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KURTULUÞ CEPHESÝ

Neo-Liberalizm mi?
Ne O Emperyalizm mi?
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 33, Eylül-Ekim 1996

Emperyalizm, kapitalizmin en yüksek aþamasýdýr,
sosyalizmin arifesidir.
Leninin 1916 yýlýnda yazdýðý Emperyalizm kitabýnda yer alan
bu sözleri bilmeyen hemen hemen yok gibidir. Serbest rekabetçi
kapitalizmin, tekelci kapitalizme, yani emperyalizme dönüþmesiyle
birlikte baþlayan yeni çað, kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmlarý
çaðý, sosyalizmin ve sosyalist devrimlerin çaðý olarak tanýmlanmýþtýr.
20. yüzyýlýn baþlarýndan günümüze kadar geçen sürede, emperyalizm, dünya çapýnda egemen bir güç olarak ortaya çýkmýþ ve
evrilmiþtir. Bu evrilme içersinde deðiþik iliþki ve çeliþkiler ortaya çýkarmýþ, kendi içinde deðiþik evrelerden geçmiþtir. Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmlarýnýn deðiþik evreleri olarak tanýmlanan bu dönemler, emperyalizmin bunalým dönemleri olarak sözkonusu olmaktadýr.
Genel olarak ifade edildiðinde, emperyalizmin, gerek iç çeliþkilerinin, gerekse anti-emperyalist ve anti-kapitalist güçler karþýsýndaki
konumunun boyutlarýyla kendi sömürüsünü deðiþik biçimlerde sürdürüþü sözkonusudur. Ýþte bu üç temel bileþen, emperyalizmin deðiþik bunalým dönemlerinin birbirinden farklýlýðýnýn temellerini ortaya koyar.
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Bir baþka deyiþle, emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçimi,
alternatif ve potansiyel güçlerin durumu ve emperyalistler arasý çeliþkinin boyutlarý, farklý tarihsel koþullarda farklý biçimler almaktadýr.
Emperyalizmin I., II. ve III. bunalým dönemi olarak tanýmlanan dönemler, iþte bu farklý biçimlerin bir bütün olarak sistemin iþleyiþinde
ortaya çýkardýðý farklý dönemleri ifade etmektedir.
Emperyalizmin farklý dönemlerinin belirlenmesi, devrimci
mücadelenin sürdürülüþü açýsýndan özel bir öneme sahiptir. Bu, sadece emperyalizmin genel tahlili olarak deðil, ayný zamanda, devrimci mücadelenin sürdürülüþ yöntemleri, propaganda ve ajitasyonun
yönelimleri açýsýndan da önemlidir. Bu ikinci yönüyle, emperyalizmin bunalým dönemlerinin doðru bir tahlili, ayný zamanda, kitlelerin
somut tarihsel koþullara baðlý olarak bilinçlendirilmeleri açýsýndan
somut bir nitelik kazanýr.
Emperyalizmin bunalým dönemlerinin tahlilinin böylesine
önemli niteliðe sahip olmasý, kaçýnýlmaz olarak, burjuva ideologlarýnýn ekonomistleri aracýlýðýyla, bu tahlilleri deðersizleþtirme yönündeki faaliyetlerini yoðunlaþtýrmaktadýr. Genellikle Marksizm-Leninizmin mevcut tarihsel koþullarý açýklamakta yetersiz kaldýðý temelinde sürdürülen bu karþý-propagandalar, 1980 dünya ekonomik buhranýyla birlikte yoðunlaþtýrýlmýþtýr.
Emperyalist ülkelerin 1980 yýlýnda içine girdikleri ekonomik
buhran, Marksist-Leninistlerin öngördükleri gibi ortaya çýkmýþ ve geliþmiþtir. II. Yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda ortaya çýkan geliþmeler,
ekonomik buhranlarýn geliþim evresinde bazý deðiþiklikler ortaya
çýkarmýþtýr. Özellikle ekonomik buhran koþullarýnda enflasyonist politikalarýn gündeme getirilmesi, buhranýn þiddetinin zamana yayýlmasýný getirmiþ ve böylece klâsik dört aþamalý cycle, iki aþamalý bir
çevrime dönüþmüþtür. Bu dönüþümün temelinde, emperyalist devletlerin ekonomiye müdahele etmeleri ve aþýrý-üretim buhranlarýna
karþý devlet sipariþleriyle geçici önlemler almalarý yatmaktadýr.
Ýþte günümüzde tüm burjuva ekonomistlerinin yoðun bir propagandayla gündeme getirdikleri özelleþtirme ve devletin ekonomiye müdahelesinin engellenmesi söylemleri, böylesine bir tarihsel
zeminde ortaya çýkmýþtýr.
Burjuva ekonomistlerinin bugün devletin ekonomiye müdahalesi diye karþý çýktýklarý uygulama, doðrudan kapitalizmin irsi
hastalýðý olan aþýrý-üretim buhranlarýnýn derinleþmesini engellemenin bir sonucu olmuþtur.
Bilindiði gibi, kapitalist üretim süreci, anarþik niteliðinden dolayý, belirli dönemlerle aþýrý-üretim buhranlarýyla yüz yüze kalýr. Bunun nedeni, kâr oraný yüksek üretim alanlarýnda büyük bir sermaye
yatýrýmýnýn ortaya çýkmasý ve bunun sonucu talebin üstünde bir meta üretiminin söz konusu olmasýdýr. Bu durum, kapitalist üretimin
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niteliðinden kaynaklandýðý için, her zaman ortaya çýkan ve kapitalizm varolduðu sürece ortaya çýkacak olan bir durumdur.
Aþýrý-üretim buhraný, talepten fazla üretilen metalarýn satýlamamasý sonucu ortaya çýkmaktadýr. Yani kapitalist metalar için yeterli pazar sözkonusu deðildir. Ancak kapitalistlerin kâr hýrsý,
pazardaki talepten daha çok üretim yapýlmasýný getirmektedir. Böylece, üretilmiþ metalar satýlamadýðýndan depolarda kalmakta, kapitalistlerin stoklarý büyümektedir. Bu, kapitalistin meta-sermayesinin
para-sermayesi haline dönüþmesi sürecinin kesilmesi olarak, mali
alanda etkisini göstermektedir. Kapitalist, gerek öz sermayesini metasermaye olarak kalmasý sonucu üretimini sürdüremez hale gelmekte, gerekse mali kuruluþlardan alýnan krediler ödenememektedir.
Kapitalist, bu durumda, tekil olarak, kendi öz sermayesini artýrma
yönüne giderken, yeni kredi olanaklarý temin etmekle uðraþýr. Burjuva ekonomistlerinin bu koþullarda kapitalistlere önerdikleri, ellerindeki gayri-menkulleri satarak, yani ev, iþyeri vb. mülklerini satarak
para-sermaye haline getirmeleridir. Kapitalist, depolarýndaki stoklara raðmen üretimini sürdürebilmek için, bu yolu izleyerek, buhranýn
etkisini bireysel olarak atlatmaya çalýþýr.
Ancak öz sermayenin artýrýlmasý, buhranýn genel nitelik aldýðý koþullarda, ancak birkaç ay ya da birkaç üretim zamaný ile sýnýrlý
sonuçlar ortaya çýkarabilmektedir. Asýl sorun, metalar için pazar bulunmasýdýr.
Ýþte emperyalist devletlerin ekonomiye müdahale ettikleri dönem, ekonomik buhranýn bu evresine denk düþmektedir.
Genellikle tüketim mallarý sektöründe baþlayan ekonomik
buhran, asýl içeriðini üretim mallarý sektörüne yansýdýðýnda ortaya
koymaktadýr. Bu nedenle, devletin ekonomiye müdahale ettiði sektör, üretim mallarý üreten sektör olmaktadýr.
Devlet müdahalesi, doðrudan doðruya bir talep yaratýcý olarak devletin ortaya çýkmasýyla olmaktadýr. Yani devlet, kapitalistlere
belli mallar sipariþ etmekte ve bunlarý devlet bütçesinden satýn alarak, onlarýn meta-sermayelerini para-sermayeye dönüþmesini saðlamaktadýr. Bu alanda talep saðlayýcý olarak devlet, kendi adýna,
yani devlet bütçesinden çeþitli yatýrýmlar için ya da doðrudan devlet
personelinin tüketimleri için satýn alýcý olarak ortaya çýkar. Örneðin,
kamu hizmeti olarak yeni yollarýn yapýmý, böyle dönemlerde kimya sektöründen inþaat sektörüne kadar bir dizi alandaki üretim
için talep yaratýcý niteliktedir. Ayný þekilde, gerek kapitalistlere daha
ucuz girdi saðlamak amacýyla, gerekse kamu yararýna elektrik
santrallerinin yapýlmasý, hem maliyetleri düþürdüðünden, hem de
bu santrallerin inþasýyla yeni meta talebi yarattýðýndan devlet tarafýndan planlanýr ve yürütülür.
Ancak emperyalizmin II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra
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içine girdiði III. bunalým döneminde, özellikle Amerikan emperyalizmi ekonomisini askerileþtirmiþtir. Böylece salt askeri mallar üreten sektörde sürekli bir talep ortaya çýkartýlmýþtýr.
Ekonominin askerileþtirilmesi, aþýrý-üretim buhranlarýnýn
þiddetini, geçmiþe göre azaltmýþ ve buhranýn þiddetini zamana yaymayý olanaklý kýlmýþtýr. Koþullara baðlý olarak askeri mal sipariþleri
düzenlenerek, ekonominin buhrana girmesi önlenmeye çalýþýlmýþtýr.
Diðer taraftan yeni-sömürgecilik yöntemleriyle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist metalar için yeni pazarlar haline getirilmesi, emperyalist tekellerin kar oranlarýnýn yükselmesinde önemli
bir etken olmuþtur.
1980 dünya ekonomik buhranýna kadar bu uygulamalar, emperyalist ekonomilerin önemli bir buhranla yýkýma uðramalarýný önlemiþtir. Ancak 1980lere gelinirken yeni-sömürgecilik yöntemlerinde
önemli bir bunalým ortaya çýkmýþtýr. Özellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilmiþ olan krediler (dýþ borçlar) ödenemez hale gelmiþtir. O
güne kadar devletin ekonomiye müdahalesinin bir ürünü olarak ortaya çýkan borçlar, ödenemediði koþullarda emperyalist ülkelerde
büyük bir mali bunalým yaratmýþtýr.
Bu durumda, Amerikan emperyalizminin askerileþmiþ ekonomisinin getirmiþ olduðu bütçe açýklarý, kabul edilebilir oran olan
%10 enflasyon sýnýrlarýnýn aþýlmasýna neden olmuþtur. Böylece buhran-enflasyon ikileminde son noktaya ulaþýlmýþtýr. Artýk enflasyonist
politikalar buhranýn geliþimini engelleyememektedir.
Böylece 1980 ekonomik buhraný, eski tarzda devletin özellikle üretim mallarý sektörüne yeni talep yaratarak atlatýlmasý olanaksýz hale gelmiþtir. Ancak bu olgunun yanýnda, emperyalist tekellerin
kar oranlarýnýn sürekli düþmesi, ayný zamanda birikmiþ sermayenin
önemli ölçüde atýl kalmasýný getirmiþtir. Eski dönemlerde, sermayenin önemli bir kesimi deðersizleþtirilerek buhran atlatýlýrken, bu kez
sermaye için yeni yatýrým olanaklarý gündeme getirilmiþtir. Ýþte bu
yeni yatýrým olanaklarý, küçük ve orta sermaye için yeni teknolojileri
üretime uygulamak þeklinde ortaya çýkarken, tekeller açýsýndan devletin elinde bulundurduðu üretim alanlarý olarak belirlenmiþtir. Adýna özelleþtirme denilen uygulama, bir yandan devletin bütçe giderlerini azaltarak enflasyonu frenlemeyi hedeflerken, diðer yandan
tekeller için sermayenin atýl kalmasýný ortadan kaldýran ve belli oranda kâr saðlayan yeni yatýrým olanaklarýnýn ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr.
Burjuva ekonomistlerinin tüm propagandalarýnda sürekli olarak iþledikleri özelleþtirme, kamuoyuna sunulduðu gibi, ne liberal
ekonominin bir ifadesidir, ne de serbest pazar ekonomisinin oluþturulmasýdýr. Doðrudan devletin ekonomiye müdahale etmesinin, yani
kapitalist tekeller için yeni pazar ve talep yaratmasýnýn yeni biçimi
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özelleþtirme olmaktadýr.
Ekonomik buhranýn, metalarýn aþýrý üretimi yanýnda, sermayenin aþýrý-üretimi sonucu ortaya çýkmasý karþýsýnda özelleþtirme
gündeme getirilmiþtir. Böylece, sermayenin yeni biriken kýsmýnýn,
eski kýsmý üzerindeki etkisi azaltýlmak istenmiþtir. Ya eski sermayenin bir kesimi, ya da yeni sermayenin kendisi, her koþul altýnda kullanýlmadan kalmak zorunda kalmasý, yani kendine özgü sermaye
niteliðine son vermesi, kar oranlarýnýn düþtüðü koþullarda kaçýnýlmazdýr. Bu kesimler için saðlanabilecek az çok kabul edilebilir bir
orandaki kâr, her koþulda sermayenin kendi iþlevini sürdürmesini
olanaklý kýlacaktýr. Ýþte 1980 dünya ekonomik buhraný koþullarýnda
emperyalist devletlerin ekonomiye müdahalesi bu temelde olmuþtur.
Emperyalist devletlerin ekonomiye diðer müdahale yöntemi,
her zaman olduðu gibi, askeri mallar üretimine yeni talep saðlamak
þeklinde olmuþtur. Özellikle Avrupaya orta menzilli nükleer füzelerin yerleþtirilmesi, Amerikan emperyalizminin kendi ekonomisi için
yeni bir talep yaratmasýný saðlamýþtýr. Her ne kadar buna Avrupanýn
emperyalist ülkeleri gönüllü olarak katýlmamýþlarsa da, ABD, SSCByi
gündeme getirerek bunu kabul ettirmiþtir.
Görüldüðü gibi, 1980 dünya ekonomik buhraný koþullarýnda,
emperyalist devletlerin ekonomiye müdahalesi, her dönemkinden
çok daha fazla olmuþtur. Ancak burjuva ekonomistlerinin ideolojik
saptýrmalarýyla, konu devletin ekonomiden el çekmesi gerektiði þeklinde kamuoyuna sunulmuþtur. Bu sunuþ, kitlelerin devlete ödedikleri vergilerle oluþturulmuþ olan devlet kuruluþlarýnýn tekelci sermayeye devredilmesi karþýsýnda ortaya çýkacak tepkiyi pasifize etmeyi
hedeflediði açýktýr.
1980 ekonomik buhranýyla birlikte baþlayan ve tüm 80li yýllar
boyunca sürdürülen burjuva propagandalar, giderek kitlelerde devletin ekonomiye müdahale etmekten kurtarýldýðý takdirde, ekonomik koþullarýnda önemli bir iyileþme olacaðý düþüncesini doðurmuþtur. Ancak bu propagandanýn en önemli sonucu dünya solunda
ortaya çýkmýþtýr.
Baþta sosyal-demokrat partiler olmak üzeri, bireysel sol aydýnlar, burjuvazinin bu yeni ideolojik saldýrýsý karþýsýnda çaresiz kalmýþlardýr. Sovyetler Birliðinde Gorbaçov revizyonizminin bu yeni
koþullarý doðru bir biçimde tahlil edebilmesi de söz konusu olamadýðýndan, kaçýnýlmaz olarak neo-liberal söylemi kabul etmiþlerdir.
Artýk her türlü devletçiliðin olumsuz olarak benimsendiði bir ortam
doðmuþ ve böylece emperyalist tekeller önemli bir tepkiyle karþýlaþmaksýzýn sermayelerini yeniden deðerlendirmiþlerdir.
Bütün bunlarýn soldaki genel yansýsý ise, emperyalist sömürünün globalizm ya da karþýlýklý baðýmlýlýk söylemleriyle kabul edilir olmasýdýr. Böylece de, anti-emperyalist mücadele, önce ideolojik
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planda, sonra pratik eylemde terk edilmiþtir. Artýk dünya çapýnda
emperyalizm ve emperyalist sömürü üzerine ne bilimsel deðerlendirme yapan, ne de bu yöndeki tahlilleri geliþtiren bir sol ortaya çýkmýþtýr.
Oysa ki, emperyalizm, tekelci kapitalizm olarak, tüm iliþki ve
çeliþkileri ile varlýðýný sürdürmektedir. Ne emperyalist devletlerin ekonomiye müdahalesi ortadan kalkmýþ, ne de Amerikan emperyalizminin ekonomisini askerileþtirmesi sona ermiþtir. Meydana gelen
tüm geliþmeler, emperyalizmin varlýðýný sürdürdüðünü ortaya koymasýna raðmen, sol ekonomistlerin (ki büyük oranda Amerikan emperyalizminin demokrasi projesiyle satýn alýnmýþlardýr) olgularý yok
sayan tutumlarý günümüze kadar sürmüþtür.
Bugün açýk bir biçimde görüldüðü gibi, emperyalist ekonomistlerin tüm propagandalarýna raðmen, ekonomiye devletin müdahalesi olanca hýzý ile sürmektedir. Ancak yapýlan tüm propagandalar
sonucunda, devletin sosyal alandaki hizmetleri ve buna yönelik harcamalarý, sürekli olarak ve sistemli bir biçimde azaltýlmaktadýr. Bir
kez, devletin ekonomiye müdahalesi reddedildi miydi, kaçýnýlmaz
olarak, sosyal hizmetler alanýndaki müdahalelerinin ortadan kaldýrýlmasý için de uygun bir ortam yaratýlmýþ olmaktadýr. Birbiri ardýna
saðlýk hizmetlerinden eðitim hizmetlerine kadar bir dizi sosyal hizmetin özelleþtirilmesi, herkesin bedelini ödediði gibi, bu hizmetlerin paralý hale gelmesini getirmiþtir. Sermayenin kâr oranlarýnýn düþmesine karþý yeni yatýrým alanlarý saðlamasý, böylece somutlaþmýþtýr.
Sweezynin sermayenin marjinal yatýrým alanlarý olarak tanýmladýðý
bu durum, günümüzde önemli bir yere sahiptir.
Ýdeolojik saptýrmalarýn hedef aldýðý diðer bir olgu da, Amerikan ekonomisinin askerileþtirilmesine iliþkindir. Özellikle Gorbaçov
döneminde SBKP tarafýndan da desteklenen bu saptýrmalar, dünya
çapýnda emperyalizmin saldýrgan niteliðinin ortadan kalkacaðý yönündeki propagandayla birlikte sürdürülmüþtür. Ancak Körfez
Savaþýnda da görüldüðü gibi, emperyalizmin saldýrgan niteliði hiç
bir biçimde deðiþmemiþtir.
Son üç-dört yýldan beri emperyalist ülkelerde geliþmeye baþlayan yeni ekonomik buhran dalgasý, 80li yýllar boyunca yapýlmýþ
propagandalarýn ne denli saptýrýcý olduðunu daha da açýk hale getirmiþtir.
1990 baþlarýnda Ýngiltere ve Fransada baþlayan ekonomik
durgunluðun, son yýlda Almanyaya yansýmasý, giderek yeni bir dünya
buhraný beklentisi ortaya çýkarmýþtýr. Böyle bir buhranýn ortaya çýkabilmesi için, Amerikan ekonomisinin durgunluða girmesi yeterli olacaktýr. Ýþte bu andan itibaren, yeniden devletin ekonomiye müdahalesi yoðunlaþmýþtýr.
Son günlerde basýnda yer alan kimi haberler, bu müdahale-
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nin boyutlarýnýn, geçmiþ dönemden çok daha fazla olacaðýný göstermektedir. Pentagonun yüzyýlýn en son büyük projesi olarak sunulan yeni bir askeri sipariþ bu konuda belirleyici görünmektedir.
Ýnternational Herald Tribunenin verdiði habere göre, Amerikan Savunma Bakanlýðý (Pentagon), ABD savaþ uçaklarýnýn yenilenmesi için yeni bir proje yapmýþtýr. Buna göre, eskimiþ B-52 bombardýman uçaklarýnýn yerine yenilerinin üretilmesi, F/A-18 ve F-22 savaþ
uçaklarýnýn seri üretimi planlanmýþtýr. Bu proje, 300 milyar dolar deðerinde olup, 10 yýllýk bir süreyi kapsayacaktýr. Bunun anlamý, Amerikan ekonomisine on yýl süreyle yeni bir talep yaratýlacaðýdýr.
Ancak Amerikan ekonomisinin yeni kaynaklarý bunlarla sýnýrlý deðildir. Yine bu yýl Japonya yeni silah satýn alýnmasý için 46 milyar
dolarlýk bir bütçe yapmýþtýr. Hemen hemen tümüyle Amerikadan
alýnacak bu silahlar, Amerikan ekonomisinin durgunluða girmesini
önlemek için yapýlmýþ müdahalelerden birisidir. (Burada Japonyanýn
böylesine büyük bir silah sipariþi için kamuoyuna sunduðu gerekçe,
Doðu Çin Denizindeki Diaoyu adalarý konusunda Çin ile olan gerginliktir. Bu da, devlet müdahalesinin nasýl gizlenilmeye çalýþýldýðýnýn
bir örneði durumundadýr.)
Ýþte, salt bu yýl içinde açýklanan bu iki büyük askeri mal sipariþi, emperyalizmin deðiþmediðini, tüm iliþki ve çeliþkileri ile gündemde olduðunu açýk biçimde göstermektedir.
Þimdi, bu olgular karþýsýnda kendisini solcu olarak sunan
serbest pazar ekonomisi savunucusu ekonomistlere sormak gerekmektedir:
Ne o, emperyalizm mi?
Günaydýn!
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Ekonomik Buhranlar
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 44, Temmuz-Aðustos 1998

Kapitalizmin irsi hastalýðý olarak ekonomik buhranlar, kapitalist üretim sürecinin devrevi (dönemsel, cycle) hareketinin kaçýnýlmaz bir evresini teþkil eder. Marksýn saptadýðý gibi, kapitalist
ekonomilerde görülen devrevi ekonomik buhranlar, her zaman ve
her yerde metalarýn ve sermayenin aþýrý üretimi olarak ortaya çýkarlar. Metalarýn ve sermayenin aþýrý-üretimi, kapitalizmin temel yasasý
olan, artý-deðer üretiminin ortaya çýkardýðý üretimdeki anarþinin bir
yansýsýdýr. Kapitalizmin artý-deðer üretimi, yani iþçinin emeðinin ücretlere giden kýsmýnýn dýþýnda kalan kesiminin üretimi, kapitalist sermaye birikiminin temelidir. Kapitalist üretim süreci, iþçilerin karþýlýðý
ödenmemiþ emeðine el koyarak, buradan elde edilen deðeri (ki bu
kapitaliste kâr olarak görünür) sermayesine ekleyerek geliþen ve
geliþerek yinelenen bir süreçtir. Dolayýsýyla, kapitalist üretim süreci,
ayný zamanda sermayenin birikim süreci olarak da ifade edilmektedir. Bir baþka deyiþle, kapitalist üretimin amacý ve harekete geçirici
gücü, artý-deðer üretimidir.
Artý-deðer üretimi, sermaye ile emek arasýndaki iliþkinin en
açýk bir biçimde ortaya çýktýðý yerdir. Ancak kapitalist için bu iliþki,
kâr elde edilmesi, kâr saðlanmasý þeklinde tanýmlanýr ve bu yönüyle
sermayenin birikim ve geniþleme süreci kendi içinde bir giz perdesi
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ile örtülür ve sermayenin üretim süreci sonucunda elde etmiþ olduðu kâr, sanki sermayenin kendisinin kendi kendine ürettiði bir deðer fazlasýymýþ gibi ortaya çýkar. Marksýn Kapitalde açýk biçimde
ortaya koyduðu gibi, sermayenin kârý, doðrudan doðruya iþçilerin
emeðinin karþýlýðý ödenmemiþ kesimine el konulmasýndan baþka
birþey deðildir. Ve böylece, kapitalist üretimin temel amacý ve çýkýþ
noktasý, kapitaliste kâr olarak görünür ve hemen her zaman sermayenin amacý en yüksek kârý, daha tam deyiþle, kâr oranýný elde etmek olarak ifade edilir.
Ýþte kapitalist üretimin artý-deðer sömürüsünün bu devriklemiþ
hali olarak kâr ve kâr oraný, tüm kapitalist üretim ve dolaþým süreci
içinde ortaya çýkan buhranlarýn bir göstergesi olarak da karþýmýza
çýkar.
Kapitalist üretimin amacý en yüksek kâr oranýný elde etmek
olmasý, ayný zamanda elde edilen kârýn, kapitalistin kendi kiþisel
tüketimi için harcanan kýsmýn dýþýnda kalan bölümünün sermayeye
eklenmesi olarak geniþletilmiþ bir üretim süreci ortaya çýkarýr. Böylece, kapitalist üretim süreci, sürekli olarak kârýn sermaye haline
dönüþtürülmesiyle birlikte geniþleyen bir üretim halini alýr. Geniþleyen
üretim, bir yandan sermayenin büyümesi demek olurken, diðer yandan üretilen metalarýn sürekli artýþý olarak ortaya çýkar.
Sermayenin amacýnýn ve çýkýþ noktasýnýn kâr elde edilmesi
olmasý, kaçýnýlmaz olarak, kapitalisti kâr kitlesinden daha çok kâr
oranýna dikkat etmeye yöneltir. Bu nedenle, kapitalist için sermayenin amacý olan kâr üretimi (elde edilmesi), kâr oranýnýn en yüksek
olduðu alanlara sermaye yatýrýmý olarak ortaya çýkar. Bunun anlamý,
bireysel sermayenin, her zaman en yüksek kâr oranýnýn gerçekleþeceði düþünülen alanlara yönelmesi olmaktadýr. Böylece, belli bir zaman diliminde kâr oranýnýn en yüksek olduðu üretim alanlarý, bireysel sermayenin yoðunlaþtýðý alanlar olarak ortaya çýkar. Sermayenin
düþük kâr oraný olan bir alandan diðerine akýþý ya da sermaye hareketleri, özsel olarak bu þekilde ortaya çýkar.
Genel olarak her bireysel kapitalist yüksek kâr oranýnýna sahip
üretim alanýna ve ürünün üretimine sermayelerini yatýrýrlar. Böylece
belli bir üretim alanýnda ve belli ürünlerin üretiminde büyük bir artýþ
ortaya çýkar. Sermaye açýsýndan üretimin miktarý ve düzeyi hiçbir
biçimde önemli deðildir. Onun tek amacý, alabildiðine yüksek kâr
elde etmektir. Dolayýsýyla, her tekil sermaye, yüksek kâr beklentisiyle ayný alana yönelmek durumundadýr ve bu yönelimin sonucu olarak o alanda ve ürünün üretiminde önemli bir artýþ ortaya çýkar. Sermaye için bu üretimin sýnýrý sadece kâr ile belirlendiðinden, metalarýn miktarýndaki artýþ hiçbir biçimde sermayenin bu amacýný engelleyemez. Böylece, belirli alanlarda yüksek kâr oraný ve kâr beklentisi
ile yatýrýlan sermayelerin toplam miktarýndaki artýþ, ayný alandaki
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metalarýn üretimindeki artýþla paralel geliþir. Bu geliþme, metalarýn
satýlabilir miktarýn üzerinde bir üretimine kadar devam eder. Bir
baþka deyiþle, yüksek kâr beklentisi ile yatýrýlan toplam sermayenin
üretmiþ olduðu meta kitlesi, pazardaki talepten daha yüksek bir
noktaya ulaþtýðý ana kadar, kapitalist üretim olanca hýzýyla geliþir.
Ýþte 1789 Fransýz Devriminin ünlü sloganlarýndan özgürlük,
sermayenin özgürlüðü olarak ortaya çýkýþýnýn nedeni sermayenin
bu hareketidir ve her türlü yerel ve ulusal sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasý
anlamýna gelir. Günümüzün en sýk kullanýlan sözcükleriyle söylersek, serbest pazar ekonomisi, sermayenin daha yüksek kâr oraný
için hiçbir ulusal sýnýrlamaya baðlý kalmaksýzýn dünyanýn her yanýnda özgürce dolaþmasýndan baþka bir anlamý bulunmamaktadýr.
Ve bugün Asya Kriziyle görüldüðü gibi, sermayenin bu özgürlüðü,
ayný zamanda terk ettiði alanlarda tam bir yýkým yaratma özgürlüðü
anlamýna gelmektedir.
Üretilen meta kitlesi, talep edilen meta kitlesinden fazla olduðu bir evreye ulaþýldýðýnda, kapitalist üretim süreci satýlamayan meta
kitlesindeki meta-sermayenin birikimiyle birlikte yeni bir döneme
girer.
Kapitalist tarafýndan üretilmiþ olan meta kitlesi, pazarda satýlamadýðý sürece, bu metaya aktarýlmýþ olan para-sermaye (deðiþen
ve deðiþmeyen sermaye olarak), artýk bir meta-sermaye olarak bir
yanda durmaya baþlar. Bu andan itibaren, bireysel kapitalistler arasýnda kýyasýya bir rekabet ortaya çýkar. Tekil kapitalist, kendi metalarýnýn satýþýný saðlayabilmek için, yani meta-sermayesini yeniden para-sermayeye çevirebilmek ve bunun sonucu olarak ortaya çýkan
kârý realize edebilmek için, diðer tekil kapitalistin aleyhine her türlü
çabayý verir. Marksýn deyiþiyle, artýk zararýn paylaþýlmasý gündemdedir ve herkes kendi payýna düþen zararý en aza indirme ve bunu
baþkasýnýn sýrtýna yükleme çabasý içine düþer. Ýþte bu aþamada,
metalarýn aþýrý-üretimi gündemdedir.
Metalarýn aþýrý-üretimi, her zaman sermayenin aþýrý-üretimi
olduðundan, ortaya çýkan çatýþma, ayný zamanda sermayenin birikim bunalýmý olarak de kendisini ortaya çýkarýr.
Bu aþamaya kadar geliþen süreç, kapitalizmde, kesin bir devre olarak ve kendi içinde sürekli yinelenen bir kýsýr döngü olarak
ortaya çýkar.
Her bunalýmda toplum, kullanýlmaz durumda bulunan kendi öz üretici güçleri ile kendi öz ürünlerinin yükü
altýnda boðulur ve þu saçma çeliþki karþýsýnda çaresiz kalýr: Üreticilerin tüketecek hiçbir þeyleri yoktur, çünkü tüketiciler eksiktir.1
1
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Bugüne kadar tüm burjuva ekonomistlerinin üzerinde çalýþtýklarý ve çözmeye uðraþtýklarý temel sorun kapitalist üretim tarzýnýn bu kýsýr döngü sünün olmuþtur. Ve pek çok küçük-burjuva aydýný da, bu kýsýr döngünün ortaya çýkarmýþ olduðu çeliþkinin saçmalýðý karþýsýnda, kapitalistlerin kendi aralarýnda anlaþarak üretimdeki anarþiye bir son vermelerinin doðru olacaðý konusunda bir
dizi öðüt içeren düþünceler ortaya atmýþlardýr.
Marksýn açýk biçimde tanýtladýðý gibi, kapitalist üretim tarzýnýn bu geliþim süreci, onun özsel niteliðinin ifadesidir ve bu üretim
tarzý ortadan kaldýrýlmadan bu kýsýr döngünün kýrýlmasý ve bu saçma çeliþkiye son verilmesi olanaksýzdýr. Marksist-Leninistlerin kapitalizmin ekonomik buhranlarý karþýsýndaki temel yaklaþýmlarý da bu
belirlemeye dayanmaktadýr.
... ilk genel bunalým patlak verdiði tarih olan 1825 yýlýndan bu yana, sanayi ve ticaret dünyasýnýn tümü, uygar
halklar ve onlarýn az ya da çok barbar uydularý topluluðunun üretim ve deðiþimi, her on yýl dolaylarýnda bir kez þirazesinden çýkar. Ticaret durur, pazarlar týkanmýþtýr, ürünler sürümsüz olduklarý ölçüde yýðýlýp kalýr, peþin para görünmez olur, kredi ortadan çekilir, fabrikalar kapanýr,
emekçi yýðýnlar fazla geçim gereci üretmiþ olmaktan ötürü
geçim araçlarýndan yoksun kalýrlar, iflaslar iflaslarý, zoraki
satýþlar zoraki satýþlarý kovalar. Týkanýklýk yýllarca sürer;
üretici güçler ve ürünler, birikmiþ meta yýðýnlarý, sonunda
deðerlerinin az ya da çok altýnda bir fiyat üzerinden sürülene, üretim ve deðiþim yeniden yavaþ yavaþ canlanana
deðin, yýðýn halinde israf ve imha edilirler. Yavaþ yavaþ gidiþ hýzlanýr, týrýsa döner, sinai týrýs dörtnal olur ve bu dörtnal da sonunda en tehlikeli atlamalardan sonra kendini
yeni baþtan... çöküntü çukurunda bulmak üzere, bir sanayi,
ticaret, kredi ve spekülasyon steeple chaseinde* doludizgine deðin yükselir. Ve hep ayný yinelenir.2 (F. Engels)
Ayný konuda Marks þöyle yazmaktadýr:
Kapitalist üretim, sürekli olarak, kendi niteliðinden gelen bu engellerin üstesinden gelmeye çalýþýr, ama bunu
ancak, bu engelleri tekrar kendi yoluna ve hem de daha
heybetli ölçekte koyarak becerir.
Kapitalist üretimin gerçek engeli, sermayenin kendisidir. Ýþte bu sermaye ve onun kendisini geniþletmesidir
ki, üretimin hem çýkýþ ve hem de sonuç noktasý, hem itici
gücü, hem amacý olarak görünür; üretim yalnýz sermaye
Engels, Anti-Dühring, s. 402, Sol Yay. Üçüncü baský.
* Eengelli yarýþ.
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için üretimdir, ama bunun tersi doðru deðildir; üretim araçlarý, sýrf, üreticiler toplumunun yaþama sürecinde, devamlý bir geliþmenin araçlarý deðillerdir. Sermayenin deðerinin, büyük üretici kitlelerin mülksüzleþtirilmelerine ve
yoksullaþtýrýlmalarýna dayanan kendisini koruma ve geniþletme sürecinin içersinde devam ettiði sýnýrlar yalnýz baþýna
hareket edebilirler;  bu sýnýrlar, sermaye tarafýndan kendi amaçlarý için kullanýlan ve üretimin sýnýrsýz büyümesine, üretimin kendisinin bir amaç haline gelmesine, emeðin
toplumsal üretkenliðinin hiç bir koþula baðlý olmadan geliþmesine doðru yol alan üretim yöntemleri ile sürekli bir
çakýþma halinde girerler. Araçlar toplumun üretici güçlerinin hiç bir koþula baðlý olmadan geliþmesi, sýnýrlý bir
amaçla, mevcut sermayenin kendisini geniþletmesi amacý ile devamlý çatýþma içersine girerler. Kapitalist üretim
tarzý, bu nedenle, maddi üretim güçlerinin geliþmesi ve
uygun bir dünya piyasasý yaratýlmasýnýn tarihsel bir aracý
olup, ayný zamanda da, bu tarihsel görevi ile, buna uygun
düþen kendi toplumsal üretim iliþkileri arasýnda sürekli
bir çatýþmadýr.3
Kapitalist ekonominin devrevi hareketi ya da cycle adý verilen
süreç, Marks ve Engelsin ortaya koyduklarý kapitalist üretim tarzýnýn
kendi iç iþleyiþi olarak ortaya çýkar. Durgunluk, çöküþ, canlanma
ve refah aþamalarý olarak dört aþamadan oluþan ekonominin devrevi hareketi, kapitalist üretim sürecinin kaçýnýlmaz iþleyiþi olarak,
tam bir kýsýr döngü oluþturur. (Bu dört aþamalý cycleýn, III. bunalým döneminde iki aþamalý hale dönüþmesi, yani durgunluk-canlanma þeklinde ortaya çýkmasý, bu devrevi hareketin özsel nedenlerinin
zaman içindeki geliþiminin ürünüdür.)
Þüphesiz, kapitalist ekonomi hakkýnda az ya da çok biraz bilgisi ya da ilgisi olan herkes için buraya kadar ortaya konulan gerçekler bildik þeyler olmaktan öteye geçmeyecektir. Özellikle ülkemizde, 1974lerden itibaren geliþen ekonomik buhran ve bunun bir
görüngüsü olarak ortaya çýkan yüksek enflasyon, bu türden bildik
þeylerin pratik sonuçlar vermediði kanýsý uyandýrmýþtýr. Ülkemizde, ekonomik buhran, aþýrý-üretim, sermaye birikimi, kâr oranlarýnýn düþme eðilimi yasasý vb. kavramlar ve belirlemeler, yirmi yýlý aþkýn süregiden ekonomik bunalým koþullarýnda anlamsýzlaþmýþ olduðu düþüncesini de yaygýnlaþtýrmýþtýr. Ülkede yaþayan herkesin
bildiði gibi, ekonomik durum iyi deðildir ve enflasyon canavarý
alýþýlagelmiþ bir durum yaratmýþtýr. Bu nedenlerden dolayý, Türkiye
ekonomisine iliþkin her türden tahlil ve çözümleme, hiçbir pratik
3
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deðere sahip olmadýðý için bir yana býrakýlmýþtýr. Yapýlan tüm ekonomik tahlil ve çözümlemeler ise, tekil sermayelerin kendi kârlarýný
nasýl ve nerede artýrabileceklerine iliþkin iþletme ekonomisi çerçevesine sýkýþtýrýlmýþtýr. Kurtuluþ Cephesinin geçen sayýsýnda ortaya
koyduðumuz gibi, 1980 sonrasýnda Marksist ekonomik tahlillerin yapýlmaz oluþu,ülke ekonomisine iliþkin tahlillerin bir yana býrakýlmasýný
getirmiþ ve böylece oligarþinin ekonomik paketlerinin ve çözüm
önerilerinin alternatifsiz olarak kabul edilmesi sonucunu doðurmuþtur. Bunun kaçýnýlmaz sonucu ise, mevcut ekonomik durumun
olduðu gibi benimsenmesi ve bu verili koþullar içinde tekil gruplarýn kendi koþullarýný iyileþtirme yönünde hareket etmeleri olmuþtur.
Bir baþka deyiþle, çalýþan kesimlerin (iþçiler ve memurlar) tekil olarak kendi ücretlerini mevcut ekonomik durum içinde görece iyileþtirme mücadelesi (ekonomik-sendikal mücadele) mümkün olan
mücadele olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu çerçevede, ülkemizdeki herhangi bir sol unsur ya da devrimci açýsýndan, dünya ekonomisindeki geliþmeler ve bunun ülkemize yansýmalarý birþey ifade etmeyecektir. Olsa olsa enflasyonu biraz yukarý ya da aþaðý çekecektir,
ama ortadan kaldýrmayacaktýr; devletin zor uygulamasý biraz daha
fazla ya da biraz daha az olacaktýr, ama uygulamayý kaldýrmayacaktýr. Doðal olarak, ülkemizdeki ekonomik buhranýn varlýðýný ve buna
paralel olarak devletin ekonomik-demokratik hak ve istemler yönündeki mücadeleler karþýsýnda zor kullandýðýný somut olarak (enflasyon ve polisin kitlelere yönelik saldýrýlarý) bilmek yeterli görülmektedir. ÖD Partisinin ütopya ihtiyacý, bu baðlamda bir anlam
kazanmaktadýr.
Oysa ki, ekonomik buhranlar, kapitalizmin bir dünya sistemi
haline geldiði andan bugüne kadar varlýðýný sürdüren ve kaçýnýlmazlýðý kesinkes bilinen bir olgudur. Ancak, 1980lere kadar, bu bilinen
olgu nun sürekli tahlil edilmesi ve geliþmelerin yakýndan izlenmesi
hiçbir biçimde bir yana býrakýlamazken, 1980 sonrasýnda iþe yaramaz aylak toplamalar olarak bir yana býrakýlmasý kesin bir karþýtlýk
oluþturmaktadýr. Bu karþýtlýðýn, sonal olarak, devrimci teorinin pratikten kopartýlmasý anlamýna geldiði kavranýlmadýðý sürece, varlýðýný
sürdüreceði açýktýr. Teorinin yol göstericiliðinden uzaklaþtýrýlmýþ bir
pratik ise, her türden sapmanýn (pragmatizmden eklektizme kadar)
pratiði olarak ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdýr. Bu da, ampirist yöntemlerin egemenliði ve ampirist bilginin yüceliði olarak gerçek bir ideolojik sapma oluþturma durumundadýr. (Ampirizm ve pragmatizmin
1905 Rus Devriminin yenilgisinden sonra Rus Marksistleri arasýnda
egemen olmasý, 1905 öncesinin devrim teorilerinin baþarýsýzlýðý
karþýsýnda ortaya çýkan arayýþtan baþka birþey deðildir.)
Bugün Asya Krizi adýyla localize edilmeye çalýþýlan, gerçekte ise, III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkilerinin düzeyine uygun
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olarak geliþen dünya ekonomik buhraný, son ay içersinde Japon
ekonomisinin mutlak bir durgunluk içine girdiði ve kýsa vadede
bu durgunluðun aþýlamayacaðýnýn açýkça ilan edildiði bir evreye girmiþtir. Ve Temmuz sonlarýnda ABD Merkez Bankasý (Federal Rezerv Büro) baþkanýný, Japon ekonomisindeki durgunluðun Amerikan
ekonomisine yansýmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu söylemiþtir. Bu açýk
beyanlar, dünya ekonomik buhranýnýn geliþiminin durdurulmasýnýn
olanaksýz olduðunu ortaya koymaktadýr.
Bu koþullarda ve bu koþullarýn geliþiminde ortaya çýkan ilk
olgu, daha düne kadar emperyalistler arasý çeliþkilere iliþkin yapýlmýþ
olan pek çok saptamadaki önceliklerin deðiþmek üzere olduðudur.
Pek çok sol tahlilde yer aldýðý gibi, Amerikan emperyalizmi, emperyalist sistem içindeki gücünü sürekli olarak yitirmekte ve AB ile Japon emperyalizmi, eþitsiz geliþim yasasýna uygun olarak geliþmekte
ve güçlenmekteydi. Bu durum, kimilerine göre, emperyalistler arasý
yeniden paylaþým savaþýný kaçýnýlmaz olarak gündeme getirebilecekti; kimilerine göre ise, AB ve Japon emperyalizminin emperyalist
sistem içinde büyük ticaret savaþlarý ile ABDnin yerine geçeceklerdi. Bir üçüncülere göre ise, dünya üç kutupluluða doðru geliþmekteydi. Doðal olarak Japon ekonomisinin içine girdiði durgunluk,
bu ve benzeri saptamalarý geçersiz kýlma özellikleri taþýmaktadýr ve
ayný zamanda bu saptamalarýn siyasal sonuçlarýný da deðiþtirmektedir.
Amerikan emperyalizminin, emperyalist sistem içindeki hegemonyasýnýn AB ve Japon emperyalizmi tarafýndan yýkýldýðý ya da
yýkýlmaya yöneldiði þeklindeki saptamalar (eþitsiz geliþim yasasýnýn klasik iþleyiþinden yola çýkarak yapýlmýþ olsalar da), ulusal ya da
ulus-devlet düzeyinde stratejik yönelimler ortaya koyduðu için (siyasal), son geliþmeler, ayný zamanda bu yöndeki tercihlerin sonuçlarýný çok farklý boyutlarda ortaya çýkartmak durumundadýr. Türkiyede birkaç yýl öncesine kadar yoðun bir biçimde tartýþýlan uzak
doðuya açýlma stratejileri, bu baðlamda Güney Kore, Endonezya
ve Japonya ile ekonomik iliþkilerin geliþtirilmesi politikalarý ve bunun
ürünü olarak tekil þirketlerin bu ülke þirketleriyle yaptýðý ortak- lýk
anlaþmalarý, Asya Krizi ile birlikte büyük bir iflas dalgasý ortaya çýkarabilecektir. Ayný þekilde, üç kutuplu dünya teorileriyle birlikte
Rusya pazarýna açýlma politikalarý ve buna paralel olarak Rusyada
gerçekleþtirilen yatýrýmlarýn, ayný türden bir sonucu ortaya çýkarmasý kaçýnýlmaz olmaktadýr. Nitekim, her iki yöndeki sonuçlar kýsa vadede ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Ziraat Bankasýnýn kurmuþ olduðu
25 milyon dolar sermayeli Russian-Türkisch Bankýn geçen ay içinde resmen iflas etmiþ olmasý, ortaya çýkan ilk olaylardan birisidir.
Öte yandan, genelkurmay baþkanýnýn askeri ihaleler için,
Rusyadan Amerikaya kadar uzanan gezilere çýkmasý, geliþen eko-
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nomik buhran karþýsýnda emperyalist ekonomilerin askeri mallar
üretimini daha geniþ ölçekte kullanma yönündeki çabalarýný ve bunda kimlerle iþbirliði yapmak durumunda olduklarýný açýkça göstermiþtir.
Ayný þekilde, NAFTA, AB gibi oluþumlardan yola çýkarak, dünya
çapýnda üç büyük ekonomik blok oluþtuðu ve bunlar arasýndaki
çeliþkinin giderek keskinleþtiði þeklinde yapýlan belirlemeler, Asya
Krizi ile birlikte ekonomik blok ve bu bloklar arasý çatýþma saptamalarýnýn yeniden gözden geçirilmesini kaçýnýlmaz kýlmaktadýr.
Bir dördüncü örnek olarak, kapitalizmin eþitsiz geliþim
yasasýna baðlý olarak ABD emperyalizminin sönmekte olan bir güneþ, gerileyen ve zayýflayan bir güç, AB ve Japon emperyalizminin ilerleyen ve güçlenen bir güç olduðu yönünde yapýlan saptamalar, son geliþmelerle yeniden deðerlendirilmek zorundadýr.
Þüphesiz, bu ve benzeri saptamalarýn, salt uluslararasý durum saptamasý olarak dýþ haberler þeklinde yorumlandýðý koþullarda, sadece durum saptamasý olarak kalmaya devam edecekleri
ortadadýr. Ancak, her sol örgüt ya da oluþum açýsýndan bu saptamalara baðlý ortaya konulmuþ olan siyasal sonuçlar ve siyasal taktik ve
stratejilerin varlýðý düþünüldüðünde, bu yeniden deðerlendirmelerin
bile ne denli deðiþiklikler getirmek durumunda olacaðýný kavramak
zor olmayacaktýr.
Dünya devrim tarihinde, kapitalist ekonominin devrevi hareketi, yani ekonomik buhranlar ve bunun ortaya çýkardýðý ya da çýkaracaðý sonuçlar, hemen her zaman ayrýntýlý biçimde ele alýnmýþ ve
deðerlendirilmiþtir. Marks ve Engels, 1847-48 ekonomik buhranýný
deðerlendirerek, bu buhranýn yaratmýþ olduðu sosyal bunalýmýn ortaya çýkardýðý kitle ayaklanmalarýný tahlil ederek, proletarya devriminin koþullarýnýn olgunlaþtýðýný düþünmüþlerdir. Ancak daha sonraki
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yýllarda, Marks ve Engels, kapitalist üretim iliþkilerinin üretici güçleri
geliþtirdiði bu evrede, devrevi ekonomik buhranlarýn bir devrime yol
açmasýnýn olanaksýz olduðunu görmüþlerdir. Mahir yoldaþýn sözleriyle söylersek, ... üretimin sosyal niteliði ile üretim araçlarýnýn özel
mülkiyeti arasýndaki çeliþki antagonizma kazanmadan, kapitalizm
geliþtirme imkanlarýna sahipken, kapitalizmin devrevi ekonomik krizleri bir devrime yol açmazlar.
Serbest rekabetçi kapitalizmin tekelci kapitalizme, yani emperyalizme dönüþmesiyle birlikte, dünyadaki geliþmeleri tahlil eden
Lenin, bu dönemde, üretimin sosyal niteliði ile üretim araçlarýnýn
özel mülkiyeti arasýndaki çeliþkinin antagonizma kazandýðýný, dolayýsýyla proletarya devriminin nesnel koþullarýnýn oluþtuðunu belirlemiþtir. Doðal olarak, bu dönemde, ekonominin devrevi hareketi ve
bunun ekonomik buhran evresi, Marksistler için dikkatle izlenen bir
durum ortaya çýkarmýþtýr. Rosa Luxemburg, bu dönemde ekonomik determinizmden yola çýkarak, ekonomik buhranýn patlak vermesinin devrimin nesnel koþullarýný olgunlaþtýracaðýný savunmuþtur.
Daha sonraki yýllarda pek çok Marksist tarafýndan da benimsenilen
bu görüþe göre, ekonomik buhranýn patlak vermesi, kitlesel iþsizliðe
ve yoksulluða yol açarak, sosyal bunalým yaratmaktadýr. Dolayýsýyla,
bu koþullar devrim durumu ortaya çýkarmaktadýr. Ekonomik buhranýn geliþiminin önceden saptanabilmesinin, doðrudan proletarya partisinin taktiklerini deðiþtirmesini gerektiren bir durum yarattýðýný savunan bu kavrayýþ sahipleri, partinin, hýzla evrim dönemi çalýþmasýndan
devrim dönemi çalýþmasýna yönelmesi ve tüm hazýrlýklarýný buna
göre düzenlemesi gerektiði savunmuþlardýr.
Ayný dönemde Lenin, bir ülkede devrimin olabilmesi için,
sistemin bütününde devrimin nesnel koþullarýnýn mevcut olmasýnýn
tek baþýna belirleyici olmadýðýný, bunun yanýnda her ülkenin kendi
milli krizini yaþamasý gerektiðini saptayarak, devrim durumunu farklý
bir biçimde belirlemiþtir. Leninin saptamasýna göre, milli kriz, ekonomik, sosyal ve siyasal bunalýmýn bir ve tek bir bunalým olarak birleþip kaynaþmasýyla ortaya çýkar. Dolayýsýyla, ekonomik buhranýn
varlýðý, her durumda, dolaysýz olarak sosyal ve siyasal bunalýmý yaratmayacaðýný, bu bunalýmlarýn, son tahlilde ekonomik temelin ürünü olsalar bile, kendine özgü geliþim dinamikleri olduðunu saptayan
Lenin, devrim durumunu, ezeni de ezileni de etkileyen bir milli krize baðlamýþtýr.
Böylece, Marksizm-Leninizmde, ekonominin devrevi hareketi ile devrim durumu arasýndaki iliþki doðru bir biçimde saptanmýþtýr.
Bu belirleme, esas olarak, emperyalist aþamada kapitalizmin içine
girmiþ bulunduðu sürekli ve genel bunalým ile ekonominin devrevi
hareketi arasýndaki iliþkinin dolaysýz bir iliþki olmadýðý, yani sürekli
ve genel bunalýmýn ekonominin devrevi hareketinden nispi olarak
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baðýmsýz olduðu belirlemesi olarak netlik kazanmýþtýr. Bu nedenden dolayý, Marksist-Leninistler, ekonominin devrevi hareketini tahlil
ederken, bunun sürekli ve genel bunalým üzerindeki dolayýmlý etkisini belirlemeye çalýþmýþlardýr.
Bugün Asya Krizi olarak tanýmlanan ekonomik buhran, 1917
Ekim devriminden günümüze kadarki süreçte ortaya çýkan ekonomik buhranlardan daha farklý sonuçlar doðurma olasýlýðýna sahip
görünmektedir. Bu durum, 1917 Ekim devriminden günümüze kadar, kapitalist sisteme karþý alternatif bir gücün, sosyalist sistemin
mevcudiyeti koþullarýnda ortaya çýkan ekonomik buhranlarýn sürekli ve genel bunalým üzerindeki dolayýmlý etkileri ile bu alternatif gücün büyük oranda tasfiye edildiði koþullardaki etkileri, hemen her
yönden günümüzde geliþen ekonomik buhranla birlikte ortaya çýkacaktýr. Ekonomik buhranýn þiddetini zamana yaymak açýsýndan, ekonominin askerileþtirilmesini bir araç olarak kullanabilen emperyalizmin, ayný aracý, soðuk savaþýn bittiði koþullarda ne ölçüde kullanabileceði ve buna karþý kitlelerin (özellikle emperyalist metropollerdeki iþçi sýnýfýnýn) nasýl bir tepki göstereceði tam olarak bu buhran
koþullarýnda ortaya çýkacaktýr. Bugün için, yerel çeliþkiler ve çatýþmalar temelinde askeri mallar üretimini kitlelerce kabul edilebilir
düzeyde sürdürebilen emperyalizme bunun yetmeyeceði þimdiden
belli olmuþtur. Çeþitli propagandalarla sürdürülen uzay çalýþmalarýna
yönelik devlet harcamalarýyla tekellere saðlanan ek talepte bir artýþ
ortaya çýkarýlmýþ olmasýna karþýn, bunun orta vadede ekonomik
buhraný hafifletmeye yetmeyeceði görülmektedir.
Bu ve benzeri bir dizi olgu ve geliþme, günümüzdeki ekonomik buhranýn süresinin, geçmiþ dönemdekilerden daha uzun sürme olasýlýðýný ortaya çýkarmaktadýr. III. bunalým döneminin özelliklerine uygun olarak durgunluk-toparlanma evreleri arasýnda gidip gelen devrevi harekette, durgunluðun oldukça uzun süre devam edeceði, yapýlan resmi açýklamalarda aðýrlýklý olarak iþlenmektedir. Bu
ise, özellikle metropollerdeki iþçi sýnýfýnýn, II. paylaþým savaþýndan
bu yana geçen elli yýl boyunca görmedikleri kadar uzun bir süre iþsiz kalmalarý ve düþük ücretle çalýþmak zorunda kalmalarý sonucunu doðurmaktadýr.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ise, devrimci mücadelelerin en
alt düzeyde yürütülüyor olmasý ve komünizm tehlikesinin somut
olarak kitlelerin karþýsýna çýkartýlabilecek ve onlarýn tepkilerini pasifize edebilecek bir tehdit olmaktan çýktýðýnýn ilan edilmesi koþullarýnda, bu ülkelerde emperyalizmin kendi çýkarlarýna uygun politikalarý rahatça uygulayabilmesi için gerekli yönetim deðiþikliklerini
nasýl gerçekleþtireceði belirsizdir. Ancak, 1980den bu yana Amerikan
emperyalizminin dünya çapýnda propagandasýný yaptýðý demokratik açýlýmýn, bu ekonomik buhran koþullarýnda tümüyle terkedile-
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ceðini söylemek pek fazla yanlýþ olmayacaktýr. Ülkemiz somutunda
ortaya çýktýðý gibi, asker-sivil bir yönetim, bugün için uygulanabilir
bir deðiþiklik olarak görünmektedir. Latin-Amerika ülkelerinde de
uygulamaya sokulan bu yönetim biçimi, ordunun sivil hükümetler
aracýlýðýyla artan bir etkinlik içinde yönetim iþlerinin denetimini üstlenmeleri olarak belirginleþmektedir. Sivil bir baþbakan ya da devlet
baþkanýnýn bir dizi yüksek rütbeli subayla birlikte görünmeleri, bu
dönemde sýk karþýlaþýlan manzaralar durumuna gelmiþtir. Bu da,
yönetimin doðrudan askerileþtirilmesi olarak ortaya çýkan askeri darbelerin yerine ikame edilmiþ bir biçim olarak yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Bu
yönetimin ekonomi-politikalarý ise, doðrudan IMF tarafýndan düzenlenmek durumundadýr. IMF, ekonomik buhranýn geliþme seyrine
göre sürekli deðiþtirilebilen esnek bir politika uygulamak durumunda olduðu için, alýþýlagelmiþ tarzda IMF reçeteleri gündeme gelmemektedir. Son olarak M. Yýlmaz hükümetinin IMF ile yapmýþ olduðu
anlaþma (üçer aylýk dönemlerle IMFnin Türkiye ekonomisini denetlemesi) bunun en açýk örneðidir.
Geliþen ekonomik buhran, bir yandan emperyalist tekellerin
metalarý için daha fazla pazar saðlamayý gerektirirken, diðer yandan
tekellerin ellerinde birikmiþ olan fazla sermaye için yeni yatýrým
alanlarý gerektirmektedir. Pek çok Latin-Amerika ülkesinde olduðu
gibi, ithalatýn liberalizasyonu ve devlet kuruluþlarýnýn özelleþtirilmesi büyük ölçüde tamamlanmýþtýr. (Ülkemizde bu uygulamalar ge-
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cikmeli olarak yapýlmaktadýr, ancak liberalizasyon tamamlanmýþ
ve özelleþtirme uygulamalarýnda çok az birþey kalmýþtýr.) Bu baðlamda, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin pazarlarýnýn emperyalist metalara
(aðýrlýklý olarak tüketim metalarý için) açýlmasý ve özelleþtirmeler,
1993den günümüze kadar kullanýlmýþ ve buhranýn bugüne taþýnmasýnda önemli bir yere sahip olmuþtur. Bu uygulamalarýn sonuna
gelinmiþ olduðu koþullarda, buhran Asya Krizi olarak patlak vermiþtir.
Kýsa vadede, emperyalist tekeller, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki talebi artýrmak için kredili satýþlara aðýrlýk vermek durumundadýrlar. Tüketici kredileri miktarýndaki artýþlar, bir yandan emperyalist
metalara yönelik talebi artýrýrken, diðer yandan fazla sermaye için
yeni bir yatýrým alaný ortaya çýkarmaktadýr. Ülkemiz somutunda görüldüðü gibi, tüketici kredilerindeki artýþ, kýsa vadede talepte bir canlanma ortaya çýkarsa bile, ayný tüketicinin reel gelirlerindeki azalýþa
paralel olarak kredilerin geri ödenmesini kesintiye uðratacaktýr. Bugün Batý-Avrupa emperyalist ülkelerinde ortaya çýktýðý gibi, küçük ve
orta þirketlerin iflaslarý kaçýnýlmaz hale gelecektir. Emperyalist tekellerin piyasadaki fazla sermayenin bir kýsmýný bu yolla atýl býrakmasý
gündemdedir. Böylece küçük ve orta burjuvazi ile oligarþi arasýndaki çeliþkilerin daha da keskinleþmesi kaçýnýlmaz olmaktadýr. Ülkemizde þeriatçý sermayeye yönelik tüm askeri önlemler, bu temelde biçimlendirilmektedir.
Ýþte geliþen dünya ekonomik buhraný dinamikleri, dolayýmlý
olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki sosyal ve siyasal bunalýmýn derinleþmesi yönünde etkide bulunma eðilimindedir. Sürekli ekonomik buhran koþullarýnda varlýðýný sürdüren sosyal ve siyasal bunalýmlarýn oluþturduðu milli kriz, bu koþullar içinde derinleþme yönünde
geliþmek durumundadýr. Ancak milli krizin geliþme dinamiði, devrim durumunu daha da geliþtirmekle birlikte, bunun gerekli öznel
koþullarca tamamlanamadýðý durumlarda bir devrime yol açmayacaðý kesindir. Ülkemiz somutunda olduðu gibi, gerek kitlelerin bilinç ve örgütlenme düzeyi, gerekse devrimci öncünün gücü, derinleþen milli kriz koþullarýnda etkin bir mücadele verilmesi için elveriþli
durumda bulunmamaktadýr. Kitlelerin, onlarca yýldýr süren ekonomik buhrana alýþtýrýlmýþ olmalarý ve bu buhraný salt ülke içi bir
sorun olarak kavramalarý, ayný zamanda dýþ dinamiðin, yani emperyalist sermayenin bir kurtarýcý gibi görülmesine neden olmaktadýr. Ülkemizdeki ekonomik buhranýn temelinde iç dinamiðin çarpýtýlarak dýþ dinamiðe, yani emperyalizme baðýmlý kýlýnmasýnýn yattýðýný kitleler bilincine varamadýklarý sürece, keskinleþen çeliþkiler,
kýsmi kitlesel eylemler ve yerel çatýþmalarla sýnýrlý kalacaktýr.
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Dünya Ekonomik Buhraný
Ya da Yeni-Sömürgeciliðin Bunalýmý
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 43, Mayýs-Haziran 1998

1997 yýlýnýn son aylarýna girilirken Asya ülkelerinde birbiri ardýna krizler patlak verdi. Ýlk anda pek fazla önemsenmeyen bu
krizler, Wallstreet borsasýnda 27 Ekim1997 günü meydana gelen
%7,2lik gerileme ile dünya kamuoyunun gündemine girdi. Ancak
Wallstreet borsasýnýn bir hafta içinde toparlanmasý ve ardýndan
çýkýþ trendine geçmesiyle birlikte, ortaya çýkan krizler unutulmaya baþlandý. Bu krizlerin önemsiz olduðu, sadece borsayý ilgilendiren bir kriz olduðu düþüncesi kamuoyuna benimsetildi. Endonezyada Suhartonun istifasý ile sonuçlanan öðrenci eylemleri ve
kitlesel yaðmalamalarýn ortaya çýkmasý, kamuoyuna benimsetilen
bu düþünceyi fazlaca etkilemedi. Hemen herkes, olaylarý yaþlý diktatöre karþý özgürlük ve ekmek isteyen öðrencilerin ve halkýn
tepkisi olarak deðerlendiriyordu. Olaylarý biraz yakýndan takip eden
ve az çok ekonomi bilgisine sahip olan kimileri için, Endonezya
olaylarý, Asya krizinin yarattýðý toplumsal huzursuzluðun bir ürünü
olarak görüldü. Özellikle ülkemizde basýn-yayýn organlarýnda ekonomi tahlilleri yapan kimi küçük-burjuvalar için, Asya krizi, þiþirilmiþ ekonomilerin kaçýnýlmaz bir sonucundan baþka birþey deðildi.
1980 sonrasýnda Asya kaplanlarý olarak büyük övgüler dizilen bu
ülkeler, bu küçük-burjuva ekonomistler için onca önemsenecek
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þeyler deðildi. Ýstanbul menkul kýymetler borsasýnda geçen yýl sonlarýna doðru meydana getirdiði %18lik düþüþten öte sadece siyasal
ve sosyal yönden deðerlendirilecek bir olaydan baþka birþey deðildi.
Böylece Asya krizi, iþi ekonomi olan, yani ticaret ve bankacýlýk
alanlarýnda çalýþan kesimler dýþýnda sýradan bir olay gibi izlenildi.
Asya krizini yakýndan izleyen bu kesimler için, olay asýl olarak
borsa olayý idi ve onlar da bu alanda çalýþtýklarý için kendilerini ilgilendiriyordu.
Ve Mayýs sonuna gelindiðinde, Asya krizi, Rusya kriziyle
birleþerek yeni bir boyut almaya baþladý. Ama yine de yukarda ortaya koyduðumuz iyimserlik varlýðýný sürdürmeye devam etmektedir. Bu iyimser tahminler, giderek kitlelerin günlük yaþantýlarýný
deðiþtirmelerini gerektiren herhangi bir geliþmenin olmadýðý kanýsýný güçlendirmiþtir. Böylece dünya halklarý emperyalizmin yeni dünya bunalýmý karþýsýnda ilgisiz kalmaktadýrlar. Bu bunalýmýn ne olduðunu ve geçmiþ bunalýmlarla ne denli kýyaslanabileceðini bile bilmeden, kapitalizmin yeni bir mülksüzleþtirme dalgasý içine girmiþlerdir.
Tüm bu ekonomik geliþmeler karþýsýnda, gerek ülkemiz solunda, gerekse dünya solunda, ciddiye alýnabilecek fazlaca deðerlendirme ve tahlilin yapýlmamýþ olmasý, ayný zamanda geliþen krizin
kitleler tarafýndan anlaþýlmamasýnýn diðer bir nedeni olmuþtur. Yapýlan bir kaç deðerlendirme ve tahlil ise, neo-liberalizmin ve globalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkelere neye malolacaðýný söyleyen birkaç
ajitasyondan öteye geçmemiþtir. Bu konuda, Zapatistlerin (EZLN)
baþlattýklarý Neo-Liberalizme Karþý Ýnsanlýk kampanyasý örnek olarak verilebilir.
Marksizm-Leninizmin pek çok alanda olduðu gibi, ekonomik
alandaki ideolojik ve bilimsel gücü, tüm bu geliþmeler içinde bir yana býrakýlmýþtýr. Doðal olarak Marksizm-Leninizmin kapitalizm üzerine yaptýðý tüm deðerlendirmeler ve saptamalar neredeyse tozlanmaya baþlamýþtýr. 1980 yýlýna kadar, hemen her zaman dünya ekonomisini ayrýntýlý olarak tahlil eden Marksist ekonomistler, bu tarihten itibaren tam bir bunalýma girmiþlerdir. Marksizmin bunalýmý
teorileriyle pekiþtirilen bu durum, 1980 dünya ekonomik buhranýný
tahlil etmekte Marksizmin yetersiz kaldýðý yargýsýyla birlikte ortaya
çýkmýþtýr. 1980 ortalarýndan itibaren, özellikle SBKP revizyonizminin
Gorbaçovla birlikte baþlattýðý revizyonla birlikte, Marksist-Leninist
belirlemeler ve tahliller tümüyle bir yana býrakýlmýþtýr. Artýk Marksist-Leninist klâsiklerin dünyayý açýklamakta yetersiz kaldýðý savý,
hemen her yerde yanký bulmaya baþlamýþtýr. SBKP revizyonizminin
diliyle söylersek, Marksistler o güne kadar hep Marksist-Leninist
klâsiklerden alýntýlar yaparak ya da bu klâsiklerde ortaya konulanlarý ölçü olarak kullanarak dünyayý tahlil etmiþlerse de, artýk bu
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klâsikler yeni dünyayý açýklayamamaktadýr. Artýk çað deðiþmiþtir,
kapitalizm bile deðiþmektedir. Dolayýsýyla Marksizm de deðiþmek
zorundadýr.
Böylece kendisine Marksist diyen herhangi bir kiþi, düþündüðü
her þeyi hiçbir bilimsel ölçütle, Marksist-Leninist saptamalarla ölçmeden ve onlara aykýrý olup olmadýðýna, ters düþüp düþmediðine
bakmaksýzýn, ortaya koyabilecektir ve yine de kendisini Marksist
olarak tanýmlayabilecektir. Ve böylece, Marksizm-Leninizmin ortaya
koyduðu bilimsel gerçekler bu tür Marksistler tarafýndan bir yana
býrakýldý. Artýk her aklýna geleni söyleyen, söylediðini bir süre sonra
deðiþtiren, deðiþtirdiðini yeniden deðiþtiren, sözünün arkasýnda durmayan yeni bir Marksist tipi dünya çapýnda egemen oldu. Þuna
ters düþer miyiz, buna benzer miyiz düþüncelerine aldýrmayan
bu yeni tip, en geliþmiþ örneklerini her ülkede ortaya çýkarmaya
baþladý. Ülkemizde Y. Küçük bu konuda verilebilecek örneklerden
birisidir. Çala kalem yazý yazmak (ki buna onlar üretken olmak
demektedirler) ve bu yazýlarý büyük tezler ve bilimsel belirlemeler olarak ortaya sunmak, bu tiplerin ortak özelliði olmuþtur. Onlara
göre, kendisine Marksist-Leninist diyen örgütlerin kadrolarý hiç yaratýcý deðillerdir, üretken deðillerdir. Örgütün yapmýþ olduðu birkaç belirleme ile Marksist-Leninist klâsiklerin belirlemeleriyle yetinmiþlerdir. Kendileri gibi üretken olunmasý gerekmektedir. Çünkü
onlar, kendilerine özgü Marksisttirler!4
Marksizm-Leninizmin saptamalarý ve deðerlendirmeleri bir kez
bir yana býrakýldý mýydý, artýk herþey kolayca anlaþýlýr olacaktý. Bunun sonucu ise, gazetelerin günlük köþe yazarlarý gibi, günlük sözcüklerle ideolojik tahliller yapmak oldu. Süreç sonunda, tümüyle
Marksizm-Leninizmden kopuldu, Marksizm-Leninizmin teorik bilgi
birikimi bir yana býrakýldý. Böylece, ideolojik ve politik alanda geriletilen Marksizm-Leninizm, ekonomik planda da deðersizleþtirildi.
4
Bu tiplerin yeni yetiþen devrimci kuþak üzerindeki etkisi çok daha önemli olmuþtur. Ülkemiz solunda görüldüðü gibi, birbirleriyle ideolojik, politik ve pratik olarak
hiçbir farký olmayan bir düzine örgütlenme faaliyet yürütmektedir. Dergilerinin biçiminden, kitle eylemlerindeki görselliklerine kadar birbirinin benzeri olan bu örgütlenmeler, bu geliþimin ortaya çýkardýðý yeni bir devrimci kesime dayanmaktadýrlar.
Kurtuluþ Cephesinin deðiþik sayýlarýnda küçük atýflarda bulunduðumuz HÝ Kurtuluþun Selim abisi ve sýnýfý bu konuda sayýsýz örnekler üretmektedir. 77 haftalýk
dersler sonucunda Selim abinin çok yönlülük adý verilen 78. dersinde yaptýðý sýnavda sorduðu þu sorular, ne-ler öðretildiðini açýkça göstermektedir:
1- Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri kimdir, hangi ülkedendir?
2- Kübayý desteklediðini açýklayan, CIAnýn kendisini engellemek için çeþitli
komplolar düzenlediðini söyleyen, kokain kullandýðý iddiasýyla profesyonel futbol
oynamasý yasaðý getirilen dünyaca ünlü futbolcu kimdir?
9- Þimdi yazdýracaðým kýsaltmalarýn açýk anlamlarýný karþýlarýna yazýn; TÝSK,
TOBB, TESK, TMMOB, ÇHD, ÇGS, TÜSÝAD; TZOB, MÜSÝAD, ÖHD, ÖKK, TGS, OHAL.
10- Halk ekmeðin fiyatý nedir?
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Dünyada geliþen tüm olaylarýn Marksizm-Leninizmin saptamalarýný
ve deðerlendirmelerini haklý çýkardýðýný ortaya koymaya çalýþan bir
avuç devrimcinin dýþýnda, bu durumdan hiç kimse rahatsýzlýk duymadý.
Kapitalizmin ve onun en yüksek aþamasý olarak emperyalizmin bugüne kadar yapýlmýþ en kapsamlý ve en bilimsel tahlilini
ortaya koyan Marksizm-Leninizmin böylesine deðersizleþmesi, Marksist-Leninist ideolojinin ve teorinin devrimci mücadeleden dýþlanmasýný da getirmiþtir. Düþüncesiz eylem, yani teorisiz pratik, Amerikan
emperyalizminin pragmatizmiyle birleþerek solda egemen bir kavrayýþ haline gelmiþtir.
Bu süreç içinde, Marksist ekonomistlerin 1980 dünya ekonomik buhraný karþýsýnda içine düþtükleri tutarsýzlýk özel bir yere sahiptir. 1980lere kadar emperyalist ekonominin tahlilinde tartýþmasýz bir
yere sahip olan Magdoff, Sweezy gibi ekonomistler, 1980 dünya
ekonomik buhraný patlak verdiðinde ortaya koyduklarý tahlillerde
tümüyle yanýlmýþlardýr. Bu yanýlgýlarýnda, emperyalist dünya ekonomisinin tahlilinde bu tarihe kadar fazlaca önemsenmeyen ikincil
konulardaki hatalarý belirleyici olmuþtur. Örneðin, Sweezynin marjinal kâr oranlarý teorisi, 1980 dünya ekonomik buhraný karþýsýnda
tümüyle iþlemez hale gelmiþtir. Yine ayný þekilde Varga baþta olmak
üzere pek çok Marksist ekonomistin üzerinde durduklarý tekel kârý,
emperyalist sömürünün sýnýfsal niteliðini açýklamakta yetersiz
kalmýþtýr. Ancak 1980 dünya ekonomik buhraný koþullarýnda en fazla yanýlgýya yol açan, emperyalizmin buhrandan çýkýþa yönelik uygulamalarýnýn (ekonomik tedbirler) deðerlendirilmesinde ortaya
çýkmýþtýr. Burjuva ekonomistlerinin üzerinde yoðun bir biçimde tartýþtýklarý keynescilik ile monetarizm bu dönemde tüm ekonomik tahlilleri belirlemiþtir. Pek çok Marksist ekonomist, bu dönemde emperyalistlerin keynesci yöntemlere baþvurarak buhrandan
çýkacaklarýný savunmuþlardýr. Süreç ise, monetarist politikalarýn
uygulanmasýyla belirlenmiþtir. Keynesci ekonomistlerin saflarýnda
yer alan Marksist ekonomistler, monetarizmin öne geçmesine paralel olarak gözden düþmüþlerdir.
Sözün özü, 1980 dünya ekonomik buhraný döneminde Marksist ekonomistler, mevcut buhranýn kapitalizmin klâsik ekonomik
çevriminin (cycle) bir sonucu olarak ortaya çýkan aþýrý-üretim buhraný olarak yaptýklarý genel deðerlendirmeyle yetinmiþler ve burjuva
ekonomistlerin ekonomik buhranýn asýl içeriðinin 1967den beri geliþen mali kriz olduðu saptamalarý karþýsýnda fazlaca etkili olamamýþlardýr. Marksist ekonomistlerin 1980 dünya ekonomik buhranýnýn
genel niteliði ile burjuva ekonomistlerinin üzerinde durduklarý buhranýn özgül koþullarý arasýndaki iliþkiyi doðru kuramamalarý söz konusu olmuþtur.
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Ancak tüm bu tekil emperyalist ülkelere iliþkin yanýlgýlar ve
eksiklikler, sistemin bir bütün olarak tahlil edilmesi gerekliliðindeki
sapmalarla birleþerek, asýl sonucu ortaya çýkarmýþtýr. II. paylaþým
savaþý sonrasýnda emperyalist sömürünün biçimindeki deðiþiklikleri
ayrýntýlý olarak ortaya koyan Marksist ekonomistler, 1980lere gelindiðinde, buhranýn asýl içeriðinin bu sömürü biçiminin iþleyiþindeki
bir buhran olduðunu saptamýþ olmalarýna raðmen, bunun yeni bir
sömürü biçimi ortaya çýkarýp çýkaramayacaðý konusunda doðru bir
deðerlendirme yapamamýþlardýr. Bu durumda, bu Marksist ekonomistlerin sýnýfsal kökenleri, yani küçük-burjuva nitelikleri aðýr basmýþ
ve olaylarý bekle-gör anlayýþýyla izlemeye baþlamýþlardýr. Marksist
ekonomistlerin bu kenara çekiliþi, sol söylem kullanan bir kýsým
burjuva ekonomistlerinin etkili olmasý için uygun bir ortam yaratmýþtýr. Immenuel Wallerstein, Andre Gunder Frank, Samir Amin türünden ekonomistler 1980 dünya ekonomik buhraný koþullarýnda Marksist ekonomistlerin boþalttýklarý yeri doldurarak, dünya solunu etkileri
altýna almýþlardýr. Bu dönemden itibaren yapýlan tüm sol ekonomist
tahliller, hemen her zaman bu burjuva ekonomistlerinin ölçütleriyle, kavrayýþlarýyla yapýlmýþtýr. Doðal olarak, 1980 dünya ekonomik
buhranýnýn kavranýlmasýnda iþe yaramýþ olan ölçütler ve kavrayýþlar,
daha sonraki yýllarda boþ ekonomik söylemden öteye gidememiþtir.
Çünkü burjuva ekonomik kavrayýþý, hiçbir zaman kapitalizmin tutarlý bir tahlilini yapabilecek bilimsel temellere ve ölçütlere sahip deðildir. Ý. Wallersteinýn 1980 baþlarýnda yaptýðý þu saptama, bu durumu
yeterince açýklamaktadýr: (Bu sapmadan etkilenen pek çok solcu
ekonomist, zaman içinde burjuva basýn-yayýn organlarýnda etkili
ekonomist olarak iþ bulmuþlardýr. Ülkemizde Asaf Savaþ Akat, Osman Ulugay türünden ekonomistlerin son yýllara kadar yýldýzlarýnýn parlamasýnýn nedeni budur.)
Tarihsel sistemimizin (kapitalizm kastediliyor-KC) bunalýmýna yolaçan onun baþarýsýzlýklarý deðil, baþarýlarýdýr...
Sistemin ekonomik güçleri (kolektif ve özel giriþimciler),
bizzat kendilerinin yolaçtýklarý darboðazlarýn neden olduðu
birikim yavaþlamasýyla her karþýlaþtýklarýnda her zaman
bu boðazý aþmakta ya da çevresinden dolaþmakta ve toplam birikim yolunu yeniden bulmakta etkin olarak harekete geçmiþlerdir... Kýsacasý, sistemin çeliþkileri sürekli olarak aþýlmýþtýr ve halen aþýlmaktadýr. Dünya ekonomisinin
1967den bu yana tanýk olduðu ekonomik durgunluk, 1990
lara kadar hemen hemen kesin olarak aþýlacaktýr ve o zaman dünyanýn görünüþte yeni bir nispi refah dönemine
ulaþma þansý yüksektir.5
5
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Gerek 1980 dünya ekonomik buhraný, gerekse sonraki yýllarda Sovyetler Birliðindeki geliþmeler ve sonuç olarak 1991de Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý, Marksist ekonomistlerdeki bekle-gör
anlayýþýnýn sürmesini getirmiþtir. Kaçýnýlmaz olarak emperyalist ekonominin 1987 ve 1993 yýllarýndaki bunalýmlarý ile 1996 sonrasýnda
geliþen buhran Marksistlerce tam olarak deðerlendirilememiþtir.
Diyebiliriz ki, 1980 dünya ekonomik buhraný, emperyalizmin
Marksizm-Leninizme karþý dünya çapýnda baþlattýðý ideolojik saldýrýyla birlikte geliþmiþtir. Bu yoðun ideolojik bombardýman altýnda,
Marksistler, yeni bir döneme mi giriyoruz? sorusuyla karþý karþýya
kalmýþlardýr. Pek çok sol görünümlü burjuva ekonomistin iddia
ettiði gibi, yeni bir birikim tarzýnýn emperyalist sisteme egemen
olup olmadýðý, bu dönemin en temel tartýþmasý haline gelmiþtir.
Kondradievin kapitalizmin 50þer yýllýk devrelerine iliþkin tahlilleri,
bu tartýþmalarla birlikte yeniden keþfedilmiþtir. Sözcüðün tam ifadesiyle söylersek, emperyalizmin III. bunalým dönemi tahlillerinde
büyük bir baþarý gösteren Marksist ekonomistler, yeni bir bunalým
dönemi mi sorusu karþýsýnda sessiz kalmýþlardýr. Amerikan emperyalizmi, bu sessizlik karþýsýnda yeni dünya düzeni propagandasýný
yaygýnlaþtýrmýþtýr. Ve bugün herkesin açýkça gördüðü gibi, bu salt
ideolojik bir propagandadan baþka birþey deðildir ve Marksizm-Leninizmin kapitalizm ve emperyalizm tahlillerinden baþka birþey ortada kalmamýþtýr.
Bugün Marksist-Leninistlerin karþý karþýya olduklarý sorun,
sadece mevcut ekonomik geliþmeleri deðerlendirmek ve emperyalist sistemin içine girdiði buhraný tahlil etmek deðildir. 1980 dünya
ekonomik buhraný ve bu buhrandan bugüne kadar ortaya çýkmýþ
olan tüm geliþmeleri doðru bir biçimde tahlil etmeksizin, günümüzdeki geliþmeleri deðerlendirmek ne kadar olanaksýzsa, ayný þekilde
Marksizm-Leninizm dünden bugüne gelen kendi sorunlarýný saptamadan bu yeni dönemi tam olarak tahlil etmesi o kadar olanaksýzdýr. Bu ise, öncelikle, Marksizm-Leninizmin deðerden düþürülmesi
yönündeki emperyalist propagandayla birlikte Marksizme içerilmiþ
tüm burjuva ölçüt ve kavrayýþlarýn sergilenmesini gerektirmektedir.
Örneðin, Marksist-Leninistler, bilimsel bir temelde interdependence
(karþýlýklý baðýmlýlýk) kavramýnýn içerdiði tüm burjuva ideolojik kavrayýþý ortaya koymadan, emperyalist baðýmlýlýðý tahlil etmeleri olanaksýzdýr. Ve bu yapýlmadýðý sürece, anti-emperyalist mücadelenin
doðru bir temelde sürdürülmesi de olanaksýzdýr. 1979 sonrasýnda
Ýranda ortaya çýktýðý gibi, doðru bir Marksist-Leninist saptamaya
baðlanmayan anti-emperyalizm, sonal olarak yeni-sömürgeciliðin geliþmesinin sonucu olarak gerileyen feodal sýnýflarýn bir mücadele
çizgisi haline gelebilmiþtir.
Kýsacasý, doðru bir emperyalizm tahlili yapýlmaksýzýn, doðru
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bir devrim teorisinden söz etmek olanaksýzdýr. Doðru bir devrim teorisi olmaksýzýn, devrimin yapýlmasý ise boþ bir yanýlsamadan ibarettir. Bir baþka deyiþle, bir ülkede devrim yapmanýn ilk þartý doðru
emperyalizm tahlili yapmaktýr.
1997 yýlýnýn Ekim ayý sonlarýnda baþlayan ve günümüzde derinleþerek geliþen Asya krizi, Marksist-Leninistler için yukarda ortaya
koymaya çalýþtýðýmýz gibi, ideolojik, politik ve ekonomik boyutlarda
bütünsel bir tahlil ortaya koymayý zorunlu kýlmaktadýr.
Emperyalist sistemin bütününde geliþen bunalýmýn doðru tahlil
edilebilmesi için, öncelikle emperyalist propagandayla yaygýnlaþtýrýlan
ideolojik saptýrmalarýn ortaya çýkardýðý kavrayýþlarýn ve kavramlarýn
bir yana býrakýlmasý gerekmektedir. Örneðin karþýlýklý baðýmlýlýk,
ihracata yönelik sanayileþme, sermaye birikim modeli, sermayenin büyük devreleri, global ekonomi, borsa endeksi gibi kavramlar, ideolojik içerikleri bir yana býrakýlarak, salt ekonomi-teknik kavramlar olarak kullanýlamaz. Ayný þekilde, teknokratlara dayalý devlet
yapýsý anlayýþýnýn bir yansýsý olan ekonomik tahlil ve önlem saptamalarý içerdiði politik özelliði gözönüne alýnmaksýzýn emperyalizm tahlilinde bir veri olarak kullanýlamaz. Dolayýsýyla, bu kavram ve verilere
dayanarak yapýlacak bir emperyalizm tahlili ya da mevcut ekonomik buhran belirlemeleri, baþtan sakat doðmuþ olacaktýr.
Günümüzde emperyalist sistemin bütününü etkileyen Asya
krizinin doðru tahlil edilebilmesi için, yukarda ortaya koyduðumuz
ideolojik saptýrmalar bir yana býrakýlýrsa, öncelikle emperyalizmin
sürekli ve genel bunalýmý ve bu bunalýmý ile ekonominin devrevi
hareketi arasýndaki iliþkinin doðru kavranýlmasý zorunludur.
Bilindiði gibi, emperyalizm, kapitalizmin tekelci evresi olarak,
ayný zamanda sistemin sürekli ve genel bunalýmlar dönemidir. Kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmýnýn içeriði, sistemin temel çeliþkisinin keskinleþmesi ve süreklilik kazanmasýdýr. Emperyalist aþamada
kapitalizmin temel çeliþkisinden (üretimin toplumsal niteliði ile ürünlerin kapitalist mülk edinilmesi tarzý arasýndaki çeliþki, emek-sermaye çeliþkisi) kaynaklanan üç çeliþki keskinlik kazanýr:
1- Tekeller ile halk arasýndaki çeliþki,
2- Emperyalistlerle sömürge ülkeler arasýndaki çeliþki,
3- Emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþki.
Sonuç olarak tekelci kapitalizm döneminde:
1- Üretimin sosyal niteliðinin artmasý, buna karþýlýk üretim araçlarýnýn mülkiyetinin özel ellerde daha da yoðunlaþmasý sonucu temel çeliþki keskinleþir,
2- Üretici güçlerin geliþimi engellendiðinden keskinleþen temel çeliþki sürekli olarak kendini hissettirir.
Üretici güçleri burjuva iliþkileri içinde de olanca hýz ve
bereketi ile geliþtiremeyen kapitalizm çürümeye ve çözül-
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meye baþlar. Kapitalizmin kendi zýttýnýn varlýðýnýn objektif
þartlarý bir bütün olarak kapitalist sistemde artýk mevcuttur. Lenin kapitalizmin tekelci dönemde keskinleþen çeliþkilerini saydýktan sonra þöyle der: Emperyalizm sosyalist
devrimin arifesidir.
3- Tekelci kapitalizm döneminde temel çeliþkinin þiddetlenmesi ve süreklilik kazanmasý ve temel çeliþkiden
kaynaklanan baþlýca üç çeliþkinin (tekellerle halk arasýnda, emperyalistlerle sömürge ülkeler arasýnda ve emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþki) keskinlik kazanmasý sonucu kapitalizm çözülme, çürüme ve kendi zýttýný (sosyalizmi) doðuran aþamaya girer. Kapitalizmin tekelci dönemde girdiði bu yeni evreye genel bunalým dönemi denir.
Genel bunalým kesikli deðil, süreklidir; bu anlamda tekelci dönem kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmlar
çaðýdýr.6
Kapitalizmin sürekli ve genel bunalým dönemi olarak emperyalist dönem, ayný zamanda emperyalist sistemin iþleyiþ biçiminde
meydana gelen deðiþimlere göre deðiþen farklý dönemlere ayrýlýr.
Emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçimi, emperyalistler arasý çeliþkinin durumu ve emperyalizmle alternatif ve potansiyel güçler arasýndaki durumun bir sentezi olarak emperyalizmin deðiþik bunalým
dönemleri ortaya çýkmýþtýr ve her bunalým döneminin iþleyiþi diðerinden farklý olmuþtur.
Emperyalist ülkeler arasýndaki II. yeniden paylaþým savaþýndan
sonra emperyalizm, III. bunalým dönemine girmiþtir. Kapitalizmin
sürekli ve genel bunalýmýnýn bu üçüncü evresinin özelliklerini þöyle
özetleyebiliriz:
1- Emperyalist sistem ABD hegemonyasý altýnda bütünsellik
kazanmýþ ve emperyalist ülkeler tarihlerinde ilk kez sürekli ve resmi olarak örgütlenmiþlerdir. (IMF, Dünya Bankasý, IFC gibi) Bir
baþka deyiþle, emperyalist ülkeler arasýndaki bütünleþme-çeliþki diyalektiðinde bütünleþme aðýr basan unsur durumundadýr. Emperyalist ülkeler arasýndaki iliþkilerde, çeliþki-bütünleþme diyalektiðinde
bütünleþmenin aðýr basmasý hiçbir zaman emperyalizmin saldýrgan
karakterinin deðiþtiði, emperyalizmin çeliþkilerini savaþlara ihtiyaç
duymadan halledebildiði anlamýna gelmez; sadece artýk savaþýn da
çeliþkileri halledemeyeceði anlamýna gelir. Bu ise, emperyalist ülkeler arasýndaki eþitsiz geliþim yasasýnýn iþleyiþ biçiminin deðiþmesi
demektir.
2- Özellikle 1958 buhranýndan sonra ABD sermayesi diðer
emperyalist ülkelere yoðun biçimde akmýþ, uluslararasý iþbölümünün
6

THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 26-27, 1975.
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artýþý ve çokuluslu þirketlerin ortaya çýkýþý hýzlanmýþ ve zaman içinde üretimin çokuluslaþmasý gündeme gelmiþtir.
3- Ekonomiye artan oranda devlet müdahalesi ve ekonominin askerileþtirilmesi, üretim sürecinin çokuluslaþmasý ve yeni-sömürgecilik metotlarý sonucu emperyalist ülkelerde ekonominin devrevi hareketi iki aþamaya inmiþtir. Ekonomik buhranýn þiddeti azalmýþ, buna karþýlýk süreklilik kazanmýþ; sürekli ve genel bunalýmýn
ekonomik bunalýmdan etkilenmesi geçmiþe göre azalmýþtýr.
4- Sosyalist bloða karþý yürütülen soðuk savaþ sonucu dünyanýn 1/3ü emperyalist ticaret ve yatýrým alaný dýþýna çýkmýþtýr.
5- Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulanan yeni-sömürgecilik
metotlarý ile emperyalist iþgal gizlenmiþ, kapitalizm yukardan aþaðýya
geliþtirilerek iç pazar geniþletilmiþtir.
II. yeniden paylaþým savaþýndan günümüze kadar geçen süre
içinde, III. bunalým döneminin kimi özelliklerinde biçimsel deðiþiklikler olmuþtur. Bu dönemdeki geliþmeler ve deðiþmeler, deðiþik zamanlarda ortaya çýkan ekonomik buhranlarýn oluþumunu ve aþýlmasýný belirleyen özellikler ortaya çýkarmýþtýr. Ancak 1980 dünya ekonomik buhraný, emperyalist sistemin bütününde ortaya çýkardýðý
çeliþkilerle, dönemin bazý özelliklerinin ikincil unsurlarýnýn, yani geçmiþ dönemde sistemin bütünsel iþleyiþinde etkin olmayan kimi unsurlarýnýn öne geçmesini getirmiþtir. Bu geliþme, 1980 dünya ekonomik buhranýnýn tahlilini ve emperyalizmin bu buhrandan çýkýþ için
aldýðý önlemlerin deðerlendirilmesini karmaþýklaþtýrmýþtýr. Bu
karmaþýklýk, Marksist ekonomistlerin içine düþtüðü bunalýmýn nedeni olmuþtur.
1980 dünya ekonomik buhraný, 1967 yýlýnda dolarýn altýna
baðlý sabit fiyatýnýn deðiþtirilmesiyle baþlayan bir sürecin sonucu
olarak ortaya çýkmýþ ve bu sürecin özelliklerine göre biçimlenmiþtir.
1944 yýlýnda emperyalist ülkeler arasýnda Bretten-Woodsda yapýlan
anlaþmayla dolarýn altýna baðlý sabit bir fiyata baðlanmasý, ayný zamanda dolarý uluslararasý alanda rezerv para haline getirmiþti. Ancak Amerikan ekonomisinin geçen süre içinde gerilemesi ve diðer
emperyalist ülke ekonomilerinin (özellikle Almanya ve Japonya)
geliþmesi karþýsýnda dolar, 1967 yýlýnda devalüe edilmiþ ve böylece
altýna baðlý sabit fiyat uygulamasý sona ermiþtir.
Dolarýn devalüe edilmesiyle baþlayan süreç içinde, emperyalizme karþý yürütülen ulusal ve halk kurtuluþ savaþlarýnýn geliþmesi,
emperyalist sistem adýna dünya jandarmalýðý yapan Amerikanýn dýþ
ödemeler dengesi açýðýný sürekli büyütmüþtür. 1974 petrol bunalýmýyla birlikte sanayi üretiminde maliyetlerin artmasý, bu koþullar
altýnda fiyat artýþlarýný hýzlandýrmýþtýr. Ancak 1974 petrol bunalýmýnýn
en önemli sonucu yeni-sömürgecilik sisteminin yeni sorunlarla karþý
karþýya kalmasý olmuþtur. Emperyalist ülkelerde yükselen maliyet-
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ler ve buna paralel olarak yükselen meta fiyatlarý, aðýrlýklý olarak geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalizme baðýmlý olarak geliþtirilmiþ
olan sanayilerin girdi fiyatlarýný yükseltmiþtir. Emperyalizmin taleplerine uygun olarak geliþtirilmiþ olan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin iç pazarlarýnýn bu yüksek maliyetli metalarýn satýþýnda týkanmayla yüzyüze
gelmesi, emperyalizmi aþýrý-üretim buhranýyla yüzyüze getirmiþtir.
Öte yandan, Amerikan ekonomisinin dýþ ödemeler dengesi
açýðý büyümüþ ve Alman ve Japon emperyalizminin yeni pazar istemi
artmýþtýr.
Bu koþullar altýnda emperyalist ülkeler, geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelik kredileri artýrmýþlardýr. Bir baþka deyiþle, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin dýþ borçlarý bu dönemde olaðanüstü artmýþtýr. Günümüzde geliþen ekonomik buhranýn kavranýlmasýnda özel bir yere sahip
olan bu geliþmeyi biraz açalým:
Bilindiði gibi, yeni-sömürgecilik yöntemi, emperyalizmin II.
yeniden paylaþým savaþýyla birlikte pazarlarýnýn 1/3ünü yitirmesiyle
birlikte karþý karþýya kaldýðý pazar sorununu çözmek için uyguladýðý
bir yöntemdir. Bu yöntemin temelinde, emperyalizmin taleplerine
uygun olarak sömürge ülkelerde meta pazarýnýn geniþletilmesi, yukardan aþaðý kapitalizmin bu ülkelerde egemen üretim biçimi olmasý yatmaktadýr. Emperyalizmin bu dönemde sermaye ihracý, aðýrlýklý olarak nakit sermaye dýþýndaki sermaye unsurlarýnýn (isim,
patent hakký, yedek parça, teknik bilgi-know-how, teknik eleman gibi unsurlarýnýn) ihracýna dayanmýþtýr. Bunun sonucu olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde orta ve hafif sanayi geliþtirilmiþtir.
Yüzde yüz emperyalizme baðýmlý olarak geliþtirilen bu sanayilerin
temel girdileri, ara-mallar olarak emperyalist ülkelerden ithal edilmek durumundadýr. Ýþte emperyalist ülkeler, gerek bu sanayilerin
oluþturulmasý için, gerekse bu sanayilerin üretimleri için gerekli aramallarýn ithalatý için parayý, kredi adý altýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelere aktarmýþtýr. Böylece geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarý, geçmiþ dönemlerle kýyaslanmayacak boyutlara ulaþmýþtýr.
1974 sonrasýnda emperyalist ülkelerde ortaya çýkan maliyet
bunalýmýnýn yarattýðý sanayi ürünlerindeki fiyat artýþlarý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki iç pazarlarýn daralmasýna neden olmuþtur. Bu
geliþme karþýsýnda, Amerikan emperyalizmi geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelik uluslararasý finans kuruluþlarýnýn kredilerinin miktarýnýn
yükseltilmesini gündeme getirmiþtir. Böylece geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin IMF ve Dünya Bankasýna olan borçlarýnda büyük bir artýþ ortaya çýkmýþtýr.
Öte yandan geliþen ekonomileri için yeni pazarlara ihtiyaç
duyan Japon ve Alman emperyalizmi, Amerikan ekonomisinin dýþ
ödemeler dengesindeki açýðýnýn artan büyümesinden yararlanarak,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelik kredileri artýrmýþlardýr.
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1980e gelinirken, dünya çapýnda en temel sorun, geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilmiþ olan kredilerin, ana para ve faiz olarak geri
ödenmesinin týkanmasý olmuþtur. Gerek 1974 petrol bunalýmýyla
birlikte artan ara-mallarýn fiyatlarý, gerekse dýþ borçlarýn faizleri, geribýraktýrýlmýþ ülkelerde meta fiyatlarýnýn olaðanüstü artmasýný getirmiþtir. Yani geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde enflasyon oraný hýzla yükselmeye baþlamýþtýr. 1980e gelinirken, Latin-Amerika baþta olmak üzere
pek çok geri-býraktýrýlmýþ ülkede enflasyon oranlarý %100ü aþmýþtýr.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yükselen devrim mücadeleleri, emperyalizmin maliyetlerdeki artýþlarý doðrudan kitle tüketim mallarýna
yansýtmakta zorlanmasýný getirmiþ ve giderek bu ülkelere yönelik
kredilerin miktarýný daha da artýrmak zorunda býrakmýþtýr. Bu ortamda, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde devletin dýþ borçlanmasýna dayalý sanayilere yönelik subvansiyonlar, bu ülkelerin paralarýnýn deðer yitirmesine yol açmýþ, ancak devrim mücadeleleri karþýsýnda devalüasyonlar
uzun süre ertelenmiþtir. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin paralarýnýn gerçek
deðerlerinin çok üstünde deðerlendirilmesi, kaçýnýlmaz olarak emperyalist ülkelerin faiz ve kârlarýnýn kur farklýlýklarý yüzünden daha
da azalmasýna neden olmuþtur. Ve 1980 ekonomik buhraný düþen
kâr oranlarýyla birlikte 1980 ortalarýnda patlak vermiþtir.
1980 dünya ekonomik buhraný, Brezilyanýn dýþ borçlarýn faiz
ödemelerini yapamamasýyla baþlamýþtýr. Brezilyanýn peþine Meksika
nýn ayný duruma gelmesi, dünya ekonomik buhranýný tüm emperyalist ülkeleri kapsayan bir mali bunalým olarak belirginleþtirmiþtir.
Ve bu andan itibaren, emperyalist ülkeler ekonomik buhraný sýnýrlandýrmak için bir dizi önlem almaya baþlamýþlardýr. Bu önlemlerin
temel amacý, dýþ borçlarýný ödeyemeyen ülkelerin tekil düzeyde IMF
nin ekonomik istikrar önlemlerini uygulamalarýný saðlamak olmuþtur.
Bu amaçla, Amerikan emperyalizminin yönetimi altýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde siyasal yönetimler deðiþik yöntemler kullanýlarak deðiþtirilmiþtir. Birbiri ardýna ortaya çýkan askeri darbeler, dünya ekonomik
buhraný koþullarýnda, bir yandan devrim mücadelelerini ve kitlelerin
tepkilerini zor yoluyla bastýrmayý amaçlarken, diðer yandan IMFnin
ekonomik istikrar önlemlerini tam ve eksiksiz yerine getirmeyi hedeflemiþtir.
Emperyalizm siyasal planda dünya ekonomik buhranýna karþý
alýnacak önlemlerin hazýrlýklarýný tamamlarken, diðer yandan buhrana karþý bütünsel bir uygulama üzerinde yoðun bir çalýþma baþlatmýþtýr. Asýl olarak burjuva ekonomistleri arasýnda baþlayan tartýþmalar,
mevcut buhrana karþý alýnacak ekonomik önlemlerin temel yönelimini ve yöntemini ortaya koymaya yönelik olmuþtur. Keynescilike
karþý monetarizm bu tartýþmalar içinde öne çýkmýþ ve tüm uygulama monetarist bir çerçevede geliþtirilmiþtir.
Sýký para politikasý olarak adlandýrýlan ve teorisini M. Fried-
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manýn yaptýðý anti-buhran önlemleri, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
büyük dýþ borçlarýnýn tahsilini temel almýþtýr. Buhranýn ortaya çýkýþý
ve geliþiminin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki emperyalizme baðýmlý
sanayinin kamu ve özel borç stoklarýnýn büyüklüðünden kaynaklanmasý nedeniyle, öncelikle kamu harcamalarýnýn kýsýlmasý, bu politikanýn ilk halkasýný oluþturmuþtur. Ekonomik olarak söylersek,
geri-býraktýrýlmýþ ülke devletlerinin sosyal subvansiyonlarý kaldýrmasý,
sýký para politikasýnýn ilk halkasý olmuþtur. Buna paralel olarak, dýþ
borçlarýn ödenebilmesi için geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin kendilerine
yeni kaynaklar bulmalarý için harekete geçirilmesi gündeme
getirilmiþtir. Tümüyle dýþa baðýmlý bir sanayiye sahip olan bu ülkelerin yeni bir kaynak bulabilmeleri için ellerindeki mevcut ekonomik
deðerleri satmaktan baþka yollarý bulunmamaktadýr. Böylece geribýraktýrýlmýþ ülkelerin tarým ürünlerinden sanayi ürünlerine kadar
hemen tüm üretiminin, ihracata yönelik sanayileþme adý altýnda
maliyetlerinin altýnda bir fiyattan satýlmalarý gündeme gelmiþtir. Ancak bunun için gerekli pazar fiilen mevcut bulunmadýðýndan, bunun gerçekleþebilmesi için baþka önlemler alýnmasý gerekli olmuþtur.
Bulunan yeni önlem, ekonomik buhranýn emperyalist ülkelerde ortaya çýkardýðý yüksek enflasyonla birlikte olmuþtur. Yükselen
enflasyon, emperyalist ülkelerin iç pazarlarýndaki yükselen fiyat demek olduðundan, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ellerindeki tüm ürünler
(tarýmsal ve sanayi) için uygun bir pazar ortaya çýkmýþtýr.
Diðer taraftan, emperyalist finans kuruluþlarýnýn, özellikle özel
finans kuruluþlarýnýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verdikleri borçlarý tahsil
edememeleriyle baþgösteren finans kuruluþlarýnýn iflaslarý ya da ödemeleri durdurmalarý, emperyalist ülkelerde tüketim mallarý sektörünü etkilemiþ ve küçük ve orta sanayi kuruluþlarý, yükselen kredi
maliyetleri nedeniyle metalarýný deðerlerinin altýnda satmak durumunda kalmýþlardýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülke metalarýnýn dünya pazarlarýna düþük fiyatla sürülmesinin bir sonucu olarak ortaya çýkan
dünya fiyatlarýndaki düþme, kýsa sürede emperyalist ülkelerdeki
küçük ve orta sanayilerin büyük oranda durmasýný getirmiþtir.
Böylece emperyalist ülkelerdeki küçük ve orta sanayinin içinde bulunduðu durum, emperyalist ülkelerin iç pazarlarýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin düþük fiyatlý metalarýnýn satýlmasý için uygun bir
zemin oluþturmuþtur. Bu, ayný zamanda, emperyalist ülkelerin iç
pazar fiyatlarýnýn yükseliþini durdurarak anti-enflasyonist sonuçlar
doðurmuþtur.
1980 dünya ekonomik buhraný, bu geliþim içersindeyken, ekonomik tartýþmalar, aðýrlýklý olarak emperyalist ülkelerde sýký para
politikasýnýn uygulanmasýna kaymýþtýr. Bu tartýþmalarýn nedeni, emperyalist ülkelerin küçük ve orta sanayilerinin karþý karþýya kaldýðý
yýkýmdýr. Dünya çapýnda geliþen buhranýn finansal niteliði (borçlarýn
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tahsil edilememesi), kaçýnýlmaz olarak emperyalist ülkelerdeki küçük
ve orta sanayinin tüm kredi olanaklarýný ortadan kaldýrmýþtýr. Bu
durumda yapýlabilecek tek þey, emperyalist devletlerin subvansiyonlarýný bu kesimlere kredi olarak yönlendirmeleri olmaktadýr. Ýþte
bu yönlendirme, bu ülkelerdeki her türlü sosyal subvansiyonlarýn
kaldýrýlmasýný getirmiþtir. Ancak sosyal yardým kuruluþlarýna yönelik
devlet yardýmlarýnýn kesilmesi, gerekli kaynaðý yaratamamýþtýr. Bunun üzerine, emperyalist ülkeler verimsiz devlet sanayi kuruluþlarýnýn kapatýlmasýný gündeme getirmiþlerdir. Bunun en kapsamlý uygulamasý, Ýngilterede Baþbakan Teatcherin kömür madenlerini kapatmasý olmuþtur.
1980 dünya ekonomik buhranýnýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
dýþ borçlarýný ödeyememeleriyle baþlamasý, ayný zamanda emperyalist tekellerin, özellikle de finans tekellerinin ellerindeki büyük
sermaye fonlarýnýn varlýðýyla belirlenmiþtir. Sermayenin aþýrý üretimi
olarak ortaya çýkan bu fonlar, buhran koþullarýnda sürekli deðer
yitirme durumunda olmuþtur. 1974-80 döneminde geri-býraktýrýlmýþ
ülkelere yöneltilen aþýrý sermaye birikiminin karþý karþýya kaldýðý bu
durumda, bulunan yol, özelleþtirme olmuþtur. Özelleþtirme ile
kamunun elindeki sanayi kuruluþlarýnýn tekellerin eline geçmesi,
kýsa dönemde emperyalist tekellerin sermayelerinin 1980 öncesinin
kâr oranlarýnýn altýnda bir getiriye sahip olsa bile, uzun dönemde
buhran karþýsýnda saðlam bir yatýrým olarak öne çýkmýþtýr.
Böylece, uygulanan monetarist politikalar, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde ihracata yönelik sanayileþme sloganý ile, emperyalist ülkelerde verimsiz devlet kuruluþlarýnýn kapatýlmasý, özelleþtirme
sloganlarý ile sürdürülmüþtür. Bu uygulamalar sonucunda mali kaynaklar yeniden daðýtýma sokulmuþtur.
Emperyalist ülkelerde birbiri ardýna kýsýtlanan sosyal harcamalardan saðlanan kaynaklar, bu ülkelerdeki küçük ve orta sanayinin maliyetleri düþürücü yatýrýmlarýna yöneltilmiþtir. Hi-Tech olarak
sunulan yeni teknolojilerin üretime uygulanmasý, bu dönemde küçük
ve orta sanayi kuruluþlarýna yönlendirilen devlet kredileriyle yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Küçük ve orta sanayi kuruluþlarýnýn teknoloji aðýrlýklý yatýrýmlarý (sabit sermayelerini yenilemeleri), ayný zamanda askerileþtirilmiþ emperyalist ekonomi için yeni bir talep yaratmýþtýr. Bu
teknolojiyi o güne kadar salt askeri mallar üretimine yönelik olarak
kullanabilen tekeller, bu andan itibaren kendi iç pazarýnda yeni bir
talep bulmuþtur. Çokuluslu þirketlerin denetimindeki yeni teknolojiye dayalý üretim mallarý üretimi, emperyalist ülkelerdeki küçük ve
orta sanayilerin maliyetlerini düþürücü yönde kullanýlmasýyla, dünya
ekonomik buhranýnýn geliþimini sýnýrlandýrmýþtýr. Ve dünya ekonomik buhranýnýn emperyalist ülkelerdeki etkisi, 1982 sonlarýna doðru
giderek yavaþlamýþ ve sýnýrlandýrýlmýþtýr.
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Emperyalist ülkelerde ekonomik buhranýn yavaþlamasýyla
birlikte küçük ve orta sanayi kuruluþlarýnýn yeni teknolojiye dayalý
yatýrýmlarýnýn tamamlamasý, sanayi ürünlerinin maliyetlerini düþürmüþ ve giderek enflasyon aþaðýya inmeye baþlamýþtýr.
Ancak ayný geliþme geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ortaya çýkmamýþtýr. 1982ye gelindiðinde, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler mevcut temel
sanayilerinin üretimlerini sürdürebilmesi için gerekli ithal mallarý
bile satýn alabilecek kaynaklara sahip deðillerdir. Uygulanan sýký
para politikasý, fiyatlarýn olaðanüstü artmasý karþýsýnda ücretlerin
dondurulmasý demek olduðundan, çalýþan nüfusun reel gelirleri büyük oranda düþmüþtür. Bu koþullar altýnda, gerek dýþ borçlarýn ödenmesi için, gerekse ithalat için gerekli kaynaklar kitlelerin daha geniþ
ölçekte mülksüzleþtirilmesiyle saðlanmasýný kaçýnýlmaz hale getirmiþtir. Ülkemizde bankerlik olarak bilinen yüksek faiz uygulamasýyla, ellerinde az çok parasal birikime sahip olanlarýn mülksüzleþtirilmesi gündeme gelmiþtir. Böylece 1980 ekonomik buhraný, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde küçük-burjuvazinin mülksüzleþtirilmesiyle tamamlanmýþtýr.
1987 yýlýna kadar, emperyalist ülkelerin, gerek geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin dýþ borçlarýný ödemek için tüm ürünlerini maliyet altýnda
fiyatlardan ihraç etmeleri, gerekse kendi iç sanayilerinin yüksek
teknoloji yatýrýmlarýyla maliyetleri aþaðýya çekmeleriyle baþlayan
enflasyonun %10larýn altýna düþmesi, sermayenin yeniden deðerlenmesini getirmiþtir. Ancak geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilmiþ olan
borçlarýn önemli bir kýsmýnýn tahsil edilmesi, ayný süreçte sermayenin normalin ötesinde birikimini getirmiþ ve yeniden 1980 öncesi
koþullarýn oluþmasýný saðlamýþtýr. 19 Ekim 1987 tarihinde New-York
borsasýnda iþlem gören hisse senetleri ve tahvillerin %22.61 deðer
yitirmesi büyük bir paniðe neden olmuþtur. Bu kez de sorun, yine
finans kuruluþlarýnýn verdikleri kredileri geri alamamalarýdýr. Ancak
bunun nedeni, bu kez geri-býraktýrýlmýþ ülkeler deðil, emperyalist
ülkelerdeki küçük ve orta sanayinin kendisi olmuþtur. 1980 sonrasýnda yeni teknolojiye dayalý sabit sermaye yatýrýmlarý için bu kesimlere yöneltilen krediler, bu kesimlerin metalarýna pazar bulamamalarý
nedeniyle ödenemez hale gelmiþtir.
1987 buhraný karþýsýnda emperyalist ülkeler, sermayenin aþýrýüretimi sonucu ortaya çýkan kaynaklarý yeniden geri-býraktýrýlmýþ
ülkelere yöneltmek durumunda kalmýþtýr. Krediler, aðýrlýklý olarak
emperyalist ülkelerden tüketim mallarý ithalatý için verilmeye baþlanmýþtýr. Amaç, emperyalist ülkelerdeki küçük ve orta sanayiler için
yeni talep yaratmaktýr.
Ayný dönemde, üretimin çokuluslaþmasýnýn bir sonucu olarak
ortaya çýkan serbest bölgeler, yani bir kýsým geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist tekellerin marjinal kâr oranlarý için bir yatýrým
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alaný olarak kullanýlmasý sözkonusu olduðundan, banka kredilerinin
bir kýsmý bu ülkelere yönelmiþtir. Endonezya, Singapur, Tayvan, Güney Kore, Malezya gibi ülkeler, bu yýllar içinde emperyalist tekellerin
atýl kalan sermayeleri için yeni alanlar olarak ortaya çýkmýþtýr. Aðýrlýklý
olarak Japonyanýn mali sermayeyi yeniden de-ðerlendirme alaný
olarak kullandýðý bu ülkeler, ayný zamanda banka kredilerinin yatýrým
ve ticaret alanlarýnda yoðunlaþtýðý ülkeler olmuþtur.
Böylece, 1987 buhraný koþullarýnda emperyalist finans kuruluþlarýnýn denetimindeki krediler geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelik
ticaret alanýnda yoðunlaþtýrýlmýþtýr. Artýk bu dönemden itibaren,
hemen hemen her yýlýn Ekim ayý yeni para dalgalanmalarýnýn ortaya
çýktýðý bir ay haline gelmiþtir.
27 Ekim 1997 tarihinde Güney Doðu Asya ülkelerinde patlak
veren borsa düþüþü, uluslararasý kredilerin bileþiminde kýsa vadeli
borçlar olarak ticari kredilerin uzun vadeli borçlara oranýnýn kapatýlamaz bir büyüklüðe ulaþmasýnýn sonucu olmuþtur. Bu ülke ekonomilerinin bir gecede iflas noktasýna gelmesinin nedeni, ticari kredi
olarak dünya mali piyasalarýnda dolaþan para-sermayenin daha yüksek kâr oraný için bir baþka yere yönlendirilmesidir. Bu geliþmede
en temel unsur, kýsa vadeli borçlarýn ticari kredi olarak kullanýlmasý
ve bunun sonucu olarak da 1980 sonrasýnda tüm geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde faaliyete geçirilen borsalarýn temel araç olarak kullanýlmasýdýr.
1993den itibaren emperyalist tekellerin karþý karþýya kaldýklarý talep yetersizliði, böyle bir ortamda para-sermaye hareketlerini
hýzlandýrmýþtýr. Aðýrlýklý olarak dayanýklý tüketim mallarý ile üretim
mallarýnda ortaya çýkan talep yetersizliði, 1991de SSCBnin daðýtýlmýþlýðýyla birlikte para-sermayenin sanayi sermayesi haline dönüþmesinin sonucu olarak geliþmiþtir. Eski sosyalist ülkelerin emperyalist tekeller için yeni pazarlar olarak ortaya çýkmasýnýn yarattýðý meta
ve sermaye talebi, dünya çapýnda ticari alanda dolaþan (kýsa vadeli
borçlar olarak) para-sermayenin yönünü deðiþtirmiþ ve emperyalist
ülkelerde sanayi yatýrýmlarýný hýzlandýrmýþtýr. Bu dönemde emperyalist ülkelerde ortaya çýkan yüksek büyüme oranlarý bu yatýrýmlarýn
sonucu olmuþtur.
Ama yeni sanayi yatýrýmlarýnýn hýzla tamamlanmasýna raðmen, beklenilen talep ortaya çýkmamýþtýr. Bu da, kaçýnýlmaz olarak,
gerek yeni yatýrýmlara yönelmiþ kredilerin, gerekse bu yatýrýmlarýn
ticaretine yönelmiþ kredilerin geri ödenmesini engellemiþtir. Ancak
gerek yatýrýmlarýn tamamlanma süresinin, gerekse tamamlanmýþ
yatýrýmlarýn metalarýnýn pazarlanmasýnýn zamandaþ olmamasý, ortaya çýkan týkanmayý sýnýrlamýþ ve yerelleþtirmiþtir. Bu sýnýrlýlýk ve
yerellik içinde, kýsmi borsa spekülasyonlarý gündeme gelmiþ, ancak
ekonomik buhran genelleþmemiþtir.
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1997ye gelindiðinde, gerek sanayi yatýrýmlarýnýn, gerekse ticari faaliyetlerin para-sermaye için yeterli kârlýlýk saðlayamadýðý görüldüðünden, tümüyle faiz gelirlerine yönelmiþtir. Özellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkeler ile eski sosyalist ülkelerin kýsa vadeli dýþ borç gereksinmeleri, bu yönelimi hýzlandýrmýþtýr. Ülkemiz somutunda da görüldüðü gibi, bu ülkelerin hazinelerinin borçlanma gereksinmeleri, neredeyse aylýk ve haftalýk boyutlara ulaþmýþtýr. Birkaç aylýk hazine
bonolarý çýkartýlmasý, bu dönemde, tüm geri-býraktýrýlmýþ ve eski
sosyalist ülkelerin genel çizgisi haline gelmiþtir.
Bütün bunlar, uluslararasý mali iþlemlerde, para-sermayenin
çok kýsa vadeli dolaþýmý olarak somutlaþmýþtýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde oluþturulan borsalar, bu dolaþýmýn en temel aracý olarak
ortaya çýkmasý, tüm geliþmelerin ilk planda borsa endekslerinde ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. Ama borsa endekslerinin bir süre
sonra normal trendine girmesi, ekonomik buhranýn geliþiminin
üstünü örtmüþtür.
1997 yýlýnda emperyalist ülkelerdeki büyüme oranlarýnýn düþmesi, emperyalist sanayi metalarýnýn aþýrý-üretimi olarak belirgin bir
nitelik kazanmýþtýr. Bu geliþme, emperyalist ülkelerede iþsizlik oranlarýnýn hýzla yükselmesini getirmiþtir. 1997 sonu itibariyle, emperyalist ülkelerdeki iþsizlik oranlarý þöyle olmuþtur:
ABD ............... % 7.1
Japonya ........ % 4.9
Almanya ....... % 11.5
Fransa .......... % 12.5
Ýngiltere ........ % 5.6
Emperyalist ülkelerde iþsizlik oranlarýndaki bu yükseliþ,
þirketlerin küçülmeleriyle birlikte geliþmiþtir. Pek çok tekelci kuruluþ,
bu dönemde yan kuruluþlarýný elden çýkartmýþ ve bu satýþlardan elde edilen gelirlerle ana sermayelerini güçlendirmiþlerdir. Ancak tekellerin çokuluslu nitelikleri, bu durumun ana þirketlerin yýllýk bilançolarýna yansýmasýný engellemiþtir. Bir baþka deyiþle, bu dönemde emperyalist tekellerin kârlarý sürekli olarak artmýþtýr. Bu kâr artýþýnýn ardýndaki gerçek ise, emperyalist finans kuruluþlarýnýn bu tekellerin ülke
dýþý yatýrým ve satýþlarý için geri-býraktýrýlmýþ ülkelere artan oranda
kýsa vadeli borç vermeleridir. Emperyalist tekellerin kendi ülke içi
yatýrýmlarýnda ortaya çýkan daralma, ayný tekellerin Uzak Doðu Asya
ülkelerindeki yatýrýmlarýný artýrmalarýyla birlikte geliþtiðinden, tekellerin kâr oranlarý yükselmeye devam etmiþtir. Emperyalist ülkeler,
bu ülkelerdeki sanayi yatýrýmlarýnýn düþük maliyetlerinden yararlanarak, bu ülkelerden ithal edilen mallarla kendi iç fiyatlarýný belli bir
seviyede tutabilmiþlerdir. Bu da, emperyalist ülkelerde düþük enflasyon oraný ortaya çýkarmýþtýr. Yükselen iþsizlik oranlarýna karþýn düþük
enflasyon oranlarý, ilk planda ekonomik buhranýn salt bir borsa
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spekülasyonu olarak yorumlanmasýný getirmiþtir.
1980lerin ortalarýndan itibaren Uzak Doðu Asya ülkelerindeki
emperyalist yatýrýmlarýn artýþý, bu ülkelere yönelik kredilerin yoðunlaþmasýný getirmiþ olmakla birlikte, bu yatýrýmlarýn metalarýnýn emperyalist ülkelere ihraç edilmesi nedeniyle, ödemelerde önemli bir
darboðaz ortaya çýkmamýþtýr. Ancak 1991 yýlýndan itibaren emperyalist pazarlarýn toprak olarak geniþlemesi karþýsýnda, bunun talep
olarak geniþleme ile tamamlanacaðý beklentisiyle, bu ülkelerdeki
yatýrýmlar artýrýlmýþtýr. Ayný þekilde, eski sosyalist ülkelerde yeni
yatýrýmlar baþlatýlmýþ ve emperyalist metalarýn satýþý için gerekli ticari krediler artýrýlmýþtýr.
Bu geliþme, emperyalistlerin beklediði gibi olmamýþ ve eski
sosyalist ülkelerde önemli bir talep ortaya çýkmamýþtýr. Böylece
aþýrý-üretim buhraný kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. Bunun ilk yansýsý,
Uzak Doðu Asya ülkelerine yönelik kredilerin daralmasý olmuþtur.
Tümüyle kýsa vadeli kredilerle üretimi sürdüren bu ülkelerdeki sanayi
kuruluþlarý, bu kredi daralmasýyla birlikte kýsa sürede iflas durumuyla karþý karþýya gelmiþlerdir. Neredeyse tüm sermayeleri, fiili üretimin gerçekleþtirilmesi için gerekli döner sermaye durumunda olan
bu sanayilerin, kredilerin daralmasýyla birlikte, üretim yapamaz hale
gelmeleri kaçýnýlmaz olmuþtur. Zaten bu sanayilerin metalarý için
gerekli talep mevcut olmadýðýndan, böyle bir geliþme emperyalist
ülkelerce fazlaca önemsenmemiþtir. Özellikle elektronik ve otomotiv sektörlerinde yoðunlaþmýþ olan bu sanayilerin üretimi durdurmalarý, emperyalist tekellerin kýsa vadede aþýrý-üretim buhranýyla
karþýlaþmalarýný engelleyici bir rolü olmuþtur.
Uzun süredir dünya ekonomisindeki bu geliþmelerin farkýnda olan emperyalist tekeller, 1997 Ekiminden önce, Uzak Doðu
Asya ülkelerindeki yan kuruluþlarýný küçültmeye ve kýsmen kapatmaya baþlamýþ olduklarýndan, Ekim 1997deki sonuç fazlaca þaþýrtýcý
olmamýþtýr.
Yukarda da belirttiðimiz gibi, emperyalist tekellerin Uzak Doðu
Asya ülkelerindeki yatýrýmlarýný azaltmalarýnýn ilk yansýsý, emperyalist ülkelerde büyüme oranlarýnda artýþ beklentisi olmuþtur. Bu beklenti, ayný zamanda iþsizlik oranlarýndaki bir düþüþle birlikte geliþeceðinden, emperyalist tekellerin geliþen buhraný geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde lokalize edebileceði beklentisini getirmiþtir. 1998 yýlýnýn ilk
aylarýnda emperyalist ülkelerde ortaya çýkan büyüme hýzlarý ve inen
iþsizlik oranlarý bu beklentileri güçlendirmiþtir.
Ýþte bu ortamda, 1980 dünya ekonomik buhranýndan buyana
uluslararasý ticaret alanýnda kýsa vadeli borçlar olarak dolaþan parasermaye, hýzla bir ülkeden diðerine akmaya baþlamýþtýr. Bu akýþ,
kaçýnýlmaz olarak, Uzak Doðu Asyadaki buhranýn yayýlmasýný getirmiþtir. 23 Mayýs günü Moskova borsasýnda ortaya çýkan düþüþ ve
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Rusyadaki faiz oranlarýnýn %50den %150ye yükselmesi, buhranýn
yaygýnlýðýný göstermekle birlikte, ayný zamanda eski sosyalist ülkelerin emperyalist tekeller için kýsa vadede önemli bir pazar niteliðine sahip olmadýðýný göstermiþtir.
Diyebiliriz ki, Uzak Doðu Asya ülkelerinde Ekim 1997de patlak veren mali bunalým, emperyalist tekellerin karþý karþýya olduklarý aþýrý-üretim sorununa karþý kendi ülke içi sanayilerini koruma
amacý temel belirleyici olmuþtur. Böylece Uzak Doðu Asya buhraný,
aðýrlýklý olarak bu ülkelere kýsa ve orta vadeli kredi veren ülkeler ile
finans kuruluþlarýný etkilemek durumundadýr. Bu ülkelerin baþýnda
Japonya geldiðinden, buhran Japon ekonomisinde buhran olarak
geliþme niteliðine sahip olmuþtur. Japon finans kuruluþlarýnýn bu yýl
baþýndan itibaren karþý karþýya kaldýklarý bunalým, bunu açýk biçimde ortaya çýkarmýþtýr. ABD ve Almanyanýn ayný bölgedeki kredi ve
yatýrýmlarý önemli olmakla birlikte, gerek ülkesel olarak sýnýrlý olmasý (aðýrlýklý olarak Endonezya), gerekse geçen iki yýl içinde alýnan
bazý önlemlerle buhrandan daha az etkilenme durumunda olmuþtur.
Aðýrlýklý olarak Endonezyaya yönelik yeni düzenlemeler, ayný zamanda ABD ve Almanyanýn bu ülkede yoðunlaþan kredi ve yatýrýmlarýný korumayý amaçlamaktadýr.
Bugün dünya ekonomik buhranýnýn geliþme dinamikleri Japon ekonomisi temelinde ortaya çýkmýþtýr. Japon ekonomisinin uzun
süredir içinde bulunduðu aþýrý-üretim sorunu, Japon finans kuruluþlarýnýn saðladýðý kýsa ve orta vadeli kredilerle aþýldýðýndan, mevcut finansal geliþmeler birincil planda bu ülkeyi etkilemektedir. Bu
nedenden dolayý, Amerikan emperyalizmi, geliþen buhran karþýsýnda
iç tedbirlerini artýrmanýn ötesinde fazlaca bir adým atmamaktadýr.
Geçen yýlýn son aylarýnda ABD ile Japonya arasýnda patlak veren ticaret savaþý, Uzak Doðu Asya ekonomilerindeki buhranýn bir sonucu olmuþtur. Amerikan emperyalizmi, 1997 sonunda Japonyanýn
Uzak-Doðu Asya ülkelerindeki yatýrýmlarýndan gelen metalarýn ABDye
sokulmasýný sýnýrlandýrmýþtýr. Böylece mevcut buhranýn yükünü Japonyaya yüklemek istemektedir. Amerikan emperyalizminin bu uygulamasý, baþta Almanya, Fransa ve Ýngiltere olmak üzere diðer sanayi ülkeleri tarafýndan desteklenilmiþtir. Yapýlan G-8ler zirvelerinin,
Japonyanýn tüm ýsrarýna raðmen, bu uygulamayý deðiþtirmemesinin
nedeni de bu oluþumdur.
Bugün geliþen dünya ekonomik buhraný lokalize edilmeye
çalýþýlmaktadýr. Bu lokalizasyon, ABD ve AB dýþýndaki alanlarda
buhranýn sýnýrlandýrýlmasý olarak belirginleþmektedir. ABDnin özellikle üzerinde durduðu, Uzak Doðu Asya ülkelerindeki buhranýn Latin-Amerika ülkelerine yansýmasýný engellemek olmaktadýr. Ayný þekilde AB, özellikle Almanya, ayný þekilde bu buhranýn kendi nüfuz
alanlarýnda, yani Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristanda ortaya
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çýkmamasý için önlemler almaya çalýþmaktadýr. Bu amaçla, uluslararasý para-sermaye hareketleri içindeki kendi ticari kredilerini aðýrlýklý olarak bu ülkelere yönlendirmeye baþlamýþlardýr. (Bu, ayný zamanda, Uzak Doðu Asyadaki buhraný daha da derinleþtirmektedir.)
Petrol fiyatlarýnýn düþük olmasý, bu ortamda Amerikan emperyalizminin iþlerini kolaylaþtýrýcý bir durum yaratmaktadýr.
Bu geliþme, Marksýn yýllar önce kapitalizmi tahlil ederken
ortaya koyduðu þu gerçeðin ýþýðýnda ortaya çýkmaktadýr:
Sermayenin hangi kýsmýnýn özellikle etkileneceðini
rekabet savaþýmý belirleyecektir. Ýþler yolunda gittiði sürece, rekabet, genel kâr oranýnýn eþitlenmesi halinde gördüðümüz gibi, kapitalist sýnýf arasýnda bir kardeþlik havasý
estirir ve böylece her biri ortak yaðmadan kendi yatýrýmý
oranýnda pay alýr. Ama sorun, kârýn deðil zararýn paylaþýlmasý halini alýr almaz, herkes kendi payýna düþen zararý
en aza indirme ve bunu bir baþkasýnýn sýrtýna yükleme
çabasýna düþer. Kapitalist sýnýf için, kayba uðramak kaçýnýlmazdýr. Her kapitalistin, bu zararýn ne kadarýný yüklenmek zorunda kalacaðý, yani bunu ne ölçüde paylaþmak
durumunda kalacaðý, göstereceði güce ve kurnazlýða baðlýdýr ve o zaman rekabet, düþman kardeþler arasýnda bir
savaþa dönüþür. Her bireysel kapitalistin çýkarlarý ile bütünüyle kapitalist sýnýfýn çýkarlarý arasýndaki uzlaþmazlýk, týpký daha önce, aralarýndaki çýkar özdeþliðinin pratikte rekabet yoluyla ortaya çýkmasý gibi, suyüzüne çýkar.7
Böylece Uzak Doðu Asya ülkelerindeki buhran, giderek emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkiyi keskinleþtirmektedir.
Tüm bu geliþim içinde gözden kaçýrýlmamasý gereken temel
nokta, tüm sürecin, emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin bir sonucu olduðudur. Bir baþka deyiþle, gerek günümüzde
geliþen ekonomik buhran, gerekse 1980 ve sonrasýndaki buhranlar,
tümüyle yeni-sömürgecilik yöntemlerinin bunalýmlarý olarak ortaya
çýkmaktadýr. Bu nedenle, mevcut ekonomik buhran dinamikleri,
daha öncekiler gibi, yeni-sömürgeciliðin alaný olan geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin içinde bulunduðu dýþa baðýmlý sanayileþmeyle ilintilidir.
1980 sonrasýnda ihracata yönelik sanayileþme propagandalarýyla
üstü örtülmeye çalýþýlan bu baðýmlý sanayileþme, emperyalist ülkelerin taleplerine uygun olarak geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin iç pazarlarýnýn geniþletilmesini amaçlamýþtýr. Bu baðlamda, bu ülkelerde kapitalizm yukardan aþaðýya geliþtirilmiþ ve egemen üretim biçimi haline gelmiþtir. Ancak geliþen kapitalizm iç dinamikle deðil de, dýþ dinamikle, yani emperyalizme baðýmlý olarak geliþtiðinden çarpýktýr.
7
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Dolayýsýyla, ortaya çýkan kapitalist geliþim, bu çarpýklýk tarafýndan
belirlenmiþ özelliklere sahiptir. 1980 dünya ekonomik buhranýyla
birlikte geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalizme baðýmlý sanayinin
temel alýnmasý, bir yandan sanayi üretiminin artýþýný getirmiþ, diðer
yandan tarýmsal üretimin gerilemesine neden olmuþtur. Uygulanýlan
ekonomi-politikalarýn aðýrlýklý olarak kýrsal nüfusun azaltýlmasýna yönelik sonuçlar vermesi, ayný zamanda tüm devlet kredilerinin sanayiye aktarýlmasýnýn ürünü olmuþtur. Geliþen dünya ekonomik buhran
dinamikleri, kaçýnýlmaz olarak bu uygulamayý etkileyecektir. Bu etkileme, ilk planda görece daha zayýf ekonomiye sahip olan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ortaya çýkacaktýr. Hemen tüm geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin emperyalist tüketim mallarý pazarý haline dönüþtürülme
yönündeki geliþmenin bu süreç içinde yavaþlayacaðý açýktýr. Bu da,
bu ülkelerin iç ticaret hacminin azalmasý olarak ortaya çýkacaðýndan, emperyalist tekellerin pazar sorununu daha da aðýrlaþtýracaktýr.
Dolayýsýyla, bugün Amerikan emperyalizminin geliþen buhraný lokalize etme yönündeki tüm çabalarý, belirli bir süre için geçerlidir.
Buhranýn, kýsa vadede geliþim hýzýnýn yavaþlatýlmasý gündeme gelecekse de, orta vadede geliþim yayýlarak sürecek boyutlara ulaþmýþtýr.
Bu durumda, Amerikan emperyalizminin kendi talep yetersizliðine karþý geliþtirmeye çalýþtýðý en temel önlemi, askeri mallar
üretimini artýrmak ve bu mallara yeni talep yaratmak olmaktadýr.
Amerikan emperyalizminin askeri mallar talebini artýrýcý yöndeki uygulamalarý, kaçýnýlmaz olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin bu mallara
olan talebini artýrmayý gerektirmektedir. Bu da, bu ülkelerde emperyalizme baðýmlý ordularýn siyasal olarak etkin bir duruma yönelmelerini gerektirmektedir. Bunun için, Amerikan emperyalizminin her
türden bölgesel ve yerel çatýþmalarý öne çýkarýcý bir politika izlemesi
gerekmektedir. Bu politikanýn, bölgesel ya da yerel sýcak çatýþmalara
dönüþüp dönüþmeyeceði ise, tümüyle dünya buhranýnýn geliþim
düzeyine baðlýdýr.
Diðer taraftan, geliþen buhran dinamikleri, Amerikan emperyalizminin 1990lara kadar giderek azalan emperyalist ülkeler üzerindeki hegemonyasýnýn görece güçlenmesini getirecektir. 1991 yýlýnda SSCB nin daðýtýlmýþlýðýyla siyasal olarak hegemonyasýný güçlendiren Amerikan emperyalizmi, buhranýn geliþimine baðlý olarak ekonomik hegemonyasýný da güçlendirebilecektir. Bu durum, ayný zamanda Amerikan emperyalizminin uluslararasý finans kuruluþlarý
(IMF, Dünya Bankasý) üzerindeki gücünün artmasý demektir. Böylece Amerikan emperyalizmi 1967 yýlýndan buyana sürekli azalan bu
kurumlar üzerindeki denetimini geri alabilecektir.
AB olarak kendisini örgütleyen Batý-Avrupanýn emperyalist
ülkelerinin bu geliþmeler karþýsýnda nasýl bir tutum takýnacaðý ve
buhrandan nasýl etkileneceði bugün için tam olarak ortaya çýkmamýþ-
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týr. Ancak Almanya ile ABD arasýnda geliþen siyasal ve ekonomik
iliþkiler, bu ülkelerin tutumlarýný ABDye baðlý olarak geliþtireceklerini
göstermektedir. Ama emperyalizme karþý sürekli bir alternatif olarak sosyalist sistemin mevcut olmamasý, emperyalist ülkeler arasýndaki iliþkileri geçmiþ dönemden farklý bir biçim almaya yönelteceði
kesindir. Bu nedenle, Amerikan emperyalizmi ile AB arasýndaki çeliþkilerin keskinleþmesi sözkonusu olabilecektir. Þu an için, geliþen
buhranýn lokalize edilmesi noktasýnda AB, tümüyle Amerikan emperyalizmi ile mutabakat içindedir. Kýsa vadedeki geliþmeler, bu
mutabakat çerçevesinde ortaya çýkacaktýr.
Bugün emperyalist sistemin karþý karþýya olduðu ekonomik
buhranýn diðer bir özelliði de, emperyalist sisteme karþý bir gücün,
yani sosyalist sistemin mevcut bulunmayýþýdýr. Ayný þekilde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ve metropollerdeki devrim mücadelelerinin en
alt düzeyde sürüyor olmasý, bu süreçte emperyalizmin diðer bir avantajý olarak ortaya çýkmaktadýr.
Ýþte bu iliþki ve çeliþkileriyle geliþen dünya ekonomik buhraný dinamikleri, emperyalizmin III. bunalým döneminin özelliklerine
uygun olarak ortaya çýkmakta ve geliþmektedir. Gerek emperyalist
ülkeler arasýndaki çeliþki, gerekse emperyalist sömürünün sürdürülüþ
biçimi, dönemin özelliklerine uygun olarak sürmektedir. Dolayýsýyla
sistemin bütün olarak iþleyiþi üzerinde önemli etkiye sahip bulunmamaktadýr. Emperyalizme karþý alternatif ve potansiyel güçlerin,
geçmiþ döneme kýyasla önemli ölçüde zayýflamýþ olmasý emperyalizm için bir avantaj ortaya çýkarmakla birlikte, sadece ekonomik
buhran karþýsýnda tekil emperyalist ülkelerin alacaklarý önlemleri
biçimlendirecek boyuttadýr.
Þüphesiz geliþen dünya ekonomik buhraný dinamikleri, dünya
çapýnda kitlelerin yoksullaþmasýný beraberinde getirecektir. Bu durumun, kitle hareketlerinin artmasý yönünde etkide bulunacaðý kesindir. Ancak devrim mücadelelerinin dünya çapýnda önemli bir gerileme içinde olmasý, bu geliþmelerin kendiliðindenci nitelikte kalmasýna yol açacak dinamikler yaratmaktadýr. Özellikle Amerikan
emperyalizminin 1980 sonrasýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uyguladýðý pasifikasyon yöntemleriyle ortaya çýkan depolitizasyon ve legalizm, devrimci potansiyelin etkinleþmesini engelleyecek özellikler
taþýmaktadýr. Devrim güçlerinin, uzun yýllar süren pasifikasyon ve
depolitizasyon süreci içinde karþý karþýya kaldýklarý sorunlarýn baþýnda, bu engel önemli bir yere sahiptir. Marksizm-Leninizmin ideolojik ve politik olarak etkinliðinin azaltýlmýþlýðý, kaçýnýlmaz olarak doðru
bir çizginin izlenmesini engelleyecektir. Solda egemen olan popülizm,
pragmatizm ve ideolojisizlik, doðru bir devrimci çizgiye yönelmeyi
de engellediðinden, doðru devrimci çizginin geniþ kitleleri etkilemesi baþtan sýnýrlandýrýlmýþ olmaktadýr. Dünya devrim mücadelelerinin
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karþý karþýya olduklarý önemli ideolojik ve politik sorunlar çözümlenmemiþ olsa da, geliþen olaylarýn bu sorunlarýn çözümlenmesi
yönünde önemli bir eðilim ortaya çýkaracaðý da açýktýr. Bu baðlamda, Marksist-Leninist ideolojik ve teorik belirlemelerin, geçmiþ döneme kýyasla daha fazla öne çýkacaðýný bugünden söylemek mümkündür. Ancak herþey gibi, bu geliþme de, sadece mücadele ve
mücadeleyle olanaklýdýr.
Yine de, dünya ekonomik buhranýnýn geliþim dinamikleri
incelenirken þu hiç gözden kaçýrýlmamalýdýr: Emperyalizmin sürekli ve genel bunalýmý, ekonominin devrevi hareketinden nispi
olarak baðýmsýzdýr. Dolayýsýyla, ekonomik buhranýn, dünya çapýnda devrim durumu yaratacaðý beklentisi, ekonomist bir sapmadan
baþka birþey olmayacaktýr.
Tüm bu süreç içinde, F. Castronun Küba Komünist Partisinin
5. Kongresinde söylediði þu sözleri bir kez daha anýmsatmak istiyoruz:
Fakat geçenlerde çok ilginç birþey oldu: Güneydoðu
Asyadaki krizler, ekonomik krizler. O ülkeler, büyük yabancý yatýrýmlarla, IMF ve Dünya Bankasýnýn desteðiyle,
kapitalist kalkýnmanýn modelleri olarak, kaplanlar olarak tanýtýlýyordu. Ve birden kirli iþler yapan, o ülkeleri mahveden spekülatörlerin aðýna düþtüler. Bu spekülatörler,
borsada hisse senetlerinin deðerlerini yönlendiriyorlar, döviz kurlarýný ayarlýyorlar ve o ülkeler bunlar olmadan hiçbir þey yapamazlar.
Geçenlerde, o ülkelerden birinin önemli bir lideri bizi
ziyaret etti. Malezyanýn baþbakaný, önemli ekonomik geliþim göstermiþ bir ülke. Yýllarýn emeðinin, birçok yýlýn emeðinin yokedilmesinin nasýl birkaç dakikalýk bir mesele olduðunu açýkladý ve bunlarý Latin-Amerikada da açýkladý.
O ekonomiler spekülatörlere karþý savunmasýz ve onlara
bu spekülatif durumlara karþý kendilerini korumalarý için
hiçbir yol gösterilmemiþ ve izin verilmemiþ. Para rezervlerinde bazen milyarlarý oluyor ve birkaç gün içinde kaybediyorlar.
Hisse senetlerinde muazzam servetleri var ve bunlarýn
deðer yitirmesi birkaç günlük bir mesele. Örneðin, Endonezyanýn tedavüldeki parasý, çok kýsa bir sürede deðerinin yarýsýna düþürüldü. Globalizm ve neo-liberalizmle neyin
baþarýlabileceðinin örneði olarak sunulan ülkelerin, Tayland, Malezya, Filipinler, hatta Singapurun paralarýnýn baþýna gelen, tüketici toplum modelinin nelere malolacaðý
gerçeðinden baðýmsýz geliþmelerdir ve tüketici toplumlarýn hiçbir geleceði yoktur.
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Çokuluslu þirketler ve uluslararasý finans kurumlarýnýn
empoze ettiði ölçülerle bu tür kalkýnma, dünyaya ideal
gibi sunuldu. Doðal ne varsa ortadan kaldýrýlacaklar. Neoliberalizm ve kapitalist globalizasyon kavramý, sermayenin büyük miktarlarda bir ülkeden diðerine, bir bölgeden
diðer bölgeye transferini engelleyen tüm engellerin kaldýrýlmasý demektir. En zengin ve en geliþmiþ ülkelerin yararýna, çokuluslu þirketlerin elinde olan dünya pazarlarýnýn
azami ölçüde geliþtirilmesidir. Ýleri teknoloji ve modern
iletiþim araçlarýyla yapýlan borsa ve döviz iþlemleri, gerçek ticari iþlemlerden çok daha fazladýr ve tek hedefi, hiç
bir þey üretmeden, kendini zenginleþtirmektir.
Ne oluyor? Ortamý hiç hesaplamadan, karmakarýþýk
ve tüketici bir model teþvik ediliyor. Petrol, gaz, kömür ve
diðer nesnelere baðlý olanlarýn daha uzun süre yaþayamayacaðýný herkes biliyor.
Bu modele göre, Hindistan gibi ülkeler, tüketim toplumu olmak ve aile baþýna bir araba sahibi olmak için çalýþacaklar. Ayný model Güney Doðu Asyanýn tüm ülkeleri için
de geçerli. Bu kavrayýþa göre, Çin ve Latin-Amerikanýn da
ayný tüketici kalkýnma modeline sahip olmasý gerekiyor.
Ve onlar, dünyayý, yýkýma doðru sürüklüyorlar...
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Teknolojik Geliþim,
Emperyalizm ve Emperyalist Sömürü
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 52, Kasým-Aralýk 1999

1980den günümüze kadar süregelen pasifikasyon ve depolitizasyon olgusunun en popüler söylemi, ideolojilerin öldüðü ve
sýnýf mücadelesinin önemini yitirdiði olmuþtur. Bu söylem, 1980lerin ortalarýna kadar 20. Yüzyýlda görülmüþ en geniþ ve yoðun kitle
pasifikasyonu ile birlikte gündeme getirilmiþtir. Mevcut düzenlerin
þu ya da bu biçimde deðiþmesi ya da deðiþtirilmesi gerektiðini
düþünen kitleler üzerinde yoðunlaþtýrýlan emperyalist baský ve terör
ortamýnda, her türden ideolojik belirlemenin ve sýnýf perspektiflerinin deðersizleþtirilmesi, ayný zamanda emperyalist baský ve terörden çýkýþ noktasý olarak kitlelere sunulmuþtur. Bir baþka deyiþle,
Amerikan emperyalizminin demokrasi projesi (project democracy), emperyalist baský ve terörden kurtulmak isteyen halk kitlelerine
kurtarýcý bir yol olarak sunulmuþtur. Her türlü ideolojik ve politik
iliþki ve düþünceden uzak durmak, bu kurtuluþ yolunun en temel
unsuru olmuþtur.
Emperyalizmin III. bunalým dönemiyle birlikte büyüyen ve
globalleþen pazar sorununun 1980 dünya ekonomik buhranýyla
birlikte en üst boyuta çýktýðý bir evrede, kitlelere yönelik emperyalist
baský ve terör ve bunun paralelinde sunulan çýkýþ yolu, ayný zamanda emperyalist metalarýn tüketimine yönelik bir talebin yaratýl-
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masýyla birlikte geliþmiþtir. Böylece, her türlü ideolojik ve politik düþünce ve faaliyetten uzak duran, buna paralel olarak her türden emperyalist metanýn tüketicisi olarak ortaya çýkan bir halk kitlesi, günümüze kadar gelen sürecin en belirgin olgusu olmuþtur.
Artýk, tüketmekten baþka bir düþüncesi olmayan ve tükettiði
oranda itibar gören kitle, tüketici kredileriyle emperyalist metalara yeni ek bir talep yaratarak, 1980 dünya ekonomik buhranýnýn
aþýlmasýnda belirleyici bir yere sahip olmuþtur.
Emperyalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uyguladýðý baský ve
teröre paralel olarak geliþtirilen tüketim, diðer yandan emperyalist
ülkelerde küçük ve orta ölçekli iþyerlerinde üretici güçlerin nispi bir
geliþimini saðlamýþtýr. Teknolojik deðiþim olarak propagandasý yapýlan bu geliþim, emperyalizmin sosyalizme karþý baþlattýðý yeni ideolojik saldýrýda en yaygýn olarak kullanýlan olgu olmuþtur. Emperyalist
propaganda mekanizmasý, her türlü aracý kullanarak, kapitalist üretim iliþkilerinin üretici güçleri geliþtirdiðini en geniþ ölçekte iþlerken,
iletiþim ve bilgisayar teknolojisindeki geliþmeleri bir kanýt olarak
sunmuþtur.
Bu ideolojik propagandayla, halk kitlelerini sömüren, onlarý
yoksulluk, açlýk içinde tutan emperyalizmin yerini kitlelere refah, bolluk sunan bir yeni dünya düzeni aldýðý þeklinde bir kaný
toplumlara yerleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Böylece salt tüketen ve tükettiði kadar itibar gören bireyler, emperyalist-kapitalizme iliþkin
her türlü bilgi ve tahlile itibar etmemiþ, geleceðe yönelik her türlü
belirlemeyi ve uyarýyý bir yana býrakmýþtýr. Bu geliþimin en belirgin
sonucu ise, emperyalizm ve emperyalist sömürü kavramlarýnýn bir
yana itilmesi olmuþtur.
1980 sonrasýnda dünya çapýnda geliþen bu olaylarýn geldiði
boyut, her türden sömürünün hiçbir tepkiyle karþýlaþmadan sürdürülebilmesidir. Ülkelerin ve kitlelerin emperyalizm tarafýndan sömürüldüðünün ortaya konulmasý ve bunun yarattýðý ve yaratacaðý her
türlü olumsuzluðun sergilenmesi karþýsýnda gösterilen tepki ise,
alan memnun-satan memnun þeklinde bir vurdumduymazlýk olmaktadýr. Emperyalizme iliþkin her türlü uyarý, tahlil ve söz, bu vurdumduymazlýk içinde bir yana itilirken, bunlarý kitlelere ileten devrimciler çaðdýþý kalmakla suçlanmýþtýr. Özellikle küçük-burjuva aydýnlarý tarafýndan yazýlý ve görüntülü basýn-yayýn araçlarýyla yaygýnlaþtýrýlan bu suçlamalar, teknolojik geliþmeler ve buna paralel olarak
ortaya çýkan modernizasyon görüntüleriyle birlikte halk kitlelerinin koþullandýrýlmasýnda en geniþ ölçekte kullanýlmýþtýr. Ülkemizde
görüldüðü gibi, böyle bir ortamda vizyon sahibi olmak, kiþileri her
türlü sömürüden muaf tutan bir sihirli deðnek gibi görülmeye baþlanmýþtýr.
Böylece, kitlelerin karþýsýna yeni bir söylemle çýkma, kit-
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lelere yeni projeler sunma türünden bir kaný, solda yaygýnlaþmýþtýr.
Bu durumda, emperyalizmden, emperyalist sömürüden, baðýmsýzlýktan, devrimden, sosyalizmden vb. söz eden her kiþi ve örgüt,
dünya deðiþti, siz hâlâ ayný þeyleri mi söylüyorsunuz söylemiyle
karþýlaþýr olmuþtur. Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda emperyalizmin tek sistem olarak dünya çapýnda egemen hale gelmesiyle birlikte, bu durum, emperyalizmin evrenselliðini düþüncelerin
temeline yerleþtirmiþtir. Artýk evrenselliði tartýþýlmaz bir emperyalizm
olgusu ile birlikte yaþamak gündemdedir! Ve dogmatik olmayan
sol, bu veriyi esas alarak, yani emperyalizmin evrenselliðini kabul
ederek, sistemin nasýl dönüþtürülebileceðini, insanlara ve toplumlara
nasýl daha iyi bir þeyler sunulabilineceðini belirleyen ve bunun projesini yapan sol olarak geliþen yan olacaktýr. Bunun sloganý ise,
kahrolsun dogmatizm, yaþasýn globalizm olmaktadýr. Devrim ve
devrimcilik bu sloganla tarihe gömülürken, burjuvazinin kendi tarihi
yeniden yazýlmaya baþlanýlmýþtýr.
Böylece, emperyalizm evrensel bir dünya sistemi olarak kabul edilirken, Amerikan emperyalizmi de, bu sistemin tek lideri
olarak önsel olarak kabul edilir olmuþtur. Ve tüm büyük politikalar ve büyük politikacýlar, bu gerçeði gören ve kabul eden kiþiler olarak sunulmuþtur. Bu durumda, emperyalist sömürü mekanizmasýnýn ne olduðu ve nasýl iþlediðine iliþkin belirlemeler, büyük
politikacýlarýn büyük politikalarý için veri haline getirilmiþ ve emperyalist sömürü mekanizmasýna uygun ve uyumlu projeler gönüllü
olarak yapýlmaya baþlanmýþtýr. Örneðin, artýk emperyalist sömürü
mekanizmasýnýn en temel kurumlarýndan birisi olan IMFye karþý
olmak söz konusu deðildir. Bunun yerine, bilinen IMFnin bilinen
istikrar tedbirlerine uygun politikalar belirlenmesi gündemdedir.
Büyük politikacý ya da ülkesini seven bir vatansever, IMFye karþý
çýkmak gibi ucuz ve ideolojik bir tutum sergileyerek çaðdýþý
kalmak yerine, IMFyi sosyalleþtirmeye çalýþan ve bu yönde IMFyle
görüþmeleri yönlendiren kiþiler olmaktadýr!
Ama, dünya dönmeye devam etmektedir. Emperyalizm, kapitalizmin tekelci evresi olarak varlýðýný sürdürmekte; dünya çapýnda bir avuç tekelin çýkarlarý egemen kýlýnmakta ve toplumlarýn ve
ülkelerin gelecekleri daha büyük ölçüde ve daha kalýcý bir biçimde
ipotek altýna alýnmaktadýr. Emperyalist ülkelerle yapýlan her türlü
görüþme ve anlaþma, bu olgularý daha da güçlendirmekte ve gelecek daha karanlýk hale gelmektedir. Kahrolsun emperyalizm sloganý, her dönemdekinden daha çok temel slogan olarak ortaya çýkmaktadýr.
Nesnel gerçeklik bu olmasýna karþýn, kitlelerin bilinci, yani
öznel kavrayýþ, bunun tam tersi durumda olmasý, günümüzdeki
keþmekeþin, belirsizliðin nedeni ve devrimci mücadelenin çözmek
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zorunda olduðu temel sorun durumundadýr. Bir baþka deyiþle, günümüzde, dünya çapýnda devrimlerin nesnel koþullarý, her dönemdekinden çok daha fazla olgun olmasýna karþýn, öznel koþullar her
dönemdekinden çok daha fazla geri durumdadýr. Bu gerilik, nesnelliðin öznellik tarafýndan önsel olarak reddediliþiyle belirlenmektedir. Ýnsanlarýn tarih bilinci yokedilmiþtir. Geçmiþi olmayanlarýn geleceði olamayacaðý gerçeði, bu koþullarda iþlemiþ ve salt aný yaþayan,
yarýnlarý düþünmeyen ve de herþeyin bu andaki gibi süreceðini
düþünen bireyler, deðiþik olaylarla þaþkýnlýða düþmüþ, yarýnlarýn kaygýsýný duymaya baþlamýþlardýr. Ancak, yýllardýr sürdürülen propagandayla çarpýlmýþ olan bilinçleri, bu þaþkýnlýk içinde hiçbir iþe yaramamaktadýr. Bu olgu, ülkemiz somutunda öylesine geniþ ölçekte ortaya
çýkmýþtýr ki, mevcut düzen bile kitlelere kendi tarihini diziler vb.
aracýlýðýyla anlatmak zorunda kalmýþtýr. Örneðin, 10. yýl marþý bu
baðlamda yeniden güncelleþtirilmiþtir.
Þüphesiz, devrimci mücadele açýsýndan bu olgularýn belirlenmesi tek baþýna yeterli deðildir. Yapýlmasý gereken, bu olgularýn
ortaya çýkardýðý durumu doðru tahlil etmek ve bu tahlile paralel olarak kitlelerin öznel kavrayýþlarýný deðiþtirmek yönünde devrimci propagandayý geliþtirmektir. Yani kitlelerin bilinçlendirilmesi için, mevcut
durumun doðru bir tahliline dayanarak siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasýný yürütmektir. Bu çerçevede sergilenmesi gereken temel
siyasi gerçek, emperyalizm ve emperyalist sömürü olmaktadýr.
Bilinmesi gereken temel gerçeklerden birisi, emperyalizmin,
bir ya da birkaç kapitalist ülkenin dünya imparatorluðu kurmasý ve
bu yöndeki eylemidir. Kapitalist üretim iliþkilerinin geliþiminin belirli
bir evresinde (tekelci evresinde) ortaya çýkan emperyalizm, dünyanýn bir kaç kapitalist ülke tarafýndan paylaþýlmasý ve yeniden paylaþýlmasý demektir. 20. yüzyýlýn baþlarýnda bu olgunun belirlenmesi,
tahlil edilmesi ve bunun kitlelerin bilincine yerleþtirilmesi, devrimci
propagandanýn en temel konusu olmuþtur. Geliþen olaylar, I. ve II.
paylaþým savaþlarý ve ulusal ve halk kurtuluþ hareketleri, devrimci
propagandanýn kitleler üzerindeki etkisini açýk biçimde ortaya çýkarmýþ ve emperyalizm olgusunu tartýþmasýz bir biçimde görünür
kýlmýþtýr. Bu görünür olgu, emperyalizmin, bir avuç tekel dýþýnda,
tüm dünya ülkeleri ve halklarý için geri kalmýþlýk, yoksulluk, eðitimsizlik, kültürsüzlük, kýsacasý üretici güçlerin geliþiminin ulaþmýþ olduðu evreye uygun olmayan ve bundan çok daha geri bir düzeye denk
düþen yaþam koþullarýný kabul etmek anlamýna geldiðinin kitlelerce
kavranýlmasýný getirmiþtir.
Emperyalizm olgusunun kitlelerce görünür ve kavranýlýr olduðu koþullarda, emperyalizmin sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde
geçmiþ dönemlere kýyasla ortaya çýkardýðý geliþmeler, bu ölçü temelinde ele alýnmýþ ve olmasý gereken yerden ne denli uzak olunduðu
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saptanmýþtýr. Yapýlan tüm bilimsel tahliller, emperyalist sömürünün
ortadan kaldýrýldýðý koþullarda ülkelerin ne denli hýzla geliþebileceði
ve bunun toplumun refah düzeyini ne ölçüde artýrabileceði noktasýnda yoðunlaþmýþ ve bunlar bilimsel olarak belirlenmiþtir. Bu belirlemeler, devrimci örgütlerin programlarýnda özlü ifadelerini bulmuþ
ve devrim mücadelesi bu program hedeflerini gerçekleþtirmeye yönelik bir kitleselliðe ulaþmýþtýr.
Tüm bu olumlu geliþmeler, öznel planda, 1980 sonrasýnda
ortaya çýkan deðiþik olgularla birlikte deðiþmeye baþlamýþ ve 1991
sonrasýnda SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda tümüyle tersine dönmüþtür. Artýk, emperyalist ülkelerle iliþkilerin daha da geliþtirilmesi
gerektiði, bu olmaksýzýn ülkelerin geliþmesinin olanaksýz olduðu,
üretimin artýrýlmasý için daha fazla teknolojiye sahip olmak gerektiði ve bunun ise sadece emperyalist ülkelerde olduðu, dolayýsýyla
buralardan alýnmasý gerektiði, bunun yolunun ise emperyalist ülkelerle iliþki kurmaktan geçtiði, kahrolsun emperyalizm sloganlarý atarak ülkenin kalkýnmasýnýn sözkonusu olamayacaðý, baðýmsýzlýk gibi söylemlerle ülkenin geri kalmasýna neden olunduðu
söylenmeye baþlanýlmýþtýr. Bu söylem, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýný da kendisine dayanak yaparak, koskocaman Sovyetler Birliði
bile emperyalizm karþýsýnda dayanamadýðý, emperyalizme karþý olmanýn Küba gibi ülkelerde halký nasýl yoksulluða ittiði türünden
eklentilerle geliþtirilmiþtir.
Bu söylemlerin daha bilimsel görünenleri ise, 1980 dünya
ekonomik buhranýyla birlikte emperyalist ülkelerde yeni teknolojilerin üretim sürecine uygulanmasýný kendilerine çýkýþ noktasý yaparak, kapitalizmin üretici güçleri geliþtirdiðini; Sovyetler Birliðinin, yani
sosyalizmin ise bunu baþaramadýðýný, çünkü emperyalist ülkelerin
þirketleri halka açarak demokratikleþtirdiðini, Sovyetler Birliðinin
ise demokrasiyi engellediðini, ekonomik geliþme ile demokratikleþmenin birbirine paralel geliþtiðini vb. ileri sürmüþlerdir. Ve tüm bunlar, küçük-burjuva aydýnlarýnýn geçmiþ dönemdeki sol görünümlerinden yararlanýlarak yapýlmýþtýr.
Tek tek yanlýþlýðýnýn gösterilmesi ve çürütülmesi kesin olan
bu söylemler ve iddialar karþýsýnda, yüzyýlýn en büyük baský ve terörüyle yüzyüze bulunan dünya sol hareketinin fazlaca birþey yapamamasý, kaçýnýlmaz olarak bu söylemin kitlelerce benimsenmesini
getirmiþtir. Küçük-burjuva aydýnlarýnýn sol görünümleri, bu geliþimde, söylemin yeni sol bir söylem olarak algýlanmasýný da getirdiðinden, yarattýðý sonuç çok daha yýkýcý olmuþtur. Dünya sol hareketinin
önemli bir kesiminin (ki aðýrlýklý olarak revizyonistlerin), içinde bulunulan baský ve terör ortamýnda, birazcýk soluklanmak ve sesini legal
planda duyurabilmek amacýyla, bu yeni sol söylemle ittifaka girmesi, sonuçlarýn uzun dönemde kalýcý olmasýný getirmiþtir.

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

55

KURTULUÞ CEPHESÝ
Globalizm, yeni dünya düzeni, karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkileri gibi kavramlarýn günümüzdeki yaygýnlýðý ve yaygýnlaþtýrýcýlarý,
böyle bir geliþimin sonucu ortaya çýkmýþtýr.
Böylece, örneðin, dünya çapýnda meta fiyatlarýnýn dolarizasyonu, yani dolar ile belirlenmesi gibi bir olgu karþýsýnda kolayca kayýtsýz kalýnabilmektedir. Wall Streette belirlenen meta fiyatlarýyla
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki ücretler arasýndaki farkýn, uzun dönemde nasýl bir sonuç ortaya çýkaracaðý ve toplum ve bireylerin yaþamlarýnda nasýl bir yýkým yaratacaðý unutturulmuþtur.
Geçmiþ dönemlerde bu ve benzeri olgularý en geniþ ölçekte
ortaya koyan ve tahlil eden dünya sol hareketi, bu yeni dönemde
emperyalist propaganda mekanizmalarýnýn olaðanüstü geliþkinliði
karþýsýnda çaresiz kalmýþ ve geleneksel yayýnlarýnýn yetersizliðinden
baþka bir sonuç çýkaramamýþtýr. Revizyonizmin ideolojik egemenliði, bu durumda belirleyici bir yere sahip olmuþtur.
Dünya çapýnda meta fiyatlarýnýn dolarizasyonu örneðinde de
görüleceði gibi, bu geliþim 1980lerde ortaya çýkmýþ ve asýl olarak
Sovyetler Birliði ile yapýlan ticarette egemen kýlýnmýþtýr. Sovyetler
Birliði, bu tarihe kadar takas sistemini kullanýrken, Amerikan emperyalizminin dolara baðlý ticaret dayatmasýný kabul etmiþtir. Revizyonistler, bu geliþme karþýsýnda sessiz kalarak, geliþmenin tahlil edilmesini önemli ölçüde engellemiþlerdir. Birkaç Marksist aydýnýn bu
yöndeki çalýþmalarý ise, okuyucusu az dergilerin sayfalarý arasýnda
kaybolmuþtur. Böylece, meta fiyatlarýnýn dünya çapýnda dolara göre
belirlenmesi, neredeyse doðal bir durum gibi algýlanýlmaya baþlanmýþtýr.
Benzer bir örnek olarak bilimsel ve teknolojik alandaki geliþmeler verilebilir.
1980 yýlýnda emperyalist sistemin içine girdiði ekonomik buhran, 1980lerin baþlarýnda dünya sol hareketi tarafýndan geniþ ölçekte tahlil edilmeye ve deðerlendirilmeye baþlanmýþtýr. Özellikle buhranýn temel dinamiklerinin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin büyük borç stoklarý ve bunlarýn ödenemez boyutlara ulaþmasýndan kaynaklandýðý,
bu dönemde en açýk biçimde tespit edilmiþtir. Bu borçlarýn nedeninin ise, emperyalist sömürü mekanizmasýndan kaynaklandýðý, yani
yeni-sömürgecilik yöntemlerinin bir sonucu olduðu tartýþýlmaz bir
kesinlikte belirlenmiþtir. Ve bu belirlemelerden sonra, tüm dikkatler
emperyalist sistemin bu aðýr ekonomik buhrandan nasýl çýkacaðý
noktasýnda toplanmýþtýr. Revizyonizmin ideolojik etkisi bir kez daha
kendisini göstermiþ ve dünya sol hareketinde bu tartýþma monatarizm mi, keynescilik mi tartýþmasý haline dönüþerek, sistemin
kendisini nasýl restore edeceði tahliline yönelmiþtir.
Bu geliþim karþýsýnda olaylarý ve tartýþmalarý izleyen kitleler,
emperyalist sistemin iþleyiþ mekanizmasýný anlamaya yönelmiþ ve
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bu mekanizmanýn mantýðý içinde tartýþmalarý deðerlendirmeye çalýþmýþtýr. Dünyanýn önde gelen sol ekonomistleri bu tartýþmada keynesçi çözümün en doðrusu ya da sistem için ehven-i þer olduðu yönünde tavýr belirlemiþlerdir. Amerikan ve Ýngilterede Reagan
ve Teatcher yönetiminin uyguladýðý sýký para politikasý, yani monatarizme karþý sol bir tavýr olarak sunulan bu belirleme, 1980lerin ideolojik tartýþmasý olmuþtur. Ve herkesin açýkça gördüðü gibi,
sonuçta monatarizm kazanmýþtýr. Bu da, solun, emperyalizm
karþýsýnda ideolojik yenilgisi olarak görülmüþtür. Günümüzde küçükburjuva aydýnlarýnýn hiçbir bilimsel deðeri olmayan görüþleri kolayca söyleyebilmesinin arkasýnda bu ideolojik yenilgi yatmaktadýr.
Kendisini 1980lerde Cumhuriyet gazetesinin ekonomi yazarý olarak tanýtan ve T. Özalýn vizyonunu paylaþan, monatarizm
in savunucusu Osman Ulagay, madem insanoðlunun gördüðü en
radikal teknolojik deðiþimle karþý karþýyayýz, öyleyse herþey deðiþecektir ve deðiþiyor, gelin bunu tartýþalým söylemiyle globalizmin
sözcüsü olarak þöyle diyebilmektedir:
Bence Marks günümüzde yaþasaydý benzer bir tahlil
yapacaktý. Yani, üretim araçlarýndaki (teknolojideki) muazzam deðiþikliklerin üretici güçleri ve üretim iliþkilerini de
hýzla deðiþtirmekte olduðunu söyleyecekti büyük bir heyecanla. Sadece bu deðil tabii: Küreselleþmenin yol açtýðý
eþitsizlik ve adaletsizlikler de Marksýn inceleme alanýna
girecek, ona da kafa yoracaktý.
Türkiyedeki Marksistlerin Marksýn temel tahlil araçlarýný kullanmamasýnýn nedeni ise açýk: Teknolojideki deðiþiklikleri vurgulamaya baþlarsanýz Peki, bu deðiþim üretim iliþkilerini ve toplumsal iliþkileri nasýl deðiþtiriyor sorusunu sormak zorunda kalýrsýnýz. Bu soruya Hiç deðiþtirmiyor diye cevap verirseniz Marksist kalmaya devam edemezsiniz. Çok þeyi deðiþtiriyor olmalý diye cevap verirseniz de küreselleþmenin olgularýyla karþý karþýya kalýrsýnýz.8
Ekonomist Osman Ulagay, bu giriþten sonra, günümüzde
ulus-devletin aþýldýðýný, dolayýsýyla baðýmsýzlýk gibi kavramlarýn anlamý kalmadýðýný söylemektedir. Ve bunun için temel dayanak
olarak teknolojik deðiþimi almakta ve þöyle söylemektedir:
Mesela elektronik ticaretin çok yaygýnlýk kazanmasý
durumunda ulus-devletlerin vergi almasý bir problem halinde ortaya çýkacak.9
Ýþte emperyalizmin evrenselliði böylesine gerekçelerle ve
8
9

Osman Ulagay, Aktüel, 25.11.1999.
Osman Ulagay, Aktüel, 25.11.1999.
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söylemlerle dile getirilebilmektedir. Sol için geriye tek bir þey kalmaktadýr: Emperyalizmin varlýðýný kabul etmek ve onun içinde yaþamak.
Tüm bu söylemlerin, Marksizmin üretici güçler ile üretim iliþkileri arasýndaki zorunlu uygunluk yasasýna dayandýrýlmaya çalýþýldýðý
açýktýr. Teknolojik alandaki geliþmelerin kapitalist üretim iliþkileri
tarafýndan engellenmesinin artýk sözkonusu olmadýðý, dolayýsýyla yeni
teknolojilerin kapitalist üretim iliþkilerini daha da geliþtirdiði ve geliþtireceði, bu temel yasaya dayandýrýlarak sola kabul ettirilmeye çalýþýlmaktadýr. Ancak bugün bunu sola kabul ettirmenin amacý deðiþmiþtir. Ýstenilen, solun emperyalizmi kabul etmesi ve anti-emperyalist mücadelenin öncülüðünü yapmaktan vazgeçmesidir. Kýsacasý,
günümüzdeki geliþmelerin, anti-emperyalist mücadelenin baþarýlý
olmasýný olanaksýz kýldýðýnýn kabul edilmesi istenmektedir. Öyle ya,
anti-emperyalist mücadele baþarýya ulaþsa ve geri-býraktýrýlmýþ ülkeler baðýmsýzlýklarýný elde etseler bile, elektronik alandaki teknolojik
geliþme karþýsýnda bunu koruyamayacaklardýr, çünkü kendi ulusal
devlet sýnýrlarý içinde ticaretten vergi bile almasý olanaksýzdýr!
Ýþte günümüzdeki emperyalist ideolojik propaganda ve
demagojinin en tipik örneði böylesine basit bir akýlyürütmeye dayandýrýlmakta ve ilan edilmektedir: Salt bir elektronik ticaret, yani
Ýnternet ortamýndan mal alým-satýmý bile artýk ulusal devletlerin varlýðýný anlamsýz kýlmýþtýr, bu amaç için mücadele etmenin, ölmenin
bir anlamý yoktur!
Ve hiç kimsenin þunu sormayacaðý varsayýlmaktadýr: Pekala,
ulusal devletler elektronik alandaki geliþmeler nedeniyle ticaretten
vergi alamayacaklardýr, ama ticarete konu olan mallar nereden alýnacaktýr? Doðal olarak sanal ortamdan sanal mal ticareti yapýlmayacaðýna göre, bu mallarýn üretildiði bir yer, üreten birileri ve bunlarýn
daðýtýmýnýn yapýldýðý bir yer olmak zorundadýr. Herkesin de bileceði
gibi, elektronik ticaret hangi ülke üzerinden yapýlýyorsa, o ülke
üzerinden bu ticaret gerçekleþtirilecektir ve dolayýsýyla vergiyi de,
kârý da realize eden o ülke olacaktýr. Günümüzde Ýnternet alanýnda
Amerikan þirketlerinin, özellikle Microsoftun egemenliði, bu ülkenin
hangisi olduðunu Osman Ulagayýn bile göreceði kadar kesin bir olgudur. Dolayýsýyla ABD, bu alandaki tüm ticari faaliyetlerden ve gelirlerden vergi salma ve alma olanaðýný kendi tekelinde tutmaktadýr.
Burada vergi kaybýna uðrayan, elektronik ticaret alanýnda Amerikan
emperyalizminin hegemonyasýna boyun eðen ülkler olmaktadýr. Bunun ekonomik ifadesi ise, tekil ülkelerin ticari vergi gelirlerinin bir
bölümünün bu yolla ABDye transfer edilmesidir. Bu ise, emperyalist
ülke metalarýnýn doðrudan pazarlanmasýndan baþka bir anlama gelmemektedir. Bundan çýkartýlabilecek tek sonuç ise, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde emperyalizmin iþbirlikçisi kesimler içindeki ticaret bur-
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juvazisinin giderek eski gücünü yitireceði-dir. Ve iþin en hoþ yaný
ise, bu geliþmenin en çok Osman Ulagay gibi küçük-burjuva ekonomistlerini etkileyecek olmasýdýr. Özellikle 1980 dünya ekonomik
buhranýyla birlikte geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelik emperyalist ülke
metalarýnýn ihracýndaki büyük artýþ sonucu ortaya çýkmýþ olan yeni
pazarlama þirketleri (ticaret burjuvazisinin yeni unsurlarý), ayný zamanda Osman Ulagay gibilerinin maddi varlýk koþullarýný oluþturmuþtur. Bunlarýn güçten düþmesi, kaçýnýlmaz olarak Osman Ulagay
ýn iþsiz kalmasýna neden olacaktýr. Tabii, kendisine sözcülüðünü yapacak yeni bir iþbirlikçi kesim bulmakta fazlaca zorlanmayacaðý da
kesindir.10
Emperyalizm ve emperyalist sömürünün bu þekilde ambalajlanmasý karþýsýnda solda görülen sessizlik, ayný zamanda bu sunuþun
mantýðýnýn kabul edilmesini de beraberinde getirmektedir. Monatarizm-Keynesçilik tartýþmasýnda taraf olarak ideolojik yenilgiye
uðrayan solun, bu sunuþ mantýðýný kabul etmesi, kaçýnýlmaz olarak
sunulan her þeyi büyük bir abartýyla öne çýkarmasýna ve tüm dikkatlerin bu yöne yönelmesine neden olmaktadýr. Bugün için elektronik
ticaret konusunun öne çýkartýlmasý, solda Ýnternet konusunun temel
gözlem ve tartýþma konusu haline getirmektedir. (Bu konunun solda tartýþýldýðý kadar uygulandýðýný söylemek elbette olanaksýzdýr. Ancak bunun nedeni, sözkonusu alanýn elektronik ticaret alaný haline
dönüþtürülmüþ olmasýdýr. Solda bu alanda pazarlanacak bir þey
bulunmadýðý için, Ýnternet ortamýnda birþeyler yapýlmasý çok fazla
revaçta deðildir.)
Bilinmesi zorunlu olan gerçek ise, elektronik alandaki geliþmelerin dünya çapýnda üretim ve tüketimin merkezileþtirilmesi ve
merkezi bir planlamayla yürütülebilmesinin nesnel koþullarýnýn her
dönemdekinden çok daha fazla olgunlaþtýðýdýr. Bu ise, dünya çapýnda sosyalizmin inþasýnýn daha fazla olanaklý olduðu demektir.
Emperyalist sistemden kopan ülke ya da ülkelerin, ayný teknolojik araçlarla, ister tekil ülke çapýnda, isterse birkaç ülke çapýnda
üretim, daðýtým ve tüketimi merkezileþtirebilme olanaðýna sahiptirler. Emperyalist tekellerin elektronik ticaret alanýnda kullandýklarý
teknoloji, emperyalist sistemin dýþýna çýkan ülkeler tarafýndan, ülkesel ölçekte, mallarýn üretim ve daðýtýmý (stok kontrol sistemleri olarak) için kullanýlabilir bir araçtýr. Bu aracýn, iletiþim teknolojisinin
olanaklarýyla baþka ülkelerin üretim ve daðýtým iliþkileriyle baðlantýlandýrýlýp baðlantýlandýrýlmayacaðý sorunu, o ülkenin kendi metalarýný satýþ koþullarýyla iliþkilidir. Metanýn deðeri ile fiyatý arasýnda büyük
10
Ýlgilisine not: Osman Ulagay, Hasan Cemal ve Asaf Savaþ Akat ile birlikte,
Cumhuriyet gazetesini, Uzanlar baþta olmak üzere ticaret burjuvazisinin 1980 sonrasýnda yeni palazlanan kesimlerinin bir organý haline getirme giriþiminin asli faillerinden birisidir.
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farklýlýklarýn ortaya çýktýðý ve tekel fiyatýnýn egemen kýlýndýðý bir ticaretin, salt ülkeler için deðil, bireyler için bile elveriþsiz bir ticaret
olduðu da açýktýr. Bu nedenle, sözkonusu olan, bilimsel ve teknolojik alandaki geliþmeler deðil, bunlarýn hangi üretim iliþkileri çerçevesinde ve hangi amaçlar için kullanýlacaðý sorunudur. Bir tek pazara
ve bu pazarda tekelin belirlediði (azami kâr oranýna göre) fiyatlarla
satýlan metalara baðýmlýlýk emperyalist sömürünün en tipik görünümüdür. Neo-liberalizmin tüm iddialarýna karþýn, bu baðýmlýlýk iliþkisi
serbest pazarý deðil, tekelci bir pazarý ifade eder. Ýþte emperyalizm de, üretim sürecinde olduðu kadar, pazarda da bir kaç emperyalist ülkenin ve tekelin bu egemenliðinden baþka birþey deðildir.
Bugün hiçbir ülke, salt teknolojik geliþmeler ortaya çýktý diye,
kendi zararýna iþleyen bir ticari iliþkiyi kabul etmek durumunda deðildir. Teknolojik geliþme, üretimin daha düþük maliyetle ve daðýtýmýn
daha hýzlý gerçekleþtirilmesini olanaklý kýlmýþtýr. Diðer taraftan ayný
teknolojik geliþme, bürokratik iþlerin alabildiðine basitleþtirilmesinin
gerçekleþtirilmesini saðlayacak boyutlara ulaþmýþtýr. Bu iki alandaki
geliþme, üretim ve daðýtým sürecine iliþkin olduðu kadar, devletin
aygýtýna iliþkin sonuçlar yaratmaktadýr. Sorun, bunlarýn nasýl ve hangi koþullarda toplumun yaþam koþullarýný sürekli iyileþtiren yönde
kullanýlacaðý sorunudur. Revizyonistlerden legalistlere kadar pek çok
kesimin sol adýna yeni projeler üretilmelidir söyleminin boþ bir
söylem olmasýnýn somut gerçekliði de burada bulunmaktadýr.
Biz diyoruz ki,
Emperyalizme ve emperyalist sömürüye karþýyýz. Uluslar ve
devletler arasýnda eþit olmayan, adil olmayan iliþkilere karþýyýz. Ürünlerin üretiminden daðýtýmýna kadar her alanda toplumun gereksinmelerini esas almak durumundayýz. Halkýn gereksinmelerinin azami
ölçüde karþýlanabilmesinin yolu, bunlarýn üretiminin artýrýlmasý ve
maliyetinin en aza indirilmesinden geçmektedir. Yeni teknolojilerin
üretime uygulanmasýnda kapitalist ölçülerin kabul edilmesi, toplumun gereksinmesine göre deðil, kâr oranlarýnýn yüksekliðine göre
yatýrým ve üretim yapýlmasýný getirmektedir. Bu ise, kapitalist üretim
iliþkilerinin doðasýndaki üretim anarþisini alabildiðine artýrmakta ve
aþýrý-üretim buhranlarýna neden olmaktadýr. Böylece, toplumun büyük bir kesimi (ki bu ülkesel ölçekte ya da dünya çapýnda ele alýnabilir) temel gereksinmelerini karþýlayamazken ya da çok yüksek
fiyatlarla karþýlayabilme koþullarýnda bulunurken, baþka mallarýn üretiminde salt kâr oraný yüksek olmasýndan dolayý aþýrý-üretim ortaya
çýkmaktadýr. Bu da, emek-gücünden ekonomik kaynaklara kadar
pekçok unsurun tüketilmesine neden olmaktadýr. Kapitalist üretimin teknoloji karþýsýndaki yeri, kâr oranlarýný azamileþtirmekle sýnýrlýdýr. Emperyalist hegemonya, bu koþullarda, emperyalist tekellerin
metalarýnýn toplumun gereksinmeleri bir yana býrakýlarak, topluma
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pazarlanmasýný getirmektedir. Ellerinde tuttuklarý tüm yazýlý ve görüntülü basýn-yayýn araçlarýyla bu metalarý topluma bir gereksinme
gibi sunabilmektedirler. Bu nedenle sorun, teknolojik geliþmelerin
üretim sürecine uygulanmasý deðil, üretimin hangi amaçlarla
gerçekleþtirileceðidir. Marmara depreminde de görüldüðü gibi, sözkonusu olan ucuza, yani kâr oraný çok yüksek çok miktarda konut üretmek deðildir. Olmasý gereken, insani gereksinmelerin en
iyi biçimde karþýlanabildiði konutlarýn ucuza, yani toplumsal kaynaklarýn en verimli kullanýlmasýyla üretilmesidir. Örneðin, hazýr beton duvar üretim teknolojisindeki geliþme ve bunlarýn kolayca konut
alanýnda montajýnýn yapýlabilmesi ile ayný hazýr beton duvarýn en
yüksek kâr getirecek þekilde üretilmesi birbirinden farlý iki üretim
iliþkisini ve yönetimi gerektirir. Bir üretim sürecinde toplumsal maliyetin düþürülmesi ile kâr oranýný maksimilize etmek amacýyla maliyetin düþürülmesi bir ve ayný þey deðildir.
Emperyalizmi evrensel ilan eden ve globalizmin kaçýnýlmazlýðýnýn kabul edilmesi gerektiðini söyleyen, buna paralel olarak
ulus-devletin aþýldýðýný, ulusal baðýmsýzlýðýn anlamsýzlaþtýðýný ileri sürenlerin diðer bir dayanak noktasý ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
ekonomik kalkýnma için gerekli kaynaklara sahip olmadýðý ve dolayýsýyla bunu dýþardan bulmak zorunda olduðu savýdýr.
Bu sava göre, kaçýnýlmaz olarak, ulus-devletler ekonomik olarak geliþmek için emperyalist ülkelerde birikmiþ olan büyük sermaye stokundan yararlanmak zorundadýr. Bu ise, emperyalist ilan edilen
ülkelerden kredi alýnmasý demektir ve emperyalist ülkelerin kredi alým koþullarý da IMF tarafýndan belirlenmektedir. Dolayýsýyla
kahrolsun emperyalizm ya da kahrolsun IMF sloganlarý gerçekçi
deðildir, günümüzdeki geliþmeleri kavrayamamanýn ifadeleridir!
Sava güncellik katmak için de, Marmara depreminin meydana getirmiþ olduðu yýkýmýn boyutlarý ve bu bölgenin yeniden imarý
için gerekli olan kaynaklarýn büyüklüðü örnek olarak verilebilir.11
Dünyanýn en büyük 24. ekonomisine ve kendine yeterli
hammadde kaynaklarýna sahip 7 ülkeden biri olan ülkemizin bile,
Marmara depreminin yýkýmý karþýsýnda dýþarýya ihtiyacý vardýr. Öyleyse  diyecektir globalist, dünyanýn diðer geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri
için emperyalizmden baðýmsýz bir ekonomik geliþme hayaldir.
Ýþte bu savda ve kanýtlarda gizlenen, söylenmeyen yanlar vardýr. Konumuzla kendimizi sýnýrlayarak bunlarýn belli baþlýlarýný þöyle
sýralayabiliriz:
Ýlkin, emperyalist ülkelerdeki büyük sermaye birikiminin kay11
Bu ve benzeri savlarý ileri sürenlerin en geniþ ölçekte kullandýklarý yöntem
demagoji yapmakdýr. Bu nedenle, herhangi bir sav, tarihsel ve güncel bazý olgularla
çürütüldüðünde, hemen yeni bir olgu karþý kanýt olarak ileri sürülmektedir.
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naðý ortaya konulmamaktadýr. Böylece emperyalist ülkelerdeki büyük bir sermaye birikiminin mevcudiyeti ve sürekliliði, önsel olarak
tüm savýn dayanaðý yapýlmaktadýr. Ve çok iyi bilinmektedir ki, emperyalist ülkelerdeki sermaye birikiminin temel kaynaðý geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin sömürülmesinden saðlanan kârlardýr. Emperyalizme baðýmlý
ülkelerin hammadde kaynaklarýnýn ucuza alýnmasý, verilen kredi ve
borçlarýn koþullarý ve faizleriyle elde edilen gelirler, emperyalist metalarýn tekel fiyatlarýyla bu ülkelere satýlmasýyla ortaya çýkan tekel kârý
ve baðýmlý ülkelerde oluþturulmuþ olan doðrudan yatýrýmlardan elde
edilen kârlarýn emperyalist ülkelere transferi, emperyalist ülkelerdeki
sermayenin birikimini saðlamaktadýr. Bu da, emperyalist sömürünün
görüngüleridir.
Ýkinci olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülke içi üretimden elde edilen
katma deðerler ve kârlar, emperyalist sömürü mekanizmasýyla,
ülke içinde sermaye birikimini engellemektedir. Bu nedenle, geribýraktýrýlmýþ ülkeler kendi ekonomik geliþimleri için mevcut bir sermaye birikimine sahip deðillerdir.
Üçüncü olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki emperyalist hegemonya, ülkelerin kendi gereksinmelerine ve koþullarýna uygun
olarak (iç dinamikle) geliþimini engellediðinden, bilimsel ve teknolojik alanda yeni geliþmeler saðlamalarý olanaksýz kýlýnmýþtýr. Bu ülkelerde yetiþmiþ insan gücü, beyin göçü yoluyla emperyalist metropollere aktarýlmýþtýr. Ülke içindeki eðitim, tümüyle emperyalizmin
içinde bulunduðu koþullara baðlý olarak düzenlendiðinden, bilimsel
ve teknolojik alanda araþtýrma faaliyetinde bulunabilecek insan gücü
en aza indirilmektedir.
Dördüncü olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, þu ya da bu nedenle bilimsel ve teknolojik alanda bir geliþme yaratýlabilindiðinde
ise, patent haklarý þemsiyesi altýnda kolayca iþe yaramaz hale getirilmektedir.
Beþinci olarak, ihracat ve ithalat iþlemlerindeki eþitsizlik, ülke
içi kaynaklarýn dýþarýya transferini saðlayarak sermaye birikimini engellemektedir.
Bu belli baþlý yanlar, dýþ ticaretin devletleþtirilmesinden emperyalist ülkelerden alýnan kredi ve borçlarýn iptaline kadar bir dizi
önlem alýnmadýkça, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ekonomik kalkýnma
için gerekli kaynaklara sahip olamayacaklarýný göstermektedir.
Salt bir Marmara depreminin ortaya çýkardýðý yýkým bilançosuna bakýldýðýnda, dýþardan saðlanan kaynaklarýn 4-5 milyar dolar
civarýnda olduðunun hükümet tarafýndan övünerek ilan edildiði
görülmektedir. Ülke içi kaynaklardan saðlanamayacaðý iddia edilen
bu miktarýn iki-üç katý ise, her yýl dýþ borçlarýn faiz ve ana para ödemeleri olarak emperyalist ülkelere aktarýlmaktadýr.
Diðer yandan günümüzde, geçmiþ dönemlerden farklý ola-
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rak, meta fiyatlarýnýn dolarizasyonu yoluyla emperyalist ülkelere yönelik kaynak akýþý daha da artýrýlmýþtýr. Özellikle emperyalist ülkelere hammadde ve yarý-mamul madde satmak durumunda olan geri-býraktýrýlmýþ ülkeler, fiyatlarýn dolarizasyonu ile büyük kayýplara
uðratýlmaktadýr. Ulusal paralarýn konvertibl kýlýnmasýyla birlikte,
dolar karþýsýnda sürekli deðiþen ve uluslararasý borsalar tarafýndan
belirlenen düþük deðerlere sahip olmalarý, ülke içi kaynaklarýn emperyalist ülkelere daha fazla oranda transferini olanaklý kýlmýþtýr.
(Tabii burada karþý-sav olarak, emperyalist ülkelerin mal satýþýnda
dolarý esas aldýklarý gibi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin de kendi ürünlerini dolarla sattýklarý ileri sürülerek, alýmda yitirilenin satýmda geri
alýndýðýný ve bunlarýn da birbirini dengeleyeceði söylenebilir. Ancak
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin iç üretim mallarýnýn maliyeti ve fiyatý, ülkenin kendi ulusal parasý ile hesaplandýðý gibi, bu mallarýn uluslararasý
pazar fiyatlarý emperyalist ülkelerin talepleriyle belirlenmektedir. Birinci durumda dolar karþýsýnda ulusal paranýn deðer yitirmesiyle
ortaya çýkan ürünlerin fiyatlarýnýn düþmesi; ikinci durumda alýcýnýn
belirlediði düþük fiyat sözkonusudur. Bu iki durum, alým-satým iþlemlerinin dolar üzerinden yapýlmasýnýn hiçbir kayba neden olmayacaðý savýný çürütmektedir.)
Tüm bunlardan sonra emperyalizmin evrenselliði savunucularýnýn elinde kalan tek þey, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ortaya çýkan modern yaþam görüntüleridir. Çok katlý evler, gökdelenler,
son model arabalar, renkli televizyonlar, buzdolaplarý, çamaþýr ve
bulaþýk makineleri, cep telefonlarý, hiper marketler vb., emperyalizmin hiç de kötü olmadýðýnýn, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin geliþimini
belli ölçüde engellemiþ olsa bile, uzun dönemde çaðdaþ bir seviyeye getirdiðinin kanýtlarý olarak gösterilecektir. Halk kitlelerinin
siyasal yönelimleri, olaylar karþýsýnda tepkisiz kalýþý, devrimci mücadelenin duraðanlýðý ve demokratik kitle örgütlerinin etkisizliði, hep
bu kanýtlarýn ne denli doðru olduðunun olgularý olarak sunulabilmektedir.
Ýþte emperyalist sömürünün gizlenmesine yönelik ideolojik
propagandanýn son sýðýnaðý ve kitleler üzerinde en fazla etki yaptýðý
yer de burasýdýr.
Salt ülkemiz tarihine bakýldýðýnda görülecektir ki, emperyalist
üretim iliþkileri, benzer bir geliþmeyi 1950li yýllarda yaratmýþ ve kitleleri geniþ ölçüde etkilemiþtir. Geçmiþ dönemlere kýyasla geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde pazarýn geniþletilmesi ve buna paralel olarak toplumsal üretimin artýþý ve nispi bir refahýn ortaya çýkýþý 1950li yýllarýn
en temel olgusu olmuþtur. Ve bu geliþmenin sonucu ise, geri-býraktýrýlmýþ ülke içindeki çeliþkilerin görünüþte yumuþamasý, halk kitlelerinin düzene karþý tepkisi ile oligarþi arasýnda suni bir dengenin kurulmasý olmuþtur. Mahir Çayan yoldaþ bu durumu Kesintisiz Devrim
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II-IIIde þöyle özetlemiþtir:
Ülke içinde pazarýn geniþlemesine paralel olarak þehirleþme, haberleþme ve ulaþým çok geliþmiþ ve ülkeyi að
gibi sarmýþtýr. Eski dönemlerdeki halkýn üzerindeki zayýf
feodal denetim emperyalizmin fiili durumu bütün ülke
çapýnda deðil, ticari merkezlerde ve ana haberleþme yerlerindeydi yerini, çok daha güçlü oligarþik devlet otoritesine býrakmýþtýr. Oligarþik devletin ordusu, polisi ve de
her çeþit pasifikasyon ve propaganda araçlarý ülkenin her
köþesinde egemenliðini kurmuþtur.
Bütün bunlara, I. ve II. genel bunalým dönemlerindekilerle kýyaslanmayacak þekilde, bu ülkelerde emperyalizmin
ve oligarþinin propaganda araçlarýný korkunç seviyeye getirmesini, pasifikasyon yöntemlerini geliþtirmesini ve geçmiþ dönemlerde milli kurtuluþ savaþlarýndan edindiði tecrübeleri ilave etmek gerekir.
Artýk geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki oligarþik devlet aygýtý, mevcut üretim iliþkilerini buna ülkedeki kapitalizm iç
dinamikle geliþmediði için, emperyalist üretim iliþkileri demek yanlýþ olmayacaktýr uzun bir süre koruyabilecek seviyeye gelmiþ, bu ülkelerdeki halk kitlelerinin, özellikle
geniþ emekçi yýðýnlarýnýn tepkileri pasifize edilerek, bu
tepkiler ile oligarþi arasýnda suni denge kurulmuþtur. (Bu
durum, pasifizmin, revizyonizmin bu ülkelerdeki maddi
dayanaðýný teþkil etmektedir.)
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde halk kitlelerinin mevcut düzene
karþý tepkileri ile oligarþi arasýnda kurulmuþ olan suni denge, bir
yandan üretim artýþýna paralel olarak geliþen nispi refaha dayanýrken, diðer yandan ve temel olarak emperyalizmin ve oligarþinin zoruyla sürdürülmektedir. 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte kitlesel ölçekte sürdürülen baský ve terör, oligarþinin bozulmaya yönelen suni
dengeyi yeniden kurma amacýna yönelmiþtir. Oligarþinin askeri baský
ve terörü ile pasifize edilmiþ olan kitleler, 1985 sonrasýnda dünya
ekonomik buhranýnýn þiddetinin azalmasýna paralel olarak ortaya
çýkan ekonomik geliþmelerle yüzyüze gelmiþlerdir. Günümüzdeki
tüm ideolojik ve politik olgular, bu ikili geliþimin ürünü olmuþtur. Bu
ikili yönün birisi ihmal edilerek olgularýn doðru bir biçimde belirlenmesi ve tahlil edilmesi olanaksýzdýr.
Diyebiliriz ki, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel vb. her alanda gerçek ve kalýcý bir geliþmeye
ulaþabilmesinin önündeki en temel engel, emperyalizm ve emperyalist sömürüdür. Emperyalizmden ve emperyalist sömürüden kurtulabilmenin tek yolu ise, ülkenin baðýmsýzlýðýný elde etmesidir. Bu
da, günümüzde bir halk kurtuluþ savaþý verilmeksizin gerçekleþ-
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tirilemez. Bu savaþýn verilebilmesinin en büyük engeli ise, halk kitlelerinin düzene karþý tepkisi ile oligarþi arasýnda kurulmuþ olan suni dengedir. Suni dengenin bozulmasý, devrimci mücadelenin günümüzdeki en temel görevi durumundadýr. Bu görev, kaçýnýlmaz olarak, suni dengenin oluþumu ve sürdürülmesini saðlayan temel etmenlere karþý mücadele edilmesini gerektirir. Globalizm propagandasýna ve demagojisine karþý mücadele, suni dengeyi bozmaya
yönelik savaþýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. Bu da, emperyalizmin ve
emperyalist sömürünün niteliðinin ve günümüz koþullarýnda biçimleniþinin kitlelere açýk ve net biçimde gösterilmesi ve kavratýlmasýný
gerektirir.
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Emperyalist
Sömürü Mekanizmasý
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 57, Eylül-Ekim 2000

Emperyalizm, globalizm sözcüðünün dünya çapýnda yaygýnlaþtýrýlmasýna paralel olarak daha az kullanýlmaya baþlanýlan ve
kullanan kiþilerin çaðdýþý olmakla suçlandýklarý sözcük olmuþtur.
Bunun doðal uzantýsý ise, globalleþen dünyada, artýk emperyalist
sömürü, emperyalizme baðýmlýlýk gibi kavramlarýn önemini yitirdiði,
tüm dünya ekonomilerinin karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkisi içinde olduklarý söylemi olmaktadýr.
Bu söylemin en temel argümaný, emperyalist olarak adlandýrýlan ülkelerin de, günümüzde emperyalizme baðýmlý ülkelere
baðýmlý hale geldikleri ve bu ülkeler olmaksýzýn varlýklarýný sürdüremeyecekleri olmuþtur. Ancak iki yýl önce patlak veren Asya Kriziyle birlikte globalizm yandaþlarýnýn bu temel argümaný büyük
bir darbe almýþ ve bazý ulus-devlet yönetimlerinde (emperyalizmin yerli iþbirlikçilerinin yönetimi) globalleþmeden uzak durma
düþüncesi ve eðilimi ortaya çýkmýþtýr.
Bunun üzerine globalizm yandaþlarý yeni bir kýlýf peþine
düþmüþler ve global dünyadan kopuþun ulus-devlete nelere malolacaðýnýn propagandasýný yapmaya baþlamýþlardýr. Ülkemiz so- mutunda Asaf Savaþ Akat, Osman Ulagay gibi globalist ekonomistlerin
son aylarda sürekli iþledikleri bu konu, globalizmin gerçekçi bir
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alternatifi olmadýðýndan yola çýkarak, varolan tek alternatifin eskiye
dönmek olduðu önyargýsý üzerine oturtulmuþtur. Bunlara göre, globalizm, özelleþtirme, serbest ticaret, gümrüklerin kaldýrýlmasý
demektir ve bu yönüyle tüm ulusal sýnýrlarýn kaldýrýlmasý ve ulusdevletin iþlevlerini yitirmesi ve küçülmesi anlamýna gelmektedir.
Kim ki, globalizme karþý çýkarsa, özelleþtirmeye ve serbest ticarete
karþý çýkmak durumundadýr ve bu karþý çýkýþlarýyla devletçiliði ve
himayeciliði savunmak zorundadýrlar. Ve hepimizin de bildiði gibi,
devletçilik ve himayecilik çok kötü birþeydir!
Bu globalizm yandaþlarý arasýnda açýk sözlü ve gerçekçi
olanlar da vardýr. Onlara göre, globalizm, bizatihi emperyalizmdir
ve bunu gizlemeye hiç gerek yoktur! Ama emperyalizm, eski bildik emperyalizm olmaktan çýkmýþtýr, dolayýsýyla emperyalist globalizm yararlýdýr ve insanlara yeni seçenekler sunmaktadýr. Ve
týpký diðerleri gibi, bunlar için de globalizmin alternatifi yoktur!
Onlar için globalleþme, kapalý ekonomileri yýkmaktadýr. Kapalý ekonomiler ise, az üretilip az tüketilen, halkýn sýnýrlý bir yaþam
standardýna sahip olduklarý geri ekonomilerdir. Bu ekonomiler,
globalleþme ile birlikte dünyanýn her yanýna yayýlan McDonaldýn
hamburgerini hiç görmeden, bilmeden ve yiyememeden ölen insanlarýn ülkesine özgüdür; onlar tüm yaþamlarý boyunca patates, köfte
yemekten öteye gitmemiþlerdir. Merkez Bankasý Baþkaný Gazi Erçelin deyiþiyle, bir ülkenin geliþme seviyesi, Suþi yiyenlerin sayýsýyla ölçülür!
Bu globalizm propagandasýnda kullanýlan tüm sözcükler
ve kavramlar özelleþtirme, serbest ticaret, gümrüklerin kaldýrýlmasý, kapalý ekonomi, karþýlýklý baðýmlýlýk gibi birkaç sihirli kavramýn üzerinde yükselmektedir. Pek çok kavramda olduðu gibi, bu
kavramlarýn da içleri boþaltýlmýþ ve emperyalizm sözcüðünün out
olmasýyla birleþtirilerek büyük ekonomistler ortalýkta dolaþýr olmuþtur. Serdar Turgutun televoleci ekonomistler olarak tiye aldýðý bu globalizm propagandistlerine bakýldýðýnda, globalleþmeyle
birlikte herþey deðiþmiþtir, dolayýsýyla yeni þeyler söylemek gerekmektedir.
Ýþte bu propaganda ortamýnda, emperyalizmin ne olduðu konusunda hiçbir bilgiye ve düþünceye sahip olmayan birilerine emperyalizmden, emperyalist sömürüden, emperyalizmin bunalýmlarýndan söz etmek eski þeyleri söylüyorlar kanýsý uyandýrmaktan
baþka bir sonuç vermemektedir. Böylesine bir ortamda 100 yýllýk
emperyalizm olgusunu baþka sözcüklerle anlatabilmek olanaksýz
olduðundan, insanlara nasýl aldatýldýklarýný, yanýltýldýklarýný anlatmak
da olanaksýz görünmektedir. Bu olanaksýzlýk içinde yapýlabilen tek
þey, bu insanlarýn baþlarýna büyük bir felaket gelmesiyle akýllarýnýn
baþlarýna gelmesini beklemek olmaktadýr. Bu ortamda bir kez daha
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emperyalizmi ve emperyalist sömürü mekanizmasýný eski sözcüklerle yeniden ve yeniden ortaya koymak kaçýnýlmazdýr.
Emperyalizm, en bilinen ve en eski sözcüklerle þöyle tanýmlanýr: Tekellerin ve mali-sermayenin egemenliðini kurduðu; sermaye ihracýnýn birinci planda önem kazandýðý; dünyanýn uluslararasý
tekeller arasýnda paylaþýldýðý ve dünyadaki bütün topraklarýn, ülkelerin en büyük kapitalist ülkeler arasýnda bölüþülmesinin tamamlanmýþ bulunduðu bir geliþme aþamasýna ulaþmýþ kapitalizmdir.
Bu tanýmlamayý yapan Lenin emperyalizmin bu özelliklerini
þöyle açýmlar:
1° Üretimde ve sermayede görülen yoðunlaþma öyle
yüksek bir geliþme derecesine ulaþmýþtýr ki, ekonomik
yaþamda kesin rol oynayan tekeller ortaya çýkmýþtýr;
2° Banka sermayesi ile sanayi sermayesi bütünleþmiþ
ve bu mali sermaye temeli üstünde bir mali oligarþi kurulmuþtur;
3° Sermaye ihracý, meta ihracýndan ayrý olarak, özel
bir önem kazanmýþtýr;
4° Dünyayý aralarýnda bölüþen uluslararasý tekelci kapitalist birlikler kurulmuþtur;
5° En büyük kapitalist güçlerce dünyanýn toprak bakýmýndan bölüþülmesi tamamlanmýþtýr.
Ýþte bu olgularla belirlenen emperyalizm, tekelci kapitalizm
olarak da tanýmlanýr ve dünya çapýnda bir avuç banka sermayesi
ile sanayi sermayesinin bütünleþmesiyle ortaya çýkan mali sermaye
tarafýndan mali sermaye imparatorluðu kurulmasý olarak somutlaþýr. Burada ifadesini bulan dünya çapýnda sözcükleri, günümüzde global sözcüðü ile ifade edilmektedir.
Þüphesiz burada ortaya çýkan en temel soru, dünya çapýnda
mali sermaye imparatorluðunun kurulmasýnýn anlamý nedir? olmaktadýr.
Globalist ekonomistlerin sözcükleriyle ifade edersek, dünya
çapýnda mali-sermaye imparatorluðu kurulursa ne olacak yani!
Hem, sermaye ihracýyla ülkemize çok miktarda yabancý sermaye
gelmiþ olmayacak mý? Böylece daha fazla yatýrým ortaya çýkacak,
bu sayede insanlarýmýz iþ bulacak ve daha fazla þeyler alabileceklerdir!
Ortaya çýkan temel soruyu ve bunun globalist ekonomistlerin söylemindeki çarpýklýðý ortaya koymadan önce þu kesinkes
ortaya konulmuþ olmalýdýr: Burada ortaya çýkan soru, günümüzde
ortaya çýkan bir soru deðildir. Bu sorunun tarihi, emperyalizmin ortaya çýkýþýna dayanýr, yani yüzyýllýk bir geçmiþe sahiptir. Bu nedenle,
bugün olsa ne olacak yani gibisinden demagojik söylem, bugüne kadar ne olduðu nun ortaya konulmasýný gerektirir. Eðer, bugü-

68

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

KURTULUÞ CEPHESÝ
ne kadar, dünya çapýnda mali sermayenin egemenliði, insanlara ve
insanlýða olumlu katkýlarda bulunmuþ ve olumlu sonuçlar ortaya çýkarmýþsa, elbette söylenebilecek fazlaca bir þey yoktur ve herkesin globalleþme yandaþý olmasý gerekir. Ama 20. yüzyýlýn tarihi
mali sermayenin egemenliðinin sonuçlarýnýn tam tersi olduðunu ortaya koymuþtur.
Öncelikle mali sermaye egemenliðinin ne olduðu bilinmek
zorundadýr.
Yukarda da ortaya koyduðumuz gibi, mali sermaye (finanskapital), banka sermayesi ile sanayi sermayesinin bütünleþmesiyle
ortaya çýkmýþtýr. Emperyalist aþamadan önceki kapitalist dönemde
(ki buna serbest rekabetçi kapitalizm denilmektedir), banka sermayesi, faiz getiren sermaye olarak sanayi sermayesinin yanýnda
yer alýr. Sanayici kapitalist, faiz karþýlýðýnda banka sermayesinden
(finans kuruluþlarý) kredi alarak üretimini sürdürür ya da geniþletir.
Bu iþlemlerde bankalar, salt parasal iþlemler yapan aracý kuruluþlar
durumundadýr. Bu yönüyle, feodal dönemin tefeci sermayesinin
kapitalizm koþullarýndaki devamý gibidirler.
Lenin bankalarýn bu dönemde ekonomideki yerini ve rolünü
þöyle ifade etmektedir:
Bankalarýn ilk ve temel görevi, ödemelerde aracýlýk
hizmeti görmektir. Bu yolla, etkin olmayan para sermayeyi etkin sermayeye, yani kâr saðlayan sermayeye dönüþtürürler; her çeþit para gelirlerini toplayarak, bunlarý, kapitalist sýnýfýn emrine verirler.12
Bir baþka deyiþle, banka sermayesi, bankalara þu ya da bu
nedenle yatýrýlan paralarý (mevduatlar) toplayan ve bunlarý belli bir
faiz karþýlýðýnda sanayici kapitaliste veren aracý kuruluþlardýr. Böylece banka sermayesi, yerine getirdiði bu iþleve karþýlýk olarak aldýðý
faizlerle kazanç saðlar. Bu nedenden dolayý, bankalar kazançlarýný
artýrmak için daha fazla mevduat toplamak ve daha yüksek faiz
oranlarýyla kredi vermek durumundadýrlar. Bir bankanýn kredi verme gücü, onun toplamýþ olduðu mevduat tarafýndan belirlenir.
Büyük mevduatlar toplayan bankalar, sanayici kapitaliste daha büyük
miktarlarda kredi vererek, daha fazla faiz geliri elde ederler.
Zaman içinde sanayinin geliþmesi (kapitalizmin geliþmesi),
sanayici kapitalistlerin daha fazla kredi talebini ortaya çýkarmýþtýr.
Kredi talebindeki miktar ve hacim olarak meydana gelen artýþ, bankalar arasýnda mevduat toplama yarýþýný hýzlandýrmýþtýr. Bu dönemde, hemen tüm bankalar küçük tasarruf sahiplerinin paralarýný
kendilerine çekebilmek için kýyasýya bir rekabete giriþirler. Küçük
mevduat hesaplarýna ödenen yýllýk faizleri yükseltmekten, mevduat
12

Lenin, Emperyalizm, s. 38, Sol Yay., Beþinci Baský.

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

69

KURTULUÞ CEPHESÝ
sahiplerine hediye vermeye kadar (ki bunun günümüzdeki karþýlýðý
promosyon dur) her araç bu rekabet koþullarýnda öne geçmektedir.
Bankalarýn mevduat hesaplarýna ödedikleri faiz oranlarýndaki
her yükseliþ, kaçýnýlmaz olarak sanayici kapitalistin kredi faizlerinin
yükseliþini beraberinde getirmektedir. Böylece sanayici kapitalist,
iþçi sýnýfýndan elde etmiþ olduðu artý-deðerin artan bölümünü yükselen kredi faizi olarak banka sermayesine aktarmak zorunda kalmaktadýr. Kredi faizlerinin yükselmesi, kapitalist ekonominin buhrana
girdiði dönemlerde, öncelikle küçük sanayicilerin ödeme güçlüðü
içine girmelerine neden olmaktadýr. Ve böylece, banka sermayesi
ile sanayi sermayesi arasýndaki basit iliþki, kapitalist ekonominin
kendi geliþim seyriyle, kapitalist ekonominin çevrimiyle doðrudan
baðlantý içine girer. Bir kez daha kapitalist üretim iliþkilerinin kendi
yasalarý gündemin ilk sýrasýna yükselir.
Kapitalist üretim iliþkisinin en temel özelliklerinden birisi, üretimdeki anarþidir. Bu anarþinin temelinde sermayenin sürekli geniþleme ve kâr oranýný sürekli artýrma eðilimi yatar. Bir baþka deyiþle,
kapitalizm koþullarýnda, sermaye, sürekli olarak kendini geniþletmek
ve büyütmek için kâr oranýný sürekli yükseltmek durumundadýr. Bu
da, sermayenin sürekli olarak yüksek kâr oranýna sahip üretim sektörlerine yönelmesine neden olur. Bu yönelim, kâr oraný dýþýnda
hiçbir etmen tarafýndan sýnýrlandýrýlamaz ve engellenemez. Böylece, bir dönem için kâr oraný yüksek olan üretim sektörlerine büyük
bir sermaye yatýrýmý ortaya çýkar. Bu yatýrýmýn sonucunda, bu sektörde üretim artar. Bu üretim artýþý, talep tarafýndan emilemediði bir
düzeye ulaþtýðýnda ise, aþýrý-üretim ortaya çýkar ve bunun sonucu
ise aþýrý-üretim buhranýdýr. Kapitalist ekonominin devrevi (çevrimsel) hareketinin bu evresinde, sanayici kapitalistler ürünlerini satamazlar ve zorunlu olarak bankalara olan kredi borçlarýný ve faizlerini
ödeyemez hale gelirler. Bunun kaçýnýlmaz sonucu, sanayici kapitalistin iflas etmesi ve tüm mallarýný, haciz yoluyla, kredi aldýðý bankaya devretmesi olmaktadýr.
Lenin, bu durumu þöyle özetler:
Bankalar geliþtikçe ve az sayýda kurumlar halinde yoðunlaþtýkça, mütevazi aracýlar olmaktan çýkýp, belli bir ülkenin ya da birçok ülkenin hammadde kaynaklarýnýn ve
üretim araçlarýnýn çoðunu, kapitalistlerin ve küçük patronlarýn para sermayelerinin hemen hemen bütününü emirlerinde bulunduran muazzam tekeller haline gelirler.13
Ancak, bankalar, küçük iþletmeleri sadece yutmakla kalmazlar; onlarýn sermayelerine katýlarak, hisse senetlerini satýn ala13
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rak ya da deðiþtirerek, kredi sisteminden yararlanarak, onlarý kendilerine baðlarlar, teknik deyimiyle söylersek kendi konsorsiyumlarýna sokarlar, yedeklerine alýrlar.14 Bankalarýn iþtiraklerinin sayýsý
giderek artar. Anadolu tüccarlarýnýn çok iyi bildikleri gibi, hangi kentte
banka sayýsý artarsa, orada iflaslar çoðalýr.
Ve bu andan itibaren, bankalar, yani banka sermayesi, doðrudan sanayi sermayesinin yöneticisi durumuna geçer.
Birden çok üretim alanýnda iþtirak sahibi haline gelen ve
giderek birden çok ülkede iþtirakler kazanan banka sermayesinin
artan yoðunlaþmasý ve merkezileþmesi, bütün kapitalist toplumun
sanayi ve ticari iþlemlerini kendi istemlerine baðlý hale getirir. Leninin
deyiþiyle, banka sermayesi, bu andan itibaren, kapitalist toplumun
kaderini tam anlamýyla elinde tutar.
Banka sermayesi ile sanayi sermayesinin bu bütünleþmesiyle
ortaya çýkan mali sermayenin diðer büyük kâr kaynaðýný Lenin þöyle
ortaya koymaktadýr:
Büyük geliþme halindeki kentlerin çevresinde bulunan topraklar üzerine yapýlan spekülasyonlar da mali sermaye için son derece kazançlý bir iþlem olmaktadýr. Bankalar tekeli, burada, toprak rantý ve ulaþtýrma yollarý tekelleri ile kaynaþýr; çünkü fiyatlarýn yükseldiði ve topraðýn
büyük kârlarla satýlmasý olanaðý vb. özellikle kentin merkeziyle rahat ve kolay ulaþtýrma düzenine baðlýdýr; bu ulaþtýrma baðlantýsý da, holding sistemi ve müdürler arasýndaki mevki paylaþýlmasý yoluyla sözkonusu bankalara baðlý
þirketlerin elindedir.15 (abç)
Emperyalizmin en temel özelliklerinden birisi olan sermaye
ihracý, banka sermayesindeki yoðunlaþma ve merkezileþmenin büyük boyutlara ulaþtýðý bir evrede, para sermayenin uluslararasýlaþmasý
olarak ortaya çýkmýþtýr. Burjuva ekonomistlerinin yabancý sermaye
adýný verdikleri bu sermaye ihracý, kendi ülkesinde tüm sanayi ve
ticari iþlemleri kendi istemlerine baðýmlý hale getirmiþ olan banka
sermayesinin (ki büyük iþtirakleriyle sanayi sermayesiyle bütünleþerek mali-sermaye haline gelmiþtir) dünyanýn diðer yerlerindeki
sanayi ve ticari iþlemleri de kendi istemlerine baðýmlý hale getirir. Ýþte bu aþamadan sonradýr ki, ulus-devlet sýnýrlarý içinde süregiden
kapitalist sömürü, ulus-devlet sýnýrlarýný aþarak uluslararasýlaþýr. Artýk
dünyanýn dört bucaðýnda faaliyet yürüten mali-sermaye ve bu sermayenin istemlerine, çýkarlarýna baðýmlý sanayi ve ticari faaliyet gündemdedir. Emperyalizm, bu durumun ve faaliyetin bütünsel ifadesidir.
Serbest rekabetin tam olarak hüküm sürdüðü eski
14
15
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kapitalizmin ayýrdedici niteliði meta ihracýydý. Tekellerin
hüküm sürdüðü bugünkü kapitalizmin ayýrdedici niteliði
ise, sermaye ihracýdýr.
Kapitalizm, emek-gücünün kendisinin meta haline geldiði, geliþmesinin en yüksek aþamasýndaki meta üretimidir. Ulusal ve özellikle uluslararasý deðiþimlerin artmasý,
kapitalizmin belirgin çizgilerinden biridir. Ýþletmelerin,
sanayilerin ve farklý ülkelerin, eþit olmayan ve kesintili geliþmeler içinde oluþu, kapitalist rejimde, kaçýnýlmazdýr. Ýlk
kapitalist ülke olan Ýngiltere, 19. yüzyýlýn ortalarýna doðru
serbest ticareti kabul ederek, bütün dünyanýn atölyesi
olmak, bütün ülkelere, aldýðý hammadde karþýlýðýnda mamul eþya vermek iddiasýndaydý. Ancak Ýngiltere, 19. yüzyýlýn
son çeyreðinde, bu tekel durumunu yitirmeye baþlamýþtýr;
çünkü kendilerini koruyucu gümrük tarifeleriyle savunan
diðer ülkeler de geliþerek, baðýmsýz kapitalist ülkeler haline
gelmiþtir. 19. yüzyýlýn eþiðinde ayrý bir tekel türünün kurulduðu görülüyor: ilkin, bütün geliþmiþ kapitalist ülkelerde
tekelci kapitalist birleþmeler; sonra, sermaye birikimi dev
ölçülere ulaþmýþ çok zengin bazý ülkelerin kurduðu tekel
durumu. Böylece ilerlemiþ ülkelerde muazzam bir sermaye fazlasý meydana gelmiþ bulunuyor.16
Günümüzde Leninin ortaya koyduðu bu geliþme ve bunun
sonucu olarak zengin ülkelerde ortaya çýkan sermaye fazlasý olaðanüstü boyutlara ulaþmýþtýr. Ve tüm globalizm propagandasýnýn
ardýnda yatan gerçek de bu olaðanüstü boyutlara ulaþmýþ olan sermaye fazlasýnýn yüksek kâr saðlayacak alanlara ihtiyaç duymasýdýr.
Kapitalizm, kapitalizm olarak kaldýkça, sermaye fazlasý, belli bir ülkede yýðýnlarýn yaþam düzeyini yükseltmeye
deðil çünkü bu durumda kapitalistlerin kazançlarýnda bir
azalma sözkonusudur, dýþ ülkelere, geri kalmýþ ülkelere
sermaye ihracý yoluyla, bu kârlarý artýrmaya yönelir.17
Ýþte emperyalist sömürüyü gizlemeyi hedefleyen tüm globalleþme propagandasýnýn odak noktasý burada bulunmaktadýr.
Bütün sorun, emperyalist ülkelerin sermaye fazlasýnýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelere ihraç edilmesiyle (yatýrým), bu ülkelerin geliþip-geliþmediðidir. Bir baþka deyiþle, globalizmin demagojisi, emperyalist
sermaye ihracýnýn bir sömürü iliþkisi oluþturmayýp, yani bu ülkelerin geri kalmalarýnýn nedeni olmayýp, ihraç edilen ülkelerin kalkýnmasýna katkýda bulunduklarý iddiasýdýr.
Mali-sermayenin dünya çapýndaki egemenliðinin ana unsu16
17

72

Lenin, Emperyalizm, s. 74-75.
Lenin, Emperyalizm, s. 75.

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

KURTULUÞ CEPHESÝ
ru, hammadde kaynaklarýna elkonulmasýdýr. Sermaye ihracýnýn
temel hedefi olan dünya çapýndaki (global ölçekte) hammadde
kaynaklarýnýn denetime alýnmasý, doðrudan kapitalist üretimin niteliðiyle baðlantýlýdýr.
Kapitalist üretimin temel amacý, artý-deðer üretimidir. Bir baþka boyuttan ifade edersek, kâr için üretimdir. Dolayýsýyla sermayenin çýkýþ ve varýþ noktasý kârdýr. Kâr ise, sýradan sözcüklerle ifade
edersek, üretim maliyetleri ile üretim gelirleri arasýndaki fazlalýktýr.
Kapitalist açýsýndan asýl olan kâr miktarý deðil, kâr oranýdýr. Bu da,
yatýrýlan sermayenin elde edilen kâr miktarýna bölünmesiyle belirlenir.
Kapitalist kâr, ister miktar olarak, ister oran olarak alýnsýn, her iki
durumda da üretim maliyeti ile belirlenen bir aðýrlýða sahiptir. Kapitalist ekonomistlerin diliyle ifade edersek, üretim maliyeti, üretim
sürecinde tüketilen sermaye miktarýna eþittir ve fabrikanýn inþa giderlerinden alýnan makinelerin fiyatýna, iþçilere ödenen ücretten hammaddeye ödenen paraya kadar bir dizi unsurdan oluþur. Bu unsurlar
içinde iþçi ücretleri ile hammadde fiyatlarý üretim maliyetini birincil
dereceden belirleyen unsurlardýr ve her ikisininde düþük olmasý,
üretim maliyetini azalttýðý gibi, kâr oranýný da yükseltir. Bu nedenle,
her zaman kapitalist açýsýndan, iþçi ücretleri ile hammadde fiyatlarýnýn düþük tutulmasý ya da düþük olmasý, kendi sermayesinin büyümesi açýsýndan birincil koþuldur. Ýþte emperyalist ülkelerdeki sermaye
fazlasý, bu amaçla ihraç edilir.
Ýþçi ücretlerinin düþük ve hammadde fiyatlarýnýn ucuz olmasýný amaçlayan bir sermaye için, gerek iþçilerin yaþam düzeyleri, gerekse hammadde sahibi ülkenin zenginliði hiçbir deðere sahip deðildir. Bütün amaç, sermayenin kârýný ve kâr oranýný olabildiðince yükseltmek olduðundan, bu deðersizlik, sermaye sahibinin kiþisel
arzusu ya da amacý olarak öznel deðil, nesneldir. Ortaya çýkan
sömürü, iþte bu kapitalizmin nesnel yasasýnýn bir sonucudur.
Kapitalizmin insan iradesinden, bilincinden baðýmsýz olan bu
nesnel yasasýna raðmen, bazý emperyalizmin (ya da günümüzde
globalizmin) küçük-burjuva eleþtirmenleri, kapitalizm, bugün her
yerde sanayiye göre çok geri kalmýþ olan tarýmý geliþtirebilseydi; baþ
döndürücü teknik ilerlemeye karþýn, her yerde aç ve yokluk içinde
bulunan halk kitlelerinin yaþam düzeyini yükseltebilseydi, bir sermaye fazlasý sorunu olmayacaktý diyebilmiþlerdir.18
Marksýn Kapitalde tüm yönleriyle ve boyutlarýyla ortaya koyduðu kapitalist üretim sürecinin nesnel yasalarý varolduðu sürece,
bu küçük-burjuva eleþtiriler iyiniyetten öte bir deðere sahip deðildir.
Kapitalizmin nesnel yasalarý, Kapital baþta olmak üzere, bir
18
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dizi Marksist-Leninist yapýtta ortaya konulmuþ olduðu için, burada
ülkemiz somutundan bir örnek vermekle yetineceðiz.
Son haftalarda ülkemiz ekonomisi açýsýndan gündemdeki en
önemli sorun, hiç þüphesiz enerji darboðazýdýr. Bilindiði gibi, giderek azalan sanayi üretimine raðmen, mevcut enerji kaynaklarýnýn
yetersizliði karþýsýnda enerji tasarrufuna gidileceði ve bunun için
bir dizi tedbir alýnacaðý hükümet tarafýndan açýklanmýþtýr. Bu tedbirlerden biri, konutlarda 4 saatten az olmamak üzere elektrik kesintilerine gidilmesi olarak açýklanýrken, ikinci tedbir olarak Ýskenderun Demir-Çelik Fabrikasý, Seydiþehir Alüminyum Fabrikasý, Karabük Demir-Çelik Fabrikasý baþta olmak üzere bazý KÝTlerde üretimin durdurulacaðý bildirilmiþtir.
Olaylarý televizyon haberlerinden de olsa izleyen herkesin bildiði gibi, sorun hiç de enerji açýðý deðildir. Daha on ay önce büyük
gösteriþle Bakü-Ceyhan boru hattýnýn inþasýna iliþkin anlaþma imzalanmýþken, Rusya ile Mavi Akým projesi görüþmeleri sürdürülürken, Türkmenistan doðal gazýna iliþkin anlaþmalar kamuoyuna yansýtýlýrken, tüm medyanýn Türkiyeye her yerden enerji satmak isteyenler olduðunun propagandasýný yaptýklarý bir dönemde, birden
bire (barajlardaki su seviyesi düþtüðünden) enerji açýðý ve elektrik kesintileri manþetlere çýkmaya baþlamýþtýr. Týpký Akkuyu Nükleer
Santral inþasýna iliþkin ihalenin açýlacaðý ilan edildiði günlerin arifesinde elektrik kesintilerinin baþlatýlmasý gibi.
Bütün bu geliþmeler içinde ortaya çýkan tek gerçek, ülkemizde enerji üretimi alanýnda büyük bir rekabetin yaþandýðýdýr. Petrole dayalý elektrik santralleri üreticisi tekellerden, doðal gaz çevrimli
santral üreticisi tekellere ve nükleer santral tekellerine kadar bir dizi
tekel bunun içinde yer almaktadýr. Ve bu deðiþik enerji kaynaklarý
üreticisi tekeller, ayrýca kendi içlerinde de alt çýkar gruplarýna ayrýlmaktadýr. Kimisi Rusyadan doðal gaz alýmýyla ilgiliyken, kimileri
Türkmenistan doðal gazýyla ilgilidir. Ve her bir tekelin ulus-devleti,
kendi tekelinin, Türkiyedeki büyük enerji yatýrýmlarý ihalesini almasý için devreye girmiþlerdir. Ýþte bu tekeller arasýndaki enerji üretimindeki kýyasýya rekabetin nasýl sonuçlanacaðý belirginleþmemiþse
de, ilk sonucu Ýskenderun ve Karabük Demir-Çelik ile Seydiþehir
Alüminyum fabrikasýnýn geçici olarak kapatýlmasý ve evlerde 4 saatten az olmamak üzere elektrik kesintisi olmuþtur. Bu durumun bir
sonucu Ýskenderun, Karabük ve Seydiþehirde 20.000i aþkýn iþçinin
iþsiz kalmasý iken, diðer bir sonucu hiçbir alýcý çýkmadýðý için özelleþtirilemeyen bu üç kentteki KÝTlerin fiilen kapatýlmasý olmaktadýr. Tabii, bu elektrik kesintilerinin cep telefonlarý sisteminin kullanýmýný günde 4 saat engelleyerek hazýrkart sahiplerinin özgürlüklerini ve sýnýrsýz internet olanaklarýyla internet eðlencesine yöneltilenleri nasýl etkileyeceði bizleri ilgilendirmemektedir.
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Elbetteki, bu enerji tasarrufu döneminde de kazananlar
olmaktadýr. Týpký Marmara depremi sonrasýnda geçici konut-kalýcý
konut tartýþmalarýyla prefabrik konut üreten þirketlerin kazançlý
çýkmalarý gibi, mobil santral üreticileri bu tekeller arasý rekabet ortamýnda kýsa dönemde kazançlý çýkmýþlardýr. (Ýþin en ilginç yaný,
gerek deprem konutlarýnda, gerekse mobil santrallerde iþbitiriciler MHPli faþist iþadamlarý olmaktadýr.)
Görüldüðü gibi, ülkemiz somutunda salt enerji alanýnda ortaya çýktýðý gibi, emperyalist tekellerin hammadde kaynaklarý üzerindeki egemenliði, halk kitlelerinin yaþam düzeyleriyle ve hatta bizzat
günlük yaþamlarýyla hiçbir iliþkisi olmamaktadýr. Enerji tasarrufu
paravanasý arkasýnda Ýskenderun, Karabük ve Seydiþehirdeki demir-çelik ve alüminyum fabrikalarýnýn kapatýlmasý, bir yandan binlerce kiþiyi iþsiz býrakýrken, diðer yandan demir-çelik ve alüminyumun
dýþardan ithal edilmesi sonucunu doðurmaktadýr. Ýthalat ile ihracat
arasýndaki farkýn (dýþ ticaret açýðý) 10 milyar dolarý geçtiði bir dönemde, demir-çelik ve alüminyumda dýþa baðýmlý hale gelinmesi
daha fazla ithalat ve açýk anlamýna gelmektedir. Bu ise, dýþ borçlanmanýn artmasý ve dýþ borç faiz oranlarýnýn yükselmesi demektir. Bunun sonucu ise, uluslararasý tekellerin belirlediði fiyattan ihraç edilebilir tüm ülke içi ürünlerin ihraç edilmesi ve buradan elde edilen
gelirlerin dýþ borçlarýn ana para ve faiz ödemeleri için kullanýlmasýdýr.
Böylece devlet, IMFyle yaptýðý anlaþmaya uygun olarak, 2001 yýlýnda
sabit bütçeyi uygulamaya sokarak, 2000 yýlý sonu itibariyle
enflasyonun %50ler seviyesinde olacaðý öngörülen bir ülkede, 2000
yýlýndaki bütçe büyüklüðüyle 2001 yýlýnda halka mal ve hizmet götürecektir. Bunun anlamý ise, 2000 yýlýndaki tüm devlet mal ve hizmetlerinin %50 azaltýlacaðýdýr. Bir baþka deyiþle, 2001 yýlýnda Türkiyede devlet %50 küçülecek, hertürlü devlet hizmeti (adli, sosyal,
kültürel, eðitimsel vb.) %50 azalacaktýr. Dolayýsýyla devlet, enerji
açýðýný kapatabilmek için yatýrým yapamayacaðýndan, bu yatýrýmlar
yap-iþlet formülüyle emperyalist ülkelerdeki sermaye fazlasý tarafýndan gerçekleþtirilecek ve bu süreç sonunda ülkemizdeki enerji
üretimi tümüyle özelleþtirilmiþ olacaktýr.
Ýþte kapitalizmin nesnel yasalarý ve bunun sermaye ihracýyla
baðlantýsý ülkemiz somutunda böylesine açýk bir görünüme sahiptir.
Emperyalist sömürü mekanizmasýnýn en önemli unsurlarýndan birisi, hiç þüphesiz sermaye ihraç edilen ülkenin dýþ borçlanmaya sokulmasýdýr. Dýþ borçlanma, kimi zaman enerji darboðazý
için yeni yatýrýmlar amacýyla gerçekleþtirilebileceði gibi, kimi zaman
askeri mallar alýmý için yapýlabilmektedir. Ancak emperyalist sömürünün en önemli özelliði, dýþ borçlanmanýn, borçlanan ülkenin
kendisinin belirlediði ihtiyaçlar için deðil, borç veren ülkenin ihti-

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

75

KURTULUÞ CEPHESÝ
yaçlarý için yapýlmasýdýr. Bu da, kaçýnýlmaz olarak, borçlanan ülkenin tüm ekonomik dengelerinin ülke içinde deðil, ülke dýþýnda,
yani emperyalist metropollerde oluþmasý demektir.
Bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde (IMF dilinde geliþmekte
olan ülkeler) kapitalizm, tümüyle emperyalist ülkelerin ihtiyaçlarýna ve istemlerine uygun olarak geliþtirilmiþtir. Bu konuda dýþ
borçlanma en önemli araç durumundadýr.
Lenin, emperyalist dönemdeki dýþ borçlanma biçimini þöyle
anlatmaktadýr:
En fazla rastlanan þekil, alýnan borcun bir kýsmýnýn
borç veren ülkelerden yapýlacak satýn almalara, özellikle
savaþ araçlarý ya da gemi alýmlarýna harcanmasý koþulunun
ileri sürülmesidir. Þu son yirmi yýllýk dönemde (1890-1910),
Fransa, daha çok bu yola baþvurmuþtur. Böylece, sermaye
ihracý, meta ihracýný da harekete geçiren bir araç haline
gelmektedir.19
Emperyalist sömürünün ayrýlmaz bir parçasýný oluþturan dýþ
borçlanmanýn bu uygulanýþý, emperyalist sistemin karþý karþýya olduðu ekonomik buhranlara göre deðiþik bileþimler oluþturur. Ancak
bu deðiþik bileþimlerde, hemen her zaman askeri mal alýmý koþulu
deðiþmeden kalmaktadýr. Bunun dýþýndaki koþullar, aþýrý-üretim buhranýnýn geliþimine ve bu geliþim sürecinde hangi sektörleri daha
fazla etkilediðine baðlý olarak deðiþmektedir. Günümüzde IMF ve
Dünya Bankasýnýn proje kredileri olarak ifade edilen bu dýþ borçlanma biçimi, her zaman emperyalist ülke metalarýnýn geri-býraktýrýlmýþ
ülkelere ihracýna eþlik etmiþtir.
Meta ihracýný da harekete geçiren bir araç olarak dýþ borçlanma, globalizm söylemi içinde, emperyalist ülkelerin tüketim mallarýna yönelik bir talebin yaratýlmasýyla baðlantýlý hale getirilmiþtir.
Özellikle 1990 sonrasýnda yaygýnlaþtýrýlan bu uygulama, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yoðun ve yaygýn bir promosyon ve reklam kampanyalarý ile yeni bir tüketici kitlesi yaratmak ve bunlarýn yaratacaðý
talebi karþýlamak üzere emperyalist ülke tekellerinin mallarýnýn ithalini saðlamak þeklindedir. Bu uygulamada reklam filmleri, bilbordlar, televizyon programlarý, çekiliþler vb. propaganda araçlarý harekete geçirilmektedir. Bunlar aracýlýðýyla yaratýlan talebi karþýlamak
üzere yapýlan ithalatlar, kaçýnýlmaz olarak dýþ ödemeler dengesindeki açýðý büyüterek dýþ borçlanmaya olan ihtiyacý artýrmaktadýr.
Dýþ borçlanmaya olan ihtiyacýn artmasý ise, ayný zamanda, dýþ borçlarýn faiz oranlarýnýn yükselmesine neden olmaktadýr.
Ülkemiz somutunda, 1984 yýlýnda renkli televizyon yayýnlarýna geçiþ, 1992den sonra pop ve arabesk sanatçý patlamasý, em19
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peryalist ülke metalarýna (renkli televizyon ve müzik seti) yönelik
büyük talep ortaya çýkarmýþtýr. Ekonomik verilere bakýldýðýnda, bu
tarihler, emperyalist ülkeler ekonomilerinde buhran belirtilerinin
yoðunlaþtýðý ve tüketim mallarý sektöründeki üretim fazlasýna dayalý
bir durgunluðun baþladýðý tarihlerdir.
Sözün özü, emperyalist sömürü mekanizmasý, 20. yüzyýlýn
baþýndan günümüze kadar baðýmlý ülkelerden emperyalist ülkelere
yönelik kâr transferinden baþka bir sonuç vermemiþtir. Emperyalizme olan baðýmlýlýk, ülke içi sermaye birikimini engellediðinden, milli
denilebilecek bir burjuvazinin de ortaya çýkmasýný engellemiþ ve sanayisinden ticaretine kadar emperyalizme baðýmlý bir ekonomik yapý
ve bunun yürütücüsü iþbirlikçi bir burjuva tabakasý yaratmýþtýr. Bu
çarpýk ve dýþa baðýmlý iliþkinin siyasal sonucu ise, siyasal yönetimin
iþbirlikçi burjuvazinin denetimine girmesi ve bunlarýn oluþturduðu
oligarþik yönetimin egemen olmasýdýr. Oligarþik yönetim ise, temel
olarak emperyalist sömürü mekanizmasýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi iþlevine sahip olduðundan, her türden demokratik hak ve özgürlüklerin sýnýrlandýrýldýðý, mevcut düzene karþý her hareketin zor
ve baský yöntemleriyle bastýrýlmaya çalýþýldýðý bir dikta yönetimidir.
Bu nedenden dolayý, ülkenin demokratikleþtirilmesi, demokratik hak
ve özgürlüklerin varedilmesinin yolu, oligarþik yönetimin yýkýlmasýndan; oligarþik yönetimin yýkýlmasý ise, emperyalist sömürü mekanizmasýnýn kýrýlmasýndan geçmektedir.
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Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki
Son Geliþmeler
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 58, Kasým-Aralýk 2000

27 Ekim 1997 günü New-York borsasýnda meydana gelen
%7.2 lik düþüþle birlikte baþlayan Asya Krizi, 1998 ortalarýnda Rusyaya ulaþarak, emperyalist sistemin bütününde ekonomik durgunluðun genel bir olgu haline gelmesine neden olmuþtur.
Globalleþmenin alabildiðine propagandasýnýn yapýldýðý bir
dönemde, Asya ve Rusyada ekonomik krize dönüþen buhran, IMF
nin müdahalesiyle lokalize (yerelleþtirme) edilmeye çalýþýlmýþ
ve bunun sonucu olarak (her zaman olduðu gibi) ekonomik buhranýn yükü geri-býraktýrýlmýþ ülkelere aktarýlmýþtýr.
Güney Doðu Asya ülkelerinde patlak veren ve Rusya kriziyle
birlikte genelleþen ekonomik buhran, uluslararasý kredilerin bileþiminde kýsa vadeli borçlarýn (ticari kredilerin) uzun vadeli borçlara oranýnýn kapatýlamaz boyutlara ulaþmasýnýn bir sonucu olmuþtur.
Bu durumun geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri bir gecede iflas noktasýna
getirebilmesinin nedeni, emperyalist sistemin bütünündeki para-sermayenin aþýrý birikimi ve bu sermayenin daha yüksek kâr oranlarý
için sürekli bir hareket halinde bulunmasýdýr. Bu geliþmede en temel
araç ulusal borsalar olmuþtur. Dolayýsýyla, tüm mali (parasal) geliþmeler, neredeyse uluslararasý para-sermayenin hareket ettiði ulusal
borsalarýn iniþ-çýkýþlarýyla izlenebilir hale gelmiþtir. Para-sermayenin
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uluslararasý hareketinde borsalarýn araç olarak kullanýlmasýnýn bir
sonucu olan bu durumla, borsa spekülasyonlarýyla ortaya çýkan
dalgalanmalar birbirinden farklýdýr.
2000 yýlýnýn Kasým ortalarýna gelindiðinde dünya borsalarýnda
düþüþler sürekli ve genel bir nitelik almýþ ve Kasým ayýnýn son günlerine doðru ulusal ekonomileri doðrudan etkileyen boyutlara ulaþmýþtýr. Bu geliþmenin Türkiyeye yansýsý ise, Ýstanbul Borsasýndaki
büyük düþüþ ve repo ve faiz oranlarýnýn yükseliþi olmuþtur. Bankalar
arasý gecelik faiz oranlarý %250ye ve hazine bonolarýnýn birleþik faizleri %50lere yükselmiþtir. Yabancý yatýrýmcýlar ve yabancý bankalarýn Türkiye deki pozisyonlarýný kapatmaya baþlamalarýyla birlikte dövize olan talep artmýþtýr. Artan döviz talebi, kaçýnýlmaz olarak
döviz fiyatlarýnýn artmasýna neden olacaðýndan, Merkez Bankasý piyasalara müdahale etmiþ ve piyasaya son bir hafta içinde 6 milyar
299 milyon dolar vermiþtir.
Merkez Bankasýnýn tüm müdahalesine raðmen 29 Kasým
gününe gelindiðinde repo faizleri %240 ve bona faizleri %63 olmuþtur.
Borsacýlarýn deyimiyle söylersek, piyasanýn en aktif kaðýdý olan 20
Haziran 2001 vadeli hazine bonosunun faiz oraný bir gecede 17 puan
artarak %64e ve 21 Þubat 2001 vadeli hazine bonosunun faizi ise 91
puan yükselerek %166.56ya ulaþmýþtýr.
Bu geliþmeler, kaçýnýlmaz olarak Ýstanbul borsasýna yansýmýþ
ve borsa 9.000in altýna düþmüþtür.
Türkiyede meydana gelen bu geliþmeler karþýsýnda, Ecevitten
Hazine Müsteþarlýðýna kadar tüm ilgililer piyasalarda paniðe gerek olmadýðý yönünde açýklamalar yapmaya baþlamýþlardýr. Baþbakan Ecevit ve Devlet Bahçeli, bu geliþmelerin faiz lobisinin iþi
olduðunu açýklamýþlar ve bunlara boyun eðilmeyeceðini istikrar
tedbirlerinden taviz verilmeyeceðini kesin bir dille ifade etmiþlerdir.
Gazetelerin ve televizyonlarýn tüm ekonomi haberleri bu geliþmeleri bildirirken, piyasalardaki tedirginliðin nedeni olarak son
dönemdeki banka operasyonlarý ile iþadamlarýnýn gözaltýna alýnmasýný göstermiþlerdir. Kimileri ise, uluslararasý para piyasalarýndaki
geliþmelerin buna neden olduðunu söylerken, kimileri bunun pek
çok nedeni olduðu kehanetinde bulunmuþlardýr.
Ancak bunlar da etkili olamamýþ ve 1 Aralýk tarihine gelindiðinde borsa endeksi 7.977e düþmüþtür. (1 cent) Bunun yanýnda,
döviz fiyatlarýný denetlemek amacýyla Merkez Bankasýnýn piyasaya
müdahale etmesiyle döviz rezervlerindeki 6,2 milyar dolarlýk düþüþ
karþýsýnda yeni önlemlere baþvurulmuþ ve bankalar döviz satmaya zorlanmýþtýr. Bunun sonucu ise, repo faiz oranlarýnýn %1700lere
yükselmesi (ortalamasý %727) ve 20 Haziran 2001 tarihli bonolarýn
faiz oranlarý %67,32 ye, 21 Þubat 2001 tarihli bonolarýn faizleri %189,35
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lere yükselmiþtir.
Tüm bu geliþmelerin gerçek nedeni ise, emperyalist sistemin
bütününde 1997 Ekiminde Asya krizi ile baþlayan ekonomik buhranýn þiddetinin, tüm yerelleþtirme çabalarýna karþýn azaltýlamamasý
ve zamana yayýlamamasýdýr. Petrol fiyatlarýnda ortaya çýkan artýþlarýn
yanýnda emperyalist metropollerdeki talebin hýzla düþüþü, emperyalist sistemin karþý karþýya olduðu aþýrý-üretim sorununu daha da
aðýrlaþtýrmýþtýr. Tüm bunlarýn yanýnda dünya çapýnda tüketici kitlenin elindeki küçük tasarruflarýn borsalar aracýlýðýyla kýsa vadeli ticari krediye dönüþtürülmesi ve bu kredilerin ödenememesi, hem
meta talebini düþürmüþ, hem de para-sermayenin önemli bir bölümünün deðersizleþmesine neden olmuþtur. Ve böylece, sessiz sedasýz Güney Kore mucizesinin devlerinden Daewoo otomobil þirketinin iflasýna gelinmiþtir.
Son geliþmelerin baþlangýç noktasý ise hi-tec þirketlerinin
kýsa vadeli borçlarýný ödeyemez hale gelmeleri olmuþtur. Ekonomi
diliyle söylersek, tüketim mallarý sektörü içinde bilgisayar ve teknoloji ürünlerindeki aþýrý-üretim, tüm çabalara karþýn azaltýlamamýþ ve
stoklar hýzla büyümüþtür. Kýsa vadeli krediler, depolarda meta-sermaye olarak büyük bir stok oluþturmuþtur. Emperyalist metropollerdeki ucuz gýda satýþ maðazalarýnda düþük fiyatlarla bilgisayar satýþlarý
baþlatýlmasýna karþýn, stoklar eritilememiþtir.
Bilgisayar satýþlarýndaki büyük artýþlarla birlikte, Ýnternet þirketleri ürünlerine olan talepteki büyüme ve beklentiler, para-sermayenin bu alana yönelmesine neden olmuþ, ancak beklentiler gerçekleþmemiþtir. Özellikle büyük medya manipülasyonu (güdüleme)
ile tüm dertlere deva gibi gösterilen elektronik alýþ-veriþ (yeni türedi ekonomistler buna e-ticaret diyorlar), emperyalist sistemin bütünündeki meta stoklarýnýn eritilmesinde iþe yaramadýðý gibi, bankacýlýk
alanýnda uluslararasý tekellerin kendi iletiþim aðlarýný kurmaya
yönelmeleri, tüketim mallarý ticaretine dayanan elektronik alýþ-veriþ
þirketlerini zor duruma sokmuþtur. (Uluslararasý tekellerin kendi elektronik iletiþim aðý kurmaya yönelmeleri, kesinkes Ýnternetle ilgili
deðildir. Burada sözkonusu olan, tekellerin kendileri tarafýndan kullanýlacak yeni bir elektronik iletiþim sisteminin kurulmasýdýr. Ýnternet adlarýnýn 2.000 dolardan satýlacaðý yeni .biz uzantýlarý bunun
ilk habercileridir.)
Elektronik alýþ-veriþin devi olarak medya tarafýndan propagandasý yapýlan Amazon.com ve arama makinelerinin en büyüðü
diye lanse edilen Yahoo bu geliþmelerin en tipik örnekleri olmuþtur.
Baþlangýçta kitap pazarlama þirketi olarak doðan ve zaman
içinde her türlü metanýn ticaretine yönelen Amazon.com, borsa aracýlýðýyla kýsa vadeli kredi kullanan yeni global þirketlerin öncülerindendir. 356 milyon hisse satýþýyla borsaya giren Amazon.com 10
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Aralýk 1999da zirve yapmýþ ve hisselerinin deðeri 113 dolara yükselmiþtir. Borsacýlarýn diliyle söylersek, bu tarihte Amazon.comun borsadaki hisselerinin toplam deðeri 10 milyar 668 milyon dolara yükselmiþtir. 2000 yýlýnýn 17 Ekimine gelindiðinde, Amazon.com hisselerinin deðeri 19,38 dolara inmiþ ve toplam deðeri 2 milyar 193 milyona
düþmüþtür. Bir baþka deyiþle, Amazon.comun piyasa deðeri, 10
Aralýk 1999da 40 milyar 247 milyon dolar iken, 17 Ekim 2000 tarihinde
6 milyar 902 milyon dolara inmiþtir. Böylece elektronik ticaretin devi
Amazon.com, bir yýl içinde %82 deðer kaybetmiþtir.
Öte yandan en büyük internet arama makinesi Yahoonun
durumu Amazon.comdan farklý deðildir. 4 Ocak 2000 tarihinde Yahoo hisselerinin fiyatý 250,06 dolar iken, 28 Kasým 2000de 36,97 dolara düþmüþtür. Böylece 89 milyar dolar deðere ulaþan Yahoo, bugün 20 milyar dolar deðerindedir. Kayýp oraný %78dir.
Dünya çapýnda borsada iþlem gören Ýnternet þirketleri, son
bir ay içinde %22,40; son üç ayda %41,39 ve son bir yýlda %59,81
deðer kaybetmiþlerdir.
Otomotiv sektörünün en büyük tekellerinden birisi olan
DaimlerCryslerin borsa göstergeleri de benzer durumdadýr. 13 Ocak
2000 tarihinde 78,69 dolara yükselen hisseleri, 21 Kasým 2000de
37,90na düþmüþtür. Böylece toplam hisse deðeri 80 milyar dolardan 38 milyar dolara inmiþtir. Deðer kayýp oraný %52 olmuþtur.
Tüm bu verilerde görülen ortak nokta 2000 yýlýnýn Ocak ayýnda dünya çapýnda borsalarýn büyük bir yükseliþ yaþadýðý ve Kasým
ayýnda ayný oranda büyük bir düþüþün baþladýðýdýr.
Ülkeler bazýnda geliþmeler ele alýndýðýnda, Japonya ve AB ülkelerinde fiyatlarýn arttýðý, sanayi girdi fiyatlarýnýn yükseldiði görülmektedir. Özellikle Almanyada ithalat fiyatlarý geçen yýlýn Kasým
ayýndan itibaren sürekli artmaya baþlamýþtýr. Ekim 2000de Almanyada ithalat fiyatlarýnýn yýllýk artýþ oraný %13.4 olmuþtur. Bu artýþýn iç
piyasadaki yansýmasý toptan eþya fiyatlarýnýn (TEFE) geçen yýla oranla %7.4 artmasý olmuþtur. Bir baþka deyiþle, Ekim ayý itibariyle
Almanyada enflasyon oraný %7.4dür. Almanyanýn dýþ ticaret dengesi, Eurodaki düþüþe raðmen fazla vermeye devam etmektedir.
Bu da, enflasyon oranýnýn %15 ler seviyesine yükselmesini engelleyen bir unsur olarak ortaya çýkmaktadýr. Eylül 2000de Almanyanýn
ihracatý 95 milyar mark ve ithalatý 88 milyar mark olmuþtur (Dolar
olarak ihracatý 43 milyar dolar, ithalatý 40 milyar dolar). Ocak ayýnda
Almanyanýn ihracatý 51 milyar dolar, ithalatý ise 48 milyar dolar olarak gerçekleþmiþtir.
Bu geliþmeler yanýnda sessiz-sedasýz ortaya çýkan bir olay
da, Frankfurt borsasýnda Neumarkt (yeni pazar) hisselerinin Kasým
1999 ile Mart 2000 arasýnda zirve yaparak, endeks deðerinin 11.000
lere çýkmasý ve ardýndan sürekli olarak düþmeye baþlamasýdýr. Nisan
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ayýna girildiðinde Neumarkt endeksi 5.000lere inmiþ ve Kasým sonunda endeks 3.000lere gerilemiþtir.
Öte yandan, 1980 dünya ekonomik buhraný sýrasýnda Deutsche Bankýn baþýna gelenler bir kez daha tekrarlanmaya baþlamýþtýr.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalizmin uluslararasý finans
kuruluþlarýndan ve emperyalist devletlerden doðrudan aldýklarý dýþ
borçlarýn yetersiz kaldýðý bir evrede devreye giren Deutsche Bank,
1980 ekonomik buhraný sýrasýnda olduðu gibi, bugün de Alman devletinin garantisi altýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelere büyük krediler açmýþtýr. Deutsche Bankýn temel iþlevi, ekonomik buhran dönemlerinde Alman tekelleri için ek talep yaratmak ve mevcut pazarlarda
denetimi ele geçirmektir. IMF ve Dünya Bankasý gibi emperyalizmin
uluslararasý finans kuruluþlarýnda Amerikan emperyalizminin gücü
ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin siyasal yönetimindeki egemenliði koþullarýnda Alman emperyalizminin bu sýzma yöntemi, hemen her zaman Deutsche Bank aracýlýðýyla uygulanmýþ ve ekonomik buhranýn
aðýrlaþtýðý evrelerde her zaman Deutsche Bankýn kaybý ile sonuçlanmýþtýr. Bugün de ayný durum ortaya çýkmýþ ve Deutsche Bank, Türkiye, Meksika, Brezilya ve Arjantin gibi daha büyük geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde ortaya çýkan borç krizinden birinci planda etkilenmiþtir.
2000 yýlý itibariyle Türkiyenin çýkarmýþ olduðu dolar ve euro endeksli
hazine bono ve tahvillerinin %25e yakýn kýsmý Deutsche Bank
tarafýndan satýn alýnmýþtýr.
Böylece Kasým ortalarýnda patlak veren yeni ekonomik kriz,
1999 sonlarýndaki Brezilyadaki devalüasyonla sonuçlanan IMF istikrar tedbirlerinin bir devamý niteliðindedir. 1997 Asya Krizi ve 1998
Rusya krizinden sonra, krizler batýya doðru kaymýþ ve Türkiye, Brezilya ve Arjantin krizi halini almaya baþlamýþtýr.
Ýþte böyle bir ortamda Türkiyenin dýþ ticaret açýðý, Ocak-Mayýs 2000 döneminde 9 milyar 202 milyon dolar iken, Ocak-Eylül 2000
döneminde 18 milyar 958 milyon dolara yükselmiþtir. Hazinenin sahip
olduðu döviz rezervlerinin 24 milyar dolar olduðu düþünülecek olursa, dýþ ticaret açýðýnýn döviz rezervlerinin erimesine neden olacaðý,
dolayýsýyla Türkiyenin IMF tarafýndan yapýlan dýþ borç ödeme takviminin gereklerini yerine getiremeyeceði açýktýr. Bu da, hazinenin
daha fazla gelire ihtiyacý olmasý demektir. Faiz ve faiz dýþý gelirler,
hangi biçimde olursa olsun artýrýlmak zorundadýr. Faiz dýþý gelirleri
artýrmak için yeni ek vergiler getirilmek ve satýlabilir her türden devlet kurumunun piyasa koþullarýna uygun olarak satýlmasý, yani
özelleþtirilmesi gerekmektedir. Son hafta içinde meydana gelen
döviz talebini karþýlamak amacýyla hazineden çýkan beþ milyar dolar
hesaba katýldýðýnda, döviz rezervlerinin dýþ ticaret açýðýný bile karþýlayamayacak seviyede olduðu görülmektedir. Telekom ihalesi, %33,5
blok satýþ ve yönetimin çoðunluðunu satýn alana verilmesiyle elde
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edilecek gelir devede kulak kalmaktadýr. Dolayýsýyla hazinenin yeniden büyük oranlarda borçlanmaya gitmesi, yani bono ve tahvil çýkartmasý gündemdedir. Böyle olunca faiz oranlarýnýn beklentilerin
çok üzerine çýkmasý kaçýnýlmaz olmaktadýr.
Yerli ve yabancý tüm yatýrýmcýlarýn borsa, repo ve bono piyasasýndaki paralarýný çekerek döviz alýmýna geçmeleriyle birlikte,
repo faiz oranlarýnýn %250ye, bono faizlerinin %63 ila %153 seviyesine yükselmesinin temelinde bu geliþmeler yatmaktadýr.
Kurtuluþ Cephesinin Temmuz-Aðustos 2000 tarihli 56. sayýsýnda yayýnlanan Ýthalat Patlamasýndan Faþist Mafya Cumhuriyetine baþlýklý yazýmýzda bu durumu þöyle özetlemiþtik:
Genel kural olarak dýþ ödemeler dengesi açýðý veren
emperyalist ülkeler, tek tek ya da birleþik olarak ekonomik buhrana sürüklenirler. Ayný durum emperyalizme baðýmlý ülkelerde ise, artan dýþ borçlanma ve bunlarýn faizlerini ödemek amacýyla ülke içi üretim deðerlerinin alabildiðine düþük fiyatla ihracý þeklinde ortaya çýkar. Tüm
bunlara karþýn, dýþ ödemeler dengesi vermeye devam
eden ülkelerin, günümüzün popüler söylemiyle ifade edersek, uluslararasý kredi kuruluþlarýnýn verdiði notlarý sürekli
düþer. Bu düþüþ, o ülkenin yeni kredi (dýþ borç) bulamamasý ya da çok yüksek faiz oranlarýyla (tefeci faiz oranýyla) küçük kredi bulabilmesi sonucunu doðurur. Bu süreç
devam ettiði takdirde, alacaklý ülke ve kuruluþlar, borçlu
ülkenin borçlarýný ödeyebilmesi için IMF tarafýndan hazýrlanan istikrar tedbirleri paketini kabul etmeye zorlarlar.
IMF paketinin özü, borçlu olan ülkenin dýþ ödemeler dengesindeki açýðý kapatacak önlemlerin alýnmasýdýr. Bunun
somut ifadesi ise, devlet bütçesindeki harcamalarýn azaltýlmasý ve böylece devletin bütçe dengesini tutturarak gelirlerini dýþ borçlarýn ödenmesine yönlendirmesidir. Ve herkesin bildiði gibi, bunun en açýk görünümü ise ücret ve
maaþlarýn dondurulmasý ya da görüntüsel zamlar yapýlmasýdýr.
Bunun anlamý, ülkede dýþarýya satýlabilir herþeyin satýlacaðý
ve devlet gelirlerinin (burjuva ekonomistlerinin yeni moda sözcükleriyle söylersek faiz dýþý gelirlerinin) tamamýnýn dýþ ödemeler dengesine ayrýlacaðý demektir. 23 Aralýk 1999da IMF ile imzalanan
stand-by anlaþmasýyla birlikte uygulanmaya baþlanan istikrar tedbirlerinin en yalýn ifadesi, tüm halk kitlelerinin hýzla yoksullaþtýrýlmasý
ve mülksüzleþtirilmesidir. Ancak IMFnin istikrar tedbirlerinin 2000
yýlýndaki uygulamalarý istenilen boyutta olmamýþtýr. Daha önceki
yazýmýzda ifade ettiðimiz gibi, bunun nedeni halkýn tepkilerinin birleþik ve zamandaþ olarak ortaya çýkmasýný engelleme amacýdýr. Bu
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politik amaç, IMFnin deyiþiyle, daha kararlý ve daha otoriter bir
yönetimin iþbaþýna gelmesini de zorunlu kýlmaktadýr.
Globalleþen ve demokrasinin egemen olduðu bir dünyada, daha otoriter rejimlerin iþbaþýna getirilmesinin, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde yönetimin askerileþtirilmesinden baþka bir anlamý yoktur. Bütün sorun, emperyalizmin, özellikle Amerikan emperyalizminin SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda demokrasinin zaferini
büyük reklam ve propaganda kampanyalarýyla ilan ettiði bir zamanda demokrasiye bir süre için ara vermeyi dünya kamuoyuna nasýl
kabul ettireceðinde yatmaktadýr. Bu baðlamda, Amerikanýn gücünü ve onurunu güçlendirme sloganýyla baþkanlýk seçimine giren
ve baþkan yardýmcýsý olarak Körfez Savaþý sýrasýnda savunma bakaný olan D. Cheneyi seçen W. Bush bu dönemin en uygun ABD
baþkaný görünümündedir.
Tüm bunlardan habersiz görünen amatör ekonomist köþe
yazarlarý ve gazetelerin genel yayýn yönetmenleri piyasalardaki paniði önlemek amacýyla yazýlar yazmaya, manþetler atmaya baþlamýþlardýr. Bunlardan birisi olan Güneri Civaoðlu 30 Kasým günkü yazýsýnda þunlarý yazmaktadýr:
Arjantin ekonomisi kilitlendi.
Ýç ve dýþ borçlarýný ödeyemez hale geldi.
Her ay 2 milyar dolar dýþ borç ödemesi gerekirken, 1
dolar bile yoktu.
Ýþte bu noktada, IMFnin henüz yeni kurulan bir fonu devreye sokuldu:
Supplement Resurce Facility (ek kaynak kolaylýðý)...
Arjantine bu fondan 20 milyar dolar acil yardým yapýldý.
Ayrýca...
Diðer büyük Batý ülkeleri de, 15 milyar dolarlýk bir paket
taahhüt ettiler.
Arjantin, belini doðrultmakta...
Güney Koreye de daha önce böyle 50 milyar dolar fonlanmýþtý. 3 ay sonra para geri döndü.
Bizim hazine, IMF ile iliþki kurdu.
Týpký, Arjantine yapýldýðý gibi yeni kurulan ek yardým fonundan para istedi.
IMFyle yaptýðýmýz anlaþmada, istikrar programý uygulayan bazý ülkelerde bir takým ani olumsuz þartlarýn oluþmasý
halini öngören, böyle bir acil ek yardým hükmü var.
Anlaþmadaki acil yardýmý hareketlendirmek için hükümet,
IMFye bir ek niyet mektubu hazýrlamakta.
Türkiyenin de o yardýmdan kýsa sürede yararlanmasý beklenmekte.
Bunun 7 milyar dolar dolaylarýnda olabileceði öngörülüyor.

23 Aralýk 1999 günü IMF tarafýndan onaylanarak yürürlüðe
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giren istikrar tedbirleri sonrasýnda elinde hesap makinesiyle Türkiyeye akacak paralarýn hesabýný tutan Milliyet gazetesi yazarý Yalçýn Doðandan sonra Güneri Civaoðlu, ikinci stand-by anlaþmasýnýn
ve bununla birlikte akacak dolarlarýn müjdesini vermektedir.
Milliyetin abisi Hürriyet gazetesinin 30 Kasým tarihli haberinde ise þunlar bildirilmektedir:
Dýþ borç anapara ve faiz ödemelerini karþýlayamama tehlikesiyle karþý karþýya kalan Arjantin, dýþardan 30 milyar dolarlýk kurtarma paketi alacak. Mali sýkýntý içindeki ve sosyal
patlamanýn eþiðindeki Arjantinde hükümet, Uluslararasý Para
Fonu (IMF) ve Dünya Bankasý ile kreditör ülkelerle, acil kurtarma yardýmý almak üzere müzakereleri baþlattý. Baþkent
Buenos Airese dün ulaþan IMF heyetiyle müzakerelere katýlan Maliye Bakaný Mario Vicensin, Radio Mitreye verdiði
mülakatýna göre, bu kurtarma paketi zorla uygulanmayacak,
fakat, bir garanti olacak. IMF, Dünya Bankasý, Inter-Amerikan
Kalkýnma Bankasý (IADB) ile ABD, Ýspanya, Ýtalya, Fransa ve
muhtemelen Almanya ile 12 büyük ticari bankadan toplam 30
milyar dolar acil kredi alýnacak. Bu miktarýn 15 milyar dolarý
nakit, 15 milyar dolarý da rezerv olarak verilecek. Yeni kurtarma paketi, Arjantin hükümeti, faiz oranlarýnýn yüzde 5 ila yüzde 9 artmasýndan kaynaklanan sorunlarý çözmesine katkýda
bulunacak. Ancak, Arjantin ekonomisinin bu yýlki büyüme hýzýnýn en iyi ihtimalle binde 7nin üzerine çýkamayacaðý hesaplanýyor. Arjantin hükümeti, 30 milyar dolarlýk yardým paketi
sayesinde, dýþ borç ödemelerinde dondurma (moratoryum)
ilan etmekten kurtuldu.

Güneri Civaoðlu, Arjantinin IMFnin acil servisinden yardýmý aldýðýný yazarken, Hürriyet gazetesi daha yardýmýn alýnacaðýný
haber yapmýþtýr. Güneri Civaoðlu, piyasanýn ateþini düþürmek amacýyla manipülasyon yaparken, Hürriyet gazetesinin ekonomi haberleri servisini uyarmayý unutmuþ görünmektedir. Arjantin, ister acil
yardýmý almýþ olsun, ister alýyor olsun, isterse alacak olsun, ortadaki tek gerçek Arjantinin de, Türkiyenin de dýþ borçlarýný ödeyemez hale geldiðidir. Tüm düzen politikacýlarýnýn da, Güneri Civaoðlunun da çok iyi bildiði gibi, ülkemizin tarihi dýþ ödemeler dengesi açýðýnýn büyük boyutlara ulaþtýðý dönemlerde yapýlan büyük
devalüasyonlar sonrasýnda askeri darbelerin gerçekleþtiðidir. 1980
sonrasýnda Güneri Civaoðlu baþta olmak üzere, tüm medya yazarlarý, ülkemizde bir askeri darbe koþullarýnýn olmadýðýný ileri sürerlerken, dayanaklarý hep dýþ ödemeler dengesi açýðýnýn çok büyük
boyutlarda olmamasý olmuþtur.
Öte yandan, Güneri Civaoðlu gibilerinin iddia ettikleri gibi 50
milyar dolarýn Güney Koreye verilmiþ olmasý, Kasým ayýnda Güney
Kore mucizesinin en büyüklerinden Daweoo otomobil þirketinin

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

85

KURTULUÞ CEPHESÝ
iflasýný ve binden fazla iþçinin iþsiz kalmasýný engellememiþtir. Ki
Arjantin Maliye Bakanlarýndan Jose Luis Machinea ise, uygulamaya konan yeni ekonomi programýnýn iþe yarayacaðýndan emin olduðunu açýk bir dille ifade etmiþtir.
Ve yine IMFnin acil servis hizmeti verdiði yakýn tarihin en
büyük olayý, 1995 Ocak ayýnda Meksika hükümetine bir gecede verilen 50 milyar dolardýr. Globalleþme Tuzaðý adlý kitapta bu olay
þöyle anlatýlmaktadýr:
Peso Shield Operasyonu
Washingtonun politik cephesi kýþ tatilini yaptýðý sýrada, bunalým baþlamýþtý. Noelden dört gün önce Meksika
hükümeti, yedi yýldan beri ilk kez parasýnýn deðerinin düþürüldüðünü bildirdi. Pesonun þimdiye kadarki deðeri %15
düþürülerek, 5 ABD centine karþýlýk gelecekti. Bütün dünyada, özellikle de New-York Wall Streetteki büyük bankalarda ve onlara baðlý yatýrým fonlarýnda çalýþan özel yatýrým paralarýnýn yöneticileri arasýnda panik baþladý. Onlar,
50 milyar dolarýn üzerinde bir parayý, devlet tahvillerine,
bonolara ve hisse senetlerine yatýrmýþtý. Sonuçta Meksika,
mali politika açýsýndan IMFnin ülkenin yeniden yapýlanmasý ve ekonomisi ile ilgili tüm önkoþullarýný yerine getiren güvenilir bir ülke olarak biliniyordu. Ama artýk yüklü
miktardaki deðer kaybý, yabancý yatýrýmcýlarýn sermayesini tehdit ediyordu...
Baþkan Clinton, hükümetinin Meksikaya 40 milyon
dolarlýk kredi güvencesiyle destek olacaðýný açýkladý. Kimsenin Meksika devletinin dýþ alacaklýlara ödeme yapamayacaðýndan korkmasý gerekmediðini söyledi.
Clintonun tavrý, bir rahatlamaya yol açacaðý yerde, krizden sorumlu yöneticilerin þaþkýnlýðýna neden oldu, durum daha da vahimleþti. Yatýrýmcýlar þimdi, Meksikanýn
dolarlarýný tükettiðini tahmin etmekle kalmadýlar, bunu
artýk biliyorlardý da.... Meksika merkez bankasý her gün
yarým milyar dolarlýk Peso almasýna raðmen, kur sürekli
yükseliyordu. Ýthal edilen mallarýn bedeli ödenemediðinden, bu durum Meksika için tehdit ediciydi, ABD içinse
Meksikanýn ticaret sektöründeki binlerce çalýþaný etkilediðinden sorun oluþturuyordu. Pesonun bu düþüþü, dünyanýn geri kalanýný ilgilendirmiyordu bile.
Bu durum 12 Ocaktan itibaren dramatik bir þekilde
yön deðiþtirdi. Clinton ve Zedillonun mali dayanýþma sözünü verdikleri gün, hiç kimsenin hesaba katmadýðý bir geliþme yaþandý. Dünyanýn tüm önemli borsa merkezlerinde
Singapurdan Londraya, ordan New-Yorka kadar bir dü-
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zineye varan paranýn ayný anda deðeri düþtü. Emerging
markets diye adlandýrýlan tüm Orta Avrupa ve güneyin
geliþmekte olan ülkelerindeki yatýrýmcýlar, aniden hisse
senetlerini düþük fiyatlarla elden çýkardýlar ve borçlarýný ödeyemediler. Ellerine geçen parayý, dolar, mark, Ýsviçre frangý ve yen gibi dövizlere yatýrdýklarýndan, býraktýklarý paralarýn ve menkul deðerlerin kurlarý düþtü. Güney
Asya ülkelerinin merkez bankalarýnýn genel müdürleri, ilk
kez acil bir toplantý için bir araya geldiler. Ortaya çýkan
durumdan kendileri sorumlu olmadýklarý halde, yatýrýmcýlarý yatýþtýrmak için, hissedilir ölçüde faizleri yükseltmek yoluyla, paralarýnýn deðerini yapay olarak artýrmak
zorunda kaldýlar.
Krizin dördüncü haftasýnýn sonu olan 20 Ocak gününden itibaren, dolar kurlarý da düþüþe geçti.20
Ýþte bu geliþme ve koþullar içinde Ocak 1995de Meksikaya
50 milyar dolar acil yardým kredisi verilmiþtir.
Bugün ülkede yaþanan borsa düþüþleri, dövize olan talebin
yükselmesi, Merkez Bankasýnýn bir hafta içinde 5 milyar dolar piyasaya vermesi, ayný sürecin yinelenmesinden baþka birþey deðildir.
Ýster 1995 Meksika krizi, 1997 Asya krizi, 1999 Brezilya krizi, isterse Aðustos 2000deki Arjantin krizi olsun, tümünün ortak noktasý
emperyalizme baðýmlý geri-býraktýrýlmýþ ülkeler olmalarý ve uzun zamandan beri IMFnin denetimi ve gözetimi altýnda istikrar tedbirleri
uygulamalarýdýr. Bu ülke devletlerinin ellerinde özelleþtirilecek birþeyleri de kalmamýþ durumdadýr. Dolayýsýyla devlet tümüyle vergi
ve yüksek faizli bono ve tahvil gelirleri ile dýþ borçlara baðýmlý durumdadýr. Ve kaçýnýlmaz sonuç, halk kitlelerinin yoksullaþmasý, küçük-burjuvazinin mülksüzleþmesi ve Meksika örneðinde olduðu gibi
yýlda 1 milyona varan kiþinin ABDye kaçak iþçi olarak gitmesidir.
Bülent Ecevit, ülkede patlak veren krizin sorumlusu olarak
yüksek faiz lobisini sorumlu tutarken, bu lobinin baþýný büyük
bankalarýn (Ýþbankasý ve Akbank baþta olmak üzere) çekmesi, olaylarýn geliþimini belirleyecek izler taþýmaktadýr.
Bugün için hükümetin, Hazinenin ve Merkez Bankasýnýn yapabileceði birþey kalmamýþtýr. Piyasalarda yatýrým yapmýþ yabancý
yatýrýmcýlarýn pozisyonlarýný kapatarak döviz talebinde bulunduklarý bir ortamda, bu talebin karþýlanmasýndan baþka bir yol yoktur. Bu
yabancý yatýrýmcýlarýn talep ettikleri dövizler ile daha þimdiden 20
milyar seviyesine ulaþmýþ olan dýþ ticaret açýðýný kapatmak için gerekli döviz, devletin sahip olduðu döviz rezervlerinden fazladýr. Bu
20
H. P. Martin-H. Schumann, Globalleþme Tuzaðý, Demokrasiye ve Refaha Saldýrý,
s: 52-53.
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durumda, yabancý yatýrýmcýlarýn döviz taleplerine karþýlýk olarak
çok yüksek faizlerle bono ve tahvil satýlmasý kaçýnýlmazdýr. Bundan
sonrasý ise bilinen hikayedir: Yükselen repo, bono ve tahvil faizleri,
yükselen kredi faizleri, yükselen maliyetler ve yükselen fiyatlar ve
devalüasyon. Sonuç: Elveda deflasyon programý.
Elbette bir baþka yol daha bulunmaktadýr. Bu yol, Güneri
Civaoðlu gibi kamuoyunu manipüle etmeye soyunmuþ medyatiklerin önerdiði gibi, IMFnin acil kurtarma yardýmýdýr (Güneri Civaoðlunun Supplement Resurce Facilitysi).
IMF bile bu acil kurtarma yardýmýnýn ek bir istikrar tedbirini
gerektirdiðini ve çok sert uygulamalar içerdiðini söylerken, bu yardým sonrasýnda ülke ekonomisinin tümüyle IMF tarafýndan yönetileceðini söylemek istemektedir. Bunun anlamý ise, her türden seçim
kaygýsý duymaksýzýn gerekli önlemlerin alýnýp, kararlý bir biçimde
uygulanmasýdýr. Bu önlemlerin en önemli maddesi ise, tüm ücret
ve maaþlarýn dondurulmasý, küçük ve orta iþletmelerin iflas ettirilmesi ve köylülerin vergilendirilmesidir. Acil kurtarma yardýmýnýn
koþulu olarak ortaya çýkan böylesine bir uygulamanýn hangi seçilmiþlerle yapýlacaðý ise, herkesin düþünmesi gereken sorudur. Kýsacasý, Güneri Civaoðlu gibilerinin krizden çýkýþ olarak sunduklarý öneri,
kesinkes otoriter bir yönetimi gerektirir. Ülkemiz somutunda bunun
iki olasýlýðý vardýr: Ya yönetim askerileþtirilecektir, ya da otoriter
bir parti hükümet olacaktýr. Yalçýn Doðandan sonra Güneri Civaoðlu
nun da beyaz çoraplara elveda demesi iþten bile deðildir.
Bütün bunlarýn IMFnin istikrar tedbirlerinin tüm
yükünün halka ödettirilmesinden baþka bir anlamý olmadýðý açýktýr. Ama her zaman olduðu gibi, bundan
kazananlar vardýr. Ve yine her zaman olduðu gibi,
bunlar emperyalizm ve onun yerli iþbirlikçileridir.
Bu öylesine açýk bir gerçektir ki, 1998 yazýnda patlak veren Asya Krizi ile baþlayan dünya ekonomik
buhraný, emperyalist ülkelerde durgunluk ortaya çýkartýrken, dünya çapýndaki aþýrý-üretim sorununun alabildiðine büyümesine neden olmuþtur. Bütün emperyalist
ülkeler için mal stoklarýnýn eritilmesi, yani bunlarýn ihraç edilmesi yaþamsal bir öneme sahiptir. Doðal olarak, emperyalist metalarýn ihracý, bir baþkalarýnýn ithal
etmesi ile olanaklýdýr. Ýþte ülkemizde meydana gelen
ithal patlamasýnýn konjonktürel nedeni budur.
Emperyalizme baðýmlý ekonomiye sahip olan bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki sanayinin dýþa
baðýmlýlýðýnýn getirmiþ olduðu ithalat artýþý, emperyalist metropollerdeki aþýrý-üretim buhranýyla birlikte, em-
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peryalist metalarýn doðrudan ithaliyle birleþerek ithalatýn olaðanüstü artmasýný getirmiþtir. Burada dikkat çekici yan ise, emperyalist metalarýn geri-býraktýrýlmýþ
ülkelere artan ihracatýnda bu metalarý tüketen bir
kitlenin yaratýlmýþ olmasýdýr. Ýþte bu kitle, Serdar Turgutun 6.5 milyon olarak verdiði ve tüm ekonomi-politikalarýn bunlar için yapýldýðýný söylediði kitledir.
Bu emperyalist metalarýn tüketicisi kitle, ayný zamanda ülke nüfusunun eðitim düzeyi yüksek kesimlerini oluþturmaktadýr. Bir baþka deyiþle, küçük-burjuvazinin aydýn kesimini içermektedir. Bunlarýn herþeyde
olduðu gibi, ithalatta meydana gelen büyük artýþ karþýsýnda endiþeye gerek yok türünden açýklamalar yapmalarý çok doðaldýr.
Ýthalatta meydana gelen büyük artýþýn ortaya koyduðu en temel gerçek ise, 2000 yýlý sonu itibariyle ithalatýn 60 milyar dolarlar seviyesine ulaþabileceðidir.
GSMHnýn 160-179 milyar dolar olduðu bir ülkede, 60
milyar dolarlýk bir ithalat, üretmeden tüketmek anlamýna gelmektedir. Bu sürecin, birkaç yýl içinde (IMFyle
yapýlan stand-by anlaþmasý süresinde) ülkeyi ödemeler dengesi krizine sokacaðýný ve giderek Porto-Rico
laþtýracaðýný söylemek için fazla bir ekonomi bilgisine sahip olmak gerekmemektedir. Bu ise, ülkenin geriye dönüþün olanaksýz olduðu bir sürece girmesi demektir. Ýstikrar tedbirlerinin 2002 yýlýna kadar tavizsiz
uygulanmasýyla varýlacak yer, Türkiyenin emperyalist
metalarýn açýk pazarý haline gelmesiyle sonuçlanacaktýr. Bu durumda, ülke içi sanayi üretimi ile birlikte tarýmsal üretimin alabildiðine gerilemesi kaçýnýlmaz
olacaktýr. Üretimdeki bu gerilemenin doðal sonucu ise
insanlarýn yaþamlarýný sürdürebilmek için çalýþacak iþ
bulamamalarýdýr.21

21
Kurtuluþ Cephesi, Ýthalat Patlamasýndan Faþist-Mafya Cumhuriyetine, Sayý:
56, s: 18, Temmuz-Aðustos 2000.
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Türkiyenin Yazgýsý
ve Dünya Ekonomik Buhraný
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 59, Ocak-Þubat 2001

“Türkiyenin þu ana kadar gerçekleþtirdiði orta-uzun
vadeli borçlanmalarýn vade yapýsýna göre, 2001 ve izleyen yýllarda gerçekleþtirmek zorunda olduðu toplam dýþ
borç servisi ise 116 milyar 470 milyon dolar düzeyinde
bulunuyor.
Ancak, izleyen dönemde alýnacak olasý yeni borçlara baðlý olarak bu tutar da büyüyecek. Sözkonusu ödemelerin 80 milyar 791 milyon dolarlýk bölümünün ilk beþ
yýl içinde gerçekleþtirileceði dikkati çekiyor.
Mevcut stokun vade yapýsýna göre Türkiye, 2001
yýlýnda 25 milyar 310 milyon, 2002de 16 milyar 157 milyon, 2003te 16 milyar 590 milyon, 2004te 12 milyar 329
milyon, 2005 yýlýnda 10 milyar 405 milyon, 2006 ve sonrasýnda da 35 milyar 679 milyon dolar tutarýnda dýþ borç
ödeyecek.
Türkiye geçen yýlýn tümünde 25 milyar 53 milyon
dolarlýk dýþ borç servisi gerçekleþtirdi. 2000 yýlýndaki ödemelerin 18 milyar 481 milyon dolarýný anapara, 6 milyar
572 milyon dolarýný faiz oluþturdu. Geçen yýlki dýþ borç
servisinin 2 milyar 936 milyon dolarý anapara, 2 milyar
434 milyon dolarý da faiz olmak üzere toplam 5 milyar 370
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milyon dolarlýk bölümü tahvil borçlanmalarýna yönelik olarak gerçekleþtirildi.” (Gazete haberleri)

Geçen yýlýn Kasým ayýnýn son haftasýnda patlak veren mali
kriz sonrasýnda IMFnin acil yardým programý çerçevesinde 10
milyar dolar vereceðinin ilan edilmesiyle birlikte piyasalarýn ateþinin
düþmesine paralel olarak geliþen siyasal olaylar (cezaevlerine yönelik operasyonlar ve post modern darbe tartýþmalarý vb.) ekonomideki geliþmelerin hemen bir yana býrakýlmasýný getirmiþtir. IMFye
verilen 3. ek niyet mektubunda ifade edilen uygulamalarýn halkýn
yaþam koþullarýnýn daha da aðýrlaþmasýndan baþka bir sonuç vermeyeceði hemen herkesçe bilindiði halde, adam sendecilik ve
kadercilik tam bir duyarsýzlýk ve tepkisizlik ortamý yaratmaktadýr.
Aný yaþamanýn genel bir yaþam anlayýþý haline dönüþtüðü, olaylarýn kendi bütünlüðünden kopartýlarak tekil ve parçasal olarak kavranýldýðý ve bu kavrayýþla, her tekil ya da parçasal olay ve olgunun
sanki kendi yalýtýlmýþlýðý içinde geliþeceði ve etkisinin bu yalýtýlmýþlýk
alaný ile sýnýrlý kalacaðý sanýsý, ister istemez olaylarýn geliþiminin ve
süreçlerin izlenmesini sýnýrlý bir çevrenin iþi haline dönüþtürmüþtür.
Öte yandan, ülkemizde ve dünyada meydana gelen geliþmeler,
deðiþmeler ve bunlarý belirleyen olaylar ve olgular, hemen her durumda tekil bireylerin uzun dönemli yaþantýlarýný belirleyen ve
deðiþtiren sonuçlar verdiði ve vereceði gerçeði, hemen hergün tekil
bireyin somut yaþantýsýnýn yalýtýlmýþ sýnýrlarýný zorlamakta ve bu somutlukta da kendisini varetmektedir.
Bugün ülkemizde uygulanan IMF istikrar tedbirleri ikinci
yýlýna girdiðinde, Kasým sonunda patlak veren mali kriz ve likidite
sýkýþýklýðýyla birlikte çok daha büyük deðiþimlerin ve kalýcý sonuçlarýn ortaya çýkacaðý bir ortam yaratmýþtýr. IMFnin istikrar tedbirlerinin
amacýnýn ülkenin dýþ borçlarýnýn ödenmesini garanti altýna almak olduðu gerçeði, dünya ekonomik buhranýnýn ABDye yansýmasýyla birlikte daha yýkýcý sonuçlar doðurmasý kaçýnýlmaz hale gelmiþtir.
Amerikan ekonomisinde 8 yýldýr süren sürekli büyüme sürecinin sonuna gelinmesi, yani ABD Rezerv Büronun açýklamasýyla
ifade edersek, ekonomide aðýr bir durgunluk durumunun ortaya
çýkmasý, dünya ekonomik buhranýnýn 1997 yýlýndan itibaren geliþim
çizgisinin ulaþabileceði son noktayý ifade etmektedir. Sözcüðün tam
anlamýyla, emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin ikinci
büyük buhraný, hemen her açýdan geliþmiþ durumdadýr. Geliþen
bu buhran, 1980 yýlýnda patlak veren birincisi gibi, sermayenin aþýrý
birikimi ve metalarýn aþýrý üretimi temelinde geliþmiþtir. Ancak 1980
dünya ekonomik buhranýnda ekonomik durgunluk ile enflasyon
birlikte geliþirken (stagflasyon), günümüzde monatarist uygulamalarýn özenle devam ettirilmesi sonucu enflasyonist baskýyla birlik-
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te geliþmektedir. Bunun yanýnda, günümüzde ABD ekonomisinde
belirginleþen durgunlukla birlikte son noktasýna ulaþan bugünkü
dünya ekonomik buhraný, alternatif sistemin, yani sosyalist sistemin
varolmadýðý koþullarda ortaya çýkan ilk buhrandýr.
Bugün ekonomik buhranýn, ABD ekonomisinde görünür hale
gelen durgunlukla birlikte, sistemin bütününü etkileyen bir niteliðe
ulaþmasýnýn ilk sonucu, ABD Rezerv Büronun (Merkez Bankasý)
Ocak ayý içinde faiz oranlarýný onbeþ gün arayla iki kez 0,5 puan düþürmesi olmuþtur.
Bir ay içinde ABDdeki faiz oranlarýnýn 1 puan düþerek %4,5e
çekilmesiyle eþ zamanlý olarak Amerikan otomotiv sektöründe stoklarýn eritilemez boyuta ulaþtýðý haberleri kamuoyuna ulaþmaya baþlamýþtýr. Özellikle General Motors ile DaimlerChrysler gibi iki büyük
otomotiv tekelinin stoklarý, yani aþýrý üretimleri, bir yandan dünya
çapýnda tüketim mallarý sektöründe üç yýldýr süre gelen ve giderek
dayanýklý tüketim mallarý sektörünü etkisi altýna alan aþýrý-üretim
buhranýnýn, tüm çabalara raðmen, lokalize edilemediðinin açýk
görüngüsü olmuþtur.
Mitsubishi gibi Japon otomotiv tekelinin dünya piyasalarýnda
etkisini yitirdiði, G. Korenin Daewoo otomobil þirketinin iflas ettiði
bir dönem sonrasýnda General Motors ve DaimlerChryslerin aþýrý
stoklar yüzünden üretime ara vermek zorunda kaldýklarý ve binlerce iþçiyi iþten çýkarmayý planladýklarý (DaimlerChrysler 26 bin, General Motors 16 bin iþçi çýkarmayý planlamýþtýr) bir evrede, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarý yeniden gündemin birinci sýrasýna týrmanmaktadýr.
Emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin özü, içte
ekonominin askerileþtirilmesine paralel olarak, daha az masrafla,
daha geniþ pazar imkaný saðlayan, daha sistemli ve ulusal savaþlara
yol açmayacak, daha üst seviyeye çýkmýþ emperyalizmin problemlerini daha fazla tatmin etmeye dayanmaktadýr. En temel metodu,
sermaye ihraç ve transferinin terkibindeki deðiþikliktir. Sermayenin
5-6 elemaný arasýnda yeni bir oran yaratýlmýþtýr. Þöyle ki, savaþ öncesi
nakit sermaye ihracý, sermayenin isim, patent hakký, yedek parça,
teknik bilgi, teknik eleman, vs. gibi diðer elemanlarýna kýyasla çok
daha fazla yer tutarken, savaþ sonrasý dönemde özellikle 1960dan
sonra bu iþleyiþ tersine dönmüþ, nakit sermaye ihracýnýn dýþýndaki
sermayenin yukarda özetlediðimiz elemanlarý aðýrlýk kazanmýþtýr.22
Yeni-sömürgecilik yöntemlerinin bu niteliði, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde orta ve hafif sanayinin kurulmasý sonucunu doðurmuþ ve
bu sanayiler doðrudan geri-býraktýrýlmýþ ülkenin iç pazarý için üretim
yapan emperyalist tekellerin bir uzantýsý durumunda olmuþtur. Tü22
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müyle dýþa baðýmlý olan bu sanayiler, sürekli ara mallarý ithal etmek zorunda olan sanayi kuruluþlarýdýr. Bu nedenle, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki emperyalizme baðýmlý sanayilerin geliþmesi, ayný
zamanda ithalatýn sürekli büyümesi anlamýna gelmektedir.
Diðer yandan, emperyalist ülke ekonomilerinin askerileþtirilmesi, ayný zamanda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin askeri mallar alýmýnýn
sürekli büyümesini gündeme getirmiþtir. Geri-býraktýrýlmýþ ülke ekonomilerinde ithalatýn ve dýþ ticaret açýðýnýn sürekli büyümesinin ikinci
nedeni de bu askeri mallar ithalatý olmaktadýr.
Özellikle 1980 dünya ekonomik buhraný sonrasýnda, özellikle
Amerikan emperyalizminin, içte, hafif ve orta sanayi sektörlerinde
yeni teknolojilerin üretime uygulanmasýný finanse etmesine paralel
olarak (düþük faiz oranlarýyla) emperyalist ülkelerde ortaya çýkan
tüketim mallarý üretimindeki artýþ, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ithalatýn liberalizasyonuyla birlikte bu ülkelerin iç pazarlarýna yöneltilmiþtir. 1990 sonrasýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, emperyalist ülkelerin tüketim mallarýnýn ithalatýnda ortaya çýkan büyük patlama,
dýþ ticaret açýðýný daha da büyütmüþtür.
1999
Ocak-Kasým

(milyon $)

Ýhracat
Ýthalat
Dýþ Ticaret Açýðý
Ýhracatýn Ýthalatý Karþýlama Oraný

2000
Ocak-Kasým

24.355,8
36.252,5
-11.896,6
67,2

Deðiþim

24.707,0
49.672,6
-24.965,6
49,7

%1,4
%37,0
%109,9

Ýthalatýn mal gruplarýna göre daðýlýmý
1999
2000
(milyon $)

Ocak-Kasým

Sermaye Mallarý
Ara Mallarý
Tüketim Mallarý

7.602,3
23.853,6
4.482,1

Ocak-Kasým

10.176,5
32.651,7
6.668,1

Deðiþim

%33,9
%36,9
%48,8

Oraný

%20,5
%65,7
%13,4

Seçilmiº mallara göre ithalat
(Ocak-Kasým 2000)
(bin $)

MineralYakýtlar, Mineral Yaðlar
Ham Petrol
Kazanlar, makinalar
Elektrik makina ve cihazlarý
Kara taþýtlarý
Demir ve çelik
Plastik ve mamulleri
Organik kimyasal ürünler
Gemiler vb.
Pamuk ve pamuk ipliði
Eczacýlýk ürünleri
Kaðýt ve karton
Tütün ve mamulleri

[Kaynak: Devlet Ýstatistik Enstitüsü verileri, 2001]

8.497.375
(3.725.193)
6.982.563
5.643.520
5.021.932
2.547.230
2.013.707
1.888.751
1.114.459
999.038
962.776
853.047
340.384
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Ülkemiz somutunda ifade edersek, DÝEnün 2000 yýlý Kasým
ayý dýþ ticaret verilerine göre, 11 aylýk dýþ ticaret açýðý tüm zamanlarýn rekorunu kýrmýþtýr.
2000 yýlýnýn 11 aylýk döneminde ithalat 49 milyar 672 milyon
dolar, ihracat 24 milyar 707 milyon dolar olmuþtur. Buna göre, 1999
yýlýnýn ilk 11 aylýk döneminde 11 milyar 896 milyon dolar olan dýþ ticaret açýðý, 2000 yýlýnýn ayný döneminde 24 milyar 965 milyon dolara
yükselmiþtir. Ýthal edilen mallarýn %13,4ü tüketim mallarýndan
oluþurken, yatýrým mallarýnýn (sermaye mallarý) oraný %20,5 olmuþtur.
Kalan tüm ithalat ara mallar ithalatýdýr. Bunlarýn içinde demir-çelik,
organik kimyasal ürünler, kazan ve elektrik makina ve cihazlarý, kara taþýtlarý, pamuk ve pamuk ipliði ilk sýrayý almaktadýr. (Ýthalat içinde petrol %7,5lik bir yere sahiptir)
Görüldüðü gibi, yeni-sömürgecilik yöntemlerinin uygulanmasý
ile oluþturulan hafif ve orta sanayinin ithalat ihtiyacý (ara mallar),
tüm ithalat içinde %65,7lýk bir oraný oluþturmaktadýr.
Diðer yandan, ithalatýn liberalizasyonuyla birlikte, doðrudan
emperyalist ülkelerden ithal edilen tüketim mallarýnda artýþ olmuþtur.
Bu artýþýn 2000 yýlýnýn 11 aylýk dönemindeki deðeri 6 milyar 668 milyon dolardýr. Bu miktar, turizmden elde edilen gelire eþdeðerdir.
Herkesin bildiði gibi, ithal edilen mallarýn paralarýnýn ödenebilmesi için döviz gerekmektedir. Bunun gerçek ve ekonomik yolu,
ara mallarý ithalatýnýn üretimde kullanýlmasý sonucu ortaya çýkan
mallarýn ihracatýdýr. Ekonomi dilinde, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný
olarak tanýmlanan bu döviz kaynaðý, 2000 yýlýnýn 11 aylýk döneminde, %67,2 den %49,7ye gerilemiþtir. Böylece ortaya çýkan 25 milyar
dolarlýk açýk baþka kaynaklardan saðlanmak zorundadýr. Bunun
bir yolu turizm olarak, ülke insanlarýnýn yabancý tatilcilere hizmet
etmesi karþýlýðý saðlanan gelirlerdir. Diðer yol ise, dýþ borçlanmadýr.
Yazýmýzýn baþýnda da belirttiðimiz gibi, 2000 yýlý sonu itibariyle dýþ
borçlar 116 milyar 470 milyon dolara yükselmiþtir. Ve IMF ile yapýlan
anlaþma gereðince bu borçlarýn 80 milyar dolarlýk bölümü beþ yýl
içinde ödenecektir. Ve herkesin kolayca anlayacaðý gibi, 25 milyar
dolarý aþan ithalat borçlarýnýn bile ek dýþ borçlarla ödendiði bir ülkede, 80 milyar dolarlýk dýþ borç ödemesinin yeni dýþ borçlanmayla
yapýlacaðý açýktýr. Bunun ekonomik gerçekliði ise, bundan sonra
alýnacak her dýþ borcun faizlerinin giderek artacaðýdýr. Bunun somut
ifadesi ise, artan dýþ borçlar ve sürekli yükselen dýþ borç ödemeleridir. Ýþte IMFnin garanti altýna aldýðý dýþ borç ödemeleri böylesine bir
süreklilik içindedir.
Bir baþka deyiþle, emperyalizm ve emperyalist finans kuruluþlarý, bizim gibi ülkeleri sürekli artan borç içinde tutmaktadýrlar. Bu
durum, onlarýn istedikleri zamanda, istedikleri mallarýn ithalatýnýn
yapýlmasýný saðlayan zemini oluþturmaktadýr.
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Emperyalist ekonomilerin içine girdikleri aþýrý-üretim buhraný, kaçýnýlmaz olarak yeni ve büyük talep yaratýlmasýný gerektirmektedir. Bunun yolu, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ithalatýný artýrmaktýr.
Ve her ithalat artýþý yeni borçlanma olduðundan, ayný zamanda parasermayenin faiz gelirlerinde artýþ anlamýna gelmektedir.
Fakat bugün ABD ekonomisinin içine girdiði durgunluk, emperyalizmin bu sömürü mekanizmasýnýn, 1980lerde olduðu gibi týkandýðýný göstermektedir. Yeni-sömürgecilik yöntemiyle emperyalizmin kendisine yeni pazarlar yaratmasý, kaçýnýlmaz olarak belli bir
evreden sonra iþe yaramaz hale gelmektedir. Çünkü üretim araçlarýnýn geldiði boyut, kapitalist üretim iliþkileri tarafýndan karþýlanamayacak seviyeye ulaþmýþtýr. Sonuç, bunalýmdýr.
Her bunalým döneminde olduðu gibi, emperyalist ülkeler bunalýmýn yükünü geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yüklemek durumundadýr.
Dolayýsýyla, ekonomik buhranýn her geliþimi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki yaþam koþullarýný daha da aðýrlaþtýrmaktan ve halkýn yoksullaþmasýný hýzlandýrmaktan baþka bir sonuç vermemektedir. Tüm
geri-býraktýrýlmýþ ülkeler, dünya ekonomik buhranýnýn geliþimi ve
derinleþmesine paralel olarak bir dizi istikrar tedbirini uygulamaya
sokmak zorundadýr. Herkesin bildiði gibi, bu istikrar tedbirleri IMF
tarafýndan belirlenmekte ve onun gözetimi ve denetimi altýnda yürütülmektedir.
Bu yýl, Türkiye, 25 milyar dolar dýþ borç ana para ve faiz ödemesi ile 30 milyar dolara yaklaþan dýþ ticaret açýðýný karþýlamak zorundadýr. Bunlara ek olarak alýnan askeri mallar için gerekli 10 milyar dolar dövize gereksinme vardýr. Böylece Türkiyenin 2001 yýlýnda
bulmasý gereken döviz miktarý 70 milyar dolara yakýndýr. Bunun
10 milyar dolarlýk bölümünün turizmden saðlanacaðý ve ihraç edilebilir herþeyin ihraç edilerek ayný miktarda bir ek gelir saðlanacaðý
varsayýlsa bile, bulunmasý gereken döviz miktarý 50 milyar dolar
seviyesinde olmaktadýr.
Ýþte bu aþamada, emperyalist sistemin içinde bulunduðu ekonomik buhranýn ivedi koþullarý içinde, özelleþtirilebilir her þey özelleþtirilerek ek bir gelir saðlanmaya çalýþýlmaktadýr. IMFnin üzerinde
durduðu Telekom ve TEDAÞýn özelleþtirilmesi 2001 yýlý için 10 milyar
dolarlýk bir ek gelir saðlamasý hesaplanmaktadýr. Böylece, Türkiye,
evinde satabileceði herþeyi satan iflas etmiþ bir tüccar durumuna
düþmüþtür. Ancak bunlarýn da yeterli olmadýðý ortadadýr. Kaçýnýlmaz
olarak, bütçenin faiz dýþý gelirlerinin artýrýlmasý gerekmektedir.
Bunun anlamý ise, vergilerin artmasý ve daha geniþ kesimlerin daha
fazla vergilendirilmesidir. Bunun halk açýsýndan anlamý, daha az tüketmek olmakla birlikte, ekonomi açýsýndan Türk parasýnýn deðer
kaybetmesi ve faiz oranlarýnýn yükselmesidir.
Devletin elinde döviz olarak satabileceði herþeyin (KÝTler)
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satýlmasý doðrudan döviz geliri olmakla birlikte, ülke içinden vergi
yolu ile toplanan para Türk lirasý durumundadýr. Bunun dövize çevrilebilmesi için, hazinenin dolar ya da Euroya endeksli tahvil çýkartmaktan baþka bir yolu yoktur. Bu tahvillerin gerçek karþýlýklarý ülke
içinde faiz dýþý gelirlerden elde edilmiþ T.L olduðundan, her durumda T.Lnin ülke içindeki alým gücü ve alabileceði mallarla belirlenen bir fiyata sahip olacaktýr. Para getirebilir tüm KÝTlerin satýldýðý
bir ortamda, bunun anlamý T.Lnin deðer kaybetmesi, yani devalüasyon yapýlmasýdýr. Bugün için IMF denetimi altýnda T.Lnin gerçek deðerinin altýnda fiyatlandýrýlmasýnýn getirdiði ek deðer kaybýyla
birlikte, olasý bir devalüasyonun ülke tarihinin en büyük devalüasyonu olmasý kaçýnýlmaz görünmektedir. Böylece Latin-Amerika ülkelerinde görülen onar yýllýk aralýklarla yapýlan büyük devalüasyonlar
ülkemiz gündemine girmiþtir.
Diðer taraftan, her türlü propaganda olanaklarý kullanýlarak
halk kitlelerine mevcut KÝTlerin özelleþtirilmesi ile bu darboðazýn
aþýlacaðý umudu verilmeye çalýþýlmaktadýr. Oysa ki, satýlanlarýn
yerine yenileri konulmayacaðýndan (özelleþtirme, ayný zamanda
özelleþtirilen KÝTlerin faaliyet alanlarýnda devletin her türlü yatýrýmýnýn sona erdirilmesidir), özelleþtirmelerin sonuna gelindiðinde,
ülkenin sýradan bir sömürge haline dönüþmesi gündeme gelecektir. Türkiyenin yazgýsý burada yatmaktadýr (Porto Ricolulaþmak).
Telekom ve TEDAÞýn özelleþtirilmesi, gelinebilecek son noktayý oluþturmaktadýr. Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, içinde bulunulan koþullarda bu özelleþtirmelerin hiçbir iþe yaramayacaðý açýktýr.
Almadan vermek, Allaha mahsustur. Ülkenin içine girdiði bu dýþ
borç çýkmazýndan çýkmasý olanaksýz olduðu kadar, sonuçlarý geçmiþ
dönemle kýyaslanmayacak kadar büyük olacaktýr. Artýk yoksullaþmadan sözetmek bile, ülkenin geleceði açýsýndan anlamsýzlaþacaktýr. Ve kitlelerden özenle saklanan ve her yol kullanýlarak öðrenmeleri ve kavramalarý engellenen gerçek de burada yatmaktadýr.
Bitmeyen dýþ borçlarýn ana para ve faiz ödemelerinin sürekliliðinin saðlanmasýnýn tek yolu, çalýþabilir herkesin, verilebilir en düþük
ücretten ve yapýlabilir her iþte çalýþtýrýlmalarýdýr. Bunu yaparken, olabildiðince az tüketmeleri (en düþük ücret alýnmasý tek baþýna yeterli
deðildir) de zorunludur. Bunun en emin yolu, fiyatlar ile ücretler
arasýndaki makasý açmaktan geçer. Yani olabilecek en düþük ücretle çalýþan kitleler ödenebilecek en yüksek fiyattan mal almak zorundadýrlar. Özelleþtirilmiþ bir Telekom, telefon ücretlerinin olabildiðince
artýrýlmasýnýn olanaklarýný emperyalist tekellere verirken, ayný þekilde
özelleþtirilen bir TEDAÞ elektrik fiyatlarýnýn istenildiði ölçüde artýrýlmasýný olanaklý hale getirecektir. Bunun sonucu ise, en az haberleþme ve en az aydýnlatma, en az elektrikli ev eþyasý kullanmadýr. Ýþte
Türkiyenin otoyollarla baþladýðý çað atlamanýn ulaþmak üzere ol-
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duðu yer burasýdýr.
Tüm bu geliþmelerin, tekil bireylerin ve ailelerin yaþamlarýnda
nasýl bir alt-üst olma etkisi yapacaðý, kendi çýkarý dýþýnda birþeyi düþünmemeye alýþtýrýlmýþ yeni bir kuþaðýn yaþamýný nasýl deðiþtireceði
konusunda fazla birþey söylemeye de gerek yoktur. Ve bunun siyasal yansýsý ise, Ýthalat Patlamasýndan Faþist-Mafya Cumhuriyetine23 yazýmýzda belirttiðimiz geliþme, yani post-modernist darbenin
doðal ve kaçýnýlmaz sonucudur. Öyle bir ortamda, kimsenin demokrasiden söz etmeye ne zamaný, ne de gücü olacaktýr. 19 Aralýk
2000 günü cezaevlerine yönelik operasyonun yapýlýþ tarzý (tüm cezaevleri duvarlarýnýn iþ makinalarýyla yýkýlmasý) kimseye birþey ifade
etmemiþse de, 2001 yýlýnda pek çok duvarýn yýkýlarak daha görünür
olacaðýný þimdiden söyleyebiliriz.
Bütün sorun, ülkenin ve insanlarýn bugün karþý karþýya olduðu bu yazgýdan kurtulup kurtulamayacaðýdýr. Her zaman olduðu
gibi, ne denli soyut, ne denli gerçek dýþý, ne denli hayal olarak
nitelenirse nitelensin, sorun, devrim sorunudur. Türkiyenin gerçek
yazgýsý da budur.

23

Kurtuluþ Cephesi, Sayý: 56, Temmuz-Aðustos 2000.
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Dünya Ekonomisinde
Durgunluk
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 61, Mayýs-Haziran 2001

2001 yýlýnýn Ocak ayýna girildiðinde, ekonomi haberlerinin ilk
sýrasýnda ABD ekonomisinde baþgösteren durgunluk eðilimi ile
Japon ekonomisinde süregiden durgunluk yer almaya baþlamýþtýr.
ABD Merkez Bankasýnýn (FED) faiz oranlarýný birbiri ardýna
0,5 puanlýk indirimlerle Mayýs ayý itibariyle %5,5den %4e çekmesi,
ancak buna raðmen ABD ekonomisindeki durgunluk eðiliminin
varlýðýný korumasý, bir kez daha dünya ekonomik buhranýnýn þiddetlenmesini gündeme getirmiþtir.
2000 yýlýnýn ortalarýndan itibaren dünya ticaret hacminde görülen büyük daralmanýn, kaçýnýlmaz olarak üretimde düþüþlere neden
olacaðý hemen tüm burjuva ekonomistleri tarafýndan bilinir olduðu
halde, bunun ABD ekonomisindeki yansýlarý, sürekli olarak durgunluk
eðilimi olarak sunulmuþtur. Burjuva ekonomistlerinin bu sunuþ
tarzý, tüm ekonomik geliþmeleri psikolojik faktörlerle açýklama
eðilimleriyle çakýþmaktadýr. Böylece son on yýldýr dünya ekonomisinde görülen geliþmeleri açýklamak bir yana, kavramakta bile yetersiz
kalmýþlardýr.
Dünya ekonomisinde son on yýldýr meydana gelen geliþmeleri
burjuva ekonomistlerinin açýklamada yetersiz kalýþlarý, hemen her
durumda SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda dünya pazarlarýnda
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Dünya üretimindeki deðiþmeler
(IMF ve Dünya Bankasý sýnýflamasýna göre)

ABD
Japonya
Almanya
Fransa
Ýtalya
Ýngiltere
Kanada
"Geliºmekte Olan
Ülkeler"
"Geçiº Ülkeleri"

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
3.1
2.7
4.0
2.7
3.6
4.2
4.3
4.2
5.0
1.5
1.0
0.3
0.6
1.5
5.0
1.6
-2.5
0.3
1.7
0.6
2.2
-1.1
2.3
1.7
0.8
1.5
2.2
1.5
3.0
1.9
1.5 –0.9
2.1
1.8
1.1
2.0
3.4
2.7
3.2
2.6
0.8 –0.9
2.2
2.9
1.1
1.8
1.5
1.4
2.9
2.9
0.1
2.3
4.4
2.8
2.6
3.5
2.2
2.0
3.0
2.6
0.9
2.3
4.7
2.8
1.7
4.0
3.1
4.2
4.7
2.3
6.4

6.4

6.7

6.1

6.5

5.8

3.2

3.8

5.8

5.0

-14.4

-7.6

-7.6

-1.4

-0.6

1.7

-0.7

2.4

5.8

4.0

4.6

12.4

6.7

Dünya Ticaret Hacmindeki Deðiþmeler (Yýllýk)
Toplam

4.7

3.8

9.0

9.1

6.7

9.7

4.2

meydana gelen geniþlemeye raðmen, dünya ticaretinde ayný oranda bir büyümenin ortaya çýkmamasýyla görünür olmuþtur.
Öte yandan, ayný dönem içinde ortaya çýkan 1993, 1997, 1998
ve 2000 yýlýndaki bölgesel krizler ve bunlara karþý alýnan her önlemin bir sonraki krizi daha da aðýrlaþtýrmasý ve yaygýnlaþtýrmasý, dünya
ekonomisinde 1997 yýlýndan bu yana büyüyerek geliþen durgunluðun tüm emperyalist ekonomileri içine alan boyutlara ulaþmasýna
neden olmuþtur.
1997 Asya Kriziyle birlikte Güney Doðu Asya ülkeleri ile Japonyada baþlayan mali kriz ve durgunluðun 1998 Rusya krizi ile geniþlemesi ve giderek Brezilya, Arjantin ve Türkiyeyi kapsayan boyutlara ulaþmasý karþýsýnda ABD ekonomisindeki %4ler seviyesindeki
5 yýllýk büyüme sürecinin sona ermesi, dünya ticaret hacmindeki
%50lere varan gerilemeyle birleþerek, emperyalist sistemin bütününü etkisi altýna alan bir durgunluk ortaya çýkarmýþtýr. Ancak IMFnin
geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verdiði stand-by ve diðer kredilerle 2000
yýlýnda dünya çapýnda ek bir talep yaratýlarak emperyalist ülkelerdeki, özellikle de ABDdeki üretim fazlasýnýn satýlmasý saðlanmýþ ve
böylece aþýrý-üretimin meydana getirdiði durgunluk 2001 yýlýna ertelenmiþtir. Bunun ülkemizdeki yansýsý ise, 2000 yýlýnda tarihinin en
büyük dýþ ticaret açýðýnýn verilmesi olmuþtur (25 milyar dolar).
Ancak bu geliþmelerin en önemli sonucu ekonomi-politika
alanýnda olmuþtur. 1980 dünya ekonomik buhranýyla birlikte, 1945
sonrasýnda dünya çapýnda uygulanan, devletin ekonomiye müdahalesini esas alan Keynescilik terkedilmiþ ve yerine monetarizm
(sýký para politikasý) geçirilmiþken, 1990lardaki geliþmeler monetarizmin aþýrý-üretim buhranlarýna karþý hiçbir etkiye sahip olmadýðýný açýða çýkarmýþtýr. Böylece, dünya çapýnda IMF devreye sokularak,
emperyalist ülkeler için ekonomilere müdahale edilmesi kaçýnýl-
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maz olmuþtur. 1990 yýlýnda 13.911 milyar dolar olan IMF kredileri,
1995 yýlýnda 23.385 milyar dolar, 1998 yýlýnda 45.069 milyar dolar ve
2000 yýlýnda 58.921 milyar dolara yükseltilmiþtir. Ve 2001 yýlýna girildiðinde tüm bu müdahaleler iþe yaramamýþ ve baþta ABD ekonomisi olmak üzere tüm emperyalist ülkeler durgunluk içine girmiþlerdir.
Günümüzde emperyalist ülkelerin içine girdikleri durgunluk,
geçmiþ dönemlerin ekonomik buhranlarýyla eþdeðerdir. Bu durum
kavranýlmadýðý sürece, ne emperyalist ekonomilerdeki geliþmeler,
ne de geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulanan ekonomi-politikalar doðru olarak açýklanamaz.
Emperyalizmin üçüncü bunalým döneminde aðýrlýk
kazanan ekonominin askerileþtirilmesi, tekellerin çeþitli
ülkelerde çeþitli mallar üreterek kârlarýný geçmiþe göre oldukça garanti altýna almalarý, ekonomiye artan oranda
devlet müdahalesi, sürekli enflasyon ve yeni-sömürgecilik
metotlarý, emperyalist ülkelerde ekonominin devrevi hareketinde deðiþiklikler yapmýþtýr. Klasik cyclenin dört aþamasý (durgunluk, çöküþ, canlanma, refah) durgunluk ve
canlanma olarak ikiye inmiþtir.24
Ekonominin devrevi hareketinin dört aþamadan iki aþamaya
(durgunluk ve canlanma) inmesi, ekonomik buhranýn þiddetinin
zamana yayýlmasý demektir. Bunun için kullanýlan temel araç, devletin ekonomiye müdahale etmesi ve bunun sonucu ek bir talep
yaratýlmasýdýr.
Bununla beraber, devlet herhangi bir munzam satýn
alma gücü yaratamaz. Demek ki, resesyon ne kadar þiddetli ise ikame satýn alma gücünün yaratýlmasý o kadar
gerekli olur ve enflasyon yaratýcý eðilimlerin patlak vermesine yol açar. Kapitalizmin çöküþ çaðýnda devletin karþýsýna
çýkan ikilem buhran ile enflasyon arasýndaki seçmedir.
Ýkincisi belirlenmedikçe (artmadýkça) birincisi önlenemez.25
Devletin ekonomiye müdahalesi olarak tanýmlanan keynesci ekonomi-politikanýn esasý, kapitalist ekonominin irsi hastalýðý
olan aþýrý-üretim buhranlarýna karþý devlet harcamalarýný artýrarak,
üretim mal-larý sektörüne ek bir talep yaratmaktýr. Böylece tüketim
mallarý sektöründe baþlayan aþýrý-üretim buhranýnýn etkisini sýnýrlandýrmak ve þiddetini azaltmak amaçlanmaktadýr. Bir baþka deyiþle,
keynesci enflasyonist politika, devlet harcamalarýný artýrarak ya da
THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 51, Eriþ Yay.
E. Mandel, Marksist Ekonomi Elkitabý, Cilt: II, s. 267, Ant Yay., Akt. Türkiye
Devriminin Acil Sorunlarý-I, s. 52, Eriþ Yay.
24
25
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piyasadaki para emisyonunu artýrarak
talepte bir artýþ yaratmayý ve bu yolla
aþýrý-üretimin emilmesini hedefler.
Enflasyon oranýnýn düþük olduðu
dönemlerde ve ülkelerde sýnýrlý oranda kullanýlabilir olan bu araç, özel ve
kamu borçlarýnýn büyümesine ve yýllar süren bir borç birikimine neden
olmaktadýr. 1958-1974 döneminde
emperyalist ülkelerde bu politika, durgunluk (stagnation) ile enflasyonun
birlikte görülmesine (stagflasyon)
neden olmuþtur. Bunun üzerine, keynesci enflasyonist politika geri-býraktýrýlmýþ ülkelere ihraç edilmiþtir. Böylece emperyalist ekonomilerin aþýrýüretim krizlerine karþý keynesci politika, 1990larýn moda deyiþiyle, global
ölçekte uygulamaya so-kulmuþtur.
1974 sonrasýnda emperyalist ülkelerde stagflasyon dönemi baþlarken, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ithal
enflasyon dönemi baþlamýþtýr.
1980 dünya ekonomik buhranýna gelindiðinde, keynesci enflasyonist politika tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde olabildiðince geniþ ölçekte uygulanýrken, emperyalist metropollerde
monetarizm (sýký para politikasý) uygulamaya sokulmuþtur.
Monetarizm, devletin ekonomiye müdahalesinin sona erdirilmesi olarak sunulmakla birlikte, asýl olarak devletin tüketim mallarý sektörüne ek talep yaratmayý amaçlayan enflasyonist politikalarýnýn sona erdirilmesinden baþka bir þey deðildir. Her türlü sosyal harcamalarýn kýsýlmasý, devlet personelinin azaltýlmasý vb. uygulamalarla gündeme gelen monetarizm, keynesci politikanýn bu alanlardaki uygulamalarýný sona erdirmesi olurken, askeri mallar üretiminde
devlet harcamalarýnýn olabilecek en

IMF’yle yapýlan
stand-by anlaºmalarý
(Milyon SDR olarak)

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Stand-By
2
3
3
3
9
9
11
12
12
21
17
19
23
24
25
31
25
23
18
13
12
15
12
17
17
19
15
22
22
23
30
30
27
24
23
18
14
19
14
22
15
16
19
21
14
14
9
16

Toplam
55
113
113
98
1,195
968
1,013
351
416
2,129
1,520
2,160
2,154
575
591
2,227
538
2,381
502
314
282
1,394
337
1,443
5,475
5,877
2,643
3,803
10,795
16,206
25,025
18,569
11,675
4,907
5,391
4,540
6,608
13,911
14,652
19,203
15,279
8,428
23,385
27,918
17,996
45,069
48,334
58,921

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

101

KURTULUÞ CEPHESÝ
üst seviyeye çýkartýlmasýný saðlamýþtýr.
Öte yandan geri-býraktýrýlmýþ ülkelere ihraç edilen keynesci
enflasyonist politikalar, emperyalist ülkelerin tüketim mallarýna olan
talebi büyütülmüþtür. Bu amaçla, geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilen
krediler geniþletilmiþtir. Böylece, bir yandan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist ülke tüketim mallarýna olan talep artýrýlýrken, öte
yandan aþýrý-sermaye birikimiyle azalan kâr oranlarý, yüksek faiz
oranlarýyla telafi edilmeye çalýþýlmýþtýr.
1983 yýlýna gelindiðinde emperyalist ülkelerdeki stagflasyon
olgusu etkisizleþtirilmiþtir. Ancak bu kez, geri-býrak-týrýlmýþ ülkelerin
büyüyen dýþ borçlarý ödeyemez hale gelmeleri yeni bir bunalýma
neden olmuþtur. Burjuva ekonomistlerinin tanýmýyla borç krizi,
1983-1985 yýlýnda emperyalist ülke ekonomilerini, hem durgunluk,
hem de mali krizle karþý karþýya getirmiþtir.
Bunun üzerine global Merkez Bankasý olarak IMF devreye
sokulmuþ ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerle tarihinin en büyük stand-by
anlaþmalarýný yapmýþtýr. Bu dönemde yapýlan stand-by anlaþmalarýnýn
sayýsý 87ye ulaþmýþ ve verilen IMF kredilerinin toplam miktarý 55.269
milyar SDR26 olmuþtur (66.322 milyar dolar).
1983de patlak veren borç kriziyle birlikte ihracata yönelik
sanayileþme adý altýnda yeni bir uygulama tüm geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde baþlatýlmýþtýr. Bundan amaç, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ
borçlarýný düzenli olarak ödeyebilmeleri için gerekli dövizi bulmalarýný saðlamaktýr. O güne kadar geleneksel olarak tarým ürünleri ihracatçýsý konumunda bulunan geri-býraktýrýlmýþ ülkeler, bu tarihten itibaren ülke içi üretimlerinin satýlabilir olan her ürününün ihracatýna
yöneltilmiþlerdir. Diðer yandan ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler, dýþ borçlarýný düzenli ödeyebilmek için rekabet gücü olan ürünler üretmeye yöneltilirken (ki buna Dünya Bankasý yapýsal deðiþim adýný
vermektedir), ayný zamanda devlet garantili dýþ borçlara karþýlýk olarak devlet gelirlerine ipotek konulmuþtur. 1990lara gelindiðinde emperyalist ülkelerdeki sermaye birikiminin dev boyutlara ulaþmasý ve
buna baðlý olarak kâr oranlarýnýn düþmesi üzerine, ipotek konulmuþ
devlet gelirlerinin kaynaklarýnýn özelleþtirilmesine geçilmiþtir. Bir
baþka deyiþle, ipotekli mallara haciz konulmuþ ve özelleþtirme
adý altýnda satýþýna geçilmiþtir.
1990larda baþlatýlan ipotekli mallarýn satýþý olarak özelleþtirme, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýnýn tahsilini saðlayarak,
26
Özel çekme haklarý anlamýna gelen special drawing rights-SDR IMF tarafýndan
1970 yýlýnda oluþturulan uluslararasý bir ödeme ve rezerv aracý. Fiziki para varlýðý deðil, bir hesap birimi olan SDRye göre altýn veya döviz gibi bir karþýlýk bulundurmaya
gerek yoktur. Deðeri sepet para tekniðine göre oluþturulan SDR, ABD Dolarý, Japon
Yeni, Alman Marký, Fransýz Franký ve Ýngiliz Sterlininden oluþmaktadýr. 1 SDR, 1,2
dolardýr.
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emperyalist ülkelerin mali krize girmesini engellemiþtir.
Ancak bu kez de, geri-býraktýrýlmýþ ülke devletlerinin gelirlerinde büyük düþme olmuþtur. Bunun üzerine yeniden yapýsal reformlar adý altýnda monetarist uygulamalara dönülmüþtür. Yapýsal
reform paravanasý altýnda yapýlan uygulama, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde devletin sosyal harcamalarýnýn kýsýlmasý ve faiz dýþý fazlanýn
artýrýlmasý þeklinde olmuþtur.
Meksika, Brezilya ve Arjantinde yapýlan uygulamalar 1993
kriziyle birlikte yeniden gözden geçirmeyi gerekli kýlmýþtýr. 1993
krizi, dünya ticaret hacminin daralmasýna paralel olarak emperyalist ülkelerin içine girdikleri yeni bir durgunluk ile birlikte baþlamýþtýr.
Ve bir kez daha emperyalist ülke ekonomilerinin aþýrý-üretimlerinin
satýlabilmesi için ek talep yaratýlmasý gündeme gelmiþtir. Böylece
yeniden baþa dönülerek geri-býraktýrýlmýþ ülkelere IMF aracýlýðýyla
yeni krediler açýl-masý gündeme gelmiþ ve bu kredilerle emperyalist
metalara ek bir talep yaratýlmaya çalýþýlmýþtýr.
1997 Asya krizine kadar dünya ticaretinde görülen büyük büyümenin temelinde IMF aracýlýðýyla geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilen
kre-diler yatmaktadýr. 1995-1997 döneminde verilen IMF kredilerinin
toplamý 83 milyar dolara ulaþmýþtýr. IMF kredileri, 1998de 54 milyar
dolar, 1999da 57,5 milyar dolar ve 2000 yýlýnda 71 milyar dolara yükselmiþtir.
Bu geliþmenin dünya çapýndaki sonuçlarý ise, her zaman olduðu gibi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýnda olaðanüstü artýþ
ve ithalatýn büyük boyutlara ulaþmasý olmuþtur.
1980 dünya ekonomik buhraný döneminde geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin dýþ borç toplamý 586 milyar dolar iken, 1990da 1.459 milyar dolara ve 2000 yýlýnda 2.527 milyar dolara yükselmiþtir.
1989 yýlýnda Meksikanýn 93 milyar dolar dýþ borcu 1999 yýlýnda
164 milyar dolara yükselirken, ayný dönemde Brezilyanýn dýþ borçlarý
114 milyar dolardan 221 milyar dolara ve Arjantinin dýþ borçlarý 65
milyar dolardan 144 milyar dolara yükselmiþtir.
Yine ayný dönemde Meksikanýn ithalatý 42 milyar dolardan
155 milyar dolara, Brezilyanýn ithalatý 21 milyar dolardan 57 milyar
dolara ve Arjantinin ithalatý 6 milyar dolardan 32 milyar dolara ulaþmýþtýr.
Ancak 1998 yýlýnda Brezilya ile baþlayan ve 2000 yýlýnda Arjantin ile Türkiyeye yansýyan dýþ borçlarýn ödenemez hale gelmesi, bir
kez daha geri dönüþ yolunu açmýþtýr.
Böylece 1990dan günümüze kadar, emperyalist sistem, toprak olarak geniþleyen dünya pazarlarýna raðmen, üçer yýllýk aralýklarla
ortaya çýkan ekonomik buhranlarýn yaratmýþ olduðu bir kýsýr döngüye
girmiþtir. Alýnan tüm önlemlere ve uygulamalara raðmen bu kýsýr
döngü kýrýlamamýþ ve emperyalist sistem sürekli bir durgunluk içine
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Sektörler Ýtibariyle Özelleþtirme
(Milyon dolar)

1997

Altyapý
Telekomünikasyon
Enerji
Ýmalat sanayi
Demir-Çelik
Kimya
Hammadde
Petrol ve gaz
Madencilik
Finans ve Bankacýlýk
Hizmetler ve diðer
Toplam

37.370
12.863
17.979
7.795
916
1.222
12.932
7.956
4.418
3.445
5.031
66.573

1998
39.964
26.619
9.994
2.167
3
514
3.125
1.975
971
3.149
905
49.309

1999
11.669
5.340
5.545
3.127
303
908
18.085
17.985
17
9.007
2.188
44.076

Toplam
[1990-1999]
154.347
76.110
53.427
50.152
9.613
6.060
59.917
45.074
9.001
38.008
13.289
315.712

[Kaynak: Dünya Bankasý Özelleºtirme Verileri]

girmiþtir. Bu sürekli durgunluðun belirgin özelliði ise, bir ya da birkaç
em-peryalist ülke birkaç yýl durgunluk içindeyken, diðer emperyalist
ülkelerde büyüme görülmesi ve bir sonraki dönemde durgunlukbüyüme iliþkisinin tersine dönmesidir.
1993 ve 1997 krizleriyle birlikte emperyalist ülkelerdeki aþýrýsermaye birikiminin metalarýn aþýrý-üretimine eþdeðer boyutta bir
sorun haline geldiði de görünür olmuþtur. Emperyalist ülkelerdeki
aþýrý-sermaye birikimi, bir yandan metalarýn aþýrý-üretimine neden
olurken, diðer yandan sermayenin sürekli olarak deðer kaybetmesine neden olmasý karþýsýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki özelleþtirme uygulamalarýna hýz verilmiþtir. Özelleþtirme demagojisiyle geribýraktýrýlmýþ ülkelerin tüm iç üretim birimlerinin emperyalist sermaye tarafýndan satýn alýnmasýnýn yolu açýlmýþtýr. Böylece geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki emperyalist ülkelerin doðrudan sermaye yatýrýmlarýnda artýþ ortaya çýkmýþtýr. Burada uygulanan yöntem, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin iç pazarýnda kâr oraný yüksek sektörlerin bir bütün
olarak emperyalist sermayenin yatýrým alaný haline getirilmesidir.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist metalara olan talebini artýrmak amacýyla verilen kredilerin büyüklüðü ve bunlarýn geri
ödenmesinde ortaya çýkan bunalýmlar karþýsýnda bir çare olarak
da görünen doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýndaki artýþýn ilk
sonucu ise, emperyalist ülkelerde iþsizliðin artmasý olmuþtur. Diðer
yandan, doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn (nakit sermaye
ihracý) yüksek kâr oraný elde edebilmeleri amacýyla geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerdeki iþçi ücretlerinin olabildiðince düþürülmesi ve bu amaçla
kýrsal nüfusun kentlere göç ettirilmesi, bu ülkelerdeki sosyal bunalýmýn daha da derinleþmesine neden olmaktadýr. Gerek emperyalist

104

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

KURTULUÞ CEPHESÝ
ülkelerde iþsizlik oranlarýndaki artýþýn, gerekse geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kýrsal nüfusun kentlere gücünün yaratmýþ olduðu sorunlarýn çözülebilmesi için, devletin sosyal yardým harcamalarýnýn artýrýlmasý kaçýnýlmaz hale gelmektedir. Bu da, ayný kaçýnýlmazlýk içinde,
devlet giderlerinin artmasý ve enflasyonun yükselmesi demektir. Ve
bir kez daha ve yeniden keynesci politikalara dönülmesi kaçýnýlmaz
olmaktadýr.
Diðer taraftan metalarýn aþýrý-üretiminin ortaya çýkardýðý durgunluk karþýsýnda emperyalist ülkelerde iç talebin artýrýlmasý da
zorunlu hale gelmektedir. Bilindiði gibi iç pazar emekçilerin ferdi
tüketimini artýrmakla mümkündür. Ancak çalýþan nüfusun gerçek
gelirlerinde esaslý yükselmelerle iç pazar geniþleyebilir.27 Bu ise, bir
yandan sermayenin kâr oranlarýnýn düþmesine neden olacaðý gibi,
diðer yandan devlet harcamalarýnýn artýrýlmasýný ve devletin ekonomiye müdahalesinin büyümesini zorunlu kýlar. Böylece emperyalist
ekonomiler bir kez daha enflasyon-buhran ikilemi ile yüzyüze gelmektedirler.
SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda emperyalist pazarlarýn toprak olarak geniþlemesine raðmen, emperyalist sistemin karþý karþýya
olduðu aþýrý-üretim buhranlarý olanca þiddetiyle devam etmektedir.
Emperyalist sistemin temel sorunu sermayenin ve metalarýn aþýrýüretimidir. Dolayýsýyla alýnan ve alýnacak tüm önlemler, her durumda bu sermayenin ve metalarýn aþýrý-üretiminin yaratmýþ olduðu sorunlarý çözmeyi hedeflemektedir. Bu aþýrý-üretim sorunu çözülmediði
sürece, emperyalist ülkelerin durgunluktan çýkmalarý olanaksýzdýr.
Son beþ yýldýr kullanýlan tüm suni uyarýcýlara raðmen, emperyalist
ekonomilere egemen olan durgunluktan çýkýlamamýþtýr.
Emperyalist ülkelerin sermayenin aþýrý-üretimi karþýsýnda
geliþ-tirdikleri formül iki yönlüdür. Birinci yön, fazla sermayeyi geribýraktýrýlmýþ ülkelere yüksek faiz oranlarýyla borç vermek ve bu borçlar aracýlýðýyla emperyalist ülke metalarýna ek bir talep yaratmaktýr.
Ýkinci yön ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde doðrudan sermaye yatýrýmý
için gerekli koþullarý ve olanaklarý yaratmaktýr. Bunun temel aracý
ise özelleþtirme olmuþtur.
Birinci yön, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýnýn olaðanüstü artýþýna neden olurken, ayný zamanda bu ülkelerin dýþ borçlarýný
düzenli ödeyebilmelerinin koþullarýný da ortadan kaldýrmýþtýr. Özellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilen dýþ borçlarýn yapýsýnda meydana
gelen deðiþim, borç ödemelerini tümüyle olumsuz hale getirmiþtir.
1980 yýlýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin toplam 586 milyar dolarlýk dýþ borçlarýnýn 365 milyar dolarý, yani %62si devlet borçlarýndan ve devlet garantili borçlardan oluþmaktadýr. 2000 yýlýna gelin27
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diðinde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin toplam 2.527 milyar dolarlýk dýþ
borçlarýnýn 800 milyar dolarý devlet borçlarý iken, özel sektör borçlarý 1.727 milyar dolara yükselmiþtir. Bunun 534 milyar dolarý garantisiz özel sektör borçlarý ve 402 milyar dolarý kýsa vadeli borçlardýr.
1980lerde mucize olarak sunulan ihracata yönelik sanayileþme politikalarý ile 1980 dünya ekonomik buhraný koþullarýnda
ortaya çýkan borç krizi aþýlabilmiþse de, 1990 sonrasýnda emperyalist ülkelerdeki tüketim mallarý üretimindeki büyük artýþlar geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ihracatýný geriletmiþ ve bunun sonucu ihracata
yönelik sanayileþme adý altýnda yapýlan tüm yatýrýmlar iþlevsiz kalmýþtýr. Ülkemiz somutunda tekstil sektöründe açýk biçimde görülen
bu olgu, ayný zamanda emperyalist ülkelerin tüketim mallarýnýn ithalatýndaki büyük artýþlarla tam bir iflasa yol açmýþtýr.
Ýþte bu ortamda özelleþtirme kýsa vadeli borçlarýn tahsili
olarak gündeme getirilmiþtir. Bir baþka deyiþle, özelleþtirme, geribý-raktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýna karþýlýk olarak ülke içi
varlýklarýn satýlmasý olarak uygulamaya sokulmuþtur.
Dünya Bankasý verilerine göre, 1990-99 döneminde dünya
çapýnda 315,7 milyar dolarlýk özelleþtirme yapýlmýþtýr. Bunun 1/3ü
1997-1998 yýlýnda, yani Asya Krizi ortamýnda gerçekleþmiþtir. Son on
yýlda yapýlan özelleþtirmelerin 177 milyar dolarlýk bölümü, yani
%56sý Latin-Amerikada olmuþtur. Brezilya, 71 milyar dolarla (sadece 1998 yýlýnda gerçekleþtirilen özelleþtirme 32 milyar dolardýr) ile
ilk sýrayý alýrken, Arjantin 44 milyar dolarla (1999 yýlýnda gerçekleþtirilen 16 milyar dolarlýk petrol þirketinin özelleþtirmesi ile) ikinci
sýrada yer almaktadýr. Latin-Amerikanýn diðer büyük ekonomisi olarak gösterilen Meksikadaki özelleþtirmenin son on yýllýk toplamý
31,7 milyar dolardýr; bunun 11 milyar dolarlýk bölümü 1991 yýlýnda
gerçekleþtirilmiþtir.
Ancak tüm özelleþtirmelere raðmen, Meksika 1994 yýlýnda,
Brezilya 1999 yýlýnda, Arjantin ise 2000 yýlýnda yeniden mali krizle
karþý karþýya kalmýþlardýr. Bunlarýn gösterdiði gerçek ise, yapýlan
tüm propagandaya raðmen, özelleþtirmelerin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýnýn ödenmesinde sadece birkaç yýllýk bir etkiye sahip olduðudur.
Görüldüðü gibi, emperyalist ekonomilerin karþý karþýya olduklarý sermayenin ve metalarýn aþýrý üretimi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
tüm iç varlýklarýnýn, ister meta olarak, ister sermaye malý olarak satýlmalarýyla çözümlenebilir bir sorun deðildir. Kapitalist üretimin ayrýlmaz ve kaçýnýlmaz bir parçasýný oluþturan aþýrý-üretim, günümüzde
her dönemdekinden çok daha büyük boyutlara ulaþmýþtýr. Son elli
yýlýn en hýzlý geliþen ekonomisi olarak Japon ekonomisinin son on
yýldýr karþý karþýya kaldýðý sorunlara bakýldýðýnda, aþýrý-üretimin günümüzdeki boyutlarý ve sonuçlarý daha açýk görünür olmaktadýr.
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Japonyanýn II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýndaki hýzlý geliþimi ve dünya pazarlarýnda artan oranda yer alýþý, Japonyayý dünyanýn üçüncü büyük ekonomisi haline getirmiþtir. 1990lara gelindiðinde
yýllýk 400 milyar dolarlýk ihracat yapan Japonya, hemen her yýl 100
milyar dolar düzeyinde bir dýþ ticaret fazlasýna sahip olmuþtur. Ancak
Japon ekonomisindeki büyüme hýzý, her zaman olduðu gibi, büyük
miktarlara varan stoklarýn oluþmasýna neden olmuþtur. Yýllar boyu
büyük Japon bankalarýnýn verdiði ihracat kredileri ile beslenen ihracat, ayný zamanda ithalatçý ülkelere açýlan kredilerle desteklenmiþ
olmasýna raðmen, özellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarý
ödemede karþý karþýya kaldýklarý sorunlar, en þiddetli biçimde Japon
ekonomisine yansýmýþtýr. 1997 Asya Krizi ile Japonyanýn Asya ülkelerine vermiþ olduðu kredilerin ödenemez hale gelmesiyle birlikte,
ekonomi tam anlamýyla durgunluk içine girmiþtir. Bunun sonucu
olarak 1998 yýlýnda Japon ekonomisi %2,5 küçülmüþtür. 1998 yýlýnda
Acil Önlemler Paketinin uygulamaya sokulmasýna raðmen ekonomide önemli bir canlanma ortaya çýkmamýþ ve 1999 yýlýnda Ekonomik Yeniden Doðuþ adý verilen önlemler devreye sokul-muþtur.
Japonyanýn gerek ihracatý sürdürmek ve artýrmak için, gerekse durgunluktan çýkýþ için aldýðý tüm önlemler, kamu harcamalarýnýn artýrýlmasý temelinde gerçekleþmiþtir. 1997 yýlýnda GSYÝH 493
trilyon yen iken, kamu borçlarýnýn tutarý 368 trilyon yen olmuþtur
(Borçlarýn GSYÝHya oraný %74,7). 2000 yýlýna gelindiðinde Japonyanýn
GSYÝHsý 498 trilyon yen olurken, kamu borçlarý toplamý 577 trilyon
yene yükselmiþtir. Böylece kamu borçlarýnýn GSYÝHya oraný %115,8
seviyesine yükselmiþtir. Ancak kamu borçlanmasý yoluyla aþýrý-üretime karþý ek talep yaratýlmasý yönündeki bu uygulamalar, gerek iç
talepte, gerekse ihracatta beklenen geliþmeyi saðlayamamýþtýr.
Böylece Japon ekonomisinin son on yýlda içine girdiði aþýrýüre-tim buhraný, bir yandan emperyalist sistemin bir bütün olarak
bu buhranlar karþýsýnda çaresiz kaldýðýný, diðer yandan da, tüm propagandif söylemlere karþýn devletin ekonomiye artan oranda müdahalesinin kaçýnýlmaz olduðunu göstermiþtir. 1980 dünya ekonomik
buhraný sonrasýnda emperyalist ülkelerde alt yapýlarýn yenilenmesi
ve yeni teknolojilerin üretim sürecine sokulmasýyla birlikte ortaya
çýkan üretim artýþlarý günümüzdeki aþýrý-üretimin büyüklüðünü belirleyen temeli oluþ-turmuþtur. Emperyalist aþamada üretici güçlerin geliþiminin frenlendiði koþullarda 1980 sonrasýnda meydana
gelen bu geliþme, ayný zamanda emperyalizmin üretici güçlerin geliþimini neden frenlemek zorunda kaldýðýnýn da bir göstergesi olmuþtur.
(Her ne kadar bu dönemde emperyalist ülkelerde yeni teknolojilerin üretime uygulanmasýyla birlikte Marksizm-Leninizmin bu saptamasýnýn geçersiz olduðu ilan edilmiþse de, 1990larýn dünyasý, emperyalizmin üretici güçlerin geliþimini frenlemekten öte durdurmak
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zorunda kaldýðýný da göstermiþtir.)
Diyebiliriz ki, günümüzde ABD ekonomisinin içine girdiði durgunluk, 1997 yýlýndan buyana süregelen ekonomik buhranýn dünya
çapýnda genelleþmesine ve emperyalist sistemin bütününde egemen olmasýna neden olacak boyutlara ulaþtýrmýþtýr. 2001 yýlýnda
dünya ticaret hacmindeki büyük daralma, tümüyle geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde egemen üretim iliþkisi haline getirilen dýþa baðýmlý kapitalizmin bir sonucu olmuþtur. Bir baþka deyiþle, 1980 dünya ekonomik buhranýnýn açýk biçimde gösterdiði gibi, emperyalizmin yenisömürgecilik yöntemleri, sözcüðün tam anlamýyla bunalýma girmiþ
ve sürekli yeni bunalýmlar üreten bir sürece girmiþtir. Tümüyle emperyalist ülkelerin durumuna ve bunun ortaya çýkardýðý taleplere
uygun olarak geri-býrak-týrýlmýþ ülkelerde geliþtirilen kapitalizm (yukardan aþaðý), sürekli dýþ borçlanmayla ayakta durabilmektedir. Emperyalist ülkelerde sanayi ve tarýmsal üretimde meydana gelen yoðunlaþma ve büyümenin getirdiði üretim fazlasý, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerdeki her türden üretim biriminin karþýsýna dikilmiþtir. Geribýraktýrýlmýþ ülkelerdeki her türden sanayi kuruluþunun özelleþtirme
adý altýnda satýlmasý ya da kapatýlmasý, tarýmsal üretimin sýnýrlandýrýlmasý ya da tümüyle tasfiye edilmesi, emperyalist ülkelerdeki üretimin gelmiþ olduðu seviye karþýsýnda kaçýnýlmaz bir son durumundadýr. Bu son, emperyalist ülkelerin karþý karþýya olduklarý aþýrý-üretim buhranýný, yani ekonomik durgunluðu aþmak için kýsa dönemli
sonuçlar ortaya çýkarsa bile, orta ve uzun vadede geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin emperyalist metalarýn ithalatýný karþýlayabilecek hiçbir gelire sahip olmamalarýný getirecektir. Bu durumda, geri-býraktýrýlmýþ
ülkeler, sadece iþgücü pazarý olarak belli bir gelir elde edebilecek
durumda kalýrken, ayný zamanda emperyalist tekellerin doðrudan
yatýrýmlarýna baðýmlý hale geleceklerdir. Emperyalist tekellerin geribýraktýrýlmýþ ülkelerdeki doðrudan yatýrýmlarýnýn büyümesi ise, emperyalist metropollerdeki sanayilerin kaydýrýlmasýný kaçýnýlmaz
kýlarak, buralardaki iþsizlerin sayýsýný artýracaktýr. Emperyalist ülkelerde artan iþsizlik, kaçýnýlmaz olarak devletin ekonomiye artan oranda müdahalesini gerektirecek, sosyal harcamalarýn artýrýlmasýný zorunlu kýlacak ve sonuç olarak emperyalist ekonomilerde enflasyon
yeniden yükseliþe geçecektir.
Diðer yandan, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin alabildiðine ucuz iþgücü deposu haline getirilmesine paralel olarak, buralarda üretilen
metalarýn emperyalist metropollere ihracý, kýsa dönemde emperyalist ülkelerde tüketim mallarý sektöründe fiyat düþmesine neden olsa da, emperyalist ülke iç pazarlarýna yönelik üretim yapan sanayiler
büyük oranda tasfiye olmakla yüzyüze kalacaktýr. Bu da, kýsa dönemde tüketim mallarýnda meydana gelen fiyat düþüþleriyle kamu
desteði ortaya çýkarsa da, iç pazara yönelik üretim yapan sanayile-
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rin tasfiyesi iþsizliði daha da artýracaktýr. Böylece, emperyalist ülkelerde, çokuluslu tekeller ile iç pazara yönelik üretim yapan tekeller
arasýndaki çeliþki giderek keskinleþecektir. Bunun olasý bir sonucu
ise, tüm emperyalist ülkelerde, devletin ekonomiye artan oranda
müdahalesine baðlý olarak himayecilik eðilimlerinin geliþmesi ve
egemen olmasýdýr. Bunun politik plandaki yansýsý ise, emperyalist
ülkelerde milliyetçi ve himayeci politikalarýn yükseliþi olmaktadýr.
Emperyalizmin III. bunalým döneminde iki aþamalý (durgunluk-canlanma) ekonominin devrevi hareketinin süresinde meydana
gelen kýsalmalar, durgunluðun çöküntüye dönüþmesine neden olabileceði gibi, ayný zamanda kitlelerin uzun dönemli bir belirsizlik
içinde yaþamalarýna da neden olacaktýr. Bu belirsizlik ortamýnda
bulunacak olan kitleler milliyetçi ve himayeci politikalara kanalize
edilemediði koþullarda sisteme karþý bir hareketin ortaya çýkmasý
dinamiklerini de içinde barýndýrmaktadýr. Sözün özü, emperyalist
sistemin içinde bulunduðu ekonomik durgunluk, sistemin bir bütün
olarak týkanmasýndan baþka birþey deðildir. Üretimin toplumsal niteliði ile ürünlerin kapitalist özel mülkedinilmesi arasýndaki çeliþki,
her dönemdekinden daha fazla keskinleþmektedir.
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Küresel durgunluk kesin gibi
Küresel ekonomideki yavaþlamanýn hýzlanacaðý
beklentisi güç kazanýyor. Bankalar, ABDye iliþkin
büyüme tahminlerini düþürürken, Avrupa Birliði
büyüme hedefini þimdilik gözden geçirmeyi
düþünmüyor.
ABDye yapýlan terörist saldýrýlarýn ardýndan ekonomi otoritelerinin aldýðý önlemlere raðmen, küresel ekonomideki yavaþlamanýn hýzlanacaðýna kesin
gözüyle bakýlýyor. Faiz indiren merkez bankalarý
arasýna Yeni Zelanda ve Güney Kore merkez bankalarý da katýlýrken, çoðu ülkenin aldýðý önlem faiz
oranlarýný indirme ve piyasaya likidite saðlamakla
sýnýrlý kalýyor. [CNBC-E, 19 Eylül 2001]

Kurtuluþ Cephesinin Mayýs-Haziran 1998 tarihli 43. sayýsýnda
yayýnlanan Dünya Ekonomik Buhraný ya da Yeni-Sömürgecilikte
Bunalým yazýmýzda þunlarý yazdýk:
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1997 yýlýnýn son aylarýna girilirken Asya ülkelerinde
birbiri ardýna krizler patlak verdi. Ýlk anda pek fazla önemsenmeyen bu krizler, Wallstreet borsasýnda 27 Ekim1997
günü meydana gelen %7,2lik gerileme ile dünya kamuoyunun gündemine girdi. Ancak Wallstreet borsasýnýn bir hafta
içinde toparlanmasý ve ardýndan çýkýþ trendine geçmesiyle birlikte, ortaya çýkan krizler unutulmaya baþlandý.
Bu krizlerin önemsiz olduðu, sadece borsayý ilgilendiren
bir kriz olduðu düþüncesi kamuoyuna benimsetildi. Endonezya da Suhartonun istifasý ile sonuçlanan öðrenci
eylemleri ve kitlesel yaðmalamalarýn ortaya çýkmasý, kamuoyuna benimsetilen bu düþünceyi fazlaca etkilemedi.
Hemen herkes, olaylarý yaþlý diktatöre karþý özgürlük ve
ekmek isteyen öðrencilerin ve halkýn tepkisi olarak deðerlendiriyordu. Olaylarý biraz yakýndan takip eden ve az
çok ekonomi bilgisine sahip olan kimileri için, Endonezya
olaylarý, Asya krizinin yarattýðý toplumsal huzursuzluðun
bir ürünü olarak görüldü. Özellikle ülkemizde basýn-yayýn
organlarýnda ekonomi tahlilleri yapan kimi küçük-burjuvalar için, Asya krizi, þiþirilmiþ ekonomilerin kaçýnýlmaz
bir sonucundan baþka birþey deðildi. 1980 sonrasýnda Asya
kaplanlar olarak büyük övgüler dizilen bu ülkeler, bu küçük-burjuva ekonomistler için onca önemsenecek þeyler
deðildi. Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnda geçen yýl
sonlarýna doðru meydana getirdiði %18lik düþüþten öte
sadece siyasal ve sosyal yönden deðerlendirilecek bir olaydan baþka birþey deðildi. Böylece Asya krizi, iþi ekonomi olan, yani ticaret ve bankacýlýk alanlarýnda çalýþan kesimler dýþýnda sýradan bir olay gibi izlenildi. Asya krizini
yakýndan izleyen bu kesimler için, olay asýl olarak borsa
olayý idi ve onlar da bu alanda çalýþtýklarý için kendilerini
ilgilendiriyordu!
Ve Mayýs sonuna gelindiðinde, Asya krizi, Rusya
kriziyle birleþerek yeni bir boyut almaya baþladý. Ama
yine de yukarda ortaya koyduðumuz iyimserlik varlýðýný
sürdürmeye devam etmektedir. Bu iyimser tahminler,
giderek kitlelerin günlük yaþantýlarýný deðiþtirmelerini gerektiren herhangi bir geliþmenin olmadýðý kanýsýný güçlendirmiþtir. Böylece dünya halklarý emperyalizmin yeni
dünya bunalýmý karþýsýnda ilgisiz kalmaktadýrlar. Bu bunalýmýn ne olduðunu ve geçmiþ bunalýmlarla ne denli kýyaslanabileceðini bile bilmeden, kapitalizmin yeni bir mülksüzleþtirme dalgasý içine girmiþlerdir.
Bu belirlemelerimizden günümüze kadar geçen üç yýl boyun-
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ca, emperyalist sistemin içine girdiði ekonomik bunalýmý ve bunun
dünya çapýndaki geliþme ve sonuçlarýný Kurtuluþ Cephesinin deðiþik
sayýlarýnda olabildiðince ortaya koymaya çalýþtýk.
Ülkemizde geliþen olaylar, özellikle Aralýk 1999 tarihinde IMF
ile imzalanan stand-by anlaþmasý, emperyalizmin ekonomik buhranýnýn yeni-sömürgecilik yöntemlerinin iþlemez hale gelmesinin bir
sonucu olduðunu açýkça göstermiþti.
2000 yýlýnýn Kasým ayýna gelindiðinde ülkemizde patlak veren
mali kriz ve ardýndan Þubat 2001 krizinin, ülkemiz özgülünde ortaya çýkmýþ bir talihsizlik ya da araba kazasý olarak deðerlendirildiði bir ortamda, geliþen emperyalist dünya buhraný geniþ kitlelerden özenle gizlenmeye çalýþýlmýþtýr. Özellikle küçük-burjuva aydýnlarý,
borsa simsarlarý, spekülatörleri ve medya, ülkemizde geliþen bunalým ve krizleri yerel ve özel bir durum olarak sunarken, amaç, her
zaman emperyalizme baðýmlý bir ülkenin, emperyalizmin içine girdiði ekonomik buhranlardan birinci dereceden ve þiddetle etkileneceðini, buhranýn yükünün bu ülkelere aktarýlacaðýnýn bilinmemesini
saðlamak olmuþtur.
Kapitalist üretim iliþkilerinin ayrýlmaz bir parçasý, onun irsi
hastalýðý olan aþýrý-üretim buhranlarýnýn kaçýnýlmazlýðýnýn ve buhran
koþullarýnda olabilecek en geniþ ölçekte mülksüzleþme ve yoksullaþmanýn gündeme geleceðinin kitlelerce, yani mülksüzleþtirilecek ve
yoksullaþtýrýlacak kesimlerce bilinmesi ve 1997 Asya Krizi ile baþlayan yeni dünya ekonomik bunalýmýyla bunun daha da yoðunlaþacaðýnýn kavranýlmasý, þüphesiz kitleleri sistem dýþý çözümlere yönelteceði düþünüldüðünde, tüm propaganda ve yönlendirme olanaklarý
kullanýlarak emperyalist ekonomilerin içinde bulunduklarý bunalým
yok varsayýlmýþtýr.
1997 Asya Krizi ile belirginleþen dünya ekonomik bunalýmýnýn, komünizmin yenildiði, hür dünyanýn zafer kazandýðý, ABD
nin dünyanýn tek süper gücü olduðu propagandasý ortamýnda,
geçmiþ dönemdekilerle kýyaslanmayacak boyutlarda olacaðý ve sonuçlarýnýn da geçmiþ bunalýmlardan farklý olacaðý az çok kapitalist
ekonomiyi bilen herkes tarafýndan görülecek nitelikteydi.
Yeni dünya ekonomik bunalýmý, tüm ekonomik bunalýmlar
gibi, sermayenin ve metalarýn aþýrý-üretimi bunalýmý olarak ortaya
çýkmýþtýr. Emperyalist ülkeler, geçmiþ dönemlerde olduðu gibi, bunalýmýn yükünü geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yüklemek için, öncelikle
bu ülkelerin alým gücünü son kertesine kadar kullanarak kendi
metalarý için ek talep yaratma yoluna gitmiþlerdir. Bunun en doðal
sonucu, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ithalatlarýnýn artmasý, dolayýsýyla
dýþ ticaret açýðýnýn büyümesi olacaktý ve öyle de oldu.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist ülke metalarýnýn açýk
pazarý haline getirilmesi, bir süre için rahatlýk yaratsa da, bu ülke-
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lerin artan ithalatý karþýlayacak dövize sahip olmamalarý, ayný kaçýnýlmazlýk içinde dýþ borçlanmanýn artmasýna, dýþ borç stokunun
yükselmesine neden olacaktý ve öyle de oldu.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin artan dýþ borçlanmasý, bir yandan
emperyalist metalarýn bu ülkelere daha fazla miktarda ihracatýna
olanak saðlarken, diðer yandan kâr oranlarý sürekli düþen emperyalist ülke sermayeleri için yeni getiri (faiz) olanaðý da yaratmaktadýr.
Böylece, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler ödeyemeyecekleri kadar büyük
dýþ borç ve faiz ödemeleriyle yüzyüze kalmýþlardýr. 1980 dünya ekonomik buhranýnda olduðu gibi, geliþen dünya ekonomik buhraný,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýný ödeyemez hale gelmesiyle
globalleþme eðilimi içine girmiþtir.
Bu geliþme, bir yandan emperyalist ülke metalarýna yönelik
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin talebini düþürürken, diðer yandan dýþ borçlarýn ödenememesi ile finans krizini gündeme getirmiþtir. Ýþte bu
durum, Aralýk 1999 tarihinde IMF ile imzalanan stand-by anlaþmasýnýn
nedeni olmuþtur.
Sürekli yinelediðimiz gibi, IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn temel amacý, emperyalist finans kuruluþlarýna olan borçlarýn
ödenmesini garanti altýna almak olmuþtur. 1999-2000 döneminde
Arjantin, Endonezya, Meksika, Brezilya ve diðer irili ufaklý geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde de benzer uygulamalar gündeme getirilmiþtir. Bunlarla, global durgunluk geciktirilmeye çalýþýlmýþtýr.
SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda emperyalizmin pazarlarýnda toprak olarak meydana gelen geniþleme, ayný oranda meta ve
sermayeler için talep yaratamamasý geliþen dünya ekonomik buhranýnýn diðer yanýný oluþturmuþtur.
Askeri kavramlarla ifade edersek, emperyalist sistemin yeni
ekonomik buhraný, daha öncekilerde olduðu gibi, önce anavatanýn
dýþýndaki cephelerde durdurulmaya çalýþýlmýþtýr. Ancak alýnan tüm
önlemler, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulamaya sokulan tüm istikrar tedbirleri buhranýn geliþimini ve giderek metropollere yansýmasýný engelleyememiþtir.
Bugün, emperyalist sistemin ekonomik buhraný emperyalist
metropollere ulaþmýþ ve tüm emperyalist ülkeler buhranýn etkisi altýna girmiþtir. Burjuva ekonomistlerinin ve medyanýn söylemiyle
ifade edersek, global durgunluk emperyalist ülkelere yansýmýþtýr.
10 Eylül tarihli, yani 11 Eylül günü New-Yorktaki World Trade
Center (Dünya Ticaret Merkezi) ile Washingtondaki ABD Savunma
Bakanlýðýna (Pentagon) yönelik eylemlerden bir gün önce haber
ajanslarýnýn geçtiði haberde þunlar yazýlýydý:
Senkronize durgunluk korkutuyor
Japonyadan eksi büyüme rakamlarýna, ABDde iþsizlik
rakamlarý da eklenince dev ekonomilerin ayný anda dur-
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gunluða gireceði yorumlarý endiþe yarattý. Almanyada da
durum parlak deðil. Dünya ekonomisinin üç devi uzun
zamandýr ayný anda durgunluða girmemiþti.
Dünya ekonomisinin motorlarý sayýlan ABDde iþsizliðin
son 4 yýlýn en yüksek seviyesine çýkmasý, Almanya sanayi
üretiminin düþmesi ve Japonyada ekonominin daraldýðý
haberleri, üç devin birlikte bir durgunluða ilerlediði yorumlarýna ve borsalarýn iniþe geçmesine neden oldu.
Ve 11 Eylülün ardýndan New-York borsasýnda meydana gelen düþüþlerle birlikte birbiri ardýna yapýlan açýklamalarla emperyalist ülke ekonomilerinin büyük bir bunalým içine girdikleri kabul
edilmeye baþlandý. Tabii, ülkemizde patlak veren Þubat 2001 krizi
gibi, MGKda Cumhurbaþkanýnýn Baþbakana anayasa fýrlatmasý
gibi bir bahane bulunamayacaðý için, terörizm hemen bir gerekçe
olarak ortaya atýldý.
Ekonomik buhranýn olgularý ise, tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin yaþadýklarýnýn bir benzeriydi: kitlesel iþten çýkartmalar, büyüme
oranlarýnda düþüþler, þirket iflaslarý, borsa düþüþleri vb.
Emperyalist ülkelerde ekonomik buhranýn tetikçisi olarak
Anayasa fýrlatmanýn yerini terörist saldýrý aldýðý için, ilk açýklamalar
büyük uluslararasý havayollarý tekellerinin zararlarý ve bu nedenle
toplu iþten çýkartmalara gidecekleri üzerine oldu.
Basýn haberlerinin diliyle aktarýrsak 18 Eylül itibariyle, ABDnin
önde gelen havayollarý firmalarýndan US Airways Group 11 bin kiþi,
America West Holdings Corp. 2 bin kiþi, American Trans Air 1.500
çalýþanýný iþten çýkaracak. Continental Airlines hafta sonu, personelinin yaklaþýk beþte biri olan 12 bin çalýþanýný iþten çýkarma kararýný
almýþtý.
amazon.com

Yahoo

(dolar olarak)

(dolar olarak)

Ýlk satýþ fiyatý
(15 Mayýs 1997)
23 Nisan 1999
23 Haziran 2000
28 Aralýk 2000
2 Ocak 2001
1 ªubat 2001
1 Mart 2001
2 Nisan 2001
1 Mayýs 2001
1 Haziran 2001
2 Temmuz 2001
1 Aðustos 2001
4 Eylül 2001
10 Eylül 2001
17 Eylül 2001
27 Eylül 2001
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1.95
105.06
33.87
17.37
13.87
16.25
10.43
9.10
16.89
16.95
14.53
12.50
8.59
8.63
7.49
6.20

Ýlk satýþ fiyatý
(12 Nisan 1996)
3 Ocak 2000
1 Haziran 2000
5 Eylül 2000
1 Kasým 2000
1 Aralýk 2000
1 Ocak 2001
1 Mart 2001
1 Mayýs 2001
2 Nisan 2001
2 Temmuz 2001
1 Haziran 2001
1 Aðustos 2001
10 Eylül 2001
17 Eylül 2001
27 Eylül 2001

2.75
237.50
120.06
117.12
64.35
38.93
36.06
24.43
22.31
14.00
20.04
19.46
18.29
15.42
10.88
9.11

KURTULUÞ CEPHESÝ
Eylül sonuna gelindiðinde, ilk büyük iflas haberi Ýsviçrenin
Swissairine iliþkin oldu. Dünyada kiþi baþýna düþen milli gelirin en
yüksek olduðu, dünya bankacýlýk merkezi olarak bilinen Ýsviçrenin
havayollarý þirketinin iflas haberi, dünya ekonomik buhranýnýn
boyutlarýný göstermenin yanýnda, ayný zamanda terörist saldýrýlarýn
bunda hiçbir rol oynamadýðýný da açýkça gösteriyordu.
Düne kadar emperyalizmin geliþimini engelleyen komünizm
hayaletinýn ortadan kalkmasýyla özgürlükçü ve demokratik bir
ortamda refah içinde yaþayacaklarýna inandýrýlan emperyalist ülke
halklarý, global durgunlukla birlikte kendi mülksüzleþmelerini
yaþamaya baþlamýþlardýr.
Ve ülkemiz somutunda yaþandýðý ve yaþanmaya devam ettiði
gibi, bu mülksüzleþtirmenin ilk alaný borsa olurken, beyaz yakalýlarýn iþsizliði gündemin ilk maddesini oluþturmaktadýr.
Emperyalist ülkelerde geliþen ekonomik buhranla birlikte ortaya çýkan borsa yoluyla mülksüzleþtirmenin boyutlarýný görebilmek
için Amazon.com ile Yahoo hisselerinin geliþimine bakmak yeterli
olacaktýr.
Bilindiði gibi, Amazon.com, yazýlý ve görüntülü tüm basýn-yayýn organlarýnýn büyük övgülerle söz ettiði internet pazarlama þirketidir. Hemen herþeyi internet üzerinden pazarlayan Amazon.com,
sermayenin aþýrý biriktiði bir dönemde ortaya çýkabilecek en marjinal kâr alaný olarak internetin yýldýzý olmuþtur. Özellikle gençlere
yönelik olarak internetin yarattýðý avantajlardan yararlanýn sloganýyla
sürdürülen globalizm propagandasýnýn tipik temsilcisi olan Amazon.com hisseleri 1997 yýlýnda 1 dolar 95 centten borsada satýþa çýkartýldýktan iki yýl sonra 105 dolara yükselmiþtir. Borsada satýlan 359
milyon Amazon. com hissesinin 23 Nisan 1999 tarihindeki toplam
deðeri 37 milyardýr. 27 Eylül 2001 tarihinde bu hisselerin deðeri 2
milyar dolara düþmüþtür.
Yine globalizm propagandasýnýn kolay para kazanma yollarýndan biri olarak görünen Yahoo, internet arama makinesi olarak
milyonlarca kiþinin yönlendirilmesinde özel bir yere sahip olmuþtur.
Bir yandan sayfalarýna reklam alarak gelir elde ederken, öte yandan
para karþýlýðý ticari internet sitelerinin aramalarda daha kolay bulunmasýný saðlayarak büyük kazançlar temin etmiþtir. Ýnternete giren
her kiþinin ilk uðrak yerlerinden biri olarak Yahoo, internet üzerinden borsa iþlemlerinin yapýlmasýnýn avantajlarýný kullanmýþ ve hisseleri 3 Ocak 2000 tarihinde tavan yaparak 237,50 dolara ulaþmýþtýr.
Böylece borsada iþlem gören 558 milyon Yahoo hissesinin toplam
deðeri 132 milyar dolar olmuþken, 27 Eylül 2001 tarihinde 5 milyar
dolara inmiþtir.
Sadece bu iki þirketin borsadaki deðer kaybý 162 milyar dolardýr. Bu miktar, Türkiyenin 2001 yýlýnda öngörülen GSMHna eþittir.
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Ýþte böylesine büyük boyutlarda mülksüzleþtirme dalgasý bugün emperyalist ülkelere ulaþmýþtýr. Önümüzdeki aylarýn emperyalist ülkelerdeki irili-ufaklý pek çok þirketin kapandýðý, ayný oranda
bankalarýn birbiri ardýna iflas ettiði, iþsizlik sayýsýnýn arttýðýna iliþkin
verilerle ve bunlara karþý alýnan ya da alýnacak önlemlerin haberleriyle dolu olacaðýný bugünden söylemek kâhinlik olmayacaktýr.
Þimdi mülksüzleþtirilecek olan kimse, artýk, kendi hesabýna çalýþan emekçi deðil, birçok emekçiyi sömüren kapitalisttir. Bu mülksüzleþtirme, kapitalist üretimin kendi
içinde taþýdýðý yasalarýn iþlemesiyle, sermayenin merkezileþmesi ile gerçekleþir. Bir kapitalist, daima birçoklarýnýn
baþýný yer. Emek-sürecinin, gitgide boyutlarý büyüyen kooperatif þekli, bilimin bilinçli teknik uygulamasý, topraðýn yöntemli bir biçimde iþlenmesi, emek araçlarýnýn ancak ortaklaþa kullanýlabilir emek araçlarýna dönüþtürülmesi, bütün
emek araçlarýnýn bileþik toplumsal emeðin üretim araçlarý
olarak kullanýlmasýyla saðlanan tasarruf, bütün insanlarýn
dünya pazarlarý aðýna sokulmasý ve böylece kapitalist rejimin uluslararasý bir nitelik kazanmasý, bu merkezileþme
ya da birçok kapitalistin birkaç kapitalist tarafýndan mülksüzleþtirilmesi ile elele gider. Bu dönüþüm sürecinin bütün
avantajlarýný sömüren ve tekellerine alan büyük sermaye
sahiplerinin sayýlarýndaki sürekli azalmayla birlikte, sefalet, baský, kölelik, soysuzlaþma, sömürü de alabildiðine artar...
[Karl Marks, Kapital, Cilt: I, s. 782]
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Her zaman olduðu gibi:
Kaybeden yok!
Kazanan Türkiye!
(Sayýsal Loto Çekiliþi Sloganý)

KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 53, Ocak-Þubat 2000

9 Aralýk 1999 günü Devlet Bakaný Recep Önal ve T.C. Merkez
Bankasý Baþkaný Gazi Erçel imzalý Niyet Mektubu, 23 Aralýk 1999
sabaha karþý IMFnin Ýcra Direktörleri toplantýsýnda onaylandý ve böylece günlerdir sözü edilen stand-by anlaþmasý imzalanmýþ, ülke
somutunda resmen uygulamaya sokulmuþ oldu.
Artýk, herkesin gözü-kulaðý, IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasý
sonucunda ülkeye akacak dolarlara çevrildi. IMFnin vereceði ilan
edilen 4 milyar dolar, Dünya Bankasýnýn vereceði söylenen 5 milyar
dolar ve de dünyanýn önde gelen bankalarýnýn açacaðý milyarlarca
dolarlýk krediler, herkesin sabýrsýzlýkla beklediði mutlu ve güzel
günlerin bir habercisi olacaktý. Hemen hemen tüm medya ve onun
önde gelen yazar-çizerleri ellerinde hesap makinesiyle gelecek
olan do-larlardan kendi paylarýna ne kadar düþeceðini hesaplarken,
tüm Türkiye bu kez kazanacaðý dolarlarýn hayalleri ile 23 Aralýk
sabahý 5 bankaya el konulmasý haberiyle uyandýlar.
Marmara depremi sonrasýnda uluslararasý yardým ve baðýþlar olarak geldiði söylenen 4 milyar dolarýn depremzedelere daðýtýlacaðý beklentisi ile baþlayan dolar heyecaný, yerini elkonulan
bankalarda parasý olanlarýn, paralarýný kurtarma telaþýna býraktý.
Hesaplar çok basitti.
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Marmara depremi için 4 milyar dolar toplanmýþtý. Depremden etkilenen nüfus ise 250.000 dolaylarýndaydý. Dolarlar nüfusa bölündüðünde ve ek giderler çýkýldýðýnda adam baþýna 6.000.000.000
T.L. düþüyordu. Ortalama memur maaþlarýnýn 100.000.000 olduðu
bir yerde, 6 milyar lira, çalýþmadan 60 ay yaþamak demekti. Tüm
depremzedelerle birlikte büyük bir yas içine giren toplum, 6 milyar
liranýn sýcaklýðý ile depremin yarattýðý yýkýmý bir nebze de olsa
unutmaya baþlamýþtý.
Ve arkasýndan dünyanýn en zengin ülkesinin devlet baþkaný
Bill Clinton ülkemize geldi. Gülücükleriyle, çocuklarý kucaklayýþýyla,
Ceyhan-Bakü boru hattý anlaþmasýnda kadeh kaldýrýþýyla, yeni Amerikan dolarlarýnýn müjdesini veriyor gibiydi. Bir kez daha hesap makineleri ortaya çýktý. Milyarlarýn nasýl katlanarak büyüyeceði hesaplanýldý.
AGÝT zirvesi biter bitmez, yeni bir müjde ülkemizin kapýsýný
çaldý. Artýk Avrupa Birliðinin aday üyesi olmuþtuk. Avrupa, Türk
ün ayak seslerini duymuþ ve kesenin aðzýný açmýþtý. Milenyumun
eþiðinde AB hesabý yapan Yalçýn Doðan, 31 Aralýk 1999 tarihli Milliyetteki köþesinde þöyle yazýyordu:

ABye tam üye ülkeler, AB bütçesinden hem pay alýyor,
hem pay aktarýyor. Her tam üye, AB bütçesine çeþitli vergi ve
gümrükler yoluyla kaynak aktarýyor. AB kasasýna aktarýlan
her dolar için, belli bir karþýlýðý geri alýyor...
Eðer, Türkiye 1998de ABye tam üye olsaydý, iki yýlda,
vergi ve gümrükler yoluyla AB kasasýna 2 milyar 886 milyon
dolar aktaracaktý.
Buna karþýlýk, AB bütçesinden iki yýlda toplam 10 milyar
308 milyon dolar alacaktý.
Gelir-gider farký, sonuçta Türkiye ABden iki yýlda net 7
milyar 422 milyon dolar almýþ olacaktý.
7. 4 milyar dolar, yani GAP için harcanan paraya yakýn bir
kaynak. Hiç de fena deðil!...

Ama almadan vermek ya Allaha mahsustur, ya da T.
Özala! 1991de emperyalizmin Iraka saldýrýsýyla baþlayan Körfez
Savaþý sýrasýnda T. Özalýn söylediði gibi, bir koyup, üç almak da
mümkündür. (Ama ne yazýk ki, Türkiye halký, Özalýn sözleriyle,
ödlek çýktýðýndan savaþa girilememiþ, onun büyük vizyonu anlaþýlamamýþtýr!) Yalçýn Doðan, rahmetli Özalý, geçte olsa anlamýþtýr.
Üstelik öyle bir koyup üç almakla yetinmeye de niyeti yoktur. O,
iki koyup, on almanýn peþindedir.
Böylece elde hesap makineleri ile baþlayan süreç, 23 Aralýk
günü IMFnin Türkiye hükümetinin Niyet Mektubunu kabul etmesiyle daha da geliþecek görünüyordu. Tabii, þu küçük bankalar sorunu olmasaydý. Ama yine de hesap makinelerinin çalýþmasý durmamalýydý. Ülkemiz bu kez de borsayý yeniden keþfetti!
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2000e girilip, Ocak ayýnýn ortalarýna gelindiðinde, Ýstanbul
borsasý, rekor üzerine rekorlar kýrýyor, ortalýkta birleþik endeks rakamlarý uçuþuyordu: 15.000, 16.000 derken, 20.000 rakamýna ulaþýldý.
Kimi medyanýn, borsanýn aþýrý þiþtiðini, bu yüzden küçük
yatýrýmcýlarýn bu iþten büyük zarar göreceðini yazmalarý pek birþeyi
deðiþtirmedi. Hesap makineleri ellerde, kulaklar ve gözler borsa haberlerinde, kazanýlan ve kazanýlacak olan milyarlarýn hesaplarý yapýlmaya devam edildi. Birkaç akýlsýzýn borsada ya da baþka bir
alanda kaybetmesi çok doðaldý, ama ülkemizin vatandaþlarýnýn
hepsi hiç de aptal olamazdý. Her ne kadar Aziz Nesin yýllar önce
toplumun %60ý aptal demiþse de, hesap makineleri bunun tersini
kanýtlýyordu!
Ama, ATVnin Ali Kýrcasýnýn çok sevdiði sözle, ateþ düþtüðü
yeri yakýyordu. Tek tek kiþilerin yüzyüze geldikleri gerçekler, hesap
makinelerinin yarattýðý hava içinde kimsenin dikkatini çekmiyordu.
Arada basýnda yer alan birkaç deðerlendirme ise, Yalçýn Doðan gibilerinin kazanma hesaplarý arasýnda kaybolup gitmiþti.
Gerçek ise, ülkemizin, tarihinin en kapsamlý mülksüzleþme
ve emperyalist sömürü çarklarý içinde ezilme sürecine girmiþ olmasýdýr.
Yalçýn Doðanýn iki koyup, on alma hesabýnda olduðu gibi,
açýk biçimde emperyalist sömürü özenle gizlenmeye çalýþýlmaktadýr.
Bilindiði gibi, AB, baþýný üç büyük emperyalist ülkenin, yani
Ýngiltere, Fransa ve Almanyanýn çektiði bir ittifakýn kendi pazarlarýný
güvence altýna alma birliðidir. Emperyalist ülkelerin tüm zenginliklerinin kaynaðý ise, sömürü aðý içinde tuttuklarý ülkenin emek-gücünden yeraltý kaynaklarýna kadar her þeyin talan edilmesine dayanýr.
Onlarýn kendi sözcükleri ile ifade edersek, geliþmiþ ülkeler, tüm
geliþmiþliklerini kendi dýþýndaki ülkelere (geliþmekte olan ve az
geliþmiþ ülkeleri) kurduklarý ekonomik, ticari, mali, politik ve askeri iliþkilerle saðlamaktadýrlar. Kapitalizmin geliþme ritmi, kapitalist
pazar tarafýndan belirlenir. Olabildiðince düþük maliyetle üretilen
ürünlerin, olabilecek en yüksek fiyatla satýlmasý, kapitalist üretim ve
daðýtým iliþkilerinin temelini oluþturur. En basit bir akýl yürütme bile,
ABnin Türkiye ve Türkiye gibi ülkeleri kendi bünyesine alma nedeninin hümanist liklerinden, bizleri çok sevdiklerinden kaynaklanmadýðýný bulacak durumdadýr. Elbette, bu karþýlýklý çýkar iliþkisi,
onlar bizden kazanacaklar, bizler onlardan diyerek, emperyalist ülkelerle olan eþitsiz ticari ve mali iliþkileri yeri geldiðinde savunan
küçük-burjuva ideologlarý ve propagandistleri, ABnin 2 milyar dolar
karþýlýðýnda Türkiyeye 10 milyar dolarý nereden alýp vereceðini söyleyemezler. IMF ile yapýlan son stand-by anlaþmasý ile her türden
devlet subvansiyonlarýnýn kaldýrýlmasý kararý ne denli gerçek ise,
ABnin de Türkiyeye subvansiyon saðlamayacaðý o kadar gerçektir.
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Peki, Yalçýn Doðan gibilerini bu kadar sevindiren iki koyup,
on almayý saðlayan mekanizma nedir?
Bu mekanizma, en genel ifadeyle, emperyalist sömürü mekanizmasýdýr. Emperyalist sömürü, emperyalist ülke tekellerinin bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki her türden faaliyetleri sonucu
elde ettikleri kârlarda ifadesini bulur.
Bu sömürü mekanizmasýnýn bir unsuru geri-býraktýrýlmýþ ülkelere açýlan krediler (borçlandýrma), diðer unsuru ise yapýlan yatýrým ve ticaret anlaþmalarýdýr.
Verilen krediler, alan ülkenin dýþ borçlarýný olaðanüstü artýrdýðý gibi, o ülkenin ekonomisini uzun dönemli olarak ipotek altýna almak durumundadýr. Ülkemiz somutunda olduðu gibi, dýþ borçlar
100 milyar dolarý geçmiþtir.
9 Aralýk 1999 tarihinde IMFye verilen ve 23 Aralýk 1999da IMF
tarafýndan kabul edilen Niyet Mektubunda þöyle ifade edilmektedir:
9. Ekonomik faaliyetlerin hýzlanmasýyla 1999da GSMHnýn
%0.5i olan cari iþlemler açýðýnýn 2000 yýlýnda artarak GSMH
nýn %1.5-2sine ulaþmasý beklenmektedir. Ayný büyüklükteki
açýklar 2001 ve 2002 yýllarý için de beklenmektedir. Bu tür
açýklar, Türkiye gibi yatýrýmý ve büyümeyi desteklemek için dýþ
tasarruflara dayanmaya ihtiyaç duyan bir ülke için uygundur.
Bu açýklar, 1999daki GSMHnýn %34ü seviyesinden önümüzdeki üç yýl içerisinde biraz düþmesi beklenen net dýþ borcun
GSMHya oraný ile sürdürülebilir niteliktedir...
26. Genel olarak, 2000 yýlý net kamu borcu/GSMH oranýnýn 1999 sonuna oranla (GSMHnýn % 58i civarýnda) aþaðý
yukarý sabit kalacaðýný tahmin etmekteyiz. Bunu üst sýnýr olarak görmekteyiz ve kamu borç oranýnda indirim saðlanmasýna
çalýþacaðýz.

Görüldüðü gibi, ülkenin tüm gelir ve kaynaklarýnýn %58i net
borç durumundadýr. Bu borçlarýn faiz ödemeleriyle birlikte, oran
GSMHya eþit hale gelmektedir.
1970de her Türk vatandaþý 9 dolar dýþ borca sahip iken,
2000 yýlýna girildiðinde bu miktar 1.500 dolara çýkmýþtýr. Faizleriyle
birlikte bu miktar iki bin dolara yükselmektedir. Oysa, kiþi baþýna
düþen milli gelir de 2.000 dolar seviyelerindedir. Sözün özü, Türkiye
de yaþayan her kiþi, sadece borç ile yaþam sürdürebilmektedir.
Latin-Amerika ülkelerinde son yirmi yýl içinde görüldüðü gibi,
bu borçlanma seviyesi, kaçýnýlmaz olarak ulusal paranýn devreden
çýkartýlmasýný, dolarýn ulusal para birimi haline getirilmesini ve fiyatlarýn dolara göre belirlenmesini (dolarizasyon) gerekli kýlmaktadýr.
Ýþte ABye girilirken Amerikan emperyalizminin verdiði destek, dolarýn Türkiyenin ulusal para birimi olmasý yerine Euronun olmasýndan öte deðildir.
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Yýllýk olarak, en kaba faiz hesabýyla, dýþ borçlarýn faiz ödemelerinin 10 milyar dolar olduðu düþünüldüðünde, ABnin vereceði (iki
yýlda) varsayýlarak Yalçýn Doðana tatlý düþler kurdurtan 10 milyarýn
kaynaðý da açýða çýkmaktadýr.
Ama yine de bu, emperyalist sömürü mekanizmasýnýn küçük
bir parçasýný oluþturur. Asýl mekanizmanýn iþlediði yer, metalar (mallar) alanýdýr. Salt AB ile yapýlan Gümrük Birliði anlaþmasý ile gümrük vergilerinin sýfýrlanmasýyla, ABnin emperyalist ülkelerinin her
türden mallarý ülkeye gümrüksüz olarak girebilmektedir. Bunun yanýnda, dýþa baðýmlý sanayilerin yapmýþ olduðu ara-mallarý ithalatý,
ayný þekilde sýfýr tarifeden yararlanmaktadýr. Böylece ülke içi pazarýn, tümüyle emperyalist ülkelerin mallarý için açýk pazar haline getirilme süreci tamamlanmýþtýr.
Herkesin bildiði gibi, pazar, mallarýn alýnýp satýldýðý yerdir.
Üretilmiþ ürünler, pazarda satýlarak kârý realize ederler. Bundan
sonra bu kârlarýn kendi ülkelerine transferi sözkonusudur. Ve her
ülkede olduðu gibi, emperyalist ülkelerde de, kâr edenler, kendi
devletlerine belirlenmiþ oranlarda vergi öderler. Ýþte emperyalist ülkelerin devletlerinin gelirlerinin kaynaðý bu vergilerdir. Yalçýn Doðanýn
ABnin iki alýp, on vereceðini söylediði gelirin diðer kaynaðý da budur.
Emperyalist sömürünün ortaya çýkardýðý son ve ana kaynak
ise, bizatihi emperyalist tekellerin vergi dýþý net kârlarýdýr. Bunun
miktarý ise, emperyalist sömürünün boyutuyla deðiþmektedir.
23. Mali uyum, faiz ödemeleri yükünü hafifletmek için daha
aktif ve çeþitlendirilmiþ bir borç yönetimi politikasý ve özelleþtirmenin hýzlandýrýlmasý ile tamamlanacaktýr. Kamu sektörünün iç borçlanma gereðini sýnýrlandýrmak amacýyla aþaðýda
belirtilen adýmlarý atarak 2000 yýlý kamu sektörü özelleþtirme
gelirlerini GSMHnýn en az %3.5ine (7.6 milyar ABD Dolarý)
yükseltme niyetindeyiz. Telekomünikasyon ve enerji sektörlerinden elde edilecek özelleþtirme gelirleri (4.5-5.5 milyar ABD
Dolarý) doðrudan Hazineye aktarýlacaktýr. Özelleþtirme
Ýdaresinin elde edeceði nakit gelirlerin (3.1 milyar ABD Dolarý) 0.9 milyar ABD Dolarý faiz ödemelerinde, iþletme maliyetleri için ve KÝTlere transfer edilmek üzere kullanýlacaktýr. Geri
kalan (2.2 milyar ABD Dolarý), Kamu Ortaklýðý Fonuna (KOF)
Bütçe Dýþý Fonlarýn yatýrýmlarýný finanse etmek üzere (400
milyon ABD Dolarý) ve kalan 1.8 milyar ABD Dolarý Kamu Ortaklýðý Fonunun Hazineye olan borçlarýnýn azaltýlmasýnda kullanýlacaktýr. Hangi kaynaktan olursa olsun elde edilecek ek
özelleþtirme gelirleri borç azaltýmýnda kullanýlmak üzere Hazineye aktarýlacaktýr.

Ýþte IMFye verilen Niyet Mektubu, dýþ borçlarýn ödenmesine iliþkin yýllýk programýný böyle açýklamaktadýr.
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Görüldüðü gibi, ülke kaynaklarý, yýllýk bazda tümüyle borçlarýn ödenmesine yöneltilmektedir. Oysa ki, yýllar boyu gerçekleþtirilecek özelleþtirmelerle saðlanacak gelirlerin ülkenin kalkýnmasý
için nasýl kullanýlacaðýna iliþkin pek çok þeyler yazýlmýþ, çizilmiþ ve
söylenmiþti. IMFyle yapýlan anlaþmadan öðreniyoruz ki, tüm özelleþtirme gelirleri, üstelik hangi kaynaktan olursa olsun tümüyle borçlarýn ödenmesi için kullanýlacaktýr. Ve yine öðreniyoruz ki, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kesinkes özelleþtirmeye gidilecek
ve buradan elde edilen gelirle dýþ borç ödenecektir. Böylece Telekomun satýþý resmen ilan edilmiþ ve her türlü elektrik üretim ve daðýtýmýnýn özel þirketlere devredileceði IMFye bildirilmiþtir.
Telekomünikasyon ve enerji, her ülke için stratejik sektörler
niteliðindedir. Bu sektörlerin stratejik niteliði, ülkelerin kendi siyasal
baðýmsýzlýðý, ekonomik yatýrýmlarý için kendi söz ve karar hakkýný
elinde tutmasýndan kaynaklanmaktadýr. Telekomünikasyonun ekonomik niteliði yanýnda askeri niteliði, bu stratejik özelliði daha da
büyütmektedir. Bu iki stratejik sektör kimin eline geçerse, onlarý
ülkenin ekonomik, sosyal, politik, askeri her alandaki faaliyetini yönetebilir ve denetleyebilir hale getirir. Böylece, hangi politikacýnýn kiminle ne konuþtuðunu A. Çakýcý deðil, onlar bilecek, hangi köye yol,
su, elektrik iletileceðine de onlar karar verecektir. Marmara depreminde açýk biçimde görüldüðü gibi, telekomünikasyon alanýnda
yapýlan kýsmi özelleþtirme (GSM hatlarýnda) ve özelleþtirmeye hazýrlýk çerçevesinde gerçekleþtirilen ön düzenlemeler, ülkenin baþbakanýnýn depremle ilgili bilgileri saatlerce alamamasýna neden olmuþtur.
Tüm bunlardan açýkça görüleceði gibi, bu stratejik sektörlerin özelleþtirilmesinden elde edilen gelirler borç ödemesine gideceði için, bunlarýn satýn alýcýlarý da bizzat bu borçlarý verenler olacaktýr. Yani emperyalist tekeller.
Bu gerçeklere raðmen, IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasý
sonrasýnda tüm yazýlý ve görüntülü basýnýn tümünde, ülkemizin
kredibilitesinin nasýl yükseldiði ve anlaþmayla birlikte uluslararasý
finans kuruluþlarýndan yeni krediler alýnarak ülkemizin nasýl kalkýnacaðý yazýlýp-çizilmeye devam etti. Ve 2000 yýlýnýn Ocak ortalarýna
gelindiðinde, Hazinenin 30 yýl vadeli 1,5 milyar dolar dýþ borç saðladýðý müjdesi geldi.
Bir yandan, IMF ile yapýlan anlaþma gereðince eldeki tüm
kaynaklar kullanýlarak dýþ borçlarýn ödenmesinden söz edilirken ve
dýþ borçlarýn ödenmesiyle ülkenin düze çýkacaðý ileri sürülürken,
gelen müjdeli haber yýlýn ilk yeni borç miktarýný kamuoyuna duyuruyordu. Oysa ki, Hazinenin aldýðý bu yeni borç, salt dýþ borçlarýn bitirilmesinin amaçlanmadýðýný göstermekle kalmýyor, ayný zamanda
dýþ borçlanmanýn maliyetini de açýkça ortaya koyuyordu.
Müjdesi verilen 30 yýl vadeli 1,5 milyar dolarlýk borçlanma-
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nýn yýllýk faiz oraný %11,875 olmuþtur. Böylece her yýl bu yeni borç
için 178 milyon dolar faiz ödemesi yapýlacaktýr. Ana para ödemesi
yapýlmadýðý sürece, 30 yýl boyunca ödenecek toplam faiz miktarý 5
milyar 344 milyon dolar olmaktadýr. IMF anlaþmasý sonrasýnda alýnan
bu ilk dýþ borcun %11,875lik faiz oraný, emperyalist ülkelerdeki faiz
oranlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, ülkemiz hazinesinin nasýl bir tefecinin
eline düþtüðünü açýkça göstermektedir.
30 yýllýk ABD hazine bonosu tahvillerinin faizi %6.55, Alman
devlet tahvillerinin faiz oraný %5.50 ve Fransýz devlet tahvillerinin faiz
oraný %5.61 iken, T.Cnin 30 yýllýk devlet tahvili faiz oraný bunlarýn iki
katýndan daha yüksek olmuþtur. Yapýlan en genel bir hesaplamaya
göre, bu yüksek faiz oranlarýyla yapýlan borçlanmalar sonucunda,
borçlarýn GSMHya oranýndan söz etmek yerine, GSMHnýn borçlara
oranýndan söz etmek gerekmektedir. (Yapýlan bir hesaplamaya göre,
yýllýk büyüme oraný %4.5 olduðu kabul edildiðinde, 30 yýl sonra GSMH
800 milyar dolar dolaylarýnda olurken, borç stoku 3 trilyon dolarý
geçecektir.) Bu ise, açýkça ülke hazinesinin iflas etmesi demektir.
Bir ülkenin hazinesinin iflas etmesi ise, o devletin resmen ortadan
kalkmasýdýr. Bu da, kazanacaðý iddia edilen ülkenin mevcut olmayacaðý demektir. Ýþte bugün iki koyup on almayý hesaplayanlarýn
ve halký bu anlayýþý desteklemeye çaðýranlarýn ülkeyi karþý karþýya
býraktýklarý gerçek budur.
Ancak bunlar, kaybedenin olmadýðý, kazananýn Türkiye
olduðu aldatmacasýnýn sadece bir parçasýdýr.
6. Türkiyede yaþanan enflasyonun sürgit özelliði dikkate
alýndýðýnda, 2000-02 yýllarý için enflasyonla mücadele hedeflerimizin belirlenmesinde enflasyonu aniden tek haneli rakamlara indirmenin güçlüðü ile geçmiþteki uygulamalardan açýkça
farklý olunacaðýnýn sinyalinin verilmesi ihtiyacýnýn dengelenmesine büyük önem verilmiþtir. Bize göre, 2000 yýlý enflasyon
hedefimiz -12 aylýk TÜFE enflasyonunu Aralýk 2000 sonu itibariyle %25e (TEFE enflasyonu %20ye) düþürmek enflasyonla
mücadele yolunda kademeli bir uygulamaya imkan saðlamakla
beraber geçmiþ uygulamalardan (son 10 yýlýn TEFE ortalamasý %80 civarýndadýr ve 1999 sonu itibariyle % 65 olacaðý
tahmin edilmektedir) farklý olduðu konusunda açýk bir sinyal
göndermektedir. 2000 yýlý enflasyon hedeflerimiz, TEFE ve
TÜFE enflasyonunu 2001 yýlý sonunda %10-12ye ve 2002
yýlý sonunda tek haneye (yaklaþýk %5-7) düþürmek için iyi bir
baþlangýç noktasý teþkil etmektedir. (abç)

T. C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan IMF baþkaný
Michel Carndessusa verilen 9 Aralýk 1999 tarihli Niyet Mektubunun
6. maddesine bunlar yazýlmýþtýr.
Deniliyor ki, Türkiyede 1999 yýlý enflasyonu %65tir. Bunu 2000
yýlýnda %20ye indirmekten sözederken, amacýmýz geçmiþ uygu-
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lamalardan farklý olduðu konusunda açýk bir sinyal göndermektir.
Bunun Türkçesi, %65 enflasyon içinde bulunan bir ülkede,
%20 enflasyondan sözetmek pek fazla inandýrýcý deðilse de, amacýmýz kitlelerde bunun gerçekleþeceði sanýsýný uyandýrmaktýr. Böylece, IMF anlaþmasýnýn zorunlu kýldýðý ekonomik uygulamalara karþý
kitleler daha iþin baþlangýcýnda tepkisiz kýlýnacaktýr.
Ýkinci olarak, amaç, iþçi ve memur kesiminin 1999 yýlý enflasyonu ile (%65) reel gelirlerinde meydana gelen kayýplarý gözden
kaçýrmaktýr.
Ýþçi ücretleri ve memur maaþlarý, 2000 yýlý enflasyon hedeflerine göre artýrýlacak, ancak hiçbir biçimde 1999 yýlýndaki enflasyon
oraný hesaba katýlmayacaktýr. Böylece iþçi ve memurlarýn reel gelir
kaybý, doðrudan %65 olmaktadýr. 2000 yýlý sonu itibariyle %20 enflasyon hedefi tutturulsa bile, ücret ve maaþlarda yapýlacak %20lik artýþla, iþçi ve memurlarýn gelirleri, 1999 yýlýna göre %65 azalmýþ olacaktýr. Bu ise, iþçi ve memurlarýn yaþam düzeylerinin bu oranda düþmesi
anlamýna gelmektedir.
Bu gerçekler, görülebilir ve kavranabilir olduðu halde, gönderilen açýk bir sinyalle, kitlelerin dikkatleri baþka yöne kaydýrýlmaktadýr. Ancak halk kitleleri aldatýlmaya çalýþýlsa bile, emperyalist tekeller
öylesine kolay açýk sinyallere inanacak durumda deðillerdir. Ve
Ocak ayýnýn sonuna yaklaþýlýrken ünlü kredi derecelendirme kuruluþu Standart&Poorun Türkiye deðerlendirmesi yayýnlandý.
23 Ocak 2000 tarihli Milliyet gazetesinin haberine göre, Standart&Poor, ilan edilen %20 döviz fiyatý artýþýnýn daha yüksek çýkacaðýný ve enflasyon oranýnýn da %55i bulacaðýný söylemektedir.
Böylece IMF ile yapýlan anlaþmanýn kamuoyuna yansýtýlan
yanlarý dýþýnda yanlarý olduðu emperyalist tekellerin bir kredi derecelendirme kuruluþu tarafýndan ortaya konulmuþ oldu.28
IMF ile yapýlan anlaþmanýn niyeti, bu geliþmelerle daha da
belirginleþmiþtir. Amaç, dünya ekonomik buhranýndan en fazla etkilenen emperyalist finans kuruluþlarýnýn buhraný atlatabilmek için
28
Daha düne kadar tahlillerine ve verdiði kredi notuna büyük önem verdiðini
ilan eden T.C Hazine Müsteþarlýðý, Standart&Poorun bu son açýklamasý karþýsýnda
sert yanýt vererek, S&Pyi ikaz etmiþ ve kýnama kararý almýþtýr. Bu karar çerçevesinde Hazine Müsteþarý Selçuk Demiralp imzasýyla S&Pye sert bir mektup yazýlmýþ ve ardýndan Merkez Bankasý Baþkaný Gazi Erçel sert bir açýklama yaparak,
Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak gerçeði yansýtmayan ve subjektif görüþlerin rating
kuruluþlarýnýn kredibilite-sini olumsuz etkileyeceði söylemiþtir.Böylece çok kýsa bir
süre öncesine kadar verdiði BBB vb. kredi notuyla manþetlere geçen S&P, bir anda
gerçeði yansýtmayan ve subjektif görüþler beyan eden bir kuruluþ haline dönüþtürülmüþtür. Bu da yýllarca bu kuruluþlarýn kredi notuyla kitlelerin nasýl kandýrýlmaya
çalýþýldýðýnýn açýk itirafýdýr. Þüphesiz, IMF ile yapýlan anlaþmanýn bir ayý dolmadan
S&P tarafýndan yapýlan bu deðerlendirme pekçok kiþiye þaþýrtýcý gelecektir. Oysa ki,
bu olgu, tüm propagandaya raðmen globalleþen dünyada emperyalist tekeller
arasýndaki uzlaþmaz çeliþkinin varlýðýný sürdürdüðünü göstermektedir.
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gerekli kaynaklarý geri-býraktýrýlmýþ ülkelerden saðlamalarýdýr. Bunun pratikteki ifadesi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin 1980 dünya ekonomik buhranýnda olduðu gibi, ellerindeki tüm kaynaklarý kullanarak
dýþ borçlarýn bir bölümünü ödemelerini saðlamaktadýr. 1980 ekonomik buhraný sýrasýnda, bu uygulama, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde sýký
para politikasý izlenerek ve ihracata yönelik sanayileþme adý altýnda ülkelerin tüm üretim deðerlerini emperyalist ülkelere aktararak
gerçekleþtirilmiþken, günümüzde ayný sýký para politikasý (monatarizm) ihracatsýz gerçekleþtirilmek durumundadýr.
Bu nedenden dolayý, ülke içinde talebin düþürülmesi, politikanýn ilk ve tek halkasýný oluþturmaktadýr. Ülke içi talebin azaltýlmasýnýn en bilinen yöntemi ise, ücret ve maaþlarýn dondurulmasý,
tarým ürünlerine yapýlan desteðin kaldýrýlmasýdýr. Bu yöntem ise,
kitlelerin tepkilerini yükselteceðinden, sadece askeri darbe koþullarýnda uygulanabilir niteliktedir. Günümüz koþullarýnda, eski tarzda
yönetimin askerileþtirilmesi gündemde olmadýðýndan, uygulamada
farklý bir yol izlenilmektedir.
Ülke içi talebin azaltýlmasý amacýyla ücret ve maaþlarýn dondurulmasý, tarým ürünlerine yapýlan desteðin kaldýrýlmasý için kitlelerin istikrar önlemlerini desteklemesi saðlanmaya çalýþýlmaktadýr.
Her dönemde olduðu gibi, oligarþiler, çalýþan kesimleri sýnýfsal olarak kendisine yedeklemeye çalýþmaktadýrlar. Bu amaçla tüm medya olanaklarý seferber edilirken, gerçekleþmesi olanaksýz hedeflerin kitlelerce benimsenmesi istenmektedir.
Ülkemiz somutundan örneklersek, 1999 yýlýnda gerçekleþen
%65 enflasyona raðmen, ücret ve maaþlar ile tarým ürünleri fiyat artýþlarý öngörülen hedefe uygun olarak, yani %20 oranýnda artýrýlacaðý kitlelere kabul ettirilerek, kitlelerin alým gücünde (talep) %65lik
bir azalma önsel olarak saðlanmaktadýr. Diðer yandan ise, 2000 yýlý
için öngörülen enflasyon hedefi kesinkes tutmayacaðý için (ki
Standart& Poor deðerlendirmesinde bu açýkça ifade edilmiþtir), yapýlan %20lik artýþ üstündeki her enflasyon miktarý kadar da talep
azaltýlmýþ olacaktýr. Standart&Poorun rakamlarýyla ifade edersek,
ücret ve maaþlar ile tarým ürünleri fiyatýnda yapýlacak %20lik artýþ,
gerçekleþmesi olasý olan %55lik enflasyonla birlikte, 35 puanlýk bir
talep daralmasý yaratacaktýr. Böylece 1999 enflasyonuyla saðlanan
65 puanlýk talep daraltýlmasýyla birleþerek, kitlelerin alým gücü, 2000
yýlý için %100 oranýnda azalacaktýr. Ve ülkemizde yaþayan herkesin
çok iyi bileceði gibi, böylesine bir reel gelir kaybý 24 Ocak Kararlarý
sonrasýnda gerçekleþmiþtir ve aradan geçen yirmi yýla raðmen reel
gelirler 1980 öncesindeki seviyeye çýkamamýþtýr.
Bu uygulama, standart IMF reçetesi uygulamasýdýr. Bir yandan emperyalist ülkelerin içinde bulunduklarý mali kriz koþullarýnda
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýný tahsil ederken, diðer yan-
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dan saðlanan reel gelir düþüþleriyle üretim maliyetleri düþürülmektedir. Bir baþka deyiþle, devlet harcamalarýnýn azaltýlmasý (özellikle
sosyal harcamalarýn) ve subvansiyonlarýn kaldýrýlmasýyla, devlet gelirleri dýþ borç ödemelerine yöneltilirken, düþük ücretlerle tekellerin
üretim maliyetleri aþaðý çekilmektedir. Burada bütün sorun, kitlelerin bu yoksullaþma karþýsýnda tepki gösteremez halde tutulmalarýdýr. Bugün tüm araçlarý kullanýlarak yapýlan propagandanýn amacý
da budur. Bu propaganda, 12 Eylül askeri darbesinin terörünü yaþamýþ bir ülkede, oligarþinin soldan devþirdiði yeni kadrolarýyla yürütülmektedir. Her türden sivil toplum örgütü bu iþ için seferber
edilmiþtir.
IMFye verilen Niyet Mektubunda izlenecek tarým politikasý
þöyle ifade edilmektedir:
40. Halihazýrda uygulanmakta olan tarýmsal destekleme
politikalarý fakir çiftçilere destek saðlamanýn en düþük maliyetli yöntemi deðildir. Yapýlan uygulama, piyasadaki fiyat sinyallerini bozarak kaynak daðýlýmýný kötü etkilemekte, fakir çiftçilerden çok zengin çiftçilere fayda saðlamakta ve tarým alanýndaki karar verme mekanizmasýnýn bir çok Bakanlýk ve kamu
kurumu arasýnda daðýlmasýndan ötürü husule gelen parçalý
yapý nedeniyle tutarlý olamamaktadýr. Bütün bunlarýn ötesinde, bu politikalar, son yýllarda ortalama olarak GSMHnýn %3ü
gibi bir maliyet ile vergi mükellefleri üzerine aðýr yük getirmektedir. Reform programýmýzýn orta vadeli amacý var olan destekleme politikalarýný safhalar halinde ortadan kaldýrmak ve
fakir çiftçileri hedef alan doðrudan gelir desteði sistemi ile deðiþtirmektir. Bu, ilk öncelikle 2000 hasat yýlý için bir pilot program uygulamaya konarak yapýlacaktýr. Bu pilot çalýþmanýn sonuçlarýna göre, doðrudan gelir desteði sistemini 2001 yýlýnda
ülke çapýna yaygýnlaþtýracaðýz ve bu sistemi 2002 yýlý sonuna kadar tamamlamayý bekliyoruz. Bu sistem, 2001 yýlý Mart
ayýna kadar tamamlanacak olan çiftçi kayýt sistemi üzerine
kurulu olacaktýr.
41. ...Hükümet çiftçilere verilen kredi sübvansiyonunu safhalar halinde tedricen oradan kaldýracaktýr. Ziraat Bankasý ve
Halk Bankasý tarafýndan verilen kredi sübvansiyonlarýnýn toplam maliyeti 1999 yýlý için tahmin edilen GSMHnýn %1.2lik
seviyesinden 2000 yýlýnda GSMHnýn %0.6sýna düþecektir.

IMF tarafýndan onaylanan ve üçer aylýk dönemlerle izlemeye
alýnan istikrar önlemlerinin bu ifadeleriyle, S. Demirelin Cumhurbaþkaný sýfatýyla 2000li yýllara iliþkin perspektifleri ortaya koyarken
açýkça beyan ettiði, ülke nüfusunun %40ný oluþturan kýrsal nüfusun
%10un altýna indirilmesi hedefiyle paralellik göstermektedir.
Bunun anlamý çok açýktýr: Kýrsal nüfus mülksüzleþtirilecektir.
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Bu mülksüzleþtirme karþýsýnda emperyalizmin ve oligarþinin
temel dayanaðý ise, Niyet Mektubunda açýkça ifade edildiði gibi
kent küçük-burjuvazisi olmaktadýr. Ortalama olarak GSMHnýn %3ü
gibi bir maliyet ile vergi mükellefleri üzerine aðýr yük getirmektedir
beyanlarý, nicel olarak en büyük vergi mükellefi olan kent küçükburjuvazisine yöneliktir. Köylü kitlelerinin bu mülksüzleþtirmeye yönelik olasý bir direniþi, kent küçük-burjuvazisinin desteði alýnarak
bastýrýlmasý planlanmýþtýr.
Diðer yandan, fakir çiftçileri hedef alan doðrudan gelir desteði sistemi kurulacaðý beyanýyla da, örgütsüz ve daðýnýk durumdaki köylü kitlesi içinde uygulamayý destekleyecek bir kesim yaratýlmak
istenmektedir. Öyle ki, mevcut tarým politikalarýnýn, yani tarým ürünlerine yapýlan subvansiyonlarýn, fakir çiftçilerden çok zengin çiftçilere fayda saðladýðý ileri sürülerek, topraksýz ve az topraklý köylü
kitlesi pasifize edilmeye çalýþýlmaktadýr.
Oysa ki, kýrsal alandaki mülksüzleþtirme, doðrudan köylünün
topraktan kopartýlmasý anlamýna gelmektedir. Boþalan topraklar ise,
köylü ile birlikte yok olmayacaðýna göre, birileri bu topraklarý yok
pahasýna satýn alacaktýr. Bu satýn alma için ise, para gereklidir ve bu
para da, kýrsal alanda sadece zengin çiftçide bulunmaktadýr. Ziraat Bankasý ile Halk Bankasýnýn vermiþ olduðu küçük çiftçi kredilerinin kademeli olarak kaldýrýlmasýndan sözedildiði halde, zengin
çiftçilere açýlan kredilerin azaltýlmasýndan sözedilmemektedir.
Böylece köylülük içinde 1950ler sonrasýnda baþlayan sýnýfsal
farklýlaþma ve ayrýþma sonucu ortaya çýkan çeliþkilerin, IMF anlaþmasýnda, küçük üretimin tasfiyesi için kullanýlacaðý açýklanmaktadýr.
Yeni tarým politikalarýnýn diðer bir yaný da, 2001 yýlý Mart ayýna kadar tamamlanacak olan çiftçi kayýt sistemiyle, köylülerden
gelir vergisi alýnmasý uygulamasýnýn baþlatýlmasýdýr. Kaldýrýlan tarým subvansiyonarýyla, kesilen küçük çiftçi kredileriyle mülksüzleþtirilemeyen köylü kitlesinin de gelir vergisi uygulamasýyla mülksüzleþtirilmeleri hedeflenmektedir.
Böylece, kýrsal nüfusun büyük oranda mülksüzleþtirilmeleriyle
kapitalist çiftliklerin kurulmasýnýn önü tümüyle açýlmýþ olacaktýr.
Kentlere göç etmeyen kýrsal nüfusun da, bu kapitalist çiftliklerde tarým iþçisi olarak istihdam edilmesi planlanmýþtýr. 1950lerden itibaren uygulamaya sokulan yeni-sömürgecilik uygulamalarýnýn son halkasý da (kapalý üretim birimlerinin yýkýlarak pazar için üretimin
egemen kýlýnmasý) böylece gerçekleþtirilmek istenmektedir.
Ancak tarýmla ilgili uygulamalar sadece köylü kitlesinin
mülksüzleþtirilmesiyle sýnýrlý deðildir. Niyet Mektubuna þunlar yazýlmýþtýr:
2000 yýlý hububat destekleme fiyatlarý, destekleme fiyatlarý ve tahmin edilen dünya piyasa fiyatý arasýndaki fark, tahmin
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edilen dünya c.i.f. piyasa fiyatýnýn %35inden fazla olmayacak
þekilde belirlenecek ve 2001 yýlýnda bu fark daha da azaltýlacaktýr. Destekleme fiyatlarý ton baþýna 150 USDden aþaðý
olmayacaktýr. Ýthal tarifeleri, tarife dahil ithal fiyatý, yukarýda
açýklanan destekleme fiyatýndan daha yüksek olacak þekilde
ayarlanacaktýr. Tahmin edilen dünya fiyatý Þikago Borsasýnda
(Chicago Board of Trade) kote edilen USA2HRWnin fiyatýna baðlý olarak belirlenecektir. TMO tarafýndan yapýlan hububat alým miktarýný düþürmek ve TMOnun yüksek miktarlý stok
tutmasýndan kaynaklanan zararlarýný ortadan kaldýrmak için
Hükümet, TMO iç satýþ fiyatlarýnýn (i) TMOnun alýþ fiyatý artý
satýþ zamanýna kadar olan maliyetinden (stoklara zýmni olarak
uygulanacak faiz oraný dahil olmak üzere) veya (ii) ayný kalitedeki hububatýn ithal tarifesi dahil parite fiyatýndan, hangisi daha
az ise o fiyattan daha düþük olmayacaðýný açýklayacaktýr.

Emperyalist ülkelerin, özellikle Amerikan emperyalizminin,
genetik alanda geliþtirilen tekniklerle tarýmsal üretimi olaðanüstü
artýrdýðý ve dolayýsýyla yýllardýr sürekli baþta buðday olmak üzere
tarým ürünleri fazlasý sorunu ile yüzyüze bulunduðu bir dönemde,
ülkemizdeki buðday fiyatýnýn Þikago Borsasýna göre belirlenmesi,
açýkça ülkedeki tahýl üretiminin tasfiye edilmesi anlamýna gelmektedir. Bu tasfiye hareketi, ayný zamanda ülkenin bugüne kadar sanayi
ürünlerindeki dýþa baðýmlýlýðýnýn tarým ürünleri alanýna geniþletilmesi
sonucunu doðuracaktýr. Ýletiþim ve enerji gibi stratejik sektörlerde
gerçekleþtirilecek özelleþtirmeyle saðlanacak olan emperyalizme baðýmlýlýk, tarým ürünleriyle tam baðýmlýlýða dönüþtürülmektedir. Bunun sonucu olarak, ülkemizde yaþayan her kiþi, baþta ABD olmak
üzere, tüm emperyalist ülkelerin vatandaþlarýyla eþit hale gelmektedir. Onlarýn aldýklarý ekmeðin buðday fiyatýyla, ülkemizdeki vatandaþlarýn ekmeklik buðdayýnýn fiyatý eþitlenerek, ekmek fiyatlarý
eþitlenmiþ olacaktýr. Bu, bir yandan fiyatlarýn dolarizasyonunu saðlamada büyük bir adým olacaðý gibi, ulusal paranýn, yani TLnin dolarla yer deðiþtirmesi için de önemli bir temel teþkil edecektir.
Ve tüm bunlarýn karþýsýnda, küçük-burjuvalar ve aydýnlarý,
ellerinde hesap makineleriyle þöyle diyeceklerdir:
Kötü mü? Fiyatlar dolarla belirlendiðinde, ücretler de
dolarla ödenecektir. Böylece TLnýn deðer kaybetmesinden kaynaklanan gelir kayýplarý ortadan kalkacaktýr. Bu
iþten en fazla iþçiler kârlý çýkacaktýr. Hem yýllardýr vergi
ödemeyen köylüler vergilendirilerek ülke ekonomisine bizler gibi katký yapmalarý saðlanacak, hem de demagog
politikacýlarýn oy uðruna tarým ürünleri fiyatlarýný istedikleri gibi yükseltmeleri engellenecektir. Bunlar hiç de fena
deðil.
Ve ekleyeceklerdir:
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Kaybeden yok, Kazanan Türkiye!
Öyle ya, bir yandan yýllardýr vergilendirilemeyen (1926da
aþarýn kaldýrýlmasýndan buyana) köylüler vergilendirilecek, diðer yandan buðday ve diðer tahýllarýn fiyatlarý aþaðýya çekilecek, böylece
hem hazine kazanacak, hem ekmek fiyatlarý ucuzlayacaðý için
halk kazanacak!
Ýþte globalizm savunucularý, emperyalizme baðýmlýlýðýn faziletleri üzerine tezler hazýrlayanlarýn, geliþmeler karþýsýndaki tavýrlarý böyle olmaktadýr.
Bugün Dünya Bankasýnýn övgüler dizdiði tarým reformu,
tarýmda kapitalist üretim iliþkilerinin egemenliðinin mutlak bir biçimde saðlanmasý için atýlacak son adýmlarý ortaya koymaktadýr. Yukarda belirttiðimiz gibi, bu son adým, kýrsal nüfusun mülksüzleþtirilmesi
ve kýrsal alanlarýn insansýzlaþtýrýlmasýyla sonuçlanacak adýmdýr.
1970lerde, devrimci silahlý mücadelenin kýrsal alanlardaki etkinliðini
kýrabilmek amacýyla küçük üreticilerin desteklenmesi projeleri
geliþtiren Dünya Bankasý, 2000lere girildiðinde, daha düne kadar
desteklediði küçük üreticilerin tasfiyesi için projeler geliþtirmektedir.
Oysa ki, Dünya Bankasýnýn gerek 1970lerdeki tarým politikalarý ile
günümüzdeki tarým politikalarý arasýnda hiçbir fark yoktur. Her dönemde emperyalizmin temel amacý, bir yandan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki kýr gerillasýnýn kitlesel desteðini ortadan kaldýrmak, diðer
yandan kýrsal alanlarda kapitalist üretim iliþkilerini egemen kýlmak
olmuþtur.
Vietnam savaþýnda Amerikan emperyalizminin stratejik köycükler oluþturarak, kýrsal nüfusu azaltma uygulamalarýnýn baþarýsýzlýðýna paralel olarak geliþtirilen küçük üreticilerin desteklenmesi projesi de, yýllar içinde etkili olamamýþtýr. Bugün yeniden Vietnam savaþýndaki planlara geri dönülmektedir: Kýrsal alanlarýn insansýzlaþtýrýlmasý ve üretim alanlarýnýn bütünleþtirilmesi.
Þüphesiz emperyalizmin bu amaçlarý, depolitizasyonun egemen olduðu bizim gibi ülkelerde, pek çok kiþiyi ilgilendirmeyecektir. Ve hatta, bu amaçlar pek çok kesim tarafýndan desteklenecektir
de. Gerçekleþtirilmek istenenin, bizzat bir ülkenin kendi geleceðini
belirlediði ise, hep bir yana itilebilecektir.
Tarýma yönelik subvansiyonlarýn kaldýrýlmasý ve tahýl fiyatlarýnýn Þikago Borsasýna endekslenmesi, köylülerin topyekün mülksüzleþtirilmeleri sonucunu doðurmanýn ötesinde, tarým ürünlerinde,
gerek fiyat açýsýndan, gerekse alým açýsýndan, dýþa tam baðýmlý hale
getirmesi, tüm halkýn, kýsa dönemli fiyat düþüþlerinden öte, uzun
dönemli fiyat yükseliþleriyle uðrayacaðý kayýplar düþünülebileceðin
çok daha ötesindedir.
Yýllýk olarak ortalama 15-18 milyon ton buðday üretimi yapýlan ülkemizde, buðday fiyatýnýn Þikago Borsasýnda belirlenmesiyle
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ortaya çýkacak toplam kayýp miktarý (150 dolar/ton ve 18 milyon ton
üretim hesabýyla) 720 milyon dolar olmaktadýr. Buðdayýn ton baþýna
üretim maliyetinin 200 dolar olduðu bir ülkede, bu fark, ülke dýþýna
net döviz transferi anlamýna gelmektedir.
Diðer yandan, Þikago Borsasý, her borsa gibi, hem spekülasyon alanýdýr, hem de arz-talep iliþkileriyle sürekli deðiþen fiyatlara
sahiptir. Ve her zaman olduðu gibi, üretim alanlarýnda tekel durumunda olan ülkeler ve þirketler, kendi çýkarlarýna uygun olarak fiyatlarý deðiþtirebilme gücüne sahiptirler. Herhangi bir ülkenin buðday
talebi, kaçýnýlmaz olarak fiyatlarýn yükselmesine neden olmaktadýr.
Tarým ürünleri alanýnda oluþan tekel durumu, fiyatlarýn tekellerce
belirlenmesini getireceðinden, tekel kârýný içermek durumundadýr.
Bunun sonucu olarak, bugün 150 dolar civarýnda görünen buðday
fiyatlarý, spot alýmlarda 200 dolarýn üzerine yükselmek durumundadýr. Ülkemizdeki hayvancýlýk sektöründe görüldüðü gibi, ithal etin
ülke içindekinden çok daha düþük olduðu iddiasý ile baþlatýlan kampanya sonucunda, et fiyatlarý emperyalist ülkelerdeki fiyatlarýn üstüne çýkmýþtýr. Ayný durum, bugün tüm tarým ürünleri için gündeme
getirilmektedir.
Böylece, küçük-burjuvalarýn ve aydýnlarýnýn her türlü garantisine raðmen, kýrsal nüfus %10larýn altýna indirilmesiyle, elde edileceði varsayýlan vergi gelirleri büyük oranda ortadan kalkacak ve
tarým ürünlerinin fiyatlarý ülke içi üretim maliyetlerinin çok üstünde
gerçekleþecektir. Bu durumdan da en fazla etkilenecek kesim ise
kent küçük-burjuvazisinin bizzat kendisidir. Çünkü bu ürünlerin nihai tüketicisi, kentlerde oturan insanlardýr.
Bu kaçýnýlmaz sonuç, yani küçük-burjuvazinin yoksullaþmasý, bugün uygulamaya sokulan IMF programýnýn en bilinen sonucu durumundadýr.
Kent küçük-burjuvazisinin orta gelir düzeyine sahip olan kesimleri, mevcut gelirleriyle, bugünkü koþullarda yaþamlarýný sürdürememektedirler. Ellerinde bulunan birikimlerini (para), deðiþik getiri alanlarýna yatýrarak, ek bir gelir sahibi durumundadýrlar. Çokluk,
faiz, döviz ve repo iþlemlerine yatýrýlmýþ olan bu paralar, bugüne kadar bu kesimlerin yaþam standartlarýnýn garantisi olmuþtur. Ama
þimdi, düþen faiz oranlarý ve sabit kur politikalarý ile, bu getiri alanlarý ortadan kalkmýþtýr.
Aralýk 1999 tarihi itibariyle ek gelir olarak faizden elde edilen
para miktarý, faiz oranlarýnýn 30 puan aþaðý çekilmesiyle, birden
ortadan kalkmýþtýr. Öte yandan, ilan edilen enflasyon rakamý esas
alýndýðýnda, 2000 yýlýnda fiyatlar %20 artacaktýr. 30 puan azalan bir
gelir ve karþýlýðýnda fiyatlarýn %20 artýþý ile karþý karþýya olan bu kesimlerin yaþam düzeyi, 1999 yýlýna göre %50 azalmýþ olacaktýr. IMF
programýnýn temelini oluþturan talep daraltýlmasý hedefi, böylece
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kent küçük-burjuvazisi açýsýndan yarý yarýya gerçekleþtirilmektedir.
Diðer yandan, ilan edilen enflasyon oraný ile gerçekleþmesi beklenen
enflasyon oraný arasýndaki 35 puanlýk fark da, bu talep daralmasý
içine alýndýðýnda, kent küçük-burjuvazisinin 2000 yýlýndaki kayýplarý
%85lere çýkmaktadýr.
Ýþte küçük-burjuva reformist aydýnlarýnýn IMF ile yapýlan standby anlaþmasýna verdikleri destek de, iþçi ve köylü kitlesinin %100
oranlarýndaki gelir kaybý karþýsýnda kendilerinin %85 dolaylarýnda
ortaya çýkacak gelir kaybý arasýndaki farkla belirlenmektedir. Bir baþka deyiþle, küçük-burjuva reformist aydýnlarý, kendi sýnýfýnýn orta ve
üst gelir gruplarýnýn, diðer kesimlere göre 15 puan daha az yoksullaþacaðýnýn sevinci içindedir. Böylece, aðaca bakýp ormaný görmekten
uzaklaþtýrýlan kent küçük-burjuvazisinin bu kesimleri, kendilerinin
1999 yýlýna göre %85 gelir kaybýna uðramalarýna deðil de, iþçi ve
köylülerden 15 puan daha az kayba uðrayacaklarýnýn sevinci ile
emperyalizme ve oligarþiye destek vermektedir.
Evet, kaybedenler ve kazananlar çok açýktýr. Emperyalist
tekeller ile onlarýn ülke içindeki iþbirlikçisi tekelci burjuvazi dýþýnda
herkes kaybedecektir. Bu kayýplar, her sýnýf için ve her sýnýfýn deðiþik
kesimleri için, ayný zamanda ve birden ortaya çýkmayacaktýr. Bazý
kesimler çok daha önce IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn sonuçlarýndan etkilenecektir; bir baþka kesimler ise, orta vadede bu
sonuçlarý yaþayacaklardýr. Bu yüzden, somutta, uygulamadan etkilenen kesimlerin uygulamaya karþý tepkileri deðiþik zamanlarda ortaya
çýkacaktýr. Bu tepkilerin ortaya çýkýþ durumuna ve konumuna baðlý
olarak, ülke içindeki siyasal iliþkiler pek çok deðiþkenliðe sahne olacaktýr. IMF programýnýn tam olarak uygulanmasý bu siyasal iliþkilerdeki deðiþikliklerle belirlenecektir. Özellikle tekelleþememiþ burjuvazinin (orta burjuvazi) siyasal tepkisi, mevcut DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinin geleceðini belirleyecektir. Bunun ötesinde, küçük-burjuvazinin tepkisi, kýsa ve orta vadede fazla birþey deðiþtirmeyecektir. Örgütsüzlüðü, bireyciliði ve depolitizasyonu bir nitelik gibi
sunan ve benimseyen küçük-burjuvazi, beklentilerinin tüm ötesinde,
en fazla kaybeden kesim olacaktýr. Ama yine de onlar, kaybeden
yok, kazanan Türkiye diyerek bir süre daha kendilerini teselli etmeye
devam edeceklerdir. Ta ki, IMF reçetelerinin balyozu somutta kendi
kafalarýnda patlayana dek.
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Menkul Kýymetler Borsasý
Kazandýrýyooor!
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 53, Ocak-Þubat 2000

1984 yýlýnda T. Özalýn baþbakanlýðý ile birlikte baþlayan köþedönmecilik anlayýþýnýn Türkiyedeki en tipik ifadesi, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn (ÝMKB) 1986 yýlýnda faaliyete geçmiþ olmasýdýr. Nerdeyse, ayný yýllarda geniþ kesimlerin ellerine geçen tüm
paralarý yatýrdýklarý at yarýþlarý gibi, Ýstanbul Borsasý, yoðun köþedönme alaný olarak ortaya çýktý. Hemen hergün, birilerinin borsada
oynayarak bir günde kaç milyon götürdükleri konuþuluyordu.
Tek bir dikili aðacý olmadýðý söylenen Özal ailesi, Ýstanbul Borsasýnýn en önemli reklamcýsý ve müþterisi olarak bu dönemde ortaya
çýkmýþtý.
Bu dönemde Ýstanbul Borsasý, benim memurum iþini bilir
sözleriyle baþlayan rüþvet döneminin en önemli aracýsý olarak ortaya çýkmýþ ve hertürlü rüþvet, yolsuzluk, kara para, Ýstanbul Borsasý
aracýlýðýyla aklanýlmýþtýr. Birbiri ardýna açýlan döviz bürolarý, bu aklanan paralarýn T.Lndan dolara çevrilmesi iþlemlerinin yapýldýðý yerler olarak en çok iþ yapan iþyerleri durumuna gelmiþtir.
Yýllar önce Engels, borsanýn kapitalist sistem içindeki yerini
ve rüþvet ile baðlantýsýný þöyle ortaya koymuþtur:
Modern toplumsal koþullarýmýz içinde gitgide kaçýnýlmaz bir zorunluluk durumuna gelen, ve proletarya ile bur-
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juvazi arasýndaki son kesin savaþýn, ancak kendi çerçevesinde sonuna kadar götürülebileceði devlet biçimi olan
demokratik cumhuriyet, [bu -ç.] en yüksek devlet biçimi,
servet ayrýmlarýný artýk resmen tanýmaz. Zenginlik, demokratik cumhuriyette, gücünü, dolaylý, ama o kadar da güvenli bir biçimde gösterir. Bir yandan, Amerikanýn klasik
bir örnek sunduðu, memurlarýn düpedüz rüþvet yemesi,
öbür yandan, hükümetle borsa arasýndaki ittifak biçimi
altýnda; bu ittifak, devlet borçlarý ne kadar çok artar, ve
hisse senetli þirketler, yalnýzca ulaþtýrmayý deðil, üretimin
kendisini de ellerinde ne kadar çok toplar ve böylece borsada ne kadar merkezi bir durum kazanýrlarsa, o kadar
kolay gerçekleþir.29
Lenin, Engelsin bu saptamasýný, Kievskinin demokratik cumhuriyette, zenginliðin egemen olamayacaðýna iliþkin iddiasýný yanýtlarken þöyle yorumlamaktadýr:
Ýþte size, kapitalizmde demokrasinin elde edilebilirliði sorunu üzerinde mükemmel bir ekonomik tahlil örneði. Emperyalizmde, kendi kaderini tayin hakkýnýn elde
edilebilirliði, o sorunun bir parçasýdýr.
Demokratik cumhuriyet, kapitalizmle mantýksal olarak çeliþir, çünkü demokratik cumhuriyet, zenginle yoksulu resmi olarak eþitler. Bu, ekonomik sistemle siyasal
üstyapý arasýnda bir çeliþkidir. Emperyalizmle cumhuriyet
arasýnda da ayný çeliþki vardýr. Serbest rekabetten tekelciliðe dönüþümün, siyasal özgürlüklerin gerçekleþtirilmesini
daha da güçleþtirmiþ olmasý gerçeði bu çeliþkiyi derinleþtirir ve aðýrlaþtýrýr.
Öyleyse, kapitalizm demokrasiyle nasýl uzlaþýr? Sermayenin mutlak kudretini dolaylý yoldan yürüterek. Bunun iki ekonomik yolu vardýr: (1) Doðrudan rüþvet; (2)
hükümet ile hisse senetleri borsasý arasýnda ittifak.
(Bu bizim tezlerimizde ifade edilmiþtir. Burjuva sistemde
mali-sermaye herhangi bir hükümete ve herhangi bir memura dilediði gibi rüþvet vererek [onlarý -ç.] satýn alabilir!)
Bir kez meta üretimi, burjuvazi ve para gücü egemen
olunca, hangi hükümet, hangi demokrasi olursa olsun,
(doðrudan ya da hisse senetleri borsasý yoluyla) rüþvete
ulaþýlabilir.
Peki öyleyse, kapitalizm yerini emperyalizme býraktýðý
29
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zaman, yani tekelci kapitalizm-öncesi, yerini tekelci kapitalizme býraktýðý zaman, bu açýdan deðiþen þey nedir, diye
sorulabilir?
[Deðiþen þey -ç.] yalnýzca hisse senetleri borsasýnýn
gücünün artýþýdýr. Çünkü mali-sermaye, banka sermayesiyle kaynaþmýþ olan en yüksek, tekelci düzeydeki sanayi
sermayesidir. Büyük bankalar hisse senetleri borsasýyla
kaynaþýr ve onu içine emer. (Emperyalizm hakkýndaki yazýn, hisse senetleri borsasýnýn gerileyen rolünden, ancak
her dev bankanýn bizzat bir hisse senetleri borsasý oluþu
anlamýnda gerileyen rolünden sözeder.)
Dahasý var. Eðer genel olarak servet, rüþvet ve hisse
senetleri borsasý yoluyla, herhangi bir demokratik cumhuriyet üzerinde egemenliðini tam olarak kurabiliyorsa, o
zaman Kievski, çok garip bir mantýk çeliþkisine düþmeksizin, nasýl olur da, emirlerinde milyarlar bulunan tröstlerle bankalarýn engin servetinin, yabancý, yani siyasal bakýmdan baðýmsýz bir cumhuriyet üzerinde mali-sermayenin
egemenliðini gerçekleþtiremeyeceði görüþünü sürdürebilir?
Evet? Yabancý bir devlette memurlara rüþvet verilmesi
gerçekleþtirilemez mi? Yoksa hükümet ile hisse senetleri borsasý arasýndaki ittifak yalnýzca kiþinin kendi hükümeti için mi sözkonusudur?30 (abç)
Þüphesiz, Engels ve Leninin demokratik cumhuriyet çerçevesinde kapitalistlerin mutlak egemenliðinin nasýl sürdürüldüðüne iliþkin bu saptamalarý, tasfiye süreci içindeki PKKnin yeni açýlýmýnýn tüm dayanaklarýný ortadan kaldýrdýðý için de önemli olmakla birlikte, asýl konumuz, borsanýn kapitalist sistem içindeki iþlevlerinin bütünselliði olduðu için buna deðinmeyeceðiz.
Ülkemiz somutunda Özal döneminin sonuna gelindiðinde,
borsa giderek gündemden düþmeye baþlamýþtýr. Bunun temel nedeni, Ýstanbul Borsasýnýn devlet memurlarýna verilen rüþvetin bir
aracý olarak kullanýlmasý iþlevinin sonuna gelinmesidir. 1991 seçimleri sonrasýnda DYP-SHP hükümetinin kurulmasýyla birlikte Ýstanbul
Borsasý, gözle görülür bir biçimde, ülke gündeminin alt sýralarýna
düþmüþtür.
1997 yýlýnda Asya Krizinin patlak vermesiyle birlikte, yeniden tüm dikkatler borsaya ve borsa birleþik endeksine yönelmeye
baþlamýþtýr. Bir gecede çöken Uzak-Doðu borsalarýna iliþkin haberler, hemen hemen tüm medyada en geniþ biçimde yer alýrken, Ýstanbul Borsasý, tarihinin en düþük seviyesine gerilemiþ ve
30
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bir hafta içinde %15 deðer kaybederek, endeks ikibinler seviyesine
düþmüþtür. Ve böylece, geniþ halk kitleleri, borsaya iliþkin haberlerin ülke ekonomileriyle olan iliþkisini keþfetmiþtir.
1986 yýlýnda faaliyete geçen Ýstanbul Borsasý endeksi 100 dolarla baþlamýþ ve 1990 yýlýnýn yaz aylarýnda tarihi zirveyi yakalayarak, 1.081 dolara kadar yükselmiþtir. Bu tarihten itibaren sürekli düþen
ve belirli kesimlerin spekülasyonlarýyla sabit bir bantta seyreden
Ýstanbul Borsasý, Asya Krizinin patlak vermesiyle birlikte 1999 Ocak
ayýnda 453 dolara kadar gerilemiþtir. Ýstanbul Borsasý birleþik endeksi,
18 Nisan seçimleriyle birlikte yeniden týrmanýþa geçmiþ ve her
türlü olumsuz ekonomik geliþmeye raðmen bu týrmanýþýný sürdürmüþtür. 2000 yýlýna girildiðinde birleþik endeks deðeri, 1.619 dolara yükselmiþ ve Ocak ayýnýn ilk iki haftasýnda 2.050 dolar seviyelerine çýkmýþ ve birleþik endeks 20.000lere ulaþmýþtýr. Ve ardýndan,
borsacýlarýn sýkça kullandýklarý deyimle, kâr realizasyonu ya da
kâr satýþlarý baþlamýþ ve endeks deðeri 1.800 dolara düþmüþtür.
Ve iþte, bu geliþmeler, borsanýn rüþvet dýþýndaki iþlevlerini
ülkemiz somutunda görünür hale getirmiþtir.
Bugün Ýstanbul Borsasý, geniþ halk kitlelerinin ellerindeki her
türden birikimlerinin sermayeleþtirilmesi iþlevini yerine getirmektedir. Faize yatýrýlmýþ paralarýn, üretim ve yatýrýma yöneltilmesi demagojisiyle yürütülen bu sermayeleþtirme eylemi, borsanýn olaðan
iþleyiþi içinde geniþ bir mülksüzleþtirmenin bir yansýsý durumundadýr.
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte resmiyet kazanan mülksüzleþtirme süreci, öncelikle geniþ halk kitlelerinin (kendi
deyiþleriyle küçük yatýrýmcýlarýn) ellerindeki her türden tasarrufun
para-sermaye haline getirilmesi sürecidir. Bugün Ýstanbul Borsasýnda
meydana gelen rekorlar, bu sürecin etkin bir biçimde iþlediðini
göstermektedir.
Ýlk yapýlan, küçük yatýrýmcýlarýn ellerindeki paralarýn (ki bunlar sermaye deðildir) bir biçimde para-sermaye haline getirilmesi
için borsaya yönlendirilmesi olmuþtur. Faiz oranlarýnýn düþürülmesi,
döviz kur artýþýnýn iki yýl süreyle sabitlenmesi ve kira artýþýnýn sýnýrlandýrýlmasý kararlarýyla, bu alanlarda toplanmýþ olan küçük yatýrýmcýlarýn tasarruflarý hýzla borsaya yöneltilmiþtir. Böylece, borsaya
yatýrýlan her tasarruf, para-sermaye haline dönüþerek, sermayenin
yeniden üretimi sürecine dahil edilmiþtir. Ancak dünya ekonomik
buhranýnýn niteliði ve ülkemizdeki biçimleniþinin para-sermayeye
iliþkin oluþu, bu yönlendirme içinde küçük yatýrýmcýlarýn dikkatlerinden özenle gizlenmiþtir.
Bundan sonraki süreç, kapitalist sistemin kendi içindeki mülksüzleþtirmenin gerçek niteliklerinin ortaya çýkmasý sürecidir.
Bilindiði gibi, son birkaç yýldýr süregiden dünya ekonomik
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buhraný, ekonomik durgunluk çerçevesinde metalarýn ve sermayenin aþýrý üretiminin bir sonucudur. Metalarýn aþýrý üretimi, emperyalizme baðýmlý ülkelerin iç pazarlarýnýn bu ülke metalarýna açýlmasý
uygulamasýný getirirken; sermayenin aþýrý üretimi, emperyalist-kapitalizmin tarihinin en büyük mülksüzleþtirme sürecini baþlatmýþtýr.
... kapitalist üretim tarzý, kendi ayaklarý üzerinde duracak hale gelir gelmez, emeðin daha geniþ ölçüde toplumsallaþmasý, toprak ile diðer üretim araçlarýnýn toplumsal olarak daha fazla sömürülen ve dolayýsýyla ortak üretim araçlarý olarak geniþ ölçüde kullanýlan üretim araçlarý
haline dönüþtürülmesi ve özel mülk sahiplerinin daha fazla
mülksüzleþtirilmeleri yeni bir biçim alýr. Þimdi mülksüzleþtirilecek olan kimse, artýk, kendi hesabýna çalýþan emekçi
deðil, bir çok emekçiyi sömüren kapitalisttir. Bu mülksüzleþtirme, kapitalist üretimin kendi içinde taþýdýðý yasalarýn
iþlemesiyle, sermayenin merkezileþmesi ile gerçekleþir.
Bir kapitalist, daima birçoklarýnýn baþýný yer.31 (abç)
Bugün ülkemizde olduðu gibi, tüm dünyada, kapitalist üretimin yasalarý iþlemekte ve sermayenin aþýrý-üretimi koþullarýnda, kapitalistler arasýnda tam bir ölüm-kalým savaþý verilmektedir. Birkaç
büyük tekelin, daha az büyüklerini ya da kendini koruyamayan daha
büyük tekelleri mülksüzleþtirmesi gündemdedir.
Sermayenin aþýrý-üretimi, yani dünya çapýnda para-sermayenin aþýrý birikimi ve buna baðlý olarak sermayenin kâr oranlarýnýn
sürekli düþüþü karþýsýnda, Küçük, daðýnýk sermaye kitleleri, böylece zorla, spekülasyon, kredi sahtekarlýklarý, sermaye dolandýrýcýlýðý
ve bunalýmlarla dolu maceralý bir yola itilmiþlerdir.32 Bu maceralý
yolun tüm kapitalist tekeller için, ilk ve ortak yaný, ellerinde az ya
da çok bir birikime sahip olan halk kitlelerinin birikimlerini þu ya da
bu yolla kendi öz sermayesini güçlendirmek amacýyla para piyasasýna çekilmesidir. Ýþte borsa, bu iþin gerçekleþtirilmesi için en
elveriþli araç durumundadýr.
Ülkemiz somutunda IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla
birlikte bütünsel olarak planlanmýþ olan bu uygulama, bir yandan
enflasyonun denetim altýna alýnmasý için kitlesel talebin düþürülmesini, diðer yandan birikmiþ küçük para birikimlerinin para-sermayeyeye dönüþtürülmesi için borsaya yöneltilmesi olarak baþlatýlmýþtýr.
Ýki yýl süreyle döviz fiyatlarý artýþýnýn sabitlenmesi, mevduat faiz oranlarýnýn ve repo faizlerinin aþaðý düþürülmesi, kaçýnýlmaz olarak
küçük ve orta burjuvazinin uzun yýllardýr faizde tuttuðu paralarýný
borsaya yöneltmiþtir. Böylece borsada iþlem gören þirket hisseleri,
31
32
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bu yeni (taze) para ile deðer kazanmaya baþlamýþtýr. Þirketlerin
hisse senetleri karþýlýðýnda vermek durumunda olduklarý temettüleri (kâr paylarý) en fazla %2-2,5 oranýndayken, borsada hisselerin deðer kazancý %30-40lara kadar çýkabilmektedir. Kýsa vadeli borsa
yatýrýmý, oyunun kurallarýný bilenler için, birkaç gün deðil, birkaç
saat içinde %30-40 kâr saðlamak durumundayken, küçük tasarruf
sahipleri için, yýllýk %2-2,5luk bir temettüyle yetinmek sözkonusudur.
1999 yýlý enflasyonunun tüketici fiyatlarý açýsýndan %68 olduðu, 2000 yýlý için enflasyon oranýnýn %20 olarak hedeflendiði bir ülkede, küçük tasarruf sahiplerinin borsaya yönelerek küçük yatýrýmcý haline getirilmeleriyle meydana gelen kayýplarý %100leri bulmaktadýr.
Faiz ve repo gelirleriyle yaþamlarýný sürdüren ya da belirli bir
yaþam standardýný sürdürmeye alýþmýþ olan rantiye kesimin büyük
bir niceliðini oluþturan küçük tasarruf sahipleri, 2000 yýlý sonu
itibariyle %100 mülksüzleþtirilmiþ olacaklardýr. Bunun parasal büyüklüðü, borsanýn iþlem hacmiyle azçok hesaplanabilir.
1997 yýlýnda günlük ortalama 231 milyon dolar olan Ýstanbul
Borsasýnýn iþlem hacmi, 1998 yýlýnda 284 milyon dolara yükselmiþ
ve 1999 yýlýnda 282 milyon dolarda kalmýþken, Ocak 2000de ortalama 1 milyar dolarlýk günlük iþlem hacmine ulaþmýþ ve 18 Ocak
günü iþlem hacmi 2 milyar 250 milyon dolar olmuþtur. (Bundan önceki en yüksek iþlem hacmi 1 milyar 256 milyon dolarla 2 Aðustos
1990 yýlýnda gerçekleþmiþtir.)
Asya Krizi baþladýðýnda Ýstanbul Borsasýnda iþlem gören
þirketlerin toplam piyasa deðerleri 62 milyar dolardan 31 milyar dolara inmiþtir. (1999 Ocak ayý deðeri.) Eylül 1999 tarihi itibariyle þirketlerin
piyasa deðeri 55 milyar dolara çýkmýþtýr. 2000 yýlýnda borsaya gelen
yeni paralarla birlikte þirketlerin deðerinin 100 milyar dolar seviyelerine çýkmasý sözkonusudur. Bu, ayný þirketlerin yýllýk temettü oranlarýnýn %2-2,5larda seyrettiði ve GSMHnýn büyüme oranýnýn 1999
da -2 (eksi 2) olduðu ve 2000 yýlý için %1-2 oranýnýn planlandýðý bir
ülkede, þirketlerin deðerlerindeki bu artýþ fiktiftir.
Tüm bu temel veriler, IMFyle yapýlan stand-by anlaþmasý sonrasýnda halk kitlelerinin elindeki tasarruflarýn 30-40 milyar dolar tutarýndaki kesiminin kriz içindeki þirketlere borsa yoluyla aktarýlmaya
çalýþýldýðýný göstermektedir.
Dünya ekonomik buhranýnýn þiddetle yansýdýðý ülkemizde,
þirketlerin yapay olarak deðerlenmesi, iþletme sermayelerinin güçlendirilmesi anlamýna gelmektedir. Ve asýl öykü bundan sonra baþlamaktadýr.
Burada söz konusu olan, dünya çapýnda para-sermayenin
aþýrý birikimi, dolayýsýyla kâr oranlarýnýn düþmesidir. Bu durumda,
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sermayeler arasýnda bir savaþ baþlar. Bu savaþ, bir kýsým sermayenin atýl kalmasýyla, ya da düpedüz iflas yoluyla ortadan kalkmasýyla,
kâr oranlarýnýn yeniden yükseleceði döneme kadar devam eder.
Gerçekte bu, sermayenin bir kýsmýnýn tamamen ya
da kýsmen atýl kalmasý (çünkü, bu sermayenin kendi deðerini geniþletmeden önce, bir kýsým faal sermayeyi bir yana
itmesi zorunludur) ve öteki kýsmýnýn, hiç kullanýlmayan
ya da kýsmen kullanýlan sermayenin baskýsý yüzünden
daha düþük kâr oranýnda deðerler üretmesi biçiminde
görülebilir...
Eski sermayenin bir kýsmý, her türlü koþul altýnda kullanýlmadan kalmak zorundadýr; sermaye olarak faaliyet
gösterdiði ve bu yönüyle deðer ürettiði sürece, kendine
özgü sermaye niteliðine son verir. Sermayenin hangi kýsmýnýn özellikle etkileneceðini rekabet savaþýmý belirleyecektir. Ýþler yolunda gittiði sürece, rekabet, genel kâr oranýnýn eþitlenmesi halinde gördüðümüz gibi, kapitalist sýnýf
arasýnda bir kardeþlik havasý estirir ve böylece her biri ortak yaðmadan kendi yatýrýmý oranýnda pay alýr. Ama sorun,
kârýn deðil zararýn paylaþýlmasý halini alýr almaz, herkes kendi payýna düþen zararý en aza indirme ve bunu
bir baþkasýnýn sýrtýna yükleme çabasýna düþer. Kapitalist sýnýf için, kayba uðramak kaçýnýlmazdýr. Her kapitalistin, bu zararýn ne kadarýný yüklenmek zorunda kalacaðý,
yani bunu ne ölçüde paylaþmak durumunda kalacaðý, göstereceði güce ve kurnazlýða baðlýdýr ve o zaman rekabet, düþman kardeþler arasýnda bir savaþa dönüþür. Her
bireysel kapitalistin çýkarlarý ile bütünüyle kapitalist sýnýfýn
çýkarlarý arasýndaki uzlaþmazlýk, týpký daha önce, aralarýndaki çýkar özdeþliðinin pratikte rekabet yoluyla ortaya
çýkmasý gibi, suyüzüne çýkar. 33 (abç)
Böylece, sermaye piyasasýnda þirket birleþmeleri, þirket satýn almalar ve iflaslar birbirini izleyecektir. Ta ki, bir kýsým sermayeler ortadan çekilene kadar ya da düpedüz ortadan yokolana kadar.
Týpký 1980 sonrasýnda banker olaylarýnýn baþlamasýyla ortaya çýkan
büyük iflaslar gibi.
Ýþte menkul kýymetler borsasý, para-sermayenin deðiþik kaynaklardan toplanan paralarla desteklendiði, büyütüldüðü, dolayýsýyla kapitalistler arasýndaki mülksüzleþtirmede daha büyük bir nüfusun
birikmiþ paralarýnýn mülksüzleþtirildiði bir alan olmaktadýr. Normal
zamanlarda kapitalistler için ucuz kredi aracý olan, diðer yandan
devlet görevlilerine rüþvet vermenin yasal bir aracý olarak iþlev gö33
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ren menkul kýymetler borsasý, ekonomik buhran dönemlerinde küçük yatýrýmcýlarýn nicel olarak aðýrlýkta olduðu büyük bir kesimin
mülksüzleþtirilmesinin bir aracý olarak iþlev görür. Bugün IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla, 1986 yýlýnda kýsa yoldan para kazanmanýn bir aracý olarak ülkemiz gündemine giren Ýstanbul Borsasý, 1990a
kadar pek çok kiþinin hayallerinin yýkýldýðý bir at yarýþý olduðu görüldükten sonra, faize, repoya, yüksek kâr payý veren tefecilere
yönelen küçük tasarruflarýn yeni bir cazibe merkezi haline getirilmiþtir. Kýsa vadeli birkaç küçük getiri dýþýnda, orta ve uzun vadede, eldeki tüm birikimi, 1980lerin bankerleri gibi bir çýrpýda yokedecek olan borsanýn en büyük ayrýcalýðý ise, burada para yitirenlerin
hiçbir yasal güvencelerinin olmamasýdýr. Ocak ayýnda rekor zirve
yapan Ýstanbul Borsasýnda iþlem gören hisselerin þirketler bazýndaki incelemesi de, bu sonun fazla uzak olmadýðýný göstermektedir.
Bu son kaçýnýlmazdýr. Çünkü,
24 Ocak 1980 yýlýnda S. Demirelin baþbakanlýðýnda kurulmuþ
olan azýnlýk AP hükümetiyle uygulamaya konulan ve 12 Eylül askeri
darbesiyle tüm boyutlarýyla uygulanan ekonomik istikrar paketiyle
baþlayan süreçte, iþçi, köylü ve kent küçük-burjuvazisinin reel gelirlerindeki sürekli düþüþ koþullarýnda topluma benimsetilen köþedönmecilik zihniyeti (pragmatizm), her türlü olumsuz ekonomik,
sosyal, siyasal geliþme karþýsýnda bireysel çýkýþ yolunu arayan bireylerin oluþmasýna hizmet etmiþtir.
Ýþini bilen memur rüþvet yoluyla, kendisiyle ayný koþullarda
yaþayan ve gelirleri sürekli azalan kesimlerin sýrtýndan kendi bireysel yaþamý için avantajlar elde ederken; bir baþka iþbilenler ise,
siyasal parti iliþkileri içinde yolsuzluklarla kendini kurtarmaya çalýþmýþtýr. Bu ve benzeri birçok somut olguda açýkça gözlenen yeni
kavrayýþ, eski solcularýn üstün gayretleri ile kent küçük-burjuvazisi içinde kalýcý hale gelmiþ ve bu küçük-burjuva zihniyeti toplumun
her kesimine yayýlmýþtýr. Bunun sonucu ise, faiz, repo, döviz vb. yollarla ellerindeki paralarý günlük, haftalýk ya da aylýk olarak deðerlendiren, böylece kendini enflasyona ezdirtmeyen iþbilen, akýllý, kafasý çalýþan küçük-burjuva bireylerin sayýsal artýþý olmuþtur.
Bu bireyler, kendi bireysel kurtuluþ yolunu bulduklarýný sandýklarýndan, her türlü toplumsal mücadeleye karþý olmuþlar ve bu
mücadelenin çaðdýþý olduðunun propagandasýný yapmýþlardýr. Kapitalizmin nimetlerinden nasýl yararlandýklarýný öve öve bitiremeyen bu kesimler ve onlarýn dünya görüþü, ülkemizde yýllardýr süren
depolitizasyon sürecinin de temel dayanaðý olmuþlardýr.
Ama kapitalizmin kendi yasalarý iþlemeye devam etmiþtir.
Kent küçük-burjuvazisinin gerçek gelirlerinin dýþýndan elde ettikleri
kazançlarla sürdürdükleri yaþam koþullarý, emperyalist ekonomilerin buhranýyla birlikte sona ermiþtir. Ancak yýllardýr sürdürdükleri
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yaþam alýþkanlýklarý, dünya kavrayýþlarý, bireycilikleri, onlarýn bu gerçeði görmesini ve bilincine varmasýný engellemiþtir. Þimdi o çok
sevdikleri ve içinde mutlu olduklarý kapitalizmin yasalarý, görmedikleri ve görmek istemedikleri gerçekleri, onlarý mülksüzleþtirerek
göstermek durumundadýr. Sýnýf olarak, her zaman mülksüzleþerek
proleterleþmekten korkan küçük-burjuvazi, yeni milenyumun
gözkamaþtýrýcý havayi fiþek gösterileri altýnda son dansýný yapmaya çalýþmaktadýr. Bu dansýn salonu Ýstanbul Borsasý ve sloganý borsa kazandýrýyoooor olmaktadýr. Böylece 1982 banker olaylarýndan
sonra, ülkemiz tarihinin en kapsamlý mülksüzleþme dalgasý, mülksüzleþtirilecek olan küçük-burjuvazinin, emperyalizmin globalizminin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu olarak yer aldýðý bir törenle baþlamýþtýr.
Onlar, proletaryanýn yanýnda ve onun bir müttefiki olarak kendilerinin gerçek kurtuluþu için mücadele etmekten uzaklaþarak, emperyalizmin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu haline geliþleriyle,
bu mülksüzleþmeyi peþinen kabul etmiþlerdir. Onlar, artýk yükselen deðer deðil, düþenlerdir. Onlarýn deyiþiyle, düþenin dostu olmaz!
Onlarýn gerçek ve kalýcý tek dostunun proletaryadan baþkasý
olmadýðýný ve proletarya ideolojisinden baþka hiçbir ideolojinin kendilerini kurtaramayacaðýný, kendi yaþam deneyimleriyle öðrenme
zamaný gelmiþtir.
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Kazandýrmaya Devam Ediyor!
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 57, Eylül-Ekim 2000

Kurtuluþ Cephesinin Ocak-Þubat 2000 tarihli 53. sayýsýnda
yayýnlanan Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrýyooor! baþlýklý yazýda þunlarý ifade etmiþtik:
1984 yýlýnda T. Özalýn baþbakanlýðý ile birlikte baþlayan
köþedönmecilik anlayýþýnýn Türkiyedeki en tipik ifadesi, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn (ÝMKB) 1986 yýlýnda faaliyete geçmiþ olmasýdýr. Nerdeyse, ayný yýllarda
geniþ kesimlerin ellerine geçen tüm paralarý yatýrdýklarý
at yarýþlarý gibi, Ýstanbul Borsasý, yoðun köþedönme alaný olarak ortaya çýktý. Hemen hergün, birilerinin borsada
oynayarak bir günde kaç milyon götürdükleri konuþuluyordu. Tek bir dikili aðacý olmadýðý söylenen Özal
ailesi, Ýstanbul Borsasýnýn en önemli reklamcýsý ve müþterisi olarak bu dönemde ortaya çýkmýþtý.
Bu dönemde Ýstanbul Borsasý, benim memurum iþini
bilir sözleriyle baþlayan rüþvet döneminin en önemli aracýsý olarak ortaya çýkmýþ ve hertürlü rüþvet, yolsuzluk, kara
para, Ýstanbul Borsasý aracýlýðýyla aklanýlmýþtýr. Birbiri ardýna açýlan döviz bürolarý, bu aklanan paralarýn T.Lndan
dolara çevrilmesi iþlemlerinin yapýldýðý yerler olarak en
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çok iþ yapan iþyerleri durumuna gelmiþtir...
Bugün Ýstanbul Borsasý, geniþ halk kitlelerinin ellerindeki her türden birikimlerinin sermayeleþtirilmesi iþlevini
yerine getirmektedir. Faize yatýrýlmýþ paralarýn, üretim
ve yatýrýma yöneltilmesi demagojisiyle yürütülen bu
sermayeleþtirme eylemi, borsanýn olaðan iþleyiþi içinde
geniþ bir mülksüzleþtirmenin bir yansýsý durumundadýr.
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte resmiyet
kazanan mülksüzleþtirme süreci, öncelikle geniþ halk kitlelerinin (kendi deyiþleriyle küçük yatýrýmcýlarýn) ellerindeki her türden tasarrufun para-sermaye haline getirilmesi sürecidir. Bugün Ýstanbul Borsasýnda meydana gelen
rekorlar, bu sürecin etkin bir biçimde iþlediðini göstermektedir.
Ýlk yapýlan, küçük yatýrýmcýlarýn ellerindeki paralarýn
(ki bunlar sermaye deðildir) bir biçimde para-sermaye
haline getirilmesi için borsaya yönlendirilmesi olmuþtur.
Faiz oranlarýnýn düþürülmesi, döviz kur artýþýnýn iki yýl süreyle sabitlenmesi ve kira artýþýnýn sýnýrlandýrýlmasý kararlarýyla, bu alanlarda toplanmýþ olan küçük yatýrýmcýlarýn
tasarruflarý hýzla borsaya yöneltilmiþtir.
Herkesin çok iyi bildiði gibi, bu geliþmelerin ilk sonucu Ocak
ayýnda alýnmýþ ve ÝMKB endeksi 20.000lere yükselmiþtir. Þubat-Nisan
aylarý arasýnda ÝMKB-100 endeksi %25 dolaylarýnda deðer kaybederek 15.000ler seviyesine inmiþ ve Nisan ayýnda TÜPRAÞ ve
TURKCELL hisselerinin borsaya girmesiyle birlikte (ve büyük reklam
kampanyalarýnýn eþliðinde) endeks yeniden yükseliþe geçmiþ ve
19.000lere ulaþmýþtýr.
Eylül sonuna gelindiðinde ÝMKB-100 endeksi 11.000ler seviyesine gerileyerek, yatýrýmcýsýna %55 kaybettirmiþtir. Bu kaybýn
parasal karþýlýðý 40 milyar dolar olmuþtur.
Kent küçük-burjuvazisinin mülksüzleþtirilmesinin en önemli
aracý durumuna getirilen borsanýn son aylardaki en büyük vurgunlarý ise Tüpraþ ve Turkcell tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.
En büyük özelleþtirme olarak kamuoyuna sunulan Tüpraþ
hisselerinin %32sinin borsada satýþa sunulmasý, devlet aracýlýðýyla
mülksüzleþtirmenin nasýl sürdürüldüðünün ve halkýn nasýl kandýrýldýðýnýn en açýk örneði olmuþtur.
Nisan 2000 baþlarýnda, petro-kimya alanýndaki en büyük devlet kuruluþu (KÝT) olan Tüpraþýn 1 milyar 235 milyar dolarlýk hissesi
aracý kurumlar aracýlýðýyla borsada halka sunulmuþtur. Ýþçilerine
rüþvet olarak 26.350 liradan satýlan Tüpraþ hisseleri, rezervasyonlu müþterilere 27.280 liradan ve açýk satýþlarda 31.000 liradan satýþa
sunulmuþtur.
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Halka arzýndan iki ay satýþ satýþ deðerinin altýna düþen Tüpraþ hisseleri, küçük-burjuvazinin her zamanki alýþkanlýðý ile yaz
tatili için gerekli para ihtiyacýyla birleþerek büyük ölçekli satýþlara
sahne olmuþtur. Ve bu durum karþýsýnda para piyasasýnýn yabancý
ve yerli iþbirlikçi kuruluþlarý Tüpraþ hisselerini toplamaya baþlamýþlar
ve Haziran sonunda hisselerin deðeri 60.000e çýkmýþ ve Temmuz
ayýnda 80.000e yükselmiþtir. Böylece, Tüpraþ hisseleri, arz fiyatýna
göre %250, yani 2,5 katý deðere ulaþmýþtýr. Parasal olarak, 1 milyar
235 milyon dolarlýk Tüpraþ hisselerinin deðeri 3 milyar 90 milyon dolara yükselmiþtir.
Faiz oranlarýnýn düþtüðü bir ortamda kendi küçük birikimleri için yeni kaynaklar arayan küçük yatýrýmcý, bu dönemde 2
milyar dolara yakýn bir parayý yeniden borsaya yöneltmiþtir. Böylece
küçük yatýrýmcý yeni bir umutla 60 ile 80 bin lira deðerinden
Tüpraþ hisseleri satýn almýþtýr.
Eylül sonuna geldiðimizde Tüpraþ hisseleri, 26.000e düþmüþtür. Böylece Tüpraþ hisselerinin parasal deðeri 1 milyar dolara
inerken, Tüpraþ hisseleri alýmý için borsaya giren 3 milyar dolarýn
2 milyar dolarý, halk deyimiyle söylersek, deve olmuþtur!
Tüpraþ hisseleri üzerinden yapýlan spekülasyonlar sonucunda , kendisine verilen rüþveti kabul ederek hisse senedi satýn almýþ ve bugüne kadar satmayarak elinde tutmuþ Tüpraþ iþçisi de
kayba uðrarken, en büyük bedeli küçük yatýrýmcý olarak küçükburjuvazi ödemiþtir.
Tüm bu süreçte yapýlanlar ise çok yalýndýr.
Tüpraþ hisselerinin halka arzý sýrasýnda tüm medya, manþetleriyle, köþe yazarlarýyla dev tesisin özelleþtirmeyle nasýl kâra
geçeceðini ve hisse alanlarýn nasýl kâr edeceklerini günlerce yazýp
çizerek piyasayý kýzýþtýrmýþlardýr. Bu medya patronlarý (Doðan
Holding, Doðuþ Holding vs.), rezervasyonlu hisseleri 27.280den
alarak, ilk anda 31.000den satmýþlardýr (%13-15 arasý bir kârla). Bu
yolla, medya patronlarýnýn kasasýna bir hafta içinde 50 milyon
dolar getiri girmiþtir.
Tüpraþ hisseleri üzerinden yapýlan ikinci büyük vurgun ise
Temmuz ayýnda gerçekleþmiþtir. Televizyonlarýn günlük ekonomi
ve borsa haberlerinde sýkça teleffuz edilen yabancý yatýrýmcýlarýn
alýma baþladýklarýna iliþkin haberlerin birinci sýrada yer almaya
baþlamasýyla Tüpraþ hisseleri tavan yapmýþ ve 80.000lere yükseltilmiþtir. Özellikle sözcüðü ile baþlayan borsa haberleri yabancý yatýrýmcýlarýn Tüpraþ hisselerini 60.000den alýma geçtiklerini duyurmasýyla baþlayan bu yükseliþte, tüm yabancý yatýrýmcýlarýn aldýklarý hisse miktarý 30 milyon dolar olmuþtur.
1 milyar 235 milyon dolarlýk Tüpraþ hisseleri karþýsýnda 30
milyon dolarlýk alým, düþük faizler karþýsýnda ne yapacaðýný bile-
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meyen ve yaz baþýnda kaybettiklerini kazanacaðýný uman küçük
yatýrýmcý için büyük sonuçlar doðurmuþtur. Bunun parasal karþýlýðý
250-300 milyon dolarlýk küçük yatýrýmcý alýmý olmuþtur. Ve böylece bu spekülasyon sonucunda, birileri bir hafta içinde 250-300
milyon dolarlýk getiri sahibi olmuþlardýr.
Ocak 2000 ortalarýndan Eylül sonuna kadar borsa yoluyla halktan alýnan 40 milyar dolarýn 2 milyar dolarý Tüpraþ üzerinden gerçekleþtirilmiþtir. Tüpraþ hisselerini satýn alanlarýn sayýsý ise 500.000dir.
Yukarda ifade ettiðimiz gibi, Tüpraþ hisselerinin son dört aylýk seyrinin gösterdiði en önemli gerçeklerden birisi, borsa yoluyla
küçük-burjuvazinin mülksüzleþtirilmesinin olanca hýzýyla sürdürüldüðü ve bu mülksüzleþtirme operasyonunda medyanýn, özellikle
televizyonlarýn özel bir yere sahip olduðudur. Güvenilir ve ciddi
yayýncýlýk yapan televizyon kanallarý (özellikle NTV), bu konuda birinci sýrada yer almaktadýr. Böylece medyanýn toplum üzerindeki
etkisi ve yönlendiriciliði bir kez daha kanýtlanmýþtýr.
Bu gerçeði, Kurtuluþ Cephesinin Temmuz-Aðustos 2000 tarihli 56. sayýsýnda Globalizmin Vurguncularý: Turkcell yazýsýnda ortaya koyarken, Çukurova Holdingin sahibi olduðu, M. Vargý ve Kavalanýn içinde yer aldýðý Turkcellin tarih yazarken nasýl bir medya ordusunu beslediðini de belirtmiþtik. Ve geçen iki ay içinde
tarih yazan Turkcell, yeni hedeflerine doðru hýzla ilerlemeye devam etmektedir.
New-York borsasýnda 17.60 dolardan, ÝMKBde 44.000 liradan
halka arzedilen 1 milyar 680 milyon dolarlýk Turkcell hisselerinin
ilk iki hafta içinde (Temmuz 2000) yatýrýmcýsýna %12.37 kaybettirirken 305.000 yatýrýmcý sözkonusudur.
44.000den halka arzedilen ve ilk hafta içinde 48.000 deðerine ulaþan ve 27 Temmuz 2000 tarihi itibariyle 43.000e gerileyen
Turkcell hisseleri, 27 Eylül 2000 tarihinde 28.500e düþmüþtür. Böylece, halka arz fiyatýndan satýn alanlar hisse baþýna 15.500 lira kaybederken, kayýp oraný %35 olmuþtur. Turkcell hisselerini en yüksek
deðeri olan 48.000den satýn alanlarýn kaybý ise 19.500, yani %40
olmuþtur.
Turkcell hisselerini dolar bazýnda New-York Borsasýndan satýn alan dolar sahibi küçük-burjuvalarýn karþýlaþtýklarý sonuç bundan daha büyük olmuþtur.
Güneþ Taner, Necdet Menzir, Ýhsan Doðramacý gibi ünlülerin
katýlýmýyla 17.60 dolardan New-York Borsasýnda satýþa sunulan Turkcell hisseleri 25 Eylül 2000 tarihi itibariyle 9.40 dolara düþmüþtür.
Kayýp oraný %46dýr.
Ýtalyan Telekomu ile Ýþbankasý ortaklýðýnýn 3,5 milyar dolara
üçüncü GSM ihalesini aldýðý bir ortamda, Turkcellin deðer yitireceði
açýk olduðu halde, her zaman olduðu gibi ciddi ve güvenilir me-
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dya kullanýlarak küçük yatýrýmcýnýn 672 milyon dolarý, yine halk
deyimiyle, deve olmuþtur!
Salt Tüpraþ ve Turkcell hisseleriyle 805.000 küçük yatýrýmcý,
toplam 2,5 milyar dolar kaybetmiþtir. Ancak bu kayýplar kaçýnýlmazdýr ve devam edecektir. Çünkü, IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn
özü, halk kitlelerinin yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesidir. Bu
nedenle, ayný oyun yeniden ve yeniden sahneye konulacak, elinde
hâlâ parasal birikime sahip olanlar, ayný oyunda figüran olarak yerlerini almaya devam edecektir. Bu oyunun en temel aracý ciddi ve
güvenilir medya, özel olarak da anýnda borsa haberlerini yayýnlayan televizyon kanallarý olmaktadýr. Ve Turkcell, yeni reklam kampanyasý ile sahnede yeniden yer almaktadýr.
Turkcellin hazýr kart satýþýna yönelik reklam kampanyasý,
asýl olarak Turkcell hisselerinin karþýlaþtýðý büyük kayýplarý gözlerden gizlemeye ve yeni hisse alýmlarý için küçük-burjuvalarýn gözünü
boyamaya yöneliktir. Bu kez uzun dönemli sonuçlar gözönüne alýnarak kampanya yürütülmektedir. Globalizm, modernizasyon propagandalarýyla tüm toplumsal deðerlerin parasal iliþkiye çevrilmesinin
son örneði olan Turkcell hazýr kart kampanyasý, ayný zamanda
yeni bir alýcý kitlesi oluþturmayý da hedeflemektedir. Bu hedef kitle,
1980 sonrasýnda faiz ve döviz gelirleriyle yüksek yaþam standardýna
sahip 6.5 milyonluk küçük-burjuva kitlesinin çocuklarý olmaktadýr.
Turkcell, hisselerini ayný gün Ýstanbul Borsasý ile New-York
Borsasýnda satýþa sunuþunu, Ben özgürüm sloganýyla, Amerikan
kovboy þapkasýyla, otantik-pop kýrmasý müziðiyle simgelemektedir. Ünlü yönetmenimiz Sinan Çetinin yönetiminde gerçekleþtirilen
reklam klibi, 305 bin Turkcell hissesi satýn alarak 672 milyon dolar
kaybeden küçük-burjuva anne-babalara bir meydan okumadýr. Ve
onlara denilmektedir ki, sadece paralarýnýzý yitirmekle kalmayacaksýnýz, yaþamýnýzda deðer verdiðiniz baþka neyiniz varsa hepsini
almaya devam edeceðiz; Ben özgürüm diyen çocuklarýnýzýn cowboy þapkalarý için, sýrt çantalarý için, para kadar deðerli hazýrkartlarý
için de bize para ödeyeceksiniz.
Özgürlüðün bir bedeli vardýr.

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

147

KURTULUÞ CEPHESÝ

Menkul Kýymetler Borsasý
Kazandýrmaya Devam Ediyor!
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 58, Kasým-Aralýk 2000

Bugün Ýstanbul Borsasý, geniþ halk kitlelerinin ellerindeki her türden birikimlerinin sermayeleþtirilmesi iþlevini
yerine getirmektedir. Faize yatýrýlmýþ paralarýn, üretim
ve yatýrýma yöneltilmesi demagojisiyle yürütülen bu sermayeleþtirme eylemi, borsanýn olaðan iþleyiþi içinde geniþ
bir mülksüzleþtirmenin yansýsý durumundadýr.
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte resmiyet
kazanan mülksüzleþtirme süreci, öncelikle geniþ halk kitlelerinin (kendi deyiþleriyle küçük yatýrýmcýlarýn) ellerindeki her türden tasarrufun para-sermaye haline getirilmesi sürecidir. Bugün Ýstanbul Borsasýnda meydana gelen
rekorlar, bu sürecin etkin bir biçimde iþlediðini göstermektedir.
Ýlk yapýlan, küçük yatýrýmcýlarýn ellerindeki paralarýn
(ki bunlar sermaye deðildir) bir biçimde para-sermaye
haline getirilmesi için borsaya yönlendirilmesi olmuþtur.
Faiz oranlarýnýn düþürülmesi, döviz kur artýþýnýn iki yýl süreyle sabitlenmesi ve kira artýþýnýn sýnýrlandýrýlmasý kararlarýyla, bu alanlarda toplanmýþ olan küçük yatýrýmcýlarýn
tasarruflarý hýzla borsaya yöneltilmiþtir. Böylece, borsaya
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yatýrýlan her tasarruf, para-sermaye haline dönüþerek, sermayenin yeniden üretimi sürecine dahil edilmiþtir. Ancak
dünya ekonomik buhranýnýn niteliði ve ülkemizdeki biçimleniþinin para-sermayeye iliþkin oluþu, bu yönlendirme içinde küçük yatýrýmcýlarýn dikkatlerinden özenle gizlenmiþtir.
Bundan sonraki süreç, kapitalist sistemin kendi içindeki mülksüzleþtirmenin gerçek niteliklerinin ortaya çýkmasý sürecidir...
Böylece, sermaye piyasasýnda þirket birleþmeleri,
þirket satýn almalar ve iflaslar birbirini izleyecektir. Ta ki,
bir kýsým sermayeler ortadan çekilene kadar ya da düpedüz ortadan yok olana kadar. Týpký 1980 sonrasýnda banker olaylarýnýn baþlamasýyla ortaya çýkan büyük iflaslar
gibi.
Ýþte menkul kýymetler borsasý, para-sermayenin deðiþik
kaynaklardan toplanan paralarla desteklendiði, büyütüldüðü, dolayýsýyla kapitalistler arasýndaki mülksüzleþtirmede
daha büyük bir nüfusun birikmiþ paralarýnýn mülksüzleþtirildiði bir alan olmaktadýr. Normal zamanlarda kapitalistler için ucuz kredi aracý olan, diðer yandan devlet görevlilerine rüþvet vermenin yasal bir aracý olarak iþlev gören
menkul kýymetler borsasý, ekonomik buhran dönemlerinde küçük yatýrýmcýlarýn nicel olarak aðýrlýkta olduðu büyük
bir kesimin mülksüzleþtirilmesinin bir aracý olarak iþlev
görür. Bugün IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla, 1986
yýlýnda kýsa yoldan para kazanmanýn bir aracý olarak ülkemiz gündemine giren Ýstanbul Borsasý, 1990a kadar pek
çok kiþinin hayallerinin yýkýldýðý bir at yarýþý olduðu görüldükten sonra, faize, repoya, yüksek kâr payý veren tefecilere yönelen küçük tasarruflarýn yeni bir cazibe merkezi haline getirilmiþtir. Kýsa vadeli birkaç küçük getiri dýþýnda, orta ve uzun vadede, eldeki tüm birikimi, 1980lerin bankerleri gibi bir çýrpýda yok edecek olan borsanýn
en büyük ayrýcalýðý ise, burada para yitirenlerin hiçbir yasal güvencelerinin olmamasýdýr. Ocak ayýnda rekor zirve
yapan Ýstanbul Borsasýnda iþlem gören hisselerin þirketler
bazýndaki incelemesi de, bu sonun fazla uzak olmadýðýný
göstermektedir.
Bu son kaçýnýlmazdýr. Çünkü,
24 Ocak 1980 yýlýnda S. Demirelin baþbakanlýðýnda
kurulmuþ olan azýnlýk AP hükümetiyle uygulamaya konulan ve 12 Eylül askeri darbesiyle tüm boyutlarýyla uygulanan ekonomik istikrar paketiyle baþlayan süreçte, iþçi,
köylü ve kent küçük-burjuvazisinin reel gelirlerindeki süre-
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kli düþüþ koþullarýnda topluma benimsetilen köþedönmecilik zihniyeti (pragmatizm), her türlü olumsuz ekonomik, sosyal, siyasal geliþme karþýsýnda bireysel çýkýþ yolunu arayan bireylerin oluþmasýna hizmet etmiþtir.
Ýþini bilen memur rüþvet yoluyla, kendisiyle ayný koþullarda yaþayan ve gelirleri sürekli azalan kesimlerin sýrtýndan kendi bireysel yaþamý için avantajlar elde ederken;
bir baþka iþbilen ise, siyasal parti iliþkileri içinde yolsuzluklarla kendini kurtarmaya çalýþmýþtýr. Bu ve benzeri birçok somut olguda açýkça gözlenen yeni kavrayýþ, eski
solcularýn üstün gayretleri ile kent küçük-burjuvazisi içinde kalýcý hale gelmiþ ve bu küçük-burjuva zihniyeti toplumun her kesimine yayýlmýþtýr. Bunun sonucu ise, faiz, repo, döviz vb. yollarla ellerindeki paralarý günlük, haftalýk
ya da aylýk olarak deðerlendiren, böylece kendini enflasyona ezdirtmeyen iþbilen, akýllý, kafasý çalýþan küçükburjuva bireylerin sayýsal artýþý olmuþtur.
Bu bireyler, kendi bireysel kurtuluþ yolunu bulduklarýný sandýklarýndan, her türlü toplumsal mücadeleye karþý
olmuþlar ve bu mücadelenin çaðdýþý olduðunun propagandasýný yapmýþlardýr. Kapitalizmin nimetlerinden nasýl
yararlandýklarýný öve öve bitiremeyen bu kesimler ve onlarýn dünya görüþü, ülkemizde yýllardýr süren depolitizasyon sürecinin de temel dayanaðý olmuþlardýr.
Ama kapitalizmin kendi yasalarý iþlemeye devam etmiþtir. Kent küçük-burjuvazisinin gerçek gelirlerinin dýþýndan elde ettikleri kazançlarla sürdürdükleri yaþam koþullarý, emperyalist ekonomilerin buhranýyla birlikte sona ermiþtir. Ancak yýllardýr sürdürdükleri yaþam alýþkanlýklarý,
dünya kavrayýþlarý, bireycilikleri, onlarýn bu gerçeði görmesini ve bilincine varmasýný engellemiþtir. Þimdi o çok
sevdikleri ve içinde mutlu olduklarý kapitalizmin yasalarý,
görmedikleri ve görmek istemedikleri gerçekleri, onlarý
mülksüzleþtirerek göstermek durumundadýr. Sýnýf olarak,
her zaman mülksüzleþerek proleterleþmekten korkan
küçük-burjuvazi, yeni milenyumun gözkamaþtýrýcý havayi fiþek gösterileri altýnda son dansýný yapmaya çalýþmaktadýr. Bu dansýn salonu Ýstanbul Borsasý ve sloganý borsa
kazandýrýyoooor olmaktadýr. Böylece 1982 banker olaylarýndan sonra, ülkemiz tarihinin en kapsamlý mülksüzleþme dalgasý, mülksüzleþtirilecek olan küçük-burjuvazinin,
emperyalizmin globalizminin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu olarak yer aldýðý bir törenle baþlamýþtýr.
Onlar, proletaryanýn yanýnda ve onun bir müttefiki ola-
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rak kendilerinin gerçek kurtuluþu için mücadele etmekten uzaklaþarak, emperyalizmin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu haline geliþleriyle, bu mülksüzleþmeyi peþinen kabul etmiþlerdir. Onlar, artýk yükselen deðer deðil,
düþenler dir. Onlarýn deyiþiyle, düþenin dostu olmaz!
Onlarýn gerçek ve kalýcý tek dostunun proletaryadan
baþkasý olmadýðýný ve proletarya ideolojisinden baþka hiçbir ideolojinin kendilerini kurtaramayacaðýný, kendi yaþam
deneyimleriyle öðrenme zamaný gelmiþtir.34
Aralýk 1999da IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte
ülkemiz tarihinin en kapsamlý mülksüzleþme ve yoksullaþtýrma operasyonu baþlatýlýrken, üç yýllýk istikrar programý hazýrlanmýþtýr. Programýn üç yýllýk bir zaman dilimine bölünmesi, doðrudan mülksüzleþtirilecek olanlarýn birden ve eþzamanlý olarak mülksüzleþtirilmelerinin
istenmemesinden kaynaklanmaktadýr. Bir baþka deyiþle, eþzamanlý
bir mülksüzleþtirme operasyonu, burjuva ekonomistlerin deyimiyle
söylersek, þok kararlar alýnmasýný zorunlu kýlar ve bu, nüfusun büyük bir bölümü etkiler. Doðal olarak, böylesine birden ve eþzamanlý
bir mülksüzleþtirme operasyonu, geniþ bir kitlenin karþý tepkisini
eþzamanlý olarak ortaya çýkarmak durumundadýr. Ýþte bu nedenden dolayý, son istikrar tedbirleri üç yýla yayýlmýþ olarak, bunlardan etkilenecek nüfusun birbirinden ayrý ve deðiþik zamanlarda
mülksüzleþtirilmesini ve yoksullaþtýrýlmasýný hedeflemektedir. Böylece, her kesim, uygulamadan etkilendiði dönemlerde diðer kesimlerden ayrýlmýþ ve yalýtýlmýþ hale getirilmektedir. Günlük yaþamaya
ve günlük düþünmeye alýþtýrýlmýþ kitleler, kaçýnýlmaz olarak, istikrar tedbirlerinin bir gün kendisini de kapsayacaðýný düþünmeden
olaylarýn sýradan bir izleyicisi haline gelmiþtir.
Globalizm propagandasýnýn kitleleri alabildiðine etkisi altýna aldýðý bir ortamda, hemen herkes globalleþmeden kendilerine
düþecek olan payýn beklentisine sokulmuþlardýr. Marmara depremi sonrasýnda yapýlan yardýmlardan kendi hisselerine düþeceði
varsayýlan 6 milyarýn hesaplarýnýn bile yapýldýðý bir dönemde, globalizm propagandasýnýn ideolojik içeriði yanýnda, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sonuçlarý hakkýnda söylenen her söz, ülkenin
geliþmesine karþý çýkan fesat yuvalarýnýn iþi olarak görülmüþtür.
Daha ötesi, bu fesatçýlar salt ülkenin geliþmesine karþý olmakla
kalmamakta, ayný zamanda bireylerin daha iyi yaþamalarýna da
karþý çýkmaktadýrlar! Ve onlar, globalizme karþý çýkarak, bizleri
yerelleþmeye itelemektedirler!
Köþe dönmeciliðin kitlesel bir kavrayýþ haline gelmesiyle
birlikte, hemen herkes birey olmakla bireyci olmak arasýndaki
34
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sýnýrlarý ortadan kaldýrmýþ ve kendi bireysel çýkarýnýn koruyucu ve
kollayýcýsý haline gelmiþtir. Böylece bireysel çýkar, toplumsal ya
da kamu çýkarlarýndan öte ve karþýt bir þey olarak kavranýlmýþ ve birey, ülkenin genel ekonomik yapýsýndan çok, bu olumlu ya da olumsuz ekonomik yapý içinde kendi çýkarýný nasýl gerçekleþtireceðinin
ve kendisine nasýl avantajlar saðlayabileceðinin peþine düþürülmüþtür. Gayri Safi Milli Hasýla (GSMH), dýþ ödemeler dengesi, dýþ ticaret dengesi, dýþ borç stoku vb. ekonomik kavramlar ve bunlarýn
ifade ettiði olgular hiçe sayýlýrken, bireysel çýkarýn (gelirin) GSMH
dan kendilerine düþecek pay olduðunu bile önemsememiþlerdir.
Herþey repo, faiz, bono, borsa deðerleri etrafýnda dönmeye baþlamýþtýr.
Ýþte böylesi bir bireycilik ortamýnda IMF ile yapýlan stand-by
anlaþmasýna gelinmiþ ve anlaþmanýn içerdiði mülksüzleþtirme ve
yoksullaþtýrma uygulamalarý baþlatýlmýþtýr. Ancak herþeye repo, faiz,
bono ve borsa deðerleri ile bakýldýðýndan, mülksüzleþtirilecek olanlar, Avrupa Birliðine aday ülke ilan edilmesiyle geleceði müjdelenen 7 milyar dolar ile IMFyle yapýlan anlaþma sonucunda geleceði
müjdelenen 6 milyar dolardan kendilerine düþecek payýn beklentisine sokulmuþtur.
Ve herkesin yaþadýðý ve bildiði gibi, yapay olarak faizler aþaðýya
çekilmiþ ve faiz geliriyle elde edilen yaþam standardý sona ermiþtir.
Faize yatýrýlmýþ paralar, medyanýn olaðanüstü propagandasýyla hýzla Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýna yöneltilmiþtir.
Tarihler 18 Ocak 2000i gösterirken, yani IMF ile yapýlan standby anlaþmasýnýn yürürlüðe girdiði 23 Aralýk 1999dan tam 26 gün
sonra, ÝMKB Birleþik Endeksi 9.000lerden 19.577 seviyesine yükselmiþtir. Borsacýlarýn çok sevdiði deyiþle, birleþik endeks 3,6 cente
yükselmiþtir.35
Ocak 2000de borsanýn iþlem hacmi 14 katrilyon, yani 26 milyar dolar olmuþtur.
Nisan 2000e gelindiðinde borsanýn dört aylýk iþlem hacmi
48,5 katrilyona (86 milyar dolar) yükselmiþtir. Kasým 2000de ise 10
aylýk iþlem hacmi 96 katrilyon (160 milyar dolar) olmuþtur.
Ýstanbul Borsasýnýn düþüþ trendine girdiði 24 Kasým 2000
tarihi itibariyle ÝMKB Birleþik Endeksi 10.808 seviyesine inmiþtir. Borsacýlarýn o çok sevdikleri deyiþle, birleþik endeks deðeri 1,5 cente
düþmüþtür. Dolar olarak %58,4 deðer yitirmiþtir. Reel olarak hesaplandýðýnda, yani enflasyon oraný hesaba katýldýðýnda borsa yatý35
ÝMKB Birleþik Endeksinin dolar bazýndaki deðerinin bu hesaplanmasý, borsa
birleþik endeks rakamýnýn dolarýn o anki TL deðeri ile bölünmesiyle yapýlmaktadýr.
Ancak borsa endeksinin dolar bazýndaki gerçek deðeriyle uzaktan yakýndan ilgisi
yoktur. Bu, istenilen herhangi bir yýlý 100 kabul ederek yapýlan enflasyon hesaplarýna
benzemektedir. Tama-mýyla aldatýcýdýr.
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rýmcýsýnýn yýllýk kaybý %100 olmaktadýr.
Kasým ayýnýn son gününe girildiðinde ÝMKB-100 endeksi 8.747
ye düþmüþtür. Borsacý deyiþiyle birleþik endeks deðeri 1,2 cente
düþmüþtür. Dolar bazýnda birleþik endeks yýl içinde %66,6 deðer
kaybetmiþtir. Böylece reel deðer kaybý %110lara ulaþmýþtýr. Aralýk
ayýnýn ilk iþlem gününde ÝMKB-100 endeksi 7.977 olmuþ (1 cent),
kayýp oraný %76ya çýkmýþtýr. Küçük yatýrýmcýnýn reel kaybý %120lere yükselmiþtir.
Bunun ekonomik anlamý, faiz gelirleriyle geçinen ve faizlerin
düþmesiyle paralarýný borsaya yatýran kesimlerin alým gücünün, bir
yýl öncesine göre yarý yarýya azaldýðýdýr. Bu da yaklaþýk olarak 50-60
milyar dolarlýk bir talep daralmasý anlamýna gelmektedir.
Böylece istikrar tedbirlerinin en önemli halkasýný oluþturan
talebin düþürülmesi hedefi, ücret ve maaþlarýn bir yýl öncesine göre (reel olarak) %65 azaltýlmasýyla baþlamýþ, buðday taban fiyatýnýn
ayný oranda düþük verilmesiyle devam etmiþ ve borsa aracýlýðýyla
mülk sahibi kent küçük-burjuvazisinin mülksüzleþtirilmesine ulaþýlmýþtýr. Ama bütün bu mülksüzleþtirme ve yoksullaþtýrma (kendi deyiþleriyle talep daraltýlmasý) yeterli deðildir. Sýra kent küçük-burjuvazisinin diðer kesimlerine gelmiþtir. Bunun adý da, hayat standardý vergisi olmuþtur.
Yapýlanlar, burjuva ekonomi-politiði açýsýndan çok sýradandýr. Burjuva ekonomistlerine göre, ülkedeki enflasyonun nedeni,
devlet destekleri, kamu kuruluþlarý, döviz fiyatýnýn artýþý ve talebin yüksekliðidir. Onlara göre, enflasyonun aþaðýya çekilebilmesi
için, devlet subvansiyonlarýnýn kaldýrýlmasý, kamu kuruluþlarýnýn
özelleþtirilmesi ve döviz fiyatlarýnýn iki yýl süreyle sabit tutulmasýna paralel olarak talebin daraltýlmasý gerekmektedir.
Arz-talep yasasýna göre, talepte meydana gelen düþme, fiyatlarýn düþmesine neden olacaktýr. Dolayýsýyla talebin daraltýlmasý, yani
kitlelerin alým gücünün azaltýlmasý fiyatlarýn düþmesine neden olarak enflasyonun azalmasýný getirecektir.
Öte yandan, otuz yýla yakýn bir süredir ülkemizin bir gerçeði olarak varlýðýný sürdüregelen enflasyonun neden düþürülmek istendiði de belirsizdir.
Halk kitlelerinin içine sokulduklarý beklenti, enflasyonun düþmesiyle kendi yaþam düzeylerinin yükseleceðidir. Bir baþka deyiþle,
enflasyon, bireylerin yýllýk olarak belirli oranlarda da olsa artan gelirlerini sýfýrlamaktadýr. Dolayýsýyla, enflasyonun aþaðýya çekilmesiyle, bireylerin artan gelirleri, onlarýn artan tüketim olanaðý anlamýna
gelecektir.
Oysa ki, ülkemizde uygulanan istikrar tedbirlerinin amacý enflasyonu azaltmak deðildir. Amaç, emperyalist tekeller adýna,
ülkenin dýþ borçlarýnýn ödenmesini güvenceye almaktýr. Bunun
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tek yolu ise, ülke içinde üretilen tüm deðerlerin, ülke içinde tüketilmeksizin satýlmasýnýn saðlanmasýdýr. Bu yüzden, anti-enflasyonist
politikanýn temel amacý, kitlelerin tüketim gücünün azaltýlmasý, yani
talebin daraltýlmasýdýr. Bu talep daraltýlmasý, kitlelerin alým gücünün
düþürülmesi demek olduðundan, ayný zamanda emek-gücünün deðerinin düþmesi demektir.
Ama yine de herkes sevinebilir! Enflasyonumuz aþaðýya inmekte, devletimizin faiz dýþý gelirleri artmaktadýr! Fakat ne olduysa olmuþ, Kasým 2000in son haftasýna girilirken birden repo
faizleri %250ye ve bono faizleri %50ye yükselmiþ ve bir kýsým bankalar tüketici kredilerinin faiz oranlarýný yükseltmeye baþlamýþlardýr.
Borsada ne kadar kazanacaklarýnýn hesabýna dalarak, Aralýk
1999 sonunda sekiz bankaya el konulduðunda, bunun hazineye
getireceði yükü ve bu yükün nasýl karþýlanacaðýný hesaplamayanlar, Kasým 2000e gelindiðinde Bank Kapital ile Etibankýn Tasarruf
Mevduatý Sigorta Fonuna devredilmesiyle birlikte yükün 10 milyar dolar olduðundan sözetmeye baþlamýþlardýr.
Özelleþtirmenin globalleþmenin bir gereði olduðunun propagandasýný yapanlar, Hazineye devredilen on bankanýn son beþ yýl
içinde özelleþtirildiðini ve bu özelleþtirme için nasýl propaganda
yaptýklarýný unutmuþçasýna, þimdi 10 milyar dolarýn hesabý peþinde
koþmaktadýrlar.
Ekonomi diliyle söylersek, Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonuna
devredilen bankalar, sözcüðün hukuki anlamýyla iflas etmiþlerdir.
Doðal olarak iflas eden her ticari kuruluþ gibi tasfiye edilmek durumundadýr. Ancak banka mevduatlarýnýn devlet garantisi altýnda
olmasý nedeniyle, bu bankalarýn iflas iþlemleri doðrudan devlet tarafýndan yerine getirilmektedir. Yapýlan iþlemler iflas etmiþ herhangi
bir ticari þirket gibi, bu bankalar da, borç ve alacaklarýndan menkul
ve gayri-menkullerine kadar tüm hesaplarýnýn çýkartýlmasý, alacaklarýn tahsili, borçlarýn ödenmesi, satýlabilir mülklerin satýþý vb. iþleme
tabidirler. Ve tüm iflas iþlemlerinde olduðu gibi, alacaklýlarýn, alacaklarýna karþýlýk olarak bankalarýn deðiþik varlýklarýna haciz koydurtmalarý olaðan iþlemler durumundadýr. Ayný biçimde, bu iþlemlerde
yapýlmýþ yolsuzluklar, sahtekarlýklar vb. ortaya çýktýðýnda, bunlara
iliþkin olarak da yasal iþlem yapýlmak durumundadýr.
Bugün banka hortumlamak diye medyanýn isimlendirdiði olay, herkesin bildiði ve bileceði iflas olayýndan baþka birþey
deðildir. Dolayýsýyla, temiz toplum vb. yaklaþýmlarla hiçbir iliþkisi
bulunmamaktadýr. Medyanýn banka hortumlamak diye adlandýrdýklarý ise, iflas etmiþ bir þirketin sahiplerinin, iflas ilanýndan önce
kurtarabileceðini kurtarmasýndan öte deðildir. Ülkemizde her yýl
binlerce þirket kurulmakta, iþyerleri açýlmakta ve ayný sayýda þirket
ve iþyeri iflas etmektedir. Ve her iflas olayýnda görüldüðü gibi, þirket
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ya da iþyeri sahipleri, gayrý-menkullerini iflastan kýsa bir süre önce
bir baþkasýna (genellikle akrabalarýna) satýlmýþ gösterirler ve bankalardaki paralarýný çekerler. Bazý iþyeri sahiplerinin, haciz gelmeden birkaç saat öncesinde iþyerindeki eþyalarý (mobilyalar da dahil)
kamyonlarla taþýdýklarýný hemen herkes bilmektedir. Küçük þirketlerin
ve iþyerlerinin alacaklýlarýnýn çok iyi bildiði gibi, iflas öncesinde yapýlan bu iþler, yasal olarak ispatlanabildiði oranda, mahkemelik
olmaktadýr. Ýþte banka hortumlayanlarýn yaptýklarý da bundan baþka
birþey deðildir.
Olayýn ekonomik yaný ise, iþçilerden köylülere ve kent küçükburjuvazisine kadar tüm halk kesimlerinin istikrar tedbirleri çerçevesinde yoksullaþtýrýlmalarý ve mülksüzleþtirilmelerinin bir sonucu
olmasýdýr. Bu olgu, piyasadan büyük miktarlarda paranýn çekilmesini, bir baþka deyiþle el deðiþtirmesini saðlamaktadýr. Ancak ekonomik buhran dönemlerinde (ki ülkemizde bu yýllardýr süregelmektedir), paranýn eldeðiþtirmesi tek baþýna yeterli deðildir. Eldeðiþtiren
paranýn, para-sermaye haline dönüþmemesi ve mevcut para-sermayenin bir kýsmýnýn deðer yitirmesi gerekmektedir. Ve her ekonomik buhran döneminde olduðu gibi, buhranýn ilk etkileri ve yýkýcý
sonuçlarý tüketim mallarý sektöründe ortaya çýkar. Tüketim mallarý
sektöründe para-sermayenin devir hýzý üretim mallarý sektörüne göre
daha yüksek olduðundan, sonuçtan bu sektörle iþ yapan para-sermaye kuruluþlarý, yani bankalar büyük ölçüde etkilenirler. Talep daralmasýnýn en hýzlý etkilediði tüketim mallarý sektörü olduðundan, halk
kitlelerinin alým gücünün düþürülmesine yönelik her önlem, öncelikle onlarý ve onlarýn iþ yaptýðý bankalarý etkileyecektir. 2000 yýlýna
iliþkin 9 aylýk þirket bilançolarý incelendiðinde, bu sektörün istikrar
tedbirlerinin talep daraltýlmasýna yönelik uygulamalarýndan birincil
dereceden etkilendiði hemen görülecektir.
Globalizmin vurguncularýndan Turkcelle bakýldýðýnda halk
kitlelerinin alým gücündeki düþüþün nasýl sonuçlar verdiði hemen
görülecektir.
Bilineceði gibi, Turkcell, Temmuz ayýnda hisselerinin %11ini
borsada iþleme açmýþ, nominal deðeri 40 milyon dolar (25 trilyon
lira) olan 25 milyar 400 milyon adet hisse senedini ortalama 44.000
liradan (7 cent) halka arz etmiþtir. Bu iþlem sonucu Turkcell, toplam 1 katrilyon (1 milyar 780 milyon dolar) hasýlat elde etmiþtir. 25
trilyon nominal deðerindeki hisselerin %40ý Finlandiya Sonera þirketine, %50,4 ü M. Emin Karamehmete aittir. Böylece satýþtan,
Sonera grubunun payýna yaklaþýk olarak 700 milyon dolar, M. Emin
Karamehmete 900 milyon dolar düþmüþtür.
24 Kasým 2000 tarihi itibariyle Turkcell hisselerinin borsadaki deðeri 25.500e (3,7 cent) düþmüþtür. Oransal olarak Turkcell hisseleri 5 ay içinde %42 deðer kaybetmiþtir. Turkcell hisselerini satýn
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alanlarýn reel kayýplarý ise %90 civarýndadýr (302.000 bireysel yatýrýmcý). Borsanýn dibe vurduðunun söylendiði 30 Kasým itibariyle
Turkcell hisselerinin deðeri 21.000e düþmüþ (3 cent) ve 1 Aralýkta
15.570 olmuþtur. (2,2 cent). Böylece beþ aydaki deðer kaybý %68 olmuþ ve reel kayýp oraný ise %120nin üstüne çýkmýþtýr.
2000 yýlýnýn ilk dokuz aylýk döneminde Turkcell, 23 trilyon lira
(yaklaþýk 3 milyon dolar) zarar etmiþtir.
Sadece Turkcell son beþ ay içinde piyasadan 1 milyar 200
milyon dolar çekmiþtir. Yani 302.000 bireysel yatýrýmcý, bu dönemde 1 milyar 200 milyon dolar yitirmiþler, yani alým güçleri 1 milyar
200 milyon dolar azalmýþtýr. Bunun sonucu ise, Turkcellin abone
baþýna aylýk ortalama gelirinde düþüþ olmuþtur. (Aðustos ve Eylül
aylarýnda yaptýðý zamlarla ortalama aylýk gelir 26 dolardýr). Bir baþka
ifadeyle, son altý ay içinde cep telefonu sahipleri ayda 17 milyon
liralýk konuþma parasý ödemekle birlikte daha az konuþmaya
baþlamýþlardýr. Telefon konuþmalarýndan elde ettiði gelirlerin düþüþü
karþýsýnda Turkcell reklam kampanyalarýna aðýrlýk vermiþtir.36
8,4 milyon aboneye sahip olan Turkcell, ekonomik anlamda
tüketim mallarý sektörüne ait bir þirkettir. Dolayýsýyla IMFnin istikrar tedbirleri sonucunda ortaya çýkan talep daraltýlmasýndan birincil dereceden etkilenmek durumundadýr. Öte yandan, iletiþim
sektöründe süregelen kýyasaya rekabet, Ýþbankasý ile Ýtalyan Telekomunun 3. GSM ihalesini 3.5 milyar dolara almasýyla hýzlanmýþtýr.
Bu da, Turkcellin pazar payýnýn küçülmesi, satýþlarýnýn azalmasý
ve gelirlerinin düþmesi anlamýna gelmektedir. Bunu önlemek için
yeni yatýrýmlar yapmak zorunda kalmýþtýr. Ancak bu yatýrýmlarýn global rekabet koþullarýnda ne denli kârlý olacaðý da belirsizdir. Turkcellin hisselerinin %11ini borsaya kota ettirdiði Temmuz ayýnda
piyasa deðeri 17 milyar 943 milyon dolar iken, 24 Kasým 2000 tarihinde 8 milyar 800 milyon dolara ve 30 Kasým 2000 tarihinde 7
36
Turkcellin reklam kampanyasýný ve Tarih Vakfýyla olan iliþkilerini Kurtuluþ
Cephesinin daha önceki sayýlarýnda sergilemiþtik. Bu iliþkinin somut sonuçlarýndan
birisi de, sabit hat ücreti konusunda tüketiciyi koruma adý altýnda faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluþlarýný harekete geçirerek kamuoyunu kendi çýkarlarý doðrultusunda yönlendirmek olmuþtur. Yurttaþ Ýnisiyatifinin bilmem hangi avukatýnýn
cep telefonu abonelerinin ödediði sabit hat parasýný iptal ettirmek için Danýþtaya
dava açtýðýný hemen herkes anýmsayacaktýr. Gerçekte ise, sabit hat ücreti sabit
telefonlardan mobil telefonlarýn aranmasý hizmeti karþýlýðý mobil telefon þirketlerinin
Telekoma ödedikleri paradýr. Turkcell, bu ücreti tüketiciye yansýtarak, onlardan
tahsil etmektedir. Ýstikrar tedbirlerinin bir parçasý olarak Telekom bu hizmete zam
yapmýþ ve bu parayý Ocak ve Þubat aylarýnda Turkcellin hesabýndan tahsil etmiþtir.
Turkcell, yurttaþ inisiyatýfini harekete geçirerek Danýþtaya dava açtýrmýþ ve Nisan
ayýnda yürütmeyi durdurma kararý çýkarttýrmýþtýr. Mahkeme Eylül ayýnda
sonuçlanmýþ ve Turkcell davayý kaybetmiþtir. Ancak yürütmeyi durdurma kararýyla
6 ay boyunca ödeme yapmamýþtýr. Bu 240 trilyon liradýr. Bu miktar, Turkcellin son
hazýr kart reklam ve pazarlama kampanyasý için harcadýðý paraya eþittir.
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milyar dolara ve 1 Aralýk 2000 de 5 milyar 558 milyon dolara düþmüþtür. Turkcellin sabit sermaye yatýrýmlarýnýn 1,5 milyar dolar ve
son GSM ihale deðerinin 3,5 milyar olduðu gözönüne alýndýðýnda
gerçek deðerine indiði söylenebilir.
Turkcell, Ýþbankasý ile Ýtalyan Telekomunun üçüncü GSM ihalesini 3,5 milyar dolara almasýndan sonra, (borsaya giriþinden bugüne kadar geçen beþ ay içinde) yaklaþýk 877 milyon dolarlýk yatýrým
yapmýþtýr. Yapýlan bu yatýrým, Turkcell hisselerinin borsadaki satýþýndan M. Emin Karamehmetin payýna düþen miktara eþittir. Hisse
senetlerinin basýmý için gerekli kaðýt ve mürekkep parasý ile borsaya
giriþ için gerekli harcamalar dýþta býrakýldýðýnda, kredi faiz oranlarýnýn %40lar seviyesinde olduðu bir dönemde yatýrýmlarýný sýfýr maliyetle karþýlamýþ olmaktadýr.
Þüphesiz medyanýn olaðanüstü katkýsýyla borsalarda vurgun yapan sadece Turkcell deðildir. Sabah gazetesinin sahibi ve
Egenin ünlü zenginlerinden Dinç Bilginin sahibi olduðu Etibankýn
hazineye devredilmesiyle birlikte görünür hale gelen vurgun (medyanýn çok sevdiði sözcüklerle söylersek hortumlama) Turkcellden
daha az deðildir.
Egeli zengin çocuðu Dinç Bilginin yýldýzý Turgut Özalýn
baþbakanlýðýyla birlikte parlamaya baþlamýþtýr. T. Özalýn Basýn dünyasýndaki tekelleþmeye karþý baþlattýðý savaþýmý Ege bölgesinde
Yeni Asýr gazetesini yayýnlayan Dinç Bilginin 22 Nisan 1985 yýlýnda
Sabah gazetesini Ýstanbul merkezli olarak yayýnlamaya baþlamasýyla
büyük bir zafer kazanmýþtýr!
Dinç Bilgin, Sabah gazetesinin kamuoyunu yönlendirme
gücüne dayanarak yükseliþini sürdürmüþ ve 1990lara girildiðinde
Medya Holding haline gelmiþtir. Sabah gazetesiyle yürüttüðü promosyonlar Sabah Pazarlama A. Þyi doðurmuþ ve Medya Holding
büyük bir tüccar haline gelmiþtir. (Ekonomi dilinde pazarlamacýlýk,
ticaretten baþka birþey deðildir.)
1994 yýlýna gelindiðinde Dinç Bilgin grubu diye adlandýrýlan
Medya Holdingin þirket sayýsý hýzla artmýþ ve Sabah ile Sabah Pazarlama A.Þyi halka açarak, borsaya kota etmiþtir. 2 Mart 1997
yýlýnda özelleþtirilen Etibanký satýn alarak bankalý holding haline
gelmiþtir. Sabah gazetesinin köþe yazarlarýnýn sözleriyle ifade edersek, gazetecilikten baþka bir þeyden anlamayan Dinç Bilgin, finansmanýný borsadan ve bankadan saðlayan büyük bir tüccar haline
gelmiþtir.
Sabah gazetesinin köþe yazarlarýna bakýlacak olursa, herþey
Etibankýn satýn alýnmasýyla birlikte baþlamýþtýr.
Oysa ülkedeki ve dünyadaki olaylarý az çok izleyen, ekonomiyi az çok bilen herkesin bildiði gibi, 1997 yýlýnýn Temmuz ayýnda
Asya krizi baþlamýþ ve 1998 ortalarýnda emperyalist sistemi
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bütünüyle etkisi altýna alan boyuta ulaþmýþtýr. Yani Dinç Bilgin grubunun sonu, Temmuz 1997de baþlamýþtýr; bir baþka deyiþle, Eti- bankýn
özelleþtirilmesinden dört ay sonra baþlayan ve 27 Ekim 1997 günü
New-York borsasýna yansýyan Asya Krizinin genelleþtirdiði mali
krizle baþlamýþtýr. Mayýs 1998e gelindiðinde Asya Krizi Rusya krizi
ne yol açmýþ ve böylece kapýya dayanmýþtýr. Ýstanbul Borsasýnda
büyük düþüþler ortaya çýkarken, kredi faiz oranlarý %150-200ler seviyesine çýkmýþtýr.
Mayýs 1998den itibaren Türkiyeyi açýk biçimde etkisi altýna
alan dünya ekonomik buhraný koþullarýnda pek çok þirket gibi Dinç
Bilgin grubu da ödeme güçlüðü içine düþmüþtür. Bu durumda
Dinç Bilginin imdadýna Etibank yetiþmiþtir. Etibankýn %100ler seviyesinden faizle topladýðý paralar Dinç Bilgin grubuna ait þirketlere
aktarýlmýþ ve böylece bu þirketler piyasadan daha düþük faizle kredi
saðlayabilmiþlerdir.
Vermeden almak Allaha mahsustur. Dinç Bilgine ait þirketler, hernekadar piyasadaki faiz oranlarýndan daha düþük faizlerle
Etibank kaynaklarýný kullanmýþlarsa da, bunlarýn tekrar yerine konulmasý gerekmektedir. Aksi halde iflas kaçýnýlmazdýr. Ve öyle de
olmuþtur.
Ancak ülkemizdeki tüm iþbirlikçi burjuvalar gibi, Dinç Bilgin
de içine girdiði darboðazdan kurtulabilmek için, tüm umudunu
Nisan 1999 seçimlerine baðlamýþtýr. T. Özalla kurulan ilk iliþkiden
beri ANAP ýn þemsiyesi altýnda palazlanan Dinç Bilgin grubu, seçim
sonrasýnda kurulmasýný beklediði DSP-ANAP hükümetiyle bu darboðazdan çýkacaðýný ummuþtur. Ancak seçim sonrasýnda DSP-MHPANAP koalisyon hükümetinin kurulmasý, devlet kaynaklarýnýn üçe
paylaþýlmasýný zorunlu kýlmýþtýr. Öte yandan devletin dýþ borçlarýný
ödeyemez hale gelmesi ve yeni borçlanmaya gidememesi, kaçýnýlmaz olarak IMF ile stand-by anlaþmasýnýn yapýlmasýný getirmiþtir.
IMF anlaþmasýnýn bir ayaðý emperyalist ülkelerden alýnan borçlarýn
ödenmesini saðlamak iken, diðer ayaðý tüketim mallarý sektöründe
derinleþen buhranýn üretim mallarý sektörüne ayný oranda yansýmasýný engellemektir. Böyle olunca, ülkenin önde gelen tüccar sermayesi durumundaki Dinç Bilgin grubunun istikrar tedbirlerinden
yararlanmasý olanaksýz hale gelmiþtir. Yine de Sabah gazetesinin
kamuoyunu yönlendirme gücüne dayanarak 2000 yýlýnýn ortalarýna kadar gelinmiþtir.
23 Ekim 2000 - Park Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Turgay
Ciner, Sabah Yayýncýlýk, Birleþik Basýn Daðýtým (BBD), ATV, 1 Numara Yayýncýlýk ve Sabah Pazarlamanýn A grubu hisselerinin yüzde
61ine ortak oldu. Dinç Bilgin, Medya Holding Yönetim Kurulu Baþkaný
olarak kalmaya devam ederken, Ciner yedi kiþilik yönetim kurullarýnda dört kiþi ile temsil edilecek.
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24 Ekim 2000 - Sabah Yayýncýlýðýn borsadaki hisselerinin deðeri
3.000 liradan 4.100e; Sabah Pazarlamanýn hisseleri 2.000den 3.000e
yükseldi.
27 Ekim 2000 - Etibank Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonuna
devredildi ve Sabah Yayýncýlýk, Sabah Pazarlama ve Medya Holdingin
borsadaki tahtasý kapatýldý.
2000 yýlýnda Ýstanbul Borsasýnýn en yüksek deðere ulaþtýðý 18
Ocak tarihinde 1.454 lira deðerinde 11 milyon iþlem miktarýna sahip
olan Sabah Pazarlama hisseleri 23-27 Kasým 2000 tarihleri arasýnda
ortalama 3.500 liraya yükselmiþ ve iþlem hacmi 9,5 milyarý bulmuþtur.
Bunun parasal karþýlýðý 46 milyon dolardýr.
Ayný þekilde 18 Ocak 2000de 3.750 liradan iþlem gören Sabah Yayýncýlýðýn iþlem miktarý 665 milyon iken, 23-27 Kasým 2000 tarihleri arasýnda hisse deðeri 4.150ye ve iþlem hacmi 32 milyar olmuþtur. Bunun parasal karþýlýðý 187 milyon dolardýr.
Böylece Dinç Bilgin grubu, gider ayak borsadan 200 milyon
dolar civarýnda bir parayý çekmiþlerdir.
Ancak Sabah gazetesinin öyküsü bunlarla sýnýrlý deðildir.
23 Ekimde Sabah hisselerinin %61ini alan Turgay Cinerin
sahibi olduðu Park Holding, marina ve liman iþletmeciliðinden tekstilciliðe, elektrik daðýtýmýndan savunma sanayine kadar pek çok
þirketten oluþmaktadýr.
Bir gazete haberinde Turgay Ciner þöyle tanýtýlmaktadýr:
Turgay Ciner, Park Holdingin sahibi olarak hýzlý bir
yükseliþ içindeydi. Özelleþtirme sýrasýnda Havaþý satýn
almýþ, baþka kuruluþlara da yakýn dostlarý aracýlýðýyla sahip
çýkmýþtý. Grup Ordu-Sinop Elektrik Daðýtýmýný almýþ, madenciliðe baþlamýþ ve Penyelüks gibi bir dönemin büyük
kuruluþlarýndan biri olan tekstil firmasýný ele geçirmiþti.
Ayrýca, Hopa Limanýný almýþtý ve durmaksýzýn yatýrým
yapmaktaydý. 37
Alpagut-Dodurga, Tunçbilek ve Soma linyit kömürü madenlerini satýn alan Turgay Cinerin iki büyük yatýrýmý ise, Parksavsan
A.Þ ile Riva Menkul Deðerler þirketidir.
Park Holding bünyesinde yer alan Parksavsan A.Þ þöyle tanýtýlmaktadýr:
Park Holding Yönetim Kurulu, 1999 yýlýnýn baþlarýnda
Türkiyenin stratejik konumu, çevresel tehditler Milli Savunma
Bakanlýðýmýzýn ihtiyaçlarý, holding içindeki eski asker kökenli personelinin kabiliyetleri ve dünya askeri pazarýnýn
büyüklüðünü dikkate alarak stratejik bir karar almýþ ve öncelikle yatýrýmcý olmak sýfatýyla savunma sanayiine katýlmaya ve

37

Nezih Demirkent, Dünya gazetesi, 24 Ekim 2000.
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bu alanda aktif rol almaya karar vermiþtir. Parksavsan Ticaret
A.Þnin doðuþ felsefesi bu düþüncededir.
Þirket yönetimindeki personelin TSKdeki tecrübeleri,
güncel tehditler, teknolojik geliþmeler, Türk Savunma
Sanayiinde faaliyette bulunan diðer ticari firmalarýn ilgi alanlarý ve TSKnin gerçek ihtiyaçlarý dikkate alýnarak ana faaliyet
ve yatýrým alanlarý olarak; Muharebe Destek Konularý (Combat Support), Muharebe Hizmet Destek Konularý (Combat Service Support), Havacýlýk Mühendisliði (Avation), Kara, Deniz
ve Hava Harp Silah ve Araçlarýnýn, Sistem entegrasyonu konularý (Intergration,design and manufacturing), Modernizasyon ile geliþtirilmesi (Upgrage), Özel amaçlara uygun kabiliyetler kazandýrýlmasý (Modification), Eðitim Malzeme ve Sistemleri (Training equipment and systems) seçilmiþtir.

Turgay Cinerin ünlendiði diðer bir olay da kumarhaneler
kralý Ömer Lütfü Topalýn gizli ortaðý olmasýdýr.
Tarihler 30 Kasým 2000i gösterdiðinde Dinç Bilgin, Sabah
Yayýncýlýk taki tüm hisselerini MV Holding ve Çukurova Holdinge
devretmiþ ve Sabah gazetesinin yönetimi MTM Haber Yatýrýmcýlýk
A.Þye geçmiþtir.
Sabah Yayýncýlýkýn yönetimini devralan MTM Haber Yatýrým
AÞ nin yönetim kurulu þu isimlerden oluþmaktadýr: Yönetim Kurulu
Baþkaný Mehmet Emin Karamehmet, Yönetim Kurulu Baþkanvekili
Turgay Ciner, yönetim kurulu üyeleri, Murat Vargý, Çukurova Holding üst düzey yöneticilerinden Osman Berkmen ve Mehmet Kenan Tekdal.
Þifreli yayýnlarýn yaþamýn ayrýlmaz bir parçasý haline gelmesiyle birlikte baþlayan MFÖ, KVK gibi kýsaltma modasýna uygun
olarak Sabah gazetesini devralan MTM Haber Yatýrýmcýlýk A.Þ (uzun
adýyla Mehmet-Turgay-Murat, yani Mehmet Karamehmet, Turgay Ciner ve Murat Vargý) Sabah, Yeni Binyýl, Takvim, Fotomaç gazeteleri
ile Bir Numara Yayýncýlýk dergileri: Aktüel, Cosmopolitan, Esquire,
Fastbreak, Gezi, Gurme, Otohaber, Outdoor, Para, PC Magazin, Power, Sinema, Topsante dergilerinin ve ATV ile Kanal 6nýn sahibi
durumuna gelmiþtir. Mehmet Karamehmetin (Çukuruva Holding)
Akþam ve Güneþ gazetesi ile Show Tv ve Cine5in þimdilik ortaðý
olduðu düþünüldüðünde en büyük basýn tekeli ortaya çýkmýþ
olmaktadýr.
Son geliþmenin bir sonucunu da gazeteler þöyle yazmaktadýr: Yönetim deðiþikliðinden sonra gazetenin uzun yýllar yayýn yönetmenliðini yapan ve en son Murahhas Üye ve Yayýn Grubu Baþkanlýðý görevinde bulunan Zafer Mutlu Sabahýn künyesinden çýkarýldý. Gazetenin imtiyaz sahibi Murat Vargý oldu.
Böylece Turgut Özalýn prenslerinden Adnan Kahveci, Bülent Þemiler, Engin Civan gibi ABDden ithal harika çocuklardan
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Murat Vargýnýn Sabah gazetesinin imtiyaz sahibi olmasýyla birlikte,
Turgut Özalýn basýný denetim altýna alma planý çerçevesinde Türkiye gazetesiyle birlikte finanse edilmesiyle baþlayan Sabah gazetesinin öyküsü, mafya iliþkilerinden borsa oyunlarýna kadar ülkemizdeki çürümüþlüðün ve soygunculuðun, vurgunculuðun tarihi gibidir.
Denetimleri altýnda bulundurduklarý gazeteler ve televizyonlarýn ekonomi haberleriyle kamuoyunu yönlendiren ve sahibi olduklarý menkul deðerler þirketleriyle istedikleri hisselerin küçük
yatýrýmcý tarafýndan alýnmasýný saðlayanlarýn öyküsü kýsaca budur.
Ama yine de, menkul kýymetler borsasýnýn kazandýrdýðýna
inanan yüzbinlerce küçük yatýrýmcý var olmaya devam edecektir.
Onlarýn, diðer halk kitleleri gibi yoksullaþtýrýlmalarý ve mülksüzleþtirilmeleri, mevcut düzen varlýðýný sürdürdüðü sürece hep gündemde
olacaktýr. Özellikle egosu geliþkin bir kuþaðýn yaratýlmaya çalýþýldýðý
bir dönemde, menkul kýymetler borsasýnýn, burjuvaziye ucuz kredi
saðlamanýn, insanlarý dolandýrmanýn ve mülksüzleþtirmenin bir aracý olduðu ne denli ortaya konulursa konulsun, olaylar bunlarýn ne
denli doðru olduðunu açýkça gösterirse göstersin, yine de borsanýn
müþterileri varolacaktýr.
Borsanýn yükseldiði dönemlerde tüm basýn-yayýn olanaklarý
kullanýlarak alýma yöneltilen, düþtüðü dönemlerde borsa kýsa vadeli yatýrým aracý deðildir diyerek satýþ yapmalarý engellenmeye
çalýþýlan egosu geliþkin kiþiler þöyle de diyeceklerdir: Öyle de, elimizdeki parayý ne yapalým? Hem zaten dolandýrmayan, yemeyen
mi var?
Serdar Turgutun televoleci ekonomisti Deniz Gökçenin hocam borsa niye düþüyor? diye soranlara dediði gibi, borsa neden
çýktýysa, ondan düþüyor sözünde keramet arayanlar elbette olacaktýr. Ta ki, tüm birikimlerini yitirene ve kendi emek-güçlerini satmaktan baþka bir yollarý kalmayana ve kapitalizmin mülksüzleþtirmesinin diðer adýnýn proleterleþmek olduðunu öðrenene kadar.
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Ne Oldu?
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 60, Mart-Nisan 2001

22 Þubat günü adý konulmamýþ ve oraný belirlenmemiþ devalüasyon sonrasýnda yaþanan belirsizlikler ortamýnda iki olgu öne
geçti.
Birincisi, her zaman olduðu gibi holding medyasýnýn, kendi
holdinglerinin içine girdikleri finansal sorunlara uygun olarak, her
þeyin kontrol altýnda olduðuna, dolara hücum etmenin gerekmediðine iliþkin yayýnlarý yoðunlaþtýrmalarýydý. Ertuðrul Özkök, Güneri
Civaoðlu gibi ünlüler, kimi zaman, ülkede patlak veren ekonomik
kriz yokmuþçasýna olmadýk konularda yazýlar yazarak, kimi zaman
ünlü ve uluslararasý iþadamlarýyla yaptýklarý yat sohbetlerini yazarak, kimi zaman da ekonomi dersi vererek dolarýn fiyatýndaki
artýþý engellemeye çalýþtýlar. Bunlar alýþýlagelmiþ ve pek çok kiþinin
inanýp inanmadýklarýný belirtmeksizin gördükleri olgulardý. Geçmiþ
aylardan ve yýllardan tek farký, ünlü hesap makinesi sahibi Yalçýn
Doðanýn ortalýkta görünmemesiydi.
Anýmsanabileceði gibi, Yalçýn Doðan, Milliyet gazetesinin
duayeni olarak Aralýk 1999da IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn
hararetli bir savunucusu olarak ülkeye dolarlarýn nasýl akacaðýna
iliþkin yazýlar yazýp, elinde hesap makinesi þuradan þu kadar milyar
dolar gelecek, buradan bu kadar milyar dolar gelecek diye sevinç
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çýðlýklarý atarken, globalleþen dünyanýn gereklerine uygun olarak
Ýþ Bankasý-Ýtalyan Telecom konsorsiyumunun 3. GSM ihalesini almasýnda CHPnin nasýl onurlu görev üstlendiðini yazarken, bir süre
sonra stand-by anlaþmasý sonucu iþinden olacaðýný hiç düþünmemiþti.
Ve tarihler 28 Þubatý gösterdiðinde onurlu ve dürüst gazeteciler kervanýna Yalçýn Doðan da katýldý.
BÝA (Baðýmsýz Ýletiþim Aðý)38 haberinde þöyle deniliyor:
Milliyet gazetesinde 28 Þubat 2001 Çarþamba günü,
adlarý Milliyetle özdeþleþmiþ pek çok ünlü yazar ve çizerin
iþlerine son verildi.
Umur Talu, Doðan Heper, Yalçýn Doðan, Bedri Koraman, Turhan Selçuk, Zeynep Oral, Duygu Asena, Nilgün
Cerrahoðlu, Þahin Alpay ve Yalým Eralpin isimleri anýnda
internet sitelerinde yankýlandý. Oysa baþka isimler de vardý. Milliyet Sanatta 40 yýllýk emeði olan Akal Atilla, Sanat
Servisinin þefi Bülent Berkman, kulis köþesinin de yazarý
ve deneyimli sanat muhabiri Ayça Atikoðlu ile magazin
servisinden Ýpek Durkal, yukarýdaki isimlerle birlikte
Milliyetten uzaklaþtýrýlmýþlardý.
Ýþte 22 Þubat devalüasyonunun ilk kurbanlarýndan biri olarak
Yalçýn Doðan sessiz sedasýz globalizmin kurbaný olarak kendi
köþesinden çekilirken, medyada ortaya çýkan ikinci olgu, ekonomiye iliþkin inceleme ve araþtýrma yazýlarýnda gözle görülür bir
artýþ olmasýydý. Daha düne kadar, popülist söylemle borsa haberleri
vermeyi ekonomi diye sunan medya bu yeni atýlýmýyla, ayný
zamanda içinde yaþanýlan bunalýmýn boyutlarý karþýsýnda duyduðu
korkuyu yansýtýyordu. Bir baþka ifadeyle, medya patronlarýnýn en
güvendikleri IMFnin istikrar programýnýn çökmesi karþýsýnda yeni
arayýþlara yönelmek zorunda kalmalarý, onlarý yeni ekonomik perspektifler aramaya itmiþtir.
Medyanýn ekonomik programlara gösterdiði yakýn ilgi,
38
Baðýmsýz Ýletiþim Aðý (BÝA), ABye özgü klasik bir demokrasi projesi ürünüdür. Avrupa Birliði MEDA fonundan 18 ay için verilmiþ 628.000 Euro (1 trilyon 300
milyar TL) ile finanse edilmiþ bir STK (sivil toplum kuruluþu) olduðu kabul edilen
IPS Ýletiþim Vakfý projesi olarak sunulmaktadýr. Kendi açýklamalarýna göre, Ýnternet
üstündeki Haber Portalý -bianet- Baðýmsýz Ýletiþim Aðýnýn temelidir. Bir baþka deyiþle,
proje, arada bir yapýlan toplantýlar dýþýnda, sadece Ýnternet çalýþmasý durumundadýr.
Avrupa Birliði MEDA fonuna göre ise, bu proje yerel medyaya, biraraya gelip ortak sorunlara çözüm yollarýný tartýþabilecekleri bir platform saðlamayý hedeflemektedir. IPS Ýletiþim Vakfýnýn hukuksal sorumluluðu altýndaki BÝA Projesinin Koordinatörlüðünü Ertuðrul Kürkçü, Proje Danýþmanlýðýný Nadire Mater yürütmektedir.
Fikret Baþkayanýn þimdilerde sivil toplum örgütleri ve sivil toplum söylemi, toplumu
apolitize etmenin, depolitize etmenin bir aracý olarak tanýmlarken söylediði Avrupa
merkezli yabancýlaþma bu toplum insanlarýný en saðdan en sola kendi gerçekliðine
yabancýlaþtýrmýþ durumda belirlemesi, sanýrýz BÝAya uygun düþmektedir.
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pek çok kesimin, moda deyiþle sivil toplum kuruluþlarýnýn ekonomik konulara ve programlara yönelimini de belirledi. Birbiri ardýna
yayýnlanan alternatif program taslaklarý ortalýkta uçuþurken, hemen herkes biz biliyorduk havasýyla birer ekonomi uzmaný kesildi.
Ýþte bu ortamda küçük-burjuva reformistleri de, her zamanki
sol görünümleriyle boy göstermeye baþladý. Geçen yýl ortalarýnda
buðday taban fiyatlarýnýn açýklanmasýyla birlikte küçük-burjuvazinin
sol kanadýnda baþlayan hareketlenmeden neredeyse bir yýl sonra
solcu reformistler, ÖD Partisinin korosuyla sahnede yer aldýlar. Bu
koronun solisti TMMOB olurken, alternatif program, medyanýn
büyük ilgisiyle Emek Platformu Alternatif Programý olarak 28 Mart
günü TMMOB Genel Baþkaný Kaya Güvenç tarafýndan kamuoyuna
sunuldu. Sunulan program, aklýn yolu birdir mantýðý ile medya
nýn borsa ekonomistlerinin teþhis ve tedbirlerini alt alta sýralamaktan öte bir içeriðe sahip deðildi.
Emek Platformu Alternatif Programý özel sektör için yönlendirici, kamu sektörü için baðlayýcý iktisadi planlamadan yolsuzluklarýn üzerine kararlýlýkla gidilmesine kadar bir dizi maddeyi içerirken,
mali sisteme ve sermaye hareketlerine yönelik kýsa vadede uygulanmasý gereken politikalar baþlýðý ile yeni bir Kemal Derviþ olmaya adaylýðýný koymaktadýr.
Örneðin, yaþanýlan krizin ana nedenlerinden biri olan kýsa
vadeli yabancý sermaye giriþleri ve çýkýþlarý, vergi ve para politikasý araçlarýyla kontrol altýna alýnmalý ve bu doðrultuda 32 sayýlý kararname yeniden düzenlenmelidir þeklindeki program, doðrudan
IMFnin istikrar tedbirlerinde ifadesini bulan vergi ve para politikalarýyla iliþkilendirilmektedir.
Oysa ki, yaþanýlan son ekonomik kriz ve yapýlan devalüasyon, uygulanan ya da uygulanabilecek her türlü vergi ve para politikalarýnýn iþe yaramazlýðýnýn bir kanýtý olmuþtur. Sorunun kökeninde
emperyalizme baðýmlýlýðýn yattýðý ve geliþim dinamiklerinin dýþarda,
yani emperyalist ülkelerde olduðu bir ekonomik kriz ortamýnda,
çözümlerden birisinin farklý ve doðru vergi ve para politikalarýnda
olduðunu ileri sürmek, küçük-burjuva reformizminin sistem içi niteliðini sergilemekten öte bir anlamý bulunmamaktadýr.
Ayný þekilde, alternatif programda, Merkez Bankasýnýn döviz kuru ve faiz hadlerini birbirinden baðýmsýz iktisat politikasý araçlarý
olarak kullanma olanaðý yeniden oluþturulmalýdýr denilirken, IMFnin
istediði gibi Merkez Bankasýnýn baðýmsýz bir yapýya kavuþturulmasý
ve IMF programýnýn temellerinden olan döviz kuru ve faiz politikalarýndan farklý birþey söylenmemektedir.
Emek Platformu Alternatif Programý, vergi tabaný yaygýnlaþtýrýlmalý, vergi gelirleri arttýrýlmalýdýr. Sermaye gelirlerinin vergi
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gelirleri içindeki payýný yükseltecek önlemler alýnmalýdýr. Vergi adaletini ve herkesten mali gücüne, servetine ve gelirine göre vergi
alýnmasý ilkesini saðlayacak bir vergi reformu gerçekleþtirilmelidir
maddesi, mevcut hükümetin (çok sevilen ifadeyle 57. hükümetin)
faiz dýþý gelirleri artýrmak amacýyla yaptýðý vergi artýrýmlarýný onaylamaktan baþka bir anlama gelmemektedir. Bu ifadelerin vergi tabana yayýlmalý ya da vergi adaleti türünden söylemleri niyet
mektubunda tam olarak ifade edilmiþ beyanlardýr. IMFye verilen 9
Aralýk 1999 tarihli Niyet Mektubunda þöyle denilmekteydi:
Hükümet, vergi sistemini daha etkin ve adaletli hale
getirmek amacýyla vergi sistemini iyileþtirmek ve vergi uygulamasýný güçlendirmek kararlýlýðý içindedir. Net ve basit yasa
ve diðer mevzuatla desteklenmiþ geniþ tabanlý, düþük ve tahmin edilebilir marjinal vergi oranlarý üzerine kurulu bir vergi
sistemi hem iç yatýrýmý teþvik etmek hem de yabancý sermaye
çekmek için en iyi araçtýr.

Medyanýn borsa ekonomistlerinin 22 Þubat krizi sonrasýnda
ortaya koyduklarý ile Emek Platformu Alternatif Programý arasýndaki benzeþlikler, yýllardýr her türden ekonomik ve politik geliþmeler
karþýsýnda sivil insiyatif söyleminin ötesinde hiçbirþey yapmayanlarýn, bir zamanlarýn hýzlý solcusu olarak ezbere bildikleri Marksist
ekonomi-politikayý olabildiðince hýzla terk ederek hýzlý borsa izleyicisi olanlarýn hazin durumunu ortaya koymaktadýr. Emek Platformu Alternatif Programýnda ifade edilenlerin çok daha geniþ ve teknik
bir açýklamasýnýn 14 Mart 2001 tarihinde Kemal Derviþ tarafýndan
Ulusal Programýn Stratejisi adýyla yapýldýðý da gözönüne alýndýðýnda,
alternatif program, sosyal içerik dýþýnda yavan ve kuru kalmaktadýr.
Tüm bu geliþmeler içinde gözlerden uzaklaþtýrýlan ise, ülkede 1999 Aralýðýndan beri uygulanan IMF istikrar tedbirlerinin ne olduðu ve ne yaptýðýdýr.
Hemen tüm burjuva ve küçük-burjuva ekonomistlerinin bildiði gerçek, IMF programý döviz kuru, para arzý ve kamu kesimi
harcama açýklarýnýn idaresinden ibarettir.
Anýmsanacaðý gibi, 22 Þubat günü dolarýn bir milyon liranýn
üstüne çýkmasýyla baþlayan adý konulmamýþ devalüasyonun nedeni
olan IMFnin döviz kuru politikasý, tümüyle ödemeler dengesi açýklarýný kapatmaya yönelikti. Bu açýðýn belirleyici unsuru ithalat ve
ihracat deðerleri olduðundan, döviz kuruna iliþkin tüm uygulama
ithalatý artýrýcý ve ihracatý sýnýrlayýcý nitelikteydi. Bu konuda bilinen
uygulamalar kayan kur politikasý adýyla iki biçimde gündeme gelmektedir: 1) Önceden ilan edilmeyen ve ölçüsü yurtiçi ve yurtdýþý
enflasyon hýzý farkýný aþan mini-devalüasyonlar, 2) Önceden ilan
edilen ve temposu giderek yavaþlatýlan mini devalüasyonlar. Bu uy-
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gulamalardan ilki 1980-1981 yýllarýnda Brezilyada uygulanmýþ, ikincisi ise 1978-1981 arasýnda Arjantinde, 1977-1981 arasýnda Þilide ve
en son olarak da döviz çýpasý adýyla ülkemizde uygulanmýþtýr.
Döviz çýpasý (kayan kur politikasý) uygulamasýnda,
enflasyon beklentisi kýrýlmazsa ve ulusal para aþýrý deðerlenmeye
baþlarsa, devalüasyon beklentisiyle canlanan döviz spekülasyonu
ülkeyi büyük oranlý devalüasyona götürür, enflasyon hýzlanýr, ekonomik yönetimin güvenirliliðinden artakalan ne varsa onlar da yiter.39
Bu sonuca yol açan enflasyon beklentisi, tümüyle dýþ borç
ödemelerinin gerektirdiði döviz talebinin yükselmesinden ve ulusal paranýn aþýrý deðerlenmesi de, sýký para politikasý nedeniyle
ülke içi faiz oranlarýnýn aþýrý oranda yükselmesinden kaynaklanmaktadýr.
Ýþte ülkemizde 22 Þubat 2001 günü meydana gelen olay, Kasým 2000 sonunda meydana gelen krizin devamý olarak uygulanan
ve sonuçlarý önceden bilinen IMF programýnýn ürünüdür.
Burada olan, salt IMF programýnýn böyle bir sonuç vermesi
deðil, bu programýn uygulanmasý durumunda bu sonuçlarýn ortaya
çýkacaðýnýn çok iyi bilinmesidir. Bir baþka deyiþle, IMF programý
uygulamaya baþlanýldýðýnda, gerek IMF, gerekse hükümetin ekonomi uzmanlarý bu sonuçlarýn ortaya çýkacaðýný çok iyi bilmek durumundaydýlar. Buna raðmen, uygulamaya baþlanýlmasý ve sürdürülmesi, tümüyle bilerek bu sonuçlarýn ortaya çýkmasýnýn istendiði anlamýna gelmekteydi. Ve bunun gerçekliði ise, ithalatta meydana gelen patlamadýr.
Bugüne kadar binlerce kez söylendiði ve söylediðimiz gibi,
IMF gibi emperyalizmin sürekli ve resmi örgütlenmelerinin tek amacý, emperyalist ülkelerin içinde bulunduklarý koþullara baðlý olarak
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin yönlendirilmesi ve yönetilmesidir. Geribýraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizm, tümüyle emperyalizmin taleplerine uygun olarak geliþtirilmiþtir. Doðal olarak, her zaman emperyalizmin taleplerine uygun bir doðrultuda tutulmak durumundadýr. 1980
ekonomik buhranýnda da, 1997 Asya Krizi ile baþlayan dünya ekonomik buhranýnda da, temel sorun emperyalist ülkelerde sermayenin ve metalarýn aþýrý üretimidir. Bu durumda yapýlmasý gereken,
emperyalist ülkelerin fazla sermayeleri için yeni kâr olanaklarý yaratmak ve fazla metalar için pazar oluþturmaktýr. Öte yandan sermayenin ve metalarýn aþýrý üretimiyle ortaya çýkan ekonomik durgunluðun emperyalist ülkelerde ortaya çýkardýðý likidite sýkýþýklýðý
ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýný daha büyük birimler
halinde ve düzenli olarak ödemelerini ve bunun garanti altýna alýn39
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masýný gerektirmektedir.
Bunlardan ilki, yani fazla sermaye için yeni kâr olanaklarý yaratýlmasý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde özelleþtirme uygulamalarý ile
emperyalist sermayeye yeni yatýrým alanlarý açarken, diðer yandan
yüksek iç faiz hadleriyle kýsa dönemli kâr saðlamak þeklinde ortaya
çýkmaktadýr. Emperyalist ülkelerin fazla metalarý için gerekli pazar
ise, ithalatta meydana gelen patlamada ifadesini bulur. Aralýk 1999
da uygulamaya konulan IMF istikrar tedbirlerinin temel amaçlarý
da, yukarda ifade ettiðimiz gibi, emperyalist ekonomilerin 1997 sonrasýnda içine girdikleri aþýrý-üretim buhranýnýn yarattýðý sorunlara,
kýsa vadeli de olsa, çözüm bulmaktýr. Bunun diðer ifadesi, emperyalist dünya ekonomisinin buhranýnýn yükünün, IMF aracýlýðýyla geribýraktýrýlmýþ ülkelere yüklenmesidir. Ancak Amerikan ekonomisinin
2001 yýlýnýn baþýndan itibaren durgunluða girdiðinin resmen ilan
edilmesi, bunlarýn da emperyalist ekonomileri buhrandan çýkartmak için yeterli olmadýðýný göstermektedir.
Þüphesiz tüm bu geliþmeler içinde en büyük kayba uðrayan
küçük ve orta mülk sahibi kesimler (küçük ve orta burjuvazi) olmuþtur. Ülkemiz somutunda görüldüðü gibi, IMFnin istikrar tedbirlerinin uygulanmasý ile enflasyonun düþeceði umuduna kapýlan
bu kesimler, IMF uygulamalarýnýn baþ destekçisi durumunda olmuþlardýr. Bunun somut görünümü ise 2000 yýlýnýn Ocak ayýnda borsaya
olan büyük ilgi olmuþtur. Ocak 2000in son haftasýna girildiðinde
20.000ler seviyesini gören ÝMKB-100 endeksi, yüzlerce trilyonluk iþlem
hacmi ile rekor üzerine rekor kýrarken, tüm iþlemlerin sahibi mülk
sahibi küçük ve orta burjuvazi olmuþtur. Ve sonuç, Kurtuluþ Cephesinin deðiþik sayýlarýnda ayrýntýlarýyla gösterdiðimiz gibi, katrilyonlarca lira borsa aracýlýðýyla el deðiþtirmiþtir. Daha önceki sayýlarýmýzda ele aldýðýmýz örneklerden yola çýkarak 22 Þubat sonrasýnda
daha da belirginleþen mülksüzleþmenin boyutlarýný þöyle ortaya koyabiliriz:
Bilindiði gibi, globalizm propagandasýnýn en büyük destekçisi durumunda olan Çukurova Holding (Karamehmetler) sahibi bulunduðu Turkcell hisselerini Temmuz 2000de halka açmýþ, yani
borsaya kota etmiþtir. Ve bilindiði gibi, Turkcellin borsaya giriþi,
ayný anda ÝMKB ve New-York borsasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Tarih
yazan Turkcell, 10 Temmuz 2000de, 17,60 dolardan 960 milyon
hissesini New-York borsasýnda iþleme sokarken, hisselerin ÝMKBdeki
satýþ deðeri 44.000 TL olmuþtur.
New-York borsasýnda satýþa sokulan ve büyük oranda Türkiyeden satýn alýnan hisselerin toplam deðeri 16 milyar 800 milyon
dolardýr (Borsa dilinde buna þirketin piyasa deðeri denilmektedir).
Tarihler 28 Mart 2001i gösterdiðinde New-York borsasýnda
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Turkcell hisselerinin deðeri 3 dolar 50 cent olmuþtur. Yani Turkcell
hisselerinin toplam deðeri 3 milyar 360 milyon dolara inmiþtir.
Böylece Turkcell hisselerinin birim baþýna deðer kaybý 14 dolar 10
cent olurken, toplam deðer kaybý 13 milyar 440 milyon dolardýr.
Benzer durum ÝMKBde de meydana gelmiþtir. 10 Temmuz
2000 itibariyle 44.000 liradan satýlan 26 milyar liralýk Turkcell hisseleri, ilk bir hafta içinde 48.000 liraya yükselmiþken, bugün itibariyle
(28 Mart 2001) 13.000 liraya düþmüþtür. Turkcellin ÝMKBde satýlan
hisselerinin toplam deðeri 1 katrilyon 144 trilyon TL (1 milyar 840
milyon dolar) iken, bu deðer 28 Mart 2001 tarihi itibariyle 338 trilyon
TLye, yani 338 milyon dolara inmiþtir. Böylece Turkcell hisselerinin
ÝMKB bazýndaki deðer kaybý 1 milyar 502 milyon dolar olmuþtur.
Hisse bazýnda yatýrýmcýsýna 35.000 lira kaybettiren Turkcellin kayýp
oraný %72 olmuþtur. Dolar bazýnda 10 Temmuz 2000de 7,7 cent
olan Turkcell hisseleri, 28 Mart 2001 tarihinde 1,3 cente düþmüþtür.
(Kayýp oraný %83)
Turkcellin borsa macerasýnýn somut anlamý ise, ülke içinde 1 milyar 502 milyon dolar tutarýnda bir paranýn el deðiþtirdiði,
yani küçük yatýrýmcýnýn bu boyutta para yitirdiðidir.
Küçük ve orta burjuvaziden yapýlan tüm bu deðer transferinin bir baþka yaný ise, ÝMKBden hisse satýn alanlarýn yanlýþ bilgilendirme ya da yönlendirme yapýldýðýna iliþkin olarak mahkemelerde dava açma hakkýnýn olmamasýdýr. Oysa, ABD yasalarýna göre
hisse alanlarýn bu konuda dava açma hakký bulunduðundan, 22
Kasým 2000 tarihinde Turkcellin abone kaybýyla ilgili olarak yatýrýmcýlarýn bilgilendirilmediði, halka arz sýrasýnda þirketin yatýrýmcýlarý yanlýþ bilgilendirdiði iddiasýyla New-York Güney Bölgesi Bölge
Mahkemesinde bir bireysel yatýrýmcý tarafýndan dava açýlmýþtýr. Bu
da, Turkcellin ve diðer borsa þirketlerinin yapmýþ olduklarý yanlýþ
bilgilendirmesine iliþkin küçük bir örnektir. Asýl yapýlan ise, tüm
medya olanaklarý kullanýlarak (gazete ve televizyonlarýn ekonomi
haberlerinden köþe yazarlarýna kadar) küçük yatýrýmcýnýn yönlendirilmesidir, ki bu borsa kurallarýna göre yasak olan spekülasyon yapmaktan baþka bir þey deðildir.
Bugün ayný yöntemlerle Kemal Derviþin destekçisi durumuna getirilen bu kesimlerin, dünden ve borsa macerasýndan hiçbir
ders almadýklarý da görülmektedir.
Elbette kitlelerin bu þekilde aldatýlmasý ve yönlendirilmesi olanaklý hale geldikten sonra, her olumsuz geliþme yeni yönlendirmeyi
ve aldatmayý kolaylaþtýrmaktadýr. Kaybedenler, her yeni ismin ardýna takýlarak kayýplarýný geri alacaklarý umudu içinde olduklarý için,
yönlendirme için fazlaca çaba da gerekmemektedir. Bunun gösterdiði gerçek ise, küçük ve orta burjuvazinin mevcut düzenden umutlarýný henüz kesmedikleridir. Yýllardýr süregiden depolitizasyonun
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öznesi ve nesnesi olan bu burjuva kesimlerinin mevcut düzene olan
bu baðlýlýðý, ayný zamanda mülksüzleþtirilme uygulamalarýnýn
devamýný saðlayan bir olgudur.
Ancak globalizmin vurgunculuðu sadece ülkemizle sýnýrlý
deðildir. Sermayenin aþýrý birikimiyle ortaya çýkan marjinal kâr oranlarý arayýþýnýn bir sonucu olarak büyük bir geliþme gösteren internet, ayný zamanda dünya çapýnda küçük ve orta burjuvazinin büyük
ölçekli mülksüzleþtirilmesinin aracý olmuþtur. Bunun en tipik örneði
internet üzerinden kitap vb. pazarlamasý yapan Amazon.com ve internet arama makinasý iþlevi ile reklamcýlýk vb. iþler yapan Yahoodur.
Amazon.com, yazýlý ve görüntülü tüm basýn-yayýn organlarýnýn büyük övgülerle söz ettiði internet pazarlama þirketidir. Hemen
herþeyi internet üzerinden pazarlayan Amazon.com, sermayenin aþýrý
biriktiði bir dönemde ortaya çýkabilecek en marjinal kâr alaný olarak internetin yýldýzý olmuþtur. Özellikle gençlere yönelik olarak internetin yarattýðý avantajlardan yararlanýn sloganýyla sürdürülen globalizm propagandasýnýn tipik temsilcisi olan Amazon.com hisseleri
28 Mart 2000 tarihinde tavan yaparak 72,75 dolara yükselmiþ ve
358 milyon hissenin getirisi 26 milyar 44 milyon dolar olmuþtur. Ancak tarihler 28 Mart 2001i gösterdiðinde Amazon.com hisseleri 10,15
dolara inmiþtir. Böylece 358 milyon hissenin deðeri 3 milyar 633
milyon dolara düþmüþtür. Böylece Amazon.comun cazibesine kapýlanlarýn global boyutta yitirdiði para miktarý 22 milyar 411 milyon
dolar olmuþtur. (Bu miktar Türkiyenin 2000 yýlýndaki dýþ ticaret açýðýna yakýndýr.)
Yine globalizm propagandasýnýn kolay para kazanma yollarýndan biri olarak görünen Yahoo, internet arama makinesi olarak
milyonlarca kiþinin yönlendirilmesinde özel bir yere sahip olmuþtur.
Bir yandan sayfalarýna reklam alarak gelir elde ederken, öte yandan
para karþýlýðý ticari internet sitelerinin aramalarda daha kolay bulunmasýný saðlayarak büyük kazançlar temin etmiþtir. Ýnternete giren
her kiþinin ilk uðrak yerlerinden biri olarak Yahoo, internet üzerinden borsa iþlemlerinin yapýlmasýnýn avantajlarýný kullanmýþ ve hisseleri 28 Mart 2000 tarihinde tavan yaparak 200,75 dolara ulaþmýþtýr.
Böylece borsada iþlem gören 558 milyon Yahoo hissesi 112 milyar
deðere ulaþmýþtýr. Ve ayný þekilde tarihler 28 Mart 2001i gösterdiðinde Yahoo hisseleri 14,25 dolara düþmüþ ve hisselerin deðeri 7 milyar 958 milyon dolara inmiþtir. Böylece Yahoonun propagandasýna
kapýlanlarýn yitirdikleri para miktarý 105 milyar dolar olmuþtur. (Bu
miktar ülkemizin tüm dýþ borçlarýnýn toplamý kadardýr.)
Gerek ülkemizdeki geliþmeler, gerekse dünya çapýndaki geliþmeler, her durumda emperyalist sistemin içinde bulunduðu ekonomik buhraný ve emperyalist-kapitalizmin niteliðini bir kez daha sergilemektedir. Emperyalist-kapitalizmin ekonomik buhranlarýnýn ne
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denli kaçýnýlmaz olduðu bir kez daha görüldüðü gibi, her ekonomik
buhran döneminde kitlelerin yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesi daha da yoðunlaþmaktadýr. Bu mülksüzleþtirme olgusu, emekçi
kitlelerin mülksüzleþtirildiði yerde, diðer özel mülk sahiplerinin mülksüzleþtirilmesi ve giderek kapitalistlerin mülksüzleþtirilmesi olarak
sürüp gider.
... emekçiler proletaryaya ve onlara ait emek araçlarý
sermayeye çevrilir çevrilmez, kapitalist üretim tarzý, kendi
ayaklarý üzerinde duracak hale gelir gelmez, emeðin daha
geniþ ölçüde toplumsallaþmasý, toprak ile diðer üretim
araçlarýnýn toplumsal olarak daha fazla sömürülen ve dolayýsýyla ortak üretim araçlarý olarak geniþ ölçüde kullanýlan üretim araçlarý haline dönüþtürülmesi ve özel mülk
sahiplerinin daha fazla mülksüzleþtirilmeleri yeni bir biçim alýr. Þimdi mülksüzleþtirilecek olan kimse, artýk, kendi hesabýna çalýþan emekçi deðil, birçok emekçiyi sömüren kapitalisttir. Bu mülksüzleþtirme, kapitalist üretimin kendi içinde taþýdýðý yasalarýn iþlemesiyle, sermayenin merkezileþmesi ile gerçekleþir. Bir kapitalist, daima birçoklarýnýn baþýný yer... Bütün insanlarýn dünya pazarlarý aðýna sokulmasý ve böylece kapitalist rejimin uluslararasý bir nitelik kazanmasý, bu merkezileþme ya da bir
çok kapitalistin birkaç kapitalist tarafýndan mülksüzleþtirilmesi ile elele gider.40 (abç)
Mevcut kapitalist üretim iliþkilerini deðiþmez ve kalýcý olarak
kabul eden hiç bir ekonomi-politika, kapitalizmin bu yasasýný deðiþtiremez. Bu sistem içinde uygulamaya sokulan her ekonomi programý, þu ya da bu kapitalist grubun lehine, þu ya da bu kapitalist grubun ya da kapitalistlerin mülksüzleþtirilmesini saðlamaktan öte bir
iþleve sahip deðildir. Dolayýsýyla, ekonomik programlar etrafýnda baþlayan tartýþmalar ve çatýþmalar, her zaman kapitalistlerin kendi içlerindeki çeliþkinin yansýsý durumundadýr. Bütün ekonomik program tartýþmalarýnýn temelinde, ekonomik buhranýn yükünün, yani zararýn
hangi kesime yükleneceði yatar. Bu amaçla, her kapitalist ya da kapitalist grup, bir yandan siyasal iktidar üzerindeki kontrol olanaklarýný geniþletirken, diðer yandan kamuoyunu kendi yanýna çekerek,
diðer kesimler üzerinde toplumsal baský oluþturmaya çalýþýr. Bu
da, kaçýnýlmaz olarak, kapitalist gruplarýn çýkarlarýnýn ifadesini bulan
ekonomik programlarýn kamuoyunun kabul edebileceði biçimde
sunulmasýný getirir. Bu sunuþ biçimi, hemen her zaman kapitalist
gruplarýn çýkarlarýnýn gizlenmesine hizmet eden genel bir söyleme
sahiptir ve her zaman küçük ve orta burjuvazinin mülksüzleþtiril40
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mesini gizleyen niteliktedir. Ancak bunlarýn hiç biri kapitalizmin tarihsel sonunu deðiþtiremez.
Bu dönüþüm sürecinin bütün avantajlarýný sömüren
ve tekellerine alan büyük sermaye sahiplerinin sayýlarýndaki sürekli azalmayla birlikte, sefalet, baský, kölelik, soysuzlaþma, sömürü de alabildiðine artar; ama gene bununla
birlikte, sayýlarý sürekli artan, kapitalist üretim sürecinin
kendi mekanizmasý ile eðitilen, birleþtirilen ve örgütlenen
iþçi sýnýfýnýn baþkaldýrmalarý da geniþler, yaygýnlaþýr. Sermaye tekeli, kendisiyle birlikte ve kendi egemenliði altýnda fýþkýrýp boy atan üretim tarzýnýn ayakbaðý olur. Üretim
araçlarýnýn merkezileþmesi ve emeðin toplumsallaþmasý,
en sonunda, bunlarýn kapitalist kabuklarýyla baðdaþamadýklarý bir noktaya ulaþýr. Böylece kabuk parçalanýr. Kapitalist özel mülkiyetin çaný çalmýþtýr. Mülksüzleþtirenler
mülksüzleþtirilirler.41 (abç)

41

K. Marks, Kapital, Cilt: I, s. 782.
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Enflasyon, Deflasyon,
Yapýsal Uyum, Döviz Çýpasý,
Kemal Derviþ, vs.
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 60, Mart-Nisan 2001

22 Þubat sabahý Türkiye, adý konulmamýþ, oraný belirlenmemiþ
bir devalüasyonla uyandý. 14 aydýr büyük reklam kampanyalarýyla
sürdürülen IMFnin istikrar uygulamalarýnýn odak noktasýný oluþturan
kontrollü döviz fiyatý politikasýndan vazgeçilerek, döviz fiyatlarýnýn
serbest dalgalanmaya býrakýldýðýnýn ilan edilmesiyle birlikte ortaya
çýkan manzara ise, tam bir baþýbozukluk ve belirsizlik görünümü
aldý. Hükümetin baþbakanýndan bakanlarýna kadar hiç birinin neden
ve nasýl olduðunu anlayamadýðý ve anlatamadýðý döviz fiyatlarýnýn
serbest býrakýlmasý kararýyla birlikte döviz fiyatlarýndan ve para politikalarýndan sorumlu Merkez Bankasý, piyasalarda fiyat oluþmasýný
bekler hale geldi. Ýki gün sonra Merkez Bankasýnýn dolarýn fiyatýný 1
milyon 50 bin lira olarak açýklamasýyla, adý konulmamýþ devalüasyonun %40 dolaylarýnda olduðu görüldü.
Gecelik faiz oranlarýnýn görülmedik oranlarda yüzde binler
ve onbinlerle ifade edildiði, mevduat faizlerinin %4.000-5.000leri gördüðü, kredi kartlarýnýn gecikme faizlerinin %19.500e yükseltildiði,
kredi faizlerinin %4.000ler olarak teblið edildiði adý konulmamýþ
devalüasyon sonrasýnda, hükümetin ve medyanýn tüm umudu 9
günlük Kurban Bayramýna ve Galatasarayýn alacaðý Milan galibiyetine endekslenmiþti.
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Ama ekonomi bayram tanýmýyordu. 9 günlük bayram tatili
süresinde yapýlan repo iþlemlerinden elde edilen getiri 10 milyar
dolar olmuþtu. Heryerin kapalý olduðu bir sýrada, birilerinin 10
milyar dolar kazandýðýnýn duyulmasý, hiç kimseye inandýrýcý gelmedi. Halk, ülkenin nasýl olsa batmayacaðý kanýsýyla Galatasarayýn Milan zaferini kutlamaya devam ederken, 9 günlük bayram
tatili süresinde 10 milyar dolar kazananlar ise birbirini medyaya
ihbar etme yarýþý içindeydiler.
Her türlü hainliði, her türlü namertliði yapan repodur. Repodan dolayý insanlar birbirlerine borçlarýný ödemiyorlar. Ýnsanlar ahlaki bir çöküntü içindeler diyen ve bu ihbar furyasýnda adý geçen Ankara Sanayi Odasý (ASO) baþkaný Zafer Çaðlayanýn, oda ve borsalarýn ticaret yapamadýklarý için gelirlerini öyle ya da böyle deðerlendirmek zorunda olduklarýný, kendisinin kiþisel olarak faiz ve repo
uygulamasýna karþý olduðunu ve reponun kaldýrýlmasý gerektiðini
belirttikten sonra, bayramdan önce dünyanýn hiçbir ülkesinde görülmeyen bir vakýa yaþandýðýný, bunun ise repo faizlerinin 7000lere
kadar çýkmasý olduðunu ve bunun sonucunda bir haftalýk süre içinde repodan 10 milyar dolar tutarýnda faiz elde edildiðini söylemiþ
olmasý bile, halký inandýrmaya yetmedi.
Bayram sonrasýyla birlikte 22 Þubattan sonraki 15 gün içinde
yapýlan vurgunlar yavaþ yavaþ ortaya çýkmaya baþladý. Medyanýn
büyük övgülerle manþetlere taþýdýðý ikinci büyük vurgun haberi Ordu
Yardýmlaþma Kurumundan (OYAK) geldi.
Medyanýn alýþýlmýþ söylemiyle OYAKýn vurgunu, müthiþ
operasyon baþlýklarýyla müþterilerine müthiþ bir zamanlamayla ciddi kâr ettiren bir ekonomik olaymýþ gibi sunuldu. Gazetelerin ifadesiyle Oyak Portföy Yönetimi þirketinin baþýnda uluslararasý ciddi
deneyimleri olan Fatma Canýn anlatýmýna göre müthiþ operasyon þöyle olmuþtur:
19 Þubat krizinden bir hafta önce nakite geçtiklerini
belirten Can, Ecevitin açýklamasýyla (19 Þubat günü yapýlan MGK toplantýsýný terk etmesine iliþkin olarak yaptýðý
açýklama kastediliyor. -K.C.) devalüasyonun olacaðý
düþüncesinin kesinlik kazandýðýný belirtiyor. Ekibiyle acil
toplantýya giren Can, dövize geçmeye karar verir. Çarþamba (21 Þubat) devalüasyon olacaðý konusunda en
küçük þüphesi kalmaz. Ve o hafta cuma günü (23 Þubat)
alýnan dolarlar 1 milyon liranýn üzerinde satýlarak nakite
geçilir. Bu arada perþembe günü de (22 Þubat) borsada
güçlü þirketlerin hisselerine yatýrým yapýlýr. Ve hemen herkesin büyük zararlar ettiði krizden güçlenilerek çýkýlýr.
Ve böylece Ordu Yardýmlaþma Kurumu krizden kârlý çýkarken, Genelkurmayýn ekonomik olaylarla ne kadar ve neden ilgi-
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lendiði, Genelkurmay bünyesinde oluþturulan ve banka mevduatlarýný izleyen EMÝMin (Ekonomik ve Mali Ýzleme Merkezi) ne iþe yaradýðý da ortaya çýkmýþtýr.
22 Þubat devalüasyonuyla birlikte baþlayan belirsizlik ise
televoleci ekonomistlerin iflasýný ve yeni kurtarýcýlarý Kemal Derviþin yükseliþini kamuoyunun gündemine getirdi.
22 Þubat devalüasyonuyla birlikte, Aralýk 2000de IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýný globalizmin zaferi olarak sunan, Türkiyenin bu anlaþma ile uygulamaya soktuðu istikrar tedbirlerinin
enflasyonu indireceðini ve herkesin zengin olacaðýný söyleyen küçük-burjuva emperyalist ekonomistleri (namý diðer televoleci ekonomistler) tam bir þaþkýnlýk içine girdiler.
Daha devalüasyonun ilk gününde televoleci ekonomistlerin
en ekonomisti Prof. Dr., Garanti Bankasý yönetim kurulu üyesi,
Akþam gazetesi ekonomi yazarý, Çukurova Holding danýþmaný ve
spor yorumcusu Deniz Gökçe, dalgalý kur sisteminin olumlu tarafý
devalüasyon korkusunu ortadan kaldýrmasý olduðunu ilan ederek,
22 Þubatta devalüasyon olmadýðýný büyük bir yüzsüzlükle söyleyebiliyordu.
Öte yandan, Deniz Gökçenin arkadaþý ve ortaðý, para politikalarý uzmaný Prof. Dr. Asaf Savaþ Akat ise, Kasým 2000de patlak
veren krizi likidite krizi diye geçiþtirirken, bu krizi önceden görememesinin nedeni olarak devletin bazý bilgileri gizlemesini göstererek, yani bugüne kadar iþlerini devletin ekonomiden sorumlu kurumlarýndan neler yapýlacaðýna iliþkin bilgi alarak yürüttüðünü söyleyerek,
ne denli ekonomist olduðunu ortaya koymuþken, 21 Ocak 2001
tarihinde þunlarý yazýyordu:
Özetle, enflasyonla mücadele için döviz kurunun nominal çapa olarak kullanýlmasýnýn TLye aþýrý deðer kazandýrdýðý, ihracatýn durma noktasýna geldiði, ufukta bir
döviz krizinin yattýðý gibi rivayetleri inandýrýcý bulmuyoruz.
Bunlar devalüasyon baðýmlýsý kesimlerin beyhude çabalarýdýr. Sayýlar ortada. Baþka sayýsý olan varsa beri gelsin...42
Ama ne yazýk ki, Asaf Savaþ Akatýn meydan okumasýnýn
üzerinden bir ay geçmiþken, 22 Þubat günü, gerçekler beri gelmiþtir.
Bilineceði gibi, büyük para uzmaný Asaf Savaþ Akata göre,
ülkedeki istikrarsýzlýðýn nedeni enflasyondur ve enflasyonu düþürmenin yolu para politikalarýndan geçmektedir. Ona göre, enflasyon
daima parasal bir olaydýr, dolayýsýyla doðru bir para politikasý izlendiðinde, hem enflasyon aþaðý çekilecektir, hem de ekonomide
istikrar ve büyüme saðlanacaktýr, bunun yolu da yapýsal reformdan
geçmektedir.
42
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20 yýlý aþan bir süreyi çok yüksek enflasyonla geçirmiþ
olmasý sonucunda Türkiye ekonomisinin ulaþtýðý nokta,
ancak çok temel bir yapýsal reformla çözülebilir: buna
para rejimi reformu (currency reform) diyoruz... Esas yapýsal reformun TLnin tekrar güvenilir bir para haline dönüþtürülmesinde yattýðýný düþünüyoruz.43 (abç)
Asaf Savaþ Akat, bu iddiasýný Ýktisat Fakültesi 1. sýnýf öðrencilerine ders verir edayla þöyle gerekçelendirmektedir:
Ýktisat teorisi, enflasyonun nedenlerini ayrýntýlý þekilde
incelemiþtir. Ýlk aþamada iki ayný nedensellik karþýmýza
çýkar. Birincisi toplam mal ve hizmet talebinin arzýn üstünde seyretmesi sonucu, üreticilerin satýþlarýn düþmesi korkusu olmaksýzýn fiyat artýþýna gidebilecekleri bir ortamýn
varlýðýdýr. Buna kabaca talep enflasyonu diyebiliriz. Ýkincisi ise, ekonomiye içsel ya da dýþsal þoklar sonucu (devalüasyon, dünyada petrol ya da hammadde fiyatlarýnýn
artmasý, emek piyasasýnda talep yoðunluðunun ücretleri
týrmandýrmasý gibi), üretim maliyetlerinin yükselmesinin
üreticileri fiyatlarýný arttýrmak zorunda býrakmasýdýr. Buna
da kabaca maliyet enflasyonu diyebiliriz. Ýþin buraya kadar olan kýsmý kolaydýr.
Bir sonraki aþamada, enflasyonla ekonomide dolaþan
para miktarý arasýndaki iliþki yer alýr. Diðer konularda farklý
düþünseler bile, iktisatçýlar, her iki halde de enflasyonun
ortaya çýkabilmesi (ya da devam etmesi) için, dolaþýmdaki
para miktarýnýn artmasý gerektiði ilkesinde birleþirler. Mantýðý tersinden daha iyi anlayabiliriz. Talep fazlasý halinde,
üretim ve fiyatlardaki artýþla beraber eðer dolaþýmdaki para
miktarý artmazsa, faizler yükseleceðinden toplam talebin
en büyük iki kalemini oluþturan yatýrým ve tüketim harcamalarý kýsýlacak, yani enflasyona yol açabilecek talep fazlasý ortamý ortadan kaybolacaktýr. Ayný þekilde, maliyetleri
yükselten bir þok sonrasýnda para miktarýnýn sabit kalmasý, gene faizlerin yükselmesi, harcamalarýn kýsýlmasý
ve neticede düþen üretimin fiyat artýþýný sýnýrlamasý ile
sonuçlanacaktýr. 44
Ýþte Asaf Savaþ Akatýn tüm para uzmanlýðý yukardaki iki
paragrafla özetlenmektedir. Yapýsal reform sözcüðünü dilinden
düþürmeyen bu para uzmanýna göre, sýký para politikasý, yani
Friedman ýn monetarist politikasý herþeyi çözecektir. Bunun için
yapýlmasý gereken, siyasi kararlýlýk ve Merkez Bankasýnýn siyasi
43
44

Asaf S. Akat, Yüksek Enflasyonun Ekonomi Politiði.
Asaf S. Akat, Yüksek Enflasyonun Ekonomi Politiði.
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yönetimden baðýmsýz bir kurum haline getirilmesidir. Bunun günlük dildeki karþýlýðý ise, politikacýlarýn ekonomiyle ve ekonomi yönetimiyle olan tüm iliþkilerinin kesilmesi, ekonomiye ve ekonomi
yönetimine karýþmamalarýdýr. Onlara göre, politikacýlarýn ekonomiye ve ekonomi yönetimine karýþmalarýna neden olan þey, yeniden seçilebilmek için popülist politikalar izlemeleri, yani seçmenlere ekonomik çýkar saðlama tutumlarý ve bu amaçla devletin elindeki iktisadi kuruluþlarý kullanmalarýdýr. Siyasi kararlýlýktan kastedilen, hükümetlerin ve partilerin yeniden seçilme kaygýsý taþýmaksýzýn
gerekeni yapmalarý ve devletin elinde bulundurduðu iktisadi kuruluþlarýn elden çýkartýlmasý, yani özelleþtirilmesidir. Yapýsal reform
la kastedilen herþey de bununla sýnýrlýdýr.
Asaf Savaþ Akat gibi 12 Eylül askeri darbesi koþullarýnda yýldýzý parlamýþ ekonomistlerin çok iyi bildiði gibi, sadece askeri darbe
dönemlerinde oluþturulan hükümetler yeniden seçilme kaygýsý
taþýmayan teknokratlar dan oluþabilmektedir. Bu nedenle, demokrasi içinde yapýlacak yapýsal reformlarla, ekonomi yönetimi tümüyle siyasal yönetimden baðýmsýzlaþtýrýlmak istenmektedir. Bunun
tek yolu, Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýk düzeyinde özerkleþtirilmesidir. Böylece siyasal yönetimden baðýmsýzlaþan Merkez Bankasý,
sýký para politikasýný teknokrat þaþmazlýðý ve kararlýlýðý ile izleyerek
enflasyonu denetim altýnda tutabilecektir.
Bu durumdaki bir Merkez Bankasý, Asaf Savaþ Akatýn yukarda aktardýðýmýz alýntýda ifade ettiði gibi, talep ya da maliyet enflasyonu
baskýsý ortaya çýktýðýnda, hiç kimsenin gözünün yaþýna bakmaksýzýn
dolaþýmdaki para miktarýný sabit tutarak enflasyonun artmasýný
engelleyecektir.
Böyle bir uygulama, kaçýnýlmaz olarak faizleri yükselteceðinden, yatýrýmcý için üretim ve yatýrým maliyetlerini artýrarak üretim
ve yatýrým yapmaktan vazgeçirtecektir. Tüketici için ise, ayný yüksek
faiz, tüketici kredilerinin maliyetini artýracaðýndan talebi düþürecektir.
(Burada, iþçi ve memur gibi sabit ücretliler konu dýþýdýr, çünkü
bunlarýn aldýklarý ücret sabit olduðundan talepleri de sabittir, ücretler
artýrýlmadýðý sürece ek bir talep unsuru olamazlar. Öte yandan seçilme kaygýsý taþýyan popülist politikacýlar ekonomiyi yönetmeyeceklerinden, bunlarýn ücret ve maaþlarýnýn artýrýlmasý da sözkonusu deðildir.)
Ancak, A. S. Akatýn sýký para politikasý açýsýndan talep enflasyonuna iliþkin söylediklerindeki tutarsýzlýðýn dayanaðý, dikkat edilecek olursa, talep enflasyonunun nedeni üreticilerin satýþlarýn
düþmesi korkusu olmaksýzýn fiyat artýþýna gidebilecekleri bir ortamýn varlýðý olarak konulmasýdýr. A. S. Akat bu tutarsýz (ve ayný zamanda yanlýþ) dayanaktan yola çýkarak, talep enflasyonuna karþý
uygulanacak para politikasýnýn hedef kitlesini üreticiler, yani
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sanayi ve tarým kapitalistleri olarak saptamak zorundadýr. Onun varsayýmýna göre, sýký para politikasý, bu kesimlerin istedikleri gibi
zam yapmalarýný engelleyerek enflasyonun yükselmesini durduracaktýr. Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, ona göre, sýký para politikasý sonucu kredi faizleri yükseleceðinden üreticilerin, yani sanayi
ve tarým burjuvazisinin kredi maliyeti artacak, dolayýsýyla üretim maliyeti yükselecektir. Bu durumdaki sanayi ve tarým burjuvazisinin
yükselen kredi maliyetini karþýlamak için daha çok mal satmasý,
dolayýsýyla arzý artýrmasý gerekeceði sanýlmaktadýr. Oysa, ayný durum, kapitalist için üretim maliyetinin artmasý anlamýna geleceðinden, fiyatlarýn düþmesi bir yana, mallarýn deðerinde yükseliþ ortaya
çýkarmak durumundadýr. Sonal olarak, talep enflasyonu koþu- llarýnda sýký para politikasý sanayi ve tarým burjuvazisi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip deðildir. Ýþte A. S. Akatýn çok sevdiði sözcükle
dandik ekonomistlerin halký inandýrmaya çalýþtýklarý uzmanlýklarý burada noktalanmaktadýr. Herkesin bilebileceði ve kapitalizmin
tarihinin binlerce kez kanýtladýðý gibi, talep enflasyonu, mal ve hizmet arzýnýn talepten az olmasýnýn ifadesidir. Bunun somut ifadesi
ise, mal ve hizmet talep eden tüketicilerin elindeki para miktarýnýn
(dolaþým aracý) fazlalýðýdýr. Dolayýsýyla sýký para politikasý, asýl olarak tüketicilerin taleplerini yükselten fazla paranýn emilmesini
esas alýr. Bu durumda da, tüketicilerin deðiþik sýnýflara ayrýþmýþlýðý
gündeme gelir ve her sýnýfýn tüketim artýþýna neden olan olaylar
saptanarak önlemler alýnýr.
Sabit gelirliler ya da ücretliler açýsýndan talebi kýsmanýn basit ve alýþýlagelen yöntemi ellerine geçen ücretlerin düþürülmesidir.
Doðrudan ücretlerden yapýlacak bir indirim bu sýnýflarýn tepkisine
neden olacaðýndan, ücret indirimleri reel olarak gerçekleþtirilir. Ülkemizde onlarca yýldýr yapýldýðý gibi, ücretlerin reel olarak düþürülmesinin yöntemi, ücretlerdeki artýþ ile fiyatlardaki artýþ arasýndaki
makasýn açýlmasýdýr. Bir baþka deyiþle, ücret artýþýnýn hiçbir zaman enflasyondan yüksek olmamasý, bu kesimlerin taleplerinin düþmesine neden olur.
Talep enflasyonuna neden olan ikinci kesim ise küçük ve
orta burjuvazidir. Bunlarýn deðiþik kaynaklardan elde ettikleri gelirler, dönemsel olarak talep patlamasýna neden olmaktadýr. Ülkemiz
somutunda görüldüðü gibi, yüksek faizler bu kesimlerin eline geçen
para miktarýný artýrmýþ ve talebi, özellikle de ithal mallarýna olan talebi, artýrmýþtýr. Bu kesimlerin artan talebini azaltmanýn yöntemi,
doðrudan ellerine geçen para miktarýný azaltmaktan geçtiði için,
faiz oranlarýnýn aþaðý çekilmesi, olabilirse enflasyon oranýnýn altýnda
bir faiz oranýna ulaþýlmasý gerekmektedir. Ama A. Savaþ Akatýn varsayýmýna göre, sýký para politikasý kaçýnýlmaz olarak faizlerin yükselmesine neden olacaðýndan, bu kesimlerin talebini bu yolla dü-
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þürmek olanaksýzlaþmaktadýr. Bu nedenden dolayý, ister adýna talep enflasyonu denilsin, ister ekonomik buhran, her durumda bu
kesimlerin mülksüzleþtirilmelerinden baþka seçenek yoktur. Bu da,
bu kesimlerin proleterleþmesi demektir.
A. Savaþ Akatýn maliyet enflasyonuna iliþkin belirlemeleri
de, talep enflasyonu konusunda olduðu gibi, tam bir çýkmaz içindedir. Varsayýmýna göre, maliyet enflasyonu, ekonominin içsel
ya da dýþsal þoklar sonucu üretim maliyetlerinin yükselmesine baðlý
olarak fiyatlarýn artmasýdýr. Ýster tekil düzeyde kapitalist alýnsýn, ister
sektörel isterse ülkesel düzeyde alýnsýn, içsel ya da dýþsal þoklar,
sözcüðün tam anlamýyla üretim süreçlerinin kendi dinamiklerinin
dýþýnda geliþen olaylarla bozulmaya uðramasý anlamýna gelir. Kendi
örneðinden yola çýkarsak, yapýlan bir devalüasyon ya da petrol, hammadde fiyatlarýndaki artýþ, üretim maliyetini artýrmakla, ayný zamanda metalarýn deðerinde bir yükselmeye neden olur. Fiyat artýþýna
yol açan, metalarýn deðerlerindeki yükselmedir. Eðer üretici, yani
kapitalist, metalarýný deðerlerinin altýnda bir fiyattan satmak zorunda kalýrsa, sadece A. S. Akatýn deðil, herkesin bileceði gibi zarar
eder ve sonuçta iflasa sürüklenir. Metalarýn deðeri ile fiyatlar arasýndaki iliþki ise, doðrudan piyasa tarafýndan belirlenir. Bir baþka deyiþle, tüm ekonomistlerin yüzyýllardýr bildiði gibi, metalarýn deðerleri
ile fiyatlar bir ve ayný þey deðildir. A. Savaþ Akatýn yanlýþ varsayýmýndan hareket edilecek olursa, metalarýn deðerleri ile fiyatlar bir ve aynýdýr, dolayýsýyla bunlar arasýnda bir ayrým önsel olarak yapýlamaz.
Bu önsel olarak kabul edildiðinde bile, varýlacak yer sýký para politikasý ile fiyat artýþlarýnýn önüne geçilemeyeceðidir. Çünkü, A. Savaþ
Akatýn herkesi inandýrmaya çalýþtýðý gibi, sýký para politikasý sonucu,
yani dolaþýmdaki para miktarý sabit tutularak, faizlerin yükseltilmesi,
harcamalarýn kýsýlmasý, sadece ekonomide durgunluða neden olur.
Kendisi de bunu düþen üretim olarak ifade etmek zorunda kalmaktadýr. Ekonomide durgunluk, sermayenin geniþleme ve büyüme
sürecinin kesintiye uðramasýndan baþka bir þey deðildir. Düþen
üretim olarak durgunluk, daha az artý-emek üretmek, daha az kâr
saðlamak anlamýna gelir. Bir baþka deyiþle, bu durum, sermayenin
bir kýsmýnýn sermaye olarak iþlevlerinin sona ermesi, yani ortadan
kaybolmasý demektir. Varsayýmýn baþlangýcýna dönecek olursak,
üretim maliyetlerindeki artýþ, meta-sermayenin deðerindeki bir artýþa
denk düþtüðünden, kaçýnýlmaz olarak satýþla birlikte ortaya çýkacak
olan para-sermaye miktarý da büyük olacaktýr.
Elbette, A. Savaþ Akat gibiler, biraz okumuþ ve araþtýrmýþ olsalar bu gerçekleri kolayca göreceklerdir. Ancak onlarýn iþi, gerçekleri
bulmak deðil, kitleleri gerçek olmayan þeylere inandýrmaktýr. Maliyet enflasyonu durumunda olduðu gibi, piyasadaki para miktarýný
sabit tutarak ya da azaltarak metalarýn deðerlerinde meydana gelen
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artýþý fiyatlara yansýtmamak, kapitalizm adýna kapitalistlerin mülksüzleþtirilmesini savunmak demektir. Bu olamayacaðý için, maliyet
enflasyonu koþullarýnda yapýlan ve yapýlabilecek tek þey, diðer maliyet unsurlarýnýn fiyatlarýný (deðerlerini deðil) ucuzlatmaktýr. Burjuva ve küçük-burjuva ekonomistleri için bu diðer maliyet unsurlarýnýn baþýnda iþçi ücretleri gelir. Ýþte A. Savaþ Akatýn içsel ya da
dýþsal þoklar sonucu üretim maliyetlerinin yükselmesi karþýsýnda
elinde kalan tek araç, iþçi ücretlerinin düþürülmesi olmaktadýr.
Bundan ötesi tümüyle boþ sözlerdir.
Ýþte, A. Savaþ Akat gibi ekonomistlerin anti-enflasyonist politikalarýnýn geldiði yer iþçi ücretlerinin düþürülmesi olmaktadýr. Bu
da, emeðin tüm deðerlerin yaratýcýsý olduðu gerçeðinden baþka birþey
deðildir.
Sözün özü, A. S. Akatýn sýký para politikasýna iliþkin tüm
varsayýmlarý, iþçi sýnýfýnýn fedakarlýðýndan baþka birþeye dayanmayan, uygulanmasý olanaksýz ve sonuç vermeyen varsayýmlar durumundadýr. (Zaten böyle olmasaydý, yýllardýr ortalýkta para uzmaný
olarak dolaþan A. S. Akat, çoktan ekonomiden sorumlu devlet bakaný kariyerine ulaþmýþ olurdu.) A. Savaþ Akatýn tüm teorisini dayandýrdýðý çýkýþ noktasýnýn yanlýþlýðý, yani piyasadaki para miktarýnýn
(ekonomi politik dilinden söylersek dolaþým araçlarýnýn miktarýnýn)
fiyatlarý belirlediði savýnýn yanlýþlýðý bu sonucu doðurmaktadýr.
Marks, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký yapýtýnda bu yanlýþlýðý
þöyle ortaya koymuþtur:
Eðer dolaþýmdaki metalarýn fiyatlarýnýn tüm toplamý
artarsa, ama paranýn dönüp yerine gelme hýzýnýn artýþýndan
daha az bir oranda artarsa, dolaþým araçlarýnýn kitlesi
küçülecektir. Eðer, tersine, paranýn geriye, yani baþladýðý
yere dönme hýzý, dolaþýmdaki metalar kitlesinin fiyatlarýnýn tüm toplamýnýn azalmasýndan daha büyük bir oranda
azalýrsa, dolaþým araçlarý kitlesi artacaktýr. Genel bir fiyat
düþüþü ile birlikte giden dolaþým araçlarý artýþý, genel bir
fiyat yükseliþi ile birlikte giden dolaþým araçlarý azalmasý,
iþte bu, meta fiyatlarý tarihinde en iyi yer etmiþ, yerleþmiþ
olaylardan biridir...
Dolaþým hýzý belli olduðuna göre, dolaþým araçlarý kitlesi, demek ki, yalnýzca metalarýn fiyatlarý tarafýndan belirlenir. Þu halde, fiyatlar, az ya da çok ek para dolaþýmda
bulunduðu için yüksek ya da düþük deðildirler, ancak fiyatlar düþük ya da yüksek olduklarý için, az ya da çok ek
para dolaþýmda bulunmaktadýr. Bu da en önemli ekonomik yasalardan biridir ve belki de Ricardo-sonrasý Ýngiliz
ekenomi politiðinin tek olumlu yaný, bu yasayý, meta fiyatlarý tarihi ile ayrýntýlarýna kadar tanýtlamýþ olmasýdýr.45
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Böylece A. Savaþ Akat gibilerinin kapitalist ekonomi konusundaki cehaleti açýða çýkarken, ayný zamanda söylenenler ile yapýlmak istenenler arasýnda kesin bir farklýlýk olduðu da görülmektedir.
Bir baþka deyiþle, söylenenler, yapýlacaklarý gizlemenin bir aracý durumundadýr. Bu nedenle, söylem her ne kadar ekonomik görünse
de, içerik her zaman politik olmaktadýr.
Görüleceði gibi, monetarist burjuva ekonomistleri, bir yandan kapitalist ekonominin temel yasasý olan arz-talep yasasýný ortadan kaldýrabileceklerine inanýrlarken (ya da insanlarý buna
inandýracaklarýna inandýklarýndan), diðer yandan mevcut düzenin
politik mekanizmasýný da ortadan kaldýrmayý düþünmektedirler.
Onlarýn düþlediði politikacý, kitlelere sanat, edebiyat, müzik vb. alanlarda bir þeyler vaad eden, nasýl mutlu olabileceklerine iliþkin felsefik görüþler aþýlayan kiþiler olmalýdýr. Bir baþka deyiþle, onlar için,
politik partiler, birer kültür kuruluþu haline dönüþmelidir. Bu nedenle, onlar, kitlelerin depolitizasyonunu herþeyin önünde görürler. Bütün sorun, mevcut düzenin politik partilerinin politikayla uðraþmasýndan kaynaklanmaktadýr. (Düzen dýþý ya da düzene karþý
partiler ise, devletin asli iþlevi aracýlýðýyla, yani siyasal zor ile ortadan kaldýrýlacaðýndan sorun olarak görünmezler.) Ýþte onlarý politikadan uzaklaþtýrabilmek yapýsal reformun ana halkasýný oluþturmaktadýr. Devletin bütünsel olarak yönetimi ve iþleyiþine iliþkin her
þey, yani politikanýn bu yapýsal reformla devreden çýkartýlmasý, ayný zamanda siyasal üst yapýnýn ortadan kaldýrýlmasý ve yerine sivil
toplumun geçirilmesi demektir. Bu yüzden de, bu ekonomistler,
hemen heryerde sivil toplumcudurlar. Devletin küçültülmesi,
devletin ekonomiden elini çekmesi ya da devletin asli iþlevlerine,
yani eðitim, saðlýk, savunma gibi görevlerine geri dönmesi söyleminin arkasýnda bunlar yatmaktadýr.
Buraya kadar herþey çok iyi görünmektedir. Ülkemiz somutunda olduðu gibi, kitlelerin politize olmasý her yol denenerek engellenirken, siyasal partiler, balonlu, konfetili ve Edip Akbayram konseriyle
kongre yapan CHP ya da Mahsun Kýrmýzýgüllü seçim propagandasý
yapan ANAP vb. örneklerinde olduðu gibi, sosyal kulüp faaliyeti yürüten party haline dönüþtürülebilmektedir. Ve bugünkü DSP-MHPANAP hükümetinde görüldüðü gibi, tüm bakanlar ve baþbakan ve
yardýmcýlarý ekonomiden anlamayan ve ekonomi-politik bilmeyenlerden oluþabilmektedir.
Ancak tüm bu öznelliklere raðmen, kapitalist ekonominin yasalarý iþlemekte ve sosyo-ekonomik yapýnýn diyalektiði varlýðýný sürdürmektedir. Bütün sorun, kapitalist üretim iliþkilerinde ve diyalektikte odaklanmaktadýr. Kapitalist üretim iliþkilerinin iþleyiþini ve yasa45
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larýný bulan ve baþýmýza musallat eden Karl Marks ve onun diyalektik yöntemi olduðundan, kurtuluþ diyalektik yöntemden kurtulmaktan geçmektedir. Dolayýsýyla, tüm para uzmanlarý için, kurtulunmasý
gereken tek þey diyalektiktir. Diyalektikten kurtulunmadýðý sürece,
siyasal üst yapýnýn varlýðýndan kurtulunamayacaðýný gören tüm burjuva ekonomistleri, para uzmaný olsun olmasýn, tüm zamanlarýný
Marksizmi çürütmeye ve Marksizmle savaþmaya adamak durumunda kalmýþlardýr.
Enflasyon daima parasal bir olaydýr diyerek ortalýkta dolaþan
Asaf Savaþ Akatýn þu sözleri neden diyalektiðin ve Marksizmin en
temel sorun olduðunu açýkça göstermektedir:
Son bir soru: bir ülkenin parasý neden saðlam olur?
Büyüklüðü, askeri gücü, çok ihracat yapmasý, döviz rezervleri, vs. gibi nicel özellikleri sayesinde mi? Korkarým ki
hayýr; parasý güçlü ülkeler listesini yapýnca, her birinin bu
kriterlerden bazýlarýný tatmin etmediði kolayca görülecektir. Dünyada varolan saðlam paralarýn hepsinin tek müþterek özelliði, ülke vatandaþlarýnýn ve ya bancýlarýn ülkeyi
yönetenlerin asla enflasyonun baþýný kaldýrmasýna izin vermeyeceðine inanmalarýdýr.46 (abç)
Evet, bütün sorun insanlarýn birþeylere inandýrýlmalarýna indirgenmektedir. Doðal olarak, bilime dayanan, bilimsel gerçekleri
esas alan, dolayýsýyla nesnel gerçeði, insan iradesinden baðýmsýz
gerçeði kabul eden Marksizm, onlarýn can düþmaný olmaktadýr. Ve
Marksizmin kurucularý Marks ve Engels bu gibi hayal tüccarlarýna
þöyle demektedirler:
Ýnsanlar, þimdiye kadar, kendileri hakkýnda, ne olduklarý ya da ne olmalarý gerektiði hakkýnda her zaman
yanlýþ fikirlere sahip olmuþlardýr. Sahip olduklarý iliþkileri,
Tanrý hakkýndaki, normal insan hakkýndaki vb. tasarýmlarýna uygun olarak düzenlemiþlerdir. Kendi beyinlerinin ürünleri, onlarý yaratan beynin üstüne çýkmýþtýr. Yaratýcýlar,
kendi yarattýklarý þeyler önünde secdeye varmýþlardýr. Öyleyse onlarý, boyunduruðu altýnda ezildikleri kuruntulardan, fikirlerden, dogmalardan, hayali yaratýklardan kurtaralým. Fikirlerin egemenliðine karþý baþkaldýralým. Biri, insanlara bu yanýlsamalarý deðiþtirip, yerine insanýn özüne
uygun düþen düþünceler koymayý öðretelim diyor, bir baþkasý, bu yanýlsamalara karþý eleþtirici bir tutum almayý öðretelim onlara diyor, bir üçüncüsü ise, bunlarý kafalarýndan çýkarýp atmalarýný öðretelim diyor ve  bugünkü gerçekliðin böyle çökeceðini iddia ediyorlar.
46
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Bu masum ve çocuksu düþler genç-hegelcilerin bugünkü felsefesinin çekirdeðini oluþtururlar; ki bu felsefe,
Almanya da, kamuoyunca korkuyla karýþýk bir saygý ile
karþýlanmakla kalmýyor, ama felsefi kahramanlarýn kendileri tarafýndan, canice sertlikteki bu fikirlerin dünya için
devrimci bir tehlike taþýdýðý inancý içinde, büyük bir ciddiyetle sunuluyor. Bu kitabýn birinci cildinin amacý, kendilerini kurt sanan ve baþkalarýnýn da kurt sandýklarý bu koyunlarýn ne olduklarýný ortaya koymak, onlarýn meleyiþlerinin Alman burjuvalarýnýn tasarýmlarýnýn felsefi bir dille yinelenmesinden baþka bir þey olmadýðýný ve bu felsefi yorumcularýn palavracýlýklarýnýn, Alman gerçekliðinin zavallý
yoksulluðunu yansýtmaktan baþka bir anlam taþýmadýðýný
göstermektir. Bu cilt, Alman ulusunun hoþlandýðý, düþlerle
dolu uyuklamaya pek uygun düþen, gerçekliðin gölgesine
karþý yürütülen bu felsefi savaþýn maskaralýðýný ortaya çýkarmak ve onu bütün saygýnlýðýndan yoksun býrakmak amacýndadýr.
Bir zamanlar, yürekli adamýn biri, insanlarýn, salt yerçekimi fikrine saplandýklarý için suda boðulduklarýný sanýyordu. Ona göre, insanlar, örneðin, bunun dinsel boþinanlara dayanan bir düþünce olduðunu söyleyerek bu
fikri kafalarýndan çýkarýp atsalardý, ondan sonra artýk her
türlü boðulma tehlikesinden korunmuþ olurlardý. Ömrü
boyunca, bütün istatistiklerin, sayýsýz ve boyuna yinelenen tanýtlarla zararlý sonuçlarýný kendisine gösterdikleri
bu yerçekimi yanýlsamasýna karþý savaþtý durdu.47
Ýþte A. Savaþ Akat bu yerçekimi fikrine karþý savaþan yürekli
adam gibi para uzmanlýðýný sürdürmeye devam ederken, 22 Þubat
devalüasyonu sonrasýnda tüketici danýþmanlýðýna soyunarak, tüm
globalistlere meydan okurcasýna (ve kendisinin bunlardan birisi
olduðunu hiç anýmsamadan) ihtiyaç duyulan dövizleri bulabilmek
için halka þunlarý söyleyebilmiþtir:
Ekonominin düzlüðe çýkýþýný hýzlandýracak bir baþka
husus, vatandaþýn daha az ithal mal almasýdýr. Zaten bunlarýn fiyatý yerli ürünlere kýyasla çok artmýþtýr.
Bir tek benim ithal yerine yerli mal kullanmamla ne
olur demeyin. Siz sorumlu bir vatandaþ gibi davranýn. Unutmayýn. Ýthal malý yerine satýn aldýðýnýz her yerli ürün sizin
ürettiðiniz mal ve hizmetlere de ek talep demektir. Ýthalatýmýzý ne kadar çabuk ve ne kadar fazla kýsarsak döviz
fazlasý da o kadar çabuk gelir ve büyük olur. Ekonominin
47
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önümüzdeki aylarda cari iþlemler dengesi fazlalarýna çok
ihtiyacý var. Böylece sizin de ekonominin toparlanmasýna
bir katkýnýz olur.48
Þüphesiz A. Savaþ Akatýn yýllar sonra yerli malýnýn bizim
ürettiðimiz mal ve hizmetler olduðunu keþfetmesine herkes þaþýracaktýr! Özellikle globalleþen dünyada yerli üretim ve tüketime
yönelik her türlü öneriyi yerelleþmek, kapalý ekonomiyi savunmak, yoksullaþmak diyerek suçlayan A. Savaþ Akat gibilerinin oligarþinin dövize ihtiyacý olduðu bir dönemde tüm söylediklerini kolayca unutabilmeleri, bir kez daha gerçeklerin nerede olduðunu herkese göstermektedir.
A. Savaþ Akat gibi nam-ý diðer televoleci ekonomistlerin ülke içindeki bu savaþkanlýklarý ve yerli malý kullanma haftasýný
keþfetmeleri süregiderken,
babasý 1940 ve 50li yýllarda Siemens marka röntgen
cihazlarýnýn Türkiye temsilcisi, annesi Avrupalý (Von
Papenin sekreteri) olan,
gençliðinde ailesine ait Büyükadadaki evde Türkiye
nin pek çok tanýnmýþ simasý
ile yakýn arkadaþlýklar kurmuþ, nitekim, aralarýnda
Prof. Dr. Asaf Savaþ Akat,
Prof. Dr. Erdoðan Alkin ve Prof. Dr. Hurþit Güneþ ve Emine Uþaklýgil
pek çok akademisyen ve gazeteci-yazar ile dostluklarý devam eden49
Kemal Derviþ IMF tarafýndan ekonomiden sorumlu devlet bakaný
olarak atandý.
Yedigöbek atasýnýn ekonomiden sorumlu Osmanlý sadrazamý olarak idam edilmesine kadar herþeyini öðrendiðimiz Kemal
Derviþle birlikte çaðdýþý IMFye karþý ekonomik ulusal programla
çýkýþ yapýlacaðý haberleri tüm medyanýn ana konusu haline geldi.
Derviþle kalkýp, derviþle yatar olundu. Hürriyet ve Sabah gazetelerinin iki büyük yazarýnýn (Ertuðrul Özkök ve Güneri Civaoðlu)
müstakbel cumhurbaþkaný olarak lanse ettikleri Kemal Derviþin
ilk icraatý, ulusal program adý altýnda bir sayfalýk bir yazýyý okuyarak ne yapýlacaðýna iliþkin hiçbirþey söylememesi oldu. Nisan ayýnýn
ortalarýnda IMF ile yeni bir stand-by anlaþmasý yapýlana dek, destek turlarýna çýkmaktan baþka bir iþi olmayan Kemal Derviþin ilk
ayý, hazine bonosunun adýnýn Derviþ bonosuna dönüþtürülmesiyle
48
49

Asaf S. Akat, Vatandaþa Tavsiyeler, Sabah, 8 Mart 2001.
Kemal Derviþin Özgeçmiþi, NTV, 28 Þubat 2001.

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

183

KURTULUÞ CEPHESÝ
sýnýrlý kaldý. Ve gelecek Derviþ bonolarýyla birlikte belirginleþmeye
baþladý.
20 Mart günü yapýlan 2.9 katrilyon liralýk hazine bonosu ihalesiyle, kimilerine göre halkýn Kemal Derviþe güvenoyu olurken,
kimilerine göre piyasalara moral gelmiþti.
Olay, her zamanki gibi, hazinenin iç borç ödemesi yapabilmek için yeni borçlanmaya gitmesinden baþka birþey deðildi. Yýllýk
basit faiz hesabýyla %125 den, birleþik faiz hesabýyla %193den 98
gün vadeli hazine bonosuna para yatýranlar, vade sonunda yatýrdýklarý paranýn %50sini faiz olarak alacaklardýr. Bir baþka deyiþle, Türkiye Cumhuriyeti hazinesi 98 gün sonra 2,9 katrilyon liralýk bono
karþýlýðýnda 4,4 katrilyon lira ödeyecektir. Ortalama dolar kurunun 1
milyon lira olduðu düþünüldüðünde, hazinenin 2,9 katrilyon liralýk
bonosu 2 milyar 900 milyon dolar tutarýnda olup, 98 gün sonra ödenmesi gereken dolar miktarý 4 milyar 400 milyon dolar olmaktadýr.
Kemal Derviþin dostu A. S. Akatýn yerli malý kullanmayla saðlanabileceðini varsaydýðý tasarruflar da, böylece 98 gün içinde faiz olarak gitmektedir.
Medyaya göre yok satan Derviþ bonolarýnýn gösterdiði
ve açýða çýkardýðý gerçekler ise, anti-enflasyonist politikalarýn hiçbir
deðere sahip olmadýðý, amacýn enflasyonu indiriyoruz söylemi altýnda halkýn yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesi olduðudur. Yýllýk birleþik faiz üzerinden %193 faiz verilen bir ülkede yýllýk enflasyon
oranýnýn %100lere ulaþmasý hiç de þaþýrtýcý olmayacaktýr. Egemen
söylemle ifade edersek, yýl sonu itibariyle enflasyonun makul bir
seviyeye indirilmesi, herkesin çok iyi bildiði gibi, yükselen fiyatlarýn
inmesi anlamýna gelmemektedir. Bugün karþý karþýya olunan ise,
enflasyonun indirilmesinden öte yükselmesidir. Tüm yapýlan bu gerçeklerin ortada olmasýna karþýn halkýn sessiz sedasýz olaylarý izlemesini saðlamaktýr.
Kemal Derviþ olayýnýn tek özelliði, IMFnin aylýk olarak Cottarelli heyeti aracýlýðýyla yürüttüðü denetimlerinin hükümet içinden
denetlenmesidir. Yapýlacaklar ise, herzaman olduðu gibi, emperyalist sömürünün en önemli halkasýný oluþturan dýþ borçlarýn, ana para ve faiz olarak ödemelerinin güvenceye alýnmasýdýr. Ve sürekli ifade ettiðimiz gibi, bu ödemelerin yapýlabilinmesinin tek yolu, halkýn
yoksullaþtýrýlmasý ve mülk sahiplerinin mülksüzleþtirilmesidir. Ünlü
playboy Erol Aksoyun Ýktisat Bankasýna elkonulmasý da, bu iþlerin
alýþýlagelmiþ yöntemlerle devam edeceðini göstermektedir.
Bugün, kýsa vadeli olarak Kemal Derviþ propagandasý ile yapýlmak istenen halký dolara yönelmekten uzak tutmak ve ellerindeki dolarlarý TL ile deðiþtirmelerini saðlamaktýr. Amaç, dýþ borçlarýn
gününde ödenmesini saðlayacak dolarý bulmaktýr. Enflasyon, deflasyon, yapýsal uyum, kur çýpasý vs. sözcüklerinin uçuþtuðu günü-
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müzde yapýlanlar ve yapýlacaklar, Aralýk 1999ta IMF ile yapýlan standby anlaþmasýnýn gereklerinden baþka birþey deðildir. Gerisi sadece
propagandadýr ve halkýn tepkilerini pasifize etmeyi amaçlamaktadýr.

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

185

KURTULUÞ CEPHESÝ

Güçlü Ekonomiye
Geçiþ Programý (!)
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 61, Mayýs-Haziran 2001

Hepimiz gerçekten Türkiyenin iyiliði için çalýþýyoruz.
Türkiyenin gücünü bu anlayýþ ve dayanýþma artýrýyor. Diðer
önemli bir konu yasal çalýþmalarla ilgili. Bir çok yasa çýktý.
Ayný hýzda sürmesi mümkün deðil. Önümüzde yapýlmasý
gereken iþler var. Mesela Ýhale Kanunu, þeffaflýk açýsýndan çok önemli. Bazý konularda belki yeterince tartýþýlmadý.
Ama çok hýzlý çalýþmaya mecburduk, ekonomideki yeni
gücünü siyasal alana taþýyabilen çok saygýn bir Türkiye
hepimizin önemini yansýtýyor. Güçlü bir ekonomi olmadan
güçlü bir Türkiye olamaz. En büyük yurtseverlik güçlü
ekonomiye destek vermektir. (15 Mayýs 2001, Kemal
Derviþ)

Þubat krizi sonrasýnda ülkemizde tam bir belirsizlik hüküm
sürerken, Dünya Bankasý görevlisi ve IMF memuru olarak ülkemize
atanan Kemal Derviþe gösterilen büyük ilgi ortamýnda IMFye verilen yeni niyet mektubu kamuoyuna Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý adý altýnda sunuldu.
Devletin ekonomiden elini çekmesi, ekonomi ile politikanýn
birbirinden ayrýlmasý, yapýsal reformlarýn bir an önce yapýlmasý vs.
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söylemleriyle, yurtseverlik nutuklarýyla sunulan ve IMF niyet mektubunun Türkçe versiyonu olan Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý, sözcüðün tam anlamýyla, emperyalist ülkelerin alacaklarýný tahsil
edebilmek amacýyla ülkemiz ekonomisine elkoyma programýndan
baþka birþey deðildir. Bir baþka deyiþle, IMFye verilen yeni niyet
mektubu ya da onun Türkçe versiyonu olan Güçlü Ekonomiye Geçiþ
Programý, Türkiyenin dýþ borçlarýnýn ödenmesini garanti altýna
alan bir ipotek ve haciz sözleþmesinden ve Kemal Derviþ de, bu
sözleþmenin uygulanmasýyla görevli IMF haciz memurundan baþka
bir þey deðildir.
3 Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubunun Ek-F bölümünün 8.
paragrafýnda Halihazýrdaki ipotekli rezervler, Savunma Sanayiini Destekleme Fonu hesabýnda tutulan dýþ varlýklardan (30 Kasým
2000de 426 milyon ABD Dolarý tutarýnda) oluþmaktadýr. Özel Dresdner portföyü de (30 Kasým 2000de 898 milyon ABD Dolarý tutarýnda)
ipoteklidir denilerek, mevcut ipotekli paranýn toplam 1 milyar
324 milyon dolar olduðu açýkça ilan edilmiþtir.
Bu gerçekler, hemen herkes tarafýndan bilinmekle birlikte,
yapýlan medyatik propagandayla, Kemal Derviþ ve programýnýn
ülke için son þans olduðu, programýn içerdiði yapýsal reformlar gerçekleþtirildiði takdirde ülke için yeni bir dönem baþlayacaðý,
ekonomiden siyasete kadar herþeyin deðiþeceði beklentisi yaratýlmýþtýr. Bu beklenti, kaçýnýlmaz olarak, IMF programýnýn (ki her
stand-by anlaþmasýnýn içerdiði istikrar tedbirlerinden baþka birþey
deðildir) tavizsiz uygulanmasýna onay verilmesini ve yapýlanlarýn
ve de yapýlmak istenenlerin karþýsýnda sessiz kalýnmasýný getirmiþtir.
Ülkemiz için son þans olarak gösterilen yeni IMF anlaþmasý
(ya da kamuoyuna sunulan adýyla Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý) sözcüðün tam anlamýyla geri dönüþün olanaksýz olduðu bir
aþamayý simgelemektedir. Ancak kamuoyuna sunulduðu gibi, siyasetten ekonomiye yapýsal dönüþüm olacaðýndan deðil, yapýlan
ve yapýlacak olan yasal düzenlemelerle uluslararasý mali ve sanayi
tekelleri müktesep hak elde edecekleri içindir.
Bu müktesep hak, bir kez elde edildiði takdirde, gelecekte
hangi siyasal parti iktidara gelirse gelsin, bu yasal düzenlemeleri
deðiþtirse ya da tümüyle ortadan kaldýrsa bile ortadan kaldýrýlamaz
bir haktýr. Bu hakký ortadan kaldýrmaya kalkacak bir siyasal iktidar
ise, doðrudan emperyalizmin uluslararasý kuruluþlarýnýn mali, ticari
ve askeri müdahalesiyle yüzyüze gelecektir. Bu nedenle, Güçlü
Ekonomiye Geçiþ Programýnýn ne olduðundan önce, bu programýn
üzerinde yükseldiði temelin doðru biçimde kavranmasý ve kitlelere
anlatýlmasý gerekmektedir.
Bilineceði gibi, IMF, emperyalist ülkelerin uluslararasý finans
kuruluþu olarak baðlý ülkelerin her türlü uluslararasý mali iþlemlerinin
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denetlendiði, yönetildiði ve yönlendirildiði merkezdir. Bu niteliði ile
IMFnin onayý olmaksýzýn hiçbir ülkenin uluslararasý kuruluþlardan
(bankalar vb.) kredi alabilmesi olanaksýzdýr. Yani IMF, baðlý ülkenin
uluslararasý kredi talebini koþullara baðlayan merkezi kuruluþ durumundadýr ve bu koþullar saðlanmadýðý sürece hiçbir kredi iþlemi
yapýlamamaktadýr. Dýþa baðýmlý bir sanayiye sahip bizim gibi ülkeler için ekonominin az ya da çok iþleyebilmesi açýsýndan uluslararasý krediler, yani dýþ borçlanma olmaz-sa-olmaz bir koþuldur. Bu
nedenle, mevcut düzenin hangi partisi iktidar olursa olsun, bu koþullarda hükümet olmak ve borçlanma koþullarýna uygun olarak
programýný (eðer varsa) uygulamak durumundadýr. Bir baþka deyiþle,
oligarþik yönetimin hiç bir hükümetinin ya da siyasal partisinin IMF
koþullarý dýþýnda bir ekonomi programa sahip olmasý olanaksýzdýr.
1980 dünya ekonomik kriziyle birlikte geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýnýn ödenemez hale gelmesiyle IMFnin bu iþlevi
yenilenmiþ ve geniþletilmiþtir. Özellikle 1990larda Latin-Amerika ülkelerinde test edilen ve 1997 Asya Kriziyle birlikte uygulamaya sokulan IMFnin bu yeni iþlevi, tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin Merkez
Bankalarýnýn baðýmsýz hale getirilerek baðlandýðý global Merkez
Bankasý olmak ve IMF anlaþmalarýna uymayan baðlý ülkelere yaptýrým uygulanmasýný içermektedir.
Bu çerçevede Dünya Bankasýnýn, IMFnin istikrar tedbirlerinin meydana getirdiði sosyal sorunlarý hafifletme görevi deðiþtirilmiþtir. Dünya Bankasý, 1991-1992 kriziyle birlikte, IMFnin planlama ve kriz yönetim merkezi olarak yeniden yapýlandýrýlmýþtýr.
1990lara kadar IMF istikrar tedbirlerinden en çok etkilenen tarým
sektörü ile kýrsal nüfusa iliþkin Dünya Bankasý proje kredileri, toplam krediler içerisinde %20-25 paya sahip iken, günümüzde %14ler
seviyesine düþmüþtür. Buna karþýlýk olarak, insan geliþimi, þehir
geliþimi ve kamu yönetimi adý altýnda geliþtirilen yeni projelere
ayrýlan pay %30 lar seviyesine çýkartýlmýþtýr. Böylece Dünya Bankasý
kýrsal kalkýnma projelerinden büyük ölçüde vazgeçmiþ ve geribýraktýrýlmýþ ülkelerde kýrsal nüfusun azaltýlmasýna yönelik IMF uygulamalarýyla uyumlu hale getirilmiþtir. Ülkemiz somutunda açýk
biçimde ifade edildiði gibi, Dünya Bankasý ve IMF, kýrsal nüfusun
%10larýn altýna düþürülmesi yönündeki köylülüðün mülksüzleþtirilmesi uygulamasýnýn uluslararasý kuruluþu haline gelmiþlerdir.
IMFnin deðiþen rolüne paralel olarak Dünya Bankasýnýn
deðiþen rolü, birincil olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin kýrsal bölgelerinin anti-emperyalist ve anti-oligarþik mücadelenin merkezleri olmaktan çýkartýlmasýný hedeflemektedir. Daha düne kadar küçüküreticiliðin desteklenmesi projeleri ile köylülerin kýr gerillasýna katýlýmýný engellemeye çalýþan Dünya Bankasý, günümüzde, kýrsal bölgelerde nüfusun boþaltýlarak kýr gerilla savaþýnýn yürütülmesini
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olanaksýzlaþtýrmayý hedeflemektedir. Bu da, CIAnýn kontr-gerilla taktiklerini açýklamada kullandýðý su-balýk iliþ kisinde, suyu boþaltarak
balýðý yakalama yönteminden baþka bir þey deðildir.
Dünya Bankasýnýn günümüzdeki ikinci iþlevi ise, kamu yönetimi, insan geliþimi vb. projelerle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalizmin taleplerine uygun politikalarý uygulayacak teknokrat kadrolarý yaratmak ve eðitmektir. Bu iþlevi de, Amerikan emperyalizminin demokrasi projesinin Dünya Bankasý aracýlýðýyla yürütülmesi
demektir.
Emperyalizmin uluslararasý kuruluþlarýnýn en yenisi Dünya Ticaret Örgütüdür (WTO).
WTO, globalizm propagandasýyla birlikte gündeme gelen
emperyalizmin yeni uluslararasý kuruluþu olarak, uluslararasý ticari
faaliyetlerin yürütülmesi ve olasý sorunlarýn çözümlenmesi merkezi
durumundadýr.
Ancak emperyalizmin bu üç uluslararasý kuruluþunun iþlevlerini yerine getirirken karþýlaþacaklarý ulusal engelleri aþabilmek
için kullanabilecekleri ekonomik ve mali yaptýrýmlarýn dýþýnda fazla
bir araca sahip olmadýklarýndan, askeri bir yaptýrým aracý olarak
NATO yeniden biçimlendirilmiþtir. Yani NATO, emperyalizmin uluslararasý ekonomik ve mali kuruluþlarýnýn programlarýnýn uygulanmasýna karþý oluþan ulusal muhalefetleri askeri güç yoluyla tasfiye
etmenin bir aracý olarak artan bir iþleve sahip olmuþtur.
Ekonomik ve hukuki dilde ifade edersek, IMF, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin, emperyalist ülkelerin çýkarlarýna uygun politikalar uygulamalarýnýn ve bu politikanýn ayrýlmaz bir parçasý olan dýþ borçlanmanýn sürekliliðinin saðlanmasýnýn merkezi kuruluþu durumundadýr.
IMF, WTO ile birlikte, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist ülkelerle olan ticari, sanayi ve mali iliþkilerinin uluslararasý sözleþmelere
baðlandýðý merkez durumundadýr. Dolayýsýyla, meydana gelebilecek ticari, sanayi ve mali sorunlarda, sözleþmelere uygun olarak,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin her türlü varlýðýna ipotek koyma, haciz
yapma yetkilerine sahiptir. Dünya Bankasý bu iþlevleri yerine getirecek memurlarýn eðitilmesi görevini üstlenirken, NATO, bu iþlevlerin
yerine getirilmesinde gerekli polis gücü durumundadýr.
Bu baðlamda uluslararasý tahkim ve buna baðlý olarak geribýraktýrýlmýþ ülkelerde yapýlan yasal düzenlemeler, tümüyle emperyalizmin uluslararasý kuruluþlarýnýn iþlevlerini yerine getirebilmeleri
için gerekli hukuki zemini oluþturmaktadýr. Bu hukuki zemin, emperyalist ülkelerin geri-býraktýrýlmýþ ülkelere istedikleri zaman istedikleri gibi müdahale edebilmelerini meþrulaþtýrmayý amaçlamaktadýr.
Kemal Derviþ aracýlýðýyla ilan edilen Güçlü Ekonomiye Geçiþ
Programýna bakýldýðýnda, aðýrlýðýn Derviþ yasalarý olarak kamuoyuna sunulan yasal düzenlemelerde olduðu hemen görülmektedir.
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Resmi söylemde Derviþ yasalarý 15 yasa deðiþikliðini içermektedir:
1. Bütçe kanunundaki deðiþiklikler
2. Görev zararlarýný kaldýran kararname ve kanun
3. Borçlanma yasasý
4. Kamulaþtýrma yasasý
5. 15 bütçe ve 2 bütçe dýþý fonun kapatýlmasý ile ilgili yasa
6. Kamu Ýhale yasasý
7. Merkez Bankasý yasasý
8. Bankalar kanunundaki deðiþiklikler
9. Ýþ güvencesi yasasý
10. Ekonomik ve sosyal konsey yasasý
11. Sivil havacýlýk yasasýnda deðiþiklik
12. Telekom yasasý
13. Þeker kanunu
14. Tütün kanunu
15. Doðalgaz kanunu.
Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn içerdiði yasal deðiþiklikler bunlarla sýnýrlý deðildir. IMFye verilen Niyet Mektubunun ve
Programýn deðiþik yerlerinde yer alan, ancak Derviþ yasalarý içersinde gösterilmeyen diðer yasal deðiþiklik konularý ise þöyle ifade
edilmektedir:
1. Anayasada yapýlan deðiþiklikle getirilen uluslararasý tahkim düzenlemesi için gerekli yasa50
2. Doðrudan yabancý yatýrýmlarýn önündeki idari ve
bürokratik engelleri ortadan kaldýrmak amacýyla Ticaret
Kanunu, Ýmar Kanunu ve yatýrýmý doðrudan etkileyecek
diðer kanunlar51
3. Hükümet borçlarýn etkin ve hýzlý tahsili ve yeniden
yapýlandýrýlmasýný saðlamak amacýyla yargýsal ve idari süreç dýþýnda icra ve iflas kanunlarýnýnýn gözden geçirilmesi.52
4. Bu gözden geçirme, yapýsal çerçevenin daha geniþ
anlamdaki reformu baðlamýnda gerçekleþtirilmektedir. Bu
çerçeveye, orta seviyede bölgesel danýþma mahkemelerinin (intermediate regional civil courts of appeal) kurulmasý, hakim ve avukatlarýn ihtisas konularýnda eðitimini iyileþtirecek Adalet Akademisinin kurulmasý, ve Yüksek Mahkeme hakimlerinin konularýna göre, örneðin, icra
ve iflas davalarýný daha düþük seviyede ihtisas mahkemelerine gönderilebilme yetkisinin verilmesi de dahildir.53
3 Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubu.
3 Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubu.
52
3 Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubu.
53
3 Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubu.
50
51

190

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

KURTULUÞ CEPHESÝ
5. Hükümet, borç ve þirket yeniden yapýlandýrmasýna
iliþkin engelleri kaldýrmak amacýyla vergi kanunlarýný gözden geçirmek.54
Tüm bunlara ek olarak çay, fýndýk, þeker ve tütün yetiþtirme
alanlarýnýn sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin yasa ile Çiftçi Kayýt Sistemine
iliþkin yasal düzenlemeler de bulunmaktadýr.
Ýþte Kemal Derviþin en büyük yurtseverlik olarak sunduðu
program bu yasal deðiþikliklerle, sözcüðün tam anlamýyla ekonomik programdan çok, hukuki yapý deðiþikliði programý niteliklerine sahiptir.
Kemal Derviþ tarafýndan sunulan ve IMF-Dünya Bankasý tarafýndan yazýlan Niyet Mektubu ya da bunun Türkçe versiyonu olan
Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn içerdiði bu yasal deðiþiklikler,
tümüyle dýþ borçlarýn tahsili ve dýþ borçlanmanýn sürdürülmesi amacýna yöneliktir. Burada söz konusu olan dýþ borçlar, 2005 yýlýna kadar 85 milyar dolarý ödenmesi gereken 120 milyar dolardýr. Yapýlan
ve yapýlacak olan yasal düzenlemeler bu borçlara iliþkin tahsilat,
ipotek ve haciz iþlemlerini kapsamaktadýr.
Bunlar içinde belirleyici yere sahip olan özelleþtirme yasalarý ile doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýný teþvik yasalarý, dýþ
borçlarýn iç varlýklarýn satýlmasýyla ödenmesine iliþkindir. Örneðin,
kamulaþtýrma yasasýnda yapýlacak deðiþikliklerle yabancý sermaye
tarafýndan satýn alýnan kuruluþlarýn yeni hükümetler tarafýndan geri
alýnmasýnýn, yani kamulaþtýrýlmasýnýn engellenmesi amaçlanmaktadýr. Ayný þekilde kamu ihale yasasý, ticaret yasasý, imar yasasý
ile icra ve iflas yasasýnda yapýlacak deðiþikliklerle, gerek özelleþtirme adýyla, gerekse doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý olarak dýþ
borçlara karþýlýk olarak satýlacak ya da ipoteklenecek iç-ulusal varlýklarýn gelecekte millileþtirilmesi ve kamulaþtýrýlmasý önlenmeye çalýþýlmaktadýr.
Tümüyle siyasetin ekonomiden elini çekmesi propagandasý ile meþrulaþtýrýlmaya çalýþýlan bu yasal düzenlemeler, salt mevcut hükümeti deðil, gelecekteki tüm hükümetleri baðlayan, dolayýsýyla devletin devlet olarak egemenlik hakkýný elinden alan düzenlemeler durumundadýr.
Konunun somutlaþmasý açýsýndan TEDAÞ ve TEAÞýn özelleþtirilmesi ve buna baðlý olarak yapýlan Elektrik Piyasasý Kanununu ele alalým.
Niyet Mektubuna göre, Elektrik Piyasasý Kanununa uygun
olarak zamanlama tablosu çerçevesinde bu iþlemleri yapacak yatýrým danýþmanlarý tutulacak ve elektriðin ortalama kilowatt saati
4.5 cent olacaktýr. Bu yatýrým danýþmanlarý ise, Niyet Mektubunda
54

3 Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubu.
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açýk biçimde ifade edildiði gibi Dünya Bankasý ve Uluslararasý
Finans Kurumunun vereceði Yabancý Sermaye Müþavirlik Hizmetleri birimi tarafýndan saðlanacaktýr. Bugünden bilinebilir geleceðe
kadar ülkemizin tüm elektrik üretimi, daðýtýmý ve yönetimi Dünya
Bankasý ile IFC tarafýndan belirlenecektir.
IFC, yani Uluslararasý Finans Kurumu, 1956 yýlýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yerli iþbirlikçilerle (kendi deyiþleriyle özel sektörle) sanayi yatýrýmlarý yapmak amacýyla kurulmuþtur. Doðal olarak
böyle bir kuruluþun vereceði yatýrým danýþmanlýk hizmeti de, kendi amaçlarýna uygun olacaktýr. Bu durumda, IFCden kredi ve
danýþmanlýk hizmeti alan bir ülkenin, IFC önerilerine raðmen, farklý
bir yatýrýma yönelmesi, öncelikle kredilerin kesilmesi anlamýna gelecektir. Dolayýsýyla bu yola yönelen her siyasal iktidar, kendi öz
kaynaklarýyla yatýrýmlarýný finanse etmek durumundadýr. Yukarda
da belirttiðimiz gibi, böyle bir yönelim karþýsýnda IMF kredileri de
dahil olmak üzere tüm krediler kesileceði gibi, mevcut borçlarýn
derhal ödenmesi talebi de gündeme gelecektir. Bu talep kabul edilmediði koþullarda, uluslararasý finans kuruluþlarýnýn haciz iþlemlerini
yerine getirmek üzere NATO güçlerinin devreye girmesi kaçýnýlmaz
kýlýnmaktadýr.
Yeni Niyet Mektubu ya da Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn içerdiði hukuki yapý deðiþikliði salt yasalarda yapýlan deðiþiklikle sýnýrlý kalmamaktadýr. Yapýsal çerçevenin daha geniþ anlamdaki reformu baðlamýnda gerçekleþtirileceði ilan edilen bu yasal
deðiþiklikler, ayný zamanda intermediate regional civil courts of
appeal oluþumuna baðlanmaktadýr. Kendi çevirileriyle ifade edersek orta seviyede bölgesel danýþma mahkemelerinin ve buralarda
görev yapacak hakim ve avukatlarýn55 eðitimlerini iyileþtirmek
amacýyla Adalet Akademisinin kurulmasý bir niyet olarak programlaþtýrýlmýþtýr.
55
Burada sözü edilen avukatlar ifadesi, savcýlar ve avukatlar olmasý gerekmektedir. ABD hukuk sisteminde ve Ýngilizcede savcý ve avukat ayný sözcükle ifade
edildiðinden, çeviriyi yapanlar bu farký dikkate almamýþ görünmektedirler. Bu da,
Niyet Mektubu ve Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn nerede ve kimler tarfýndan
yazýldýðýna iliþkin basýnda çýkan haberlerle örtüþmektedir. Hürriyet gazetesinin 19
Mayýs 2001 tarihli bir haberinde þöyle denilmektedir:
IMFye gönderilen Niyet Mektubunun iki ayrý yerinde geçen Türk yetkililer
ifadesi yadýrgandý. Baþta Baþbakan Bülent Ecevit olmak üzere, üç koalisyon lideri ile
Devlet Bakaný Kemal Derviþin imzasýyla, IMF Baþkaný Horst Köhlere gönderilen
Mektupta, program için aylardýr gece-gündüz uðraþ veren ekonomi bürokratlarýndan
Türk yetkililer olarak sözediliyor. Ekleriyle birlikte 53 sayfadan oluþan Niyet Mektubunun son 19 sayfasý ekonomik hedeflere iliþkin tablolarý içeriyor. 35. sayfada
Türkiye Kantitatif Performans Kriterleri ve Gösterge Niteliðindeki Hedefler tablosunun
en altýnda Kaynak: Türk yetkililer ifadesi yer alýyor. Yine 51. sayfada Türkiye: Kamu
Sektörü Faiz Dýþý Dengesi-2000-02 baþlýklý tablonun altýnda ise Kaynaklar: Türk yetkililer ve IMFnin tahminleri ifadesi göze çarpýyor.
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Tümüyle ABD hukuk sisteminden yapýlan düz aktarmayla ifade edilen bu hukuki yapýsal reform, ülkemizdeki Hukuk Fakültelerinin verdiði eðitimin yetersiz olduðu, dolayýsýyla mevcut hakim
ve savcýlarýn yeniden eðitilmeleri gerektiðinden yola çýkarak, üniversite üstü bir eðitimin Adalet Akademisi tarafýndan verilmesini içermektedir. Bu eðitimden geçecek olan hakim ve savcýlardan beklenen,
global bir bakýþ açýsýna sahip olmalarý ve globalizme uygun kararlar vermeleridir.
Diðer yandan, ülkemizde uzun yýllardýr tartýþýlan Adli polis
kurulmasýna iliþkin tartýþmalar da, Niyet Mektubundaki bu yapýsal reformlarla birlikte yeniden güncelleþmektedir. Bilineceði gibi,
adli polis, doðrudan savcýlara baðlý bir polis gücünü ifade etmektedir. Mevcut durumda, polis Ýçiþleri Bakanlýðý na baðlý ve bu bakanlýk çerçevesinde görev yaparken, savcýlar Adalet Bakanlýðýna baðlý
bulunmaktadýr. Adli polis, ABD hukuk sisteminin ayrýlmaz bir parçasý olarak savcýlarýn talimatý ile görev yapan bir polis gücünün oluþturulmasý anlamýna gelmektedir. Bu polis gücü, doðrudan Adalet
Bakanlýðýna ve savcýlara baðlý olduklarýndan, bakanlýk ve savcýlýk,
tüm idari yapý dýþýnda baðýmsýz polis operasyonlarý yapabilme yetkisine sahiptir. Bugün DGM savcýlýðý-Jandarma iþbirliðiyle sürdürülen
yolsuzluk operasyonlarýnda görülen iliþkinin bir benzeridir. Niyet
Mektubunda yer alan intermediate regional civil courts of appeal
ve Adalet Akademisinin, yargýnýn güçlendirilmesi, dolayýsýyla siyasi
iktidarýn yargýya müdahalesinin önlenmesi söylemiyle hiçbir iliþkisi
bulunmamaktadýr. Amaç, globalizmin savunucusu hakim ve
savcýlarýn devlet aygýtýnýn dýþýnda bir güç haline getirilmeleridir.
Niyet Mektubunda yer alan intermediate regional civil courts
of appeal ve Adalet Akademisi, doðrudan yargýnýn birliðini ortadan
kaldýrdýðý gibi, ülkenin federatif bir yapýya dönüþümünü de gündeme getirmektedir.
Þüphesiz Derviþ yasalarý ile yapýlan düzenlemeler, son tahlilde TBMMnin çýkardýðý yasalar olduðu için, gelecekte ayný biçimde
deðiþtirilebilir niteliktedir. Örneðin, bugün 1960larýn küçük-burjuva
devrimci-milliyetçi çizgisinin izleyicisi olarak ortaya çýkan Mümtaz
Soysal ve çevresi, kuracaklarý partiyle mecliste çoðunluðu saðladýklarý koþullarda bu yasalarý deðiþtireceklerini söylemektedirler. Bunu
yapmaya kalkýþtýklarý anda, karþýlarýna çýkacak ilk engel, kazanýlmýþ
haklar (müktesep hak) olacaktýr. Bu haklarý ortadan kaldýramadýklarý koþullarda, deðiþik yöntemler kullanarak (örneðin elektriðin kiBu ifade, ekonomi bürokratlarýna dýþardan bir yabancýnýn bakýþý gibi algýlanýrken,
Eðer bu programý, mektubu yabancýlar hazýrlamadýysa, insan kendi kendisinden
neden Türk yetkililer diye sözetsin? sorusuna yol açtý. Tablolarda kaynak belirtilmesi
gereken bölümlerde, týpký IMFnin tahmini ifadesinde olduðu gibi, kurum adý belirtmenin daha doðru olacaðý ifade ediliyor.
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lowatt saat fiyatýný düþürerek ya da bundan alýnan vergiyi yükselterek) yapýlan özelleþtirmeleri ya da doðrudan sermaye yatýrýmlarýný kapanmaya zorladýklarýnda, karþýlarýna çýkacak ikinci engel
uluslararasý tahkim olacaktýr. Uluslararasý tahkimin kararlarýný tanýmadýklarý koþullarda ise, ya askeri darbe ile iktidardan indirileceklerdir, ya da doðrudan NATOnun askeri müdahalesiyle yüzyüze
geleceklerdir. Her iki durumda da, siyasal iktidarýn en küçük bir
ekonomik ya da yasal düzenlemeye gidebilmesi için kendine baðlý
ve güvenilir bir silahlý güce gereksinmesi bulunmaktadýr ve bu
silahlý güç, her durumda belirleyici niteliktedir.
Ýþte Derviþ yasalarýnýn mevcut düzen içindeki partilerin karþýsýna koyduðu sorun böylesine politik ve askeri bir sorun durumundadýr. Bir baþka deyiþle, günümüzde mevcut düzen sýnýrlarý içersinde faaliyet yürüten her partinin kendi programýný uygulayabilmesi
için anti-emperyalist bir mücadeleye hazýr olmasý gerekmektedir.
Kemal Derviþin en büyük yurtseverlik güçlü ekonomiye destek vermektir sözüyle çarpýtmaya çalýþtýðý nokta da bu anti-emperyalist
yandýr.
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Þehir Küçük-Burjuvazisinin
Globalizm Aþkýnýn Sonu
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 61, Mayýs-Haziran 2001

30. Bu hedeflere ulaþmak için, 2001 bütçesinin onaylanmasýnýn yanýsýra önemli vergi ve vergi dýþý tedbirler uygulanmýþtýr. Ayrýca;
· Mayýs ayý baþýnda Akaryakýt Tüketim Vergisi (ATV)
%15 daha artýrýlacaktýr. (Nisandaki %20lik artýþtan sonra)
· KDV oranlarý, indirimli %1lik ve %8lik oranlar hariç, %1
puan artýrýlacaktýr.
· Mevcut düzenlemeler doðrultusunda sosyal güvenlik ödemelerine iliþkin asgari katký payý tabaný Nisan itibariyle artýrýlacaktýr.
Yukarýda sayýlan gelir tedbirlerinin kabulü, altýncý ve yedinci gözden geçirmelerin tamamlanmasý için önkoþul olacaktýr. Ayrýca Haziran 2001den itibaren, ATV her ay en az TEFE
enflasyon kadar artýrýlacaktýr. Bu uygulama ile yukarýda bahsedilen artýþlarla birlikte, ATVden elde edilen gelir 2000 yýlýna
göre GSMHnýn %0.4ü kadar artýrýlacaktýr...
34. Kamu maliyesi hesaplarýna doðrudan etki edecek yukarýdaki bütçe tedbirlerine ek olarak, vergi tabanýný kuvvetlendirecek ve orta vadede vergi yükünün daha iyi daðýtýlmasýný
saðlayacak adýmlar atýlmaktadýr. Vergi kaçaðýnýn önlenmesi
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ihtiyacý vardýr. 2002 yýlý sonuna kadar verilecek Vergi Kimlik
Numaralarýný (VKN), 2000 sonundaki 15.2 milyon seviyesinden iki katýna çýkarmak suretiyle etkin vergi mükellefi tabanýný
önemli nisbette geniþletmeyi planlamaktayýz. Diðer önlemlerin yanýsýra, VKN 2001 Eylül ayýndan itibaren, banka hesap
sahiplerine, bankacýlýk hizmetlerinden faydalananlara ve
finansal iþlemlerin taraflarýna verilecek olup, 2002 Haziran
ayýna kadar, mecburi vergi kayýt limiti aþaðý çekilerek, VKN
kademeli olarak artýrýlacaktýr. Bu amaçla, gerekli vergi mevzuatý Mayýs 2001 sonuna kadar yürürlüðe konulacaktýr (Sekizinci gözden geçirmenin tamamlanmasý için koþul). Yeni tamamlanan operasyonlarýn bilgisayar ortamýna alýnmýþ olmasýndan
daha iyi faydalanmak ve vergi mükelleflerine iliþkin verilerin
(üçüncü þahýs bilgileri dahil) iþlenmesi ve paylaþýmýný geliþtirmek amacýyla vergi idaresinin üç veri iþleme merkezini birleþtirerek yeniden örgütleyeceðiz.
[3 Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubu]

Aralýk 1999da IMF ile imzalanan stand-by anlaþmasý üzerine
Kurtuluþ Cephesinin Ocak-Þubat 2000 tarihli 53. sayýsýnda þöyle yazmýþtýk:
Ýþini bilen memur rüþvet yoluyla, kendisiyle ayný
koþullarda yaþayan ve gelirleri sürekli azalan kesimlerin
sýrtýndan kendi bireysel yaþamý için avantajlar elde ederken; bir baþka iþbilenler ise, siyasal parti iliþkileri içinde
yolsuzluklarla kendini kurtarmaya çalýþmýþtýr. Bu ve benzeri birçok somut olguda açýkça gözlenen yeni kavrayýþ,
eski solcularýn üstün gayretleri ile kent küçük-burjuvazisi
içinde kalýcý hale gelmiþ ve bu küçük-burjuva zihniyeti
toplumun her kesimine yayýlmýþtýr. Bunun sonucu ise, faiz,
repo, döviz vb. yollarla ellerindeki paralarý günlük, haftalýk
ya da aylýk olarak deðerlendiren, böylece kendini enflasyona ezdirtmeyen, iþbilen, akýllý, kafasý çalýþan küçükburjuva bireylerin sayýsal artýþý olmuþtur.
Bu bireyler, kendi bireysel kurtuluþ yolunu bulduklarýný sandýklarýndan, her türlü toplumsal mücadeleye karþý
olmuþlar ve bu mücadelenin çaðdýþý olduðunun propagandasýný yapmýþlardýr. Kapitalizmin nimetlerinden nasýl
yararlandýklarýný öve öve bitiremeyen bu kesimler ve onlarýn dünya görüþü, ülkemizde yýllardýr süren depolitizasyon sürecinin de temel dayanaðý olmuþtur.
Ama kapitalizmin kendi yasalarý iþlemeye devam etmiþtir. Kent küçük-burjuvazisinin gerçek gelirlerinin dýþýndan
elde ettikleri kazançlarla sürdürdükleri yaþam koþullarý,
emperyalist ekonomilerin buhranýyla birlikte sona er-
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miþtir. Ancak yýllardýr sürdürdükleri yaþam alýþkanlýklarý,
dünya kavrayýþlarý, bireycilikleri, onlarýn bu gerçeði görmesini ve bilincine varmasýný engellemiþtir. Þimdi o çok sevdikleri ve içinde mutlu olduklarý kapitalizmin yasalarý,
görmedikleri ve görmek istemedikleri gerçekleri, onlarý
mülksüzleþtirerek göstermek durumundadýr. Sýnýf olarak
her za-man, mülksüzleþerek proleterleþmekten korkan
küçük-burjuvazi, yeni milenyumun gözkamaþtýrýcý havayi
fiþek gösterileri altýnda son dansýný yapmaya çalýþmaktadýr. Bu dansýn salonu Ýstanbul Borsasý ve sloganý borsa
kazandýrýyoooor olmaktadýr. Böylece 1982 banker olaylarýndan sonra, ülkemiz tarihinin en kapsamlý mülksüzleþme dalgasý, mülksüzleþtirilecek olan küçük-burjuvazinin,
emperyalizmin globalizminin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu olarak yer aldýðý bir törenle baþlamýþtýr.
Onlar, proletaryanýn yanýnda ve onun bir müttefiki olarak kendilerinin gerçek kurtuluþu için mücadele etmekten uzaklaþarak, emperyalizmin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu haline geliþleriyle, bu mülksüzleþmeyi
peþinen kabul etmiþlerdir. Onlar, artýk yükselen deðer
deðil, düþenlerdir. Onlarýn deyiþiyle, düþenin dostu olmaz!
Þehir küçük-burjuvazisinin, özellikle de aydýn kesiminin oligarþinin 12 Eylül 1980 darbesi sonrasýnda hýzla saða kaymasýyla baþlayan ve 1990larda globalizm aþkýna dönüþen emperyalist-kapitalist sistem yandaþlýðý, 53. sayýmýzda ifade ettiðimiz gibi, emperyalist
sistemin ekonomik buhranýyla birlikte, ülkemiz tarihinin en kapsamlý
mülksüzleþme dalgasýyla yüzyüze býrakmýþtýr. Ancak Aralýk 1999da
imzalanan stand-by anlaþmasýnýn kazý baðýrtmadan yolma yöntemi,
þehir küçük-burjuvazisinin gelirlerinde önemli düþmeye neden olmakla birlikte, istenilen boyutta gerçekleþmemiþtir. Þubat 2001 kriziyle birlikte IMF anlaþmasýnýn yeterli kararlýlýkta uygulanmadýðý
görülmüþ ve Kemal Derviþin haciz memurluðunda kitlelerin tam
desteðiyle kararlýlýkla sürdürüleceði ilan edilen ikinci evreye
geçilmiþtir.
Her koþul altýnda, iþçi sýnýfý ile köylülere yönelik baský ve yaptýrýmlarda, oligarþinin ve emperyalizmin en gözde müttefiki olarak
ortaya çýkan þehir küçük-burjuvazisi, özellikle de onun sað kanadý,
iþçi ücretlerinin reel olarak deðer kaybetmesi karþýsýnda olduðu gibi,
tarým ürünlerinin taban fiyatlarýnýn maliyetlerin altýnda belirlenmesi
karþýsýnda da bir tüketici olarak ne denli kârlý çýkacaðýnýn hesabý
içinde olmuþtur.
Günümüzde Kemal Derviþ aþký ile yanýp tutuþan þehir küçükburjuvazisi ve onun aydýnlarý, 2000 yýlýnda, ülkemiz tarihinin en kap-
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samlý mülksüzleþtirme dalgasýndan hiç etkilenmemiþcesine ve etkilenmeyecekmiþcesine günlük yaþamlarýný sürdüre gelmiþlerdir.
Þehir küçük-burjuvazisinin 2000 yýlýndaki yaþam serüveninin
ülke ekonomisine katkýsý, 54 milyar dolarlýk ithalat ve 27 milyar
dolarlýk dýþ ticaret açýðý olmuþtur.
2000 yýlý içinde 2 milyar dolarlýk yabancý otomobil ithal edilirken, yerli otomobil satýþlarý rekor kýrmýþtýr. 2000 yýlýnda 340.000 ithal olmak üzere toplam 659.000 otomobil satýlmýþ ve toplam otomobil sayýsý 4 milyon 351 bine yükselmiþtir. Yani ülkemizdeki toplam otomobilin %15i 2000 yýlý içinde satýn alýnmýþtýr.
Böylece, Aralýk 1999 tarihinde yapýlan IMF anlaþmasýyla þehir
küçük-burjuvazisi kendisini döviz çýpasý ile sabitlenmiþ ithal tüketim mallarý cennetinde ve yükselen borsa endeksleri ortamýnda bulmuþtur. Ancak cennet yaþamý fazla sürmemiþtir. Ýlkin ÝMKB endeksi
Nisan 2000den itibaren düþmeye baþlamýþ ve Kasým 2000 kriziyle
birlikte dibe vurmuþtur. Ardýndan Þubat 2001 krizi gelmiþ ve yaþanýlan 3-5 ayýn, sadece bir reklam olduðu, sýranýn ödemeye geldiði
açýða çýkmýþtýr.
Kemal Derviþli günlere gelindiðinde, akaryakýta 23 Þubat 2001
den 5 Haziran 2001e kadar 9 kez zam yapýlmýþtýr. Benzin fiyatlarýna
28 Þubat 2001 tarihinde ortalama yüzde 10, 4 Mart 2001 tarihinde

4 Ocak 2000
18 Ocak 2000
19 Ocak 2000
20 Ocak 2000
3 ªubat 2000
3 Mart 2000
4 Nisan 2000
2 Mayýs 2000
2 Haziran 2000
4 Temmuz 2000
4 Aðustos 2000
4 Eylül 2000
3 Ekim 2000
3 Kasým 2000
5 Aralýk 2000
2 Ocak 2001
19 ªubat 2001
2 Mart 2001
4 Nisan 2001
4 Mayýs 2001
4 Haziran 2001

ÝMKB-100 Endeksi
TL olarak
$ Olarak
17.512
1.885
19.577
2.087
18.414
1.962
18.030
1.922
16.096
1.671
16.783
1.707
16.216
1.604
19.406
1.848
16.520
1.564
14.200
1.331
13.789
1.250
13.192
1.176
11.567
1.011
14.802
1.271
8.755
753
10.007
916
8.683
738
9.513
613
8.117
385
12.529
11.760

$ fiyatý
543.401
548.869
549.036
548.880
563.577
575.055
591.446
614.154
617.665
624.013
645.329
656.282
668.922
681.318
679.500
675.004
688.342
920.125
1.238.549
1.165.563
1.150.289

cent[*]
3,2
3,5
3,3
3,2
2,8
2,9
2,7
3,1
2,7
2,2
2,0
2,0
1,9
2,1
1,2
1,4
1,2
0,9
0,7
1,2
1,1

[*]
ÝMKB Endeksi’nin dolar bazýndaki deðerinin bu "hesaplanmasý", borsa birleþik endeks
rakamýnýn dolarýn o anki TL deðeri ile bölünmesiyle yapýlmaktadýr. Ancak borsa endeksinin dolar bazýndaki deðeriyle uzaktan yakýndan ilgisi yoktur. Burada ÝMKB-100 Endeks
inin dolar bazýndaki deðeri ikinci sütunda yer almaktadýr.
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%1,3, 14 Martta %2,7, 23 Martta %2,1, 4 Nisanda %21, 13 Nisanda
%11, 4 Mayýsda %5.3 ile %5.4, 15 Mayýsda %1.3 arasýnda ve 4 Haziran
da %2,16 ile 3,25 arasýnda zam yapýlarak, Þubat krizinden sonra
kurþunsuz benzin fiyatý 609.200 liradan 1.051.000 liraya yükselmiþtir.
Böylece benzin fiyatlarýna yapýlan toplam zam oraný %73 olmuþtur.
Kurþunsuz benzinde ATV miktarý 434.500 liraya çýkartýlarak, %42 düzeyine yükseltilmiþtir.
Böylece þehir küçük-burjuvazisi 2000 yýlýnda büyük coþkuyla
karþýladýðý IMF istikrar tedbirleri paketiyle yaptýðý tükemin ilk bedelini benzin fiyatlarýna (þimdilik) yapýlan %73 zamla ve geçen yýla göre
(þimdilik) %42 artýrýlmýþ olan Akaryakýt Tüketim Vergisi ile ödemeye
baþlamýþtýr. Bizim gibi ülkelerde þehir küçük-burjuvazisinin üst gelir
grubunu oluþturan esnaf ve zanaatkar kesimi, yani küçük sanayi
böl-gelerinde iþyerlerine sahip küçük sermaye sahipleri ile küçük
ve orta tüccar kesimi ve memur kitlesinin üst ve orta gelir grubu,
2001 yýlýnýn ilk beþ ayý içinde %50-75 oranýnda gelir kaybýna uðramýþtýr.
Öte yandan doðrudan tüketici kredileri kullanan ve çoðunluðunu memurlarýn oluþturduðu küçük-burjuva kesimler faiz oranlarýndaki yükseliþle birlikte ödeme güçlüðü içine girmiþlerdir. Araba
ve konut kredisinin faiz oranlarý %90lara yükselirken, kredi kartý faiz
oranlarý %120lere çýkmýþtýr.
Bu koþullar altýnda, 2000 yýlýnda büyük aþkla baðlandýklarý
borsada, yýl sonu itibariyle %100 oranýnda para kaybeden küçükbur-juvazi, son bir umut olarak yeniden borsaya yönelmiþtir. IMFye
yeni Niyet Mektubunun 15 Mayýs 2001de açýklanmasýyla birlikte
borsaya yönelen küçük-burjuvazinin bütün umudu dolarýn yükseliþinin durmasýna endekslenmiþtir. Dolar fiyatýnda meydana gelen
her artýþ, onlar için, borsaya yatýrdýklarý paranýn deðer kaybetmesinden baþka bir anlama gelmemektedir. Onlarýn gözünde, dolarýn deðer kazanmasýnýn tek nedeni siyasetçilerdir. Dolayýsýyla borsadaki
paralarýný korumak için, medyanýn desteðiyle, siyasetçiler den kurtulma hesaplarý içine girmiþlerdir. Her zaman olduðu gibi, onlar için,
siyasetçiler den kurtulmanýn tek yolu askeri darbeden geçmektedir.
Askeri darbe ve darbe sonrasýnda oluþacaðýný bekledikleri
teknokratlar hükümeti ile borsada kazanacaklarýný uman küçükburjuvazi, tüm varoluþunu borsaya yöneltirken, ayný zamanda askeri darbeye baðlý umudu satýn almaya çalýþmaktadýr. Kemal Derviþe
gösterdikleri büyük ilgi ve sevgi, askeri darbe sonrasýnda oluþturulacak teknokratlar hükümetinin baþýna getirileceði beklentisinden
kaynaklanmaktadýr.
Oysa, ne askeri darbe ve sonrasýnda kurulmasý istenen Kemal Derviþin baþbakanlýðýndaki teknokratlar hükümeti, ne de devrilmesini bekledikleri siyasetçiler onlarýn mülksüzleþtirilmelerini
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engelleyemeyecektir. IMF ile yapýlan son anlaþmada açýkça ifade
edildiði gibi, küçük-burjuvazinin mülksüzleþtirilmesinin ilk halkasý
tüketim mallarýna yapýlan zamlar olmakla birlikte, son halkasý deðildir. Sýrada 1 Eylül 2001 tarihinde uygulamaya baþlanýlacak olan Vergi Kimlik Numarasý vardýr.
Medyanýn para hareketlerine numaralý takip adýyla sunduðu Vergi Kimlik Numarasý uygulamasý, bankalarýn, 1 Eylül 2001
tarihinden itibaren açacaklarý her türlü mevduat ve kredi hesabý,
döviz tevdiat hesabý vs. adlarla açacaklarý hesaplarda, kasa kiralama hizmetlerinde, repo, swap, forward ve benzeri adlarla yapacaklarý her türlü alým satým iþlerinde, müþteri adýna off-shore bankalarda
açtýracaklarý hesaplarda, müþterinin kimlik ve adres bilgilerinin yanýnda, vergi kimlik numarasýný da tespit ederek, bu bilgileri müþteri
hesap kartý, hesap ekstresi ve bankanýn tuttuðu diðer kayýtlara iþlemeleriyle baþlayacaktýr. Yine bankalar, 1 Eylülden itibaren yurtiçi
ve yurt dýþýna yapýlan 2 milyar lira ya da eþdeðeri yabancý parayý
geçen tutardaki havaleleri yapmak için de vergi kimlik numarasý ve
diðer bilgileri kayda geçeceklerdir. Hazýrlanan Teblið uyarýnca Sermaye Piyasasý Kanununa tabi aracý kuruluþlar (bankalar dahil) portföy yönetim þirketleri ve yatýrým danýþmanlýðý þirketleri de, 1 Eylülden
itibaren, gerek borsa, gerek borsa dýþýnda yaptýklarý alým-satýma aracýlýk, sermaye piyasasý araçlarýndan oluþturulan portföylerin müþteri
hesabýna vekil sýfatýyla yönetilmesi ve yatýrým danýþmanlýðý iþlemleri
sýrasýnda da müþterileriyle yapacaklarý sözleþmelerde, düzenlenecek hesap ekstrelerinde ve diðer belgelerde vergi kimlik numarasýna yer vereceklerdir.
Ve arkasýndan nelerin geleceði 3 Mayýs 2001 tarihli Niyet
Mektubunda þöyle ifade edilmektedir:
Bu amaçla, gerekli vergi mevzuatý Mayýs 2001 sonuna
kadar yürürlüðe konulacaktýr (Sekizinci gözden geçirmenin tamamlanmasý için koþul). Yeni tamamlanan operasyonlarýn bilgisayar ortamýna alýnmýþ olmasýndan daha iyi faydalanmak
ve vergi mükelleflerine iliþkin verilerin (üçüncü þahýs bilgileri
dahil) iþlenmesi ve paylaþýmýný geliþtirmek amacýyla vergi
idaresinin üç veri iþleme merkezini birleþtirerek yeniden örgütleyeceðiz.

Kýsacasý, Vergi Kimlik Numarasý ile yapýlan numara, doðrudan küçük-burjuvazinin vergilendirilmesi ve her türlü vergi kaçýrma
yolunun kapatýlmasýdýr.
Vergi Kimlik Numarasýnýn siyasal sonucu ise, ülkede yaþayan
ya da yaþayanlarla iliþki içinde olan herkesin, ekonomik, sosyal ve
siyasal tüm iliþki ve faaliyetlerinin kayda geçirilmesidir. Bir baþka
deyiþle, Vergi Kimlik Numarasý uygulamasýyla, herkes, sadece parasal
iþlemleriyle deðil, sosyal ve siyasal iliþki ve faaliyetleriyle de kayda
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geçirilecek ve denetlenecektir. Bugüne kadar, baþta emperyalist ülkeler olmak üzere, pek çok ülkede yapýlmak istenen, ancak kitlelerin tepkileri nedeniyle bankacýlýk iþlemleriyle sýnýrlandýrýlmak zorunda
kalýnan Vergi Kimlik Numarasý uygulamasý, ülkemizde, üçüncü þahýs
bilgileri dahil olmak üzere vergi mükelleflerine iliþkin verilerin,
yani kimlik, adres ve diðer bilgilerinin kayda geçirilmesini ve paylaþýmýný içermektedir. Böylece ülkeyi yönetmenin daha kolay olacaðý
düþünülmektedir.
Yine, Niyet Mektubunda açýkça beyan edildiði gibi, hükümet borçlarýnýn etkin ve hýzlý tahsili için Ýcra ve Ýflas Yasasýnda yapýlacak deðiþiklikten en fazla etkilenecek kesim küçük ve orta ölçekli
iþyeri sahipleri ile küçük tüccar ve esnaf olacaktýr. Özellikle Emlak
Bankasý ile Halk Bankasýndan kredi alan bu kesimlerden, Ýcra ve
Ýflas Yasasý deðiþikliði ile alacaklar hýzla tahsil edilecektir. Vergi
Kimlik Numarasýyla üçüncü þahýs bilgileri de alýnmýþ olacaðýndan, bu kesimlerin yükselen kredi faizleri karþýsýnda her türlü kaçýþ
yolu kesilmektedir.
Vergi Kimlik Numarasý ve paralelinde çýkartýlacak olan Vergi
Yasasý ve Ýcra ve Ýflas Yasasý ile mülksüzleþtirilecek olan þehir küçükburjuvazisi, bu uygulamaya büyük bir coþku ile gönüllü olurken,
medyanýn banka hortumcularýna karþý yürüttüðü kampanyanýn
destekçisi olarak, kendi ipini kendisi çekmiþtir.
12 Mayýs 2001 tarihinde TBMMde kabul edilen Bankalar Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanunla, hisseleri kýsmen
veya tamamen Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonuna (TMSF) geçen bir
bankanýn yönetimi ve denetimini doðrudan veya dolaylý olarak elinde bulunduran kiþilerin, banka kaynaklarýný ve varlýklarýný doðrudan
veya üçüncü kiþilere rehnetmesi, teminat göstermesi, ekonomik
gücü olmayanlara kredi vermesi, karþýlýðýnda kredi temin etmek
amacýyla kredi kullandýrmasý suretiyle veya baþkaca dolanlý iþlemlerle
edindikleri ya da üçüncü kiþilere edindirdikleri her türlü banka
kaynaðý ve varlýklarý, Fon alacaðý sayýlacak. Bu alacaklar hakkýnda
6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun hükümleri uygulanacak.
Yasa uyarýnca, dava konusu yapýlan varlýklarýn deðerleri TMSF
tarafýndan belirlenecek ve bu belirlemeye karþý mahkemeye gidilemeyecektir.
Böylece Bankalar Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin
Kanunla, kiþilerin ve þirketlerin tüm mal varlýklarýna elkonulmasýnýn yeni bir yolu ve hukuku oluþturulmuþtur. Þehir küçük-burjuvazisi,
hortumculardan 20 milyar dolarýn geri alýnmasý için çýkartýldýðýný
düþündüðü bu yasayla, kendi kredi borçlarý karþýlýðýnda kendi
malvarlýklarýna istenildiði gibi elkonulmasýný ve bu kendi malvarlýklarýnýn deðerinin belirlenmesine karþý mahkemeye baþvurma hak-
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kýnýn elinden alýnmasýný gönüllü olarak kabul ederken, askeri darbenin bunu deðiþtirmeyeceðini hiç düþünmemiþtir.
Þehir küçük-burjuvazisi, IMF anlaþmalarýna paralel olarak iþçi
sýnýfýnýn ve köylülüðün yoksullaþtýrýlmasýna yönelik uygulamalarýn
destek korosu olarak ortaya çýkarken, ayný zamanda kendisinin
mülksüzleþtirilmesine ve yoksullaþtýrýlmasýna yönelik IMF anlaþmalarý
karþýsýnda yalnýz kaldýðýný da hiç düþünmemiþtir.
Onlar, globalizmin tezahürat korosu olarak, ülkenin her türlü
kaynaðýnýn özelleþtirme paravanasý altýnda emperyalist tekellere
satýlmasýyla yaþam standardýnýn yükseleceðini beklediklerinden,
özelleþtirmeye karþý çýkan herkese ve her düþünceye büyük bir
düþmanlýk ve nefret duygularýyla tepki göstermiþtir. Son özelleþtirmeden sorumlu devlet bakaný Yüksel Yalovanýn istifa ettirilmesi
olayýnda görüldüðü gibi, bu düþmanlýk ve nefret duygularý kelle
vermeye kadar ulaþabilmiþtir.
Onlar, tüm geleceklerini Derviþ yasalarýna baðladýklarý için,
Telekom yasasýndan þeker yasasýna, tütün yasasýndan doðalgaz yasasýna kadar, her türlü yasal düzenlemenin kamuoyu desteði olarak da ortaya çýkmýþlardýr.
Bir bütün olarak küçük-burjuvazi, özel olarak da þehir küçükburjuvazisi homojen bir yapýya sahip deðildir. Dolayýsýyla, geliþen
ekonomik ve siyasal olaylar karþýsýnda bütünsel ve homojen bir tutum içinde olamazlar. Bu özellikleri, hemen her geliþen olay karþýsýnda ortaya çýkan farklýlýkta kendisini gösterir. Ülkemiz somutunda
Nisan ayýnda yapýlan esnaf eylemlerinde görüldüðü gibi, þehir
küçük-burjuvazisinin küçük iþyeri sahipleri ve tüccar kesimi kredi
faiz oranlarýnýn olaðanüstü artýþýyla birlikte fiili eylemlilik içine girerken, serbest meslek sahipleri ve memurlar (kamu emekçileri)
olaylarýn sýradan bir izleyicisi durumunda olmuþlardýr. Hatta bu kesimler, esnaf eylemleri nin þiddet ve anarþi görüntüsü karþýsýnda
barýþçýl ve düzenli kitle eylemi düzenleyerek, kendisini diðer küçükburjuva kesimlerden ayýrmaya özen göstermiþlerdir.
Bugün ülkemizde geliþen ekonomik ve siyasal olaylar içersinde þehir küçük-burjuvazisinin serbest meslek sahipleri ile memur kesimleri, çeþitli meslek odalarýnda (TMMOB, TBB gibi) ve memur sendikalarýnda (KESK) örgütlü durumdadýrlar. Bu kesimler, diðer
kesimlerin sanayi ve ticaret odalarýndaki örgütlülüðünden farklý olarak, iþçi sendikalarý üzerinde ideolojik ve politik bir güce sahiptirler.
Dolayýsýyla, kendi çýkarlarý doðrultusunda iþçi sendikalarýný yönlendirebilmektedirler. Bu kesimler, siyasal olarak ÖD Partisine yakýn
konumda bulunmakla birlikte (kimi durumlarda doðrudan ÖD Partisi içinde yer almaktadýrlar), TMMOB, TBB ve KESKin örgütlülüðünü kullanarak geliþen mülksüzleþme dalgasýna karþý kendilerini
korumaya çalýþmaktadýrlar. Bireysel olarak globalizmin en hara-
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retli savunucularý durumunda olan bu serbest meslek sahibi ve memur kesimi, emperyalist ekonomilere olan baðýmlýlýðýn her düzeyde
geliþmesiyle kendilerine yeni olanaklar çýkacaðý beklentisi içindedirler. Mayýs ayýnda çýkartýlan Avukatlýk Yasasýda olduðu gibi, içinde
bulunulan mülksüzleþme ve yoksullaþma ortamýnda kendilerine özel
ayrýcalýklar ve yeni iþ olanaklarý yaratmaktadýrlar.
Doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn destekçisi olan serbest meslek sahipleri, bu yatýrýmlarýn gerçekleþmesine paralel olarak kendileri için yeni iþ olanaklarý çýkacaðýný hesapladýklarýndan
özelleþtirmenin hýzla ilerlemesinden yanadýrlar.
Diðer yandan, þehir küçük-burjuvazisinin diðer kesimleri ise,
gerek doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý ile, gerekse özelleþtirmeyle daha fazla mülksüzleþtirilmek durumundadýrlar. Özellikle
emperyalist metalarýn ülke iç pazarýnda serbestçe satýlmasýna paralel olarak, emperyalist tekellerin kendi daðýtým aðýný kurmalarýyla
(özel olarak hipermarketler) daha fazla kayba uðrayan küçük esnaf
kesimi (özellikle bakkallarýn tasfiyesiyle birlikte ortaya çýkan küçük
ve orta boy market sahipleri), sözcüðün tam anlamýyla çaresiz durumuna düþmüþlerdir. Bugüne kadar kendi çýkarlarýný savunduðunu
düþündükleri düzen partilerinin, tümüyle IMF koþullarýný kayýtsýz
þartsýz kabul ediþleri karþýsýnda, çaresizlikleri þaþkýnlýða dönüþmüþ
ve ne yapacaklarýný bilemez hale gelmelerine neden olmuþtur. Bu
ortamda, medya propagandasý ile IMFnin adamý olarak Kemal
Derviþe yönelerek, uygulamada daha insaflý davranýlmasýný bekler hale gelmiþlerdir.
Tüm bu geliþmelerin ortaya çýkardýðý olgu ise, heterojen yapýsýyla þehir küçük-burjuvazisinin, ne yapacaðýný bilemez halde ortada kaldýðý ve tüm geleneksel siyasal iliþkilerden uzaklaþtýðýdýr. 20
yýldýr sürdürülen yoðun propaganda ile emperyalist sistemden ayrý
bir ekonomik yaþamýn olanaksýz olduðuna inandýrýlmýþ olan þehir
küçük-burjuvazisi, emperyalist sistemin içine girdiði ekonomik buhran koþullarýnda, buhranýn yükünün geri-býraktýrýlmýþ ülkelere aktarýlmasýyla ortaya çýkan mülksüzleþme dalgasýna karþý hiçbir çýkýþ
noktasý görmemektedir. Bu nedenle, kendi çýkarlarýna uygun olarak
anti-emperyalist, anti-tekelci ve anti-faizci politikalardan da uzak durmaktadýrlar. Bu da, onlarýn, her türlü yönlendirmeye ve propagandaya
açýk hale gelmelerine neden olmaktadýr. Bugün için yaptýklarý ve
yapabilecekleri tek þey, yükselen deðerlere yakýn olmaya çalýþmaktan ibarettir. Kararsýz, þaþkýn ve ürkek bir toplumsal kesim olarak,
günlük olaylarýn geliþimine göre dolar spekülasyonu içinde küçük
sermaye ve tasarruflarýný korumaya çalýþmaktadýrlar. Bu yüzden de,
dolarýn her iniþ-çýkýþý karþýsýnda hýzla paniðe kapýlmakta ve buna
neden olan her olaya ve kiþiye karþý tutum takýnmaktadýr.
Bugün ülkede egemen olan ekonomik ve siyasal belirsizlik
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ortamýnýn varlýðýnda þehir küçük-burjuvazisinin içinde bulunduðu
durum belirleyici bir yere sahiptir. Bir bütün olarak þehir küçük-burjuvazisinin globalizm aþkýnýn, ayný zamanda kendilerinin mülksüzleþtirilmesinin nedeni olduðunu görmemektedirler. Ýþbitirici, köþe
dönücü ANAP ile milliyetçi faþist MHP ve solcu DSP koalisyon
hükümetinin varlýðý, ayný zamanda bu kesimlerin içinde bulunduðu
kafa karýþýklýðýnýn da bir göstergesi durumundadýr.
Korkunun ecele faydasý yoktur! Dünya ekonomik buhraný
koþullarýnda, bizim gibi ülkelerin küçük-burjuvazisinin artan oranda
mülksüzleþtirilmesi ve yoksullaþmasý kaçýnýlmazdýr. Tek çýkýþ yollarý
ise, anti-emperyalist ve anti-oligarþik bir devrimdýr. Bu da, onlarý daha fazla korkutmaktadýr. Geliþen olaylar, isteseler de, istemeseler
de, þehir küçük-burjuvazisini, ya tümüyle mülksüzleþerek, ya da
gerçeklerin bilincine vararak, anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrim mücadelesine katýlmaya zorlayacaktýr.
Ancak þu asla unutulmamalýdýr, küçük-burjuvazi, devrim mücadelesine, kendi bencil çýkarlarýyla, bireyciliði ile, burjuva olma özlemleriyle birlikte gelecektir. Bu yüzden, proletarya ve onun öncüsü,
her durumda küçük-burjuva ideolojisine ve onun siyasal oportünizmine karþý, her zamankinden daha fazla dikkatli olmak ve mücadele etmek zorundadýr. Onlarýn globalizm aþký, mülksüzleþme dalgasýnýn yoðunluðuna paralel olarak azalsa da, hiçbir zaman sona ermeyecektir.
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Çok iyi bir operasyon oldu
herkes kazandý!
(Kemal Derviþ, 19 Haziran 2001)
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 62, Haziran-Temmuz 2001

22 Þubat sabahý, adý konulmamýþ, oraný belirlenmemiþ bir devalüasyonla baþlayan yeni dönem, Kemal Derviþiyle, Güçlü Ekonomiye
Geçiþ Programýyla, IMFye verilen Niyet Mektubu ve Ek
Niyet Mektubuyla, Takasla,
iç borç çevirebilme olanaklarýyla, Telekom krizleriyle
vb. süregiderken siyasi istikrar, güven ve inanç söylemleriyle ve program hedeflerinin revizyonu haberleriyle
beþ ayý geride býrakmýþtýr.
22 Þubat günü 685.391
lira olan Merkez Bankasýnýn
dolar kuru, 18 Temmuz 2001
günü serbest piyasada 1.590.
000e yükselmiþ ve yapýlan
müdahaleler sonucunda dolar

2001 Þubat Sonrasý Ýç Borçlanma
Ýhaleleri
Yýllýk
Toplam
Bileºik
Miktar
Faiz (%)
Milyar TL
20.02.2001
144,23
2.296.263
20.03.2001
193,71
4.391.649
03.04.2001
150,00
1.482.688
10.04.2001
148,06
794.091
17.04.2001
119,89
1.203.620
24.04.2001
110,83
253.049
24.04.2001
107,80
1.130.393
01.05.2001
93,28
848.843
08.05.2001
89,91
957.700
15.05.2001
89,78
884.976
22.05.2001
75,00
1.936.967
22.05.2001
72,37
1.072.010
29.05.2001
79,98
10.593
05.06.2001
83,50
144.625
12.06.2001
79,90
190.698
19.06.2001
79,47
1.546.774
26.06.2001
92,29
4.413.181
03.07.2001
91,82
266.403
10.07.2001
95,00
1.190.140
17.07.2001
104,89
466.500
24.07.2001
91,88
908.599
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2001 OCAK
Nakit Dýþý
2001 SUBAT
Nakit Dýþý
2001 MART
Nakit Dýþý
2001 NÝSAN
Nakit Dýþý
2001 MAYIS
Nakit Dýþý
2001 HAZÝRAN
Nakit Dýþý

Anapara
1.600.551
155.839
4.363.897
1.112.806
3.758.222
565.048
2.046.027
50.000
16.338.946
10.146.682
14.453.345
390.890

2001 TOPLAM
Nakit Dýþý

42.560.988
12.421.265

ÝÇ BORÇLAR
Ödemeler
Faýz
Toplam
1.168.922
2.769.473
88.397
244.235
2.179.778
6.543.675
551.117
1.663.923
859.772
4.617.994
546.525
1.111.573
1.271.298
3.317.325
25.625
75.625
5.320.534
21.659.480
2.664.232
12.810.914
1.905.469
16.358.814
32.362
423.252
12.705.773
3.908.257

55.266.761
16.329.522

Borçlanma
9.608.037
7.388.371
5.363.279
2.359.906
9.181.918
5.089.452
10.403.924
7.073.516
41.675.469
35.865.115
20.239.984
290.466

Net Artýþ
8.007.485
7.232.532
999.382
1.247.101
5.423.696
4.524.404
8.357.897
7.023.516
25.336.523
25.718.432
5.786.640
-100.424

Borç Stoku
44.428.106
14.222.245
45.427.488
15.469.345
50.851.184
19.993.749
59.209.081
27.017.266
84.545.604
52.735.698
90.332.243
52.635.273

96.472.610
58.066.825

53.911.622
45.645.560

90.332.243
52.635.273

Mayýs ayý içerisinde yapýlan toplam 35,9 katrilyon TL.lýk nakit dýþý borçlanmanýn;
- 12,8 katrilyon TL.’lýk kýsmý Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu kapsamýndaki bankalara yapýlan ihraçlarý,
- 23,1 katrilyon TL.’lýk kýsmý ise Kamu bankalarýna yapýlan ihraçlarý içermektedir.
Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý verileri

kuru 1.300.000 ler seviyesine çekilmiþtir.
Þubat 2001 sonu itibariyle 45 katrilyon 427 trilyon lira olan
iç borç miktarý, Temmuz 2001 baþýnda 90 katrilyon 332 trilyon
liraya yükselmiþtir. Yani son dört ay içinde iç borçlar 44 katrilyon
905 trilyon lira artmýþtýr.
Bu iç borçlarýn 78 katrilyon 35 trilyon liralýk kýsmý tahvil ve 12
katrilyon 296 trilyonluk kýsmý bono durumundadýr.56 Tahvillerin 25
katrilyon 400 trilyon liralýk bölümü nakit, 52 katrilyon 635 trilyonluk
bölümü ise nakit dýþý, yani kamu bankalarýna verilen kaðýttan
oluþmaktadýr. Böylece Temmuz 2001 itibariyle iç borçlarýn 37 katrilyon 697 trilyonluk bölümü nakit para olurken, kalan 52 katrilyon
635 trilyon lira iç borç devletin kendi bankalarýna, yani kamu bankalarýna verdiði kaðýtlardan oluþmaktadýr.
Ayný dönem içinde iç borçlar için, anapara olarak 42 katrilyon 560 trilyon ve faiz olarak 12 katrilyon 705 trilyon ödenmiþtir. Son
altý ay içinde yapýlan iç borç ödemelerinin (anapara ve faiz olarak)
toplamý 55 katrilyon 266 trilyona ulaþmýþtýr. Bu borç ödemelerine
karþýlýk olarak, hazine, 96 katrilyon 472 trilyon liralýk yeni borçlanmaya gitmiþtir. 38 katrilyon 406 trilyon liralýk nakit borçlanmada
faiz oranlarý ortalama %90lar seviyesinde gerçekleþmiþtir.
Hazinenin bu iç borçlanmasý yanýnda Haziran ayýnýn en önemli gündem maddesi ise iç borç takasý olmuþtur. 17 Haziran günü
56
Devlet borçlanmalarýnda sözü edilen tahvil ile bono, borçlanmanýn vadesine
göre yapýlan bir ayrýmdýr. 12 aydan kýsa vadeli borçlanma senetlerine bono, 12
aydan daha uzun borçlanma senetlerine tahvil adý verilmektedir.
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GSMH (Trilyon TL)
GSMH (Milyar $)
Büyüme (%)
Ort. TEFE (%)
Yýl Sonu TEFE (%)
Yýl Sonu TÜFE (%)
Ort. TÜFE (%)
Ort. Döviz Kuru (TL/$)
Ýhracat-FOB (Milyar $)
Ýthalat-CIF (Milyar $)
Turizm Gelirleri (Milyon $)
Ýþçi Gelirleri (Milyon $)
Dýþ Borç Faiz Ödemeleri
(Milyon $)
Cari Ýþlemler Dengesi

1998
53.518,3
205,8
3,9
71,8
54,3
69,7
84,6
260.040
27,0
45,9
7.177
5.356

1999
2000
2001 Hedef
78.283,0 125.971,0 182.439,0
170,7
187,5
201,9
-3,0
-6,1
6,1
53,1
51,4
50
57,6
62,9
32,7
52,5
68,8
39,0
64,9
54,9
48,7
417.581
623.947 1.068.806
26,5
27,3
30,3
40,7
54,0
46,3
5.203
7.636
4.529
4.560
-

4.823

5.450

6.299

-

1.984

-1.360

-9.765

2.852

Kaynak: Maliye Bakanlýðý verileri

gerçekleþtirilen iç borç takasý sonucunda, 9 katrilyon 962 trilyon
liralýk borcun 7 katrilyonluk kýsmý %14,89-14,45 faizle dolara endeksli olarak ve kalaný TL olarak 2 ila 5 yýl süreyle uzatýlmýþtýr. Böylece
yaklaþýk 10 katrilyon liralýk iç borç, ortalama %14,67 faizle 8 milyar
300 milyon dolarlýk borca çevrilmiþtir. 10 yýllýk ABD hazine bonolarýnýn faiz oranlarýnýn %4ler seviyesinde olduðu gözönüne alýndýðýnda, Kemal Derviþin takas sonrasýnda yaptýðý basýn toplantýsýndaki
sözleriyle ifade edersek, Çok iyi operasyon oldu, hazine, ekonomi
ve bankalar kazanmýþtýr!
Hazine 10 katrilyonluk iç borcu 8 milyar 300 milyon dolarla
deðiþtirerek ve üstüne dolar bazýnda %14,67 faiz vererek kazanmýþtýr! Bu takasla, hazine, 2001 yýlýnýn son altý ayýnda %14,67 ortalama faiz oranýyla 1 milyar 218 milyon dolar faiz yükü altýna girerken, gelecek iki yýl boyunca 4 milyar dolar faiz ödemek zorunda
olacaktýr.
Ekonomi kazanmýþtýr! Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý
nýn sözleriyle ifade edersek, takas yapýlýrken 2001 yýlý sonu itibariyle dolarýn 1.068.806 lira olacaðý öngörülmüþtü. Ve takasýn birinci
ayý dolarken, dolar 1.590.000lere çýkmýþtýr. Böylece, dolara endeksli
iç borç takasý sonucunda 10 katrilyon liralýk borç 13 katrilyon 200
trilyon liraya çýkmýþtýr. Buna, altý ay için 2 katrilyon (1,2 milyar dolar)
tutan faiz eklendiðinde, ekonominin altý aylýk kazancý 5 katrilyon
200 trilyon olmaktadýr. Önümüzdeki aylar ve yýllarda dolarýn deðerinde meydana gelen her artýþ, ekonominin bu kazancýný daha da
artýracaktýr.
Ve bankalar kazanmýþtýr. %35-40 faizle ellerinde tuttuklarý
hazine bonolarýný %100lük bir faiz oranýyla deðiþtirmiþlerdir.57 Böy57

Takasla birlikte bankalarýn hazine kaðýtlarýndan elde ettikleri reel faiz
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lece, bankalar, takas sayesinde bilançolarýndaki döviz-Türk lirasý
dengesini düzeltmiþlerdir.58
14 Nisan 2001 tarihinde Dünya Bankasý Baþkan Yardýmcýsý
kariyerine ulaþmýþ bir teknokrat olan Kemal Derviþ kamuoyuna
açýkladýðý Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý metninde þunlarý
söylüyordu:
I. 1990-1999 DÖNEMÝNDE EKONOMÝDE OLUÞAN TEMEL SORUNLAR
1.Türkiye ekonomisi 1990lý yýllardan itibaren sýklaþan
aralýklarla krizlerle karþý karþýya kalmýþtýr. Yaþanan bu
krizlerde dýþsal etkenlerin de rolü olmakla beraber krizlerin baþlýca nedenleri: (i) sürdürülemez bir iç borç dinamiðinin oluþmasý ve (ii) baþta kamu bankalarý olmak üzere mali sistemdeki saðlýksýz yapýnýn ve diðer yapýsal sorunlarýn kalýcý bir çözüme kavuþturulamamýþ olmasýdýr.
A. Sürdürülemez Ýç Borç Dinamiði
2. Kamu kesimi toplam borç stokunun (net) GSMHye
oraný 1990 yýlýnda yüzde 29 iken, bu oran 1999 yýlý sonunda yüzde 61e ulaþmýþtýr. Ýç borç stokundaki artýþ ise daha
çarpýcýdýr. 1990 yýlýnda yüzde 6 olan net iç borç stokunun
GSMHye oraný 1999 yýlýnda (kamu bankalarýnýn görev zararlarý dahil) yüzde 40,9a çýkmýþtýr. 2000 yýlýnda ise bu
oran yüzde 38,8 olmuþtur.
7. Yüksek maliyetli iç borçlanma ile karþýlanmasý, faiz
giderlerinin bütçe içerisindeki payýný hýzla artýrmýþtýr. Nitekim, 1990 yýlýnda toplanan her 100 liralýk vergi gelirinin 32
lirasý faiz ödemek için kullanýlýrken, 1999 yýlýnda bu rakam 72 liraya yükselmiþtir. Bu geliþmelerin sonucunda
devlet eðitim, saðlýk, adalet gibi asli fonksiyonlarýna yeterli kaynak ayýramaz hale gelmiþtir.59 (abç)
oraný, %14,67 resmi faiz + dolar fiyatýndaki artýþ oraný (hedef dolar fiyatýyla %56)
- enflasyon oraný (hedef TEFE olarak %57,6) = %13,07 olmaktadýr. Gerçekte ise,
dolar fiyatýndaki artýþ (1.320.000 TL olarak) %93 olmuþtur ve yýl sonu itibariyle bu
oranýn %120 lere ulaþmasý öngörülmektedir. Böylece reel faiz oraný, en az %50,07,
en çok %77,07 olmaktadýr. Enflasyon rakamlarýnda meydana gelecek her artýþ, dolar
fiyatýnýn artmasýna neden olmadýðý koþullarda, bu reel faiz oranýný düþürecektir.
Bu nedenle, enflasyonda meydana gelen her artýþýn dolar spekülasyonuna yol açmasý kaçýnýlmazdýr.
58
Kemal Derviþ, 17 Haziran 2001 tarihli basýn toplantýsý.
59
Kemal Derviþin Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn iki ayrý metni bulunmaktadýr. Ayrýntýlý program olarak ifade edilen ve Mayýs ayýnda IMFe verilen Niyet Mektubuna paralel olarak kaleme alýnan ikinci metinde Sunuþ þöyle yapýlmaktadýr:
Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik dar boðazdan geçmektedir. Yaþadýðýmýz
sýkýntýnýn görünürdeki nedeni, kamu sektörünün borç stokunun boyutu ve son
yýllarda korkutucu biçimde hýzlanan olumsuz borç dinamiðidir.
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(Milyar TL)

Harcamalar
Personel
Yatýrým
Borç Faizi
Vergi Gelirleri
Bütçe Dengesi
Faiz Dýþý Denge

1990

1998

1999

2000

68.355
26.465
9.882
13.966
45.399
-11.782
2.184

15.614.441
3.871.005
999.320
6.176.595
9.228.596
-3.803.376
2.373.219

28.084.685
6.911.927
1.544.427
10.720.840
14.802.280
-9.151.620
1.569.220

46.602.627
9.982.149
2.472.317
20.439.862
26.514.127
-12.846.190
7.593.672

Ocak-Haz
2001
31.031.574
6.509.172
975.368
15.741.332
16.560.761
-8.103.743
7.637.589

2001
Hedefi
78.999.962
14.630.000
3.749.629
41.268.400
37.710.000
-29.699.962
11.568.438

Kaynak: Maliye Bakanlýðý, 2001 Konsolide Bütçe Aylýk Gerçekleþmeler ve 1990-2000 Konsolide Bütçe

Görüldüðü gibi, teknokrat Kemal Derviþe (ya da IMFye)
göre, Türkiyenin temel sorunu sürdürülemez iç borç dinamiðidir.
Dolayýsýyla, onlarýn uygulamaya soktuklarý IMF istikrar tedbirleri,
ya da ken-di deyiþleriyle güçlü ekonomiye geçiþ programý, kendi
iddialarýna göre, bu sürdürülemez iç borç dinamiðini düzeltmeyi
hedeflemek durumundadýr.
Ýddia ve hedefler bu þekilde kamuoyuna sunulmuþ olmakla
birlikte, icraat, yani uygulama, çok daha farklý olmuþtur.
2000 yýlýnda 36 katrilyon seviyesindeki iç borç toplamý (stoku), Haziran 2001de 90 katrilyona çýkmýþtýr. Dolar bazýnda ifade
edersek, 2000 yýlýnda 54 milyar dolar olan iç borç toplamý 78 milyar
dolara yükselmiþtir.60 2000 yýlýnda GSMH61 201 milyar dolar iken, iç
1990lý yýllarda Türkiyenin kamu borcunun milli gelire oraný yüzde 30un altýndayken, 2000 yýlýnýn sonunda bu oran yüzde 60a ulaþmýþtýr. Bugün ise yüzde 70in
de üstüne çýkmýþtýr. Yýllardýr ancak çok yüksek reel faizle borçlanabilen devlet için
bu süreç artýk sürdürülemez boyutlara varmýþtýr.
Ancak bu olumsuz borç dinamiðinin temel nedeni Türkiyemizde devlet ile
toplum ve siyaset ile ekonomi arasýndaki iliþkilerdir. (abç)
60
Ýç borçlar, devletin kendi giderlerini vergi vb. gelirlerle karþýlayamadýðý
koþullarda baþ vurduðu bir finansman aracýdýr. Tahvil ve bono cinsinden yapýlan
bu borçlanma, ister devletin yeni yatýrýmlarý için, ister düzenli giderlerini karþýlamak
için kullanýlsýn, her durumda, ülke içindeki özel kiþi ve þirketlerin sahip olduklarý para-sermayenin faiz karþýlýðýnda devlete ödünç verilmesidir. Feodalizmin egemen olduðu koþullarda devlet iç borçlanmasý tefeci-bankerlere yapýlýrken, günümüzde kapitalist bankalara yapýlmaktadýr. Kapitalizmin dünya çapýnda egemen üretim iliþkisi
haline gelmesiyle birlikte devlet iç borçlanmalarý alýþýlan bir yol haline gelmiþtir. Ýç
borçlanma, genellikle her ülkenin kendi ulusal parasý üzerinden gerçekleþtirildiðinden, dolarýn fiyatýnda meydana gelen deðiþiklik, dolar bazýnda iç borç stoku rakamlarýnda deðiþikliðe neden olmaktadýr. Ekonomi-politiði bilmeyen ve kapitalist
ekonomi hakkýnda hiçbir düþünceye sahip olmayan düz mantýða göre, dolarýn deðer
kazanmasý, iç borçlarýn azalmasý anlamýna gelmektedir. Bu düz mantýk sahibi prof.
lar, gazeteciler, ekonomi yazarlarý, 22 Þubat devalüasyonuyla birlikte Türkiyenin
iç borç stokunun azaldýðýný, dolayýsýyla Þubat Krizinin sanýldýðý kadar kötü olmadýðýný iddia edebilmiþlerdir. Bu ekonomi uzmanlarýnýn hesabýna göre, 2000 yýlý
sonu itibariyle 36 katrilyon liralýk iç borç, Þubat Krizi öncesinde 54 milyar dolar iken,
Þubat Krizi sonrasýnda dolarýn 1 milyon liraya çýkmasýyla birlikte 36 milyar dolara inmiþtir. Böylece neredeyse bir gecede, 18 milyar dolar kazanýlmýþtýr! Bu düz
mantýk sahiplerinin unuttuklarý tek þey, iç borçlanmanýn TL. üzerinden yapýlýp TL.
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Dýþ Borcun Yapýsý
(Milyon $ )

Toplam Dýþ Borç
Orta- Uzun Vade
Kamu Sektörü
Özel Sektör
Kýsa Vade
Toplam Döviz Gelirleri
Ýhracat
Ýthalat
Cari Ýþlemler Dengesi
TCMB Rezervler
(Brüt)
Dýþ Borç Kullanýmlarý
Dýþ Borç Ödemesi
Anapara
Faiz
GSMH
Ortalama Dolar Kuru

1996
79.642
62.297
51.616
10.681
17.345
41.745
23.225
43.028
-2.437

1997
84.876
66.829
50.228
16.600
18.048
52.086
26.261
48.005
-2.638

1998
96.890
75.673
52.568
23.104
21.217
58.343
26.973
45.440
1.984

1999
103.344
79.872
54.078
25.794
23.472
50.148
26.587
39.768
-1.360

2000
116.105
87.193
61.141
26.052
28.912
55.105
27.774
54.041
-9.819

2001*
112.054
85.418
60.139
25.278
26.636
13.116
8.152
10.245
-547

16.273

18.419

19.721

23.177

22.172

18.445

8.912
11.418
7.218
4.200
183.577
81.386

13.386
12.418
7.830
4.588
192.376
152.071

14.211
16.513
11.690
4.823
206.559
261.045

16.275
18.316
12.866
5.450
185.249
420.126

25.458
21.937
15.638
6.299
201.188
623.704

3.175
5.043
3.226
1.817

Toplam Dýþ Borç / GSMH
Kamu Sektörü Borcu/ GSMH
Özel Sektör Borcu/ GSMH
Top.Dýþ Borç / Top.Döviz Gel
Toplam Dýþ Borç / Ýhracat
Dýþ Borç Servisi / GSMH
Faiz / GSMH

1996
1997
%43,38 %44,12
%28,12 %26,11
%5,82
%8,63
%190,78 %162,95
%342,91 %323,20
%6,22
%6,46
%2,29
%2,38

1998
%46,91
%25,45
%11,19
%166,07
%359,21
%7,99
%2,33

1999
%55,79
%29,19
%13,92
%206,08
%388,70
%9,89
%2,94

2000
%57,71
%30,39
%12,95
%210,70
%418,03
%10,90
%3,13

983.450
2001*

* Ocak-Mart 2001
Kaynak : Hazine Müsteþarlýðý, Merkez Bankasý, DPT, DÝE

borç stokunun GSMH ya oraný %29dur. Bu yýl Kemal Derviþin
hedef olarak ilan ettiði GSMH miktarý 170 milyar dolardýr. Ýlk altý
aylýk iç borç toplamýnýn hiç artmayacaðýný kabul ettiðimizde, iç borçüzerinden ödenmesidir. Döviz fiyatlarýnda meydana gelen deðiþimin iç borçlar üzerinde etkili olabilmesinin tek yolu, TL. üzerinden yapýlmýþ olan bu borçlarýn dolar
cinsinden dýþ borçlara dönüþtürülmesidir. Bir baþka deyiþle, TL. cinsinden iç borçlarýn
dolara endeksli borçlara çevrildiði koþullarda, iç borçlarýn dolar cinsinden azaldýðýndan sözetmek olanaklýdýr. Haziran ayýnda yapýlan takasýn da amacý budur. Ancak
herkesin de bildiði gibi, TL. cinsinden borçlarýn dolara endekslenmesiyle, dolar fiyatýnýn her yükseliþi iç borçlarýn yükselmesine neden olmaktadýr. Dolayýsýyla kazanýlanlar, dolara endeksli borçlarýn ek faizleriyle birlikte birkaç kat artmaktadýr. Haziran
ayýnda yapýlan takasla, 10 katrilyon liralýk iç borç 8 milyar 300 milyon dolarlýk iç borca çevrilmiþ, ancak dolarýn yükselmesiyle birlikte, ayný borç 15 katrilyon liraya çýkmýþtýr. Yaman Törüner, 6 Mart 2001 tarihli Akþam gazetesinde þöyle yazmaktadýr:
Kemal Derviþ dýþarýdan 35-40 milyar dolar para getirebilecek ve bu para ile iç
borçlar dýþ borç haline dönüþtürülebilecekse; devalüasyon oranýnýn yüksek tutulmasý
veya þimdi nispeten düþük tutulup, birkaç ay sonra yeni bir devalüasyona gidilmesi
gündeme gelebilir. Yüksek oranlý devalüasyon sayesinde iç borçlar ve kamu bankalarýnýn açýklarý toplamý ulaþýlan sorun rakam, döviz cinsinden küçülecek ve 50 milyar
Dolar civarýna düþebilecek. Derviþi kurtarýcý gibi görenlerin beklentileri bu.
(abç)
61
GSMH (Gayri Safi Milli Hasýla), bir ülkenin bir yýl içinde ürettiði tüm mal ve
hizmet deðerlerinin toplamýdýr.
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larýn GSMHya oraný %46 olmaktadýr.
Benzer durum dýþ borçlar için de geçerlidir. 2000 yýlýnda 116
milyar dolara ulaþan dýþ borç toplamýnýn GSMHya oraný %57,71
iken, 2001 yýlý hedefine göre %65,88 olmaktadýr.
Kemal Derviþin IMF uzmanlarýyla hazýrladýðý Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda özenle seçilmiþ veri ise kamu kesimi
toplam borç stokudur.
Merkez Bankasý verilerine göre, 2000 yýlýnda kamu kesiminin dýþ borçlarýnýn (62 milyar dolar) GSMHya oraný %30,39dur. Yukarda ifade ettiðimiz gibi, 2000 yýlýnda kamu kesiminin iç borç
stokunun GSMHya oraný %29dur. Kamu kesiminin iç ve dýþ
borçlarýnýn toplamý 116 milyar dolar olup, bunun GSMHya oraný
%58dir.
2001 yýlýnýn ilk altý ayýnda kamu kesiminin toplam borç
stoku 138 milyar dolar olup, Kemal Derviþin GSMH hedefine
oraný %81,1 olmaktadýr. Ayný dönemde tüm borçlarýn, yani kamu
ve özel kesim dýþ borçlarý ile devlet iç borçlarýnýn toplamý 190 milyar dolar olmuþtur. Bunun Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn
hedeflediði GSMHya oraný ise %112dir. (Kemal Derviþin ikinci metninde, 2000 yýlý sonu itibariyle yüzde 58,4 olan kamu kesimi net
borç stokunun GSMHye oranýnýn 2001 yýlý sonunda yüzde 78,5e
çýkmasý, ancak alýnan tedbirlerle 2002 yýlýndan itibaren hýzla azalmaya baþlayarak 2003 sonunda yüzde 64,9 a düþmesi beklenmektedir þeklinde yeni ifadeler yer almaktadýr.)
Görüldüðü gibi, IMFnin Kemal Derviþ aracýlýðýyla sunduðu
Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda ifade edilen, Türkiye ekonomisinin temel sorunu olarak sunulan sürdürülemez iç borç dinamiði, ilk dört aylýk icraatla daha da içinden çýkýlamaz hale
getirilmiþtir.
Diðer yandan, tam bir ideolojik demagoji örneði olarak Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn 7. paragrafýnda yer alan yüksek
maliyetli iç borçlanmanýn faizleri nedeniyle devlet, eðitim, saðlýk, adalet gibi asli fonksiyonlarýna yeterli kaynak ayýramaz hale
gelmiþtir denilmektedir. (Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn
ikinci metninde, iç borçlanmanýn temel nedeni Türkiyemizde devlet ile toplum ve siyaset ile ekonomi arasýndaki iliþkilerdir denildikten sonra, Birçok reform denemesine raðmen ekonomide ve toplumsal yaþamda 1990lý yýllarda rant çekiþmesi devam etmiþtir. Siyaset, yasal çerçeveleri oluþturmak, denetim görevini yapmak, dýþ
politikamýzý ve ulusal savunma politikasýný belirlemek, dar gelirliyi
korumak gibi yararlý ve meþru iþlevlerinin ötesinde piyasanýn iþlemesine ve ekonomik kararlarýn verilmesine müdahale alýþkanlýðýný
sürdürmüþtür. Özel sektör de siyasi destekle rant oluþturma çabasýný terk edememiþtir. Bankacýlýk sektöründe olsun, enerji sektörün-
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de olsun, birçok baþka sektörde olsun, yaþanan olumsuzluklarýn
kaynaðý hep bu rant elde etme çabasýna odaklanmýþ düzendir. Bir
türlü yenemediðimiz yüksek enflasyonun da temel kaynaðý budur.
Çok daha hýzlý büyümemizi ve daha yüksek refah düzeyine hýzla
ulaþmamýzý engelleyen de budur denilmektedir. Böylece iç borçlarýn sorumlusu olarak siyaset gösterilmektedir. Bu Sunuþun diðer
metinde bulunmamasý yapýlan demagojinin ve ikiyüzlülüðün açýk
bir örneðidir.)
Bu IMF-Kemal Derviþ demagojisinin dayanaðý ise, 1990 yýlýnda toplanan her 100 liralýk vergi gelirinin 32 lirasý faiz ödemek için
kullanýlýrken, 1999 yýlýnda bu rakam 72 liraya yükselmesi olmaktadýr. Bir baþka deyiþle, IMF-Kemal Derviþ iddiasýna göre, 1999 yýlýnda
vergi gelirlerinin %72si iç borçlarýn faizlerini ödemek için kullanýldýðýndan, devlet asli fonksiyonlarýný yerine getiremez hale gelmiþtir
ve onlar bu durumdan devleti kurtaracaklardýr!
Haziran ayý itibariyle 2001 yýlýnda gerçekleþen faiz ödemeleri
toplamý 15 katrilyon 741 trilyon olmuþtur. Bunun 14 katrilyon 241 trilyonu iç borçlarýn faizlerine aittir. Ayný dönemde toplam vergi geliri
16 katrilyon 560 trilyon olarak gerçekleþmiþtir. Bu durumda, IMF-Kemal Derviþ söylemiyle ifade edersek, 2001 yýlýnýn ilk altý ayýnda her
100 liralýk vergi gelirinin 95 lirasý faiz ödemelerine gitmiþtir. Öte yandan, kendi hazýrladýklarý bütçeye göre, 2001 yýlýnda 37,7 katrilyon
vergi geliri öngörmüþler ve faiz ödemeleri için belirledikleri hedef
ise 41,2 katrilyondur. Bir baþka deyiþle, Kemal Derviþ tarafýndan sunulan Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda ülkenin en temel sorunu olarak ortaya konulan iç borç dinamiði, bütçe belgelerinde her
100 liralýk vergiye karþýlýk 110 lira ödemeyi planlamýþtýr. Böylece
devlet, IMF-Kemal Derviþ demagojisine göre, 2000 yýlýnda vergi
gelirlerinin %72sini faiz ödemelerinde kullanarak asli görevlerine
yeterli kaynak ayýramaz hale gelmiþken, 2001 yýlýnda vergi gelirlerine oranla %110 faiz ödemekle ne hale gelebileceði ortada kalmaktadýr.
Sayýsal verilerin gösterdiði tek gerçek, Güçlü Ekonomiye Geçiþ
Programýnýn tüm öngördüklerinin 14 Nisandan Temmuz ayýna kadar geçen sürede geçersiz hale geldiðidir.62
Gerçekte ise, gerek IMF, gerekse ekonomi aktörleri neden62
Programda GSMHnýn 170 milyar dolar ve büyüme oranýnýn -%3 olacaðý yazýlýdýr. 2000 yýlýnda 201,9 milyar dolar olan GSMHnýn %3 küçülerek nasýl 170 milyar
dolara ineceði ise hiç belirtilmemiþtir. Basit bir orantýyla bile verilen sayýlardan küçülmenin (eksi büyüme) %15lere kadar çýkabileceði bulunabilecektir. TÜSÝAD, bu
tutarsýzlýðýn üstünü örtmek amacýyla, Nisan sonunda, Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn öngörülerini revize ederek, küçülmenin %5,8, dolarýn yýl sonu fiyatý 1.268
ve TEFEnin %74 olacaðýný ilan etmek zorunda kalmýþtýr. (Bkz. TÜSÝAD, Konjonktür,
Nisan 2001, Sayý: 27)
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lerin, öngörülerin ve hedeflerin gerçekçi olmadýðýný çok iyi bilmektedirler. Yapýlan, sadece halký birþeylere inandýrmaktýr. Onlarýn
yapmak istedikleri tek þey, halkta herþeyin düzeleceði düþüncesini
oluþturmak ve böylece geliþen olaylara tepki göstermesini engellemektir. Medyatik tarzda ifade edersek, ekonominin içinde bulunduðu durumun asýl sorumlusu siyasilerdir ve IMF ile Kemal
Derviþ bizi bundan kurtaracaktýr düþüncesi oluþturulmaktadýr.
Yukarda sayýlarla ortaya koyduðumuz gibi, yapýlan ilk icraatlarýn amacý iç borçlarýn çevrilebilirliðini saðlamak ve Þubat Krizinde
sýkýntýya düþen büyük bankalarý kurtarmaktýr. Ve sanki hiçbir þey
olmamýþ gibi, Aralýk 1999da IMF ile imzalanan stand-by anlaþmasýnýn
gerekleri 14 ay boyunca yerine getirilmemiþler gibi, ekonominin
içinde bulunduðu duruma gerekçeler uydurulmaya çalýþýlmýþtýr.
Emperyalist ülkeler için (doðal olarak IMF için de) asýl önemli olan sermayenin ve metalarýn aþýrý-üretiminin ortaya çýkarmýþ
oldu-ðu ekonomik bunalýmýn yükünü geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yüklemektir. Bu yük, bir yandan emperyalist ülke tekellerinin sürekli kâr
oranlarýnýn düþmesiyle sürekli deðer yitiren para-sermayesine yeni
kâr olanaklarý saðlamak, diðer yandan satýlamayan emperyalist ülke
mallarýna talep yaratmaktýr. Bunlarla birlikte, geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilmiþ olan borçlarýn anapara ve faizlerinin düzenli olarak
ödenmesinin saðlanmasý gerekmektedir. Emperyalist tekellerin deðer
yitiren para-sermayelerine ek gelir (kâr, faiz ya da rant olarak) saðlanmasý ve emperyalist ülke metalarýna talep bulunmasý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin daha çok borçlanmalarýný zorunlu kýlarken, ayný
zamanda eski borçlarýn ödenmesini (yeni deyimle çevrilebilirliðini)
de garanti altýna almak gerekmektedir.
Her durumda, bizim gibi emperyalizme baðýmlý sanayiye sahip
ülkelerin ekonomik dengeleri emperyalist metropollerde kurulduðundan, ülke içindeki ekonomik geliþmeler belirleyici deðildir. (Kapitalizmin dýþ dinamikle geliþtirilmesi esprisi.) Son aylarda yapýlanlar tümüyle bu gerçeklerin tanýtlanmasý olmuþtur.
Örneðin, takas iþlemi ile büyük bankalarýn ellerinde bulundurduklarý TL cinsinden ve düþük faizli devlet kaðýtlarýnýn dolara
endeksli ortalama %14,67 faizli devlet kaðýtlarý ile deðiþtirilmesi
sonrasýnda dört büyük bankanýn sendikasyon kredileri63 ödeme
güçlüðü içinde olduklarý ve takas la bu sendikasyon kredileri için
ek bir kaynak saðladýklarý ifade edilmiþtir. Kemal Derviþin bankalar takas sayesinde bilançolarýndaki döviz-TL dengesini düzeltmiþ
olacaklar ifadesi de, bu sendikasyon kredilerinin ödenmesinin saðlandýðýnýn itirafýdýr. Bir baþka deyiþle, devlet garantili kýsa vadeli dýþ
63
Sendikasyon kredileri, büyük bir banka veya finans kurumunun yöneticiliði
altýnda birden çok banka ve/veya finans kuruluþu tarafýndan saðlanan kredilerdir.
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borçlanmayý ifade eden sendikasyon kredilerinin geri ödenmesinin
garanti altýna alýnmasý, IMF ve Kemal Derviþ programýnýn temel amacýnýn, yani dýþ borçlarýn ödenmesini garanti altýna alma amacýnýn
bir parçasýný oluþturmaktadýr. Ama bu öyle yapýlmalýdýr ki, bir yandan
eski borçlar ödenirken, diðer yandan yeni ve daha fazla borçlanmaya
gidilmelidir. Öte yandan da, emperyalist metalar için ek bir talep yaratýlmalýdýr. Ýþte takas böylesine çok yönlü bir amacýn bir aracý olmuþtur.
Diðer yandan, ayný takas olayý, devletin nasýl içinin boþaltýldýðýnýn en tipik bir örneði durumundadýr.
Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, Haziran ayýnda gerçekleþtirilen
iç borç takasý sonucunda devletin piyasa yapýcýsý adý verilen
dört özel bankaya (Ýþbankasý, Akbank, Garanti Bankasý, Yapý-Kredi)
verdiði faiz oraný %14,67 olurken, ayný bankalarýn yurt dýþýndan aldýklarý sendikasyon kredilerinin faiz oranlarý libor+2,4 civarýnda olmaktadýr. Libor (Londra bankalar arasý faiz oraný), ortalama %4,5 olduðu
bir dönemde, piyasa yapýcýsý bankalar %6 faizle topladýklarý paralarý
devlete %14,67 ortalama faizden vererek %8,67 oranýnda rant elde
etmiþlerdir. Ancak oyun bununla bitmemektedir.
Piyasa yapýcýsý ayný bankalar, diðer yandan sendikasyon
kredisi adý altýnda uluslararasý tefeci para-sermaye kesimlerine
de aracýlýk etmektedirler. Örneðin, Temmuz ayý sonunda Yapý-Kredi
Bankasýnýn aldýðý sendikasyon kredisini veren bankalar, Alpha
Bank A.E., The Bank of New York, The Bank of Tokyo-Mitsubishi
Ltd., Barclays Capital, The Investment Banking Division of Barclays
Bank PLC, HVP Group, BayernLB, Citibank N.A., Credit Agricole
Indosuez, Deutsche Bank AG, Dresdner Kleinwort Wasserstein, First
Union National Bank, ING Group, Natexis Banques Populaires ve
The Sanwa Bank Limitedden oluþmaktadýr. Bu tür irili-ufaklý yabancý bankalardan sendikasyon kredileri vb. adlarla özel sektör tarafýndan alýnan kýsa ve orta vadeli borçlar Mart 2001 itibariyle 51
milyar 914 milyon dolara yükselmiþtir. Bu krediler, yabancý bankalar
adýna içerde piyasa yapýcý bankalar yoluyla hazine bonolarýna yatýrýlmaktadýr. Kemal Derviþlerin çok övündükleri özel sektörün uluslararasý piyasalardan saðladýðý krediler de bunlardan oluþmaktadýr.
Kýsa vadeli sermaye hareketleri ya da sýcak para adý verilen bu tefecilik yöntemiyle devlet hazinesinin içi boþaltýlmaktadýr.
Ýç borçlanmaya iliþkin tüm bu sayýsal verilerin ardýnda yatan
asýl gerçek ise, iç borçlarýn hazine üzerinde yaratmýþ olduðu baský
nedeniyle dýþ borçlarýn ödenmesinde sorunlarla karþýlaþýlmasýdýr.
Emperyalist finans kuruluþlarýný ilgilendiren nokta da burasýdýr.
Anýmsanabileceði gibi, Kasým 2000 krizi sonrasýnda IMF kredileri için ortaya konulan önkoþul 80 milyar 791 milyon dolarlýk dýþ
borcun beþ yýl içinde ödenmesi olmuþtur. Bu önkoþul sonucu, dev-
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let (kendi deyimleriyle hazine), 2001 yýlýnda 25 milyar 310 milyon,
2002de 16 milyar 157 milyon, 2003te 16 milyar 590 milyon, 2004te
12 milyar 329 milyon, 2005 yýlýnda 10 milyar 405 milyon, 2006 ve sonrasýnda da 35 milyar 679 milyon dolar tutarýnda dýþ borç ödemeyi
garanti etmek zorunda kalmýþtýr. Tümüyle orta ve uzun vadeli borçlarý
kapsayan bu ödeme koþulu, emperyalist ekonomilerin içine girdikleri
buhranla birlikte aciliyet kazanmýþtýr. Bu nedenle, düþük faizli uzun
ve orta vadeli borçlar kýsa vadeli borçlara dönüþtürülmek istenmektedir. Bunlarýn ödenebilmesi için gerekli kaynaklar ise, iç borç faiz
ödemelerine gitmektedir. Kemal Derviþle birlikte yeniden keþfedilen
iç borç stoku sorununun özü de burada yatmaktadýr. Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn tek amacý, eski dýþ borçlarýn ödenmesi
sorununa neden olan iç borçlarýn makul düzeye indirilmesinden ibarettir.
Her zaman olduðu gibi, ana sorun, tüm bu sayýlar ve amaçlar
içinde, gerekli iç kaynaklarý bulmaktýr. Bunun tek yolu ise, ülke
içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin satýlmasý ve vergilerin olabildiðince yükseltilmesidir. Bu yüzden, Kemal Derviþ-IMF-Medya üçgeni, geniþ halk kitlelerini iþlerin düzeleceðine inandýrmak
peþindedirler. Amaç, tüm vergi uzmanlarýnýn çok iyi bildiði gibi, kazý,
baðýrtmadan yolmaktýr. Yapýlan tüm propagandalar, demagojiler,
iki yüzlülükler hep bu amaca yöneliktir.
Mart ayýndan Aðustos ayýna kadar söylenen ve yazýlanlara bakýldýðýnda bu amaç ve bunun araçlarý oldukça net olarak görülecektir.
Diyebiliriz ki, 14 Nisan 2001 günü açýklanan, ancak hiç bir
açýklama yapýlmaksýzýn 15 Mayýs 2001 günü deðiþtirilen Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý, emperyalist finans kuruluþlarýnýn ve tekellerinin borçlarýný tahsil edebilmeleri amacýyla oluþturulmuþ
bir programdýr. Ortaya koyduðu tüm gerekçeler ve hedefler, bu
çerçevede biçimlendirilmiþtir. Dýþ borçlarýn ödenebilmesi ve yeniden borçlanýlabilmesi için gerekli döviz, sadece ülke içinden bulunabileceðinden, tüm söylem iç borçlar üzerine inþa edilmiþtir. Ýç
borçlanmanýn kötü siyasiler nedeniyle ortaya çýktýðýnýn medya
propagandasý ile halka kabul ettirilmesine paralel olarak, 2000 yýlýnda gerçekleþtirilen mülksüzleþtirme operasyonundan arta kalanlarýn, yani küçük ve orta burjuvazinin hala ayakta kalabilenlerinin
hýzla mülksüzleþtirilmesi hedeflenmiþtir. Bu mülksüzleþtirme hedefini gizlemek amacýyla, þeffaflýk demagojisine baþvurulmuþtur.
Þeffaflýk adý altýnda ortaya konulan sayýsal veriler ve hedefler tümüyle kamuoyunu aldatmayý ve mülksüzleþtirilecek kesimlerin dikkatini baþka tarafa çekmeyi amaçlamýþtýr. Bu amaca da, kötü siyasiler demagojisiyle, hükümet içi çekiþmeler yaratýlmasýyla ulaþýlmaya çalýþýlmýþtýr. Borsanýn düþtüðü ve dolarýn yükseldiði gerekçe-
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siyle Yüksel Yalova, Enis Öksüz istifaya zorlanarak, bu görüntü
pekiþtirilmeye çalýþýlmýþtýr.
Ancak uygulamanýn iki ayý dolduðunda (15 Mayýs-15 Temmuz) tüm sayýsal verilerin iþe yaramaz olduðu ortaya çýkmýþ ve
bunlarýn üstünün örtülmesi olanaksýz hale gelmiþtir. Bu durumda,
Kemal Derviþ ve teknokratlar ekibi programda hafif revizyona gidileceðini açýklamak zorunda kalmýþlardýr. Kamuoyuna yönelik olarak yapacaklarý revizyon, 2001 yýlý hedef sayýlarýný deðiþtirmekten
ibarettir. Bir baþka deyiþle, Kemal Derviþ ve teknokratlar, TÜSÝADýn
Nisan ayýnda yaptýðý tahminleri, revizyon adý altýnda kamuoyuna
sunmayý planlamýþlardýr.
Oysa ki, Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý adý altýnda kamuoyunun yönlendirilmesi ve aldatýlmasýna yönelik demagoji tutmamýþtýr. Doðal olarak kamuoyunun yeniden yönlendirilmesi ve aldatýlabilinmesi için revizyon sözcüðünün yaratacaðý çaðrýþýmlara
ve yeni þeylere gereksinme duymaktadýrlar. Bunun ilk sonucu ise
söylemdeki þeffaflýktan vazgeçilmesi olmuþtur.
26 Temmuz 2001 tarihinde teknokratlarýyla birlikte basýn
toplantýsý yapan Kemal Derviþin bilgi notunda þu ibarelerin yer almasý þaþýrtýcý olmamýþtýr:
Esnek Borçlanma Politikasý: Hazine, Aðustos ayýndan
itibaren borçlanma politikalarýnda deðiþikliðe giderek,
bir süre günün koþullarýna baðlý olarak daha esnek bir
yapý arzeden bir borçlanma stratejisi uygulayacaktýr. Bu
kapsamda, aylýk borçlanma programý yayýnlanmasý uygulamasýna ara verilecektir. Ýhalelerin eskiden olduðu
gibi Salý günleri yapýlmasý esas olmakla birlikte, diðer günlerde de ihaleye çýkýlabilecektir. Ýhalelerin koþullarý en
az bir gün önceden kamuoyuna duyurulacaktýr. Her ay
sonunda, takip eden ayýn günlük iç borç ödemeleri ilan
edilmeye devam edilecek, referans faizi ihalelerinin tarihi
ve ihraç edilecek miktar her ay sonunda açýklanacaktýr.64 (abç)
Hiç kimsenin önünü göremediðinden, ekonominin tam
bir belirsizlik içinde olduðundan sözedildiði bir dönemde bu gizlilik yönelimi, mülksüzleþtirilecek kesimlerin daha fazla belirsizlik
içine girerek, kendini kurtarma uðruna Kemal Derviþe olan medyatik güvenlerini kullanmayý amaçlamaktadýr. Nitekim, borçlanmada þeffaflýktan vazgeçildiðinin bilgi notunda açýklanmasý, üstelik Kemal Derviþin basýn toplantýsý sýrasýnda bunun üzerinde durmamasý, ne yapýlmak istendiðini daha açýk göstermektedir.
Kemal Derviþýn 26 Temmuz 2001 tarihli basýn toplantýsý, Güç64
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lü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn tüm demagojik söyleminin ve
hedeflerinin iflas ettiðinin, iþe yaramaz hale geldiðinin itirafý olarak,
ayný zamanda programýn sonunu ilan etmiþtir. Þimdi amaç, kazýn
baðýrmasýný engellemek ve yeni yöntemlerle yolmaya devam etmektir. Bu amaca ulaþmanýn yolu ise, Kemal Derviþe kamuoyunun
medyatik güvenini kullanarak sürekli yalan, çarpýk bilgilerle kamuoyunu yönlendirmektir. Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn
14 Nisan ve 15 Mayýs tarihli iki ayrý versiyonunun bulunmasý bu yalan ve çarpýtmanýn en tipik örneði olmakla birlikte, bugün çok daha
somut ve iþbitirici yöntemler geliþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Kemal
Derviþin 25-26 Temmuz günlerinde yaptýðý açýklamalar, þirin, sempatik, güvenilir, uzman, Dünya Bankasý baþkan yardýmcýsý, þirin Catherinenin kocasý görünümüyle halký nasýl kandýrmaya, aldatmaya
çalýþtýðýný medya nýn bile kabul etmek zorunda kaldýðý bir olgu
haline gelmiþtir.
25 Temmuz günü Ýstanbul Sanayi Odasýnda yaptýðý konuþmada þunlarý söylemiþtir:
Bir yeniden yapýlandýrma veya bir þey fonu gibi
bir araca ihtiyaç var Türkiyede. Bunda aslýnda yasal temel hazýr. BDDK bünyesinde bence bu yapýlabilir. Ve reel
ekonomiye bence büyük yararý olacak. Çünkü bir iþletmeyi
kapattýktan sonra yeniden açmak çok zor. Yani kapanma
aþamasýnda olan birçok iþletmeyi gerçekten kurtarmak
gerekiyor. Ama bu iþletmeler tabi orta ve uzun vadede
saðlýklý bir yapýya sahip ise. Bu kararý vermek kolay deðil.
Bu kararý sadece bankacýlýk anlayýþý içinde deðil daha
geniþ bir anlayýþ içinde yapabilen bir fona, bir yapýya ihtiyacýmýz var. Bu konuda da çalýþmalar baþladý ve bu çalýþmayý sizlerle birlikte yapmamýz lazým. Ve yalnýz sizlerle
deðil dýþ kuruluþlarla da bu konuyu tartýþmamýz lazým. 6
Aðustos tarihinde Dünya Bankasýndan sadece bu konu
üzerinde çalýþacak bir ekip geliyor.
Ve bu konuda Brezilyada, Korede, diðer birçok ülkede, Ýtalyada, Almanyada yapýlan çalýþmalarýn bütün bilgileri de beraberinde getirecekler.
Kemal Derviþin bu uzun sözünün özü, reel sektör için Rehabilitasyon Fonu kurulacaðý müjdesi verdiðidir.
Oysa iki ay önce Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn 57.
paragrafýnda büyük iddialarla þöyle denilmekteydi:
2000 yýlýnda 25i bütçe içi ve 2si bütçe dýþý olmak
üzere 27 adet, bu yýl ise Mart ayý itibariyle 21i bütçe içi ve
4ü bütçe dýþý olmak üzere toplam 25 adet fon kapatýlmýþtýr.
Destekleme ve Fiyat Ýstikrar Fonu hariç olmak üzere kalan 15 bütçe içi fonun da bu yýl ortasýna kadar kapatýlmasý
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saðlanacaktýr. Böylelikle 2002 bütçesine gelindiðinde sistemde sadece beþ adet bütçe dýþý fon kalacaktýr. Bunlar
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Fonu, Savunma Sanayi
Destekleme Fonu, Tanýtma Fonu, TMSF ve Özelleþtirme
Fonudur. Bundan böyle bütçe içi veya dýþý herhangi
yeni bir fon oluþturulmayacaktýr.
Kemal Derviþin ayný açýklamasýnýn diðer yönünü ise, Hürriyet gazetesinde, Meral Tamer þöyle ifade etmektedir:
Yanlýþ anlaþýlma olmasýn! Devlet Bakaný Kemal Derviþin önceki gün Ýstanbul Sanayi Odasýnda söz ettiði fon
meselesi, aslýnda reel sektörü kurtarma fonu falan deðil,
bankalarý donmuþ alacaklarýndan kurtarma fonu... Zaten
Derviþ de bu iþlemin BDDK bünyesinde yapýlabileceðini
söylemedi mi?
Bankalarý donmuþ alacaklarýndan kurtarmak ve yeni
kredi verebilir hale getirmek, elbette reel sektörün de sonuçta iþine yarayacak. Ayrýca bankalar donmuþ alacaklarýndan kurtarýlýrken, o donmuþ alacaðý yaratan þirket de
hayatiyet kazanmýþ olacak. Ama bu proje reel sektörü rehabilite etmek için falan deðil, beyler. Bunu açýkça bilin.65
Kemal Derviþin bu iki yüzlü ve kamuoyunu aldatmayý amaçlayan açýklamadan bir gün sonra yaptýðý basýn toplantýsýnda TL
cinsinden yatýrýmý özendirmek amacýyla bazý tedbirler aldýklarýný açýklarken, ayný saatte Hazine Müsteþarlýðý 1 yýl vadeli 6 ayda
bir kupon ödemeli döviz cinsinden tahvil ihracý yapacaðýný açýklamýþ ve bir gün sonra 500 milyon dolarlýk satýþ yapýlmýþtýr.
Böylece, Kemal Derviþ, ayný anda, bir yandan basýn toplantýsýnda TLyi cazip hale getirmekten söz ederken, yani kamuoyuna
paranýzý TLye yatýrýnýz mesajý verirken, diðer yandan iç borçlanmanýn döviz cinsinden yapýlmasý uygulamasýna geçilmiþtir.66
Görüldüðü gibi, 25-26 Temmuz günü yapýlanlar, tümüyle küçük ve orta burjuvazinin belirsizlik ve kararsýzlýk içine sokularak
mülksüzleþtirilmeleri için yeni bir yol açmaktýr.
Bunlarýn yeterli olmadýðý ve olmayacaðý görüldüðünden, gündem deðiþtirilerek, Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýna inanmaktan toplumsal barýþý korumaya geçilmiþtir:
Temel istikrara güven, toplumsal barýþa güven, bu
Meral Tamer, Hürriyet, 27 Temmuz 2001.
NTV, 27 Temmuz günü bu haberi geçerken þu dipnotu eklemiþtir: Bu uygulama daha önce Mek-sikada da yapýlmýþ ve baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtý. Meksika
dövize endeksli borçlarýný kapatmak için IMFden bir yardým paketi almak zorunda
kalmýþtý. Bu ihale ile Hazine döviz cinsinden yurtdýþýnda borçlanamadýðý için yurtiçinde borçlanmayý hedefliyor.
65
66
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programýn baþarýsý ve Türkiyenin geleceði için en önemli
koþuldur. Bu konuda her zaman birbirimize yardýmcý olmamýz lazým. Ve bu güveni mutlaka saðlamamýz lazým. Teknik ve ekonomik, politik önlemler çok gereklidir ve buna
yardýmcý olabilir. Ama toplumsal barýþa olan inanç, mutlaka toplumun her kesimi tarafýndan desteklenmelidir. Bu
toplumsal barýþa inancýmýzý tazelememiz ve güçlendirmemiz gerekiyor.
Ve hiçbir þekilde bu konuda bir sapmayý veya bir tartýþmayý kendi aramýzda baþlatmamamýz gerekiyor. Þu anda
Türkiyenin baþka bir alternatif yoktur.67 (abç)
Kýsacasý, tüm karmaþýk söylemlerin, aðýr ekonomik dilin, demagojilerin, þeffaflýk adý altýnda kapalý kapýlar ardýnda iþ yapýlmasýnýn, sayýsal verilerin vb. ardýnda yatan gerçek, halk kitlelerinin
artan oranda mülksüzleþtirilmesi ve bu yolla emperyalizme baðýmlý
ekonominin dýþ borç sorununu çevrilebilir hale geçirmektir. Ve
geldikleri yer, bu amaçlarýna ulaþabilmek için, küçük ve orta burjuvaziyi devrim korkusu içine sokmaktýr. Þüphesiz, korkunun ecele
faydasý yoktur. Küçük ve orta burjuvazi ne denli devrimle korkutulur ve karþý-devrimci konumda tutulabilirse, o denli daha fazla mülksüzleþtirilecektir. Onlar, tüm alternatif programlarýn ve ekonomipolitikalarýn er ya da geç varacaklarý tek yerin demokratik halk devrimi programý olduðunu kabul etmedikleri sürece, kapitalist mülksüzleþmenin kurbanlarý olarak yaþamak zorunda kalacaklardýr.

67

Kemal Derviþ, 26 Temmuz 2001 tarihli basýn toplantýsý.
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Devlet Ýç
Borçlanmasý
ve Çevrilebilirliði
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 62, Haziran-Temmuz 2001

IMFnin emperyalist ülkeler adýna alacaklarý tahsil etmek amacýyla haciz memuru olarak gönderdiði Kemal Derviþ, 14 Nisan
2001 tarihinde Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý adýyla IMFnin
bu haciz iþlemlerini nasýl gerçekleþtireceðini açýkladý. Ancak, bir
ay sonra, yani 15 Mayýs 2001 tarihinde IMF ile imzalanan yeni Niyet
Mektubuyla birlikte, 14 Nisan tarihli program revize edildi. Bu
revize edilmiþ programin Sunuþu þu sözlerle baþlýyordu:
Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik dar boðazdan geçmektedir. Yaþadýðýmýz sýkýntýnýn görünürdeki nedeni,
kamu sektörünün borç stokunun boyutu ve son yýllarda
korkutucu biçimde hýzlanan olumsuz borç dinamiðidir.
1990lý yýllarda Türkiyenin kamu borcunun milli gelire
oraný yüzde 30un altýndayken, 2000 yýlýnýn sonunda bu
oran yüzde 60a ulaþmýþtýr. Bugün ise yüzde 70in de üstüne çýkmýþtýr. Yýllardýr ancak çok yüksek reel faizle borçlanabilen devlet için bu süreç artýk sürdürülemez boyutlara varmýþtýr. (abç)
Görüldüðü gibi, ülkemizde yaþanan son ekonomik krizin nedeni (görünürdeki nedeni) toplam borçlarýn büyük boyutlara
ulaþmasý olarak ifade edilmektedir. Daha tam deyiþle, devletin, iç
ve dýþ borçlarýný ödeyemez ve yeniden borçlanamaz hale geldiði
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açýkça ilan edilmektedir. (Kendi dillerinde bu, borçlarýn çevrilemezliði olarak ifade edilmektedir.)
Görünüþte, yaþanan ekonomik krizin nedeni devlet borçlarý
olarak ilan edildiðinden, ister istemez Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý ya da IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn amacý, bu borçlarýn ödenmesi olarak algýlanacak ifadelere yer verilmiþtir. Oysa ki,
amaç, hiçbir biçimde borçlarýn tümüyle ödenmesi deðildir. Amaç,
vadesi gelmiþ borçlar ile borç faizlerinin ödenmesi ve yeni borçlanmaya gidilmesidir. Yani, borçlarýn sürdürülebilir boyuta indirilmesinden söz edilmektedir.
Bu öylesine açýk bir gerçektir ki, bizim gibi emperyalizme baðýmlý ülkelerde iç ve dýþ borçlanma olmaksýzýn ekonominin iþleyebilmesi olanaksýzdýr ve IMF, Kemal Derviþýn aðzýndan bunu açýkça ilan edebilmektedir artýk.
Ýç borçlanma, devletin, yani kamunun, ülke içindeki kaynaklardan, yani bankalardan ve para-sermaye sahibi kesimlerden
(sanayi ve ticaret burjuvazisinden) kendi giderlerini karþýlamak amacýyla yüksek faizle aldýðý borçlardýr. Kökleri feodalizme kadar dayanan bu iç borçlanma olayýný Marks, Kapitalde þöyle ortaya koymaktadýr:
Köklerini daha ortaçaðlarda Cenova ve Venedikte
bulduðumuz kamu kredisi, yani devlet borçlarý sistemi,
manüfaktür dönemi sýrasýnda, genellikle bütün Avrupayý
sardý. Deniz ticareti ve ticaret savaþlarý ile birlikte sömürge sistemi, bunun için itici bir güç hizmetini gördü. Böylece de ilk kez Hollandada kök saldý. Kamu borçlarý, yani
devletin yabancýlaþmasý bu devlet ister mutlakiyet, ister
meþrutiyet ya da cumhuriyet olsun kapitalist çaða damgasýný vurdu. Ulusal zenginlik denilen þeyden, modern
halklarýn ortak mülkiyetine gerçekten giren kýsmý, bunlarýn devlet borçlarýydý. Bunun zorunlu sonucu olarak, bir
ulus ne kadar borçlu olursa o kadar zengin olur þeklindeki
modern öðreti ortaya çýktý. Kamu kredisi, sermayenin
credosu halini aldý. Ve devlet borçlanmasýnýn doðuþu ile
birlikte, devlet borçlarýna olan inançsýzlýk, kutsal ruha karþý
iþlenmiþ, baðýþlanmayan günahýn yerini alýr.
Kamusal borçlanma, ilkel birikimin en güçlü kaldýraçlarýndan birisi halini alýr. Bir büyücü deðneðinin dokunmasý gibi, kýsýr paraya üreme gücünü kazandýrýr ve onu
sermayeye çevirir; ve bunu, sanayide ve hatta tefecilikte
kullanýldýðýnda bile kaçýnýlmaz olan zahmet ve tehlikelerle karþý karþýya býrakmaksýzýn yapar. Devlet alacaklýlarý,
aslýnda hiç bir þey vermemiþlerdir, çünkü borç verilen
meblað, ellerinde týpký nakit para gibi iþ görmeye de-
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vam eder, kolayca devredilebilir devlet tahvillerine
çevrilmiþtir. Böylece yaratýlan ve yýllýk geliriyle geçinen
bir aylaklar sýnýfý ile, hükümet ve halk arasýnda aracýlýk
eden bankerlerin aniden biriken servetlerini ve gene, her
devlet borçlanmasýnýn büyük bir parçasýnýn kendilerine
gökyüzünden inen bir sermaye hizmeti saðlayan, vergi
mültezimlerinin, tacirlerin ve özel manüfaktürcülerin zenginliklerini bir yana býrakalým, devlet borçlanmasý, bir
de, anonim þirketlerin, her türlü menkul hizmetler üzerinde yapýlan iþlemlerin, borsa oyunlarýnýn, kýsacasý
borsa kumarý ile bankokrasinin doðmasýna yolaçmýþtýr.
Ulusal adlarla süslü büyük bankalar, baþlangýçta, hükümetler yanýnda yeralan ve elde ettikleri ayrýcalýklar sayesinde, devlete borç verecek duruma gelen özel spekülatörlerin kurduklarý þirketlerdi. Bu nedenle, devlet borçlarýndaki
birikmeyi ölçmenin en þaþmaz yolu, geliþmeleri, tam anlamýyla, 1694 yýlýnda Ýngiltere Bankasýnýn kurulmasýndan
sonra olan bankalarýn hisse senetlerindeki birbirini izleyen artýþlardýr. Ýngiltere Bankasý, hükümete, parasýný %8den
ikraz etmekle baþladý; ayný zamanda, Parlamento, kendisine, banknot þeklinde halka tekrar ikrazda bulunmak suretiyle ayný sermayeden para basma yetkisini verdi. Bu
banknotlarý, ticari senetleri iskonto etmekte, mal üzerinden avans vermekte, deðerli maden satýnalmakta kullanabiliyordu. Çok geçmeden bankanýn kendi bastýðý bu kredi-para, Ýngiltere Bankasýnýn devlete yaptýðý borçlanmanýn ve devlet adýna kamu borçlarýnýn faizlerinin ödendiði
para haline geldi. Bankanýn bir eliyle verdiðini öteki eliyle
fazlasýyla almasý da yetmiyordu; geriye alýrken bile, yatýrýlan son þiline kadar gene ulusun ebedi alacaklýsý olarak
kalýyordu. Yavaþ yavaþ, ülkenin bütün biriktirilmiþ madeni
servetlerini kaçýnýlmaz olarak kendisine çeken bir yer ve
bütün ticari kredinin çekim merkezi halini aldý. Bu bankokratlar, bankerler, rantiyeler, borsa simsarlarý, borsa kurtlarý vb. sürüsünün böyle birdenbire ortaya çýkýþýnýn, çaðdaþlarý üzerinde ne gibi bir etki yarattýðý, o zamanýn yazýlarýnda, örneðin Bolingbrokun yazýlarýnda görülebilir.
Devlet borçlarý ile birlikte, çoðu kez, þu ya da bu halktaki ilkel birikim kaynaklarýndan birini gizleyen uluslararasý bir kredi sistemi doðdu. Böylece, Venedik soygun sisteminin kötülükleri, Venedikin çöküþü sýrasýnda büyük
paralar ihraç ettiði Hollandanýn sermaye servetinin gizli
temellerinden birini oluþturmuþtur. Hollanda ile Ýngiltere
arasýnda böyle olmuþtur. 18. yüzyýlýn baþýnda Hollanda
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manüfaktürleri çok geride býrakýlmýþtý. Hollanda, ticarette
ve sanayide aðýrlýðý olan bir ülke olmaktan çýkmýþtý. Bu
nedenle, 1701-1776 yýllarý arasýnda, özellikle büyük rakibi
Ýngiltere baþta olmak üzere dýþarýya büyük miktarlarda
sermaye ikraz etmek, yaptýðý baþlýca iþlerden biri olmuþtu.
Bugün de, Ýngiltere ile Amerika arasýnda ayný þey olmaktadýr. Bugün, Birleþik Devletlerde doðum belgesi olmaksýzýn ortaya çýkan sermayenin çoðu, daha dün Ýngilterede
sermayeleþtirilmiþ çocuk kaný idi.
Devlet borçlarýnýn, desteðini, yýllýk faiz vb. ödemelerini
karþýlamak zorunda olan kamu gelirlerinde bulmasý gibi,
modern vergilendirme sistemi de, ulusal borçlanma
sisteminin zorunlu tamamlayýcýsý idi. Bu borçlanmalar,
devlete, vergi yükümlüleri, hemen hissetmeksizin olaðanüstü harcamalarý karþýlamak olanaðýný saðlamakla birlikte, eninde sonunda vergilerin yükselmesini zorunlu kýlar. Öte yandan, birbiri ardýna yapýlan borçlanmalarýn birikmesi sonucu vergilerde meydana gelen yükselme,
hükümeti, daima, yeni olaðanüstü harcamalar için yeni
borçlanmalara zorlar. En gerekli geçim araçlarýný vergilendirme (yani böylece fiyatlarýný yükseltme) ekseni çevresinde dönen modern maliyecilik, böylece, otomatik ücret
artýþlarýnýn tohumunu kendi içersinde taþýr. Aþýrý vergilendirme, bir raslantý olmaktan çok, bir ilkedir. Ýþte bunun
için, Hollandada bu sistem ilk kez uygulanmaya baþlandýðý
zaman, büyük yurtsever De Witt, Özdeyiþlerinde, bunu,
ücretli-emekçiyi, uysal, tutumlu, çalýþkan ve aþýrý iþle yüklü
hale getirmenin en iyi yolu diye göklere çýkarmýþtý. Bunun, ücretli-emekçinin koþullarý üzerinde yaptýðý yýkýcý etkiler, burada, bizi, bunun sonucu olarak, köylülerin, zanaatçýlarýn ve tek sözcükle bütün alt orta-sýnýf unsurlarýn
zorla mülksüzleþtirilmelerinden daha az ilgilendirmektedir. Bu konuda burjuva iktisatçýlarý arasýnda bile görüþ
ayrýlýðý yoktur. Sistemin mülksüzleþtirme yönündeki etkinliði, onun ayrýlmaz parçalarýndan birisi olan himaye
sistemi ile daha da artýrýlmýþtýr.
Kamusal borçlar ile buna uygun düþen mali sistemin,
servetin sermayeleþmesi ve halk kitlelerinin mülksüzleþtirilmesinde oynadýðý büyük rol, Cobbett, Doubleday ve baþkalarý gibi çoðu yazarlarý, modern halklarýn sefaletinin temel nedenlerini yanlýþ olarak burada aramaya yöneltti.68
(abç)
68

Marks, Kapital, Cilt: I, s. 773-775.
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Marksýn açýkça ortaya koyduðu gibi, kamu borçlarý, sermaye birikiminin en güçlü kaldýraçlarýndan birisi durumundadýr.
Devletin ulusal adlarla süslü bankalara yaptýðý borçlanma kýsýr
paraya üreme gücü verir, onu sermayeye çevirir ve bunu yaparken, bu sermayeyi her türlü piyasa koþullarýndan (konjonktürden)
korur. Çünkü, devlete verilen borçlar karþýlýðýnda alýnan kaðýtlar,
yani hazine bonolarý ve tahvilleri, ayný zamanda birer nakit para
gibidirler. Piyasada deðiþik faiz oranlarýyla satýlabilirler, teminat mektubu olarak kullanýlabilirler. Dolayýsýyla, devlete verilen her bir dolar
borç, bir yandan devletten faiz alarak çalýþýrken, diðer yandan piyasada, borsada vb. deðerli kaðýtlar olarak iþlem görmeye devam
eder. Böylece bir dolarlýk bir devlet kaðýdý, borç verenler için, ayný anda iki dolarlýk iþleve sahip olur. Bunun sonucu olarak da, piyasadaki para miktarý, nakit para ve devlet bono ve tahvilleri olarak
ikiye katlanmýþ olarak bulunur. Kaçýnýlmaz olarak, piyasadaki para
miktarýndaki (emisyon hacmi) bu artýþ, mal ve hizmetlerin satýnalýnmasý için gerekli para miktarýndan fazla olduðundan, mal ve hizmetlerin fiyatý yükselir, yani enflasyon ortaya çýkar. Enflasyonu engellemenin tek yolu, devletin yapmýþ olduðu borçlanma kadar parayý,
yani ihraç ettiði bono ve tahvil kadar parayý piyasadan çekmektir.
Ve sorun, devletin bu parayý piyasadan nasýl geri alacaðýnda toplanýr. Bunun tek yolu ise, vergilerin artýrýlmasýdýr. Marks, devlet
borçlarýnýn, desteðini, yýllýk faiz vb. ödemelerini karþýlamak zorunda
olan kamu gelirlerinde bulmasý gibi, modern vergilendirme sistemi
de, ulusal borçlanma sisteminin zorunlu tamamlayýcýsýdýr derken,
bu gerçeði ifade etmektedir.
Devlet borçlanmasýna iliþkin olarak Marksýn Kapitalde vurguladýðý ikinci yan ise, bu borçlanma sisteminin, bir yandan paraya
sahip olan kesimleri iki yönlü zenginleþtirirken, diðer yandan hükümetlere, yeni olaðanüstü harcama yapma olanaðý saðlar. Bir baþka
deyiþle, enflasyonist politikalar, ancak yüksek devlet borçlanmasý
ile uygulanabilir niteliktedir. Çünkü enflasyonist politikalar, devletin,
kendi gelirlerini aþan miktarda harcama yapmasýna dayanýr. Bu yolla, tüm toplumsal iliþkiler alaný yönlendirilebilir ve denetlenebilir
olmaktadýr. Ve her zaman olduðu gibi, devlet harcamalarýnýn bir yönü, egemen sýnýflara yeni iþ ve kâr olanaklarý saðlamak iken, diðer
yönü, baský aygýtýnýn artan oranda güçlendirilmesidir. Böylece, devlet borçlanmasýnýn temel nedeni, açýk ve net bir biçimde politik
nitelikte olmaktadýr. (Zaten, devlet, politik iliþkiler alanýdýr, dolayýsýyla devletin tüm iliþkileri, doðal ve kaçýnýlmaz olarak politik iliþkiler
alanýný kapsar. Ülkemizin son yirmi yýllýk tarihine bakýldýðýnda devlet borçlanmasýnýn politik niteliði ve ikili amacý açýkça görülecektir.
Anýmsanacaðý gibi, 1965 yýlýndan itibaren artan oranda kullanýlan devlet iç borçlanmasý, 1980 yýlýnda oligarþinin askeri darbesi-
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yle birlikte 721 milyar liraya yükselmiþ ve 1991 yýlýnda, yani DYP-SHP
koalisyon hükümeti kurulduðunda 98 trilyona çýkmýþtýr. Dolar olarak, iç borçlar, 1980 yýlýnda ($=80 TL.) 9 milyar olmuþ, 1991 yýlýnda
($=5.000 TL.) 19,4 milyar dolara çýkmýþtýr. 1992 yýlýnda toplam borç
miktarý 194 trilyona yükselmiþtir, yani ($=8.500 TL.) 22,7 milyara
yükselmiþtir. 1996 yýlýna kadar 22 milyar dolar seviyesinde kalan iç
borç toplamý, 1996 yýlýnda 29,2 milyar dolar, 1997de 30,7 milyar
dolar, 1998de 37,2 milyar dolar, 1999da 42,5 milyar dolar ve 2000
yýlýnda 54,2 milyar dolar olmuþtur. Ve bilindiði gibi, 2001 yýlýnýn Temmuz baþýnda iç borç toplamý 90 katrilyon, yani 72 milyar dolar
olmuþtur.
1985-2001 döneminde iç borçlarýn GSMHya oranlarý ise þöyle
gerçekleþmiþtir:
Görüldüðü gibi, iç borçlanmadaki patlama, 1980 yýlýnda
baþlamýþ ve T. Özal döneminde 20 milyar dolar seviyelerine kadar
(Milyar $)
Toplam Ýc Borç
GSMH’ya oraný

1985
12,15
%19,7

Toplam Ýç Borç
GSMH’ya oraný

1986
13,91
%20,5

1994
20,66
%20,6

1987
16,91
%23,0

1995
22,87
%17,3

1988
15,70
%22,0

1996
29,29
%21,0

1989
18,14
%18,2

1997
30,69
%21,4

1990
19,53
%14,4

1998
37,14
%21,9

1991
19,24
%17,3

1999
42,44
%29,3

1992
22,70
%17,6

2000
54,22
%28,7

1993
24,72
%17,9

2001
72,1
%46*

* Kemal Derviºin “revize edilmemiþ 15 Mayýs 2001 tarihli tahminine göre.

yükselmiþtir. Ýç borçlanmanýn ikinci büyük yükseliþi ise 1998-2001
yýllarý arasýnda gerçekleþmiþtir. Bu gerçeklere karþýn IMFnin haciz
memuru Kemal Derviþ Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn ikinci versiyonunda þöyle söylemektedir:
Ancak bu olumsuz borç dinamiðinin temel nedeni
Türkiyemizde devlet ile toplum ve siyaset ile ekonomi
arasýndaki iliþkilerdir. Birçok reform denemesine raðmen
ekonomide ve toplumsal yaþamda 1990lý yýllarda rant çekiþmesi devam etmiþtir. Siyaset; yasal çerçeveleri oluþturmak, denetim görevini yapmak, dýþ politikamýzý ve ulusal savunma politikasýný belirlemek, dar gelirliyi korumak
gibi yararlý ve meþru iþlevlerinin ötesinde piyasanýn iþlemesine ve ekonomik kararlarýn verilmesine müdahale
alýþkanlýðýný sürdürmüþtür. Özel sektör de siyasi destekle rant oluþturma çabasýný terk edememiþtir. Bankacýlýk
sektöründe olsun, enerji sektöründe olsun, birçok baþka
sektörde olsun, yaþanan olumsuzluklarýn kaynaðý hep bu
rant elde etme çabasýna odaklanmýþ düzendir. Bir türlü
yenemediðimiz yüksek enflasyonun da temel kaynaðý budur. Çok daha hýzlý büyümemizi ve daha yüksek refah
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düzeyine hýzla ulaþmamýzý engelleyen de budur.
Burada, Kemal Derviþin sözünü ettiði birçok reform denemesi, 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte T. Özal tarafýndan yürütülen
ekonomi-politikalardýr.69 Ýç borç verilerinin açýkça gösterdiði gibi,
olumsuz borç dinamiði de bu dönemde ortaya çýkmýþ ve 1999da
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte zirve yapmýþtýr. Ve
yine herkesin bildiði gibi, Marksýn deyiþiyle, bankokratlar, bankerler, rantiyeler, borsa simsarlarý, borsa kurtlarý vb. sürüsünün böyle
birdenbire ortaya çýkýþýnýn kökleri de ayný dönemlerde atýlmýþ ve
geliþmiþtir.
IMFnin ve teknokrat Kemal Derviþin ülkemizde yaþanan
ekonomik kriz üzerine yaptýklarý tüm deðerlendirme, açýk bir çarpýtma, dezinformasyon ve demagojiye dayandýrýlmýþtýr. Devlet belgelerinde sahtecilik, çarpýk veri kullanma, kavram kargaþasý yaratma,
aleni ikiyüzlülük ve iki ayrý belge düzenleme,70 bu demagojinin ve
dezinformasyonun araçlarý olmaktadýr.
Ve teknokrat Hazine Müsteþarý Faik Öztrak 13 Temmuz günü þöyle demektedir:
Bu noktada Hazinenin borç stoku hakkýnda bilgi vermemde yarar var. 2000 yýlý sonu itibariyle baktýðýmýz zaman Hazinenin iç borç stoku 51.6 katrilyon seviyesindeydi. 12 Temmuz itibariyle borç stokumuz 92 katrilyon seviyesine yükselmiþtir. Burada en önemli artýþ, kamu kesimine olan borçlarýmýzdadýr. Geçen sene 26 katrilyon lira
seviyesinde olan kamu kesimine olan borçlarýmýz, 62.2
katrilyon liraya yükselmiþtir.
Ama en önemlisi, piyasaya olan borcumuz geçen
sene sonunda 25 katrilyon lira iken, sadece 29.9 katrilyon
liraya çýkmýþtýr. Dolayýsýyla çevrilemez dediðimiz, ya da
çevrilemez kuþkusu yaratan borç stokunun önemli bir
kýsmý kamu kesimi üzerindedir. Program çerçevesinde,
69
TÜSÝAD, bu dönemi, yeni piyasaya sürdüðü Coðrafya-2001 adlý lise ders kitabýnda þöyle ifade etmektedir: Türkiye 1980 yýlýnda 24 Ocak Kararlarý ile önemli bir
ekonomik dönüþüm sürecine girmiþti. Yüksek gümrük duvarlarý ile korunan kapalý
bir ekonomik sistemden, dýþa açýk ve ihracata dayalý ekonomik büyümeyi hedefleyen
yeni bir ekonomik sisteme geçilmiþtir. Sonuçlarý 1990lý yýllarda alýnmaya baþlanan
bu dönüþümle Türkiyenin dýþ ticaretinde önemli artýþlar kaydedilmiþtir. Böylece
Türkiyenin uluslararasý ekonomi için ifade ettiði deðer de deðiþmiþtir.
70
Kemal Derviþ ve teknokratlar ekibinin en sýk kullandýðý yöntem tüm belgeleri
iki farklý biçimde hazýrlamaktýr. Bu belgelerden birisi kamuoyuna açýklanýrken, ikincisi
IMFye verilmektedir. Bu çift belge olayý, ilk kez 15 Mayýsta IMFye verilen Niyet
Mektubuyla birlikte açýða çýkmýþtýr. Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn iki ayrý
metni olmasý gibi, Niyet Mektubunun da iki ayrý metni hazýrlanmýþ ve 16 sayfalýk
Ýngilizce-Türkçe metin koalisyon partilerinin liderlerine verilmiþtir. Bu olay, 18 Mayýs
2001 tarihinde Ertuðrul Özkök tarafýndan Hürriyet gazetesinde Devlet Bahçelinin
aðzýndan açýklanmýþtýr.
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kamu kesimi üzerindeki, kamu ve Fon bankalarý üzerindeki kaðýtlarýmýzýn piyasalarda satýlmasý, ancak Hazine ile karþýlýklý uzlaþma halinde mümkün olabilecektir. Dolayýsýyla bu nokta da bize borcun çevrilebilirliði konusunda ciddi bir esneklik saðlamaktadýr.
Tekrar etmem gerekirse, Programýn temel dengeleri
saðlam gözükmektedir. Ýç borç stokunun önemli bir kýsmý kamu kesiminedir. Bu çerçevede, bu saðlam Program dengeleri ve bundan sonra yapýlacak uygulamalar
dikkate alýndýðýnda, faizler düþecektir. Faizler beklenen
hýzla düþmese dahi, Hazinenin, kamu kesimi üzerindeki
kaðýt stoku dikkate alýndýðý zaman, borcunu bir ölçüde
ciddi bir þekilde çevirebilme esnekliði vardýr. Son olarak
altýný çizmem, tekrarlamam gerekirse; Türk ekonomisinin yapýsal dengeleri saðlamdýr, borçlarýný çevirememe
gibi bir sorunu gözükmemektedir.
92 katrilyon liraya yükselen iç borçlarýn 62,2 katrilyon liralýk
kýsmýný kamu kesimine aktararak 29,9 katrilyon liraya düþürmeyi
baþardýklarýný ilan eden teknokrat F. Öztrak, artýk iç borçlarýn
çevrilebilirliðinden hiç kimsenin þüphe duymamasý gerektiðini söylerken, kamu kesimine aktarýlan 62,2 katrilyon liralýk borcun ne
olduðunu ve ne olacaðýný açýklamamýþtýr.
Oysa yapýlan illüzyondur. Bir baþka deyiþle, evrakta sahtecilik yoluyla, 62,2 katrilyon liralýk borçlar kamunun sýrtýna bindirilmiþtir. Herkesin bileceði gibi, kamu, önce devlet kuruluþlarý,
sonra halk týr. Dolayýsýyla ödemeyi yapacak olanlar da bunlardýr.
Birkaç ay öncenin moda deyiþiyle, 62,2 katrilyon liralýk iç borçlar
kamu kesimine, yani kamu bankalarýna aktarýlmýþtýr. Yapýlan
ise, devlet borçlarý karþýlýðýnda kamu kesiminden, yani devlet bankalarýndan borç alýnmýþ, ancak karþýlýðýnda verilen kaðýtlarýn hiçbir piyasa deðeri bulunmamaktadýr. Teknokrat F. Öztrakýn sözleriyle, kaðýtlarýn piyasalarda satýlmasý, ancak Hazine ile karþýlýklý
uzlaþma halinde mümkün olabilecektir.
Sözün özü, kamu ve fon bankalarý dedikleri devlet bankalarý piyasa deðeri olmayan hazine tahvilleri karþýlýðýnda kendi mevduatlarýný Hazineye devretmiþlerdir. Bir baþka ifadeyle, devlet bankalarýnýn mevduatlarýnýn ve gelirlerinin 62,2 trilyon liralýk kýsmý, doðrudan Hazineye devredilmiþtir. Böylece, sözcüðün tam anlamýyla,
bizzat devletin Hazinesi tarafýndan, teknokratlar eliyle devlet bankalarýnýn içi boþaltýlmýþtýr.
Ýçi boþaltýlmýþ tüm özel bankalar gibi, þimdi kamu bankalarý da (baþta Ziraat Bankasý olmak üzere) tüm mevduatlarýný kendi
patronlarýna kredi olarak vermiþtir. Böylece kamu bankalarý mevduatlarý ödeyemez hale gelmiþtir.
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Bu banka hortumlama olayýnýn ikinci yaný ise, kamu bankalarýnýn kredi verebilme olanaklarýnýn neredeyse tümüyle ortadan
kalkmasýdýr. Doðal olarak, kamu bankalarýnýn (ki 20 katrilyon liralýk
mevduat sahibi olarak ortalama 10 katrilyon liralýk kredi verebilme
kapasitesine sahiptirler) kredi veremez hale gelmelerine paralel olarak kredi faiz oranlarý yükselmiþtir.
Marks, Fransada Sýnýf Savaþýmlarý 1848-50 adlý yapýtýnda bu
borç sarmalýna girmiþ Fransanýn kurtuluþunu þöyle ifade etmektedir:
Bu borçlanmadan kurtulmak için, devletin, ya harcamalarýný kýsmasý yani hükümet mekanizmasýný
yalýnlaþtýrmasý, azaltmasý, mümkün olduðu kadar az yönetmesi, mümkün olduðu kadar az personel kullanmasý,
burjuva toplumla mümkün olduðu kadar az baðlantý kurmasý gerekir. Sýnýfýnýn egemenliði ve sýnýfýnýn varoluþ
koþullarý herbir yandan tehdit edildikçe, baský araçlarý, devlet adýna resmen müdahalesi, devlet organizmasý yoluyla her yerde hazýr bulunmasý durumu da
kaçýnýlmaz olarak artmak zorunda olan düzen partisi
için bu yol olanakdýþýydý. Kiþilere ve mülkiyete karþý
saldýrýlar arttýkça, jandarma kuvvetinde azaltma yapýlamaz.
Ya da, devletin, borçlardan kaçýnmasý, ve olaðanüstü,
vergi katkýlarýný en zengin sýnýflarýn omuzlarýna yükleyerek, geçici de olsa, en kýsa zamanda, bir bütçe dengesine
ulaþmasý gerekir. Ulusal zenginliði borsanýn sömürüsünden kurtarýp aþýrmak için, düzen partisi, kendi özel servetini vatanýn yoluna kurban mý edecekti? Pas si bête!*71
Evet, IMF de, pas si bête! Kaçýnýlmaz olarak, kurtuluþ yerine borçlarýn çevrilebilirliðine çareler bulunmalýydý ve bulundu da.
Kapitalizmde her zaman olduðu gibi, ellerinde biraz mülk bulunanlar mülksüzleþtirilmelidir. Böylece, 1999 Aralýk ayýnda IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn son perdesi oynanmaya baþlandý: borsa
vb. yollarla 2000 yýlýnda mülksüzleþtirilemeyen ya da yeterince
mülksüzleþmeyen küçük ve orta burjuvazinin mülksüzleþtirilmesi.
Yine de, bu mülksüzleþtirmeler de devleti kurtaramayacaktýr. Herkes bilmek zorundadýr ki, iç ve dýþ borçlanmanýn nedeni, ne
kötü siyasiler, ne de hesapsýz harcamalardýr. Devlet borçlanmalarýnýn altýnda yatan, doðrudan düzenin kendi varoluþ koþullarýdýr.
Devlet, iç borçlanmaya gitmeksizin, kendi baský aygýtýný finanse edemeyeceði gibi, iç para sahiplerine ek gelir saðlayamaz. Öte
* O kadar budala deðildi!
71
Marks, Fransada Sýnýf Savaþýmlarý 1848-50, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s. 328.
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yandan, dýþa baðýmlý sanayinin artan oranlý döviz talebi ve emperyalist ülke mallarýnýn ithalatý için gerekli döviz ihtiyacý, kaçýnýlmaz olarak dýþ borçlanmayý sürekli büyütmek zorundadýr. Özel sektörün
dýþardan aldýðý sendikasyon vb. kredileri, hazine bono ve tahvilleriyle yüksek faiz ödenerek büyüyen iç borçlanma ve doðrudan kamu
sektörü aracýlýðýyla alýnan dýþ borçlanma, kamu ve özel kredilerin
sürekli büyümesine ve faiz oranlarýnýn yükselmesine neden olmuþtur.
Bu durum, kaçýnýlmaz olarak, devletin iç ve dýþ kredibilitesini, yani kredi alabilirliðini azaltmýþtýr. Devlet, gelinen aþamada, halk kitlelerini, özellikle de küçük ve orta burjuvaziyi olabildiðince çok ve
hýzlý mülksüzleþtirmeden, iç ve dýþ borçlarýnýn faizlerini ödeyebilme
durumuna gelemez. Bu yüzden, herþey, bu mülksüzleþtirmeye baðýmlýdýr, dolayýsýyla mülksüzleþtirileceklerin Güçlü Ekonomiye Geçiþ
Programýna inandýrýlmalarý oranýnda yürütülebilecektir. Siyasiler
üzerine kopartýlan tüm patýrtýlar, devletin ve özel sektörün kredilerinin iç ve dýþ piyasalarda sürekli düþmesinden kaynaklanmaktadýr. Bu borç sarmalýndan kurtulmanýn yolu, iç ve dýþ borçlarýn çevrilebilirliðinden deðil, tümüyle ortadan kaldýrýlmasýndan geçer ve bu
da ancak bir devrim ile olanaklýdýr. Þüphesiz, bu devrim, her dönemkinden çok daha þiddetli olacaktýr.
Kamu kredisi ve özel kredi, bir devrimin iktisadi bir
termometresidir. Bu kredilerin düþmesi ölçüsünde, devrimin yakýcý kýzgýnlýðý ve yaratýcý kuvveti yükselir.72

72

Marks, Fransada Sýnýf Savaþýmlarý 1848-50, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s. 263.
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Menkul Kýymetler Borsasý
Kazandýrmaya
Devam Ediyor (mu)?
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 63, Eylül-Ekim 2001

Bundan yaklaþýk iki yýl önce, Aralýk 1999da IMF ile yapýlan
stand-by anlaþmasý sonrasýnda Kurtuluþ Cephesinin Ocak-Þubat
2000 tarihli 53. sayýsýnda þunlarý yazmýþtýk:
1986 yýlýnda faaliyete geçen Ýstanbul Borsasý endeksi
100 dolarla baþlamýþ ve 1990 yýlýnýn yaz aylarýnda tarihi
zirveyi yakalayarak, 1.081 dolara kadar yükselmiþtir. Bu
tarihten itibaren sürekli düþen ve belirli kesimlerin spekülasyonlarýyla sabit bir bantta seyreden Ýstanbul Borsasý, Asya Krizinin patlak vermesiyle birlikte 1999 Ocak
ayýnda 453 dolara kadar gerilemiþtir. Ýstanbul Borsasý
birleþik endeksi, 18 Nisan seçimleriyle birlikte yeniden týrmanýþa geçmiþ ve her türlü olumsuz ekonomik geliþmeye
raðmen bu týrmanýþýný sürdürmüþtür. 2000 yýlýna girildiðinde birleþik endeks deðeri, 1.619 dolara yükselmiþ ve
Ocak ayýnýn ilk iki haftasýnda 2.050 dolar seviyelerine çýkmýþ ve birleþik endeks 20.000lere ulaþmýþtýr. Ve ardýndan,
borsacýlarýn sýkça kullandýklarý deyimle, kâr realizasyonu
ya da kâr satýþlarý baþlamýþ ve endeks deðeri 1.800 dolara
düþmüþtür.
Ve iþte, bu geliþmeler, borsanýn rüþvet dýþýndaki iþlevlerini ülkemiz somutunda görünür hale getirmiþtir.

230

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

KURTULUÞ CEPHESÝ
Bugün Ýstanbul Borsasý, geniþ halk kitlelerinin ellerindeki her türden birikimlerinin sermayeleþtirilmesi iþlevini
yerine getirmektedir. Faize yatýrýlmýþ paralarýn, üretim
ve yatýrýma yöneltilmesi demagojisiyle yürütülen bu
sermayeleþtirme eylemi, borsanýn olaðan iþleyiþi içinde
geniþ bir mülksüzleþtirmenin bir yansýsý durumundadýr.
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte resmiyet
kazanan mülksüzleþtirme süreci, öncelikle geniþ halk kitlelerinin (kendi deyiþleriyle küçük yatýrýmcýlarýn) ellerindeki her türden tasarrufun para-sermaye haline getirilmesi sürecidir. Bugün Ýstanbul Borsasýnda meydana gelen
rekorlar, bu sürecin etkin bir biçimde iþlediðini göstermektedir.
Ýlk yapýlan, küçük yatýrýmcýlarýn ellerindeki paralarýn
(ki bunlar sermaye deðildir) bir biçimde para-sermaye
haline getirilmesi için borsaya yönlendirilmesi olmuþtur.
Faiz oranlarýnýn düþürülmesi, döviz kur artýþýnýn iki yýl süreyle sabitlenmesi ve kira artýþýnýn sýnýrlandýrýlmasý kararlarýyla, bu alanlarda toplanmýþ olan küçük yatýrýmcýlarýn
tasarruflarý hýzla borsaya yöneltilmiþtir. Böylece, borsaya
yatýrýlan her tasarruf, para-sermaye haline dönüþerek, sermayenin yeniden üretimi sürecine dahil edilmiþtir. Ancak
dünya ekonomik buhranýnýn niteliði ve ülkemizdeki
biçimleniþinin para-sermayeye iliþkin oluþu, bu yönlendirme içinde küçük yatýrýmcýlarýn dikkatlerinden özenle
gizlenmiþtir.
Bundan sonraki süreç, kapitalist sistemin kendi içindeki mülksüzleþtirmenin gerçek niteliklerinin ortaya çýkmasý sürecidir.
Bilindiði gibi, son birkaç yýldýr süregiden dünya ekonomik buhraný, ekonomik durgunluk çerçevesinde metalarýn ve sermayenin aþýrý üretiminin bir sonucudur. Metalarýn aþýrý üretimi, emperyalizme baðýmlý ülkelerin iç pazarlarýnýn bu ülke metalarýna açýlmasý uygulamasýný getirirken; sermayenin aþýrý üretimi, emperyalist-kapitalizmin tarihinin en büyük mülksüzleþtirme sürecini baþlatmýþtýr.
Emperyalist ekonomilerin içine girdikleri ekonomik buhran
koþullarýnda borsa aracýlýðýyla yürütülen mülksüzleþtirmeye iliþkin
geliþmeleri, yine Kurtuluþ Cephesinin deðiþik sayýlarýnda örneklerle
ortaya koyduk. Ülkemiz somutunda kitlelerin mülksüzleþtirilmesinin
ve yabancýlaþtýrýlmasýnýn bir simgesi durumunda olan Turkcellin
borsa serüveninin Þubat krizi sonrasýndaki durumunu þöyle ifade
etmiþtik:
Bilindiði gibi, globalizm propagandasýnýn en büyük
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destekçisi durumunda olan Çukurova Holding (Karamehmetler) sahibi bulunduðu Turkcell hisselerini Temmuz
2000de halka açmýþ, yani borsaya kota etmiþtir. Ve yine
bilindiði gibi, Turkcellin borsaya giriþi, ayný anda ÝMKB ve
New-York borsasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Tarih yazan
Turkcell, 10 Temmuz 2000de, 17,60 dolardan 960 milyon hissesini New-York borsasýnda iþleme sokarken, hisselerin ÝMKB deki satýþ deðeri 44.000 TL olmuþtur.
New-York borsasýnda satýþa sokulan ve büyük oranda
Türkiyeden satýn alýnan hisselerin toplam deðeri 16 milyar 800 milyon dolardýr (Borsa dilinde buna þirketin piyasa deðeri denilmektedir).
Tarihler 28 Mart 2001i gösterdiðinde New-York borsasýnda Turkcell hisselerinin deðeri 3 dolar 50 cent olmuþtur. Yani Turkcell hisselerinin toplam deðeri 3 milyar
360 milyon dolara inmiþtir. Böylece Turkcell hisselerinin
birim baþýna deðer kaybý 14 dolar 10 cent olurken, toplam deðer kaybý 13 milyar 440 milyon dolardýr.*
Aradan 6 ay geçtiðinde borsanýn ve Turkcellin borsa serüveni ayný rotada devam etmiþtir.
28 Eylül 2001 itibariyle New-York borsasýnda tarih yazan
Turkcell hisselerinin deðeri 0,77 cent olmuþtur. Böylece 14 ayda
Turkcell hisselerinin deðer kaybý %97ye (16,83 cent) ulaþmýþtýr. Ayný
dönemde Turkcellin piyasada iþlem gören hisse senedi miktarý 960
milyondan 2 milyara çýkartýlmýþtýr. Turkcell hisselerinin ilk satýþ fiyatý
üzerinden toplam deðeri 35 milyar 200 milyon dolar iken, bugün 1
milyar 540 milyon dolara düþmüþtür. Bir baþka deyiþle, Turkcellin
New-York borsasýnda yazdýðý tarih, tam olarak 33 milyar 660 milyon dolar olmuþtur.
33 milyar 660 milyon dolar, Türkiyenin IMFden aldýðý kredinin yaklaþýk iki mislidir. Türkiyenin toplam dýþ borcunun 1/3üne
eþittir. Bu büyüklükte bir para kitlesi, birilerinin cebinden çýkýp, bir
baþkalarýnýn cebine girmiþtir.
Turkcellin ÝMKB serüveni de New-York borsasýndan farklý
deðildir.
11 Temmuz 2000 günü Turkcellin 26.400.000.000.000 TL nominal deðerli, 1. Tertip nama yazýlý hisse senetleri 44.000 TLdan
ÝMKBde halka arz edilmiþtir. Geçen yýlki dolar fiyatlarýyla Turkcellin
ÝMKBde satýþa çýkardýðý hisse senetlerinin miktarý 25 milyar 400
milyon adet olup, nominal deðeri yaklaþýk 40 milyon dolar, halka
arz fiyatý ise 7 centtir. Bu satýþ sonucunda Turkcellin elde ettiði
gelir 1 milyar 780 milyon dolar olmuþtur.
* Kurtuluþ Cephesi, Sayý: 60, Mart-Nisan 2001.
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24 Kasým 2000de Turkcell hisselerinin borsadaki deðeri
25.500 TLye (3,7 cent) düþerek %42 deðer yitirmiþtir. 30 Kasým
2000 tarihinde hisseler 21.000e (3 cent) ve 1 Aralýk 2000 günü 15.570
e (2,2 cent) düþmüþtür. Böylece beþ aydaki deðer kaybý %68 olmuþtur. Turkcell hisselerinin piyasa deðeri 508 milyon dolara düþmüþtür.
2001 yýlýnda Turkcell hisselerinin serüveni geçen yýlkinden
pek farklý olmamýþtýr. Arada Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý
türünden demagojilere, Kemal Derviþin ülkeyi kurtaracaðýna ve
medyanýn borsaya yatýrým yapmanýn tam zamanýdýr propagandasýna inanarak yapýlan ya da spekülatif amaçlý alýmlarýn getirdiði
bazý küçük yükselmelerin dýþýnda düþüþ süregitmiþtir.
Tablodan da görüleceði gibi, yeni yýla 20.500 TL deðeriyle
giren Turkcell hisseleri, Þubat krizinden fazlaca etkilenmeksizin, 2
Martta 19.750 seviyesinde kalmýþtýr. Nisan ayýna 13.500 TL deðeri ile
giren Turkcell hisseleri, 2 Mayýsta 18.000ler seviyesine yükselmiþse
de, Haziran ayýndan sonra hýzla düþmeye baþlamýþtýr. Ve sonuçta,
28 Eylül 2001 itibariyle 3.950 TL deðerine ulaþmýþtýr. (Dolar olarak,
0,25 centtir.) Toplam deðer kaybý %97dir.
28 Eylül itibariyle ÝMKBde satýlan Turkcell hisselerinin toplam
deðeri 1 milyar 778 milyon dolardan 50 milyon dolara inmiþtir.
Böylece Turkcell hisseleri aracýlýðýyla küçük yatýrýmcýlar dahil toplam borsa kaybý 1 milyar 728 milyon dolardýr. 302 bin küçük
yatýrýmcýnýn 11 Temmuz 2000 tarihinde satýn aldýklarý 3 milyar 300
milyon adet Turkcell hisse senedi için ödedikleri para 234 milyon
dolardýr. Bugün (28 Eylül itibariyle) bu hisselerin deðeri 8,5 milyon
dolardýr. 302 bin küçük yatýrýmcýnýn borsa serüveni, kendilerine
bir yýl içinde 225,5 milyon dolar kaybettirmiþtir. Bir baþka deyiþle,
TURKCELL Hisselerinin ÝMKBdeki deðeri
TL. olarak
Dolar kuru
Dolar olarak
11 Temmuz 2000
44.000
622.112
7 cent
24 Kasým 2000
25.500
688.849
3,7 cent
30 Kasým 2000
21.000
682.883
3 cent
1 Aralýk 2000
15.570
682.101
2,2 cent
2 Ocak 2001
20.500
671.765
3 cent
2 Mart 2001
19.750
915.708
2,1 cent
15 Mart 2001
17.000
999.788
1,7 cent
2 Nisan 2001
13.500
1.020.560
1,3 cent
18 Nisan 2001
15.250
1.215.817
1,2 cent
2 Mayýs 2001
18.000
1.137.621
1,5 cent
4 Haziran 2001
14.669
1.144.768
1,3 cent
9 Temmuz 2001
11.750
1.288.552
0,9 cent
24 Aðustos 2001
4.950
1.440.000
0,3 cent
3 Eylül 2001
4.850
1.378.109
0,4 cent
7 Eylül 2001
5.000
1.393.035
0,35 cent
11 Eylül 2001
4.500
1.460.000
0,3 cent
28 Eylül 2001
3.950
1.534.000
0,25 cent
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Güngör Urasýn Ayþe teyzesinin 620 milyon lirasý (1000 dolar), Turkcell sayesinde 55 milyon lira (35 dolar 50 cent) olmuþtur.
Turkcell üzerinden gerçekleþtirilen borsa vurgununu Kurtuluþ
Cephesinin Temmuz-Aðustos 2000 tarihli 56. sayýsýnda þöyle ortaya
koymuþtuk:
Globalizm söyleminin bu ilk büyük global vurgununun baþlangýç töreninine eski bakanlardan Güneþ Taner, Necdet Menzir ile eski YÖK baþkaný Prof. Ýhsan
Doðramacýnýn da katýlmasý, yatýrýmcýlarýn nasýl bir görünüm altýnda dolandýrýldýklarýný açýk biçimde sergilemiþtir.
Ancak, yine de bu globalizm vurgununun tek aktörleri
bunlar deðildir. Turkcell olayýna yakýndan bakýldýðýnda
karþýlaþýlan tablo, politikacýlardan gazetecilere, þairlerden
çizgi romancýlara dek uzanan pek çok aktörün sahne
önünde oynadýðý ve iplerin Çukurova Holding ve onun yabancý ortaklarýnýn elinde olduðu bir boyuta ulaþmaktadýr.
Ülkemizdeki iki GSM operatöründen birisi olan Turkcell, Çukurova Holding, Murat Vargý ve Kavala Grubunun
yerli iþbirliðiyle Finlandiya Telekom unun bir yatýrýmý olarak ortaya çýkmýþtýr. KVK adýný verdikleri (Karamehmet,
Vargý ve Kavala) þirket aracýlýðýyla cep telefonlarýný pazarlayan bu grup, 2000 yýlýnda 6 milyon 150 binlik bir abone
sayýsýna ulaþmýþtýr. Ýki yýl önce içine girdikleri mali kriz sonucu Kavala grubu Turkcell hisselerini Bilkaya (Bilgi Kaynak ve Ýletiþim A.Þ) devretmiþtir.
Bugün Turkcellin ortaklýk yapýsý Çukurova Holding %50,
Sonera Group %41, Murat Vargý %7 ve Bilka %2 þeklinde
oluþmaktadýr.
Sonera Group, Finlandiya Telekomunun oluþturduðu
þirketler topluluðunun yeni adýdýr. Sonera Groupun %53.3
ü Finlandiya devletine ve %34ü Ericsson baþta olmak üzere
birkaç yabancý þirkete aittir.
Ýþte ülkemizde entelektüel yaþamýn en gözde unsurlarý olan Mete Tuncaylar, Murat Belgeler, Tarih Vakýflarýyla, Helsinki Yurttaþlar Derneði ile ortaya çýktýklarýnda ve
dergi, kitap yayýnladýklarýnda, yat yarýþlarý düzenlediklerinde sponsor luklarýný, her zaman Kavala grubu, Telecom Finland ve Ericssonun yapmasýnýn arkasýnda yatan
gerçek, cep telefonlarý yatýrýmý olmuþtur.
Ancak Turkcellde en büyük hisseye sahip olan Çukurova Holding, ülkemizin entelektüel yaþamýna Kavaladan
sonra girmeye baþlamýþtýr. 1970 sonlarýna doðru Çukurova Holdingin sahibi olduðu Yapý ve Kredi Bankasý, 1996
yýlýndan itibaren Enis Baturun güzide yönetimi altýnda
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kültür ve sanat yaþamýmýza yeni bir soluk ve sanatçýlara (yani küçük-burjuva aydýnlarýna) yeni imkanlar saðlamaya baþlamýþtýr. Yapý-Kredi Kültür-Sanat Yayýncýlýk Ticaret ve Sanayi A. Þ aracýlýðýyla baþlatýlan bu entelektüel
faaliyetin en önemli etkinliklerinden birisi Vedat Nedim
Tör Müzesinin kurulmasý olmuþtur.
Vedat Nedim Tör, 1926 yýlýnda TKP Merkez Komitesi
üyeliðine kadar yükselmiþ eski TKPlilerdendir. Kavala
grubunun Ýletiþim Yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan ve editörlüðünü Ertuðrul Kürkçünün yaptýðý Sosyalizm Ansiklopedisinde ifade edildiði gibi, TKP Genel Sekreteri Þefik Hüsnüyü parti yönetimi konusunda anlaþamayan Vedat Nedim Tör polise ihbar ederek yakalatmýþtýr. Böylece ihbarcý Vedat Nedim Tör, tümüyle Kemalist yönetimin adamý
haline gelmiþ ve 1932-34 arasýnda Kadro dergisini Þevket
Süreyya Aydemir, Burhan Belge, Yakup Kadri Karaosmanoðlu ile birlikte çýkartarak kemalizmin teorisyenliðine
soyunmuþtur.
Ýþte Yapý-Kredi Kültür-Sanat Yayýncýlýk Ticaret ve Sanayi
A. Þnin en önemli etkinliði olarak oluþturulan Vedat Nedim
Tör Müzesi, böyle bir tarihin mirasçýsýdýr.
Diðer yandan editörlüðünü Enis Baturun yaptýðý YapýKredi Kültür-Sanat yayýnlarý 1996 dan itibaren Osman Kavala-Murat Belge iþbirliðinin bir örneðini vermeye baþlamýþ
ve Ýletiþim Yayýnlarýnýn iþlevini yerine getirmeye baþlamýþtýr. Bu iþlev, sol küçük-burjuva aydýnlarýnýn satýn alýnmasýdýr. Ve böylece Enis Baturun denetimi altýnda yüzlerce sanat ve edebiyat dünyasýnýn ünlü sollarýnýn kitaplarý Yapý-Kredi Kültür-Sanat yayýnlarý tarafýndan yayýnlanmýþ
ve bu sayede, bu sollarýn yaþamlarýný idame ettirmeleri
için gerekli parasal kaynak saðlanmýþtýr. Yapý-Kredi tarafýndan yüksek telif ücretiyle kitaplarý basýlan bazý sanat,
edebiyat, düþün vb. adamlarýmýz þunlardýr:
Demir Özlü, Ýlhan Berk, Sina Akyol, Metin Altýok,
Behzat Lav, Arif Damar, Ahmet Oktay, Alpay Kabacallý,
Gülten Akýn, Ülkü Tamer, Ragýp Duran, Aydýn Engin,
Selçuk Demirel, Suna Kili, Haydar Kazgan, Bülent Tanör ve Latif Demirci.
Ýþte ülkemiz tarihinin en büyük açýk borsa vurgunu
böylesine aktörlerin arkasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Ve her
zaman olduðu gibi, burada kazanan, yine emperyalizm
ve onun yerli iþbirlikçisi olmuþtur. Bu yerli iþbirlikçi Mehmet Emin Karamehmetin Çukurova Holdingidir.
Ýþte böylesine küçük-burjuva aydýnlarýnýn eþliðinde gerçek-
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leþtirilen Turkcell vurgunu bugün tüm akýllý borsacýlarýn bile görebileceði açýklýða ulaþmýþtýr. Þüphesiz bu yol kolay katedilmemiþtir.
Borsaya kota oluþunun ilk üç ayýnda Turkcell hisseleri yarý yarýya
deðer yitirdiðinde ünlü yönetmen Sinan Çetinin hazýrladýðý reklam kampanyasý devreye sokulmuþtur. Daha önceki sayýlarýmýzda
ifade ettiðimiz gibi, Turkcellin hazýr kart satýþýna yönelik reklam
kampanyasý, asýl olarak hisselerinin karþýlaþtýðý büyük kayýplarý gözlerden gizlemeye ve yeni hisse alýmlarý için küçük-burjuvalarýn gözünü boyamaya yönelikti. Ancak uzun dönemli sonuçlar gözönüne
alýnarak kampanya yürütülmüþtür. Globalizm, modernizasyon
propagandalarýyla tüm toplumsal deðerlerin parasal iliþkiye çevrilmesinin son örneði olan Turkcell hazýr kart reklam kampanyasý,
ayný zamanda yeni bir alýcý kitlesi oluþturmayý da hedeflemiþtir. Bu
hedef kitle, 1980 sonrasýnda faiz ve döviz gelirleriyle yüksek yaþam
standardýna sahip 6.5 milyonluk küçük-burjuva kitlesinin çocuklarýydý.
Þubat krizi, Ben özgürüm sloganýyla, Amerikan kovboy þapkasýyla, otantik-pop kýrmasý müziðiyle yapýlan reklam kampanyasýyla geldi. Yukarda da belirttiðimiz gibi, Þubat krizi, Turkcell kitlesini
derin uykusundan uyandýrmaya yetmedi. Onlar, özgür ve modern yaþam içinde her türlü bedeli ödemeye hazýr görünüyorlardý. Türk Lirasý deðer kaybederken, dolar fýrlarken, borsa düþerken,
onlar, yatýrým danýþmanlarýnýn kendilerine sunduklarý rahat koltuklarda ülkeyi kurtaracak Kemal Derviþ muhipliðiyle huzur içindeydiler. Chase Manhattanýn Londra þubesi Chase Nominies Ltd/
CMB Geneva aracýlýðýyla iki ay içinde 1 milyar nominal deðerli Turkcell hisselerini sattýðýna bile aldýrýþ etmediler. Rahat koltuklarýnda
yaþamaya öylesine alýþmýþlardý ki, 2 Temmuz 2001 günü, yani
Turkcellin borsaya giriþinin yaþ dönümünde 3.902 TLden yeni
hisseleri piyasaya sürdüðünü anlayacak durumda bile deðillerdi. (Ki
ayný gün Turkcell hisselerinin ÝMBK deki fiyatý 14.750 TLydi.) Tarihler 25 Eylül 2001i gösterdiðinde, Turkcellin ana hissedarlarýndan
Bilka (Bilgi Kaynak ve Ýletiþim A.Þ.) 1.023.266.747.000 TL nominal
deðerli Turkcell hisselerini satýþa çýkardý. Artýk oyunun sonuna geliniyor...
Turkcellin borsa serüveni böylesine sona doðru giderken,
ÝMKB 8.000 destek, 9.000 direnç aralýðýnda seyretme türünden
palavralarýyla tarihi günlerini yaþamaya baþlamýþtýr.
Muhteþem Ocak 2000 ayýnýn 20.000ler seviyesindeki ÝMKB
endeksi 2001e 9.370 puanla girdiðinde dolar 671.000 liraydý. Kemal
Derviþin Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý demagojisiyle Nisan
ayýnda 12.000ler seviyesine yükseltildiyse de, borsanýn kan kaybý
devam etti. Aðustos ayýný 9.000ler seviyesinde kapatan ÝMKB, Eylül
ayýnda terör, terörizm, terörizme karþý savaþ vb. medya pro-
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pagandalarýyla 7.300lere kadar geriledi. Borsacýlarýn çok sevdikleri
deyiþle, ÝMKB-100 endeksi, Eylül ayýnda 48 cent seviyesine indi. Böylece yýlbaþýnda 1 dolar 40 cent olan endeks %66 deðer kaybetti.
Gerçek fiyatlarýyla ifade edersek, Ocak 2001de 916,49 dolar olan
ÝMKB-100 endeksi, Eylül 2001de 278,63 dolar olmuþtur.
Tüm bu geliþmeler, artýk Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrmaya Devam Ediyor mu? sorusunu bile anlamsýzlaþtýrmýþtýr. Ancak küçük-burjuvazi hâlâ borsanýn yeniden muhteþem günlerine
geri döneceði beklentisi içindedir. En azýndan paranýn pul olmasýndan daha da kötü hale gelmiþ olan hisse senetlerinin alýþ fiyatlarýna yaklaþmasýný beklemektedirler. Bu beklentileri onlarý (bir süre
için de olsa) Kemal Derviþe baðlarken, ayný zamanda mevcut düzen dýþý her türlü çözüm yollarýna gözlerini kapatmalarýna da neden
olmaktadýr. Global durgunluk ve ardýndan global terörizm, kýsa
vadeli beklentileri kýrmakla birlikte, onlarýn apolitik ve anti-ideolojik tutumlarýný ortadan kaldýrmaya yetmemiþtir. Ellerinde kalan son
rant ve faiz birikimleriyle Serdar Turgutun teknokratlar hükümetine ya da Kemal Derviþin Asaf Savaþ Akat, Hurþit Güneþ, Deniz
Gökçe vb. televoleci ekonomistlerle Sedad Kentte yaptýðý gizli
görüþmelerin getireceði günlere kadar idare etmeye çalýþmaktadýrlar.
Onlarýn tek korkusu, mevcut düzenin yýkýlmasýdýr. Mevcut düzen
devam ettiði sürece borsanýn varlýðýný koruyacaðýný düþündüklerinden, düzen karþýtlarýna karþýdýrlar. Aksi halde ellerinde pul olmuþ
hisseler de iþe yaramayacaktýr. Bu nedenle, son umut olarak, Amerikan emperyalizminin terörizme karþý savaþýyla düzen karþýtlarýný
yok etmesini ve bu savaþýn Türkiyenin deðerini artýrmasýný beklemektedirler.
Bu nedenlerle, borsada kaybeden küçük-burjuvalarýn, Þubat
krizi ile iþlerini yitiren beyaz yakalýlarýn daha da saða kaydýklarýný
söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Mevcut düzen tarafýndan tam anlamýyla mülksüzleþtirilene ve emek-gücüyle yaþamak zorunda kaldýklarýnýn bilincine varana dek, onlar hep kolay zengin olmanýn umuduyla yaþamaya devam edeceklerdir. Tek gerçek, bu durum deðiþmediði sürece, sadece menkul kýymetler borsasý bile onlarý mülksüzleþtirmeye devam edecektir.
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Yalan Söyleyin,
Mutlaka
Ýnanan Çýkar!

[Hitlerin Milli Eðitim ve Propaganda Bakaný Dr. J. Göbels]
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 64, Kasým-Aralýk 2001

Tarihte, sömürücü sýnýflar için, halk kitlelerinin aldatýlmasý,
kandýrýlmasý, yanlýþ bilgilendirilmesi, kendi çýkarlarýna uygun olarak
yönlendirilmesi, hemen her zaman devlet yönetme sanatý olarak
sunulmuþtur. Antik Yunanda Platondan Ýtalyan Makyevelliye ve Alman Hegele kadar tüm filozoflar, egemen sýnýflarýn baský aygýtý olarak devleti yüceltmiþlerdir. Bu yüceltme eylemleri, her durumda,
Marksýn sözleriyle, yalanlaþtýrýcý ve yalanlaþtýran ideolojilere dayanmýþtýr. Bir baþka deyiþle, egemen sýnýflarýn eylemlerini yönelten
ve meþruiyet saðlayan tüm ideolojiler, gerçeðin çarpýtýlmasýna ve
çarpýk kavranýlmasýna dayanýrlar.
Proletaryanýn ve Marksizmin tarih sahnesine çýkýþýyla birlikte,
egemen sýnýflarýn gerçeðin çarpýtýlmasý ve çarpýk kavranýlýþýna dayanan ideolojilerinin etkisi kaybolmaya ve giderek tümüyle deðersizleþmeye baþlamýþtýr. Proletarya ideolojisi karþýsýnda güçsüzleþen burjuva
ideolojisi, bu geliþme karþýsýnda gerçeðin öðrenilmesini önlemeye
çalýþmýþtýr. Birbiri ardýna çýkartýlan Anti-Sosyalist yasalar ve birbiri ardýna yasaklanan sosyalist gazeteler, burjuvazinin gerçeðin öðrenilmesini engelleme amacýnýn sonuçlarý olmuþtur.
Ancak burjuvazinin gerçeðin öðrenilmesini engelleyen yasal
düzenlemeleri ve yasaklarýna proletarya hareketi yasadýþý (illegal)
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yayýnlarla karþýlýk vermiþ ve Leninin deyiþiyle, siyasi gerçeklerin
teþhirini sürdürmüþlerdir.
Burjuvazinin ideolojik ve siyasal alanda gerçeklerin çarpýtýlmasý ve gizlenmesine yönelik çabalarýnýn proletarya hareketi tarafýndan bu etkisizleþtirilmesi karþýsýnda geliþtirdikleri yöntem, gerçeðin
yalan ve sahte belge ve bilgilerle bilinemez, anlaþýlamaz hale getirilmesi olmuþtur. Medya diliyle söylersek, asparagas haber ve
belge sahteciliði, burjuvazinin 20. yüzyýlda en geniþ ölçüde kullandýðý bir araç haline gelmiþtir.
Bu geliþme, yazýlý ya da sözlü her türden bilgi ve haberin kitlelerin gözünde inandýrýcýlýðýný ortadan kaldýrmýþtýr. Böylece halk
kitleleri, duyduklarýna deðil, gördüklerine inanma eðilimi içine girmiþlerdir. Kitlelerin bu gördüklerine inanma eðilimi, gerçeðin yazýlý
(gazete) ve sözlü (radyo) kitle iletiþim araçlarý aracýlýðýyla belirsizleþtirildiði, anlaþýlamaz hale getirildiði bir dönemin ürünü olmuþtur. Alman faþizminin Milli Eðitim ve Propaganda bakaný Göbelsin yalan
söyleyin, mutlaka inanan çýkar sözleri, kitlelerin gördüklerine inanma eðilimleri karþýsýnda geliþtirilmiþ yeni bir yöntem olarak ortaya
çýkmýþtýr. Sürekli yalan söylemeye dayanan faþist propaganda, ayný
zamanda sinemanýn geliþmesiyle birlikte görüntüsel olarak da desteklenmiþtir.
II. emperyalist paylaþým savaþýnýn sonuna gelindiðinde, Hitler
faþizmi yýkýlmýþ olmasýna karþýn, emperyalist burjuvaziye (özellikle
Amerikan emperyalizmine) yalaný ve görüntüsel propagandayý miras olarak býrakmýþtýr.
1945 sonrasýnda emperyalist burjuvazi, ideolojik planda tümüyle inandýrýcýlýðýný ve etkinliðini yitirmiþ olduðundan, kitlelere yönelik yalana dayalý haber ve bilgi akýþýný yoðunlaþtýrmýþtýr. Özellikle
televizyonun geliþimine paralel olarak, bu yalana dayalý haber ve
bilgi akýþý, kurgulanmýþ görüntülerle desteklenmeye baþlanmýþtýr.
Günümüzde desinformasyon adý verilen bu durum, emperyalist
burjuvazi tarafýndan kamuoyunun koþullandýrýlmasý ve yönlendirilmesi için kullanýlan en yaygýn araç haline gelmiþtir.
Emperyalizmin desinformasyon politikasý, olay ve
olgulara iliþkin bilgilerin (informasyonlarýn) kamuoyuna
aktarýlmadan önce denetlenmesi ve yeniden düzenlenmesi þeklindedir. Eðer mevcut olay ve olgulara iliþkin bilgilerle, istenilen doðrultuda bir kamuoyunun oluþturulmasý
olanaklý deðilse, bu bilgilerin yeniden kurgulanmasý, kamuoyunun saðlýklý bilgi alabilmesi açýsýndan gerekli görülmektedir.
Kýsacasý, desinformasyon, emperyalist basýn ve yayýn
organlarý kullanýlarak, istenilen konularda belirli bir kamuoyunun oluþturulmasý amacýyla olaylarýn ve olgularýn bi-
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linçli olarak deðiþtirilmesi demektir. Bunun en temel unsurlarý ise, haberin kurgulanmasý ve abartýlmasýdýr.
Emperyalist aþamada tekelleþmenin artan yoðunlaþmasýnýn iletiþim alanýnda ortaya çýkardýðý geliþmeler, bu yöndeki faaliyet için uygun bir zemin oluþturmuþtur. Yani,
dünya çapýnda yayýn yapan haber ajanslarý ve televizyon
þirketlerinin tekelleþmesine paralel olarak, emperyalizm,
bu tekeller aracýlýðýyla desinformasyon faaliyetlerini önemli bir engelle karþýlaþmadan sürdürebilmektedir. 1980li yýllara kadar CIA kaynaklý olduðundan hiç kimsenin þüphe
duymadýðý haberler ve bilgiler, günümüzde tarafsýz ve
özel haber ajanslarý ve televizyon kanallarý tarafýndan
kamuoyuna yansýtýlmaktadýr. Yayýn yapan onlarca televizyon kanalýnýn ayný anda ayný haberi yayýnlamalarý, ister
istemez verilen haberden þüphe duyan kiþilerin bile etkileneceði bir ortam yaratmaktadýr. Þu televizyon kanalý
CIAnýn güdümünde olabilirse de, hepsinin ayný durumda olmalarý, tekil bireyin bugüne kadarki yaþam pratiðinde öðrendiklerine ters gelmektedir. Dolayýsýyla, verilen
haberler, þu ya da bu oranda kabul görür olmaktadýr.73
Dün Körfez Savaþýnda, bugün Afganistana yönelik saldýrýda
açýk biçimde görüleceði gibi, emperyalist burjuvazinin desinformasyon faaliyetleri, kurgulanmýþ bilgi ve görüntüyle sürekli yalan söylemeye dayanmaktadýr.74
Emperyalizmin özellikle siyasal alanda, yani devlete iliþkin
konularda alabildiðine kullandýðý bu yalana dayalý bilgi ve haber akýþý, ülkemizde iç siyasal iliþkiler alanýnda fazlaca etkili olmamakla
birlikte, ekonomik alanda olaðanüstü yoðunlukta ve etkinlikte kullanýlmaktadýr. Kitlelerin gözünde düzen partilerinin inandýrýcýlýkla73
Kurtuluþ Cephesi, Desinformasyon ve Kamuoyunun Koþullandýrýlmasý, Sayý:
49, Mayýs-Haziran 1999.
74
Bu, emperyalizmin herþeye egemen olduðu ve denetleyebildiði anlamýna gelmemektedir. Örneðin, Afganistanda Kunduz bölgesinde teslim olan Taliban güçlerinin hapsedildikleri Kale-i Cengte meydana gelen isyan, isyan sýrasýnda bir CIA
ajanýnýn öldürülmesi, ardýndan Kalenin Amerikan uçaklarý tarafýndan bombalanmasý
ve 600 olduðu söylenen Talibanýn katledilmesinden arda kalan parçalanmýþ cesetler
ve CIA ajanýnýn Afganistan savaþýnda ölen ilk Amerikalý ünvaný almasý olmuþtur.
Amerikan medyasýnýn olaylarýn üstünü örtmeye yönelik tüm çabasýna raðmen,
yine de, Afganistan saldýrýsýnda pek sesleri çýkmayan uluslararasý insan haklarý kuruluþlarý Cenevre anlaþmasýnýn ihlal edilip edilmediðinin araþtýrýlmasý talebinde bulunmuþlardýr. Þurasý da bir gerçektir ki, bu olayda, Amerikan emperyalizmi ve medyasý hazýrlýksýz yakalanmýþtýr. Teslim olmuþ kiþilerin isyan edebileceklerini hiç
akýllarýna getirmediklerinden, Kale-i Ceng isyaný sýrasýnda pek çok gazeteci ve televizyon kamerasýnýn günlük (rutin) haber çekimlerini denetlemeyi de düþünememiþlerdir. Dolayýsýyla Kale-i Cengde CIA ajanlarýnýn Taliban tutsaklarýný sorguya çektikleri,
olayla birlikte medyaya yansýmýþtýr. Ve herkesin kolayca anlayabileceði gibi, CIA
ajanlarýnýn sorgu yöntemleri tektir: Ýþkence. Ýsyanýn nedeninin de bu olduðu açýktýr.
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rýný yitirmelerine karþýn, ekonomi aktörlerinin yýpranmamýþlýðý ve
yeni kamuoyunun karþýsýna çýkýþlarý, kaçýnýlmaz olarak ekonomi
alanýndaki desinformasyon ve yalan haberciliðin etkisini artýrmýþtýr.
Daha düne kadar doðrudan oligarþinin siyasal kadrolarý, yani düzen
partileri tarafýndan dile getirilen ekonomik duruma iliþkin bilgi ve
deðerlendirmeler, son yirmi yýlda artan oranda doðrudan medya
nýn ekonomi yazarlarý, yatýrým danýþmanlarý, þirket yöneticileri,
TÜSÝAD vb. tarafýndan yapýlmaya baþlanmýþtýr. Böylece yýpranmýþ
ve deðer yitirmiþ siyasal aktörlerin yerini, yeni ve inandýrýcý ekonomi aktörleri almýþtýr. Bu öylesine etkili olmuþtur ki, son AGSP ve
Kýbrýs sorununda açýkça ifade edildiði gibi, bunlarýn faaliyetleri ekonomi alanýndan siyasal alana yayýlmaya baþlamýþtýr. Borsanýn iniþçýkýþlarýyla bakanlarýn istifa ettirildiði, siyasal kararlarýn deðiþtirildiði
bir döneme girilmiþtir.
Yalan ve uydurma haberlere dayanan ekonomik manipülasyonla siyasal iktidarlarýn yönlendirilebilindiði bir dönemde, ekonomik desinformasyon çok daha etkin ve sonuç alýcý olmaktadýr.
Ekonomik alandaki bu yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþýnýn bu etkinliði, bir yandan küçük-burjuvazinin artan oranda mülksüzleþtirilmesini getirirken, diðer yandan siyasal yönetime ve devlete iliþkin bir kayýtsýzlýk ortaya çýkarmaktadýr. Böylece, bir ülke ya
da ulus için, siyasal iktidar, siyasal egemenlik, siyasal özgürlük vb.
kavramlarýnýn içeriði boþalmakta ve giderek bunlar olmaksýzýn sadece ekonomi yönetimi ile yaþamýn sürdürülebileceði düþüncesi oluþmaktadýr. Bir baþka deyiþle, ekonomik alandaki yalan ve uydurma
haber ve bilgi akýþý, kitlelerde, siyasal yönetimin ekonomistler tarafýndan oluþturulmasý þeklinde bir eðilim oluþturmakta ve ekonomistlerin ülkeyi daha iyi yöneteceði sanýsý uyandýrmaktadýr. Bunun
somut anlamý ise, askerler tarafýndan aktif olarak desteklenen teknokratlar hükümeti, yani sivil görünümlü askeri yönetimdir.
Oysa ki, ekonomi alanýndaki manipülasyon, yani yalan ve
uydurma haber ve bilgi akýþý, siyasal alandan çok daha etkin olmasýna karþý, çok daha az dayanýklý ve kýsa sürelidir. Buna raðmen, kitleler üzerindeki etkinliðinin nedeni, yeni bir olgu oluþu ve yeterince
teþhir edilmemesidir.
Genellikle halk kitlelerinin ekonomik durumunun artan oranda bozulmasýyla birlikte, çözümün siyasal alanda deðil de bireysel
çýkýþta aranmasý, ekonomik yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþýnýn
etkinliðini kolaylaþtýrmýþtýr. Elinde birikmiþ parasý olandan, sadece
aybaþýnda maaþ ve ücret alana kadar, hemen tüm kesimler karþý
karþýya olduklarý ekonomik sýkýntý ortamýnda bu yalan ve uydurma ekonomik haber ve bilgiler arasýnda kendilerine bir avantaj
saðlama çabasý içine girmiþlerdir. Sorunun temelinde ülkede uygulanan yeni-sömürgeci ekonomi-politika yatmasýna raðmen, yani si-
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yasal iktidarýn (oligarþik yönetim) ekonomi uygulamalarý bulunmasýna karþýn, siyasal iktidarýn deðiþimi yönünde hareket etmek yerine
bireysel kurtuluþ peþinde koþulmasýnda oligarþik yönetimin siyasal zorunun (baský ve terörünün) yeri tartýþmasýzdýr. Bir baþka
deyiþle, ülkemizde devrim yapýlmasý (ilk planda siyasal iktidarýn ele
geçirilmesi) zorunluluðu ile devrimci mücadelenin karþý karþýya olduðu karþý-devrimci siyasal zorun boyutlarý, bireyleri devrimci mücadeleden uzak durmaya iterken, ekonomik zorluklarý bireysel
planda çözmeye yöneltmiþtir.
Emperyalizmin ve oligarþinin ekonomik yalan ve uydurma
bilgi ve haberlerle ekonomik buhranýn yükünün geniþ halk kitlelerine kolayca kabul ettirilmesinde en sýk kullandýðý yöntem, buhranýn
ya da krizin atlatýlmak üzere olduðu, iþlerin iyiye doðru gittiði izlenimini uyandýran ve bireysel kurtuluþun olanaklý olduðu düþüncesini yaygýnlaþtýran haberlere aðýrlýk vermektir.
Bugün hemen herkesin bileceði gibi, ekonomik buhran ve
kriz dönemlerinde, buhranýn ve krizin yükünün halk kitlelerine yüklenmesi, kapitalizmin ve emperyalizme baðýmlýlýðýn kaçýnýlmaz sonucudur. Bu nedenle, sýrasýyla, iþçiler, köylüler ve küçük-burjuvazi
sistemin kendi buhranýnýn bedelini ödemek durumundadýrlar.
Mülksüzleþtirilmiþ kesim olarak iþçilerin ödemek durumunda kaldýklarý bedel, iþsizlik ve ücretlerin düþmesidir. Köylüler ise,
tarým ürünlerinin fiyatlarý düþerken girdi fiyatlarýnýn sürekli yükselmesi sonucu üretim yapamaz hale gelerek kredi borçlarýný ödeyememeleri sonucu topraklarýný satmak zorunda kalarak, yani topraktan kopartýlarak öderler. Bir baþka deyiþle, köylüler, mülksüzleþtirilerek proleterleþtirilirler.
Bu iki sýnýf açýsýndan, devlet gücü, buhran karþýsýnda bedel
ödemeyi zorla kabul ettirmek açýsýndan belirleyici yere sahiptir. Ekonomik yalan ve uydurma haberler, siyasal zorun üstünde yükselir ve
iþlerin yakýnda düzeleceði beklentisi oluþturarak, onlarý pasifize
eder.
Küçük-burjuvazi ise, elinde belli bir parasal birikimi olan ve
siyasal yönetimi þu ya da bu oranda destekleyen kesim (ortadirek
esprisi) olduðu için, ekonomik manipülasyonun hedef kitlesini
oluþturur. Göbelsin yalan söyleyin, mutlaka inanan çýkar sözünün
en fazla geçerli olduðu kesim küçük-burjuvazidir.
Kurtuluþ Cephesinin deðiþik sayýlarýnda, Aralýk 1999da IMF
ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla baþlatýlan, kitlelerin yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesine yönelik uygulamalarý gizlemek amacýyla yapýlan yayýnlarý ve köþe yazarlarýnýn çabalarýný ortaya koyduk.
2000 yýlýnýn sonlarýna kadar enflasyon düþtü söylemleriyle yürütülen mülksüzleþtirme operasyonu, Kasým 2000 ve Þubat 2001 kriziyle
gizlenemez boyuta geldiðinde, uydurma ve yalan haberlerde büyük
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bir artýþ olmuþtur.
Öncelikle borsanýn kazandýrýyorluðuna yönelik haber akýþý,
giderek bazý þirketlerin ve kuruluþlarýn kazandýrdýðý haberlerine
dönüþmüþtür. Bu yolla, aðzý þu ya da bu þirketin hisse senediyle
yananlar, üflemeden yenecek yeni hisselere yöneltilmiþtir. Bunun
son örneði, 9 aylýk þirket bilançolarýnýn açýklanmasýnda yaþanmýþtýr.
Örneðin 31 Ekim tarihli gazetelerde þöyle bir haber yer almýþtýr:
Akbankýn 9 aylýk kârý 336 trilyon
Akbank, 2001 yýlýnýn 9 ayýnda 446 trilyon lira brüt, 335 trilyon 869 milyar lira net kâr elde ettiðini açýkladý. Akbank Genel
Müdürü Zafer Kurtul, yaptýðý açýklamada, bankanýn 2001 yýlýnýn zor ekonomik koþullarýna raðmen, kârlýlýðýný ve büyümesini sürdürmeyi baþardýðýný belirtti.

31 Ekim tarihi itibariyle dolarýn 1.589. 727 lira olduðu gözönüne alýndýðýnda, Akbankýn 9 aylýk net kârý 211 milyon dolar olmaktadýr.
2000 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda Akbankýn kârý 259 trilyon 31
milyar lira olmuþtur. Dolar bazýnda (1 dolar=685.775 lira) kârý 377
milyon dolardýr.
Görüldüðü gibi, 2001 yýlýnýn zor ekonomik koþullarýna raðmen, kârlýlýðýný sürdürmeyi baþaran Akbank, bir yýl içinde kârýný
377 milyon dolardan 211 milyon dolara indirmeyi baþarmýþtýr! Ortada büyümeden sözedecek bir durum olmadýðý gibi, Akbankýn kârý,
2000 yýlýna göre %45 azalmýþtýr.
2000 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda 4.160 trilyon mevduata sahip
olan Akbankýn 2001 yýlýnýn ayný döneminde mevduatlarý 9.878 trilyon liraya, yaný 6 milyar dolardan 6,2 milyar dolara yükselmiþtir. Artýþ
oraný %3 dür.
Akbankýn ayný dönemde kambiyo kârlarý 1.197 trilyondan
(1.745 milyon $) 8.925 trilyona (5.614 milyon $) yükselmiþtir. Bu da,
açýk biçimde Akbankýn kârlarýnýn tamamýnýn döviz fiyatlarýnda meydana gelen yükselme ve bu alanda yaptýklarý spekülasyondan geldiðini göstermektedir.
23 Kasým 2001 tarihli ekonomi haberlerinin ilk sýrasýnda ise
þu haber yer almýþtýr:

Borsada getiri lideri Emek Elektrik
Ýstanbul Borsasýnda 8 Ekimden bu yana yaþanan yükseliþte endeks %58 artarken, en fazla deðer kazanan hisse senetleri %248le Emek Elektrik, %247 ile Yasaþ ve %224le
Kerevitaþ oldu. En fazla gerileyen hisse %24le Vakýf Risk
Sermayesi Y.O. oldu.
Türkiyenin uyguladýðý dezenflasyon programýnýn çökmesi
ardýndan, krizle dolu 1 yýl geride kaldý. Uluslararasý Para Fonuyla yeniden anlaþma yapýlacaðýna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle, piyasalarda yaþanan bahar havasý 8 Ekimden bu
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yana ÝMKBde yüzde 58 yükseliþe neden oldu. Endeks, 8
Ekim deki 0.47 centlik dip seviyesini görmesi sonrasýnda, 22
Kasým itibariyle 0.79 cent düzeyine çýktý. Dolarda gözlenen
yüzde 7lik düþüþün de desteðiyle, dolar bazýndaki artýþ yüzde 71e ulaþtý. Bayýndýr Menkul Kýymetlerin araþtýrmasýna göre,
bu dönemde, en hýzlý yükseliþi gösteren hisse senedi yüzde
275le Emek Elektrik ve Yasaþ oldu.

Görüldüðü gibi, habere göre, 22 Kasým günü Ýstanbul Menkul
Kýymetler Borsasý, 8 Ekime göre %71 artýþ kaydetmiþ ve bu artýþ
içinde en büyük deðer kazanan hisse senedi (dolar bazýnda) %275
ile Emek Elektrik olmuþtur. Bu olaðanüstü artýþýn nasýl olduðuna
geçmeden önce Emek Elektrikin ne olduðuna bakmak gerekmektedir.
Emek Elektrik, Ankara merkezli BARMEK Holdingin bir þirketidir. En büyük iþi, Fiba, Ankara Sanayi Odasý, Kýrýkkale Ticaret
Odasý ile birlikte oluþturduðu AKEDA adlý þirketle Ankara-Kýrýkkale
elektrik daðýtým ihalesini almýþ olmasýdýr.
Emek Elektrikin içinde yer aldýðý BARMEK Holdingin sahibi
Hüseyin Arabuldur. Hüseyin Arabul ise, Kuþadasý doðumlu ve 2001
yýlýnýn Ocak ayýnda baþlatýlan Beyaz Enerji operasyonunda gözaltýna alýnan ve hakkýnda yolsuzluk ve devleti dolandýrmaktan dava
açýlan kiþidir. 1970lerde elektrik trafolarý inþaa eden Hüseyin Arabul
ve Emek Elektrik, 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve T. Özal döneminde yýldýzý parlamýþ ve 1983den itibaren TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) ihalelerini alarak büyümeye baþlamýþtýr. 1986 yýlýnda Kenan
Ev- renin ilk Türk roketatarý diye sunduðu roketatarlar için Ýngiliz
GEC Switchgear þirketi patentiyle parça üretmeye baþlamýþtýr.
1988 yýlýnda, Avrupa Stinger roketleri üretim programýna Barýþ
Elektrik þirketiyle katýlan Hüseyin Arabul, bu program çerçevesinde
Alman ve Fransýz þirketlerinin taþaronluðunu yapmaya baþlamýþtýr.
1998 yýlýnda Fransýz Eryx anti-tant roketlerinin üretiminde taþaronluk
iþleri almýþtýr.
Hüseyin Arabul, 1995 yýlýnda milletvekili villalarý olarak bilinen ANGORA Evlerinin mütahhitliðini üstlenerek inþaat sektörüne
girmiþ ve Marmara Depremi sonrasýnda 1.500 deprem konutu inþaatý
ihalesini ve ayný dönemde mobil elektrik santrali ihalelerini de almýþtýr. 2001 yýlýnda Azerbaycan-Bakü elektrik daðýtým ihalesini 25
yýllýðýna almýþtýr.
Beyaz Enerji yolsuzluk operasyonunda gözaltýna alýnan Hüseyin Arabul ve onun BARMEK Holdingi, 12 Eylül ve T. Özal döneminde yýldýzý parlayan diðer holding ve þirketlerin hepsi gibi, askeri
ihaleler, kamu inþaatlarý ve Türki cumhuriyetlerdeki faaliyetlerden
kazanmýþlardýr.75
Hüseyin Arabulun Emek Elektrik þirketinin 8 Ekim-22 Kasým
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tarihleri arasýnda borsada gerçekleþtirdiði %275lik rekora bakýldýðýnda, ekonomik yalan ve uydurma bilgilerin açýk bir sonucu ile
karþýlaþýlmaktadýr.
Öncelikle Ýstanbul Borsasýnýn açýk bir spekülasyon ve kapkaç alaný olduðu düþünüldüðünde, bu yalan ve uydurma haber ve
bilgilerin böylesine rekorlara neden olmasýnýn fazlaca þaþýrtýcý olmadýðýný söylemeliyiz. Emek Elektrik hisselerinin bir buçuk ay öncesine göre %275lik yükseliþi, ÝMKB verilerine göre, 8 Ekim tarihinde
1.525 liradan iþlem gören hisse senedinin 22 Kasýmda 5.300 liraya
yükselmesiyle gerçekleþmiþtir. (TL olarak artýþ oraný %248, dolar
bazýnda %275.)
Diðer yandan 20 Kasým 2000 tarihinde Emek Elektrik hisselerinin deðeri 8.900 lira olmuþtur. Buna göre, bir yýl içinde 3.600 lira
deðer kaybetmiþtir. Bir baþka deyiþle, Emek Elektrik hisseleri bir yýl
içinde %40 deðer kaybetmiþtir. Ancak Emek Elektrikin durumu sadece borsada kaybettirmiþ olmasý deðildir. Açýklanan ve baðýmsýz denetimden geçmemiþ dokuz aylýk bilançoya göre, Emek Elektrikin
zararý 5,7 trilyon liradýr. 2000 yýlýnýn ayný döneminde 1.1 trilyon lira
zarar eden Emek Elektrik, böylece zararýný beþe katlamýþ, yani zararý %510 artmýþtýr. 2001 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda satýþ gelirleri, yani
Ankara-Kýrýkkale elektrik daðýtýmýndan elde ettiði gelir 9,9 trilyon
iken, kýsa vadeli borç toplamý 22,9 trilyon olmuþtur. Bir baþka deyiþle,
Emek Elektrik, satýþ gelirlerinin iki mislinden fazla borçlanmýþ durumdadýr. %510 zarar etmiþ, 22,9 trilyon kýsa vadeli borca sahip bir
þirketin hisselerinin, olaðan koþullarda, herhangi bir borsada %275
deðer kazanmasý, kapitalizmle de, kapitalist mantýkla da baðdaþabilir
hiçbir yaný yoktur. Dolayýsýyla, ortada sadece spekülasyon ve bu
spekülasyona zemin hazýrlayan yalan ve uydurma haberler bulunmaktadýr.
Sadece Hüseyin Arabulun Emek Elektrik þirketinin gerçek
verilerine bakýldýðýnda, nasýl bir borç yükü altýnda olduðu ve bazý
iliþkilere dayanarak ayakta kaldýðý kolayca görülebilmektedir. Örneðin, 6 Temmuz 2001 tarihinde Emek Elektrikin maddi duran
varlýklarýndan Kuþadasýndaki zeytinlik 64 milyar liraya satýlmýþtýr.
Bilançosunda arsa ve araziler olarak 6 milyar liralýk varlýðý olduðu
gözüken bir þirketin 64 milyar liralýk bir zeytinlik satýþý gerçekleþtirmesinin nasýl olduðu açýklanmamaktadýr. Ancak bilançosunda 2.036.090
milyon TL olarak gözüken þirketin maddi duran varlýklarý, mahkemece tayin edilen bilirkiþi heyeti tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonucu 6.324.451 milyon TLye yükseltilmiþtir. Herkesin nasýl
75
Barmek Holdingde, ülkemizdeki pek çok holding ve þirket gibi iþçiler sendikasýzdýr. Hüseyin Arabul, bazý MHPli þirket sahipleri gibi, bu duruma da çözüm
bulmuþ ve Barmek Ýþçileri Dayanýþma Platformu adýyla iþveren sendikasý kurdurtmuþtur.
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bildiðini çok iyi bildiði bilirkiþi heyetinin bu kararý nasýl aldýðý açýktýr.
Kýsacasý, içinde bulunduðu koþullarda zeytinlik satan ve bilirkiþilere verilen rüþvetle maddi duran varlýklarýnýn deðerini üç misli
artýran bir þirket, herkesin kolayca anlayabileceði gibi iflas etmiþ bir
þirkettir ve böyle bir þirketin hisselerinin borsada prim yapmasý bir
yana, iþlem görebilmesi bile olanaksýzdýr. Ama burasý Türkiyedir ve
bu ülkede, herhangi bir kiþi elektrik iþinden Stinger füze parçasý
üretmeye, mobil santrallerden deprem evleri inþaatýna kolayca geçebilmektedir. Yeter ki, Genelkurmayda uygun bir generaliniz, Bayýndýrlýk Bakanlýðýnda uygun bir bakanýnýz, Enerji Bakanlýðýnda müsteþarýnýz bulunsun.
Þüphesiz borsa düzeyinde çok sýk karþýlaþýlan yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþý ile yapýlan manipülasyon (güdüleme)
ve buna baðlý spekülasyon yanýnda, Kemal Derviþle birlikte makro
ekonomi düzeyinde yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþý olaðanüstü boyutlara ulaþmýþtýr.
Kurtuluþ Cephesinin 62. sayýsýnda (Temmuz-Aðustos 2001)
Kemal Derviþin Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn nasýl yalan
ve çarpýtmalarla dolu olduðunu ortaya koyarken 2001 yýlý hedeflerinin hiç bir geçerliliðe sahip olmadýðýný da göstermeye çalýþtýk.
Anýmsanacaðý gibi, Kemal Derviþ ve televoleci ekonomistlerin 2001 yýlý için öngördükleri hedefler þöyle sýralanýyordu:
GSMH
Büyüme
TEFE
TÜFE
Dolar kuru

170 milyar $
-%3
%57,6
%48,7
1.068.806

GSMH
Büyüme76
TEFE
TÜFE
Dolar kuru

140 milyar $
-%8,9
%84,5
%67,3
1.484.545

Kasým sonu itibariyle gerçekleþen rakamlar ise þöyledir:

Hangi veriden yola çýkýlýrsa çýkýlsýn, Kemal Derviþin Nisan
2001 tarihinde ortaya koyduðu tüm tahminler ve hedefler hiçbir
biçimde gerçekleþmediði gibi, sapma boyutlarý çok büyüktür. Dolar
kuru hedefinde %50 olan sapma, ayný oranlarda diðer veriler için
de geçerlidir.
Ancak Kemal Derviþle birlikte olaðanüstü boyutlara çýkartýlan ekonomik yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþýnýn en önemli
sonucu iç borçlar alanýnda meydana gelmiþtir. Yine anýmsanabile76
Daha önceki sayýlarýmýzda da belirttiðimiz gibi, GSMH'daki küçülme miktarý
ile büyüme oraný (eksi) arasýnda büyük bir farklýlýk bulunmaktadýr. Gerçek büyüme
oraný -%15'ler civarýnda bulunmaktadýr.
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ceði gibi, Kemal Derviþe göre, ülkemizdeki tüm sorunlarýn ve
kötülüklerin temelinde 1990lý yýllardan itibaren iç borçlarýn sürekli büyümesi yatmaktadýr. Ona göre, 1990da GSMHnýn %29unu
oluþturan iç borç, 1999 sonunda %61e çýkmýþtýr ve kendisi bu sorunu halledecektir! 2000 yýlý sonunda 36 katrilyon olan iç borç toplamý, 2001 Ekim ayý itibariyle 109 katrilyon liraya yükselmiþtir. Net artýþ
miktarý 73 katrilyon, artýþ oraný %200dür. Ayný dönemde anapara ve
faiz olarak 130 katrilyon lira ödeme yapýlmýþtýr.
Elbette tüm bu veriler ve gerçekler ortada yokmuþcasýna Kemal Derviþ ve ekonomik manipülasyon mekanizmasý çalýþmaya
devam etmektedir. Hemen hemen her ay iki kez düze çýktýk,
krizi geçiþtiriyoruz türünden açýklamalar yapan Kemal Derviþin
en son 4 Aralýk tarihli açýklamasýna bakýlacak olursa77 2002 yýlýnda
enflasyon %35 lere indirilecek ve düze çýkýlacaktýr. Böyle bir
geliþme saðlanabilmesi için yapýlmasý gereken ise IMF ile yeni bir
stand-by anlaþmasý imzalamak olmaktadýr. Basýnda yer alan haberlere göre, 20 kiþilik IMF heyeti Ankarada yeni stand-by anlaþmasýný
hazýrlamaktadýr. Maliye Bakaný Sümer Oralýn açýklamasýna göre,
bu yeni stand-by anlaþmasý üç yýl süreli olacaktýr. Bu yeni stand-by
anlaþmasýnda nelerin yer alacaðý henüz tam olarak bilinmemekle
birlikte yýl sonuna kadar yürürlükte olan eski stand-by anlaþmasýnýn
10. yeniden gözden geçirme sine iliþkin 20 Kasým tarihinde verilen
ek niyet mektubunda þunlar yazýlmýþtýr:
Personel harcamalarý ve yan ödemeleri rasyonalize etmek için: (i) bütçeden kaynak aktarýlan tüm KÝTlerin personel
alýmý dondurulmuþ olup, diðer KÝTler için yeni iþe alma, iþten
ayrýlan personelin %10u ile sýnýrlandýrýlmýþtýr (Özelleþtirme
Ýdaresi Baþkanlýðý portföyündeki þirketlerden transfer edilen
iþçiler sözkonusu %10luk limite dahil olacaktýr); (ii) mevcut
her KÝTin yapýsýna uygun metodlarla iþçilik maliyetleri %10
azaltýlacaktýr; (iii) zorunlu emekliliði engelleyen genelgenin kapsamýnýn daraltýlmasýný müteakiben, KÝTlerin ücret giderlerinde 300 trilyon TL kadar tasarruf saðlanmasý beklenmektedir.
(iv) KÝTlerin çalýþmayan birimlerindeki iþçilere ödenen fazla
üretim primi kaldýrýlmýþtýr. (v) fazla mesai giderleri, fazla mesai saatlerinin kamu iþçileri için (2001 ile kýyaslandýðýnda)
%20, diðerleri için %50 oranýnda azaltýlmasý yoluyla katý bir
þekilde kýsýtlanacaktýr.
Personel gideri dýþýndaki diðer iþletme giderlerini düþürmek
için KÝTlere aþaðýdaki talimatlar verilecektir: (i) Planlanmýþ
genel idari harcamalarýn (reklam, promosyon ve dernek üye-

77
4 Aralýk günü Belçikada basýn mensuplarýna açýklama yapan Ekonomiden
Sorumlu Devlet Bakaný Derviþ, ekonomi yönetiminde eþgüdüm sorunu bulunduðunu
belirterek, 8 milyar dolar doðrudan yabancý yatýrým çekilmesi halinde IMF programýna
ihtiyaç kalmaz dedi. Derviþ, ekonomide çýkýþýn baþladýðýný da söyledi.
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lik giderlerin azaltýlmasý da dahil olmak üzere) 100 trilyon TL
tutarýnda azaltýlmasý (ii) mevcut stok düzeyinin, hurda satýþý
ve ham madde tedarikinde daha sýký kontroller getirilmesiyle
175 trilyon TL tutarýnda azaltýlmasý. Ayrýca, zarar eden 10
tren seferi kaldýrýlacak, THYnin yurtdýþý þube sayýsý azaltýlacak, kâr getirmeyen uçuþ hatlarý iptal edilecek, THY seyahat
acentelerini daha çok kullanmaya baþlayacak ve düþük
kapasiteli havaalanlarý kapatýlacaktýr. (abç)

Ve bugün herkesin öðrendiði gibi, bu katý kýsýtlamalar doðrudan kamu iþçilerine yöneliktir ve ilk sonucu 50 yaþýn üzerindeki
iþçilerin zorla emekli edilmesi olmuþtur. Üstelik tüm bunlar, eski
stand-by anlaþmasýnýn son uygulamalarý durumundadýr ve yenisinde nelerin yer alacaðý henüz hazýrlýk aþamasýndadýr.78 Ancak kamuoyuna yansýyan bilgilere göre, yeni stand-by anlaþmasýnýn ilk uygulamalarý devlet yönetimine iliþkin olacaktýr. Kamu harcamalarýnýn
azaltýlmasý paravanasý altýnda devletin vergi dýþý tüm ekonomik
kaynaklarý ve faaliyetleri tasfiye edilecektir. Gelinen aþama, devletin küçültülmesi deðil, doðrudan tasfiyesi aþamasýdýr. Bu nedenle, bugünden itibaren ekonomik yalan ve uydurma haber ve bilgi
akýþýnýn aðýrlýk noktasýný devlet ve devlet yönetimi oluþturacaktýr.
Böylece siyasal devlet ile ulusal devletin gereksiz bir yük olduðu
kanýsý kitlelerde yaratýlmaya çalýþýlacaktýr. Bu ise, seçme ve seçilme
hakký baþta olmak üzere tüm siyasal hak ve özgürlüklerin ortadan
kaldýrýlmasý için uygun bir ortam hazýrlayacaktýr.
Diyebiliriz ki, IMF tarafýndan Ankarada hazýrlanan yeni standby anlaþmasý ile seçimler ve seçimlerle iþbaþýna gelen hükümetlerin yönettiði siyasal devlet tasfiye edilecek ve yerine atanmýþ ekonomistler ve ekonomi geçirilecektir.
Ülkemizde tüm yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþý ile devletin gereksizliði düþüncesinin yaygýnlaþtýrýlacaðý bir döneme girilmektedir. Böyle bir düþüncenin yaygýnlýðý, siyasal yönetime katýlma,
siyasal yönetimi yönlendirme, siyasal iktidarý ele geçirme vb. tüm
kavram ve eylemleri ortadan kaldýracaðý için, ayný zamanda halk
kitlelerinin depolitizasyonunun yeni bir evresini oluþturacaktýr. Sorun,
ulusal devletin ve ulusal devlet kavramýnýn sonu deðil, halk kitlelerinin siyasal hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldýrýlmasý sorunudur.
Bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde siyasal hak ve özgürlüklerin
sýnýrlýlýðý ve biçimselliði gözönüne alýndýðýnda, kitlelerin bu konudaki küçük bir kayýtsýzlýðý bile, büyük bedeller ödenmesini gerektire78
Aralýk baþýnda Baþbakanlýk Genelgesi ile baþlatýlan 50 yaþýn üzerindeki kamu
iþçilerinin zorla emekli edilmesi uygulamasý bu koþullarý taþýyan 15.000 kiþiyi
kapsamaktadýr. Ancak IMF bu sayýyý yeterli bulmamaktadýr. IMF ile yapýlacak olan
yeni stand-by anlaþmasýnda 100.000 kamu iþçisi ile 150.000 devlet memurunun iþten
çýkartýlmasýnýn kesin hüküm olarak yer alacaðý bugünden belli olmuþtur.
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cektir. Bu nedenle, ekonomik yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþýna
karþý alýnacak tutum, ayný zamanda siyasal hak ve özgürlüklerin ne
anlama geldiðinin kitlelere kavratýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr. 50
yaþýn üzerindeki kamu iþçilerinin zorla emekli edilmeleri olayýnda
açýkça görüleceði gibi, siyasal bir hak durumundaki sendikal hakkýn iþlevsiz kýlýnmasý, ayný zamanda zorla emekli edilenlerin kýdem
tazminatlarýný bile alamaz hale getirmektedir.79
Ekonomi-politika, politik ekonomidir, politikasýz ekonomi
sadece düþte mevcuttur.

79
Söylem olarak iþçilerin kazanýlmýþ hakký olan kýdem tazminatý ödenecektir.
Ancak bu ödeme, týpký 2002 yýlýnda ödenecek ikramiyenin birinin 2003 yýlýna ertelenmesi gibi, taksitle ya da ertelenerek yapýlacaktýr. Enflasyon gözönüne alýndýðýnda,
bu hiçbir ödeme yapmamakla eþdeðerdir.
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... Ve Genelkurmay Devreye Girer:
Krizin olduðu yerde
fýrsat da vardýr
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 64, Kasým-Aralýk 2001

OYAKýn kârý 600 trilyona gidiyor
Ordu Yardýmlaþma Kurumu (OYAK) Genel Müdürü
Coþkun Ulusoy, 36 iþtiraki bulunan OYAKýn kârýnýn yarým
katrilyon lirayý geçtiðini, 600 trilyon liraya gittiðini söyledi.
Ulusoy, 2001in çok iyi geçtiðini, dolar bazýnda performansýn yüksek olacaðýný kaydetti.
OYAK: 600 trilyon kârýmýz var, kriz fýrsatý peþindeyiz
Ulusoy, Þirketlerimiz hýzlý hareket ederek yatýrým için
ayýrdýðý parayý krizle birlikte finansal alanlara kaydýrdý. Zamanýnda ve çabuk doðru kararlar alýndýðý için kâr ettik
dedi.
Kendilerinin hýzlý karar alarak fýrsatlarý deðerlendirdiklerini vurgulayan Ulusoy, þöyle konuþtu: Fýrsatý gördük. Üzerine gittik. Kaliteden ödün vermeden büyümeye devam
etmek istiyoruz. Olaðanüstü miktarlarda nakit birikimimiz
var. Bu likit imkanlarýný kullanmamýz gerekiyor. Özelleþtirme bizim için fýrsatlar getiriyor. Kriz ve fýrsat beraber
gitmesi gereken kelimeler. Krizin olduðu yerde fýrsat
da vardýr. Krizin bitmediði durumlarda hâlâ fýrsatlar
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var. 600 trilyona giden kâr beklentisinde olan bir kurum
olarak fýrsatlara bakmazsak kendimize haksýzlýk etmiþ
oluruz.. [Gazetelerden]

Ülkemizde 1940larda savaþ zenginleri gibi, 1990larda globalizmin vurguncularý ortaya çýkmýþ ve son olarak da kriz vurguncularý türemeye baþlamýþtýr. 22 Kasým günü Ordu Yardýmlaþma
Kurumu Genel Müdürü Coþkun Ulusoy, bir ilki gerçekleþtirerek
OYAKla ilgili bazý bilgileri basýn mensuplarýyla ve tabii kamuoyu
ile paylaþmýþtýr. Yeniden yapýlanarak paradigmalarý kýran OYAK,
kendi genel müdürünün aðzýndan ülkemizde yaþanan son ekonomik krizde fýrsatý görmüþ ve fýrsattan yararlanmýþtýr.
Kurtuluþ Cephesinin Mart-Nisan 2001 tarihli 60. sayýsýnda ortaya koyduðumuz gibi, OYAKýn Þubat krizinin ilk gününde gerçekleþtirdiði vurgun, müthiþ operasyon baþlýklarýyla müþterilerine müthiþ
bir zamanlamayla ciddi kâr ettiren bir ekonomik olaymýþ gibi sunuldu. Gazetelerin ifadesiyle Oyak Portföy Yönetimi þirketinin baþýnda
uluslararasý ciddi deneyimleri olan Fatma Canýn anlatýmýna göre
müthiþ operasyon þöyle olmuþtu:
19 Þubat krizinden bir hafta önce nakide geçtiklerini
belirten Can, Ecevitin açýklamasýyla (19 Þubat günü yapýlan MGK toplantýsýný terk etmesine iliþkin olarak yaptýðý
açýklama kastediliyor. -K.C.) devalüasyonun olacaðý
düþüncesinin kesinlik kazandýðýný belirtiyor. Ekibiyle acil
toplantýya giren Can, dövize geçmeye karar verir. Çarþamba (21 Þubat) devalüasyon olacaðý konusunda en küçük
þüphesi kalmaz. Ve o hafta cuma günü (23 Þubat) alýnan
dolarlar 1 milyon liranýn üzerinde satýlarak nakide geçilir.
Bu arada perþembe günü de (22 Þubat) borsada güçlü
þir-ketlerin hisselerine yatýrým yapýlýr. Ve hemen herkesin
büyük zararlar ettiði krizden güçlenilerek çýkýlýr.
Ve böylece Ordu Yardýmlaþma Kurumu krizden kârlý çýkarken, Genelkurmayýn ekonomik olaylarla ne kadar ve neden ilgilendiði, Genelkurmay bünyesinde oluþturulan ve banka mevduatlarýný
izleyen EMÝMin (Ekonomik ve Mali Ýzleme Merkezi) ne iþe yaradýðý
da ortaya çýkmýþtýr.
Bugün çok açýk biçimde ve pervasýzca ifade edildiði gibi,
OYAK için, krizin olduðu yerde fýrsat vardýr ve kriz bitmediði durumlarda hâlâ fýrsatlar var olmaya devam edecektir. Ülkenin en
saygýn ve halkýn en güvendiði kurum olan ordu, yani Türk Silahlý
Kuvvetlerinin holdingi OYAK, böylesine fýrsatçý ve halkýn içinde bulunduðu ekonomik zorluktan böylesine yüksek kârlar elde edebilen
kurum haline gelirken, ayný zamanda yalan ve ikiyüzlülüðün en büyük örneðini vermiþtir.
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Anýmsanacaðý gibi, 28 Þubat sonrasýnda Genelkurmay hemen her ülke sorununda devreye girerek, ordunun görüþlerini
açýklamayý bir alýþkanlýk haline getirmiþtir. Bu çerçevede, Harp Akademileri Komutanlýðýnýn Özelleþtirme ve Türk Silahlý Kuvvetleri
baþlýklý raporu, 29 Temmuz 1998 günü gazetelerde yayýnlandý. Özelleþtirme konusunda, Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Necati
Özgen imzasýyla kamuoyuna sunulan raporda þunlar yazýlýydý:
- Özelleþtirme Batýlý ülkeler veya bunlarýn etkin olduklarý uluslararasý sermaye tarafýndan geliþmekte olan
ülkelere telkin edilmekte, hatta dayatýlmaktadýr.
- Bu dayatmanýn nedeni, uluslararasý sermayenin bu
ülkelere girmesi ve özellikle üretim ünitelerine girmelerinin koþullarýný yaratmaktadýr.
- Özelleþtirme günümüzde özel kesime kaynak aktarma politikalarýna dönüþmüþtür.
- Özelleþtirme ile kamu tekelinden çok daha vahim
sonuçlar doðuracak olan özel tekeller yaratýlýr. Arjantin,
Meksika ve Þili örneðinde görüldüðü gibi, ülke ekonomisi
az sayýda holdinge teslim edilmiþ olur.
- Özelleþtirme ve yabancýlaþtýrma ideolojik bir dayatmadýr.
- Devletin küçültülmesi teziyle, sosyal devlet olgusu
budanacak, bu da gelir daðýlýmýnýn daha da bozulmasýna
ve çok ciddi sosyal patlamalara neden olacaktýr.
Ve tarihler 22 Kasým 2001i gösterdiðinde OYAK Genel Müdürü açýk ve net bir biçimde Özelleþtirme bizim için fýrsatlar getiriyor diyerek, uluslararasý sermayenin telkinleriyle ülke ekonomisinin az sayýda holdinge teslim edilmesi gerektiðini ve özelleþtirme
adýyla yapýlan ideolojik dayatmanýn gerekli olduðunu ve gerekirse
ciddi sosyal patlamalarý engellemeye hazýr olduklarýný açýklamaktadýr.
OYAKýn 22 Þubat günü Milli Güvenlik Konseyinde meydana
gelen olayla patlak veren son ekonomik krizin ilk günü gerçekleþtirdiði vurgun, kendi sözleriyle ifade edersek, ellerinde bulundurduklarý
olaðanüstü miktardaki nakitle gerçekleþtirilmiþtir. Bu olaðanüstü
nakit ise, her ay subay ve astsubaylarýn maaþlarýndan kesilen %10
larla saðlanmaktadýr. Bu olaðanüstü nakit ise, OYAK Genel Kurulu
ve Yönetim Kurulu tarafýndan yönetilmektedir.
OYAK Genel Kurulu Genelkurmay baþkaný baþta olmak üzere, kuvvet komutanlarý, üst düzey Genelkurmay subaylarý ile yasasýnda belirtilen teknik görevlilerden oluþmaktadýr. Yönetim Kurulu
ise, üçü Türk Silahlý Kuvvetlerinde görevli general olmak üzere 7
kiþiden oluþmaktadýr. Böylece OYAK, görevli generaller holdingidir. 1960 27 Mayýs darbesi sonrasýnda yasayla kurulan OYAK, bu
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nitelikleriyle Genelkurmayýn bilgisi ve yönetimi altýndadýr. Dolayýsýyla, olaðanüstü nakitini kullanabilmesi için Genelkurmayýn onayý
ve izni alýnmak zorundadýr. Bunun açýk sonucu ise, Þubat krizinin
ilk gününden itibaren OYAKýn yaptýðý tüm kriz vurgunculuðunun
Genelkurmayýn bilgisi ve izni ile gerçekleþtirildiðidir. Ve bugün açýkça ifade edildiði gibi, ekonomik krizin devam etmesi, OYAKýn yeni
fýrsatlar yakalamasý anlamýna gelmektedir. Bu yeni fýrsatýn en
büyüðü ise Türk Telekomunun özelleþtirilmesidir. Genelkurmayýn
faþist MHP ile Türk Telekomunun özelleþtirilmesi karþýsýnda gösterdiði direniþin nedeni de Telekomun OYAK tarafýndan satýn alýnmak istenmesinden kaynaklanmaktadýr.
OYAKýn gerek kriz vurgunculuðu, gerekse özelleþtirme fýrsatçýlýðý her türden þeref, ahlak türünden kavramlarýn dýþýndadýr.
Yani, Türk Silahlý Kuvvetlerinin þan ve þerefi, krizin yarattýðý fýrsatlarla bir yana býrakýlmýþtýr. Onlar da çaða uymuþ tur. Artýk þan ve
þeref karýn doyurmamaktadýr. Ne varsa ekonomide ve ekonomik
fýrsatlarýn deðerlendirilmesinde vardýr.
Elbette ekonomik deðerlerin böylesine þan ve þerefle yer
deðiþtirdiði bir yerde, ekonomik kaygýlar da ortaya çýkacaktýr. Kriz
fýrsatlarýndan yararlanan ve özelleþtirmenin avantajlarýný kullanan
OYAK da, ekonomik olgularla yüzyüze kalabilecektir. Bu olgularýn
en trajiði, hiç þüphesiz, boyundan büyük iþlere kalkýþýp iflas etmektir. Subay ve astsubaylardan her ay kesilen %10larla biriktirilen olaðanüstü nakit, kapitalizmin kurallarý içinde kolayca kaybedilebilinecektir. Ancak OYAK Genel Müdürü Coþkun Ulusoy bu konuda endiþelenmeye hiç gerek olmadýðýný gazetelerde yer alan þu sözlerle
ifade etmektedir:
Kanla test edilen askeri prensip, hata yaptýrmaz
Oyak Holding Genel Müdürü Coþkun Ulusoy, iþ yaþamýnýn da muharebe olduðuna inandýðýný söyledi. Ulusoy,
bu noktada Mustafa Kemal Atatürkün Conkbayýrýnda
savaþý kazanmak için uyguladýðý stratejiyi örnek gösterdi
ve Conkbayýrýnda alayýn hepsi þehit oldu, ama savaþ
kazanýldý dedi. Ulusoy, binlerce asýrdýr kanla test edilen
askeri prensiplerin iþ yaþamýnda uygulanmasý halinde
hata yapma olasýlýðýnýn olmadýðýný belirtti.
Komik, aptal ve geri zekalý bu açýklamaya inanýlacak olursa,
kapitalistlerin tamamý ya asker olmalýydýlar ya da askerlerce yönetilmelidirler.
Kendisini dev aynasýnda gören bir geri zekalýnýn yönetimindeki OYAK, bu kafayla giderse askere, zor alýr teskere dedirtecek
kadar, gerçeklerden ve kapitalizmden bihaberdir. Elbette bir savaþta
bir alayýn hepsi þehit olduðu koþullarda da savaþ kazanýldýðý durumlar olmuþtur, olacaktýr, ancak kapitalizmde alay demek sermaye
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demektir ve sermayesini kaybeden sadece iflas eder.
1961 yýlýnda yasa ile kurulan OYAKýn 40 yýldýr bilançosu, gelir-giderleri kamuoyuna açýklanmamaktadýr. Bu yüzden, þu an içinde bulunduklarý durumun tahlilini yapabilmek de olanaksýzdýr. Bu
nedenle, ne zaman ve nasýl zor duruma düþeceði bilinememektedir. Fransýz Renault þirketi ile 4-5 yýldýr süre giden çatýþmalar, otomotiv sektörünün 2001 yýlýnda içine girdiði büyük kriz gözönüne
alýndýðýnda, durumun pek fazla parlak görünmediði de ortadadýr.
Görülen o ki, OYAKýn eski yatýrýmlarý (Renault, Goodyear, vb.) ekonomik krizden en fazla zarar gören sektörlerdedir. Zararlar büyük
oranda döviz spekülasyonlarýndan elde edilen kriz kârlarý ile kapatýlmaktadýr. Bir baþka deyiþle, 22 Þubat günü MGKnda meydana
gelen anayasa fýrlatma olayýyla baþlayan dalgalý kur uygulamasýndan en çok yararlananlardan biri de OYAK olmuþtur. Dünya ekonomik buhranýnýn geliþim seyri ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulanan
IMF politikalarýnýn sonal hedefleri gözönüne alýndýðýnda kanla test
edilen askeri prensiplerin Conkbayýrýnda inþa edilmiþ taþ bir anýt
olmaktan öteye geçmeyeceði bugünden söylenebilir.
Gerisi...
Türk Silahlý Kuvvetlerinin þan ve þerefinin kaç dolar ettiðidir.
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Psiko-Ekonomistler

Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan Çýkar!-II

KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 65, Ocak-Þubat 2002

20 Mart 2001
Parasal kazadan sonra bugün ciddi bir aþamaya geldiklerini belirten Derviþ, Ýyi bir hafta yaþayacaðýmýz konusunda umutluyum dedi.
Devlet Bakaný Kemal Derviþ, krizden en fazla zarar
gören toplum kesimlerine öncelik vereceklerini, oluþturulacak sosyal destek programlarýnýn uluslararasý kuruluþlardan saðlanacak kaynaklarla güçlendirileceðini söyledi.
Derviþ, parasal krizlerin toplumlarý belirsizlik ortamýna sürüklemek ve sosyal dayanýþmayý zayýflatmak riskini taþýdýðýna, bunun da sürdürülebilir büyüme ortamýna dönüþü
geciktirdiðine dikkati çekti. Derviþ, Bu nedenle sosyal dayanýþmayý temin etmek ve programa toplumun inanmasýný
ve desteklemesini saðlamak, baþarýnýn önkoþuludur dedi.
5 Aralýk 2001
Derviþ: Ekonomide çýkýþ baþladý
Psikolojik savaþý kazandýk, halk dolarlarý bozuyor
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Kemal Derviþ,
Türk ekonomisinde yukarý çýkýþýn baþladýðýný söyledi. Derviþ, Avrupa Birliðine Ekonomi ve Maliye Bakanlarý Konseyi ile aday ülke bakanlarýnýn ortak toplantýsý için bulunduðu Belçikadan ayrýlmadan önce açýklamalarda bulundu.
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Derviþ, ekonomi yönetimindeki eþgüdüm eksikliðinin çok
büyük bir sorun olduðunu da belirtti. Derviþ, dolarýn her
zaman yükseleceði psikolojisinin kýrýldýðýný da söyledi.
9 Ocak 2002
Düzlüðe çýkýyoruz
Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hüseyin Kývrýkoðlu
2002 yýlýna Türk insaný büyük bir moralle giriyor. Eskiye
göre daha iyi. O bakýmdan ben Türkiye de böyle Arjantin
benzeri bir þeyin olacaðýný zannetmiyorum. Bu moralle sanýyorum, Türkiye daha iyiye gidecek. Nitekim borsa yavaþ
yavaþ yükselmeye baþladý. Birtakým kararlar alýnýyor. Bunlarýn hepsinin bileþkesi, neticede Türkiyeyi düzlüðe çýkaracaktýr, diye inanýyorum. 2002de daha iyiye gidecek, bu
1-2 sene daha iyiye giderek geliþecek dedi.

Yukardaki açýklamalar, deðiþik zamanlarda yayýnlanan gazete haberlerinden alýnmýþtýr. Hemen hergün, köþe yazýlarýndan ekonomi sayfalarýna kadar tüm gazetelerde rastlanan bu tür açýklamalara
bakýldýðýnda, ülkemizde yaþanan ekonomik krizin nedenleri anlaþýlamasa bile, krizden çýkýþýn psikolojik etmenlere baðlý olduðu konusunun sürekli iþlendiði görülmektedir. Genelkurmay Baþkanýndan
ekonomiden sorumlu Devlet Bakanýna kadar herkesin üzerinde
konuþtuðu ekonomik kriz, böylece güven, moral, inanç gibi
psikolojik faktörlerle açýklanan bir olgu haline getirilmiþtir. Kemal
Derviþin açýkça beyan ettiði gibi, ekonomik krize karþý psikolojik
savaþ yürütülmüþ ve kazanýlmýþtýr! Böylece ekonomik krize karþý
yürütülen psikolojik savaþýn neferlerinden olan Genelkurmay
Baþkaný Hüseyin Kývrýkoðlu (Org.) ve Kemal Derviþ psiko-ekonomist
ünvanýný hak etmiþlerdir.
Kemal Derviþ ve Hüseyin Kývrýkoðlu gibi psiko-ekonomistlerin kurmaylýðýnda, televoleci ekonomistlerin figüranlýðýnda oynanan
oyunun senaryosu, her zaman olduðu gibi, IMF tarafýndan yazýlmýþtýr.
Yapýlmak istenen, onlarca yýldýr süren ekonomik bunalýmýn
derinleþtiði bir evrede emperyalizme baðýmlý bir ülkede halk kitlelerinin sessiz sedasýz herþeye boyun eðmelerini saðlamaktan ibarettir.
Bir yandan emperyalist sistem dýþýnda bir çýkýþýn, kurtuluþun
bulunmadýðýnýn propagandasý yapýlýrken, diðer yandan yaþanýlan krizin bir talihsizlik, bir kaza olduðu, dolayýsýyla büyütmenin, önemsemenin fazlaca anlamý bulunmadýðý inancý yerleþtirilmektedir.
Sorun, sadece inanmaktýr; yukardakilere inanmaktýr!
Psiko-ekonomistler ile televoleci ekonomistlere göre ekonomik kriz, bir fýrsata dönüþtürülebilir; ülkenin, onlarca yýldýr süregiden yüksek enflasyondan, iþsizlikten, yoksulluktan, az üretmekten,
gelir adaletsizliðinden kurtuluþu için ekonomik kriz bir fýrsat yarat-
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mýþtýr!

Zaman fýrsatlardan yararlanma zamanýdýr, gün fýrsatçýlarýn
günüdür.
2001 yýlýnda enflasyonun %88,9 olmasý, iç borçlarýn 122 katrilyon 199 trilyon TL olmasý, dýþ borçlarýn 118 milyar dolara çýkmasý
hiç önemli deðildir. Yeterki psiko-ekonomistler ile televoleci ekonomistlere inanýlsýn! 2002 yýlýna Türk insaný büyük bir moralle giriyor.
Eskiye göre daha iyi. O bakýmdan ben Türkiyede böyle Arjantin
benzeri bir þeyin olacaðýný zannetmiyorum. Bu moralle sanýyorum,
Türkiye daha iyiye gidecek. Nitekim borsa yavaþ yavaþ yükselmeye
baþladý. Birtakým kararlar alýnýyor. Bunlarýn hepsinin bileþkesi, neticede Türkiyeyi düzlüðe çýkaracaktýr, diye inanýyorum. 2002de daha
iyiye gidecek, bu 1-2 sene daha iyiye giderek geliþecek!
Basit bir mantýkla, sýfatý Genelkurmay Baþkaný olan bu psikoekonomiste göre, borsa yavaþ yavaþ yükselmeye baþladýysa, bu
iyidir, insanlara moral getirir, gerekli kararlar da alýnýnca ekonomi düzelir!
Bu psiko-ekonomistin açýklama yaptýðý tarihe bakýldýðýnda,
yani 8 Ocak 2002 tarihinde, ÝMKB endeksi 15.000i test edip, 14.878
puandan kapanmýþtýr. Ýstanbul Borsasýnýn 2000 yýlýný 9.437 puanla
kapattýðý düþünüldüðünde, 8 Ocak 2002 tarihinde ulaþýlan 14.878
seviyesi, tarihi bir rekor olarak tanýmlanabilir. Borsanýn yükseliþ
oraný %57 olmaktadýr. Hernekadar tarihler 21 Ocak 2002yi gösterdiðinde ÝMKB-100 endeksi yeniden 12.629 seviyesine düþmüþse de
bunun önemi yoktur, çünkü yükselen bir borsada kâr realizasyonlarý normaldir!
Böylece, televoleci ekonomistlerin inandýrýcýlýðýný yitirdiði bir
evrede devreye giren psiko-ekonomistler sayesinde bir ülke ekonomisinin durumunu borsaya bakarak saptamanýn olanaklý olduðunu bir kez daha öðrenmiþ bulunuyoruz.
Bu psiko-ekonomistlere inanýlacak olursa, bugün Arjantin
ekonomisi düzlüðe çýkmýþ durumdadýr.
Yakýndan bakalým:
Arjantin borsasý 2001 yýlýna 418,70 puanla baþlamýþtýr. Þubat
2001de 500,00ler seviyesine ulaþan MERVAL endeksi Aðustos 2001
de 300,00e ve ünlü 11 Eylül sonrasýnda 250,00ler seviyesine gerilemiþtir. Arjantin halkýnýn sokak eylemlerinin baþladýðý dönemde
MERVAL endeksi 200,00ler seviyesine inmiþtir. Ve devlet baþkaný
Fernando De La Rua ile Arjantinin Kemal Derviþi Domingo Cavallonun istifasýndan sonra borsa yeniden toparlanmýþ ve 2001
yýlýný 320,46 seviyesinden kapatmýþtýr. 2002 yýlýnýn ilk iþlem günü
MERVAL endeksi 340,60a yükselmiþ ve 21 Ocak 2002 günü 470,55
seviyesine ulaþmýþtýr.
Görüldüðü gibi, Arjantinde, psiko-ekonomist deðerlendirmeye
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göre, sokak eylemlerinden sonra göreve gelen yeni devlet baþkaný
Eduardo Duhalde henüz icraata bile baþlamadan ekonomi düzlüðe çýkmýþ bulunmaktadýr!
Ancak iki farkla!
Birincisi, hiç kimse, psiko-ekonomistler de dahil hiç kimse,
Arjantin ekonomisinin bu kadar kýsa sürede düzeleceðini ya da düzeldiðini iddia edememektedir.
Ýkincisi, Arjantinde uygulanacaðý ilan edilen yeni ekonomipolitikalar ile ülkemizde uygulanan IMF politikalarý arasýnda hiçbir
ortak nokta bulunmamaktadýr.
Genelkurmay Baþkanýndan Kemal Derviþe kadar tüm psiko-ekonomistlerin böylesine þarlatanca, ekonomiyle, ekonomi bilimiyle (burjuva anlamda da olsa) uzaktan yakýndan ilgisi olmayan
söylemleriyle yapmak istedikleri tek þey, halkýn, sessiz sedasýz kaderine boyun eðmesini saðlamaktýr.
Herkesin açýk ve net olarak bilmesi gereken ilk gerçek, menkul kýymetler borsasýnýn iniþ ve çýkýþlarýyla ülke ekonomisinin geliþim
düzeyi bire bir iliþki içinde deðildir.
Menkul kýymetler borsasý, borsada iþlem gören þirketlerin,
hisse senetleri karþýlýðýnda borçlandýklarý ikincil el piyasa durumundadýr. Bir bakýma menkul kýymetler borsasý, þirket hisselerinin ikinci
kez karþýlýk gösterilerek ipotek edildiði kredi kurumudur. Kendi öz
sermayelerinin yetersiz kaldýðý ve banka kredileriyle gerekli sermayenin bulunamadýðý koþullarda menkul kýymetler borsasý, hisse senetleri karþýlýðýnda borsa þirketlerine kýsa vadeli borçlanma olanaðý
saðlar. Dolayýsýyla borçlanma, her türlü kýsa vadeli borçlanmanýn
kurallarýna göre gerçekleþir, yani yüksek getiri (faiz) koþullarýna göre.
Diðer yandan, þirketin öz varlýklarý banka kredileri karþýsýnda ipotek
olarak verildiðinden, borsada iþlem gören hisse senetleri ikincil ipotek iþlemleri kapsamýna girer. Bu nedenle, satýn alýnan hisse senetlerinin gerçek bir karþýlýðý bulunmamaktadýr. Þirketin iflasý durumunda, borsada satýlan hisse senetleri karþýlýðýnda hiçbir þey alýnamaz.
Menkul kýymetler borsasý bu özellikleri nedeniyle tam bir belirsizlik içinde çalýþýr, dolayýsýyla her türlü spekülasyona açýktýr. Bu
yüzden, borsa ile spekülasyon sözcükleri her zaman birlikte kullanýlýr. Ve bilineceði gibi spekülasyon, ilerde meydana gelebilecek fiyat
dalgalanmalarýndan yararlanarak kazanç saðlamaktýr, vurgunculuktur.80 Bu baðlamda, borsada, spekülasyon ile vurgunculuk, vurgunculuk ile fýrsatçýlýk birbiriyle özdeþ sözcükler durumundadýr.
Borsada spekülasyon, herhangi bir hisse senedinin deðerinin
yükseleceði ya da düþeceði beklentisi yaratýlarak gerçekleþtirilir. Hisse
80
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senedinin deðeri düþük, þirketin durumu kötü olsa bile, deðeri
yükselecek beklentisi yaratýlabilindiði sürece, bu hisse senetlerine
yönelik bir talep ortaya çýkartýlabilinmektedir. Bu amaçla, her türlü
yazýlý ve görüntülü iletiþim araçlarý kullanýlarak, hedef alýnan hisse
senedi konusunda istenilen beklenti oluþturulur. Bu nedenle borsa,
her durumda yanlýþ bilgi ve haberlerin ortalýkta dolaþtýðý, birbiriyle
çeliþen haberlerin sürekli piyasaya pompalandýðý tam bir yalan, riya
ve ikiyüzlülük merkezi durumundadýr. Borsanýn her yükseliþ ve iniþi,
her durumda bir baþkalarýnýn aldatýlmasý, kandýrýlmasý ile belirlenir.
Bu yüzden menkul kýymetler borsasý, küçük mülk sahiplerinin ellerindeki parasal kaynaklarýn bu yalan ve ikiyüzlülük ortamý içinde bir
elden baþka bir ele sürekli aktarýldýðý bir mekanizmaya sahiptir. Bu
mekanizma, ekonomik kriz dönemlerinde bu mülk sahiplerinin
mülksüzleþtirilmeleri için kullanýlýr. Bir baþka deyiþle, menkul kýymetler borsasý, küçük mülk sahiplerinin (küçük-burjuvazinin) ekonomik kriz dönemlerinde mülksüzleþtirilmesinin bir aracý durumundadýr.
Bir örnek olarak 29 Aralýk 2001 tarihli aþaðýdaki haberi okuyalým:
2001in getiri þampiyonu Ceylan Giyim
ÝMKBde yýlýn son çeyreðinde alýmlar etkili olurken, endekste yýllýk yükseliþ yüzde 46 oldu. En fazla getiriyi saðlayan
hisse senedi ise yüzde 900le Ceylan Giyim olarak gerçekleþti.

ÝMKB verilerine göre Ceylan Giyim hisseleri, 2001 yýlýna 2.800
liradan baþlamýþtýr. 10 Aralýk 2001 günü 33.000 seviyesini gören Ceylan
Giyim hisseleri yýlý (28 Aralýk 2001) 28.000 liradan tamamlamýþtýr.
Böylece Ceylan Giyim hisseleri bir yýl içinde %1.000 deðer kazanmýþtýr. Bir baþka deyiþle, Ceylan Giyim hisseleri alýcýsýnýn 100 milyon
lirasýný bir milyara çýkartmýþtýr.
Her zaman olduðu gibi, Ceylan Giyim hisselerinin on misli
deðer kazanmasýna karþýlýk, 2001 yýlýnýn ilk dokuz ayýndaki kârý bir
önceki döneme göre azalarak 223 milyar lira olmuþtur, yani 378 bin
dolardan 173 bin dolara inmiþtir.
Bu gerçeklere raðmen Ceylan Giyimin hisselerinin %1.000
deðer kazanmasýný saðlayan tek þey spekülasyondur. ÝMKB baþkanlýðý
deðiþik zamanlarda defalarca Ceylan Giyim A.Þden olaðandýþý fiyat
ve miktar hareketlerine iliþkin olarak açýklama yapmasýný istemiþtir.
Ceylan Giyim A.Þ nin bu konuda yaptýðý açýklamalardan birisi oldukça ilginçtir. Þöyle denilmektedir 11 Þubat 2000 tarihli açýklamada:
11.02.2000 tarihinde Reuters Haber Ajansýnda yayýnlanan
haberde, ABD kökenli Nike ve Ýngiliz Next firmalarý ile tescilli
üretici anlaþmasý yaptýðýmýza iliþkin bilgilere yer verilmiþtir.
Ancak her iki firma ile de çalýþmalarýmýz ön hazýrlýk ve numune safhasýnda olup prensipte anlaþma görüþmelerimiz sür-
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mektedir. Henüz bu firmalarla tescilli üretici anlaþmasý
imzalanmamýþtýr.

Bu açýklamada görüldüðü gibi, Ceylan Giyime iliþkin Reuter
haber ajansý aracýlýðýyla ünlü Amerikan Nike firmasý ile anlaþma
yaptýðý haberi yayýnlanmýþ ve bu yolla hisse senetlerinin deðerinin
yükseltilmesi saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Ancak ÝMKB baþkanlýðýnýn
olaðandýþý fiyat ve miktar hareketleri olduðu üzerine yapýlan açýklamada bunun doðru olmadýðýný beyan etmek zorunda kalmýþlardýr.
Ama, Reuter haber ajansýnýn haberi tüm ekonomi medyasýnda
yayýnlanmýþken, yapýlan açýklama sadece ÝMKB bültenlerinde yer
almýþtýr.
Bu ve benzeri yöntemlerle yapýlan borsa spekülasyonlarýyla
milyonlarca insan borsaya yöneltilmiþtir. Aldýklarý hisselerin deðerinin yükseleceði beklentisiyle borsaya yöneltilen milyonlarca kiþi
katrilyonlarca lirayý ne olduðu belirsiz hisselere yatýrmýþlardýr. Ceylan
Giyim olayýnda olduðu gibi, 28 Aralýk 2001 tarihinde 28.000 liraya
yükselen ve medyanýn ekonomi haberleriyle 3 Ocak 2002 günü
34.000 seviyesine çýkan hisseler 7 Ocak günü 13.250 ve 21 Ocak günü 7.300 e düþerken, inananlar hisse baþýna 26.700 lira kaybetmiþlerdir (%79). Burada sözkonusu olan para miktarý 4 trilyon liradýr. Bu
miktar para inananlardan alýnarak baþka bir cebe konulmuþtur.
2 Ocak 2002 tarihli bir baþka haberde þöyle denilmektedir:
Piyasa deðeri 2001de 22 milyar dolar eridi
Ýstanbul Borsasýnda iþlem gören hisselerin piyasa deðeri
1 yýlda 22 milyar dolar geriledi. 2000 sonunda 69.5 milyar
dolar olan piyasa deðeri, 47.7 milyar dolara indi.

Psiko-ekonomistlerin yolundan gidildiðinde karþýlaþýlan
manzara budur: bir yýlda borsada 22 milyar dolar erimiþtir. Bu
miktarýn iki yýldan beri IMFden aðýr ekonomik ve siyasal koþullarla
alýnan ve alýnacak olan paraya eþit olduðu gözönüne alýnýrsa, borsa
yoluyla yapýlan iþlemlerin niteliði ve büyüklüðü daha kolay anlaþýlacaktýr.
Bu küçük-burjuvazinin açýk ve görünür bir mülksüzleþtirilme
olayýdýr. Ancak hiçbir biçimde bitmemiþtir. Borsanýn yetersiz kaldýðý
yerde, hemen hazine bonolarý devreye girer.
23 Ocak 2002
Güvensizlik azaldý, Hazine 2 yýllýkta kolay borçlandý
Uzun süredir güvensizlik nedeniyle tedirgin olan piyasalarda Hazine 14 ay sonra çýktýðý 2 yýl vadeli ihale sýnavýný baþarýyla geçti. Üç ayda bir faiz ödemeli olan tahvillerin, ilk üç aylýk
faizinin yüzde 16.75 ile sonuçlandýðý ihalede net 1 katrilyon
176 trilyon liralýk satýþ yapýlýrken yýllýk bileþik faiz yüzde 85.7
oldu.

Görüldüðü gibi, psiko-ekonomistlerin medyadaki uzantýlarý
iþ baþýndadýr. Hazine iki yýl vadeli tahvilleri %85,7 faizle sattýðýnda,
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piyasalardaki güvensizlik bir kez daha azalmýþtýr. Eski dönemlerin
ifadesiyle, nurlu ufuklar görünmektedir!
Bu olaydan iki gün önce, yani 21 Ocak 2002 günü Hazinenin
ihalesine iliþkin haber ise þöyleydi:
Referans ihalesinde faiz yüzde 72.2
Hazine, düzenlediði üç ay vadeli referans ihalesinde yüzde 72.25 bileþik faizle net 795 trilyonluk satýþ yaptý.

Görüldüðü gibi, güven iki gün içinde %72,25den %85,7ye
yükselen faizle ancak saðlanabilmiþtir.
Bunlarýn yine de önemi yoktur!
Kriz herkesin baþýna gelebilir! Önemli olan, krizden çýkabilmek için, herkesin psiko-ekonomistlere inanmasý ve güvenmesidir.
Bu güven saðlanabilindiði oranda, düze çýkmak sözkonusu olacaktýr! Güveni saðlayabilmek için de, tüm propaganda olanaklarý
kullanýlarak, birbiriyle çeliþen, gerçek ve gerçek dýþý binlerce haberi
birbiri ardýna ve sürekli olarak kamuoyuna pompalamak temel yöntem durumundadýr. Haberlerin gerçeklerle iliþkisinin bir önemi olmadýðý gibi, her türlü yorum ve deðerlendirme de haber gibi sunulabilmektedir. Böylece haber ve yorum birbirine karýþmaktadýr. Ancak her durumda, yöntemin niteliði demagojiktir.81
Ülkemizde hemen herkesin ve her kesimin mevcut düzenin
siyasi partilerine güvenmediðinin en açýk olgu olmasýndan yola
çýkan Kemal Derviþ, hazýrladýðý Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý
ile demagojinin yazýlý bir belgesini sunmuþtur.
Anýmsanacaðý gibi, Nisan 2001 tarihinde yayýnlanan ve Mayýs
2001 tarihinde ikinci ve farklý bir metne sahip olan Kemal Derviþin
programý, baþlýðýndan son cümlesine kadar demagojik bir belgedir.
Bilindiði gibi, ülkemiz onlarca yýldýr yüksek enflasyona dayalý
bir ekonomi-politika ile yönetile gelmiþtir. Ve Aralýk 1999 da IMF ile
yapýlan stand-by anlaþmasý ile onlarca yýldýr süren enflasyona son
verileceði ilan edilerek, IMF dilinde söylersek bir dizi istikrar tedbirleri uygulamaya sokulmuþtur. Kasým 2000 ve Þubat 2001de düþük
enflasyon koþullarýnda mali krizler patlak vermesiyle birlikte, ülke
ekonomisi tüm alanlarý kapsayan bir krize girmiþtir. Krizin ana nedeni, Kemal Derviþ programýnda çarpýk biçimde ifade edildiði gibi,
81
Demagoji, O. Hançerlioðlunun Felsefe Ansiklopedisinde þöyle açýklanmaktadýr: halk anlamýndaki Yunanca demos ve kendine çekmek anlamýndaki ago sözcüklerinden yapýlan, halk avcýlýðý anlamýna gelen bir deyim. Aristotelesin Politika
adlý yapýtýnda ileri sürülmüþ ve bir toplumun duygularýný çelerek kendi çýkarýný yürütme yolu olarak tanýmlanmýþtýr. Halk dilinde mugalata (yanýltmaca, laf cambazlýðý,
zýrva) anlamýnda da kullanýlmaktadýr.
TDK sözlüðünde ise, demagoji, bir kimsenin ya da grubun duygularýný kamçýlayarak, gerçek dýþý sözler söyleyerek onlarý kazanmaya çalýþmak þeklinde açýklanmaktadýr.
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dýþ ve iç borçlarýn ödenemez hale gelmesidir. Onlarca yýldýr çevrilebilir olan iç ve dýþ borçlanmanýn birden bire ödenemez hale
gelmesinin nedeni, 2000 yýlýnda uygulamaya sokulan desenflasyonist politikalarla halk kitlelerinin mülksüzleþtirilmesi yolunun seçilmesidir. Ancak mülksüzleþtirme operasyonu, 24 Ocak 1980den beri
uygulanan ve T. Özal döneminde zirvesine çýkan, devrimci mücadeleye karþý orta direk yaratma politikasýyla oluþturulmuþ bulunan
yeni tüketici kesimin bankalara olan borçlarýyla birleþerek, bankalarýn ödeme güçlüðü içine girmelerine neden olmuþtur.
Kemal Derviþ demagojisiyle söylersek, bankalarýn zayýf finans yapýsý, yüksek devlet iç borçlanma senetleri faizleri ile finanse
edilen orta direk kredileridir. Dolayýsýyla 2000 yýlýnda uygulamaya
sokulan desenflasyon politikasý, hazine bonolarýnýn faizlerinin
düþmesine raðmen sürekli artan orta direk kredileri sorunu ortaya
çýkarmýþtýr. Orta direkin her mülksüzleþtirilmesi, kaçýnýlmaz olarak zayýf finans yapýsýna sahip bankalarýn iflas etmesine neden
olmuþtur.82
Ýþte bu geliþme karþýsýnda piyasa yapýcý bankalarýn iflaslarýný önlemek amacýyla Haziran 2001de büyük bir takas operasyonu gerçekleþtirilmiþtir. Bu takas operasyonu ile piyasa yapýcýsý
bankalara dolara endeksli hazine bonolarý verilerek zayýf finans
yapýlarý güçlendirilmeye çalýþýlmýþtýr. Ancak orta direk tam anlamýyla mülksüzleþtirilmeden bu durumdan çýkýþ da olanaksýzdýr.
Ama Kemal Derviþin programý, yani güçlü ekonomiye
geçiþ programý, tüm sorunlarýn temel nedenini, sürdürülemez iç
borç dinamiðýnin oluþmasý olarak sunmuþtur. Kemal Derviþe göre,
bu nedenden dolayý, tüm devlet gelirleri iç borçlarýn faizlerinin ödenmesine gittiðinden devlet, eðitim, saðlýk, adalet gibi asli fonksiyonlarýna yeterli kaynak ayýramaz hale gelmiþtir. Herkesin bildiði
gibi, devletin bu asli fonksiyonlarýnýn yürütülememesi herkesin
ortak þikayet konusudur, dolayýsýyla bu ifadelerle toplumun duygularýný çelerek kendi çýkarýný yürütme yolunun kolayca bulunabilineceði düþünülmüþtür.
Kemal Derviþin büyük reklam kampanyalarýyla iþ baþýna getirildiðinden bugüne kadar geçen on ay içinde olanlar ise, söylenenlerin tam tersi durumundadýr.
Öncelikle sürdürülemez iç borç dinamiði ile baþta kamu
82
Bugün, bu sorun aþýlmýþtýr! Artýk güçsüz finans yapýsýna sahip banka pek
fazla kalmamýþtýr. Ancak, ne orta direk kredileri geri alýnabilmektedir, ne de bu
kredilerin faiz ve temerrüt faizleri geri alýnabilmektedir. Þubat 2001 krizi sonrasýnda
tüketici kredileri ile kredi kartlarý faiz oranlarýnýn olaðanüstü yükseltilmesi de bankalarý
kurtarmadýðý gibi, doðrudan orta direki olaðanüstü temerrüt faizi yükü ile karþý
karþýya býrakmýþtýr. Daha birkaç yýl öncesine kadar en hýzlý kredi kartý çeken orta
direk, þimdi hýzla yükselen temerrüt faiz yükü çekmektedir.
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Ýç Borç Stok Durumu (Milyar TL.)
TAHVÝL
BONO
TOPLAM
2000 Toplam
34.362.937
2.057.683
36.420.621
2001 Ocak
40.993.241
3.434.865
44.428.106
2001 ªubat
39.381.343
6.046.145
45.427.488
2001 Mart
43.397.288
7.453.896
50.851.184
2001 Nisan
49.042.579
10.166.501
59.209.081
2001 Mayýs
71.155.888
13.389.715
84.545.603
2001 Haziran
78.035.149
12.296.554
90.331.702
2001 Temmuz
83.934.048
12.461.174
96.395.222
2001 Aðustos
86.503.872
15.310.236
101.814.108
2001 Eylül
91.693.849
14.074.663
105.768.512
2001 Ekim
95.273.153
14.032.550
109.305.703
2001 Kasým
102.873.084
14.371.682
117.244.767
2001 Aralýk
102.169.784
20.029.334
122.199.119
Kay. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý, 21 Ocak 2002

bankalarý olmak üzere mali sistemin saðlýksýz yapýsý ve diðer yapýsal
sorunlarýn kalýcý bir çözüme kavuþturulmasý on aylýk Kemal Derviþ
icraatýnýn hedefi olarak ilan edilmiþtir.
Sonuç?
2001 yýlýnýn Þubat ayýnda 45,427 katrilyon olan iç borçlanma
miktarý Aralýk 2001 sonunda 122,199 katrilyon liraya çýkmýþtýr.
Baþta kamu bankalarý olmak üzere mali sistemin saðlýksýz
yapýsý Haziran 2001de yapýlan takas ve daha sonraki tüm uygulamalara raðmen düzeltilememiþ ve sonunda yeni bankalar yasasý
na gelinmiþtir. Medyatik sözlerle ifade edersek, Türk bankacýlýk
tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelenen ve devletin bankalara sermaye desteði vermesini öngören yasa 11 Ocak 2002 günü
TBMMden geçirilmiþtir.
Bu yasayla, bankalarýn sermaye yapýsý nýn güçlendirilmesi
amacýyla devlet 5 milyar dolarlýk IMF kredisini faizsiz olarak bankalara aktaracaktýr.
Ama yine de psiko-ekonomist Kemal Derviþin gazetelere yaptýðý açýklamalarý okuyalým:
Derviþ, kamuoyunda bankalarý kurtarma operasyonu olarak anýlan düzenlemelerin doðru anlaþýlmasýný istedi ve Sermayesini yitirmiþ bankalar fona alýndý. Bu devam edecek.
Baþkasýnýn parasýyla bankacýlýk olmaz, bunlara devlet desteði
sözkonusu deðil dedi. Derviþ, özsermayesi olan ancak gücünü yitirmiþ bankalarýn destekten yararlanacaðýný açýkladý. Derviþ, düzenlemenin þeffaf yapýlacaðýný belirterek, þöyle konuþtu:
Devlet desteði hala sermayesi olan yani sýfýrýn üstünde
ancak bu sermayesinin bir kýsmýný kriz nedeniyle yitirmiþ bankalara çok þeffaf ve aslýnda zor þartlarda verilecek. Birincisi,
daha fazla sermaye koymak zorunda olacak banka sahibi.
Ýkincisi hesaplarý üç aþamalý denetimden geçecek. Bir þimdiki
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Toplam Dýþ Borç Stoku
Dýþ Borç Kullanýmlarý
Dýþ Borç Servisi
Anapara
Faiz
GSMH
GSMH ( Milyon $ )
Ortalama $ Kuru
Dýþ Borç Rasyolarý (%)
Toplam Dýþ Borç / GSMH
Kamu Sektörü Borcu/ GSMH
Özel Sektör Borcu/ GSMH
Top.Dýþ Borç / Top.Döviz Gel.
Toplam Dýþ Borç / Ýhracat
Dýþ Borç Servisi / Ýhracat
Faiz / GSMH
Faiz / Ýhracat

1996
79.632
8.912
11.418
7.218
4.200

1997
84.912
13.386
12.418
7.830
4.588

1998
97.238
14.211
16.513
11.690
4.823

1999
103.138
16.275
18.316
12.866
5.450

2000
119.602
25.458
21.937
15.638
6.299

2001 Q3
118.848
9.597
16.209
11.008
5.201

183.577
81.386

192.376
152.071

206.559
261.045

185.249
420.126

201.188
623.704

1.125.256

43,38
28,08
5,85
190,76
342,87
49,16
2,29
18,08

44,14
26,02
8,74
163,02
323,34
47,29
2,38
17,47

47,08
25,34
11,46
166,67
360,50
61,22
2,33
17,88

55,68
28,23
14,77
205,67
387,93
68,89
2,94
20,50

59,45
30,59
14,49
217,04
430,63
78,98
3,13
22,68

70,55
22,64

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý, 3 Ocak 2002

denetim, iki bu denetime ek denetim,üç BDDK nýn (Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu) denetimi. Bu þeffaflýða
daha hiçbir zaman Türkiyede ulaþamadýk.

Faizsiz 5 milyar dolarýn bankalara transfer edilmesi Kemal
Derviþ dilinde çok þeffaf ve aslýnda zor þartlar içermektedir. Öylesine zor þartlar ileri sürülmektedir ki, banka sahipleri daha fazla
sermaye koymak zorunda kalacaklar ve üç denetime tabi olacaklar! Ya faiz?
Böylece Türkiye Garanti Bankasý, Türkiye Ýþ Bankasý, Akbank, Yapý ve Kredi Bankasý, Pamukbank, Koçbank, Finans Bank,
Sümerbank (Oyakbank), Türk Dýþ Ticaret Bankasý (Dýþbank) ve
Türkiye Ýmar Bankasý devletin bu çok zor þartlarla vereceði 5
milyar faizsiz parayý kendi aralarýnda paylaþacaklardýr.
Ama bu, ayný zamanda bu büyük, piyasa yapýcýsý bankalarýn özsermayesi olan, ancak gücünü yitirmiþ olmasýnýn itirafý
deðil midir?
Eðer gerçek buysa, on aydýr uygulandýðý varsayýlan Kemal
Derviþin güçlü ekonomiye geçiþ programý, sözcüðün tam anlamýyla güçsüz bankalar yaratmaktan bir adým öteye geçememiþ
demektir. Ve gerçek de budur.
Gerçeklerin böylesine açýk ve net bir biçimde ortada olmasýna karþýn, hâlâ ülkemiz ekonomisinin düzlüðe çýkmak üzere olduðuna yönelik propaganda olanca hýzýyla sürdürülmektedir. Bu
propagandayla yaratýlmak istenen, güven verici beyanlarla insanlarýn ekonomik krizin sona ereceði beklentisine sokulmasý ve buna
baðlý olarak ülke ekonomisinin yapýsal sorunlarýnýn geleneksel
çözümlerini rahatça uygulamaktýr.
Ülkemizin ve bizim gibi emperyalizme baðýmlý ülkelerin temel
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sorunu, yani yapýsal sorunu, emperyalizme baðýmlý, dýþ dinamikle
geliþtirilen bir kapitalizmin kendisidir. Diðer bir deyiþle, dýþa baðýmlý
bir sanayileþme, kaçýnýlmaz olarak ülke ekonomisinin dengelerinin
içerde iç pazarda deðil, dýþarda, dýþ pazarlarda oluþmasý anlamýna
gelmektedir. Dolayýsýyla iç pazara yönelik her türlü ekonomik uygulama, kaçýnýlmaz olarak, dengelerin oluþtuðu dýþ dinamiklerle
çakýþtýðý oranda belli bir deðere sahip olabilmektedir. Bunun dýþýnda
herþey dýþ dinamiklere baðlýdýr.
Dýþa baðýmlý bir sanayileþmenin en temel sorunu dýþ ödemeler dengesi açýklarý ortaya çýkarmasýdýr. Yani ülkenin ithalatý ile ihracatý arasýnda (birincisi lehine) büyük farklýlýklar ortaya çýkmaktadýr.
Sürekli artan ithalat, geleneksel ihraç ürünlerinin dünya pazarlarýndaki fiyatlarýnýn sürekli düþürülmesine paralel olarak dýþ ticaret
açýðýný büyütmektedir. Büyüyen dýþ ticaret açýðýnýn kapatýlabilinmesi için ise, tek yol dýþ borçlanmadýr ve dýþ borçlanmanýn sürekli
bir olgu haline gelmesidir. Ülkemizde sürekli söz edilen kamu finansmaný, kamu açýklarý, kamu harcamalarý vb. söylemlerinin
temelinde bu sürekli dýþ borçlanma olgusu yatmaktadýr.
Ýster bir ülkeyi ele alýnýz, ister herhangi bir tüccar, esnaf ya da
bir kapitalisti ele alýnýz, aldýklarý borçlar ya da krediler, hangi nedenle (ister yeni yatýrýmlar yapmak için, isterse kiþisel tüketim için) ve
hangi koþullarla (vade ve faiz oraný) alýnmýþ olursa olsun, er ya da
geç nakit olarak ödenmek zorundadýr. Ödeme güçlüðü sözcüðü,
böylesi bir durumda alýnan borçlarý ödeyememe durumunu ifade
eder. Ýþte ülkenin gelmiþ olduðu yer burasýdýr.
Daha önceki sayýlarýmýzda sürekli olarak yinelediðimiz gibi,
ülkemizin en temel yapýsal sorunu, dýþa baðýmlý sanayileþmeyle
birlikte ortaya çýkan dýþ borçlanma ve bunun sürekli büyümesi ve
GSMHyý aþacak boyutlara ulaþmasýdýr.
Son verilere göre83, 1996 yýlýnda 79,632 milyar dolar olan dýþ
borçlar, 2001 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda 118,848 milyar dolara yükselmiþtir. Bunun 22 milyar dolarlýk bölümü kýsa vadeli borçlardan oluþurken, özel sektörün borçlarý 28,3 milyar dolardýr.
1996-2001 arasýnda toplam 87,839 milyar dolar dýþ borç alýnmýþtýr. Ayný dönemde anapara ve faiz olarak dýþ borçlara ödenen
miktar 96,811 milyar dolardýr. Bunun 30,561 milyar dolarlýk bölümü faiz ödemeleridir.
Böylece 2002 yýlýna girildiðinde dýþ borçlanma, sadece kendi
anapara taksitleri ile faiz ödemelerini karþýlayan, bir bakýma kendi
kendini olduðu yerde döndüren bir ekonomi dýþý olgu haline
83
Son veriler Kemal Derviþin merkez karargahý durumundaki Hazine Müsteþarlýðýnýn Ocak 2002 tarihinde yayýnladýðý verilerdir. Bu verilere bakýldýðýnda, 2002 yýlýnýn
ilk dokuz ayý için ortalama dolar kuru 1.125.256 lira olarak verilmektedir. Bu bile verilerin nasýl çarpýtýlabilindiðinin açýk bir göstergesidir.
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gelmiþtir. Bir baþka deyiþle, ülkemizde artýk dýþ borçlanmanýn ülke
ekonomisine doðrudan herhangi bir geliþtirici katkýsýndan söz etmek, demagoglar için bile olanaksýzdýr. Yine de sorun, dýþ borçlarýn
anapara taksitleri ile faizlerinin ödenmesi sorunu olarak varlýðýný
sürdürmektedir. Dolayýsýyla sürekli anapara ve faiz ödemeleri için
yapýlacak döndürülebilir her dýþ borçlanma, ülke ekonomisinde
faiz ödemeleri kadar bir açýk meydana getirmek durumundadýr.
Her koþulda bu miktar para (döviz olarak) bulunmak ve dýþarýya aktarýlmak zorundadýr.
Bunun en basit ve sýradan anlamý, ülkede yaratýlan deðerlerin ortalama 5 milyar dolarlýk kýsmýnýn her yýl dýþarýya transfer edilmesidir.
Ülkemiz, böylece dýþa baðýmlý bir ülkenin, zaman içinde, hiçbir deðere sahip olmayan ve ekonomik deðerini tümüyle yitiren,
ancak sürekli faiz ve anapara olarak ödenmesi kaçýnýlmaz hale gelen dýþ borçlanma sarmalý içine sürüklenmesi olgusu ile karþý karþýya
kalmýþtýr. Ülke ekonomisi büyümeden, popülist dilde ifade edersek
üretmeden yapýlacak olan dýþ borç ödemeleri, ülkenin gün geçtikçe
fakirleþmesi anlamýna gelmektedir. Bu durumdan çýkýlabilinmesi
için ya da en azýndan, Kemal Derviþ söylemi ile ifade edilecek olursa, dýþ borçlarýn çevrilebilirliði için GSMHnýn büyüme oranýnýn
ortalama %5ler düzeyinde gerçekleþmesi gerekmektedir. (Burada
dýþ ticaret açýðýndan kaynaklanan yýllýk 20-25 milyar dolarlýk ek dýþ
borçlanma gözönüne alýnmamýþtýr.)
Burjuva ekonomistlerinin makro düzey olarak tanýmladýklarý ülke ekonomisinin bütünsel durumu karþýsýnda yapýlanlar ise
mikro düzeyde, yani þirketler ve bankalar düzeyinde durumu kurtarmaktan ibarettir. Kemal Derviþ ve IMF programlarýnýn özü, ülkenin önde gelen þirket ve bankalarýnýn ayakta kalmasýný saðlamaktýr.
Bu nedenle, yakýnda düze çýkýyoruz ya da düze çýktýk gibisinden söylemlerin gerçek içeriði, tek tek belli þirketler ve bankalar
düzeyinde bulunabilir.
Son bankalar yasasýyla birlikte özsermayesi olan, ancak
gücünü yitirmiþ bankalara yapýlacak olan 5 milyar dolarlýk açýk
transferle birlikte söylenenlere bakýldýðýnda durum daha açýk görülecektir.
Kemal Derviþe göre, zor durumdaki bankalara verilecek ek
sermaye desteði ile piyasa yapýcý bankalar kurtarýlacak ve kurtulan bankalar kredi verebilir hale gelecektir. Böylece reel sektör84
bu bankalardan kredi alacak, yeni yatýrýmlar yapacak ve ekonomi
84
Reel sektör diye yeni bir deyim yaratýlmýþtýr. Bu moda deyimle ifade edilen,
ekonominin gerçek sektörü olarak sanayidir. Ekonomi-politikte mali, ticari, sanayi
sektörleri olarak geçen ekonomik birimler, yeni söylemde finans, hizmetler ve reel
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hýzla geliþecek, büyüyecek!
Tam bir Nasrettin Hoca hikayesi!
Bugün makro ekonomiyi az ya da çok izleyen herkesin bildiði gibi, piyasa yapýcý bankalar, aðýrlýklý olarak Hazine bonolarýnýn
alýcýsý durumundadýr. Tüm iç borçlarýn çevrilebilirliði safsatasýnýn
ardýnda yatan gerçek, bu bankalarýn sürekli hazine bonolarýnýn alýcýsý olarak varolmalarýdýr. Ýç borçlanma ise, dolaylý araçlar kullanýlarak dýþ borçlarýn ödenebilmesi için devletin iç piyasadan yüksek
faizle borçlanmasýndan baþka birþey deðildir. Bu nedenle, piyasa
yapýcý bankalarýn giderek bozulan yapýlarýnýn düzeltilmesi, hazine
bonolarý alýcýsý olarak varlýklarýný sürdürebilir hale getirilmesi zorunlu hale gelmiþtir. Bu bankalarýn, iddia edildiði gibi, reel sektöre
kredi verebilir hale getirilmesi diye birþey sözkonusu deðildir.
Gelinen nokta, daha fazla reel sektör kuruluþunun iflas etmesi, daha fazla iþsizlik, daha az üretmek ve daha az tüketmektir.
Tüketimin olabildiðince düþürülmesi, ayný zamanda desenflasyonist sonuçlar ortaya çýkarmasý açýsýndan da IMF programýnýn ayrýlmaz bir parçasýný oluþturmaktadýr.
Üretmeden ve tüketmeden, ister iç borca çevrilmiþ dýþ borçlar, ister doðrudan dýþ borçlar nasýl ödenecektir? Devlet bu borçlarý
ödemek için gerekli kaynaðý nereden bulacaktýr? Ýþte sorunun
geldiði son nokta burasýdýr.
Ýç ve dýþ borçlarýn çevrilebilirliði için gerekli kaynak, televoleci ekonomistlerin çok sevdikleri deyimle, faiz dýþý fazlayla, yani devletin vergi gelirleriyle saðlanacaktýr.
Üretim yapýlamadýðý koþullarda vergi kimlerden alýnacaktýr?
Herkesin bileceði gibi, doðrudan tüketiciden, yani iþçilerden,
köylülerden, kent küçük-burjuvazisinden. Bu ise, her türden tüketim üzerinden alýnan vergilerin sürekli artýrýlmasý anlamýna gelmektedir. Akaryakýt Tüketim Vergisinde yapýlan sürekli artýþlarýn ardýnda
yatan gerçek de budur.
Ancak sorun yine bitmemektedir.
Doðrudan tüketici olan kitleden vergi alýnabilinmesi için, öncelikle bu kesimin belli bir geliri olmasý þarttýr. Gelir ise, ücret ya
da maaþ olarak bu kesime veriliyor olmalýdýr. Ýþsizliðin sürekli büyüdüðü koþullarda gelirler sürekli azalacaðýndan, alýnan vergi miktasektör olarak tanýmlanmaktadýr. Ancak bunlar mali, ticari ve sanayi sektörleri kavramlarýndan çok daha muðlak kavramlar olduklarýndan, istenildiði gibi üzerinde
demagoji yapýlabilinmektedir. Týpký deðiþen ve deðiþmeyen sermaye kavramlarýnýn
karþýsýnda kullanýlan sabit ve döner sermaye kavramlarý gibi. Ancak ülkemizde reel
sektör deyiminin moda haline gelmesinin ana nedeni, küçük ve orta ölçekli sanayicilerin kendilerini bulunmaz Hint kumaþý gibi gösterme çabalarýnýn bir ürünüdür.
Reel sektör söylemiyle, kendilerinin ekonominin gerçek sahipleri olduklarýný söylemeye çalýþmaktadýrlar. Bu yolla, kamuoyu desteði saðlayarak devletten kendileri
için ek avantajlar saðlama peþindedirler.
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rý da sürekli azalacaktýr. Böylece doðrudan tüketim üzerinden alýnan
vergilerin yükseltilmesi ile gelir sahibi kesimlerden deðer transferi
yapýlmasý, yani faiz dýþý fazlanýn sürekli büyütülmesi olanaksýzdýr.
Bu durumda geriye kalan tek þey, kiþilerin parasal birikimleri ve
özel mülkiyetlerinde bulundurduklarý mallarýdýr, yani evler, arabalar, takýlar, ev eþyalarý vb. Sýra bunlarýn paraya çevrilmesi, yani satýlmasýndadýr.
Ýþte, dýþa baðýmlý (emperyalizm) bir ülke ekonomisinin ulaþtýðý
son nokta, tüm halk kitlelerinin olabilecek en geniþ ölçekte mülksüzleþtirilmeleridir. Artýk komünistlerin iktidara gelip, onlarýn evlerine, arabalarýna, eþyalarýna el koymasýndan korkmalarý gerekmemektedir. Onlar, bizzat kendi düzenleri tarafýndan mülksüzleþtirilecektir. Komünistlere yapýlacak tek þey býrakmaktadýrlar: mülksüzleþtirenlerin mülksüzleþtirilmesi.
Ýþte psiko-ekonomistlerin sonal olarak vardýklarý yer burasýdýr.
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Yeni [19.] Stand-by Anlaþmasý
Ve [Son] Niyet Mektubu
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 65, Ocak-Þubat 2002

Hemen hemen her ay iki kez düze çýktýk, krizi
geçiþtiriyoruz türünden açýklamalar yapan Kemal
Derviþin en son 4 Aralýk tarihli açýklamasýna bakýlacak
olursa 2002 yýlýnda enflasyon %35lere indirilecek
ve düze çýkýlacaktýr. Böyle bir geliþme saðlanabilmesi
için yapýlmasý gereken ise IMF ile yeni bir stand-by
anlaþmasý imzalamak olmaktadýr. Basýnda yer alan
haberlere göre, 20 kiþilik IMF heyeti Ankarada yeni
stand-by anlaþmasýný hazýrlamaktadýr. Maliye Bakaný
Sümer Oralýn açýklamasýna göre, bu yeni stand-by anlaþmasý üç yýl süreli olacaktýr. Bu yeni stand-by anlaþmasýnda nelerin yer alacaðý henüz tam olarak bilinmemektedir...
Ancak kamuoyuna yansýyan bilgilere göre, yeni
stand-by anlaþmasýnýn ilk uygulamalarý devlet yönetimine iliþkin olacaktýr. Kamu harcamalarýnýn azaltýlmasý paravanasý altýnda devletin vergi dýþý tüm ekonomik kaynaklarý ve faaliyetleri tasfiye edilecektir. Gelinen aþama, devletin küçültülmesi deðil, doðrudan
tasfiyesi aþamasýdýr. Bu nedenle, bugünden itibaren
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ekonomik yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþýnýn
aðýrlýk noktasýný devlet ve devlet yönetimi oluþturacaktýr. Böylece siyasal devlet ile ulusal devletin gereksiz
bir yük olduðu kanýsý kitlelerde yaratýlmaya
çalýþýlacaktýr. Bu ise, seçme ve seçilme hakký baþta olmak üzere tüm siyasal hak ve özgürlüklerin ortadan
kaldýrýlmasý için uygun bir ortam hazýrlayacaktýr.
Diyebiliriz ki, IMF tarafýndan Ankarada hazýrlanan
yeni stand-by anlaþmasý ile seçimler ve seçimlerle iþbaþýna gelen hükümetlerin yönettiði siyasal devlet tasfiye
edilecek ve yerine atanmýþ ekonomistler ve ekonomi
geçirilecektir.
[Kurtuluþ Cephesi, 64. Sayý, Kasým-Aralýk 2001]
Ve tarihler B. Ecevitin tarihi ABD gezisini gösterdiðinde (18
Ocak 2002) Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný sýfatýyla Kemal Derviþ yeni stand-by anlaþmasýyla ilgili yeni Niyet Mektubunu Washingtonda imzalayarak IMFye sunmuþtur.
Ýmza günü Kemal Derviþ, gazetecilere þu açýklamayý yapmýþtýr:

SAKLI BÝR ÞEY YOK
Derviþ, kabul edilmesinden sonra niyet mektubunun kamuoyuna açýklanacaðýný belirtti.
Derviþ, Kabul edilen yasalarýn yürürlüðe girmesi, ondan
sonra Bakanlar Kurulunun da üstünde çalýþtýðý yatýrým ortamý
ile ilgili, þeffaflaþmanýn birtakým önlemleri ile ilgili, kamu bankalarýndaki yapýlanmayla ilgili bazý çalýþmalar devam ediyor.
Yani saklý bir þey yok. Ancak, ayrýntýlar üzerinde kesin sonuca
varmadan daha fazlasýný söylemek yararlý olmaz. Niyet Mektubunu her zaman yaptýðýmýz gibi bu seferde kamuoyuna
açýklayacaðýz..

Böylece hazýrlýklarýna Kasým 2001 ortalarýnda baþlanan ve Aralýk ayýnda hazýrlandýðý ilan edilen yeni stand-by anlaþmasýnýn koþullarý
(ki Niyet Mektubu bu koþullarýn kabul edildiðini belirten bir anlaþma
metnidir) Þubat ayýna girilirken henüz ve yine kamuoyuna açýklanmamýþtýr. Nisan 2001 tarihinde 15 günde 15 yasa çýkmazsa IMF ile
anlaþma olmaz diyerek icraata baþlayan Kemal Derviþin yeni standby anlaþmasýna iliþkin olarak yaptýðý tek açýklama, IMFnin 10 milyar
dolar kredi vereceðini ve 10 milyar dolarlýk kaynaðý serbest býrakmak için ihale, tütün ve borçlanma kanunlarýnýn yasalaþmasýný
þart koþtuðunu açýklamasý olmuþtur.
2002 yýlýna girildiðinde IMFnin baþka þartlar da koþtuðu
gazetelere yansýtýlmaya baþlanmýþtýr. Bunun ardýndan Bankalar Yasasýnýn çýkmasý ve Cumhurbaþkaný tarafýndan imzalanmasýnýn gerekli olduðu dolaylý yollardan yazýlýp çizilmeye baþlanmýþtýr.

270

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

KURTULUÞ CEPHESÝ
10 Ocak günü TBMM tarafýndan alelacele çýkartýlarak Ecevitin
ABD gezisine yetiþtirilen Bankalar Yasasý deðiþikliðinin üç maddesinin 25 Ocak günü Cumhurbaþkaný tarafýndan veto edilmesi üzerine havaalanýnda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Kemal Derviþ,
Bu durum IMF ile iliþkileri olumsuz etkileyecektir þeklinde kýsa
bir açýklama yaptýktan sonra yakýn arkadaþý Prof. Dr. Asaf Savaþ
Akatýn Yeniköydeki evine gitmiþtir.
Böylece IMF Ýcra Kurulunun 4 Þubat ta toplanarak yeni
stand-by anlaþmasýný onaylayacaðý bilgisinden baþka hiç bir bilgi
resmen kamuoyuna açýklanmamýþtýr.
Kamuoyuna sýzan bilgilere bakýldýðýnda, böylesine gizlilik
ve ketumluk içinde hazýrlanan yeni stand-by anlaþmasý okunduðunda þok edici olmasa bile, uygulamasýyla ülkeyi þok edeceðini, yani
tümüyle hareketsiz ve iþlevsiz bir yapýya sokacaðý görülmektedir.
IMFnin 2002-2004 arasýnda geçerli olacak olan stand-by anlaþmasýyla vereceði ilan edilen 10 milyar dolarlýk kredi için þart koþtuðu
ilan edilen Tütün Yasasý, bilindiði gibi, 3 Ocak günü eski haliyle
meclisten geçirilmiþ ve Cumhurbaþkaný tarafýndan zorunlu olarak
onaylanarak yürürlüðe girmiþtir.
Yeni tütün yasasý, bir yandan Tekelin özelleþtirilmesini garanti altýna alýrken, diðer yandan 2002 ve sonraki yýllar tütün ürünü
için destekleme alýmý yapýlmaz hükmünü getirmektedir. Üzerinde en çok konuþulan ve bakanýn istifasýna yol açan yabancý sigara
tekellerine iliþkin hüküm ise, yýllýk en az 2 milyar adet sigara üreten
ler ayný markadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilecek,
fiyatlandýrabilecek ve satabilecekler þeklinde yasalaþtýrýlmýþtýr.
Tütün Yasasýnýn bu yeni maddeleriyle yerli tütün üretimi tümüyle kendi kaderine terkedilmektedir. Destekleme alýmýnýn tümüyle kaldýrýlmasý, en açýk biçimde tütün köylülerinin topraklarýný
ellerinden çýkarmalarýna ve kentlere göç etmek zorunda kalmalarýna neden olacaktýr. Kalan ise, tüm sigara piyasasýnýn Philip MorrisSabancý ile R.J. Reynoldsýn tekeli altýna sokulmasýdýr.
Yeni stand-by anlaþmasý için Kemal Derviþin IMF þartý olarak ileri sürdüðü Kamu Ýhale Yasasý ise, 4 Ocak günü meclisten geçerek yasalaþmýþtýr.
Yeni Kamu Ýhale Yasasýyla, küçük bir kaç istisna dýþýnda yabancý þirketlerin her türlü kamu ihalesine doðrudan katýlmalarý
serbest hale getirilmiþtir.
Yabancý þirketlerin kamu ihalelerine doðrudan katýlmalarýnýn
önünün açýlmasýyla, özellikle 1980 askeri darbesiyle birlikte orta direk yaratmak amacýyla en geniþ ölçekte uygulanan yerli ortak uygulamasý büyük ölçüde ortadan kaldýrýlmýþ olmaktadýr. Genellikle
küçük ve orta ölçekli müteahhit firmalarý ile yabancý þirketlerin kaðýt
üzerinde ortaðý görünerek komisyon alan T. Özal dönemi yeni
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iþbitiriciler bu yolla tasfiye edilmektedir. Bu da, oligarþi dýþýndaki
sömürücü sýnýf ve tabakalarýn ekonomik gücünü önemli ölçüde
zayýflatacaktýr. Böylece, oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýf ve tabakalar arasýndaki ayrýþmalar ve bölünmeler ve bunun siyasal yansýlarý,
ekonomik tasfiye yoluyla ortadan kaldýrýlarak, oligarþinin (dolayýsýyla emperyalist tekellerin) 1990 sonrasýnda bu nedenle zayýflayan siyasal otoritesi güçlendirilmiþ olunacaktýr. Hiç söylemeye gerek yoktur
ki bu yasa, diðer yandan emperyalist tekellerin ülke içindeki siyasal iliþkilere doðrudan müdahalesinin yolunu da açmýþ olmaktadýr.
Son yasa ise, Kemal Derviþin bu durum IMF ile iliþkileri
olumsuz etkileyecektir dediði Bankalar Yasasýdýr. Tam adýyla Mali
Sektöre Olan Borçlarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun olan bu yasa, daha önceki yazýmýzda deðindiðimiz gibi, özsermayesi olan, ancak gücünü
yitirmiþ olan bankalara sermayelerini güçlendirmek görünümü
altýnda para transferi yapýlmasýný içermektedir. Ancak yasa, sadece
özsermayesi olan, ancak gücünü yitirmiþ bankalarýn sermayelerini güçlendirmekle sýnýrlý olmayýp, kamu bankalarýnýn (Ziraat Bankasý, Halk Bankasý ve Emlak Bankasý) özelleþtirilmesini de kapsamaktadýr.
Doðal olarak her özelleþtirme uygulamasýnda yapýldýðý gibi,
özelleþtirilecek kamu bankalarýnýn da, satýn alacaklar için uygun
hale getirilmesi yasal hale getirilmiþtir. Kemal Derviþin çok önemli diyerek aceleyle TBMMden geçirttiði yasa, Ziraat Bankasý ile Halk
Bankasýnýn 900 þubesinin kapatýlarak 30.000 çalýþanýnýn iþten çýkartýlmasýný en kolay yoldan halletmektedir.
Cumhurbaþkaný Sezer tarafýndan veto edilen yasanýn 6. maddesinde þöyle denilmektedir:
Bankalarda 31.12.2002 tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tâbi olmayan personel çalýþtýrýlamaz. Yeniden
yapýlandýrma sürecinde bankalarýn yönetim kurullarýnca gerek özel hukuk hükümlerine göre çalýþtýrýlmak üzere kendisine sözleþme teklif edilen ancak özel hukuk hükümlerine göre
çalýþmayý kabul etmeyen gerekse özel hukuk hükümlerine
göre çalýþmasý uygun görülmeyip sözleþme imzalanmayan personel, bankalarýn yönetim kurullarýnca Devlet Personel
Baþkanlýðýna bildirilir.

Görüldüðü gibi, bankalarda özel hukuk hükümlerine tâbi
olmayan personel çalýþtýrýlamaz denilerek, daha özelleþtirilmeden
Ziraat ve Halk Bankasýnda çalýþan memurlarýn kamu görevlisi olma nitelikleri ellerinden alýnmaktadýr. Bu durum bir kez gerçekleþtirildikten sonra, bu bankalarda çalýþanlar özel hukuk kapsamýnda
hýzla iþten çýkartýlabilinecektir. IMFnin koþullarýndan birisi olan kamu
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çalýþanlarýnýn sayýsýnýn azaltýlmasý, böylece basit bir yasa tekniði
oyunu ile kolayca uygulamaya sokulmak istenmektedir. Yasanýn bu
maddesi, bu haliyle yasalaþtýðý takdirde, Ziraat ve Halk Bankasýndan
ilk elde çýkartýlmasý planlanmýþ olan 30.000 kiþi, baþka kamu
kuruluþlarýna atanmadan, doðrudan iþten atýlacaklardýr.
Yine Cumhurbaþkaný Sezer tarafýndan þimdilik veto edilmiþ
olan 7. maddede ise þunlar yazýlýdýr:
Özel kanunlarla kurulmuþ kamu tüzel kiþiliðini ve idari ve
malî özerkliði haiz kurul, üst kurul ve bunlara baðlý kurumlarýn
yýllýk hesaplarý Baþbakanlýk tarafýndan belirlenen Baþbakanlýk
müfettiþi, Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve
Maliye müfettiþinden oluþan bir komisyon tarafýndan denetlenir.
Bu madde kapsamýndaki kurul, üst kurul ve bunlara baðlý
kurumlarýn faaliyetleri hakkýndaki yýllýk rapor, her yýlýn Mayýs
ayý sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulur. Bu kurul ve kuruluþlar faaliyetlerine iliþkin olarak yýlda bir defa TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirir.
Bu madde kapsamýndaki kurul, üst kurul ve bunlara baðlý
kurumlar 6245 sayýlý Harcýrah Kanunu, 1050 sayýlý Muhasebei Umumiye Kanunu ve 832 sayýlý Sayýþtay Kanununa tâbi
deðildir.
Bu madde kapsamýndaki kurul, üst kurul ve bunlara baðlý
kurumlarýn kanunlarýndaki ve diðer kanunlardaki bu maddeye
aykýrý hükümler uygulanmaz.

Basit, basit olduðu kadar kurnazca sözcük oyunlarýyla özelleþtirme süreci içinde Ziraat ve Halk Bankasý ile diðer kamu kuruluþlarýn tüm denetim yollarý ortadan kaldýrýlmaktadýr.
Öyle ki, Cumhurbaþkanlýðýna baðlý Devlet Denetleme Kurulu
ile genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri ile mallarýný
TBMM adýna denetlemekle görevli Sayýþtay devreden çýkartýlmaktadýr. Bu, doðrudan Cumhurbaþkanlýðý ile TBMMnin kurum olarak
devreden çýkartýlmasýndan baþka birþey deðildir.
Diðer yandan maddenin son paragrafýyla özel kanunlarla
kurulmuþ kamu tüzel kiþiliðini ve idari ve malî özerkliði haiz kurul,
üst kurul ve bunlara baðlý kurumlarýn denetimi de ortadan kaldýrýlmaktadýr. Bu kurumlar ise, Rekabet Kurumu, Telekomünikasyon
Kurumu ve Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumudur.
Kemal Derviþin sözleriyle ifade edersek, özsermayesi olan,
ancak gücünü yitirmiþ bankalara sermaye desteði saðlamak amacýyla çýkartýldýðý iddia edilen yasa, ayný zamanda kamu bankalarýnýn
özelleþtirilmesi ve çalýþanlarýnýn iþten çýkarýlmasý yasasý haline getirilmiþtir. Daha da önemlisi, yine Kemal Derviþin þeffaf yapýlacaðýný
ilan ettiði uygulamanýn yasasý bile, baþtan sona þeffaflýktan kaçmanýn, yapýlacak iþleri denetimden kaçýrmanýn yollarý ile doludur.
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Bu öylesine yüzsüzce yapýlmýþtýr ki, yasanýn geçici maddesine þunlar
kolayca yazýlabilmiþtir:
Ziraat Bankasý, Türkiye Halk Bankasý ve Türkiye Emlâk
Bankasý Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu üyelerinin bu
Kanun ve 4603 sayýlý Kanun hükümleri çerçevesinde yaptýklarý iþlemlerden dolayý hukuki sorumluluklarý bankacýlýk sektöründe faaliyette bulunan özel bankalarýn yönetim, denetim ve tasfiye kurullarýna uygulanan özel hukuk hükümlerine
ve mevzuata tâbidir.
(Bu bankalarýn), Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu üyeleri ceza ve idare hukuku bakýmýndan memur sayýlmazlar.

Kamu bankalarýnýn özelleþtirilmesi ve tasfiye edilmesiyle görevli yöneticiler, deneticiler ve tasfiye görevlilerinin daha sonraki zamanlarda (aylar ya da yýllar sonrasýnda) yaptýklarý iþlemlerden dolayý
sorumlu tutulmamalarý için Bankalar Yasasýna eklenen bu hüküm, açýk ve net biçimde, kamu bankalarýnýn yönetici, denetici ve
tasfiye görevlilerinin kamu çýkarlarýný deðil, özel çýkarlarý koruyacaklarý alenen ilan edilmektedir.85
Kemal Derviþin övünerek, Devlet desteði hala sermayesi
olan yani sýfýrýn üstünde ancak bu sermayesinin bir kýsmýný kriz nedeniyle yitirmiþ bankalara çok þeffaf ve aslýnda zor þartlarda verilecek. Birincisi, daha fazla sermaye koymak zorunda olacak banka
sahibi. Ýkincisi hesaplarý üç aþamalý denetimden geçecek. Bir þimdiki
denetim, iki bu denetime ek denetim,üç BDDKnýn denetimi. Bu
þeffaflýða daha hiçbir zaman Türkiyede ulaþamadýk dediði þeffaflýk
ise, Enron olayý ile birlikte daha þeffaf hale gelmiþtir.
Bilineceði gibi, Enron, ABDnin en büyük enerji sektörü þirketidir. Her Amerikan dev þirketi gibi, uluslararasý tekel durumundadýr. Türkiye de dahil olmak üzere, dünyanýn hemen her yerinde
elektrik santralleri, daðýtým þebekeleri, gaz boru hatlarý, rüzgar enerjisi santralleri gibi yüzlerce alanda faaliyet yürüten Enron, dünya
ekonomik bunalýmýnýn en büyük iflasý olarak tarih yazmýþtýr.
Enronun varlýk büyüklüðü 30 Eylül 2001 itibariyle 62 milyar
dolarý aþmaktadýr. Yýllýk cirosu 111 milyar dolardýr. Bu haliyle Enronun
iflasý, dünya mali tarihinin en büyük iflasý niteliðindedir. (Ýkinci sýradaki en büyük iflas 1987 yýlýnda 51 milyar dolarla Texaco Inc. iflasýdýr. Onlarý 1988 yýlýnda 46.1 milyar dolarla Financial Corp. of Amerika izlemektedir.)
Böylesine büyük bir iflas olayý, bugün dünya emperyalist ekonomilerinin içinde bulunduðu bunalýmýn boyutlarýný göstermekle
85
Elbetteki herkesin kendi özel çýkarý peþinde koþmasýnýn bir meziyet ve
ahlak olarak sunulduðu, kamu çýkarlarýndan sözetmenin aptallýk olarak kabul
edildiði bir ortamda, kamunun da böylesine bir yasa deðiþikliði karþýsýnda tepki
göstermesi beklenemez.
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birlikte, ayný zamanda yolsuzluklarýn kökeninin nerelerde yattýðýný
da açýkça göstermektedir.
Enron iflasý ile birlikte, þirketin ABD baþkaný W. Bushla olan
parasal iliþkileri basýnda yer alýrken, diðer yandan baðýmsýz mali
denetçisinin þirkete ait binlerce belgeyi ve bilgisayar kayýtlarýný
iflas ilanýndan kýsa süre önce imha ettiði ortaya çýkmýþtýr.
Bu baðýmsýz mali denetçi, Türkiye deki gerçek adýyla Yeminli Mali Müþavir ise ünlü denetim ve danýþmanlýk þirketi Arthur Andersendir.
Arthur Andersen denetim ve danýþmanlýk þirketi ülkemizde
de birçok kuruluþun mali denetmenidir. Kemal Derviþin son Bankalar Yasasýnda þeffaflýk olarak ilan ettiði üç aþamalý denetimi
gerçekleþtirecek olan þirket de Arthur Andersendir.
Arthur Andersenin ülkemizdeki faaliyetleri bununla sýnýrlý deðildir.
Telekomu özelleþtirme sürecine hazýrlayacak olan danýþmanlýk ihalesini 2.8 milyon dolara Arthur Andersen kazanmýþtýr. Denetim ve danýþmanlýk þirketi Arthur Andersenin Türk Telekomun
özelleþtirmeyle ilgili planlarý (kendi dillerinde stratejiyi) hazýrlayacak
ve yaklaþýk bir yýl içinde de þirketi yeniden yapýlandýracaktýr. Ayrýca
Fona alýnan 19 bankanýn bazýlarýnýn da mali denetimi bu þirket
tarafýndan yapýlmaktadýr.
Diyebiliriz ki, Arthur Andersen, her türlü muhasebe hilelerini
kullanarak danýþmanlýk yaptýðý þirketlerin bilançolarýnda makyaj
yapmakta uzmanlaþmýþ bir þirkettir. Dolayýsýyla denetim iþlemleri
sýrasýnda da, ayný uzmanlýðýný kullanarak, þiþirilmiþ bilançolarla
þirketleri iyi durumda göstermektedir. Elbetteki, tüm bu uzmanlýklarýný, kim daha çok para verirse onun hizmetine sunmaktadýrlar.
Ancak Arthur Andersen þirketinin kamuoyunca çok bilinmeyen bir baþka popüler yaný daha bulunmaktadýr: Ýnsan kaynaklarý uzmanlýðý.
Bir yazarýn ifadesiyle söylersek, insan kaynaklarý uzmanlýðý,
yükselen mesleklerin baþýnda gelmektedir. Asli iþlevleri ise, yazar
tarafýndan þöyle ifade edilmektedir:
Kafa avcýlýðý, bilimsel adýyla insan kaynaklarý uzmanlýðý Türkiye de de yükselen mesleklerden biri haline geldi.
Kafa avcýlarýnýn iþi; doðru iþe doðru kiþiyi bularak baþarýyý saðlamak; 10 kiþinin yapacaðý iþi doðru seçimlerle 5
kiþiye yaptýrýp maliyet düþürmek. Bu uðurda gerekirse baþka firmalarýn baþarýlý elemanlarýný yeni iþler için cazip tekliflerle ayartmaktan da kaçýnmýyorlar. Veya bir yerlere
transfer olmak isteyenler, onlara gizlice baþvurup daha
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cazip iþler bulmaya çalýþýyorlar. Onlar da yüksek komisyonlarla aracýlýk yaparak, bazý elemanlarý firmalarýndan kopararak baþka firmalara geçmelerini saðlýyorlar.86
Ýþte, Enron olayýnda muhasebe kayýtlarýný ve belgelerini imha
eden, ülkemizde Telekomun özelleþtirilmesini planlayan, Fona devredilen bankalarýn yeminli mali müþaviri olan ve son olarak Bankalar Yasasý ile özel bankalara kaynak transferinde denetçi olarak
görevlendirilen Arthur Andersen þirketi, böylesine her türlü ahlaki
deðerlerden uzak, sadece para için yaþayan ve her þeyi yapan insanlardan oluþan bir topluluktur.
Kemal Derviþin IMF ile yapýlacak olan 19. stand-by anlaþmasý
için olmaz-sa-olmaz koþul olarak ileri sürdüðü yasalarýn neler getirdiði bu kýsa bilgilerle bile anlaþýlabilir olmaktadýr.
Öyle görülmektedir ki, 19. stand-by anlaþmasýnýn kýsa vadeli
ilk hedefi, orta burjuvazinin (tekelleþememiþ sanayi ve ticaret
burjuvazisi) mülksüzleþtirilmesi ve siyasal olarak tasfiye edilmesidir. Özellikle bu tasfiyede ilk planda banka sahibi kesim ile
yasal zorunluluk nedeniyle yabancý þirketlerin yerli ortaðý sýfatýyla komisyon alan kesim yer almaktadýr. Kemal Derviþin doðrudan
yabancý sermaye yatýrýmlarý için ortamý iyileþtirme söyleminin yeni
içeriði de bu kesimlerin tasfiye edilerek yabancý sermaye için kâr
oranlarýný yükseltmek olmaktadýr. Bu amaçla, her türlü demagoji,
propaganda, yasa oyunlarý kullanýlmaktadýr.
Yeni stand-by anlaþmasýnda çalýþan kesimler için yeni bir
þey bulunmamaktadýr. Onlar, dün olduðu gibi, bugün de %5-10
ücret ve maaþ artýþlarýyla ve reel olarak %50-70 ücret ve maaþ azalmasýyla daha da yoksullaþarak yaþamlarýný sürdürmeye devam edeceklerdir. Elbette onbinlerce yeni iþsizler ordusuna katýlmadýklarý
sürece.
Köylüler, destekleme alýmlarýnýn kaldýrýldýðý koþullarda, bir
süre doðrudan gelir desteði söylemiyle avutulmaya devam edilecekler ve giderek topraksýz köylü ya da kentlerin iþsizler ordusunun
yeni üyeleri olarak ortaya çýkmaya devam edeceklerdir.
Elinde hala biraz parasý kalmýþ olan küçük-burjuva kesimler
ise, dün olduðu gibi, borsa, repo, döviz, bono söylemleri arasýnda
bu paralarýný da yitirerek, düþük gelirliler kategorisine ineceklerdir.
Hepimiz gerçekten Türkiyenin iyiliði için çalýþýyoruz. Türkiyenin gücünü bu anlayýþ ve dayanýþma
artýrýyor. Diðer önemli bir konu yasal çalýþmalarla
ilgili. Bir çok yasa çýktý. Ayný hýzda sürmesi müm86
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kün deðil. Önümüzde yapýlmasý gereken iþler var.
Mesela Ýhale Kanunu, þeffaflýk açýsýndan çok önemli. Bazý konularda belki yeterince tartýþýlmadý. Ama
çok hýzlý çalýþmaya mecburduk, ekonomideki yeni
gücünü siyasal alana taþýyabilen çok saygýn bir
Türkiye hepimizin önemini yansýtýyor. Güçlü bir ekonomi olmadan güçlü bir Türkiye olamaz. En büyük
yurtseverlik güçlü ekonomiye destek vermektir. (15 Mayýs 2001, Kemal Derviþ)

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

277

KURTULUÞ CEPHESÝ

Nihayet
Enflasyon Düþtü,
Kriz Bitti!
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 67, Mayýs-Haziran 2002

Mayýs ayý enflasyon rakamlarý DÝE tarafýndan 3 Haziran günü
açýklandý.
Buna göre, Mayýs ayýnda bir önceki aya göre TEFE (Toptan
Eþya Fiyat Endeksi) %0,4 artarken, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)
%0,6 artmýþtýr.
Uzmanlarýn beklentilerinin çok altýnda gerçekleþen bu fiyat
artýþlarý karþýsýnda Kemal Derviþ þu açýklamayý yapmýþtýr:
Mayýs aylarý itibariyle bakýldýðýnda; bu yýlki Mayýs ayý
TÜFE artýþ oraný, söz konusu endeksin hesaplan- maya
baþlandýðý 1987 yýlýndan bu yana; TEFE artýþ oraný, söz
konusu endeksin hesaplanmaya baþlandýðý 1982 yýlýndan bu yana; imalat sanayii fiyat endeksi artýþ oraný da
söz konusu endeksin hesaplanmaya baþlandýðý 1984 yýlýndan bu yana en düþük aylýk enflasyon oranlarý olmuþtur.
2002 yýlýnýn Ocak-Mayýs dönemine iliþkin kümülatif verilere bakýldýðýnda ise TÜFEde yüzde 11.3, TEFE de yüzde
11.2 ve özel imalat sanayiindeki yüzde 7.7lik enflasyon
oranlarý, TÜFE için 1987, TEFE için 1982, özel imalat sanayii
için de 1984 yýlý olmak üzere, söz konusu endekslerin hesaplanmaya baþladýðý tarihten bu yana gerçekleþen en
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düþük 5 aylýk enflasyon verileridir.
Yýlýn önceki aylarýndaki verilerin ardýndan, Mayýs ayýna
iliþkin enflasyon verileri de 2002 yýlý sonu için öngörülen
yüzde 35lik enflasyon hedefinin gerçekçiliðini bir kez daha
göstermiþtir.
Kamuoyuna duyurulur.
Böylece otuz yýllýk enflasyon canavarý nýn belinin büküldüðü, DÝE verileriyle ve Kemal Derviþin izahlarýyla görülür hale
gelmiþtir.
Ne pazardaki enflasyonda belli bir düþme, ne de kitlelerin
alým gücünde belli bir iyileþme mevcut deðilken ortaya çýkan bu
rakamlarýn anlamýný, her ne kadar Kemal Derviþ izah etmiþse de,
anlamak pek kolay görünmemektedir.
ÝTOnun (Ýstanbul Ticaret Odasý) 1995 bazlý Ýstanbul Ücretliler
Geçinme Endeksine göre, Mayýs ayýnda tüketici fiyatlarý %1,7 artmýþtýr. Diðer yandan ÝZTOnun (Ýzmir Ticaret Odasý) 1996 bazlý Ýzmir
Ýli Tüketici Fiyatlarý Endeksine göre ise, fiyatlar bir önceki aya göre
binde 2 oranýnda düþmüþtür.
Görüldüðü gibi, birbirinden farklý yýllarý esas alan iki ayrý endekse göre enflasyon rakamlarý farklý çýkmaktadýr. 1995 yýlýný esas alan
ÝTO endeksi ile 1996 yýlýný esas alan ÝZTO endeksinin arasýndaki
farklýlýk, sadece sayýsal deðil, ayný zamanda yükselme ve düþme
farklýlýðý olarak da ortaya çýkmaktadýr.
Kemal Derviþin yaptýðý açýklamaya göre ise, DÝEnün açýkladýðý enflasyon rakamlarýnýn esas alýndýðý yýl TÜFEde 1987, TEFEde
1982dir.
Oysa, DÝEnün resmi açýklamasýna göre, 1994=100 Temel
Yýllý Toptan Eþya Fiyatlarý Genel Ýndeksi 2002 Mayýs ayýnda %0,4

Ocak
ªubat
Mart
Nisan
Mayýs
Haziran
Temmuz
Aðustos
Eylül
Ekim
Kasým
Aralýk

Aylýk Enflasyon
Toptan Eºya
Tüketici
2000
2001
2002
2000
2001
5,8
2,3
4,2
4,9
2,5
4,1
2,6
2,6
3,7
1,8
3,1
10,1
1,9
2,9
6,1
2,4
14,4
1,8
2,3
10,3
1,7
6,3
0,4
2,2
5,1
0,3
2,9
0,7
3,1
1,0
3,3
2,2
2,4
0,9
3,5
2,2
2,9
2,3
5,4
3,1
5,9
2,8
6,7
3,1
6,1
2,4
4,2
3,7
4,2
1,9
4,1
2,5
3,2

2002
5,3
1,8
1,2
2,1
0,6

Kaynak: Devlet Ýstatistik Enstitüsü (DÝE) verileri
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artýþ göstermiþ ve 1994=100 Temel Yýllý Tüketici Fiyatlarý Genel
Ýndeksinde, bir önceki aya göre %0,6 artmýþtýr.
Kemal Derviþ psiko-ekonomist yöntemler kullanan bir kiþi
olarak, Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda yaptýðý gibi, gerçeklerle uzaktan yakýndan ilgisi olmayan ve birbiriyle çeliþen açýklamalar yapmayý sürdürmektedir. Eðer bu, enflasyonu düþürmeyi hedeflemediklerini ilan ettiði 2002 yýlýnda enflasyonun düþmeye
baþladýðýný açýklamak için yaptýðý bir çarpýtma deðilse, en hafif deyimle, ülkedeki resmi verilerin nasýl derlendiðinden bile habersizdir.
ÝTOnun 1995 bazlý, ÝZTOnun 1996 bazlý ve DÝEnin 1994 bazlý enflasyon endekslerinin farklý sonuçlarý ne denli açýksa, Kemal Derviþin
var olmayan ve hesaplanmayan 1987 ya da 1982 bazlý enflasyon endeksinin sonuçlarý da o denli farklý olacaðý açýktýr.
Bu farklý enflasyon endeksleme yöntemlerinin gösterdiði gerçek ise, ülkemizde gerçek bir enflasyon hesaplama yönteminin bulunmadýðýdýr. Bu da, istenildiðinde istenilen seviyelerde enflasyon
rakamý açýklamayý olanaklý hale getirmektedir. Böylece istatistik,
sözcüðün tam anlamýyla, yalan söyleme yöntemi olarak ders kitaplarýndaki tanýmýna uygun hale getirilmiþtir.87
Ancak ülkemizde yapýlanlar bu kadar matematiksel ve yöntemsel de deðildir. Kullanýlan yöntem, en açýk biçimde psikolojiktir.
Bu psikolojik enflasyon hesaplama yöntemine göre, yani psikolojik tüketici ve toptan eþya endeksleri, endeks rakamlarýnýn hesaplandýðýndan bir gün önce fiyat indirimine gitme ve bir gün sonra fiyat artýþlarý yapma þeklinde bir devlet politikasý haline gelmiþtir. Bu
açýdan Mart ve Mayýs ayý enflasyon rakamlarý tipik örnek oluþturmaktadýr.
Mayýs ayý enflasyon rakamlarýna iliþkin olarak yapýlan ön araþtýrmalara göre, TÜFE deki artýþýn %1,9, TEFEdeki artýþýn %1,7 olacaðý tahmin edilmiþtir. Tüm politikacýlarýn ve ekonomi yönetiminin
çok önemsediði piyasalar da, bu tahminlere göre hareket etmiþken,
DÝEnün açýkladýðý rakamlar sürpriz olmuþtur. Ekonomiden sorumlu
Devlet Bakaný Kemal Derviþ ve onun hizmetinde bulunduðu IMFye
göre, %0,4lük fiyat artýþý olumlu bir geliþmenin belirtisi olarak yorumlanýrken, piyasalar tam tersi yönde tepki vermiþtir.
Devletçe açýklanan enflasyon rakamlarýna piyasalarýn tep87
IMF bile Türkiyedeki istatistik sistemini zayýf bulduðunu açýklamýþtýr. IMF
tarafýndan hazýrlanan Türkiyede Veri Toplama ve Yayýmlama Sistemle- rinin Ýyileþtirilmesine Yönelik Raporda, özellikle milli gelir hesaplamasýnda 1987 yerine 1996
yýlýnýn baz alýnmasýný isteyen IMF, enflasyon rakamlarý konusunda sadece hane
halký tüketimine iliþkin verilerin daha ayrýntýlý olarak saptanmasýný istemiþtir. IMF,
enflasyon hesaplamasýndaki mevcut durumdan fazlaca rahatsýz görünmemektedir.
Bunun nedeni de, bu hesaplama yöntemiyle istenildiðinde istenilen seviyede bir
enflasyon rakamýnýn ellerinin altýnda bulunmasýdýr. Bu yolla, halký kandýrmanýn daha
kolay olduðunu düþünmektedirler.
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Bir önceki aya göre TÜFE'de en yüksek artýþ, en az artýþ veya düþüþ gösteren maddeler
Nisan
2002’ye
Göre
20,0

Nisan
2001’e
Göre
51,5

Mücevher

10,4

40,8

Makyaj Malzemeleri

0,5

38,0

Keten Kumaº

10,4

47,7

Nakliye Ücreti

0,4

29,5

Belediye Ekmeði

9,9

62,4

Makarna

-0,3

79,2

Dana Eti

8,6

45,1

Bulaþýk Deterjaný

-0,3

56,7

Dondurma

7,6

44,8

Sabun

-0,5

54,7

Tiþört (Kadýn)

Nisan
2002’ye
Göre
0,5

Bisküvi

Nisan
2001’e
Göre
42,4

Gömlek (Erkek)

7,5

62,3

Margarin

-0,6

34,4

Böcek ve Sinek Ýlaçlarý

6,6

34,8

Yumuþatýcý

-0,8

51,0

Bisiklet

5,7

79,0

Ayçiçek Yaðý

-1,0

92,8

Tavuk Eti

5,6

37,7

Ekmek

-1,6

41,0

Uçak Ücreti

5,1

48,7

Bebek Bezi

-2,6

92,3

Yumurta

4,8

87,2

Ev Temizlik Sabunlarý

-2,8

42,5

Ayakkabý (Erkek)

4,8

60,1

Köprü Geçiº Ücreti

-5,6

25,8

Salça

4,4

82,0

Patates

-6,8

67,3

Mazot

4,3

47,0

Otoban Geçiº Ücreti

-15,0

154,8

Tüp Ücreti

2,1

25,8

Kývýrcýk

-19,3

66,6

Benzin

2,0

39,8

Salatalýk

-29,8

49,0

Zeytin

1,7

36,1

Kabak

-39,1

45,9

Belediye Suyu

1,4

66,0

Domates

-45,5

33,4

Elektrik Ücreti

0,7

46,5

Sivribiber

-48,8

57,7

kisi, bir yandan ÝMKB endeksinin düþmesi þeklinde olurken, diðer
yandan faiz oranlarýnýn yükselmesi þeklinde olmuþtur.
Bunun iki temel nedeni bulunmaktadýr:
Birincisi, Ocak ayýnda imzalanan 19. stand-by anlaþmasýna
göre, resmi enflasyon hedeflemesinin en erken 2002 yýlýnýn son
çeyreði olarak belirlenmiþ olmasýdýr. Bir baþka deyiþle, Ocak ayýnda IMF ile imzalanan yeni stand-by anlaþmasýnda açýkça ifade edildiði gibi, resmi enflasyon hedeflemesi, asýl olarak 2003 yýlý hedefleri
içine alýnmýþtýr. Dolayýsýyla 2002 yýlýnda resmi olarak bir enflasyon
düþürme programý mevcut deðildir. Buna karþýn, Þubat ayýndan itibaren DÝEnin açýkladýðý enflasyon rakamlarýnýn düþük çýkmasý üzerine, IMF belgelerinde böyle bir þey yokmuþcasýna enflasyonu düþürüyoruz propagandasýna baþlanmýþtýr. Nitekim Kemal Derviþ, Þubat ayý enflasyon rakamlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan 20 Mart günü
ABD-Türk Konseyi Konferansýnda yaptýðý açýklamada, Çok kötü bir
krizdi ancak artýk kriz bitti. En kötüsünü geride býraktýk. Enflasyonun aþaðý indiðini görüyoruzdiyerek, sadece enflasyonun düþüþünü
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deðil, krizin de bitiþini ilan edebilmiþtir.
Bu psikolojik propagandanýn yanýnda, ikinci neden, enflasyon endeksi ile oynanmasýdýr.
Örneðin Mayýs ayý enflasyon rakamlarýnýn açýklanmasýndan
kýsa bir süre önce, Bölge Ýdare Mahkemesinin otoyollar ile Boðaz
Köprüsü geçiþ fiyatlarýnda yapýlan zammý durdurma kararýnýn uygulanmasýyla bunlara yapýlan %15 ve %5,6lýk zamlarýn geri alýnmasý,
fiyat düþmesi olarak endekse yansýmýþtýr.
Bu ve benzeri nedenlerden dolayý Mayýs ayý enflasyon rakamýnda ortaya çýkan düþüþ fazlaca inandýrýcý olmamýþtýr.
Tüm bunlarýn yanýnda, ancak bunlardan da önemli olan geliþme ise, halk kitlelerinin alým güçlerinin olaðanüstü boyutlarda düþmesidir. Gerçek ücretlerde meydana gelen büyük düþüþlerle ortaya
çýkan alým gücündeki düþüþ, kaçýnýlmaz olarak mal ve hizmetlere
olan talebi azaltmýþtýr. Azalan talep, bir yandan arzý (üretimi) düþürürken, diðer yandan fiyat artýþlarýný olabilecek en alt seviyeye indirmiþtir.
Akademik düzeyde hiç kimsenin ülkemizde bir talep enflasyonu olduðuna iliþkin iddiasý ve belirlemesi bulunmadýðý bir evrede ortaya çýkan talep düþmesi, enflasyon rakamlarýnda belli bir düþme eðilimi ortaya çýkarmýþ olmakla birlikte, asýl olarak satýþlarýn ve
üretimin durmasý sonucunu doðurmaktadýr. Ekonomik dilde durgunluk olarak tanýmlanan bu durum, üretim maliyetlerinde meydana gelen artýþa oranla fiyatlarda daha az artýþ olmasýyla, genel
durgunluk koþullarýndan daha ciddi bir sorun ortaya çýkarmaktadýr.
Diðer yandan, özellikle küçük-burjuvazinin 2000 yýlýnýn Ocak
ayýndan günümüze kadar geçen sürede sürekli mülksüzleþtirilmesi,
giderek bu kesimlerin hisse senedi ve repo üzerinden elde ettikleri
gelirlerin ortadan kalkmasý ile belirginleþmiþtir. Bu geliþme, küçükburjuvaziyi dolar birikimlerini bozmaya yöneltmiþtir. Geçen yýlýn
son aylarýnda büyük propagandalarla yürütülen indirimli satýþlarla
baþlayan bu süreç, kredi kartlarýnýn faiz ve temerrüt faizlerinin ödenmesi ve günlük yaþam standardýnýn eskisi gibi sürdürülmeye çalýþýlmasý nedeniyle daha da hýzlanmýþtýr. Bunun sonucu olarak, dolarýn
fiyatý hýzla düþmüþ ve Mayýs ortalarýna kadar 1.350.000 seviyelerine
gerilemiþtir.
Dolar fiyatýndaki bu düþüþ, dýþa baðýmlý sanayinin üretim maliyetinde göreli bir düþüþe neden olduðundan, talepte meydana gelen büyük düþmeyle baþlayan fiyat düþüþlerini destekleyen bir etmen
olarak ortaya çýkmýþtýr.
Ancak dolar fiyatýnda meydana gelen düþme, bir yandan iç
borçlarýn faiz yükünü daha da aðýrlaþtýrýrken, dýþ borç ödemeleri
için gerekli TLnin daha pahalýlanmasýna yol açmýþtýr.
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Ýç borç stoku, Nisan 2002de 123 katrilyon liraya çýkarken,
bunun faizi 80 katrilyon lira olmuþtur. Bu da 60 milyar dolar tutmaktadýr. Geçen yýlýn ortalama dolar fiyatýna göre iç borçlarýn faizlerinin
hazineye getirdiði ek maliyet 18 milyar dolar olmaktadýr. 2002 yýlýnýn
ilk dört ayýnda ödenen iç borç faiz miktarý 15 katrilyon liradýr. Dolardaki düþüþün maliyeti bir milyar dolar olmuþtur.
Bu durum, kaçýnýlmaz olarak bütçe gelirlerinde faiz dýþý fazla olarak tanýmladýklarý vergi gelirlerinin daha da artýrýlmasýný zorunlu
kýlmaktadýr. Ve ilk beþ aylýk geliþmeler, vergi gelirlerinde büyük artýþlar yapan yeni ek vergilerle tamamlanmýþtýr. Bunun sonucu olarak
KDV gelirlerinde, yani dolaylý vergilerde ilk üç ayda %93 artýþ ortaya
çýkmýþtýr.
IMF ile yapýlan son stand-by anlaþmasýna göre Haziran ayý
içinde çýkartýlmasý gereken ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) yasasýyla
birlikte dolaylý vergiler daha da artýrýlacaktýr.
Böylece dolaylý vergiler yoluyla iç ve dýþ borçlarýn faizlerinin
ödenmesi için gerekli kaynak saðlanmaya çalýþýlýrken, ayný zamanda tüketim mallarý alýcýsýnýn, yani baþta kent küçük-burjuvazisi olmak
üzere tüm halk kesimlerinin alým gücünün daha da azaltýlmasý gündemdedir. Arz-talep yasasý çerçevesinde, düþürülen talep fiyatlarýn
genel seviyesini aþaðý doðru çekeceðinden, enflasyon rakamlarýnda
belirgin bir düþüþ saðlanmak istenmektedir.
Ancak halkýn tüketim gücünün azalmasý ve dolaylý vergilerin
yükseltilmesi, diðer yandan üretimi ve üreticinin kârýný ters yönde
etkilemektedir. Kârlarda ortaya çýkan düþüþ, üretimin azalmasýna,
pek çok iþ yerinin kapanmasýna ve dolayýsýyla iþsizliðin artmasýna
neden olacaktýr. IMF ile yapýlan anlaþma gereðince, 2002 yýlý sonu
itibariyle, 150 bin kamu iþçisine ek olarak ayný sayýda devlet memurunun iþine son verileceði gözönüne alýndýðýnda, sorunun enflasyonun düþmesi vs. olmaktan çýkýp, doðrudan sosyal ve siyasal sorun
haline dönüþme eðilimi taþýmasý, ekonomik istikrar tedbirlerinin
sona doðru gidiþi anlamýna gelmektedir. Bu öylesine belirgin bir
durum ortaya çýkarmýþtýr ki, Mayýs ayýndan itibaren en çok konuþulan
konu genel seçimlerin erkene alýnmasý olmuþtur. Neredeyse tüm
düzen partileri erken seçim hesaplarý içine girerek, tüm söylemlerinde ve propagandalarýnda bu olasýlýðý gözönüne almaktadýrlar. Ve
Kemal Derviþ, her zaman olduðu gibi, IMF adýna konuþarak, erken
genel seçimin ekonominin dengesini bozmayacaðýný beyan etmiþtir.
Bugün IMFnin 19. istikrar paketinin tam olarak uygulanmasýnýn olanaksýz olduðu görülmektedir. Alýnan tüm önlemlere,
yapýlan tüm ek vergi gelirlerine, verilen faiz dýþý fazlalara raðmen,
ülkenin içinde bulunduðu iç ve dýþ borç sorunu çözülmekten uzaktýr.
Emperyalist ülkelerin birbiri ardýna durgunluk içine girdikleri
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bir dönemde, iç talepte meydana gelen büyük daralma, bu ülkeler
açýsýndan pazar daralmasý anlamýna gelmektedir.
Doðrudan (dýþ borç) ya da dolaylý olarak, yani iç borç olarak
Türkiyeye borç veren emperyalist finans kuruluþlarý dolarýn deðer
kazanmasýný isterlerken, talep yetersizliði içinde bulunan emperyalist tekeller ithalatýn artmasý için dolarýn deðer yitirmesini beklemektedirler.
Ama ülke içinde halk kitlelerinin tüketim gücünün sürekli
azalmasý karþýsýnda, dolarýn fiyatý ne düzeyde olursa olsun, devlet
gelirlerinde daha büyük artýþlar saðlanmasý olanaksýz hale gelmiþtir.
Tüketim azaldýðý oranda, tüketimden alýnan dolaylý vergilerin oransal olarak artýrýlmasý, miktar olarak ayný boyutta bir artýþ ortaya çýkaramayacaktýr. Bu ise, dýþ borçlarýn ödenmesi için gerekli gelirin saðlanamayacaðý anlamýna gelmektedir. Kitlelerin alým gücünde meydana gelen düþme, ayný biçimde, emperyalist ülke mallarýnýn satýþýný
büyük ölçüde düþürdüðünden, dolarýn fiyatý ne olursa olsun, sonuç
beklenilenin tersi olmaktadýr.
Böylece sorun, dolarýn fiyatý ya da enflasyonun düþüþü olmaktan çýkmýþtýr. Karþý karþýya kalýnan tek seçenek, yüksek enflasyona baðlý büyüme saðlanmasýdýr. Halk kitlelerinin olaðanüstü boyutlarda yoksullaþtýrýlmasýnýn, özellikle de kent küçük-burjuvazisinin mülksüzleþtirilmesinin geldiði düzey, IMFnin ekonomik istikrar tedbirlerinin sonucu olduðu gibi, ayný zamanda sonu da olmuþtur. Artýk
halk kitlelerinden alýnacak birþey kalmamýþtýr. Yeniden ve daha
fazlasýyla geri almak için vermek, yani enflasyonist politikalarla ekonomik büyümeye geçmek gündemdedir. IMF, tüm söylemine ve
stand-by anlaþmasýna raðmen, bu geliþmenin karþýsýnda gerçeði
kabul etmek durumundadýr. Bu, bir yandan erken genel seçimi
gündeme getirirken, diðer yandan Kemal Derviþin yeniden anavatanýna, ABD ye dönme zamanýnýn geldiðini göstermektedir.
Þüphesiz bu son, belli bir direniþ olmaksýzýn ortaya çýkmayacaktýr. Özellikle uzun vadeli devlet tahvilleri almýþ olan piyasa yapýcý büyük bankalar enflasyonda meydana gelen düþmeyle birlikte
ortaya çýkan reel faiz gelirlerindeki büyük artýþla ayakta durmaktadýrlar. Öyle ki, bu yýl içinde yapýlan tahvil ihalelerinde toplam 4,2
katrilyon liralýk satýþ yapýlmýþtýr. Bu tahvillerin faiz oranlarý %85,7 ile
%67,3 arasýnda deðiþmektedir. Enflasyonun Kemal Derviþin ilan ettiði %35 ler seviyesinde gerçekleþmesi durumunda reel faiz geliri 50
puan seviyesinde olacaktýr. Oysa ekonominin en kötü olduðu düþünüldüðü, iç borçlarýn faizlerinin bile ödenemez hale geldiði yýllarda
bile reel faiz geliri 30 puanlar seviyesini geçmemiþtir. Doðal olarak
böylesine yüksek bir reel faiz gelirinden piyasa yapýcý büyük bankalarýn kolayca vazgeçeceklerini beklemek de olanaksýzdýr. Üstelik
enflasyonist politikalara geri dönüldüðünde, enflasyonun yeniden
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%100ler seviyesine yükselmesi, bu tahvillerin reel faizlerini tümüyle
alýp götürecektir de. Bu da, bu tahvil alýcýsý bankalarýn iflas etmeleri
ya da en azýndan büyük ödeme güçlükleri içine girmeleri anlamýna
gelmektedir. Böyle bir durum, bu bankalara devlet garantisine sahip
olmayan krediler vermiþ olan emperyalist finans kuruluþlarýný etkileyecektir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, dýþa baðýmlý, yani emperyalist hegemonya altýnda bulunan ülkemizde ekonominin dengeleri dýþarýda,
yani emperyalist metropellerde oluþtuðundan, tüm geliþmeler, emperyalist ülkelerdeki sanayi sermayesi ile mali sermaye arasýndaki
iç çeliþkinin geliþimine88 ve üretim ve tüketim mallarý üreten sektör
ile askeri mallar üreten sektör arasýndaki güç iliþkisine göre biçimlenecektir.

88
Burada, emperyalist ülkelerde sanayi sermayesi ile mali sermayenin birleþmesinden oluþan finans-kapitalin iç çeliþkisi sözkonusudur.
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Spekülasyon ve Manipülasyon
Ekonomisinden
Þeriat Ekonomisine mi?
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 67, Kasým-Aralýk 2002

20 Kasým günü Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfasýnda verilen bu haber þöyle devam etmektedir:
3 Kasým seçimlerinden tek baþýna iktidar çýkacaðý beklentisi ile seçimden önce olumlu sinyal vermeye baþlayan
seçimden sonra da hýzla düzelen faiz, kur ve borsa verileri gibi imalat sanayi üretimi de canlanma iþareti verdi.
Ýmalat sanayi kapasite kullanýmý oraný Ekim ayýnda yüzde
80.6ya yükseldi. En son Ekim 2000de yüzde 81.3 olan kapasite kullanýmý 23 aydýr yüzde 80in altýnda seyrediyordu.
Böylece bir anlamda fabrika çarklarý, Kasým 2000 krizini
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de geride býrakmýþ oldu.
Benzer haberler tüm medyada manþetlere taþýnýrken, ekonominin düzlüðe çýktýðý ya da en azýndan çýkmaya baþladýðý yönündeki yorumlar birbiri ardýna gelmeye baþladý.
DÝEnin 19 Kasým günü açýkladýðý kapasite kullaným oranlarý verilerinden yola çýkarak yapýlan haber-yorumlarda, bir yandan
krizin aþýldýðý deðerlendirmeleri yapýlýrken, diðer yandan tam kapasite çalýþmaya yakýnda geçileceði beklentisi yayýlmaya çalýþýlýyordu.
Hürriyet gazetesinin yazdýðý gibi, seçim öncesi olumlu sinyaller veren ekonomi, seçimden sonra hýzla düzelen faiz, kur ve borsa verileri ile canlanma iþaretleri vermiþ olduðundan, kapasite
kullaným oranlarý verilerinin açýklamasý iþaretlerin gerçekliði olarak sunulmaktadýr.
Seçim öncesinde Bülent Ecevitin ekonominin olumlu sinyaller verdiði, büyümeye geçildiði ve böylece IMF politikalarýnýn olumKapasite Kullaným Oraný*
Ýmalat Sanayi - Üretim Deðeri Aðýrlýklý
(Yýllýk %)
(Üçüncü çeyrek.%)
Devlet Özel Toplam Devlet Özel Toplam
1978
70.6
60.2
61.6
1979
67.7
56.0
56.9
1980
59.6
54.3
55.2
1981
60.6
55.7
56.7
1982
67.2
58.0
59.4
1983
67.5
59.3
60.3
1984
79.3
73.3
74.3
1985
73.8
69.3
70.3
1986
72.5
69.1
70.0
1987
80.7
76.8
78.2
82.2
76.7
78.7
1988**
77.5
73.5
74.8
76.4
72.2
73.6
1989
72.4
72.8
72.8
69.8
73.2
72.0
1990
74.1
75.7
75.2
72.2
75.6
74.5
1991
76.8
72.6
74.0
79.0
72.4
74.8
1992
77.8
75.7
76.4
81.0
75.6
77.5
1993
79.2
79.8
79.6
80.4
81.1
80.9
1994
78.3
70.8
72.9
80.8
69.9
73.0
1995
80.5
77.9
78.6
81.4
79.2
79.8
1996
82.1
76.5
78.0
80.4
77.1
78.1
1997
81.3
78.7
79.4
81.9
80.5
80.9
1998
81.0
74.5
76.5
84.5
74.4
77.3
1999
78.9
69.8
72.3
75.9
69.8
71.6
2000
79.8
74.4
75.9
77.3
76.3
76.6
2001
82.0
66.9
71.1
80.3
67.4
71.1
2002
85.6
73.5
77.5
2002 Ekim
87.5
76.1
80.6
* Kaynak: DÝE
** 1988den sonra yeni seri kullanýlmýþtýr.
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lu sonuçlarýnýn alýnmaya baþlandýðý yönündeki açýklamalarý
medyada fazlaca yer almazken, ayný sözler AKP hükümeti için
medya tarafýndan söylenmeye baþlanmýþtýr.
Burada, medyanýn AKPnin mecliste büyük bir çoðunluk
elde ederek tek baþýna iktidar olmasý karþýsýnda gösterdiði dalkavukluk fazlaca etkili olmasa da, dalkavukluðun ekonomik verilerle desteklenmesi birþeylerin düzeleceði umutlarýný yaratmaya baþlamýþtýr. Öyle ki, pek çok kiþi, bu yayýnlar karþýsýnda, AKP iktidarýnýn
(en hafif deyimle) iþleri düzelteceðini düþünür olmuþtur.
Herkesin bildiði ve kent küçük-burjuvazinin nefes nefese
izlediði gibi, seçim sonrasýnda AKPnin tek baþýna iktidar olmasýyla
birlikte, borsa endeksi þahlanmýþ ve coþmuþtur. 10.000lerde seyreden ÝMKB-100 endeksi 15 Kasým itibariyle 13.597lere yükselmiþtir.
(%14).
Öte yandan faiz oranlarý iniþe geçmiþ ve AKP iktidarý (Tayyip
Erdoðan) bir gecede 100 milyon dolar kazandýrmýþtýr!
Kur (dolar) da, benzer biçimde iniþe geçmiþ ve 15 Kasým
günü 1.612.000 TL. olmuþtur.
Ýþte kapasite kullaným oranlarýnýn açýklanmasý, tüm bu olumlu sinyallere inanmayanlarý inandýrmaya yetmiþtir.
Tüm bunlarýn gösterdiði gerçek ise, ekonominin tümüyle spekülasyon ve manipülasyona dayandýrýlmýþ olduðudur. Her türden
spekülasyon ve manipülasyon yapýlabilinmesi için kamu kuruluþlarý ellerinden geleni yapmayý sürdürmüþlerdir. Bunun sonucu ise,
kapasite kullaným oranlarýnda görüleceði gibi, ülke, dünya ve ekonomi gerçekleri ile hiçbir iliþkisi olmayan veriler ortalýkta uçuþmaya
baþlamýþtýr.89
DÝEnin verilerine göre, 1987 yýlýnýn üçüncü çeyreðinde kapasite kullaným oraný %78,7 iken, 1994 krizi döneminde %73 ve 2001
krizinde %71,1 olmuþtur. Ayný verilerde kamu kesimindeki kapasite
kullaným oranýnýn en düþük olduðu yýllar 1988-1990 ve 1999-2000 yýlý
gözükmektedir. 1987-2002 arasýnda özel sektörün kapasite kullaným
oranýnýn %70 lerin altýna 1994 ve 2001 yýlýnda düþtüðü görülmektedir.
89
Daha önceki bir yazýmýzda ülkemizdeki istatistik verilerin durumunu þöyle
ortaya koymuþtuk:
IMF bile Türkiyedeki istatistik sistemini zayýf bulduðunu açýklamýþtýr. IMF tarafýndan hazýrlanan Türkiyede Veri Toplama ve Yayýmlama Sistemlerinin Ýyileþtirilmesine Yönelik Raporda, özellikle milli gelir hesaplamasýnda 1987 yerine 1996 yýlýnýn
baz alýnmasýný isteyen IMF, enflasyon rakamlarý konusunda sadece hane halký tüketimine iliþkin verilerin daha ayrýntýlý olarak saptanmasýný istemiþtir. IMF, enflasyon
hesaplamasýndaki mevcut durumdan fazlaca rahatsýz görünmemektedir. Bunun nedeni de, bu hesaplama yöntemiyle istenildiðinde istenilen seviyede bir enflasyon rakamýnýn ellerinin altýnda bulunmasýdýr. Bu yolla, halký kandýrmanýn daha kolay olduðunu düþünmektedirler. (Kurtuluþ Cephesi, Sayý: 67, Mayýs-Haziran 2002)
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Ancak 1978-1988 yýllarý arasýndaki kapasite kullaným oranlarýna bakýldýðýnda 1984 ve 1987 dýþýnda %70lerin üstüne çýkýlmamýþtýr.
1988 yýlýnda DÝEnin yeni seriye geçiþiyle birlikte kapasite kullanýmýnýn %70lerin altýna düþmediði görünmektedir. Ýþte spekülasyon
ve manipülasyon ekonomisinin baþlangýç noktasý da burada ortaya
çýkmaktadýr.
18 Aðustos 1998 tarihli Hürriyet gazetesinde þu haber yer almýþtýr:
Kapasite kullanýmý yükseliyor
Ýmalat sanayiinin, kapasite kullaným oraný yeniden yükselmeye baþladý. DÝE Temmuz ayý imalat sanayi eðilim
anketi sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, Haziran ayýnda yüzde 78.4e gerileyen kapasite kullaným oraný, Temmuzda
yeniden yükselerek yüzde 80.9 düzeyine çýktý. Kapasite
kullanýmý geçen yýlýn Temmuz ayýnda da yüzde 80.8 düzeyinde gerçekleþmiþti.
Ýmalat sanayi iþyerlerinin tam kapasite ile çalýþamama
nedenleri içinde iç pazarda talep yetersizliðinin payý yükseldi. Geçen yýl yüzde 53.3 olan iç pazardaki talep yetersizliðinin tam kapasite ile çalýþamama nedenleri içindeki
payý bu yýl yüzde 55.7ye çýktý. Dýþ pazardaki talep yetersizliðinin payý ise yüzde 17.8den yüzde 15.4e düþtü.
19 Kasým 2002 tarihli Milliyet gazetesinin haberi ise
þöyledir:
Kapasite kullanýmý 23 ay sonra yeniden yüzde 80in
üstüne çýktý
En son Kasým 2000de yüzde 81.6 ile yüzde 80in üstünü
gören kapasite kullaným oraný, 23 ay aradan sonra, ekimde
yeniden yüzde 80i geçerek yüzde 80.6ya çýktý
Ýmalat sanayinde kapasite kullaným oraný 23 ay aradan
sonra ilk kez bu yýl ekim ayýnda yüzde 80in üzerine çýkarak, yüzde 80.6 olarak gerçekleþti. Ekimde ortalama kapasite kullanýmý kamu sektöründe yüzde 87.5e kadar çýkarken, özelde yüzde 76.1de kaldý.
Tam kapasite ile çalýþamama nedenlerinin baþýnda yüzde 59.5le iç talepteki yetersizlik geldi.
Tam kapasite ile çalýþamama nedenleri (%)
2002
Ýç pazarda talep yetersizliði
Dýþ pazarda talep yetersizliði
Mali imkansýzlýðý
Yerli mallarda hammadde yetersizliði
Ýþçilerle ilgili meseleler
Ýthal mallarda hammadde yetersizliði

Tem.
49.6
18.6
2.8
4.2
2.1
1.2

Aðus.
47.9
21.3
2.5
5.2
1.8
1.1

Eylül
59,0
10,0
2,1
3,1
2,5
1,0

Ekim
59,5
11,3
2,2
2,7
2,4
1,3
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19 Kasým 2002 tarihli DÝE açýklamasýnda tam kapasite çalýþamama nedenleri ise þöyle sýralanmýþtýr: Ýç pazarda talep yetersizliði
%59,5; dýþ pazarda talep yetersizliði %11,3; mali imkansýzlýðý %2,2;
yerli mallarda hammadde yetersizliði %2,7; iþçilerle ilgili meseleler
%2,4; ithal mallarda hammadde yetersizliði %1,3.
Görüleceði gibi, 1998 yýlýnýn Temmuz ayýnda tam kapasite
çalý- þamama nedeni olarak gösterilen iç pazarda talep yetersizliði %55,7 iken, Ekim 2002de %59,5 olmuþtur. Dýþ pazarda talep
yete- rsizliði ise, sýrasýyla %17,8 ve %11,3 olmaktadýr. Bunlarýn somut
anlamý ise, gerek 1998 Temmuz ayýnda, gerekse Ekim 2002de iþverenlerin DÝEnin düzenlediði iktisadi yönelim anketine verdikleri
yanýtlarýn bir ve ayný olduðudur. Arada görülen küçük yüzde farklýlýklarý bu gerçeði deðiþtirmemektedir. Diðer yandan 1998 yýlýnda ekonomik krizle ilgili hiçbir uyarý ya da haberin yer almadýðý da gözönüne alýnýrsa, ortaya çýkan sonuç, DÝEnin iktisadi yönelim anketlerine
göre yayýnlanan verilerin hiçbir deðere sahip olmadýðýdýr. Zaten
DÝEnin iktisadi yönelim anketi sýnýrlý sayýda iþverenle yapýlmakta ve çoðu durumda iþyerindeki herhangi bir kiþi tarafýndan yanýtlanmaktadýr. (DÝEnin 19 Kasým tarihinde açýkladýðý Ekim 2002ye
iliþkin veriler 835 iþyerinden derlenmiþken, 20 Kasým tarihinde
açýkladýðý üç aylýk veriler 2199 iþyerine iliþkindir.)
DÝEnin açýkladýðý kapasite kullanýmýna iliþkin verilerdeki çeliþkiler bunlarla sýnýrlý deðildir. Yukarda ifade ettiðimiz gibi, DÝEnin
iktisadi yönelim anketinde yer alan tam kapasite ile çalýþamama
nedenlerine verilen yanýtlarda da açýk bir farklýlýk bulunmaktadýr.
19 Kasým 2002 günü açýklanan Ekim ayý verilerinde tam kapasite ile çalýþamama nedenlerinin baþýnda gelen iç pazarda talep
yetersizliði %59,5 iken, bir gün sonra açýklanan üç aylýk kapasite
kullaným oranlarý verisinde bu oran %46,8 görünmektedir. Ayný þekilde dýþ pazarda talep yetersizliði Ekim ayý için %11,3 olarak açýklanýrken, üç aylýk verilerde %21,8 olarak açýklanmýþtýr.
Bunlarýn ekonomik anlamý ise, Temmuz-Aðustos aylarýnda
iç pazarda önemli bir talep ortaya çýktýðý, ancak Eylül ayýnda bu
talebin büyük ölçüde düþtüðüdür. Diðer yandan, Temmuz-Aðustos
döneminde ihracatta önemli bir sýkýntý görülürken, Eylül ayýnda
bunlarýn ortadan kalktýðý, bir baþka deyiþle, dýþ pazarlarda önemli
bir geliþme olduðu görülmektedir.
Diðer yandan, üretimde ve ihracatta önemli artýþlar olduðuna
iliþkin istatistik veriler birbiri ardýna yayýnlanmaktadýr. Ve elbette bu
verilerden çýkartýlan sonuç ise, ekonominin düzlüðe çýkmaya baþladýðý þeklinde olmaktadýr.
Oysa ki, DÝEnin yayýnlamýþ olduðu iktisadi yönelim anketine
dayanýlarak düzenlenen yeni serim kapasite kullaným verileri bile,
ekonominin hiç de düzlüðe çýkmadýðýný göstermektedir.
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Eðer bir ülkede, iþverenlerin %59,5lik bir kesimi iç talep yetersizliðinden, dolayýsýyla mallarýný satamamaktan söz ediyorsa, varolan gerçek, halkýn alým gücünün artmadýðýdýr. Bu durumda, üretimde meydana geldiði söylenen artýþlar, ya ihracata ya da stoklara
yönelik olmak zorundadýr.
Ýlk sekiz aylýk verilere bakýldýðýnda bir önceki yýlýn ayný dönemine göre ihracattaki artýþ miktarý 1,364 milyar dolar (%6,7) olmuþtur. 2001 yýlýna göre ihracatta meydana gelen bu artýþ da aðýrlýklý
olarak Temmuz ayýnda gerçekleþmiþtir. Ayný dönemde ithalattaki
artýþ miktarý ise 2,710 milyar dolardýr (%9,8). Ve Mart ayýndan itibaren ithalat ise sürekli büyümüþtür. Nisan ayýnda %32,3 olan ithalat
artýþý, Aðustos ayýnda %19,4 olmuþtur.
Sayýlarla ne kadar oynanýrsa oynansýn, ortada olan gerçek, iç
talepteki daralmanýn devam ettiði ve dolarýn deðerinin düþmesine
baðlý olarak ithalatýn yeniden arttýðýdýr.
Bütün bunlar, ülke ekonomisinin bir önceki yýldan (2001)
çok farklý durumda olmadýðýný göstermektedir.
Medyanýn AKPnin tek baþýna iktidara gelmesi karþýsýnda
gösterdiði dalkavukluk ve yaðcýlýk kullanýlabilir her türlü haberin
öne çýkartýlmasýyla birlikte görülmektedir. Ýþte DÝEnin açýkladýðý kapasite kullaným oranlarý, böyle bir ortamda, bu amaçlarla öne çýkartýlmýþtýr. Yýllardýr benzer biçimde derlenen ve yayýnlanan verilerin
birbirine benzer sonuçlarýyla fazlaca ilgilenilmemiþken, birden ortaya
çýkan bu yoðun ilginin arka planýnda bu medyatik tutum bulunmaktadýr.
Elbette medyanýn bu tutumu ne ilktir, ne de yenidir. Ancak
kitlelerin yönlendirilmesinde her zaman etkin bir araç olan medya
nýn bu yöntemi yine de alýcý bulmaktadýr. Günümüz koþullarýnda
alýcý kitle, ayný zamanda yeni AKP iktidarýna baðlanma eðilimi
içine sokulmuþtur. Ýþin en tehlikeli yaný da burada ortaya çýkmaktadýr. Dün IMF programlarýnýn baþarýsý için kullanýlan veriler, bugün
AKP için kullanýlmaktadýr. Birincisi ülkemizin daha fazla emperyalizme baðýmlý ve yoksullaþan bir ülke haline getirilmesine ne kadar
hizmet etmiþ ise, ikincisi de tüketimin þeriat esaslarýna göre denetim
altýna alýnmasýna ve þeriatçýlýðýn sosyal yaþamda etkin hale gelmesine o kadar hizmet edecektir.
Klasik burjuva ekonomi-politiðinin talep enflasyonuna karþý
iç talebin kýsýlmasý yöntemi ile tüketimin þeriat esaslarýna göre denetlenmesi bir ve ayný þeydir.
Ýç talebin kýsýlmasý karþýsýnda, ara mallarý ithalatýndaki artýþa
paralel olarak üretim canlandýrýlacak ve ihracata yönelik üretim
(her zamanki gibi) yeniden gündemin birinci maddesi haline gelecektir. Bu ise, bir dönem TLnin aþýrý deðerlenmesine dayanarak ara
mallarý ithalatýnýn artmasý demektir. Ve her zaman olduðu gibi, ihra-
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catýn artýrýlabilinmesi için TLnin deðer yitirmesi peþinden gelecektir. Buraya kadar, IMF programý ile AKP uygulamasý arasýnda bir çatýþký ortaya çýkmayacaktýr. Çatýþký, tekelleþememiþ sanayi ve ticaret
burjuvazisinin yeterli ihracat yapamadýðý ve ara mallarý ithalatý yanýnda tüketim mallarý ithalatýnýn da artmasý karþýsýnda kendisi için
gerekli iç talebin artýrýlmasý için devlet harcamalarýnýn artýrýlmasý
noktasýnda ortaya çýkacaktýr.
Medyanýn kapasite kullaným oranlarý üzerinden yaptýðý çýðýrtkanlýðýn üstünü örtmeye çalýþtýðý gerçeklerdir bunlar.
Bugün için AKPnin açýk ve belirgin bir ekonomi politikasý ortalýkta bulunmamaktadýr. Bilinebilen ve görülebilen ise, sýnýfsal çýkarlarýnýn temsilcisi olduðu küçük ve orta sermaye kesimlerinin içinde
bulunduklarý kriz koþullarýna göre hareket edecek olduklarýdýr.
Ekonomide henüz hiçbir iyileþme ve geliþme mevcut deðilken yapýlan çýðýrtkanlýklara bakýldýðýnda, AKPnin ilk bir yýllýk acil hedefler
uygulamasý sonucunda %100 lük ve daha da üstünde kapasite kullaným oranlarýyla karþýlaþmak fazlaca þaþýrtýcý olmayacaktýr.
Tayyip Erdoðanýn Avrupa seferine bakarak, AB ülkelerine
yeni ihracat olanaklarý saðlanacaðýný bekleyenlerin de umduklarýný
bulamayacaklarýný bugünden söylemek kahinlik olmayacaktýr. Dünya
ekonomik bunalýmýnýn varlýðýný sürdürdüðü ve giderek deflasyon
ve durgunluðun birlikte görülür hale geldiði bir dönemde, AB ülkelerine yönelik ihracatýn artýrýlmasý olanaksýzdýr. Tersine bu ülkelerden yapýlan ithalatta büyük bir artýþ ortaya çýkmasý daha büyük
olasýlýktýr. Ýþte Tayyip Erdoðan ve þürekasýnýn Erbakandan öðrendikleri de burada ortaya çýkmaktadýr.
Erbakan, 28 Þubat post-modern darbesiyle sona eren kýsa
baþbakanlýðý döneminde ilk yurtdýþý gezilerini islam ülkelerine yapmýþken, Tayyip Erdoðan batýya yapmýþtýr.
Ve anýmsanacaðý gibi, Erbakanýn Endonezyadan Libyaya
kadar yaptýðý bu yurtdýþý gezisi büyük bir talihsizlik olmuþ ve kanlý ya da kansýz þeriatçýlýðýn ilk adýmlarý olarak kamuoyuna yansýmýþtýr.
Oysa ki, Erbakanýn bu davranýþýnýn temelinde, küçük ve orta sermaye kesimleri için yeni pazar ve kaynak bulma amacý bulunuyordu. Erbakan, bu pazar ve kaynaklarý AB ülkelerinden bulmanýn olanaksýz olduðunu bildiðinden, doðrudan bulacaðýný sandýðý islam
kardeþlerine gitmiþti.
Tayyip Erdoðan ise, re-export bir ekonomi için, batý ile doðu arasýnda köprü olma söylemiyle batýya yönelirken, hem Erbakan gibi þeriatçýlýðýn ilk adýmlarý görünümünden kurtulmayý, hem
de üretim kapasitesi düþmüþ küçük ve orta sermaye için kaynak
bulmayý amaçlamýþtýr. Bu yolla, özellikle medyada köþe baþlarýný
tutmuþ olan küçük-burjuvalarý da (bir süre için) kendisine yedeklemiþ
olmaktadýr. Üreten bir ekonomi için (kapasite kullaným oranlarý
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bu anlamda kullanýlarak) pazar bulmak amacýyla Tayyip Erdoðanýn
ikinci büyük yurtdýþý seferinin kardeþ islam ülkelerine olacaðý
ise kesindir. Bunun da Erbakanýn islam ortak pazarý söylemiyle
gerçekleþtirileceði ise her türlü kuþkudan uzaktýr. Bu kez, Erbakandan farklý olarak Tayyip Erdoðanýn elinde batýdan istedik vermediler kozu da bulunacaðýndan, kardeþ islam ülkeleri seferinin
daha büyük bir medyatik destekle gerçekleþme olasýlýðý bulunmaktadýr.
Gerek dünya ekonomik buhraný, gerekse islam ülkelerinin
emperyalizme baðýmlýlýðý, milli görüþün her türlü versiyonunun
gerçekleþmesini olanaksýz kýlmaktadýr. Dolayýsýyla Tayyip Erdoðan
ve þürekasý da, her zaman olduðu gibi, içe, iç pazara dönmek zorundadýr. Bir baþka deyiþle, küçük ve orta sermaye kesimleri için
gerekli kaynaklar ve talep, iç pazardan karþýlanmak zorundadýr. Bu,
adil düzenin ilk adýmý olarak, kredi kaynaklarýnýn küçük ve özellikle orta sermaye kesimlerine yönlendirilmesi demektir. Ama ortada üretken yatýrýmlar için gerekli para-sermaye bulunmamaktadýr.
Ülkedeki kullanýlabilir tüm para-sermaye kaynaðý ise, devlet iç borçlanma senetleri ve vergiler yoluyla elde edilecek devlet gelirleri
olarak vardýr.
Devlet iç borçlanma yoluyla küçük ve orta burjuvaziye ek bir
kaynak, yani reel faiz olanaðý saðlamak AKPnin acil hedefleri
arasýnda olacaktýr. Bugüne kadar piyasa yapýcý bankalar aracýlýðýyla gerçekleþtirilen iç borçlanma, daha farklý araçlar kullanýlarak küçük
ve orta sermaye kesimlerinin yararlanacaðý bir biçimde deðiþikliðe
uðratýlacaktýr. Bu konuda bilinen yöntem ise, T. Özalýn Emlak Bankasý aracýlýðýyla gerçekleþtirdiði karþýlýksýz kredi verme yöntemidir.
Diðer bir deyiþle, kamu bankalarýnýn görev zararlarý bir kez daha
büyük miktarlara ulaþacaktýr.
Vergi yoluyla yeni kaynak ise, laik kesimlerin vergilendirilmesini öne çýkartacaktýr. Özellikle kent küçük-burjuvazisinin T. Özal
döneminde baþlayan ithal mallara dayanan yeni tüketim alýþkanlýklarý
AKP hükümetinin vergi uygulamalarýnýn odak noktasýný oluþturacaktýr. IMF ve Kemal Derviþin üstün gayretleri ile çýkartýlan ÖTV
bu konuda yasal bir zemin oluþturmaktadýr.
Diyebiliriz ki, Tayyip Erdoðanýn AKP hükümeti, 1987-89 T.
Özal uygulamalarýnýn ikinci versiyonu olarak ortaya çýkmaktadýr. FakFuk-Fonun yeniden canlandýrýlmasý da bu versiyonun birincisinin
birebir taklidi olacaðýný göstermektedir. Nitekim AKPnin ilan ettiði
acil eylem planýnda yeralan 15.000 kmlik duble yol yapým çalýþmalarýna ilk altý ayda baþlanacak, Boðaz Demiryolu-Tüp Geçiþi ve
Gebze-Halkalý banliyö hattý projeleri gibi yeni projeler devreye sokulacak, 6 ay içinde konut seferberliði baþlatýlacak sözleri de bu durumu yansýtmaktadýr. (Anýmsanacaðý gibi, T. Özalýn üç büyük mis-
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yonu ve vizyonu olmuþtur: Boðaz Köprüsünün satýþý ve 3. köprünün yapýlmasý; TEM otoyol inþaatý ve toplu konut.)
Doðal olarak T. Özalýn bu ikinci versiyonu, birincisi için medyada hiç sözü edilmeyen kaynak sorunuyla karþý karþýyadýr. Elbette ilk anda Özal vizyonu ile yap-iþlet yöntemi kullanýlacaðý
ilan edilecek ve bu iþler için gerekli finansmanýn ihaleyi alan þirketler
tarafýndan bulunacaðý ilan edilecektir. Ama vermeden almak Allaha
mahsus olduðundan, ekonomide herþeyin bir karþýlýðý bulunmak
zorundadýr. Bu da, dýþ ve iç borçlanmanýn artýrýlmasýndan baþka bir
þey deðildir. Ancak T. Özalýn ikinci versiyonu olmak Tayyip Erdoðan
ve þürekasý için fazlaca önemli deðildir. Onlarýn düþüncesine göre,
Menderes, Demirel ve Özalýn yaptýklarýnýn kitleler tarafýndan nasýl
algýlandýðý önemlidir. Menderes iktidarýnýn nispi refahý artýrýcý uygulamalarýnýn 1957 kriziyle, Demirelin tek baþýna iktidarýnýn 1970 devalüasyonu ile ve T. Özalýn 200 milyar dolarý aþan iç ve dýþ borçla sonuçlanmýþ olmasýndan çok, seçmenlerin gözünde görünüþleri
önem taþýmaktadýr. Bu nedenle, bu uygulamalarla 10 yýllýk bir iktidar dönemini garantiye alacaklarýný ummaktadýrlar.
Doðal olarak, böylesine garantilenecek on yýllýk bir AKP iktidarýnda, þerî esaslara uygun yasal düzenlemeler yapmanýn, devlet bürokrasisini þeriata uygun hale getirmenin ve sivil toplumu
þeriata uygun bir yapýya dönüþtürmenin olanaklý olacaðý varsayýlmaktadýr. Bu nedenle, bu yönde atýlacak adýmlarýn aceleye
getirilmemesi, yumuþak davranýþlar sergilenmesi ve tepkilerin tebessümle geçiþtirilmesi gündeme gelmektedir.
Bu durumda þu sorular ortaya çýkmaktadýr: Cumhuriyet Türkiyesinde böylesine yumuþak geçiþli ya da Erbakanýn deyiþiyle,
kansýz bir biçimde þeriatçýlýða geçiþ olanaklý mýdýr? T. Özalýn ikinci versiyonunu ekonomik olarak sergilemenin koþullarý var mýdýr?
Ülke ekonomisi buna dayanabilir mi? Bu uygulamalar karþýsýnda
oligarþinin ve emperyalizmin tavrý ne olacaktýr?
Öncelikle unutulmamasý gereken, Kemal Derviþin iddiasýnýn
aksine, ekonomi ile politika birbirinden ayrýlmaz bir bütün oluþtururlar. Ekonomi-politika ya da politik ekonomi, devlete ve devlet
çerçevesi içinde yaþayan tüm ulusa ait bir kavramdýr. Bu nedenle,
AKP olayýnýn politik (þeriatçý) yaný ile ekonomik yaný bir bütün oluþturmaktadýr. Küçük ve orta sermaye kesimlerinin temsilcisi olarak
atacaðý her adým, küçük ve orta burjuvazinin AKPye verdiði desteðin sürmesine hizmet edecektir. Parlamentoda bir baþka sað partinin mevcut bulunmayýþý, ister istemez küçük ve orta burjuvazinin
parçalanmýþlýðýnýn ikinci plana itileceði bir siyasal durum yaratmýþtýr.
Bir dönem için, küçük ve orta sermaye kesimlerinin bölünmüþlüðünden beslenen siyasal engeller AKPnin karþýsýna çýkmayacaktýr. Ama
en büyük sorun da burada yatmaktadýr.

294

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým

KURTULUÞ CEPHESÝ
Küçük ve orta sermaye kesimleri (özellikle tekelleþememiþ
sanayi ve ticaret sermayesi) homojen bir bütün oluþturmadýklarý
için, deðiþik sektörlerde deðiþik iliþkiler içindedirler. Her kesimin
üretim alaný, ayný zamanda ihtiyaç duyduklarý talebi belirlemektedir.
Örneðin konfeksiyon sektöründe büyük bir alým gücüne sahip olan
kent küçük-burjuvazisine yönelik üretim yapan kesimlerin çýkarlarý
ile gelir düzeyi düþük kesimlere yönelik üretim yapan kesimlerin
çýkarlarý belli bir yerden sonra birbiriyle çatýþmak durumundadýr.
Türbanla baþlayan tesettür ile biçimlenen þeriatçý konfeksiyon üretimi ile çaðdaþ, batý modasýna uygun konfeksiyon üretimi uzun
bir süre bir arada varolamaz. Her sermaye gibi, bu kesimlerde faaliyet gösteren sermaye de sürekli büyümek eðilimindedir. Bu ise pazarýn geniþlemesi demektir. Birinin pazarýndaki geniþleme (þeriat
esaslarýna uygun tüketim mallarý üretimi), diðerinin pazarýnýn (batý
tarzý) daralmasý pahasýna gerçekleþtirilebilir. Böylece þeriatçý-laikçi
ayrýþmasý, küçük ve orta sermaye kesimlerinin ayrýþmasýný da beraberinde getirir.
Diðer yandan yapýmýna hýzla baþlayacaklarýný ilan ettikleri
15.000 kilometrelik duble yol, TEMin dýþýnda kalan illere yönelik
olacak ve bu illeri daha fazla iç pazara açacaktýr. Kütahyadan Erzuruma, Samsundan Rizeye uzanan duble yol, buradaki geleneksel mallar üreten kesimlerin iç pazardan daha fazla pay almalarýna neden olurken, ayný pazarda faaliyet gösteren bir baþkasýnýn
pazar yitirmesine neden olacaktýr. Öyle ki, bugün için belli oranda
iç pazarda yer bulan Konya ve Kayseri küçük ve orta sermayesi bu
geliþmeden en fazla zarar görecek kesimi oluþturmaktadýr. Laik
kent küçük-burjuvazisine yönelik üretim yapan kesimlerin devreden çýkartýlmasýyla ortaya çýkacaðý düþünülebilecek pazarýn her kesime de yeterli olacaðý varsayýlsa bile, laik kent küçük-burjuvazisinin
bu kesimlerin ürünlerine talepte bulunup bulunmayacaðý belirsizdir. Dolayýsýyla belirsiz ve muðlak bir pazar için yatýrým yapacak bir
sermaye bulmak da, o derece hayalidir. Doðal olarak, her sermaye
gibi, bu sermaye kesimleri de fiilen varolan pazar için ve bu pazardaki talebe uygun olarak yatýrým ve üretim yapmak durumundadýr.
Bu nedenle, bir yandan pazarda aþýrý-üretim ortaya çýkacak, diðer
yandan ise kendi aralarýnda rekabet savaþý baþ gösterecektir. Bugüne kadar, oligarþinin ve emperyalist ülkelerin tüketim mallarýnýn
rekabeti ile yüzyüze olan bu kesimler, geliþmeye baðlý olarak kendi
içlerinde çatýþmaya girmek durumunda kalacaklardýr. Kitlelerin tüketimi asgariye indirilemediði ve belli bir düzeyde sürekli ve sabit
hale getirilemediði sürece, bu rekabet AKPnin parçalanmasýyla eþ
sonuçlar üretecektir.
Tekelleþememiþ ya da son kriz nedeniyle iflas etmiþ yahut
iflas eþiðine gelmiþ sanayi ve ticaret sermayesi ise, geleneksel mal-
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lar üreten küçük ve orta sermaye kesimlerinden farklý olarak, iþbirlikçi
tekelci burjuvazinin üretim alanlarýna el atmaksýzýn varolamayacaktýr. Otomotivden beyaz eþyaya kadar, aðýrlýklý olarak kent küçükburjuvazisinin tükettiði mallar üretimindeki tekelleþme çabalarý, bir
yandan siyasal iktidarýn desteðini gerekli kýlarken, diðer yandan kent
küçük-burjuvazisinin tüketim gücünün varlýðýný ve sürekliliðini gerekli kýlar. Dolayýsýyla kent küçük-burjuvazisinin tüketimini þeriat
esaslarýna uygun hale getirecek her uygulama, bu tekelleþememiþ
burjuvazinin çýkarlarýna ters düþecektir. Bugün tekelci burjuvazinin
içinde yer alan, ancak son ekonomik krizle iflas etme noktasýna
gelmiþ olan Karamehmetlerin (Çukurova Holding) AKPye verdiði
medyatik destek ile Turkcellin tüketicisi kitle arasýnda açýk bir çeliþki bulunmaktadýr. Bunun anlamý ise, Karamehmetlerin AKP iktidarýnýn acil eylem planý çerçevesinde yapacaklarýyla elde etmeyi
umduklarý, onlarýn medyatik desteðinin sýnýrýný belirlemektedir.
(Bu da, bilineceði gibi, Pamukbanka el konulmasýyla ilgilidir.)
Þeriatçý ya da islamcý olarak adlandýrýlan tekelleþememiþ
sermaye kesimlerinin bir simgesi durumunda bulunan Ülker grubunun AKPye verdikleri açýk destek gözönüne alýnýrsa, bu dönemde
Ülkerin tekelleþme hayallerinin gerçekleþeceðinden söz etmek
olanaklýdýr. Þüphesiz Ülkerin tekelleþmesi, ayný sektörde faaliyet
gösteren tekellerin güç kaybetmesi ve hatta piyasadan çekilmesi
anlamýna gelecektir. Bu açýdan, Ülkerin tekelleþmesi, somutta Nestleden Milkaya kadar çokuluslu tekellerin pazar yitirmesi demektir.
Nestlenin Ýsviçre, Milka nýn Alman tekeli olduklarý gözönüne alýndýðýnda, çatýþmanýn ulusal ölçekte deðil, uluslararasý ölçekte sonuçlar
ortaya çýkartacaðý hemen görülecektir.90 Diðer yandan ise, Ülkerin
bu sektörde tekel haline gelebilmesinin yolu, Nestlenin ürettiði tüm
ürünlerde pazarý ele geçirmesine baðlýdýr. Bu da, Nestcafenin Ülkercafe lehine piyasadan çekilmesini öngerektirir.
Bu iliþki ve çeliþkiler içinde oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar arasýndaki ayrýþma ve bölünmelerin 3 Kasým seçimlerinde AKP
etrafýnda birleþme yönündeki geliþiminin sürdürülebilinirliði de oldukça zordur. Özellikle tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisinin þeriatçýlýk temelinde sürdürdükleri siyasal iliþkileri, hem ekonomik, hem ideolojik açýdan hýzlý bir ayrýþma dinamiðine sahiptir.
Al Baraka Türk, Faisal Finans ve Asya Finans gibi faizsiz bankacýlýk
adý altýnda baþlatýlan bankacýlýk iliþkilerinin baþlangýçta yarattýðý birlik, 2001 kriziyle birlikte ayrýþmaya yerini býrakmýþtýr.
Yasal olarak özel finans kurumu olarak tanýmlanan, faizsiz
bankacýlýk yaptýklarýný söyleyen þeriatçý kesimlerin finans kuruluþlarý,
90
Bu konuda Nestle ile Ülker arasýnda baþlayan benim çikolatamda daha fazla
süt var üzerinde yükselen reklam savaþý ilk haberci durumundadýr.
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Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Þ. (1985), Faisal Finans Kurumu A.Þ. (1985), Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Þ. (1989), Anadolu Finans Kurumu A.Þ. (1991), Ýhlas Finans Kurumu A.Þ. (1995) ve
Asya Finans Kurumu A.Þ.dir (1996).
Kamuoyu tarafýndan çok fazla bilinmeyen bu ayrýþma, Faisal Finansýn 1998 yýlýnda Kombassan Holdinge dolaylý olarak satýþý
ile baþlamýþtýr.
Kombassan Holdingin yasal nedenlerle bankacýlýk yapamayacaðý açýða çýktýktan sonra Faisal Finans hisseleri Sabri Ülkere
ait Ýsviçredeki Olfo SA aracýlýðýyla satýn alýnmýþ ve adý Family Finans
olarak deðiþtirilmiþtir. Bu iþlemler BDDKya yanlýþ bilgi verilerek
AKPnin Maliye Bakaný Kemal Unakýtan tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.91
Özel finans kuruluþlarýndan bir diðeri olan Asya Finans 1996
yýlýnda kurulmuþtur. Yönetim kurulu baþkaný Ýhsan Kalkavan olmakla
birlikte, asýl sahipleri Fettullah Gülen ve Selçuk ve Faruk Berksandýr.
Berksan kardeþler Asým Ülkerin çocuklarýdýr. Asým Ülker, kardeþi Sabri Ülkerle birlikte Ülker þirketinin kurucusudur. Soyadýný
1953 yýlýnda Berksan olarak deðiþtirmiþtir. Ülker kardeþlerin yollarý
1987 yýlýnda ayrýlmýþ ve Asým Ülker Berksan Kar Þirketler Grubu nu
kurmuþtur.92
Asya Finansýn diðer kurucularý ise, M. Emin Hasýrcýlar (ÝGSnin
kurucusu, Hasýrcýlar Tekstil), Mustafa Kavurmacý (Aydýnlý Giyim), O.
Gürbüz Özkara (Ýzmir, Türki cumhuriyetlere ihracat yapar), Tahsin
Tekoðlu (tekstilci, Türkmenistanda fabrikasý var), A. Rýza Tanrýseven (sinemacý), Beyhan Nakipoðlu (Beca Holding), Turgut Aydýn
(Aydýn Örme), Hüseyin Döðme (Londra Camping ve TIR þirketi sahibi), Sadýk Piþen (plastik sanayi), Naci Altýnbükendir (sarraf).
Yerli malý þeriatçý finans kuruluþlarýnýn en çok bilineni ise
Ýhlas Holdigne aittir (Ýhlas Finans).
Bu üç yerli malý þeriatçý finans kuruluþunun da içinde yer
91
Tüm çaðdaþ (kravatlý, takým elbiseli) görünümlerine raðmen, yaptýklarý iþin
niteliðini çok iyi bilmektedirler. 14 Nisan 2002 günlü Yeni Þafak gaze- tesinde Family
Finans Genel Müdürü Can Akýn Çaðlar, meslek dýþýnda yapmak isteyip de yapamadýðýnýz þeyler var mý? þeklindeki soruyu þöyle yanýt- lamaktadýr:
Ýstediðim iki þey vardý. Birincisi Boðazda içkisiz bir balýk lokantasý. Ben yapamadým ama þu anda bir sürü var.
Ýkincisi muhafazakar eðilimli insanlarýn bütün gününü orada geçirebileceði, içerisinde spor tesisi, yüzme havuzlarý, eðlence merkezleri falan olan, üyelikleri olan ve
sadece üyelerin girebileceði bir komp-leks, büyük bir klüp kurmak.
Enka gibi böyle tesisler var ama muhafazakar kesime hitap eden bir yer yok.
92
Asým Ülker Berksanýn Kar Þirketler Grubu bünye-sinde þu þirketler bulunmaktadýr: Kar Yatýrým, Arcon, Kar Gýda, Kafeda, Bolpat, Kar Et, Kar Gene, Fatih, Kar
Tarým, Kar Yapý, Umde, Çamlýca Ýnþaat, Novaplast, Sing Mavi Boru, Altair, Topair,
Top Service, Hezarfen, Kar Metal, Karberk, Kar Paket, Kar Poligon, Force, Atlas Air,
Mavi Ay, Karlink, Mavi Boru, SBF, Bisco, Karimpex, Kar Sing, Çamlýca Vakfý.
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aldýðý özel finans kuruluþlarýnýn ellerinde tuttuklarý mevduat miktarý 550.000 hesapta 2 milyar dolar civarýndadýr. Asli iþlevleri islamcý
sermaye olarak medyada tanýmlanan kesimlere düþük faizli kredi temin etmektir. Üç yerli malý finans kuruluþunun kendilerine ait
medyalarý bulunmaktadýr. Ülker grubunun denetimindeki Faisal
Finans (Family Finans) Kanal 7 ve Yeni Þafak, Ýhlas TGRT ve Türkiye
gazetesi, Asya Finans, Samanyolu Tv ve Zaman gazetesi yoluyla
kendi medyalarýna sahiptirler. Bu yönüyle, bu üç finans kuruluþu
(islamcý banka) tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisinin
kendi içlerindeki alt birlikleri ifade etmektedirler. Ancak gerek finansman için kullandýklarý yöntem (faizsiz bankacýlýk), gerek finanse ettikleri þirketlerin faaliyet alanlarý ortak ve ayný olduðundan,
oligarþi ile olan çeliþkileri yanýnda kendi iç çeliþkileri de aðýr basmaktadýr. Kendi iç çeliþkileri, bir yandan tarikat ayrýlýklarý olarak
ideolojik niteliklere sahip iken, diðer yandan benzer üretim alanlarýnda faaliyet yürütmelerinden doðan ekonomik niteliklere sahiptir. Örneðin, bugün için birlikte hareket eden Ülker ile Saray grubu
gýda sektöründe, aðýrlýklý olarak da bisküvi vb. alanlarýnda faaliyet
yürütmektedirler. Öte yandan birisi Nakþibent tarikatýndan iken, diðeri
Nurcudur.
Tekelleþememiþ ve tekelleþmenin yolunu MNPden AKPye
kadar uzanan þeriatçý siyasal güç ile saðlayacaklarýný düþünen
sanayi ve ticaret burjuvazisinin iç çeliþkileri MÜSÝAD içindeki çatýþmalarda da görünür hale gelmiþtir. MÜSÝAD içinde yaþanan çatýþmalar yanýnda TOBB içinde zaman zaman ortaya çýkan farklýlýklar,
uzun yýllar iþbirlikçi tekelci burjuvazinin bu kesimlerle yaþadýklarýndan
farklý deðildir. Aradaki fark, geçmiþte feodal ve yarý-feodal kesimlerle ittifak kuran iþbirlikçi tekelci burjuvazinin yerini tekelleþememiþ
sanayi ve ticaret burjuvazisinin almýþ olmasýdýr. Ama iþbirlikçi tekelci burjuvazi, baþtan emperyalizmle bütünleþmiþ olarak doðduðundan, bu ittifakta kendi içinde belli bir homojenlik oluþturabilmiþken,
ayný durum diðerleri için mevcut deðildir. Dolayýsýyla birarada tutulmasý ve yönetilmesi neredeyse olanaksýz olan bir iliþki ve çeliþki
sözkonusudur.
Tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisinin oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýf ve tabakalarýn öncülüðünü yapabilmesi ve
kendi önderliði altýnda bir milli burjuva bloku oluþturabilmesi, iç
dinamiðin ürünü olarak açýklanabilse bile, bu kesim milli burjuva
özelliklerine sahip deðildir. Ülkedeki mevcut kapitalist iliþkiler ve
burjuvazi, emperyalist-kapitalist iliþkilerle karþýlaþtýktan ve ona tarihi
bir süreç içinde tabi olduktan sonra, ilerici niteliðini yitirmiþ ve üretici güçleri engeller bir niteliðe bürünerek, iç dinamiðin hareketine
karþý olmaya baþlamýþtýr.93 Dolayýsýyla, ülkemizde iç dinamiðin taþýyýcýsý ve sürdürücüsü sýnýf proletaryadýr. Bu yüzden, tekelleþememiþ
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burjuvazinin her giriþimi, kendisini tekelleþtirmek ve bu amaç için
emperyalizmin iþbirlikçisi olmak yönündeki hareketinden baþka bir
anlama gelmemektedir.
Bugün tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisi için fazlaca seçenek bulunmamaktadýr. Ya mevcut iþbirlikçi tekelci burjuva kesimleri bir yana iterek onlarýn yerine geçecektir, ya da onlarýn
yönetimi altýnda dýþ pazarlara açýlacaktýr.
Birinci seçenek, mevcut iþbirlikçi tekelci burjuvazinin önemli
bir bölümünün tasfiyesine neden olacak büyük bir ekonomik kriz
ortaya çýkmadýðý sürece olanaksýzdýr. Ki böyle bir ekonomik kriz koþullarýnda tekelleþememiþ burjuvazinin ayakta kalabilmesi ise hiç
mümkün deðildir.
Ýkinci seçenek ise, 1995de RPye ve 1999da MHPye baðlanan umutlarýn aynýsýdýr. RPnin islam ülkelerine yönelik ihracatý
artýracaðý beklentisi ile 1999 seçimlerinde MHPnin Türki cumhuriyetlerin iç pazarlarýný ele geçirmeyi saðlayacaðý beklentisi dýþ pazarlara açýlmadan baþka bir yolun kalmadýðýný göstermiþtir. Ancak
emperyalist ülkelerde ortaya çýkan aþýrý-üretim buhraný ve buna baðlý
olarak dünya ticaretindeki büyük düþüþ, dýþ pazarlarda yer bulmanýn sanýldýðý kadar kolay olmadýðýný göstermektedir. Diðer yandan, emperyalist ülkelerin eski teknoloji ürünleriyle yapýlan üretim
maliyetleri, iþgücünün görece ucuzluðuna raðmen, yeterli rekabet
olanaðý yaratmamaktadýr. Bu yüzden, þeriat ekonomisi, kaçýnýlmaz olarak bir re-export ekonomi olmaz durumundadýr. 1990 sonrasýnda Anadoluda baþ gösteren serbest bölge olma giriþimleri ve
istekleri, Anadolu kaplanlarýnýn Güney Kore modeli bir yol izlenmesi talebini ifade etmektedir. Küçük ve organize sanayi bölgelerinde faaliyet yürüttükleri için serbest bölge ilan edilmesiyle herþeyin
düzeleceðini beklemektedirler. Vergisiz ve sendikasýz serbest bölgelerden yapýlacak ihracat, ayný zamanda iç pazardaki tekelci burjuvazinin egemenliðine zarar vermeyeceði için daha uyumlu bir
çözüm olarak ortaya çýkmaktadýr. Tayyip Erdoðanýn Avrupa seferi
böylesi bir re-export ekonomi için bir arayýþ olarak da görünmektedir. Türkiyenin stratejik ve coðrafi konumu, Avrupa ile Asya arasýnda köprü oluþu konusunda bitmez tükenmez demeçlerin gerçekliði
de burada bulunmaktadýr.
Bu kesimlerin göremedikleri ve anlamak istemedikleri ise,
dünya pazarlarýnýn emperyalist ülkeler tarafýndan paylaþýlmýþ olduðudur. Aþýrý-üretim buhraný koþullarýnda bu pazarlarda yer bulmak ise
tümüyle olanaksýzdýr. Bu nedenle, re-export ekonomi arayýþý, emperyalist ülkelerin yenilenmesi zorunlu hale gelmiþ olan makinelerinin alýcýsý (ithalatçýsý) olmaktan öteye geçmeyecektir. Bu kesimler
93
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için AKP hükümetinin yapacaðý tek þey, faaliyet dýþý kârlarýný artýrýcý yollar bulmaktan ibarettir.
Genel olarak, devlet kredisinin oynaklýðý, devlet sýrlarýný bilmek, bankacýlara olduðu gibi onlarýn meclislerdeki ve tahttaki yandaþlarýna da, devlet tahvillerinin geçerli fiyatýnda görülmemiþ ve ani
dalgalanmalar yaratma olanaðýný94 verir. AKPnin kullanabileceði
tek kaynak da budur. Ve her zaman olduðu gibi, bu dalgalanmalarýn deðiþmez, sürekli sonucu, ancak bir küçük sermayedarlar yýðýnýnýn yýkýmý ve büyük spekülatörlerin akýl almaz bir hýzla zenginleþmesidir.

94
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Globalleþen Dünyada
Anti-Emperyalist Bir Ýktidar
Yaþayabilir mi?
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 52, Kasým-Aralýk 1999

1980 yýlýnda emperyalist sistemin içine girdiði ekonomik buhranla birlikte ortaya çýkartýlan neo-liberalizmin en büyük iddiasý,
günümüz koþullarýnda klâsik anlamda bir baðýmlýlýk/baðýmsýzlýk olgusunun sözkonusu olmadýðý, bunun yerini karþýlýklý baðýmlýlýk
iliþkisinin aldýðý olmuþtur. Neo-liberalizme göre, global olarak
ulusal ekono-miler birbirleriyle ayrýlmaz baðlar kazanmýþtýr ve bu
baðlar 3. dünya ülkelerinin metropollere baðýmlýlýðý yanýnda,
metropollerin 3. dünya ülkelerine baðýmlýlýðýný da getirmiþtir. Bu
karþýlýklý baðýmlýlýk, 3. dünya ülkelerinin metropollere sanayi
mallarý ihracýný artýrarak, metropollerdeki sanayilerle rekabet edebilme koþullarýný da yaratmýþtýr. Güney Kore, Tayvan, Singapur, Endonezya gibi ülkelerin metropol ülkelerle olan ticaretlerinde sanayi
ürünleri ilk sýrada yer aldýðý gibi, dýþ ticaret dengesi bu ülkeler lehine
büyük fazlalýklar vermektedir. Üretim için gerekli girdilerin bir kýsmýnýn dýþ ülkelerden gelmesi, bu tür sanayilerin dýþa baðýmlýlýðýný
kaçýnýlmaz kýldýðý gibi (uluslararasý iþbölümünün bir sonucu olarak),
ürünlerin metropol ülkelere satýlma zorunluluðu, ayný zamanda
metropol ülkelerinin bu ürünleri satýn alma zorunluluðu ile birlikte
geliþmiþtir. Bu koþullarda, tekil ulusal ekonomilerin kendi baþýna
yeterli olmasý ve geliþebilmesi olanaksýzlaþmýþtýr.
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Bu neo-liberal iddialar, 1990 sonrasýnda Sovyetler Birliðinin
daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda, daha büyük ölçüde ileri sürülmeye ve
propagandasý yapýlmaya baþlanmýþtýr. Artýk bu iddialar yeni bir söylem ortaya çýkarmýþtýr: Globalizm ve yeni dünya düzeni. Neoliberalizm, emperyalist hegemonya altýndaki ülkelerin içinde bulunduklarý sömürü iliþkilerini karþýlýklý baðýmlýlýk söylemiyle meþrulaþtýrýrken, diðer yandan bu yeni kavramlarý, bu meþruiyetin yeni
destekleri olarak kullanmaya baþlamýþtýr.
Tüm bu söylemlerin ve savlarýn amacý, emperyalist sömürü
altýndaki ülkelerin baðýmsýzlýk istemlerinin günümüz dünyasýnda
hiç bir deðere sahip olmadýðýný ve globalleþen dünyada, bu dünyadan baðýmsýz olarak yaþamanýn ve kalkýnmanýn olanaksýz olduðunu kitlelere kabul ettirmektir. Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýndan
Kübanýn emperyalist ambargo koþullarýnda karþý karþýya kaldýðý
ekonomik sorunlara, Nikaraguada Sandinistlerin iktidarý yitiriþlerine,
Vietnamýn Amerikan emperyalizmiyle ve IMF ile iliþki kurmasýna
kadar her somut olgu, bu amaç için kullanýlýr olmuþtur.
Öz olarak denilmektedir ki, Globalleþen dünyada antiemperyalist (ve anti-oligarþik) bir devrimci iktidar uzun süre
ayakta kalamaz ve ülke içinde ekonomik geliþmeyi saðlayamaz.
Dikte ettirilmeye çalýþýlan bu vargý, anti-emperyalist bir ekonomik kalkýnma programýnýn ne denli insani, toplumsal niteliðe
sahip olursa olsun, uygulanabilmesi için gerekli ekonomik kaynaklarý bulamayacaðý iddiasýyla sona erdirilmektedir. Böylece, salt antiemperyalist bir devrim programýnýn gerekli ekonomik kaynaklarý
nereden bulacaðý sorusuyla sýnýrlý kalýnmayarak, her türden antiemperyalist ekonomi-politikalarýn kaynak sorunu nedeniyle uygulanamayacaðý söylenmektedir.
Ülkemiz somutunda T. Özal döneminde yaygýnlaþtýrýlan bu
neo-liberal söylem, bir yandan devrim mücadelesinin politik iktidarýn ele geçirilmesiyle sonuçlansa bile, ekonomik kalkýnmayý saðlayamayacaðý için boþ ve soyut bir gelecek hayali olduðunu ilan
ederken, diðer yandan düzen partilerinin seçim propagandalarýndaki vaadlerinin gerçekleþtirilebilmesi için gerekli kaynaðýn bulunamayacaðý propagandasýyla birlikte yürütülmüþtür.
Bu söylem, 1980 sonrasýnda reel ücretleri sürekli olarak düþen
iþçi sýnýfýnýn sendikal mücadelesinin yükseldiði bir evrede ücret artýþý
istemlerine karþý da geniþ ölçüde kullanýlmýþtýr. En yüzsüz ifadelerle
bulun kaynaðý istediðinizi verelim denilmeye baþlanýlmýþtýr. Zaman içinde bu söylem ve onun içerdiði demagoji öylesine kabul görür hale gelmiþtir ki, her türlü toplumsal, ekonomik, kültürel vb. istem karþýsýnda kaynak sorunu ortaya atýlmaya baþlanmýþtýr. Sonuçta, geniþ halk kitleleri bu demagojinin etkisi altýna girmiþ ve kendi
çýkarlarýný doðrudan ilgilendiren konularda bile kaynaðý nereden
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bulacaksýn sorusunu sorar hale gelmiþtir. Giderek bu kavrayýþ günlük yaþamlarýn içine girmiþ, iþ yerlerinden ev içlerine kadar her
yerde istekler ve öneriler kaynaðý nerede sorularýyla kolayca bir
yana itilir olmuþtur. Artýk her talep ya da öneri, kendi içinde kendi
kaynaðýný bulmaksýzýn ileri sürülemez ve söylenemez hale gelmiþtir. Tüm bunlar giderek mizah (gülmece) konusu olabilecek düzeylere inmiþ, aile iliþkileri içinde çocuðun en çocuksu istemleri
bile, anne ve babalarý tarafýndan kaynaðý nereden bulacaz? sözleriyle karþýlaþýr olmuþtur. Bunun günümüzdeki en son bulucularýndan birisi de tasfiye sürecindeki PKK olmuþtur.
Ayrýlmak, ayrý devlet kurmak, emperyalist sistemden gelen egemenlik yaklaþýmýna karþý cephe almak,
bütünüyle sistem dýþýna çýkmak ve kendi kabuðuna
çekilmek, uluslarý geliþtirmiyor, geliþtirmedi de. Yüzyýlýn sonuna geldiðimiz bir süreçte, artýk uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký ilkesi, çözüm yöntemi olarak esas
alýnmamasý gereken, geliþme açýsýndan yeterlilik arzetmeyen, ulusun bütün yönleriyle geliþimine denk düþmeyen
bir yöntem olarak kalýyor.
Nitekim bunu esas alan uluslar geri kaldýlar. Þimdi bu
devletler yýkýlýyor. Bu tür baðýmsýzlýk anlayýþý, içinde bulunduðumuz dünyaya denk düþmüyor. (Serxwebun,
Aðustos 1999, sayý: 212) (abç)
Sözün özü, emperyalist sistemden ayrýlarak ekonomik geliþmenin saðlanmasý olanaksýzdýr yargýsý en geniþ ölçekte yerleþtirilmiþtir. Ve bu yargý, anti-emperyalist bir devrimci iktidarýn bulamayacaðý bir ekonomik kaynaðýn, mevcut düzen tarafýndan nasýl bulunacaðýný da bir yana býraktýrdýðýndan, kadercilik ve tevekkülcülük
yaygýnlaþmýþtýr.
Soru þudur: Anti-emperyalist devrimci bir iktidarýn, ülkenin
ve toplumun geliþebilmesi ve kitlelerin yaþam standardýný sürekli
artýrabilmesi olanaklý mýdýr? Bunlarý gerçekleþtirebilmek için gerekli
ekonomik kaynaklar var mýdýr? Nereden bulunacaktýr?
DEVRÝMCÝ ÝKTÝDARIN
EKONOMÝK KAYNAKLARI
THKP-C/HDÖ Demokratik Halk Devrimi Programýnýn belirlemeleriyle söylersek, devrimci iktidar, gerçek ve baðýmsýz bir sanayileþme ve ileri bir tarýmsal ekonomi yaratarak, halkýn yaþam koþullarýný
sürekli yükseltmeyi amaçlar. Bu amaç, ayný zamanda, nüfus artýþýný
gözönüne alarak, bu artýþý aþan düzeyde ve kiþi baþýna düþen miktarý zaman içinde artýran ve de bunun sürekliliðini güvence altýna
alan bir üretim artýþýný da içermek durumundadýr.
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Sorun, neo-liberal söylemle ifade edersek, bu amacý gerçekleþtirmek için gerekli ekonomik kaynaklarýn bulunup bulunamayacaðýdýr.
En genel ifadeyle söylersek, ekonomide kaynak, mevcut üretim birimlerinin üretimlerini sürdürebilmeleri için gerekli girdiler (kapitalist ölçekte, hammadde, yarý-mamul madde, makine, teçhizat
vb. olarak deðiþmeyen sermaye ile ücretler ve diðer giderler için deðiþen sermaye) ile yeni gereksinmelerin karþýlanmasý için üretimin
artýrýlmasý amacýyla üretim alanýnýn geniþletilmesi ya da yeni üretim
birimlerinin kurulmasý için gerekli yatýrým araçlarýný kapsar.
Kapitalist ölçekte bu kaynaklar, sabit ve döner sermaye olarak
tanýmlanýr. Sözkonusu olan tekil kapitalistin yatýrýmý olmadýðýndan,
ülkesel ölçekte bu sermayenin bulunmasý ekonomik kaynak olarak
tanýmlanmaktadýr.
Emperyalist sistem içinde ele alýndýðýnda bu ekonomik kaynak, yani yatýrým ve üretim için gerekli sermaye, ülkenin emperyalist sistem içindeki yerine göre deðiþkenlikler gösterir.
Eðer emperyalist bir ülke sözkonusu olursa (metropol ülkeler), sermayenin tarihsel birikimi ve yeniden üretimi ekonomik
kaynaklarýn çerçevesini belirleyecektir.
Emperyalist-kapitalist ülkeler açýsýndan, ekonomik geliþim için,
öncelikle bir sermayenin varolmasý gereklidir. Bir baþka deyiþle, kapitalist üretimin baþlayabilmesi için, öncelikle kapitalistin bir ekonomik kaynak, yani sermaye bulmasý þarttýr. Bu yüzden, emperyalist-kapitalist ülkelerde kapitalizmin ilk ekonomik kaynaklarý ilkel
sermaye birikimi olarak ortaya çýkar. Hiçbir þey yoktan varedilemeyeceðine göre, kapitalist üretim için ilk ekonomik kaynak bir yerden gelmiþ olmak zorundadýr. Bu ilk ekonomik kaynak, yani ilkel
sermaye birikimi olmaksýzýn, kapitalist üretimden söz etmek olanaksýzdýr. Aksi halde, mevcut olan, yani birikmiþ olan bir sermayenin
nereye ve nasýl yatýrýlacaðý sorusu ortaya çýkar ki, bu da kaynaðý
nereden bulacaksýn sorusunu soran herhangi bir neo-liberalizm
yanlýsýnýn demagojisi için hiçbir iþe yaramayacaktýr. Onlarýn demagojisinin temeli, gerçekleþtirilmek istenen amaç için mevcut olmayan
bir kaynakýn nereden bulunulacaðý sorusunda yatmaktadýr. Dolayýsýyla, emperyalist-kapitalist ülkelerin bugün ellerinde mevcut olan
olaðanüstü sermaye birikimi deðil, baþlangýçta mevcut olmayan sermayenin nasýl biriktirildiði sorusu yanýtlanmak zorundadýr.
Karl Marks, Kapitalde kapitalist üretim sürecini ayrýntýlý olarak tahlil ederken, ayný zamanda sermayenin ilkel birikimi ve büyüme sürecini de ayrýntýlý olarak ele almýþtýr. Sermayenin ilkel birikimini
Marks þöyle ortaya koymaktadýr:
Sermaye birikimi, artý-deðerin varlýðýný; artý-deðer, kapitalist üretimi; kapitalist üretim ise, meta üreticilerinin elle-
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rinde daha önceden oldukça büyük bir sermaye ve emekgücü kitlesinin bulunmasýný öngörür. Buradaki hareketin
bütünü, bu yüzden bir kýsýr döngü gibi görünür ve bundan ancak kapitalist birikimden önce, bu üretim tarzýnýn
sonucu deðil, çýkýþ noktasýný oluþturan bir ilkel birikimin
(Adam Smithin deyimiyle, daha önceki birikimin) bulunduðunu kabul etmekle kurtulmak mümkündür.
Ekonomi politikte, bu ilkel birikim, aþaðý yukarý teolojide ilk günahýn oynadýðý rolü oynar. Adem baba elmayý
ýsýrmýþtýr ve insanoðlu günaha bulanmýþtýr. Günahýn baþlangýcý güya böylece, geçmiþe ait bir masal gibi anlatýlarak
açýklanmýþ oluyor. Evvel zaman içinde, iki çeþit insan vardý;
birisi çalýþkan, akýllý ve daha önemlisi tutumlu bir seçkinler
topluluðu; diðeri, ellerine geçeni ve hatta da- ha fazlasýný
harvurup harman savuran tembel serseriler topluluðu. Teolojinin ilk günah efsanesi, bize, kuþkusuz, insanýn ekmeðini
alnýnýn teriyle yemeðe nasýl mahkûm edildiðini anlatýyor,
ama ekonomik ilk günahýn tarihi ise, bize, yeryüzünde,
buna hiç de gerek duymayan insanlarýn bulunduðunu açýklýyor. Ne zararý var! Böylece ilk tür insanlar servet biriktirmiþ
oldular, ikinci türdekilerin ise, ellerinde kendi postlarýndan baþka satacak bir þeyleri kalmadý. Ve iþte, bütün çalýþýp
didinmelerine karþýn, kendilerinden baþka satacak hiç bir
þeyleri olmayan büyük çoðunluðun sefaleti ve uzun süredir
çalýþmayý býraktýklarý halde, küçük bir azýnlýðýn durmadan
artan zenginliði, bu, ilk günahla baþlar. Bu çocukça yavanlýklar, mülkiyetin savunulmasýnda, bize her allahýn günü
yinelenir durur. Örneðin, M. Thiers, bir devlet adamýnýn
bütün ciddiliðiyle, bir zamanlar her tür inceliðe sahip Fransýz halkýný buna inandýrmaya çalýþýr. Ama propriéte sorunu ortaya çýkar çýkmaz, bir çocuðun zihinsel gýdasýnýn,
her yaþa ve geliþmenin her aþamasýna uygun düþeceðini
öne sürmek, kutsal bir ödev halini alýr. Oysa tarihte, ele
geçirmenin, köleleþtirmenin, soymanýn, öldürmenin, kýsacasý zorun büyük rol oynadýðýný herkes bilir. Ekonomi politiðin þefkatli sayfalarýnda sevimli bir saflýk çok eskiden
beri sürer gider. Hak ile emek her zaman için zenginliðin,
tek aracý idiler, ama, içinde bulunulan yýl, her nedense
hep bu kuralýn dýþýnda tutulur. Oysa, aslýnda, ilkel birikim
yöntemleri saf ve sevimli olmaktan çok uzaktýr.
Üretim ve geçim araçlarý kendiliklerinden nasýl sermaye
deðilse, para ve metalar da kendiliklerinden sermaye deðildir. Bunlarýn sermayeye dönüþmeleri gerekir. Ama bu dönüþümün kendisi, ancak belli koþullar altýnda olabilir, yani
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birbirinden çok farklý türden iki meta sahibinin, yüzyüze
ve temas haline gelmesi gerekir; bir yanda, baþkalarýna
ait emek-gücünü satýnalarak, ellerindeki deðerler toplamýný
artýrmak isteðinde bulunan, para, üretim aracý ve geçim
aracý sahipleri: öte yanda, kendi emek-güçlerini ve dolayýsýyla emeklerini satan özgür emekçiler. Ýki anlamda özgür
emekçiler: çünkü bunlar, ne köleler, serfler vb. gibi üretim
araçlarýnýn ayrýlmaz bir parçasýdýrlar, ne de mülk sahibi
köylüler gibi üretim araçlarýna sahiptirler; demek ki, bunlar, kendi üretim araçlarý bulunmayan, böyle bir engel ve
yükten kurtulmuþ kimseler olmalýdýrlar. Meta pazarýndaki
bu kutuplaþma ile kapitalist üretimin temel koþullarý saðlanmýþ olur. Kapitalist sistem, emekçilerin, emeklerini gerçekleþtirebilecekleri araçlar üzerinde her türlü mülkiyet
hakkýndan tamamen ayrýlmýþ ve kopmuþ olmalarýný öngörür. Kapitalist üretim, ayaklarý üzerinde doðrulur doðrulmaz, yalnýz bu ayrýlýðý sürdürmekle kalmaz, bunu gitgide
artan boyutta yeniden-üretir de. Bu nedenle, kapitalist sistemin yolunu açan süreç, emekçinin elinden üretim araçlarýnýn sahipliðini alan süreçten baþkasý olamaz; bu süreç,
bir yandan toplumsal geçim araçlarýný sermayeye dönüþtürür, öte yandan, doðrudan üreticileri ücretli emekçilere
dönüþtürür. Ýlkel birikim denilen þey, bu nedenle, üreticiyi
üretim araçlarýndan ayýran tarihsel süreçten baþka bir þey
deðildir. Ýlkel olarak görünür, çünkü, sermaye ve buna uygun düþen üretim tarzýnýn tarih-öncesi aþamasýný oluþturur...
Ýlkel birikimin tarihinde, bütün devrimler, kapitalist sýnýfýn oluþmasý yolunda kaldýraç görevi gören çað açýcý
devrimlerdir; ama her þeyden çok, büyük insan yýðýnlarýnýn birdenbire ve zorla geçim araçlarýndan kopartýlarak,
özgür ve baðlantýsýz proleterler olarak emek pazarýna fýrlatýlýp atýldýðý anlar önem taþýr. Tarýmsal üreticilerin, köylülerin mülksüzleþtirilmeleri, topraktan ayrýlmalarý, bütün bu
sürecin temelidir.95
Ýþte bu sermayenin ilkel birikimi, emperyalist-kapitalist ülkelerin bugünkü olaðanüstü sermaye birikimlerinin kökenini oluþturur.
Bu sermaye birikimi, kýrsal alandan kentlere göç etmek zorunda
kalan milyonlarca insaný proleterleþtirerek, onlarýn ürettiði artý-deðere elkonulmasýný saðlayarak geliþmiþtir. Sermayenin bundan sonraki birikim süreci, artý-deðer üretimini artýrma ve artý-deðer oranýný
yükseltme süreci olarak iþlemeye baþlamýþtýr. Günde 12-15 saat ça95
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lýþtýrýlan iþçilerin, 5 yaþýndan itibaren fabrika ve madenlerde çalýþmaya
zorlanan çocuklar ve kadýnlarýn ürettiði artý-deðer kapitalist tarafýndan sermayeye eklenerek büyüyen ve yoðunlaþan bir sermaye birikimi ortaya çýkarmýþtýr.
Ancak kapitalist sermayenin emperyalist-kapitalist ülkelerdeki olaðanüstü birikimi, salt iþçi sýnýfýnýn ürettiði artý-deðere elkonulmasýyla gerçekleþmemiþtir. 19. yüzyýlda kolonyalist yöntemlerle Asya,
Afrika ve Amerika kýtasýnýn sömürgeleþtirilmesi ve buralardaki hammadde kaynaklarýna elkonulmasý, kapitalist ülkelerdeki sermaye
birikimini hýzlandýrmýþ ve boyutlarýný büyütmüþtür. 19. yüzyýlda Ýngiliz sermaye birikiminin en önemli halkalarýndan birisi Hindistanýn
sömürgeleþtirilmesi olmuþtur. Ýngiliz tekstil sektörünün geliþimi, bir
yandan Hindistan ve diðer sömürgelerden temin edilen ucuz hammaddelerle, diðer yandan bu ülkelerdeki her türden dokuma tezgahlarýnýn yokedilmesiyle birlikte olmuþtur.
20. yüzyýla girildiðinde, sermayenin olaðanüstü yoðunlaþmasý
ve merkezileþmesiyle birlikte ortaya çýkan tekellerin ekonomiye egemen olmalarýyla birlikte baþlayan emperyalist sömürgecilik, geçmiþ
dönemlerin kolonyalist sömürgeciliði üzerinde yükselmiþtir. 1945lere
kadar emperyalist sömürü, dünyanýn her yanýnda (global olarak)
ülkelerin ve halklarýn sömürgeleþtirilmesiyle birlikte geliþmiþtir. Sömürge ve yarý-sömürge ülkelerin ekonomik hammadde kaynaklarý,
emperyalist ülkeler tarafýndan gasp edilmiþ ve karþýlýðýnda bu ülkeler
emperyalist metalarýn açýk pazarý haline getirilmiþtir. Hammaddeleri
ucuza (yokpahasýna) alýp, mamul mallarý yüksek fiyatlarla sömürge
ve yarý-sömürge ülkelerde pazarlayan emperyalist ülkeler, bu iliþkiler
içinde kendilerine artý-deðer yanýnda tekel-kârý saðlamýþlardýr.
Böylece kapitalizm tekelci kapitalizme dönüþmüþ ve sermaye
ihracý dönemine girilmiþtir. Ýþte emperyalist-kapitalist ülkelerdeki olaðanüstü sermaye birikiminin tarihsel geliþimi ve ellerinde tuttuklarý
ekonomik kaynaðýn oluþumu böyle gerçekleþmiþtir.
Burjuva ekonomistlerinin ve ideologlarýnýn özenle gözden kaçýrmaya çalýþtýklarý bu tarihsel temel, ayný zamanda bugünkü sermaye birikiminin eþitsizlik ve adaletsizlik üzerinde yükseldiðini gösterir.
Dün olduðu gibi bugün de, emperyalist-kapitalist ülkelerdeki
sermaye birikimi, yani ekonomik kaynaklar, tüm iyimser deðerlendirmelere raðmen, kitlelerin yaþam düzeylerini yükseltmek amacýyla deðil, dýþ ülkelere, geri-býraktýrýlmýþ ülkelere sermaye ihracý yoluyla
mevcut kârlarýný daha da artýrmak amacýyla kullanýlýr. Bu nedenle
de, emperyalist-kapitalist ülkelerdeki ekonomik kaynaklarýn halkýn
yaþam koþullarýný sürekli yükseltmek amacýyla kullanýlmasý sözkonusu deðildir.
Kapitalist sermaye birikiminin bu tarihsel geliþimiyle birlikte
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ortaya çýkan ekonomik kaynaklar, günümüzde emperyalist-kapitalist olmayan bir ülkenin sahip olabileceði kaynaklar deðildir ve
ayný biçimde saðlanabilmesi de olanaksýzdýr.
I. ve II. yeniden paylaþým savaþlarýyla görüldüðü gibi, dünya
emperyalist ülkeler tarafýndan toprak olarak paylaþýlmýþtýr ve yeniden paylaþýlmasý gündeme gelmektedir. Herhangi bir 3. dünya ülkesinin bu paylaþým içinde yer alabilmesi ve paylaþýmdan pay
kapabilmesi, bazý istisnalar dýþýnda, olanaksýzdýr. Çünkü sözkonusu
olan, bu ülkenin emperyalist ülkeler tarafýndan paylaþýlmasýdýr. Bir
baþka deyiþle, günümüz koþullarýnda, herhangi bir geri-býraktýrýlmýþ
ülkenin, kendisi için gerekli sermaye birikimini baþka ülkeleri sömürgeleþtirerek saðlayabilmesinin koþullarý mevcut deðildir. (Tarihsel
olarak sömürge sahibi olmuþ ülkeler için de geçerlidir.)
Yine de, bunun olanaklý olduðunu düþünen ve savunan kesimler de mevcuttur. Ülkemiz somutunda görüldüðü gibi, faþistler,
2. Cumhuriyetçiler, yeni kemalistler ve PKK büyük boyutlarda sermaye birikimine sahip olabilmek için (ekonominin büyümesi için
gerekli kaynak için) baþka ülkelerin sömürgeleþtirilmesinin olanaklý olduðunu savunmaktadýrlar. PKKnin misak-ý milli sýnýrlarýný saðlamaya katký sunmaya hazýr olduðunu ilan ediþi; faþistlerin, 2. Cumhuriyetçilerin ve yeni kemalistlerin Türki cumhuriyetlerini Türkiyenin bir hinterlandý haline getirerek bu sermayenin saðlanabileceðine iliþkin teorileri, tümüyle emperyalist-kapitalist ülkelerdeki
sermaye birikiminin tarihsel temelleriyle baðlantýlandýrýlmaktadýr.
Bu öneriler ve teoriler, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda ortaya çýkan geçiþ döneminden yararlanmayý amaçlamakta ve bu dönemde Türki cumhuriyetlerin en hayasýzca talan
edilmesini öngörmektedir. Ve somut geliþmelerin de açýkça gösterdiði gibi, bu hiç de kolay olmamaktadýr. Azerbaycandan Türkmenistana kadar pek çok yerde darbe giriþimlerinin baþarýsýzlýðý, bu
ülkelerin sahip olduklarý doðal ekonomik kaynaklarýn (petrol, doðal
gaz vb.) emperyalist ülkelerin izni olmaksýzýn kullanýlamayacaðýnýn
açýða çýkmasý (Bakü-Ceyhan boru hattý, Türkmenistan doðal gazý
olaylarýnda görüldüðü gibi), bu öneri ve teorilerin gerçekdýþýlýðýný
ve çaðdýþý olduðunu göstermiþtir.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci bir iktidar açýsýndan kapitalist sermayenin ilkel birikimine benzer bir birikim sürecinin gerçekleþtirilmesi, gerek nesnel olarak, gerekse etik olarak olanaksýzdýr ve sözkonusu bile edilemez. Bu nedenlerden dolayý, devrimci iktidarýn programýný uygulayabilmesi için gerekli ekonomik
kaynaklar sorununun yanýtý baþka yerlerde bulunmak durumundadýr.
Kapitalist ekonomik iliþkilerin çerçevesi içinde yeni kaynaklar ya da taze para saðlamanýn iki yolu vardýr: Dýþ borçlanma ve
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iç borçlanma.
Anti-emperyalist devrimci bir iktidarýn emperyalist-kapitalist
ülkelerden borç (kredi vb. olarak) para alabilmesi sözkonusu deðildir. Herþeyden önce, anti-emperyalist devrimci iktidar, emperyalist
ülkelerin doðrudan ve dolaylý her türlü yatýrýmlarýný ve þirketlerini
tasfiye etmek (millileþtirmek) durumunda olduðundan, bu ülkelere
borçlanmak sözkonusu deðildir. Diðer yandan, emperyalist ülkelerin geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri mali baðýmlýlýk iliþkisi içine sokmanýn
en temel yöntemi olan dýþ borçlanma sistemi, emperyalizmden baðýmsýz bir ekonominin yaratýlmasý hedefiyle çeliþir.
Bu durumda, geriye sadece iç borçlanma yolu kalmaktadýr.
Ýç borçlanma ise, doðrudan devletin tahvil ve bono çýkartmak yoluyla ülke içinde belirli bir para birikimine sahip olanlardan
nakit para temin ederek, bunu sermayeleþtirmesi demektir. Ýþbirlikçitekelci burjuvazi ile toprak ve ticaret burjuvazisinin tasfiye edildiði
devrim koþullarýnda, iç borçlanma yoluyla elde edilebilecek kaynak
çok küçük olmak durumundadýr. Dolayýsýyla, bu küçük kaynak, sýnýrlý ölçülerde kullanýlabilir bir kaynak durumundadýr.
Bu durumda neo-liberalizm yanlýlarýnýn en ateþli savunucusu olduklarý özelleþtirme yapýlmasýnýn ya da mevcut özelleþtirme
uygulamalarýnýn devam ettirilmesinin yeni kaynaklar saðlayabileceði
ileri sürülebilir. Bu çerçevede, devrimci iktidarýn, demokratik halk
devrimi programýnda, geçici bir süre için, deðiþiklikler yapmasý yeterli görülebilir. Örneðin, millileþtirilecek ve devletleþtirilecek þirket
ve kuruluþlarýn kapsamýnýn daraltýlmasýnýn bunu olanaklý kýlacaðý
ve bu yolla önemli bir üretim kapasitesi ile birlikte kaynak saðlanabileceði ileri sürülebilir. Ve bu konuda, Sovyetler Birliðinin ilk kuruluþ yýllarýnda uygulamaya sokulan NEP teorik bir dayanak olarak
gösterilebilir.
Bugün ülkemiz solunda geliþen vatansever söylemi, kendi
teorik temellerini kendi kendine bulamamýþ olsa da, bu düþünceye
dayanmak durumundadýr. Bu da, anti-emperyalist devrimci iktidarýn,
küçük ve orta sermaye ile bazý emperyalist ülkeler karþýsýnda daha
liberal bir tutum takýnmasýný gerektirir. Sonal olarak, ekonominin
liberalleþtirilmesi anlayýþý ile, emperyalizmin tekil ülkelerin uyguladýklarý bir dýþ politika olarak kabul edilmesi demektir ki, tümüyle
kapitalizmin tekelci evresi olduðunun reddi anlamýna gelir.
Tüm bunlardan sonra geriye kalan yeni bir seçenek ise,
Refah Partisinin yýllardýr savuna geldiði Ýslam Ortak Pazarý projesi
olmaktadýr. Tümüyle gerçekleþtirilmesi olanaksýz olan bu proje, Ýslam ülkelerinin emperyalizmin hegemonyasý altýnda ülkelerden oluþtuðu ve iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin egemen olduðu gerçeðini görmezlikten gelir. Öte yandan, gerçekleþebileceði tek boyutu ise, bir
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ya da birkaç islam ülkesinin, emperyalizmin desteðinde, diðerlerini kendine baðlý birer sömürge haline getirmesi koþuluna baðlýdýr.
Bu da, sonal olarak, emperyalist sömürgeciliðin bir baþka biçim ve
görünümde sürdürülmesi demektir.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci iktidar, gerçek
ve baðýmsýz bir sanayileþme ve ileri bir tarýmsal ekonomi yaratarak,
halkýn yaþam koþullarýný sürekli yükseltmek amacýyla, ekonomik
büyüme ve kalkýnmayý planlamak durumunda olduðundan,
herþeyden önce planlý bir ekonomiye dayanmak zorundadýr.
Ekonominin merkezi bir plan çerçevesinde düzenlenmesi ve
yürütülmesi, öncelikle mevcut kaynaklarýn rasyonel kullanýmýný,
kaynak savurganlýðýný ve fazla üretim kayýplarýný ortadan kaldýracaktýr. Kapitalist sermayenin kâr oranlarýný azamileþtirme özelliðiyle ortaya çýkan sektörler arasýndaki eþitsiz geliþim, merkezi planlama ile
önlenerek, kaynaklarýn uygun bir daðýlýmý olanaklý olacaktýr.
Merkezi planlamanýn mevcut ekonomik kaynaklar ile yeni
kaynaklarýn kullanýmýnda ne büyüklükte bir yeni kaynak yaratacaðýný bugünkü düzenin ekonomik verileriyle saptamak olanaksýzdýr.
Bu durum, bazý kesimlerce soyut bulunarak, gerçek bir kaynak
yaratýmý olarak kabul edilmemesinin nedenidir. Ancak dünya devrim tarihinin pratiði, bu alanda tahminleri çok aþan bir kaynak
saðlanabildiðini göstermiþtir. Bunun birimsel olarak hesaplanmasý,
devrimci iktidar koþullarýnda olanaklýdýr.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci iktidarýn ikinci
büyük ekonomik kaynaðý, eski düzenden devralýnan mevcut kaynaklarýn ve üretim birimlerinin yeniden düzenlenmesiyle ortaya
çýkmaktadýr.
Bu düzenlemeler temel olarak,
1° Toplam kaynak kullanýmýnda, parasal kaynaklarýn
dýþýnda kalan gerçek üretim kaynaklarýnýn kullanýmýnda,
bir geniþleme saðlanmasý. Bu çerçevede, baþta toprak
devrimiyle tarýmsal üretim baþta olmak üzere, hammadde kaynaklarýnýn düzenlenmesi ve geliþtirilmesi,
2° Girdi baþýna mevcut verimliliðin, iþgücünün yeniden ve demokratik biçimde örgütlenmesiyle artýrýlmasý,
3° Eskimiþ ve aþýnmýþ, dolayýsýyla verimliliði düþük olan
fabrika ve donanýmýn deðiþtirilmesini içermektedir.
Ülkemiz somutunda ele aldýðýmýzda bu düzenlemelerin yaratacaðý yeni kaynaklar þu þekilde belirginleþmektedir:
Ýlkin, toprak aðalarý, büyük toprak ve sürü sahipleri ile toprak
burjuvazisinin kýrsal alandaki egemenliðini sona erdirmek, köylülüðün insanca yaþama ve çaðdaþ yaþam koþullarýna kavuþmasýný saðlamak, geri býraktýrýlmýþ bir tarýmsal ekonomiden, ileri ve kolektif bir
tarým ekonomisine geçmek amacýyla toprak devriminin yapýlmasý
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zorunludur.
Dünya Bankasýnýn yýllar boyu tarýmýn yeniden düzenlenmesine iliþkin verdiði proje kredileri gözönüne alýndýðýnda, GAPa iliþkin
lehte ve aleyhte söylenen söz ve tutumlara kadar tarýma iliþkin bir
dizi olgu gözönünde tutulduðunda, toprak devriminin ne denli önemli
bir yere sahip olduðu kolayca görülecektir.
Türkiyede kýrsal alan ölçüleri 1984 sonrasýnda büyük ölçüde
revize edilmiþ ve deðiþtirilmiþ olmasýna karþýn, kýrsal bölgelerde yaþayanlar ve üretimde bulunan kitleyi (toprak aðalarý, tefeciler, toprak burjuvazisi hariç) oluþturan köylülük, nüfus içinde ve GSMHda
hâlâ önemli bir yere sahiptir.
Ortalama 30.000.000 hektar tarýma elveriþli bir araziye sahip
olan ülkemizde, üretim yapýlan toprak miktarý 23.451.099 hektar
büyüklüðünde hesaplanmaktadýr. Bunun 21.449.482si iþlenen alan
olup, yýllýk olarak 3 ile 4 milyon hektarlýk arazi nadasa býrakýlmaktadýr. 1991 Genel Tarým Sayýmý sonuçlarý esas alýndýðýnda, tarýmsal
üretimin yapýldýðý toplam topraðýn %18ine denk düþen 3.819.177
hektarlýk arazi nadas vb. nedenlerden dolayý yýllýk olarak üretim
dýþýnda kalmaktadýr.
(Hektar)

Toplam iþletme sayýsý
Toplam arazi
.............Nadas
.............Tarýma elveriþli olup kullanýlmayan arazi
.............Daimi çayýr ve otlak arazisi
.............Koruluk ve orman arazisi
.............Tarýma elveriþsiz arazi
Ýþlenen toplam alan
Sulanan arazi
Sulanmayan arazi

3.966.822
23.451.099
3.203.411
615.766
922.094
196.822
266.933
21.449.482
3.093.545
18.355.937

[Tarýmsal iþletmeler (hanehalký) araþtýrma sonuçlarý]

Ülkemizde ekilen arazinin 14.444.550 hektarlýk bölümünde
tahýl ekimi yapýlmakta olup, buðday olarak yýllýk üretim miktarý (1995)
18 milyon tondur. 1999 yýlý fiyatlarýyla (185 dolar/ton) bu üretim miktarý 3,4 milyar dolardýr. Ülke içi fiyatlarla üretim fiyatý 4 milyar dolar
düzeyindedir. Amerikan emperyalizminin tarým ürünlerinin dünya
ticareti üzerindeki hegemonyasý sonucu dünya buðday fiyatlarýndaki büyük düþüþler, kaçýnýlmaz olarak üretim deðerlerinde önemli
bir farklýlýk yaratmaktadýr. Buna raðmen, salt buðday üretiminin mevcut üretim koþullarý içinde 4 ile 5 milyar dolar civarýnda olduðunu
kabul edebiliriz.
Bu durumda, nadasa býrakýlan ve ekimi yapýlmayan topraklarýn tarýmsal üretime katýlmasýyla, mevcut üretim iliþkileri içindeki
en yüksek hektar baþýna 2.200 kg düzeyinde olan verimlilik hesabýy-
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la 8 milyon ton ek buðday üretiminin saðlanmasý sözkonusudur.
Bunun emperyalizmin belirlediði dünya fiyatlarýyla deðeri 1.5 milyar
dolardýr.
Diðer taraftan, tarýmsal üretimdeki mevcut düzeyin geliþtirilmesiyle, bugünkü durumda hektar baþýna 1.900 kg olan ortalama
verimliliðin yarý oranýnda artýrýlmasý durumunda bile, tüm üretim
deðerleri iki katýna çýkabilecektir. Bugünkü düzen içinde buðdayýn
ton baþýna ortalama maliyeti 200 dolardýr. Verimlilikte meydana gelecek her artýþ, bu maliyeti aþaðýya çekebileceði gibi, mevcut tekniklerin
yaygýn olarak kullanýlmasý durumunda bu miktar 150-160 dolar seviyesine indirilebilecek durumdadýr.
Özet olarak ifade edersek, salt buðday üretiminde mevcut
tekniklerin yaygýnlaþtýrýlmasý ve yeni tekniklerin uygulamaya sokulmasýyla elde edilecek üretim fazlasý 2 milyar dolar civarýnda olacak
ve nadasa býrakýlan ve ekilmeyen arazilerin kullanýmýyla ortaya çýkacak olan miktarla birlikte bu üretim 3.5 milyar dolar civarýnda olacaktýr. Bu miktar, bugün IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla geleceði söylenen 4 milyar dolarlýk taze paranýn yaptýrýmlarýný kabul
etmemek için yeterli bir miktardýr.
Ancak toprak devrimi ile gerçekleþecek üretim artýþý, salt mevcut kaynaklarýn kullanýmýnýn ötesinde, topraðýn ýslah edilmesini ve
yeni tekniklerin kullanýlmasýný getireceði gibi, mevcut topraklarýn
eþitsiz daðýlýmýný da ortadan kaldýrarak üretimde çok daha büyük
artýþlar saðlamasý sözkonusudur.
......0 - 19 dekar
.....20 - 49 dekar
.....50 - 99 dekar
.....100 - 199 dekar
.....200 - 499 dekar
.....500 + dekar
Toplam

Ýþletme sayýsý
1.385.129
1.274.609
713.149
383.323
173.774
36.838
3.966.822

Oran
%34.9
%32.2
%17.9
% 9.7
% 4.4
% 0.9
%100

Toprak (dekar)
13.220.651
38.668.961
46.750.693
49.216.633
46.487.432
40.166.623
234.510.993

Oran
% 5.6
%16.5
%20
%21
%19.8
%17.1
%100

[1991 Genel tarým sayýmý Tarýmsal iþletmeler (hanehalký) araþtýrma sonuçlarý]

Mevcut koþullarda topraðýn mülkiyet daðýlýmý, büyük bir kýrsal nüfusu çok küçük bir toprak parçasý üzerinde düþük verim oranlarýyla üretim yapmak zorunda býrakmaktadýr. 100 dekara kadar
topraða sahip olan köylü nüfusu toplamýn %85ini oluþturmaktadýr.
Bu nüfusun üretim yaptýðý toprak miktarý ise, toplamýn %42.1i kadardýr. Bu eþitsiz toprak mülkiyeti koþullarýnda, yoksul ve küçük
köylü, rasyonal olmayan ölçekte üretim yapmak zorunda kalmaktadýr. Gerek kimyasal girdiler, gerekse makine kullanýmý açýsýndan,
yoksul ve küçük köylünün üretim yaptýðý topraklar olabilecek en
verimsiz üretim koþullarýný oluþturmaktadýr. Toprak mülkiyetindeki
eþitsizliðin ortadan kaldýrýlmasý ve üretimde kooperatifleþme ve ko-
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lektivizasyonun gerçekleþtirilmesi ile birlikte saðlanacak üretim artýþlarý, ülkenin tarým üretiminde büyük bir artýþ ortaya çýkaracaðý gibi, diðer yandan yoksul ve küçük köylünün yaþam koþullarýný iyileþtirecek ve geliþtirecektir.
Diðer taraftan, toprak mülkiyetinin dengesizliði ve kýrsal nüfusun %85 nin topraðýn ancak %42.1inde üretim yapabiliyor olmasý,
bir yandan küçük toprak parçasýnda makine kullanýmýný engellediði
gibi, deðiþik nedenlerle ve kullaným amaçlarýyla satýn alýnmýþ tarým
makinelerinin verimsiz kullanýmýna neden olarak önemli bir kaynak
kaybýna neden ol-maktadýr.
Bugün ülkemizde üretim yapan köylü açýsýndan her 5 aileden
biri traktöre sahip bulunmaktadýr. Günümüz somutluðu açýsýndan
ele alýndýðýnda bir traktöTarým alet ve makineler [1994]
rün kullanýlabildiði ortalaTraktör
757,505
ma toprak miktarý 28.3 Kulaklý traktör pulluðu
724,409
hektar olmaktadýr. Normal Tarým arabasý (römork)
719,837
476,398
koþullarda bir traktörün or- Sýrt pulverizatörü
154,159
talama 70 hektarlýk toprak Kuyruk milinden ha. pulverizatör
Motorlu pulverizatör
55,121
üzerinde verimli olarak Hayvan pulluðu
462,480
kullanýlabilme durumu Kulaklý traktör pulluðu
724,409
vardýr. Bu yüzden, ülke- Döner kulaklý traktör pulluðu
22,145
37,724
mizde traktör sayýsý ile ve- Ark pulluðu
65,568
rimlilik arasýnda üç misli- Diskli traktör pulluðu
Diskli anýz pulluðu (tek yönlü)
26,460
ne yakýn bir farklýlýk mev- Anýz pulluðu
18,529
cuttur. Diðer yandan, Diþli týrmýk
344,630
340,020
mevcut traktör baþýna dü- Karasaban
319,819
þen ortalama kullaným Krema makinesi
317,099
miktarý olan 28.3 hektar Kültivatör
Motopomp (termik motorlu)
213,722
(283 dekar), nüfusun %85 Kimyevi gübre daðýtýcýsý
208,826
nin 100 dekarýn altýnda Döven
186,874
175,528
topraða sahip olduðu, 200 Diskli ve diðer týrmýklar
137,508
dekardan daha az topraða Harman makinesi
Yaðmurlama tesisi
122,485
sahip olanlarýn ise toplam Kombine tahýl mibzeri
117,008
tarýmsal nüfusun %94.7si- Motopomp (elektrik motorlu)
112,094
ni oluþturduðu bir mülki- Atomizör
106,149
96,161
yet iliþkisi içinde kesinlik- Traktörle çekilen çapa makinesi
Diskli traktör pulluðu
65,568
le gerçekleþmeyen bir kulSapdöver
64,249
lanýmý ifade etmektedir. Týnaz makinesi
49,863
Bir baþka deyiþle, ülkemiz- Orak makinesi
45,742
45,060
de bugün mevcut olan Merdane
43,814
traktörlerin büyük bir bölü- Derin kuyu pompa
Diskli anýz pulluðu (tek yönlü)
26,460
mü ülke ortalamasýnýn çok Kendi yürür biçer döver
11,649
daha altýnda bir toprakta Biçer baðlar makinesi
3,529
kullanýlmaktadýr. Böylece, Tarýmsal mücadele uçaðý
61
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toprak mülkiyetinin mevcut yapýsý içinde tarýmsal üretimde kullanýlmak durumunda olan makineler büyük oranda atýl durumdadýr.
Bunun meydana getirdiði üretim kaybý ile traktöre yatýrýlmýþ olan
atýl kaynak, çoðu durumda üçte bir oranýnda hesaplanabilmektedir.
Yani toprak devriminin gerçekleþtirildiði koþullarda, mevcut tarýmsal
makinelerin rasyonel kullanýmý olanaklý olmasýna paralel, üretimde
üç katý kadar bir artýþ saðlanmasý sözkonusudur. Bunun parasal
büyüklüðü ise 12 milyar dolar civarýndadýr.
Böylece, toprak devriminin mülkiyet iliþkilerinde meydana
getireceði deðiþiklik ve makine kullanýmýnýn rasyonelleþtirmesiyle
ortaya çýkacak ek kaynak miktarý, en genel belirlemeyle 9.5 milyar
dolar olabilecektir.
Burada, tarýmsal üretim için gerekli traktör miktarý içinde atýl
durumdaki traktörlerin üretimi için otomotiv sektöründe tüketilmiþ
olan kaynaklar da gözönüne alýndýðýnda, mevcut durumdaki kayýplarýn giderilmesi koþullarýnda saðlanacak kaynaklar çok daha büyük
olmaktadýr. En genel belirlemeyle mevcut traktörlerin yarýsý (350400 bin) tarýmsal üretim dýþý amaçlarla alýnmýþ ve elde bulundurulmaktadýr. Bunun parasal karþýlýðý ise, ortalama 2 milyar dolardýr.
Bütün bunlarýn yanýnda, bugün yýllýk olarak ithal edilen tarým
ürünleri için tüketilen kaynaklar sözkonusudur. Tarým ve hayvancýlýk ürünlerine 1997 verileriyle 2.4 milyar dolar döviz ödenmiþtir.
Tarýmsal üretimin verimli ve rasyonel hale getirilmesi, bu kaynaðýn
ülke içinde kalmasýna neden olacaktýr.
Toprak devriminin gerçekleþtirilmesiyle birlikte kýrsal alanda
iþsiz durumda bulunan nüfusun emek-gücünün üretim sürecine girmesiyle birlikte, hem iþsizlikte büyük bir düþme ortaya çýkacak,
hem de atýl emek-gücü üretken hale getirilecektir. Bu üretken hale
getirilen emek-gücünün saðlayacaðý ekonomik kaynak, mevcut düzenin verileriyle hesaplanamayacak boyuttadýr.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci iktidar, tüm bunlarý gerçekleþtirmek amacýyla topraðý millileþtirmek durumundadýr.
Bu millileþtirme eylemi, ayný zamanda ülkenin yeraltý ve yerüstü
kaynaklarýnýn emperyalist ülkeler tarafýndan ucuza kapatýlmasýnýn
da önüne geçecektir.
Diðer taraftan, mevcut düzen içinde kullanýlmayan ya da belli bir azýnlýk tarafýndan kullanýlan kaynaklarýn üretime sokulmasý
gerçekleþtirilecektir.
Bu kaynaklar,
1° Topluma dayatýlan ve körüklenen aþýrý üretimin sýnýrlandýrýlmasý ve lüks tüketimin önlenmesi,
2° Niteliksiz iþgücünün toplumsal ve poli-teknik eðitimle
yeniden örgütlenmesi,
3° Ýrrasyonal üretim aygýtýnýn yeniden düzenlenmesi
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ve bürokratik iþlemlerin azaltýlmasý,
4° Ýþsizliðin ortadan kaldýrýlmasý ile saðlanacak yeni
kaynaklardýr.
Bu düzenlemeler, parasal maliyeti en az olan,dolayýsýyla toplumsal ekonomik kaynaklarýn artýþýný saðlayan düzenlemeler durumundadýr.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci iktidarýn en önemli ekonomik kaynaklarýndan birisi de, emperyalizme baðýmlýlýk ve
bu baðýmlýlýðýn yaratmýþ olduðu çarpýk ekonomik yapýnýn sürekli
olarak tükettiði kaynaklarý üretken hale getirmektir.
Bunlarýn baþýnda emperyalist sömürü mekanizmasýnýn en
temel unsurlarýndan olan yabancý sermayenin doðrudan ve dolaylý
yatýrýmlarýndan elde edilen kârlarýn ülke dýþýna transfer edilmesiyle ortaya çýkan kayýplarýn önlenmesi gelmektedir. Dünya çapýndaki
anti-emperyalist propaganda ve ajitasyonda da önemli bir yere
sahip olan kâr transferleri, ülkemiz somutunda belirgin bir biçimde
yapýldýðý gibi, ekonomik verilerin üzerinde oynanarak sürekli olarak
gizlenmeye çalýþýlmýþtýr.
Ülkemizde 1980 yýlýna kadar deðiþik ekonomik göstergeler
ve veriler derlenirken, yabancý sermayenin ülkeye giriþi ve gerçekleþtirdiði kâr transferleri ayrý kalemde deðerlendirilirken, 1980 sonrasýnda
özellikle kâr transferleri bölümü tümüyle kaldýrýlmýþtýr. Böylece antiemperyalist ve anti-oligarþik mücadelenin önemli bir hedefi mevcut deðil hale getirilmek istenmiþtir. Bu durumun bilincinde olan
burjuva ekonomistleri, her bulduklarý fýrsatta, yabancý sermayenin
ülkemize nasýl katkýda bulunduðunu, ne oranda istihdam yarattýðýný
yazýp çizerek, kitlelerin anti-emperyalist ve anti-oligarþik bir bilince
sahip olmamalarý için ellerinden geleni yapmaktadýrlar.
Resmi verilere göre, 1980-98 yýllarý arasýnda 20,899 milyar dolarlýk yabancý sermayeye ülkede doðrudan yatýrým yapma izni verilmiþ
ve ayný dönemde fiili yabancý sermaye giriþi 6,533 milyar olmuþtur.
Ve nasýl derlendiði açýklanmayan resmi verilere göre, ayný dönemde 1,3 milyar dolarlýk kâr transferi gerçekleþmiþtir. Bir baþka resmi
veriye göre, bu dönemde fiili yabancý sermaye giriþi 11,234 milyar
dolar olarak gözükmektedir. Ýlk veriye göre kâr transferi %20 dolaylarýnda gözükmekte; ikinci veriye göre ise %1,1 gibi küçük bir oran
olmaktadýr. Ýlk durumda %20lik bir kârlýlýk oranýnýn, kapitalist ölçülerde normal olduðu kabul edildiðinde, yabancý sermayenin getirdiðinden çoðunu götürdüðünü iddia etmek olanaksýz olmaktadýr!
Ýþte ülkemizde 1980 sonrasýnda deðiþtirilen ve çarpýtýlan pek
çok gerçek içinde yabancý sermayenin gerçekleþtirdiði kâr transferleri de bulunmaktadýr. Özellikle neo-liberalistler, yani globalizmin
savunucusu ve ideolojik propagandisti durumunda bulunan küçükburjuva aydýnlarý, oligarþik yönetimin emperyalist sömürü mekaniz-
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masýný ortaya çýkaran her türden bilgi ve veriyi ortadan yoketmiþ
olmasýndan büyük mutluluk duymaktadýrlar. Böylece karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkisi içinde bulunan iki eþit ülke sözkonusu olduðu savýný, bu þekilde daha kolay kanýtlayabilecekleri gibi, yeni yetiþen kuþak tarafýndan bilinmesini de önlenmiþ olmaktadýrlar.
Bu þirketlerden herhangi birinin yýl sonu bilançolarý incelendiðinde, globalizmin tüm iddialarýna karþýn, yabancý sermayenin
ülkemizde çok büyük kârlar elde ettiði ve bunu doðrudan ya da dolaylý yollarla kendi ülkesine transfer ettiði kolayca görülebilecektir.
Türkiye’nin 10 büyük yabancý sermayeli þirketi
Toplam Sermaye
Yabancý
Sermaye oraný
[%]
Ýzmit Su A.Þ
16.000.000
50
Birecik Baraj ve Hidr. Sant.
13.080.000
50
Tofaº Türk Oto Fab. A.ª
12.600.000
38
Set Grup Holding A.ª
9.550.000
100
Oyak- Renault Oto Fab. A.ª.
8.437.000
51
Citibank
7.637.658
100
Uni-Mar Enerji Yat. A.ª
7.500.000
99.99
R.J. Reynold Tütün A.ª
6.556.000
100
GBS Emlak Ticaret A.ª
5.622.000
100
Toyotosa
5.400.000
50

Bu þirketler içinden örneðin Tofaþ ele alýndýðýnda, 1997 yýlý
bilançosuna göre sermayesinin 1.524.596 milyon TL. olduðu görülmektedir. Yýl sonu itibariyle dolar kuru üzerinden bu sermayesi
7.365.198 dolar olmaktadýr. 1998 yýlý bilançosunda TOFAÞýn sermayesi deðiþmemiþ ve 1.524.596 milyon TL. olarak kalmýþtýr. Bunun yýl
sonu ortalama dolar kuru üzerinden karþýlýðý ise 4.820.000 dolar
olmaktadýr.
TOFAÞýn yeniden deðerlendirme deðer artýþý ve yedeklere
ayýrdýðý kâr kitlesi çýktýktan sonra net dönem kârý, 1997 yýlýnda
1.396.889 milyon TL ve 1998 yýlýnda 2.039.007 milyon TL. olmuþtur.
Böylece TOFAÞ, ana sermayesi üzerinde 1997 yýlýnda %91 ve 1998de
%133 kâr elde etmiþ olmaktadýr. Bu durumda þirketin %38ine sahip
olan yabancý þirketin (Fiat) payýna düþen kâr kitlesi, 1997de 530
milyar, 1998de 780 milyar olmaktadýr. (Göreceli olarak TOFAÞýn
kâr kitlesindeki düþüþ, 1995 sonrasýnda otomotiv sektörünün içine
girdiði bunalýmdan kaynaklanmaktadýr. Ancak burada amacýmýz
þirketin genel yapýsýný irdelemek olmadýðýndan, konumuz açýsýndan
bunu bir yana býrakmak durumundayýz.)
Ýþte, soru burada ortaya çýkmaktadýr: Yabancý þirket ortaðý,
her türlü sermayenin yeniden deðerlendirme artýþý ve yedekleri çýktýktan sonra kalan kârý ne yapmaktadýr? Yeniden sermayeleþtirdiði
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Dýþ Borç (Milyon $)
Dýþ Borç Miktarý
Yýl Ýçinde Yeni Alýnan
Yýl Ýçinde Geri Ödeme
Anapara
Faiz
Net Transfer

1991 1992 1993 1994
50.489 55.592 67.356 65.601
5.976 7.123 9.207 5.291
7.551 8.511 8.227 9.993
4.121 5.294 4.653 6.070
3.430 3.217 3.574 3.923
-1.575 -1.388
980 -4.702

1995
73.278
6.293
11.897
7.594
4.303
-5.604

1996
83.962
8.912
11.418
7.218
4.200
-2.506

1997 1998
91.109 103.956
13.386 -14.211
12.418 16.513
7.830 11.690
4.588 4.823
968 -2.302

kâr miktarý, dönem sonu itibariyle sermayenin yeniden deðerlendirme artýþý ve yedekler bölümünde bulunduðundan (1998 itibariyle
3,5 trilyon TLdir) kalan miktar doðrudan ana þirkete transfer edilmekte ya da hazine bonosu vb. yollarla baþka alana yatýrýlmaktadýr.
Bu nedenle kâr transferinin günümüzdeki görünümü, geçmiþtekinden hiçbir biçimde farklý deðildir. Bu konuya iliþkin verilerin oligarþik
yönetim tarafýndan gizlenmesinin nedeni de budur. Böylece yabancý sermayenin getirdiðinden çoðunu götürdüðü gerçeðinin üzeri
örtülmektedir. Kaba bir hesaplamayla ülkemize yatýrýlan yabancý
sermayenin her yýl ortalama %100 kâr elde ettiði ve bunu dýþarýya
transfer ettiðini tespit etmek zor deðildir. Bu durum toplam yabancý
sermayenin miktarýna eþit olduðu için, 1980 sonrasýnda yýllýk olarak
ortalama 5 ile 6 milyar dolar dýþarýya kâr olarak transfer edilmektedir.
Emperyalist sömürü mekanizmasýnýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin kaynaklarýna el koymasýnýn ikinci ve en büyük unsuru ise, bu
ülkelerin dýþarýya borçlandýrýlmasýdýr. Deðiþik biçimlerde ve adlarla
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlanmasý, ülke içi gelirlerin, bu borçlarýn ana para ve faiz ödemeleri yoluyla emperyalist ülkelere aktarýlmasýný saðlamaktadýr.
Oligarþik yönetimin dýþ borçlarý, tablodan da görüldüðü gibi,
1991 yýlýndan 1998 yýlýna gelindiðinde %100 artmýþ ve 103 milyar
dolara çýkmýþtýr. Bu büyüklüðün daha net anlaþýlabilmesi için bazý
ekonomik verilerle karþýlaþtýrmak gerekmektedir.
1991 yýlýnda devlet bütçesinin toplam gelirleri 96 trilyon 747
milyar lira olup, giderleri 130 trilyon 263 milyar liradýr. 1991 yýl sonu
itibariyle dolar kuru 4.168 liradýr. Buna göre, 1991 yýlý bütçesinin toplam gelirleri 23 milyar 212 milyon dolar; giderleri 32 milyar 566 milyon dolardýr.
1991 yýlý itibariyle dýþ borçlar bütçe gelirlerinin iki katýndan
fazladýr. Bütçenin gelir-gider dengesi içinde yýl olarak açýðý 9 milyar
354 milyon dolar iken, ayný yýl dýþ borçlar için yapýlan ana para ve
faiz ödemelerinin tutarý 7 milyar 551 milyon dolar olmuþtur. Neredeyse bütçe açýðýna eþit miktarda olan dýþ borç ödemesi, ayný zamanda ülkemizdeki sürekli bütçe açýklarýnýn nedeni durumundadýr ve
her bütçe açýðýný kapatmak için yeniden dýþ borç alýnmasý günde-
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me gelmektedir. 1991 yýlý itibariyle borç ödemelerinden sonra 5 milyar 976 milyon dolar borçlanma yapýlmýþtýr. Bu yolla bütçe açýðý büyük ölçüde kapatýlamadýðý gibi, dýþ borç miktarý da artmýþtýr.
1998 yýlýna gelindiðinde dýþ borçlarýn toplam miktarý 103 milyar 956 milyon dolara çýkmýþ ve yýl içinde yapýlan dýþ borç ödeme
miktarý ise 16 milyar 513 milyon dolar olmuþtur.
1998 yýlýnda bütçe gelirleri 38 milyar 850 milyon dolar ve giderleri 50 milyar 933 milyon dolardýr. Ayný yýl gerçekleþen Gayri Safi
Milli Hasýla 51.625.143 milyar lira olup, 168 milyar 710 milyon dolardýr.
Buradan çýkan sonuç ise, oligarþik yönetimin hiçbir harcama
yapmaksýzýn (devlet memurlarýnýn maaþlarýndan her türlü askeri
harcamaya kadar) dýþ borçlarý ödeyebilmesi için 2,5 yýl gerekmektedir. Ayný þekilde GSMHnýn %61i dýþ borçlara eþdeðerdir. Basit olarak tüm ülkenin 7,5 ay hiçbir þey tüketmeksizin (su dahil) yaþayabildiði durumda dýþ borçlar ödenebilmektedir.
Her türden globalizm yanlýlarýnýn hararetle savunduklarý
devletin küçültülmesi talebi, bu koþullar altýnda dýþ borçlarýn nasýl
ödeneceðini dýþta býraktýðý gibi, KÝTler aracýlýðýyla ortaya çýkan devlet gelirlerinden mahrum bir bütçeyle devletin nasýl ayakta kalabileceðini de dýþtalamaktadýr. Oysa bunun anlamý çok açýktýr: Devletin
küçültülmesi, dýþ borçlarýn sürekli mevcudiyetini ve giderek devlet
harcamalarýnýn, salt sosyal harcamalarýn deðil, her türden harcamalarýnýn sürekli olarak azaltýlmasýný öngerektirdiðinden, silahlý kuvvetlerin varedilmesi de olanaksýz olacaktýr. Böylece herhangi bir durumda bir emperyalist ülkenin silahlý gücünün korumasýna ihtiyaç
duyulacaktýr. Bunun açýk sonucu ise, oligarþik yönetimin silahlý kuvvetlerinin, yani ordunun tüm giderlerinin emperyalist devletler tarafýndan saðlanmasýdýr. Sýkça sözü edilen ordunun mobilize edilmesi
ve profesyonelleþtirilmesi söyleminin arkasýnda yatan gerçek de budur. Doðrudan maaþlarý Amerikan emperyalizmi tarafýndan ödenen bir profesyonel ordu, bugün globalizmin temel hedeflerinden
birisi durumundadýr.
Tüm bu ve benzeri nedenlerle emperyalist sömürü mekanizmasýnýn en önemli ayaðýný oluþturan dýþ borçlarýn iptal edilmesi,
bizim gibi ülkeler için bir varoluþ sorunu durumundadýr. Hiçbir ödeme yapýlmaksýzýn tek yönlü olarak anti-emperyalist (ve anti-oligarþik)
devrimci iktidarýn dýþ borçlarý iptal etmesi, iyiniyetli ve hümanistler
açýsýndan bile kabul edilir bir gerçektir. Borç verenleri, salt borç
verdikleri için suçlamanýn doðru olmadýðýný, asýl suçun bu borçlarý yerinde kullanmayan politikacýlarda olduðunu düþünen herkes, alýnan borçlarýn ülke içinde nasýl paylaþýldýðýnýn yanýnda, bugüne
kadar ana para ve faiz olarak ödenen dýþ borç miktarýný da gözönünde tutmasý gerekmektedir. 1991-98 yýllarý arasýnda ana para ve
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faiz olarak yapýlan dýþ borç ödeme miktarý 86 milyar 528 milyon
dolardýr. Yaklaþýk olarak 10 yýllýk bir zaman dilimi içinde biriken
borç miktarý kadar miktar dýþ borç ödemelerine gitmiþtir. Uzun vadeli ve düþük faizli krediler sözleriyle yutturulmaya çalýþýlan bu gerçek, uzun vadeli bireysel tüketici kredisinden çok daha yüksek bir
faiz içermektedir. Dolayýsýyla, ülke kaynaklarý her onar yýllýk periyotlarla %100 oranýnda dýþ borçlara faiz olarak verilmektedir. Bu yüzden, kayýtsýz-þartsýz tüm dýþ borçlarýn iptal edilmesi, sadece ülke
kaynaklarýnýn faiz adýyla yeniden ve yeniden emperyalist ülkelere
aktarýlmasýnýn önüne geçecektir. Emperyalist ülkeler bugüne kadar
verdikleri tüm borçlarý, onar yýllýk periyotlarla tümüyle geri aldýklarý
için, bu borç iptali hiç de adaletsiz olmayýp, hiç kimsenin hakkýna tecavüz olmayacaktýr. Tersine iþleyen bu durumu sona erdirecektir.
Dýþ borçlarýn iptalinin diðer bir önemli sonucu ise, döviz gereksinmesinin ana para ve faiz ödemeleri miktarý kadar azalmasýdýr. Son onyýllýk ortalama hesabýyla, yýllýk 8 ile 10 milyar dolar döviz
çýktýsý ortadan kalkacaktýr. Bu sayede, en elveriþsiz koþullarda dünya
pazarlarýnda satýlan ülke ürünlerinin deðerlenmesi saðlanabilecek
ve pazarlýk gücü artacaktýr. Öte yandan ihtiyaç duyulan döviz için
ülkemizin doðal ortamýnýn bozulmasýný saðlayan ucuz turizm dönemi de sona erecektir. Kýyýlarýmýzýn birkaç dolar için yaðmalanmasý
ve turizme açýlmasý dönemi bitmiþ olacaktýr.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci iktidarýn kullanabileceði ekonomik kaynaklar- Ýmalat Sanayi Kapasite Kullanýmý
Kamu
Özel Toplam
dan bir diðeri de, kapitalizmin Yýl
[%]
[%]
[%]
kendi niteliðinden kaynaklanan
1978
70,6
60,2
61,6
aþýrý-üretim buhranlarý ve pazar 1979
67,7
56,0
56,9
sorunuyla ortaya çýkan eksik ka- 1980
59,6
54,3
55,2
pasite kullanýmýdýr.
1981
60,6
55,7
56,7
67,2
58,0
59,4
Yýllar itibariyle, ülkemiz 1982
67,5
59,3
60,3
koþullarýnda sanayi üretiminde 1983
1984
79,3
73,3
74,3
kapasite kullanýmý %60 civarýnda 1985
73,8
69,3
70,3
olmuþtur. Aðýrlýklý olarak imalat 1986
72,5
69,1
70,0
80,7
76,8
78,2
sanayinde kapasite kullanýmýyla 1987
78,4
75,9
76,7
ortaya çýkan bu kapasite oraný, 1988
1989
73,9
75,3
75,0
açýkça üretim kapasitesinin %40a
1990
73,7
77,3
76,2
yakýn bir kesiminin kullanýlamadý- 1991
76,7
72,9
74,2
ðýný ortaya koymaktadýr.
1992
77,8
75,6
76,4
79,1
79,7
79,5
Salt imalat sanayi verileri 1993
78,1
70,9
73,0
ele alýndýðýnda kullanýlan kapasite 1994
1995
80,5
77,9
78,6
üzerinden gerçekleþen istihdam 1996
82,0
76,5
78,0
miktarý (çalýþan sayýsý), 1998 yýlýn- 1997
78,9
76,3
77,0
da toplam 591.945dir. Bunun Kaynak: DÝE
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97.937si devlet kuruluþlarýnda, 494.008i özel kesimde istihdam
edilmektedir. 1998 verileriyle 51.625.143 mil-yar lira (168 milyar 710
milyon dolar) olan GSMHnýn 10.128.255 mil- yar liralýk kýsmý (32
milyar 959 milyon dolar) imalat sanayinin üretiminden gelmektedir.
%40 oranýnda eksik kapasite üretken hale getirildiðinde ortaya çýkacak üretim miktarý ortalama 20 milyar dolar düzeyinde olacaktýr.
Ki bu mevcut verilerin en genel deðerlendirmesiyle ortaya çýkan
ekonomik kaynak durumundadýr. Bu kaynaklarýn çok daha fazlalaþtýrýlmasý olanaklýdýr, çünkü, imalat sanayinde kapasite kullanýmýna
iliþkin verilerin derlendiði alanlarýn büyük bir bölümü kapitalizmin
devrevi ekonomik bunalýmlarýndan doðrudan etkilenen kesimlerden
oluþmaktadýr. Dolayýsýyla kimi zamanlarda ortaya çýkan yüksek kapasite kullanýmý (en yüksek olduðu dönemlerde hiçbir zaman %80i
geçmemektedir), uzun periyotlarda %50ler seviyesine düþmektedir.
Diðer yandan, salt imalat sektöründe tam kapasite üretim yapýlabildiði koþullarda, istihdam miktarý da ayný oranda artýþ gösterecek ve ortalama 400.000 yeni iþ olanaðý ortaya çýkacaktýr.
Temel sektörler üzerinden anti-emperyalist (ve anti-oligarþik)
devrimci bir iktidarýn, ülkemiz somut koþullarýnda sahip olacaðý ekonomik kaynaklar bu þekilde belirginleþmektedir. Bunlar, en kaba
hesaplamayla, yýllýk olarak 50 milyar dolar yeni kaynak anlamýna
gelmektedir. Yine ayný sektörlerde gerçekleþtirilecek düzenlemelerle 2 milyon kiþiye yeni iþ olanaðý yaratýlmýþ olacaktýr. Tüm bunlarýn
GSMH üzerindeki etkisi, yani yýllýk büyüme oranýna etkisinin en düþük düzeyde %30 dolaylarýnda olacaðý hesaplanabilir. Bu boyuttaki
bir büyüme oraný sadece devrimci iktidar koþullarýnda saðlanabilecek niteliktedir. Dünya tarihinde bu oranda bir büyüme hýzýnýn 192040 döneminde Sovyetler Birliðinde gerçekleþtirilmiþ olmasýnýn nedeni
de budur. (D. Avcýoðlunun 1970 baþlarýnda tüm sektörler üzerinden
yaptýðý hesaplamalardan çýkardýðý büyüme oraný %25 olmuþtur. D.
Avcýoðlunun Türkiyenin Düzeninde ortaya koyduðu bu belirlemeler, küçük-burjuva devrimci-milliyetçi bir perspektifin ürünü olduðu
için pek çok alanda uzlaþmacýlýðýn sonucudur.)
Sonuç olarak, mevcut ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel
yapý içinde kalkýnmanýn önündeki en temel engel emperyalizme
baðýmlýlýk ve emperyalizm ile iþbirlikçi oligarþilerin sömürüsüdür.
Bunlarýn getirdiði ekonomik geliþim engelleri, sömürü mekanizmasýnýn ülke içinde üretimden elde edilen artýklarýn ülkenin kalkýnmasý amacýyla kullanýlamamasýdýr.
Genel olarak ekonomik kalkýnma için kullanýlabilecek kaynaklarýn kaybýný þöyle özetleyebiliriz:
1° Yabancý sermayenin doðrudan yatýrýmlarýnýn kârlarýnýn dýþarýya transferi,
2° Dýþ borçlanma ve bu borçlarýn ana para ve faiz öde-
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meleriyle ülke içi kaynaklarýn dýþarýya aktarýlmasý,
3° Patent hakký, lisans, know-how, teknik bilgi, mühendislik hizmetleri için emperyalist ülkelere yapýlan ödemeler,
4° Lüks tüketim mallarý üretimi için ara-mallarý ve donaným ithalatý için tüketilen kaynaklar,
5° Lüks tüketim mallarý üretiminde kullanýlan iþgücünden doðan kayýplar,
6° Doðrudan lüks tüketim mallarý ithalatý için yapýlan
ödemeler,
7° Karayollarý taþýmacýlýðýna verilen önceliklerle kitle
ulaþým olanaklarýnýn dýþlanmasý ve bu nedenle ortaya çýkan petrol giderleri,
8° Petrole dayalý elektrik santralleri,
9° Emperyalist tekellerin belirlediði fiyatlarla yapýlan ihracatta uðranýlan kayýplar,
10° Sanayide eksik kapasite kullanýmý ile uðranýlan kayýplar,
11° Sanayi üretiminin dýþa baðýmlýlýðý sonucu artan
oranda ara mallarý ithalatý yapýlmasýyla uðranýlan kayýplar,
12° KÝTlerin ucuz sanayi girdisi saðlamasý paravanasý
altýnda zarara uðratýlmasýyla ortaya çýkan kayýplar,
13° Sömürücü sýnýflarýn hizmetindeki gece kulübü, gazino, otel, lüks maðazalarýn tükettiði kaynaklar,
14° Yüksek ve rasyonel olmayan askeri harcamalar,
15° Kýrsal alanda amaç dýþý kullanýlan tarým araçlarý,
16° Ekilmeyen ve ekime açýlmýþ topraklarda uðranýlan
üretim kayýplarý,
17° Toprak mülkiyetinin daðýlýmýnýn getirmiþ olduðu
düþük üretim verimliliði nedeniyle uðranýlan kayýplar,
18° Ürün farklýlaþmasýyla uðranýlan kayýplar
19 ° Yeraltý ve yerüstü doðal kaynaklarýn talan edilmesiyle uðranýlan kayýplar,
20° Yüksek iþsizlik nedeniyle emek-gücünde ortaya çýkan kayýplar.
Anti-emperyalist (ve anti-oligarþik) devrimci bir iktidar koþullarýnda tüm bu ve bundan kaynaklanan bir dizi kayýplar merkezi planlama çerçevesinde ve yapýlan düzenlemelerle ortadan kaldýrýlarak
ekonomik geliþme için gerekli kaynaklar ülke içinde saðlanabilmektedir.
Þüphesiz devrimci iktidarýn yeterli ekonomik kaynaklara sahip
olabileceðinin ortaya konulmasý tek baþýna yeterli deðildir. Neo-liberalizm yanlýlarý, globalleþen dünyada baþlangýçta anti-emperyalist bir iktidarýn mevcut kaynaklarý kullanabileceðini, zorla da olsa
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kabul ettikten sonra þöyle diyebilmektedirler: Bu kaynaklarýn sürekliliði nasýl saðlanacaktýr? Geliþmiþ ülkelerle her türlü iliþkiyi keserek, ekonominin gerektirdiði ve ülke içinde mevcut olmayan kimi
üretim girdileri (teçhizat, makine, ara mallarý olarak) nereden temin
edilecektir? vb. vb.
Globalizm propagandistlerinin, emperyalizmden baðýmsýz
bir ülkenin ekonomik kalkýnma için gerekli kaynaklarý bulamayacaðý konusunda sýkýþtýklarý her zaman ve durumda ortaya sürdükleri bu sorular, ayný zamanda, emperyalist ülkelerin baðýmsýz ülke/ülkelere karþý uygulayacaðý her türden sabotaj ve ambargoyu haklý ve
mazur göstermeyi amaçlamaktadýr. Öyle ki, globalizm propagandistleri için ülkenin baðýmsýzlýðýný istemek, dünya ticaretinde eþit ve
adil bir iliþkiyi savunmak bir suçtur, dolayýsýyla emperyalizm tarafýndan cezalandýrýlacaktýr. PKKnin son tasfiye süreciyle birlikte A.
Öcalan tarafýndan da dile getirilen bu türden suçlarý iþleyenler,
emperyalizme karþý iþlenmiþ suçlar olarak uluslararasý insan haklarý mahkemesinde yargýlanacaktýr!
Tüm bunlar, safsata ve totolojiden baþka birþey deðildir. Emperyalizmin ve oligarþilerin kitlelere yönelik demagoji, yaygara ve
gözdaðýnýn birer unsuru olarak ortaya çýkan bu safsatalar, anti-emperyalist mücadelenin uluslararasý boyutlarýný kolayca bir yana itebilmektedir. Ayrý bir yazýnýn konusu olabilecek kadar kapsamlý olan
bu safsatalar, dünya çapýnda devrimci mücadelenin gerilediði her
dönemde ortaya çýkan deðiþik safsatalarýn bir devamýdýr. Yine de,
herkes bilmek durumundadýr ki, baðýmsýzlýk kolayca elde edilebilen ya da baþkalarý tarafýndan verilen birþey deðildir. Ýþbitirici, köþedönmeci zihniyetler için, herþeye bedel ödenmeksizin sahip olmak gerekir. O yüzden, onlar, emek harcamadan, emek ürünlerine elkoymanýn yollarýna kafa yorarlar. Çünkü onlar, sömürücüdürler,
sömürünün sürdürücüsü ya da yandaþlarýdýrlar. Onlarýn yaþam koþullarý sömürüyle birlikte vardýr. Dolayýsýyla, anti-emperyalist (ve antioligarþik) devrimci iktidar onlarýn içinde yaþayamayacaklarý bir ülke
yaratacaktýr. Tüm karþý çýkýþlarýnýn, demagojilerinin, safsatalarýnýn
temelinde yatan, bunun gerçekleþmesinden korkmalarýdýr. Ama herkes bilir ki, korkunun ecele faydasý yoktur!
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Alternatifi Olmayan
Tek Ekonomi-Politika
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 60, Mart-Nisan 2001

Ülkemizde, yýllarca tüm düzen partilerinin üzerinde en çok
konuþtuklarý, polemik yaptýklarý, demagojiye baþvurduklarý konularýn baþýnda enflasyon ve enflasyonu nasýl aþaðýya çekecekleri konusu gelmiþtir. Oligarþinin her hükümeti, bir önceki hükümeti enflasyonu artýrmakla suçlayarak iþe baþlamýþ ve bir süre sonra enflasyondaki artýþla birlikte muhalefet partilerinin saldýrýlarýna muhatap
olmuþtur. ANAP ýndan DYPsine, DSPsinden MHPsine, CHPsinden
FPsine, tüm düzen partileri, halk kitlelerine, onlarý ezen, yoksullaþtýran enflasyon canavarýný sadece kendilerinin durdurabileceðini
söyleyerek oylarýný artýrmaya çalýþýrken, hiçbirinin gerçekçi bir programa sahip olmadýklarý kullandýklarý popülist sözlerden belli olmaktadýr.
Gerçekte ise, oligarþinin düzen partilerinin enflasyonu durdurmak ve ortadan kaldýrmak diye bir sorunlarý hiç yoktur. Çünkü ülkemizdeki enflasyonun temelinde, emperyalizme baðýmlýlýk ve buna
baðlý olarak yerli iþbirlikçilerin uyguladýklarý ekonomi-politikalar
yatmaktadýr. Bu ekonomik politikalar, yüksek enflasyon koþullarýnda
tekelci sanayi burjuvazisinin geliþmesini ve emperyalist tekellerin
kârlarýnýn artýrýlmasýný hedeflemektedir. Bir baþka deyiþle, ülkemizdeki enflasyonun temelinde, emperyalist tekellerin talep yetersizliði
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sorununu çözmek amacýyla kendine yeni talep yaratmak istemesi,
yani yeni pazarlar bulma amacý yatar. Emperyalizm (ve dolayýsýyla
yerli iþbirlikçi-tekelci burjuvazi) kendi metalarýný satabilmek için geribýraktýrýlmýþ ülkelerde iç pazarý geniþletmekte ve böylece kendi metalarýna yeni talep yaratmaktadýr. Bir yandan devlet subvansiyonlarý
ile kendi yatýrýmlarýný korumaya alýrken, diðer yandan devletler aracýlýðýyla yeni talepler yaratýlmaktadýr.
Emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin bir sonucu
olan enflasyon, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin sürekli dýþ ticaret açýðý
vermesi, dýþ borçlarýn sürekli artmasý ve iç borçlanmanýn olabilecek en üst düzeye kadar kullanýlmasý ile birlikte, sürekli bir olgu
olmuþtur. Bu nedenle, emperyalizme baðýmlýlýk koþullarýnda geribýraktýrýlmýþ ülkelerde enflasyon hiçbir biçimde ortadan kaldýrýlamaz
ve kaldýrýlmasý da beklenilemez. Hangi siyasal parti iktidara gelirse
gelsin, emperyalizme baðýmlýlýðýn yarattýðý bu çerçeveyi kýramaz.
Kýrma iddiasýnda olanlar ise, iktidara geldikleri andan itibaren, olaylarýn hiç de kendilerinin bildiði gibi olmadýðýný görerek hizaya sokulurlar. Enflasyonu düþürüyoruz dedikleri her durumda, ekonomi
üzerindeki enflasyon baskýsý büyüyerek devam eder. Kýsa süreler
için enflasyonda meydana gelen düþüþler, orta vadede katlanan ve
hýzlanan enflasyonlarýn nedeni olur. Bugün Arjantinde görüldüðü
gibi, düþürülmüþ enflasyon oranlarý, ayný zamanda Arjantin ekonomisini sürekli bir durgunluk içine sokmuþtur. Durgunluktan çýkmak
için yapýlacak her uygulama, kaçýnýlmaz olarak enflasyonun yükselmesine neden olmaktadýr.
Ülkenin ödemeler dengesinde belirleyici yere sahip olan dýþ
ticaret dengesi ile dýþ borçlanma ve borç geri ödemelerinin yapýsý
ve geliþimi incelendiðinde, ülkemizdeki enflasyonun nedenleri daha
açýk olarak görülür.
Ödemeler dengesinde Cari Ýþlemler kýsmýnda yer alan ithalat ve ihracat kalemleri ve bunlarýn oluþturduðu ticaret dengesi, yani
ithalat ile ihracat araDýþ Ticaret Dengesi
sýndaki fark, ülkenin
(Milyon dolar)
döviz rezervlerini ve
Ýhracat
Ýthalat
Fark
döviz gereksinmesini
1991
13.593
-21.047
-7.454
de belirler. Öte yan1992
14.715
-22.871
-8.156
1993
15.345
-29.428
-14.083
dan, ödemeler den1994
18.106
-23.270
-5.164
gesinde ikinci büyük
1995
21.636
-35.709
-14.073
kýsmý oluþturan dýþ
1996
23.225
-43.627
-20.402
borçlar, ana para ve
1997
26.261
-48.559
-22.298
faiz ödemeleri, alýnan
1998
26.973
-45.922
-18.949
1999
26.588
-40.692
-14.104
yeni dýþ borçlarý belir2000
26.587
-53.982
-26.658
lediði gibi, dýþ ticaret
Toplam Dýþ Ticaret Açýðý -151.341
açýðý ile birlikte döviz
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gereksinmesinin büyüklüðünü gösterir.
Ülkemizin son on yýllýk dýþ ticaret verilerinin açýkça gösterdiði
gibi, dýþ ticaret açýðý sürekli bir olgudur ve konjonktürel olarak ekonomik buhranýn þiddetlendiði yýllarda düþüþ göstermekle birlikte,
sürekli büyümektedir. Son on yýl içinde net dýþ ticaret açýðý 151
milyar 341 milyon dolar olmuþtur. Bu büyüklük, ülkenin bir yýllýk
tüm mal ve hizmet üretimine, yani Gayri-Safi Milli Hasýlaya (GSMH)
yaklaþýktýr. Yýllýk bazda ithal mal ve hizmetler, GSMHnýn %25ini
oluþturmaktadýr. Bir baþka deyiþle, ülkemizin bir yýl içinde ürettiði
kabul edilen mal ve hizmetlerin %25i ülke dýþýndan gelmektedir.
Özellikle 1950li yýllardan itibaren sürekli artan ve büyüyen dýþ ticaret açýðý, emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin bir sonucu olmuþ ve yýllar içinde bu geliþmiþtir.
Yankee emperyalizmi, özellikle 1946dan sonra, yenisömürgecilik metodunu geliþtirdi. Ve bu yeni-sömürgecilik politikasýný, Truman, Marshall doktrinleri ve askeri paktlarla, ikili anlaþmalarla tezgahladý.
Bu politikanýn esasý, daha az masrafla, daha geniþ pazar imkaný saðlayan, daha sistemli ve ulusal savaþlara yol
açmayacak, daha üst seviyeye çýkmýþ emperyalizmin problemlerini daha fazla tatmin etmeye dayanmaktadýr. En
temel metodu, sermayeihraç ve transferinin terkibindeki deðiþikliktir. Sermayenin 5-6 elemaný arasýnda yeni
bir oran yaratýlmýþtýr. Þöyle ki, savaþ öncesi nakit sermaye
ihracý, sermayenin isim, patent hakký, yedek parça, teknik bilgi, teknik eleman, vs. gibi diðer elemanlarýna kýyasla çok daha fazla yer tutarken, savaþ sonrasý dönemde
Dýþ Borçlar
(Milyon dolar)

Dýþ Borç
Toplamý

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Toplam

50.489
55.592
67.356
65.356
73.278
83.996
91.337
96.956
101.781
[*]
112.955

Yýl Ýçinde Geri Ödeme
Ana para
4.121
5.294
4.653
6.070
7.594
7.218
7.830
11.690
12.866
11.611
78.947

Faiz
3.430
3.217
3.574
3.923
4.303
4.200
4.588
4.823
5.450
4.350
41.858

Toplam
7.551
8.511
8.227
9.993
11.897
11.418
12.418
16.513
18.316
15.961
120.805

Yýl
Ýçinde
Alýnan
Yeni Dýþ
Borçlar
5.976
7.123
9.207
5.291
6.293
8.912
13.265
14.211
16.276
19.944
171.398

GSMH

158.596
163.496
177.539
149.534
157.097
178.133
192.226
206,279
185.136
-

[*] Ocak-Eylül 2000
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özellikle 1960dan sonra bu iþleyiþ tersine dönmüþ, nakit
sermaye ihracýnýn dýþýndaki sermayenin yukarda özetlediðimiz elemanlarý aðýrlýk kazanmýþtýr.
Bugün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, yabancý nakit sermaye oranýnýn yerli nakit sermayeye oranla çok az olduðu fakat mutlak dýþa baðýmlý birçok sanayi kuruluþu mevcuttur. (Örneðin oto sanayi) Birkaç yüzde yüz dýþa baðýmlý temel sanayi tesisi kurulmakta ve bunlara baðýmlý olmaya mahkum hafif ve orta sanayi belli ölçülerde geliþtirilmektedir. (Bu sanayi kuruluþlarýnýn temelinde ise, yabancý sermayenin nakit sermaye dýþýnda kalan elemanlarý yatmaktadýr.)96
Ýþte bu þekilde oluþturulmuþ olan dýþa baðýmlý sanayi, kaçýnýlmaz olarak sürekli ve artan oranda ithal mallarýna gereksinme
duymaktadýr. Dýþ ticaret dengesinde meydana gelen açýkta ifadesini
bulan ithalat artýþýnýn temel nedeni budur.
Ýthalatýn birleþimine bakýldýðýnda, ara mallarý ithalatý, genel
ithalat içinde %60-70 oranýnda paya sahiptir. Ülke içinde üretilmeyen tüketim mallarýnýn genel ithalat içindeki payý %10lar seviyesinde
kalýrken, yatýrým mallarý ithalatý %20ler seviyesinde bulunmaktadýr.
Bu da, ithalattaki artýþýn ana nedeninin dýþa baðýmlý sanayilerin gereksinme duyduklarý ara mallarý ithalatý olduðunu açýkça göstermektedir.
Yeni-sömürgecilik yöntemlerinin özü, emperyalizm yanlýsý küçük-burjuva ekonomistlerinin 1980 sonrasýnda savaþ ilan ettikleri ve
1930lardan 1950lere kadar ülkemizde kendine özgü tarzda sürdürülen ithal ikameci sanayileþmeden farklý olarak, oluþturulan sanayilerin dýþa baðýmlý kalmasý ve bu baðýmlýlýk içinde sürekli emperyalist
metalarýn ithalatýna yol açmasýdýr. Ýthal ikameci sanayileþmenin
özü, üretim mallarý ithalatý ile sanayileþmektir. Bu ekonomi-politika,
ülke içinde üretilmeyen, dolayýsýyla ithal edilen mallarýn ülke içinde
üretilmesini hedefler. Bu amaçla belirli bir dönemde dýþ ticarette
meydana gelen açýk, ülke içi ve dýþý borçlanma yoluyla karþýlanmakta
ve belirli bir zaman sonrasýnda bu borçlarýn kapatýlmasý planlanmaktadýr. Ancak emperyalist sistem içinde ithal ikameci sanayileþme,
yeni-sömürgecilik yöntemlerine uygun olarak dýþa baðýmlý sanayilerin
kurulmasý sonucunu vermiþtir. 1980 sonrasýnda ithal ikameci sanayileþme ile ihracata yönelik sanayileþme stratejileri arasýnda süregiden tartýþmalardaki kýsýr-döngü de bu gerçeðin bir kenara býrakýlmasýnýn bir sonucu olmuþtur. Bu tartýþmalarýn yarattýðý olumsuz sonucu
ise, emperyalizme baðýmlý olmayan sanayileþme politikalarýnýn, hemen her durumda ithal ikameci sanayileþme olarak damgalanmasý
olmuþtur.
96
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Bu baðýmlýlýk iliþkisinin salt son on yýlda ülkemize getirdiði
yük, dýþ ticaret açýðýndan kaynaklanan 222 milyar 649 milyon dolar
ile dýþ borçlanmadan kaynaklanan 171 milyar 398 milyon dolardýr.
Borç tuzaðý olarak tanýmlanan bu baðýmlýlýk iliþkisinin son on yýllýk
bilançosu, dýþ borç toplamýnýn (stoku) 120 milyar dolarlar seviyesine yükselmesidir. Gayri Safi Milli Hasýlanýn 190-200 milyar dolar
seviyesinde olduðu gözönüne alýndýðýnda, ülke içinde üretilen deðerlerin %60nýn yabancý ülkelere olan borç nedeniyle ipotek altýnda
olduðu görülecektir. Öte yandan, son on yýlda 120 milyar 805 milyon
dolar, ana para ve faiz olarak dýþ borç ödenmesine karþýn, dýþ borçlar 60 milyar dolar civarýnda artmýþtýr. Oransal olarak bu dýþ borç
miktarý GSMHdaki ortalama 40 milyar dolar tutarýndaki artýþtan %50
daha fazladýr. Bu da, dýþ borçlarýn üretken yatýrýmlarda kullanýlmadýðýnýn açýk kanýtýdýr.
Emperyalizm yanlýsý küçük-burjuva ekonomistlerine göre, bu
dýþ borçlanma yoluyla elde edilen kaynaklar kötü politikacýlar tarafýndan KÝTlerin açýklarýnýn kapatýlmasý için kullanýlmýþtýr. Bir baþka deyiþle, dýþ borçlanma yoluyla elde edilen paralar, devlet kuruluþlarýnýn ürettiði mal ve hizmetlerin deðerlerinin altýnda fiyatlarla satýlmasýyla ya da yüksek taban fiyatlarý verilmesiyle yahutta oy uðruna
þiþirilen devlet kadrolarýnýn maaþlarýnýn ödenmesiyle tüketilmiþtir!
Oysa, tüm verilerin gösterdiði tek gerçek, dýþ borçlanma yoluyla
bulunan paralarýn büyük bölümü dýþa baðýmlý sanayilerin artan
ithalat gereksinmesini karþýlamak amacýyla kullanýlmýþtýr.
Dýþ borçlarýn borçluya göre daðýlýmýnda görüldüðü gibi, gerek kýsa vadeli borçlarda, gerekse orta ve uzun vadeli borçlarda
özel sektörün payý sürekli olarak artmaktadýr. 1991 yýlý itibariyle,
toplam 50 milyar 489 milyon dolar toplam dýþ borcun 10 milyar 812
milyon dolarý, yani %20si özel sektöre aitken, 1999 yýlýnda toplam
dýþ borç miktarý 101 milyar 781 milyon dolara çýkarken, özel sektör
ün borç miktarý 48 milyar 554 milyon dolar olmuþtur (%47,7). Son
Dýþ borçlarýn borçluya göre daðýlýmý
(milyon dolar)

1991
Orta-Uzun Vadeli Dýþ
Borç Toplamý
Top. Kamu Borçlarý
Kredi Mektuplu Döviz
Tevdiat Hesabý
KÝTler
Özel sektör
Kýsa Vadeli Dýþ
Borçlar
Kamu (TCMB)
Ticari Bankalar
Özel Sektör

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

41.372 42.932 48.823 54.291 57.577 62.292 66.897 75.689 78.309
25.134 25.796 28.336 30.416 31.095 32.066 31.334 32.308 34.567
5.713

5.771

6.282

8.308 10.397 10.720 10.267 11.681

5.185
2.252

5.135
3.184

5.439
5.968

5.438
6.144

9.916

4.811
2.902
3.196
3.304
3.382
7.619 10.721 16.639 23.289 25.768

9.117 12.660 18.533 11.310 15.701 17.345 17.994 21.217 23.472
557
5.216
3.344

572
667
7.157 11.127
4.931
6.739

828
4.684
5.798

993
6.659
8.049

984
8.419
7.942

889
905
686
8.503 11.159 13.172
8.602
9.153
9.614
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on yýlda orta ve uzun vadeli özel sektörün dýþ borç toplamý 12 kat
artarak 2.252 milyon dolardan 25.768 milyon dolara çýkmýþtýr. Kýsa
vadeli dýþ borçlarýn ise %97si özel sektöre aittir ve yüksek faiz
oranlarý da bu borçlarda ortaya çýkmaktadýr.
Yine bu verilerin gösterdiði diðer bir gerçek, KÝTlerin dýþ borçlarýnýn genel toplam içinde %3lük bir yere sahip olduðu ve giderek
azaldýðýdýr. KÝTlerin özelleþtirilmesinin ilk yýllarýnda uzun ve orta
vadeli borçlanmada sýnýrlý bir yere sahip (%5,4) olan özel sektörün
payý 1999 yýlýna gelindiðinde %32,9a yükselmiþtir. Böylece, son yýllarda gerek dýþ ticaret açýðýndaki büyümenin, gerekse dýþ borçlarda
meydana gelen artýþýn nedeni özel sektörün büyümesidir. Ve
özel sektör ün büyümesinin tümüyle dýþ borçlanmayla meydana
gelmiþ bir büyüme olduðu hemen görülmektedir.
Dýþ ticaret dengesi ve dýþ borç stoku verileri birleþtirildiðinde,
özel sektörün son on yýl içinde ülke ekonomisine getirdiði yük, 10
milyar 812 milyon dolardan 48 milyar 554 milyon dolara yükselen
özel sektör borçlarýnýn meydana getirdiði 37 milyar 742 milyon dolarlýk dýþ borç artýþ ile, 1991 yýlýnda 7 milyar 454 milyon dolar olan
dýþ ticaret açýðýnýn 24 milyar 965 milyon dolara çýkmasýyla meydana
gelen 17 milyar 511 milyon dolar açýkla birlikte 55 milyar 253 milyon dolardýr. Bu da, toplam dýþ borcun %50sini oluþturmaktadýr.
Bunun yanýnda, orta ve uzun vadeli borçlanmalarda ortalama %11.8
faiz verildiði düþünüldüðünde, özel sektörün ekonomiye getirdiði
yýllýk faiz yükü 2 milyar 184 milyon dolardýr. Kýsa vadeli borçlarda
%30lara varan faizler ödendiði gözönüne alýndýðýnda yýllýk faiz yükü
5 milyar dolara ulaþmaktadýr. Uzun ve orta vadeli borçlarda on yýl
itibariyle toplam faiz miktarý 25 milyar dolara ulaþmaktadýr. Kýsa
vadeli borçlara verilen yüksek faizlerle birlikte bu miktar 50 milyar
dolara ulaþmaktadýr. Sonuç olarak, özel sektörün son on yýlda ülke ekonomisine yaptýðý katký 100 milyar dolar civarýnda dýþ borç
ve faiz yüküdür.
Yeri gelmiþken hemen belirtelim, son bir yýl içinde el konulan özel bankalarýn içine düþtükleri ödeme zorluðunun temel
nedeni, bu bankalarýn dýþardan aldýklarý ve birikmiþ 13 milyar 172
milyon dolar borç ve bunlarýn 4-5 milyar dolar tutan faizleridir. Bu
bankalar için hortumlandýðý söylenen ya da hazineye getirdiði
yük olarak ifade edilen 10 milyar dolar salt Bankacýlýk Düzenleme
ve Denetleme Kuruluna (BDDK) devredilen bankalarýn borçlarýna
iliþkin olup, hiçbir þekilde bu borçlarýn faizlerini kapsamamaktadýr.
Görüldüðü gibi, dýþa baðýmlý bir sanayileþme (adýna ister ithal
ikameci sanayileþme denilsin, ister ihracata yönelik sanayileþme
denilsin) ülkeyi artan bir dýþ borçlanma sürecine sokmaktadýr. Bu
yolla saðlandýðý varsayýlan üretim artýþý ya da toplumsal refah, sadece borçlarýn alýndýðý ve geri ödemenin yapýlmadýðý zaman için geçerli
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olan göreli ve geçici bir olgudur.
Sorun, bir ülkenin kendi öz kaynaklarý ve kendi emek-gücü ile geliþmesi, kalkýnmasý ve halk kitlelerinin yaþam koþullarýnýn
sürekli yükseltilmesidir. Bu baðlamda, enflasyon sorunu, kalkýnma sorununun bir parçasý olmaktadýr. Dýþ borçlanmayla saðlanacak
bir kalkýnma, kaçýnýlmaz olarak bu borçlarýn ve faizlerinin ödenmesiyle birlikte kendisini yeniden sýfýrlamaktadýr. Çünkü emperyalist
ülkelerden alýnan borçlar, sonal olarak emperyalizme baðýmlý
sanayilerin kurulmasýnda kullanýlmakta ya da bu sanayilerin gereksinme gösterdiði yan ürünlerin üretilmesi için (ki genellikle devlet
eliyle) gerekli yatýrýmlara gitmektedir. Emperyalizme baðýmlý sanayilerin kurulmasý, buralardan elde edilen kârlarýn yeniden emperyalist
ülkelere kâr transferi ya da patent hakký, know-how adý altýnda
geri dönmesini saðladýðýndan, yatýrýmda kullanýlan dýþ kredilerin
ödenmesi için geriye bir þey kalmadýðý gibi, dýþ borçlarýn faizlerini
ödeyebilecek bir kârýn bile ülkede kalmasýný engellemektedir. Böylece, kapitalist ekonominin en basit kuralý bile iþletilmemektedir.
Bilindiði gibi, kapitalist herhangi bir alanda yatýrým yaparken,
gerek kendi öz kaynaklarýndan saðladýðý, gerekse kredi olarak aldýðý
parayý sermaye olarak kullanýr. Her zaman bu sermayenin, maliyet
üstü bir gelir (kâr) getirmesi gerekir. Bu da, metalarýn üretilmesi
için gerekli deðiþen ve deðiþmeyen sermaye öðelerinin toplamýdýr.
Buna kapitalistin aldýðý kredilerin faiz miktarý da dahil edilir. Eðer,
diðer herþey sabit olmak koþuluyla, kapitalistin kâr oraný, aldýðý kredilerin faiz oranýndan yüksek olursa, üretim geniþletilmiþ bir üretim
olarak devam eder. Aksi halde, kapitalistin tüm kârý, mali-sermayeden aldýðý kredilerin faiz ödemelerine gider ki, bu durumda iflas kaçýnýlmaz olur. Bu sonuçtan kaçýnmak için, kapitalistin her yeni borçlanmasý, süreci hýzlandýrýr ve yýkýmýn boyutlarýný büyütür. Buna karþýn,
kapitalist kendi metalarýný deðerlerinin çok üstünde satabilirse, yani
kendisinin ödemek zorunda bulunduðu faiz oranlarýnýn üstünde bir
fiyattan metalarýný satabilirse, bir süre için kendini ayakta tutabilir.
Bu da, meta fiyatlarýnýn gerçek deðerlerinin üstünde bir fiyattan satýlmasý demektir ve sonuçta tüketicinin sýrtýna yüklenen bir ekonomik
maliyet olur. (Enflasyon)
Ama ayný süreçte, tüketicilerin alým gücünde bir deðiþiklik
olmadýðý sürece, kapitalistin metasýný satabilmesinin sýnýrý, tüketicinin mevcut gelirleri ve birikimleri ile sýnýrlýdýr. Böylece bu sýnýra ulaþýldýðýnda, pazarda metalar satýlamaz ve meta-sermaye para-sermaye
haline dönüþemez. Kapitalist bu durumda nakit sýkýntýsý (likidite
sýkýþýklýðý) içine girerek, tüm ödemelerini (kredi borçlarýnýn ana para ve faiz ödemeleri ile üretim için gerekli hammadde ve yarý-mamül
madde için yapacaðý ödemeler ve ücretler) durdurur. Bunun yansýsý,
kendisine kredi veren bankalarýn kredilerini tahsil edememeleri,
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hammadde ya da yarý-mamül madde üreticilerinin ürünlerini satamamalarý ya da sattýklarý metalarýn parasýný geri alamamalarý vb.dir.
Yani topyekün bir buhran patlak verir. Ýþte devlet bu noktada devreye
girerek ya da bu noktaya gelineceði bilindiðinden sürekli devrede
tutularak, kapitalist metalarýn satýlabilmesi için yapay bir talep yaratmaya, kapitalistin ödemelerini yapabilmesini saðlayacak krediler bulmaya, verdiði kredileri geri alamayan bankalarý subvanse ederek ya
da son yýllarda yapýldýðý gibi BDDK türünden kurumlar oluþturup
buraya devrederek, buhranýn etkisini yavaþlatmaya yönelir. Böylece
devlet, tüm kapitalistler adýna, kapitalistlerin tüm açmazlarýnýn tamamlayýcýsý ve üslenicisi olarak devreye girer.
Devlet, burada halktan topladýðý vergileri ve hazine kaynaklarýný (karþýlýksýz para basma, emisyon hacmini artýrma) kullanmak durumunda olduðu için (dýþ borçlarý þimdilik bir yana býrakýrsak), öncelikle vergileri artýrmak ve karþýlýksýz para basmak durumundadýr. Ancak bu vergi artýþý, tüm kesimlere yönelik olmayýp, çalýþan kesimlere yönelik olmak zorundadýr. Karþýlýksýz para basmak
ise, milli gelirdeki net artýþlarý artan oranda para miktarýnýn piyasaya
sürülmesi olarak, meta fiyatlarýnýn para miktarýndaki artýþa baðlý
olarak artmasýna neden olmaktadýr. Bu, iç talebin kýsýlmasýný getirerek, kitlelerin daha sýnýrlý tüketimini ve yaþamasýný (kemer sýkma)
bir kader haline getirmektedir. Ancak iç talebin kýsýlmasýnýn asýl
somut ifadesi ise, çalýþan kesimlerin gelirlerinde düþüþ olmasýdýr.
Bu düþüþler, doðrudan çalýþma süresini uzatarak ya da ücretleri
dondurarak yapýlamayacaðý koþullarda (artý-deðer oranýnýn mutlak
artýrýlmasý), reel ücretlerde sürekli düþüþ saðlanarak gerçekleþtirilir.
Ýþte enflasyon reel ücretlerin sürekli düþürülmesinin en temel aracý
durumundadýr.
Mevcut emperyalist sömürü mekanizmasýnýn içinde enflasyonun bu çok yönlü kullanýmý, bu olguyu sürekli hale getirmektedir.
Sözün özü, ülkemizdeki sürekli enflasyonun nedeni emperyalist sömürüdür ve bu sömürü tarafýndan belirlenmiþ ekonomi-politikalardýr. Bu nedenle, bir bütün olarak ekonomik kalkýnma ve büyümenin bütünsel bir devrimci ekonomi-politikasý,
emperyalist ekonomi-politikanýn yerine geçirilmediði sürece, bu
sorunlar sürüp gidecektir.
Emperyalist ekonomi-politikanýn ortadan kaldýrýlmasýnýn ilk
adýmý, ülkenin emperyalizme olan baðýmlýlýðýný ortadan kaldýrmaktýr. Bu yapýlmadýðý sürece, emperyalizmden baðýmsýz bir ekonomipolitikanýn uygulanabilme olanaðý yoktur. Yani, sorunun çözümünün
ilk halkasý, anti-emperyalist ve anti-oligarþik bir devrimle siyasal iktidarýn ele geçirilmesidir.
Ýþte bu devrimin sonucu kurulacak halk iktidarýnýn uygulayacaðý ekonomi-politika sorunlarýn kalýcý çözümüdür ve enflasyonun
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sonudur.
Herþeyden önce ekonomik kalkýnma ya da büyüme, halk
kitlelerinin yaþam koþullarýnýn sürekli iyileþmesi demektir. Bu baðlamda ekonomik kalkýnma, nüfus artýþýný da göz önüne alarak, bu nüfus
artýþýný aþan bir düzeyde üretimin artýrýlmasý ve böylece kiþi baþýna
düþen ürünlerin (üretim mallarý üretimi ile tüketim mallarý üretimi
olarak) artýrýlmasý demektir. Bir baþka deyiþle, ekonomik kalkýnma
genel bir üretim artýþý olmadýðý gibi, kýsa dönemde ve birden kitlelerin tüketim düzeyinin yükseltilmesi demek deðildir. Tersine kitlelerin
tüketim düzeyinin zaman içinde yükseltilmesi ve bunun sürekli hale
getirilmesidir.
Ekonomik kalkýnma ya da büyümenin bu gerçekliði, yenisömürgecilik koþullarýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalizme
baðýmlý bir kapitalizmin geliþmesiyle ortaya çýkan olgular açýsýndan
önemlidir.
Yeni-sömürgecilik koþullarýnda, orta ve hafif sanayinin geliþtirilmesi, ilk dönemde bireylerin görece tüketimini artýrmýþ ve geçmiþ
döneme kýyasla (nispi olarak) bir refah ortamý yaratmýþtýr. Ancak
emperyalist sistemin kendi bunalýmlarý sonucu görece bu geliþmeler,
zaman içinde görüntüsel (T. Özalýn ifadesiyle vitrin) olarak kalmýþtýr. Emperyalist sistemin kendi bunalýmýna ve bunalýmýn derinleþme durumlarýna göre, bu görüntüsel geliþmeler de önemli ölçüde ortadan kalkmýþtýr. Özellikle yeni-sömürgecilik yöntemlerinin kaçýnýlmaz bir sonucu olarak ortaya çýkan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
aþýrý borçlanmasý ve belirli zamanlarda bu borçlarý ödeyemez hale
gelmesi, 1974 sonrasýnda kýsýr bir döngü yaratmýþtýr. Dünya ekonomik buhranýnýn derinleþme eðilimine paralel olarak geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde patlak veren döviz darboðazlarý, emperyalist metropollerde mali krizin temelini oluþturmuþtur. Genellikle emperyalist metropollerde ekonominin askerileþtirilmesi ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde siyasal yönetimin askerileþtirilmesi ile birlikte uygulamaya sokulan istikrar tedbirleri, hemen her durumda ekonomik kalkýnmayý (büyüme) durdurmuþ ve halkýn yaþam düzeyinin hýzla kötüleþmesine neden olmuþtur. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kýrsal alanlarda sýnýfsal farklýlaþmalar artarken, gelir daðýlýmý büyük bir dengesizlik gösterir olmuþtur.
1980 yýlýnda emperyalist sistemin içine girdiði büyük ekonomik buhran koþullarýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýný
ödeyemez hale gelmesi, bu ülkelerde fiyatlarýn görülmedik oranlarda yükselmesine neden olmuþtur. Böylece emperyalist sistem II.
yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda, sistemin bütününde egemen
olan yüksek enflasyonla yüzyüze gelmiþtir. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýný ödeyemez halde olmasýnýn dünya çapýnda faizlerin
(kýsa vadeli faiz oranlarý %13ler seviyesine çýkarken, uzun vadeli
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faiz oranlarý %17ye -Fransa- ulaþmýþtýr) olaðanüstü artmasýna neden olmasýyla birlikte emperyalist metropollerde ekonomik durgunluk ortaya çýkmýþtýr. Bu tarihe kadar ekonomik durgunluk karþýsýnda
bir silah olarak kullanýlan enflasyonist politikalar iþe yaramaz hale
gelmiþ ve enflasyon ile durgunluk birlikte görünür olmuþtur. (Stagflasyon)
1980 ekonomik buhranýnda ABD ekonomisinin durgunluk içine girmesiyle birlikte baþlayan yüksek faiz ortamý, dolara olan talebi
artýrmýþtýr. Dolar talebinin artmasýna paralel olarak dolarýn deðeri de
artmýþ ve bunun sonucu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin paralarý hýzla
deðer kaybetmiþtir. Bu da, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ulusal paralarýna
göre dýþ borç miktarýný görülmedik ve ödenemez boyutlara ulaþtýrmýþtýr.
Dünya ekonomik buhranýndan en çok etkilenen ABD ve Ýngiltere monetarist politikalar izleyerek çýkýþ noktasý ararken, ayný
monetarist politikalar geri-býraktýrýlmýþ ülkeler için IMF tarafýndan
stand-by anlaþmalarý ile uygulanmasý zorunlu bir kural haline getirildi. ABDde Reagen, Ýngilterede Thatcher, sosyal refah devletinin
sonuna gelindiðini ve her türlü sosyal devlet politikalarýna son
verileceðini ilan ederek uygulamaya baþladýklarý monetarist politikalar, dünya çapýnda büyük propaganda ile kitlelerin karþýsýna konuldu. Ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin hemen hepsinde yönetimler
askerileþtirilerek uygulamaya sokulan istikrar tedbirleri, uygulanan
sýký para politikasý (monetarizm) ile reel ücretlerin büyük boyutlarda düþürerek mal ve hizmetlerin fiyatlarýnýn düþürülmesini saðladý. Bu þekilde fiyatlarý düþürülmüþ mal ve hizmetler, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin ulusal paralarýnýn dolar karþýsýnda büyük deðer yitirmesiyle (döviz kuru politikalarýyla) çok düþük fiyatlarla emperyalist metropollere ihraç edilerek, metropol ülkelerde tüketim mallarýndaki
enflasyonun denetim altýna alýnmasýný olanaklý kýldý. Ancak, ayný sonuç, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde birkaç ay ya da yýl süren enflasyon
düþüþlerinin ardýndan gelen devalüasyonlar ve yeniden yükselen
enflasyon döngüsü oluþturdu.
Dünya çapýnda emperyalist basýn ve yayýn organlarýyla ve
Amerikan emperyalizminin demokrasi projesinin saðladýðý yeni
olanaklarla sürdürülen propaganda, býrkaç ay ya da yýl süren enflasyon düþüþlerini öne çýkartarak, monetarist politikanýn alternatifi
olmadýðý temasýný iþleyerek kitleleri koþullandýrmaya baþladý.
Ortaya çýkan kýsýr döngünün bir yanýnýn böylesine abartýlarak
propaganda konusu haline getirilmesi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki
mevcut yapýnýn düzeltilmesi ya da istikrarlý hale getirilmesi için
IMFnin istikrar tedbirlerinin uygulanmasýnýn gerekliliði düþüncesini
ve buna baðlý çeþitli küçük-burjuva teorilerin yayýlmasýný getirmiþtir.
Monetarizmden kaynaklanan bu küçük-burjuva teoriler, giderek
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sosyal reformizmin programý haline gelirken, çoðulcu sanayileþmeçoðulcu demokrasi türünden ne olduðu belirsiz söylemlerle kafalarý daha da karýþtýrdý.
Bu anlayýþlar, ifadesini sosyal-demokraside bulmaya çalýþýrken, kalkýnmanýn baðýmsýz bir tarzda gerçekleþemeyeceði, karþýlýklý baðýmlýlýðýn zorunlu olduðu tezleriyle emperyalizmle olan iliþkilerin sürdürülmesini esas alýr, mevcut yapý içinde gelir daðýlýmýnýn
dengeli hale getirilmesiyle sorunun çözümleneceðini ileri sürer.
Ancak sorun, ayný zamanda üretimin artýrýlmasý sorunu olduðu için,
yatýrýmlarýn finansmaný, zorunlu (vergiler) ya da gönüllü tasarruflarý
(banka mevduatlarý vb.) artýrarak bulunmak zorundadýr. (Burjuva
ekonomistler bunlara saðlam kaynaklar demektedir.) Artan oranlý gelir vergisi, tarýmýn vergilendirilmesi bu istikrar tedbirleri için
de, reformizm için de büyük öneme sahiptir. Bunun dýþýndaki finansman kaynaklarý olarak dýþ borçlanma, onlarýn dilinde dengeli
olarak kullanýlmalýdýr. Böylece emperyalizme baðýmlýlýk önsel olarak kabul edildiðinden, hiçbir zaman istikrar tedbirleri ilan edilen
sonuçlara ulaþamaz ve reformist politikalar ekonomik kalkýnmayý
sürekli hale getiremezler. Yapabilecekleri, 1983-1989 arasýnda T.
Özalýn yapabildikleri ile sýnýrlýdýr.
Sorunlar açýkça ortaya konulmalýdýr:
Soru 1° Emperyalist sistem içinde ve emperyalist sömürü koþullarýnda, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, sürekli ve
dengeli bir kalkýnma (büyüme) olanaklý mýdýr?
Soru 2° Emperyalist tekellerin taleplerine uygun olarak ortaya çýkan kýsa süreli büyüme dönemlerinin ardýndan, kaçýnýlmaz olarak gelir daðýlýmýnýn, ekonominin iç
dengelerinin ve dýþ ödemeler dengesi açýklarýnýn sürekli
bozulduðu dönemlerin gelmesi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
boyun eðmesi gereken kaderi midir?
Eðer bu sorularýn yanýtý olumsuz ise,
Soru 3° SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda emperyalist propaganda ile hergün sürekli ifade edildiði global
bir dünyada, emperyalist sömürü iliþkilerinin dýþýnda, emperyalizmden baðýmsýz olarak, tek bir ülkede, emperyalizmden yalýtýk ve ayrýksý olarak ekonomik kalkýnma olanaklý mýdýr?
Soru 4° Emperyalizmden baðýmsýz sürekli ve dengeli
bir kalkýnma (büyüme) için gerekli kaynaklar mevcut mudur?
Bu sorularýn yanýtý olumlu ise, bilinmelidir ki, bu, sadece devrimci bir iktidar koþullarýnda olanaklýdýr.
Devrimci iktidar,
Baþta ABD emperyalizmi olmak üzere, tüm emperya-
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list ülkelerin ve çokuluslu tekellerin açgözlü sömürüsünün
ve yerli iþbirlikçilerinin talanýnýn sonucunda ortaya çýkmýþ
olan çarpýk ve geri bir sanayiye sahip ülkemizde, demokratik halk devrimi, gerçek ve baðýmsýz bir sanayileþme
ve ileri bir tarýmsal ekonomi yaratarak, halkýn yaþam düzeyini sürekli yükseltmek amacýyla, halkýn öz insiyatifine,
emeðine ve örgütlü gücüne dayalý bir ekonomik yapý
oluþturmaya olanak saðlar.
Halka dayalý, demokratik katýlýmý esas alan ve emeði
tüm deðerlerin yaratýcýsý olarak gören halk iktidarýnýn ekonomi-politikasý, herþeyden önce yeni-sömürgeciliðin hýzla
tasfiyesini amaçlar. Reformist deðil, devrimci nitelikte olan
bu ekonomi-politikanýn yürütülmesinde, halk iktidarý, yenisömürgeciliðin tasfiyesi ve oligarþik sömürünün ortadan
kaldýrýlmasý için gerekli önlemleri alacaktýr.97
Görüleceði gibi, devrimci iktidar, esas olarak halkýn yaþam
düzeyini sürekli yükseltmeyi hedefler. Doðal olarak bu hedefin önündeki engellerin kaldýrýlmasý, devrimci iktidarýn temel görevidir ve
ekonomi-politika bu hedefe ulaþmak amacýyla oluþturulmak durumundadýr.
Öncelikli hedef, emperyalist sömürü iliþkisinin oluþturmuþ
olduðu ve tümüyle emperyalizmin taleplerine uygun olarak biçimlendirilmiþ olan çarpýk sanayileþmenin düzeltilmesi, daha tam deyiþle, gerçek ve baðýmsýz bir sanayinin kurulmasýdýr. Buna paralel
olarak ve ayný anda, tarýmsal ekonominin yeniden düzenlenmesi
gündemdedir.
Ýþte bu iki ana hedef, yani baðýmsýz sanayileþme ve ileri bir
tarýmsal ekonomi kurulmasý hedefi, bugün tüm emperyalizm yandaþý
ve globalizm popagandisti küçük-burjuva ekonomistlerinin her fýrsatta olanaksýz olduðunu ilan ettikleri, globalleþen dünyada böyle bir þeyin hayal olduðunu, böyle bir hedefin ülkeyi içine kapanýk
hale getireceðini, kapalý bir ekonomi yaratarak halký yoksulluða
ve sýkýntýya sokacaðýný söyledikleri hedeflerdir. 1980 sonrasýnda tüm
propaganda araçlarý kullanýlarak (medyadan, üniversite kürsülerine
kadar) çürütülmeye çalýþýlan ve önemli ölçüde yeni yetiþen genç
kuþak üzerinde etkili olan bu propagandanýn temel dayanaðý, ithalatýn liberalizasyonu ile ülkeye her türlü emperyalist metanýn giriþinin serbest býrakýlmasýyla birlikte pazarda emperyalist meta çeþitliliðinin artmasý ve geçmiþ dönemlerde karaborsadan alýnan bu metalarýn maðazalardan bulunabilir olmasýnýn yaratmýþ olduðu görüntüdür.
Emperyalist metalarýn ithalatýnýn belirli bir zaman sonrasýnda
97
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ortaya çýkardýðý dýþ ticaret açýðý ve bu açýðýn kapatýlamaz boyutlara
ulaþmasýyla birlikte uygulamaya sokulan istikrar tedbirlerinýn asýl
olarak tüketimi kýsmayý hedeflediði koþullarda, kaçýnýlmaz olarak
emperyalist metalarýn iç pazarda satýnalýnabilir olmasýnýn sürekli ve
kalýcý olmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Ancak yýllardýr sürdürülen propaganda ve geniþ kesimlerin buna bilinçsizce inandýrýlmýþlýklarý, ister
istemez ülkemizde son iki yýldýr meydana gelen geliþmelerin konjonktürel olduðu, yani bir süre sonra düzeleceði beklentisini de
oluþturmuþtur. Oysa, gerek ülkemizin yakýn tarihi, gerekse dünya
ekonomisinin tarihsel geliþimi, bu geliþmelerin konjonktürel olmayýp
yapýsal olduðunu, yani emperyalist sistemin özsel niteliði olduðunu
defalarca kanýtlamýþtýr.
Bu görüntüsel ve propagandif durumun yarattýðý sorun, ekonomi-politikalarýn niteliðinden çok sunuluþunu öne çýkarmasýdýr. Son
Kemal Derviþ olayýnda görüldüðü gibi, kiþinin hiçbir özelliði bulunmamasýna ve ülkemizde meydana gelen son krizlere karþý hiçbir
programa sahip olmamasýna raðmen, büyük bir medya propagandasý ile kurtarýcý durumuna yükseltilmiþtir. Bakan olarak atanmasýnýn üzerinden bir ay geçmesine raðmen, Kemal Derviþin kendine özgü bir program bile oluþturmamýþ olmasýna ve tüm zamanýn
IMF tarafýndan hazýrlanan programýn tamamlanmasýný beklemekle
geçirilmesine raðmen, medya propagandasýnýn etkisi varlýðýný sürdürebilmektedir.
Tüm bu görüntüsel ve propagandif ortamda, kullanýlan ekonomik terminolojinin sürekli deðiþtirilmesi, ister istemez geniþ halk
kitlelerinin kavrayamadýklarý bir ortamýn varlýðý sanýsýný uyandýrmaktadýr. Örneðin, Aralýk 1999 da IMF ile imzalanan stand-by anlaþmasý
sonrasýnda uygulamaya sokulan istikrar tedbirlerinin ana halkalarýndan birisi olan döviz kuru uygulamalarý, 22 Þubat 2001 kriziyle birlikte döviz çýpasý adýyla tanýmlanmaya baþlamýþtýr. Ayný þekilde,
gerek Kasým 2000 sonunda patlak veren, gerekse 22 Þubat 2001de
ortaya çýkan krizlere iliþkin medyada yapýlan açýklamalarda ve yorumlarda, sorunun likidite sýkýþýklýðýndan kaynaklandýðý vurgulanýrken, IMFnin istikrar tedbirlerinin özünün sýký para politikasý
olduðu ve bunun piyasalarda likidite sorunu, yani nakit para sorunu yaratmasýnýn kaçýnýlmazlýðý hiçbir biçimde ifade edilmemektedir. Diðer yandan döviz çýpasý dedikleri TLnin dolar karþýsýndaki
deðer kaybetmesinin yapay olarak ve belirli bir süre için dondurulmasý uygulamasýnýn, bir yandan ithalatý artýracaðý, öte yandan TLnin
dolar karþýsýndaki deðerinin yapay olarak yüksek kalmasýna neden
olacaðý kitlelere anlatýlmamýþtýr. Oysa ki, Aralýk 1999 yýlýnda IMFyle
yapýlan anlaþmanýn metninde (ki buna niyet mektubu adý verilmektedir), bugün döviz çýpasý diye sunduklarý uygulamanýn iki yýl
sürdürüleceði, yani 2002 yýlýna kadar devam edeceði ve 2002 yýlýn-
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dan itibaren TLnin dolar karþýsýndaki deðerinin serbest býrakýlacaðý
açýkça ifade edilmiþtir. Yani 22 Þubat 2001 yýlýnda meydana gelen
olay, en geç bir yýl sonra niyet mektubunda ifade edildiði gibi gerçekleþecekti. Böylesine açýk, ancak kitlelerin dikkatinden uzak tutulan bu uygulamadan amaç, halkýn elinde bulunduðu varsayýlan dövizlerin bozdurulmasýný saðlamaktý. Halkýn elinde bulundurduðu
varsayýlan dövizlerin önemli ölçüde bozdurulduðuna karar verildiðinde, 22 Þubat 2001 günü meydana gelen devalüasyon, en geç bir yýl
sonra ve daha yüksek oranda yapýlacaktý.
Görüldüðü gibi, sorun, ülkemiz için geçerli ve doðru bir ekonomi-politikanýn ortaya konulmasýndan öte, kitlelerin emperyalist
propaganda ile koþullandýrýlmasýdýr.
Gerçek ve baðýmsýz bir sanayinin kurulmasý amacý, her durumda ara mallarý ithalatýna baðýmlý sanayinin tasfiyesi anlamýna
gelmektedir. Daha önce de ifade ettiðimiz gibi, sürekli ve artan
oranda ara mallarý ithalatýna baðýmlý bir sanayinin varlýðýnýn nedeni
emperyalizmin yeni-sömürgecilik uygulamalarýdýr. Dolayýsýyla, gerçek ve dýþa baðýmlý olmayan bir sanayileþmenin kurulabilmesi için,
öncelikle emperyalizmin yeni-sömürgecilik uygulamasýnýn sona erdirilmesi ve buna paralel olarak yeni-sömürgecilik yöntemlerine göre
kurulmuþ sanayi kuruluþlarýnýn yeniden örgütlenmesi gerekmektedir. Mevcut düzenin söylemiyle ifade edersek, dýþa baðýmlý sanayi
kuruluþlarýnýn yerli katký payý %100ler seviyesine çýkartýlmasý gereklidir. Böylece, toplam ithalat içinde %60larý aþan bir paya sahip
olan ara mallarý ithalatý büyük ölçüde ortadan kalkacaktýr. 2000 yýlý
verileriyle ifade edersek, bu durumda 20 milyar dolar civarýnda bir
döviz tasarrufu saðlanmýþ olacaktýr. Bu ayný zamanda yýllýk 10-15
milyar dolar tutarýndaki dýþ borçlanmanýn önemli ölçüde ortadan
kalkmasýna ve dolayýsýyla da döviz gereksinmesinin büyüklüðü nedeniyle ortaya çýkan yüksek faiz ödemelerine son verecektir. Buradan elde edilen tasarruf miktarý ise, dýþ borçlarýn yýllýk ana para ve
faiz ödemeleri boyutlarýndadýr, yani 15 milyar dolardýr.
Görüldüðü gibi, sanayinin dýþa baðýmlýlýðýnýn sona erdirilmesiyle ortaya çýkan tasarruf miktarý ortalama 30 milyar dolardýr. Bir
baþka ifadeyle, emperyalizme baðýmlý sanayileþmenin sona erdirilmesi, emperyalist ülkelerden yapýlan ara mallarý ithalatýný sona erdireceðinden, dýþ ticaret açýðý büyük ölçüde kapanacak, dolayýsýyla bu
açýk nedeniyle ortaya çýkan dýþ borçlanma gereði sona erecektir.
Emperyalizmin taleplerine uygun olarak oluþturulan çarpýk
sanayilerin reorganizasyonu ya da yeniden yapýlandýrýlmasý, ayný zamanda farklý sanayi kuruluþlarýnýn farklý standartlarda yaptýklarý
üretimlerin ortadan kaldýrýlmasýný gündeme getirecektir. Emperyalist tekellerin bilinçli olarak uyguladýklarý farklý standartlar, kaçýnýlmaz olarak bu kuruluþlara ara mallarý üreten iç sanayinin (küçük ve
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orta sanayi kuruluþlarý) ürünlerinin sadece kendisine sipariþ veren
büyük sanayi kuruluþunda kullanýlma zorunluluðu getirmekte ve
buna baðýmlý kýlmaktadýr. Bu baðýmlýlýk iliþkisi, küçük ve orta sanayi
kuruluþlarýnýn varoluþunu emperyalizme baðýmlý sanayiye tabi kýlarken, ayný zamanda bu küçük ve orta sanayi ürünlerinin üretim deðerlerinin altýnda fiyatlarla tekelci sanayi burjuvazisine satýlmasýna
neden olmaktadýr. Sanayi üretiminde standartlaþma, bu baðýmlýlýk
iliþkisini sona erdireceði gibi, ara mallarý üreten küçük ve orta sanayinin ürünlerinin deðiþik alanlarda kullanýlmasýný olanaklý kýlacaktýr.
Böylece yýllardýr KOBÝler üzerine yapýlan her türlü tartýþma ve spekülasyon da sona erecektir. Bir baþka deyiþle, KOBÝlerin içinde bulunduklarý çýkmazdan kurtuluþlarý, çarpýk sanayileþmenin ortadan
kaldýrýlmasýyla olanaklýdýr.
Tüm bunlar, devrimci iktidar koþullarýnda mevcut büyük sanayinin dýþa baðýmlýlýðýný sona erdirmek ve yeniden yapýlandýrmakla ilgilidir. Ancak mevcut büyük sanayinin yeniden yapýlandýrýlmasý
yeterli deðildir. Buna paralel olarak yeni sanayi kuruluþlarýnýn kurulmasý belirleyici öneme sahiptir. Ýþte emperyalist propagandanýn kapalý ekonomi propagandasýnýn odak noktasý da burada bulunmaktadýr. Onlara göre, yeni sanayilerin kurulabilinmesi için gerekli kaynaklar emperyalist ülkelerdeki para-sermaye dýþýnda mevcut deðildir. (FP gibi þeriatçý kesimler için bu para-sermaye müslüman
ülkelerde mevcuttur.) Bir baþka ifadeyle, onlara göre, ülke içi kaynaklar emperyalizmden baðýmsýz bir sanayileþme ve ekonomik büyüme için yeterli deðildir.98
Yukarda kýsaca gördüðümüz gibi, gerekli kaynaklar, dýþa
baðýmlýlýðýn sona ermesiyle birlikte ortaya çýkan döviz tasarrufu ile
saðlanabilecektir. Bu öylesine bir kaynak niteliðindedir ki, ülkenin
dýþ borçlanma ve ithalat nedeniyle gereksinme duyduðu dövizi temin
edebilmek için ülkenin ihraç edilebilir tüm mal ve hizmetlerinin
maliyetlerinin altýnda bir fiyatla dýþarýya satýlmasýna ve iç piyasada
tüketilememesine neden olan bir kaynaktýr. Doðal olarak, emperyalizme baðýmlýlýðýn sona erdirilmesiyle ortaya çýkan döviz gereksinmesindeki azalýþ, ayný zamanda bu mal ve hizmetlerin ülke içinde
tüketilmesini olanaklý hale getirerek, halkýn yaþam standartlarýnýn
yükselmesine de katkýda bulunacaktýr.
98
A. S. Akat gibi bu iddia sahipleri, 22 Þubat sonrasýnda yerli malý kullanma
önerileriyle ortaya çýkarken, diðer yandan Kemal Derviþin dýþ destek turundan
eli boþ dönmesi üzerine, ulusal programýn tümüyle iç kaynaklara dönük olarak
hazýrlanacaðýnýn propagandasýna baþlamýþlardýr. Þüphesiz, onlarýn iç kaynaktan
kastettikleri yeni vergiler, devlet harcamalarýnýn azaltýlmasý vb. anlamýna gelmektedir.
Ancak yine de, en aðýr ekonomik kriz evresinde bile ülke içi kaynak olduðunun
söylenmesi bile, ayný zamanda emperyalizmden baðýmsýz bir ekonomik geliþme
için ülke içinde yeterli kaynak olduðunun kabul edilmesi anlamýna gelmektedir.
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Basit bir akýl-yürütme bile, bu saðlanan dövizlerin dýþa baðýmlý
olmayan sanayilerin kurulmasý için kullanýlacaðýný bulacaktýr. Elbette burada sorun, devrimci bir iktidarýn emperyalist ambargo ile
yüzyüze kalmasý, dolayýsýyla elinde ne denli çok döviz bulunursa
bulunsun, emperyalist sistemden hiçbir þey alamayacaðý varsayýmýdýr. Emperyalist propagandanýn sürekli olarak iþlediði bu konu, devrim durumunda halkýn yaþam düzeyinin düþeceði, yoksulluðun
artacaðý propagandasýndan baþka birþey deðildir. Bu propaganda,
Küba, Vietnam vb. ülkelerin devrim sonrasýnda karþý karþýya kaldýðý
sorunlarý kullanarak, kitleleri devrim yapma düþüncesinden uzaklaþtýrmayý amaçlamaktadýr.
Emperyalist ambargo, devrimci iktidarýn karþý karþýya kalacaðý tek sorun deðildir. Emperyalizm tarafýndan finanse edilen karþýdevrimci faaliyetler ve saldýrýlar da, özellikle ekonomik sabotajlar,
devrimci iktidarýn ekonomi-politikasýný uygulamasýný engellemeyi hedefler. Ancak bu sorun ekonomik deðil, siyasal ve askeri bir sorundur. Dolayýsýyla çözümü devrimci iktidarýn örgütlenmesine baðlýdýr.
Siyasi ve askeri sorun olarak emperyalist ambargo ve karþýdevrimci faaliyetler bir yana býrakýlacak olursa, ekonomik planda
yeni sanayi kuruluþlarýnýn oluþturulmasý için gerekli kaynaklarýn iç
yapýdan saðlanmasýndan baþka bir yol olmadýðý görülecektir. Bu
durumda, bir sanayi kuruluþunun oluþturulabilinmesi için gerekli
kaynaklarýn neler olduðunun ortaya konulmasý gerekmektedir.
Kapitalizm koþullarýnda, salt sanayi kuruluþlarý için deðil, tüm
mal ve hizmet üretimi için gerekli yatýrým, öncelikle gerekli makine,
teçhizat, bina, emek-gücü vb. satýn alýnabilmesi için para-sermayeyi öngerektirir. Bu nedenle, tüm burjuva ve küçük-burjuva ekonomistleri için para-sermayenin varlýðý, tüm yatýrýmýn özü ve varoluþ
nedeni olarak kabul edilir. Onlara göre, para-sermaye, ya ülke içinde birikmiþ olmalýdýr ya da dýþarýdan kredi vb. yoluyla saðlanmýþ
olmasý gerekir. Böylece sorun, her türlü yatýrým için gerekli para-sermayenin uygun faiz oranýyla nereden ve nasýl saðlanacaðýna indirgenmektedir.
Devrimci iktidarýn emperyalist ülkelerle iliþkilerini keseceðinden yola çýkýldýðýnda yatýrýmlar için gerekli para-sermaye kaynaðý
dýþ krediler olmayacaktýr. Dolayýsýyla, tüm kaynak ülke içinden saðlanmak durumundadýr. Bu nedenle, burjuva ve küçük-burjuva ekonomistleri, hemen ülke içi sermaye birikim oranlarýný, tasarruf
miktarlarýný gündeme getirerek, ülke içinde gerekli sermaye birikiminin mevcut olmadýðýný, halkýn tasarruf oranýnýn batý ülkelerinden çok az olduðunu istatistiklerle ortaya koyarak, böyle bir kaynaðýn
saðlanamayacaðýný iddia etmektedirler. Emperyalizme baðýmlýlýðý
esas alan ve bu baðýmlýlýðýn yaratmýþ olduðu sonuçlarý veri olarak
kabul eden bu iddialar tümüyle yanlýþtýr.
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Emperyalizme baðýmlýlýk içinde bulunan ülkemizin tüm istatistik verilerinin açýkça gösterdiði gerçek ise, sanayinin dýþa baðýmlýlýðý nedeniyle ülke içinde sermaye birikiminin salt iþbirlikçi tekelci
burjuvaziye verilen iþbirlikçi payýyla sýnýrlý olduðudur.
En mükemmel formül demektedir Che Guevara,
milli burjuvazinin yabancý çýkarlarla iþbirliði yapmasýdýr;
böylece birlikte o ülkede yeni sanayiler kurarlar, bunlar
için gümrük indirimleri elde ederek bu sayede rakip emperyalist ülkeleri tamamen bertaraf ederler ve ayrýca bu
suretle elde ettikleri kârlarýn gevþek kambiyo yönetmeliklerinin himayesinde ülkeden dýþarýya çýkmasýný saðlarlar.
Ýþte ülke içinde elde edilen kârlarýn dýþarýya çýkartýlmasý, ülke
içinde yeni yatýrýmlar için gerekli ve yeterli para-sermayenin mevcut
olmasýný engellemektedir. Bunun ekonomi-politikadaki adý kâr
transferleridir. Emperyalizme baðýmlýlýðýn ortadan kalkmasý ile kâr
transferleri de sona ereceðinden, ülke içi sermaye birikimi yükselecektir.
Kâr transferlerinin anti-emperyalist ekonomi-politikalarda
özel bir yere sahip olduðunu çok iyi bilen burjuva ve küçük-burjuva
ekonomistleri, sürekli olarak kâr transferleriyle ülkeden çýkan sermaye miktarýnýn sanýldýðýndan az olduðunu Merkez Bankasý verilerini ortaya koyarak göstermeye çalýþýrlar.
Resmi verilere göre, 1980-98 yýllarý arasýnda 20.899 milyar dolarlýk yabancý sermayeye ülkede doðrudan yatýrým yapma izni verilmiþ
ve ayný dönemde fiili yabancý sermaye giriþi 6.533 milyar olmuþtur.
Ve nasýl derlendiði açýklanmayan resmi verilere göre, ayný dönemde 1.3 milyar dolarlýk kâr transferi gerçekleþmiþtir. Bir baþka resmi
veriye göre, bu dönemde fiili yabancý sermaye giriþi 11.234 milyar
dolar olarak gözükmektedir. Ýlk veriye göre kâr transferi %20 dolaylarýnda gözükmekte; ikinci veriye göre ise %1,1 gibi küçük bir oran
olmaktadýr. Ýlk durumda %20lik bir kârlýlýk oranýnýn, kapitalist ölçülerde normal olduðu kabul edildiðinde, yabancý sermayenin getirdiðinden çoðunu götürdüðünü iddia etmek olanaksýz olmaktadýr!
Oysa gerçekler çok daha farklýdýr. Herþeyden önce, doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý, nakit sermaye yatýrýmý demektir. Günümüzde emperyalist sermayenin nakit sermaye dýþýndaki unsurlarýna (sermayenin isim, patent hakký, yedek parça, teknik bilgi, teknik eleman vb.) ödenen paralar büyük miktarlar tutmaktadýr. Öte
yandan, yabancý sermayenin nakit sermaye (para-sermaye) yatýrýmlarýndan elde edilen kârlarýn çok az kýsmý, doðrudan kâr payý olarak yurt-dýþýna transfer edilmektedir. Bu kârlar, çoðu durumda, sermaye artýrýmýnda, ülke içinde yeni þirket kurulmasý ya da satýn alýnmasýnda yahutta yüksek faizli kredi kaynaðý olarak kullanýlmaktadýr.
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Ýlk sorun, bu kârlarýn ne olduðu deðil, ne büyüklükte olduðudur.
Ülkemizin en önemli dýþa baðýmlý sanayi kolunu oluþturan
otomotiv sektörünün iki tekelinden Tofaþýn (diðeri OYAK-Renault)
%38 hissesi doðrudan Ýtalyan Fiat otomobil þirketine aittir ve yedi
kiþilik yönetim kurulunda Fiat dört kiþi ile temsil edilmektedir. 1998
yýlýndaki toplam sermayesi 12 milyon 600 bin dolar olan Tofaþýn net
kârý 7 milyon 872 bin dolar olmuþtur. Bu dönemde doðrudan gerçekleþtirdiði ithalat tutarý 63 milyon dolardýr. (Kendi açýklamalarýna
göre, ithalatýn maliyet içindeki payý %11,8dir.) 1999 yýlýnda sermayesini 139 milyon dolara çýkartan Tofaþýn dönem kârý 87 milyon dolar
olmuþ ve yaptýðý ithalat tutarý 52 milyon dolardýr. (Maliyet içindeki
payý %11)
Tofaþa iliþkin bu verilerin gösterdiði gerçek, 1998-99 döneminde sermaye artýrýmý düþüldükten sonra bilançoda gösterilen toplam
kâr miktarý 95 milyon dolar, yaptýðý doðrudan ithalat 115 milyon dolardýr. Yapýlan sermaye artýrýmýna giden 127 milyon dolar eklendiðinde toplam kâr 222 milyon dolara ulaþmaktadýr. Böylece ortalama
%60 kâr gösteren Tofaþýn gerçek kâr oraný %1.100 olmaktadýr. Tofaþýn
%38 hissesine sahip olan Fiatýn bu dönemdeki kârý 36 milyon dolar
net kâr + 48 milyon dolar ek sermayedeki payý olmak üzere toplam
84 milyon dolar olmaktadýr. Bu miktar doðrudan Fiattan yapýlan
ithalattan daha büyüktür. Bu veriler, 1970 yýlýndan beri otomotiv
sektöründe iki büyük tekelden biri olan Tofaþýn son otuz yýl içinde
gerçekleþtirdiði kâr miktarýnýn yatýrýlan sermayeyi kat be kat geçmiþ
olduðunu göstermektedir.
Ýkinci sorun, bu otuz yýl içinde elde edilen kârlarýn ne olduðu sorunudur. Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, bu kârlarýn Fiata düþen kýsmý deðiþik yöntemler kullanýlarak Fiata aktarýlýrken (ki yukarda ifade ettiðimiz yeni satýn almalar için ve banka kredileri olarak
kullanýlmasý bunlarýn içindedir), iþbirlikçi kesimlere kalan pay deðiþik
dýþa baðýmlý yeni sanayi kuruluþlarý için sermaye olarak kullanýlmýþtýr.
(Bu arada belirtelim ki, Tofaþin hisselerinin %24ü devlet kuruluþlarýna ait olup, bugün Özelleþtirme Ýdaresine devredilmiþtir.)
Ýþte burjuva ve küçük-burjuva ekonomistlerin yabancý sermayenin dýþarýya önemli olmayan kâr transferleri yaptýklarýna iliþkin
beyanlarý, tümüyle dýþa baðýmlý sanayileþmenin iç yapýsýný gizlemeyi hedeflemektedir.
Diyebiliriz ki, sanayinin dýþa baðýmlýlýðý nedeniyle ülke içinde
iþbirlikçi tekelci burjuvazinin payý dýþýnda bir sermaye birikimi mevcut deðildir, dolayýsýyla kapitalizm koþullarýnda her yeni sanayi yatýrýmý dýþ krediye gereksinme gösterir. Bu iþleyiþ ortadan kaldýrýldýðýnda, ülke içinde yaratýlan deðerler (kâr) ülke içinde sermaye haline dönüþtürüleceðinden, sözcüðün gerçek anlamýnda para-sermaye
gereksinmesi bulunmamaktadýr.
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Diðer yandan, herhangi bir yatýrým için gerekli olduðu varsayýlan para-sermayenin, bu yatýrým için gerekli makine, teçhizat, bina,
emek-gücü vb. alýmýnda kullanýlmasý nedeniyle, mutlak surette parasermaye olmasý da gerekmemektedir. Bir baþka deyiþle, yatýrýmlarýn gerçekleþmesi için sermayenin mutlaka nakit para þeklinde olmasý þart deðildir. Dolayýsýyla, ülke içinde üretilmiþ mallar (üretim
mallarý), yatýrým malý olarak kullanýlabilindiði sürece, para-sermaye
gereksinmesi olabildiðince az olacaktýr. Burada karþýlaþýlan sorun,
ülke içinde üretim mallarý üretiminin yetersizliði düzeyindedir.
Özelleþtirme propagandalarý içinde sürekli iþlenen, ülkedeki temel
sanayi kuruluþlarýnýn (demir-çelik, çimento vb.) geri teknolojiye
sahip olduðu, dünya fiyatlarýndan daha yüksek maliyetle çalýþtýðý
savlarý, ayný zamanda bu gerçeðin gizlenmesini amaçlamaktadýr.
Böylece üretim mallarý üreten KÝTler, özellikle demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre sanayi kuruluþlarý ölüme terkedilerek, ülkenin
emperyalizmden baðýmsýz geliþiminin olanaklarý da yokedilmek istenmektedir. Devrimci iktidar açýsýndan sorun, ölüme terkedilen
ya da devrim koþullarýnda ölmüþ bu kuruluþlarýn yeniden üretime
geçirilmesi olarak ortaya çýkarken; küçük-burjuva devrimci-milliyetçileri için, mevcut yapý içinde kalkýnma planlarý tümüyle yok olmaktadýr. (Geçmiþte bu kesimlerin kalkýnma planlarý D. Avcýoðlu tarafýndan ortaya konulmuþtur. Bugün devrimci-milliyetçiler tümüyle etkisizleþtirilmiþtir. Bunlarýn yerine küçük-burjuvazinin sol kanadýnýn parçalý
yapýsý geçmiþtir. TMMOB, bu çizginin utangaç bir izleyicisi durumundadýr.)
Görüleceði gibi, devrimci iktidar koþullarýnda dýþa baðýmlý olmayan sanayilerin kurulabilinmesi için gerekli sermaye unsurlarýnýn,
ister para-sermaye olarak, isterse meta-sermaye olarak ülke içinden
saðlanmasý olanaklýdýr.
Öte yandan, ülke içinde kullanýlabilir sermaye olarak halkýn
yaptýðý tasarruflarýn miktarý ve oraný, pek çok sanayi kuruluþunun
kurulmasý için yeterli boyutlardadýr. Bugün tümüyle banka mevduat hesaplarý olarak görünen bu tasarruflar, ayný zamanda bugün
devletin gerçekleþtirmiþ olduðu iç borçlanmanýn da kaynaðý durumundadýr. Ancak bugün devletin gerçekleþtirmiþ olduðu iç borçlanma, doðrudan banka mevduat sahiplerinden deðil, bankalardan
yapýlmaktadýr. Ýç borçlanmada ortaya çýkan yüksek faiz oranlarý (örneðin son ihalede %193) ile mevduat faiz oranlarý (%50-60) arasýndaki fark, devletin bankalara ödemek zorunda kaldýðý haracý ifade
etmektedir. Diðer yandan, ayný olay, bankalarýn %50-60 faizle topladýðý paralarla %100lerin üzerinde faiz geliri elde etmelerini saðlamaktadýr. 20 Mart 2001 tarihinde yapýlan ihalede rekor talepten
sözedilirken ifade edilen rakam 8 milyar dolardýr. Bu da, ülke içinde
kullanýlabilir sermaye miktarýnýn küçük bir bölümünü oluþturmak-
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tadýr. 1998 yýlýnda toplam banka mevduatlarý 88 milyar 482 milyon
dolar iken, 1999 yýlýnda 106 milyar 318 milyon dolara yükselmiþtir.
1998 yýlýndaki mevduatýn 24 milyar 800 milyon dolarý tasarruf mevduatý, 36 milyar 966 milyon dolarý yabancý para mevduatý (dolar,
mark vb. cinsinden mevduat) iken, 1999 yýlýndaki toplam mevduatýn 31 milyar 316 milyon dolarý tasarruf mevduatý, 43 milyar 240 milyon dolarý yabancý para mevduatýdýr.
Bu verilerin de gösterdiði gibi, bankalarýn elinde bulundurduklarý mevduatlar GSMHnýn %50sini oluþturmaktadýr. Ýþte mevduat faiz oranlarýyla toplanan ve devlete %200ler oranýnda faizle
verilen paranýn miktarý budur. Tüm bunlar, sermaye olarak kullanýlabilecek parasal kaynaklar durumundadýr. Bütün sorun, özel bankalarýn elinde toplaþan ve devlet bankalarýnýn özelleþtirme ile devreden çýkartýlmasýyla bu toplaþmanýn daha da büyüdüðü bir ortamda, devletin, ister sanayi kurmak için, ister kendi açýklarý için aldýðý
iç borçlarýn faizleri çok yüksek olmaktadýr. Yapýlmasý gereken ise
basittir: Tüm bankalarýn devletleþtirilmesi ve her zaman olduðu gibi
mevduata reel bir getiri saðlayan faiz ödenmesidir. (2000 yýlý verileri
esas alýndýðýnda bu reel faiz oranlarý %10lar düzeyine bile yükselmemiþtir.)
Görüldüðü gibi, devrimci iktidar koþullarýnda (devrimin öngünlerinde yurtdýþýna kaçýrýlacak olan para miktarý bir yana býrakýldýðýnda) iç tasarruflardan elde edilen kaynaklar, dýþa baðýmlý olmayan
bir sanayinin kurulmasý için yeterli boyutlardadýr.
Böylece burjuva ve küçük-burjuva ekonomistlerinin emperyalizmden baðýmsýz bir sanayileþme için gerekli kaynaðýn bulunamayacaðýna iliþkin tüm savlarý, mevcut koþullar açýsýndan bile gerçek
dýþýdýr. Elbette, bu savlarýnýn geçersiz olduðunu bilen bu ekonomistler, sorunu siyasal alana çekmektedirler.
Onlara göre, devrimci iktidar koþullarýnda, gerekli kaynak bulunsa bile (ki görüldüðü gibi, bu kaynak yeterince mevcuttur), çaðýn
gerektirdiði ileri teknolojiye sahip sanayiler kurulamayacaktýr, çünkü bu sanayilerin kurulabilmesi için gerekli bilgi ve know-how emperyalist ülkelerin tekelindedir. Emperyalist sömürüyü kabul etmeyen
ülkeler de bunlardan yararlanamayacaðý için, geri teknolojiye sahip
sanayileþmeye boyun eðilecek, dolayýsýyla maliyet yüksek olacaðýndan fiyatlar yüksek olacaktýr. Bu da, halkýn daha yüksek fiyatlarla
mal ve hizmet satýn almasý anlamýna gelecektir ki, yoksullaþmanýn
diðer bir ifadesidir!
Görüldüðü gibi, bu savlar, tümüyle siyasal niteliktedir. Bu savýn dayanaðý, emperyalist ülkelerin tüm ileri teknolojilerin tekeline
sahip olduklarý, dolayýsýyla bu ileri teknolojiye sahip olmak isteyenlerin onlarýn koþullarýna boyun eðmek zorunda olduklarýdýr. Ama
ayný sav sahipleri, örneðin Almanyanýn büyük bir bilgisayar mühen-
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disi açýðý ile yüzyüze geldiðini ve bu açýðý kapatmak için Hindistan
dan 10.000 bilgisayar mühendisi almayý planladýðýný, ABDde 100.000
Hintli bilgisayar mühendisinin çalýþtýðýný görmezlikten gelmektedirler.
Hindistanýn bilgisayar mühendisi yetiþtirmede gösterdiði geliþme, emperyalist ülkelerin bilgi tekeline sahip olmadýklarýnýn açýk
kanýtýdýr. Öte yandan, yüksek teknoloji, doðrudan yetiþmiþ insan
gücüne ve bunlarýn gerçekleþtireceði araþtýrma ve geliþtirme (burjuva
ekonomistleri buna AR-GE demektedirler) çalýþmalarýna baðlýdýr.
Eðitimin niteliði ve programý burada belirleyici yere sahiptir. Bu nedene, sorunun çözümü, mevcut eðitim sisteminin tümüyle kaldýrýlarak, üretim için eðitimi esas alan yeni bir eðitim sisteminin kurulmasýdýr.
Tüm bunlardan sonra, devrimci iktidar koþullarýnda ekonomik büyümenin saðlanamayacaðý savlarý tümüyle geçersiz kalmaktadýr. Ancak devrimci iktidarýn kullanabileceði ekonomik kaynaklar
bunlarýn ötesindedir.
Devrimci iktidar koþullarýnda,
a) Sanayi, tarým, madencilik, mali ve hizmetler sektöründe yabancý þirketlerin doðrudan yatýrýmlarýna son verilecektir. Bu sektörlerde emperyalist ülkelere ait tekelci
þirketlerin ve filyallerinin tüm mal varlýklarý, tazminat ödenmeksizin millileþtirilecektir. Diðer ülkelere ait þirketlerin
mal varlýklarý, gerçekleþtirdikleri kâr transferleri ve ana
sermayeleri gözönünde tutularak hesaplanacak bir tazminat karþýlýðýnda millileþtirilecektir.
b) Ýstisnasýz tüm sektörlerde faaliyet gösteren, yerli tekelci ve iþbirlikçi sanayi ve ticaret burjuvazisine ait tüm
þirketler ve kuruluþlar ile bunlarýn kiþisel ya da ailesine ait
mal varlýklarý, tazminat ödenmeksizin millileþtirilecektir.
Bu þirket ve kuruluþlarýn, yabancý þirket ve kuruluþlarla ortaklýk halinde olmalarý durumunda, yabancý ortaklara hiçbir tazminat ödenmeyecektir. Ýþbirlikçi tekelci burjuvazinin yabancý þirket, kuruluþ ya da devletlerle yapmýþ olduklarý her türlü anlaþma, sözleþme ve garantiler iptal edilecektir.
c) Emperyalist devletlere, þirketlere, mali kuruluþlara
ya da uluslararasý finans kurumlarýna (IMF, Dünya Bankasý, IFC vb.) oligarþinin özel ya da devlet adýna yapmýþ
olduðu, kýsa, orta ve uzun vadeli her türlü borçlar iptal
edilecektir. Diðer ülkelerle yapýlmýþ olan ekonomik ve sosyal amaçlý devlet kredi ve borçlarýnýn ödenmesinde ise,
uzun vadeli bir plan dahilinde, ana para olarak tasfiyesi
esas alýnacaktýr. Ancak, Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesinin
açýk çaðrýsýndan sonra, devrimci savaþ sürecinde bu ülke-
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lerin oligarþinin devletine vermiþ olduklarý ekonomik ve
sosyal amaçlý borç ve krediler hiçbir biçimde ödenmeyecektir.
d) Kimya, madencilik, metalürji, petrol ve petrol ürünleri, otomotiv, inþaat, askeri malzeme üretimi, ulaþým,
haberleþme, ilaç, tütün, çay üretimi ve diðer temel ihtiyaç
maddeleri sektöründe þirket ve kuruluþlarýn faaliyetlerine
son verilecektir. Diðer sanayi kollarýnda, 30dan fazla iþçi
çalýþtýran tüm þirket ve kuruluþlar devletleþtirilecektir.
Bunlara ödenecek tazminat miktarý, Ýþçi Komitelerince
belirlenecektir. Halk iktidarýnda karþý-devrimci faaliyette
bulunan ve toplumsal çýkara aykýrý faaliyet sürdüren özel
sanayi kuruluþlarý, tazminat ödemeksizin devletleþtirilecektir.
e) Dýþalým ve dýþsatým devletleþtirilecektir.
f) Tüm özel bankalar, mali kuruluþlar ve özel sigorta
kuruluþlarý devletleþtirilecektir. Bunlar ve diðer devlet bankalarý birleþtirilerek tek bir merkez bankasý oluþturulacak
ve bu banka ülkedeki tüm bankacýlýk iþlemlerini yerine
getirecektir.
Altýn, gümüþ vb. deðerli madenlerin ticareti sýnýrlandýrýlacak ve bu alanda faaliyet gösteren kuyumcu, sarraf vb.
kiþi ve kuruluþlarýn elindeki stoklar kamulaþtýrýlarak Merkez Bankasýna devredilecektir.
g) Lüks tüketim malý üretimine son verilecek ve bu
mallarýn ithalatý yasaklanacaktýr.
h) Gece kulübü, bar, pavyon, gazino ve büyük özel
maðazalar kapatýlacaktýr.
i) Büyük özel marketler, özel turizm tesisleri devletleþtirilecektir. Deniz kýyýlarýnýn yaðmalanmasýyla yapýlmýþ olan
tüm özel lüks konutlar, villalar vs. kamulaþtýrýlacaktýr.
j) Önemli bir ekonomik gücün ve emeðin yok olmasýna yol açan bürokrasi yeniden düzenlenecek ve bürokratik iþlemler basitleþtirilecektir.
k) Sanayi ürünlerinde standartlaþmaya gidilecektir.
l) Özel sanayi kuruluþlarýnýn merkezi plana göre üretim yapmalarý saðlanacaktýr. Bu kuruluþlarýn plan hedefleri üstünde üretim artýþlarý saðlamalarý için gerekli teþvikler
yapýlacaktýr. Küçük-sanayiler için, organize sanayi bölgeleri oluþturulacak ve var olanlar yeniden düzenlenecektir.
Alýnan önlemler ve uygulamalarla ortaya çýkacak toplumsal sermaye ve emek-gücü, mevcutlarýyla birlikte merkezi plana göre kullanýlacaktýr. Merkezi planýn amacý, halkýn genel yaþam düzeyini sürekli yükseltmek ve bireylerin
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maddi ve zihni gereksinmelerini karþýlamak olacaktýr.
Merkezi plan þu temel ölçütlere göre yapýlacaktýr:
1) Nüfus artýþý gözönüne alýnarak, bu artýþý aþan düzeyde ve kiþi baþýna düþen miktarý zaman içinde artýran
ve de bunun sürekliliðini güvence altýna alan bir üretim
artýþý saðlamak,
2) Üretimde daha fazla doðal kaynak kullanýlmasýný
saðlamak,
3) Üretimi rasyonelleþtirerek ve demokratik biçimde
örgütleyerek, kaynak baþýna mevcut verimliliði artýrmak,
4) Eskimiþ, aþýnmýþ ve verimliliði düþük fabrika ve donatýmý yenilemek ve ileri teknoloji kullanmak,
5) Tüketim mallarý üretiminde ileri teknoloji kullanýmýna hýzla ve öncelikle geçmek,
6) Tarýmsal verimliliði arttýrmak için makinalaþmaya
ve kimyasal girdi kullanýmýna aðýrlýk vermek, üretim kooperatifleri ve kolektif çiftlikler yoluyla büyük üretim alanlarý yaratmak,
7) Temel tüketim mallarý (dayanýklý) üretiminde artýþlar
saðlamak amacýyla üretim mallarý üretimine öncelik vermek,
8) Sanayi yatýrýmlarýnda sermaye-yoðun teknikler kullanýlmasýna aðýrlýk vermek,
9) Toplumsal ve kültürel alanlarda, saðlýk, eðitim ve
konut üretimi öncelikli olmak üzere, yatýrýmlarda mevcut
kaynaklarý ve emek-gücünü kullanmak,
10) Çalýþma durumundaki tüm bireylere iþ bulmak.
Bu ekonomi-politikanýn uygulanmasýnda, her düzeyde devlet gelirleri olarak vergiler yerinde düzenlenecek ve
vergi sistemi deðiþtirilecektir.
Bu nedenle :
aa) Baþta KDV olmak üzere, tüm vasýtalý vergiler kaldýrýlacaktýr,
bb) Her türlü bürokratik iþlemden alýnan harç ve resimler kaldýrýlacaktýr,
cc) Gelir vergisinde asgari geçim miktarý vergi dýþý tutulacak ve bunun üstündeki gelirden artan oranlý vergiler
alýnacaktýr. Her durumda, gelir vergisi oranlarý, ücretli iþçiler
ve devlet ya da kamu kuruluþunda çalýþanlar için %20nin;
özel bireysel iþinde çalýþan esnaf, zanaatkar ve özel meslek sahipleri için %25in; ücretli emek kullanan esnaf ve
zanaatkarlar için %35in; özel sanayi kuruluþ sahibi ve hissedarlarýndan %45in üstünde olmayacaktýr. Tarýmdaki özel
üreticilerden, asgari geçim miktarýnýn yýllýk tutarýnýn üstün-
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deki gelirlerinden, Tarým ve Köy Geliþim vergisi olarak
%20 oranýnda tek bir vergi alýnacaktýr.
dd) Kurumlar vergisi, üçten fazla iþçi çalýþtýran tüm
özel iþyerlerinden, Genel Ýþçi Komiteleri Konseyine baðlý
iþyerlerinden ve büyük tarýmsal iþletmelerden alýnacaktýr.
Net ürün geliri üzerinden alýnacak bu vergi %50yi geçemeyecektir.
ee) Dýþalým ve dýþsatýma iliþkin vergiler kaldýrýlacaktýr.
Ýç ticaretten alýnan vergi oraný %50 olacaktýr.
ff) Miras ve intikal vergisi, mirasýn konusuna baðlý olarak ve yýllýk asgari geçim miktarý gözönünde tutularak,
beþ yýllýk zaman için tahakkuk edecek gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi miktarý düþüldükten sonra,
kalan kýsým üzerinden %70 olarak alýnacaktýr.
gg) Bireysel mülkiyete ait (kentlerde) seksen metrekarenin üstündeki konutlardan, özel iþyerlerinden, perakende ticaret ve hizmet binalarýndan, deðeri üstünden ve
artan oranlý olarak emlak vergisi alýnacaktýr.
Kiraya verilmiþ bireysel mülkiyete ait konutlardan,
iþyerlerinden, depolardan vb. emlak vergisi yanýnda, yýllýk
kira geliri üzerinden, artan oranlý ek gelir vergisi alýnacaktýr.
hh) Özel binek otolarýndan, traktörlerden, motosikletlerden vb. alýnan Motorlu Taþýtlar Vergisi tümüyle kaldýrýlacaktýr. Taþýtýn niteliðine ve çalýþma konusuna baðlý olarak
ticarette kullanýlan araçlar ile lüks binek otolarýndan alýnacak Motorlu Taþýtlar Vergisi, sürücüler birliði temsilcileri
ile Genel Halk Komiteleri Konseyi temsilcilerinin oluþturacaðý bir kurul tarafýndan belirlenecektir.99
Bu ekonomi politika, kýrsal alanlarda gerçekleþtirilecek toprak devrimiyle birlikte tarýmsal üretimin modernizasyonu ve kolektivizasyonuyla birlikte, sanayi ve tarýmýn birleþik ve dengeli geliþimini
saðlayarak bugünden hesaplanmasý olanaksýz olan büyük bir üretim artýþý ve kaynak kullanýmý saðlayacaktýr. En basit ifadeyle, yýllýk
olarak dýþardan ithal edilen gýda maddelerinin toplam deðeri ortalama 3 milyar dolardýr ve kýsa dönemli olarak tarýmda yapýlacak düzenlemeler bu miktar dövizin yurtdýþýna akýþýný engelleyeceði gibi,
kýrsal nüfusa bu miktarda gelir saðlayacaktýr. Bu ise, kýsa dönemde
bile kýrsal nüfusun yaþam standartlarýnýn yükselmesi anlamýna gelecektir.
Sözün özü, ülkemizin iç kaynaklarý (yeraltý ve yerüstü kaynaklarý olarak) emperyalizmden baðýmsýz bir ekonominin varolmasý ve
99
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ekonomik büyümenin sürekli ve istikrarlý kýlýnmasý için yeterli olanaklara sahiptir. Yýllar boyu kendine yeterli dünyanýn yedi ekonomisinden biri olarak propagandasýnýn yapýldýðý düþünülecek olursa,
devrimci iktidarýn gerekli kaynaðý bulamayacaðý konusunda yapýlan
tüm propagandanýn amacý daha açýk anlaþýlacaktýr.
Ýþte tüm burjuva ve küçük-burjuva ekonomistlerinin þiddetle
karþý çýktýklarý, ideolojik olarak tanýmladýklarý devrimci ekonomipolitika ve sonuçlarý genel olarak budur. Bu ekonomi-politikanýn
hiç bir alternatifi yoktur ve geri-býraktýrýlmýþ tüm ülkelerin tek kalkýnma yoludur.
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