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Spekülasyon ve Manipülasyon
Ekonomisinden
Þeriat Ekonomisine mi?
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 70, 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 2000 de yüzde 81.3 olan
kapasite kullanýmý 23 aydýr yüzde 80in altýnda seyrediyordu. Böylece bir anlamda fabrika çarklarý, Kasým 2000 krizini 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.
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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 olumlu 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.*
* 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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Kapasite Kullaným Oraný*
Ýmalat Sanayi  Üretim Deðeri Aðýrlýklý
(Yýllýk %)
(Üçüncü çeyrek.%)
Devlet Özel Toplam
Devlet Özel Toplam

1978
70.6
1979
67.7
1980
59.6
1981
60.6
1982
67.2
1983
67.5
1984
79.3
1985
73.8
1986
72.5
1987
80.7
1988** 77.5
1989
72.4
1990
74.1
1991
76.8
1992
77.8
1993
79.2
1994
78.3
1995
80.5
1996
82.1
1997
81.3
1998
81.0
1999
78.9
2000
79.8
2001
82.0
2002
2002 Ekim

60.2
56.0
54.3
55.7
58.0
59.3
73.3
69.3
69.1
76.8
73.5
72.8
75.7
72.6
75.7
79.8
70.8
77.9
76.5
78.7
74.5
69.8
74.4
66.9

61.6
56.9
55.2
56.7
59.4
60.3
74.3
70.3
70.0
78.2
74.8
72.8
75.2
74.0
76.4
79.6
72.9
78.6
78.0
79.4
76.5
72.3
75.9
71.1

82.2
76.4
69.8
72.2
79.0
81.0
80.4
80.8
81.4
80.4
81.9
84.5
75.9
77.3
80.3
85.6
87.5

76.7
72.2
73.2
75.6
72.4
75.6
81.1
69.9
79.2
77.1
80.5
74.4
69.8
76.3
67.4
73.5
76.1

78.7
73.6
72.0
74.5
74.8
77.5
80.9
73.0
79.8
78.1
80.9
77.3
71.6
76.6
71.1
77.5
80.6

* Kaynak: DÝE
** 1988den sonra yeni seri kullanýlmýþtýr.

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.
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:
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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.
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
çalýþamama nedeni olarak gösterilen iç pazarda talep yetersizliði
%55,7 iken, Ekim 2002de %59,5 olmuþtur. Dýþ pazarda talep yeTam kapasite ile çalýþamama nedenleri (%)
2002

Tem.

Ýç pazarda talep yetersizliði
Dýþ pazarda talep yetersizliði
Mali imkansýzlýðý
Yerli mallarda hammadde yetersizliði
Ýþçilerle ilgili meseleler
Ýthal mallarda hammadde yetersizliði
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49.6
18.6
2.8
4.2
2.1
1.2

Eylül

47.9
21.3
2.5
5.2
1.8
1.1

Ekim

59,0
10,0
2,1
3,1
2,5
1,0

59,5
11,3
2,2
2,7
2,4
1,3
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tersizliði 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.
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
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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 medyanýn 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,
ihracatýn 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 çýðýrtk-
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anlýðýn 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 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.
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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. Fak-FukFonun 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 misyonu
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
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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.
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.
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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 mallar üreten küçük ve orta sermaye kesimlerinden farklý olarak, iþbirlikçi tekelci burjuvazinin üretim alanlarýna el atmaksýzýn varolamayacaktýr.
Otomotivden beyaz eþyaya kadar, aðýrlýklý olarak kent küçük-burjuvazisinin 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
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burjuvazinin çýkarlarýna ters düþecektir. Bugün tekelci burjuvazinin
içinde yer alan, ancak son ekonomik krizle iflas etme noktasýna
gelmiþ olan Karamehmetlerin (Çukurova Holding) AKP ye 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.* 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,
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 yapamaya* Bu konuda Nestle ile Ülker arasýnda baþlayan benim çikolatamda daha fazla
süt var üzerinde yükselen reklam savaþý ilk haberci durumundadýr.
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caðý 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.*
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 Grubunu kurmuþtur.**
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 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 burjuvazi* Tüm çaðdaþ (kravatlý, takým elbiseli) görünümlerine raðmen, yaptýklarý iþin
niteliðini çok iyi bilmektedirler. 14 Nisan 2002 günlü Yeni Þafak gazetesinde Family
Finans Genel Müdürü Can Akýn Çaðlar, meslek dýþýnda yapmak isteyip de yapamadýðýnýz þeyler var mý? þeklindeki soruyu þöyle yanýtlamaktadýr:
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 kompleks, büyük bir klüp kurmak.
Enka gibi böyle tesisler var ama muhafazakar kesime hitap eden bir yer yok.
** Asým Ülker Berksanýn Kar Þirketler Grubu bünyesinde 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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sinin 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. Dolayýsýyla, ülkemizde iç dinamiðin taþýyýcýsý
ve sürdürücüsü sýnýf proletaryadýr. Bu yüzden, tekelleþememiþ 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 orta-
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ya 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
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 olanaðýný(Marks) 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.
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Koþun!
Menkul Kýymetler Borsasý
Kazandýrýyor!
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 70, Kasým-Aralýk 2002

Bugüne kadar Kurtuluþ Cephesinin deðiþik sayýlarýnda ülkemizde uygulanan IMF programýnýn niteliðini ortaya koyarken, sürekli
olarak, bu programýnýn özünün, halk kitlelerinin yoksullaþtýrýlmasý ve
mülksüzleþtirilmesiyle
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kadar yaþananlar ortada olmasýna karþýn, borsa, ekonomik buhranýn her derinleþmesinde yeniden ve bir kez daha umut olmayý
sürdürmektedir.
4 Ekim itibariyle borsada açýk hesap sayýsý 2 milyon 56 bin
889, bakiyeli hesap sayýsý 1 milyon 212 bin 389dur. Bir baþka deyiþle,
bir milyon iki yüz bin kiþi borsaya baðladýklarý umutlarýný
kaybetmemiþlerdir.
Ve 3 Kasým seçimlerinden sonra tüm medyanýn tezahürat
korosuyla borsa coþmuþtur.
1 Kasým günü 190 trilyonluk (114 milyon dolar) iþlem hacmiyle 10.217den kapanan ÝMKB-100 endeksi, 4 Kasým günü 10.844e
fýrlamýþ ve iþlem hacmi 1.041 trilyon olmuþtur. Ve yükselmeye devam etmiþtir.
Borsadaki bu coþkunun en hareketli hisseleri islamcý sermaye þirketlerine aittir. Borsa aktörleri, AKPnin iktidara gelmesinin islamcý sermayenin güçlenmesi anlamýna geleceðini
düþündüklerinden, büyük bir þevkle bu þirketlerin hisselerini almaya
baþlamýþlardýr. Diðer bir ifadeyle, borsa aktörleri ve onlarýn manipüle ettiði küçük yatýrýmcýlar, yeme sýrasýnýn þeriatçýlara geldiðinde hem fikir olmuþlardýr. Bu nedenle islamcý sermayenin
hisselerini alarak, bir kez daha borsada köþeyi dönecekleri hayaline kapýlmýþlardýr.
En raðbet gören hisse senetlerinin baþýnda ise Ýhlas Holding
yer almýþtýr.
1 Kasým günü 810 TL (0,05 cent) olan Ýhlas Holding hisseleri
endeksin en yüksek olduðu 18 Kasým günü 2.175 TLye (0,13 cent)
yükselmiþtir. Böylece Ýhlas Holding hisselerini alan yatýrýmcýlar %270
artýþla kâra geçmiþlerdir. Ve her zaman olduðu gibi, dün dünde kalmýþ,
herþey unutulmuþtur.
Oysa ki, ÝMKBnin altýn dönemi olan Ocak 2000 sonlarýnda
(18 Ocak itibariyle endeks 19.577) Ýhlas Holding hisselerinin deðeri
60.000 liraydý (10 cent). 18 Ocak 2001de 3.600 liraya (0,5 cent) inen
Ýhlas hisseleri krize girmiþ ve Ýhlas iflas noktasýna gelmiþtir. Doðal
olarak, 20 Ocak 2001 tarihinde borsadaki tahtasý kapatýlmýþtýr. Bu
tarih itibariyle, Ýhlas hisseleri %95 deðer yitirmiþtir.
22 Ocak 2002 tarihine kadar bir yýl süreyle borsada iþlem sýrasý kapatýlan Ýhlas Holding 4.500 liradan yeniden borsa tahtasýna
çýkmýþtýr. Dolarýn 650 bin liradan 1.650.000 liraya çýktýðý bir dönemde
Ýhlas yatýrýmcýlarý bir yýl süresince yatýrdýklarý paranýn erimesini izlemekten baþka bir þey yapamamýþlardýr.
AKP iktidarýyla coþan borsada %270 gibi büyük bir performans sergileyen Ýhlas hisselerinin bugün ulaþtýðý fiyat, Ocak 2000e
göre yüzde birdir. O tarihte 10 centten Ýhlas hisselerini alan yatýrýmcýnýn ilk deðere ulaþabilmesi için, bugünkü deðerinin 100 katýna
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ulaþmasý (oransal olarak %10.000 pirim yapmasý) yeterli olacaktýr!
Ve üstelik 2002 yýlýnýn ilk dokuz aylýk bilançosunda 15 trilyon lira
(yaklaþýk 10 milyon dolar) zarar görülmektedir.
Sadece bu olay bile, borsanýn spekülasyondan öte hiç bir anlama ve deðere sahip olmadýðýný göstermektedir. Ama borsa macerasýnda çok þeyini, neredeyse tüm parasal kaynaklarýný (akrabalarýndan aldýklarý borç paralar da dahil) yitirmiþ olan küçük yatýrýmcý
artýk spekülasyondan medet umar hale gelmiþtir. Kimin ne yaptýðý,
hangi þirketin ne durumda olduðu, ülke ekonomisinin nereye gittiði
onlarý ilgilendirmemektedir. Onlar, 12 Eylülün ve T. Özalýn çocuklarý
olarak yalanýn, hilenin, aldatmanýn ve çürümenin zirve yapmasýný
beklemektedirler. Son bir umutla AKPye sarýlýrken, ilk beklentileri,
ana paralarýný kurtarmak olmaktadýr. Bu amaçla, küçük de olsa alýma geçerek, borsanýn yükselmesine katkýda bulunma isteði içindedirler. Böylece bir kez daha, borsa macerasýnýn içinde boðulmayý
tercih etmektedirler.
Küçük yatýrýmcýnýn borsa macerasýna atýldýðý günlerdeki
endeks rakamlarýndan yola çýkýldýðýnda, bugün 50.000ler seviyesinde olmasý gereken borsa, son yastýk altý dolarlarýn bozdurulmasýnýn bir aracý haline gelmiþtir. Merkez Bankasýnýn kendi verilerine göre,
TLnin gerçek deðerinin %20 üzerine çýkmasý, küçük yatýrýmcýnýn
son umutlarýný da alýp götürecektir.
AKP hükümeti, ister IMF programýný uygulamaya devam etsin, ister bu programý yýrtýp atsýn, her durumda, yeni bir kriz, daha
tam deyiþle, büyük bir devalüasyon kaçýnýlmazdýr.
Baþta OYAK olmak üzere (kendi açýklamalarýna göre bir milyar dolar) tüm bankalar nakite geçmiþ durumdayken, ithalatýn artmasýndan baþka bir sonucu olmayan dýþa baðýmlý bir ekonomi
varlýðýný sürdürürken, AKP hükümetinin de yapabileceði fazla bir þey
yoktur. Elinden gelen þey, Amerikan emperyalizminin kýsa vadeli çýkarlarý ile (Irak gibi) uyuþtuðu oranda IMF ile döviz çapasý uygulamasýna geçmekten öte deðildir.
Adý konmadan ve kamuoyuna açýklanmadan, üstü örtük biçimde sürdürülecek döviz çapasýna baðlý enflasyonist uygulama ise,
devletin resmen iflas etmesinden baþka bir sonuç doðurmayacaðý
da ortadadýr.
Ýþte böylesi bir ortamda, borsa, dolar üzerinden yapýlan planlarýn ve spekülasyonlarýn bir örtüsü ve aracýna dönüþmüþtür. Artýk
kiþilerin elinde bulunan (yastýk altý) son dolarlarýn centine kadar
çekilip alýnmasý gündemdedir. Borsanýn yukarýya doðru her hamlesi,
borsayla uzaktan yakýndan ilgisi olmayan herkesi içine alan büyük
bir anafor oluþturacaktýr. Borsaya koþanlarýn bu anaforun ilk kurbanlarý olmasý ne kadar kesinse, olaylarý sessiz sedasýz izleyenlerin bunun sonuçlarýný yaþamalarý da o kadar kesindir.
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Borsa Yatýrýmcýlarýnýn
Yüzü Ne Zaman
Gülecek?
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 74, Temmuz-Aðustos 2003

Kurtuluþ Cephesinin okuyucularýnýn bildiði gibi, ülkemizdeki
ekonomik bunalýmýn derinleþtiði, kriz halini aldýðý dönemden itibaren, ülke ekonomisinin içinde bulunduðu durumu ve dünya ekonomisindeki geliþmeleri deðerlendirirken, insanlarýn kolay yoldan para
kazanabilecekleri umutlarý yaratýlarak, borsaya yönlendirilmesi üzerinde ayrýntýlý olarak durduk.
Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrýyor! baþlýklý yazýlarýmýzda, borsanýn küçük-burjuvazinin mülk sahibi ve elinde birikmiþ parasý olan kesimlerinin mülksüzleþtirilmesinin bir aracý olduðunun altýný
sürekli olarak çizdik.
Geniþ bir medya propagandasý ve yönlendirmesi (manipülasyon) ile tüm dikkatlerin borsaya yöneltildiði bu süreçte, borsa
sözcüðü, giderek piyasalar haline dönüþmüþ ve borsa simsarlarý ve
spekülatörleri piyasa aktörleri olarak tanýmlanmaya baþlanmýþtýr.
Bilinen ve kullanýlan tüm kavramlarda yapýldýðý gibi, bu yeni ve içeriksiz sözcüklerle, borsanýn gerçek niteliðinin bilinmesinin önüne geçilmeye çalýþýlmýþtýr.
Süreç öylesi bir noktaya gelmiþtir ki, borsa ve borsa simsarlarý
ve spekülatörleri, piyasalar ve piyasa aktörleri olarak ülkenin tüm
ekonomik, sosyal, siyasal, askeri ve kültürel yaþamýný belirleyebilecek güce ulaþmýþtýr. Herhangi bir bakan borsada meydana gelen
dalgalanmalarla görevinden istifa ettirilebilmiþ, TBMMden çýkartýlacak yasalar borsanýn vereceði tepkiye göre þekillendirilmeye
baþlanmýþtýr. Ve herkesin bildiði gibi, Þubat 2001 krizine gelinmiþ ve
ardýndan ülke ekonomisinin yönetimi tümüyle IMFye devredilmiþtir.
2002 yýlýnýn ortalarýna gelindiðinde ekonomik krizden çýkýldýðý beyanlarý verilmeye ve giderek ekonominin nasýl düzeldiðine iliþkin
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veriler medyada yayýnlanmaya baþlamýþtýr.
Ýþte böylesine iþlerin düzeldiði bir ortamda, medya ve piyasa aktörleri aracýlýðýyla hükümet devrilmeye çalýþýlmýþ ve baþarýlamadýðý yerde erken seçime gidilmiþtir.
IMFden gelen ve gelecek olan milyarlarca dolardan pay kapma umutlarýyla bir kez daha borsaya yönelen küçük-burjuvalar, AKPnin tek baþýna ve büyük bir çoðunlukla seçimleri kazanmasý üzerine
coþmuþlar ve sevinç çýðlýklarý atmaya baþlamýþlardýr. AKPnin þe-riatçýlýðý da, dünya ekonomisinin içinde bulunduðu durum da kolayca
bir yana býrakýlmýþtýr. Artýk varsa da yoksa da, düze çýkan ekonominin nemasýndan pay kapma yarýþý baþlamýþtýr.
3 Kasým seçimlerinin sonrasýndaki ilk iþlem gününde borsa
11.947 seviyesindeyken, 18 Kasýmda 15.000ler seviyesini yakalamýþ
ve böyle zamanlarda çok normal olan kâr realizasyonu sonucunda
seans sonunda 14.058 seviyesinden kapanmýþtýr.
5 Kasýmdan itibaren küçük yatýrýmcýnýn alýma geçmesiyle birlikte borsanýn yüzü gülmüþ ve iþlem hacmi 1,5 milyar dolar
seviyesine çýkmýþtýr.
Deðiþik siyasi partilerin iktidar olduklarýnda yapmayý vaad ettikleri þeyler karþýsýnda kaynaðý nereden bulacaksýn diye soran medya ve küçük-burjuvalar, AKPnin olmayan kaynaklara dayanan
duble yollarý karþýsýnda huþu içinde eðilmiþlerdir.
Ancak geçen zaman borsa yatýrýmcýlarýnýn sevincini kursaklarýnda býrakmýþtýr.
2002 yýlýnýn sonlarýnda camilerde hutbeler okutarak, herþey
vatan için diyerek dolarýn fiyatýný indirmeye çalýþanlar, dolarýn düþtüðünü gördükçe sevinirlerken, bir süre sonra TLnin aþýrý deðerlendiðinden sözederek yeni bir ekonomik krizin kapýda olduðunu söylemeye baþlamýþlardýr.
Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsýna katýlarak elde edileceði varsayýlan 28 milyar dolarýn II. tezkerenin mecliste kabul
edilmemesi üzerine ellerinden kuþ gibi uçtuðuna yanarlarken, dolarýn düþmesiyle borsanýn yeniden yükseleceði umuduyla teselli bulmaya çalýþmýþlardýr.
Enflasyon rakamlarýnýn beklenenden düþük çýktýðý ve giderek
eksiye düþtüðü; GSMHnýn %7ler düzeyinde büyüdüðü; üretimin
arttýðý; ihracatýn giderek büyüdüðü þeklindeki verilerin ve haberlerin
birbiri ardýna gelmesi üzerine gülümsemeye baþlayan borsa yatýrýmcýlarý, AKPli bakanlarýn birbiri ardýna yaptýklarý kriz geliyor açýklamalarý karþýsýnda þaþkýnlýða düþmüþlerdir.
Herþey böylesine iyi giderken borsanýn da giderek yükseleceðini engin ve derin ekonomist burunlarýyla düþünen küçük yatýrýmcýlarýn þaþkýnlýðý, bono faizlerinin reel getirisinin çok yüksek
olduðu, bunu ülke ekonomisinin kaldýramayacaðý, TLnin aþýrý de-
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ðerlendiði vb. haberlerle bir kat daha artmýþtýr.
4 Temmuz günü ÝMKB-100 endeksinin deðeri 10.502 iken, 30
Temmuz günü 10.478 olmasý, borsa yatýrýmcýlarýnýn þaþkýnlýktan
dona kaldýklarýnýn borsa endeksindeki yansýsý olmuþtur.
Onlarýn hepsinin çok yakýndan izledikleri ve çok iyi bildikleri
ÝMKBnin kapanýþ deðerleri þöyle olmuþtur:
TL olarak

$ olarak

Ocak
11.032
392
Þubat
11.574
424
Mart
9.475
324
Nisan
11.509
427
Mayýs
11.381
466
Haziran 10.884
450
Temmuz 10.561
435
Ocak sonu itibariyle dolar 1.642.218 TL iken, bugün 1.430.146
TLdir. TLnin aþýrý deðerlendiði gözönüne alýndýðýnda, borsa endeksinin dolar olarak deðeri çok daha düþüktür.
Ancak bunlarýn hiçbir önemi ve deðeri yoktur. Kolay yoldan
para kazanma tutkusuyla, kolay yoldan para kaybetmenin aracý olmuþ
olan borsaya yönelik teveccüh, her ulusal ve uluslararasý sorunla
birlikte daha da artmýþtýr. Bu yýlýn ilk yedi ayýndaki iþlem hacimlerine
bakýldýðýnda bu durum daha net görülmektedir:
Milyar TL

Milyon $

Ocak
7.459.605
4.510
Þubat
6.972.077
4.308
Mart
7.318.680
4.421
Nisan
12.877.107
7.975
Mayýs
10.647.811
7.222
Haziran
7.703.730
5.438
Temmuz
5.256.019
3.783
Bu verilerden, borsa yatýrýmcýlarýnýn Irak saldýrýsýnýn Amerikan ekonomisi üzerinde olumlu etki yapacaðýný, iþgal altýndaki
Irakta yeni iþ alanlarý yaratýlacaðýný umarak Nisan ve Mayýs ayýnda
alýma geçtikleri açýkça görülmektedir.
Goethenin Faustta yazdýðý gibi:
Ancak daima anlamsýz þeylere yapýþýp kalan/Haris elleriyle
topraklarý kazarak define arayan/Ve bir solucan bulunca sevinen dar
kafalýlar/Bütün ümitlerini kaybetmiyorlar.
Hani savaþ, ekonomik krizlerin ilacýydý?, hani savaþla Amerikan ekonomisi canlanacaktý?
Herkesin gördüðü ve bildiði gibi, tüm beklentilerin aksine
dünya ekonomisinde herhangi bir olumlu geliþme olmadýðý gibi,
resesyon ile deflasyonun birlikteliði giderek yaygýnlaþmaktadýr.
Ülkemiz ekonomisinde ise olumlu sinyaller yerini kriz uya-
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rýlarýna býrakmýþtýr. Neredeyse hemen hergün gazetelerde kriz in
yaklaþmakta olduðuna iliþkin onlarca yazý yayýnlanmaktadýr. Tüm
medyatik ekonomi yazarlarýnda bir kriz fobisi egemen hale gelmiþtir.
Borsacýlarýn genel inançlarýna göre, dolar yükseldiðinde para
dolara aktýðý için borsa düþer. Tersine dolar deðer kaybettiðinde para
borsaya akar ve borsa yükselir. Ama bugün dolar düþerken borsa da
düþmektedir. Yine ayný inanç sahiplerinin engin ekonomi bilgilerine
göre, enflasyon düþtükçe bono faiz oranlarý ve dolayýsýyla reel faiz
oranlarý da düþmek zorundadýr. Ama ne yazýk ki, bu konuda da iþler
ters gitmektedir.
Ve herkes dolarýn derdine düþmüþtür. Artýk tek beklenti, dolarýn yükselmesi ve bu sayede borsa dahil, tüm ekonomik göstergelerin iyileþmesidir.
Dolarýn aþýrý deðerlendiðine iliþkin deðerlendirmelerle birlikte süregiden kriz geliyor edebiyatý, dolarýn deðer yitirmesine iliþkin
yüzlerce deðiþik neden ortalýkta uçuþmaya baþlamýþtýr.
Mercimek, nohut, çekirdek ihracatçýsý yeþil sermaye kesiminin baþýný çektiði tüccar kesimi ulu orta Merkez Bankasýnýn dolara müdahale etmesini isterlerken, dýþ ticaret açýðýnýn giderek büyüdüðü haberleri gazetelerde yer almaya baþlamýþtýr. Dýþ ticaret açýðýnýn, ülke ekonomisinin iki büyük gelir kaynaðýndan birisi olan turizmde meydana gelen gerilemelerin getireceði döviz açýðýyla
birleþerek cari iþlemler açýðýný büyüttüðüne iliþkin veriler, ihracatta
meydana gelen büyük artýþ rakamlarýyla telafi edilmeye çalýþýlýrken,
IMF ile yapýlan ve kaçýncýsý olduðunun hiçbir önemi olmayan yeniden gözden geçirmelerin sonunda yeni niyet mektubu yayýnlanarak ve Iraka asker gönderme karþýlýðýnda alýnacak bir milyar dolarlýk
Amerikan yardýmý hesaplarýyla piyasalarýn ateþi söndürülmeye
çalýþýlmaktadýr.
Bu ortamda, Hurþit Güneþ gibi deðerli ekonomist prof.larýn
bir zamanlar ülkenin ödemeler dengesi sorunu olmadýðý, cari iþlemlerin sürekli artý çýktýðý þeklindeki açýklamalarý unutulmuþtur. Oysa
ki, 2002 yýlýnda 12 aylýk cari iþlemler açýðý 1.738 milyon dolar iken, bu
yýlýn ilk üç ayýnda 2.368 milyon dolar olmuþtur.
Herkesin bilebileceði, ama hiç kimsenin söylemeye cesaret
edemediði (aksi halde borsanýn düþeceði, dolayýsýyla oraya yatýrdýklarý
paralarýnýn eriyeceðini hesapladýklarýndan) görünür gerçekler ise, arttýðý söylenen ihracatýn büyük ölçüde hayali ihracat olduðu ve DÝE
verilerinde görünen üretim artýþý sayýlarýnýn bu hayali ihracatýn
örtüsü olduðudur. Iraka gönderildiði söylenen (ihraç edilen) mercimeklerin bozuk çýkmasýnýn ulusal onuru zedeleyici olduðu yazýlýp çizilirken, bunun hayali ihracat olduðunu görmezlikten gelmek,
borsa ekonomistlerinin (geçen dönemin deyimleriyle televoleci
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ekonomistlerin) birinci görevi haline gelmiþtir.
Toplam dýþ borçlar ise, yýlýn ilk üç ayýnda 133,4 milyar dolar
olmuþtur. Geçen yýla göre 1.789 milyon dolar artmýþtýr. Bu artýþýn en
önemli kalemi kýsa vadeli dýþ borçlarda meydana gelen 1.516 milyon dolarlýk artýþtýr. Dolarýn deðer kaybetmesi üzerine reel sektörün
en büyüklerinin kýsa vadeli dýþ borçlanmaya yönelmeleri, ayný zamanda dolarýn yükseliþinin en önemli nedeni durumundadýr. Yapýlan hesaplamalara göre (Güngor Uras) borsada iþlem gören ilk
otuz büyük þirketin döviz açýðý 4,3 milyar dolardýr. Düþük kur koþullarýnda alýnmýþ olan dýþ borçlarla ortaya çýkan bu döviz açýðý, dolarýn
yükselmesiyle birlikte, þirketlerin altýnda kalkamayacaklarý bir yük
oluþturmaktadýr. Bunlarýn büyük ölçüde özel bankalar aracýlýðýyla alýndýðý düþünüldüðünde, dolar fiyatýndaki artýþýn yaratacaðý krizin
boyutlarý bugünden görülebilmektedir.
Þüphesiz piyasa aktörleri için kriz yeni fýrsatlar yaratmak
durumundadýr. Her türden spekülasyonun yapýlabilindiði kriz
koþullarý borsa yatýrýmcýlarýnýn arayýp da bulamadýklarý bir ortam
oluþturmaktadýr. Herkes bu düþünceye katýlmasa da, en azýndan kendileri böyle düþünmektedirler. Elbet bir gün onlar da kazanacaklardýr!
Oysa herþeylerini çoktan yitirmiþlerdir. Az çok aritmetik bilen
herkesin kolayca bulabileceði bir gerçektir bu.
Ünlü globalizmin gözdesi ve vurguncusu Turkcellin borsa
macerasýna bir kez bakmak bunu anlamak için yeterli olacaktýr.
11 Temmuz 2000de büyük reklamlarla ve törenlerle borsaya
giren Turkcellin hisselerinin ilk satýþ fiyatý 44.000 lira olmuþtur. Dolar
olarak deðeri 7 centtir. Ýlk andan itibaren sürekli düþen Turkcell
hisselerinin 2000 yýlý sonundaki deðeri 3 cent olurken, 2001 sonunda
0,3 cente düþmüþtür. 2002 sonunda 0,6 cente yükselen Turkcell
hisselerinin bugünkü deðeri, dolardaki düþmeye karþýn, ayný deðerde kalmýþtýr.
Bu tabloya bakýldýðýnda, 11 Temmuz 2000 tarihinde bir lot
(1.000) adet Turkcell hissesi satýn almýþ olan yatýrýmcýnýn cebinden
çýkan para miktarý 44 milyon lira, yani 70 dolardýr. Büyük bir sabýrla
ve televoleci ekonomistlerin borsa uzun dönemli yatýrým aracýdýr
sözüne inanmýþ bu yatýrýmcýnýn hisselerinin bugünkü deðeri 6 dolardýr.
Böylece üç yýl içinde 64 dolar kaybeden Turkcell yatýrýmcýsýnýn ilk yatýrdýðý paraya ulaþabilmesi için hisselerin %1.200 deðer
kazanmasý gerekmektedir. Turkcellin borsa endeksindeki aðýrlýklý
deðeri gözönüne alýnarak yapýlacak hesaba göre, bu düzeye ulaþýldýðýnda ÝMKB-100 endeksinin 100.000 seviyesinde olmasý gerekmektedir.
Ancak bu, olayýn dýþsal görünümüdür.
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Ayný zaman diliminde 70 dolar piyasa dýþý alanda yatýrýlmýþ
olsaydý, yani doðrudan tasarruf mevduatý olarak bankaya yatýrýlmýþ
olsaydý 330 dolara yükselmiþ olacaktý. Ama bunun da hiç önemi
yoktur! Turkcell yatýrýmcýlarý, üç yýl önceki 70 dolarýnýn karþýlýðý
olarak bugün elinde bulundurduðu 6 dolarlýk hisse senediyle mutlu olmayý bilmek zorundadýr.
Elbette borsada eriyen bu paralarýn ne olduðunu fazlaca
merak etmek de gerekli deðildir. Alanlar da, satanlar da ne olduðunu bilecek kadar yetiþkin insanlardýr. Hem belki Iraka asker gönderilerek Amerikadan alýnacak bir milyar dolarlýk yardýmla ve üstüne
üstlük Irakýn yeniden inþasýndan alýnacak bir GSM ihalesiyle iþler
düzelecektir! Yeter ki þu kahrolsun Amerikan emperyalizmi diye
baðýrýp çaðýranlar, gölge etmesinler!
Bunlar için Amerikanýn, Irakta Avrupa nýn kullandýðý GSM
sistemini deðil de, kendi CDMA sistemini kuracaðýnýn da önemi yoktur.
Tüm bunlara raðmen, onlar da bir zamanlar belki iyi insanlardý. Anne-babalarýnýn ya da çocuklarýnýn çok iyi bildiði gibi, borsa
yatýrýmcýlýðý baþladýktan sonra deðiþmiþlerdi. Belki politik olarak
kendilerini solda tanýmlýyorlardý, belki de ülkenin içinde bulunduðu durumun temelinde emperyalizme baðýmlýlýðýn yattýðýný
düþünüyorlardý. Ama ne olduysa oldu, borsa macerasýyla birlikte
deðiþtiler. Bir zamanlar, ülkenin insanlarýný, gençlerini ve hatta kendi
çocuklarýný Amerikan emperyalizminin hizmetine vererek elde edilecek dolarlarýn rüyasýný görmezlerdi. Ve belki bir bürokrat olarak, bir
memur olarak, dürüst, ahlaklý, görevini tam olarak yapan, rüþvet almayan bir insandý. Ama borsaya yatýrdýðý paralarýnýn küçüldüðünü,
kredi kartlarýnýn temerrüt faizlerinin büyüdüðünü gördükçe iþini bilen memur haline geldi. Ve þimdi yeniden gülebileceði, insan gibi
insan olabileceði günlerin hayalini bile kurmakta zorlanmaktadýr.
Onun bu hayalinin gerçekleþtirebilmesi için son bir fýrsat yeterli olacaktýr, yeter ki Amerikanýn istedikleri yerine getirilsin. Sonra... Belki
tövbekar olacaktýr. Bir daha borsaya para yatýrmayacak, iþini layýkýyla
yapacak, rüþvet almayacak, kýsacasý ailesiyle birlikte borsasýz yeni bir
yaþama baþlayacaktýr... Yeter ki borsa bir kez onun için yükselsin!
Küçük-burjuva, eylem halinde toplumsal çeliþkiden baþka
bir þey deðildir. Durumu gereði çaresizdir, hem burjuva hem
halk adamýdýr. Büyük burjuvazinin görkemi karþýsýnda gözü
kamaþýr, halkýn çektiði acý yüreðini sýzlatýr. Yüreðinin derinliklerinde yan tutmadýðý, en doðru denge içinde bulunduðu
sanýsýyla övünür. Çeliþkiyi baþ tacý eder, çünkü çeliþki onun
yaþamýnýn temelidir.
[K. Marks, Annenkov'a 28 Aralýk 1846 tarihli mektubu]
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AKP Mehteraný Eþliðinde
8,5 Milyar Dolarlýk
Baðdat Seferi
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 75, Eylül-Ekim 2003

Genç Osman dediðin bir küçük aslan,
Baðdatýn giriþine girilmez yastan.
Her ana doðurmaz böyle bir aslan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman.
Baðdatýn kapýsýný Genç Osman açtý,
Düþmanýn cümlesi önünden kaçtý.
Kelle koltuðunda üç gün savaþtý,
Allah Allah deyip geçer Genç Osman.

ABD-Türkiye Finansman Anlaþmasýna Ýliþkin
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Ali Babacanýn Açýklamasý
23 Eylül 2003
Türkiye ve Amerika Birleþik Devletleri, Türkiyeye 8,5
milyar ABD Dolarýna kadar kredi saðlayacak Finansman
Anlaþmasýný, bugün (22 Eylül 2003) imzalamýþlardýr.
Bu anlaþmanýn amacý, Türkiyenin devam eden ekonomik reform sürecinin desteklenmesidir.
Kredi, Türkiyenin iç ve dýþ borç geri ödemelerinde kullanýlacaktýr.
Kredi, 4 yýlý geri ödemesiz ve 10 yýl vadelidir.
Kredi, yaklaþýk 18 aylýk bir süre içerisinde, 4 eþit dilimde
kullanýlacaktýr.
Finansman Anlaþmasý çerçevesinde her bir kredi çekiþi,
Türkiyenin, ABDnin ilgili yasasýnda belirlenen koþullarý karþýlamasýna baðlýdýr. Söz konusu iki koþul: (1) Türkiyenin güçlü
ekonomik politikalar yürütüyor olmasý ve (2) Türkiyenin, Irak
konusunda ABD Hükümeti ile iþbirliði içerisinde olmasýdýr.
Türkiyenin Irak konusundaki iþbirliði deðerlendirilirken,
Türk birliklerinin Iraktaki barýþýn korunmasý ve istikrar harekatýna katkýda bulunmasý gerekli bir koþul deðildir.
Türk Hazinesi, kendi nakit akýþý, iç ve dýþ borç geri ödemelerini dikkate alarak her bir kredi çekiþini ne zaman yapacaðýna karar verecektir.
ABD Hükümeti, kredi çekiþ talebini aldýktan sonra, 8 iþgünü içerisinde Türkiyenin koþullarý karþýlayýp karþýlamadýðýný
bildirecektir.
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ABD Hazine Bakaný John Snowun açýklamasý
22 Eylül 2003
Türk askeri birliklerinin Iraktaki barýþ ve istikrarý saðlama operasyonuna katkýda bulunmalarý; Türkiyenin Iraktaki iþbirliðini deðerlendirirken gerekli bir koþul deðildir. Amerika tarafýndan
Türkiyeye sunulan bu yardým paketi ve Türk birliklerinin Iraka
gönderilmesi iki farklý husustur.
Kredi programý her ne kadar ABD Hazinesi tarafýndan
yürütülecekse de, Dýþiþleri, Savunma Bakanlýklarý ve Ýdare ve
Bütçe Ofisi de dahil olmak üzere birçok ABD hükümeti kuruluþu
anlaþmanýn nihai hale getirilme sürecine katkýda bulunmuþtur.
Dýþiþleri ve Savunma Bakanlýklarý Türkiyenin kredi kullaným koþullarýný yerine getirip getirmediði hususunda belirleyici rol oynayacaktýr. Ayrýca, ilgili tüm kuruluþlar kredinin
süresi boyunca deðerli katkýlarda bulunmaya devam edecektir.
[Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý resmi açýklamasý.] (abç)

Amerikan emperyalizmi AKP hükümetini ve onunla tam bir
mutabakat içinde bulunan Genelkurmayý 8,5 milyar dolarlýk kredi
ile satýn almýþtýr.
Bugüne kadar tütünü, çayý, fýndýðý, krom madenlerini ipotek
ederek kredi alan cumhuriyet hükümetlerinin en sonuncusu AKP
hükümeti, ülkenin askeri gücünü ve insanlarýnýn yaþamlarýný ipotek
ederek kredi almakta hiç bir sakýnca görmemiþtir.
Düne kadar ulusal çýkarlar söylemi ile Iraka asker gönderilmesi gerektiðini iddia edenler 8,5 milyar dolarlýk kredi için aylarca
çetin pazarlýklar yürütmüþler ve 22 Eylül günü Dubai kentinde ABD
Hazine Bakaný John Snow ile Ali Babacan tarafýndan mutabakat
zaptý imzalanmasýyla mutlu sona ulaþmýþlardýr.
8,5 milyarlýk kredinin Dubaide imzalanacaðý tiyosunu günler öncesinden alan borsa, imza gününü bile beklemeden coþmuþ,
rekordan rekora koþmuþtur.
Medya haberlerine bakýlýrsa, Amerikan kredisiyle birlikte faiz
oranlarý düþmeye baþlamýþ, piyasalar canlanmýþ, ekonominin
iyileþtiðine iliþkin belirlemeler herkes tarafýndan kabul edilir
olmuþtur.
Kamuoyuna AKPnin kredi anlaþmasý ile büyük iþ baþardýðýný
gösterebilmek amacýyla her türlü yol ve araç kullanýlmýþtýr. 1 Mart
tezkeresi öncesi Amerikan emperyalizmi ile yapýlan gizli görüþmelerin ve mutabakat metinleri baþbakanlýk muhbiri Fikret Bila
aracýlýðýyla kamuoyuna sýzdýrýlýrken, 1 Mart tezkeresinin TBMMde
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kabul edilmemesiyle kaçýrýlmasýndan dolayý Sakýp Sabancýyý üzüntüye boðan kuþun ne olduðu da öðrenilmiþtir.
Yalan, demagoji, dezinformasyon araçlarý kullanýlarak, bir yandan Amerikan emperyalizminin Irak iþgaline katýlmanýn çýkarýmýza
olduðu düþüncesi oluþturulmaya çalýþýlýrken, diðer yandan AKPnin
ve Tayyip Erdoðanýn ne denli baþarýlý olduðu kanýtlanmaya çalýþýlmaktadýr. Üstelik tüm bu çabalarýn baþýný ise 28 Þubat post-modern
darbenin baþ destekçileri çekmektedir. Ertuðrul Özkökün yönetiminde Hürriyet gazetesi bu yalan, demagoji ve dezinformasyon faaliyetinin amiral gemisi olarak iþin baþýnda yer almaktadýr.
Bu propagandalara raðmen Iraka asker gönderilmesine karþý
çýkýþlar devam etmiþtir. Ancak en ilginç karþý çýkýþ TÜSÝADdan gelmiþtir.
1 Mart tezkeresinin TBMMde reddedilmesi sonrasýnda yüzyýlýmýzýn gereklerine uygun bir ulusal çýkar tarifi yapmak yerine, geçen
yüzyýlýn anýlarýyla beslenen bir ulusçuluðu rehber edinebilmektedir
diyerek sert bir çýkýþ yapan TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Tuncay Özilhan 19 Eylülde Irak meselesi de Türkiyeyi yeni çözümsüzlüklere sürüklemeye gebedir diyerek Birleþmiþ Milletler kararý
olmaksýzýn Iraka asker gönderilmesine karþý olduðunu ilan etmiþtir.
27 Þubatta Asker gitmezse kur yükselir, Meclisten tezkereyle ilgili olumsuz bir karar çýkmasý halinde, faiz ve kurda yükselme
beklenebilir diyen, 1 Martda Türkiye, kendi çýkarlarý bu savaþýn tamamen dýþýnda kalýnmamasýný gerektirdiði için, istemediði geliþmelerle karþýlaþmamak için ve süren krizinin derinleþmemesi için, asker konuþlandýrma ve asker sevk etme kararýný almak durumundadýr
diyen Tuncay Özilhanýn 19 Eylül çýkýþý, medya propagandalarýyla
birlikte gözönüne alýndýðýnda, düþünen ve olaylarý az çok izleyen
herkesin ne oluyor? diye soracaðý bir görünüm ortaya çýkarmaktadýr.
Mevcut durum çok açýk ve nettir.
Siyasal yönetim (bürokrasi ve militarizmi ile) ülke tarihinde
görülmedik ölçüde emperyalist ülkelerin denetimi ve yönetimi altýna
girmiþtir. AKP hükümetiyle birlikte, bugüne kadar gelmiþ geçmiþ tüm
iþbirlikçi iktidarlarýn hiçbir zaman yapmaya cesaret edemeyecekleri
þeyler açýk bir biçimde yapýlmaya baþlanmýþtýr. Sadece Amerikan
emperyalizminin deðil, AB emperyalist ülkelerinin de her dediði Tayyip
Erdoðan hükümeti tarafýndan canla baþla yapýlmaya çalýþýlmaktadýr.
AB ve ABDye karþý olduklarý düþünülen þeriatçýlarýn Tayyip Erdoðan
hükümetinin, böylesine canla baþla emperyalistlerin her istediðini
yapar hale gelmesinde ise þaþýlacak hiçbir yan yoktur.
Tayyip Erdoðanýn baþýný çektiði þeriatçý mehteran takýmý, emperyalist ülkelerin her istediðini yaparak kendi hükümetlerine karþý
olasý iç darbeyi akýllarý sýra önlemeye çalýþmaktadýrlar. Onlarýn tüm
korkusu, ikinci bir 28 Þubat olayýnýn yaþanmasýdýr. Bilebildikleri tüm
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tarih ve dýþ politika bilgisine göre, ülkemizde, Amerikan emperyalizminin desteði olmaksýzýn hiçbir siyasal parti iktidarda kalamaz ve Amerikan emperyalizminin desteði ve onayý olmaksýzýn
Genelkurmay askeri darbe yapamaz.
Bu tarih ve dýþ politika bilgisiyle AKP mehteran takýmý iktidarlarýný garantiye alabilmek için, öncelikle Amerikan emperyalizminin
desteðinin alýnmasý gerektiði konusunda oybirliðine sahiptirler. Gerisi Amerikan emperyalizminin bu destek karþýlýðýnda ne isteyeceðine
kalmýþtýr.
Ýþte Iraka Amerikan emperyalizminin yanýnda iþgal gücü olarak asker göndermeyi kabul eden Tayyip Erdoðan takýmýnýn, ahlaken yanlýþ olduðunu söylediklerini, siyaseten yapmalarýnýn gerçekliði burada yatmaktadýr.
Tayyip Erdoðanýn siyasal þefliðinde Baðdat seferine çýkan þeriatçý mehteran takýmýnýn en büyüðü olan Ülker grubunun geliþimi
de ahlaken yanlýþ olan siyasetle paralellik göstermektedir.
Kola Turka ile büyük bir anti-emperyalist atýlým yapan Ülker
grubunun, dünyanýn en büyük tatlandýrýcý üreticisi Amerikan þirketi
Cargill ile ortaklýðý da alaturka þeriatçýlýðýn yeni görünümüne uygun
düþmektedir.*
Tanrý daðý kadar Türk, Hira daðý kadar müslüman olan TürkÝslam sentezcilerinin MHP-MNP ayrýþmasýnda Hira daðý kadar müslüman kalan Tayyip Erdoðan ve Abdullah Gülün, giderek Tanrý
daðýný keþfetmeye baþlamalarý da ayný sürecin parçasý olmuþtur.
Tayyip Erdoðan hükümetinin Türk-Ýslam sentezcilerinin homojen tek
partisi olan BBPnin yöneticilerinden Mustafa Nuri Þahini TRT genel
müdürlüðüne aday göstermesi de bu geliþmenin bir sonucudur.
Herkesin çok açýk biçimde gördüðü ve bildiði gibi, Amerikan
emperyalizminin Irak için asker istemesi, günde birden çok ölen
Amerikan askerlerinin yerine Türk askerlerinin geçirilmesinden ibarettir. AKP için ise, Amerikan emperyalizminin desteðini almaktan
ibarettir. Bunun karþýlýðýnda ülkenin ve ülke insanlarýnýn ne bedel
ödeyeceði, iki tarafýn da umurunda deðildir.
Tayyip Erdoðan takýmýnýn þeriatçýlarýn siyasal tarihinden çýkardýklarý diðer bir ders ise, hükümet olur olmaz, kendilerini destekleyen
þeriatçý sermaye kesimlerine hissedilir bir çýkar saðlamak gerektiðidir. Özellikle tekelleþememiþ sanayi sermayesi içinde yer alan
þeriatçý kesimlere kýsa vadede yeni olanaklar saðlamak AKP hükü* Bu olayýn arka planýnda AKPnin tatlý üretiminde niþasta bazlý þeker kotasýnýn
%10dan %15e yükseltilmesi kararý bulunmaktadýr. Ülkerle %50 ortak olan Cargill,
niþasta bazlý þeker, yani mýsýr þekeri olarak adlandýrýlan tatlandýrýcý üreticisidir. Tatlandýrýcý kotasýnýn artýrýlmasýnýn, niþasta bazlý þeker satýþýnýn artmasý ve tersine þeker
pancarýndan elde edilen þeker kullanýmýnýn düþmesi olduðu açýktýr. Dün MHP ve
ANAPa destek veren Cargill, bugün AKPyi desteklemektedir.
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metinin ilk hedefini oluþturmuþtur. Kaynaðý olmayan duble yoldan
yeni kredi ve ihalelere kadar bir dizi kararla bu kesimlerin hissedilir
bir geliþme saðlamalarýna çalýþýlmaktadýr. Özerk olduðunun üstüne
vurgu yapýlan Merkez Bankasýnýn faiz indirimlerine zorlanmasýndan,
Adnan Þenses gibi akaryakýt bayilerinin kârlarýný artýrýcý kararlar bu
amaçla alýnmýþtýr. Düne kadar hep baþkalarýnýn yediði devlet kasasý,
þimdi þeriatçý kesimlerin hizmetine verilmiþtir. Sýra onlara gelmiþtir.
Medyada fazlaca yer verilmeyen AKP nin hazine musluklarýnýn yönünü deðiþtiren bu kararlarý ve uygulamalarýndan ilk etkilenen kesim ise, TÜSÝAD bünyesinde yer alan tekelleþememiþ sanayi
kesimleri olmuþtur. Özellikle TÜSÝAD Yönetim Kurulu baþkaný Tuncay Özilhanýn Yönetim Kurulu Baþkaný olduðu Anadolu Endüstri
Holding bu þirketlerin baþýnda gelmektedir.
1995 modasýna uygun olarak satýn alýnmýþ ve içi boþaltýldýðý
için henüz BDDK tarafýndan el konulmamýþ kendi bankasýna (Alternatifbank) sahip olan Anadolu Endüstri Holdingin en ünlü þirketleri
Efes Pilsen ile Coca-Coladýr. Bunlarýn yanýna Ülkerin Kola Turkasý
ve faizsiz bankacýlýk yapan Family Finasý konulduðunda, TÜSÝAD
baþkaný Tuncay Özilhanýn Iraka asker gönderilmesine karþý çýkýþýnýn
nedeni kolayca görülebilir.
Ne Tuncay Özilhaný, ne Sabri Ülkeri, ne Tayyip Erdoðaný ve
diðer mehteran takýmýný Amerika, Irak iþgali, Amerikan askerlerinin
yerine Türk askerlerinin ölmesi hiç ilgilendirmemektedir. Onlarýn diniimaný kârdan baþka birþey deðildir. Kendileri kâr edebildikleri ve
kârlarýný artýrabildikleri sürece, yapamayacaklarý hiçbir þey yoktur.
Bu yüzden bir gün karþý çýktýklarýný bir baþka gün destekleyebilmektedirler. Ülke, ulus, ulusal çýkar, ülke insanlarý onlarý ilgilendirmemektedir. Ulusal çýkar kendi çýkarlarý anlamýna geldiði sürece ulusaldýr.
Bu süreçte oligarþi ve onun temel unsuru olan iþbirlikçi tekelci sanayi burjuvazisi sessizliðini sürdürmektedir. Henüz þeriatçý sermaye kesimleri onlarýn alanýna el atmamýþtýr. Tayyip Erdoðan þefliðindeki mehteran takýmý, Erbakan döneminde yaptýklarý gibi Malezya
otomobillerini üretmek için hazýrlýk yapmamaktadýrlar. Þeriatçý küçük
ve orta sermaye kesimlerinin Halk Bankasýnýn içini boþaltmasýndan
rahatsýz olmakla birlikte, bunu þeriatçý kesimlere verilebilir bir rüþvet
olarak görmektedirler. Uzanlara yönelik operasyonla bu rüþvetin karþýlýðýný alacaklarýný ummaktadýrlar.
Bugün Iraka 8,5 milyar dolar karþýlýðýnda asker gönderilmesinin görünmeyen destekçisi bizzatihi oligarþinin kendisidir. Baþta Koç
ve Sabancý Holding olmak üzere oligarþinin asli unsurlarý, Iraka
asker gönderilmesi karþýlýðýnda ABDden alýnacak kredi ile þeriatçý
sermaye kesimlerinin finanse edilmesinden yanadýrlar. Bu sayede
kendi öz kaynaklarýný koruduklarýný düþünmektedirler. Duyabilecekleri tek kaygý ise, þeriatçý sermaye kesimlerinin ABDden gelecek
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olan 8,5 milyar dolar kredinin kendi faaliyet alanlarýna el atmak için
kullanýlmasýdýr. Kredinin verilmesinde ABD Dýþiþleri ve Savunma
Bakanlýklarýnýn Türkiyenin kredi kullaným koþullarýný yerine getirip
getirmediði hususunda belirleyici rol oynayacak olmasý kendileri
için güvence niteliðindedir.
Bugün için oligarþi, küçük ve orta sermaye kesimlerinin dünden daha fazla kendi çýkarlarýný tehdit etmediðini düþünmektedir.
Bu nedenle, Tayyip Erdoðan hükümetinin þeriatçý küçük ve orta sermaye kesimlerine yönelik icraatlarýna sessiz kalarak onay vermektedirler. 8,5 milyar dolar karþýlýðýnda Iraka asker gönderilmesi
kararýnýn asýl sahibi oligarþinin bizzat kendisidir.
Bugün için oligarþi, dört eþit dilime bölünmüþ 8,5 milyar dolarlýk ABD kredisi ile þeriatçý kesimleri satýn almýþ bulunmaktadýr. Bu
kesimler, 8,5 milyar dolarlýk rüþvet kaynaðýnýn ucunun görülmesi
ile büyük sevinç içindedirler. Bu sevinçle, oligarþinin (doðal olarak
Amerikan emperyalizminin) her dediðini yapmaya hazýrdýrlar. Bu ortamda, Ýmar Bankasýna IMFnin talimatýyla el konulmasýna ve karþýlýðýnda IMFnin iki yýllýðýna 6,8 milyar dolar borç geri ödemesini ertelemesine; Ýmar Bankasýnýn hazineye yükünün 8,5 milyar dolar olmasý ile ABD kredisinin 8,5 milyar dolar ve iki yýl süreli olmasýna
aldýrýþ bile etmemektedirler.
Bu süreçte medya, özel olarak amiral gemisi Hürriyet de
nasibini almak istemektedir. Ertuðrul Özkök, Galiçya ile Yemeni vatan topraðý ilan ederek Iraka asker gönderilmesini vatanseverlik
olarak sunarken, AKP hükümetinin POAÞý içinde bulunduðu borç
çýkmazýndan kurtaracaðý beklentisi içindedir.* Tüm yalakalýðýn ardýnda yatan bu beklentidir. Aydýn Doðan ve tetikçisi Ertuðrul Özkök
de, Tuncay Özilhan gibi, beklentileri karþýlanmadýðý takdirde, hýzla
saf deðiþtirmeye, AKPnin karþýsýnda MHPyi desteklemeye hazýr du* Kendi açýklamalarýna göre, Ýþ Bankasý-Doðan Holding ortaklýðý olan Petrol
Ofisinin (POAÞ) 31 Aðustos 2003 itibariyle 1 milyar 184 milyon dolarlýk borcu bulunmaktadýr. Yapýlan açýklamaya göre, Söz konusu borcun 600 milyon dolarlýk bölümü
iþletme sermayesi olarak bu iþte dönüyor. 1.1 milyar dolarlýk borcun 600 milyon
dolarý depolarda nakde çevrilebilir nakit deðerdir. 1.1 milyar dolar borçtan 600 milyon
dolar çýkarýldýðýnda 500 milyon dolar borç kalýyor. Borç azaldýkça faiz de azaldýðýndan,
4 yýl içinde biz bu borcu sýfýrlarýz denilmektedir. Ýlkokul çocuklarýnýn aritmetik bilgisiyle
yapýlan bu borç hesabý, iþletme sermayesi, depolarda nakde çevrilebilir nakit gibi
bizzat borcun kaynaklarý sayýlarak yapýlmaktadýr. Oysa iþletme sermayesini borcuna
karþýlýk gösteren bir þirket hukuken iflas etmiþ demektir. Ama bunlarýn hiçbir önemi
yoktur. Amaç, dezinformasyon yoluyla borsada hisse senetlerinin deðer kaybetmesini
önlemektir. Gerçekte ise POAÞ, Doðan Holding yüzünden 1 katrilyon 576 trilyon liralýk
kýsa vadeli, 753 trilyon 710 milyar liralýk uzun vadeli borç altýna girmiþ ve Özelleþtirme
Ýdaresi Doðan Holdingten borçlarýn karþýlýðý olarak yeni teminat istemiþtir. Doðan
Holding bu teminatý karþýlayabilecek durumda deðildir. Ertuðrul Özkök ve Hürriyet
aracýlýðýyla Tayyip Erdoðan hükümeti lehine propaganda yaparak bu teminat isteðini
ortadan kaldýrmaya çalýþmaktadýr. Ancak iþ bununla da bitmemektedir. TÜPRAÞýn
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rumdadýrlar.
8,5 milyar dolar karþýlýðýnda Iraka asker gönderilmesini isteyenlere karþý en sert tepki ise, cumhuriyeti kollama ve koruma adý
altýnda devrimci mücadeleye karþý askeri darbe yapmada uzmanlaþmýþ olan ordu içinden gelmiþtir. Özellikle 30 Aðustosta emekli olan
I. Ordu komutaný Org. Çetin Doðanýn Daha önce Galiçya ve Yemende Mehmetçiðin kanýný akýttýk, bugün hala bunu kendimize
soruyoruz diyerek ortaya koyduðu tepki, Iraka asker gönderilmesi
yandaþlarýnýn hep bir aðýzdan baðýrmaya baþlamalarýna neden olmuþtur.
Amerikan emperyalizminin medyadaki sopasý olarak görev
yapan Ertuðrul Özkök, M. Ali Birand ve Cengiz Çandarýn hep bir
aðýzdan, paþam, oralarý da vatan topraðýydý diyerek baþlattýklarý
kampanya, giderek ordu içinde Genelkurmay baþkaný Hilmi Özkökün
sözünü dinlemeyen orgenerallerin tasfiye edilmesi gerektiðine
dönüþtürülmüþtür. Kara Kuvvetleri Komutaný Org. Aytaç Yalman ile
Jandarma Genel Komutaný Org. Þener Eruygur, Genelkurmay baþkanýnýn sözünü dinlemeyen asiler olarak medyada afiþe edilirken,
30 Aðustosta emekli olan generaller her türlü hakarete maruz býrakýlmýþlardýr.*
Bugün, bütün bu iliþki ve çeliþkileri içinde, 8,5 milyar dolar
karþýlýðýnda Amerikan emperyalizminin emrinde Irak iþgaline katýlýnmasý yönünde AKP, Genelkurmay ve medya oydaþmýþlardýr.
Amerikan genelkurmayýnýn (Pentagon) onayý koþuluyla dört
eþit taksitte alýnacak olan 8,5 milyar, bir yandan þeriatçý sermaye
kesimlerini sevindirirken, diðer yandan borsayý coþturmuþ, borsaüç günlük vadeyle mal satýþýný 15 günlük vadeye çýkartýlmasýný istemektedirler. Bu
isteklerini, Petrol Ofisi Genel Müdürü Ertuðrul Tuncer TÜPRAÞ da belki bize vadeyi,
özelleþtirme sonrasý daha akýlcý ve devletçilik kýsýtlamalarýndan arýnmýþ bir yönetim
iþbaþýna geldiðinde 15 güne çýkarýrsa ilave 12 gün bize 260 milyon dolar iþletme
sermayesi avantajý saðlayacaktýr diyerek açýklamaktadýr. Böylece TÜPRAÞýn biran
önce özelleþtirilmesi ve özelleþtirilmesi sonrasýnda akýlcý ve devletçilik kýsýtlamasýndan arýnmýþ bir yönetimin iþ baþýna gelmesi Doðan Holdingin varlýk sorunu haline
gelmiþtir. Bugün Aydýn Doðanýn Doðan Holdinginin içinde bulunduðu durum, 2000
yýlýnýn Kasým ayýnda Sabah gazetesinin sahibi Dinç Bilginin Medya Holdinginin durumuyla aynýdýr.
* Emekli olan I. Ordu komutaný Çetin Doðan için tarih bilgisinden nasibini almamýþ general olarak söz eden Ertuðrul Özkök ve diðer medya tetikçilerine karþý
Çetin Doðanýn basýna yansýyan son sözleri þöyle olmuþtur:
Ulusal çýkarlarýmýzýn korunmasýnýn, gerektiðinde sýnýr ötesinde güç kullanmaktan
geçtiðini en iyi bilenlerdenim. Yeter ki, Mehmetçiðimiz Green-Card peþinde koþarak,
ABD güçlerine kiþisel çýkar için katýlanlara benzemesin. ... Bilgi sahibi olmadan fikir
sahibi olanlar, yargýsýz infaza yeltenenler, Osmanlý imparatorluðunun sýnýrlarýný bile
bilmeyenler, vatanla müstemlekeyi karýþtýranlar, kendi sýðlýklarýný, baþkalarýný kolayca
malum ideoloji sahibi ve sýðlýkla suçlayarak, gizlemeye çalýþanlar. Kýsacasý bana Kurtuluþ Savaþýmýz sýrasýndaki mütareke basýnýný acýyla anýmsatanlar, bu teþekkürümün
dýþýndadýrlar.
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da kaybetmeye doymayan küçük-burjuvalarý yüreklendirmiþtir.
Ýþte bu ortamda PKKnin (yeni adýyla KADEK) tek yanlý ateþkesi sona erdirdiði açýklamasý gelmiþtir. Bu açýklama hangi gerekçeye dayandýrýlýrsa dayandýrýlsýn, gerçek amacýnýn Türkiyenin Iraka
asker göndermesini önlemeye yönelik bir tehdit olduðunu ise herkes kabul etmektedir.
Tüm varoluþlarýný Amerikan emperyalizmine baðlamýþ olan
Barzani ve Talabaninin Türkiyenin Iraka asker göndermesine karþý
olduklarý her fýrsatta ve her ortamda dile getirilmiþtir. Öte yandan ise,
Amerikan emperyalizminin her türlü yolu kullanarak Türkiyenin Iraka
asker göndermesini saðlamaya çalýþtýðý da açýktýr. Görünen odur ki,
Amerikan emperyalizmi, her kesimi, diðerine karþý olan hassasiyetlerini ve düþmanlýklarýný kullanarak, kendi çýkarlarý doðrultusunda
yönetmek istemektedir. Stratejik ortaklýk konseptinden askeri koalisyonlara geçiþ yapan Amerikan emperyalizmi, birbiriyle çeliþkisi olan
uluslarý birbirlerine karþý kullanarak kendi hizmetine koþmaktadýr.
ABnin Fransa ve Almanya hegemonyasýndan rahatsýz olan ülkeleri
Iraka asker göndermekte birbirleriyle yarýþýrken, ayný zamanda Amerikan emperyalizmi tarafýndan Fransa ve Almanyayý disipline etmek amacýyla kullanýlmaktadýrlar. Benzer biçimde, Türk ve Kürt
kartlarý, istenildiði yerde istedikleri gibi kullanýlmak için elde hazýr
tutulmaktadýr. Amerikan emperyalizmi çok iyi bilmektedir ki, Türkiye kartý olmaksýzýn, Kürtlerin Irak petrolüne iliþkin isteklerini ve
pazarlýklarýný durduramayacaktýr. Ayný þekilde, Kürt kartý, özel olarak
da PKK kartý olmaksýzýn, Türkiyeye askeri yönden istediðini yaptýrabilmesi de olanaksýzdýr. Bu yolla, yeni ve ek bir talepte bulunmaksýzýn, sadece hasým tarafýn yeni ve ek talebinin karþýlanmamasý uðruna her þeyi yapmaya hazýr güçler el altýnda bulundurulmaktadýr.
Ancak þurasý kesindir: Amerikan emperyalizminin koalisyon
gücünü oluþturan tüm taraflar ve ülkeler, gerçeðin ne olduðunun
bilincindedirler. Dün Irakýn iþgali için Birleþmiþ Milletler kararýnýn
gerekmediðini söyleyen, ama bugün Birleþmiþ Milletlerden karar çýkartmaya çalýþan Amerikan emperyalizminin bu çark ediþinin asýl
nedeninin hergün onlarca saldýrýya uðramalarý ve savaþ döneminden
çok daha fazla kayýp vermeleri olduðunu bilmeyen de yoktur. Sorun,
gerçeðin ne olduðu deðildir. Sorun, kamuoyunun, oyunun sýradan
bir izleyicisi olarak kalmasýný saðlamak ve onlarýn sessizliði içinde bir
ülkenin (Irak) yaðmalanmasýný sürdürmektir.
Bugün Türkiye, 80 yýl öncesinde kalmýþ Osmanlý Ýmparatorluðunun Arap topraklarýndaki iþgalinin yarattýðý ulusal kin ve düþmanlýklarý silememiþken, AKP iktidarý, Genelkurmay ve diðer oydaþlarý,
Iraka para karþýlýðý asker göndererek bu kin ve düþmanlýklarý yeniden ve daha güçlü olarak canlandýrmaya hizmet edecektir. Allah
Allah deyip Baðdatýn kapýsýný açmasýyla övünen ve burada kaç Ba-
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ðdatlýnýn kýlýçtan geçirildiðini bilmezlikten gelen Genç Osmanýn torunlarý olarak ödenecek bedelin 8,5 milyar dolara deðip deðmeyeceðini
ise, tarihe bakan herkes kolayca yanýtlayabilecektir.
AKPliler unutmamalýdýrlar ki savaþ, sadece mehteran takýmýnýn müziðinden ibaret deðildir. Bu ülke tarihi, bir baþbakan, bir
maliye bakaný ve bir dýþiþleri bakanýnýn idamýna tanýk olmuþtur. Öyle
ki, bunlar, Amerikan emperyalizminin 1950li yýllardaki en gözde
adamlarýydýlar. Evita Peron için dua okutturan, Koreye asker gönderen ve ilk IMF anlaþmasýný yapan DP hükümetinin baþý ve bakanlarýydýlar. Ýdam kararlarý karþýsýnda Amerikan emperyalizminin parmaðýný
bile kýpýrdatmadýðýný tarih kaydetmiþtir. Bütün sorun, Amerikan emperyalizminin çýkarlarýný gerçekleþtirmeye hizmet edemeyecek hale
gelmektedir. O gün geldiðinde Tayyip Erdoðanýn gözden düþüþü,
attan düþüþü kadar basit olmayacaktýr.
Diyoruz ki, onlar, 8,5 milyar karþýlýðýnda Amerikan emperyalizminin Iraktaki cinayetlerine ortak olmayý kabul edenler, bu cinayet
ortaklýðýnýn karþýlýðý olarak alýnacak 8,5 milyar dolarla kendi þirketlerine
çýkar saðlayacaðýný düþünenler, tarih ve inandýklarýný iddia ettikleri
tanrý karþýsýnda hesap vermekle kurtulamayacaklardýr. Þeriatýn kestiði parmak acýmaz deniliyorsa da, devrimin kestiði parmaðýn acýyacaðý kesindir.
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Medyatik Ekonominin
Anatomisi
(Eksi Enflasyon Rakamlarýna Nasýl Ulaþýldý?)
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 75, Eylül-Ekim 2003

Enflasyon, en basit tanýmýyla, fiyat artýþý demektir. Klasik tanýmýyla enflasyon, metalarýn deðerinde hiç bir artýþ olmaksýzýn ve arztalep dengesinde hiç bir deðiþme mevcut deðilken fiyatlarda
meydana gelen yükselmedir.
Bir metanýn deðerinde artýþ sözkonusu deðilken ve arz-talep
iliþkisinde fiyatlarýn yükselmesine neden olabilecek bir deðiþme yokken (talep yükselmesi ya da arzýn azalmasý) fiyatýnýn yükselmesi,
ancak spekülatif nedenlerle olabilirse de, asýl olarak paranýn alým
gücünün düþmesiyle olanaklýdýr. Yani metalarýn satýn alýnmasýnda
kullanýlan para biriminin deðerinin düþmesi ile meydana gelen
fiyat artýþlarý enflasyonun temel nedenidir.*
Bir para biriminin (ki bu ulusal para birimi olabileceði gibi,
uluslararasý deðiþim aracý olan dolar gibi bir baþka ulusal para birimi
de olabilir) deðerinin düþmesi ise, piyasadaki para ve paramsý deðerlerin miktarýnýn (emisyon) o ülkedeki üretilen metalarýn toplam
deðerlerinin gerektirdiði miktardan daha yüksek olmasýyla olanaklýdýr.
Bir ülkedeki toplam para miktarý (paramsý kaðýtlar çek, senet, tahvil, bono vb. dahil), paranýn ortalama dolaþým hýzý ile toplam
metalarýn deðerine oranýyla belirlenir. Dolayýsýyla para miktarý (emisyon hacmi) matematiksel olarak belirlenebilir bir niceliðe sahiptir.
* Bir baþka tanýmlamayla, mal ve hizmetlerin toplam deðerinde bir artýþ sözkonusu deðilken, yani üretim artmadan para arzýnda meydana gelen artýþ, eðer paranýn
el deðiþtirme (dolaþým) hýzý sabitse, fiyatlarýn yükselmesine neden olur, yani enflasyon ortaya çýkar. Bu durumda paranýn deðeri düþer.
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Meta üretiminde meydana gelen artýþlara (sabit fiyatlarla GSMHdaki
artýþa) baðlý ve orantýlý olarak para miktarýndaki artýþ hiç bir enflasyonist etkiye sahip deðilken; tersi bir geliþme, yani piyasadaki para
miktarý gerektiði kadar artýrýlmadýðý takdirde, deflasyonist bir etkiye
sahiptir, yani meta fiyatlarýnýn düþmesine neden olur. Para miktarýnýn
meta üretimindeki artýþa karþýn azalmasýyla ortaya çýkan fiyat düþüþleri
hiçbir biçimde metalarýn deðerlerinin düþmesi ya da deðerlerinin
altýnda satýlmasý anlamýna gelmez. Sadece piyasadaki para miktarý
(emisyon miktarý) meta dolaþýmýnýn gerektirmiþ olduðu miktardan
daha düþüktür ve bu nedenden dolayý dolaþým zamanýnýn uzamasýna neden olur. (Para kýtlýðý, likitide sorunu)
Para biriminin deðerindeki deðiþmelerle meydana gelen fiyat
deðiþimleri (artýþ ya da azalýþ) metalarýn deðerlerinde hiçbir deðiþikliðe
neden olmadýðýndan, sonal olarak kapitalistin kârlarýnda ve kâr oranlarýnda herhangi bir deðiþikliðe neden olmazlar. Ayný þekilde, tüketicinin aldýðý metalarýn deðerleri de deðiþmeden kalýr. Dolayýsýyla
para biriminin deðerindeki deðiþmelerle meydana gelen fiyat
deðiþmelerinde, metalarýn deðeri açýsýndan, gerek kapitalist, gerekse doðrudan tüketici için bir deðiþme sözkonusu deðildir.
Ancak piyasadaki para miktarýndaki deðiþmelerle paranýn deðerindeki deðiþmeler(yükselmesi ya da düþmesi) sözkonusu iken,
diðer alanlarda ya da bazý alanlardaki deðiþmezlikler (örneðin ücretlerde, maaþlarda, hammadde fiyatlarýnda, ara mallarýnda vb.)
eþitsizlikler doðurur ve ters yönde gelir aktarýmýna yol açarlar.
Örneðin, piyasadaki para miktarý (emisyon hacmi) artarken
ve buna baðlý olarak fiyatlar yükselirken, ücretlerin sabit kalýþý ya da
artýþýnýn fiyat artýþýndan daha az olduðu koþullarda, ücretlinin gelirlerinin bir bölümü karþýlýðý olmaksýzýn ya da karþýlýðýnda eþdeðer
bir meta ya da hizmet almaksýzýn, meta ya da hizmet üreticisine
(kapitaliste) geçer. Bu da, gelirlerin daðýlýmýnda deðiþiklik demektir.
Bir baþka deyiþle, ülkedeki mal ve hizmet üretiminin toplam deðeri
deðiþmemiþken, burdan elde edilen gelirlerin (kâr, faiz, ücret, rant)
daðýlýmýnda deðiþme meydana gelmiþtir. Ortada daha fazla gelir mevcut deðilken, varolan gelirin daðýlýmý deðiþmiþ olur.
Ýþte enflasyon ve deflasyon, gelirlerde artýþ olmaksýzýn gelir
daðýlýmýný deðiþtiren kapitalist ekonominin bir aracý (enstrümaný)
dýr.
Eskiden 100lük bir para miktarý ile alýnabilen bir meta, paranýn deðerindeki deðiþmeye baðlý olarak, daha fazla ya da daha az bir
para miktarý ile alýnýr hale gelir. Bir dolarýn 1.400.000 TL olduðu bir
zaman diliminde, bir metanýn 1.400.000 TL ile satýlmasý ya da satýn
alýnmasý ile 1 dolar ile satýlmasý ve satýn alýnmasý arasýnda hiçbir fark
yoktur. 1.400.000 adet TL verilmesi ile 1 adet dolar verilmesi, alýnan
ya da satýlan metanýn deðerini hiçbir biçimde deðiþtirmez.

42

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým-II

KURTULUÞ CEPHESÝ
Ancak bir metanýn üretim ve dolaþýmý ana deðil, belirli bir zamana baðlýdýr. Bu zaman ister bir yýl, ister bir ay, isterse bir saat olsun, her durumda belli bir zaman dilimini kapsar. Doðal olarak paranýn deðerinin düþmesiyle meta fiyatlarýnda meydana gelen yükselme, paranýn deðerinin düþmesinden önce üretilmiþ ve henüz satýlmamýþ metalarýn, deðerlerinin üstünde satýlmasýna neden olur. Böylece meta üreticisi kapitalist, üretim sürecinin baþlangýcýnda hesaplanan kârdan daha fazla kâr elde eder. Ayný durum, paranýn deðerinin
düþmesinden önce meta satýn almýþ olan, ancak henüz satmamýþ
(stoklardaki metalar) olan tüccar için de geçerlidir.
Böylece sanayici kapitalist ve tüccar, elindeki metalarý deðerlerinin üstündeki bir fiyattan satarak ek bir gelir (kâr) elde etmiþ olurlar. Bir bakýma spekülatif bir kazanç elde edilmiþtir. Týpký þeker stok
etmiþ bir tüccarýn, þeker fiyatlarýnýn artacaðý ya da þeker kýtlýðý olacaðý düþüncesiyle þekere olan talepteki artýþdan yararlanarak elde etmiþ
olduðu stokçuluk kârý gibi spekülatif bir kâr saðlar.
Buradaki kâr, metanýn üretiminde ona eklenen deðerle (artýdeðer) deðil, üretilmiþ metanýn fiyatýnýn, deðerinin üzerine çýkmasýndan elde edilen bir kârdýr. Dolayýsýyla kârýn kaynaðý, metanýn alýcýsý,
yani tüketicinin o metaya deðerinin üzerinde bir ödemede bulunmasýdýr. Eðer tüketici, sabit ya da belirli bir zaman için sabit bir gelir
sahibi ise, doðal olarak bu durumda asýl bedeli ödeyen, kârý realize
eden kiþi durumundadýr.
Böylece enflasyon, sabit gelir sahiplerinden (ücretli iþçi, memur vb.) sanayici kapitaliste ve tüccara doðru bir gelir transferini
gerçekleþtirmenin aracý olur. Bu gelir transferi ülke çapýnda ve büyük
birimler açýsýndan ele alýndýðýnda, hiçbir maliyeti olmayan (faiz gibi)
büyük bir para miktarýnýn sanayici kapitaliste ya da tüccara aktarýlmasýdýr, karþýlýksýz bir kârdýr, maliyetsiz bir kredidir.
Ancak tüm bunlar, paranýn deðerinin düþtüðü koþullarda
üretilmiþ, ancak henüz satýlmamýþ metalar ve meta sahipleri için
geçerlidir. Bu ek kârlardan sonra üretim süreci yeniden baþladýðýnda,
sanayici kapitalistin üretim girdisi olarak kullandýðý metalarýn fiyatlarý
da ayný ölçüde artmýþ olacaðýndan, üretim süreci tamamlandýðýnda
ortaya çýkan yeni üretilmiþ metanýn maliyeti yükselmiþ olur. Dolayýsýyla metanýn deðeri ile (ya da üretim fiyatý ile) yükselmiþ olan fiyatlar arasýnda yeniden bir denge oluþmuþ olur. Bu durumda, bir önceki
süreçte elde edilen spekülatif kazanç (kâr) tekrar elde edilemez.
Bir baþka ifadeyle, paranýn deðer kaybetmesiyle meta fiyatlarýndaki artýþ, maliyet artýþý ile birleþerek, metalarýn üretim fiyatlarý
(deðerleri) ile fiyatlar arasýnda yeni bir denge oluþturur. Böylece paranýn deðer kaybetmesine neden olan para miktarýndaki artýþ, fiyatlardaki genel artýþla karþýlanarak, piyasada yeniden bir emisyon
dengesi ortaya çýkar.
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Böylece sadece üretilmiþ metalar için bir kâr kaynaðý hizmeti
gören enflasyon, yeniden üretimle birlikte bu iþlevini yitirir.
Ancak enflasyonun kýsa bir süre için bile olsa varolmuþluðu,
yeni üretim sürecinde maliyetlerin yükselmesine neden olduðundan, metalarýn üretim fiyatlarýnýn yükselmesine yol açar. Bu nedenle
etkisi daha sonraki zamanlarda da varlýðýný sürdürür.
Eðer enflasyonun ortaya çýktýðý ülke ekonomisi dýþ ekonomilerle iliþki içinde ve bu iliþki tümüyle piyasa kurallarýna býrakýlmýþ
ise, enflasyonun etkisi üretim sürecinin ülke içinde kesintiye uðramasý sonucunu da beraberinde getirir. Çünkü paranýn deðer kaybetmesiyle elde edilen kýsa vadeli kazançlar, orta ve uzun vadede maliyetlerin yükselmesine, metalarýn deðerlerinin yükselmesine neden
olurken, ayný deðer artýþýnýn diðer ülke metalarýnda gerçekleþmemiþ
olmasý, bu kez ülke içinden ülke dýþýna doðru bir gelir transferine yol açar.
Ýthalatýn liberalize edildiði koþullarda bu gelir transferi, ithalattaki büyük artýþlarla kendisini gösterir. Ýthalattaki artýþ, ayný zamanda ülke içinde üretimin azalmasýna ve istihdamýn düþmesine (iþsizlik)
yol açar. Çünkü enflasyon nedeniyle ülke içinde üretilen metalarýn
deðerleri yükselirken, ithal edilen metalarýn deðerleri sabit kaldýðýndan, yükselen meta fiyatý daha düþük deðere sahip metalar lehine
ek kâr, deðerinin üstünde bir kâr saðlamaya baþlar.
Böylece burjuva ekonomistlerinin maliyet enflasyonu adýný
verdikleri olgu, dýþ ekonomik iliþkiler nedeniyle ortaya çýkar.
Gerçekte ise, maliyet enflasyonu, ülke içinde üretilen metalarýn deðerleri ile ithal edilen ayný metalarýn deðerleri arasýndaki
farktýr.*
Eðer herþey bu aþamada sona ermiþ olursa, zaman içinde
dengeler yeniden kurulur ve farklýlýklar asgariye iner, hatta tümüyle
ortadan kalkar. Bu durumda o ülke ekonomisi yeniden eski düzeyine ulaþýr.
Ekonomi eski düzeyine ulaþýrken, maliyet enflasyonu alt edilmiþ olacaktýr. Bunun tek yolu, girdi maliyetlerinin düþmesidir. Herkesin bildiði gibi, meta üretiminde en temel girdi iþçi ücretleridir.
Ýþçi ücretlerinin düþürülmesiyle maliyetler düþer ve metanýn deðeri,
ithal edilen metalarýn deðerleri seviyesine iner.
Zaman olarak sýnýrlandýrýlmýþ bir enflasyon döneminden kazançlý çýkanlar açýktýr: Ýlk baþta üretmiþ olduðu metasýný daha yüksek fiyatla satan iç sanayi kapitalisti ve yerli tüccar; ikinci olarak ithal
edilen yabancý metalarýn üreticileri ve ithalatçýlarýdýr. Kaybedenler
* Metanýn deðeri, deðiþmeyen sermaye + deðiþen sermaye + artý-deðerden
oluþur. Kapitalist açýsýndan metanýn deðeri, metanýn üretim fiyatý olarak tanýmlanýr.
Ona göre, bir metanýn üretim fiyatý, sabit sermaye + döner sermaye + ortalama
kârdan oluþur.
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ise çalýþanlar, ücretli çalýþanlar, yani iþçilerdir. Salt tüketim mallarý
alýcýsý olarak pazarda yer alan küçük-burjuvalar ve köylüler de ayný
süreçte kaybedenler safýnda yer alýr.
Sabit gelirliler (ki köylüler de enflasyon koþullarýnda bu kategoriye girer), ilk anda satýn aldýklarý metalara deðerlerinden daha
fazla ödeme yaparak ve sonra da gelirlerinde enflasyon artýþýna baðlý
bir artýþ olmamasýndan dolayý zararlý çýkarlar. Bunlarýn zararlarýnýn
toplamý, diðerlerinin kârlarýnýn toplamýna eþittir. Yeni süreçte (enflasyonun belli bir zaman dilimi ile sýnýrlý olduðunu kabul ediyoruz) bu
kesimlerin gelirlerinde enflasyonla kaybettikleri oranda bir artýþ olmadýðý takdirde, sonuç, gelir daðýlýmýnýn enflasyon öncesine göre
daha da aleyhlerine olacaðýdýr.
Eðer sabit gelirliler, enflasyon sonrasýnda gelirlerini enflasyon oranýnda artýrabilirlerse, kayýplarý, enflasyon süresince metalara
fazladan ödedikleri toplam parasal deðerin yýllýk faiz oranýyla belirlenen miktarý kadar olacaktýr.
Örneðin, enflasyonun 1999 Ocak ayýnda baþlayýp yýl sonunda
sona erdiðini varsayalým. 1999 yýlýnda Türkiyedeki enflasyon oraný
%65tir. Yani 1999 yýlýnda üretilen tüm mal ve hizmetlerin fiyatý, deðerlerinde hiçbir artýþ olmaksýzýn bir önceki yýla göre %65 artmýþtýr.
Bu durumda, aylýk geliri (ücret ya da maaþ olarak) 100 milyon
lira olan bir sabit gelirlinin, bir önceki yýla göre ayný tüketim düzeyinde yaþamýný sürdürebilmesi için %65 daha fazla gelire sahip
olmasý gerekir. Aksi halde (somutta) tüketimini %65 azaltmak
zorundadýr. Paranýn deðeri açýsýndan, onun bir yýl önceki 100 milyon
lirasý, 1999 yýlýnda ancak 35 milyon liralýk bir alým gücüne sahiptir.
Ayný yýl kamu kesiminde ücret ve maaþ olarak ödenen para 6,9 katrilyon TLdir (16 milyar dolar). Buna göre kamu kesimi çalýþanlarýnýn
enflasyon karþýsýnda kaybettiklerinin parasal karþýlýðý 4,4 katrilyon TL
ya da 10 milyar dolardýr. Tüm çalýþanlar ele alýndýðýnda bu miktar 10
katrilyona (23 milyar dolar) yükselmektedir.
Bir sonraki yýl çalýþanlarýn ücret ve maaþlarý ile tarým ürünlerinin taban fiyatlarý enflasyon oraný kadar artýrýlmýþ olsa bile, bir yýl
içinde mal ve hizmetler için ödenen fazla para, yýllýk faiz oranýnýn
%100 olduðu koþulda, ayný miktarda faiz geliri saðlar.
Bu durum, sabit gelirlilerden sermaye kesimlerine yapýlmýþ
bir deðer aktarýmý olarak, gerçek bir karþýlýðý bulunmayan ve üretime
baðlý olmayan ek bir sermaye birikimi demektir. Bu ek sermaye,
para politikalarý ile gerçekleþtirilmiþtir ve çalýþanlardan sermaye
kesimine yapýlmýþ bir deðer transferidir.
Bizim gibi dýþa baðýmlý ülkelerde enflasyon aracýlýðýyla sabit
gelirlilerden yapýlan gelir transferi, neredeyse tümüyle ülke dýþýna
aktarýlmaktadýr. Bunun en açýk sonucu ise, ülke içinde kapitalist sermaye birikiminin çok küçük ölçekte gerçekleþmesidir. Bugün reel
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sektör olarak tanýmlanan kesimlerin ihtiyaç duyduklarýný ilan ettikleri yatýrým kredisi bu sermaye birikiminin sýnýrlýlýðý nedeniyle
ortaya çýkmaktadýr. Daha tam ifadeyle, ülke içinde, enflasyon aracýyla da olsa, elde edilen kârlar iç yapýda sermayeleþtirilemediðinden,
küçük ve orta sanayi sürekli borçlanma yoluyla sermaye bulmak
zorunda kalmaktadýr, dikkate alýnabilecek ve sözü edilmeye deðer
bir öz sermayeye sahip deðildir.
Þüphesiz ülkemizde enflasyon, ne bir yýl ile sýnýrlý bir araç
olmuþtur, ne de tek rakamlý. 1970 ortalarýndan itibaren enflasyon
tümüyle baþlý baþýna bir ekonomi-politika haline dönüþmüþtür.
Enflasyon politikasýnýn sürekli hale getirilmesi, bir yandan gelir daðýlýmýný büyük ölçüde deðiþtirirken, diðer yandan ithal mallarý
için sürekli bir pazar saðlanmýþtýr.
Enflasyon, ilk anda belli kesimlere ek bir gelir (kâr) getirici
unsur ise de, süreklilik durumunda, tüm kesimlerin bedel ödedikleri bir olgu haline dönüþür. Özellikle maliyetlerin yükselmesine neden olarak, ülke içi metalarýn üretim fiyatlarý ile dünya pazarlarýndaki
ayný metalarýn üretim fiyatlarý arasýnda büyük farklýlýklar oluþturur.
Enflasyonla yükselen fiyatlar, iç pazarda bir yandan talebi düþürürken,
diðer yandan maliyetleri yükseltmiþtir. Talepteki düþüþ metalarýn satýlmamasýný getirerek, meta-sermayenin para-sermayeye dönüþümünü kesintiye uðratýrken, maliyetlerdeki yükseliþ, kâr oranlarýnýn düþmesine neden olmaktadýr.
Ama ayný dönemde ayný metalarýn dünya pazarlarýndaki fiyatý
(metalarýn deðerleri ya da üretim fiyatlarý üzerinden satýldýðýný varsayýyoruz) ülke içindeki maliyet fiyatlarýnýn altýnda olmasýna raðmen,
daha yüksek kâr saðlamaktadýr. Ülke içinde yükselen fiyatlar yabancý mallarýn ithalatý için uygun bir ortam yaratmaktadýr.
Sorun, ithalatýn liberalize edilmesidir. Ýthalat, özellikle tüketim mallarý ithalatý serbest býrakýldýðý oranda, yabancý þirketlerin iç
pazara kolayca girmesi ve eski dönemden daha yüksek bir kâr oranýný realize etmeleri olanaklý olur. Bütün sorun, ithalatýn liberalizasyonu için uygun bir siyasal ortamýn saðlanmasýndadýr.
Ancak sorunun siyasal niteliði, sadece kendi isteklerini kayýtsýz-þartsýz yerine getirecek iþbirlikçilerin iktidara getirilmesiyle çözümlenebilir nitelikte deðildir. Ýthalatýn serbestleþtirilmesiyle kendi
pazarlarýný kaybedecekleri kesin olan iç pazara yönelik üretim yapan
sermaye kesimlerinin, böyle bir geliþme karþýsýnda kayýtsýz kalmasý
ya da onaylamasý beklenemez. Özellikle Anadolu da siyasal bir güce
sahip olan bu küçük ve orta sermaye kesimlerinin ithalatýn liberalizasyonunu yandaþý olabilmeleri için, bu durumdan çýkar saðlayabileceklerini kabul etmiþ olmalarý þarttýr.
Enflasyonist politikanýn sürekli kýlýnmasýyla spekülatif kâr saðlayan küçük ve orta sermaye kesimleri, zaman içinde enflasyonun
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maliyet artýrýcý sonuçlarýný telafi edemez/ettiremez hale geldikleri ve
buna baðlý olarak kâr oranlarýnýn sürekli düþmeye baþladýðý koþullarda,
maliyetlerin düþmesine yol açacaðý beklentisiyle ithalatýn liberalizasyonu taraftarý olmuþlardýr.
Ýlk dönemde (1980 sonlarýna kadar) T. Özalýn ifadesiyle, ülke
içi fiyatlardan çok düþük olan dünya fiyatlarýndan ara mallarý ithalatýyla maliyetlerini düþüren küçük ve orta sermaye kesimleri (reel
sektör), hýzlý birer liberalizm yandaþý olurken, giderek ithal mallarýnýn fiyatlarýnýn artýþý ile yeniden baþlangýç günlerine geri dönmüþlerdir.
Bu ortamda, eski dönemde kendi üretim girdilerini (ara mallarý) ucuza satan ve bu sayede maliyetlerin düþmesini saðlayan KÝTler
önlerine atýlmýþtýr. KÝT ürünlerinin dünya fiyatlarýnýn üstünde bir maliyete sahip olmasýnýn gerçek nedeninin enflasyonist politikalar olduðunu göremeyen bu sermaye kesimleri, KÝTlerin özelleþtirilmesi
yoluyla, bir yandan yeni yatýrým olanaðý ortaya çýkacaðýný, öte yandan
da KÝT ürünlerinin içte daha düþük maliyetle üretilerek satýn alabilecekleri düþüncesine yöneltilmiþtir.
Ve herkesin bildiði gibi, özelleþtirilen KÝTler kýsa bir süre sonra iflas ederek tümüyle devre dýþý kalmýþlardýr.
Artýk siyasal olarak bile yapýlabilecek bir þeyin kalmadýðýný gören reel sektör, 1990 larýn ortalarýndan itibaren paradan para kazanma yoluna girmiþtir. Tüm parasal kaynaklar repoya, devlet bonolarýna yatýrýlmaya baþlanmýþ ve borsa yeni reel yatýrým alaný haline
gelmiþtir.
Bu yeni kolay para kazanma yolu da bir süre sonra (1999)
tersine dönmeye baþladýðýnda, reel sektör yeniden enflasyon konusuna geri dönmüþtür. Artýk varsa da yoksa da enflasyonun aþaðý
çekilmesi, tek haneli enflasyon rakamlarý vs. konuþulmaya
baþlanmýþtýr. Sanmaktadýrlar ki, enflasyon düþtüðü oranda eski güzel
günlere yeniden kavuþacaklardýr. Ama bu kez de karþýlarýna döviz
sorunu çýkmýþtýr.
Bu kez de, günlük olarak dolar kuru izleyicisi haline gelmiþlerdir.
Kýsacasý, sapla saman karýþmýþ, herþey kýsa vadeli iniþ çýkýþlar
etrafýnda dönmeye baþlamýþtýr.
IMF destekli döviz çýpasý uygulanmýþ, olmamýþ; dalgalý kura
geçilmiþ, yine olmamýþtýr. Dolar çýktýðýnda da iþler kötü gitmiþ, indiðinde de iþler düzelmemiþtir.
Enflasyonun ekonominin basit bir konjonktürel hareketi olmayýp, sürekli bir ekonomi-politika olduðu ve dýþa baðýmlý bir ülkede,
klasik deflasyonist politikalarýn da iþe yaramadýðý açýða çýkmýþtýr. Elde
kalan tek umut, ülkenin topraklarýný, þu ya da bu biçimde satarak
elde edilecek paraya baðlanmýþtýr (Ülkenin en büyük ihraç ürünü
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olduðu ilan edilmiþ olan ordunun para karþýlýðý baþka ülkelere kiralanmasý olayý, topraklarýn satýlmasýndan baþka umudu kalmamýþ
kesimler için doðal bir olaydýr).
Bugün enflasyonda eksi rakamlarý açýklanýrken, dolarýn düþük kuru, yani TL nin %25ler oranýnda deðerlenmesi, neredeyse
birbirinden ayrý iki olgu gibi ele alýnmaktadýr. Ýthalatta meydana gelen artýþ ihracat patlamasý ile gözlerden kaçýrýlýrken, cari iþlemler
açýðýnýn o kadar büyütülmemesi gerektiði söylemleri ortalýkta
dolaþmaktadýr.
Yýllýk büyüme oranýnýn %5lerin üzerine çýkacaðý kesinleþirken,
üretim kapasitelerinin sürekli yükseldiði haberleri ortalýkta uçuþmaya
baþlamýþtýr. AKP iktidarýnýn büyük ve ezici çoðunlukla iktidara gelmesiyle baþladýðý ilan edilen siyasi istikrar sayesinde ekonominin
iyileþtiðini ilan edenler için, bu ülkede yaþayan insanlarýn bu iyileþmeleri günlük yaþamlarýnda göremediklerinden þikayet etmelerinin
de bir önemi bulunmamaktadýr.
Tüm tarihsel süreçte, yaþanýlanlar, ekonomi bilgisi ve deneyimi
unutulmuþ, unutturulmuþ ya da görmezlikten gelinmektedir.
Enflasyonda eksi rakamlarý ilan edilirken, kendilerini uzman ekonomist olarak ilan edenler, yaz aylarýnda konjonktürel
olarak enflasyon düþük çýkar gibisinden hamasi konuþmalarý sürdürürken, diðer yandan verilerin iyi geldiði üzerine muhabbet edebilmektedirler.
Özcesi, enflasyonun düþüþünden hiç kimse fazlaca sevinç duymamaktadýr. Tüm iyi haberlere raðmen, sermaye kesimlerinde bir
kaygý, korku varlýðýný sürdürmektedir. (Kimi psiko-ekonomistlere göre,
onlarca yýl enflasyon içinde yaþamýþ bir toplumun kaygýlý oluþu normal bir psikolojik durumdur!)
Oysa, eksi enflasyon rakamlarý iyi bir þey ifade etmemektedir. Ekonomi, yýllardýr içinde bulunduðu bunalýmla yaþayýp gitmektedir. Üstelik, istatistik kurumlarýndan hazine yönetimine kadar tüm
bürokrasi ve ekonomi aktörleri, olanlarý algýlayamamakta, verileri
deðerlendirememektedir. Medya da yazý yazabilen birkaç aklý baþýnda ekonomi yazarý ise, onlar da haklý, bunlar da haklý diyerek verilerin yaratmýþ olduðu çeliþkiyi ortaya koymaya çalýþmaktadýrlar
(Güngör Uras gibi).
Yeniden enflasyon konusunun baþýna dönülmesi gerekmektedir.
Enflasyon nedir?
Metalarýn deðerlerinde gerçek bir artýþ sözkonusu deðilken,
paranýn deðer kaybetmesiyle birlikte fiyatlarýn yükselmesidir.
Eðer bu klasik taným doðru ise, bugün dolar karþýsýnda TLnin
%25 deðer kazandýðý bir ortamda, paranýn deðer kaybetmesinden
sözedilemez. Bu nedenle fiyatlarýn (TL bazýnda) düþmesi kaçýnýl-
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mazdýr.
Yok eðer, TLnin deðer kazanmasý aþýrý deðerlenmesi ise,
enflasyonda meydana gelen düþüþlerin yapay olduðu, dýþsal ve
ekonomik olmayan bir nedenle ortaya çýktýðý kabul edilmek zorundadýr. Bu ise, dolarýn yeniden deðer kazanmasýyla birlikte enflasyonun
yükselmesinin kesin olmasý demektir.
Bugün ekonominin iyi gelen verilerinin ilk gösterdiði gerçek, ülke içinde üretilen bir malýn deðerinin dolar bazýnda arttýðýdýr.
Ayný þekilde, ithal edilen ayný malýn deðeri, TL bazýnda düþüktür.
Eðer mallarýn deðerleri üzerinden (üretim-fiyatlarýndan) satýldýðýný kabul edersek (spekülatif fiyat-deðer sapmasýný bir yana býrakýrsak),
ülke içinde üretilen bir malýn deðeri, altý ay önce bir dolar (1.700.000
TL) iken, bugün 1,18 dolara yükselmiþtir. Oysa ki, bu malýn deðerini
artýran hiçbir geliþme mevcut deðilken böyle bir artýþ ortaya çýkmýþtýr.
Ayný biçimde, altý ay önce 1.700.000 TL deðerinde olan bir
dolarlýk ithal malýnýn deðeri, 1.400.000 TLye düþmüþtür.
Diðer tüm etkenler eþit olmak koþuluyla, ayný malýn farklý iki
deðere sahip olmasý durumunda, o malýn gerçek deðerinin (üretimfiyatýnýn) ne olduðunun saptanmasý fazla zor deðildir. Globalleþen
dünya propagandistlerinin anlayacaðý dilden ifade edersek, o malýn
gerçek deðeri uluslararasý emtia borsasýnda ortaya çýkan ortalama
fiyatýdýr. Bu da, o malýn dolar olarak dünya pazarýndaki fiyatýna eþittir.*
Bu baðlamda, örneðin bir kot pantalonun deðeri (arz-talep
dalgalanmasýný hesaba katýlmazsa, fiyatý) uluslararasý pazarda 40 dolar ise, ülke içinde de deðeri ayný olmak durumundadýr. Ama yukarda ortaya koyduðumuz gibi, TLnin deðerlenmesiyle birlikte bunun
deðeri 30 dolar seviyesine inmiþtir.
Bu koþullarda, ülke içinde ve dýþýnda ayný pantalonu üreten
iki kapitalistin metalarýnýn deðeri arasýndaki bu fark karþýsýnda, ya iki
ayrý fiyata sahip olacak ve iki ayrý fiyattan satýlacaktýr; ya da her ikisi
de ortalama bir fiyattan satýlacaktýr, ki bu durumda biri metasýný
deðerinin altýnda satarken, diðeri deðerinin üstünde satacaktýr.
Eðer piyasada ortalama fiyat 40 dolar üzerinden gerçekleþiyorsa, birinci kapitalist metasýný deðerinden satarken, ikinci kapitalist
deðerinden 10 dolar daha yüksek bir fiyata satmýþ olacaktýr. Dolayýsýyla birinci kapitalistin kâr oraný normal bir kâr oraný olursa, ikincisinin kâr oraný + %33 daha fazla olacaktýr. Bu durumda, ikinci kapitalist
birincisine göre %33 oranýnda rekabet gücüne sahiptir. Malýný %33
daha düþük fiyattan sattýðýnda bile, birincisinin elde etmiþ olduðu
normal kârý elde etmeye devam edecektir. Ama birinci kapitalist
düþen fiyattan sattýðýnda %33 zarar etmeye baþlayacaktýr.
* Burada gerçek deðer, ortalama kâr oranýyla belirlenen deðerdir. Arz-talep dengesinin olduðu koþullarda, metalarýn deðerleri üzerinden satýldýðýný varsayýyoruz. Bu
durumda, metanýn deðeri ile fiyatý eþittir.
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Hiçbir alýcý, tüketici aptal olmayý kabul etmeyeceðine ve serbest pazar ekonomisi sözkonusu olduðuna göre, her durumda ikinci kapitalist birinci kapitalisti pazardan silecektir.
Elbette bu durumun tersi de geçerlidir. Yani ithal mal üreticisi
kapitalist 40 dolar gerçek deðere ve fiyata sahip olan malýný, dolardaki düþme ve TLdeki deðerlenme nedeniyle 30 dolara satmak zorunda kalýrsa, bu kez kendisi zarar etmek durumundadýr.
Demek ki, öncelikle, iç piyasada satýlan mallarýn gerçek deðerinin (fiyat=deðer) ne olduðunun saptanmasý gerekmektedir.
Emek verimliliðinin çok yüksek olduðu, sermaye-yoðun teknoloji kullanan emperyalist ülkelerin birim baþýna maliyetleri ile,
düþük verimlilik koþullarýnda düþük ücretle üretim yapan geri-býraktýrýlmýþ ülke üreticisinin maliyeti ve her ikisinin kâr oranlarýnýn saptanmasý sadece matematiksel bir iþlemden ibarettir.
Günümüz koþullarýnda dünya fiyatlarý her malýn deðerinin
ölçüsü durumundadýr.
Ýthalat tümüyle dolar üzerinden yapýldýðý için, TLnin dolar
karþýsýnda deðer kazanmasý, ithal mallarýn üreticisi açýsýndan bir zarar ortaya çýkarmamaktadýr. O, malýný ithal etmek isteyen tüccarla
anlaþmayý dolar olarak yapmýþtýr ve her zaman karþýlýðýný dolar olarak alacaktýr. Dolarýn TL karþýsýndaki durumu, ancak o malý ithal
eden ve ülke içinde satan tüccarý ilgilendiren bir konudur.
Altý ay önce, bir Amerikan þirketiyle 100 bin dolarlýk mal ithali
için anlaþma yapmýþ bir yerli tüccar, altý ay sonra ödeme yapsa bile,
Amerikan þirketi, her durumda 100 bin dolarýný alacaktýr. Ama dolarýn 1.700 bin olduðu dönemde bu anlaþmayý yapan yerli tüccar (ithalatçý) için, þimdi 1.400 bin TL ödemesi yeterlidir. Böylece altý ay önce
1.700den ithal ederek belli bir miktar (örneðin 100 bin TL) kâr edeceðini hesaplayan ithalatçý tüccar, þimdi 300 bin daha fazla kâr etmiþ
olacaktýr.*
Bu nedenle, dolarýn TL karþýsýnda deðer kaybetmesinden ilk
anda kârlý çýkan ithalat kesimidir.
Ayný enflasyon olayýnda olduðu gibi, dolarýn fiyatýnýn yüksek
olduðu dönemde anlaþmasý yapýlmýþ ithal malýndan, TLnin deðer
kazanmasýyla, fazladan kâr saðlayan ithalatçý, dolar fiyatýnýn düþmeye
devam etmesiyle ayný kârý elde etmeyi sürdüremez. Bu durumda
dolarda meydana gelen düþmenin devam etmesi, onun tatlý kârýnýn sonu demektir. Dolayýsýyla dolarýn deðerindeki düþüþten olumsuz yönde etkilenen de yine kendisi olmak durumundadýr.
Ancak ithal mallarýnýn iç piyasadaki fiyatlarý, dolardaki düþmeye
* Dolarýn sürekli deðer kaybetmesiyle ortaya çýkan bu artý-kâr karþýsýnda þirketler
dolarla borçlanarak ithalata yönelmiþlerdir. Tümüyle dýþarýya yapýlan bu borçlanmanýn þirket bilançolarýndaki ilk üç aylýk sonucu 4,3 milyar dolarlýk döviz açýðý olmuþtur.
(Bkz. Güngor Uras, Milliyet, 31 Temmuz 2003)
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oranla düþmemiþse, ithalatçýnýn tatlý kârý varlýðýný sürdürecektir.
Bu açýdan, ülke içindeki enflasyonun düþmesi ya da yükselmesi ithalatçý tüccarý (ve tabii ithal mallarýný) etkilemez. Onlar için
enflasyon sorunu ihmal edilebilir bir nicelikten ibarettir. Onlarý ilgilendiren tek þey, ithal ettiði malý satabilmektir. Bu da piyasadaki
taleple ilgilidir. Enflasyon yükselse bile, ithalatçý, yeterli talep saðlayabilmek için malýn fiyatýný artýrmasa da, tatlý kârýný elde etmeye
devam eder. Sorun, tüketicinin alabileceði fiyat seviyesini yakalayabilmektir.
Böylece yüksek enflasyon koþullarýnda fiyatý artmayan ithal
mallarý ile karþý karþýya kalýndýðýnda (ki burada iç piyasadaki talep
daralmasý belirleyicidir, yani sabit gelirlilerin gelirlerinde reel olarak artýþ olmamasýdýr) ve bu mallar enflasyon endeksinde önemli bir
aðýrlýða sahip kalemler ise, doðal olarak enflasyon rakamlarýnda
bir düþme görülecektir.
Ve ekonomiyle ilgili herkesin ve kendini ekonomist zanneden
küçük-burjuvalarýn çok iyi bildiði gibi, düþük kur, ithalatýn artmasý
demektir. Kurlardaki her düþüþ ve dolayýsýyla TLnin deðerindeki her
artýþ ithalatý artýrýr. Enflasyon endeksinde ithal mallarýn sayýsal olarak
çokluðu, giderek enflasyonda eksi rakamlarýnýn görülmesine yol
açar.
ATO baþkaný Sinan Aygünün açýkladýðý gibi, bugün DÝEnin
enflasyon endeksinde tenis topu bile yer almaktadýr. Açýktýr ki, tenis
topu ithal maldýr. Dolar olarak alýnan, ancak TLnin deðerlenmesiyle
fiyatý düþük görünen tenis topu, kaçýnýlmaz olarak enflasyonun
düþtüðünü gösteren bir sayýsal karþýlýða sahip olmaktadýr.
Günümüzün iyi ve olumlu ekonomik haberlerinden bir diðeri ise, iç talepte canlanma olduðudur. Üretimde ve kapasite kullanýmýnda önemli artýþlar olduðuna iliþkin verilerle yan yana getirildiðinde, enflasyonda düþüþ devam ediyorsa, talep ile arz arasýnda
ikinci aleyhine olan dengenin varlýðýný sürdürmeye devam ettiði sonucu çýkmaktadýr. Yani enflasyonun düþtüðüne ve talepte artýþ olduðuna iliþkin açýklamalara karþýn, piyasadaki arz talepten fazladýr.
Bu durumda fiyatlarýn düþmesinden doðal hiçbir þey yoktur. Hele ki,
iç pazar için üretim yapan küçük ve orta sermayenin yüksek faiz
oranlarýyla aldýðý kredilerle üretim yaptýðý düþünülürse, malýný satabilmek için tek yapabileceði þeyin fiyatlarý düþürmek olduðunu görmek için ekonomist olmak gerekmemektedir.
Böylece enflasyondaki eksi rakamlarýnýn temel nedeni:
1° Ýthal mallarýnýn toptan ve tüketici fiyatlar endeksinde artan
aðýrlýðý nedeniyle, dolarýn deðerindeki düþüþ;
2° Talepteki daralma, yani halkýn gelirlerinin reel olarak azalmasýdýr.
Her ikisinde meydana gelecek ters yöndeki bir deðiþme, kaçý-
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nýlmaz olarak enflasyonun yükselmesine neden olacaktýr.
Böylece, dolarýn düþmesi ile iç pazardaki talep daralmasý ekonominin bugün içinde bulunduðu durumun anlaþýlmasý için iki temel olgu durumundadýr.
Ýlk yanýtlanmasý gereken, dolarýn neden düþtüðü, yani TLnin
neden deðerlendiði sorusudur.
Bugün artýk mikro ekonomist olduklarý açýkça ilan edilen
dünün borsa uzmanlarýna göre, dolardaki düþüþün ilk nedeni, uluslararasý piyasalarda dolarýn euro karþýsýnda deðer kaybetmesidir.
Oysa bir euronun 1,20 dolar olmasý ile bir dolarýn 1,20 euro
olmasý TL açýsýndan hiçbir deðere sahip deðildir. Eylül ayý fiyatlarýyla ifade edersek, bir dolarýn 1.400 bin ve euronun 1.600 bin olmasý
ile, bir dolarýn 1.600 bin ve bir euronun 1.400 bin olmasý, TLnin deðerini bir kuruþ artýrmaz ve eksiltmez. Olsa olsa, evini dolarla kiralayan ile euro ile kiraya veren ev sahiplerinin TL olarak gelirlerinde bir
farklýlýk yaratýr ve evsahibi ile kiracý için sorun olarak ortaya çýkar. Ýç
piyasada ne talep daralmasýna, ne de yükselmesine yol açar.*
Demek ki, dolardaki düþüþün nedeni baþka yerde aranmalýdýr.
Bugün mikro olmayan tüm ekonomistlerin reddedemedikleri gerçek, emperyalist ülkelerin resesyon ve deflasyon olgularýyla karþý karþýya olduklarýdýr. Yani Avrupa ülkelerinde durgunluk ile
fiyat düþüþleri birlikte görülmektedir. Üretimde sürekli düþüþler
yaþanýrken, yani arzda artýþ gerçekleþmezken, fiyatlar düþmektedir.
Japonya baþta olmak üzere emperyalist ülkelerin merkez bankalarýnýn faiz oranlarýný sürekli düþürmelerine raðmen, durgunluk varlýðýný sürdürmekte ve fiyatlar düþmektedir. Bugün dünya ekonomisinde fiyat düþmesinin karþýlýðý deflasyonist geliþmedir. Hiçbir enflasyon sorunu yokken, deflasyonist politikalar uygulanmazken ortaya
çýkan deflasyon, yani enflasyon oranlarýnda eksi rakamlarýn ortaya
çýkmasý emperyalist ekonomilerin en temel sorunu durumundadýr.
Özcesi, emperyalist ülkelerde aþýrý-üretim bunalýmý varlýðýný
* Bilgi ve düþünce konusunda yaþanýlan bunalým çok daha önemlidir. Dolarla
evini kiralayan bir evsahibi, dolarýn deðer kaybetmesi ile gelir kaybýna uðrar. Dolayýsýyla
bu kaybýndan dolayý daha az tüketim malý talep edecektir. Yani talepte bir daralmaya
neden olacaktýr. Ancak kiracýsý da ayný miktarda tasarruf etmiþ olacaktýr. Dolayýsýyla birincinin tüketimindeki azalýþý telafi eder. Bu nedenle piyasadaki talep üzerinde
gerçek bir etkiye sahip deðildir. Olsa olsa, dün dolar deðer kazanýrken üzülen ve
keþke elim kýrýlsaydý da bu kontratý yapmasaydým diyen kiracý yerine þimdi evsahibi üzülüp ayný þeyleri söylemek durumundadýr.
Þüphesiz birden çok evi olan evsahibinin tükettiði mallar ile kiracýnýn tükettiði
mallar bir ve ayný deðildir. Evsahiplerinin daha yüksek fiyatlý mallarý (lüks) tükettiði
varsayýlýrsa, dolardaki düþüþten dolaylý olarak etkilenen kesim bu mallarýn üretici ve
satýcýlarý olacaktýr. Yani ancak böylesine bir sektörel talep daralmasý sözkonusudur.
Ama ekonominin bütünü açýsýndan (makro) kayýpla kazanç birbirine eþittir. Dolayýsýyla
makro ölçekte ve ulusal hesaplar açýsýndan sýfýrdýr.
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sürdürmektedir. Bu, emperyalist ülkelerdeki aþýrý-üretimin henüz
emilmediðini, yani bunlarý emecek bir talebin ortaya çýkmadýðýný,
arz ile talep arasýnda dengenin henüz kurulamadýðýný göstermektedir. Emperyalist ülkelerin metalarýnýn fiyatlarý sürekli düþme koþullarýnda iken, ayný mallarýn ithal edildiði ülkelerde yükselmesi zaten
ekonominin yasalarýna aykýrýdýr. (Spekülatif faaliyetleri ve politik kararlarý dýþta býrakýyoruz.)
Amerikan ekonomisi, giderek büyüyen ve etkisini artýran dýþ
ticaret açýðý, yani ithalat giderlerinin ihracat gelirlerinden fazla olmasý sorunu ile yüzyüzedir. Bu koþullarda Amerikan merkez bankasýnýn
faiz indirimleri etkili olamamýþ, kaçýnýlmaz olarak ihracatý artýrabilmek amacýyla dolarýn deðer kaybetmesini saðlayýcý uygulamalara
gidilmiþtir. Amaç, düþük deðerli dolarla ihracatý artýrmaktýr.
Öte yandan, Irak saldýrýsý ve iþgalinin masraflarýný karþýlayabilmek için uluslararasý piyasalara daha fazla dolar verilmiþtir ve verilmesi planlanmaktadýr. Özellikle Irakta dolarýn para birimi haline
dönüþtürülme planý, dolar miktarýnda artýþ anlamýna geldiðinden, dolarýn fiyatý düþme eðilimine girmiþtir.
Bu karþýlýksýz (alýrsýn kaðýdý boyayý, basarsýn parayý) ve deðeri düþük dolarlarýn Orta-Doðu piyasalarýna girmesi, hem uluslararasý
piyasalarda dolarýn deðer kaybetmesini getirirken, hem de Arap
turistler ve sukuk tahvilleri aracýlýðýyla deðeri düþmüþ ve karþýlýksýz
dolarlarýn Türkiyeye aktarýlmasý anlamýna gelmektedir. Böyle bir ortamda dolarýn deðer kaybetmesi kadar olaðan baþka bir durum yoktur.
Ayný þekilde, euronun deðer kazanmasýyla AB ülkelerinin ihracatta düþüþle yüzyüze gelmesi, özellikle bunun etkisinin Almanyada
büyük ölçüde hissedilmesi, euronun dolar karþýsýnda daha fazla deðer
kazanmasýna karþý uygulamalarý da beraberinde getirmektedir.
Ýþte bu iki geliþme, uluslararasý piyasalarda dolar-euro paritesini etkilerken, giderek geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin daha fazla emperyalist ülke metalarýný ithal edebilmeleri için kurlarý (dolar ve euro
olarak) düþük tutma politikalarýný gündeme getirmektedir. Ancak bu
düþük kur politikasý, dolar-euro savaþý olarak deðil, üçüncü ülkelerin ulusal paralarý karþýsýnda düþük kur politikasý olarak ortaya çýkmaktadýr. Bunun en temel aracý ise, tüm uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn risk analizlerini bir yana býrakarak, kýsa
vadeli ticari kredileri artýrmak olmuþtur. (Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþlarý bu duruma uygun olarak, gerek ulusal ölçekte, gerek sektörel ölçekte geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin kredi notlarýný
sürekli pozitife çevirmektedir. Oysa böyle bir pozitif için hiçbir
olumlu geliþme mevcut deðildir.)
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelere, özel olarak da ülkemize yönelik kýsa
vadeli ticari kredilerdeki artýþ, iç piyasalarda döviz bolluðuna yol
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açmaktadýr. Bankalarýn yanýnda þirketlerin de kolaylýkla alabilmeye
baþladýklarý bu kredilerle gelen dolarlar TLye çevrildiðinden dolarýn
deðer kaybý ortaya çýkmaktadýr.
Bugün Türkiyedeki bankalar ve holdingler, iç piyasadan düþük
fiyattan dolar alabilecek öz kaynaða sahip deðillerdir. Eylül ayý itibariyle piyasadan alabildikleri toplam dolar miktarý bir milyar dolar civarýndadýr. Bu miktar, dolar arzýndaki artýþ karþýsýnda, fiyatlarý
yükseltici hiçbir etkiye sahip deðildir.
Uluslararasý ekonomide sýcak para olarak adlandýrýlan kýsa
vadeli döviz giriþi çok büyük boyutlara ulaþmýþtýr. Emperyalist ülkelerdeki merkez bankalarýnýn faiz oranlarýný düþürmelerine paralel olarak para-sermayenin yönü yeniden geri-býraktýrýlmýþ ülkelere dönmüþtür. Ancak 2000 Kasým ve 2001 Þubat krizinden ders çýkarmýþ
olan bu para-sermaye doðrudan risk almamaktadýr. Sendikasyon
kredisi vb. adý altýnda risk, þirketlere aktarýlmaktadýr.
Enflasyon oranlarýnda eksi rakamlarýn görülmesinde diðer
büyük etkenin iç talepteki daralma olduðunu ise kimse inkar edememektedir. Yani halk kitlelerinin gelirlerinde nominal ve reel olarak meydana gelen düþüþler, talebi düþürmüþtür. Bu durumda, kredi
ile çalýþan sermaye kesimleri ve tüccarlar, mallarýnýn fiyatlarýný
düþürmek zorunda kalmaktadýrlar. Ticari kârýn kaynaðýnýn üretimden deðil de, alýcýnýn kandýrýlmasýndan geldiðini sanan tüccarlarýn
olduðu bir ülkede kendisini tatlý kârdan mahrum býrakacak bir
fiyat indirimini hiçbir tüccarýn gönüllü olarak yapmayacaðý açýktýr.
Þüphesiz bu olumsuz geliþmelerin yanýnda olumlu geliþmeler
de vardýr. Yaz aylarýnda iç piyasalarda gözle görülür bir canlanma
ortaya çýkmýþtýr. Genel olarak eðlence sektöründe önemli bir canlanma görülmüþtür. Kiþilerin gelirlerinde reel ya da nominal bir
artýþ mevcut deðilken ortaya çýkan bu talep artýþý, tümüyle hayalidir,
yani kredi kartlarý ile saðlanan bir artýþtýr.
Yapýlan açýklamalara göre, geçen yýl 18,5 milyar dolar olan
kredi kartý kullanýmý, ilk altý ayda 16 milyar dolar olarak gerçekleþmiþtir. Yapýlan hesaplamaya göre yýl sonu itibariyle kredi kartý kullanýmýnýn 30 milyar dolar olacaðý öngörülmektedir.
Bu hesaba bakýldýðýnda, bu yýl, geçen yýla göre 12 milyar dolarlýk daha fazla kredi kartý kullanýmý ortaya çýkmaktadýr. Ýþçilere ve
memurlara sýfýr olmasa da, en fazla %10luk bir ücret ve maaþ
artýþý yapýlacaðý açýkken, 12 milyar dolarlýk kredi kartý harcamalarýnýn
nasýl ödeneceði ise toplumsal bir soru olarak ortada durmaktadýr.
Medyanýn tam desteðinde yürütülen ekonomi iyiye gidiyor havasýnýn, ülke ekonomisinin iyileþtiði anlamýna gelmediði ne
denli açýksa da, yeni bir kriz dönemine girip girmeyeceði ise tam
bir belirsizlik içindedir. Makro ekonomik veriler ele alýndýðýnda belirsizlik daha da büyümektedir. Ve herkesin bilmesi gerekir ki, belir-
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sizlik yeni bir kriz döneminin öngünüdür.
2001 Þubat krizi sonrasýnda ekonominin yeni patronu Kemal Derviþ, IMFnin hazýrladýðý Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda
temel sorun olarak sürdürülemez iç borç dinamiðinden söz ediyorduysa da, bugün sürdürülebilir hale gelmiþtir. (Kemal Derviþle
birlikte sürdürülemez iç borç dinamiði deyimi, yerini iç borçlarýn
çevrilebilirliðine terk etmiþtir)
Þubat 2001 krizi öncesinde 45 katrilyon olan iç borç toplamý
Aðustos 2001de 102 katrilyon TL olmuþtur.
Kemal Derviþ döneminin sona erdiði 3 Kasým seçimlerinden
sonra iç borç toplamý 145 katrilyon iken, bugün 179 katrilyona
çýkmýþtýr.*
Benzer durum dýþ borçlarda da görülmektedir. 2001 Þubat
krizi döneminde 115 milyar dolar olan dýþ borç toplamý 2002 Ekiminde 127 milyar dolara çýkmýþ ve 2003 yýlýnýn ilk üç ayý sonunda 133
milyar dolara yükselmiþtir.
Böylece Þubat 2001de 181 milyar dolar olan iç ve dýþ borç
toplamý 2003 yýlý ortasýnda 260 milyar dolara ulaþmýþtýr. Bu borçlarýn 6 milyar dolarý dýþ borç olmak üzere toplam 47 milyar dolarý
AKPnin dokuz aylýk iktidarý döneminde gerçekleþmiþtir.**
Medya haberlerinin diliyle söylersek, dolardaki düþüþ
karþýsýnda Merkez Bankasýnýn yaptýðý müdahaleler sonucunda piyasadan 6 milyar dolar alýnmýþ ve böylece döviz rezervi 30 milyar
dolara yükselmiþtir.
Merkez Bankasýnýn dolarýn deðer kaybetmesi üzerine piyasalara müdahale etmesi, aldýðý dolar karþýlýðýnda piyasalara TL
vermesi anlamýna gelmektedir. Merkez Bankasýnýn aldýðý 6 milyar
dolar karþýlýðý olarak, yaklaþýk 9 katrilyon TL piyasalara verilmiþtir.
Bu iþlemin doðal sonucu, piyasadaki TL miktarýnda (emisyon miktarý) 9 katrilyonluk artýþ olduðundan (TL arzý) TLnin deðer kaybetmesi ve dolarýn deðerinin yükselmesidir. Ama yapýlan müdahalelere
raðmen böyle bir geliþme olmamýþtýr. Çünkü Merkez Bankasý dolar
alýmýyla piyasaya verdiði TLleri depo alým ihaleleri ile geri top* Dolar olarak toplam iç borçlar:
1$
$
Þubat 2001
680.00 TL
66 milyar
Aðustos 2001
1.400.000 TL
73 milyar
Kasým 2002
1.680.000 TL
86 milyar
Temmuz 2003
1.400.000 TL 127 milyar
** Bir zamanlar Kemal Derviþin yaptýðý gibi, yeni islamcý ekonomistler de bu
sayýlarýn gerçeði yansýtmadýðýný ileri sürmektedirler. Ýddia, iç borçlarýn TL cinsinden
olduðu, dolayýsýyla dolarýn deðer kaybetmesiyle dolar cinsinden borç toplamýnýn artmýþ
göründüðü þeklindedir. Böylece AKPnin saðlam kaynaklara dayanan bir bütçe
politikasý izlediði sanýsý yerleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Dolarýn Kasým 2002deki fiyatý
üzerinden hesap yapýldýðýnda bile iç ve dýþ borçlardaki artýþ 26 milyar dolar olmaktadýr. Bu miktar da yeterince büyüktür.
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lamýþtýr. Dolayýsýyla piyasada müdahale öncesine göre daha fazla
TL bulunmamaktadýr. Doðal olarak TLnin deðer kaybetmesi diye bir
olay sözkonusu deðildir ve yapýlan sadece gözboyamadýr.
TLnin aþýrý deðerlenmesini önlemeye yönelik Merkez
Bankasýnýn dolar alýmýnýn gözboyama olmasýnýn en açýk göstergesi
ise, medyanýn artýyor diye göklere çýkardýðý döviz rezervleri ile
ilgili verilerdir.
Merkez Bankasý net döviz rezervi (milyon $)
Mayýs 2003
28.383
Haziran 2003
28.450
Temmuz 2003 28.679
Aðustos 2003
28.450

Görüldüðü gibi, ortada ciddiye alýnabilecek bir döviz rezervi
artýþý bulunmamaktadýr.
Ve giderek büyüyen cari iþlemler açýðý ile ithalat hacmi ülke
ekonomisinin ne durumda olduðunu yeterince göstermektedir.
Dýþ Ticaret
Ocak-Temmuz (milyon $)
2002
2003
Ýhracat
19.515
25.512
Ýthalat
27.387
36.607
Dýþ ticaret
açýðý
-7.871
-11.094*
Cari Ýþlemler Dengesi (milyon $)
1999
-1.360
2000
-9.819
2001
3.396
2002
-1.391
2003 (yedi ay) -4.544

Tüm bu verilere iç ve dýþ borçlarýn 260 milyar dolara yükseldiðini de eklediðimizde, ekonominin, gösterilmeye çalýþýldýðý gibi
düzeldiðine ya da iyileþtiðine iliþkin hiçbir belirti bulunmamaktadýr. Ama yapýlan tüm medyatik propagandaya karþýn, hiç kimse
ekonominin iyileþmesiyle ilgilenmemektedir. Herkesin ilgilendiði
tek þey, ekonominin yeniden krize girip girmeyeceðidir. Bu nedenle, tüm iyimser haberlerin ardýnda yatan, kriz beklentisi ve
korkusudur.
Iraka asker göndermeyle ilgili olarak AKPnin ABD ile Dubaide
* Bavul ticareti ve altýn ithalatý rakamlarý eklendiðinde dýþ ticaret açýðý, 2002
Ocak-Temmuz döne-minde -4.100 $, 2003 Ocak-Temmuz döneminde -6.943 $
olmaktadýr.
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imzaladýðý 8,5 milyar dolarlýk kredinin dilimli ve her dilim için ayrýca
deðerlendirilecek olan koþullarý gözönüne alýndýðýnda, ekonominin
ve hazinenin ne denli çýkmaz içinde olduðu da görülmektedir.
Herþeyin spekülasyona, borsada kazanýlacaðý umulan kýsa vadeli kârlara, kredi kartlarý ile yapýlan alýþ-veriþlere indirgendiði bir
ortamda, ekonomik verilerle kimsenin ilgilenmeyeceði açýktýr. IMFnin
Dubai toplantýlarýnda büyük övgüler düzdüðü Türkiye ekonomisinin,
Eylül ayýnda krize gireceði beklentisi, yerini iyimserliðe býrakmýþtýr.
Böylece beklentiler hedeflerin önüne geçmiþtir.
Bugün ülke ekonomisi, IMFnin talimatlarýyla döviz çýpasýnýn
uygulandýðý 2000 yýlýndaki durumdan çok farklý deðildir. Þubat 2001de
adý ve oraný belirtilmeyen, ancak ülke tarihinin en büyük devalüasyonu öncesindeki iyileþme belirtilerinin benzeri haberler, bugün de
medya manþetlerinde yer almaktadýr. Tek farkla ki, medya Þubat
2001 krizinden ders çýkartmýþtýr, ödevini daha iyi yapmaktadýr.
Dünün tüm gündem maddeleri yerli yerinde durmaktadýr. Sýcak para yeniden gündeme gelmiþ, Dünya Bankasý ve onun yerli
þubesi Kemal Derviþ tarafýndan bile dile getirilmeye baþlanmýþtýr.
Ýthalattaki artýþ ve bunun sonucu olarak dýþ ticaret ve cari
iþlemler açýðýnýn büyümesi, yeniden faizlerin aniden yükselmesi için
uygun ortam oluþturmaktadýr.
Faizler %34lere düþerken, yeniden reel faizlerin çok yüksek
olduðundan sözedilmeye baþlanmýþtýr.
Açýk pozisyonlar yeniden konuþulurken, dünden farklý olarak, bankalardan daha çok, þirketlerin dikkati çekilmeye baþlanmýþtýr.
Bugün ekonominin ilk büyük ve acil sorunu, þirketlerin açýk
pozisyonlarý ve buna baðlý olarak sýcak paranýn giderek büyük
miktarlara ulaþmasýdýr. Vestelin üretimiyle ilgili yaptýðý ithalatlarda,
tedarikçileri ile olan alým satým anlaþmalarýndaki yükümlülüklerini
finanse etmek için Türkiyede ilk kez gerçekleþen modelle 80
milyon dolar sendikasyon kredisi almasý ve Turkcellin 100 milyon
dolar islami ilkelere dayanan murabaha sendikasyon kredisi peþinde koþmasý, þirketlerin açýk pozisyonlarý yanýnda, ödeme güçlüðü
içinde olduklarýný ve Batý bankalarýndan kredi alamadýklarýný göstermektedir.
Yine de, herþeye ve gerçeklere raðmen, ekonominin iyileþtiðinden söz edilmeye devam edilmektedir. Aþaðýdaki haber, ekonominin iyileþme anatomisini göstermeye yetecektir:
Tarkan için camiye özel ýþýklandýrma
Balkanlarýn, Ortadoðunun ve Türkiyenin en büyük
camisi olan Adanadaki Sabancý Merkez Camiinin ýþýklarý,
konser için Adanaya gelen mega star Tarkan için de yandý...
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Turneye çýkan Tarkan, ekibiyle Sabancýlar tarafýndan Seyhan Nehri kýyýsýnda inþa edilen Hiltonsaya yerleþti.
Tarihi Taþköprü ve Sabancý Merkez Camii manzaralý kral
dairesi pop yýldýzýna tahsis edildi. Genellikle kandil geceleri,
Ramazan ayýnda ve cuma akþamlarý kandil ýþýklarý yakýlan
Merkez Camiinin ýþýklarýnda bir aksama olmamasý için de,
cami görevlilerine mesaj iletildi. Hiltonsanýn bulunduðu Seyhan Nehrinin karþý kýyýsýnda yer alan caminin ýþýklý görüntüsünün konuklarý çok etkilediði otel yetkililerince ifade edildi...
Adana Müftüsü Mehmet Barýþ, muhteþem caminin
gurur kaynaklarý olduðunu belirterek, þöyle konuþtu:
Bizi arýyorlar, Otelimizde þu kiþiler var diyorlar.
Mümkün olup olmadýðýný soruyorlar, biz de caminin ýþýklarýný
yakýyoruz.
Tütsülü odadan camiyi seyretti
Opetin sponsorluðunda Full Force konserler dizisini sürdüren Tarkan ve ekibine Hiltonsada 32 oda tahsis
edildi. Tarkanýn isteði üzerine odasýna üzüm suyu, tütsü,
fýndýk, fýstýk, özel þarap ve meyve konuldu. Tarkan Gaziantepte yediði acý kebap nedeniyle mide rahatsýzlýðý geçirdiði
için Adana kebabý acýsýz ikram edildi.
[Hürriyet, 12 Eylül 2003]
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Borsa Yatýrýmcýlarýnýn
Yüzü Gülerken...
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 75, Eylül-Ekim 2003

Ancak daima anlamsýz þeylere yapýþýp kalan,
Haris elleriyle topraklarý kazarak define arayan
Ve bir solucan bulunca sevinen dar kafalýlar,
Bütün ümitlerini kaybetmiyorlar.
(Goethe, Faust)

... onlar da bir zamanlar belki iyi insanlardý. Annebabalarýnýn ya da çocuklarýnýn çok iyi bildiði gibi, borsa
yatýrýmcýlýðý baþladýktan sonra deðiþmiþlerdi. Belki politik olarak kendilerini solda tanýmlýyorlardý, belki de ülkenin içinde bulunduðu durumun temelinde emperyalizme baðýmlýlýðýn yattýðýný düþünüyorlardý. Ama ne olduysa
oldu, borsa macerasýyla birlikte deðiþtiler. Bir zamanlar,
ülkenin insanlarýný, gençlerini ve hatta kendi çocuklarýný
Amerikan emperyalizminin hizmetine vererek elde edilecek dolarlarýn rüyasýný görmezlerdi. Ve belki bir bürokrat olarak, bir memur olarak, dürüst, ahlaklý, görevini tam
olarak yapan, rüþvet almayan bir insandý. Ama borsaya
yatýrdýðý paralarýnýn küçüldüðünü, kredi kartlarýnýn temerrüt faizlerinin büyüdüðünü gördükçe iþini bilen memur
haline geldi. Ve þimdi yeniden gülebileceði, insan gibi
insan olabileceði günlerin hayalini bile kurmakta zorlanmaktadýr. Onun bu hayalinin gerçekleþtirebilmesi için son
bir fýrsat yeterli olacaktýr, yeter ki Amerikanýn istedikleri
yerine getirilsin. Sonra... Belki tövbekar olacaktýr. Bir daha
borsaya para yatýrmayacak, iþini layýkýyla yapacak, rüþvet
almayacak, kýsacasý ailesiyle birlikte borsasýz yeni bir
yaþama baþlayacaktýr... Yeter ki borsa bir kez onun için
yükselsin!

Kurtuluþ Cephesinin 74. sayýsýnda Borsa Yatýrýmcýlarýnýn
Yüzü Ne Zaman Gülecek? baþlýklý yazýmýzý yukardaki sözlerle
bitirmiþtik. Ve aradan iki ay geçtiðinde, Amerikanýn isteklerinin, yani
Iraka asker gönderilmesinin ilk adýmý olarak 8,5 milyar dolarlýk kre-
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dinin imzalanacaðý haberleriyle borsa coþtu.
Kolay yoldan, emek harcamaksýzýn, üretmeksizin ve karþýlýk
ödemeksizin yaþamanýn ve köþe dönmecilikin baþlý baþýna bir dünya görüþü haline getirildiði, kent küçük-burjuvazisinin yaþam tarzý
haline dönüþtüðü bir tarihsel dönemde, hiç þüphesiz borsa baþ tacý
edilmek durumundadýr.
1982de bankerlere varlarýný yoklarýný yatýrarak kolay yoldan
para kazanma yolunu tutanlar, her kaybettiklerinde, daha büyük hýrs
ve þevkle yeni kaybetme araçlarýna yönelmiþlerdir. Kýsa vadeli birkaç
kazançtan sonra gelen topyekün kayýplar, týpký milli piyango bileti
gibi, bir gün bana da çýkabilir mantýðý ile, yeni bir yatýrým aracý
arayýþýnýn baþlangýcý olmuþtur.
Borsa simsarlýðýný kurnazlýk olarak öðrenmiþ birkaç eðitim
görmüþ kiþinin birkaç yýllýk luxus ve zeytin aðacý yaþamlarý gözleri
karartmaya yetmiþtir.
Bütün bu þaþalý ve tantanalý görüntünün ardýnda borsa, ne
olduðu bilinmeyen ve bilinemeyen bir tabu haline gelmiþtir.
Kendisini Amerikan yuppisi zanneden, zaman zaman kafasýný kazýttýrarak büyük borsa uzmaný imajýyla ortalýkta dolaþan,
Ertuðrul Özkökün siyah laptoplu dinamik genç iþadamýnýn tabusu olan borsa, onlar için bir yaþam tarzýdýr. O, kendisini gelmiþ
geçmiþ tüm tabularý yýkmaya adamýþsa da, borsaya toz kondurtmayacak kadar tutucudur. Onlarýn tapýnaðý borsa ve tanrýsý borsa endeksidir.
Kimisi holdinglerin yatýrým danýþmanlýðý servislerinde prim
karþýlýðý çalýþýrken, kimileri yatýrým ortaklýðý personeli olarak görev
yaparlar. Bazýlarý ise, holdinglerin halkla iliþkiler ya da yeni adlarýyla PR bölümlerinde medya için manipülasyon amaçlý haberler
üretmekle uðraþýrlar.
Sayýlarý, etkilerine ve etki alanlarýna göre çok küçüktür. Kafa
yapýlarý, mantýklarý, tüm üniversite öðrencilerini etkileyecek kadar
yaygýndýr. Üretilen haberlerle, reklamlarla, televizyon dizileriyle etkinliklerini sürdürürler ve yeniden üretirler. Tüm görünümlerindeki
ortak yanlara karþýn, borsa konusunda tek bir fikre de sahip deðillerdir.
Kimisine göre borsa, uzun vadeli yatýrým aracýdýr. Bunlara
göre, borsa yatýrýmcýsý, hesaplarýný uzun vadeli yapmalý, alacaðý
kaðýtlarýn performans kriterlerine dikkat etmeli, þirketin yýllýk bilançolarýný izlemeli ve yatýrýmýný bir sepet gibi düþünerek, deðiþik
yatýrým araçlarý arasýnda orantýlý olarak daðýtmalýdýr. Riski yüksek
hisseler alarak hýzlý kazanma yoluna gitmek yerine, bu riski daðýtan baþka kaðýtlara da yatýrým yapmalýdýr. Hatta, en iyisi, biraz
dolar, biraz euro, biraz altýn, biraz hazine bonosu ve kalaný ile hisse
senedi satýn alýnmalýdýr. Bu sayede risklerden korunulmuþ oluna-
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caðýna inanýrlar.
Bir bölüm borsa danýþmaný ise yaþamda risk almaktan hoþlananlar için vardýrlar. Bunlar boðalar olarak, kafalarýný New-York
borsasýnýn CEOsu Dick Grasso gibi kazýtmýþ olabilecekleri gibi, saçlarýný at kuyruðu yapmýþ yuppi görünümünde de olabilirler. Siyah
camlý jiplere binmekten, eðlenmekten ve risk almaktan hoþ- lananlar için borsa büyük bir heyecan yeridir. Kýsa sürede, hatta birkaç
saat içinde vurup çýkan ve kazanýlan para ile Lailada eðlenmek
isteyenlerin danýþmanýdýrlar. Bunlarýn tavsiyesine göre borsa, beklentilerin satýn alýndýðý yerdir. Ýyi bir av köpeði gibi, beklentinin
kokusunu iyi alanlar için, borsa tam istenilen yerdir.
Üçüncü borsacý tipi ise, kendisini ayý olarak görür. Büyük
miktarlarla oynar ve ayý gibi büyük paralarla piyasayý ezer geçer.
Ne yazýk ki bunlarýn böylesine ayýlýk yapabilecek büyük paralarý
yoktur. Bu yüzden deðerlerinin büyük bir holding tarafýndan
keþfedilmesini beklerler. O güne kadar deðiþik medya organlarýnda borsa habercisi olarak çalýþarak günlerini geçirirler. Makro ekonomiden, makro büyüklüklerden ve global ekonomideki geliþmelerden
konuþmayý severler.
Oysa borsa, sermayenin mutlak gücünün dolaylý yoldan
yürütüldüðü yerdir. Bir yandan hükümete ve memura rüþvet
vererek, diðer yandan borsa aracýlýðýyla hükümetlerle ittifak kurarak bunu gerçekleþtirir. Devlet borçlarý arttýðý oranda, borsanýn
devlet üzerindeki gücü artar.
Diðer yandan borsa, küçük yatýrýmcýlarýn parasýyla düþük
faizli kredi saðlama yeridir.
Ve son olarak, her türlü spekülasyonun egemen olduðu bir
alandýr borsa. Hiçbir ekonomik deðere sahip olmayan, içi boþaltýlmýþ
þirketlerin hisselerinin pazarlanmasý yoluyla vurgun yapýlan yerdir.
T. Özalýn yap-iþlet-devret formülü gibi, al, spekülasyon yap ve
sat formülü geçerlidir.
Ýþte borsa, bu ayýlar ile boðalar arasýnda, av köpekleri ile
spekülatörlerin yeri haline gelir. Amaç tektir: küçük yatýrýmcý olarak adlandýrýlan küçük-burjuvalarýn birikimlerini toplayarak sermayenin hizmetine vermektir.
Doðal olarak, borsa macerasýnda tüm fatura küçük yatýrýmcýya ve iç borçlanma senetleri yoluyla borsaya baðlanmýþ olan devlete çýkar. Kaybetmenin bir alýþkanlýk ve yaþam tarzý haline geldiði
borsada geçerli olmayan ve gerçekleþmeyen tek þey tövbekarlýktýr.
Televoleci ekonomistlerden, Kemal Derviþin arkadaþý, bir
zamanlarýn CHP genel baþkan adayý, saygýdeðer Prof. Hurþit Güneþ
son günlerdeki borsa yükseliþine iliþkin þunlarý yazmaktadýr:
Borsada beklenen yükseliþ gerçekleþiyor
Þu anda borsadaki yükselme çok gecikmiþ bir olgu.
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Çünkü iki yýldýr veriler olumlu geliyor, bir yandan enflasyon düþüyor, diðer yandan ihracata dayalý bir büyüme gözleniyor, fakat bir türlü borsada yaprak kýmýldamýyordu.
Malum; büyüme ortamlarýnda þirket karlýlýklarý arttýðýndan,
borsadaki fiyatlar da yürür.*
Prof. Hurþit Güneþe göre, 2000 yýlý baþýnda borsa 20 bine
dayanmýþ, hatta geçmiþti. O tarihte kurlar bugünkü düzeyinin üçte
biri kadardý. Kýsacasý bu hesaba göre þimdi borsa endeksinin 60 bine
dayanmasý gerekiyordu. Gerçi o zaman borsa aþýrý þiþmiþti. Üstelik
kriz sonrasý her þeyin fiyatý düþtü. Kýsacasý, þimdi borsanýn 25-30 bin
aralýðýnda olmasý daha normaldir.
Evet, Hurþit Güneþe göre, borsa endeksinin 60 bine dayanmasý gerekiyorsa da, 25-30 bin aralýðýnda olmasý normaldir. Ancak,
Ýstanbul Borsasý, henüz 14.000leri test etmekle meþguldür.
Bu kafayla hareket edildiðinde, gün alým günüdür. Her hisse kapýþ kapýþ alýnmalýdýr. Ne de olsa, saygýdeðer Prof.umuz borsanýn normalinin 25-30 bin olduðunu söylemektedir ve bugün henüz
14 binlerde dolaþmaktadýr. Hurþit Güneþe inanarak hisse alanlar,
endeks 25-30 bin Hurþit Güneþ normaline çýktýðýnda %100 kâr edeceklerdir! Kýsacasý, bir yatýr iki al!
Herþey iyi ve hoþ olsa da, borsanýn gerçek deðerini ya da
aþýrý þiþkinliðini kim ve neye göre belirleyecektir?
Eðer borsa, beklentilerin satýn alýndýðý yer ise ve birileri Iraka
asker gönderilmesi karþýlýðýnda Amerikadan 8,5 milyar dolar geleceði beklentisi içinde ise, satýn alýnan beklenti nedir?
Herkes bilmektedir ki, borsada Amerikan kredisi deðil, þirketlerin borsaya kota ettikleri hisse senetleri satýn alýnýr. Amerikan kredisi herhangi bir þirketin kasasýna gitmeyeceðine göre, hangi hisse
senedinin kâr (borsacý diliyle prim) getireceði nasýl bilinecektir?
Bunlarýn arz-talep iliþkisi dýþýnda hiçbir yanýtý bulunmamaktadýr. Eðer birileri (her zaman olduðu gibi küçük yatýrýmcý) Amerikan
kredisi geleceði belli olunca borsanýn yükseleceðini düþünüp daha
fazla para yatýrma eðiliminde ise, beklentileri satýn almak olanaklýdýr. Yapýlacak tek þey, bu küçük yatýrýmcýnýn eðilimini hesaplayýp,
hangi hisseleri alabileceðini tahmin edip, bu hisseleri ondan önce ve
düþük deðerden satýn almaktan ibarettir. Sonra küçük yatýrýmcý
elindeki küçük parasý ile çýkýp gelecektir. Alýnan hisse senetlerini onlara daha yüksek fiyattan satarak, kýsa günün kârý cebe atýlacaktýr.
Küçük yatýrýmcý artýk mutlu olabilir. Yükseleceðini umduðu
borsaya parasýný yatýrmýþ ve karþýlýðýnda þu ya da bu þirketin hisse
senedine sahip olmuþtur. Artýk tek yapacaðý iþ, aldýðý hisse senedinin
daha yüksek bir getiri saðlayacak hale gelmesini beklemektir.
* Milliyet, 23 Eylül 2003.
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Ýþte borsanýn gerçekliði de burada yeniden baþlar.
Alýnan hisse senedinin gerçekten deðer kazanabilmesi için, o
hisse senedini çýkaran þirketin kârlarýnýn yükselmesi gereklidir. Ancak bu da yeterli deðildir. Þirketin, ayný zamanda elde ettiði kârlarýný
hisse sahiplerine temettü olarak daðýtýyor olmasý gerekir. Doðal
olarak, þirketin temettü miktarý ve oraný, hisse senedinin gerçek
deðer artýþýný ifade eder.
Eðer borsaya kota edilmiþ bir þirket, yýl içinde %20 kâr elde
etmiþ ise ve bunu hisse sahiplerine ayný oranda daðýtýrsa, hisse senedinin deðeri %20 artmýþ olacaktýr. Yýl baþýnda 1.000 dolarlýk hisse senedi alan küçük yatýrýmcýnýn elindeki hisse, yýl sonunda %20 kâr
payý (temettü) ile 1.200 dolar deðerinde olacaktýr. Artýk o, güvenli
bir biçimde hisse senedini %20 fazlasýyla satabilir.
Ancak eðer hisse senedini yeni deðerinden satmayýp, sadece
temettü payýný almakla yetinirse, elindeki hisse senedinin deðeri yeniden ilk alýþ fiyatýna düþecektir, yani 1.000 dolar olacaktýr.
Böylece, 1.000 dolarlýk hisse senedi, %20 faiz getiren herhangi
bir mevduattan, hazine bonosundan daha baþka bir þey deðildir.
Bu durumda borsanýn iyi bir yatýrým aracý olarak kabul edilmesinin tek yolu, yýllýk temettü oranýnýn, ortalama faiz oranýndan
daha yüksek olmasý ile olanaklýdýr. Bu nedenle, þirketlerin
performansýna, yani yýllýk kâr ve temettü oranlarýna bakýlarak, borsanýn herhangi bir faiz getiren yatýrým aracýndan daha fazla getiri
saðlayýp saðlamayacaðýna bakýlmak durumundadýr.
Örneðin Ýþ Bankasý-Doðan Holding ortaklýðý olan Petrol Ofisinin
(POAÞ) 2002 yýlý kârý 228 trilyon TL olmuþtur. Toplam sermaye miktarý 252 trilyon TL olduðuna göre, POAÞýn 2002 yýlý kâr oraný %90
olmaktadýr. Yani 1.000 TL nominal deðerli POAÞ hissesinin 2002 yýlý
sonu itibariyle deðeri 1.900 TLdir.
1.000 TL nominal deðerli hisse senedinin 2002 yýlýndaki borsadaki fiyatý ise 34.000 TL seviyesinde olmuþtur.
Bu durumda %90 kâr oraný üzerinden nominal fiyattan hisse
baþýna elde edilen 900 TLlik kâr, borsa fiyatýndan %2,6 olmaktadýr.
2002 yýlý enflasyonu %26,4 olduðuna göre, POAÞ hisselerinin reel
getirisi -%24 olmaktadýr. Yani POAÞ hissesi alan küçük yatýrýmcý
2002 yýlýnda %24 zarar etmiþtir.
Ancak bu zarar sadece kâr payý üzerinden görülen zarardýr.
Öte yandan 2002 yýlýnýn Mart ayýnda 34.000 TLden satýlan POAÞ hisselerinin bugünkü fiyatý 4.650 TLdir. Kü-çük yatýrýmcýnýn (ki toplam 98 bin kiþidir) buradaki zararý %86dýr.
Böylece POAÞa nominal hisse baþýna %90 kâra gidenler, borsa fiyatýndan %86 zararla oturmuþlardýr.
Görüleceði gibi borsa, tümüyle spekülasyona dayanan deðer
þiþirici tapýnak durumundadýr.
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Yeniden Amerikan kredisi ile coþan borsaya dönecek olursak, Eylül ayýna 11.652 seviyesinden baþlayan ÝMKB-100 endeksi, 19
Eylül günü 13.663e yükselmiþ ve kredi anlaþmasýnýn Dubaide imzalanmasýyla birlikte (23 Eylül) 14.031 olmuþtur. Böylece ÝMKB-100
endeksi 2.372 puan artarak %20 deðer kazanarak coþmuþtur.
Herþey iyi olmakla birlikte, biz, POAÞýn küçük yatýrýmcýsýna
birkez daha bakmak durumundayýz.
1 Eylül günü 4.375 TL olan POAÞ hisseleri 19 Eylülde 4.624
seviyesine yükselmiþ ve 23 Eylül günü 4.675 seviyesine çýkmýþtýr.
Deðer kazanma oraný %6dýr. Coþan borsanýn hiçbir coþku göstermeyen hissesi olarak POAÞ, Ertuðrul Özköke fazlaca bir getiri
saðlayamamýþtýr. 98 bin küçük yatýrýmcýnýn, geçen yýl 34 bin liradan aldýðý hisse senetlerinin eski deðerine ulaþtýðýný görebilmesi için,
POAÞ hisselerinin %627 deðer kazanmasýný, dolayýsýyla ÝMKB-100
endeksinin %2.069 yükselmesini beklemek durumundadýr. Bu da
endeksin 290.301e ulaþmasý demektir.
Ama yine de POAÞ yatýrýmcýsý fazlaca üzülmemelidir! Ne de
olsa arkasýnda Doðan Holding ve %5le çalýþan tetikçisi Ertuðrul Özkök vardýr. Dün yaptýklarý gibi, yarýn da yeni haberler üreterek POAÞ
hisselerinin yükselmesini saðlayabilirler.* Ancak POAÞ hisselerinin
fiyatýný %627 yükseltmeye Ertuðrul Özkökün bile gücünün yetmeye* Medya holdinglerinin þirketlerine çýkar saðlamak amacýyla, kendi gazete ve televizyonlarýný kullanmalarý olaðan iþler haline gelmiþtir. Kimi zaman devlet teþvikleri ya
da ihaleleri alýmý için bir þantaj aracý olarak kullanýlan medyanýn borsayla iliþkisi,
sürekli gerçek dýþý haberlerle, kendi þirketlerinin borsadaki deðerini alabildiðine
yükseltmek þeklinde olmaktadýr. Borsa yasasýnca yasak olan manipülasyon
yaparken en sýk kullanýlan yöntem, þirkete iliþkin önemli bir olayý haber haline
getirmek olmuþtur.
POAÞýn ödeyemez hale geldiði borçlarý karþýlýðýnda ipotek edebileceði tek þey
hisse senetleri olmuþtur. Ýpotek aþamasýnda yapýlan manipülasyonlarla POAÞ hisseleri
belli oranda yükseltilerek alacaklýlarý aldatmaya çalýþmýþtýr.
Medya aracýlýðýyla en son yaptýklarý manipülasyon Amerikan emperyalizminin
Irak saldýrýsý öncesinde baþlamýþtýr.
1 Mart günü tezkerenin TBMMde kabul edilmemesi üzerine 40 bin Amerikan
askerinin Türkiyeye yerleþmesinin önünün kapanmasýyla POAÞ alacaklýlarý kapýya
dayanmýþlardýr. Bunun üzerine 16 Mart tarihli gazetelerde þu haber yer almýþtýr:
Savaþýn yakýtý POAÞtan
Aydýn Doðan Grubunun yüzde 50 ortaðý olduðu Petrol Ofisi A.Þ. turnayý gözünden
vurdu. Kuzey Iraka cephe açýlýnca Amerikan Ordusunun kullanacaðý akaryakýtýn
büyük bölümünü POAÞ saðlayacak.
Bu haberle ilgili olarak POAÞýn ÝMKBye gönderdiði açýklamada þöyle denilmiþtir:
Bilindiði gibi olasý Irak Harekatý kapsamýnda ABD Silahlý Kuvvetleri, çeþitli konularda (taþýma ve üslerin modernizasyonu gibi) Türkiyedeki özel ve kamu
kuruluþlarýndan hizmet temin edebilmek amacý ile görüþmeler yapmaktadýr.
Bu çerçevede ABD Silahlý Kuvvetleri akaryakýt ihtiyacýnýn bir kýsmýnýn karþýlanmasý
için çeþitli akaryakýt daðýtým þirketlerinden teklif istemiþ olup, þirketimizce de istenen
teklif için kotasyon verilmiþtir.
Sözkonusu teklifler ABD Makamlarý tarafýndan deðerlendirilmekte olup, ancak
ABD Silahlý Kuvvetleri ile þu ana kadar herhangi bir genel anlaþma yapýlmamýþtýr.
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ceði kesindir.
Yýllar boyu insanlarýn (elbette bu insanlar, küçük yatýrýmcýlardýr) ellerindeki paranýn enflasyon karþýsýnda erimemesi için bir
yol olarak borsaya yöneleceði beklentisiyle pusuda bekleyen borsa
simsarlarýnýn, herþeyin bu kadar iyi gittiðinin söylendiði bir ortamda sevinçle ellerini oðuþturduklarý açýktýr. Ama yine de bekledikleri
oranda geliþme olmamýþtýr.
Dünya ekonomisinin düzelme sinyalleri verdiðinin gazete
haberlerinde sürekli yer aldýðý bir ortamda istenilen seviyeye yükselemeyen ÝMKB endeksi, þimdilik bu birkaç binlik artýþla mutlu olmaya çalýþacaktýr.

12 Eylül 2003
15 Eylül 2003
16 Eylül 2003
17 Eylül 2003
18 Eylül 2003
19 Eylül 2003
22 Eylül 2003
23 Eylül 2003
24 Eylül 2003
25 Eylül 2003
26 Eylül 2003
29 Eylül 2003
30 Eylül 2003

Dow Jones
$
9.471 ñ
9.448 ê
9.567 ñ
9.545 ê
9.659 ñ
9.644 ê
9.535 ê
9.576 ñ
9.425 ê
9.343 ê
9.313 ê
9.380 ñ
9.283 ê

DAX
€
3.508 ê
3.516 ñ
3.564 ñ
3.561 ê
3.612 ê
3.578 ê
3.456 ê
3.411 ê
3.307 ê
3.326 ñ
3.324 ê
3.323 ê
3.257 ê

ÝMKB-100
12.715
12.662
13.005
12.958
13.419
13.663
13.845
14.031
13.798
13.935
13.758
13.255
13.055

ñ
ê
ñ
ê
ñ
ñ
ñ
ñ
ê
ñ
ê
ê
ê

Konu ile ilgili geliþmeler Baþkanlýðýnýza ve kamuoyuna en kýsa zamanda duyurulacaktýr.
Ancak en kýsa zaman Irak saldýrýsýnýn sona erdiði 10 Nisan olmuþtur:
17.02.2003 ve 04.04.2003 tarihli yazýlarýmýzda belirtildiði üzere ABD Silahlý Kuvvetlerinin akaryakýt ihtiyacýnýn bir kýsmýnýn karþýlanmasý için þirketimizce istenen teklif
için kotasyon verildiði Baþkanlýðýnýza bildirilmiþtir. Sözkonusu teklifler ABD Makamlarý
tarafýndan halen deðerlendirilmekte olup, þu ana kadar herhangi bir genel anlaþma
yapýlmamýþtýr.
Þirketimize ulaþan bilgiler, ABD Silahlý Kuvvetlerinin Yumurtalýkta yeralan kendilerine ait depolarý vasýtasý ile yurt dýþýndan tedarik ettikleri akaryakýtlarý tankerlerle
Kuzey Iraka nakletmeye baþladýðý doðrultusundadýr.
Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsýnýn sona erdiði, Türkiye sýnýrlarý içinde
konuþlanan Amerikan askerinin bulunmadýðý bir tarihte, teklifler ABD makamlarý
tarafýndan halen deðerlendirilmekte olduðundan söz edildikten sonra, ABDnin
Yumurtalýkta kendilerine ait depolardan akaryakýt sevkettiði bilgisi (istemeye istemeye) açýklamaya eklenmiþtir.
Tezkere kabul edilmediði için Amerikan ordusuna satacaðý akaryakýttan elde
edeceðini umduðu kârlarýndan olan POAÞ, bu manipülasyonla yine de alacaklýlarýný
bir ay süre ile atlatabilmiþtir.
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Dünya ekonomisinin düzelip düzelmemesi, Almanya ve Japonya baþta olmak üzere, emperyalist ülke ekonomilerinin durgunluk
içinde olmalarý, Amerikan bütçesinin rekor açýk veriyor olmasý borsa
simsarlarýnýn ve onlar tarafýndan güdülenen küçük yatýrýmcýlarýn
umurunda deðildir.
Her ne kadar onlar, globalizm yandaþý olsalar da, tüm
varoluþlarý ÝMKBnin yerel bir borsa olarak kalýyor olmasýna baðlýdýr.
Yerel ve içe kapanýk bir ekonomi karþýtýymýþ gibi görünüyorlarsa da,
ÝMKB, yerel ve içe kapanýk olduðu sürece spekülasyon yapabileceklerini çok iyi bilmektedirler. Borsa vurgunlarý ile Lailada, Bodrumda eðlenebilmek için globalizmden bile vazgeçmeye hazýrdýrlar.
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Cumhuriyetin
80. Yýlýnda
Türkiye Ekonomisi
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 77, Ocak-Þubat 2004

2003 yýlýnýn son günlerine yaklaþýlýrken en sýk duyulan söz,
ekonomide olumlu geliþmelerin sürdüðü, verilerin olumlu olduðu
idi.
Yazýlý ve görsel medyanýn yayýnlarýna bakýldýðýnda, ihracat,
bir önceki yýla göre, %32,4 artarak 48 milyar dolarla rekor kýrarken,
faiz oranlarý %22ler seviyesine düþmüþ, sanayi üretim endeksi %8
artmýþ, tüketim eðilimi anketleri birbiri ardýna olumlu çýkmaya
baþlamýþ vs. derken, enflasyon canavarý %20ler seviyesine inerek
olumlu geliþmeleri perçinlemiþtir!
Ekonomide böylesine olumlu hava eserken, kaçýnýlmaz olarak, borsa yükseliþe geçmiþ, tarihi rekorunu kýrmýþ, 20.000ler seviyesini görmüþtür.
2004e girildiðinde ise, olumlu hava yerini uyarýlara býrakmýþtýr. Televoleci ekonomistler baþta olmak üzere, tüm medya ekonomistleri ekonomideki olumlu geliþmenin kalýcýlaþabilmesi için
2004 yýlýnýn kritik yýl olduðunu, popülist politikalardan uzak durulmasý gerektiðini yazmaya baþlamýþlardýr.
Enflasyon Oranlarý
TEFE
2000
32,7
Bir Önceki Yýlýn
2001
88,6
Aralýk Ayýna
Göre Deðiþim
2002
30,8
(%)
2003
13,9
2000
51,4
12 Aylýk Ortalamaya
2001
61,6
Göre Deðiþim
2002
50,1
(%)
2003
25,6

TÜFE
39,0
68,5
29,7
18,4
54,9
54,4
45,0
25,3
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Medyada uyarý yazýlarýnda belirgin bir artýþ olmasýna karþýn,
genel söylem ekonomik kriz döneminin sona erdiði, olumlu
geliþmelerin süreceði üzerine olmaktadýr. Tüm yapýlan ise, deðiþik
ekonomik verileri alt alta dizerek, bir önceki aya ya da yýla göre
geliþmelerin olumlu olduðunu göstermekten ibarettir.
2003 yýlýnda AKP hükümetinin ekonomik geliþmeyi etkileyen,
dolayýsýyla olumlu havanýn oluþmasýna yol açan sözü edilebilir bir
icraatý bulunmadýðý halde, ortaya çýkan olumlu tablo tümüyle
AKPye mal edilmeye çalýþýlmýþtýr.
Geniþ halk kitlelerini etkilemede baþlý baþýna bir propaganda
konusu durumunda olan enflasyon olgusu, olumlu tablonun en
önemli unsuru olmuþtur. Kimilerine göre %18,4e, kimilerine göre
%25,3e düþen tüketici fiyatlarý endeksi, hem ekonomideki iyileþmenin, hem de AKP iktidarýnýn baþarýsýnýn göstergesi haline getirilmiþtir.
AKP hükümetinin hiçbir olumlu icraatý mevcut deðilken
enflasyon oranlarýndaki düþüþ, günlerini tavla muhabbetleriyle geçiren köþe yazarlarýný bir süre þaþkýnlýða düþürmüþse de, þaþkýnlýk kýsa
sürede atlatýlmýþ ve düþük enflasyon rakamlarýnýn nedenleri üzerine
açýklamalar yapýlmaya baþlanýlmýþtýr. Yapýlan deðerlendirmelere ve
yorumlar ise, medyaya egemen olan dört sermaye gurubunun çýkarlarýna uygun olarak þekillenmiþtir.
Oysa soldan devþirilmiþ küçük-burjuva ekonomistlerinin yýllarca dillerinden düþürmedikleri liberal ya da neo-liberal klasik iktisat öðretilerine göre iki tür enflasyon mevcuttur: Maliyet enflasyonu
ve talep enflasyonu.
Televoleci ekonomist ünvanýna sahip Asaf Savaþ Akat bu
klasik enflasyon tanýmýný þöyle yapmaktadýr:
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.*
Görüldüðü gibi, maliyet enflasyonu oldukça açýk ve anlaþýlýr
bir þekilde tanýmlanýrken, talep enflasyonu talebin arzýn üstünde
* Asaf S. Akat, Yüksek Enflasyonun Ekonomi Politiði.
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seyretmesi þeklinde tanýmlanarak muðlaklaþtýrýlmaktadýr. Talep
enflasyonu ile söylenmek istenen, tüketicilerin, yani halk kitlelerinin
gelirlerinin istenilenden daha fazla artmasýdýr. Kendi sözcükleriyle
kamu harcamalarýnýn açýk bütçelerle finansmaný, para arzýnýn ekonominin likidite ihtiyacýndan daha fazla artýrýlmasýyla halkýn eline
geçen para miktarýnýn artmasýdýr. Bu da bir ölçüde ve bir dönem için
halkýn alým gücünün yükselmesi demektir.
Herkesin kolayca söyleyebileceði gibi, eðer ortada talep
enflasyonu varsa, yani talep arzdan fazla ise, bu enflasyonu
düþürmenin tek yolu talebi düþürmektir. Ve talep, halkýn gelirlerinde
yükseliþle ortaya çýkýyorsa, yapýlmasý gereken, halkýn gelir düzeyinin düþürülmesinden ibarettir. Bu da, ücret, maaþ ve tarým ürünleri
taban fiyatlarýnýn reel olarak düþürülmesiyle gerçekleþtirilir. Diðer
bir ifadeyle, halkýn alým gücünün (gelirler) azaltýlmasý gereklidir.
Bugün ülkemizde yaþayan herkesin çok iyi bildiði gibi, halkýn
gelir düzeyi sürekli olarak düþürülmüþtür. Bunun aracý ise, ücret,
maaþ ve taban fiyatlarýndaki artýþlarýn enflasyon oranýndan daha az
gerçekleþmesidir. Böylece halkýn gelirleri göreli olarak düþürülerek
mal ve hizmet talebi sýnýrlanmaktadýr.
Ancak bu ülkede yaþayan herkesin, özellikle sabit gelirlilerin çok iyi bildikleri gibi, ücret, maaþ ve taban fiyatlarýndaki artýþlar,
her dönemde enflasyon oranýndan daha az olmuþtur. Tüm yýllar içinde enflasyona karþý mücadele paravanasý altýnda ücretler, maaþlar
ve taban fiyatlarý düþük tutulmuþtur. KDV, ÖTV vb. dolaylý vergilerle
desteklenen bu uygulama, her dönemde enflasyona karþý mücadelenin zorunlu fedakarlýklarý olarak ilan edilmiþtir.
Bu klasik antienflasyonist uygulamalarýn sonucu ise enflasyonun sürekli olarak varlýðýný sürdürmesi olmuþtur. Bu durumda talep
enflasyonunu denetim altýna alabilmek için kamu harcamalarýnýn
açýk bütçelerle finansmaný için para arzýnýn ekonominin likidite ihtiyacýndan daha fazla artýrýlmasýna son vermek amacýyla devletin
küçültülmesi, devletin ekonomiden elini çekmesi vb. söylemlerle
neo-klasik anti-enflasyonist politikalara yönelinmiþtir.
Bu neo-klasik anti-enflasyonist politikalarýn somut anlamý
ise, her türden ve cinsten kamu harcamalarýnýn azaltýlmasý, belli baþlý
harcama kalemlerinin ortadan kaldýrýlmasýdýr. Böylece her türden ve
cinsten kamu (devlet) harcamalarý elden geçirilerek, enflasyon
nedeni olarak saptanan harcamalar ya iptal edilmiþ ya da büyük
ölçüde azaltýlmýþtýr. Herkesin bildiði gibi, bu iptal edilen ya da azaltýlan kamu harcamalarý, asýl olarak sosyal harcamalar ile personel
giderleri olmuþtur. Zarar eden KÝT lerin özelleþtirilmesi, kamu
arazilerinin ve binalarýnýn satýlmasý, her türden kamu hizmetlerinin
özelleþtirilmesi bu kapsamda olabildiðince geniþ ölçekte
gerçekleþtirilmiþtir.
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IMF ile yapýlan stand-by anlaþmalarýnýn temel koþulu olarak
ortaya çýkan bu neo-klasik anti-enflasyonist politikalar, Þubat 2001
krizinde görüldüðü gibi, fazlaca da iþe yaramamýþtýr. Ýþçilerin, memurlarýn ve köylülerin eline geçen gelir düzeyinde reel olarak (paranýn
alým gücü açýsýndan) olabilecek en büyük düþüþler gerçekleþtirilmiþ
olmasýna, her türden kamu kuruluþunun özelleþtirilmesine ya da
özelleþtirme kapsamýna alýnmasýna raðmen enflasyonun kontrol
altýna alýnamamýþ olmasý, sorunun genel olarak halkýn ya da çalýþan kesimlerin gelirlerinin reel olarak düþürülmesi ile talebin azaltýlmasý sorunu olmadýðýný açýkça göstermiþtir.
Bu olgu karþýsýnda, ülkedeki enflasyonun talep enflasyonu
deðil, maliyet enflasyonu olduðunu söyleyenler ortaya çýkmýþsa
da, ne küçük-burjuva ekonomistlerince, ne de medya tarafýndan
ciddiye alýnmamýþtýr.
Ülkedeki enflasyonun maliyet enflasyonu olduðunu söyleyenlere göre, üretim maliyetlerindeki yükselmeler fiyatlarýn genel seviyesinin artmasýna yol açmaktadýr. Piyasadaki talep yüksekliðinden
deðil, üretim maliyetlerinin artmasý sonucu fiyatlarýn arttýðýný savunan bu görüþ sahiplerine göre, üretim maliyetleri düþürülerek enflasyon denetim altýna alýnabilecektir.
Üretim maliyeti ise, hammadde ya da yarý-mamul madde fiyatlarý ile iþçi ücretleri yanýnda vergi ve kredi faiz oranlarýyla belirlenmektedir. Dolayýsýyla üretim maliyetlerinde meydana gelen artýþ, bu
dört ana maliyet unsurunda meydana gelen artýþla belirlenmektedir. Bu durumda yapýlmasý gereken, iç piyasada talebi düþürücü önlemler yerine, maliyetleri düþürücü önlemlerin alýnmasýdýr. Böylece
maliyet enflasyonunu denetim altýna alabilmek için, a) iþçi ücretlerinin düþürülmesi, b) üretim girdi (hammadde ya da yarý-mamul
madde) fiyatlarýnýn düþürülmesi, c) iþverenlerden alýnan vergilerin
azaltýlmasý ya da oranlarýnýn düþürülmesi ve d) kredi faiz oranlarýnýn
düþürülmesi gerekmektedir.
Talep enflasyonuna karþý yürütülen politikalar sonucu zaten
iþçi ücretleri reel olarak düþürüldüðünden, maliyet enflasyonu açýsýndan yapýlacak fazla birþey bulunmamaktadýr.
Dýþa baðýmlý, çarpýk bir kapitalizmin egemen olduðu ülkemizde, sanayinin üretim girdileri, ya KÝTler aracýlýðýyla iç piyasadan temin edilmektedir ya doðrudan ithal edilmektedir. Yine herkesin bildiði
gibi, yýllar boyunca KÝT ürünleri maliyetlerinin altýnda fiyatlardan (sübvansiyon) özel sektöre hammadde ya da yarý-mamul madde olarak satýlmýþtýr. Neredeyse tüm KÝTlerin zararlarýnýn nedeni de bu
maliyet altý satýþtan kaynaklanmaktadýr. Demir-çelik baþta olmak üzere sanayide kullanýlan temel üretim girdiler fiyatlarýnýn KÝTlerin zararý ile karþýlanmasý öyle bir noktaya ulaþmýþtýr ki, ne KÝT ürünleri daha
fazla maliyet altýnda (zararýna) satýlabilinecek durumdadýr, ne de KÝT
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zararlarýnýn devlet bütçesinden karþýlanmasý olanaklýdýr. Görünüþte
KÝT zararlarýna dayandýrýlan iç borçlanmada meydana gelen büyük
artýþlar ve bu iç borçlarýn ödenemez boyuttaki ana para ve faiz ödemeleri, mutlu günlerin sonunu ilan etmiþtir.
Ülke tarihinin hemen hemen tüm dönemlerinde uygulanan,
KÝT ürünlerinin maliyetlerinin altýnda fiyatlarla özel sektöre satýlmasý ve bu yolla üretim maliyetlerinin düþük tutulmasý politikasýnýn
bugün medya tarafýndan popülist politikalar olarak ilan edilmesi
bile yolun sonuna gelindiðinin göstergesidir.
Emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemleriyle geliþtirilen,
dýþa baðýmlý sanayinin en önemli üretim girdileri (ara-mallar) ise
dýþardan ithal edilmektedir. Asaf Savaþ Akat ýn sözüyle, kendi ulusal
parasý dandik para haline gelmiþ bir ülkede, ara-mallarý ithalatýna
olan baðýmlýlýk, kaçýnýlmaz olarak, döviz ihtiyacýný sürekli artýrmaktadýr. Sanayinin ara-mallarý ithalatýný karþýlamak amacýyla artan oranda
dýþ borçlanmaya gidilmiþtir. Dýþ borçlanma ihtiyacýnýn artýþý ise, döviz kurlarýnýn sürekli yükselmesini beraberinde getirerek, hem ithal
ara-mallarýnýn fiyatlarýnýn yükselmesine neden olmuþ, hem de daha
yüksek faizle daha fazla dýþ borçlanmaya gidilmesine yol açmýþtýr. S.
Demirelin 1980 de söylediði sözle ifade edersek, ülke 70 cente
muhtaç hale gelmiþtir.
Devletin iç ve dýþ borçlarýný ödeyemez (çeviremez) halde
geldiði bir aþamada, devlet (kamu) giderlerinin azaltýlmasý yanýnda
devlet gelirlerinin artýrýlmasý kaçýnýlmazdýr. Bu ise, herkesin bileceði gibi, vergilerin artýrýlmasýndan baþka birþey deðildir. Vergilerin
artýrýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu bir aþamada, iþverenlerin asgaride
bulunan vergi giderlerinin daha da azaltýlmasý olanaksýzdýr.
Diðer yandan, iç ve dýþ borçlarýný ödeyemez hale gelmiþ bir
devletin kendi iþleyiþini sürdürebilmek için yeni borçlanmaya gitmekten baþka seçeneði yoktur. Bu durumda alýnan her yeni borcun
faizleri de sürekli yükselmek durumundadýr. Devlet tahvil ve bonolarýnýn faiz oranlarýnýn sürekli yükseldiði bir ortamda, kredi faiz oranlarýnýn düþmesi ise olanaksýzdýr.
Böylece dýþa baðýmlý bir ekonominin içinde bulunduðu enflasyon ortamý, gerek talep açýsýndan, gerek maliyet açýsýndan yürütülen
anti-enflasyonist politikalarla birlikte varolagelmiþtir.
Ve 2004e gelindiðinde, ne olduysa olmuþ, TEFE %25,6ya;
TÜFE %25,3e düþmüþtür.
Bugüne kadar, klasik ya da neo-klasik her türden anti-enflasyonist politikalarýn iþe yaramadýðý bir ülkede, hükümetin hiçbir etkisi
(icraatý) olmaksýzýn birden bire enflasyonun %25ler seviyesine düþmesi herkesi þaþýrtmýþtýr. Doðal olarak bu þaþkýnlýk ortamýnda her
kafadan deðiþik sesler çýkmaya baþlamýþtýr.
Enflasyonun düþüyor olmasýyla hayatýn pahalý olmasý farklý
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þeylerdir... Enflasyon ortalama fiyatlarýn artmasýdýr. Enflasyonun
düþüyor olmasý demek ortalama fiyat artýþlarýnýn düþüyor olmasý demektir. Ama, fiyatlar hala az da olsa artmaya devam etmektedir*
türünden ne anlama geldiði açýk gibi görünen, ancak hiçbir þey ifade
etmeyen sözler medyada yer almýþtýr.
Bugün ekonomiyi az çok izleyen herkesin kolayca görebileceði gibi, enflasyonda meydana gelen düþüþün temel nedenleri, iç
talepte meydana gelen düþüþ ve TLnin dolara göre %25 oranýnda deðerlenmesidir. Bir baþka deyiþle, halk kitlelerinin alým gücünde meydana gelen düþüþ ile dolarýn düþük deðeri, enflasyonun
düþmesini getirmiþtir.
Dýþa baðýmlý ve kendi dengesini emperyalist metropollerde
bulan, dolayýsýyla emperyalist ülkelerin içinde bulunduklarý konjonktüre göre þekillenen bir ülke ekonomisinde dolarýn TL karþýsýnda
deðer yitirmesiyle ortaya çýkan geliþme, hiçbir biçimde ekonomik
iyileþme anlamýna gelmediði gibi, ekonomik bunalýmýn ortadan kalktýðý anlamýna da gelmemektedir. Ekonominin düzeldiði, geliþmelerin
olumlu olduðuna iliþkin tüm veriler ve açýklamalar, ülkede sürekli
varolan ekonomik bunalýmýn üstünü örtmek amacýný gütmektedir.
Bir ülke ekonomisinin genel yapýsýný ortaya koyan ödemeler
dengesi hesaplarýna bakýldýðýnda, cari iþlemler hesabý 2003 yýlýnýn ilk
dokuz ayýnda dört milyar dolar açýk vermiþtir. AKP hükümetinin revize ettiði son verilere göre, 2003 yýlý sonu itibariyle cari iþlemler
açýðýnýn 7,7 milyar dolar olacaðý öngörülmektedir.
Bunun anlamý ise, 2004 yýlýnda 7,7 milyar dolarlýk cari iþlemler
açýðýnýn kapatýlabilinmesi için, en az bu miktarda dýþ borçlanmaya
gidilmek zorundadýr. Yýllýk olarak ortalama 10 milyar dolar dýþ borçlanmaya ihtiyaç duyan bir dýþa baðýmlý ekonomi için bu 7,7 milyar
dolarlýk ek dýþ borçlanma, dýþ borç faiz oranlarýnýn yükselmesini de
beraberinde getirecektir.
Dün dünde kaldý cancaðýzým/Bugün yeni þeyler söylemek
lazým edebiyatýnýn egemen olduðu bir ülkede, cari iþlemler açýðý,
dýþ borçlanma, iç borçlanma vb. konular da kolayca anlamsýzlaþabilmektedir. Oysa daha iki yýl önce IMF tarafýndan ekonomiden
sorumlu devlet bakaný olarak atanan Kemal Derviþin medyatik
popülitesini saðlayan Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda þunlar
yazýlmýþtý:
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
* Bkz. Erkan Kumcu, Bu rakamlara þapka çýkarýlýr, Hürriyet, 6 Ocak 2003 ve
Güngör Uras, Enflasyon baþka pahalýlýk baþka, Milliyet, 6 Ocak 2003.
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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.
Ve Kemal Derviþ, medyanýn alkýþlarý arasýnda sözlerini þöyle
sürdürmüþtü:
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 düzeyine hýzla ulaþmamýzý engelleyen de budur.
2004 yýlýna geldiðimizde,
medyanýn alkýþlarý AKP hükümetine yönelirken, Kemal Derviþ vefaDýþ Borçlar
sýzlýk içinde bir kenara býrakýlmýþtýr.
2000
118,68 milyar $
Kemal Derviþin sürdürüle2001
113,81 milyar $
mez, çevrilemez diyerek ortaya
2002
131,26 milyar $
çýktýðý 2001 yýlýnda dýþ borçlarda
2003*
142,03 milyar $
meydana gelen küçük düþüþ (ki Haziran 2001 yýlýnda yapýlan takas
sonucu ortaya çýkmýþtýr) 2002 yýlýnda 131 milyar dolara ve 2003 yýlýnda 142 milyar dolara çýkmýþtýr. Sadece AKP iktidarý döneminde alýnan dýþ borçlarýn miktarý 12 milyar dolarý aþmýþtýr.
Benzer durum iç borçlanmada da görülmektedir.
2001
2002
2003*

Ýç Borçlar
136 katrilyon TL.
72,1 milyar $
149 katrilyon TL.
91,7 milyar $
183 katrilyon TL. 125,8 milyar $

* Ocak-Kasým 2003 verileri.
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Görüldüðü gibi, AKP iktidarýnýn ilk yýlýnda iç borçlar 34 katrilyon TL. (34,1 milyar $) artmýþtýr. Böylece AKPnin bir yýllýk icraatý
sonucu iç ve dýþ borç toplamý 46 milyar dolar artmýþtýr.
Bir yýl içinde ülkede üretilen mal ve hizmetler toplamý olarak
tanýmlanan GSMH verilerine bakýldýðýnda ekonominin ayný yerde saymaya devam ettiðini açýkça görmek olanaklýdýr. Ayrýca GSMHnýn
cari fiyatlarla sabit fiyatlar arasýndaki belirgin farklýlýk ekonominin
sürekli bir bunalým içinde olduðunun diðer bir göstergesidir. 2003
yýlýnýn GSMHsý 354 katrilyon olurken, GSMH deflatörü, yani enflasyon oraný %25,6 (TEFE) olarak hesaplandýðýnda, GSMH 264 katrilyon
olmaktadýr. Diðer bir tanýmla, 2002 fiyatlarýyla GSMH 264 katrilyon
olmaktadýr. Bu ise, 2003 yýlýnda mal ve hizmet üretiminde herhangi
bir büyümenin olmadýðý demektir.
GSMH
Cari fiyatlarla

Sabit Fiyatlarla (1998)

TL.

$

TL.

$

(Katrilyon)

(Milyar)

(Katrilyon)

(Milyar)

125,5
176,4
273,4
354,5

201,9
145,6
181,6
236,1

53,447
48,351
52,111
54,716

203,9
184,5
198,8
208,8

2000
2001
2002
2003

Öte yandan iç ve dýþ borç toplamý 267 milyar dolar olmuþtur.
Toplam borçlarýn GSMHya oraný %128in üstündedir. Dýþ borçlarýn
GSMHya oraný ise 2002de %66dan 2003de %68e çýkmýþtýr. Dýþ
borçlarýn GSMH ya oraný 1999da %55,7; 2000de %57,7 ve 2001
yýlýnda (kriz yýlý) %61,4 olarak gerçekleþmiþtir.
Bu veriler de 2003 yýlýnda ekonominin herhangi bir geliþme
saðlamadýðýnýn, tümüyle dýþ ve iç borçlanmaya dayalý büyümenin
sürdürüldüðünü açýkça göstermektedir. Borçlanma yoluyla ekonominin bir önceki yýlki dengelerinin korunmaya çalýþýldýðý görülmektedir. Ýþte bugün medya ekonomistlerinin 2004 yýlýnýn kritik yýl
olduðuna iliþkin uyarýlarýnýn temelinde bu duraðanlýk yatmaktadýr.
Her türden medya ekonomistleri ile diðer küçük-burjuva
ekonomistlerinin üzerinde kalem oynattýklarý ekonomik veriler böylesine sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr. Þüphesiz bu kitleleri yönlendirmek amacýyla kullanýlan verilerin bu kadar çeliþik biçimde
kullanýlabilinmesinin nedeni, istatistik verilerin ve hesaplarýn
politik ortama göre þekillendirilmesinden kaynaklanmaktadýr (Dýþ
ticaret istatistikleri bu konuda açýk örnektir). Daha açýk bilgilere
ulaþabilmek için bir dizi ek hesaplamalar yapýlmak zorunludur. Yine
de ekonominin düzlüðe çýkmaktan çok uzaklarda olduðunu gösteren açýk veriler de mevcuttur. Örneðin tarýmsal üretim verilerine bakýldýðýnda, ekonominin sürekli bunalým içinde olduðunu ve her an
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yeni krizlere gebe olduðunu görmek olanaklýdýr.
Tarýmsal üretim verilerinde, mýsýr hariç tüm ürünlerde belirgin bir düþüþ olduðu görülmektedir. Ünlü Amerikan tekeli Cargillin
faaliyet alaný olan mýsýr üretiminde %33lük artýþa karþýn, zeytin üretimi %50, þeker pancarý %20 ve fýndýk üretimi %18 düþmüþtür. Buna
karþýlýk hububat ithalatýnda %89, yað ve yaðlý tohum ithalatýnda
%61 artýþ gerçekleþmiþtir. Dolarýn düþük deðeri aracýlýðýyla artan ithalatla telafi edilen tarýmsal üretim düþüþlerinin ekonomiye maliyeti 2
milyar dolarýn üzerinde gerçekleþmiþtir. Sadece hububat ve yað ve
yaðlý tohum ithalatýndaki artýþ 500 milyon dolar olmuþtur.
Þüphesiz ekonomide olumlu olarak tanýmlanabilecek geliþmeler mevcuttur. Örneðin ihracat patlamasý olmuþtur. TÝM (Türkiye Ýhracatçýlar Merkezi) verilerine bakýldýðýnda 2002 yýlýnda 40 milyar
dolar olan ihracat, 2003 yýlýnda 48 milyar dolara yükselmiþtir. Her ne
kadar dýþ ticaret açýðý 10 milyar dolarý aþmýþ, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný %70ler seviyesine inmiþse de, ihracat rakamlarýndaki
artýþ olumlu geliþme olarak deðerlendirilebilir!
Diðer yandan DÝE verilerine bakýldýðýnda Ocak-Kasým döneminde ihracat 42 milyar dolar olurken, ithalat 60 milyar dolara yükselmiþ
ve dýþ ticaret açýðý 18 milyar dolar olmuþtur. Ama yine de tablo
olumsuz sayýlamaz! DÝEnin Ocak 2004de yayýnladýðý son verilere
göre zaten 2002 yýlýnda dýþ ticaret açýðý 15 milyar dolar olduðundan,
ortada abartýlacak bir durum yoktur!
Ancak DPTnin verilerine bakýldýðýnda, 2002 yýlýnda ihracat 40
milyar dolar; ithalat 48 milyar dolar ve dýþ ticaret açýðý 8 milyar dolar
görünmektedir.
DÝE verileri ile DPT verileri arasýndaki fark (dýþ ticaret dengesi
açýsýndan) AKP ve yandaþlarý tarafýndan küçük sayýlabilecek bir
rakama, yani 10 milyar dolara yakýndýr! (DÝE verileriyle benzer farklýlýk Merkez Bankasý verilerinde de mevcuttur.)
DÝEnin ihracat verilerine bakýldýðýnda otomotiv sektörü 2003
yýlýnda ihracat rekoru kýrmýþtýr. Bu sektörün ihracat artýþ oraný %50
olmuþ ve toplam 7,2 milyar dolara ulaþmýþtýr. Buna göre, toplam
ihracat artýþýnda görülen 8 milyar dolarlýk fazlalýðýn yarýya yakýný otomotiv sektörünün yaptýðý ihracatla gerçekleþmiþtir.
Ve herkesin bileceði gibi, ülkemizdeki otomotiv sektörü tü(milyon $)

2000
DÝE

Ýhracat
Ýthalat
Dýþ Ticaret Dengesi
Cari Ýþlemler Hesabý

27.774
54.502
-26.727

2001
DPT

30.721
53.131
-22.410
-9.819

DÝE

31.334
41.399
-10.064

2002
DPT

34.373
38.916
-4.543
3.390

DÝE

36.059
51.553
-15.494

2003*
DPT

40.031
48.472
-8.441
-1.624

* Ocak-Kasým dönemi
DÝE: Devlet Ýstatistik Enstitüsü; DPT: Devlet Planlama Teþkilatý
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42.385
60.678
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Tarým Üretimi (Bin ton)
Zeytin
Þeker Pancarý
Fýndýk
Soðan (Kuru)
Ayçiçeði
Tütün
Turunçgiller
Çay
Buðday
Arpa
Pamuk
Elma
Mýsýr

2001

2002

600
12.633
625
2.150
650
145
2.478
825
19.000
7.500
900
2.450
2.200

1.800
16.396
600
2.050
850
161
2.493
792
19.500
8.300
979
2.200
2.100

2003 % deðiþim

900
13.090
490
1.800
800
152
2.423
770
19.000
8.100
959
2.500
2.800

-50,0
-20,2
-18,3
-12,2
-5,9
-5,6
-2,8
-2,8
-2,6
-2,4
-2,0
13,6
33,3

Kaynak: DÝE

müyle dýþa baðýmlýdýr. Baþta Renault, Fiat, Ford ve Toyota bu sektörün devleri olmaktadýr. Tümüyle gayri-milli olan, dolayýsýyla
gerçekleþtirdikleri üretim ve ihracatýn doðrudan ülke ekonomisiyle
ilgisi bulunmayan bir sektörün ihracat rakamlarýyla ülke ekonomisinin düzeldiðinden söz etmek ise gülünçtür.
Bu sayýsal verilere raðmen medyanýn ekonomi düzeldi
propagandasýný bir süre daha sürdüreceði açýktýr. Ancak Ocak ayýnýn
sonlarýna yaklaþýldýkça, 2004 yýlýnda ekonominin olumsuz sinyaller
verdiðine iliþkin yayýnlarda belirgin bir artýþ görülmektedir. Özellikle
yerel seçimler öncesi popülizm üzerine medya ekonomistlerinin
yazýlarý giderek yoðunlaþmaya baþlamýþtýr. AKP hükümetinin seçim
öncesinde asgari ücrete % 34 ve emekli maaþlarýna %20 zam yapýlmasýyla birlikte ortaya çýkan 3.5 katrilyon liralýk kaynak eksikliðinden
yola çýkan medya nýn anti-popülist yazarlarý hep bir aðýzdan AKP
hükümetini popülizmden uzak durmaya çaðýrmaya baþlamýþlardýr.
IMFnin 7. gözden geçirme temaslarýnda KÝT ürünlerine zam yapýlmasý talebinde bulunduðuna iliþkin haberlerle desteklenen bu çaðrýlar iç talepteki daralmanýn sürdürülmesi isteminden baþka bir anlama
gelmemektedir.
Böylece %20ler seviyesine indirildiði ilan edilen ve 2004 yýlýnda %12ler olarak belirlenen enflasyon hedeflerinin tutturulabilmesi
için halk kitlelerinin kemer sýkmaya devam etmesi kaçýnýlmaz görülmektedir.
Dýþa baðýmlý bir ülke ekonomisinde hiçbir hükümet enflasyonist politikalar izlemeksizin halk kitlelerinin gelir düzeylerinde (nominal) artýþlar gerçekleþtirememiþtir ve gerçekleþtiremez. 2003 yýlýnda
hiçbir ekonomik icraat yapmamasýna raðmen, sadece medyatik
reklamlarla ve þiþirmelerle ekonomiyi düzelttiði düþüncesi yayýlan
AKP hükümeti yeni bir yol ayrýmýna daha gelmiþtir. Laiklik uygula-
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malarýnýn evrimci tarzda aþýndýrýlmasýný yeterli bulmayan þeriatçý tabanýn talepleri yanýnda, seçmen kitlesinin gelir düzeyinde artýþ saðlama ihtiyacý AKP hükümetini klasik enflasyonist politikalara
yöneltmektedir. Asgari ücretlere ve emekli maaþlarýna yapýlan artýþlarý,
seçim sonrasýnda yapýlacak KÝT zamlarýyla yeniden geri alma þeklinde
özetlenebilecek bu klasik enflasyonist politika, yýllardýr her iktidarýn
yürüttüðü politikadan farklý deðildir. T. Özalýn seçimlerden önce
zam yapacak kadar aptal mýyým sözünde ifadesini bulan bu enflasyonist politika, nominal gelir artýþlarýný enflasyon artýþýyla geri alma yönteminden baþka birþey deðildir.
Böyle bir ortamda ekonominin düzeldiðinden, ekonomik bunalýmýn atlatýldýðýndan söz etmek, halký kandýrmaktan öte bir anlama sahip deðildir. Ocak ayý içinde faiz oranlarýnýn %30lar seviyesine
yükselmesi, AKP hükümetinin seçim rüþveti olarak asgari ücretlere ve emekli maaþlarýna yaptýðý zamlarýn getirdiði 3,5 katrilyon liralýk
bütçe yükünün bile karþýlanamayacaðýnýn açýk göstergesidir.
Sonuç olarak, 2001 Þubat krizinden 2004 yýlýna gelindiðinde
ekonomide meydana gelen tek deðiþim, kriz koþullarýndan olaðan
bunalým koþullarýna evrilinmiþ olmasýdýr. Bu da, dýþa baðýmlý, dýþ
dinamikle geliþtirilmiþ çarpýk kapitalizmin egemen olduðu bizim gibi
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin tarihsel gerçeðidir.
Ülkedeki hakim üretim iliþkisi emperyalist-kapitalist
olduðundan ve feodal üretim iliþkileri tabi kýlýnarak tasfiye
olunduðundan, üretim kargaþasý, kapitalizmin o kendine
özgü üretim kargaþasýnýn çok üzerindedir ve nitelik olarak
süreklilik arz etmektedir. Üretimdeki bu kargaþayý yaratan, temelde, ülkedeki üretici güçlerin emperyalist üretim
iliþkilerine tabi bir biçimde nispi olarak geliþmesidir. Ülkenin iç dinamiði, üretici güçleri, kendi toplumsal çýkarlarý
doðrultusunda geliþtirmek için zorlarken, üretici güçlerin
sisteme baðlý bir biçimde (metropollere yönelik) düzenlenmesi, hem üretici güçlerin serbest geliþmesini engellemekte, hem de üretimde sürekli bir bunalým yaratacak
olan bir kargaþa (üretim anarþisi) doðurmaktadýr. Bu durum, ülke ekonomisinin (emperyalizme baðýmlý olmasýndan gelen) emperyalizmin hastalýklarýndan etkilenmesiyle
birlikte, (baðýntýlý olarak) ekonomik bunalýmýn temelini
oluþturur. Özetle, o ülkedeki ekonomik bunalýmýn temelinde, ekonomik dengenin ülke içinde deðil, metropollerde tamamlanmasý yatar. Ekonominin (emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin yönlendirdiði) bu hareketi,
ülkenin üretici güçlerinin geliþme hareketiyle çeliþtiðinden,
engelleyici niteliktedir.*
* Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz, 1976.
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Ýþte bu emperyalist üretim iliþkileri tasfiye edilmediði sürece,
Türkiye ekonomisi de, halk kitleleri de, bir adým ileri bir adým geri
kýsýr döngünün içinde yaþamayý sürdürecektir. Bu kýsýr döngüden
çýkabilmenin tek yolu, dýþa baðýmlýlýðýn sona erdirilmesidir. Bu
ise, ancak anti-emperyalist bir devrimci iktidarla olanaklýdýr. Bunun
dýþýndaki her türlü düzen içi arayýþlar, ayný süreçleri tekrar tekrar
yaþamaktan baþka sonuç vermeyecektir.
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Haydi!
ÝMKBye Gidelim!
[Üç taksitte 1 kilo domates]
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 77, Ocak-Þubat 2004

2004 yýlýna girildiðinde medyada ekonominin düzeldiðine
iliþkin haberlerle birlikte sýkça þu baþlýklar atýlmaya baþlandý:
Borsa 2004e rekorla merhaba dedi
Borsa 2004e son 44 ayýn rekoruyla girdi
Borsada tarihi rekor: 19.697
Borsada yeni rekor: 19.926
Borsa 20 bine uzanarak rekor kýrdý
Borsa üçüncü defa 20 bini aþtý.
Ve gözler yeniden ÝMKBye
ÝMKB-100 Endeksi
döndü ve parlamaya, ýþýldamaya
31 Aralýk 2003
18.625
baþladý. Borsa kumarhanesinin töv02 Ocak 2004
19.147
bekarlarý bile son bir kez daha gün05 Ocak 2004
19.696
aha girmenin ne zararý olacaðýný
06 Ocak 2004
19.013
hesaplamadan balýklama ÝMKBye
07 Ocak 2004
19.382
08 Ocak 2004
19.404
atlarken, borsa simsarlarýnýn yüzle09
Ocak
2004
19.926
rindeki gülümseme, kazýtýlmýþ kaf12 Ocak 2004
19.558
alarýndaki parlaklýkla daha da
13 Ocak 2004
19.460
aydýnlandý.
14 Ocak 2004
18.818
15 Ocak 2004
18.952
Böylece bir avuç satýnalýna16 Ocak 2004
18.301
maz devrimci dýþýnda, inananlar19 Ocak 2004
17.788
dan globalistlere kadar herkesin
20 Ocak 2004
18.832
borsa gönüldaþý kesildiði bir dönem
21 Ocak 2004
18.899
bir kez daha baþladý.
22 Ocak 2004
18.518
26 Ocak 2004
18.356
Adlarýna kurumsal yatýrým27
Ocak
2004
17.899
cýlar denilenlerin milyon dolarlarla
28 Ocak 2004
17.902
girdikleri borsanýn 2004 yýlý macerasý
29 Ocak 2004
17.282
2 Ocak günü endeks deðeri 19.144e
30 Ocak 2004
17.259
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yükselerek baþlamýþ, 9 Ocak günü
19.926lýk tarihi rekorla devam
etmiþ ve Ocak ayý sonunda 17.259
seviyesine inerek -þimdilik- bayram
tatiline girmiþtir.
Bu bir aylýk borsa mace-rasýnýn toplam deðer kaybý (31 Aralýk 2003e göre) 1.366 puan olurken,
ayný dönemdeki kayýp oraný %7,3
olmuþtur. Eðer solucan bulunca
sevinen dar kafalýlar ya da tövbekarlar borsanýn rekor kýrdýðý
sýrada alýma geçmiþler ise, kayýp
miktarý 2.644, kayýp oraný %13,2
olmuþtur.
ÝMKB-100 endeksindeki rekor ve ardýndan gelen düþüþ, iþlem hacminde de kendisini belirginleþtirmiþtir. Rekor günlerinde
1,5 katrilyon liraya yaklaþan iþlem
hacmi, borsacýlarýn diliyle yatay seyre girdiðinde 500 trilyon liraya
kadar düþmüþtür. Bir baþka deyiþle, borsada vuranlar vurmuþ, vurulanlar yeni bir yükseliþin bekleyiþine girerek borsayý yatay seyretmeye baþlamýþlardýr.
Medyanýn iþler bittikten sonra küçük yatýrýmcýlara akýl vermeyi seven borsa uzmanlarýna göre, borsadaki yükseliþin arkasýnda
Yapý-Kredi Bankasý hisseleri üzerinde yapýlan spekülasyon yatmaktadýr. Özellikle Karamehmetin, açýklanmasý halinde yatýrýmcýlarý kaçýracaðýný söyleyerek adlarýný açýklamadýklarý bir kaynaktan alacaklarý
5 milyar dolarla devlete olan borçlarýný iki yýl içinde ödeyecekleri
yönündeki haberler, birden Yapý-Kredi Bankasý hisselerine olan teveccühü artýrmýþtýr.
ÝMKBnin büyük tarihsel zirvesinin gerçekleþtiði 18 Ocak 2000
tarihinde (ki endeks 19.577 olmuþtur) 16.750 lira olan Yapý-Kredi
Bankasý hissesi, 2001 Þubat krizi öncesinde ve sonrasýnda yatay
ÝMKB-100 Ýþlem Hacmi

(milyar TL.)
02 Ocak 2004
930.206
05 Ocak 2004
1.435.873
06 Ocak 2004
1.774.942
07 Ocak 2004
1.632.715
08 Ocak 2004
1.213.627
09 Ocak 2004
1.440.611
12 Ocak 2004
1.208.605
13 Ocak 2004
914.224
14 Ocak 2004
1.264.983
15 Ocak 2004
1.013.816
16 Ocak 2004
688.956
19 Ocak 2004
633.996
20 Ocak 2004
926.560
21 Ocak 2004
960.379
22 Ocak 2004
848.629
26 Ocak 2004
561.698
27 Ocak 2004
752.158
28 Ocak 2004
549.908
29 Ocak 2004
611.881
30 Ocak 2004
505.141
Toplam
19.868.808

Yapý-Kredi Bankasý
18 Ocak 2000
31 Ocak 2001
31 Ocak 2002
31 Ocak 2003
31 Aralýk 2003
2 Ocak 2004
9 Ocak 2004
30 Ocak 2004
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4.900
4.150
1.650
2.900
3.075
3.600
2.775
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seyir izleyerek 4.000ler seviyesinde dolaþýrken, Karamehmetin YapýKredi ve Pamukbankýna el konulmasýndan sonra 1.650ye düþmüþ
ve yeni tarihsel rekorla birlikte 1.950 lira artýþla %118 deðer
kazanmýþtýr.
Ama hiç kimse, ilk tarihi rekorun kýrýldýðý 18 Ocak 2000
tarihinde 16.750 liradan Yapý-Kredi Bankasý hissesini satýn alanlarýn
10.150 lira deðer kaybettiðini ve bu kayýp oranýnýn bugünkü deðerlere göre %365, yani yaklaþýk dört katý olduðundan söz etmemektedir.
Ve yine söz etmemektedirler ki, 18 Ocak 2000 tarihinde 1 $ = 546.235
olduðunu ve bugün dolarýn fiyatýnýn 1.350-1.400 bin liraya yükseldiðini.
Böylece sadece medya propagandasýna inanýp, kýsa sürede
köþe dönmek amacýyla borsaya teveccüh eden küçük yatýrýmcýlarýn Yapý-Kredi Bankasý hisselerinden dört yýllýk kayýplarý %700ler
düzeyindedir.
Böyle bir ortamda, doðal olarak, risk almayý sevenler, zararýn neresinden dönülürse kârdýr diyerek hisseleri çoktan satmýþtýrlar.
Sadece medya borsa uzmanlarýnýn borsa uzun vadeli yatýrým alanýdýr sözüne inanmýþ birkaç iyiniyetli (ki borsa simsarlarýnýn -brokerlar- deyiþiyle keriz) küçük yatýrýmcý sövüþlenmiþtir. Yeni Þafak gazetesinin deyiþiyle, keriz silkeleme operasyonunun daimi
kurbaný olmuþlardýr.*
Karamehmetin globalizmin vurguncusu kariyerine ulaþmasýný saðlayan Turkcellin durumu Yapý-Kredi Bankasýndan çok farklý
deðildir.
Turkcell
10 Temmuz 2000
31 Ocak 2001
31 Ocak 2002
31 Ocak 2003
31 Aralýk 2003
2 Ocak 2004
9 Ocak 2004
30 Ocak 2004

44.000
21.750
10.500
14.000
14.000
14.500
15.400
13.500

Çukurova Holdingin bir zamanlarýn global kartalý Turkcell,
44.000 lirayla baþladýðý borsa macerasýný, son keriz silkeleme operasyonunda gerçekleþtirdiði bin liralýk artýþ bir yana býrakýldýðýnda,
þimdilik 13.500 liradan Ocak 2004ü kapatmýþtýr. Þimdilik yatýrýmcýsýna hisse baþýna 30.500 lira kaybettirme baþarýsý gösteren Turkcell, bu
sayede yatýrýmcýsýnýn en çok beddua alan þirketler listesinde ilk sýralarda yer alma rekorunu kýrmýþ görünmektedir.
Bunlarýn yanýnda sýkça keriz silkeleme operasyonuna konu
* Yeni Þafak, Küçük yatýrýmcý tuzaða düþmesin, 8 Ekim 2003.
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olan þirketlerin baþýnda ise TÜPRAÞ gelmiþtir. Özelleþtirme adý altýnda halka açýlan TÜPRAÞ hisselerinin ilk alýcýlarýnýn þirket çalýþanlarý
olduðu düþünüldüðünde, TÜPRAÞýn borsa macerasý, borsa simsarlarýna eðitim malzemesi saðlayacak özelliklere sahiptir. TÜPRAÞ, özellikle borsa-siyaset (devlet) iliþkilerinin nasýl getiri saðladýðýnýn en
tipik örneðidir.
Bu verilere bakýldýðýnda, bu
TÜPRAª
ülkede keriz silkeleme operas18 Ocak 2000
74.000
yonlarýna kapýlýp hâlâ parasýný bor31 Ocak 2001
28.000
saya yatýran küçük yatýrýmcý
31 Ocak 2002
11.750
kalmýþ mýdýr diye sorulabilir.
31 Ocak 2003
11.700
31 Aralýk 2003
11.700
Bu sorunun muhataplarý
2 Ocak 2004
12.300
piyasa aktörlerinden baþkasý
9 Ocak 2004
12.600
deðildir. Saçlarý jöleli islamcýlar ile
30 Ocak 2004
12.000
parlak kazýtýlmýþ kafalardan oluþan
yeni piyasa aktörleri koalisyonu (ya da AKP iktidarý da denilebilir),
kurumsal yatýrýmcýlarýn küçük borsa oyunlarýnýn figüraný olamadýklarý için, küçük yatýrýmcýlarýn danýþmaný olarak borsada boy
gösterirler. Bunlarýn tüm kazançlarý, yaþam tarzlarý, küçük
yatýrýmcýlara jöleli saçlarýn ya da kazýtýlmýþ kafalarýn içinde bulunmayan beyinle sattýklarý akýldan gelir. Danýþmanlýk hizmeti verdiklerinin arasýnda mühim mevkilerde bulunan bürokratlar,
güzide taþra milletvekilleri vardýr. Yanlarýnda geleceðin borsa kurdu olma hayaliyle kariyer yapma meraklýsý genç ve dinamik
insanlar çalýþtýrýrlar. Her renkten deri koltuklarla donatýlmýþ, modern bir anlayýþla dekore edilmiþ ve muhtemelen duvarlarýnda Kandisky ya da Miro tablolarý asýlmýþ bürolarda çalýþýrlar, dönemin
modasýna uygun olarak siyah Humeer jiple dolaþýrlar. Olmayan beyinlerindeki akýllarý almaya meraklý insanlar olduðu sürece kendi lifestylelerini sürdürürler.
Pek çok küçük-burjuva enteli gibi, onlar da sahibinin muhtemelen üniversite mezunu olduðu, ev yemekleri yapan küçük ve
þirin yerlerde yemek yemekten hoþlanýrlar. Bay %5 Ertuðrul Özkökün
siyah laptoplu ve zeytin aðaçlý yeni yetme, burjuva özentisi, sýnýf
atlama meraklýsý küçük-burjuvalarý gibi laptop sahibidirler. Keriz silkeleme operasyonlarýnda baþarýlý olduklarý ölçüde yurtdýþýnda tatil
yaparlar. Ýþbirlikçi burjuvalar gibi, en gözde tatil beldeleri dün Bodrum ise, bugün Mýsýrdýr.
Ýnananlarýn ahlaksýzlýk yuvasý olarak andýklarý Lailanýn müdavimi olan bu yatýrým danýþmanlarý, þeriatçýlarýn alýþýlagelmiþ hilekarlýklarýndan nema saðlarlar. Konsolide bütçe rakamlarýndan enflasyon rakamlarýna kadar her alanda yapýlan þeriata uygun
düzeltmelerden nemalanan bu kesimlerin amacý, 2001 Þubat krizinde kaybettiklerini geri almaktadýr. Bunun da tek yolu, borsaya para
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yatýranlarýn sayýsýnda artýþ olmasý ve iþlem hacminin yükselmesidir.
Metronun Genel Müdürü Hakan Erginin 21 Ocak günlü gazetelerde yayýnlanan þu deðerlendirmesi borsa simsarlarýný hiç ilgilendirmemektedir:
Bizim gördüðümüz tablo, kulelerde durum iyi gözüküyor, ama sokakta durum pek parlak deðil. Sokaktaki
insanlarýn þu anda cebinde yeterince para yok. Enflasyonun düþüþ sebeplerinden biri de ortalama ürün kalitesinin
düþmesidir.
Para yok ama piyasada aþýrýya kaçan, inanýlmaz bir rekabet var. Bunun doðru olmadýðýný düþünüyoruz. 1 kilo
domatesin 3 taksitle satýlmasý bence pek normal deðil.
Buna bir düzenleme getirilmeli. Çok yakýnda birçok firmada sermaye artýrýmý ya da firmalara geç ödeme baþlayacak. Bu, bir þekilde firmalara yansýyacak.
Þüphesiz þirketlerin sermaye artýrýmýna gitmek zorunda kalmalarý ya da geç ödemelerin baþlamasý, þirketlerin iflas etmesinden baþka birþey deðildir. Ama üç taksitte satýlan 1 kilo domates,
hiçbir spekülasyona ve yoruma gerek duyulmayacak kadar bu ülkenin gerçeðidir. Aðustos-Ekim aylarýnda kredi kartlarýnýn limitlerinin
yükseltilmesiyle saðlanan tüketim artýþý da bu gerçeðin bir parçasýdýr.
Yine de saçlarý jöleli ekonomiden sorumlu devlet bakaný Babacaný, esprili Maliye Bakaný Unakýtanýn soytarýlýklarýný izleyerek,
popstarlarda kendini bularak herþeyin iyiye gittiðini düþünenler
çoðunlukta olmaya devam edecektir.
Hatta bir zamanlar ABden gelecek paralarla nasýl zengin olacaðýmýzýn hesaplarýný yapan, sonra çalýþtýðý gazeteden (Milliyet) kovulan, Cumhuriyet gazetesinde solculuk yaparak birkaç ay
soluklanan ve nihayet kendini kovanlarýn bir baþka gazetesinde köþe
verilerek onurlandýrýlan Yalçýn Doðan gibi, iki yüzyýl öncesinin romantizminin ve aþkýn reklamlarla geri döndüðünü ilan eden yaþlý
kurtlar da ortalýkta dolaþmaya devam edecektir.*
* Ýster adýna yaþlý kurt denilsin, ister pis kart zampara denilsin, Yalçýn Doðan,
ülkede yaþayan türdeþleri arasýnda herhangi birinden daha fazla yozlaþmýþ deðildir.
Fransýz Devrimiyle yükselen romantizm çaðýnýn reklamlarla geri dönüþünü kutsarken
þöyle yazmaktadýr:
Aþk reklamlarla geri dönüyor
Bugün, þimdi iki yüzyýl önceki gibi. Dünya iki yüzyýl öncesini, günümüzde yeniden yaþýyor. Ýki yüzyýl öncesini dünya yeniden keþfediyor. Duygularý yeniden
körüklüyor.
Neden?.. Tepki bu kez küreselleþmeye karþý. Irak Savaþýna karþý. Teröre karþý.
Yoksulluða karþý. Eþitsizliðe karþý. Irkçýlýða karþý.
Bunlara karþý olmak, kendini önce reklamlarda gösteriyor. Karþý olmanýn, insaný
kalbinden vuran topuzu: Sevgi. Reklamlar, insaný þimdi sevgi ile yakalamaya çalýþýyor.
Aþk, reklamlarla geri dönüyor. (Hürriyet, 18 Ocak 2004.)
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Bu ortamda, borsada kerizlenenler de, onlarý kerizleyenler de, globalist kent küçük-burjuvazisinden baþkasý deðildir.
Onlar, küçük-burjuvalar, onlar gibi olmak için herþeylerini vermeye hazýr olduklarý büyük burjuvalarýn aristokrasiye özenerek saray
görüntüsünde villalar inþa etmeleri gibi, apartman dairelerinde villa
görüntüsü oluþturarak kendi küçüklüklerini her yerde dýþa vururlar.
100 m2lik apartman dairelerinde Amerikan barlar kurarak, Amerikan lifestyle sahibi olduklarý hayaliyle yaþarlar. Onlarýn yaþam felsefesi ya da ahlaký, ben yapmazsam bir baþkasý yapacak sözleriyle
özetlenebilir. T. Özalýn benim memurum iþini bilir sözünü çok iyi
anlamýþ ve en iyi biçimde uygulamýþ kesim olarak, enflasyona endeksli resmi rüþvet tarifesiyle kendilerini enflasyona karþý korumaya
almýþlardýr. Kendisini soytarý durumuna düþürmeyi, yaþamla ve kendisiyle dalga geçebilme meziyeti ilan ederek, kendileriyle övünürler. En hýzlý kredi kartý çeken kiþi olmakla övünüp, kredi kartý borçlarýnýn temerrüt faizleri karþýsýnda aðlayanlar da onlardýr. Bu ülkede
onlarýn kaybedecek hiçbir þeyleri yoktur. Kendilerinin kapitalizm tarafýndan mülksüzleþtirildikleri söylendiðinde, tek düþündükleri þey
mülksüzleþtirenlerin safýnda nasýl yer alacaklarý olmaktadýr. 1980
öncesinin solcusu, 80 döneminin Özalcýsý, 90larýn DYPlisi, MHPlisi
ve günümüzün inançlý bir AKPlisi olanlar yine onlardýr. Bir kilo
domatesi üç taksitte satan da, alan da, kendilerini taksitle satan ve
leasingle kiralayan da onlardýr. Ve borsada sadece onlarýn maceralarý vardýr.
Bu yüzden, bir kez daha diyoruz ki, yaþasýn kapitalizm sloganlarý eþliðinde, haydi, ne duruyorsunuz, ÝMKBye gidin!
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Nerede Kalmýþtýk?
[Piyasalarda Þenlik Var!]
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 79, Mayýs-Haziran 2004

Küçük-burjuvazinin mülksüzleþtirilmesinin bir aracý olarak
kullanýlmýþ olan borsaya iliþkin en son yazýmýza þöyle baþlamýþtýk:
2004 yýlýna girildiðinde medyada ekonominin
düzeldiðine iliþkin haberlerle birlikte sýkça þu baþlýklar atýlmaya baþlandý:
Borsa 2004e rekorla merhaba dedi
Borsa 2004e son 44 ayýn rekoruyla girdi
Borsada tarihi rekor: 19.697
Borsada yeni rekor: 19.926
Borsa 20 bine uzanarak rekor kýrdý
Borsa üçüncü defa 20 bini aþtý.
Ve gözler yeniden ÝMKBye döndü ve parlamaya,
ýþýldamaya baþladý. Borsa kumarhanesinin tövbekarlarý bile
son bir kez daha günaha girmenin ne zararý olacaðýný hesaplamadan balýklama ÝMKBye atlarken, borsa simsarlarýnýn yüzlerindeki gülümseme, kazýtýlmýþ kafalarýndaki parlaklýkla daha da aydýnlandý.
Böylece bir avuç satýnalýnamaz devrimci dýþýnda,
inananlardan globalistlere kadar herkesin borsa gönüldaþý
kesildiði bir dönem bir kez daha baþladý.*
Ve yazýmýzý þöyle sonlamýþtýk:
Bu ortamda, borsada kerizlenenler de, onlarý kerizleyenler de, globalist kent küçük-burjuvazisinden baþkasý
deðildir.
* Kurtuluþ Cephesi, Haydi ÝMKBye Gidelim! [Üç Taksitte Bir Kilo Domates],
Sayý: 77, Ocak-Þubat 2004.
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Onlar, küçük-burjuvalar, onlar gibi olmak için herþeylerini vermeye hazýr olduklarý büyük burjuvalarýn aristokrasiye özenerek saray görüntüsünde villalar inþa etmeleri gibi, apartman dairelerinde villa görüntüsü oluþturarak
kendi küçüklüklerini her yerde dýþa vururlar. 100 m2lik
apartman dairelerinde Amerikan barlar kurarak, Amerikan life-style sahibi olduklarý hayaliyle yaþarlar. Onlarýn
yaþam felsefesi ya da ahlaký, ben yapmazsam bir baþkasý
yapacak sözleriyle özetlenebilir. T. Özalýn benim memurum iþini bilir sözünü çok iyi anlamýþ ve en iyi biçimde
uygulamýþ kesim olarak enflasyona endeksli resmi rüþvet
tarifesiyle kendilerini enflasyona karþý korumaya almýþlardýr.
Kendisini soytarý durumuna düþürmeyi, yaþamla ve kendisiyle dalga geçebilme meziyeti ilan ederek, kendileriyle
övünürler. En hýzlý kredi kartý çeken kiþi olmakla övünüp,
kredi kartý borçlarýnýn temerrüt faizleri karþýsýnda aðlayanlar da onlardýr. Bu ülkede onlarýn kaybedecek hiçbir þeyleri
yoktur. Kendilerinin kapitalizm tarafýndan mülksüzleþtirildikleri söylendiðinde, tek düþündükleri þey mülksüzleþtirenlerin safýnda nasýl yer alacaklarý olmaktadýr. 1980 öncesinin solcusu, 80 döneminin Özalcýsý, 90 larýn DYPlisi,
MHPlisi ve günümüzün inançlý bir AKPlisi olanlar yine
onlardýr. Bir kilo domatesi üç taksitte satan da, alan da,
kendilerini taksitle satan ve leasingle kiralayan da onlardýr.
Ve borsada sadece onlarýn maceralarý vardýr.
Bu yüzden, bir kez daha diyoruz ki, yaþasýn kapitalizm
sloganlarý eþliðinde, haydi, ne duruyorsunuz, ÝMKB ye gidin!
Bu öðüdümüzü (!) kaç kiþinin duyduðunu ve bunlardan kaç
kiþinin buna uyduðunu bilemiyoruz. Ancak gün günle kavuþup, tarihler Mayýs ayýný gösterdiðinde piyasalar bir kez daha hareketlenmeye
baþlamýþtýr.
9 Ocak günü tarihi rekorlarýndan birini kýrarak 19.404 seviyesine çýkan ÝMKB-100 endeksi 2 Nisan günü 20.485 seviyesine çýkarak rekoruna rekor katmýþtýr. Ancak Nisan ayýnýn son günleri yaklaþýrken borsaya bir haller olmaya baþlamýþ, dolardaki yükseliþe baðlý olarak tansiyonlarý yükseltmiþtir. Mayýs ortalarýna gelindiðinde
16 binlerin altýna inen ÝMKB, bir ay içinde %20 deðer kaybetmiþtir.
Ayný dönemde dolar %16 deðer kazanmýþtýr.
Böylece borsa, bir kez daha yatýrýmcýsýný yarý yolda býrakmýþ,
gülümseyen yüzleri asýklaþtýrmýþtýr.
Bütün bunlar ülkemizin ekonomik yapýsýnýn ve o çok sevilen
serbest piyasa ekonomisinin olaðan, alýþýlagelen özelliklerinin basit
görünümleridir. Bu olaðan ekonomik yapý içinde parasýný kaptýranlar
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ile parayý kapanlar arasýndaki macera her zamanki gibi
19 Nisan 2004
1.356
19.935
devam etmektedir. Bunlarýn
20 Nisan 2004
1.372
19.528
21 Nisan 2004
1.384
19.270
basit izleyicisi olanlar ise,
22 Nisan 2004
1.378
19.431
günlük geçimlerini olaðan
26 Nisan 2004
1.390
18.586
biçimde sürdürmeye çalýþan
27 Nisan 2004
1.416
18.217
geniþ halk kitleleridir. Resmi
28 Nisan 2004
1.426
18.229
iþsizliðin 1,5 milyon olarak
29 Nisan 2004
1.431
17.737
30 Nisan 2004
1.419
18.022
gösterildiði bir ülkede, borsa03 Mayýs 2004
1.454
17.678
nýn iniþ-çýkýþlarý, herhangi bir
04 Mayýs 2004
1.450
18.244
paparrazi ya da pop-star
05 Mayýs 2004
1.441
18.272
programlarý kadar ilgi topla06 Mayýs 2004
1.471
17.624
07 Mayýs 2004
1.502
17.001
masa da, reyting sýralamasýn10 Mayýs 2004
1.550
16.807
da üstlerde yer almaya de11 Mayýs 2004
1.537
17.102
vam etmektedir. Ama piya12 Mayýs 2004
1.534
17.144
salarda olanlarýn ve olmasý
13 Mayýs 2004
1.538
16.645
istenenlerin tek hedefi de, bu
14 Mayýs 2004
1.530
16.531
17 Mayýs 2004
1.532
15.922
geniþ halk kitlelerinin eme18 Mayýs 2004
1.555
16.124
kleri ve emekleri karþýlýðýnda
20 Mayýs 2004
1.553
16.334
verilen ücretleridir. Bu hedef
21 Mayýs 2004
1.549
17.167
kapsamýnda en son bulgu ise
24 Mayýs 2004
1.534
16.995
25 Mayýs 2004
1.522
16.791
iþporta tezgahlarý olmuþtur.
Ver-kurtulcularýn en
büyük muhalifi, Atatürkçü ATOnun son araþtýrmasýna göre 3 milyon kiþi iþportacý çýkmýþtýr. ATO açýklamasýna göre, ülkemizdeki
her yedi çalýþandan biri iþportacý olup, bunlarýn günlük kazançlarý
ortalama 50 milyon liradýr. Böylece yýllýk 50 katrilyon liralýk, yani 32
milyar dolarlýk bir ciroya sahip iþporta sektörü bulunmuþ ve bunlarýn vergi vermedikleri, dolayýsýyla vergi kaçakcýsý olduklarý ifþa
edilmiþtir.
Nazlý Ilýcakýn Tercüman gazetesinin sekiz sütüna manþetten
verdiði bu ATO açýklamasýyla ekonomik bunalýmdan çýkýþ için yeni
kaynak da bulunmuþ olmaktadýr!
32 milyar dolarlýk cirosuyla iþporta sektörü vergilendirildiðinde elde edilecek gelir yaklaþýk 10 milyar dolar olacaktýr. Bu miktar
da cari iþlemler açýðýný kapatmak için yeterli görünmektedir.
ATO açýklamasýna göre iþporta sektörü þu alanlarda faaliyet
göstermektedir:
Pijama, gecelik, iç çamaþýrý, eþofman, çorap, tiþört,
etek, gömlek, ayakkabý, pantolon, giyim aksesuarlarý atkýeldiven gibi konfeksiyon ürünleri, patates-kuru soðansalatalýk gibi sebzeler, lahmacun, kokoreç, köfte, turþu,
nohutlu pilav, mýsýr, tatlý, helva, pamuk þeker, dondurma,
midye, börek, macun, gobit gibi yiyecekler, kitap, bilgisay$
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ar programý, film CD-DVD, müzik kaset-CD gibi korsan
yayýnlar, telefon, radyo, fener, þarj aleti, walkman, pil, matkap, saat, uzaktan kumanda gibi elektronikler, çanta, oyuncak, gözlük, çiçek, mutfak eþyalarý, kolye, kýrtasiye, kaðýt
mendil ve yara bandý.
Görüleceði gibi iþporta sektörü, yerli islamcý süpermarketler ile yabancý hipermarketler karþýsýnda sürekli yenik düþen esnaf
için büyük bir rakip durumundadýr. Ýslami söylemle ifade edersek,
iþporta sektörü esnafýn rýzkýný çalmaktadýr! Üstelik bu sektör giderek yaygýnlaþmakta ve örgütlenmektedir. ATO raporunda belirtildiðine göre, iþporta sektörü, daha bugünden üç iþporta ticaret
odasýna sahiptir. Bu geliþme devam ettiði takdirde, Türk Ticaret
Odalarýna bile rakip olabilecektir.
Kredi arandýðýný ve kaynak diye kývranýldýðýný söyleyen ATO
baþkaný Atatürkçü Sinan Aygün, Gerekli yasal düzenlemeler yapýlsa ve Belediyeler iþportayý önlemek için etkin bir þekilde çalýþsa, 5 yýl
sonra sokaktaki iþportacýnýn yerleþik bir iþi, evinde aþý, sosyal güvenliði, eðitimi, saðlýk hizmetleri olur diyerek hükümeti ve belediyeleri
göreve çaðýrmaktadýr.
Atatürkçü ATO ile AKPnin tek yayýn organý olmaya aday
Nazlý Ilýcakýn Tercümaný bu büyüyen tehlikeye karþý ortak duyarlýlýk sergilemektedirler. Tüm yapýlmasý gereken AKPnin harekete
geçmesinden ibarettir. Ne de olsa hükümet de, belediyelerde onlarýn denetimi altýndadýr.
Sinan Aygünün dediði gibi gerekli yasal düzenlemeler yapýlýr
ve belediyeler iþportayý önlemek için etkin bir þekilde çalýþýrsa beþ
yýl sonra tüm iþportacýlar iþ sahibi olacaklar ve belki de borsaya bile
gireceklerdir. Borsa bile bu kýrýlgan yapýsýndan iþporta sektörünün
yerleþik iþ haline gelmesiyle kurtulacaktýr. Ne yazýk ki, bugün için
iþporta sektörü ÝMKBde iþlem görmemektedir.
Böylece ülkemizin en önemli sorununun cari iþlemler açýðý ve
bunu kapatmak için gerekli kaynaký bulma sorunu olduðu, iþporta
sektörünün keþfiyle bir kez daha tanýtlanmýþtýr.
Ancak pek çok kiþi açýsýndan, cari iþlemler açýðý fazla teknik
bir konu olarak göründüðünden günlük yaþamý etkilemeyen, sadece
ekonomistleri ilgilendiren bir konu olarak deðerlendirilir. Dolayýsýyla bu konuda alýnan siyasal kararlar da hiçbir tepkiyle karþýlaþmaksýzýn
kolayca uygulanabilmektedir.
Ayný bakýþ açýsý sahipleri, ülkenin içinde bulunduðu ekonomik koþullarý anlayamadýðý gibi, bunun nedenleri konusunda da bir
fikre sahip olmaz. Bunun sonucu olarak da ülke ekonomisinin nasýl
düzelebileceðine iliþkin ortaya konulanlar fazlaca önemsenmez ve
anlaþýlamaz. Bu da, devrim olduðunda ülke daha da yoksullaþacaktýr
türünden demagojilerin etkili olmasýnýn yolunu açmaktadýr. Gerçek-
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te ise bugün ülkeyi yoksullaþtýran cari iþlemler açýðý ve bunun sürekli
dýþ borçlanmalar yoluyla kapatýlmaya çalýþýlmasýdýr. Dýþ borçlanma
ile kapatýlmaya çalýþýlan cari açýk, ayný zamanda dýþ borçlarýn faizlerinin ödenmesi için iç borçlanmanýn sürekli artýþýný da beraberinde
getirir. Ve artan iç borçlanmanýn faizlerinin ödenmesi de (borçlarýn
çevrilebilinmesinin tek yolu budur) vergilerin (özellikle ÖTV gibi dolaylý vergilerin) artýrýlmasý demektir. Vergilerde meydana gelen her
artýþ, kiþilerin gelirlerinde eþdeðer bir artýþ gerçekleþmediði sürece,
bireysel tüketimin kýsýlmasý anlamýna gelmektedir. Bu durumda temel ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda zorlukla karþýlaþan kiþiler için tek
seçenek, týpký devletin cari iþlemler açýðýný kapatmasýnda olduðu
gibi, borçlanmaya gitmektir. Bu borçlarýn eþ-dosttan alýnmasý ya da
kredi kartlarýyla saðlanmasý kaçýnýlmazdýr. Sonuç olarak, bireyleri gelirlerinin üzerinde borçlanmaya yönelten ülkenin içinde bulunduðu
cari iþlemler açýðýdýr.
Bilineceði gibi, cari iþlemler hesabý olaðan döviz gelir-gider
hesabýdýr. Ýhracat, turizm gelirleri vb. gelirler hanesine yazýlýrken; ithalat, faiz ödemeleri vb. giderler bölümüne kaydedilir. Giderler gelirlerden fazla olduðunda ülkenin cari iþlemler açýðý ortaya çýkar. Bu
açýk döviz açýðýdýr ve deðiþik kaynaklardan saðlanacak dövizlerle
kapatýlmasý gerekir. Aksi halde ithalat ve faiz ödemeleri yapýlamaz.
Süleyman Demirelin 70 cente muhtacýz dediði koþullar ortaya çýkar.
Cari iþlemler açýðý ortaya çýktýðýnda bütün sorun, bu açýðý kapatmak için gerekli dövizi bulmaktýr. Bunun yolu ise dýþ borçlanmadan geçmektedir. Doðrudan kredi alarak (IMF kredileri gibi) ya da
ülke dýþýna ihraç edilen bono ve tahvillerle (Euro bonolar gibi) bu
döviz bulunmaya çalýþýlýr. Her durumda dýþ borçlanmayla saðlanan
dövizlerin belli bir faizi sözkonusudur ve cari iþlemler açýðý büyüdükçe faiz oranlarý yükselir.
Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, bu dýþ borç faizlerinin ödenebilmesi için devletin ülke içinde yeni kaynaklar bulmasý zorunludur. Bu kaynaklar da, vergiler ve hazine bono ve tahvilleridir.
Böylece bir kez daha cari iþlemler açýðý, vergilerin ve hazine
bono ve tahvillerinin faiz oranlarýnýn yükselmesi demektir. Hazine
bono ve tahvillerinin (hazine kaðýtlarý) faiz oranlarýndaki her yükseliþ
vergilerin yükseltilmesini zorunlu kýlar. Ve bir kez daha cari iþlemler
açýðýnýn faturasý vergi ödeyenlere çýkartýlýr.
Ocak-Mart 2004 döneminde dýþ ticaret açýðý 7,2 milyar dolar
olmuþtur. Turizm vb. gelirler hesaba katýldýðýnda ortaya çýkan açýk
(ki cari iþlemler açýðýdýr bu) 5 milyar dolar olmuþtur. IMF tahminlerine göre yýl sonu itibariyle cari açýk 9,2 milyar dolar olarak hesaplanmaktadýr. Geçen yýl olduðu gibi kaynaðý belli olmayan beþ milyar
dolarlýk bir döviz giriþi olduðu hesaplarda gösterilse bile, 5 milyar
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dolar civarýnda net dýþ borçlanmaya gidilmesi kaçýnýlmaz görünmektedir. %10lara yaklaþan faiz oranlarýyla gerçekleþtirilecek olan bu dýþ
borçlanma, ayný zamanda eski borçlarýn faizlerinin artmasýný da beraberinde getirecektir. Bunun hazineye getireceði ek maliyet ise, en
az 2 milyar dolar olacaktýr.
Öte yandan cari iþlemler açýðýnýn büyümesi ve buna baðlý olarak dýþ borçlanmanýn kaçýnýlmazlýðý, iç borç faiz oranlarýnýn artýþýný
da beraberinde getirmektedir. Ocak-Mart 2004 döneminde %20ler
seviyesinde seyreden iç borç faiz oranlarý son Hazine ihalesinde
%29.7ye yükselmiþtir.
Sadece Hazinenin %29,7den 25 Mayýs günü yaptýðý 4 katrilyon liralýk iç borçlanmanýn ek maliyeti 400 trilyon liradýr. 2004 sonu
itibariyle, iç borç geri ödemeleri nedeniyle yaklaþýk 60-70 katrilyon
liralýk yeni iç borçlanmaya gidilmesi gerekmektedir. Faiz oranlarýnýn
%30lar seviyesinde kalacaðý varsayýldýðýnda, bunun hazineye ek maliyeti 6-7 katrilyon liradýr.
Ýç ve dýþ borçlanmadaki bu durum, devlet bütçesine, 2004
yýlýnda olaðan devlet giderlerinin karþýlanmasý için gerekli kaynaklarýn yanýnda 6-7 milyar dolarlýk ek bir yük getirecektir. Her zaman
olduðu gibi, bu ek maliyet, vergiler yoluyla halka ödettirilecektir.
Ödeme gücüne sahip olan kesimler (küçük-burjuvazi), ister
AKPye oy vermemiþ olsunlar, ister Tayyip Erdoðaný kurtarýcý olarak görmüþ olsunlar, her durumda bu ödemeyi yapmak durumundadýrlar.
Bu ödemenin ilk adýmý, cari iþlemler açýðýný büyüten ithalatýn
kýsýlmasýyla baþlamaktadýr. Ýthal mallarý tüketicisi bir kitle olarak bu
ödeme yapabilir nüfus, bir yandan tüketimine talip olduklarý ürünleri
daha yüksek fiyattan satýn almak zorunda kalacaklar, diðer yandan
artan ÖTVyi ödemek durumunda kalacaklardýr.
Ýkinci adým ise, ithalatýn azaltýlmasý amacýyla, ithal mallarý tutkunu küçük-burjuvalarýn kredi kartlarý kullanýmýndan vergi almaktýr.
Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu kesintisi adý altýnda alýnan bu
vergi, bugün 1,2 katrilyon liradýr.
Üçüncü adým ise, kredi kartý faiz oranlarýnýn yükseltilmesidir.
Cari iþlemler açýðýnýn büyümesiyle birlikte dolarýn deðer kazanmasý
karþýsýnda açýk pozisyonlarýný kapatmakta zorlanan bankalarýn kredi kartý faiz oranlarýný daha yükselterek kendilerini olasý krize karþý
korumaya almalarý kaçýnýlmazdýr. Birleþik faiz hesabýyla %100leri
geçen kredi kartý faiz oranlarýnýn daha da yükselmesinin bir sonucu
da, küçük-burjuvalarýn ithal mallarý tüketiminin azalmasý olacaktýr.
Bugün için piyasalardaki hareketlilik yeni bir Þubat 2001 krizine dönüþmemiþtir. Yetkililerin ve medya ekonomistlerinin deðerlendirmesine göre, böyle bir krize girilmemesi için yukardaki
uygulamalar kararlýlýkla sürdürülmek zorundadýr. Bu da þok edi-
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ci kriz ortamýnda küçük-burjuvalarýn gelirlerinin düþürülmesinden
önce, küçük ve daha az hissedilir biçimde süreç olarak düþürülmesi
demektir. Dün bu süreçten kurtulabilmek için önlerine yem olarak
atýlan köylüleri harcamakta bir an tereddüt etmeyen küçük-burjuvalarýn önüne, bugün iþsizler ve iþportacýlar atýlmaktadýr. Cari iþlemler açýðýnýn sorumlularý kurbanlar haline gelirken, önlerine yem
olarak atýlan bir önceki dönemin kurbanlarýnýn (iþsizler) ne kadar
caný kaldýðýnýn bile farkýnda deðillerdir. Ýslamcý esnafýn rýzkýný kapmakla suçlanan iþportacýlar, ithal malý tutkunu küçük-burjuvalara yem
edilmeye çalýþýlýrken, borsanýn her dalgalanmasýyla, hazine bonolarýnýn faiz oranlarýnýn her yükseliþiyle paralarýný kaybedenler, aðýzlarýndan salyalar akýtarak yeme daha da çok saldýracaklardýr.
Ýþte borsanýn geldiði yer burasýdýr.
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Yaz Sýcaðýnda
Ekonomi
[Tüccarlar Arasý Savaþ ve Barýþ]
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 80, Temmuz-Aðustos 2004

Hemen herkesin borsayla, faiz oranlarýyla, döviz fiyatlarýyla
düþüp-kalktýðý bir ülkede ekonomiden söz etmek, ekonominin içinde bulunduðu durumu tahlil etmek neredeyse en sýkýcý konu haline
gelmiþtir. Bu öylesine bir çeliþki oluþturmuþtur ki, halkýn borsa, faiz
ve döviz alanýna gösterdiði yoðun ilgiyi görerek ekonomi sayfalarý
yayýnlatan ve buralarda istihdam edilmek üzere birçok ekonomistakademisyeni iþe alan medya sahiplerinin, ekonomik konularýn
insanlarýn canýný sýktýðýný gördükçe, ekonomi yazarlarý futbol yazýlarýyla iþlerini sürdürme gayreti içine girmiþlerdir. Ekonomi yayýnlarý
ise, televizyonlarýn bant yazýlarýnda kendi gerçekliðini bulmuþtur.
Ekonomi yazýlarýnýn cansýkýcý hale gelmesiyle birlikte Zülfikar
Doðan gibileri gýrgýr türü yazýlara yönelirken, birkaç fedakar vatan
evladý ekonomi yazarý, canla-baþla ekonominin ne denli ýsýndýðýný
anlatmayý sürdürmektedir. Ama yaz tatilinin baþlamasýyla birlikte, ekonomide hiçbir þey olmayacaðý öngörüsüyle tatile çýkan ekonomi yazarlarý, geri dönüþlerinde geyik muhabbetini bile aratacak denli
sýkýcý eski ekonomi anýlarý kaleme almaya baþlamýþlardýr. Onlar, borsa, faiz ve döviz dýþýnda hiçbir ekonomik olgu ve konuyla ilgilenmeyenlerin yaz sýcaðýnda ekonomi yazýlarý okumayacaklarýndan emin
olduklarý için, ekonominin çeyreklere göre hareket ettiði düþüncesiyle
herþeyi üçüncü çeyreðe býrakmayý yeðlemiþlerdir.
Ekonomi yazýnýnda iþler böyle olunca, üçüncü çeyreðin bir ay
öncesinde ekonomiden söz etmek de güçleþmektedir.
IMF ile üç yýllýk yeni bir stand-by anlaþmasýnýn imzalanacaðý
haberleri de böylesi bir yaz sýcaðýnda medyada yer almýþtýr. Özellikle IMF uzmanlarýnýn alelacele çaðrýlmasý ve ardýndan IMFnin cari
açýk sorununa dikkatleri çeken raporunun yayýnlanmasý, sýcak yaz
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günlerinin ekonomi yazarlarý için bir yaz yaðmuru gibi gelmiþtir.
Bugün medyanýn tüm ekonomi yazýnýnda baþ konusu, 12
aylýk cari iþlemler açýðýnýn 12 milyar dolarý aþmasý olmaktadýr.
Merkez Bankasý verilerine göre, Ocak-Mayýs 2004 döneminde
cari iþlemler açýðý 8.811 milyon dolar olmuþtur. Resmi veriler yayýnlanmamýþ olmakla birlikte, Temmuz ayý itibariyle cari iþlemler açýðýnýn 12 milyar dolara yaklaþtýðý tahmin edilmektedir.
Bir ülkenin döviz gelir-giderler hesabýný gösteren cari iþlemler
hesabýnda verilen her açýk, eksi rakam olarak, ülkenin bulmasý gereken döviz miktarýný göstermektedir. 12 milyar dolar düzeyindeki bir
cari iþlemler açýðýnýn, borçlanma yoluyla kapatýlmasý gerekmektedir.
Bu ise, iç ve dýþ borçlarýn yükselmesi ve faiz yükünün artmasý demektir.
Cari iþlemler açýðýna yol açan temel faktör ise, dýþ ticaret açýðýdýr.
Ocak-Haziran 2004 dönemi dýþ ticaret dengesi þöyle oluþmuþtur:
(milyon $)

Ýhracat
Ýthalat
Dýþ Ticaret Açýðý

28.589
45.433
-16.844

Görüldüðü gibi, Ocak-Haziran döneminde dýþ ticaret açýðý 16
milyar dolarý geçmiþtir. 2003 yýlýnda 22 milyar dolar olan dýþ ticaret
açýðýnýn yýl sonu itibariyle 30 milyar dolarý aþacaðý kesin gibidir.
Bu sayýlarýn gösterdiði gerçek ise, ülkemizde kýran kýrana bir
ticaret savaþý verildiðidir. Yüksek reel faiz politikalarýyla dolarýn deðerinin düþük tutulmasý, ekonomistler tarafýndan ithalatý artýrýcý, ihracatý
azaltýcý etki yaptýðý söylense de, dýþ ticaret verileri, her iki kesimin de
hummalý bir faaliyet içinde olduðunu göstermektedir.
Ýthalatta görülen en büyük artýþ kara, hava ve deniz taþýtlarý ve
eklentileri ithalinde olmuþtur. Ocak-Haziran döneminde, bir önceki
yýla göre %838 artarak, 4.4991 milyon dolarlýk kara taþýtý (otomobil)
ithal edilmiþtir. Ayný dönemde ihraç edildiði beyan edilen kara
taþýtlarýnýn deðeri ise, bir önceki yýla göre %53,3 artarak, 3.713 milyon
dolar olmuþtur.
Bunun dýþ ticaret açýðýndaki payý fazla büyük olmasa da, ülkemizdeki re-export ekonominin durumunu göstermesi açýsýndan özel
bir yere sahiptir. Ýthal edilen mallar, re-export yöntemiyle ihraç edilmektedir. Benzer durumlar, neredeyse tüm ihracat kalemlerinde
görülmektedir. Büyük patlama yaptýðý iddia edilen ihracattaki artýþýn
gerçekliði de bu re-export alanýnda bulunmaktadýr. Çin gibi ülkelerden toptan ithal edilen ara mallar, basit ambalajlamalarla tüketim
malý olarak ihraç edilmektedir.
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Ülke içi pazarýn tümüyle ithal ürünleriyle dolmasý karþýsýnda
iç üretimdeki gerilemeden en büyük zararý Anadolu kaplanlarý görmekle birlikte, MHP-DSP-ANAP koalisyon hükümeti döneminde
baþlatýlan ve AKP döneminde hýzlandýrýlan re-export yöntemiyle kendilerine yeni iþalanlarý bulmuþlardýr. Artýk onlar birer ihracatçý sanayici olmuþlardýr. Hiçbir þey üretmeden, basit ambalaj deðiþikliði
ile katma deðer üreten ve karþýlýðýnda ihracatý teþvik primlerinden
yararlanan Anadolu kaplanlarý, þimdi durumlarýndan memnun
görünmektedirler.
Ýthalata egemen olan iþbirlikçi ticaret burjuvazisinin en büyük
hasmý olarak yýllardýr din ticareti yapan Anadolu tüccarý, þimdi birer
islami sermaye grubu haline dönüþmüþtür. Ýç pazar için üretim
artýk onlarý ilgilendirmemektedir. Bu da, iþbirlikçi ticaret burjuvazisiyle olan çeliþkisinin görünüþte yumuþamasýný getirmiþtir. AKP iktidarý da bu görüntüdeki yumuþamanýn iktidarý olarak el üstünde
tutulmaktadýr.
Bugün ihracat ve ithalat patlamasýndan tüm ticaret erbaplarý
memnundur. Ortaya çýkan cari açýk ise, uluslararasý para-sermayenin kýsa vadeli yüksek faiz gelirleri için bulunmaz bir ortam yaratmýþtýr.
Artýk ithalatçýlarýn sabetayist olup olmadýklarý da, uluslararasý parasermayenin yahudi sermayesi olup olmamasýnýn da önemi kalmamýþtýr. Sabetayist avcýlýðýnýn eski solcularýn iþi haline gelmesinin arkasýnda yatan gerçek de, bu karþýlýklý memnuniyettir.
Ancak Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý tarafýndan özel
olarak korumaya alýnmýþ islami sermayenin yeni ticaret alanlarý
bulmasý, ayný zamanda onlarýn gücünü artýrmýþtýr. Bu da, Anadolu
tüccar ve esnafý üzerinde yeni bir hegemonik güç ortaya çýkarmýþtýr.
Düne kadar yahudi sermayesi olarak ilan edilen tüketim mallarý
sektöründeki hegemonik güç karþýsýnda islami dayanýþma örnekleri sergileyenler, bugün kendi içlerinden çýkan bu yeni gücün karþýsýnda ne yapacaklarýný bilemez hale gelmiþlerdir.
Bir dönem Omonun bakkallarý hiç talep olmayan Persili almaya zorlamasýna benzer davranýþlar, bugün yeni tüccar islamcý
sermaye tarafýndan yapýlmaktadýr. Bu da giderek AKPde toplaþmýþ
olan inananlar arasýnda huzursuzluða ve tepkiye yol açmaktadýr.
Tüccar savaþlarýnýn diðer yaný ise, tüketici kredileridir.
Tüketici kredilerinde meydana gelen büyük artýþ, özellikle ithal
mallara ve eðlence-dinlence sektörüne olan talebi artýrmýþtýr. Ýslamcý sermayenin fazlaca etkin olmadýðý bu alanlara yönelen tüketici
kredileri, küçük esnaf ve tüccarý kredi faizlerini ödeyemez hale getirmektedir. Tüketici kredisi kullananlarýn geleneksel ürünlere yönelik
talepte bulunmamalarý, ayný zamanda bu küçük esnaf ve tüccarýn
iþlerini yürütemez hale getirmekte, onlarý iflasa sürüklemektedir.
Ýþte bu ticari geliþme ortamýnda enflasyon rakamlarýnýn süre-
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kli düþtüðü ilan edilmektedir. Ýhracatýn ve iç pazarýn tümüyle ithalata
baðýmlý hale getirildiði bir dönemde, dolarýn düþük deðeri enflasyonu geriletirken, kredi kartlarýndaki geniþleme tüketimi artýrmaktadýr.
Talepteki artýþ karþýsýnda ithalat artarken, fiyatlar ayný seviyede
kalmaktadýr. Tüketicinin eline geçen gelirde belirgin bir artýþ sözkonusu deðilken ortaya çýkan bu talep artýþý sadece kredi kartlarýyla
saðlanmaktadýr. Ancak kredi kartlarýnýn tutarý Merkez Bankasýnýn
emisyon hacminde hiçbir etkiye sahip olmadýðýndan, sýký para politikasý sürdürülüyor gösterilmektedir.
Piyasadaki emisyon miktarýna göre ayarlanan fiyat artýþlarý,
kredi kartlarýyla saðlanan talep artýþý karþýsýnda iþe yaramaz hale
gelmiþtir. Piyasalarda likit para miktarý ayný seviyesini korurken, kredi kartlý satýþlar artmaktadýr. Güngor Urasýn sözleriyle, ülke, simidin
üç taksitte satýldýðý bir ülke haline gelmiþtir. Geçen yýl 9,3 katrilyon
lira olan kredi kartý borçlarý, 15,7 katrilyon artarak 25 katrilyon liraya
yükselmiþtir.
Ekonominin olaðan iþleyiþi içinde tüketicilerin gelirlerindeki
reel ya da nominal artýþla ortaya çýkan talep artýþý, kredi kartlarýyla,
yani borçlanma yoluyla meydana gelmektedir. Bunun sonucu olarak, tüketiciler, gelirlerinde (ücret ve maaþ olarak) artýþ olmasýndan
çok, kredi kartlarýnýn limitlerinin bankalar tarafýndan yükseltilmesiyle
ilgilenmektedirler. Bu da ücret ve maaþ artýþ istemlerinin sesinin
duyulamaz ölçüde cýlýz kalmasýna yol açmaktadýr.
Haziran sonu itibariyle, kredi kartý sahiplerinin 452.513ü borçlarýný ödeyemedikleri için kara listeye alýnmýþ olsalar da, toplam
içinde %3lük bir kesimi oluþturmaktadýrlar. Dolayýsýyla endiþe edilecek bir durum, sadece bu 452.513 kredi kartý borçlusunun kendisinden baþkasý için mevcut deðildir.
Bugün islami sermaye ile gavur iþbirlikçisi ticaret sermayesi arasýnda yaþanan bahar havasý, tümüyle emperyalist ülkelerdeki
aþýrý-üretim bunalýmýnýn etkisini sürdürmesinin bir sonucudur. 1980
dünya ekonomik bunalýmýnda olduðu gibi, emperyalist ülkelerdeki
aþýrý-üretim (mal ve sermayenin aþýrý-üretimi) geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilen kredilerdeki artýþla eritilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu ise, geribýraktýrýlmýþ ülkelerin borçlarýný ödenemeyecek büyüklüðe
ulaþtýrmaktadýr.
2003 ve 2004de görülen büyük ithalat patlamasý, IMF borçlarýnýn ötelenmesi ve yeni iç ve dýþ borçlanma yoluyla finanse
edilmiþtir.
AKP hükümeti kurulduðunda 127 milyar dolar olan dýþ borç
toplamý 2004ün ilk üç ayýnda 146 milyar dolara yükselmiþtir. Ýç borçlar ise, 155 katrilyon liradan 209 katrilyon liraya çýkmýþtýr. Böylece
2004 yýlýnýn üçüncü ayýnda iç ve dýþ borç toplamý 286 milyar dolar
olmuþtur. IMF verilerine göre, 2003 yýlýndaki GSMH 235 milyar dolar
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olduðu gözönüne alýndýðýnda, ortaya çýkan borç miktarý GSMHyý çoktan aþmýþ bulunmaktadýr.
Ýhracat patlamasý adý verilen olay ise, emperyalist ülkelerde
tüketim mallarý sektöründe ortaya çýkan maliyet artýþýnýn bir ürünüdür. Ancak emperyalist ülkeler, düþük faiz politikalarýyla tüketim mallarý sektöründe maliyet düþürücü yatýrýmlarý teþvik etmektedirler. 1980
dünya ekonomik bunalýmýnda olduðu gibi, bu yatýrýmlar tamamlandýðý oranda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerden yapýlan ithalat da azalmaktadýr. Özellikle dolarýn fiyatýnýn düþük tutulmasý yoluyla geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerden yapýlan ithalat, gerek iþsizliðin sübvansiyonunda, gerekse
yeni yatýrýmlarýn gerçekleþme süresinde meydana gelen üretim düþüþlerinin kapatýlmasýnda bir araç olmaktadýr.
80li yýllarda uygulanan bu politikanýn diðer yaný ise, emperyalist ülkelerde verimliliði düþmüþ makine ve teçhizatýn geri-býraktýrýlmýþ
ülkelere satýlmasýdýr. Bu satýþ, ilk anda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
sanayi üretiminde artýþýna yol açsa da, emperyalist ülkelerde maliyetlerin düþürülmesine paralel olarak iþlevsiz kalmakta ve hurdaya
çýkmaktadýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülke halklarýna düþen ise, bu geçici
uygulamanýn getirdiði borçlarýn ödenmesi olmaktadýr.
Bugün bu uygulama, yani emperyalist ülkelerde tüketim mallarý sektöründe makine ve teçhizatýn yenilenmesi sürecinde geribýraktýrýlmýþ ülkelerin ihracatýnýn artýrýlmasý politikasý en yoðun
biçimde Çinde uygulanmaktadýr. Çin mallarýnýn dünya pazarlarýndaki tartýþmasýz üstünlüðü böylesine bir konjonktürün sonucu olarak
ortaya çýkmýþtýr. Emperyalist ülkelerden Çine aktarýlan eski makine
ve teçhizatla saðlanan üretim artýþý, dünya pazarlarýnda tüketim mallarýnýn fiyatlarýnýn düþmesine yol açmakla birlikte, emperyalist ülkelerde yenilenen makine ve teçhizatýn devreye girmesiyle sona
erecektir.
Ýþte böylesine bir konjonktürde, Türkiye deki ithalatçý ve ihracatçý tüccarlar paylarýna düþeni almaktadýrlar. T. Özal dönemindeki
ünlü ihracata yönelik sanayileþme döneminin bir benzeri yaþanmaktadýr. Sonuç ise, 1994 ve 2001 Þubat krizlerinden baþka birþey olmayacaktýr.
Bu yaz sýcaðýnda ekonomiyi ýsýtan emperyalist ülkelerdeki
geliþmeler olmaktadýr. Emperyalist ülkelerde faiz oranlarýný yükseltme yönündeki eðilimler bu ýsýnmanýn daha da artacaðýný göstermektedir.
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Dolarýn
Mehter Yürüyüþü
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 81, Eylül-Ekim 2004

Marksizm-Leninizmden devrikledikleri görüþlerle sosyal-demokrat teoriler yapabilen küçük-burjuva aydýnlarý, Marksizm-Leninizmin gözlerden uzak kalýþýyla birlikte perspektif yitirmeye
baþlamýþlardýr. Bu perspektif yitimi, sosyal-demokrat partilerin güç
kaybetmesine ve giderek bunalýma düþmesine neden olmuþtur.
Bu bunalým ortamýnda, özellikle Marksist-Leninist ekonomi
tahlillerinden esinlenen küçük-burjuva ekonomistleri (anti-komünist
olanýndan sosyal-demokrat olanýna kadar) ne yapacaklarýný bilemez
hale gelmiþlerdir. Bu durumda, DÝEnin ekonominin düzeldiðine iliþkin
birbiri ardýna yayýnladýðý olumlu veriler (enflasyon, büyüme, faiz dýþý
fazla vb.) karþýsýnda düþtükleri þaþkýnlýk, onlarý, AKP mehteran takýmýnýn icra ettiði mehter yürüyüþüne katýlmaya yöneltmiþtir.
Onlarýn Marksist-Leninist ekonomik yazýndan edindikleri bilgilerle dýþa baðýmlý bir ülke ekonomisinin sürekli bunalým içinde
olacaðýna olan inançlarý, DÝE verilerine kuþkuyla yaklaþmalarýna yol
açmýþsa da, birbiri ardýna gelen olumlu veriler karþýsýnda olumlu
tabloyu kabul etmekten baþka çareleri kalmadýðýný düþünmeye
baþlamýþlardýr. Bu çaresizlik içinde son bir umutla cari iþlemler açýðýna el atan küçük-burjuva ekonomistleri, büyüme rakamlarýnýn açýklanmasýyla birlikte yeniden boyunlarýný bükmeye ve bükemedikleri
eli öpmeye baþlamýþlardýr.
Kurtuluþ Cephesinde zaman zaman bu perspektif yitirmiþ küçük-burjuva ekonomistleri için yayýnladýðýmýz yazýlarda, devþirme bilgilerle ya da solculuk dönemlerinde katýldýklarý ekonomi-politik
seminerlerinden akýllarýnda kalan bilgilerle emperyalizme baðýmlý bir
ülke ekonomisinin tahlil edilemeyeceðini açýk ve net biçimde ortaya
koyduk. Ama onlar, yine de marksizm sosuyla süslenmiþ küçük-
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burjuva teorilerde, yani Marksist düþünceye dayalý kalkýnma
modellerini öngören ekonomik teorilerde ýsrar etmiþlerdir.
Özellikle medyanýn ekonomi sayfalarýnda boy gösteren ve
yazdýklarý yazýlarýn aldýðý reytingle yüksek gelir grubunun içinde yer
alan bu ekonomistler, þeriatçý olduðundan bir an bile þüphe duymadýklarý AKP hükümetinin ekonomiyi düzelttiðine inanamamaktadýrlar. Ýniþli-çýkýþlý grafikler üzerinde yatay çizgiler çizerek, meteorolojinin
hava tahminlerini aratmayacak cinsten tahminler yapan bu ekonomistlerin son umudu olan cari açýktan da birþey çýkaramayacaklarý
görülmüþtür.
Ýster mikro, ister makro düzeyde ele alýndýðý söylensin, ekonomik olgularý egemen üretim iliþkilerinden soyutlayarak ele alan
hiçbir tahlilin doðru bir sonuç vermesi beklenemez. Süreçleri tek
baþlarýna, büyük genel baðlantý dýþýnda, bunun sonucu hareketleri
içinde deðil, hareketsizlikleri içinde kavrama tarzý, kapitalist dünya
ekonomisinin emperyalist aþamasýný hesaba katmayan, dolayýsýyla
emperyalizme baðýmlý bir ülke ekonomisinin dengesini emperyalist
metropollerde bulduðu gerçeðini göremeyen bir bakýþ açýsý oluþturmuþtur.
Bu bakýþ açýsý, metafizik kavrayýþtan yola çýktýðý için, her
ekonomik olguyu, görünür birkaç dýþsal baðlantýsý dýþýnda yalýtýk bir
olgu olarak ele alýp deðerlendirmeye yol açmýþtýr. Günlük köþelerinde
yatýrým danýþmanlýðý yaparak reyting almaya çalýþan yazarlarýn
bu bakýþ açýsý, giderek yazarlarýn kafalarýný karýþtýrmaya baþlamýþtýr.
Düne kadar quantum fiziði ile diyalektik yöntemin defterini dürmekle övünen ayný yazarlar, quantum fiziðinden türetilen felsefi inançlarýyla kendi defterlerini kendileri dürmektedir. Bu durumu deðiþtiremedikleri sürece iþlerini kaybetme tehlikesi ile yüzyüzedirler.
Oysa ülke ekonomisinin durumu çok açýk ve nettir: ekonomik bunalýmýn sürekliliði. Ancak küçük-burjuvalarýn anlayamadýklarý,
sürekli bir bunalýmýn sürekli bir kriz anlamýna gelmediðidir. Mahir
Çayan yoldaþýn sözleriyle ifade edersek, sürekli bunalým, kesiksiz
bunalým deðildir. Sürekli bunalým, ekonominin sürekli ölümcül hastalýk içinde olmasý, zaman zaman komadan çýkmasý, düzelmesi ama
yataktan kalkamamasý demektir.
Küçük-burjuva ekonomistlerinin günlük yazýlardan ve yatýrým danýþmanlýðýndan para kazanmalarý, ekonomik tahlillerde kendilerinin ve okuyucularýnýn dikkatlerini bunalýmýn derinleþmesiyle
ortaya çýkan olgulara yöneltmiþlerdir. 2001 Þubat krizine kadar ülke
ekonomisinin nasýl geliþtiðini, iþlerin nasýl iyi gittiðini, varolan dengesizliklerin IMF programý ile nasýl düzeltileceðini yazýp çizenler, kriz
sonrasýnda kriz uzmaný kesilerek, ekonominin nasýl kötüleþtiðini,
nasýl daha da kötüye gittiðini, varolan dengesizliðin IMF programýyla
nasýl daha da arttýðýný yazýp çizmeye baþlamýþlardýr. Birincisinde ne
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ölçüde yanýlmýþlarsa, ikincisinde de o ölçüde yanýlmýþlardýr.
Fiyatlarýn dolarize edildiði, yani dolara göre belirlendiði bir dönemde, insanlarýn dolar birikimine sahip olduklarýndan yola çýkan
küçük-burjuva ekonomistleri, dolar/TL paritesine baðlanmýþlardýr. Bu
baðlanma, giderek her türlü ekonomik olgunun dolarla baðlantýlý bir
özelliðe sahip olduðu inancý yaratmýþtýr. Bu nedenle dolar (genel
anlamda döviz) tüm ekonomik tahlillerin baþlangýcý ve sonucu haline gelmiþtir. Dýþa baðýmlý bir ekonominin ithalata ve dýþ borçlanmaya olan baðýmlýlýðý da, bu dolara endeksli tahlillere olan inancý güçlendirmiþtir.
Ekonomik tahliller dolarize olunca, kaçýnýlmaz olarak ödemeler dengesi ve onun bir alt birimi olan cari iþlemler dengesi entel
ekonomistlerin bilgiçlik yaptýklarý alan haline gelmiþtir.
Kendileri gibi dolarize olmuþ Tarih Vakfý tarihçilerinden öðrendikleri bilgilerle, askeri darbelerin yüksek oranlý devalüasyonlarýn
ardýndan geldiðine inanan bu ekonomistler, demokrat kiþilikleriyle
TLnin dolar karþýsýndaki seyrini izlemeyi ve tahlil etmeyi bir demokrasi görevi olarak da bellemiþlerdir.
Ancak dolarla çalýþan tarihçilerin, ekonomistlerle oluþturduklarý
çalýþma gruplarýnýn popüler tarih araþtýrmalarýnýn, askeri darbelerin yüksek oranlý devalüasyonlar sonrasýnda deðil, ödemeler dengesi açýðýnýn ortaya çýktýðý dönemlerde yapýldýðýný saptamasýyla,
tahlillerin odak noktasýndan dolar/TL paritesi çýkartýlmýþ ve yerine
ödemeler dengesi konulmuþtur.
2001 Þubat krizi sonrasýnda ödemeler dengesi açýðýnýn IMF
kredileriyle kapatýldýðýný gördüklerinde ise, tahlillerinin aðýrlýk noktasýný yeniden deðiþtirmiþler ve cari iþlemler açýðýna yöneltmiþlerdir.
Bugün cari iþlemler açýðýnýn net hata ve noksan kalemiyle
kapatýldýðýný gördüklerinde ise, ne yapacaklarýný bilemez hale gelmiþlerdir. Birbiriyle çeliþen tahliller yaptýkça iþsiz kalma korkularý artan bu ekonomistler, son çare olarak AKPnin mehteran takýmýnýn
icra ettiði mehter müziðine ayak uydurmaya karar vermiþlerdir. Böylece her þeye raðmen bunalýmlarý geride býrakmýþ, büyüyen ve geliþen
bir ekonomik yapýnýn ortaya çýktýðý söylemi medyanýn muhalif
köþe yazarlarýnca bile kabul edilir olmuþtur. Bunun sonucu olarak
da, cari iþlemler açýðý üzerine yapýlan uyarýlar ve tartýþmalar yavaþ
yavaþ azalmaya ve unutulmaya baþlanmýþtýr.
Artýk cari iþlemler açýðýnýn bile Türkiye ekonomisinin büyümesini engelleyemeyeceði, krizlere dayanýklý bir yapýnýn ortaya çýktýðý inancý somut bir olgu olarak ilan edilmiþtir.
Bu dönüþümler, pesimist ekonomistlere karþý optimist
geliþmeler ortaya konularak saðlanmýþ ve DÝEye aceleyle hazýrlatýlan
verilerle desteklenmiþtir. Örneðin ekonominin büyüdüðüne iliþkin iddialara, iþsizlikte hiçbir azalma olmadýðýný söyleyerek karþý çýkan-
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lara karþý, büyük bir doktrin savaþýna giren ünlü televoleci ekonomist Deniz Gökçenin istediði hane halký anketleri DÝE tarafýndan
bir hafta içinde derlenilmiþtir.
DÝEnin yetiþemediði alanlarda ise vakýf üniversitelerinin
olanaklarý seferber edilmiþtir. Örneðin cari iþlemler açýðýnýn önemli olduðunu söyleyen ekonomistlere karþý Asaf Savaþ Akatýn aylar
önce derlediði söylenen on yýllýk veriler piyasaya sürülmüþtür.
Yakýndan bakýldýðýnda ekonominin düzeldiði, krizlerin geride
kaldýðý, Çini bile geride býrakan büyüme rakamlarýna ulaþýldýðý iddialarýnýn içi boþ sayýlardan ibaret olduðu hemen görülebilecek kadar
açýk olmasýna karþýn, küçük-burjuva aydýnlarýnýn perspektif yitimi,
onlarý kendi savlarýný bile savunamaz hale getirmiþtir.
Ekonominin düzeldiðini, krizlerin geride kaldýðýný, Çini bile
geride býrakan büyüme rakamlarýna ulaþýldýðýný iddia edenler ise, bu
durum karþýsýnda zafer çýðlýklarý atarak, aslýnda ülke ekonomisinin
her zaman iyi olduðunu söyleyecek kadar ileriye gitmiþlerdir. Onlar,
muhalif ve pesimist ekonomistlerin tutarsýzlýðý karþýsýnda, ülke kaynaklarý terörle mücadele için harcandý, terör olmasaydý ülkemiz dörde-beþe katlanýrdý dediklerini unutarak, bugün on yýllýk dönemde
ekonominin çok iyi durumda olduðunu söyleyebilecek kadar
þarlatanlaþmýþlardýr.
Asaf Savaþ Akatýn Mart-Nisan aylarýnda Vatan gazetesinde
yayýnladýðý ve Deniz Gökçenin Akþam gazetesinden yürüttüðü cari
açýk savaþýnda tanýk olarak gösterdiði on yýllýk veriler þöyle sýralanmaktadýr:
1994-2003 döneminde Türkiyenin dýþ ticaret açýðý 117 milyar
dolar olmuþtur. Görünmeyen kalemler denilen, mesela turizm, iþçi
dövizi, kar transferi, faiz ödemeleri, müteahhit kazançlarý gibi hizmetler, yatýrým geliri ve transferlerden oluþan döviz gelir ve gider
kalemlerinden* 99 milyar dolarlýk gelir elde edilmiþtir. Böylece
açýk 18 milyar dolar olmuþtur. Ancak dýþ ticaret ile görünmeyenlerin toplamý ülkemizin cari denge rakamýný verse de iþ burada bitmiyor. Bir de net hata ve noksan kalemi var. Dýþ dengeyi bulmak için
net hata ve noksan kalemini de eklemek gerek.* On yýllýk dönemde net hata ve noksan 7 milyar olarak hesaplandýðýndan cari açýk
12 milyar dolara geriliyor.** Þimdi diyor Deniz Gökçe, son on
yýlda yabancý sermaye yatýrýmý olarak fiziki yatýrým için ülkemize gi* Týrnak içindeki sözler Deniz Gökçeye aittir.
** Þýracý Deniz Gökçenin tanýðý bozacý Asaf Savaþ Akata göre, on yýllýk
dönemdeki cari açýðý 19 milyar dolardýr. Net hata ve noksandan gelen 7 milyar düþüldüðünde on yýllýk cari açýk 12 milyara inmektedir. Ama Deniz Gökçede 11 milyar
dolar olmasý gereken açýk Asaf Savaþ Akatta 12 milyar dolar olarak verilmektedir.
Asaf Savaþ Akat ise, on yýlda 117 milyar dolar dýþ ticaret açýðýna karþýlýk 99 milyar
dolar görünmeyenler fazlasý oluþmuþtur. Neticede cari iþlemler açýðý 19 milyar dolar
olmuþtur hesabý yaptýðýndan, 7 milyar dolar net hata ve noksan çýkartarak 12 milyar
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ren fonlarýn net 8 milyar dolar olduðunu kaydedersek ve yabancýlarýn da bu süreç içinde ülkemizde on yýlda net 3 milyar dolarlýk hisse
senedi alýp uzun vadeli yatýrým yaptýklarýný düþünürsek, geriye kalan
dýþ açýðýmýz, yani son on yýlda borçlanarak finanse etmemiz gereken
açýðýmýz, net dýþ açýðýmýz sadece 2 milyar dolara geliyor.* Son on
yýlda dýþ açýk 2 milyar dolarken 30 milyar dolar borçlanýldýðýný söyleyen Deniz Gökçe, açýk kapatýldýktan sonra kalan tamý tamýna 27
milyar dolarla Merkez Bankasýnýn döviz rezervlerinin artýrýldýðýný
yazmaktadýr.**
Televoleci ekonomistlere inanýlacak olursa, son on yýlda cari
iþlemler tamý tamýna 27 milyar dolar fazla vermiþtir. Þimdi sýra
Merkez Bankasý kasalarýnda yatan 27 milyar dolarý paylaþmaya
gelmiþtir.
Ama bu televoleci ekonomistlerin uzun uzun anlattýklarý olay,
ödemeler dengesi adý verilen hesaptan baþka bir þey deðildir. Cari
iþlemler dengesi de, bu ödemeler dengesinin bir bölümünü kapsar.
Merkez Bankasý verilerine göre hesaplanmýþ olan yukardaki tablodaki sayýlar, televoleci ekonomistlerin çok bilmiþ havalarýyla sunduklarý*** sayýlarla tamý tamýna çakýþmamaktadýr. Ortaya çýkan farklýlýk
Merkez Bankasý ile DÝEnin hesaplarýndaki farklýlýktan kaynaklanmaktadýr. Ancak burada bu farklýlýklar fazlaca önemli deðildir.
Burada dikkat edilmesi gereken, televoleci ekonomistlerin cari
iþlemler açýðýnýn önemli olmadýðýný ispatlamak için kullandýklarý yöntemdir.
Onlar, kendileri dýþýnda herkesin aptal olduðuna inandýklarý
için, ödemeler dengesi hesaplarýný cari iþlemler dengesi hesaplarýymýþ
dolar açýk sonucuna ulaþmaktadýr. Ancak o da, 117den 99 çýktýðýnda nasýl 19 kaldýðý
açýklamamaktadýr. Bu da, olsa olsa ekonomistler için dört iþlem yapmasýný bilmemenin
bir özür kabul edilmemesinden ileri geliyordur!
* Bu kez þýracýnýn da sayý saymasýný bilmediðini görüyoruz. Kendi verdiði sayýlara
göre 11 milyar dolar olan cari iþlemler açýðýndan, yabancý sermaye ve fonlardan
gelen 8+3=11 milyar dolar çýkartýldýðýnda dýþ açýk sýfýr olmalýdýr. Bozacýnýn yazýsýndaki verilerine göre ise, cari açýk 12 milyar, yabancý sermaye ve fon gelirleri 7+3=10
milyar, dolayýsýyla açýk 2 milyar olmaktadýr.
** Bozacý ise, onyýlda alýnan 30 milyar dolar borcun 2 milyar dolarý borçlanma
ihtiyacýný karþýlýyor. Geri kalan 27 milyar dolarý da Merkez Bankasýnýn döviz rezervlerini
büyütüyor diye yazmaktadýr. Böylece þýracý da, bozacý da 30dan 2 çýktýðýnda
tamý tamýna 27 kaldýðýnda anlaþmaktadýrlar. Dört iþlem yapmayý bilmeyen ve yazdýklarýný okumayan bu ikilinin sattýðý þýralar ve bozalarýn tüketicilerinin bozulan
midelerini kaça yýkatacaklarý ayrý bir hesap konusudur.
*** Þýracý Deniz Gökçe, Akþamdaki 9 Eylül tarihli yazýsýnda þöyle yazmaktadýr:
Deðerli meslektaþým ve dostum Asaf Savaþ Akat bizim arkadaþ grubunda otistik
olarak adlandýrýlýr. Bunun nedeni birçok kimsenin merak etmediði þeyleri merak
etmesidir. Ayrýca kendisine dijital de deriz. Bunun nedeni de sayýlarý bilgisayara týkýp
yoðurmayý sevmesidir. Bazen bu iþleri abartýr, ama bazen de, mesela bugün olduðu
gibi, bu otistik dijital özelliðinin faydasýný göreceðiz.
Oysa, bu veriler daha önce Merkez Bankasý tarafýndan hazýrlanmýþ ve yayýnlanmýþtýr.
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ÖDEMELER DENGESÝ
I-

II -

III -

(Milyon Dolar)
CARÝ ÝÞLEMLER HESABI
Mal, Hizmet ve Yatýrým Geliri
Dengesi(A+B+C)
Mal ve Hizmet Dengesi (A+B)
A. DIÞ TÝCARET DENGESÝ
Toplam Mal Ýhracatý
Toplam Mal Ýthalatý
Altýn (net) Ýthalatý
B. HÝZMETLER DENGESÝ
Turizm
C. YATIRIM GELÝRÝ DENGESÝ
Faiz Gideri
D. CARÝ TRANSFERLER
Ýþçi Gelirleri
SERMAYE VE FÝNANS HESAPLARI
Doðrudan Yatýrýmlar
Portföy Yatýrýmlarý
Borçlanma
Rezerv Varlýklar
NET HATA NOKSAN

1994
2.631
-461
2.803
-4.249
18.106
-22.355
-480
7.052
3.455
-3.264
-3.311
3.092
2.627
-4.463
559
1.158
721
-546
1.832

2003 1994-2003
-6.850
-18.944
-8.956
-61.371
-3.529
-14.034
51.206
-65.240
-2522
10.505
11.090
-5.427
-4.586
2.106
729
2.862
1.063
2.569
5.265
-4.047
3.988

-23.457
-117.573
319.847
-437.420
-14.921
94.116
56.291
-37.914
-41.634
42.427
33.589
13.440
8.015
-1.200
34.661
-27.214
5.504

gibi göstererek, ortada bir sorun olmadýðý sanýsýný oluþturmaya
çalýþmaktadýrlar.
Yukardaki Merkez Bankasý verilerinde 1994-2003 yýllarý arasýnda 34 milyar dolarlýk borçlanma yapýldýðý görülmekle birlikte, ayný
dönemdeki dýþ borç verileri (Merkez Bankasý ve Hazine Müsteþarlýðý)
1994 yýlýnda 65,6 milyar dolar olan dýþ borcun 2003 yýlýnda 147 milyar
dolara yükseldiðini göstermektedir. Böylece on yýl içinde gerçekleþen
dýþ borç miktarý 81,4 milyar dolardýr. Ödemeler dengesi bilançosunda yer alan borçlanma kalemi, sadece kamu borçlarýnýn bir bölümünü içermektedir. Böyle olunca devletin ödemeler dengesi
hesabýnda görülen açýklar küçülmektedir. Ama bu hesap, ülke ekonomisinin bütününü deðil, bir bölümünü kapsadýðýndan, ekonomik
durumun genel görünümünü vermekten uzaktýr.
Televoleci ekonomistlerin yaptýklarý kurnazlýk, ödemeler dengesi gibi muhasebe hesabýnýn hiçbir zaman açýkla kapatýlamayacaðýdýr. Muhasebecilikte, gelir ve gider dengesi, sonucun sýfýr
olmasý demektir. Yukardaki ödemeler dengesi hesabýna bakýldýðýnda, gerek yýl olarak, gerekse on yýl olarak toplamýn (I+II+III) sýfýr
olduðu görülecektir.
Bu televoleci ekonomistler muhasebenin gelir ve giderlerin
eþitlenmesi tekniðini kullanarak ekonomide hiç bir sorun olmadýðýný
söyleyecek kadar þarlatandýrlar. Bu þarlatanlýklar neredeyse tüm ekonomik yazýnýn ortak özelliði haline gelmiþtir.
Gayri Safi Milli Hasýlasý (GSMH), yani bir yýl içinde üretilen tüm

102

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým-II

KURTULUÞ CEPHESÝ
mal ve hizmetlerin toplamý (ki bunun içinde ithalattan alýnan vergiler
ve ihracata verilen vergi iadeleri de dahildir) 238 milyar dolar olan bir
ülkede, 91 milyar dolarý devlete ait olmak üzere 147 milyar dolar dýþ
borcu ve 212 katrilyon lira iç borcu bir yana býrakýlarak, ekonominin
dýþ þoklara karþý dayanýklý hale geldiðini, yani yeni bir Þubat
2001 krizi ile karþýlaþma olasýlýðýnýn kalmadýðýný söyleyenler, krizlerin yeni fýrsatlar doðurduðunu düþünen spekülatörlerdir.
Bu spekülatörler, iliþkileri sayesinde siyasal kararlarý önceden
öðrenebildiklerinden, ekonomik deðerlendirmelere ve tahlillere itibar etmezler. Onlarýn tek istediði, siyasal iliþkilere sahip olmayan ya
da siyasal iliþkileri karar mekanizmalarýnýn dýþýnda kalmýþ olan piyasa
aktörlerinin alabildiðine huzur ve güven içinde olaðan faaliyetlerini sürdürmeleridir. Týpký Garanti Bankasý yönetim kurulu üyesi ve
danýþmaný Deniz Gökçe gibi, bankam için iyi olan benim için de
iyidir; benim için iyi olan ülke için de iyidir mantýðýyla ekonomik
olgularý ve geliþmeleri çarpýtmaya çalýþýrlar.
Marksizmden kopan ve bu nedenle perspektiflerini yitiren
küçük-burjuva aydýnlarý ise, Sweezy ve Magdoffun 1960larda yaptýklarý emperyalizm tahlillerinden öðrendikleri bilgi kýrýntýlarýyla ekonomik krizlerin sürekliliði inancý taþýrlar. Bu inançla, piyasa verilerinden
(dolar, borsa ve faiz) ve makro dengelerden (GSMH, üretim kapasitesi, dýþ borç, dýþ ticaret, doðrudan sermaye yatýrýmý vb.) sonuçlar
çýkartmaya çalýþmaktadýrlar. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iin
çarpýtýlmýþ DY versiyonundan duyduklarý emperyalizmin III. bunalým
dönemi tahlillerinden akýllarýnda kalan kapitalizmin sürekli ve genel
bunalýmý tanýmýna dayanan bu sürekli krizler inancý, DÝEnin birbiri
ardýna açýkladýðý olumlu veriler karþýsýnda sarsýlmýþtýr. Özelikle iki
yýldýr dolarýn 1.400.000-1.500.000 bandýnda hareket etmesi inançlarýný yitirmelerine yol açmýþtýr.
Emperyalizme baðýmlý bir ülkede, doðru bir emperyalizm tahlili
yapýlmaksýzýn ekonomik, toplumsal, siyasal ve askeri koþullarýnýn
doðru saptanmasý olanaksýzdýr.
Bugün, emperyalist ülke ekonomileri, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmasýyla ortaya çýktýðý varsayýlan yeni pazarlar için yapýlan yatýrýmlarýn yaratmýþ olduðu aþýrý-üretim sorunu ile yüzyüzedirler. Bu
aþýrý-üretim, sistemin kendi irsi özelliði olan aþýrý-üretimle birleþerek,
emperyalist ekonomilerin bugüne kadar karþýlaþmadýklarý büyüklükte aþýrý-üretim sorunu oluþturmuþtur.
1997 Asya krizi ile patlak veren bu aþýrý-üretim sorunu, bir
yandan emperyalist ülke ekonomilerinde resesyona (durgunluk)
yol açarken, diðer yandan mevcut pazarlarýn dikey ve yatay olarak
geniþletilmesi çabalarýna yol açmýþtýr.
Geri-býraktýrýlmýþ ülke pazarlarýnýn geniþletilmesi, asýl olarak
emperyalist ülke mallarýna bu ülke pazarlarýnda talep yaratýlmasýný
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amaçladýðýndan, özel ve kamu kesimine verilen kredilerde büyük
bir geniþlemeye neden olmuþtur. Bu ülkelerde ithalatýn tümüyle
serbestleþtirilmesi, halkýn alým gücünün yapay olarak artýrýlmasý için
tüketici kredilerine aðýrlýk verilmesini getirmiþtir.
Böylece geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, bir yandan kamu ve özel
sektörün dýþ borçlanma ihtiyacý sürekli büyürken, diðer yandan tüketici kredilerinin finansmaný için de yeni borçlanmalara gidilmiþtir.
Verilen borçlar dolara endeksli olduðundan, bu yapýnýn sürdürülebilmesinin tek yolu, dolarýn istikrarlý olmasýndan geçmektedir. Ulusal paralar karþýsýnda dolarýn istikrarý deðerinin sabit kalmasý
anlamýna geldiðinden, dolarýn deðeri ulusal enflasyonlardan görece
baðýmsýzlaþmýþtýr.
Verilen kredilerin emperyalist mallara talep yaratmaya yönelik olmasý, Endonezya olayýnda olduðu gibi spekülatif sermayenin
ülkeyi birden terketmesinin koþullarýný da (bugün için) engellemiþtir.
Bundan daha önemli geliþme ise, 1997 Asya krizinden günümüze
kadar geçen 7 yýl boyunca emperyalist ülkelerde yaþanan resesyonun uluslararasý piyasalarda dolaþan spekülatif sermaye fazlasýný
belli oranda eritmiþ olmasýdýr.
Bu koþullarda, dünya ticareti için istikrarlý dolar, deðeri düþük
tutulan dolar halini almýþtýr. Deðeri düþürülmüþ dolar ise, emperyalist ülke mallarýnýn geri-býraktýrýlmýþ ülke pazarlarýný doldurmasýna ve
ülke içindeki üretimin (sanayi ve tarým) önemli ölçüde tasfiyesine
yol açmaya baþlamýþtýr. (Dolayýsýyla ülke içi kapasite kullaným oranlarý küçülen üretim alanlarýna iliþkin olduðundan, eskisi gibi ekonomik bir ölçü olmaktan da çýkmýþtýr.)
Artýk herþey deðeri düþük tutulmuþ dolara endekslenmiþtir.
Ancak emperyalist dünya ekonomisi de içinden çýkamadýðý bir kýsýr
döngüye girmiþtir.
Aþýrý-üretime talep yaratmak amacýyla geri-býraktýrýlmýþ ülkelere olan ihracat artarken, bu ülkelerin iç pazarlarý emperyalist ülke
mallarý ile dolarken, bu ülkelerdeki kitlelerin düþük gelir düzeyi, talebi görece sürekli kýlabilecek boyutta deðildir. Bunu telafi etmek için
tüketici kredileri devreye sokulmuþtur. Bu da, kiþilerin gelirlerini aþan
ve ödenemez boyutlara yükselten özel borçlanma yaratmýþtýr. Özel
borçlardaki artýþ karþýsýnda mal talebini ayakta tutabilmek için, bir
yandan tüketici kredilerinin limitleri daha da artýrýlýrken, diðer yandan kâr oranlarý düþmeye baþlamýþtýr.
Düþen kâr oranlarý ve artýrýlan tüketici kredileri, emperyalist
metropollerdeki para-sermayenin dýþarýya akýþýna yol açarak, metropollerde durgunluða ve bunun sonucu olarak da iþsizliðe yol açmýþtýr.
Düþük deðerli dolar, dün, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerden metropollere
doðru olan deðer transferini tersine çevirmeye baþlamýþtýr. Emperyalist metropollerde artan iþsizliðin yarattýðý düþük talep, fiyatlarýn
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düþmesine yol açarken, üretim maliyetlerinin yüksekliði kâr oranlarýnýn daha da düþmesine yol açmýþtýr. Bir dönem emeðin yoðunlaþtýrýlmasýyla, yani birim baþýna verimliliðin artýrýlmasýyla telafi edilmeye
çalýþýlan kâr oranlarýndaki düþüþ durdurulamamýþtýr. Bu nedenle, kâr
oranlarýný yükseltebilmek için iþçi ücretlerinin düþürülmesinden baþka
çareleri kalmamýþtýr. Bu da, metropollerdeki iç talepte düþüþe neden olmuþtur.
Metropol ülkelerinde iþçi ücretlerinin düþürülmesi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ithalatý finanse eden turizm ve iþçi gelirlerinde düþüþe yol açmaktadýr. Bu da, artan ithalatla birleþerek, cari iþlemler
açýðýný ve döviz ihtiyacýný büyütme eðilimindedir.
Özetlersek, emperyalist sistem, ekonomik bunalýmýn yükünü
geri-býraktýrýlmýþ ülkelere aktararak bir dönem kendi iç pazarýnda
istikrar saðlayabilmiþken, 2000 yýlýnýn Mart ayýndan itibaren bunalým
metropollere ulaþmýþtýr. Japon ve Alman ekonomisindeki resesyon dört yýldýr sürmektedir. Düþük kârlarla yapýlan ihracat gelirleriyle
korunmaya çalýþýlan kamu ve özel sektör dengeleri bozulmuþtur.
Almanya, Fransa ve Ýtalyada görüldüðü gibi, bütçe açýklarý giderek
büyümektedir. Bu geliþmeler, bu ülkelerin iç dengelerini dolarýn
düþük deðerine baðýmlý hale getirmiþtir. FEDin (ABD Merkez Bankasý) faiz oranlarýna gösterilen büyük ilgi de buradan kaynaklanmaktadýr.
Bugün emperyalist metropollerde büyük bir mülksüzleþtirme
dalgasý gündemdedir. Bu dalga, iþçi ücretlerinin alabildiðine
düþürülerek aristokratlaþtýrýlmýþ iþçilerin mülksüzleþtirilmesi sonucunu doðuracaðý gibi, ayný zamanda konut fiyatlarýnda da düþüþe yol
açarak tüm orta sýnýflarýn mülksüzleþmesine yol açacaktýr.
Bu mülksüzleþme dalgasý, bir yandan dünya turizm sektörünü
yýkýma uðratýrken, diðer yandan faizlerin yükselmesine yol açarak
tüm dengeleri bozacaktýr.
Bugün dolarýn, iç ve uluslararasý piyasalardaki mehter yürüyüþü, dünya ekonomik bunalýmýnýn yeni bir evresinin öngününü
göstermektedir. Havayollarý þirketlerinin içine girdikleri bunalým ve
ardýndan otomotiv tekellerinin satýþlarýnda görülen düþüþler tüm dikkatleri tüketici eðilimlerine yöneltmiþtir. ABDde en büyük alýþveriþ
tekeli olan Walmartýn satýþ verilerine gösterilen büyük ilgi bunun en
açýk örneðidir.
Bizde olduðu gibi, ister dolarla, ister yeni ve eski TL ile olsun,
her türlü kredili alýþ-veriþ, yani borçlanma, borçlunun ödeyemeyeceði bir borç yükünün altýna girmesi demektir. Borç alanýn kiþisel
yýkýmýna, borç verenlerin (bankalar) kurumsal yýkýmý eþlik edecektir.
Bu geliþmelerin en trajik tarafý ise, geliþmelerin iç dinamiklerle deðil,
dýþ dinamikler tarafýndan belirlenmesidir. Dolarýn mehter yürüyüþüne
takýlýp kalanlar, AKP nin servet transferinden pay kapma yarýþýna
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girmiþlerdir. Uzanlarýn yatlarýndan, lüks arabalarýndan söz edenler,
AKP yandaþlarýnýn yatlarýný ve lüks arabalarýný görmezlikten gelmektedirler. Bu servet transferi, tümüyle dolarýn deðerinin düþük tutulmasýyla gerçekleþtirilmektedir. Bu amaçla yurtdýþýndan ülkeye
getirilen islami para birikiminin (Yimpaþ, Kombasan gibi islami
sermayenin Avrupada dolandýrýcýlýk yoluyla elde etmiþ olduðu paralar) yaratmýþ olduðu kaynaðý belli olmayan döviz giriþleriyle kapatýlan cari iþlemler açýðý ve dolar arz fazlasý, islami para birikiminýn
sýnýrlarýna ulaþmýþtýr. Bu, dolarýn mehter yürüyüþünün son halkasýdýr.
Böylece saadet zinciri tamamlanmýþ olacaktýr.
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Sorosun Paralarý,
Babacanýn Þehzadesi,
AKPnin Zinasý
ve 1,9 Dolarlýk Yaþam
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 81, Eylül-Ekim 2004

George Soros, Türkiyeye desteðini resmi olarak üç
yýldýr veriyor.
1979da kurduðu, bugün 60 ülkede faal olan, Eylül
2001den beri de Ýstanbulda açýlan ofisiyle Açýk Toplum Enstitüsü, Türkiyede Avrupa Birliði, eðitim, siyasi reform, medya,
kadýn haklarý, sivil toplum örgütleri ve bölgesel farklýlýklar baþlýklarý
altýndaki projeleri destekliyor.
Türkiye Ýsrafý Önleme Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný ve
AKP Diyarbakýr Milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgülün giriþimiyle
Temmuz 2003te baþlatýlan Mikro Kredi Projesine de ilk destek
yine Soros ve Sorosun enstitüsünden gelmiþti.
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Pilot bölge seçilen Diyarbakýrda fakirin fakiri kadýnlara,
yaþayabilmeleri için 100 milyon lirayla, 750 milyon lira arasýnda
deðiþen miktarda kredi veren, onlara iþ yapma olanaðý saðlayan
mikro kredi uygulamasýna Açýk Toplum Enstitüsü 100 bin dolar
katkýda bulunmuþtu. Sorosun enstitüsünü 50 bin dolar ile Vakýfbank, 25 bin dolar ile Finansbank izlemiþti. Aziz Akgül 10 bin
dolar, Nevzat Yalçýntaþ 10 bin dolar, Diyarbakýrlý Selahattin Altýndað 10 bin dolar ve Ali Ýhsan Kaya 10 bin dolar vererek,
havuz oluþturuldu. (Funda Özkan, Radikal, 9 Eylül 2004)
12,6 milyonun 2 dolarý yok!
Ekonominin iyiye gittiði söyleniyor ama ülke nüfusunun
en yoksul yüzde 20lik kesimindeki 12.6 milyon kiþi, günlük ortalama 2 dolar olan yoksulluk sýnýrýnýn da altýnda bir gelirle yaþýyor
Türkiyede yaklaþýk 12.6 milyon kiþi yoksulluk sýnýrý olan
2 dolarýn altýnda gelirle yaþýyor. Nüfusun en yoksul yüzde 20lik
diliminde yer alan 12 milyon 586 bin yurttaþ günde 1.9 dolarla
geçinmeye çalýþýyor. Bu tutar, en varlýklý yüzde 20lik kesimde
ise 7.6 dolara ulaþýyor. Refah düzeyinde en yoksulla en zengin
kesim arasýnda dört kat fark bulunuyor.
Uluslararasý standartlarda günlük tüketim harcamalarý
için 1 dolar açlýk, 2 dolar ise yoksulluk sýnýrý kabul ediliyor.
Buna göre, en yoksul kesimi oluþturan 12 milyon 586 bin 228
kiþi yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. Ancak bulunan 1.9 dolarlýk günlük harcama tutarý ortalamayý gösterdiði için, bu kesimde
günlük tüketim harcamasýnýn 1 dolarýn, diðer deyiþle açlýk sýnýrýnýn da altýnda kalan yurttaþ sayýsýnýn da önemli boyutta olduðu
tahmin ediliyor.
Ayrýca, 2002 yýlýnda 1 milyon 520.5 bin lira olan ortalama dolar kurunun, 2003 yýlýnda 1 milyon 491 bin liraya gerilemesi de günlük harcama tutarýný dolar bazýnda daha yüksek gösterdi.
(Radikal, 16 Eylül 2004)

Bir ülkede yaþýyoruz.
Öyle bir ülkede yaþýyoruz ki, devletinin resmi istatistik kurumunun (DÝE) çarpýtýlmýþ verilerine göre bile, 12 milyon insan, günlük
3 milyonun altýnda (aylýk 90 milyon lira bile etmeyen) bir gelirle
yaþamak durumunda býrakýlmýþtýr.
Ayný ülkede, uluslararasý para-sermaye spekülatörü Sorosun
fonlarýyla finanse edilen projeler aracýlýðýyla insanlara (mikro kredi adý altýnda) 100 milyon lira daðýtýlmaktadýr.
Öyle bir ülkede yaþýyoruz ki, aylýk tüketimi 90 milyon lirayý
bulmayan insanlara, 100 milyon kredi vererek büyük iþler baþarýldýðý
ilan edilmektedir.
Öyle bir ülkede yaþýyoruz ki, ülkenin hazineden sorumlu devlet bakanýnýn (Ali Babacan) oðlunun sünnet düðünü, böyle olur ba-
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kan oðlunun sünneti manþetleriyle gazetelerde yer alabilmektedir.
Öyle bir ülkede yaþýyoruz ki, 25 milyon kredi kartý, milyonlarca kredi kartý maðduru üretmektedir. 400 milyon geliri olanlarýn 3
milyar limitli birden çok kredi kartý sahibi edildiði bir ülkede yaþýyoruz.
Bu ülke, bir kredi kartý borcunu diðer kredi kartýndan çekilen nakit
parayla ödeyen, Alinin külahýný Veliye giydiren iþbitiricilerin ülkesi olmuþtur.
Fukaraya eþeðini çaldýrýp buldurarak mutlu etmek, borç
yiðidin kamçýsýdýr diyerek borçlanmanýn erdem, Alinin külahýný
Veliye giydirmenin borçlarýn çevrilebilirliði, sürdürülebilir borçlanma dinamiði kabul edildiði ve bunun ekonomi-politikasýnýn yapýldýðý bir ülkedir burasý.
Gelenlerin gidenleri arattýrdýðý, her gelenin yediði, her yiyici için helal olsun, yiyorlar, ama birþeyler de yapýyorlar denildiði
bu ülkede, yolsuzluk, rüþvet, hortumculuk, iþbitiricilik olarak kabul edilmiþtir. Rüþvetçinin, yolsuzluk yapanýn, hortumcularýn
götürdüklerinin kendi ülkesinin ve kendisinin özvarlýðý, dünü ve
geleceði olduðunu bir an için bile düþünmeyenlerin var olduðu bir
ülkedir burasý.
Erkeðin, imam nikahlý dört eþe sahip olmasýna dinin cevaz
verdiði, ama yasalarýn yasakladýðý, fiilen çok eþliliðin varolduðu bu
ülkede, dört eþle yetinmeyenlerin zina cezasýna çarptýrýlýp çarptýrýlmamasý tartýþýlabilmektedir.
Ben zengini severim diyen, bizim yaptýklarýmýza onlarýn hayalleri bile yetiþemez diyerek yolsuzluðun binbir türünü bulan, anayasayý bir kez delmekle bir þey çýkmaz diyerek her türlü rüþveti
meþrulaþtýran baþbakanýn cumhurbaþkaný yapýldýðý bir ülkede, on yýl
sonra bizim icraatlarýmýza, bizi eleþtirmeye kalkýþanlarýn hayalleri
bile ulaþamaz diyen taklitçisi baþbakan olabilmiþtir.
Namuslulara aptal, namussuzlara helal olsun denilen bu
ülkedir burasý.
Ayda 90-100 milyon kazanan insanlarýn yaþadýðý ve oylarýnýn
parayla, yiyecek paketleriyle satýn alýndýðý, satýn alýnamayan oylarýn
çöpe atýldýðý bu ülkede, çalýp-çýrparak, devleti dolandýrarak zengin
olan hýrsýzlarý, lahmacunla whisky içen magandalar diyerek küçümseyen, ama onlarýn maganda partilerinde boy gösteren aydýnlarý
vardýr.
Yaþadýðýmýz ülkede, anneme reklamcý olduðumu söylemeyin,
o benim Paris genelevinde piyano çaldýðýmý sanýyor diyerek reklamcýlýk yapan solcular sol partileri finanse ederken, entel bar
iþletmecileri sol parti yöneticisi olarak ortalýkta dolaþýrlar.
Doðduðu ve yaþadýðý ülke için, o ülke topraklarýnda yaþayan
insanlar için hiçbir duyguya sahip olmayan, cebine koyacaðý AB
pasaportu ile kendini kurtaracaðýna inanan insanlarýn ülkesidir bu-
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rasý.

Laiklerin hýristiyan kilisesinde, yahudi þamdaný altýnda piyano resitali dinlediði, þeriatçýlarýn hýristiyan kulübü dedikleri ABye
girmek için uðraþtýklarý bu ülkede, yiyicilerin, iþbitiricilerin ve
görmemiþlerin jeepleri sokaklarda boy gösterir.
Savaþýn, harita üzerinde yapýlan bir savaþ oyunu olduðunu
sanan, PKK terörüne karþý on bin þehit verdik diye övünen, þak
deyince pat diye yapan genelkurmay baþkanlarýna sahip olmuþ bir
ülkedir burasý.
Ekonomiden ve hazineden sorumlu bakanýn, batman ve spidermen eþliðinde tahtýrevanla getirilen þehzadesine IMF heyeti
baþkanýnýn çeyrek altýn taktýðý, böyle olur bakan oðlunun sünneti
diye manþetlerin atýldýðý bu ülke, alýþýrsýnýz, alýþýrsýnýz diyerek insanlarýyla alay eden Turgut Özalýn ülkesidir.
Telekomunun özelleþtirilmesine vatan, millet ve Sakarya
diyerek direnen, Aycell den verilen küçük bir hisse karþýlýðýnda vatan, millet ve Sakaryayý unutan, deprem ihaleleriyle, mobil santral
ithalatýyla köþeyi dönen milliyetçileri de görmüþtür bu ülke.
Bu ülke, Kaynanalar dizisinin Kayserili Nöri ve Nöriye Kantarlarýnýn ülkesidir.
Dün Eyüp Sultanýn uðruna öldüðü söylenen, peygamberin
vaadedilmiþ þehir ilan ettiðine iliþkin hadisler okunan Ýstanbulun
fethinin yýl dönümlerinde islam adýna, þeriat adýna vurulan mehter
davullarý, bugün turizm adýna, turistler için vurulmaktadýr.
Dinin siyasete alet edildiði, semazenlerin þov malzemesi yapýldýðý bu ülkede, dün, Uzanlar, yatlarýyla, lüks arabalarýyla, jeepleriyle saltanat sürerken, bugün haraç-mezat satýlan yatlarýnýn, arabalarýnýn, jeeplerinin kim olduðu bilinmeyen yeni sahipleri saltanat sürmektedir.
Iraktaki müslüman kardeþlerinin üzerine tonlarca bomba
atan uçaklarýn topraklarýndan havalanmasýna izin veren, bombalanmýþ
þehirlerin inþaat ihalelerinden pay kapmak için Amerikan iþgal güçleriyle anlaþmalar yapan müteahhitlerin ülkesinde, þirket çalýþanlarýnýn
Irak direniþçileri tarafýndan rehin alýnmasý ve kafalarýnýn kesilmesi
karþýsýnda müslümana bu yapýlýr mý diye baðýran müslümanlar
da vardýr.
Kariyer kadýnlarýnýn otuz yaþ bunalýmýna düþtüðü, psikologlarýn terapi yaptýðý, psikiyatristlerin talk-showcu olduðu, üniversite
mezunlarýnýn lokanta açtýðý, lokantacýlarýn dershane sahibi olduðu,
900lü seks hatlarý kurucusunun üniversite iþlettiði, dini bütün müslümanlar için cami turlarý düzenlendiði, en hýzlý kredi kartý çekenlerin en hýzlý kredi kartý maðduru olduðu bir ülkedir burasý.
Sorosun finanse ettiði ve AKP milletvekilinin icra ettiði mikro
kredi ile hayatlarý deðiþen insanlarýn ülkesinde, cezaevlerinde tut-
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sak edilmiþ insanlarýn hayatlarý hayata dönüþ operasyonlarýyla yok
edilebilmiþtir.
Sistematik iþkence yapýlmadýðý AB raporlarýyla kanýtlanan,
meclisinden zinasýz demokratik yasalarý bir günde çýkartan, 15
yýldan önce ABye üye olamayacaðýnýn ve 2013e kadar AB fonlarýndan hiç bir para verilmeyeceðinin AB komiserince ilan edildiði bu
ülkede, ýlýmlý islamcý parti tarafýndan ABye beþ kala toplantýlarý
düzenlenebilmiþtir.
Bu ülke ki, iktisatçýlar ekonomist, ekonomistler futbol yorumcusu, eski hakemin Karar Aný hakimi, hakimlerin mafyacý, mafyacýlar MÝTci, MÝTciler iþgüder, iþgüderler müsteþar, müsteþarlar dolandýrýcý, dolandýrýcýlar bakan olmuþtur.
Ýþyerine gelen telefonlarý seksi ses tonuyla açmanýn sekreterlik sanýldýðý, sekreterlerin çay servisi yaptýðý, sýkmabaþlýlarýn türbanlý olduklarý, tesettürün modasýnýn çýktýðý, makyajlý tesettürlülerin
sokaklarda salýnarak yürüdüðü, þeriatçýlarýn muhafazakar demokrat,
muhafazar demokratlarýn ýlýmlý islamcý kesildikleri ülkedir burasý.
Eski sol cuntacýlarýn TIR filosu sahibi olmasýna, emekli generallerin holding yönetim kurulu üyesi yapýlmasýna, holding yönetim kurulu üyesi olamayanlarýn futbol kulüpleri yöneticisi yapýlmasýna,
ihracata yönelik sanayileþmenin savunucusu kemalist lerin yabancý mal ithalatçýsý oluþuna, medyada iþsiz kalan gazetecilerin kemalist, kemalistlerin AB lobicisi haline dönüþmesine kimsenin
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þaþýrmadýðý bir ülkedir burasý.
12 Eylül askeri cuntasýnýn karýþtýr-barýþtýr adýný verdiði pasifikasyon yöntemlerini Kartallar Yüksekten Uçar dizisiyle toplumsal
ölçekte yaygýnlaþtýranlarýn, ihtilâlle hiçbir þeyin çözümlenemeyeceðini, herþeyin husuletle ve suhuletle halledilmesi gerektiðini söyleyenlerin, bugün hýzlý bir kemalist, Sultan Galiyev teorisyeni olmalarýna da kimse þaþýrmamaktadýr.
Çaðrýnýn altýnda 200 tane sivil toplum kuruluþunun imzasý
olan mitinglere 400 kiþinin katýlmasýna da, %10 barajýný aþtýk, hedefimiz birinci parti olmaktýr diyerek seçim çalýþmasý yürüten ve seçimlerde %6larda kalanlara da, %1 oy alamayanlarýna da, komünist
sýfatlý partinin 40 bin oyunu 80 bine çýkartarak, kendi kendini seçimlerde oylarýný en çok artýran parti ilan etmesine de alýþmýþtýr bu ülke.
Artýk bu ülkede hiç bir þey insanlarý þaþýrtmamaktadýr. Borsa
yükselecek denildiðinde düþmesine de, ekonominin iyileþtiði söylendiðinde krize girmesine de, politikacýlarýn yalanlarýna da, þeriatçýlarýn müslümanlýðýna da insanlar inanmamaktadýrlar. Hangi parti
hükümet olursa olsun yiyiciliðin, yolsuzluðun, rüþvetin ortadan kalkmayacaðý, her yeni hükümetin ilk iþinin kendi adamlarýnýn gözünü
doyurmak olduðu yaþanarak öðrenilmiþtir.
Böyle bir ülkede yaþamak istemeyenler ise, kurtuluþu, ya
ABye kapaðý atarak ya da AB komiserlerinin denetimi altýnda,
demokratikleþen, geliþen, büyüyen, askeri darbe ve þeriat tehlikesinin ortadan kalktýðý AB üyesi Türkiyede aramaktadýrlar.
Bu ülke bunlara layýk deðildir diyenlerin, bu ülkenin Sorosun
parasýna, IMFnin çeyrek altýnýna ihtiyacý olmadýðýný düþünenlerin;
þehzade düðünlerinin, hummer saltanatlarýnýn papatyalar devrinin adi birer karikatürü olduðunu görenlerin; bu ülke insanýnýn 1,9
dolarla yaþamaya mahkum edilemeyeceðine inananlarýn, kýsacasý
bu ülkenin yaþadýklarýnýn bu ülkenin kaderi olmadýðýný bilen ve düþünen insanlarýn bir þeyler yapma zamaný gelmiþtir. Bunu yapmayanlar, yapmaktan kaçýnanlar, yaþananlarýn suç ortaðý olacaklardýr.
Birþeyler yapýlmasý gerektiðini düþünüp birþeyler yapýlamayacaðýna inanlar ise, ellerine silah alýp daðlara çýkacaklarý günleri
düþleyerek kendilerini oyalamamalýdýrlar. Her kiþinin, küçük ya da
büyük yapabileceði birþeyler vardýr. Bildiðini anlatmak, okuduðunu
okutmak, öðrendiðini öðretmek, düzenin tüm pisliklerini býkmadan
usanmadan anlatmak da onlarýn görevidir. Bu ülkenin ve insanlarýnýn kurtuluþu, bu ülkenin insanlarýnýn elindedir.
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Piyasalarýn
AKP Sevgisi
Nereden Ýleri Geliyor?
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 82, Kasým-Aralýk 2004

AKP hükümeti kurulduðundan bu yana geçen iki yýl boyunca,
gazete ve televizyonlarda piyasalara iliþkin olumlu haberlerin yer
almadýðý bir tek gün bile yoktur. Borsa tarihi zirvelerine sürekli
yenilerini eklerken, ihracat rekor üzerine rekor kýrmaktadýr. Siyasal
alanda ise, win-win denilerek, Kýbrýs gibi onyýllarýn sorunlarýnýn bir
çýrpýda çözüldüðüne iliþkin haberler yanýnda, MGKnin sivilleþtirilmesiyle demokrasi alanýnda nasýl büyük adýmlar atýldýðý haberleri
tüm medyanýn manþetlerini süslemiþtir.
AKP hükümeti ile birlikte herþey öylesine iyi ve güzel gitmektedir ki, enflasyon canavarý yenilirken, dolar üç yýldýr ayný seviyesini korumakta, üretimde büyük artýþlar olmakta ve nihayetinde Türkiye
ekonomisi, Çin ekonomisini bile geride býrakan büyüme oranlarýna sahip olmaktadýr.
Kasým ayý rakamlarýna göre, ihracat 62 milyar dolarý aþarak
rekor kýracakken, mortgageýn geliþinin müjdesi herkesin yuvasýnýn
yapýlacaðýnýn umudu yaratmaktadýr. Birkaç yýl içinde mortgage sayesinde evsiz-yurtsuz kimse kalmayacaðý için, konut sorunu diye bir
sorun da mevcut olmayacaktýr. Türkiye geleceðe umutla bakabilir!
Bir de AB, müzakerelere baþlama kararý alýrsa doðrudan sermaye yatýrýmlarýnda meydana gelecek patlama iþsizlik sorununu
da tümden ortadan kaldýracaktýr!
Böylesine güzel ve olumlu geliþmeler karþýsýnda birkaç
(milyon $)
Ýhracat
Ýthalat
Dýþ Ticaret Dengesi

2003
Ocak-Ekim
38.688
55.860
- 17.172

2004
Ocak-Ekim
50.567
78.158
- 27.591

Artýþ
(%)
30,7
39,9
60,7
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müzmin muhalifin sesine de kimse kulak vermeyeceðinden,
AKPnin ikinci, üçüncü ve belki dördüncü seçim zaferinin bugünden
garanti olduðunu söyleyenler bile kötümser sayýlmalýdýr.
Böylesine güzel ve olumlu geliþmeleri saðlayan bir parti
olarak AKPnin piyasalarca sevilmesinde de þaþýlacak bir yan bulunmamaktadýr.
Ama gerçeklerin sunulanlardan farklý olduðunu bilenler için,
piyasalarýn AKP sevgisinin nereden kaynaklandýðý da pek belli olmamaktadýr.
Ýhracat rekor üstüne rekor kýrarken, ithalatýn da rekor
üstüne rekor kýrdýðýna da fazlaca aldýran olmamaktadýr.
Aþaðýdaki tabloda görüleceði gibi, rekor kýran ihracat, ilk on
ayda %30,7 artarak 50,5 milyar dolar olurken, ithalat %39,9 artarak
78,1 milyar dolar olmuþtur. Bu durumda ilk on aydaki dýþ ticaret
açýðý 27,5 milyar dolardýr. Böylece dýþ ticaret açýðý, bir önceki yýla
göre %60,7 büyümüþtür.
Bu sayýsal gerçeklere karþýn, piyasalarda, ne varmýþ yani, sonuçta dýþ ticaret açýðý ne denli büyürse büyüsün, ekonomideki olumlu geliþmeler sürmektedir denilmektedir. Piyasa aktörleri, her
zaman olduðu gibi, rol keserek, geliþmelere optimist
yaklaþmaktadýrlar. Onlara bakýldýðýnda, ortada kaygýlanacak önemli
bir olumsuzluk mevcut deðildir.
Piyasa aktörlerinin bu optimizmi karþýsýnda, birþeylerin
olumsuz olmasý gerektiðini düþünenler, yeniden makro ekonomik dengelere bakmak zorunda kalmaktadýr. Bakýlabilecek diðer
bir makro ekonomik veri ise, dýþ ve iç borçlanma durumudur.
Ekim sonu itibariyle iç borçlar 225,6 katrilyon TL (153,4 milyar
dolar) olmuþtur. Haziran sonu itibariyle dýþ borç toplamý ise 148,2
milyar dolardýr.*
AKP hükümeti kurulduðunda 145,3 katrilyon TL olan iç borçlar, 2003 yýlýnda 194,4 katrilyona ve bugün %155 artarak 225,6 katrilyona yükselmiþtir. Bu durumda AKP hükümetinin yýllýk olarak 40
katrilyon TL iç borçlanma yaptýðý görülmektedir. Faizlerin ve dolar
kurunun fazla deðiþmediði bu dönemde iki yýl içinde gerçekleþtirilen
toplam 80 katrilyon liralýk iç borçlanmanýn bir yerlere gittiði de kesindir.
Ýþte piyasalarda görülen AKP sevgisinin bir bölümünü bu artan iç borçlanma oluþturmaktadýr.
Ýhracatta görülen rekorlarýn arka planýnda bu iç borçlanma
* Hükümetler iç ve dýþ borç toplamýna iliþkin verilerden fazlaca hoþlanmamaktadýrlar. AKP hükümeti de, diðer hükümetler gibi, borç stokuna iliþkin bilgilerin
gecikmeli olarak yayýnlanmasýný saðlamaktadýr. Bu nedenle dýþ borç toplamýna iliþkin
sayýlar, Hazine Müsteþarlýðýnýn 30 Eylül tarihli duyurusunda yer alan Haziran ayýna
iliþkindir.
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artýþý yatmaktadýr. Artan iç borçlanma yoluyla ihracatý teþvik primleri,
vergi iadeleri ödenmektedir. Bunlarýn da yýllýk toplam miktarý 10-15
katrilyondur. Böylece yýllýk olarak gerçekleþen iç borçlanma artýþýnýn
%25lik bölümü ihracat kesimine aktarýlmýþtýr.
Ýkinci %25lik bölüm ise, duble yol vs. yapýmý olarak sunulan müteahhitlik hizmetlerine gitmiþtir. Kalaný ise, yeni iç borçlarýn
faizlerini ödemek için kullanýlmýþtýr.
GSMHya bakýldýðýnda ise, 2003 yýlýnda 239 milyar dolar iken,
bu yýl 293 milyar dolar olacaðý beklenmektedir. Buna göre, 2004
yýlýndaki GSMH artýþý %22 olacaktýr.
Burada yeniden ithalat ve ihracat rakamlarýna geri dönersek,
GSMHda meydana gelen artýþýn (54 milyar dolar) yarýsý (27 milyar
dolar) ithalattan kaynaklanmýþtýr. Yani ülke içinde üretilmemiþ, dolayýsýyla ekonomik büyüme ile iliþkisi olmayan mal ve hizmetlerin
karþýlýðýdýr. Kalan 27 milyar dolarýn önemli bir bölümü ise, dolarýn
%40lar seviyesine yaklaþan deðer kaybýndan kaynaklanmaktadýr.
Bu koþullarda, ekonominin iyiye gittiðine iliþkin piyasa söylemlerinin dayandýðý ikinci olgu ise, ödemeler dengesindeki net hata/
noksan kaleminde görülen kaynaðý belli olmayan para giriþleridir.
Piyasalarýn AKP sevgisinin ikinci ve en temel bölümü de bu kaynaðý
belli olmayan paralardýr.
Kaynaðý belli olmayan para ise, islamcý sermayenin, özellikle Avrupa ülkelerindeki dini bütün Türk vatandaþlarýný dolandýrarak elde ettikleri paradýr. Bu paralar Avrupadan Ýtalya, Ürdün ve
Dubaiye transfer edilmiþtir. 2003 yýlýnda Saddamýn paralarý olarak
sunulan para giriþinin kaynaðý budur.
Ancak islamcý sermaye, herhangi bir kapitalist gibi, saðlam
zemine basmak ister. Bu nedenle saf bir AKP sevgisi ile elindeki
tüm paralarý ülkeye transfer etmesi beklenemez. Bu transfer için
saðlam zemin bulunmadýðý sürece, paralarýný yurtdýþýnda tutacaklarý kesindir. Bugün kira öder gibi ev satýn almak olarak sunulan
ipotekli konut kredisi (mortgage) ellerindeki son paralarýn transferi için gerekli zemini oluþturmak üzere tezgahlanmaktadýr.
Mortgage adýyla sunulan yeni ipotekli konut kredisi sisteminin islamcasý Sukuk-u Ýcaradýr.
2003 sonunda Maliye Bakaný Kemal Unakýtan tarafýndan sunulan sukuk-u icara, bazý enstrümanlarýn eksikliði nedeniyle bir yana
býrakýlmýþtý. Bugün bulunan enstrüman mortgage olmuþtur.
Piyasa aktörleri ve bunlarýn medya sözcüleri tarafýndan
mortgage olarak sunulan AKPnin sukuk-u icarasýnýn en önemli özelliði, ikinci el ipotek piyasalarýnýn oluþturulmasýdýr. Amaç dar gelirlinin
yuvasýný yapmak deðil, bu ikinci el ipotek piyasasý aracýlýðýyla yeni
bir rant kapýsý oluþturmaktýr.
Dini bütün islami sermaye için faiz haram olmakla birlikte,
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varlýklara dayalý faiz helal olduðundan, gayri-menkul kredileri üzerinden alýnan faiz de haram deðildir. Sadece bu gayri-menkul kredilerinin faizlerinin, doðrudan deðil dolaylý yoldan menkul kýymetlere
çevrilerek elde edilmesi gerekmektedir. Bu yolla, haram helale
çevrilmiþ olmaktadýr.
AKPnin mehteran takýmýnýn inancýna göre, böyle bir helal
yol bulunduðu takdirde, ülkeye 10 milyar dolar tutan bir islami sermaye giriþi gerçekleþecektir. Bu paralar da ipotek piyasasýna ait
olacaðýndan, doðrudan sermaye giriþi olarak da sunulabilecektir.
Böyle bir sunuþ cari iþlemler dengesindeki açýðýn kapatýlmasýna olanak saðlayacaðýndan piyasalarý da rahatlatacaktýr.
Sukuk-u icara yoluyla dar gelirli vatandaþýn yuvasý iki kez
yapýlacaktýr.
Birinci yuva yapma, 50 milyon, 150 milyon taksitle, kira
öder gibi ev sahibi olma sunumu içinde, dar gelirli vatandaþýn 1520 yýl süreyle faiz ödemek zorunda býrakýlmasýdýr. 15-20 yýl boyunca
faizlerin deðiþmeyeceðine imanla bu iþe giren dar gelirli vatandaþ,
%15-20 faizle evsahibi olacaðýný düþünecektir. 35-45 metre kare kutu
gibi evlerin sahibi olunurken, aylýk 50 milyonluk taksidin beþte biri
faiz, kalaný ana para ödemesi olacaktýr. Ancak iþin püf noktasý,
tüm ödeme zamaný içinde piyasa faizlerinin ve enflasyonun belirlenen oranlarýn üzerine çýkmayacaðýnýn varsayýlmasýdýr. Býrakalým
Türkiyeyi, dünya ekonomisinin bile gelecek yirmi yýlda düzenli ve
istikrarlý olacaðýna iliþkin hiç bir garanti mevcut deðildir. Ortaya çýkabilecek herhangi bir kriz durumunda sistem tümüyle çökecektir. Bu
durumda, dar gelirli vatandaþýn ipotekli kutu gibi evine el konulacaktýr. Sistem gereði, o güne kadar ödediði paralar da kiraya
sayýlacaðýndan geriye hiçbir ödeme de yapýlmayacaktýr.
Yine de bu iþe giren dar gelirli vatandaþ, en azýndan eve el
konulana kadar 50 milyon kirayla oturduðunu düþünerek kendisini
teselli edebilecektir. Tabi birikmiþ faiz faturasý önüne konulana kadar.
Dar gelirli vatandaþýn yuvasýnýn ikinci yapýlýþý ise, sistemdeki
tüm ikinci piyasa iþlemlerine konu olan menkul kýymetlerin devlet
garantisi altýna alýnmasýdýr. Bu nedenle, meydana gelecek tüm haciz
iþlemlerinde, ipotek kaðýdý sahipleri parayý, devlet de boþ binayý geri
alacaktýr. Týpký bankalarýn özelleþtirilip daha sonra devlet tarafýndan
el konulmasý olayýnda olduðu gibi.
Bu ikinci yuva yapma durumunda, ipotek kaðýdý sahibi olan
tüm islami sermayenin alacaklarý devlet bütçesinden karþýlana- caktýr. Bu da, dar gelirli vatandaþa yol, su, elektrik vs. þeklinde de-ðil,
vergiler þeklinde geri dönecektir.
Diðer yandan ise, islami sermaye devlet iç borçlanma senetlerinin faizlerine eþdeðer bir faizi kâr adý altýnda alacaktýr. Böy-
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lece Türkiyedeki yüksek reel faizlerden onlar da nasiplerini almýþ
olacaklardýr. Tek farkla ki, uluslararasý para-sermaye bunu faiz adýyla
alýrken, onlar helal kâr olarak alacaklardýr.
Devlet garantisi altýnda yapýlacak bu iþlemlerin sonucu ise,
devletin iç borçlanma faiz oranlarýndan dýþ borçlanmaya gitmesidir.
Bugün ortalama %15 olan reel faiz, islami sermayeye devlet ve kur
garantisi verilerek kâr adý altýnda aktarýlacaktýr.
Bugün yerli ve yabancý (ki buna yurtdýþýnda yerleþikler demek daha doðrudur) islami sermaye, tarihlerinde hiç olmadýk bir
biçimde kredi, yatýrým ve ticaret olanaðýna kavuþmuþtur. T. Özal döneminde ekonominin liberalleþtirilmesiyle birlikte ortaya çýkan yeni
zenginlerin 2000 ve 2001 krizleriyle birlikte tasfiye olmalarýyla boþalan
alanlar islami sermaye tarafýndan doldurulmaktadýr. Dýþiþleri bakanlýðýnýn ticaret müsteþarlýklarý aracýlýðýyla kurulan ihracat ve ithalat
baðlantýlarý islami sermayenin ticaret alanýndaki gücünü daha da
artýrmýþtýr. Gýda sektöründe iç pazardaki egemenlikleri, Avrupaya
yapýlan ihracatla yeni egemenlik alanlarý oluþturmaya baþlamýþtýr.
Düne kadar bay %5 Ertuðrul Özkökün siyah laptoplu yuppilerinin ithalat alanýndaki gücü önemli ölçüde kýrýlmýþ, yeþil sermaye temsilcileri her türden ithalat iþlerinin yeni elemanlarý haline
gelmiþlerdir. Jöleli saçlý, çizgili takým elbiseli, Almanyadaki Milli Görüþ
saflarýnda yetiþmiþ ve Dubaide pratik yapmýþ bu yeni islami yuppilerin uzmanlýk alaný ise, devlet bürokrasisiyle ticari faaliyetler yürütmektir. En büyük avantajlarý ise, Avrupadaki müslüman kardeþlerin
ellerinde bulunan milyarlarca Euroluk kiþisel tasarruflarý kolayca yönlendirebilmeleridir.
Ýslami yuppilerin diðer bir uzmanlýk alaný da, eski deyimle
hayali ihracattýr. Tüm devlet kurumlarý denetimleri altýnda olduðundan, bunlarýn gerçekleþtirdiði hayali ihracatlarýn açýða çýkartýlmasý
da oldukça zor olmaktadýr. Ancak eski tarzda hayali ihracat yapmadýklarý ve medyanýn desteðine sahip olduklarý için, yaptýklarý
yolsuzluklarýn açýða çýkartýlmasý da olanaklý deðildir.
Bugün islami yuppilerin bulduklarý hayali ihracat yöntemi,
kalitesiz ve kullanýþsýz Çin mallarýnýn ithalatý ve ihracatýdýr. (Re-exportun yeni bir biçimi.)
Ticaret, gümrük ve maliye bürokrasisini denetim altýnda bulundurduklarýndan, Çinde üretilen tüketim mallarý, ara mallar ithalatý olarak ülkeye girmektedir. Ýthal edilen ara mallar, ülke içinde
iþlenerek ihraç edilmektedir. Gerçekleþtirilen ihracattan vergi iadeleri alýnarak ilk vurgun gerçekleþtirilmektedir.
Vurgunun ikinci ayaðý ise Avrupa, özel olarak da Almanya
olmaktadýr. Ýhraç edilen mallar Almanyadaki Milli Görüþçü iþadamlarý aracýlýðýyla toptan pazarlanmaktadýr. Burada ortaya çýkan KDVler
üçüncü kiþiler tarafýndan vergi iadesiyle tahsil edilmektedir.
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Böylece ucuz, kalitesiz ve hiçbir kullaným ve ticari deðere sahip
olmayan mallar üzerinden %35lere varan oranda vergi iadeleri alýnabilmektedir. Vergi iadesi dolandýrýcýlýðýna konu olan mallar ara mallar olarak ithal edildiðinden, yapýlan iþlemlerle üretilmiþ mal haline
dönüþtürüldüðü için ortada re-export konusu olabilecek bir iz de
kalmamaktadýr.
Özellikle cep telefonu gibi yüksek teknoloji mallarý alanýnda
yapýlan bu dolandýrýcýlýklarla elde edilen KDV gelirleri Ýtalya, Ürdün
ve Dubai üzerinden ülkeye transfer edilmektedir. Transferler, faizsiz
bankacýlýk ya da islami kredi adý altýnda yapýldýðý oranda kayýtlara
geçmekle birlikte, ödemeler dengesindeki net/hata noksan kaleminde ortaya çýkan kaynaðý belli olmayan döviz giriþleri olarak kayýt dýþý
kalmaktadýr.
Þüphesiz tüm bu geliþmeler döviz piyasalarýnda olduðu kadar, ticaret ve kredi alanlarýnda da belli bir canlanmaya neden olmuþtur. Düne kadar tümüyle sistem dýþýnda yer alan islami sermaye
kaynaklarý (ister ihracat dolandýrýcýlýðýyla, ister yurtdýþýnda çalýþan dindar Türk vatandaþlarýnýn kandýrýlmasý yoluyla elde edilmiþ olmasýnýn önemi yoktur) sisteme dahil edilmiþtir. Bu da piyasalarda AKP
sevgisini aþka dönüþtürmeye yetmektedir.
Bu durum karþýsýnda, yine de olsun diyenler çoktur. Bunlara göre, önemli olan ekonomiye yeni kaynaklarýn girmesidir. Bu sayede piyasalar canlanmýþtýr. Dolayýsýyla üzümü yiyip baðýný sormamak
gerekir.
Oysa her sermayeleþtirilmiþ para gibi, islami sermayenin parasý da belli bir kâr elde etmek durumundadýr. Kâr ise, her durumda
karþýlýðý ödenmemiþ emekten ve bu emeðin sanayici kapitalist tarafýndan maledilmesinden gelir. Ülke içinde hayali üretim artýþlarý bir
yana býrakýldýðýnda, önemsenebilecek bir üretim mevcut deðildir.
Dolayýsýyla ülke içindeki üretimden elde edilen artý-deðer miktarý
çok düþüktür ve deðil islami sermayenin, diðer para-sermayelerin
(sýcak para) kârlarýný bile karþýlayamayacak düzeydedir. Bunun anlamý ise, iç ve dýþ borçlarýn sürekli büyümek zorunda olmasýdýr. Ekonomiyle az çok tanýþýklýðý olan herkesin bildiði gibi, bu artan
borçlanma döndürülemez boyuta ulaþtýðýnda kriz kaçýnýlmaz olur.
Bugün borçlarýn döndürülebilirliðinde sýcak para, yani kýsa vadeli
sermaye giriþlerinden daha çok, islami sermayenin kayýtlý ve kayýtsýz giriþleriyle saðlanan dövizler öne geçmiþtir.
Dünya ekonomisinde meydana gelecek geliþmeler karþýsýnda
artan kriz riskini büyüten ana etmen de, islami sermayenin her an
herþeyini kaybetme korkusudur. AKP hükümetinin varlýðýna dayanan
güvenleri, içerden alacaklarý tiyoya dayanan bir güvendir. Bu nedenle, yeni krizin, AKP içinde baþlayacak bir paniðin sonucu ortaya
çýkma olasýlýðý daha yüksektir. Bu kriz oluþumundan, AKP içinden
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tiyo alamayacak olan piyasa aktörlerinin büyük kayýplara uðrayacaðý da kesindir. Alacaklarý her türden pozisyon kendilerini kurtaramayacaktýr. Sonuçta, ellerinde kalan AKP sevgisi olacaktýr.
Kriz riskini artýran diðer bir faktör ise, Avrupada faaliyet yürüten islami sermayenin müslüman cemaatlerle olan iliþkisidir. Avrupada bu cemaatlere karþý yaptýrýmlarýn uygulamaya sokulmasý
saadet zincirinin bir halkasýnýn kopmasýna neden olacaktýr.
Yine de bu süreçten en zararlý çýkacak kesim bizzat islami
sermayenin kendisi olacaktýr. Panik halinde, paralarýný Ürdün ve
Dubaiye taþýmaya kalkýþmalarý bile bu sonucu deðiþtirmeyecektir.
Bu da, tüm para ticareti deneyimini tefecilikten edinmiþ bir kesimin,
uluslararasý para-sermaye karþýsýnda yeni bir yenilgisi olarak tarihe
geçecektir. Bu aþamada kahrolsun emperyalizm demek bir iþe yaramayacaktýr.

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým-II

119

KURTULUÞ CEPHESÝ

Baðdattaki Hurmalar
Psiko-Ekonomi
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 83, Ocak-Þubat 2005

Yýllar önce Kemal Derviþin yakýn arkadaþý, müzmin CHP baþkan aday adayý Prof. Dr. Hurþit Güneþ, Star televizyonunda katýldýðý
bir programda þöyle söylüyordu:
Biz ekonomistler sorumlu davranmak zorundayýz. Eðer
ekonominin kötüye gittiðini söyleyecek olursak, piyasalarda panik baþgösterir. Bu nedenle durum kötüye gittiðinde
daha dikkatli olmalýyýz.
Bu sözlerin üzerinden yýllar geçti. Ancak medya ekonomistleri ile üniversite ekonomi kürsüsü sahipleri ülke ekonomisine iliþkin
tahlil ve yorumlarýnda sorumlu, devlet adamý sorumluluðuna yakýþýr bir biçimde sorumlu davranmaya devam ettiler.
Bu sorumlu ekonomist tutum, giderek ekonomik olaylarýn
ve bunalýmlarýn psikolojik nitelikte olduðuna iliþkin bir kaný oluþturdu.
Bu kanýyla (ve her zaman olduðu gibi imanla) enflasyonun psikolojik
bir olay olduðu, eðer insanlar enflasyon beklentisinden kurtarýlabilinirse enflasyon olgusunun ortadan kalkacaðý düþüncesi ekonomi yöneticilerinde egemen olmaya baþladý. Saygýn ekonomistler, büyük ciddiyetle ekonomide beklentiler ya da rasyonel beklentiler
teorisi üzerine yazýlar yazmaya, dersler vermeye baþladýlar.
Medyanýn iki güzide ekonomistinin yayýnladýðý kitapta þunlar
yazýlýdýr:
... gerçekte, ekonomik dengenin oluþmasýnda ekonomik bireylerin çeþitli deðiþkenlikler üzerinde ileriye dönük
beklentileri çok önemli bir rol oynamaktadýr. Ekonomik
deðiþkenlerdeki ileriye dönük beklentiler geçmiþ deneyimler ve ekonomik yapýdan (tüketim ve yatýrým eðilimleri gibi) önemli ölçüde etkilenmektedir.
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Futboldan örnek verelim. Hakem çift vuruþ vermiþ olsun. Kaleci kalesinde topun nereye atýlacaðý konusunda
bir beklenti içerisinde. Atýþýn çift vuruþ þeklinde olmasý kalecide topun doðrudan kaleye atýlmayacaðý konusunda bir
beklenti yaratýyor. Yani beklenti çift vuruþun kuralýndan
geliyor. Çünkü çift vuruþ yapýldýðýnda, gol olabilmesi için
topun atýþý yapanýn dýþýnda bir oyuncuya deðmesi gerekiyor. Halbuki, atýþýn çift vuruþ yerine serbest vuruþ olmasý
durumunda kalecinin beklentileri içinde topun doðrudan
kaleye doðru vurulabileceði de olacaktýr. Çünkü serbest
vuruþta topun doðrudan kaleye girmesi durumunda da gol
geçerli olacaktýr.
Ekonomideki beklentiler futboldaki gibi yalnýzca oyunun kurallarýndan kaynaklanmaz. Karar alma sürecinde
edinilen bilgiler beklentilerin oluþturulmasý açýsýndan çok
önemli olmaktadýr.*
Görüldüðü gibi, medyanýn bu iki güzide ekonomisti, her ne
kadar televoleci ekonomistlerden olmasalar da, ekonomik olaylarý
futbolla açýklamaktan kendilerini alamamýþlardýr. Ancak bu kadar
kusur kadý kýzýnda da mevcut olduðundan önemli sayýlmamalýdýr.
Demektedirler ki, beklentileri ekonomik yapý kadar, elde edilen bilgiler de yönlendirmektedir.**
Ýþte bu vargýdýr ki, piyasa aktörlerinin ve siyasal yöneticilerin
iþlerini alabildiðine kolaylaþtýrmýþtýr. Artýk enflasyonu düþürmek istiyorsanýz, insanlarý enflasyonun düþeceðine inandýrmanýz yeterli olacaktýr. Eðer faizlerin düþmesini istiyorsanýz, ayný þekilde insanlarýn
faizlerin düþeceðine inanmalarý yetecektir. Ýnsanlarýn dolar birikimlerini bozdurmak istiyorsanýz, onlarý dolarýn deðer kaybedeceðine inandýrmanýz sizi sonuca ulaþtýracaktýr.
Tüm bu iþler yapýlýrken, tek sorun elde edilen her bilginin
doðru olmayabileceðidir. Yukarda sözünü ettiðimiz yazarlarýn sözleriyle ifade edersek, beklentilerin elde edilen haberler yoluyla þekillenmesi ve elde edilen haberlerin her zaman doðru olmayacaðý gerçeði piyasalarýn dengesini oynak yapabilmektedir.*** Ama alan
almýþ, satan satmýþ olacaðýndan, piyasa dengeleri ne denli oynak
olursa olsun, her durumda beklentileri yönlendirenler bu iþten kazançlý çýkmýþ olacaklardýr.
Buraya kadar yazdýklarýmýzý iktisat dilinden politik dile çevirirsek, ekonomide beklentiler teorisi, siyasal manipülasyon ve dezenformasyondan baþka birþey deðildir. Ýktisat dilinde beklentileri
yönlendiren bilgiler denilen þey, politik propaganda araçlarýnýn
* Dr. Mahfi Eðilmez-Dr. Ercan Kumcu, Ekonomi Politikasý, s. 291.
* agk, s. 292.
** agk, s. 292.
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iþlevlerinden bir tanesidir. Bir siyasal yönetimin ya da siyasal partinin
her türlü propaganda aracýný kullanarak kendisini baþka türlü sunabilmesi nasýl olanaklý olabiliyorsa, ekonomi alanýnda da ayný olanak
sözkonusudur. Borsa ve ticaret spekülasyonlarý bunun en açýk örneðidir.
Bankacýlýðýn amacý ticarete kolaylýk saðlamaktýr, ve
ticareti kolaylaþtýran her þey, spekülasyonu da kolaylaþtýrýr.
Ticaret ile spekülasyon bazý hallerde öylesine sýkýfýkýdýrlar
ki, hangi noktada ticaretin bitip hangi noktada spekülasyonun baþladýðýný anlamak olanaksýzdýr. Banka bulunan yerlerde, sermaye daha kolay ve daha düþük faiz oranýyla
elde edilir. Ucuz sermaye, spekülasyonu kolaylaþtýrýr, týpký,
ucuz dana etiyle biranýn, oburluðu ve ayyaþlýðý kolaylaþtýrmasý gibi.*
J. W. Gilbartýn bu saptamasý üzerine Engels þöyle yazar:
Ticaret ile spekülasyon bazý hallerde öylesine sýkýfýkýdýrlar ki, hangi noktada ticaretin bittiðini, hangi noktada
spekülasyonun baþladýðýný anlamak olanaksýzdýr.
Satýlmamýþ metalar üzerinden avans almak ne kadar kolay olursa, bu gibi avanslar o kadar fazla alýnýr, ve sýrf karþýlýk
göstererek avans para almak için meta imali ya da zaten
imal edilmiþ bulunan metalarý uzak piyasalara sevketmek
þeklindeki yersiz teþvik o kadar büyük olur. Bir ülkenin
tüm iþ aleminin böylesine bir sahtekârlýk dalgasýyla ne ölçüde kuþatýlabileceðini ve bunun sonunun neye varacaðýný,
1845-47 yýllarý arasýndaki Ýngiliz ticaret tarihi bütün çýplaklýðý ile gözler önüne serebilir. Kredinin neler yapabileceðini
bu bize gösterir.**
Bugün olumlu olduðu ilan edilen her türlü ekonomik geliþme, medya ve camiler aracýlýðýyla manipüle edilen ticari ve
mali spekülasyonlardan ibarettir.
Ýhracat teþvikleri ve ihracat ve ithalat kredileri yoluyla finanse
edilen ticari spekülasyonlar öylesine boyutlara ulaþmýþtýr ki, artýk ülke
içinde herhangi bir malýn üretilip üretilmediðinin hiçbir önemi
kalmamýþtýr. Tam bir Kayserili mantýðý ile herþey alýnýp satýlmaktadýr. Ýhracat patlamasý ithalat patlamasýna dayandýrýlmýþtýr. Ýthal edilen hemen her þey, hem iç pazarda satýþa sunulmakta, hem de ihraç
edilmektedir. Takýyyecilerin I. ve II. MC hükümetlerinden elde ettikleri deneyimlerle bu spekülasyonlar kitabýna uydurulmaktadýr. DÝE
ve Merkez Bankasý kayýtlarýyla oynanmakta, kalemler deðiþtirilmekte, veriler ya gecikmeli olarak ya da deðiþtirilerek kayda geçirilmek* J. W. Gilbart, The History and Principle of Banking, London 1834 s. 137, 138.
** K. Marks, Kapital, Cilt: III, s. 358-359, Engelsin notu.
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tedir. 1999-2003 arasýnda Yunanistan ve Ýtalyanýn yaptýðý bütçe hesaplarýný çarpýtma yöntemi kullanýlmaktadýr.
Ýktisatýn her cinsten para teorileri bu spekülasyon ortamýnda iþe yaramaz aletler durumuna dönüþmüþtür.
Bilinebileceði gibi, burjuva iktisatýn para teorisine göre, döviz kurlarýndaki deðiþkenliklerden en çok ithalat ve ihracat etkilenir.
Dolayýsýyla dýþ ticaret açýðý veren ülkeler, ithalatý sýnýrlandýrmak ve
ihracatý artýrabilmek amacýyla kendi ulusal paralarýný devalüe etme
yoluna giderler. Bunun sonucu, ihraç ürünlerinin fiyatý döviz cinsinden düþerken, ithal mallarýnýn fiyatý ulusal para cinsinden yükselir.
Eðer bir ülkede döviz fiyatlarý sürekli yükselirse, bu durumdan en
çok kârlý çýkan ihracat þirketleri olur. Dolayýsýyla döviz fiyatlarýndaki
her düþme ihracatçýnýn tepkisine yol açar.
Bizde olduðu gibi, dolarýn son iki yýlda sürekli deðer kaybettiði, dolayýsýyla TLnin sürekli deðer kazandýðý koþullarda, klasik iktisat teorilerine göre, bu iþten en zararlý çýkan kesim ihracat sektörüdür.
TLnin aþýrý-deðerlenmesi, ayný iktisat teorilerine göre, ihracatý frenler
ve ithalatý artýrýr. Bunun sonucu olarak ülke içinde üretim düþer,
iþsizlik artar, dýþ ticaret açýðý ve cari iþlemler açýðý büyür.
Ekonomideki bu geliþme, kaçýnýlmaz olarak siyasal sonuçlar
doðurur. Siyasal yönetim geliþmelerin yönünü deðiþtirmek için göreve çaðrýlýr. Bunu yapmadýðý ya da yapamadýðý koþullarda siyasal muhalefet yükselir. Er ya da geç ekonomik ve siyasal bir bunalým patlak
verir.
Ancak bugün piyasalara bakýldýðýnda, herkes ekonomik
gidiþattan memnun görünmektedir. Arasýra iþbilmez birkaç ihracatçýnýn TLnin (ya da YTLnin) aþýrý-deðerlenmesinin ihracatçýyý zor
durumda býraktýðýna iliþkin açýklamasý medyada yer alsa da, bunlarý hiç kimse (AKP bile) ciddiye almamaktadýr. Bir yandan ihracat
rekor üzerine rekor kýrarken, diðer yandan ithalat rekor üzerine
rekor kýrmaktadýr. Piyasalar neredeyse aðzýna kadar dolarla dolmuþtur. Dolar sudan ucuz ve boldur. Bu dolar bolluðunda cari iþlemler açýðýný kapatmak da hiç sorun olmamaktadýr. Bir yandan rekordan rekora koþan ihracattan gelen dolarlar, diðer yandan turizm
gelirlerinden gelen dolarlar ve nihayetinde kaynaðý belli olmayan dolar giriþleri dolar bolluðuna yol açmýþtýr. Artýk dolarýn fiyatý üç ayda
bir dalgalanan bir seyir izlememekte, neredeyse iki yýldýr ayný düzeyde seyretmektedir. Böyle olunca ihracatçýnýn dolar üzerinden yaptýðý anlaþmalardan doðan kur farký riski de en aza inmiþtir.
AB ile müzakerelere baþlanma tarihinin verilmesiyle birlikte
ülkeye akýn edeceði kabul edilen doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýyla gelecek dolar-sermaye beklentisi de dolarýn deðer kaybetmesini teþvik etmektedir.
Bu ortamda iktisatçýlar (ister medya köþe yazarlarý, ister
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televoleci ekonomistler olsun) cari iþlemler açýðýnýn tehlike sinyali
verdiðine iliþkin yaptýklarý yayýnlardan vazgeçmiþlerdir. Hiçbiri ortalýkta nelerin döndüðünü anlamýþ görünmemektedirler.
Böyle olunca da, ekonomi ekonomistlere emanet edilemeyecek kadar ciddi bir iþ haline gelmiþ, sýradan medya köþe yazarlarý
birer psiko-ekonomist olarak boy göstermeye baþlamýþlardýr. Bardaðýn dolu tarafýný görmekle baþlayan yazýlar, ekonominin ne denli
iyiye gittiðine iliþkin methiyelerle devam etmektedir. Borsanýn tarihi
rekorlarý bu methiyeleri daha da artýrmýþtýr.
Sýradan köþe yazarlarýnýn ekonomistliðe soyunmasý, ekonomi
köþe yazarlarýný iþsiz-güçsüz býrakma eðilimi göstermenin ötesinde,
ekonomistlerin gündemini de belirlemeye baþlamýþtýr. Artýk enflasyon canavarý yenilmiþ, faizler düþmüþ, döviz darboðazý aþýlmýþ, ihracat artmýþ ve iç ticaret canlanmýþken, ekonomistlere de iþ kalmamýþ
görünmektedir.
Ýþte bu geliþme içinde, iþlerini kaybetme tehlikesi ile yüzyüze
kalan medya ekonomistleri cari iþlemler açýðýndan dýþ ve iç borçlar sorununa sýçrama yaparak kendilerine yeni bir iþ alaný açmaya
çalýþmaktadýrlar. Ama onlara da yanýt gecikmemiþtir: Bunca dolar
bolluðunda borç sorunu diye bir sorun yoktur!
Medyada kelaynak kuþu misali nesli tükenmiþ birkaç iktisatçýdan birisi olan Güngör Uras Bir yerlerden dolar fýþkýrýyor baþlýklý
yazýsýnda þöyle yazmaktadýr:
Bundan üç yýl önce, bankalar Tüpraþýn olaðan petrol
ödemesi için piyasadan 30 milyon dolar topladýðýnda, piyasa altüst olur, Bankalar döviz alýmýna geçti diye, döviz
fiyatý tavana vururdu.
Bugünkü duruma sevinmemek mümkün deðil de... Bu
bolluðun kaynaðýný bilen yok. Acaba bizim döviz hesaplarýmýz mý yanlýþ?.. Belki de bizim döviz açýðýmýz falan yok.
Çünkü bu durumun izahý yok. Önce denildi ki, Iraktan
geliyor. Sonra denildi ki, hudut ticaretinden geliyor. Derken denildi ki, halkýmýz yurtdýþýndan dolarlarýný getiriyor.
Olmadý... Dolarlarýn yastýk altýndan çýktýðý, cepteki dolarlarýn bozdurulduðu söylendi. Ýyi de... Bu kaynaklar ne zengin
kaynak ki, üç yýldýr döviz geliyor, geliyor... Kaynak tükenmiyor.*
Ve bu tükenmez kaynak, dýþ borçlanma ve yeþil sermaye
giriþinden baþka bir þey deðildir. Her ikisi de ticari ve mali spekülasyonda patlama yapmýþtýr.
Düne kadar devlet (kamu) tek dýþ borçlanýcý konumundayken, 1990lardan sonra bankalar sendikasyon kredisi adý altýnda
* Güngor Uras, Milliyet, 31 Ocak 2005.
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dýþ borçlanmaya yönelmiþlerdir. Bugün ise, seküritizasyon kredileri yeni dýþ borçlanma enstrümanlarý olmuþtur. Ýktisat diliyle ifade edersek, bu yeni araç varlýða dayalý menkul kýymet ihracýdýr.
Artýk dýþ borç saðlayabilmek için, tüyü bitmemiþ yetimin hakký bile
varlýklaþtýrýlmýþ ve borçlanma için garanti olarak dýþ finans kesimlerine sunulmuþtur.
Ýþte bir medya haberi:
 23 kasým 2004  Ýþ Bankasý, havale akýmlarýna dayalý seküritizasyon (varlýða dayalý menkul kýymet ihracý) iþlemi çerçevesinde 600 milyon dolarlýk kaynak saðladý. Kredinin üç transtan oluþtuðu, bu translarýn son vadelerinin 7,
8 ve 10 yýl olduðu kaydedildi. Ýþ Bankasý Genel Müdürü
Ersin Özince, bankanýn sadece Türkiye de deðil, dünyada
da þimdiye kadar havale akýmlarýna dayalý olarak yapýlan
ve iki sigorta kuruluþu tarafýndan ayný anda sigortalanan
en yüksek tutarlý seküritizasyon iþlemini tamamladýðýný bildirdi...
Verilen bilgiye göre, Standard Chartered Bank liderliðinde gerçekleþtirilen iþlem, MBIA Insurance Corporation
ve AMBAC Assurance Corporation tarafýndan sigorta edildi. Dünyanýn önde gelen derecelendirme kuruluþlarýndan
Standard and Poors ve Moodys tarafýndan derecelendirilen seküritizasyon iþlemi, bir Türk bankasýnýn uluslararasý
piyasalardan bir defada saðladýðý en yüksek kaynak olma
özelliðini taþýyor.
Görüldüðü gibi, dünyada, þimdiye kadar sözcükleriyle süslü
üç transtan oluþan haber, Ýþ Bankasýnýn havale iþlemleri gelirlerini 7-10 yýl süreyle ipotek altýna aldýrttýðýna iliþkindir.
Haberin sunuluþundan da görüldüðü gibi, herþey çok iyi olmasýnýn ötesinde, dünya çapýnda önemli bir olaydan söz edilmektedir. Uluslararasý tefeci bankalardan ipotek karþýlýðý (varlýða dayalý)
alýnan borç, ayný zamanda iki sigorta kuruluþu tarafýndan ayný anda
sigortalanmasý büyük bir marifetmiþ gibi sunulmaktadýr.
Oysa ortada bir borçlu (Ýþ Bankasý) ve bir borç verenin, yani
alacaklýnýn (Standard Chartered Bank) olduðu bir borç iþlemi sözkonusudur. Alacaklý taraf parasýný garanti altýna alabilmek için Ýþ Bankasýnýn borcunu sigortalattýrmýþtýr. Bankalarla azçok iþi olan herkesin
bildiði gibi, bu sigorta iþlemi borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda borcu üstlenecek olan kefil durumundadýr. Ve herkes bilir
ki, kefil, ancak borçlunun borcunu ödeyemeyeceði düþünüldüðünde
istenilir.
Ýþ Bankasý dünyanýn en büyük seküritizasyon iþlemini yaparken, hem ülke içi ve ülke dýþý havale iþlem gelirlerini ipotek altýna
aldýrtmýþ, hem de iki uluslararasý sigorta þirketine prim ödeyerek
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borcuna kefil olmalarýný saðlamýþtýr. Bu yapýlan bir deha ürünü
olmayýp, uluslararasý mali piyasalarda tefecilerin eline düþmek anlamýna gelmektedir.
Eðer bir banka kendisinin gelecekteki gelirlerini ipoteklettirerek borçlanmaya gidiyorsa, bunun anlamý, kendisinin artýk bir banka olmaktan çýktýðýdýr. Olaðan durumlarda bir bankanýn borcu, onun
mevduatlarýdýr. Eðer banka yeterli mevduat toplayamýyorsa, kendisinin bankacýlýk iþlevi sona ermiþ demektir. Cumhuriyet Türkiyesinin
ilk özel bankasý olan ve hisselerinin %28,6sý Atatürkün mirasý olarak
CHPye ait olan Ýþ Bankasý bu hale düþmüþtür.
2004 yýlýnda özel banka ve þirketlerin* sendikasyon, seküritizasyon ya da Murabaha adý altýnda aldýklarý dýþ borçlarýn toplamý 10 milyar 584 milyon dolar olmuþtur. Ýþte piyasalardaki dolar
bolluðunun temel nedenlerinden biri budur.
Yol açýlmýþtýr. Artýk tüm banka ve þirketler, T. Özalýn köprü
gelirlerini satýþa çýkarmasý gibi, her türden gelirlerini ve varlýklarýný
ipotek ettirerek dýþ borçlanmaya gitmektedirler. Alýnan borçlar, devlet iç borçlanma kaðýtlarýna yatýrýlmakta ve tüketici kredilerine
dönüþtürülmektedir. Böylece ülkenin tüm geleceði ipotek altýna
alýnmýþ olup, iç borçlanma ya da tüketici kredileriyle bugünden tüketilmektedir.
Bu yol açýldýktan sonra, özel bankalarýn ve þirketlerin iç piyasadan dolar almaya ihtiyaçlarý kalmamýþtýr. Dolayýsýyla iç piyasada
bunlarýn dolara olan talepleri büyük ölçüde azalmýþtýr. Bu da dolarýn
sürekli deðer kaybetmesine yol açmaktadýr.
Her ay bir milyar dolar yurtdýþýna transfer edilmektedir. Ýktisat diliyle söylersek, dýþ sermaye hareketlerinde net dýþ transfer
aylýk olarak bir milyar dolardýr. Bu kâr transferleri tümüyle faiz ödemeleriyle gerçekleþtirilmektedir. Bu transferlerin karþýlýklarý sanayi
ve tarým üretiminden elde edilen kârlarla saðlanmadýðýndan, sürekli
yeni borçlanmaya gidilmektedir. Bunun adý da iç ve dýþ borçlarýn
döndürülmesi olmaktadýr. Yarý-feodal dönemlere özgü tüccar zihniyeti ile Alinin külahý Veliye giydirilerek gerçekleþtirilen bu borç
çarký ülkenin orta vadeli tüm gelirlerinin ve varlýklarýnýn ipotek altýna
alýnmasýna yol açmýþtýr.
Þimdi ülkenin uzun vadeli tüm varlýklarýnýn ipoteklenmesi
gündemdedir. Sendikasyon, seküritizasyon, murabaha ya da sukuh
adlarýyla alýnan tüm borçlar, özel ve tüzel tüm kuruluþlarýn maddi
varlýklarýnýn (gayri menkuller dahil) ipoteklenmesiyle sonuçlanmaktadýr. Mortgage ya da islami adýyla sukuh yoluyla kiþilerin mal ve
mülklerinin de yabancý finans çevrelerine ipoteklenmesi gelinen
* Bunlarýn bir kýsmý þunlardýr: Turkcell, Boyner Holding, Oyak, Petrol Ofisi, Doðuþ
Holding, Arçelik, Koçbank, Akbank, Dýþbank, Finansbank, Eximbank, Vakýfbank,
Ýþbankasý.

126

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým-II

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

* Güngor Uras, Milliyet, 31 Ocak 2005.
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Sayý: 84, Mart-Nisan 2005

1 Nisan günü Doðan Medya Holdingin amiral gemisi Hürriyet ile AKPnin medyasý Yeni Þafak yukardaki manþetlerle çýktý.
Doðan Medya Holdingin prestij gazetesi Milliyet ise 39 Yýllýk Rekor baþlýklarý attý. Türkiyenin %9,9luk büyüme hýzý ile Çini sollaya-
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rak dünya birincisi olduðu duyurulurken, ayný zamanda tüm
Türkiyeye herþeyin yolunda gittiði, korkulacak birþey olmadýðý
mesajý da verildi. Ve her zaman olduðu gibi, borsa bu haberle bir kez
daha coþtu, 26 bin sýnýrýný zorlamaya baþladý. Sanki bayrak
kriziyle birlikte baþlayan milliyetçilik tehlikesi karþýsýnda ýlýmlý
islamýn zaferi ilan edildi.
Oysa Hürriyetin sekiz sütuna manþet haberi, ekonomiyi az
çok izleyen herkesin çok iyi bildiði gibi, hiç de yeni deðildi. Aylar
öncesinden büyüme oranýnýn %9lar düzeyinde gerçekleþtiði biliniyordu. Yeni olan tek þey, DÝEnin (Devlet Ýstatistik Enstitüsü) büyüme
oranlarýný yeniden açýklamasýndan ibaretti. Ama ABden Kýbrýsa,
Iraktan bayrak krizine kadar her alanda sýkýþan ve yönetemez hale
gelen AKP için yeni bir moral kaynaðýna ihtiyaç vardý ve DÝE açýklamasý buna hizmet etti. Doðan Holding ise, son haftalarda sürekli
düþen borsayla kaybettiklerini geri almak istediðinden DÝE açýklamasýnýn üstüne atladý.
Bu haberler üzerine, doðal olarak, tüm globalist küçük-burjuva aydýnlarý ve mütareke basýnýnýn köþe yazarlarý, bu ülkede iyi
þeyler de oluyor türünden yazýlar kaleme aldýlar. Birkaç haftalýk borsa düþüþü ve faiz oranlarýnýn yükseliþi sonrasýnda bu olumlu haber,
bayrak krizi sonrasýnda milliyetçi kesime atýlmýþ bir Kasýmpaþalý
çalýmý olarak kayda geçti.
NE OLDU?
DÝEnin bir devlet kuruluþu olduðunu düþünüp, devlete
büyük güven duyanlar için, ne oldu? sorusunun yanýtý medya tarafýndan manþetlerden verilmiþtir. Her þey açýktýr ve ortadadýr. Ekonomik büyümede 39 yýllýk rekor kýrýlmýþtýr. DÝEnin Dsine güvenenler için tüm olan biten de bundan ibarettir.
Devlete, sadece adý devlet olduðu için deðil, emperyalizme baðýmlý bir ülkenin devleti olduðu için güven duymayanlar ise,
þüphesiz ne oldu? sorusunun yanýtýný bulmaya çalýþacaklardýr. Ancak ellerinden de fazlaca bir þey gelmeyecektir. Tüm veriler devlet
tarafýndan tutulduðundan ve açýklandýðýndan, tüm sayýlar alt alta, üst
üste konulsa bile, sonuç fazlaca deðiþmeyecektir.
Kendilerini bu kategorilere dahil kabul etmeyen, ama mevcut
iktidara muhalif olanlar ise, açýklanan büyüme rakamlarý karþýsýnda biraz þaþkýn, biraz üzgün kalmýþlardýr. Özellikle medyanýn muhalif ekonomist yazarlarý bu kategoriye dahildir. Dolayýsýyla onlarýn
büyüme rakamlarý karþýsýnda tutumlarý, iyi de, bakalým sürdürülebilecek mi? türünden olmaktadýr.
Soru yine de ortada kalmýþtýr: Ne oldu? Ne oldu da birden
Türkiye Çini bile solladý?

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým-II

129

KURTULUÞ CEPHESÝ

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Cari
Fiyatlarla
GSYÝH
85.651
90.494
106.112
149.175
149.182
156.683
177.328
131.635
168.075
181.053
188.728
201.566
183.196
198.409
147.254
184.332
239.235
299.475

GSYÝH ve GSMH (Milyon Dolar)
Sabit
Cari
Fiyatlarla
Fiyatlarla
GSYÝH
%
% GSMH
85.992
85.651
5,7 90.459
5,2
87.467
17,3 107.549 18,9
87.687
40,6 150.732 40,2
95.803
0,0 150.188
-0,4
96.691
5,0 158.155
5,3
102.476
13,2 178.715 13,0
110.718
-25,8 132.296 -26,0
104.678
27,7 170.074 28,6
112.205
7,7 183.577
7,9
120.065
4,2 192.376
4,8
129.105
6,8 206.558
7,4
133.097
-9,1 185.250 -10,3
126.829
8,3 200.022
8,0
136.164
-25,8 145.662 -27,2
125.957
25,2 182.644 25,4
135.961
29,8 239.236 31,0
143.839
25,2 299.367 25,1
156.686

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

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

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

Kaynak: TCMB, 2005.

Medyanýn muhalif, ancak aklý baþýnda bazý ekonomi yazarlarýnýn (ki bunlarýn sayýsý iki-üçü geçmez), büyüme rakamlarýnda
herhangi bir oynama olup olmadýðýný ilerki günlerde araþtýracaklarý
kesindir. Ama bulacaklarý fazlaca birþey de yoktur.
Oysa ülkenin yakýn tarihine bir göz atýldýðýnda, bu türden büyüme rakamlarýnýn sýkça ortaya çýktýðý görülecektir. Öyle ki, 1990 yýlýnda Türkiye ekonomisi cari fiyatlarla %40,6 büyümüþtür. Hatta
sabit fiyatlarla GSYÝHdaki büyüme %9,3 olmuþ ve 2004 yýlýný bile
sollamýþtýr. Üstelik son onbeþ yýl içinde ekonomik büyüme altý
kez %8ler düzeyinde gerçekleþmiþtir. Ancak AKP hükümeti için de,
holding sahibi medya için de pembe haberlere ihtiyaç duyulduðundan GSYÝH verileri deðil, GSMH verileri öne çýkarýlmýþtýr. Böyle
olunca da 39 yýllýk rekor manþetleri atýlabilmiþtir.
39 yýllýk rekor manþetleri atýlabilmesi için GSYÝH verilerinde
revizyona gidilmiþtir. Veriler, özel olarak tarým verileri, birden bire
eksilerden artýlara geçivermiþtir. Bunun GSYÝH ve GSMH sayýlarýný
þiþirdiðini, dolayýsýyla pek çok kiþinin bundan þüphe duyacaðýný bildikleri için de, DÝE tarihinde yeni bir ilke imza atýlmýþ 1987 fiyat
endeksinin yerine 1998 fiyat endeksi kullanýlmýþtýr. Ancak DÝEnin
yaptýðý yayýnlarýn hiç birinde böyle bir uygulamaya geçtiðine iliþkin
tek bir sözcük bile bulunmamaktadýr.
Tarým verilerini þiþirebilmek için de, bir yandan revizyona
gidilmiþ, diðer yandan sayýlar büyütülmüþtür. Hatta bunlarla yetinilmemiþ, yapýlan revizyonlarýn tartýþma konusu olmamasý için tarým
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(Trilyon TL)

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

GSYÝH ve GSMH - Sabit Fiyatlarla
Tarým
GSYÝH
GSMH
Revize
Revize
Revize
Ýlk Veri Edilmiº Ýlk Veri Edilmiº Ýlk Veri Edilmiº
15.549 15.549 125.485 125.485 123.165 123.165
1.125
1.249 27.696 28.131 27.295 27.647
2.367
2.386 32.659 32.935 32.348 32.730
8.571
8.589 41.906 42.196 41.482 41.883
3.638
3.638 33.430 33.430 33.048 33.048
15.702 15.863 135.691 136.693 134.173 135.308
1,0
2,0
8,1
8,9
8,9
9,9

sektörü için özel bir bölüm oluþturulmuþtur. Ve bu da DÝE tarihinde
ilktir.
Böylece GSYÝH %8,1 büyümeden %8,9a, GSMH ise %8,9dan
%9,9a yükseltilmiþtir. Aksi halde GSYÝH ve GSMH artýþlarý 1990 yýlýnýn gerisinde kalmýþ olacaðý gibi, hiç kimse 39 yýllýk rekor türünden manþetler atamayacak, Çini geçmiþ olmakla da övünülemeyecektir. Ama Tayyip Erdoðanýn ýlýmlý islamcý hükümetinin yeni
baþarýlara ihtiyacý olduðundan, DÝE hemen devreye girmiþtir.
Doðal olarak bu verilerle oynamalar (iktisat dilinde revizyon) kiþi baþýna düþen gelirde (milli gelir) de benzer sonuçlar
ortaya çýkarmýþtýr. Cari fiyatlarla milli gelir 4.172 dolar olarak ilan
edilmiþ olmasýna karþýn, ilk verilere göre 4.145 dolar görünmektedir.
Sabit fiyatlarla milli gelirdeki büyüme oraný ise %7,3 olarak ilan
edilmiþken, ilk verilere göre %6,5 görünmektedir. Bu durumda milli
gelir büyüme oraný 1990 (%6,8) ve 1997 (%8,7) yýllarýnýn gerisinde
kalmaktadýr.
Cari fiyatlarla TL olarak milli gelirde görülen revize edilmiþ
büyüme oraný (%17,9) bile tüm dönemlerin gerisinde kalmýþtýr. DoTL
%
Kiþi Baþýna Düþen GSMH (Cari Fiyatlarla)
2003
5.044.135.199
27,7
2004 Revize edilmiº
5.974.903.440
18,5
2004 Ýlk veriler
5.935.998.781
17,7
Kiþi Baþýna Düþen GSYÝH (Cari Fiyatlarla)
2003
5.087.720.980
27,6
2004 Revize edilmiº
5.996.900.319
17,9
2004 Ýlk veriler
5.963.067.132
17,2
Kiþi Baþýna Düþen GSMH (1987 Fiyatlarýyla)
2003
1.741.788.000
2004 Revize edilmiº
1.884.802.000
8,2
2004 Ýlk veriler
1.868.991.000
7,3
Kiþi Baþýna Düþen GSYÝH (1987 Fiyatlarýyla)
2003
1.774.594
2004 Revize edilmiº
1.904.088
7,3
2004 Ýlk veriler
1.890.137
6,5

$

%

3.383
4.172
4.145

30,2
23,3
22,5

3.412
4.187
4.163

30,1
22,7
22,0

1.996
2.160
2.142

8,2
7,3

2.034
2.183
2.167

7,3
6,5

Kaynak: DÝE, Haber Bülteni, 10 Aralýk 2004 ve 31 Mart 2005
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lar olarak ise 1990, 1995, 2002 ve 2003 yýllarýnýn gerisindedir.
Tüm bu istatistiksel oynamalar (revizyonlar) ve medya manipülasyonlarýnýn ötesinde daha da önemli olan, TLnin kýsa vadeli
sermaye giriþleri (sýcak para) ile aþýrý deðerlenmiþ olmasýdýr. TLnin
dolar karþýsýnda ortalama %35 deðerlendiði gözönüne alýndýðýnda,
cari fiyatlarla GSMH 195 milyar dolar olmaktadýr. Nitekim Hazine
Müsteþarlýðýnýn ülkemiz verileri ile IMF uzmanlarýnýn yaptýðý
tahminleri kaynak olarak gösterdiði verilere göre, 2004 yýlý GSMHsý
201,3 milyar dolardýr. Bunun anlamý da, ekonomik büyümenin 2000
yýlýndaki seviyeye, yani Þubat krizi öncesindeki seviyeye ancak
ulaþabildiðidir.
GSMH ve GSYÝHda görülen büyümenin temelinde ise, artan
ithalat ve bu ithalatla birlikte büyüyen re-exporttur (yeniden ihracat).
Türkiye AKP yönetiminde, sözcüðün tam anlamýyla re-export
ekonomisine dönüþmüþtür. Bu re-export ekonomiden nemalananlar ise, ticaret erbabý ve re-exportçu sanayicilerdir.
Öte yandan AKP hükümet olduðunda 130 milyar dolar olan
dýþ borçlar 2004 sonunda 161 milyar dolara çýkmýþtýr. Ýç borçlar ise
92 milyar dolardan 167 milyar dolara yükselmiþtir. Ýç borçlar için
ödenen yýllýk faiz tutarý 38 milyar dolardýr. Bu iç borç faiz ödemeleri
de, þeriatçýlarýn çok sevdikleri rantiye kesimini beslemektedir.
Artýk Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn 2002 seçimlerinde saðladýklarý mutlak çoðunluða dayanarak elde ettikleri delikanlý dönemi sona ermek üzeredir. Ilýmlý islamýn re-exportçularýnýn
ve islami rantiyecilerin doyurulabilmesi için, daha çok verilmesi
gerekmektedir. Öte yandan geleneksel rantiye kesimi ve ticaret
burjuvazisi de kendi paylarýnýn büyümesini istemektedirler. Ekonominin ise bu istekleri karþýlayabilecek bir geniþliði ve derinliði yoktur.
Böyle olunca AKP hükümetinin tüm iç çeliþkileri birer birer su yüzüne çýkmaktadýr.
Ýþte bu nedenle, iç çeliþkileri giderek keskinleþen AKP hükümeti ne denli herþey yolunda gidiyor mesajlarý vermeye çalýþýrsa
çalýþsýn, ekonomiden siyasete kadar her alanda sýkýþmaya devam
etmektedir. Deniz Baykalýn CHPnin genel baþkanlýðýndan indirilmesi için kimin düðmeye bastýðýyla ilgilenmeyen Tayyip Erdoðan, bugün kendisi için düðmeye kimin bastýðý sorusunun yanýtýný bulmaya
çalýþmaktadýr.
Her zaman olduðu gibi ve düzenin tüm siyasal partilerinin
yaptýðý gibi AKP de, kendi derdinin merhemi olarak halký kandýrmayý
iþ edinmiþtir. 17 Aralýk AB zirvesi ile iþler idare edilemeyince YTL
macerasýyla insanlar aldatýlmaya çalýþýlmýþtýr. YTL macerasýnýn da
sonunun AB macerasýndan farklý olmayacaðý kýsa sürede görüldüðünde, Türkiye kabýna sýðmýyor, büyümede dünya rekoru türün-
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den haberlerle iþler idare edilmeye çalýþýlmaktadýr.
Bugün kendisine iktisatçý ya da ekonomist diyen herkesin
bildiði gibi, Türkiye ekonomisi tümüyle ithalata baðýmlý hale gelmiþtir.
Ýhracat bile ithalatýn bir yan ürünü olmuþtur. Enflasyondaki düþüþten kredi kartlarý enflasyonuna, borsadan hazine bonosu faizlerine kadar herþey, ithalata ve ithalatýn sürdürülebilirliðine baðlanmýþtýr.
Öyle ki TL ile YTLnin bir yýl süresince piyasalarda birlikte varlýðýnýn
getirmiþ olduðu emisyon miktarý artýþýnýn aðýr enflasyonist sonuçlarý
bile dýþ aleme baðlýdýr.
Emperyalist ülkelerin içinde bulunduklarý aþýrý-üretim bunalýmý ve bunun yaratmýþ olduðu durgunluk koþullarýnda ithal ürünlerinin düþük fiyatlarý ve kýsa vadeli sermaye giriþleri ile beslenen
ekonominin, bu baðýmlýlýk koþullarýnda ne kadar sürdürülebilir olduðu ise fazlaca tartýþýlacak bir sorun deðildir.
Ýþte bu koþullarda, istatistik verilerle oynayarak pembe tablolar sunmak, ekonomik, toplumsal ve siyasal dinamiklerin yönünü
tersine çevirmeye yetmemektedir. Türkiye, televizyon dizileri gibi,
her an herþeyin olabileceði bir ülke olmayý sürdürmektedir. Bunun
böyle olmadýðýný düþünenlerin de, bir süre sonra muhalefet saflarýna geçiþlerini görmek kimseyi þaþýrtmayacaktýr.

Sektörel Olarak Yýllýk Büyüme Oraný - 2004
Cari Fiyatlarla Sabit Fiyatlarla
Tarým
14,9
2,0
Sanayi
20,5
9,4
Ýnþaat
21,5
4,6
Ticaret
24,4
12,8
Ulaþtýrma ve Haberleþme
15,2
6,8
Mali Kuruluºlar
20,8
1,1
Konut Sahipliði
25,6
1,8
Serbest Meslek ve Hizmetler
19,8
8,0
Devlet Hizmetleri
16,4
1,2
Kâr Amacý Olmayan Kuruluþlar
-2,2
0,2
Ýthalat Vergisi
36,7
26,2
19,7
8,9
Gayri Safi Yurtiçi Hasýla
20,3
9,9
Gayri Safi Milli Hasýla
Kaynak: DÝE, Haber Bülteni, Sayý: 50, 31 Mart 2005.
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ÝMKB, IMF,
YTL, TCMB,
RTE vs.
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 84, Mart-Nisan 2005

Yeni yýla Yeni TL ile girilirken, her zaman olduðu gibi borsa
beklentileri satýn alýp, rekordan rekora koþmaya baþladý.
Daha birkaç yýl öncesine kadar hükümetler kuran-yýkan, erken seçimler yapan borsa (piyasalar), bu yeni rekorlara gelene
kadar yüzlerce rekora, yüzlerce sefer imzasýný atmýþtýr. Bugün borsazedeler dýþýnda pek az kiþinin anýmsadýðý o günlerde, ÝMKB-100
endeksi bir yýlda dörde katlanabilmiþ (1999-2000), tüm tarihinin en
yüksek iþlem hacmine ulaþmýþ (Ocak 2000, 26 milyar dolar), dolar
bazýnda 2.000 seviyesini aþmýþ (18
Ocak 2000) ve nihayetinde televoleÝMKB-100 Endeksi
ci ekonomistin dediði gibi, hangi ne3 Ocak 2005
25.445
denle çýkmýþsa, ayný nedenle in31 Ocak 2005
27.330
1 ªubat 2005
27.850
miþtir.
28 ªubat 2005
28.396
Kolay yoldan zengin olma ha1 Mart 2005
27.768
yaline
kapýlmýþ
köþe dönme sevda14 Mart 2005
26.937
lýlarýnýn milyarlarca dolarlarýnýn
21 Mart 2005
24.637
birkaç günde iç edildiði borsa ma22 Mart 2005
25.218
23 Mart 2005
24.439
cerasý yine de devam etmiþtir.
24 Mart 2005
25.068
AKP hükümetiyle birlikte yeni
25 Mart 2005
25.503
bir
dönemin
baþladýðýný düþünen
28 Mart 2005
24.842
borsa spekülatörleri, medya sahi29 Mart 2005
24.480
30 Mart 2005
24.601
bi holding yöneticileri ve krizin ol31 Mart 2005
25.558
duðu yerde fýrsat vardýr diye düþü1 Nisan 2005
25.741
nen GEOlar el ele vererek yeni dö4 Nisan 2005
25.445
nemin yeni getirilerinin hesapla5 Nisan 2005
25.683
rýný yapmaya baþlamýþlardýr. Aralýk
6 Nisan 2005
26.056
7 Nisan 2005
25.831
2002de 10.369 (dolar bazýnda 368)
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seviyesinde olan ÝMKB-100 endeksi 2003 sonunda 18.625e
yükselmiþtir (dolar bazýnda 778). 2003 yýlýnda 99 milyar dolarlýk iþlem
hacmine ulaþan ÝMKB-100 endeksi, AKP sayesinde TL olarak %80,
dolar olarak %114 artmýþtýr.
Þubat 2001 krizi sonrasýnda borsanýn bu yeni coþkusu
iþtahlarý daha da kabartmýþ, daha büyük oynayýp daha büyük kazanýlacak yer haline getirmiþtir.
2004 sonunda ÝMKB-100 endeksi (TL olarak) 24.971 olurken,
yýllýk iþlem hacmi 146 milyar dolara yükselmiþtir.
17 Aralýk AB zirvesinden tarih alýnmasýyla birlikte doðrudan
yabancý sermayenin Türkiyeyi paraya boðacaðý propagandalarýyla
borsa bir kez daha yeni rekorlara doðru koþmaya baþlamýþtýr. Bu kez
hedef 28.000ler seviyesidir. Ocak 2005 sonunda 27.330 olan endeks
Þubat sonunda 28.396ya ulaþmýþtýr (dolar bazýnda 1.293). Ýþlem hacmi Ocakta 17 milyar dolar, Þubatta 19 milyar dolar olmuþtur.
Ama Mart ortasýndan itibaren, hükümetler yýkýp, hükümetler
kuran, kudretine akýl-sýr ermeyen borsaya bir haller olmuþ ve yeniden iniþe geçmiþtir. Üstelik bu kez siyaset borsayý deðil, borsa siyaseti izlemiþtir. O ünlü, beklentileri satýn alan ve satan borsa realist
olmuþ, gerçekleri alýp-satmaya baþlamýþtýr.
16 Mart günü ÝMKB-100 endeksi 25.331e inince, borsa iki ayda
aldýðýný birden geri vermiþtir. Bu durum karþýsýnda borsanýn o siyah
laptoplu, zeytin aðaçlý ve kel kafalý brokerlarý da, jöleli saçlý karizmatik uzmanlarý da þaþkýnlýk geçirmeye baþlamýþlardýr. Þöyle
yazýyor bir uzman:
ÝMKB 100 endeksi Þubat ayý son iþlem günü kapanýþý
YTL 28.396 deðerinden bugüne YTL bazýnda %10.8 oranýnda deðer kaybetmiþtir. Bu deðer kaybýný, IMF ile yeni standby anlaþmasýnýn imzalanmasý ve AB üyelik müzakereleri
üzerindeki süregelen belirsizlikler dýþýnda majör bir temel
sebebe baðlayamamaktayýz. Bu belirsizlikler endeksin yýlýn ilk iki ayýnda YTL bazýnda %13.7 oranýnda deðer artýþý
süresince de bulunmaktaydýlar.
Görüldüðü gibi uzman bile þaþkýn bir vaziyette, borsadaki
düþüþe bir majör neden bulamamanýn sýkýntýsý içine düþmüþtür.
Bir yandan medyanýn IMF ile yeni stand-by anlaþmasýnýn geciktiðine ve diðer yandan AB üyelik müzakerelerinin belirsizlik taþýdýðýna
iliþkin haberlere bakarak düþüþü açýklamaya çalýþýrken, diðer yandan ayný olgularýn daha önceki aylarda da olduðunu görmezlikten
gelememektedir.
Ama olan olmuþ ve olmaya devam etmektedir. Beklentileri
alýp-satanlarýn kendileri þimdi beklentiye girmiþlerdir. Bir allahýn kulunun çýkýp da borsanýn birden bire neden düþtüðünü açýklamasýný
beklemektedirler. Oysa televoleci ekonomist Deniz Gökçe yýllar
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önce nedenini onlara söylemiþti: Neden çýktýysa ondan inmiþtir.
Yine de bu televoleci yanýtla tatmin olmayanlar yanýt arayýþlarýný
sürdürmeye devam ederken, borsa da düþmeye devam etmiþtir.
28 Þubat günü 28.396yla zirve yapan borsa, iki ayda %13,7
yükselmiþken, 23 Mart günü 24.439a düþerek aldýðýndan fazlasýný
geri vermiþtir. Doðan medyasýnýn tüm pembe haberlerine raðmen borsa fazlaca kýmýldamamýþ, neredeyse yýl baþýndaki seviyesine çakýlýp kalmýþtýr.
Hisse senetleri borsasýnda bu geliþmeler olurken, bono piyasasýnda faizler yükselmeye baþlamýþtýr. 16 Martta %16,5 olan bono
faiz oranlarý Mart sonunda %18,2ye çýkmýþtýr.
Bu geliþmeler karþýsýnda gözler yeniden sýcak para giriþine
dönmüþtür.
Ýktisat dilinde portföy yatýrýmlarý olarak tanýmlanan kýsa
vadeli yabancý para-sermaye, hisse senedi ve bono piyasalarýnýn
en temel müþterisidir. Dolayýsýyla bu kýsa vadeli para-sermaye
giriþleri borsa ve bono piyasasýndaki geliþmelerin temel belirleyicisidir. Bono piyasasý asýl olarak devlet iç borçlanma senetlerinden
oluþtuðundan, gerek devlet bütçe açýklarýnýn kapatýlmasý, gerekse iç
borç faiz ödemelerinin yapýlabilmesi (borçlarýn çevrilebilirliði), kýsa
vadeli yabancý para-sermaye giriþiyle saðlanmaktadýr. Diðer yandan
artan dýþ ticaret açýðýnýn kapatýlmasý da, yine kýsa vadeli para-sermaye giriþiyle saðlanan dövizlerle mümkün olmaktadýr.
Böylesine çok yönlü iþlevlere sahip olan bu kýsa vadeli sermaye giriþini sürdürebilmenin tek yolu ise yüksek reel faiz vermekten geçmektedir. Ancak tek baþýna yüksek reel faiz kýsa vadeli yabancý
para-sermaye giriþini belirleyen etmen deðildir. Dünya çapýnda pek
çok ülke, ayný amaçlarla kýsa vadeli para-sermayeye yüksek reel faiz
vermektedir. Özellikle Meksika, Brezilya ve Arjantin bu yolun en
çok kullanýldýðý ülkelerdir. Dolayýsýyla uluslararasý piyasalarda kýyasýya bir rekabet hüküm sürmektedir. Her ülke kýsa vadeli borçlanma
yoluyla kendisi için yeni finansman kaynaðý bulmaya çalýþýr. Bu finansman ihtiyacý ne denli büyükse, o ülkenin kýsa vadeli borç faiz
oraný o denli yükselir.
Örneðin Brezilyada 2004de %16,25 olan faiz oraný, Ocak
2005de %17,93e ve Þubat 2005de %18,47ye yükselmiþtir. 2004 yýlý
enflasyon oranýnýn %6,60 olduðu gözönüne alýndýðýnda, Brezilyanýn
2004 yýlýndaki reel faiz oraný %9,65 olmuþtur. Þubat ayýnda reel
faiz oraný %11,07ye yükselmiþtir.
Türkiyedeki reel faiz oranlarý ise, resmi verilerde 2004de
ortalama %12,04 olarak görülürken, sýcak para için en az nominal
faiz oraný kadar, yani %24,90 olmuþtur. Bir diðer ifadeyle, TLnin
dolar karþýsýnda sürekli deðer kazanmasý nedeniyle yabancý parasermayenin elde etmiþ olduðu faiz gelirleri, resmi faiz oranlarý dü-
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zeyinde gerçekleþmiþtir. Gerek 2004 yýlýnda, gerekse 2005in ilk üç
ayýnda iç borçlarýn çevrilebilirliði böylesine yüksek bir faiz oranýyla
gerçekleþtirilmiþtir.
Bir ülkede, örneðin Brezilyada, 100 dolar %9,65 faiz gelirine
sahip olurken, bir baþka ülkede (Türkiye) %24,90 faiz geliri saðlýyorsa, hiç þüphesiz para-sermaye bu ikinci ülkeye gidecektir. Her iki
ülke de ithalata baðýmlý ülke olarak, her durumda faize yatýrýlan 100
dolar karþýlýðýnda mal ve hizmet üretmek ve satmak durumundadýr.
Bu farklý faiz oranlarý karþýsýnda, her iki ülkede 100 dolarlýk bir ithal
malýn kredili alýþ-veriþte fiyatý faiz oraný kadar fazla olacaðýndan,
ayný mal birinci ülkede 109,65 dolarken, ikinci ülkede 124,60 dolar
olacaktýr. Böyle bir durumda, kaçýnýlmaz olarak ikinci ülkede ithal
mala olan talep düþer.
Ekonominin basit kurallarýna baðlý olarak eðer sonuç böyle
olmuyorsa, yani ithal mallarýna olan talep düþmek yerine artýyorsa,
bunun gerçekleþebilmesinin tek yolu, yüksek faiz veren ülkede tüketicilerin gelirlerinin birinci ülkeye oranla daha fazla artmýþ olmasýdýr. Lüks tüketim mallarý bir yana býrakýldýðýnda, böyle bir gelir
artýþý ücret ve maaþlarýn artmasýyla olanaklýdýr.
Ancak sözkonusu olan ikinci ülkede (Türkiye) ücret ve maaþlar
faiz oranlarý kadar artmamýþsa, ortada farklý bir durum var demektir.
Ve tüm sorun da bu farklýlýkta yatmaktadýr.
Tüketicilerin gelirlerinde faiz oranlarý kadar bir artýþ olmadýðý
koþullarda, 100 dolarlýk bir malýn fiyatýnýn en az birinci ülkedeki fiyatýnda satýlabilmesi için geriye kalan tek yol dolarýn deðerinin
düþürülmesinden geçer. Eðer birinci ülkede 100 dolar=109,65 yerel para iken, ikinci ülkede yerel para daha fazla dolara eþitse, örneðin 100 TL = 124,90 ise, her iki ülkedeki ithal malýn fiyatý eþit
olacaktýr.
Ancak sorun, bunun saptanmasýyla sona ermemektedir.
Eðer birinci ülkedeki enflasyon oraný %6 ise, 100 dolarlýk malýn yerel para karþýsýndaki reel deðeri 103,65 olacaktýr. Ayný biçimde
ikinci ülkede enflasyon oraný %11 ise, malýn reel deðeri 98,65 olacaktýr. Bu durumda satýcý, ikinci ülkede malýný, birinci ülkeye göre 5
lira, yani enflasyon farký kadar zararýna satmýþ olacaktýr. Býrakalým
bir kapitalist tüccarý, sýradan bir insan bile bu durum karþýsýnda ikinci
ülkede malýný satmayacaktýr. Ýkinci ülkede 100 dolarlýk malýn satýlabilmesi için tek çýkar yol 100 dolarýn 98,65 lira olmasýdýr. Böylece
tüccar birinci ülkede 100 dolarlýk malýný 103,65den sattýðýnda eline
geçen para miktarý ile ikinci ülkede 98,65den sattýðýnda eline geçen
para miktarý ayný olacaktýr (100 dolar). Ýþte TLnin ya da YTLnin deðer kazanmasý denilen olay budur.
Bu durum karþýsýnda ikinci ülkenin tüketicileri ya da yurttaþlarý,
birinci ülkeye göre daha az parayla ayný malý satýn aldýklarýný görerek
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sevineceklerdir. Birinci ülkenin tüketicisi ayný malý 103,65den alýrken ikinci ülke tüketicisinin ödediði para miktarý 98,65 olmaktadýr.
Dolayýsýyla her ülkenin tüketicilerinin ayný ücreti aldýklarý varsayýldýðýnda, ikinci ülke tüketicileri birincisine göre %5 daha fazla tüketim
gücüne sahip olacak ve bu oranda daha fazla tüketecektir. Diðer
ifadeyle, ikinci ülke yurttaþlarýnýn yaþam standardý birinci ülkeye göre
%5 daha yüksek olacaktýr.
Ancak birinci ülkede enflasyon oraný %6 iken, ikinci ülkede
enflasyon oraný %11dir. Doðal olarak ücret ve maaþlarýn her iki ülkede de eþit ve sabit olduðu kabul edildiðinde, ikinci ülkenin diðerinden %5 daha fazla tüketim gücüne sahip olmasýndan söz edilemez.
Tersine alým gücü %5 daha az olacaktýr. Ama gerçekte, yaþamda %5
daha fazla alým gücüne sahip görünmektedir.
Ýkinci ülkede satýcý, yani ithal malýn sahibi, malýný satmýþ ve
100 dolarýný cebine koyup bir kenara çekilmiþtir. Alýcý, yani tüketici
malý daha düþük fiyatla satýn almýþ ve cebinde %5 oranýnda para
kalmýþtýr. Bunu da istediði gibi tüketebilecektir. Gariplik þuradadýr ki,
hiçbir biçimde 98,65 100e eþit olmaz ve 98,65 hiçbir biçimde 103,65
etmez.
Ýþte bu eþitsizliði eþitleyen, dolarýn yerel para karþýsýndaki deðeridir.
Dolar birinci ülkede 103,65 (enflasyonla birlikte 109,65) iken,
ikinci ülkede 98,65 (enfasyonla birlikte 109,65) deðerine sahiptir. Alan
da, satan da memnun olmakla birlikte, sorun, alýcýnýn yerel para ile
yaptýðý ödemenin satýcýya dolar olarak verilmesinde baþlar. Ýþte bu
dolar ödemesi ülkenin merkez bankasý tarafýndan gerçekleþtirilir.
Dolayýsýyla merkez bankasýnýn elinde ithal edilen malýn karþýlýðý kadar dolar bulunmasý gerekir. Örneðin Türkiyenin 2004 yýlýndaki ithalatý 90 milyar dolar, ihracatý 66 milyar dolardýr. Bu durumda 24 milyar
dolar bulunmasý gerekmektedir. Eðer kaynak turizm olursa, gelen
turist 100 dolarýný bozdurduðunda eline 98,65 lira geçecektir. Bu para
ile ikinci ülkenin ürünlerini satýn almak için pazara çýktýðýnda göreceði ilk þey fiyatlarýn %11 (enflasyon oraný kadar) fazla olduðudur.
Bu durumda elindeki 98,65 lira ile %11 daha az yerli malý satýn
alabilecektir. Þüphesiz kandýrýldýðýný düþüneceðinden bu duruma itiraz edecektir.
Ýþte bu noktadan itibaren yeni bir durum ortaya çýkar. Gelen
turistin 100 dolarýný alarak dýþ ticaret açýðýný kapatmayý hesaplayan
ülke, bu geliri realize edebilmesi için turiste %11 daha fazla yerli
para vermesi gerekmektedir. Dolarýn deðeri 98,65 olduðu için de,
bunun gerçekleþtirilmesi, ancak turizm hizmetlerinin %11 daha düþük fiyatla satýlmasýyla olanaklýdýr. Bu durumda turist 100 dolar karþýlýðýnda 98,65 ile %11 daha fazla yerel hizmet satýn alacaktýr. Yani
turizm hizmetleri %11 ucuzlar.
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Böylece turist 98,65 lira ile %11 daha fazla yerli ürün tüketmiþ
olmasýna karþýn, yerli üreticinin (bunun tur operatörü ya da pazarda
et, süt, hediyelik eþya satan esnaf ya da köylü olmasý önemli deðildir) eline sadece 98,65 geçmiþtir. Diðer ifadeyle 109,65lik mal satmýþ,
ancak eline 98,65 geçmiþtir. Þüphesiz bu durumda da, yerli üretici
kandýrýldýðýný düþünecek ve bu duruma itiraz edecektir. Bu durum
devam ettiði sürece hiçbir turiste mal satmayacaðýný söyleyecektir.
Bu da turizm gelirlerinin düþmesinden baþka bir þey deðildir.
Ve yeniden derin devlet devreye girecektir. Dýþ ticaret açýðýnýn ve dýþ borç faizlerinin ödenebilmesi için dolara ihtiyaç vardýr ve
bu ihtiyaç yüzünden turizm gelirlerinin düþmesini göze alamaz. Doðal
olarak ya turistlerin getirdiði dolara normal kurun dýþýnda ayrý bir
kur (%11 daha yüksek) uygulayacaktýr, ya da turizm teþvikleri adý
altýnda aradaki farký yerli üreticiye ödeyecektir.
Birinci durumda, yani turist dövizlerine ayrý kur uygulandýðýnda 100 dolarýn karþýlýðýnda turiste %11 daha fazla yerli para verilecektir. Ýkinci durumda ise, ayný orandaki yerli para, turiste deðil, yerli
üreticilere ödenecektir. Ýkisi arasýndaki tek fark, ödemenin yapýldýðý
yerdir. Her iki durumda da, derin devlet, 100 dolar için %11 daha
fazla ödeme yapacaktýr. Bu, 100 dolara %11 faiz ödemekle özdeþtir.
Böylece 100 dolarýn resmi kurdaki karþýlýðý 98.65 olmakla birlikte,
derin devlete maliyeti olarak 109,65 olacaktýr.
Þimdi ithalatçýsýndan ihracatçýsýna, turistinden yerli üreticiye
kadar herkes alacaðýný almýþ ve derin devletin eline 109,65 lira
üzerinden 100 dolar geçmiþtir. Ve devlet, derin devlet olduðundan fazladan ödediði 11 lirayý darphaneyi çalýþtýrarak para olarak basar. Derin devlet olduðundan, böyle bir þeyi yapma hakkýna sahiptir
ve yurttaþlarý da bu durumu paþa paþa kabul etmek zorundadýr.
Aksi halde vatana ihanetle suçlanabilirler!
Ama ortada 11 lira fazla para vardýr. Doðal olarak bu 11 lira
fazla para, pazarda 11 liralýk mal ve hizmet satýn alabilecektir. Mal ve
hizmet miktarý ile bunlarý satýn almakta kullanýlabilen para miktarý
ayný kaldýðý halde, ortada 11 lira fazlalýk vardýr. Bu fazlalýk, ya satýn
alabilecek bir mal ve hizmet bulamayacaktýr ya da bir baþkasýnýn
satýn alacaðýný daha önce satýn alarak, bir baþkasýnýn mal ve hizmet
satýn almasýný engelleyecektir. Bu durumda da, derin devletin para
basarak piyasaya sürdüðü 11 liranýn sahibi, birinci durumda salak,
ikinci durumda ise uyanýk kabul edilecektir. Ama piyasada kiþinin
salak ya da uyanýk olmasý fazlaca önemli deðildir. Her durumda
11 liralýk bir mal ve hizmet açýðý ortaya çýkacaktýr.
Ýktisat diliyle ifade edersek, mal ve hizmet miktarý ayný kalýrken piyasadaki emisyon miktarý (para miktarý) artmýþtýr. Ortada
üretilmiþ 100 liralýk fiyata sahip mal varken, 111 lira (para) bulunmaktadýr. Böylece 100, 111e eþitlenir, fiyatlar 111 liraya yükselir. Bu
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da %11 enflasyon demektir.
Derin devletin para basarak iþleri yürüttüðü ikinci yýl sonunda enflasyon, bir önceki yýlda olduðu gibi %11 artmýþ olacaktýr. Ve
yeniden baþa dönülecektir, tek farkla ki, bu kez ikinci yýla girilmiþtir
ve birinci yýlýn %11lik enflasyonunun üstüne yeniden bir %11lik
enflasyon eklenmiþtir. Böylece de enflasyon oraný (düz hesaplamayla) %22 olmuþtur.
Buraya kadar gördüðümüz süreç, ikinci yýlda da yeniden
yaþanacaktýr, tek farkla ki enflasyon oraný %22ye yükselmiþtir.
Yýllar boyu bizim gibi emperyalizme baðýmlý ülkelerde iþler
böyle idare edilmeye çalýþýlmýþtýr. Ancak bu yolun kronik enflasyona
yol açmasý ve giderek toplumsal ve siyasal olaylara neden olmasý
karþýsýnda tek yapýlan derin devletin devreye girmesi olmuþtur.
Askeri darbeler yoluyla enflasyonun yaratmýþ olduðu toplumsal ve
siyasal bunalýmlar aþýlmaya çalýþýlmýþtýr. Zaman içinde askeri yönetimlere karþý mücadelenin yükselmesi ve þiddetlenmesi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde iç pazarý istikrarsýzlaþlaþtýrmýþ ve emperyalist
ülke mallarýnýn satýlmasýný engellemiþtir. Diðer taraftan ise, emperyalist ülkelerde artan sermaye birikimi, emperyalist ülkeleri krizlere
sürükleme eðilimi taþýmaya baþlamýþtýr.
Böylece emperyalist ülkeler, hem mallarýn, hem de para-sermayenin aþýrý-üretim kriziyle yüzyüze geldiklerinde, özellikle 1990
sonrasýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulanan enflasyonist politikalar (ve bu politikalarýn iþlevsiz kaldýðýnda devreye giren IMFnin
anti-enflasyonist istikrar tedbirleri), yerini borçlanma politikalarýna
býrakmýþtýr. Artýk %11lik açýðýn kapatýlmasý için para basmak yerine
%11 faizle borçlanma yoluna gidilmiþtir. Ama hiç kimse %11 enflayon koþullarýnda %11 faizle para vermeyeceði için (enflasyon oranýnýn %1 bile olmasý bu durumu deðiþtirmez), her durumda enflasyon oranýndan daha yüksek bir faiz ödemesi gündeme gelmiþtir.
Reel faiz denilen olay da budur.
Ancak yüksek reel faiz politikalarýyla, geçmiþte karþýlýksýz para
basýmýyla çözülememiþ sorunun çözülmesi de olanaksýzdýr. Çünkü
ortada, her durumda 11 liralýk bir fazlalýk mevcuttur. Ýþte bu fazlalýk
faiz dýþý fazla vb. ifadelerle halkýn sýrtýna yüklenir. Dolayýsýyla bu
reel faiz politikasýnýn ne kadar süreceði, sýrtýna yüklenen yükü
halkýn ne kadar daha taþýmaya boyun eðeceðine baðlý hale
gelmiþtir.
Ýþte bu iliþkiler ve çeliþkiler ortamýnda hisse senedi (borsa) ve
bono piyasalarý ortaya çýkan 11 liralýk fazlanýn bölüþüldüðü yerlerdir.
Bu 11 liralýk fazlanýn karþýlýðý olarak ortaya çýkan derin devletin
açýklarý ise halktan alýnan ÖTV, KDV vs. adarý taþýyan vergilerle kapatýlabilindiði sürece hisse senetleri ve bono piyasalarýnda rekorlar
kýrýlabilmektedir. Her durumda halktan alýnan vergiler, halkýn tüke-
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timinin azalmasýndan baþka bir anlama gelmemektedir. Dünün
enflasyon canavarýnýn yerini bugün reel faiz almýþtýr.
Þüphesiz burada bu iliþkiler içinde halkýn tüketiminin azalmadýðý, tersine arttýðý söylenecektir. Bu ise, kredi kartlarý aracýlýðýyla
11 liralýk fazla için yapýlacak ödemenin zamana yayýlmasýnýn bir
sonucudur. Bir baþka ifadeyle, 11 liralýk fazla bir seferde (bir yýlda)
deðil, bir kaç yýla bölünmüþ taksitlerle halktan geri alýnmaktadýr. Tek
anlaþýlamayan ise, bu ötelemenin ödeme günü geldiðinde kredi
kartlarý faizleri kadar bir ek fazlalýkla yapýlacak olmasýdýr. Ülkenin
üretimi artmadýðý, üretime baðlý olarak ücret ve maaþlar yükselmediði sürece, ödemenin taksitlendirilmesi fazlaca iþe yaramayacaktýr.
Birgün gelecek, yapýlmýþ ödemeler silinecek, tüm fazlalýk, ekleriyle
birlikte bir defada ödenecektir. Bunun iktisat dilindeki karþýlýðý ise
ekonomik krizdir.
TLnin ya da YTLnin deðerli olduðuna iliþkin her türlü aldatmacanýn sona erdiði yer de burasýdýr. O gün geldiðinde RTEnin,
yani Recep Tayyip Erdoðanýn Kasýmpaþalýðýnýn, hiç kimseyi ve
AKPyi de kurtaramayacaðý kesindir.
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Feodal Tacirlere
Politik-Ticaret Dersleri
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 85, Mayýs-Haziran 2005

1999 yýlýnda IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla baþlayan,
2001 Þubat kriziyle geliþen ve Amerikan emperyalizminin Irak iþgaliyle
sonuçlanan globalizm salgýný boyunca son Türk devletinin gösterdiði çaresizlik ve boyuneðmiþlik karþýsýnda halk arasýnda baþlayan
hoþnutsuzluk ve tepkiler giderek büyürken, son Türk devleti birbiri
ardýna yeni iç ve dýþ politika sorunlarýyla yüzyüze gelmeye devam
etmiþtir.
Bir yandan Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoðu Projesi çerçevesinde ýlýmlý islam modeline biçtiði roller, diðer yandan
ABnin üyelik koþullarý adýna yaptýðý dayatmalarýn halkýn tepkilerinin daha da yükselmesine yol açtýðý herkes tarafýndan kabul edilen
bir gerçek haline gelmiþtir. Öte yandan yükselen anti-emperyalist ve
anti-amerikancý tepkilerin Türk milliyetçiliði temelinde yönlendirilmeye çalýþýlmasý da tartýþmasýz kabul edilen diðer bir gerçek olmuþtur.
Bu süreçte emperyalist ülkelerin aralarýndaki ayrýlýklarý gidermek amacýyla birbiri ardýna yaptýklarý zirveler yeni pazarlýklara
ve yeni uzlaþmalara sahne olmuþtur. Bu uzlaþmalara baðlý olarak
Gürcistan, Ukrayna ve Kýrgýzistanda gerçekleþtirilen darbeler sonucu siyasal yönetimler el deðiþtirirken, Özbekistandaki ýlýmlý islamcý
ayaklanma, emperyalist ülkelerin uzlaþmalarýnýn yeni bir uygulama
alaný olarak ortaya çýkmýþtýr.
Hemen herkese þimdi sýrada hangi ülke var? sorusunu sordurtan bu geliþmeler içinde son Türk devleti, Kýbrýs sorunundan
Kürt sorununa, Ege sorunundan patrikhane sorununa kadar uzanan
bir dizi dýþ politika sorunlarýyla köþeye sýkýþmýþken, Ermeni sorunu giderek önem kazanmaya ve belirleyici hale gelmeye baþlamýþtýr.
Bu ortamda, sýradan feodal tacir kafasýyla, ticari iliþkilerin ul-
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uslar arasýnda dostluk ve barýþ köprüsü olduðuna inanmýþ Tayyip
Erdoðan ve AKP ne yapacaðýný bilemez halde olaylarýn ve sorunlarýn
sýradan bir izleyicisi haline gelmiþtir. Medyatik dilde ifade edildiði
gibi, AKP hükümetinde görülen yorgunluk belirtileri, ülke içindeki
ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlarýn dýþ politikada feodal tacir kafasýyla yürütülen bir adým önde siyasetiyle geçiþtirilemeyeceðinin bir ifadesidir.
Tüm ticari bilgilerinin Hz. Muhammedin de bir zamanlar tacirlik yaptýðýyla sýnýrlý olan Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn
dýþ sorunlar yanýnda iç sorunlar karþýsýndaki çaresizlikleri, kaçýnýlmaz olarak sorunlarýn daha da büyümesine ve karmaþýklaþmasýna
yol açmýþtýr. Tüm sorunlar bu belirsizlik içinde ver-kurtul ile vurkurtul arasýnda gidip gelen bir sarkaca dönüþmüþtür. Bunun sonucu olarak da halk kitleleri sarkacýn salýnýmýna uygun olarak ayrýþmaya
ve saflaþmaya baþlamýþtýr. Bu da Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn hükümet edemez hale geldiði düþüncesini yaygýnlaþtýrmýþtýr.
Ancak Tayyip Erdoðan ve AKPnin ülkeye hükmedemez hale
gelmesi, gerçek iktidar sahiplerinin, yani oligarþinin ülkeyi yönetebildiði anlamýna gelmemektedir. Ýç ve dýþ sorunlar karþýsýnda oligarþi
içindeki çeliþkiler giderek keskinleþmektedir. Koç-Sabancý arasýnda
baþ gösteren market savaþý, oligarþi içindeki çeliþkilerin keskinleþmesinin bir yansýsý olmuþtur.
AKPnin feodal tacir zihniyetinin kendilerine yeni ticaret alanlarý yaratacaðýný düþünerek AKPyi destekleyen oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar ise, makro ekonomik dengelerdeki iyileþmenin
piyasalara yansýmamasýndan þikayet etmeye baþlamýþlardýr. Bu da,
bu kesimlerin giderek AKPden uzaklaþmasýna neden olmaktadýr.
Böylece medya, özel olarak da Doðan medya grubu, herþeyin
çok iyi olduðunu söyleyen tek kesim olarak ortalýkta yalnýz kalmýþtýr.
Ama onlar da geliþmelerin yönünü belirleyemedikleri gibi, geliþmeleri
yönlendirebileceklerine olan inançlarýný da önemli ölçüde
yitirmiþlerdir. Özellikle ABnin son aylarda Doðan medya grubuna
karþý olumsuz tutum takýnmaya baþlamasý, týpký AKP gibi medya
kesiminde de yorgunluk belirtileri ortaya çýkarmýþtýr.
Tüm bu geliþmeler ve olgular, son Türk devletinin hasta
adam görünümünü güçlendirmiþtir.
Bu ortamda, sol dýþýndaki tüm güçler belirsizlikten güç olarak
ortalýða çýkmýþlar ve belirsizlikten kendi lehlerine yararlanmaya
çalýþmaktadýrlar. Ancak hiçbir kesim geliþmeleri kavrayamamakta
ve olaylarýn nasýl evrileceðini bilmemektedir. Dolayýsýyla onlarýn hareketi, belirsizliði daha da artýrmaktadýr.
Düne kadar ABden tarih almak uðruna ABnin her dediðini
yerine getirmeye hazýr olanlarýn, bugün ne bunlarý yapmaya, ne de
reddetmeye güçleri ve cüretleri yetmektedir. Tayyip Erdoðanýn ABye
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ve ABDye her bulduðu fýrsatta ilettiði elimizi güçlendirin ki istediklerinizi yapalým mesajlarý bile karþýlýksýz kalmaktadýr.
Bu belirsizlik ve kararsýzlýk ortamýnda, dýþarýnýn birbiri ardýna gelen yeni istekleri ve dayatmalarý, halk kitlelerinin tepkilerinin
daha da yükselmesine yol açmaktadýr. Ancak hemen herkes ne yapýlmamasý gerektiði konusunda hemfikirken, ne yapýlmasý gerektiði konusunda hiçbir düþünceye sahip deðildir. Bu nedenle dýþ
dayatmalara karþý durulmasýndan öte hiçbir olumlu içeriðe sahip
olmayan ne yapýlmamalý etrafýnda oluþan mutabakat, olaylarýn
gerçek niteliðini kavramaktan uzaktýr. Ve geliþen olaylarýn gerçek niteliðini ortaya koyan devrimci hareketin güçsüzlüðü, soldaki marjinalleþmenin de katkýsýyla, halk kitlelerinin tepkilerinin mukaddesatçý
ya da milliyetçi kanallara yönelmesini engelleyebilecek tek gücün
etkisiz kalmasýna neden olmaktadýr.
Bugün emperyalist ülkelerin baþýný çektiði dýþ dayatmalar
karþýsýnda halk kitlelerinin tüm kavrayýþý, son müslüman Türk devletinin dýþ güçler tarafýndan parçalanmak istendiði noktasýnda
toplanmýþtýr. Bu kavrayýþ, giderek küçük-burjuva aydýn kesim tarafýndan da benimsenen ortak bir görüþ haline gelmeye baþlamýþtýr. Bu
kavrayýþ, kaçýnýlmaz olarak dýþ dayatmalarý, baðýmsýz bir ülkenin
baðýmsýzlýðýný sona erdirmeye yönelik giriþimler olarak algýlamaktadýr. Ülkenin sürekli büyüyen iç ve dýþ borçlarý karþýsýnda fazla manevra imkaný olmadýðý, dolayýsýyla bazý dayatmalarý kabul etmekten
baþka seçeneði bulunmadýðý þeklinde yapýlan eski propagandalar
ve deðerlendirmeler yer yer kabul görse de eskisi kadar etkili olmamaktadýr. Bu tür propagandalar ve deðerlendirmeler eskisi kadar
etkili olmamanýn ötesinde, geliþmelerin bir bütün oluþturduðu, dolayýsýyla hedefin son müslüman Türk devletini parçalamak olduðu
düþüncesini daha da pekiþtirmektedir.
Þüphesiz bugün son müslüman Türk devleti 82 yýllýk cumhuriyet tarihinin en sorunlu ve en güç evrelerinden birisinden geçmektedir. Ve tartýþmasýz bir gerçektir ki, bu sorunlarý yaratan da, çözmeye gücü yetmeyen de ayný son müslüman Türk devletidir. Yýllardýr sürdürülen globalizm propagandalarýyla koþullandýrýlmýþ kitlelerin kavrayamadýðý ve anlayamadýðý, bu son müslüman Türk devletinin dýþ dayatmalarýn sahiplerine, yani emperyalistlere baðýmlý
bir ülke olduðu gerçeðidir. Ekonomisinden politikasýna, kültüründen
askeri güçlerine kadar her alanda dýþa baðýmlý bir ülkenin, dýþ
dayatmalardan þikayet etmesinin gözlemlenebilir hiçbir mantýksal
nedeni mevcut deðildir. Ama hiçbir mantýksal neden mevcut olmamasýna karþýn, dýþ dayatmalarýn, ülkenin dýþa baðýmlýlýðýný globalleþen dünyanýn bir gerçeði olarak kabul eden iþbirlikçilerin bile kolay
kolay kabul edemeyeceði boyutlara ulaþmýþ olmasý da bir gerçektir.
Olaylarýn geliþimi, ülkenin (özel olarak Türkiyenin) em-
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peryalist sistemin belirleyiciliðinde sýnýflarýn alacaðý tavra
göre biçimlenir. Ülkedeki ekonomik, sosyal ve siyasal yapý
nasýl sýnýflarýn hareketini yönlendirirse, sýnýflarýn tavrý da
ülkenin yapýsýný ayný þekilde etkiler.*
Bu sýnýfsal bakýþ açýsýndan yola çýkýldýðýnda görülecektir ki,
geliþen iç ve dýþ olaylarýn temelinde, emperyalist sistemin bugün
içinde bulunduðu durum ve buna baðlý olarak ülke içindeki sýnýflarýn
konumlarý ve tutumlarý yatar.
Dünyadaki ve ülkedeki geliþmelerin, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýyla birlikte baþlayan globalleþmeyle ortaya çýktýðýna dayanan küçük-burjuva görüþler bir yana býrakýlýrsa, geliþmelerin temelinde
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra sömürücü sýnýflar arasýndaki iliþki ve çeliþkilerin yattýðý kolayca görülecektir.
Baþtan emperyalizmle bütünleþmiþ olarak doðmuþ olan iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin, oligarþiye bir bütün olarak egemen olmasýyla birlikte baþlayan 1980 sonrasýndaki süreç, 12 Eylül öncesindeki devrimci mücadeleye karþý sömürücü sýnýflarýn birleþik ve
bütünsel ittifaký üzerinde yükselmiþtir. Ancak 1984 sonrasýnda ithalatýn liberalizasyonuyla birlikte bu ittifak bozulmaya baþlamýþtýr.
Daha genel bir ifadeyle, 1950lerden itibaren yürütülen yeni-sömürgecilik uygulamalarýyla oluþturulmuþ ve ancak 12 Eylül askeri darbesiyle istikrarlý hale gelmiþ olan geleneksel yapý, ithalatýn serbestleþtirilmesiyle birlikte tüm dengelerini yitirmeye baþlamýþtýr. Çikita
muzla baþlayan ve giderek sigaradan silaha kadar her türden yabancý malýn ülkeye ithalatýnýn olanaklý hale gelmesiyle birlikte, öncelikle
ticaret burjuvazisi içindeki geleneksel iliþkiler daðýlmaya baþlamýþtýr. O güne kadar iþbirlikçi-tekelci ticaret burjuvazisi ile Anadolu
tefeci-tüccarlarý arasýnda kurulmuþ olan nispi denge bozulmuþtur.
Ýthalatýn serbestleþtirilmesiyle birlikte ithal tüketim mallarý ticareti,
geleneksel yerli mallarýnýn ticaretinin önüne geçmiþtir. Bu süreçte
ithal mal ticareti iç pazara tümüyle egemen olmuþtur. Dolayýsýyla
bu mallarýn ticaretiyle uðraþan kesimler giderek güçlenmiþlerdir. Bu
kesimlerin en temel müttefiki ise, ithal mallarýn tüketicisi olan kent
küçük-burjuvazisi olmuþtur.
Popüler ifadeyle söylersek, ithalatýn liberalleþtirilmesiyle birlikte ticaret alanýnda kartlar yeniden daðýtýlmýþtýr. O güne kadar
ticaretle hiçbir ilgisi olmayan kiþiler, ANAP iktidarýnýn saðladýðý Halk
Bankasý, Emlak Bankasý kredileri ile ticarete girmiþler ve yeni ithalat
zenginleri haline gelmiþlerdir. Bunun Anadoludaki yansýmasý ise, geleneksel yerli mallarý ticareti yapan esnafýn karþýsýnda her yeri kuþatan
bir marketleþmenin baþ göstermesi olmuþtur. Marketleþmeyi süper marketleþme ve bunu da yabancý sermayenin hiper marketleþ* Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz, Eriþ Yay.
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mesi izlemiþtir. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo gibi þirketlerin kurulmasýyla birlikte kentlerdeki ticaret alaný tümüyle yeni bir ticaret burjuvazisinin eline geçmiþtir (ki bu kargo þirketleri daha sonraki lojistik
þirketlerinin öncülleridirler).
Ýç ticaretteki bu geliþmeler karþýsýnda, dýþ ticaret, ihracata
yönelik sanayileþme demagojileriyle ayrýcalýklý bir alan haline getirilmiþtir. Ülke içinde üretilmiþ her türden paketlenebilir malýn ihracatýna dayanan ihracat seferberliði, bir yandan ihraç edilebilir mallarý
çeþitlendirmiþ, diðer yandan bu mallarýn üreticisi ile ihracatçýsý arasýnda yeni bir iliþki yaratmýþtýr. Özellikle emperyalist ülkelerdeki
eskimiþ paketleme makinelerinin ithaliyle birlikte, üreticiler paketleme makinesi ithalatçýlarýna (ki bunlar ayný zamanda bu mallarýn ihracatçýsýdýrlar) baðýmlý hale gelmiþlerdir. Uygulanan kur politikalarý
sonucu dolarýn sürekli deðer kazanmasý ihracata olan yönelimi daha
da artýrmýþtýr.
1990lara gelindiðinde ülkede garip bir görünüm ortaya
çýkmýþtýr.
Her türden malýn ithal edildiði ve iç ticaretin neredeyse tümünün ithal mallarý ticaretine dönüþtüðü bir iç pazar iliþkisi ile her türden iç üretimin ihraç edilmeye çalýþýldýðý bir dýþ pazar iliþkisi ortaya
çýkmýþtýr. Bu durum karþýsýnda eski iç pazar olanaklarýný hýzla yitiren
geleneksel Anadolu tüccarý çareyi ihracat seferberliðine katýlmakta bulmuþtur. Geleneksel Anadolu tüccarý marjinal mallarýn ihracatçýsý
olurken, özellikle Ýstanbulda yerleþik küçük-burjuvalar ithal mallarý
tüccarý haline gelmiþlerdir.
Bu süreçte en büyük teþviki alan ve geliþen sektör, konfeksiyon ve turizm sektörü olmuþtur. Bu iki sektördeki geliþme yeni bir
iþadamý türünün ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr.
Mal ticareti alanýndaki bu geliþmeyi, para ticareti alanýndaki geliþme izlemiþtir. Birbiri ardýna kurulan döviz bürolarýnýn peþinden borsa þirketleri ortaya çýkmýþtýr.
Böylece herþeyin ticaret konusu olduðu, yani herþeyin alýnýp
satýldýðý bir iliþkiler zinciri ortaya çýkmýþtýr. Ancak bu ticaret iliþkilerinin
en temel özelliði ithalat ve ihracata, dolayýsýyla dýþ pazarlara baðýmlý olmasýdýr.
Ýþte bugün son müslüman Türk devletinin karþý karþýya
kaldýðý dýþ dayatmalarýn temelinde, ülke içindeki bu ticaret
iliþkileri ve bu iliþkilerin dýþ pazarlara olan baðýmlýlýðý yatmaktadýr. 2001 Þubat krizine kadar bu ticaret iliþkileri özelleþtirilen kamu
bankalarý aracýlýðýyla finanse edilmiþken, kriz sonrasýnda tüm finansman, kýsa vadeli dýþ borçlanmaya dayandýrýlmýþtýr. Sýcak para adý
verilen bu kýsa vadeli dýþ borçlanma yoluyla ticaretin finansmaný da,
dýþ dayatmalara kapýyý daha fazla açmýþtýr.
Bu koþullarda, gerek ithalat gerekse ihracat açýsýndan dýþ pa-

146

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým-II

KURTULUÞ CEPHESÝ
zarlara baðlý olan ticaret kesimleri, kurduklarý dýþ ticari iliþkilere baðlý
olarak varlýklarýný sürdürmek durumundadýrlar. Onlarýn bu ticari
iliþkileri kaybetmeleri varoluþlarýnýn sonu olduðundan, bu ticari iliþkilerin getirmiþ olduðu her türden dýþ dayatmalara boyun eðmektedirler ve boyun eðilmesinin kendi çýkarlarýna olduðunun bilincindedirler. Dahasý bu dýþ dayatmalarýn kabul edilmesi için ülke içinde
gönüllü lobi faaliyetleri yürütücüsü haline gelmiþlerdir. AB ile ticari
iliþkileri olan kesimler ile ABye üye olunduðunda kendisi için yeni
ticari olanaklar ortaya çýkacaðýný düþünen kesimler ABnin gönüllü
propagandisti olurken, Amerikan emperyalizminin denetimi altýndaki pazarlarla ticaret yapanlar ABDnin gönüllü propagandistleri olmuþlardýr.
Öte yandan ticaretin alabildiðine esnek ve deðiþken yapýsý
nedeniyle bu ticaret erbaplarý sürekli yeni ticari iliþkiler peþinde
koþmak durumundadýrlar. Bunun sonucu olarak da, ticari iliþkilerdeki
deðiþime baðlý olarak politik tutumlarýný sürekli deðiþtirmektedirler. Bu da ülke içindeki siyasal geliþmelerin ve ayrýþmalarýn temel
nedenidir.
Ülke içinde bu geliþmeler olurken, emperyalist ülkeler, sistemin irsi hastalýðý olan aþýrý-üretim için yeni pazarlar bulmak ve var
olan pazarlarý geniþletmek yönündeki ekonomik, siyasal ve askeri
faaliyetlerini daha da yoðunlaþtýrmýþlardýr.
Ýlk dönemde Rusya eksenli bir eski Sovyet ülkeleri pazarýna
(Baðýmsýz Devletler Topluluðu) yatýrým yapan emperyalist tekeller,
bu pazarda beklentilerini gerçekleþtiremedikleri ölçüde tekil pazarlara yönelmiþlerdir. Bu tekil pazar arayýþý, giderek birleþik pazar
iliþkilerinin bulunduðu merkezi devletlerin parçalanmasýný getirmiþtir.
Yugoslavyanýn parçalanmasýyla baþlayan bu süreç, giderek eski Sovyet ülkeleri pazarlarýnýn parçalanmasýna yönelmiþtir. Bu tekil pazarlar oluþturma faaliyetleri, enerji kaynaklarýnýn kesin denetim altýna
alýnmasý yönündeki emperyalist politikalarla birleþerek tüm jeo-politik ve jeo-stratejik geleneksel iliþkilerin parçalanmasýný beraberinde
getirmiþtir. Yugoslavyadan sonra Gürcistan ve Ukraynanýn Rusyanýn
pazar iliþkilerinin dýþýna çýkartýlmasý ve ardýndan emperyalist pazar
iliþkilerinin dýþýnda kalmýþ ülkelerin (Irak, Ýran, Suriye, Kore Halk Cumhuriyeti) siyasal ve askeri yollarla emperyalist pazar iliþkilerinin içine
alýnmaya yönelinmesi, Balkanlar, Ortadoðu, Kafkaslar ve Orta Asya
bölgesindeki ticari iliþkiler aðýný deðiþtirmeye baþlamýþtýr. Artýk sorun,
þu ya da bu ülkenin emperyalist pazar iliþkilerinin içine dahil edilmesi olmaktan çýkmýþ, bunun yerini doðrudan bu pazarlarla kurulacak
ticari iliþkiler almýþtýr. Bu yönüyle emperyalist ülkelerin yeni tekil pazarlar yaratma politikasý, bu pazarlara yönelik ticaret yollarýnýn tümüyle denetim altýna alýnmasý politikasýyla bütünleþtirilmiþtir.
Bugün Gürcistan ve Ukrayna için Karadeniz ve Boðazlar, stra-
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tejik ticaret yolu durumundadýr. Ayný þekilde Irak, Ýran ve Suriye ile
AB ve ABDnin ticari iliþkilerinin stratejik yolu Anadolu üzerinden
geçmektedir. Ermenistan ve Azerbaycanýn emperyalist pazarlarla
doðrudan baðlantý kurabileceði tek yol yine Anadoludur. Bu nedenle son müslüman Türk devletine yapýlan dýþ dayatmalar, tümüyle bu ticaret yollarý üzerinde emperyalist ülkelerin kesin ve tam
denetiminin saðlanmasý stratejik amacýndan baþka bir þey deðildir.
Bu baðlamda Ege sorunu, Kýbrýs sorunu, Gürcistan ve
Ukraynanýn deniz ticaret yolunun güvenceye alýnmasý için mutlak
biçimde halledilmesi gereken sorunlardýr. Bu sorunlarýn bir tarafý
son müslüman Türk devleti iken, diðer tarafý Yunanistandýr. Dolayýsýyla Yunanistan bu deniz ticaret yolunun güvenceye alýnmasýnda
stratejik bir konuma gelmiþtir. Elindeki büyük deniz ticaret filosu
aracýlýðýyla, bu yolun güvenliðinden öte, taþeronu olmaya taliptir. Bu
yönüyle Yunanistan, AB ve ABDnin stratejik ortaðý durumundadýr.
ABnin tam üyesi ve ABDnin ticaret alanýndaki her isteðini karþýlamaya hazýr olan güvenilir müttefik Yunanistanýn bu stratejik ortaklýktan istediði þey ise, Ege ve Kýbrýs sorununun kendi istekleri
doðrultusunda çözülmesidir.
Kürt sorunu, daha geniþ anlamda Kuzey Irak sorunu ya
da ABnin olmaz-sa-olmaz koþul olarak ortaya koyduðu azýnlýklar
sorunu, gerek ABnin gerekse ABDnin Irak, Ýran ve Suriye ile olan
ticaret yollarýnýn denetime alýnmasý sorununun dýþa vurumudur. Londra-Paris-Berlinden baþlayan Baðdat-Tahran-Þamda sonuçlanan ticaret yolu üzerindeki son müslüman Türk devletinin üniter yapýsý
ve komþularý ile sürekli çatýþma içinde bulunmasý, bu yolun güvenliðini tehdit eden unsur olarak kabul edilmektedir. Bu çatýþmada Fýrat ve Dicle gibi uluslararasý sularýn bir tehdit ve savaþ aracý olarak
yer alýþý, diðer bir istikrarsýzlýk unsuru olarak kabul edilmektedir.
Ayný þekilde Gürcistanýn velayeti altýnda bulunacak olan Ermenistan ve Azerbaycanýn emperyalist ülkelerle tüm ticaret baðlantýsýnda yer alan son müslüman Türk devletinin uzlaþmaz resmi
ideolojisi, bu yolun güvenliðinin en önemli engeli olarak görülmektedir. Bu nedenle de, resmi ideolojinin etkisizleþtirilmesinde Ermeni soykýrýmýnýn özel bir öneme sahip olduðu varsayýlmaktadýr.
Böylece uluslararasý ticaretin deðil, uluslararasý ticaret yollarýnýn denetimi söz konusu olduðu ölçüde, emperyalist ülkelerin
çýkarlarý ile son müslüman Türk devletinin sömürücü sýnýflarýnýn
çýkarlarý birbiriyle çatýþmaktadýr.
Bu iliþki ve çeliþkiler içinde tüm ekonomik, toplumsal ve siyasal yapýsýný mal ve hizmet ticaretine baðlamýþ olan son müslüman
Türk devletinin feodal tacir zihniyetli Tayyip Erdoðan hükümetinin
tek yapabileceði at pazarlýðýdýr. Kendi partisinin olduðu kadar, dayandýðý sýnýflarýn varlýðý da dýþa baðýmlý ticarete dayandýðýndan, em-
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peryalist ülkelerin ticari yollarýn denetimini kendi ellerine alma yönündeki faaliyetleri karþýsýnda, temsil ettiði sýnýflarýn çýkarýna bazý
tavizler almaktan baþka yapabileceði bir þey yoktur.
Tüm bunlardan daha önemlisi devlet politikalarýna iliþkin
olan geliþmedir. Yýllarca dýþ politikanýn tüm inceliðinin büyük
emperyalist güçlerden birisinin yanýnda yer almak olduðuna iliþkin
eski kapitalist görüþe dayandýrýlmýþ devlet politikalarý, emperyalist
ülkeler arasýndaki son consensusla birlikte iþlevsiz kalmýþtýr. Her
konuda ve her sorunda ilan edilen kýrmýzý çizgilerin sürekli aþýnmasýnýn nedeni de budur.
Bugün Türkiyedeki siyasal yöneticiler (ister Tayyip Erdoðan
hükümetinin temsil ettiði seçilmiþlerin, ister derin devletin), son
müslüman Türk devleti söylemleriyle dýþ dayatmalara karþý çýkabileceklerini düþündükleri ölçüde, ayný zamanda bu devletin sona
erdirilmesi gerektiði düþüncesini de yaygýnlaþtýrmaktadýrlar. Emperyalist ülkelerin, özellikle Amerikan emperyalizminin, istedikleri zaman istedikleri kiþiye parti kurdurtarak iktidara getirebileceklerini
kendi pratikleriyle bilen Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý ne denli
çaresizse, o denli ama halk istemiyorla baþlayan ve müslüman
Türk söylemiyle sona eren söylemlere yönelmek durumunda kalmaktadýr.
Tarihin gösterdiði temel gerçeklerden biri, Fenikelilerden beri
bu topraklar üzerinde kurulmuþ olan hiçbir tüccar ulusun uzun
süre var olamadýðýdýr. Uluslarý ulus yapan, topraðý yurt yapan, uðruna ölenlerin sayýsý, ayný ýrktan oluþlarý ya da ayný dinden olmalarý
deðil, o topraklar üzerinde yaþayanlarýn tarihsel olarak oluþmuþ dil,
toprak, ekonomik yaþam ve kültürel birliðidir. Ve ekonomik yaþamýn
kapitalist merkezi olan pazar, ulusal pazar, burjuvazinin milliyetçiliði
öðrendiði ilk okuldur. Pazarý sadece ticaret sermayesinin iþ yaptýðý
yer zannedenlerin, paranýn dini ve milleti olmaz diyen feodal tacirlerin, burjuvazinin tarihinden öðrenecekleri çok þey vardýr.
Turizm gelirleriyle cari açýklarýný kapatan, re-export yoluyla
ihracat patlamasý yapan bir ülkede ekonominin ne kadar iyiye gittiðine iliþkin milyonlarca sayý ortaya dökülerek ülkenin insanlarý kandýrýlabilinse bile, bu iþlerin nasýl yürüdüðünü bilen IMFyi ve onun
patronlarý olan emperyalistleri aldatabilmek o kadar kolay deðildir.
Cargilin gücü ve icazetiyle mýsýr niþastasý kullanarak kâr edenler
(Ülker gibi) bilmek zorundadýrlar ki, ayný güç tarafýndan kolayca saf
dýþý býrakýlabileceklerdir.
Türkiyenin önündeki tek seçenek, ulusal baðýmsýzlýk temelinde üretime dayanan ulusal kalkýnmayý gerçekleþtirmektir. Bunun
ilk adýmý ise, feodal tacir zihniyetiyle biçimlenmiþ mal ve hizmet ticaretine dayanan ekonomik yapýdan kurtulmaktan geçer. Baþkasýnýn
ürettiðini alýp tüketerek, baþkasýnýn ürettiðini alýp satarak geliþmiþ ve
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kalkýnmýþ bir ülke mevcut deðildir. Üretmeden tüketmek olanaklý
olsaydý, tüm ekonomik yapýsýný üretici toplumlarýn üretimlerine el
koymaya, yani talan ekonomisine dayandýrmýþ olan Osmanlý Ýmparatorluðu varlýðýný sürdürüyor olurdu.
Tarihin gösterdiði en temel gerçek, emperyalizmden baðýmsýz ve gerçekten demokratik bir ülke yaratýlmadýkça, bir ulusun yaþamasý ve ulusal sorunlarýný çözebilmesi olanaksýzdýr.
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Ýþte Oligarþi
ve AKP Zenginleri!
100 Milyar Dolarlýk 100 Ýþbirlikçi
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 87, Eylül-Ekim 2005

[Aþaðýdaki yazý Türkiye'nin En Zengin 100 Kiþisi sýralamasýný yapan Ekonomist dergisinden alýnmýþtýr. Yazýyý olduðu gibi
yayýnlýyoruz:]

Onlar Türkiyenin en zengin kiþi ya da aileleri. Bazýlarý dünya çapýnda dereceye giren servetlere sahip. Türkiyenin en çok merak edilen, en güçlü topluluðunu oluþturuyorlar. Ekonomist, bu yýl ikincisini yaptýðý ve ciddi bir
referans olan araþtýrmasýný, bu yýl da büyük bir özenle
gerçekleþtirdi. Türkiyenin en zengin 100 kiþi-ailesi belirlendi. Buna ek olarak servet artýþý ile birlikte tüketim eðilimleri ve yaþam biçimlerindeki deðiþim de incelendi. Ýþte
Türkiyenin en tepesindekiler ve onlarýn temsil ettiði sosyo-ekonomik grubun merak edilen yaþam biçimleri.
ZENGÝNLER ÝÇÝN VEYA YOK, VE VAR
Ekonomi biliminin üzerine kurulduðu temel düþünce, insanlarýn elindeki kaynaklarýn sýnýrlý, ihtiyaçlarýn ise
sonsuz olmasý. Oysa onlar için neredeyse kaynaklar da
sonsuz. Dolayýsý ile ekonomi biliminin üzerine inþa edildiði temel, ultra-zenginler tarafýndan sarsýlabiliyor. Onlar
için veya yok, ve var. Ferrari ya da Mercedes arasýnda
seçim yapmak zorunda deðiller. Ýkisini de hatta daha fazlasýný alabiliyorlar ve alýyorlar da. Farklý kullanýmlar için
farklý otomobillere sahipler.
Konut sahipliðinde de benzer bir durum söz konusu. Boðaz kýyýsýnda bir yalý sahibi olmak, her zenginin
gönlünde yatýyor. Türkiyenin en zengin ailelerinin büyük
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kýsmýnýn Boðazda bir yalýsý mutlaka bulunuyor. Hatta
bazý ailelerin birden fazla yalýsý olduðu biliniyor.
Ancak yalý arzý artmadýðý için talep þehir dýþýndaki
konutlara yönelmiþ durumda. En tepedekilerin yalýlardan
sonraki ilk seçimi Beykoz Konaklarý gibi çok üst düzey
gelir gruplarýna hitap eden projeler oluyor.
Bu kiþilerin günlük yaþamlarý ise bir baþka merak
konusu.
Hello Dergisi Eðlence editörü Ersin Süzer, Türkiyenin en elit kesiminin Ýstanbuldaki favori mekanlarýný,
Reina, Ulus 29, Þamdan, Vogue, Hisarda Ýskele, Bebek
Balýkçýsý ve Anadolu Yakasýnda Serdar Bilgilinin sahip
olduðu Ajia otel ve restoraný olarak sýralýyor.
Tek bir farkla, onlar bu mekanlara kameralar ve
kameralar önünde olmak isteyen insanlar evlerine döndükten sonra genellikle de hafta ortasý gidiyorlar.
Ersin Süzer, ailelerin yazý çoðunlukla teknede geçirdiklerini, iþadamlarýnýn ise sýklýkla tekneyi býrakarak kýsa
sürelerle iþlerinin baþlarýna döndüklerini anlatýyor.
Rahmi Koç, Mustafa Koç, Cem Boyner, Ömer
Dinçkök gibi isimler her yýl Göcekte buluþurlar. Toplu
halde 3 gün-1 hafta burada kalýnýr. Tekne davetleri verilir.
Sonra herkes kendi yoluna gider. Tekne ile açýlýrlar. Verdikleri davetlerden hiç kimsenin haberi olmaz. Hiç kimsenin haberi olmadan çok fazla davet verirler. Ve bu davetlere
magazin basýnýnýn sýzmasýna imkan yoktur
FÝYATLARI SONSUZ
Dünyanýn belki de en çok taklit edilen ürünü olan
Louis Vuitton, 1854 yýlýndan bu yana þýk seyahat sanatýnýn güçlü sembolü olarak tanýnýyor. Louis Vuitton, Türkiyede ilk maðazasýný 1996da Niþantaþýnda açtýðýnda maðaza önünde kuyruk oluþmuþtu. Türkiyede sadece hazýr
çanta satmayan Louis Vuitton, özel sipariþ de alýyor. Çantalarýn fiyatlarý bin 500 dolardan baþlarken özel sipariþlerin
fiyatlarý tahmin edilemeyecek rakamlara çýkýyor. Fiyatlarý
tanýmlayanlar, 1.500 dolardan sonsuza terimini kullanmayý tercih ediyor. Üst fiyat limiti sonsuz markalardan
birisi de Tiffany& Co. Þirketin yönetim kurulu üyesi Dilek
Erten, yeni ürünlerin yýlda bir ya da iki kez yapýlan çok
özel bir defileyle tanýtýldýðýný söylüyor. Fiyatlarsa 30 bin
dolardan baþlayýp sonsuza doðru gidiyor!
Türkiyede de satýþa sunulan Nokianýn kardeþ
þirketi Vertu cep telefonlarý da 30 bin euroluk fiyatýna raðmen gördüðü ilgiden memnun. El yapýmý, safir kristal ekranlý, yakut taþlardan oluþan telefonu, piyasaya çýktýðý
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mayýs ayýndan bu yana Süzer Holdingin veliahtý Baran
Süzerin de dahil olduðu 100 Türk satýn almýþ.
Þaþalý yaþama bir örnek de, Türkiyenin önemli
ailelerinden birinin özel jetinde baþ hostes olarak çalýþmýþ
Dianadan:
Yýlýn sadece 6 ayý çalýþýyordum. Ancak çalýþtýðým
aylarda 24 saat her an çalýþmaya hazýr oluyordum. Cebimde bir çaðrý cihazý vardý. Gece bir anda Milanoda
alýþveriþe gitmek isteyebiliyorlardý. Birkaç kez iþ saatleri
dýþýnda ünlü ayakkabý maðazalarýna ya da dükkanlara
gittiðimiz oluyordu. Dükkanýn sahibini arayýp dünyanýn en
ünlü alýþveriþ merkezlerindeki bazý maðazalarý açtýrabiliyorlardý.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

+ 4 milyar $
Koç Holding
Sabancý Holding
3-4 milyar $
ªahenk
Doðuþ Grubu
Aydýn Doðan
Doðan Holding
2-3 milyar $
Ülker
Ülker Grubu
Dinçkök
Akkök Grubu
Eczacýbaþý
Eczacýbaþý Holding
Þarýk Tara
Enka Holding
1.5–2 milyar $
Kamil Yazýcý
Anadolu Grubu
Ýzzet Özilhan
Anadolu Grubu
Asým Kocabýyýk
Borusan Holding
Konukoðlu
Sanko Holding
Ahmet N. Zorlu
Zorlu Holding
Hüsnü Özyeðin
Fiba Holding
1-1.5 milyar $
Turgay Ciner
Park Grubu
Çolakoðlu
Çolakoðlu Grubu
Ýhsan Doðramacý
Tepe Grubu
Faruk-Cengiz Yalçýn
Makyal Ýnþaat
Ýsak Lodrik
Enboy Tekstil
Kadir Has
Has Grubu
Ahmet Çalýk
Çalýk Grubu
Yýlmaz Soyak
Soyak Ýnþaat
Salih Tatlýcý
Tatlýcý Grubu
Kibar Ailesi
Kibar Holding
Necati Kurmel
Saray Halý
750 milyon-1 milyar $
Feyyaz Berker
Tekfen Holding
Nihat Gökyiðit
Tekfen Holding
Necati Akçaðlýlar
Tekfan Holding
Boyner Ailesi
Boyner Holding
Koç
Sabancý
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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71
72
73
74
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76
77
78
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Demir Sabancý
Ýdris Yamantürk
Güriº Holding
Demir Karamancý
O.Anadolu Tekstil
Lucien Arkas
Arkas Holding
Oðuz Gürsel
Kiska Holding
Ýshak Alaton
Alarko Holding
Garih
Alarko Holding
Kamhi
Profilo Holding
Çarmýklý
Nurol Holding
Sudi Özkan
Özkanlar Grubu
500-750 milyon $
Zafer Yýldýrým
Orjin Grubu
Zafer Kurºun
Orjin grubu
Ýnan Kýraç
Kýraça
Selahattin Beyazýt
Bayazýt Grubu
Murat Vargý
Turkcell
Erol Üçer
Gama Ýnþaat
Ulusoy Ailesi
Ulusoy Holding
M. Nazif Günal
MNG Holding
Nihat Özdemir
Limak Ýnþaat
Celal Sönmez
Sönmez Holding
M.Tahincioðlu
Kent Gýda
Ethem Sancak
Hedef Grubu
ªükrü ªankaya
Yeºim Tekstil
Ünsal Aysal
Unimar
Selçuk Yaºar
Yaºar Holding
Çiftçi Ailesi
Çiftçiler Holding
Firuz Kanatlý
Eti Grubu
Sadioðlu
Banker
Recep Yazýcý
Diler Grubu
Mermerci
Akfil Tekstil
300-500 milyon $
Kemal Gülman
Gülman Grubu
Aziz Zapsu
Azizler Holding
Recep Gencer
Baðfaþ
Boydak Ailesi
Boydak Grubu
Ali-Ýsmet Abalýoðlu
Abalýoðlu Holding
Kemal ªahin
ªahinler Holding
Ýsfendiyar Zülfikar
Zülfikalar Grubu
Mustafa Baysal
Baysal Tekstil
Ýbrahim Bodur
Kale Grubu
Erdoðan Özgörkey
Özgörkey Grubu
Ahmet Çetinkaya
Saray Örme
Hasan Aslan
Ortadoðu Rulman
Ahmet Keleþoðlu
Selçuk Ecza
Ertuðrul Kurdoðlu
Ata Holding
Nafi Güral
Güral Porselen
Yüksel Gamgam
Gamgam Grubu
Ýmam Altýnbaþ
Altýnbaþ Holding
Molu Ailesi
Karsu Tekstil
Eskiyapan
Nuh Grubu
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Ýlyas Özsüer
Maya Ýnþaat
Nuri Özaltýn
Özaltýn Grubu
Adnan Çebi
Makyol Ýnþaat
Ýhsan Kalkavan
Kalkavan Deniz
Hüseyin Özdilek
Özdilek Grubu
200-300 milyon $
84 Vitali Hakko
Vakko
85 Hamdi Akýn
Afken
86 Burhan Silahtaroðlu
Silkar Holding
87 Nuri Akýn
Akýn Tekstil
88 Nevzat Kalkavan
Türkom Grubu
89 Melih Sipahioðlu
Tamek Holding
90 C.Kaptanoðlu
Kaptanoðlu D.
91 Fikret Öztürk
Opet
92 T. Haznedaroðlu
H.Ýnþaat
93 Murat Dedeman
Dedeman Holding
94 Ahmet Eren
Eren Grubu
95 Barut
Abdi Ýbrahim Ýlaç
96 Cemalettin Sarar
Sarar Giyim
97 Bayram Aslan
Ýçdaþ
98 Gürel Ailesi
Sunel Tütüncülük
99 Fikret Evyap
Evyap Grubu
100 Türkan Özsezen
Gripin
79
80
81
82
83
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Fýrsatlar
Ülkesi
Türkiye!
[Feodal-Tacirler Türkiyeyi Nasýl Pazarlýyor?]
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 88, Kasým-Aralýk 2005

Tayyip Erdoðanýn Türkiyeyi pazarlýyorum sözünün üzerinden çok geçmeden YASED (Yabancý Sermaye Derneði) tarafýndan
düzenlenen Yabancý Yatýrýmcýlarýn Yeni Gözdesi: Fýrsatlar Ülkesi Türkiye toplantýsý 8-9 Kasým tarihlerinde Ýstanbul Ceylan ÝnterContinental otelinde yapýldý. 9 Kasým günü yapýlan son oturum ise,
AKP hükümetiyle birlikte palazlanan ve güçlenen yeni gözdeler ile
eskilerin buluþmasý halini aldý.
TEB/BNP Paribasýn yönetim kurulu baþkaný, eski Merkez Bankasý baþkaný Yavuz Canevinin yönetiminde yapýlan son toplantýda,
baþ konuþmacý olarak Tayyip Erdoðan sahne alýrken, yeni ve eski gözdelerin en üst düzey yöneticileri podyumda yerlerini aldýlar.
Jon Fredrik Baksaas (Telenor CEOsu),
John Fleming (Ford Avrupa Baþkaný),
Mikhail Fridman (Alfa Group),
Mohammed Hariri (Saudi Oger),
Alfonso Di Ianni (Oracle),
Anders Igel (Telia Sonera),
Bram Klaeijsen (Cargill),
Mehmet Kutman (Global Yatýrým),
Eyal Ofer (Carlyle MG Ltd.),
Bülent Özaydýn (Koç Holding),
Stefano Pessina (Alliance UniChem),
Michael Philipp (CSFB),
Güler Sabancý (Sabancý Holding),
Ferit Þahenk (Doðuþ Holding),
Jacques Vincent (Groupe Danone)
Böylesine üst düzey katýlýmýn amacý, Türkiyeyi pazarlamayý
bir marifet bellemiþ feodal-tacir Tayyip Erdoðan ve mehteran taký-
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mýnýn gönlünü hoþ etmekten baþka bir þey deðildi. Pazarlama dehasý olduðunu düþünen Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýný mutlu ettikçe kendilerine yeni fýrsatlar çýkacaðýndan emin olduklarý
için, sahnede figüran rolü oynamakta hiç sakýnca görme-miþlerdir.
Mevcut düzen sýnýrlarý içinde yabancý sermayenin Türkiyeye
pahalýya mal olduðunu söyleyenleri sermaye ýrkçýlýðý yapýyorsunuz
diye suçlayan Tayyip Erdoðan, Türkiyeyi pazarlýyorum sözlerine
açýklýk getirmiþtir:
Dünyada nasýl ekonomideki metanýn pazarlamasý gerekirse, siyasi, sosyal olaylarýn pazarlamasý vardýr. Bunlarýn böyle bilinmesi bilimsel bir gerçektir.
Böylece feodal-tacir zihniyetinin tüccarlýðýnýn nerelere kadar uzanabileceði daha anlaþýlýr olmuþtur. Artýk islamcý sermayenin
sözcüsü olarak, sadece metalarý satmakla kalmadýklarýný, siyasal ve
sosyal olaylarý, bir bütün olarak ülkeyi satýþa sunduklarýný alenen söyleyebilecek cesareti göstermektedirler.
Tayyip Erdoðanýn yabancý sermaye karþýsýnda gösterdiði
büyük sevgi, özellikle yahudi iþdünyasý ile yakýn iliþki kurmaya özen
gösteriþi, tümüyle islami feodaltacirlik zihniyetiyle belirlenmiþtir.
Hz. Muhammed nasýl ki yahudi tüccarlarla ticaret yapmýþtýr, onlar da
yapmalýdýrlar. Hem peygamberin yaptýðýný yapmak sünnettir. Böylece bir yandan para kazanýrlarken, diðer yandan da bolca sevap
iþlemiþ oluyorlardýr. Hem dünyevi yaþamý garantiye almaktadýrlar,
hem ahireti!
Siyasi ve sosyal olaylarýn pazarlamasýnýn bilimsel gerçek olduðuna inanmýþ bir feodal-tacir için yapýlamayacak hiçbir þey yoktur.
Bir yerde bir siyasal ya da sosyal sorun olduðunda hemen ortaya
çýkýlýr, tacir kafa yapýsýyla insanlara bir þeyler söylenir ve sonra bunlar
pazarlanýr. Yapýlanýn adý siyasal ve sosyal olaylarýn üzerine gitmektir. Ama ticaret dünyasýnda bunun adý sadece showdur, siyaset
dünyasýnda bunun adý ise propagandadýr.
Gücü ellerine geçirdiklerine inandýklarýndan gittikçe pervasýzlaþmýþlardýr. Siyasette bir marketing var diye konuþan Tayyip Erdoðan, Kürt sorununu pazarlamak için gittiði Diyarbakýrda ancak
600 kiþilik dinleyici kitlesi bulabilmiþtir. Þemdinli olaylarý sonrasýndaki marketing turu ise, tam Kasýmpaþalýya yakýþýr biçimde çelik
yeleksiz cesaret pazarlamasý olmuþtur.
Türkiye þimdi islamcý sermaye için fýrsatlar ülkesi olmuþtur.
Herþeyi pazarlamakta sakýnca görmeyen ýlýmlý islamcý feodal-tacirler iþbaþýndayken, Türkiyenin yaðmalanmasýndan pay almak için
tüm islam alemi kapýyý çalmaya baþlamýþtýr.
Ne yazýk ki, kapýdan girebilenler, Abdullah Gülün yýllarca birlikte çalýþtýðý Dubai prensi, Lübnanlý Hariri (Saudi Oger) olarak kalýrken, arkadan Ülkerin mýsýr þekeri ortaðý Amerikan Cargill, Milli
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Gö-rüþ aðalarýnýn AB þirketleri gelmiþtir.
Türkiyeyi pazarlamakla, siyasal ve sosyal olaylarý pazarlamakla övünen Tayyip Erdoðan, Kasýmpaþada futbol oynamaktan, belediye baþkanlýðýnda komisyon toplamaktan ve sýrt sývazlanmasýyla
yaðý erimekten baþka bir özelliði olmayan zeka özürlü, kendisini
uyanýk zanneden kasaba politikacýsýndan baþka bir þey deðildir. Ýþin
arkasýnda Abdullah Gül, Unakýtan gibi uzmanlar, kendisi bebek
yüzlü gangster rolüne soyunmuþ, karýsý türban mankeni rolünü
üstlenmiþ Ali Babacan gibi teknisyenler ve tercümanlýk iþinden
ekonomistlere cevap yetiþtirmeye kadar her iþi yaparýmcý danýþmanlar vardýr. Bunlarýn en arkasýnda ise, tarikatlar içinde örgütlenmiþ
gerçek feodal-tacirler yer alýr.
Bu feodal tacirler için, paranýn dini ve imaný yoktur. Para,
paradýr ve Unakýtanýn sözüyle paranýn kokusu bile yoktur.
Onlar, Osmanlý Ýmparatorluðunun Avrupanýn kapitalist ülkelerinin yarý-sömürgesi haline dönüþme sürecinde, Avrupa sermayesi
ile iþbirliði yapan Batý ve Orta Anadolu çarþý esnafýnýn günümüzdeki
temsilcileridirler. Onlar için, bir malýn nerede ve kim tarafýndan üretildiði, bu maldan kimin ne kadar kâr ettiði hiç önemli olmamýþtýr.
Onlar, sadece kendilerinden mal alacak olanlarýn müslüman olmasýyla ve bu müslüman ahaliden elde ettikleri kâra bakmýþlardýr.
Günümüzdeki temsilcileri de sadece bununla ilgilidirler.
1980 öncesinin Akýncýsý Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý
için millet deðil, ümmet vardýr. Bu nedenle milli sýnýrlar deðil,
cemaatýn yerleþtiði yerler önemlidir. Cemaat, müslüman olduktan sonra, nasýl olsa gavura, müslüman mahallesinde salyangoz sattýrmayacaklarýna inanmýþlardýr. Bu nedenle yabancý sermaye karþýsýnda hiçbir kaygý duymazlar.
Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn siyasal ve sosyal olaylar
karþýsýndaki tutumlarý da bir ve aynýdýr.
Onlarý, alt-kimlik/üst-kimlik gibi akademik sözler fazlaca
ilgilendirmez. Bunlar kendi ümmet ve cemaat düþüncelerine hizmet ettiði sürece vardýrlar. Ulusal kimlikleri, týpký atalarý Osmanlýlar gibi müslüman üst kimlikte buluþturduklarýnda kolayca çözeceklerine inanýrlar. Onlarýn bildiði tek üst-kimlik elhamdülillah
müslümanýzdan ibarettir. Alt-kimlik ister Türk, ister Kürt olmuþ onlarý ilgilendirmez.
Bu nedenle Tayyip Erdoðan alt-kimlik/üst-kimliki marketing yapmaktadýr. Bu pazarlamada ne denli baþarýlý olurlarsa, ulus
yerine ümmeti kolayca geçirebileceklerini düþünmektedirler. Ondan sonra tüm islam dünyasý ayaklarýnýn altýna Ýran halýsý gibi seriliverecektir. Bu nedenle Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoðu
Projesinin üstüne atlamýþlar, ancak tabandan gelen tepkiler üzerine hevesleri kursaklarýnda kalmýþtýr.
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Þüphesiz birileri bir þeyleri uygun fiyatlarla pazarlayýnca, bir
baþkalarý da uygun fiyat verildiðini gördüklerinde satýn almakta tereddüt etmeyeceklerdir. Feodal-tacirler karþýsýnda uluslararasý sermaye de bu fýrsatý kaçýrmaya pek niyetli deðildir.
Ancak bu sermaye, islami sermaye kadar iþtahlý da deðildir.
Çekinceleri vardýr, satýn aldýklarýný hükümet deðiþikliðiyle kaybetmek
istememektedirler. Tayyip Erdoðan ne kadar siyasi ve sosyal olaylarý
pazarlamaya çalýþýrsa çalýþsýn, oyunun kurallarýný koyan kendileri olduklarýndan bu türden marketing numaralarýna inanacak kadar da
imanlý deðillerdir.
YASEDin düzenlediði toplantý bu açýdan ilgi görmüþtür. Ancak YASED, yani Yabancý Sermaye Derneðinin sorunu vardýr: Yabancý sermaye karþýtlýðý. Bu nedenle toplantý, islami ve yahudi
sermayesiyle kapalý kapýlar ardýnda pazarlýk yapan yerli islami
sermayenin medya önüne çýkmasýndan baþka bir iþe yaramamýþtýr.
Uluslararasý sermaye çekingendir. Geliþen siyasal ve sosyal
olaylar onlarý ürkütmektedir. Özellikle AKP dýþýndaki düzenin tüm
partilerinin yabancý sermaye karþýtý tutum sergilemeleri, halkýn yabancý düþmanlýðýnýn giderek yeniden yükseliþe geçmesi baþlý baþýna
yatýrým sorunu haline gelmiþtir. Bu nedenle YASED yeni bir söylem
geliþtirmek ve bu söylemle yabancý sermayeyi pazarlamak istemektedir.
YASED baþkaný Erdikler uluslararasý sermayenin sorununu
þöyle dile getirir:
Yabancý kelimesi Türkiyede olumsuz algýlamaya yol
açýyor. Sermayeyi yabancý diye tanýmlayýnca, hemen bir
baþka sýnýfa itmiþ gibi oluyoruz. Artýk Türkiye çok deðiþti.
Bizim de kendimize bu deðiþime uyacak yeni bir isim
bulmamýz gerekecek.
Yabancý sermaye yerine düþünülen isimler ise Uluslararasý
Yatýrýmcýlar, Global Yatýrýmcýlar gibi isimler olmaktadýr.
1980den itibaren her türlü ekonomik, toplumsal, siyasal ve
kültürel sözcüklerin ve kavramlarýn içeriklerinin boþaltýlmasý ve yerlerine boþ, anlamsýz, isteyenin istediði gibi kullanabileceði sözcük ve
kavramlarýn geçirilmesi gibi, þimdi yabancý sermaye kavramýnýn
da içeriði boþaltýlmaya çalýþýlmaktadýr. Týpký tekeller ya da emperyalist þirketlerin yerine çokuluslu þirketlerin geçirilmesiyle ve
ardýndan çokuluslu þirketlerin yeni-sömürgecilikle özdeþleþmesiyle
anti-emperyalist mücadelenin sloganý haline gelmesi karþýsýnda uluslarüstü þirketler tanýmýna geçilmesi gibi.
Herkes fýrsatlarýn peþinde koþmaktadýr, her fýrsattan yararlanarak kýsa vadeli çýkarlarýný gerçekleþtirmeye çalýþmaktadýr. Þeriatçýlar
da, uluslararasý tekelci sermaye de, uluslararasý para sermaye de
ayný fýrsatlarýn peþinde koþarken ortaklýk içindedirler.
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Ýslami sermaye, fýrsatlardan yararlanarak yerli iþbirlikçi tekelci burjuvazinin yanýna yükselmeye çalýþmaktadýr. 12 Mart ve 12
Eylül holdingleri gibi, AB desteðinde oligarþinin içinde yer almanýn
fýrsatýný yakaladýklarýný düþünmektedirler.
Þeriatçýlar, bulduklarý fýrsatlardan yararlanarak laikliðin içini
boþaltmaya, deðersizleþtirmeye çalýþmaktadýrlar.
Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý þeriatçýlarýn ve islami
sermayenin hizmetkarlarý olarak oylarýný korumanýn peþine düþmüþlerdir. Bulduklarý her fýrsatý deðerlendirmeye çabalamaktadýrlar.
Türban konusundaki tutumlarý da bunun en açýk örneðidir.
Bir taraftan AÝHMyi kullanarak türban yasaðýný kaldýrtmaya
çalýþýrken, diðer yandan (konjonktürel nedenlerle) AÝHMden istediklerini elde edemeyince ulemaya sormak gerekir diye islama
dönüþ yapmaktadýrlar. Onlar için türban önemsiz bir olaydýr. Türban, amaca varmak için kullanýlan bir araçtýr. Amaç, oy toplamak,
hükümet olmayý sürdürmektir.
Türban, bir yandan inananlarý saflarda tutmanýn bir aracý
olarak kullanýlýrken, diðer yandan tesettür olabildiðince modalaþtýrýlarak yaygýnlaþtýrýlmaktadýr. Bu yolla inananlarýn da, tesettür modasýna kapýlmýþ olanlarýn da oylarý garantilenmektedir.
AÝHMnin türban yasaðýný onaylayan kararý karþýsýnda bu iþi
ulemaya sormak gerekir diyen Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý,
bugün modalaþmýþ tesettür ile Kuranýn Ahzap ve Nur surelerinde
geçen tesettürün hiç bir alakasýnýn olmadýðýný çok iyi bilmektedirler. Ama ýlýmlý islam görünümü altýnda hükümet olmayý sürdürebilmek için oya ihtiyaçlarý vardýr ve oy alabildikleri sürece fýrsatlardan
yararlanabileceklerdir.
AKPnin Diyarbakýr milletvekili ve de Ýnsan Haklarý Komisyonu
Baþkanvekili Cavit Torun bu ikiyüzlülüðü þöyle anlatmaktadýr:
Okumayý bilenler, bilmeyi hazmedenler ve okuduklarýndan hüküm çýkarma yetenek ve becerisinde olanlar
Kuran-ý Kerimdeki örtünme ayetlerinin, þu anda Türkiyede
uygulanan biçimi ile Türbaný içermediðini anlamaktadýrlar... Türban takmanýn modern bir örtünme tarzý olacaðý
ileri sürüldü.
Ve insanlar, genç kýzlarýmýz -okuyaný, okumayaný- bu
giyim biçimini derhal kabullendiler. Omuzlara sarkýtýlan baþ
örtüleri önceleri pardesülerin, sonralarý ceketlerin altýna alýndý. Arkasýndan pardesüler çýkartýldý. Örtünmeden murat
edilen anlam, tabir caiz ise ortadan kalktý.
Vücut hatlarý ortaya çýktý. Üstü kaval, altý þiþhane diyeceðimiz görüntüler ile karþý karþýya kaldýk. Hatta türbanlý genç
kýzlarýmýz erkek arkadaþlarý ile el ele, kol kola, hadi biraz
daha ilerî gidelim, gönül gönüle yollarda yürümekten geri
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durmadýlar.
Müsaadenizle biraz daha ileri gideyim, türbanlý genç
kýzlarýmýz düðünlerde erkeklerle halay çekmekten, televizyonlarýn show programlarýnda göbek atmaktan geri durmadýlar.
Ýþte o anlarda yer olsa da yarýlsada dibe girsem dediðim zamanlar oldu. Yüzüm kýzardý ve keþke bu türbaný
takmasalardý daha iyi olurdu dedim her zaman.
El hasýlý türbanýn nerede ise hiçbir getirisi olmadý.*
Modalaþtýrýlmýþ türbanýn artýk hiç bir getirisi olmadýðýný
düþünen þeriatçýlarýn hislerine tercüman olan Cavit Torun yazýsýný
þöyle sonlamaktadýr:
Örtünme Allahýn emridir. Aksini düþünenler Ýslam ülkelerindeki uygulamalara baksýnlar. Çok uzaða gitmeye
gerek yok, Hac ibadeti yapýlýr iken her yýl 4 milyon hacýnýn
yarýsýný oluþturan hanýmlarýmýzdan bir tekinin bile baþýnýn
açýk olduðunu gören var mý? Elma þekerlerine kanacak
halimiz yok.
Þüphesiz Tayyip Erdoðanýn ulemasý da elma þekerleriyle
kanacak insanlar deðillerdir. Onlar kendi çýkarlarýna hizmet ettiði
sürece modalaþtýrýlmýþ tesettürden yanaymýþ gibi görünmektedirler. Amaca, yani þeriat düzenini kurabilecek koþullara ulaþýldýðýnda
bu yüz kýzartýcý durumu sona erdirecekleri de kesindir. Onlarýn
istedikleri, nasýl olursa olsun kendilerine oy verilmesini saðlamaktýr.
Ulema, günü gelince Kuran-ý Kerimdeki örtünme ayetlerinin gereðini yaptýracaklarýndan emindirler.
Ama bunlarý bilmeyenler, tesettür modasýna kapýlmýþ her
yaþtan, her kesimden ve her düzeyden genç kýzlar ve kadýnlardan
baþkasý deðildir. Onlara tesettür modasý pazarlanmýþtýr. Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn ülkeyi pazarlarken dayanaðý da, bu
pazarlamadaki üstün baþarýlarý olmaktadýr.
Bir zamanlarýn küçük Amerikasý, bugün islami söylemle
fýrsatlar ülkesi haline getirilmiþtir. Herþeyin ve herþeyinin, en kutsal deðerlerin bile pazarlanýr olduðu bir ülke. Bu, T. Özalýn Boðaz
Köprüsünü satýþa çýkarmasýyla baþlayan sürecin son halkasýdýr.
Eðer bir ülke meta haline getirilmiþ, ticarete konu olmuþsa, elbette
bu metayý satýn alacaklar da çýkacaktýr. Üstelik deðerinin çok altýnda fiyatlarla. Bütün sorun, bu metalaþtýrýlmýþ ve pazarlanýr ülkenin insanlarýnýn bu satýþ karþýsýnda ne yapacaklarýndadýr.
Ülkenin pazarlanmasýna ses çýkarmayanlarýn, bir gün kendilerinin pazarlanmasýndan da yakýnmaya haklarý yoktur.

* Cavit Torun, Diyarbakýr Olay, 18 Kasým 2005.
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Borsa
Rekordan Rekora
Koþarken
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 88, Kasým-Aralýk 2005

11 Kasým 2005
Merkez Bankasýnýn döviz rezervi geçen hafta 1 milyar 192
milyon dolar azalarak, 41 milyar 849 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Rezervde bu ay içerisinde yaþanan toplam azalma 2 milyar 998
milyon dolara ulaþtý.
18 Kasým 2005
Merkez Bankasý kur sepetinin deðerini koruyabilmek için
alým yaparak piyasalara müdahale etti. Merkez Bankasýnýn yýlýn altýncý, 2001de geçilen dalgalý kur rejiminden itibaren 14üncü doðrudan müdahalesiyle piyasadan 3 milyar dolarlýk alým yaptýðý belirtiliyor.
Bu yýl içinde yapýlan doðrudan alým müdahaleleriyle Merkez
Bankasýnýn döviz alýmý 11,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
24 Kasým 2005
Döviz rezervi, geçen hafta 3 milyar 299 milyon dolarlýk bir
büyüme kaydetti. Bu büyümeyle rezerv 42 milyar 849 milyon dolardan 45 milyar 148 milyon dolara kadar çýktý. Döviz rezervi þimdiye
kadar en yüksek noktaya 44 milyar 847 milyon dolarla 28 Ekimde
yükselmiþti.
21 Kasým 2005
Konsolide bütçe toplam borç stoku 329 milyar YTL.

Medyanýn televoleci ve haberci ekonomi yazýnýnýn sözleriyle ifade edersek, 3 Ekimde AB ile müzakerelerin baþlamasýnýn
þerefine yükseliþ trendine giren ÝMKB, ardýndan kâr realizasyonuyla düþmüþ ve Kasým ayýnda yeniden rekordan rekora koþmaya baþlamýþtýr.
Borsadan gelen rekor haberleri, islam pazarcýlarýnýn ekonominin düze çýktýðýný bir kez daha ilan etmeleri için yeni fýrsat olarak görülmüþtür. AKPnin büyük baþarýsý borsa rekorlarýyla bir kez
daha onaylanmýþtýr!
Þüphesiz borsa, eski görkemini kaybetmiþ, küçük yatýrýmcýlar piyasalardan çekilmiþ, iþler birkaç bin yurt dýþý yerleþik yatýrýmcý ile yerli yatýrýmcýnýn elinde kalmýþtýr. Küçük yatýrýmcý
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diyerek halkýn milyarlarca dolarlýk birikimlerini borsada kaybettirten
her türden borsa simsarý, spekülatörü ve ekonomi medyasý, þimdi
borsanýn rekorlarýnýn nedenlerini bile açýklayamaz hale gelmiþlerdir.
Ancak açýklanamaz olan sadece borsa deðildir. Ekonomiye
iliþkin her türlü makro veriler de açýklanamazlar kategorisinde yer
almýþtýr.
Aþýrý deðerlenmiþ TL aracýlýðýyla ithal mallarý aðýrlýklý endekslerle ve endeks deðiþiklikleriyle enflasyon düþmüþ, faiz oranlarý %14ler
düzeyine inmiþ, bir günde milyarlarca dolarlýk özelleþtirme ihaleleri yapýlmýþ, Dubaiden Ýsraile ve Ýtalyaya kadar pek çok ülkeden
yabancý sermaye ülkeye akýn akýn gelmiþ iken, makro ekonomik
verilerin sürekli kötüye gitmesi karþýsýnda ekonomistler
þaþkýnlýklarýný gizleyemez hale gelmiþlerdir. Bir baþka ifadeyle, ekonomide görülen iyiye gidiþ sade vatandaþa da, makro ekonomiye de yansýmamýþtýr.
Oysa burada þaþýrtýcý bir yan yoktur. Ekonominin iyiye
gittiðine iliþkin tüm söylemler, Tayyip Erdoðanýn açýkça ifade ettiði
gibi, ekonomik olaylarýn pazarlanmasýna dayanan propaganda ve
manipülasyonlardan baþka bir þey deðildir.
Borsanýn rekor kýrdýðý Ekim sonrasýnda, kâr realizasyonu
denilerek sýradanlaþtýrýlan borsanýn deðer kaybetmesinin devlete maliyeti üç milyar dolar olmuþtur. Yani üç milyar dolarlýk bir sýcak
para iki hafta içinde ülke dýþýna çýkmýþtýr. Üstelik bu miktar sýcak
paranýn neden ülke dýþýna çýktýðýna iliþkin de hiçbir mantýklý açýklama ya da veri mevcut deðildir.
Bilindiði gibi sýcak para, bir ülkenin kýsa vadeli borçlanmasýnýn diðer adýdýr. Çoðunlukla kýsa vadeli devlet bonolarýna ve borsaya
yönelik olan bu borç para giriþi, kýsa vadede yüksek kâr saðlamayý
amaçlar. Kýsa vadeli kâr amaçlandýðý için, kârýn gerçekleþtiði koþullarda yeniden geldiði yere geri döner.
Ancak sýcak para bu þekilde hareket etmekle birlikte, ayný
zamanda kamu ve özel sektörün kýsa vadeli finansman ihtiyacýný
da karþýlamýþ olur.
Kamu ve özel sektörün kýsa vadeli finansman ihtiyacý, aðýrlýklý olarak ithalat bedellerinin ödenmesi ve vadesi gelmiþ borçlarýn
ötelenmesine dayanýr. Ýhracat vb. yollardan elde edilmiþ gerçek
gelir olmadýðý koþullarda, kamu ve özel sektör kýsa vadeli iþlerini
yürütebilmek için borçlanmaya yönelirler. Sýcak para bu borçlanmayý karþýlar ve bu hizmetinden dolayý da olabildiðince yüksek bir
getiri (faiz) sahibi olur. Bu kýsa vadeli iþlemlerin bir yýl içindeki toplam miktarý ise, makro ekonomik veriler çerçevesinde, iç ve dýþ
borçlanma, bu borçlar için ödenen faizler ve ithalat-ihracat verilerine
yansýr. Bu yansýma makro düzeyde olduðu için, makro veriler
içinde gözden yiter.
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Örneðin kamu ya da özel sektörün kýsa vadeli (üç ay) borçlanma yoluyla yaptýðý bir ithalat, dýþ ticaret verilerinde gider olarak
yer alýrken, bu borçlanmanýn faiz giderleri mikro ölçekte maliyet
hesaplarý içinde yer alýr. Bunun tek istisnasý, sýcak paranýn doðrudan faiz geliri elde etmek amacýyla ülkeye giriþ ve çýkýþýdýr. Bu giriþçýkýþlar makro düzeyde ödemeler dengesi hesaplarýnda görülür.
Sýcak paranýn en önemli özelliði, kýsa vadeli döviz ihtiyacýný kendi olaðan ekonomik iliþkileri çerçevesinde elde edemeyen
ülkeyi tercih etmesidir. Yani sýcak para, bir ülkenin kýsa vadeli döviz ödemelerini yapamamasýnýn bir sonucudur. Bu nedenle, sýcak
paranýn varlýðý, ekonominin iyiye gittiðinin deðil, kýsa vadede sýkýntý içinde olduðunu gösterir.
Kemal Derviþle birlikte ekonomik literatüre kazandýrýlan
borçlarýn çevrilebilirliði ve borçlarýn ötelenmesi, kýsa vadeli sorunlarýn bir baþka zamana ertelenmesi olmuþtur. Bunun sonucu olarak
da, borçlarýn çevrilebilirliði tümüyle yüksek faizli kýsa vadeli borçlanmaya dayandýrýlmýþtýr.
Tümüyle ithalata dayanan ülke içi mal fiyatlarýnýn dolarizasyonu ve yüksek faiz politikasýyla dolarýn deðerinin düþük tutulmasý, bir
taraftan fiyat artýþlarýný (enflasyon) frenlerken, diðer yandan ithalatýn
sürekli artmasýný ve bu ithalatýn finansmaný sorununu doðurmuþtur.
Ýthalattaki artýþ, ülke içi üretimin gerilemesine, iþsizliðin yükselmesine ve giderek kýsa vadeli borçlanma ihtiyacýnýn artmasýna da neden
olmuþtur.
Böylece sýcak para giriþine dayalý ekonomik yapý, makro
ölçekte sorunlarýn büyümesini ve yýðýlmasýný getirmiþtir. Washington
Timesin son aylarda Türkiye üzerine yaptýðý yayýnlarda da açýkça
görüleceði gibi, bir krizin hükümetin gitmesine yol açabilecek sonuçlar doðuracaðý iddiasý bu makro ölçekteki sorunlarýn birikmesine dayandýrýlmýþtýr.*
Benzer bir durum, Fýrsatlar Ülkesi Türkiye pazarlama toplantýsýna davetli Prof. Steve Hanke ile Tayyip Erdoðanýn baþdanýþmaný
Egemen Baðýþ arasýndaki tartýþmada da ortaya çýkmýþtýr.
Medyada fazla yer almayan Financial Times sayfalarýndaki
tartýþmada Prof. Hanke, Türkiyenin yeni bir ekonomik krizin eþiðinde
olabileceðini, makro ekonomik dengelere bakarak söylerken, Tayyip Erdoðanýn baþ danýþmaný ve tercümaný Egemen Baðýþ, Prof.
Hankeyi yanlýþlarken, iddiasýný siyasal istikrar sayesinde borçlarýn çevrilebilirliðine dayandýrmýþtýr.
Prof. Hanke, Türkiyenin cari iþlemler açýðýnýn bu yýl da GSYÝHnýn %6,3üne ulaþmasý beklendiðini, bu açýðýn portföy yatýrýmlarýyla
* Diðer taraftan Washington Times AKP hükümetiyle birlikte Türkiyede islami
faþist bir yönetimin iþbaþýnda olduðuna iliþkin yayýnlar yapmaktadýr.

164

Dünyada ve Türkiyede
Ekonomik Bunalým-II

KURTULUÞ CEPHESÝ
(sýcak para ya da kýsa vadeli borçlanma) finanse edildiðini, ancak
özellikle dünya ekonomisindeki bu trend, yükselen piyasalardaki
yatýrýmlarýn aleyhine dönerse, bu tür kýsa vadeli sermaye giriþlerinin
sürdürülebilir olmayabileceðini söyledikten sonra þöyle devam etmiþtir:
Doðrudan yabancý yatýrýmlarýnýn artmaya baþlamasýna
karþýn açýk, borçlanma ve portföy akýmlarý ile finanse ediliyor. Ayrýca, Merkez Bankasýnýn müdahale yoluyla yaptýðý
agresif dolar alýmlarýna raðmen, ülkenin rezervleri petrol
faturasýna göre düþüyor
Eðer Türkiye, kendi kendinin neden olduðu bir baþka
finansal çöküþü yaþayacak olursa, bunun hükümeti götürecek ve ekonomik canlanmayý rayýndan çýkartacak siyasi
bir kriz yaratacaðý kesin gibidir.
Ýþte baþdanýþman Egemen Baðýþýn tartýþmaya katýldýðý yer de,
bu hükümeti götürecek olan sonuç bölümü olmuþtur.*
Cari iþlemler açýðý üzerine yapýlan her türlü tartýþma ve yorum, özellikle sürekli artan ithalat giderlerinin karþýlanmasý (finansmaný) noktasýnda toplanmaktadýr. Bir diðer ifadeyle, ithal mallarýn
karþýlýðý olarak döviz bulunmasý sorunu ekonominin en temel sorunu olarak varlýðýný sürdürmektedir. 24 Ocak 1980 Kararlarý öncesinde Demirelin 70 cente muhtacýz dediði durumdur bu.
Ödemeler dengesi hesabýna bakýldýðýnda, Ocak-Eylül 2005 dönemindeki dýþ ticaret açýðý 24,5 milyar dolar olmuþtur. Bu dýþ ticaret
açýðýnýn bir bölümü, iþçi dövizleri ve turizm gelirleri ile karþýlanmýþ ve
geriye kalan 16,4 milyar dolarlýk döviz ihtiyacý (cari iþlemler açýðý)
dýþ kaynaklardan saðlanmýþtýr.
Dýþ kaynak ise, kýsa ve uzun vadeli dýþ borçlanmadan baþka
bir þey deðildir. Ödemeler dengesi hesaplarýnda portföy ve diðer
yatýrýmlar kalemleri kýsa vadeli borçlanmaya, yani sýcak paraya
denk düþmektedir. Buna ek olarak kaynaðý belli olmayan döviz
giriþlerinin yer aldýðý net hata ve noksan kalemi de eklendiðinde,
Ocak-Eylül 2005 döneminde ülkeye giren sýcak para yaklaþýk 26,7
milyar dolar olmaktadýr. Borsaya giren sýcak para miktarý ise 9 milyar dolardýr.
Bu sýcak parayla 16,4 milyar dolarlýk dýþ ticaret açýðý finanse
edilmiþ ve kalan bölümüyle iç ve dýþ borçlarýn faiz ödemeleri ya* Egemen Baðýþ, Financial Timese gönderdiði okuyucu mektubunda Prof.
Hankeye þöyle giydirmektedir:
Türkiyedeki mali bir kriz hakkýndaki kehanetlerini duyunca Prof. Hankenin on
yýl önce ayný tahminleri yeniden ortaya attýðý 1997 yýlýnda mýyýz diye saatime baktým...
Geçmiþteki mali krizler, kendi ele avuca sýðmayan, þiþkin ekonomik sistemini yaratan zayýf bir siyasi yapýnýn ürünüydüler. Türk seçmeni Kasým 2002de bunlarýn hepsini
rafa kaldýrdý... Bir tekzipçi olarak, uyarmalýyým ki lira dalgalý kurda, iktidarda AKP var
ve tarih Kasým 2005.
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Ödemeler Dengesi
(Milyon $)

2004
Ocak-Eylül

Cari Ýþlemler Hesabý
Dýþ Ticaret Dengesi
Ýhracat
Ýthalat
Finans Hesabý
Doðrudan Yatýrým
Portföy Hesabý
Diðer Yatýrýmlar
Net Hata ve Noksan
Genel Denge
Rezerv Varlýklar
Resmi Rezervler
IMF Kredileri

2005
Ocak-Eylül

-10.619
-17.505
47.880
-65.385
14.365
1.514
4.455
8.396
43
3.789
-3.789
-1.465
-2.324

-16.352
-24.587
55.405
-79.992
25.697
2.975
8.960
13.762
3.986
13.331
-13.331
-8.561
-4.770

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý, Kasým 2005.
(Milyar $)

2002
2003
2004
2005 Ekim

Ýç Borç
Dýþ Borç
91,7
130,2
139,3
145,3
167,3
161,8
180,2
161,8

Toplam
221,9
284,6
329,1
342,0

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý, TCMB.
(Milyar $)

2002
2003
2004
2005-II

Toplam
Dýþ Borç
130,2
145,3
161,8
161,8

Kýsa
Vadeli
16,4
23,0
31,9
33,5

Uzun
Vadeli
113,8
122,3
129,9
128,3

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý, TCMB.

pýlmýþtýr.
Cari iþlemler açýðýna iliþkin yapýlan tüm tartýþmalar ve yorumlarýn, sýcak parayla yapýlan bu finansmanýn sürdürülüp sürdürülemeyeceði üzerinde yoðunlaþmasýnýn nedeni de budur. Eðer bu
sürdürülemezse, ekonomik krizin, dýþ ödemelerin yapýlabilmesi için
gerekli dövizin bulunamamasýyla patlak vereceði hesaplanmaktadýr.
Oysa ayný sýcak para ile iç borç faiz ödemeleri de finanse edilmektedir. Ülkeye giren dövizlerde azalma olduðu takdirde, özellikle iç
borç faiz ödemeleri için Merkez Bankasýnýn emisyon miktarýný artýrmaktan, yani karþýlýksýz para basmaktan baþka çaresi de yoktur.
Doðal olarak ekonomik kriz, ithalat giderleri ve iç borç faiz
ödemeleri için kullanýlan döviz giriþinin kesintiye uðramasýna paralel
olarak gündeme gelme olasýlýðý taþýmaktadýr. Bu ise, bir yönüyle ithalat
ve iç borçlanmanýn artýþýna, diðer yönüyle uluslararasý para-sermayenin hareketine baðýmlý bir geliþmedir.
Ýddia edildiði gibi, uluslararasý para-sermaye, siyasi istikrara
bakarak bir ülkeye yönelmez. Belirleyici olan, para-sermayenin ka-
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zancýdýr. Eðer bir ülke yüksek faiz politikasý izleyerek, diðer ülkelerden daha fazla getiri saðlýyorsa, para-sermayenin yönü bu ülkeye
doðru olacaktýr.
Yine de uluslararasý para-sermayenin hareketi sadece yüksek
faizle belirlenmemektedir.
Emperyalist ülkelerdeki sermayenin finansman ihtiyacý tarafýndan da belirlenmektedir. Daha önceki dünya ekonomik bunalýmlarýnda açýkça görüldüðü gibi, emperyalist ülkelerin finansman
ihtiyacýndaki artýþ, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki sýcak paranýn emperyalist ülkelere doðru hareketine yol açmaktadýr. Geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin yüksek faiz politikasý bile bu hareketi engelleyememektedir.
Özetlersek, Türkiye ekonomisinin ithalata dayalý bir tüketim
yapýsýna dönüþmesiyle birlikte ortaya çýkan dolarizasyon ve dýþ ticaret açýklarýnýn finansmaný, asýl olarak emperyalist dünya ekonomisinin hareketine baðýmlýdýr. Ýstenildiði kadar siyasi istikrar saðlanmýþ
olsun, emperyalist ekonomilerdeki deðiþmeler doðrudan (þiddetle)
yansýr. En aðýr ekonomik kriz de, bu deðiþmelerle ortaya çýkacak
olanýdýr.
Þüphesiz ülke içindeki geliþmelerden (ekonomik, sosyal ve
siyasal) kaynaklanan kriz olasýlýklarý da mevcuttur. Ancak bu kriz
geçici özelliklere sahiptir, ülke içindeki geliþmeler bir ölçüde kontrol
altýna alýndýðýnda uluslararasý finans kuruluþlarýnýn devreye girmesiyle (IMF) geçiþtirilebilir niteliktedir.
Ancak AKP hükümetiyle birlikte býyýklý yabancýlar denilen
yurtdýþý yerleþik vatandaþlara ait sýcak para, her durumda büyük
risk altýndadýr. Ýslami sermaye olarak tanýmlanan, ödemeler dengesi hesaplarýnda net hata ve noksan kaleminde görünen döviz
giriþi, AKP hükümetinin varlýðýna baðlý durumdadýr. Dolayýsýyla AKP
hükümetinin zayýflamasý ya da iktidarý kaybetme durumunda bu islami para-sermayenin hýzla ülkeyi terk etmesiyle bir kriz çýkma olasýlýðý mevcuttur. Prof. Hankenýn Türkiye, kendi kendinin neden
olduðu finansal çöküþ iddiasýnýn dayanaðý da burasýdýr.
Bu koþullar ve olasýlýklar içinde Türkiye ekonomisine iliþkin
daha pek çok kriz senaryolarý yazýlacaðý gibi, kriz yok edebiyatý
da sürüp gidecektir.
Sorun, ekonomik bir krizin nasýl ve ne zaman patlak vereceði
deðildir. Sorun, geleceðin her türlü belirsizlik içinde bulunduðu
koþullarda insanlarýn yaþamlarýný nasýl sürdürebilecekleri ve bu belirsizlik koþullarýnda sosyal ve siyasal olaylarýn ne yönde evrileceðidir.
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Kuþ Gribi:
Köy Tavuðunun Sonu
Unakýtanlarýn Vurgunu
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 89, Ocak-Þubat 2006

Yumurtayý kabuklu deðil pastörize tüketiyorlar
Pek çok Avrupa ve Amerika ülkesinde, kabuktaki
mikroplar nedeniyle endüstriyel kullanýcýlarýn kabuklu yumurta tüketmesi yasak. Türkiye'de ise pastörize yumurta
fabrikalarý yeni kuruluyor.
Türkiye'de pastörize yumurta üretimi konusunda
ilk adým, Ýzmir'in Urla ilçesinde Özbek Köyü sýnýrlarýnda
kurulan ÝPAY (Ýzmir Pastörize Yumurta A.Þ) ile atýldý. ÝPAÞ'ýn büyük ortaðý Hollandalý þirket Primera. Þirketin en
büyük yatýrýmý Kuzey Amerika'da. Avrupa ülkeleri ve Ýsrail'de de yatýrýmlarý var. Türkiye'deki büyük ortak ise Ýzmirli Gürel Ailesi.
Türkiye'de pastörize yumurta üreten ikinci firma da
Bandýrma'daki AB Gýda. Ýki yýl önce Fransýz uzmanlarýn
desteðiyle kurulan AB Gýda, kendi yumurtasýný iþliyor.
Maliye Bakaný Kemal Unakýtan'ýn oðlu Abdullah Unakýtan'a
ait olan þirket, Calve, Tat, Assan, Ülker ve Golf'e satýþ
yapýyor. [Sabah, 25 Þubat 2004.]

Türkiye kuþ gribiyle tanýþtý.
Lüks tavuk kanadý lokantalarýnýn açýldýðý, herkesin tavuk kanadý yediði bir ülkede, ilk kez kuþ gribiyle tanýþýldý.
Kuþ gribiyle ilk kez tanýþýldýðý için, günlerce tavuklarýn nasýl
piþirileceði, hangi virüsün nasýl etkili olduðu, kuþ gribinin insandan
insana geçmesinin nasýl bir felaket oluþturacaðý yazýldý, çizildi.
H5N1 virüsünün nasýl ölümcül olacaðý ise, Vanda üç çocuðun
ölüm haberiyle tavuk kanadý seven Türkiye insanlarýna gösterildi.
Her zaman olduðu gibi, toplumu aydýnlatmak diye bir sorunu olmayan medya, bu olaydan nasýl reyting alacaðýnýn hesabýný
yaparken, bir baþkalarý da bu fýrsattan nasýl yararlanacaðýnýn hesabýný yapýyordu.
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Burasý Türkiyeydi, Türkiye fýrsatlar ülkesiydi.
Fýrsatlar ülkesi Türkiye, kuþ gribi sözcüðünü ilk kez doðu
Asya ülkelerindeki salgýnla tanýþtý. Ancak bu, egzotik bir haber olmaktan öteye geçmedi.
Ülke somutluðunda ilk kuþ gribi sözcükleri 2005in Ekim ayýnda kullanýlmaya baþlandý. Ýlk kuþ gribi vakasý, 5 Ekim 2005 tarihinde Manyas kuþ cennetinde saptandý. Manyasýn Kýzýksa ilçesi
karantina altýna alýndý ve birçok hayvan itlaf edildi. Bir süre sonra
karantina kalktý ve hayat normale döndü. Tayyip Erdoðan gazetecilere kendi elleriyle tavuk yedirerek hiçbir tehlikenin olmadýðýný kanýtlamaya çalýþtý.
Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker 2006 bütçesi görüþülürken Mecliste yaptýðý konuþmada Avrupa ülkelerinden daha hýzlý
bir þekilde, 48 saat içinde virüsü izole ettik. Kýzýksada kuþ gribi gözüken iþletme, açýkta hindi palazý yetiþtiren bir þahsa ait. Aldýðýmýz tedbirlerle, bu vaka dýþýnda hiçbir yerde hastalýk görülmedi dedi.
Kuþ gribinin Türkiyede tamamen ortadan kaldýrýldýðýna iliþkin
Avian Influenza (Tavuk Vebasý, Kuþ Gribi) Hastalýðýnýn Final Raporu 8 Aralýk 2005te ABye gönderildi.
Böylece Bandýrma-Manyas bölgesinde ortaya çýkan ilk kuþ
gribi-tavuk vebasý tehlikesi ortadan kaldýrýlmýþ oldu!
Kuþ gribi tehlikesinin ortadan kalkmasýyla birlikte, bu bölgede faaliyet gösteren tavukçular, Banvit, Þeker Piliç, Bozlar, Bu Piliç
derin bir soluk aldýlar. Ama olayýn en ilginç tarafý Maliye Bakaný
Kemal Unakýtanýn oðlu Abdullah Unakýtanýn A.B Gýda Sanayi ve
Ticaret A.Þnin Bandýrmada 3 tavuk ve yumurta fabrikasýnýn bulunmasýydý.
Daha da ilginç olaný Kemal Unakýtanýn kýzlarýnýn da tavukçuluk sektörüne girmiþ olmalarýydý. 18 Aðustos 2005 tarihli gazetelerde,
Unakýtanýn kýzlarý da tavukçu oldu baþlýðýyla, Kemal Unakýtanýn
kýzlarý ticarette hýzla büyüyor. Bakan Unakýtanýn iki kýzý Fatma Unakýtan ve Zeynep Basutçu, Ýstanbulda FAB Gýda Sanayi Ticaret adlý
bir gýda þirketi kurdu haberleri yer alýyordu.
Manyas kuþ cenneti bir çýrpýda kurtarýlýrken, asýl kurtulanlarýn tavukçuluk sektörü olduðu ayan beyan ortadaydý.
Tarihler 1 Ocak 2006yi gösterdiðinde Vanda bir çocuðun ölümüyle birlikte kuþ gribi yeniden fýrsatlar ülkesinin gündemine girdi. Ayný aileden iki çocuðun daha ölmesinin ardýndan, Saðlýk Bakanlýðý
kuþ gribi olduðunu istemeye istemeye kabul etti. Ve ülke çapýnda
kuþ gribi patlamasý yaþandý.
Ülkenin her yerinden sürekli kuþ gribi haberleri geliyordu. Artýk kuþ gribi ülkeyi bir að gibi sarmýþtý. Daha bir ay önce Türkiyede
kuþ gribi olmadýðýný Final Raporu ile ilan eden Saðlýk Bakanlýðý,
þimdi kuþ gribinin ne denli tehlikeli ve yaygýn olduðundan söz et-
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meye baþlamýþtý.
Ama burasý Türkiyeydi, fýrsatlar ülkesiydi.
10 Ocak günü, Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Doðubayazýtta,
Artýk köy yumurtasý veya tavuðu kavramý tarihe karýþmak zorundadýr. Kesinlikle kümesten vazgeçmeliyiz diyordu.
Ardýndan Maliye Bakanýnýn Saðlýk Bakanýnýn hijyenik koþullarda üretilmiþ, entegre tesislerin tavuklarýnýn tüketilmesini þiddetle
tavsiye ettiði haberleri geldi.
Bir taraftan entegre tesislere dokunulmazken, halkýn elindeki her türlü kanatlý hayvan itlaf edildi.
Kuþ gribine iliþkin son haber 31 Ocak günü haber ajanslarýndan geçti:
Baþbakan Erdoðan kuþ gribi nedeniyle kriz yaþayan
tavukçuluk sektörüne destek için TBMM Tören Salonunda
düzenlenen Güvenli Tavuk ve Tavuk Ürünleri Resepsiyonuna katýldý. Erdoðan Bir þey olmaz afiyetle yiyin dedi.
Her zaman olduðu gibi, medyatik her olayda ortaya çýkan
%5 komisyoncusu Ertuðrul Özkök iþin akýl hocasý olmuþtu. Bay
%5e göre, güvenilir biri çýkýp entegre tesis ürünlerinden korkmayýn mesajý verirse, beyaz Türkler yeniden tavuk kanadý yemeye
baþlarlardý ve böylece dev tesisler iflastan kurtarýlabilirdi.
Ve Tayyip Erdoðan, Bay %5in kýlavuzluðunda birþey olmaz
afiyetle yiyin diyerek tavuk kanadý düþkünü küçük-burjuvalarýn yüreðine su serpti.
Þimdi sýra, Unakýtanlarýn bu fýrsattan yararlanarak kazanacaklarý paralarý saymaya geldi.
Her zaman olduðu gibi, sel gitti, kumu kaldý.
Milyonlarca itlaf edilmiþ kanatlý hayvan ve birkaç milyon dolar uðruna ölüme gönderilmiþ dört çocuk.
Fýrsatlar ülkesi Türkiyenin en son fýrsatý böylece deðerlendirildi.
Beyaz Türkler, þu adýyla sanýyla küçük-burjuvalar afiyetle
Unakýtanlarýn pastörize yumurtalarýyla yapýlmýþ yiyecekleri ve entegre tesislerinde üretilmiþ tavuklarýn kanatlarýný yemeye devam ederken, AKPnin mehteran takýmý da ceplerini doldurmaya devam ediyor.
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ý iþtiha sizin,
Doyuncaya, týksýrýncaya, çatlayýncaya
kadar yiyin!
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Yalan Söyleyin,
Mutlaka Ýnanan Çýkar!
[Hitlerin Milli Eðitim ve Propaganda Bakaný Dr. J. Göbels]
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 90, Mart-Nisan 2006

1 Nisan günü Doðan Medya Holdingin amiral
gemisi Hürriyet ile AKPnin medyasý Yeni Þafak Türkiye kabýna sýðmýyor, Büyümede dünya rekoru manþetleriyle çýktý. Doðan Medya Holdingin prestij gazetesi
Milliyet ise, 39 Yýllýk Rekor baþlýklarý attý. Türkiyenin
%9,9luk büyüme hýzý ile Çini sollayarak dünya birincisi
olduðu duyurulurken, ayný zamanda tüm Türkiyeye
herþeyin yolunda gittiði, korkulacak birþey olmadýðý
mesajý da verildi. Ve her zaman olduðu gibi, borsa bu
haberle bir kez daha coþtu, 26 bin sýnýrýný zorlamaya
baþladý. Sanki bayrak kriziyle birlikte baþlayan milliyetçilik tehlikesi karþýsýnda ýlýmlý islamýn zaferi ilan
edildi...
DÝEnin bir devlet kuruluþu olduðunu düþünüp,
devlete büyük güven duyanlar için, ne oldu? sorusunun yanýtý medya tarafýndan manþetlerden verilmiþtir.
Her þey açýktýr ve ortadadýr. Ekonomik büyümede 39
yýllýk rekor kýrýlmýþtýr. DÝEnin Dsine güvenenler için
tüm olan biten de bundan ibarettir.
Devlete, sadece adý devlet olduðu için deðil,
emperyalizme baðýmlý bir ülkenin devleti olduðu için
güven duymayanlar ise, þüphesiz ne oldu? sorusunun
yanýtýný bulmaya çalýþacaklardýr. Ancak ellerinden de
fazlaca bir þey gelmeyecektir. Tüm veriler devlet tarafýndan tutulduðundan ve açýklandýðýndan, tüm sayýlar
alt alta, üst üste konulsa bile, sonuç fazlaca deðiþmeyecektir.
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Kendilerini bu kategorilere dahil kabul etmeyen, ama mevcut iktidara muhalif olanlar ise, açýklanan
büyüme rakamlarý karþýsýnda biraz þaþkýn, biraz üzgün kalmýþlardýr. Özellikle medyanýn muhalif ekonomist yazarlarý bu kategoriye dahildir. Dolayýsýyla onlarýn
büyüme rakamlarý karþýsýnda tutumlarý, iyi de, bakalým sürdürülebilecek mi? türünden olmaktadýr.
39 yýllýk rekor manþetleri atýlabilmesi için GSYÝH
verilerinde revizyona gidilmiþtir. Veriler, özel olarak tarým verileri, birden bire eksilerden artýlara geçivermiþtir.
Bunun GSYÝH ve GSMH sayýlarýný þiþirdiðini, dolayýsýyla
pek çok kiþinin bundan þüphe duyacaðýný bildikleri için
de, DÝE tarihinde yeni bir ilke imza atýlmýþ, 1987 fiyat
endeksinin yerine 1998 fiyat endeksi kullanýlmýþtýr. Ancak DÝEnin yaptýðý yayýnlarýn hiç birinde böyle bir uygulamaya geçtiðine iliþkin tek bir sözcük bile bulunmamaktadýr.
Tarým verilerini þiþirebilmek için de, bir yandan
revizyona gidilmiþ, diðer yandan sayýlar büyütülmüþtür.
Hatta bunlarla yetinilmemiþ, yapýlan revizyonlarýn
tartýþma konusu olmamasý için tarým sektörü için özel
bir bölüm oluþturulmuþtur. Ve bu da DÝE tarihinde
ilktir...
Her zaman olduðu gibi ve düzenin tüm siyasal
partilerinin yaptýðý gibi AKP de, kendi derdinin merhemi olarak halký kandýrmayý iþ edinmiþtir. 17 Aralýk AB
zirvesi ile iþler idare edilemeyince YTL macerasýyla insanlar aldatýlmaya çalýþýlmýþtýr. YTL macerasýnýn da sonunun AB macerasýndan farklý olmayacaðý kýsa sürede
görüldüðünde, Türkiye kabýna sýðmýyor, büyümede
dünya rekoru türünden haberlerle iþler idare edilmeye
çalýþýlmaktadýr... Ýstatistik verilerle oynayarak pembe
tablolar sunmak, ekonomik, toplumsal ve siyasal dinamiklerin yönünü tersine çevirmeye yetmemektedir.
Türkiye, televizyon dizileri gibi, her an herþeyin olabileceði bir ülke olmayý sürdürmektedir. Bunun böyle olmadýðýný düþünenlerin de, bir süre sonra muhalefet
saflarýna geçiþlerini görmek kimseyi þaþýrtmayacaktýr.
(Kurtuluþ Cephesi, Sayý: 84, Mart-Nisan 2005)
Yukardaki yazýlanlarýn üzerinden tam bir yýl geçti. Ve her zaman olduðu gibi DÝE (yeni adýyla Türkiye Ýstatistik Kurumu-TÜÝK)
2005 yýlýnýn GSMH ve büyüme rakamlarýný açýkladý.
Açýklanan son rakamlara göre, 2005 yýlýnda Türkiye ekonomi-
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si %7,6 büyümüþ ve GSMH 486 milyar YTL, 360 milyar dolar olmuþtur.
2004 yýlýnda olduðu gibi, 2005 yýlýnýn verilerinde de büyük ölçüde revizyona gidilmiþtir.
TÜÝKin Aralýk 2005de yayýnladýðý verilere göre, 2005 yýlýnýn
dokuz aylýk GSMHsý 352,9 milyar YTL iken, son açýklamaya göre
353,5 milyar YTL olmuþtur. Böylece cari fiyatlarla GSMHdaki büyüme oraný %14den %14,2ye çýkartýlmýþtýr.
Ancak yapýlan revizyonun asýl sonucu, ekonomi yazýnýnda
büyüme rakamlarý için temel kabul edilen sabit fiyatlarla GSMH
rakamlarýnda ortaya çýkmýþtýr.
TÜÝKin Aralýk 2005 açýklamasýna göre, sabit fiyatlarla GSMH
107,9 milyar YTL iken, son açýklamada 109,2 milyar YTLye
yükseltilmiþtir. Böylece Aralýk 2005te %5,5 olan dokuz aylýk büyüme
oraný, Mart 2006da %6,8 olarak görünmektedir.
Eðer bu revize edilmemiþ sayýlar esas alýnýrsa (4. çeyreðe
iliþkin þiþirmeler görmezlikten gelerek), yýllýk GSMH büyüme oraný
%6,7 olmaktadýr.
Geçen yýl olduðu gibi, bu yýl da istatistik kurumu, tüm verilerle
oynamayý (revize etmeyi) alýþkanlýk haline getirmiþtir.
Amaç, piyasalara iyimserlik aþýlamak ve bu yýl da AKP hükümetinin ne kadar büyük iþler baþardýðýný halka göstermektir.
Þüphesiz bu aldatma yöntemi, biraz aritmetik bilen herkes
tarafýndan saptanýr niteliktedir. Buna raðmen yine de pervasýzca bu
revize iþlemlerine devam edilmesinin fazlaca anlaþýlýr yaný yok
görünmektedir.
Ancak geçen yýl (ve daha önceki yýllarda) görüldüðü gibi, bu
türden sayýlarla oynama, kendisine ekonomist diyenlere bile kolayca yedirilmiþtir. Bu nedenle TÜÝK, ayný yolu izlemekte hiçbir sakýnca görmemiþtir.
Sayýlarla oynayarak pembe tablolar çizmenin ve bu tablolarý
Üretim yöntemine göre GSMH -2005
Cari fiyatlarla GSMH

I
II
III
9 Aylýk

93.079.637.768
109.258.856.858
150.541.294.706
352.879.789.332

Geliºme
hýzý

15,6
14,2
13,0
14,0

(000.000 $)

70.225
80.062
112.165
262.452

Geliºme
hýzý

Sabit fiyatlarla
GSMH

Geliºme
hýzý

16,5
21,9
23,2
20,9

29.124.894
33.840.990
44.933.644
107.899.528

5,3
3,4
7,3
5,5

18,3
22,1
22,3
21,1
18,8
20,5

29.726.839
34.280.335
45.231.363
109.238.537
36.412.065
145.650.603

7,5
4,7
8,0
6,8
10,2
7,6

Kaynak: TÜÝK, Haber Bülteni, Sayý: 193, 12 Aralýk 2005.

I
II
III
9 Aylýk
IV
Yýllýk

94.503.069.554
109.508.530.638
149.455.718.500
353.467.318.692
132.933.713.582
486.401.032.274

Revize edilmiº veriler
17,4
71.310
14,5
80.232
12,1
111.361
14,2
262.903
11,2
97.974
13,4
360.876

Kaynak: TÜÝK, Haber Bülteni, Sayý: 58, 31 Mart 2006.
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ekonomistlere yedirmenin de bir sýnýrý vardýr. Geçen yýl bu gerçekleri ortaya koyduðumuz yazýmýzda belirttiðimiz gibi, bunun böyle olmadýðýný (yani verilerin doðru olduðunu) düþünenlerin de, bir
süre sonra muhalefet saflarýna geçiþlerini görmek kimseyi
þaþýrtmayacaktýr. Böyle de oldu.
Geçen yýl %9,9 büyüme ile dünya rekoru kýrýldýðý ilan edildiðinde ekonomistlerden Faik Öztrak, DÝE verilerini doðru kabul
ederek þunlarý yazýyordu:
2004 yýlýnda Türkiye son 40 yýllýk dönemde en yüksek
büyüme hýzýna ulaþýrken enflasyonu da son 30 yýllýk dönem içinde en düþük seviyeye indirmeyi baþardý. ABD dolarý cinsinden fert baþýna GSMH, TLnin deðer kazanmasýnýn
da desteðiyle, geçen yýla göre %23 artarak 4.172 dolar oldu.
Bunlar herkes tarafýndan takdirle karþýlanacak neticelerdir.1 (abç)
Ayný yazar bugün þöyle yazmaktadýr:
2005 yýlýna iliþkin büyüme rakamlarý herkesi þaþýrttý.
Yüzde 5.5-6.0 aralýðýnda beklenen gayri safi yurtiçi hasýla
(GSYÝH) büyüme hýzý yüzde 7.4 olarak açýklandý.
GSYH büyümesinde beklenenin üzerindeki 1.5-2.0 puan
farkýn yaklaþýk 1 puanýnýn daha önce açýklanan yýlýn ilk 9
ayýna ait GSYH rakamlarýnýn deðiþtirilmesinden kaynaklanmasý. Ýlk 9 aydaki rakamlar ayný kalsaydý yüzde 7.4 olarak
açýklanan büyüme hýzý yüzde 6.5 olacaktý. Bu nedenle söz
konusu dönemin verilerinde yapýlan deðiþiklikleri iyi
incelemek lazým.2 (abç)
Kemal Derviþin yanýnda dolanmadýðý ve CHP kulislerinde turuncu devrim peþinde koþmadýðý zamanlarýnda ekonomistlik yapan Hurþit Güneþ de, Faik Öztraktan çok farklý davranmamýþtýr.
Hurþit Güneþ geçen yýlki rekor üzerine þöyle yazýyordu:
2004 yýlýnda Türkiye ekonomisi kanatlarýný açtý ve adeta
uçtu. Dün açýklanan büyüme verileri bunu açýkça gösterdi. Geçen yýl Türk ekonomisi kýrk yýldýr yaþamadýðý bir büyümeyi yakaladý. Son 50 yýla baktýðýmýzda, ekonominin 1966
yýlýnda yüzde 12, sonra 1972de yüzde 9.2, 1976da yüzde
9, 1987de yüzde 9.8 ve 1990da da yüzde 9.4 büyüdüðünü
görüyoruz.3
Geçen yýl ekonomiyi uçuran Hurþit Güneþ, bu yýlki GSMH
verileri karþýsýnda þöyle yazmaktadýr:
TÜÝKin yaptýðý son revizyon daha uzun süre tartýþma
kaldýrýr. Çünkü bu denli büyük revizyonlar kuþku uyandýrFaik Öztrak, Büyüme saman alevi olmasýn, Milliyet, 4 Nisan 2005.
Faik Öztrak, Büyümenin yol açtýðý belirsizlik, Milliyet, 3 Nisan 2006.
3
Hurþit Güneþ, 40 yýllýk rekor, Milliyet, 1 Nisan 2005.
1
2
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dýðý gibi, herhangi bir açýklama da yapýlmayýnca büsbütün
güven sarsýldý.
Ýlk 9 aylýk büyüme verileri yüzde 5.5 olarak açýklanmýþken, en son yüzde 6.7 olarak açýklanýverdi. Az buz bir deðiþiklik deðil; yüzde 1.2. Üstelik revizyonlarýn hem tarýmda, hem de sanayide olmasý büsbütün kuþkulandýrýyor.4
Böylece geçen yýl yapýlan revizyonlarý yemiþ ve yutmuþ
olan ekonomistler, bu yýl uyanmýþlar ve muhalefet safýna geçmiþ
görünmektedirler.
Radikal ve Referans gazetelerinin ekonomisti Yiðit Bulut
þöyle yazmaktadýr:
Büyüme rakamlarý özellikle kiþi baþýna düþen gelirin 5
bin dolarý geçmesi ile ilgili tespitler kamuoyu ile paylaþýldýðý
andan itibaren tartýþmalara sebep olurken, genelde iki
baþlýk öne çýkýyor: 1Dolardaki gerileme ile artan bir gelir
var (artýþýn yüzde 75i kur kaynaklý), 2Verilerde revizyon
mantýðý ile yapýlan oynamalar ile sonuçlar ortaya çýktý...5
Ayný ekonomist geçen yýlki yazýsýnda ise þöyle yazýyordu:
Evet, bu bir büyüme rekorudur ama dünyanýn ilk ve
tek cari açýk ve dýþ ticaret açýðý ile saðlanmýþ (ayný anda
bu dinamiklerin de rekor kýrdýðý) bir büyüme rekorudur.
Bu aslýnda büyüme deðil, cari açýk ve dýþ ticaret açýðý gibi
iki önemli deðiþkeni dibine kadar zorlayan ve ekonomiyi
orta ve uzun vadede sakat býrakacak bir illüzyondur.6
Tüm bu deðerlendirmelerde açýkça görülen, geçen yýlki revize edilmiþ GSMH verilerinin bu ekonomistler tarafýndan açýkça
doðru kabul edildiði, tek itirazlarýnýn bu büyümenin sürdürülebilir
olup olmadýðýna iliþkin olduðudur.
Ancak bu yýl, ne deðiþmiþse deðiþmiþ, ayný ekonomistler,
TÜÝKdan þüphelenmeye baþlamýþlardýr.
Ýþte medyada köþe tutmuþ küçük-burjuvalarýn eyyamcýlýðý
ve konformizmi böylesine tutarsýzlýklar ortaya çýkarmaktadýr.
Herkesin ortak inancý, Hitlerin propaganda bakaný Göbelsin
yalan söyleyin, mutlaka inanan çýkar sözüne dayanmaktadýr. Kendisine ekonomist diyenler bile, çok kolaylýkla bu yalaný doðru kabul edebilmekte, üstelik yalan üzerinden akýl hocalýðý bile
yapabilmektedirler.
Bunlarýn tek amacý vardýr: Halký aldatmak, kandýrmak ve
pasifize etmek.
Devletin istatistik kurumundan politikacýsýna, ekonomistinden köþe yazarýna kadar hemen herkes, 12 Eylül askeri darbesiyle
Hurþit Güneþ, Büyüme daha çok tartýþýlacak, Milliyet, 4 Nisan 2006.
Yiðit Bulut, Bu büyüme deðil illüzyondur..., Radikal, 3 Nisan 2006.
6
Yiðit Bulut, Büyüme rakamlarý gerçekçi mi?, Radikal, 4 Nisan 2005.
4
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birlikte yürütülen pasifikasyon ve depolitizasyonun sürmesi için elbirliði ve iþbirliði yapmaktadýrlar. Kimisi yalanlara inanarak, kimisi
inanmýþ görünerek, kimileri de bizatihi yalaný üreterek bu elbirliði ve
iþbirliðinde yer almýþlardýr.
Bugün bir þeyler deðiþmiþtir.
Düne kadar TÜÝK (eski adýyla DÝE) yalanlarýna aldýrmayanlar,
bugün bunlara dikkat çekmektedirler. Bunun tek nedeni, AKP hükümetini köþeye sýkýþtýrmak ve erken seçime zorlamaktýr. Medya aslanlarý, ekonomistleri, bu görevde üstlerine düþeni yerine getirmeye
çalýþmaktadýrlar. Bu nedenle, yýllardýr DÝE aracýlýðýyla üretilen yanlýþ
ve yalan verileri, doðruymuþçasýna okuyucularýna sunanlar, þimdi
doðrudan yana (sureti haktan) görünmeye çalýþmaktadýrlar.
Bunlarýn arasýnda elbette namuslu yazarlar da vardýr. Bunlardan birisi olan Güngör Uras, bu yýlki GSMH verilerine iliþkin yazýsýnda, olabilecek tüm nezaketiyle þöyle yazmaktadýr:
Sayýn okuyucularým 2004 ve 2005 yýlýnda toplam olarak 71.3 milyar dolarlýk makine ve teçhizat yatýrýmý yaptýysak, bu çok, hem de çok önemli bir geliþmedir. Çok önemli
bir baþarýdýr. Unutmayýnýz, yýlda 100 bin otomobil üretecek bir fabrikanýn arsa, bina ve makine teçhizat yatýrýmý 1
milyar dolar dolayýnda. Biz 2 yýlda 71 otomobil fabrikasý
kuracak kadar makine ve teçhizat yatýrýmý yaptýysak ne
mutlu bize... Ýyi de... Yatýrým, üretim için yapýlýr. Üretim
demek istihdam demektir, gelir demektir.
Þimdi Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Devlet Planlama Teþkilatýna düþen bir görev var. Bu yatýrýmlar ülkenin hangi
þehirlerinde, hangi sektörlere yapýldý? Bu yatýrýmlar ne kadar istihdam saðlýyor? Bu yatýrýmlar üretime nasýl katkýda
bulunuyor? Bunlarý bulup halka anlatamazsak rakamlarýn
inandýrýcýlýðý kalmaz.
Nasrettin Hocanýn hikâyesini bilirsiniz. Hoca, kasabýn
çýraðýyla, eve 2 okka ciðer göndermiþ. Umuyormuþ ki karýsý akþama ciðer piþirecek. O da yiyecek. Karýsýnýn arkadaþlarý gelmiþ. Öðle yemeðinde ciðeri bitirmiþler. Hoca akþam eve geldiðinde Haným ciðeri piþirdin mi? diye sorunca karýsý ne cevap vereceðini þaþýrmýþ, Ciðeri kedi kaptý,
yedi... deyivermiþ.
Hoca kediyi yakalamýþ. Tartmýþ. Kedi 2 okka... Haným
demiþ... Eðer ciðer buysa kedi nerede? Eðer kedi buysa,
ciðer nerede? demiþ.
Ýþte o biçim... Eðer bu kadar makine ve teçhizat yatýrýmý yapýldýysa, istihdam ve üretim nerede? Ýstihdam ve üretim bu çizgideyse bu makine ve teçhizat nerede? (Güngör Uras, Milliyet, 3 Nisan 2006.)
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Ekonomide
Balans Ayarý mý?
[Ekonomik Krizin Ayak sesleri]
KURTULUÞ CEPHESÝ
Sayý: 91, Mayýs-Haziran 2006

Herþey yolunda gidiyordu. Geçen yýl büyümede dünya rekoru kýrýlmýþtý. Cari açýkta meydana gelen artýþ önemsiz görünüyor,
bu konuda ters yönde fikir beyan eden ekonomi yazarlarý cahillikle
suçlanýyordu. Çünkü tek baþýna hükümet olan AKP ülkeye istikrar
getirmiþti.
TLnin aþýrý deðerlenÝMKB-100
mesi, cari açýðýn tarihte göEndeks % Deðiþim
rülmemiþ seviyeye çýkmasý,
2 Mayýs 2006
44.414
0,87
ithalatta meydana gelen pat3 Mayýs 2006
44.648
0,53
lama, iþsizlik, tarýmýn içler
4 Mayýs 2006
44.251
-0,89
5 Mayýs 2006
44.213
-0,09
açýsý hali ise, piyasa ak8 Mayýs 2006
44.713
1,13
törlerinin ve bunlarýn
9 Mayýs 2006
44.563
-0,34
medyadaki manipülatör10 Mayýs 2006
43.599
-2,16
lerinin umurunda olmadýðý
11 Mayýs 2006
43.713
0,26
gibi, televizyonlarýn eðlence
12 Mayýs 2006
41.971
-3,99
15 Mayýs 2006
40.269
-4,06
programlarýyla her þey toz16 Mayýs 2006
41.044
1,92
pembe görünüyordu.
17 Mayýs 2006
40.439
-1,47
Ve birden ortalýk ka18 Mayýs 2006
39.644
-1,97
rýþtý.
22 Mayýs 2006
36.351
-8,31
Borsanýn düþtü-çýk23 Mayýs 2006
37.235
2,43
tý haberleriyle, dolarýn ký24 Mayýs 2006
36.101
-3,05
25 Mayýs 2006
36.730
1,74
mýldadý-sýçradý manþet26 Mayýs 2006
38.593
5,07
leriyle, piyasalarýn tansiyo29 Mayýs 2006
38.909
0,82
nu yükseldi, ortalýk karýþ30 Mayýs 2006
37.861
-2,69
tý.
31 Mayýs 2006
38.132
2,15
ÝMKBde milyarlarca
Aylýk Deðiþim
-14,14
Son iki hafta
-9,15
dolar kaybetmiþ küçük ya-
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15 Mayýs 2006
16 Mayýs 2006
17 Mayýs 2006
18 Mayýs 2006
19 Mayýs 2006
22 Mayýs 2006
23 Mayýs 2006
24 Mayýs 2006
25 Mayýs 2006
26 Mayýs 2006
29 Mayýs 2006
Son iki hafta %
Aylýk deðiþim %

15 Mayýs 2006
16 Mayýs 2006
17 Mayýs 2006
18 Mayýs 2006
19 Mayýs 2006
22 Mayýs 2006
23 Mayýs 2006
24 Mayýs 2006
25 Mayýs 2006
26 Mayýs 2006
29 Mayýs 2006
Son iki hafta %
Aylýk deðiþim %

Arjantin
-3,04
-0,44
-3,45
-1,77
0,09
-3,91
1,66
-2,37
6,28
1,20
-6,02
-11,04

Brezilya Meksika
-2,37
-2,05
0,37
0,62
-2,85
-2,83
-1,26
-0,22
-0,20
-0,17
-3,28
-4,03
-1,06
-1,47
-0,88
-1,46
4,96
3,19
2,49
0,92
-0,94
-0,43
-5,17
-7,82
-5,50
-5,55

Rusya
-3,61
0,84
-6,82
-13,77
9,26
-2,68
3,60
5,93
-1,23
-9,98
-11,81

Hong- Hindistan Japonya Almanya
Kong
-2,41
-3,77
-0,69
-1,00
-0,62
0,44
-1,99
-0,09
1,36
2,90
0,92
-3,40
-2,10
-6,76
-1,35
0,24
0,29
-3,98
0,42
0,11
-3,11
-4,18
-1,84
-2,22
0,37
3,25
-1,63
2,38
-0,26
-2,31
1,97
-1,61
-0,79
0,88
-1,34
2,13
1,26
1,34
1,77
1,44
0,43
0,41
-0,34
-0,58
-5,55
-11,66
-4,13
-2,73
-4,19
-8,43
-5,86
-4,24

Devlet Ýç Borçlanma Senetleri Faiz Oranlarý
(Gösterge: TRT090408T17)

1 Mayýs 2006
15 Mayýs 2006
16 Mayýs 2006
17 Mayýs 2006
18 Mayýs 2006
22 Mayýs 2006
23 Mayýs 2006
24 Mayýs 2006
25 Mayýs 2006
26 Mayýs 2006
29 Mayýs 2006
30 Mayýs 2006
31 Mayýs 2006
Ýki haftalýk
Aylýk
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13,69
14,83
15,04
14,84
15,41
15,70
15,95
16,07
16,23
16,17
16,25
16,49
17,05

Deðiþim %
0,22
2,21
1,42
- 1,33
3,84
1,88
1,59
0,75
1,00
- 0,37
0,49
1,48
3,40
14,97
24,54
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2 Ocak 2006
2 ªubat 2006
3 Mart 2006
4 Nisan 2006
5 Mayýs 2006
15 Mayýs 2006
16 Mayýs 2006
17 Mayýs 2006
18 Mayýs 2006
22 Mayýs 2006
23 Mayýs 2006
24 Mayýs 2006
25 Mayýs 2006
26 Mayýs 2006
29 Mayýs 2006
30 Mayýs 2006
31 Mayýs 2006
Aylýk deðiþim %
Ocak-Mayýs %

Euro
1,5875
1,5983
1,5510
1,6254
1,6506
1,7945
1,8615
1,8553
1,8291
1,9017
1,9207
1,9483
1,9754
1,9663
1,9503
1,9427
1,9748

%
0,80
-3,58
5,70
1,88
10,94
4,82
-0,43
-1,81
5,12
1,28
1,83
1,79
-0,59
-1,04
-0,50
2,11
19,64
24,40

Dolar
1,3418
1,3199
1,3060
1,3417
1,3155
1,3909
1,4498
1,4484
1,4185
1,4878
1,5055
1,5173
1,5368
1,5396
1,5229
1,5227
1,5368

%
-1,63
-1,05
2,73
-1,95
5,73
4,23
-0,10
-2,06
4,89
1,19
0,78
1,29
0,18
-1,08
-0,01
0,93
16,82
14,53

týrýmcý artýk ortalýkta yoktu. Bu nedenle borsa haberleri öylece
geçiþtirildi.
Dikkatler dolar ve eurodaki yükseliþe çevrildi. Televoleci
ekonomistlerin oluþturduðu iyimserlik içinde, nasýl çýktýysa öyle
iner rahatlýðý içinde izlenildi.
Çýktý-indi-çýktý haberleri daha sýkça duyulmaya baþlandý. 17
Mayýstaki Danýþtay saldýrýsý bile piyasalarý fazlaca etkilemedi. Türkiye laiktir, laik kalacak sloganlarý AKPnin yoðun dezenformasyonu
altýnda ezilirken, piyasalar sessiz ve derinden sarsýlmaya devam
etti.
ÝMKB-100 endeksinin Mayýs baþýndaki 44.414 seviyesinden
38.132ye inmesi, yani %14,1 deðer yitirmesi, olaðan karþýlanýrken,
dolar ve eurodaki artýþ balans ayarý olarak sunuldu.
Oysa ÝMKB-100 endeksinin dolar olarak Mayýs baþýndaki deðeri 33,7 cent iken, Mayýs sonunda 24,4 cente düþmüþ, %27,7 deðer
kaybetmiþti.
Resmi adý Devlet Ýç Borçlanma Senetleri olan hazine kaðýtlarýnýn faiz oranlarý %13,69dan %17,05e yükselmiþti.
YTLnin dolar karþýsýndaki aylýk deðer kaybý %16,8 olurken,
euro karþýsýndaki kaybý %19,5 olmuþtu.
Euro olarak ele alýndýðýnda YTLnin yýl baþýndan bugüne kadarki deðer kaybý %24,4; hazine kaðýtlarýnýn faiz oranlarýndaki yükseliþ
%24,5 olurken, 27 Þubatta 47.728 ile zirve yapmýþ olan borsanýn
dolar bazýnda deðer kaybý %33 olmuþtur.
Bu geliþmelerin ekonominin her alanýna yansýyacaðý, daha
açýk ifadeyle her türlü mal ve hizmetin fiyatýnýn ortalama olarak
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%25ler civarýnda artacaðý açýktýr. Bunun somut ifadesi ise %25 enflasyondur.
Enflasyon psikolojik bir olaydýrla geçiþtirilen ve maniple edilen kamuoyu, bu geliþmelerin ekonominin yasalarýna uygun olarak fiyatlara ve oradan tüm toplumsal yaþama yansýyýþýný ise, sadece
yaþayacaktýr. Üstelik zaten YTL fazla deðerliydi, bu son geliþmeler
bir çeþit balans ayarýdýr demagojisiyle birlikte yaþayacaktýr.
Düne kadar mortgage geldi haberleriyle konut piyasasý
þiþirilmiþken, bu manipülasyonla konut kredileri patlama yapmýþken, faiz oranlarýnýn yükseliþi karþýsýnda mortgageýn yürümeyeceðine iliþkin resmi açýklamalar yapýlabilmektedir.
Burada ekonominin son durumu ve geliþmeleri üzerine daha
fazla deðerlendirme yapmayacaðýz. Yukarda deðiþik ekonomik verileri, dünya borsalarýndaki geliþmeleri tablo halinde sunduk. Ülkenin
ve kendisinin geleceðini düþünen herkes bu tablolarý incelediðinde,
yapýlan manipülasyonlarý, her türlü psikolojik operasyonlarý kolayca görebilecektir.
Bunlar emperyalizme baðýmlý bir ülkenin yazgýsýnýn resmidir.
Her zaman olduðu gibi ve 4-5 yýlda bir yinelendiði gibi, bugün emperyalist ülkelerdeki ekonomik bunalýmýn faturasý bizim gibi ülkelere
çýkartýlmaktadýr.
Ya bu fatura bir kez daha ödenecektir, ya da sonsuza dek
fatura ödemekten kurtulunacaktýr. Baþka seçenek yoktur.
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62, 63, 64, 65, 66, 80,
81, 82, 162, 177
Küçük-burjuvalar 15, 27, 39,
45, 51, 61, 82, 84, 86,
90, 91, 98, 146, 170, 175
Kýsa vadeli döviz giriþi 54
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Manipülasyon 5, 9, 10, 11, 26,
60, 64, 65, 121, 132,
163, 180
Mehteran takýmý 34, 35, 36, 40,
94, 97, 99, 116, 143,
149, 156, 157, 158, 160,
161, 170
Merkez Bankasý 25, 29, 36, 55,
56, 75, 93, 95, 101, 102,
105, 122, 156, 162, 165,
166
Milli gelir 10, 72, 131
Mortgage 113, 115, 126, 180
Mülksüzleþtirme 23, 26, 85, 105
Mülksüzleþtirme dalgasý 105
N
Net hata/noksan 115
O
Ödemeler dengesi 29, 72, 99,
101, 102, 115, 118, 164,
165, 167
Osmanlý Ýmparatorluðu 150, 158
ÖTV 16, 69, 89, 90, 140
OYAK 25, 126
Özel sektör 11, 70, 71, 73,
104, 105, 163, 164
Özelleþtirilme 38, 47, 69, 70,
110
P
Paranýn deðer kaybetmesi 43, 44,
48
Parite 53, 99
Piyasalara müdahale 55, 162
Piyasa aktörleri 24, 26, 27, 30,
48, 82, 93, 103, 114,
115, 119, 121
POAÞ 37, 63, 64, 65
Psiko-ekonomist 48, 124
R
Reel sektör 30, 45, 47
Resesyon 28, 52, 103, 105
Rezervler 56, 101, 165

KURTULUÞ CEPHESÝ
S
Sabit fiyatlarla GSMH 42, 173
Sendikasyon kredileri 54, 124, 126
Sservet transferi 105, 106
Sinan Aygün 51, 88
Siyaset DE bir marketing 157
Sovyetler Birliði 103, 145
Spekülasyon 5, 9, 10, 11, 25,
30, 57, 61, 63, 66, 80,
83, 122, 123
Spekülatif sermaye 104
Sukuk-u icar 115, 116
Sýcak para 54, 57, 118, 132,
136, 163, 164, 165, 166,
167
T
T. Özal 16, 17, 25, 47, 61,
77, 84, 86, 96, 117, 126,
161
Talep daralmasý 51, 52
Tayyip Erdoðan 10, 15, 16, 17,
22, 34, 35, 36, 37, 40,
90, 94, 131, 132, 141,
143, 148, 149, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 163,
164, 169, 170
TEFE 71 74, 119, 125, 126, 145
Televoleci ekonomistler 29, 30,
61, 67, 100-102, 121, 124,
134, 135, 136, 162, 179
TLnin aþýrý deðerlenmesi 14, 56,
50, 177

TÜFE 51, 71
Tüketici kredileri 94, 104, 126
Tüketim mallarý 14, 18, 45, 46,
94, 96, 117, 137, 145
Tuncay Özilhan 34, 36, 37
TÜPRAÞ 37, 38, 82
Tüpraþ 124
Turizm 29, 89, 100, 105, 110,
123, 138, 139, 146, 165
Turizm sektörü 105, 146
Turkcell 19, 30, 31, 57, 81,
126
Türkiye Ekonomisi 5, 57, 67, 78,
99, 113, 130, 133, 167,
172, 174
TÜÝK 173
U
Ülker 19, 20, 21, 35, 36,
149, 157, 168
Uluslararasý para sermaye 94,
108, 117, 119, 159, 166,
167
Üretimde sürekli düþüþler 52
Uzanlar 110
Y
Yalçýn Doðan 83
Yapý-Kredi Bankasý 80, 81
YASED 156, 159
Yiðit Bulut 175
Yimpaþ 106
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