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CEMALETTÝN DÜVENCÝ

GERÝLLA SAVAÞINA
KARÞI HELÝKOPTER ÝHALESÝ

KURTULUÞ CEPHESÝ

SORUMLU (V.i.S.d.P) : Sezai Görür

Kurtuluþ Cephesinin Mayýs-Haziran 1994 tarihli 19. sayýsýnda yer alan ve sol yayýnlardaki popülizmin, yayýnlardaki yansýlarýný ele alan bir
yazý.
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1980 dünya ekonomik buhraný koþullarýnda
ülkemizde 24 Ocak Kararlarý olarak bilinen
IMF istikrar paketinin ideolojik söylemine
iliþkin olarak Ýlhan Tekelinin 1984 yýlýnda yazdýðý yazýdan bir bölüm.
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Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesinin kurucusu ve önderi Mahir Çayan ve dokuz yoldaþýnýn anýsýna.

Onlar,
Halkýn Devrimci Öncüleriydiler
Devrim yolunda
Topraða düþtüler.
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ÝNTERNET
ÝSTATÝSTÝKLERÝ ÜZERÝNE

Dünyada ve ülkemizde geliþen ekonomik, toplumsal ve siyasal olaylar karþýsýnda, pragmatik
bakýþ açýsýyla, olaylarýn tahlili yerine, olaylarýn
geliþimine iliþkin soyut akýl yürütmelere dayalý
varsayýmlarla yapýlan deðerlendirmeler üzerine.
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Kurtuluþ Cephesinin Ýnternet sayfasýnýn 3. yýlýna girerken, Ýnternet üzerine yapýlan deðiþik
spekülasyonlar ve yanýlsamalar üzerine bir deðerlendirme
Ýnternet sayfalarýna yapýlan giriþlerin sayýsal
verileriyle solda yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlan Ýnternet rekabetine karþý, bu istatistiklerin ne olduðunu, Kurtuluþ Cephesinin Ýnternet Sayfasýnýn istatistikleriyle açýklayan bir yazý.

Türk ordusu için alýnacak olan ve Mart ayý baþýnda birinci aþamasý tamamlanan 145 saldýrý
helikopter ihalesine iliþkin bir deðerlendirme.

Ýnternet Adresi:

http://www.kurtuluscephesi.com
E-Mail Adresi:

kurcephe@kurtuluscephesi.com
Yazýþma Adresi:
Postfach 2501
55514 Bad Kreuznach / Deutschland

Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda
basýlmýþtýr.
Baský Tarihi: 30 Mart 2000

Ederi: 500.000 TL.
5 DM - 15 FFr.
5 Sfr. - 6 NG
Abone Ederi:
10 Sayý ..... 70 DM
15 Sayý ..... 100 DM
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Durum Tahlilleri,
Komplolar ve Senaryo Yazmak

Marksizm-Leninizmde devrimci mücadelenin taktik ve stratejisinin belirlenmesinde
somut durumlarýn tahlili belirleyici bir yere sahiptir. Leninin deyiþiyle, somut tarihsel durumun tahlili, devrimci mücadelenin stratejisinin temelini oluþtururken; mevcut durumun
tahlili taktiklerin temelini oluþturur.
Durum tahlillerine iliþkin bu temel bilgiler
ülkemiz solunda bilinir olmakla birlikte, hemen her durumda, dönemin egemen bakýþ
açýlarýndan yola çýkmak ve bu bakýþ açýsýna
göre somut durumu açýklamak genel bir
yaklaþým durumundadýr.
Dünya çapýnda Amerikan emperyalizminin
ideolojik propagandasýyla birlikte yerleþtirilen
pragmatizm kavrayýþý, uzun dönemdir egemen bakýþ açýsý durumuna getirilmiþ ve dolayýsýyla ülkemiz solunda da mevcut geliþmelerin deðerlendirilmesinde temel yöntem halini almýþtýr.
Pragmatizm, her durumda, yararlýlýk temelinde olaylarý ve olgularý deðerlendirdiðinden, olaylar ve olgular karþýsýndaki tutumu da
bununla paralellik gösterir. Bu yanýyla pragmatizm, olaylarýn ve olgularýn tahlilinden çok,
bunlarýn ortaya çýkarabileceði olasýlýklarýn hesaplanmasýný esas alýr. Böylece, ortaya çýkabilecek her türlü olasýlýða karþý bir plan yapýlmasýný öngörür. Sýkça duyulan A planý, B
planý türünden sözler, Amerikan pragmatizminin bu niteliðinin dýþavurumlarýdýr. Bu baðlamda, pragmatistler için, ortaya çýkabilecek
olasýlýklarý içiren senaryolar hazýrlamak ve
geliþmeleri bu senaryolar çerçevesinde deðerlendirmek belirleyici bir yere sahiptir.
Pragmatizm, nesnel gerçekliði ve nesnel
zorunluluðu dýþladýðý için, olaylarýn ve olgularýn geliþiminin önceden saptanamayacaðýný
iddia eder. Böyle olunca, mantýki, yani in-

san zihninde tasarlanabilir her durum ve olasýlýk gözönünde tutulmalý ve bunlara uygun
planlar yapýlmalý, politikalar hazýrlanmalýdýr.
Bu nedenle, mantýki her olasýlýk gözönünde tutularak, her bir olasý geliþimde kullanýlacak plan yapmak gerekmektedir. Amerikan
propagandasýnda sýkça dile getirilen senaryolar, mantýki her bir olasýlýðýn kendi içinde
geliþiminin ve sonuçlarýnýn saptanmasýndan
baþka birþey deðildir. Senaryonun gerçekliði
ise, ortaya konulanlara uygun plan ve projelerin yapýlabilip yapýlamayacaðýna baðlýdýr. Bu
boyutuyla, olasýlýklara göre çizilen her bir senaryo, uygun plan ve projelerin üretilmesine yararlý olabildiði sürece gerçektir.
Felsefi kavramlarla ele alýnýp deðerlendirildiðinde, günlük olarak üretilip kullanýlan
pragmatizmin kavranýlmasý ise oldukça zor olmaktadýr. Örneðin, pragmatizmin ekonomik,
sosyal ve siyasal olaylarda somutlaþtýðý senaryo çiziminin uygun plan ve projelerin üretilmesine olanak saðladýðý oranda gerçek olmasý felsefik bir tanýmlamadýr. Günlük dilde
bunun karþýlýðý senaryonun geçerliliði olarak ifade edilmektedir. Felsefi olarak tanýmlandýðýnda, senaryo üretiminin temelinde
olay ve olgularýn olasý her türlü geliþiminden
yola çýkýldýðý için, sonuçta üretilen senaryo
nun gerçekliði gündeme gelmektedir. Günlük kullanýmda, senaryonun geçerliliðinden yola çýkýldýðý için, mantýki olarak olay
ve olgularýn böyle bir olasýlýðý içerip içermediðine bakýlýr. Sonuçta, bir senaryonun geçerliliði, þu ya da bu olay/olguda aranýrken;
gerçekliði þu ya da bu olay/olgunun gerçekliðinde tanýmlanýr. Böylece yalýn bir totoloji
(yineleme) pragmatist yöntemin demagojik
yönünü oluþturur. Bu yön, ortaya konulan her
bir senaryo karþýsýnda yapýlacak eleþtirileri

!

KURTULUÞ CEPHESÝ Mart-Nisan 2000

"

önsel olarak dýþlamayý olanaklý kýlar.
Basit bir örnek olarak, henüz doðmamýþ
bir çocuðun geleceðine iliþkin çizilebilecek
senaryolar alýnabilir. Henüz cinsiyeti bile bilinemeyen bir çocuðun, gelecekte (örneðin 18
yaþýnda) nasýl biri olacaðý sorusunun pragmatist yanýtý, deðiþik olasýlýklara göre deðiþik senaryolar çizmek þeklindedir. Þayet erkek
olursalý baþlayan, eðer okursalý devam
eden, yoksalýya uygun yeni senaryo ortaya koyan pragmatist yanýt, akla gelebilecek
her soruya mantýki yanýtlar getirdiði gibi, ne
yapýlacaðýna iliþkin de sayýsýz senaryolar ortaya koyarak, bireylere seçme özgürlüðü tanýr. Uygun zamanda, uygun yerde olmayan
ya da seçme özgürlüðünü yanlýþ kullanan
yahut senaryonun gerçekleþebilmesi için
gerekli araçlara sahip olamayan anne-babalar, kendi gerçekliklerinde yaþamak zorundadýrlar. Bu da onlarýn gerçeði olarak kalacaktýr.
Maddi olarak ticaret burjuvazisinin nesnel
gerçekliðine uygun olan bu pragmatist yöntem, kredi sisteminin ve para ticaretinin geliþimine paralel olarak mali sermayenin pratik
faaliyetini yönlendiren bir yöntem olmuþtur.
Kapitalist pazarýn nesnel yasalarýna, arz-talep
iliþkilerine baðýmlý olan ticaret burjuvazisi ve
mali sermaye, tüm faaliyetlerini olasýlýklara
göre hesaplamak ve düzenlemek zorundadýr.
Burjuvaziyi, bu olasýlýklarýn nesnel nedenleri,
yani kapitalizmin nesnel yasalarý hiçbir zaman
ilgilendirmez. Onlar, kendileri için yanýlsama
üretecek zamana sahip deðillerdir. Ayný þekilde, onlar, bir þeyin neden olduðuyla deðil,
bugün ne olduðuyla ilgilenmek durumundadýrlar. Dolayýsýyla, pragmatizm, bunlar için en
ideal dünya görüþü olarak ortaya çýkmaktadýr. Pragmatizme yönelik her türlü felsefi eleþtirinin etkisiz kalýþýnýn nedeni de burada yatmaktadýr. Diðer yandan pragmatizmin diyalektik yöntemi pekçok alanda kullanmasý da,
eleþtirilerin boþlukta kalmasýnýn bir diðer nedeni olmaktadýr.
Diyebiliriz ki, nesnel gerçekliðin bilgisi yerine, sadece mevcut olay ve olgulara dayanarak olasýlýk hesaplarýyla iþ gören pragmatizm, bilimsel bilgiyi öngerektirmeyen bir
kavrayýþtýr. Doðal olarak, pragmatist deðerlendirmeler, senaryolar, en sýradan biri tarafýndan bile kolayca anlaþýlabilir olmaktadýr. Bu
anlaþýlabilir niteliði ile senaryolar, kolayca
geniþ kitleler arasýnda kabul görmekte ve
yayýlmaktadýr.
Bu senaryolarýn bilimsel olarak yanlýþlýðýnýn üstü ise, kitlesel onayla örtülmektedir.

Bugün ülkemiz somutunda faiz, repo, hazine bonosu vb. gelirlerin azalmasýyla birlikte
küçük yatýrýmcýlarýn borsaya yönelmeleri,
nesnel olarak bu kesimlerin mülksüzleþtirilmesiyle sonuçlanacaktýr. Ancak borsaya yönelen bu yeni para kitlesi, ayný zamanda, borsaya yatýrýlan paranýn bir kýsmýnýn deðerlenmesini saðlamaktadýr. Borsaya giren her yeni
para, daha önce yatýrýlmýþ paranýn prim yapmasýna neden olmaktadýr. Böylece borsaya
para yatýranlar kazanýrken, yatýrmayanlar
kaybetmektedir. Ta ki, borsa bir bütün olarak çökene kadar ya da büyük bir mali kriz
patlak verene kadar.
Bu koþullar altýnda, elinde belli bir miktar
para bulunan küçük yatýrýmcýya ne önerilebilir?
Günlük yazýlý ve görüntülü basýnda sýkça
sorulan bu soruya verilen yanýtlar ise çok
nettir: Mümkün olduðu kadar tüm paranýzý bir
sepete koymayýnýz. En iyisi, parayý üçe bölerek, deðiþik sepetler oluþturmaktýr. Birinci
sepet portföy yatýrýmýndan oluþmalýdýr; ikinci sepet deðiþik dövizlerden oluþmalýdýr ve
üçüncü sepet ise devlet tahvili ve faizlerden
oluþmalýdýr...
Görüldüðü gibi, borsa uzmanlarýnýn ya
da ekonomistlerin, akýllý küçük yatýrýmcýya
verdikleri akýl, olasý geliþmelere göre eldeki paranýn tümünün kaybedilmemesiyle sýnýrlýdýr. Onlara göre, olasý geliþim üç ayrý senaryoyu öngerektirmektedir ve akýllý küçük
yatýrýmcý herþeyini yitirmemek için, yani
mülksüzleþmemek için, bu senaryolara uygun
yatýrýmlar yapmalýdýr.
Buraya kadar anlattýklarýmýza iliþkin sayýsýz örnek vermek mümkündür. Verilecek örneklerle pragmatizmin ne denli oportünist
bir anlayýþ olduðunu sergilemek olanaklýdýr.
Ancak pragmatizmin en önemli sonucu, çizilen senaryolarýn bireyler ve kitleler tarafýndan benimsenmesi ve buna uygun olarak
geliþmelerin deðerlendirilmesidir. Bu öylesine
yaygýn bir durum yaratmýþtýr ki, hemen her
ekonomik, sosyal ve siyasal geliþme birer senaryo konusu olmuþtur.
Örneðin, A. Öcalanýn Kenyadan getirilmesi olayý, çizilen senaryoya uygun olarak deðerlendirilmekte ve geliþmeler de bu senaryoya uygun olarak izlenmektedir. PKKnin
söyleminde Baþkan Apoya yönelik uluslararasý komplo olarak tanýmlanan senaryoya
göre, Baþkan Apo, Türkiye, ABD, Ýsrail, Yunanistan, Almanya, Ýtalya, Rusya ilanihayet...
gibi ülkelerin hazýrladýklarý bir komploya kurban gitmiþtir.
Çizilen senaryoya göre, ABD, Suriye ile
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gizli görüþmeler yaparak ve Türkiyenin saldýracaðý tehdidinde bulunarak Hafýz Esadý
kandýrmýþ ve bunun sonucunda Baþkan
Apo Suriyeden çýkmak zorunda kalmýþtýr.
Ancak senaryonun yazdýðýna göre, Baþkan
Apo Suriyeden çýkmadan Yunanistandan
güvence almýþtýr. Yunanistan ABDnin talimatýyla Baþkan Apoya bu güvenceyi vermiþtir. Ancak bu sözde güvencenin tek
amacý, Baþkaný Suriyeden çýkartmak olduðundan, Yunanistan verdiði sözü tutmamýþtýr. Bunun üzerine Baþkan Apo, Avrupanýn
üstünde uluslararasý komplocu güçlerle tek
baþýna kalmýþtýr. Ve Kenyada senaryo sonuçlanmýþtýr.
Görüldüðü gibi, herþey santranç tahtasýndaki taþlar gibi, belli kurallar içinde hareket
etmiþ, hamleler zaman içinde yapýlmýþ ve sonuç alýnmýþtýr. Ancak belli bir güce sahip PKK
örgütlenmesinin ne olduðu ise, bu senaryo
içinde yer almamaktadýr. Kendi sözcükleriyle
söylersek, Baþkan Apo Kürdistana gitmeyi
düþünüyor iken, nasýl olup da Avrupanýn
üstünde tek baþýna kaldýðý bilinmemektedir.
(Burada bir neden olarak, deðiþik bireylerin
bu komploda yer aldýklarý ve bunlarýn Baþkan Apoyu dolaylý yönlendirdikleri söylenmektedir. Bugüne kadar herkesi yönlendirdiði söylenen Baþkanýn, nasýl yönlendirilen konumuna geçtiði ise yine karanlýkta kalmaktadýr.)
Oysa ki, tarihin materyalist kavranýþý, bu
geliþmelerin, dünya çapýndaki geliþmelerin bir
parçasý olduðunu, yerel ve uluslararasý sýnýf
iliþkilerindeki deðiþmelerin bir yansýsý olduðunu açýkça ortaya koymaktadýr. Ama yine de,
senaryolar ve komplo planlarý raðbet görmeye devam etmektedir.
Ülkemiz somutunda benzer bir durum,
genelkurmayýn devletin yeniden yapýlandýrýlmasý söylemiyle birlikte ortaya çýkmýþtýr.
Genelkurmay baþkanlýðý tarafýndan çeþitli
gazetecilere verilen brifinglerde ortaya konulan senaryoya göre, devletin yeniden yapýlandýrýlmasý bir zorunluluktur. Genelkurmayýn yeniden yapýlandýrma planý, mevcut
demokrasinin geniþletilmesini ve demokrasi
karþýtlarýnýn tasfiye edilerek demokratik katýlýmýn yaygýnlaþtýrýlmasýný öngörmektedir.
Çizilen senaryoya göre, devlet, yeniden
yapýlandýrma çerçevesinde tehdit önceliðini
deðiþtirmektedir. Düne kadar iç ve dýþ tehdit
sýralamasýnda birinci sýrada yer alan bölücü
ve yýkýcý terörizmin yerini demokrasi karþýtlarý ve þeriatçýlýk almýþtýr. Böylece yapay
olarak þeriatçýlýk bir tehdit olarak öne çýkarýlarak, anti-þeriatçý cephe yaratýlmasý

planlanmýþtýr. Bu senaryo gereðince, þeriatçýlýða karþý olan, ancak mevcut düzenden de
hoþnut olmayan kesimler, yapay bir biçimde
bu cephe içinde yer almaya zorlanacak ve
böylece mevcut düzene karþý muhalefet etkisizleþtirilecektir. Doðal olarak, sol örgütlenmeler de, bu çerçeve içinde yerlerini almýþ olacaklardýr. Sonal amaç, devrimci mücadelenin
tasfiye edilmesidir. Yapay bir þeriatçýlýk tehlikesi karþýsýnda solun, mevcut laik düzenin savunucusu haline getirilmesi amaçlanmaktadýr. vs. vs...
Buna karþý, Amerikan emperyalizminin
yeni dünya düzeninin bir parçasý olarak tanýmlanan ikinci bir senaryo ortalýða atýlmýþtýr. Bu ikinci senaryoya göre, Amerikan emperyalizmi, yeni dünya düzeni çerçevesinde ulusal devletleri ortadan kaldýrmak istemektedir. Bu amaçla, ülkemizde II. cumhuriyetçileri piyasaya sürmüþtür. Globalizmin
savunucusu küçük-burjuva aydýnlarýnýn baþýný
çektiði bu II. cumhuriyetçiler, ulus-devlete
karþý ümmet-devleti savunan þeriatçýlarla
ittifak kurarak, kemalist devleti ortadan kaldýrmak istemektedirler. Bu amaçlarýna ulaþabilmek için, kemalizm karþýtý her kesimle ittifak peþinde koþmaktadýrlar. Bu baðlamda Kürt ulusal hareketi ve solla ittifak kurmaya çalýþmaktadýrlar. Böylece, sol örgütler antikemalist bir temelde reformist ve þeriatçýlarla
cephe oluþturarak, Amerikan emperyalizmine yedeklenecektir. Sonal amaç, devrimci
mücadelenin tasfiyesidir. vs. vs...
Böylece, dört taraflý bir senaryolar zinciri, mevcut geliþmelerin tahlili için veri haline
gelmektedir. Taraflardan birincisi, yeni dünya
düzeni ve globalizmin sahibi Amerikan
emperyalizmidir. Ýkincisi, genelkurmay baþkanlýðý ve kemalist devlettir. Üçüncüsü, þeriatçýlar. Ve dördüncüsü, sol örgütler ve devrimci mücadeledir.
Artýk bireyler için (hatta sol örgütler için)
bu senaryolardan birisini (olmazsa bir
üçüncüsünü yazabilirler) kabul etmek ve
geliþmeleri bu çerçevede deðerlendirmekten
baþka yapacak bir þey kalmamaktadýr.
Örneðin Yargýtay Baþkaný Sami Selçukun
konuþmasý, hangi senaryonun seçildiðine ve
hangi kesimde olunduðuna baðlý olarak deðerlendirilebilecektir. Sami Selçukun ne dediðinin deðil, niçin dediðinin önem kazanmasýnýn nedeni de budur. Sami Selçukun Jakobenizme karþý olduðunu söylemesinin amacý, devrimci mücadeleyi tasfiye etmektir; hedefi, demokrasi söylemi çerçevesinde sol
örgütleri küçük-burjuva reformistleri ile þeriatçýlarýn kurduklarý demokrasi cephesine
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katmak ve bu yolla tasfiye etmektir. Böylece
Sami Selçukun aslî görevi, Yargýtay Baþkaný
olmaktan çýkmakta, bu cephenin oluþturulmasý haline gelmektedir.
Karþýt senaryo sahiplerine göre ise, Sami
Selçuk, Amerikan emperyalizmi tarafýndan
satýn alýnmýþtýr. Amacý, Amerikan emperyalizminin yeni gözdesi Fettullah Gülenin ýlýmlý
islamý çerçevesinde ulusal devleti tasfiye etmektir. Onun aslî görevi, anti-emperyalist,
laik ve demokratik cepheyi daðýtmaktýr.
Böylesine yalýnlaþtýrýlmýþ ve yalanlaþtýrýlmýþ
senaryo ve komplolar ortamýnda, mevcut
durumun bilimsel tahlili, kaçýnýlmaz olarak
fazla felsefi kalmaktadýr. PKKnin içinde bulunduðu tasfiye süreci, ÖD Partisinin, DÝSKin
ve diðer legal sol örgütlenmelerin reformist
bir çizgiye oturmasý ve DSnin legalizme kayýþý
gözönüne alýndýðýnda, sýnýfsal tahlillerden çok
politik tahlillerin yapýlmasý gerektiði düþünülmektedir. Böylece sýnýfsal tahliller ile politik tahliller birbirine karþýt olarak kavranabilmektedir. Sürecin nedenleri deðil, nereye
evrileceðine iliþkin her tahlil, yani senaryo
revaç görmektedir.
Ýþte 12 Eylülden günümüze kadar kitlesel
ölçekte sürdürülen depolitizasyon ve buna
paralel olarak ülkemiz solunda ortaya çýkan
ideolojisizlik, her türlü bilimsel tahlil ve saptamanýn bir yana býrakýlmasýný, tarihsel süreçlerin sýnýfsal iliþkilerle deðil, birey ya da siyasal
gruplarýn iliþki ve çeliþkileri ile açýklanmasý
mantýðýný getirmiþtir.
Bu öylesine bir mantýk oluþturmaktadýr ki,
günümüz koþullarýnda geliþen dünya ekonomik buhranýnýn bir sonucu olan büyük tekeller arasýndaki birleþmeleri bile, deðiþik
komplolarýn bir parçasý olarak deðerlendirebilmektedir. Büyük uluslararasý komplo
teorisyenleri için, Alman otomotiv tekeli Daimler-Benz ile Amerikan otomotiv tekeli Chryslerin birleþmesi haberi, Japon emperyalizmine karþý bir komplonun bir parçasýdýr.
Küçük otomobil üretiminde önemli bir yere
sahip olan Fiat ile Amerikan General Motors
firma- sýnýn birleþmesi de, ayný þekilde Japon
emperyalizmine yönelik kuþatmanýn yeni
bir adýmý olacaktýr.
Þüphesiz bu senaryo yazarlarý, yeni gelen haberlerle, örneðin, Daimler-Benz ile Chryslerin birleþmesiyle ortaya çýkan yeni þirket
DaimlerCryslerin Japon otomobil þirketi Mitsubishiyi satýn almalarý haberiyle þaþkýnlýða
uðratýlabilir. Ama onlarýn þaþkýnlýðý fazla sürmeyecektir ve diyeceklerdir ki, bu yeni geliþme Japon emperyalizminin Alman ve Amerikan emperyalizmi tarafýndan köþeye sýkýþtýrýl-

masý planýnýn bir parçasýdýr ve Mitsubishinin
satýn alýnmasýyla Japon emperyalizmi içten
çökertilmeye çalýþýlmaktadýr vs. vs...
Ve yine sorulacaktýr, iki büyük Alman mali
sermaye tekelini oluþturan Deutsche Bank ile
Dresdner Bank neden deðil, hangi amaçla
birleþmiþtir? Yanýt, hangi senaryoya sahip
olunduðuna göre deðiþik biçimlerde gelecektir. Peki denilecektir AOL ile Time-Warner
(CNN) birleþmesinin amacý nedir? Ve yanýt
ayný þekilde senaryoya bakýlarak verilecektir.
Oysa ekonomi-politikle az çok tanýþýklýðý
olan ve kapitalist ekonominin buhranlarýna
iliþkin biraz birþeyler bilen herkesin bildiði gibi, ekonomik buhran dönemlerinde sermayelerin deðersizleþmesi, yani deðer kaybetmesi
gündemdedir. Büyüyen meta stoklarý, daralan
taleple birleþerek pekçok kapitalistin iflasýna
yol açarak, sermayenin deðer yitirme sürecini geliþtirir. Böyle bir ortamda, þirketlerin öz
sermayelerini artýrmalarý bir zorunluluktur.
Tekeller arasýnda ortaya çýkan birleþmeler, bu
zorunluluðun sonuçlarýdýr. Ekonomik buhranýn geliþme seyri ve süresi, bu birleþmelerin
ortaya çýkardýðý öz sermaye artýrýmlarýnýn ne
denli yeterli olup olmayacaðýný belirleyecektir. Bütün bunlarýn ekonomi-politikteki karþýlýðý
ise, her ekonomik buhran sonrasýnda sermayenin merkezileþip yoðunlaþmasýnýn artmasý,
yani tekelleþmenin hýzlanmasýdýr.
Bu bilimsel gerçekler, süreçlerin þu ya da
bu kesimin yazdýðý ya da yazdýrttýðý senaryo
ya göre geliþtiðini düþünen bir mantýk için
pek bir þey ifade etmeyecektir. Bu mantýk
çerçevesinde olaylara bakanlar, geliþmelerdeki nesnel koþullarý deðil, öznel istemleri belirleyici kabul edecektir. Ve diyeceklerdir ki,
eðer bugün büyük tekeller kendi aralarýnda
birleþiyorlarsa, bu onlarýn daha büyük bir tekel meydana getirme isteminin bir sonucudur. Bu mantýða göre, bu tekellerin akýllý yöneticileri, dünyada meydana gelen geliþmelerin olasý sonuçlarýný saptayarak, bugünden
istemsel önlemler almak durumunda olduklarýndan, bu birleþmeler ortaya çýkmýþtýr. Ancak
bu akýllý yöneticilerin, bugün deðil de, neden üç-beþ yýl önce ya da üç-beþ yýl sonra
bu birleþmeyi istemedikleri ise açýklanmasý
gerekmeyen sorular durumundadýr!
Yeniden ülkemiz somutuna dönecek olursak, geliþen siyasal olaylarýn, ayný mantýk çerçevesinde öznel nedenlerle açýklandýðýný görüyoruz:
Örneðimizde olduðu gibi, Genelkurmayýn
istemsel olarak yaptýðý söylenen dýþ ve iç tehdit sýralamasýnýn deðiþtirilmesine paralel ola-
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rak baþlatýlan 28 Þubat süreciyle DYP-Refah
Partisi hükümeti düþürülmüþ, Refah Partisi
kapatýlmýþ, Erbakana siyasal yasak getirilmiþtir. Ancak Erbakanýn siyasal yasaðýndan en
fazla yararlanacak olan kiþinin Tayyip Erdoðan
olduðu görülünce, bu kez de T. Erdoðana
sudan nedenlerle dava açýlarak siyaset yasaðý getirilmiþtir. Böylece þeriatçý kesim içinde
yenilikçilerin önü açýlmýþtýr. Ajan provakatör takipçisi mantýkla yazýlmýþ bir baþka senaryoya göre ise, bu geliþme, kemalist devletin Refah Partisi içindeki ajanlarýnýn önünü açmak amacýyla gerçekleþtirilmiþtir.
Hiçbir bilimsel ve tarihsel bilgiyi gerektirmeyen, dolayýsýyla sýradan bir mantýk tarafýndan kolayca kavranabilir ve anlaþýlabilir olan
bu saptamalar (tesbitler), kaçýnýlmaz olarak
daha fazla raðbet görmektedir.
Oysa ki, sürecin bilimsel tahlili açýkça göstermektedir ki, geliþen siyasal olaylar, geliþen
dünya ekonomik buhraný koþullarýnda sömürücü sýnýflar arasýndaki çeliþkilerin keskinleþmesinin bir sonucudur. Çeliþkilerin giderek
keskinleþmesi, kaçýnýlmaz olarak sömürücü
sýnýflar arasýndaki deðiþik ayrýþmalarý ve ittifaklarý ortaya çýkarmaktadýr. 28 Þubat süreci, tümüyle iþbirlikçi-tekelci sanayi burjuvazisi
ile tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisi arasýndaki çeliþkinin ortaya çýkardýðý çatýþmanýn bir sonucudur. Bunun en somut görüngüsü ise Refah-Yol hükümetinin bedelsiz
otomobil ithalatý uygulamasý olmuþtur. Bu
uygulama, bir yandan Almanyadan kullanýlmýþ otomobil ithalini gümrüksüz hale getirirken, diðer yandan Erbakanýn uzak-doðu Asya
gezisiyle Endenozya ve Malezyadan otomobil ithalatý gündeme getirilmiþtir. Bu durumun
yerli otomobil üreticilerinin (Renault ve
Fiatýn) iç pazardaki gücünü azaltacaðý ve satýþlarýný düþüreceði açýktýr. Renault otomobillerinin üreticisi durumunda olan Ordu Yardýmlaþma Kurumu (OYAK) ve Fiat otomobillerinin üreticisi durumundaki Koç Holding,
doðrudan Genelkurmayýn devreye girmesiyle,
bu rakiplerinin devre dýþý býrakýlmasýný saðlamýþtýr.
Her iki kesimin de, ellerindeki tüm siyasal güçleri kullanarak sürdürdükleri bu savaþýn ikinci aþamasýnda, iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin, tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisinin kredi olanaklarýný kýsmasý gündeme gelmiþtir. Ýlk anda islamcý sermaye
denilen kesimin buna karþý yanýtý, kâr payý
esasýna dayalý yüksek faizli mevduat toplamayý geniþletmesi olmuþtur. Bunun üzerine,
ülke dýþýndan yapýlan tüm para transferleri ve
bu þirketlerin tüm parasal iþlemleri denetim

altýna alýnmýþtýr. Ve tam bu evrede Asya krizi patlak vermiþ ve baþta Endenozya olmak
üzere bir dizi Asya kaplaný büyük bir ekonomik çöküþle yüzyüze gelmiþtir. Bu geliþmeye paralel olarak islamcý sermayeye yönelik önlemler etkili olmaya baþlamýþ ve bu kesim içinde bölünmeler baþ göstermiþtir.
Oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar arasýndaki bölünme ve ayrýþmanýn ilk somut sonucu, 18 Nisan seçimlerinde MHPnin oylarýndaki artýþla belirginleþmiþtir. Ardýndan aralarýnda MÜSÝAD baþkanýnýn bizzat kendi þirketi
de dahil olmak üzere, pekçok islamcý
sermayeye dayanan þirketlerin iflas etmesi
ya da ödeme güçlüðü içine girmesi, bu kesimdeki bölünme ve ayrýþmayý hýzlandýrmýþtýr.
Bunun sonucu ise, Refah Partisi içinde yenilikçilerin giderek seslerini yükseltmeleri ve
parti yönetimine aday olmalarý olmuþtur.
Refah Partisi içindeki yenilikçilerin en
temel özelliði, tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisi ile oligarþi arasýndaki iliþkilerde
çatýþma yerine uyumu esas almalarýdýr.
Bu, onlarýn basit bir tercihi, yani istemi deðil, iþbirlikçi-tekelci burjuvaziye karþý uzun yýllardýr sürdürülen mücadelenin baþarýsýzlýða
uðramasýnýn bir sonucudur. Refah Partisi baþkanlýðýna yenilikçilerin adayý olarak ortaya
çýkan Abdullah Gülün tüm söylemi, oligarþi
ile yeni bir uyum sürecinin baþlatýlmasýna
dayanmaktadýr.
Þüphesiz geliþen siyasal olaylarýn bu tahlili
karþýsýnda bir baþka senaryo yazýlmasý ve
olaylarýn buna uygun olarak geliþtiðinin söylenmesi olanaklýdýr. Böyle bir mantýk için,
1976 baþlarýnda Ýlker Akman yoldaþ tarafýndan yazýlmýþ olan Mevcut Durum ve Devrimci
Taktiðimiz yazýsýndan o dönemde Erbakanýn
genel baþkaný olduðu MSP ile ilgili deðerlendirmesini aktaralým:
Sýnýfsal olarak, CHPnin dayandýðý
sýnýfsal tabana, yani orta ve küçük sermaye kesimlerine dayanýr. Anadolu esnaf zanaatkar sermayesi ile tüccar-tefeci sermayenin desteðini almýþtýr. Emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin 12
Mart sonrasý hükümetler dönemindeki hýzlý ve hakimiyet saðlayýcý geliþmesine bir tepki olarak (daha önce ayný
gerekçelerle ortaya çýkan ve 12 Mart
döneminde kapatýlan MNPnin yerine)
ortaya çýkmýþ ve APnin politik geri çekiliþi ile birlikte, bir güç olmuþtur. Antitekelci, anti-faizci tutumu aslýnda, tekellere ve faize karþý oluþundan deðil,
temsil ettiði orta sermaye kesimlerinin
ekonomik olarak geliþmesini ve tekel-
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leþmesini saðlamak için kendi politikasýný sürdürmek istemesindendir.
MSP aslýnda, ülkemizin iç dinamiði gereði ortaya çýkan ve ülkemizdeki emperyalist-kapitalist üretim iliþkileri ile
filizlenen kapitalist unsurlarýn tepkilerini bünyesinde toplamýþ bir partidir.
Bu tepkiler, özünde oligarþiye karþý
olan tepkilerdir. Ve politik bir silah olarak kullanýlan din ile birlikte, köylülüðün de sýnýfsal desteðini almýþtýr.
MSPnin demokratikliði, gerek oligarþiye karþý muhalefet eden orta ve
küçük sermaye kesimlerine politik sözcülük saðlamak, gerekse dini politik
bir alet olarak kullanmak istemesindendir. Programýna dikkat edilecek
olursa, üretici güçleri hýzlý bir þekilde
geliþtirmek istediði görülür. Ne var ki,
mevcut üretim iliþkilerine olan tabiyeti
gereði, program, kaðýt üzerinde kalmaya mahkumdur. Ve giderek AP içinde
erimek zorundadýr. Oligarþiye olan tepkileri, engelleyici bir noktaya ulaþtýðý
zaman, laikliðe karþý olmaktan dolayý,
her an politika dýþý býrakýlabilir. 12
Ekim seçimlerinde gerileyiþi, misyonunu APye kaptýrmýþ olmasýndandýr.
MSP, oligarþiye tepki olarak doðmasýna karþýlýk, bunu politika olarak sürdürememesi sonucu, APnin liberalizmi
içinde erimiþ, MSPyi destekleyen sýnýflar, çatýþma yerine uyumu yeðlediklerinden, APye kanalize olmuþlardýr. MSP, politik etkinliðini kaybetme
durumuna gelmiþtir, ancak, orta ve küçük sermaye kesimlerinin oligarþiye
olan tepkileri ortadan kalkmýþ deðildir.
MSP, bu durumu kullanarak tekrar politik etkinlik saðlamak için, AP ile uzlaþmazlýk konularýný öne çýkarmak zorundadýr.
Bu saptamalarýn yapýldýðý tarihte oligarþinin en büyük siyasal temsilcisi S. Demirelin
APsidir. Dolayýsýyla çatýþma yerine uyuma
yönelen kesimlerin AP liberalizmi içine kayýþlarý gündemdedir. Bugün ise, 1960-80 döneminin APsi gibi bir siyasal oluþum bulunmamaktadýr. APyi oluþturan kesimler DYP,
ANAP ve MHPye daðýlmýþ durumdadýrlar. Bunun sonucu olarak uyum yanlýsý yenilikçilerin liberalizmi bugün için herhangi bir kesime kanalize olmak durumunda deðillerdir.
Refah Partisi içindeki mücadelenin sonucuna göre yenilikçilerin liberalizmi kendisine
yeni bir yön çizecektir.
Görüldüðü gibi, oraya çýkan siyasal geliþ-

melerin kökleri çok daha derinlerde yatmaktadýr ve uzun bir tarihsel dönemi kapsamaktadýr. Bu da, günümüzdeki senaryo
yazarlýðýnýn ne denli yüzeysel olduðunu açýkça göstermektedir.
Ancak senaryo kavrayýþýnýn yaygýnlýðý,
solda ve küçük-burjuva aydýn kesimde baþka
sonuçlar da ortaya çýkarmýþtýr. Olaylarýn ve
olgularýn nedenlerini ortaya çýkarmaya yönelik bilimsel tahlillerin terkedilmesi ve geliþmelerin güncelliðine baðlý olarak deðiþen senaryolara itibar edilmesi, zaman içinde her türlü tahlil yapma kavrayýþýný da köreltmiþtir. Bu
körelmenin sonucu ise, geliþen olaylarýn nedenlerinin ortaya konulmasý gerektiðinde
açýkça görülür olmuþtur. Örneðin Avusturya
da yapýlan seçimlerde aþýrý saðcý Haiderin
FPÖsinin oylarýný artýrarak ikinci büyük parti
haline gelmesi ve daha sonra hükümet ortaðý
olmasý karþýsýnda küçük-burjuva aydýnlarýnýn
yaptýðý tahlillerin yüzeyselliðinin nedeni, bu
tahlil yapma kavrayýþýnýn körelmesinin sonucudur.
Avusturyada aþýrý saðcý olarak tanýmlanan ýrkçý-milliyetçi bir partinin bu kadar yüksek oyu neden aldýðý tahlil edilmeye çalýþýldýðýnda, öncelikle Haiderin partisinin faþist
bir parti olup olmadýðý konusunda bir saptama yapýlamamaktadýr. Çünkü, bu tahlil yapma yeteneðini yitirmiþ kesimlere göre, faþist
bir partinin Avrupa ülkelerinde etkili olabilmesi için, Hitler ve Mussolini örneðinde olduðu
gibi, büyük bir ekonomik buhranýn sonucu
olarak yüksek enflasyon, iþsizlik ve yoksulluðun varolmasý gerekmektedir. Böylece faþist
parti, böyle bir ortamda faþist demagojiyi kullanarak iþsiz kitleleri kendi etrafýnda toplar ve
bunlarý vurucu güç olarak kullanarak iktidara gelir. Oysa, günümüz Avusturyasýnda
böyle bir yoksulluk ve iþsizlik durumu olmadýðý gibi, enflasyon %2ler civarýnda seyretmektedir. Öyleyse, demektedir küçük-burjuva
aydýnlarý, Haiderin yükseliþinin nedenlerini
baþka yerde aramak gerekir, örneðin BatýAvrupa topluluklarýnýn monolotik kültürel
yapýsýnda.
Oysa ki, Avusturyadaki geliþmeler, hemen
hemen tüm ülkelerde ortaya çýkan benzer
geliþmelerden farklý deðildir.
Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýyla birlikte ortaya çýkacaðý varsayýlan yeni pazarlar,
dünya çapýnda burjuvazinin her kesiminde
büyük bir bayram havasý estirmiþtir. Geniþleyen kapitalist dünya pazarýndan kendisine de
pay düþeceðini düþünen her türlü sermaye
kesimi, tüm yatýrýmlarýný ve üretimlerini bu
geniþleyen pazara göre yönlendirmiþlerdir. An-
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cak geliþmeler, beklenen pazar geniþlemesinin somutta talep artýþý yaratmadýðýný göstermiþ ve bu alana yönelik yapýlmýþ yatýrýmlar
durma noktasýna gelmiþtir. Bu ortamda baþ
gösteren dünya ekonomik buhraný, çokuluslu tekeller ile ulusal pazara yönelik üretim yapan tekeller arasýndaki çeliþkiyi keskinleþtirmiþtir. Çokuluslu tekeller globalizm sloganý
ile ekonomik buhranla baþlayan talep darlýðýný
emperyalist ülkelerin iç pazarlarýna yönelerek
telafi etmeye çalýþmýþlardýr. Bu durum, kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ülkelerdeki iç
dengeleri sarsmýþ ve ulusal iç pazar için üretim yapan sermaye kesimleri ile GATT vb.
anlaþmalarla bu pazarlara yönelen çokuluslu
tekelci sermaye arasýndaki çeliþkiyi keskinleþtirmiþtir. Bu çeliþkinin politik sonucu ise,
ulusal iç pazar için üretim yapan sermaye kesimlerinin artan oranda globalizme karþý
milliyetçilik bayraðýna sarýlmalarý olmuþtur.
Emperyalist ülkelerin iç pazarlarýnýn artan
oranda çokuluslu tekellerin denetimi altýna
girmesi karþýsýnda himayecilik söyleminin
yeniden gündeme gelmesini saðlayan da bu
siyasal geliþme olmuþtur. Bugün Avusturyada
hükümet ortaðý durumuna gelen milliyetçi
partinin güçlenmesinin nedeni de, Almanya
da geliþen yabancý düþmanlýðýna dayanan
milliyetçiliðin geliþme nedeni de bir ve aynýdýr.
Dünyada ve ülkemizde geliþen ekonomik,
toplumsal ve siyasal olaylar karþýsýnda pragmatizmin senaryo anlayýþýyla çizilen tüm
tablolar, somutlukta teker teker etkinliðini yitirirken yeni senaryolarýn ortalýða sürülmesi
rutin bir durum yaratmaktadýr. Bu durumun
soldaki yansýsý, A. Öcalanýn Kenyada tutsak
edilmesi olayýnda olduðu gibi, Susurluk vb.
olaylarda da ortaya çýkmýþtýr. Örneðin, M.
Aðarýn açýklayamayacaðýný belirterek ifade
ettiði 1000 operasyon gerçekleþtirdik sözü,
yeni bir senaryonun yazýlmasýný getirmiþtir.
Artýk pek çok sol dergide, oligarþinin ve emperyalizmin 1000 operasyonuna iliþkin yeni olgular ve olaylar ortaya konulmaya ve
Amerikan emperyalizminin operasyonlarý
sürüyor türünden diziler yayýnlanmaya baþlamýþtýr. Böylece tekil olaylar, büyük bir planýn parçasý olarak sunulmaya baþlanýlmýþtýr.
Oysa, gerçeklikte 1.000 deðil, binlerce operasyon sözkonusudur ve tümü de tek bir sürecin parçalarýdýr: Devrimci mücadelenin engellenmesi. Bundan öte, þaþýrtýcý, bilinmeyen, büyük bir plan sözkonusu olmadýðý
gibi, bu operasyonlarýn bu tarzda ifade ediliþi
oligarþik devlet aygýtýnýn özünün gözlerden
kaybolmasýna ve giderek belirli bir kesimin

gizli operasyon aygýtý olarak algýlanmasýna
neden olmaktadýr.
Haber baþýna ücret alan gazetecilerin, süreçleri (haberleri de diyebiliriz) tekil parçalara ayýrarak ve her bir tekil parçayý ayrý bir haber konusu yaparak oluþturduklarý haberler,
bu ortamda sol yayýnlarýn en temel malzemesi olduðundan, bu tekil haberleri birleþtirecek
bir senaryo kolayca etkili olabilmiþtir. Böylece popülizm sol yayýnlarýn ayrýlmaz bir parçasý haline gelmiþtir.
Bu etkileþimin bazý kesimler üzerindeki
sonuçlarý çok daha çarpýcý olmuþtur. Örneðin,
bugün Yaþadýðýmýz Vatan adýyla vatanseverlerin yayýný olduðunu ilan eden kesim, daha düne kadar halk sýnýfýna yerleþtirdiði bir
kaç kiþi ile eðitim çalýþmasý yapan Selim
abi popülizminden uzaklaþarak, ihtiyar ile
delikanlýnýn sohbetleriyle bilgi ýþýðý saçmaya baþlamýþlardýr. Dün Selim abi, geliþen
olaylarý sýð bir teorik çerçeve içinde senaryolaþtýrýrken, bugün ihtiyar tüm teorik zorunluluðundan sýyrýlarak delikanlýya yeni
senaryolar sunmaktadýr.
Soldaki legalizme kayýþlarý, popülizmi, tekil olaylarý senaryo çevresinde bütünleþtirme eðilimlerini ve de her türlü teorik temelden uzaklaþýlmasýný büyük bir keyifle izleyen küçük-burjuva reformist aydýnlarý ise, eski solcu olmanýn avantajlarýyla oluþturduklarý
yeni mekanlarýnda yeni açýlýmlarýn senaryolarýný yazmaya baþlamýþlardýr.
Her türlü bilimsel bilginin, teorik belirlemenin kolayca bir yana konulmasýyla etkinliðini artýran senaryoculuk, ortaya koyduklarýný kanýtlamak zorunda olmadýðý için ve
sonal olarak bunlar onun düþüncesi olarak
kabul edileceði için hemen her kesimde kendisine uygun insanlar bulmuþtur. Ýdeolojisizliðin, teorik bilgiden kaçýþýn övüldüðü, tersini
savunanlarýn demagojik söylemlerle susturulmaya çalýþýldýðý bir dönemde, bu insanlar
belirli bir süre iþlevlerini yerine getirmekte ve
bir sonraki zaman içinde yerlerini bir baþka
senaryo yazarýna terk etmektedirler. MÝT
ajanlarýnýn, söylenenlerin kanýtý bir kaynak
olarak gösterildiði bir dönem sonrasýnda solda ortaya çýkan manzara, sadece bir dergi ya
da gazetenin sayfalarýnýn doldurulmasý olmuþtur. Birikim çevrelerinin çok sevdikleri
deyimle ifade edersek, artýk söz bitmiþtir.
Sonuç olarak, ülkemiz solunda egemen
olan pragmatizm, popülizm, legalizm vb., her
türden sýradanlýðýn kendisine yer bulabildiði
ve kiþilerin mevcut düzenden geldikleri gibi
kaldýklarý, deðiþmelerinin ve deðiþtirilmelerinin düþünülmediði bir oluþum haline dö-
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nüþmüþtür. Söylediklerini, iddia ettiklerini herhangi bir ölçüyle ölçemeyen, dolayýsýyla Marksizm-Leninizmin evrensel belirlemelerinin bir
ölçü olarak kabul edilmediði bu oluþumlar,
yaþanýlan anýn egemen eðilimleriyle birlikte
varolmaktadýrlar. Böylece egemen sýnýfýn ideolojisi, kültürü sol oluþumlarýn ideolojisi ve
kültürü haline getirilmiþtir. Ve bu ortamda, bu
oluþumlarýn içinden birileri, dün söyledikleri
ile bugünkü arasýndaki farklýlýðý sorabilecek
durumda olmadýklarý gibi, dün yeni bir senaryo ile yeniden yazýlabilir, düzeltilebilir olmuþtur. Vatanseverlerin ihtiyar ile delikanlýsýnýn diyaloglarýnda olduðu gibi, artýk yeni yetiþen devrimci kuþaða bilgi aktaracak
fazla da kimse kalmamýþtýr. Çünkü bilgi öðrenilmez, sadece aktarýlýr! Böylece MarksizmLeninizmin tüm teorik birikimi, bilgi hazinesi
olduðu gibi dururken, yeni yetiþen kuþaða bilgi aktarmak için ihtiyar bulmaktan baþka
yol da kalmamýþtýr. Selim abinin birkaç yýl
içinde böylesine ihtiyarlamasý, solun nasýl
eridiðinin traji-komik bir görüngüsüdür.
Durum tahlillerinin yerini komplolar ve
senaryolarýn aldýðý bir dönemde sol oluþumlarda görülen popülist-arabesk kültür eðilim-
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leri çok daha etkili olmuþtur. Aþaðýda aktaracaðýmýz yazý, geçen ay birinci sayý ile yayýnlanmaya baþlayan Devrimci Demokrasi adlý
dergiden alýnmýþtýr. Her türden sýradan ifadeler, deyimler, sözcüklerin yer aldýðý bu yazý,
ayný zamanda gelinen noktanýn nasýl bir çürümeyi ifade ettiðini de göstermektedir:
Ýbocunun derdinden ancak Ýbocu
anlar. Ýbocu nev-i þahsýna münhasýrdýr. Çünkü Kaypakkaya geleneði siyasi sahnede bambaþka bir ekolü temsil
eder. Kaypakkaya ekolünden gelenler,
baþka siyasetlerde kendilerini ifade
edemezler. Özkaynaktan kopsada, dili
ve deðer yargýlarý Ýbocuyu belli eder.
Meramýný anlatamaz. Çatlasa da patlasa da oraya bir türlü ayak uyduramaz...
Enver Gökçe affetsin, Meþhur þiirinin dizelerini þimdi, deðiþtirip terennüm etmekte fayda var: Dost dost! Ýlle
de Birlik!
Fiyakalý olduðu için deðil, geleneðin
tarihini yaz-boz tahtasýna çevirmek için
deðil, þunun için Birlik...[*]
Burada, daha fazla söylenecek þey yoktur,
söz bitirilmiþtir!
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Sol Yayýnlarda Popülizm
Ya da Lümpen-Arabesk Kültürün
Egemenliði
[Bu yazý, ilk kez Kurtuluþ Cephesinin Mayýs-Haziran 1994 tarihli 19. sayýsýnda yayýnlanmýþtýr.]

Son zamanlarda Türkiye sol hareketlerinin
yayýn politikalarýnda önemli geliþmeler oldu.
Yýllar boyu aylýk legal teorik-politik dergi çýkarmak baþlý baþýna eylem olarak kalmýþken,
son dönemde ilkin 15 günlük ve ardýndan
haftalýk olarak yayýnlanan legal sol dergiler çýkartýlmaya baþlandý. Hemen hemen her haftalýk legal sol dergi, neredeyse düzenin günlük basýnýyla rekabet eder düzeyde bir muhabirler ve bürolar aðý kurmaya yöneldi. Kimileri
bunu günlük bir gazete çýkarmanýn hazýrlýklarý
olarak tanýmladýlar. Böylece legal sol yayýn
alaný neredeyse 1970-71 ve 1979-80 dönemi
ile yarýþýr hale geldi.
Bu moda içinde, kendisini THKP-C geleneðinden geldiðini ilan edenlerin baþý çekmeleri de bir baþka orijinallikdir. Oysa
THKP-Cnin yayýn politikasý belirlenirken, bu
moda akým için Mahir yoldaþ þöyle diyordu:
Bugün, ülkemizde, revizyonizmin
etkinliðini çeþitli alanlarda görmek
mümkündür. Mesela, sosyalist aydýnlar
için ayrý seksen sayfalýk bir aylýk dergi, orta seviyede olanlar için haftalýk
onaltý sayfalýk bir dergi, iþçi ve köylü
kitleleri için de bir kitle gazetesi çýkarma; revizyonist bir yayýn politikasýnýn
ifadesinden baþka birþey deðildir.
Bütün bunlar ülkemiz solunda yýllar boyu
tartýþýlmýþ konular olmasýna raðmen, moda
akým her yeri kaplamýþtýr. Üstelik bunlarýn
Marksist-Leninist belirlemelerle ilgi ya da ilgisizlikleri üzerine hiçbir þey söylenmeksizin.
Sanki herkes ben yaptým oldu mantýðý içinde olmada sözleþmiþ gibidirler. Her türlü devrimci ilke ve deðer bir yana býrakýlmýþtýr. Bunun, solda yýllar boyu egemen olan revizyonizmin ve oportünizmin oluþturduðu bir temel
üzerinde þekillendiði her türlü tartýþmanýn
dýþýndadýr.
Ancak legal sol yayýnlarda ortaya çýkan ki-

mi ifadeler, yazýlar, haberler sorunun bununla sýnýrlý olmadýðýný da göstermektedir. Bu yayýnlara þöyle bir göz atýldýðýnda, ilk göze çarpan olgu, popülizm ve arabesk-lümpen kültür öðeleridir.
Herhangi bir özel radyo ya da televizyon
yayýnýnda duyulabilecek lümpen kültür terimleri (ki buna argo demek bile zorlaþmýþtýr)
herhangi bir legal sol yayýnda açýkça kullanýlabilmektedir. Ayný þekilde herhangi bir popüler mizah dergisinde görülebilen arabesk çizgiler ve espriler, legal sol yayýnlarda özel
teþvikli özel sayfalar haline getirilmiþtir. Mizah kavramýnýn tümüyle belirsizleþtiði, devrimci eleþtirinin yerine mizah sayfalarýnýn egemen olduðu, siyasi gerçeklerin karikatürize
edildiði bir ortam yaratýlmýþtýr.
Bugün ifadesini Tarkan vs. adlarla piyasada boy gösteren popçularda bulan bu lümpen-arabesk kültür karþýsýnda gösterilen bu
uyumluluk, 1980 sonrasýnda toplumda ve solda ortaya çýkan tahribatlarýn boyutlarýný göstermeye yetmektedir.
Proleter kültürün, gerek kavram olarak,
gerekse söylem olarak ortadan yok edildiði
bir legalizm içinde arabesk-lümpen kültürün
egemenliðine þaþmamak gerekir.
Bireyselleþmenin çaðýn gereði ilan edilmesiyle baþlayan ve giderek özel yaþamýn kitleselleþtirilmesi ile geliþen lümpen-arabesk
kültürün sol unsurlar üzerindeki egemenliði,
kendi dinamiklerini, 12 Eylül askeri darbesinin uyguladýðý terörde ve bu terör sonrasýnda T. Özalýn ilan ettiði transformasyon koþullarýnda bulmaktadýr.
Bireyselleþme ve özel hayatýn kitleselleþtirilmesi (bir yazarýn ifadesiyle kamusallaþtýrýlmasý), eski sol unsurlarýn devrimci mücadele
sürecinde baðlý olduklarý her türlü deðerle
baðlarýný koparmanýn aracý olmuþtur. Bunun
ürünleri ise, herkesi kullanma peþinde
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koþan, yýllarýn bastýrýlmýþ duygularýný dizginsizce salýveren, her türlü yolsuzlukta kendilerini bulmaya çabalayan ve mevcut toplumun ahlâk kurallarýný bile zorlayan yozlaþma
içinde olan eski solcular olmuþtur.
O. Gencebayda simgeleþen arabeskin
poplaþtýrýldýðý, taverna müziði adý altýnda ne
olduðu belirsiz aletlerle müzik icra edildiði
bir döneme girildi. Bu dönem, kendisini ilkin
dilde egemen kýlmaya baþladý. Fiillerin yerine, isimler geçirildi. Üç gibi, beþ gibi buluþmalar baþladý, bir yerlere takýlma gereði ortaya çýktý ve böylece neyin neye uyacaðýnýn
bilinmediði uyar sözcüðü egemen oldu.



Bir bakýma reklamcýlýðýn dili poplaþarak
egemen oldu. Reklam dili, yalnýzca sözü görüntünün, imgenin hizmetine sunmakla kalmadý, ayný zamanda bütün kültürü bir malýn
pazarlanmasýnda kullanýlabilecek bir hammaddeye, sýnýrsýz bir alýntýlar toplamýna dönüþtürdü ... Bir nesneyi tanýyanlarla tanýtanlarý, tanýmaya dayanan bilgiyle tanýtým bilgisini birbirinden koparýrken, bir yandan da
baþka alanlarda da kullanýlabilecek yeni bir
dili, söz ettiði nesneyle iliþkisi nedensiz ve
keyfi olan, günlük konuþma dilinden, haber
dilinden, teknik dilden, teorik ya da felsefi
dilden, argodan, edebi ya da politik dilden
alýntýlar yapan, ama hepsine eþit uzaklýktaki sentetik bir dil ortaya çýkardý. Örneðin bir bira reklamýnda kullanýlan
logonun öpüldünüz olmasý, telefon
konuþmalarýnda yeniden ve yeniden
üretilen bu dilin en tipik ifadesidir. (Telefon konuþmalarýnda kodlamalarýn ya da
bu türden sözcüklerin kullanýlmasýnýn
ekonomik gerekirlilikleri de bulunmaktadýr.)
Kendi felsefi karþýlýðýný pragmatizmde bulabilecek bu geliþme, ayný zamanda eski solcularýn tencere-tava pazarlamacýlýðýndan sigortacýlýða sýçramalarýyla bütünleþti.
Bu geliþmenin soldaki ilk temsilcisi
M. Belge ve þürekasýnýn yayýnladýðý Yeni
Gündem dergisi olmuþtur. Kendine verdiði muhalefet ve sol etiketleriyle, sol
unsurlarýn arabeskleþmesinde önemli bir
yere sahip olmuþlardýr. Daha sonra Sokak gibi yayýnlar çýktýysa da tutunamamýþlardýr. Ancak ayný dönemde YÖKe
karþý öðrenci eylemlerinde de büyüme
olmuþtur. Ýþte bu geliþen öðrenci hareketi, kýsa sürede Doðramacýnýn karþýsýna Avanak Avniyi çýkartarak, bugünkü
üniversitelinin lümpen-arabesk yaþama
yöneltilmesinde etkili olmuþtur. Bugün
pekçok legal sol yayýnda çalýþanlar, büyük oranda bu ortamdan beslenmiþler ve
sola yönelmiþlerdir. Doðal olarak bu ortamýn izlerini taþýmak durumundadýrlar.
Bugün kimi legal sol dergilerde yayýnlanan kimi haber baþlýklarýnda bu
lümpen-arabesk kültürün ürünleri sýkça
görülürken, ayný yayýnlarda akýl almaz bir
sorumsuzlukla her türlü argo sözcük,
okuyucunun karþýsýna konulabilmektedir.
Bunun boyutlarýný görmek için, bu sayfada üst üste bastýðýmýz iki bulmacada
sorulan sorulara ve yanýtlarýna bakmak
yeterlidir.
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Bulmacalardan birisi Özgür Ülkede yayýnlanmýþýr. Diðeri ise, Biz halkýz gelecek ellerimizdedir logosuyla yayýnlanan Özgür Gelecekte yayýnlanmýþtýr. Görüleceði gibi, herhangi bir bulmacada kolay kolay yer verilemeyecek sözcükler rahatlýkla kullanýlmaktadýr. Üstelik Özgür Gelecek, Özgür Ülkeyi sol
layarak, yanýtta deðil soruda bunu özgürce
yapabilmiþtir.
Þüphesiz bunlar bir siyasal yayýn organýnýn
kendisi açýsýndan denetim dýþý girmiþ sapmalar olarak tanýmlanabilir. Zaten bizim
amacýmýz da, herhangi bir siyasal yayýnýn çalýþan bireylerinin temsil ettiði siyasal hareketten baðýmsýz olarak, topluma egemen kýlýnmýþ olan lümpen-arabesk kültürden etkilendiðini ortaya koymaktýr.
Yine ayný þekilde legal sol yayýnlarda sýkça yayýnlanan karikatürlerin giderek, arabesk
çizgi romana kaymasý ve devrimcilerin çizgilerle resmedilmesinde yaygýnlaþan poparabesk eðilimlerden de söz etmek gerekir.
Mücadele dergisinde kimi zaman yayýnlanan çizgi-gerilla tiplerinin, giderek arabeskpop dünyasýndan fýrlamýþ tiplere benzer hale
gelmesine pek þaþmamak gerekebilir. Gerekebilir, çünkü Mücadele dergisi, devrimci
afiþler konusunda yayýnladýðý bir çözümleme sinde reklamcýlýk dünyasýnýn kullandýðý yöntemlerin kullanýlmasý gerektiðini ifade
etmiþtir. Ancak yine de, 1980 sonrasýnda, topluma yayýlan ve özellikle gençlik kesiminde
büyük etki yaratan lümpen-arabesk çeþitlemeler karþýsýnda, devrimci-proleter kültürün
(üretildiði alanlarýn özellikleri bir yana býrakýlýrsa) ne denli zayýfladýðýný göstermektedir.
Yayýnladýklarý kimi duyurularda da görüleceði

gibi, devlet sorununu (ayný zamanda iktidar
sorunu) birinci dereceden ilgilendiren bir konuda ve devrimci mücadelenin hedefleri kapsamýndaki bir kurum (DGM) çok basit biçimde karikatürize edilebilmektedir.
Ayný biçimde bir baþka karikatürize etme
olayýný Özgür Gelecek dergisinde görmek
mümkündür. Özellikle bu derginin özenle korumasý gereken bazý deðerleri, popülist bir

!
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söylem kullanma eðilimi nedeniyle, nasýl bozabileceklerini, Ýbrahim Kaypakkayanýn kiþiliðinde ortaya koymalarýna bakmakla, anlamak
olanaklýdýr.
Ýbrahim diyor kili yazýlarýyla Ýbrahim Kaypakkayanýn devrimci saygýnlýðý popülizme
kurban edilebilmektedir. Ayný popülizmi, yine
Ý. Kaypakkayanýn þahsýnda, bu kez de resimli-romanda kullanmakta sakýnca görmemiþlerdir.
Ýster adýna resim diyelim, ister çizgi,
sonal olarak Ýbrahim Kaypakkayayý dinsel bir
kiþiliðe büründürebilmektedir. Ý. Kaypakkaya
nýn, bir ruh ya da hayalet gibi algýlanmasý
ya da algýlatýlmasý ona yapýlabilecek en büyük
haksýzlýktýr. Hele ki, aþaðýdaki resimlerdeki konuþmalarda olduðu gibi, bir karede kasketli
genç olurken, diðer karede Ýbrahim yoldaþ
oluvermesi popülizmin nerelere kadar uzanabileceðinin somut ifadesi olmaktadýr.
Ancak söz konusu olan dergide görülen
popülizm bununla da sýnýrlý kalmamaktadýr.
Yukardaki çizgi-romanda görüldüðü gibi, daðlarda nöbet tutan kadýn gerilla Hollywood
filimlerinin 1990 versiyonlarýndan fýrlamýþca-
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sýna çizilmiþtir. Amerikada ya da Avrupa da
yayýnlanan pekçok çizgi-roman dergilerinde
sýk sýk görülen böylesine tiplerin resmedilmesi, ayný zamanda popülizmin lümpen-arabesk kültürle olan yakýn iliþkisini göstermektedir.
Evet, devrim mücadelesinde çizgiye dayalý
pekçok yayýn çýkmýþtýr. Ama bunlarda açýkça
görüleceði gibi, karikatür çizgileri kullanýldýðýnda bile, mevcut lümpen-arabesk kültürün izlerini bulmak hemen hemen olanaksýzdýr. Kitlelerin eðitim düzeylerinin düþüklüðü veri alýnarak, onlara devrimci bir bilinç ulaþtýrmak bir
þeydir, onlara arabesk-lümpen kültürle ulaþmaya çalýþmak baþka birþeydir. Her sol yayýn
bu konuda üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmelidir. Bunu yapmak bir zorunluluktur, aksi halde pragmatizmle birleþen bu lümpen-arabesk kültür yeni ve genç devrimci kuþaklarýn da etrafýný kuþatacaktýr. Bu da, bizleri, her türlü ilke ve deðerin hiçe sayýldýðý,
sadece iþbitiriciliðin marifet sanýldýðý bir kuþakla yüz yüze býrakacaktýr. Böyle bir ortamda da kimse kimseye insanlýk suçu iþlediðini bile söyleyemeyecektir.
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Türkiye Tarihinden

Ýlhan TEKELÝ
[Türkiyede ve Dünyada Yaþanan Ekonomik Bunalým, Sunuþ, 1984, Yurt Yay.]

Dünya kapitalizmi uzun salýnýmlý derin bunalýmlarýndan birini daha yaþýyor.
Bu sistemin bir parçasý olan Türkiye de bir yandan bu bunalýmýn iktisadi ve
siyasal sonuçlarýný tüm aðýrlýðýyla taþýrken öte yandan bunalýmdan çýkmayý saðlayacaðý ümidiyle 24 Ocak kararlarý diye anýlan iktisadi polilikalarý uyguluyor.
Bu politikalarýn kitabýn ilerideki bölümlerinde tartýþýlacak içeriði kadar, topluma
sunuluþ biçimi de önemli. Bir politika, tutarsýz içeriðine karþýn topluma baþarýlý
biçimde sunuldu mu, baþarýsýzlýklarý uygulamada açýkça ortaya çýkýncaya kadar, yeni politika arayýþlarýný engelliyor, toplumda yeni ve yaratýcý politikalarca
deðerlendirebilecek fýrsatlarýn yitirilmesine neden oluyor.
24 Ocak kararlarýnýn belki de ekonomik içeriðinden daha ilginç olan yönü
oldukça karmaþýk bir propaganda kampanyasýyla topluma sunulma biçimidir.
Bunalýma düþmüþ bir ekonomide yeni bir programýn sunuluþunun baþlangýçta
kolay olduðu söylenebilir. Geçmiþteki ekonomik politikalarý yadsýyarak, bunalýmýn ortaya çýkmasýný yüzeysel de olsa bu politikalarla iliþkilendirerek, yeni politikalarý kitlelere bir kurtuluþ gibi göstermek kolaydýr. Eðer herþey kaðýt üzerinde
kalacak olsa bu inanç sürdürülebilir. Oysa bu politikalar uygulamanýn mihenk
taþýnda sýnanacaktýr. Politikalar uygulanýp sonuçlar somutlaþtýkça kitlelerin ümidlerine yanýt veremeyen politikalarý savunmak olanaðý kalmayacaktýr. 24 Ocak
kararlarý bir istikrar politikalarý paketidir. Bu paketler genellikle tüm ülkelerdeki
politikacýlarýn siyasal sonuçlarýndan kaçýnmak için uygulamak istemedikleri kararlarý içerir. Nitekim Türkiyede de uygulanmaya baþlandýktan dört yýl geçtikten
sonra, bu politikalarýn burjuvazinin küçük bir kesimi dýþýnda tüm toplum kesimlerinin çok önemli kayýplarýna neden olduðu görülmüþtür. Bu politikalarýn ortaya atýldýðý dönemde destekçisi olan büyük holdinglerin önemli bir kesimi desteklerini geri çekmiþtir. Ýlginç olan bu sonuçlarýn ortaya çýkmasý deðildir, bu beklenen bir durumdur. Ýlginç olan 24 Ocak kararlarýnýn sahipliðinin Türkiyede hâlâ
bölüþülemernesidir. Birbirini izleyen iki dönemde ekonomik politikalarýn baþ
sorumlusu olma rolünü benimseyen Özal ve Kafaoðlu bu kararlara sahip çýkmakta yarýþmaktadýrlar. Özal kurduðu siyasal partinin ekonomik programýný ve
propaganda kampanyasýný bu kararlara sahip çýkmaya oturtabilmektedir. O zaman þu sorunun yanýtlanmasý önem kazanýyor: Toplumun hemen hemen her
kesiminin kaybýna neden olan bir politikaya sahip çýkýlmakta niçin yarýþýlmaktadýr?
Böyle ilginç bir durumun ortaya çýkmasý tek bir nedene deðil, deðiþik nedenlerin üst üste düþen etkilerine baðlanabilir. Bunlardan birincisi konunun sunuluþ biçimiyle yakýndan iliþkilidir. Türkiyede ekonomik kararlar sunulurken iktidarlar genellikle kararlarýn ideolojik içeriðini gizleme, pragmatikliðini ön plana
getirme eðilimindedirler. Oysa 24 Ocak kararlarýnda pragmatiklik kadar ideo-
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lojik özellikler de ön plana getirilmiþtir. 24 Ocak kararlarý soldaki büyük siyasal
partinin baþarýsýz bir iktidar deneyinden sonra hýzla oy kaybettiði bir dönemde,
serbest piyasa ekonomisine dönüþ söylemiyle, sað cephenin bir politikasý olarak sunulmuþtur. Program solun karþý seçenekler ortaya koyamadýðý bir çözüm
olarak tanýtýlmýþtýr. Böyle bir sunumun Türkiyenin 1980li yýllarýnda oldukça etkili olduðu anlaþýlmaktadýr. Program bu tür bir programýn, uygulanmasý sonucunda kaybedeceði açýk olan, iç piyasa için üretim yapan iþçevrelerinin bile desteðini saðlamýþtýr. Bu çevrelerin desteðini yitirmesi için oldukça uzun zaman geçecektir. Bu olgu bize yalnýz sunuþ biçiminin niteliði hakkýnda bilgi vermiyor. Ayný
zamanda da Türkiyede iþ çevrelerinin davranýþlarýnýn ne kadar ideolojik içerikle
yüklü hale geldiðini de gösteriyor.
Bu durumu sadece sunuluþ biçimine baðlarnak doðru deðil. Ýkinci bir etkene daha deðinmek gerekiyor. O da 24 Ocak kararlarýnýn gerçek uygulamasýnýn
askeri bir yönetim varken gerçekleþtirilmesidir. Kararlardan kaybeden kesimlerin kitle örgütlerinin ortadan kalktýðý ya da etkisizleþtiði, basýnýn denetim altýnda
olduðu bir ortamda bu politikalara tepkilerin birikmesi ya gecikmiþ ya da açýk
hale gelememiþtir.
Üzerinde durulmasý gereken bir baþka özellik, bu kararlarla ilgili bir baþarý
söyleminin oluþturulmasýdýr. Bu kararlar sonucu içte tarým ürünleri üreticisinden, iþçiye, memura ve sanayiciye kadar büyük bir kesim kaybederken, iþsizlik
yaygýnlaþýp, yatýrýmlar büyük ölçüde dururken, dýþta, özellikle IMF çevrelerinde
bir baþarý söylemi geliþmiþtir. IMF ihracatýn ilk iki yýl içinde artýþýný, enflasyonun
yüzde 30lar düzeyinde seyrini ve Türkiyenin IMF reçetesini büyük bir duyarlýlýkla uygulamasýný bir baþarý olarak kabul etmektedir. Dünyada pekçok ülkeye
önerilen IMF reçeteleri diðer ülkelerde çok daha kötü sonuçlar vermiþtir. Bir
yandan Türkiyenin, petrol fiyatlarýndaki artýþýn getirdiði para akýmýyla geniþleyen
Ortadoðu pazarýna yakýnlýðý, öte yandan Irak-Ýran savaþýnýn Türkiyeye saðladýðý
ek ihracat üstünlükleri Türkiyede bu programa bir süre için diðer ülkelere göre
daha baþarýlý olma görünümü vermiþtir. IMFnin kendi politikalarýný sürdürebilmesi için de baþarýya gereksinimi var. O zaman Türkiyenin içinde baþarýsýz olan
ekonomik politikalar dýþarýda bir baþarý olarak sergilenebiliyor. Bu da içte
bölüþülecek bir baþarý görüntüsünün oluþmasýna yardým ediyor.
Dýþtan baþarýlý görünme, 24 Ocak kararlarýnýn tek seçenek olarak sunulmasýyla birlikte ilginç bir etki yaratýyor. 24 Ocak kararlarýný daha kötü hale
düþmemek için razý olunmasý gereken kader haline sokuyor. 24 Ocak kararlarý sunulurken bunlarýn pragmatik yönü olarak tek seçenek olduðu üzerinde
duruldu. Bu çözümün anahatlarý IMFce belirlendiðine göre bu teklik politikayý uygulayanlarýn buluþçu gücüyle açýklanan bir teklik deðildir. Bir otoritenin
baþka yola izin vermemesi anlamýnda tekliktir. Ýçilmeye razý olunacak ilaç anlamýnda bir teklik.. Böyle bir teklik söylemi kurulunca, bu otorite tarafýndan
baþarýlý görülmek ayrýca önem kazanmaktadýr. Türk ekonomisi geçmiþinde içine girdiði borç tuzaðý dolayýsýyla IMF yeþil ýþýðý olmadan ekonomisini yürütemiyorsa, günlük yaþamdaki örneklerle bu inanç halk arasýnda pekiþtirilmiþ
durumdaysa, dýþarýdan baþarýlý görülmek siyasal deðeri olan bir sonuçtur. Ekonomi büyük atýlýmlar yapmasa bile yeþil ýþýk yanmakta devam edecek, Türkiye
borçlanmasýný sürdürerek, daha kötü duruma düþmeyecektir. IMF reçetesinin
uygulanmasýndaki baþarýyý kiþiselleþtirmeye çalýþmak, iþte bundan doðuyor.
Eðer bir toplumda bu tür bir siyasal baþarý bölüþülmesi gündemde bulunuyorsa o toplumda geleceðe güvenle bakýlmýyor demektir. Toplum ileri atýlýmlara
karþý inancýný yitirmiþtir.
24 Ocak kararlarýnýn etrafýnda yaratýlan ideolojik söylem üzerinde daha fazla
durrnaya gerek yok. Bunu Türkiyede halkýn razý olmasý gereken tek seçenek
olmaktan çýkarmak gerekiyor. Güncel sorunlarýn dýþýna çýkýp, tarihsel bir deðerlendirmeye gidildiðinde, farklý sonuçlara ulaþmak olanaklý. Tarihe bakýldýðýnda
bunalýmlarýn bir ülkeye sýkýntýlar getirdiði kadar, deðerlendirilebilecek fýrsatlar
da getirdiði görülüyor. Bu fýrsatlarý iyi deðerlendirebilen ülkeler dünya bunalýmdan çýkarken dünyadaki yeni iþbölümünde eskisinden daha üstün bir yere sahip
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olabiliyorlar. Ekonomisinin büyüklüðü, coðrafi konumu, geçmiþteki birikimiyle
Türkiye böyle bir bekleyiþe sahip olabilecek ülkelerden biridir. Nitekim Türkiyenin
yakýn geçmiþi bu konuda iyimser olmayý gerektiriyor. Türkiyenin 1930 bunalýmýnda böyle bir atýlýmý gerçekleþtiren ülkelerden biri olmasý ümid veriyor. Ama
bunun için,Türkiyenin bunalýmdan çýkýþ konusunda daha aktif politika arayýþlarý
içinde olmasý, tek seçenek olarak IMF reçetelerini görmemesi gerekiyor.
Böyle bir arayýþ için yaþanan ekonomik bunalýmýn nedenlerini, uygulanan
bunalýmdan çýkýþ politikalarýnýn sonuçlarýný irdeleyen araþtýrmalar yapýlarak, toplumun deðiþik kesimlerine yaygýnlaþtýrýlmalý ve deðiþik politika seçenekleri kamuoyunda tartýþýlýr hale getirilmelidir. Bu hem bilimsel gerçeklik adýna, hem saðlýklý
bir demokrasinin kurulabilmesi, hem de geniþ halk kesimlerinin yararlarýnýn
korunmasý için gereklidir. Oysa Türkiyede 24 Ocak kararlarýnýn oluþturulmasý,
sonuçlarýnýn izlenmesi, yeni seçenekler önerilmesi konusunda yapýlan araþtýrmalar ister devlet bürokrasisinde olsun ister bilim çevrelerinde olsun yeterli nicelik ve nitelikte olmamýþtýr. Kuþkusuz bunda 24 Ocak kararlarýna tek seçenek
olarak bakýlmasýnýn da etkisi vardir. Bu dururnda devlet kesiminde yapýlan
araþtýrmalar yeni seçenek arayýþlarýndan çok 24 Ocak kararlarýnýn sürdürülebilmesi için kanýtlar oluþturrnaya dönük olmuþtur.
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30 MART 1972
KIZILDERE

MAHÝR ÇAYAN
1946 Samsun

ERTAN SARUHAN
1942 Fatsa

SÝNAN KAZIM ÖZÜDOÐRU
1949 Þarkýþla

SABAHATTÝN KURT
1949 Gevaþ

AHMET ATASOY
1946 Ünye

HÜDAÝ ARIKAN
1946 Çivril

CÝHAN ALPTEKÝN
1947 Adeþen

NÝHAT YILMAZ
1937 Fatsa

ÖMER AYNA
1952 Dicle

SAFFET ALP

&

1949 Kayseri
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ÖMÜR
KARAMOLLAOÐLU

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

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

CEMALETTÝN DÜVENCÝ
1956 Tekirdað doðumlu olan yoldaþ, küçük-köylü bir ailenin oðludur. Ailesinin Ýstanbula taþýnmasýndan sonra, iþçi olarak çalýþmaya baþlamýþtýr. Devrimci mücadeleyle iliþkisi, Bakýrköy çevresindeki dernekler düzeyinde baþlamýþ
ve Halkevlerinde faaliyet sürdürmüþtür. 1976dan itibaren örgütsel iliþkiye
girmiþ ve 1977-78 döneminde Bakýrköy çevresinde örgüt üyesi olarak çalýþmýþtýr. 1978-80 döneminde profesyonel kadro olarak çalýþmýþtýr. 1980 Nisan operasyonundan sonra, Ýstanbul bölgesinin yeniden düzenlenmesinde görev üstlenmiþ ve ayný yýlýn sonlarýndan itibaren, pragmatik ve sað-ekonomist sapmaya karþý mücadelede etkin bir rol oynamýþtýr. Þubat 1981de, pragmatik
sapma içindeki unsurlarýn ihracýndan sonra Genel Komite üyesi olmuþtur. 15
Mart 1981 günü,Genel Komite toplantýsýnýn yapýlacaðý Bahçelievlerdeki örgüt
evinin düþman güçlerince kuþatýlmasý üzerine, diðer üç yoldaþýyla birlikte silahlý
çatýþmaya giriþmiþ ve dört saatlik çatýþma sonucunda, diðer üç yoldaþýyla birlikte þehit düþmüþtür.

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

Evet, artýk Kurtuluþ Cephesi de Ýnternette!
Bu, bir övünme sözü ya da büyük bir iþ baþarma ifadesi deðildir.
Bu, kimilerinin yaptýðý gibi, bir reklam aracý da deðildir.
Bu, ülkemiz solunda belirli sayýda legalistin ya da legalleþmeye çalýþan örgütlenmenin medyatik olarak kullandýklarý bir alana giriþ ilaný da deðildir.
Bu, sadece sözü çok edilen ve dolayýsýyla büyütülen bir ortamýn nasýl ve ne ölçekte
kullanýlabileceðini gösteren bir ifadedir.
Bu, artýk, www.kurtuluscephesi. comdan, Kurtuluþ Cephesi sayýlarýný ve Eriþ
Yayýnlarýnýn çýkarmýþ olduðu kitaplarý bulmanýn ve almanýn olanaklý olduðunu açýklayan yalýn üç sözcüktür.
Bu, bir araçtýr ve bu araca ulaþabilme olanaklarýna sahip olanlar için geçerli bir
araçtýr.
Kimilerinin söylediði gibi, homepageden hoþlanacaðýnýzý umarýz da demiyoruz.
Sözümüz sözdür:
Merhaba!

Kurtuluþ Cephesinin Mayýs-Haziran 1998
tarihli 43. sayýsýnda Ýnternet sayfasýnýn yayýna
baþlayýþýna iliþkin yazýmýz yukardaki sözlerle
son buluyordu. Aradan geçen iki yýl içinde,
Kurtuluþ Cephesi dergisinin Ýnternet sayfasý,
baþlangýçta ortaya konulan çizgi doðrultusunda yayýnýna devam etti.
Ýçerik olarak, 13 alt bölümden oluþan Ýnternet sayfasý 1536 dosyaya ulaþtý. Bu dosyalarýn 927 tanesi .html formatýnda yazýlý metinler

ve kalanlarý deðiþik formatlarda resim ve þekillerden oluþmaktadýr.
927 yazýlý metin dosyasýnýn 330u Kurtuluþ
Cephesi dergilerinin Kasým-Aralýk 1994 tarihli
22. sayýsýndan bugüne kadarki sayýlarýnda yer
alan yazýlardan oluþmaktadýr.
161 yazýlý metin dosyasý Eriþ Yayýnlarý tarafýndan yayýnlanmýþ kitaplar ve THKP-C/HDÖ
ne iliþkin belgelerden oluþmaktadýr.
200 metin dosyasý, Marks, Engels, Lenin,
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Stalin, Mao, Che, Giapýn kitaplarýný içermektedir.
Diðer metin dosyalarý ise, RAF, MRTA gibi
örgütlerin belgeleri, deðiþik kitaplar (G. Politzer, Clausewitz, Marighella vb.) ile felsefe sözlüðü ve devrimci marþlardan oluþmaktadýr.
Marks-Engelse iliþkin 14 kitap; Leninin 24
kitap ve makalesi ile Stalin ve Maonun 8 yapýtý Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýnda yer
almaktadýr.
Yine, Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýna
paralel olarak yayýn yapan diðer Ýnternet sayfasýnda (http://www.datacomm.ch/fidel),
252i yazýlý metin dosyasý olmak üzere, toplam
525 dosya bulunmaktadýr. Bunlar içinde Ýngilizce 32 Marksist-Leninist klâsik yer almaktadýr.
Böylece, iki yýl içinde, Kurtuluþ Cephesi sayýlarýnýn ve Eriþ Yayýnlarýnýn çýkarmýþ olduðu
kitaplarý Ýnternet ortamýnda bulmak ve almak
olanaklý hale getirildiði gibi, pekçok MarksistLeninist yapýtý almak ve okumak olanaklý hale
getirilmiþtir.
Tüm bunlara karþýn, Ýnternet ortamýna iliþkin olarak baþlangýçta yaptýðýmýz çaðrý konusunda bir ilerleme saðlayamadýðýmýz da bir
gerçektir.
Kurtuluþ Cephesinin 43. sayýsýnda yaptýðýmýz çaðrýda þöyle diyorduk:
Bugün ülkemizde egemen olan
ideolojisizleþtirme uygulamalarýnýn sonuçlarýndan birisinin de Marksist-Leninist teorik düzeyin alabildiðine düþmüþ
olmasýdýr. Her devrimci ve devrimci örgütün, bu konuda üzerine düþeni yapmak durumunda olduðu açýktýr.
Ancak ülkemizde otuz yýlý aþkýn
süredir Marksist-Leninist klâsikler birer
ticari meta olarak birkaç yayýnevi tarafýndan basýlmakta ve daðýtýlmaktadýr.
1980 sonrasýnda oligarþinin bilinçli uygulamalarý ile kaðýt fiyatlarýna yapýlan
olaðanüstü zamlar, bu yayýnevlerini neredeyse birer tekel haline getirmiþtir.
Ayrýca yüksek kitap fiyatlarý, bu kitaplarýn alýnmasýný olaðanüstü zorlaþtýrmýþtýr.
Hiçbir bedel ve sorumluluk taþýmaksýzýn Türkçeye çevrilmiþ MarksistLeninist klâsiklerin ticari metalar olmaktan çýkartýlmasý için Ýnternet ortamý uygun bir araç durumundadýr.
Bu nedenle, Marksist-Leninist klâsiklerin belirli bir Ýnternet sayfasýndan
ücretsiz olarak daðýtýmýnýn saðlanmasý
için, tüm devrimci örgütlerin bilgisayar ortamýna geçirdikleri ya da geçire-

cekleri tüm Marksist-Leninist klâsikleri
bir araya getirmeleri çaðrýsýný yapýyoruz.
Aradan geçen tüm zamana raðmen, bu
çaðrýmýz boþlukta kalmýþ ve herhangi bir geliþme ortaya çýkmamýþtýr. Pekçok sol oluþum,
Ýnternet ortamýnda kendilerine belli yayýn olanaklarý saðlarken, hemen her zaman, tabir uygun düþerse, kendi reklamlarýný yapmayý
tek amaç haline getirmiþlerdir. Elbette bunlar yadýrganacak bir durum deðildir. Ülkemiz
solunun tarihsel geliþimi incelendiðinde, solda yýllardýr egemen olan revizyonizm ve oportünizmin ideolojik etkisi hemen görülecektir.
Böyle bir ortamda, daha farklý bir kavrayýþýn
egemen olmasý zaten olanaksýzdýr.
Böylece, Ýnternet ortamý, solda birkaç bilgili bireyin, deðiþik sol örgütlenmeler adýna
birþeyler yapmaya çalýþtýðý, ancak yeri geldiðinde bir güç gösterisi olarak kullanýldýðý
garip bir görünüm almýþtýr.
1999 yýlýnýn baþlarýnda, bir dergi de, vatanseverlerin sesi olmadan önce, þunlar yazýlmýþtý:
Bilindiði gibi, rakamlar solda sürekli tartýþma konusu olmuþtur. Özellikle de kitlesel eylemlerdeki rakamlar.
Ve tabii bunlarda matematik bir kesinlik olmaz genellikle, sayýlar bir ölçüde
izafidir. Böyle olduðu için de, kendi durumlarýnýn farkýnda olmayanlar sýk sýk
baþkalarýnýn rakamlarýna itirazlarla
uðraþýr, veya kendi rakamlarýný abartýrlar. Ama Ýnternet rakamlarý konusunda kimse böyle bir þeye tevessül etmemelidir. Çünkü orada izafi bir þey yoktur. Rakamlar tam bir kesinlikle bellidir.
Bu sözlerden sonra, 15 günlük bir zaman diliminde kendilerinin Ýnternet sayfasýný
3072 kiþinin ziyaret ettiðini, ayný dönemde bir
baþkasýnýn (SÝPin) Ýnternet sayfasýný ziyaret
edenlerin sayýsýnýn 17 olduðunu yazarak,
kendilerinin ne denli büyük olduklarýný ortaya koymaya çalýþmýþlardý.
Daha sonra, ayný kesimin Ýnternet sayfasýný ziyaret edenlerin sayýsýnda nasýl bir
geliþme olduðunu açýklamamýþlarsa da, ayný
mantýk baþka pekçok kesimde yansýsýný bulmuþtur.
On yýllarýn oportünistlerinden D. Perinçekin ÝP çevresinin Öncü Gençlik Internet
Gazetesinde, ayný mantýk þöyle ifade edilmiþtir
Ýþçi Partisi Öncü Gençlikin Ýnternet sitesi 19 Eylül 1999 tarihinde
faaliyete geçti ve siteyi o günden bu
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yana (bu gazetenin hazýrlandýðý
saat itibariyle -11 Ocak 2000-) 15.371
kiþi ziyaret etti. Sitemiz günlük ortalama 139 ziyaretle Türkiyenin en çok ziyaret edilen siyasi sitesi olmuþtur.
Ýlginizden dolayý teþekkür ederiz.
Ýnternet sayfalarýna iliþkin sayýlar böylesine ortalýkta uçuþurken, Ýnternet Gazeteleri
türemeye baþlamýþ ve nihayet Ýnternet Muhabirliði keþfedilmiþtir.
Özgür Politikanýn Ýnternet sayfasýnda keþfedilen bu yeni meslek alaný þöyle tanýtýlmaktadýr:
Ýnternet muhabirliði nedir ?
Ýnternet bir araç olarak kullanýlarak
deðiþik ilgi alanlarýndan derlenen bilgilerin bize ulaþtýrýlmasýdýr. Bu bilgiler
Ýnternetten derlenmiþ ya da baþka bir
þekilde hazýrlanmýþ olabilir. Bu yazý ve
haberlerden bir kýsmý veya hepsi bir
inceleme sonrasýnda Özgür Politikada
veya Özgür Politika Ýnternet sitesinde
yayýnlanacaktýr. Yazýlarýn bir bölümü
hatta sadece Ýnternetten yayýnlanabilir, özellikle Ýnternet ile ilgili olanlar.
Bu duyuru, Ýnternet muhabiri olma þartlarýný da, Türkçenizin iyi olmasý, aþaðýdaki
alanlardan birinde bilgi veya ilgi sahibi olmanýz gibi maddelerle açýklamaktadýr.
Sol adýna ortaya çýkan bu ve benzeri görünümler, medyada Ýnternete iliþkin olarak
yapýlan yayýnlarla desteklenmektedir. Özellikle
yeni yetiþen genç kuþaðýn, emperyalizmin,
globalizm ve yeni dünya düzeni propagandasý ile koþullandýrýlmaya çalýþýldýðý ve bu
yolla depolitizasyonun en geniþ ölçekte saðlandýðý bir ortamda, sol görünüm altýnda ortaya çýkan bu türden geliþmeler, devrimci faaliyeti sanal ortamda birþeyler yapmak (Ýnternette sörf yapmak) olarak algýlayan ve böylece somut pratikten kopuk ve uzak bir kesimin oluþmasýna ortam hazýrlamaktadýr. Bu
ise, depolitizasyonun soldan desteklenmesinden baþka birþey deðildir.
Böylece bir kez daha Ýnternetin ne olduðu sorunu ortaya çýkmakta ve devrimcilerin ve devrimci örgütlerin bu soruya paralel
olarak Ýnternet ortamýnda nasýl bir çizgi izleyeceklerini belirlemeleri gündeme gelmektedir. Doðal ve kaçýnýlmaz olarak böyle bir çizginin belirlenmesi, doðrudan her oluþumun
ve örgütün devrim anlayýþý, örgüt anlayýþý ve
çalýþma tarzýyla baðlantýlý olacaktýr, olmak
zorundadýr. PKKnin tasfiye süreciyle birlikte
açýkça görüldüðü gibi, ideolojik keþmekeþin
yýllardýr hüküm sürdüðü ülkemiz solunda, olmayan birþeyle baðlantýlý bir çizgi belirlemek-

ten söz etmek gibi garip bir durum ortaya çýkmaktadýr.
Ýnternete iliþkin olarak daha önce yaptýðýmýz deðerlendirmeyi bir kez daha anýmsatalým:
Burjuva ekonomistlerinin II. sanayi
devrimi adýný verdikleri, bilimsel ve
teknolojik geliþmelerin hýzlandýðý 70lerin dünyasýndan, 80lere geçildiðinde,
yeni çað teorileri yaygýnlaþmaya baþladý. 1990larýn baþýnda SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda, bu yeni çað teorileri, Marksizmin öldüðünü ilân ederek, günümüzün iletiþim çaðý, teknoloji çaðý, enformasyon çaðý vs. olduðunu sürekli yinelemeye baþladýlar.
Özellikle iletiþim teknolojisinde meydana gelen geliþmelerin kapitalistler için
yeni pazar ve kâr olanaklarý yarattýðýnýn
ortaya çýkmasýyla, bu teorisyenler
medya adýný verdikleri, basým ve yayýn mekanizmalarýndaki geliþmeyi yüceltmekte birbirleriyle yarýþýr oldular.
Ve bu geliþmenin, bilgisayar teknolojisindeki geliþmeyle birleþtirilmesiyle birlikte son moda Ýnternet oldu.
Bilgisayar teknolojisindeki geliþmelerin üretim süreci üzerindeki etkileri,
üretimin geliþtirilmesindeki rolü ve toplumsal iliþkiler alanýnda ortaya çýkarabileceði deðiþimler birkaç burjuva araþtýrmacýsýnýn özel ilgi alaný olarak kalýrken; bu teknolojinin, tüketim ekonomisi içinde bireysel tüketim nesnesi haline getirilmesinin getirdiði iliþkiler aðý,
neredeyse herkesi ilgilendiren bir konu
haline gelmiþtir. Kapitalizm, kendi üretim süreci açýsýndan, dolayýsýyla artý-deðeri artýrmanýn bir aracý olarak ele aldýðý bilgisayar teknolojisinin maliyetini,
bu yolla topluma yüklemesi, hemen
hemen hiç dikkat çekmeyen bir konu
olarak kalmýþtýr. Ýnsanlarýn insanlarla
iliþkilerinin sýnýrlandýrýldýðý, insanýn
insana ve insani nesnelere karþý yabancýlaþtýrýldýðý kapitalizm koþullarýnda, iletiþim teknolojisi, giderek yabancýlaþmýþ bireylerin karþýlýklý iliþkisini
yaratan bir unsur olarak kullanýlmaya
baþlanýldý. Bunun en tipik ifadesi ise,
Ýnternetdir.
Kapitalistlerin ve kapitalist-emperyalist devletlerin artýk ihtiyaçlarý kalmayan bilgileri genelleþtirmelerinin bir sonucu olan Ýnternet, ayný zamanda yalýtýk bireylerin daha da yalýtýlmasýnýn bir aracý olarak geniþ kitlelere su-
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nulmuþtur.
Benzer geliþme, görsel iletiþim
araçlarý adý verilen televizyon, video
vb. alanlarda ortaya çýkmýþtýr. Bireyi ya
da bireysel aileyi, bir baþka bireyle ya
da bireysel aile ile iliþki içine sokmadan, ayný ortamýn paylaþýldýðý duygusunu verebilme özellikleriyle görsel
iletiþim araçlarý, ayný zamanda yalýtýlmýþ birey iliþkisinin yeniden üretimi
olarak ideolojik bir iþlev görmektedir. Yalýtýk bir birey olarak, ülkesindeki ve dünyadaki her türlü geliþme ile
ilgili olunabilmekte, ancak bu ilgi sadece görüntüsel ve yalýtýlmýþ bir birey
düzeyi ile sýnýrlandýrýlabilmektedir. Görüntüye dayalý, ancak diðer insani duyulara da seslenebilen sinemanýn ölümü, ayný zamanda görsel iletiþim
araçlarýnýn bireysel tüketime konu olmasýyla birlikte geliþmesi, bu sýnýrlandýrmanýn diðer bir görüngüsü olmuþtur.
Tüm bu teknolojik geliþmeler ve
bunun tüketimi, kaçýnýlmaz olarak,
kapitalist sistemin bir parçasý olan yeni
talep yaratma faaliyetlerini de etkilemiþ ve yaygýnlaþtýrmýþtýr.
Amerikan yaþam tarzý olarak 1950
lerden itibaren dünya çapýnda yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlan tüketim toplumu,
aðýrlýklý olarak görsel malzemeye dayandýrýlmýþ olmasý, bu geliþmeden en
çok yararlanan ideolojik unsur olmasýný getirmiþtir. 1950lerden itibaren
Hollywood filmleriyle kitlelere benimsetilmeye çalýþýlan Amerikan yaþam
tarzý, televizyon yayýnlarýnýn uydular
aracýlýðýyla yayýnlanmasýnýn kitlesel
hale getirilmesiyle birlikte yeni araçlara ve olanaklara sahip olmuþtur. Müzik alanýnda teknolojinin kullanýmýyla
ortaya çýkan klipler, ayný zamanda
müziði insanýn duyum organýna hitap
eden bir sanat olmaktan çýkartmýþ, onu görüntüyle, duyum organýndan çok
görme organýna hitap eden bir üretim
haline getirmiþtir. Böylece Amerikan
yaþam tarzý olarak tüketime yönelik
ideolojik propaganda yeni bir araca sahip olmuþtur.
Teknolojik geliþmenin otomotiv
sanayiinde meydana getirdiði geliþmelerin bir ürünü olarak ortaya çýkan küçük özel arabalarýn üretimi, kaçýnýlmaz olarak Amerikan yaþam tarzýnýn
önemli bir unsuru olan otomobilin yay-

gýnlaþtýrýlmasýný saðlamýþtýr. Bu da, kitlelerde, daha düne kadar sinemalarda,
televizyonlarda gördüklerinin bir imge
olmaktan çýktýðý ya da çýkabileceði sanýsý yaratmýþtýr. Bunun sonucu ise,
1950lerden beri sürdürülen propagandanýn, 1990lar dünyasýnda çok daha
fazla gerçekleþebilir bir senaryo olduðu sanýsýnýn yaygýnlaþmasýyla, yarýnlar
için toplumsal bir devrime baðlý umutlarýn yerine, mevcut düzene baðlý
umutlarýn geçmesi olmuþtur.
Þüphesiz tüm bu görüngüler, ayný
zamanda burjuva ideolojik propaganda araçlarýnýn bir yaygýnlaþmasý anlamýna gelmektedir. Burjuva ideolojisinin, mevcut düzene baðlý ve mevcut
düzen içinde yaþamayý benimsemiþ
insanlar yaratma hedefi, bu teknolojik
geliþmelerle daha kolaylaþtýrýlmýþtýr. Ýnsanlarýn, doða ve toplum hakkýnda
nesnel bilgiye sahip kýlýnarak, bu bilginin gerçekliði üzerinde belli bir bilince
sahip bireyler olmalarý, her zaman burjuvazinin karþý durduðu bir düþünce ve
eylem olmuþtur. Burjuvazi için, bireyin
nesnel bir bilgiye sahip olmasý deðil,
üretim sürecindeki yerine iliþkin gerekli
teknik bilgiye sahip olmasý yeterlidir.
Bunun ötesindeki tüm bilgi ve iliþki, o
birey için bir yük olacaktýr. Bu nedenle, hýzlý tüketilebilir nesneler, hemen
her koþulda, burjuva propagandasýnýn
araçlarý olmuþtur. Burjuvazinin tüm
bunlardaki tek amacýnýn, proletarya
devrimini engellemek olduðu ise, tartýþmasýz bir gerçektir.
Proletarya devriminin, devrimin gerekliliðinin bilincinde olan kitlelerin
eseri olmasý gerçeði, burjuvazi için ideolojik propagandasýnda hem çýkýþ noktasýný, hem de amacýný belirlemiþtir.
Kitlelerin bilinç düzeylerinin sýnýrlandýrýlmasý ve devrim için gerekli bilince
ulaþmalarýnýn engellenmesi hedefi,
burjuvazinin eðitim alanýndan toplumsal alana kadar tüm faaliyetlerinde belirginleþtirilmiþtir. Eðitim alanýnda uygulanan sýnav sistemleri, yani test sistemleri, bireylerin belli sorular karþýsýnda sýnýrlandýrýlmýþ yanýtlarla yetinmelerini getirdiðinden, düþünmeyi ve düþünce üretmeyi sýnýrlandýrmaktadýr. Ayný þekilde, boþ zamanlarýn, sözcüðün
gerçek anlamýyla boþ bir zaman olarak kullanýlmasý için oluþturulmuþ toplumsal araçlar, ayný sýnýrlamanýn sürdü-
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rülmesi olarak bireylerin karþýsýna çýkartýlmýþtýr.[*]
Bu gerçekliði ile ortaya çýkan Ýnternet, yalýtýlmýþ bireylere dayanan ve bireylerin kendi
bireyselliklerini yaþamalarý gereðinin propagandasýnýn yapýldýðý bir dönemde, bu dönemin özelliklerini ve bireylerin durumunu gözönüne almaksýzýn, bireylere ulaþmanýn bir aracý gibi sunulmaktadýr.
Ýnternet, ayný zamanda devrimci
mücadelede yeni bir yönelim olarak
ortaya çýkmaktadýr. Belki bugün, çok
fazla ciddiye alýnabilecek bir yönelim
olarak görülmese de, devrimci mücadelenin karþý karþýya bulunduðu sorunlar gözönünde tutulduðunda, bu yönelimin, parçasal ya da yerel düzeylerde önemli yansýlar bulacaðýný ve hatta
bulmaya baþladýðýný söylemek pek
yanlýþ olmayacaktýr.
Bugün Ýnternet, üretilen ve üretilmeye çalýþýlan her türlü yanýlsamaya
karþýn, belirli bir gelir grubunun sahip
olduðu teknolojinin iletiþim alanýnda
kullanýlmasýndan baþka bir þey deðildir.[*]
Sözün özü, Ýnternet, bir araçtýr ve bu
araca ulaþabilme olanaklarýna sahip olanlar
için geçerli bir araçtýr.
Bu gerçekler bir yana býrakýlarak, Ýnternete
iliþkin olarak yeni keþifler de bulunmak, emperyalizmin bu alanda gerçekleþtirmeye çalýþtýklarýna soldan destek vermekten baþka bir
anlama gelmemektedir. Ve yine, bu gerçekleri
bir yana býrakarak, Ýnternet ortamýna iliþkin
Kurtuluþ Cephesi, Kurtuluþ Cephesi de Ýnternette,
Mayýs-Haziran 1998, Sayý: 43
[*]

belirlenmiþ bir çizgi oluþturmaksýzýn, belli bireylerin örgütsel faaliyete bir katkýsý olarak bakmak, ayný zamanda, bu alanda egemen kýlýnan
küçük-burjuva dünya görüþünün solda daha da
yaygýnlaþmasýna neden olacaktýr.
Bugün emperyalist sistemin içinde bulunduðu ekonomik buhran koþullarýnda, sanayi
üretiminin giderek düþtüðü, sanayi sermayesinin deðer yitirme sürecinin devam ettiði, yani
aþýrý meta ve sermaye üretiminin etkilerinin
deðiþik alanlarda açýk biçimde sürdüðü bir ortamda, Ýnternet, küçük-burjuvalar için yeni bir
sýnýf atlama alaný olarak algýlanýlmaktadýr. Bu
da, küçük-burjuva dünya görüþünün etkinlik
alanýný daha da geniþletmektedir.
Dünya çapýnda ortaya çýkan aþýrý-sermaye
birikiminin sermayelerin hýzla deðer yitirmesine
yol açtýðý bu ortamda, spekülatif senaryolarla
düþen kâr oranlarýný yükseltici yönde kullanýlan
Ýnternete yapýlan yatýrýmlardaki büyük artýþ, bir
yandan Ýnternet ortamýný artan oranda ticari
sermayenin faaliyet alaný haline getirirken, diðer
yandan küçük-burjuva aydýn kesimin istihdam
edilmesine olanak saðlamaktadýr. Böylece bu
alana yöneltilen küçük-burjuva aydýnlarý, ayný
zamanda Ýnternete iliþkin her türden yanýlsamanýn toplumsal ölçekte yeniden-üretimi için
bir araç durumuna gelmektedir. Artýk onlara
Ýnternetin digital ortamýnda özgürlük ve
refah görünmektedir. Ýstediklerinde istedikleri
kitabý vb.ni Ýnternetten sipariþ edebilmenin
özgürlüðü içinde ve tüm dünyanýn tüm bilgisini parmaklarýnýn ucunda tutabilmenin verdiði güçle istediklerini yapacaklarýný sanmaktadýrlar. Ve bu sanýlarý, bu güçle nasýl para kazanacaklarýnýn planlarýyla birlikte varolmaktadýr. Ýnternet ortamýnda herþeyin bulunduðu
yanýlsamasýyla, herþeyin pazarlanacaðý dü-
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þüncesine ulaþmaktadýrlar. Daha düne kadar
bu düþüncede olduklarý halde, bunu uygulama
alaný bulamayan küçük-burjuva aydýný, American Online (AOL) þirketinin hýzlý büyümesinin
büyüsüne kapýlmýþlardýr.
Eðitim sürecinden elde ettiði zihni-emeðinden baþka birþeyi olmayan bu kesimin, ekonomik buhran dönemlerinde spekülatif ticari sermayenin hareketinde artýþ olmasý gerçeðini görebilmesi de olanaksýzdýr. Onlara, kapitalizmin
ekonomik buhranýnýn, bu üretim tarzýnýn ayrýlmaz bir parçasý olduðunu, aþýrý-meta (mal) üretimi anlamýna geldiðini, dolayýsýyla buhran dönemlerinde mal stoklarýnýn olaðanüstü arttýðýný,
böylece meta-sermayenin para-sermayeye dönüþmediðini ve kaçýnýlmaz olarak stoklarýn eritilebilmesi için satýþ yapýlmasý gerektiðini, bunun da ticari faaliyetlerin yoðunlaþmasýna neden olduðunu anlatmak da kolay olmayacaktýr.
Ve yine onlara anlatýlmasý zor olacaktýr, bu ticari
faaliyetteki artýþýn, dünya ticaret hacmindeki artýþ olmayýp, stok sahiplerinin kendi mallarýný pazarlayabilmek amacýyla ticari faaliyetlere yönelmesinden kaynaklandýðýný.
Ýþte bu yanýlsamalar ve sanýlar içine sokulan
küçük-burjuva aydýnlarý, gelecek tüm yaþamlarýný belli bir zaman dilimini kapsayan ticari
konjonktüre baðlayabilmektedirler.
Küçük-burjuva aydýn kesimin böylesine
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geniþ ölçekte ticarileþtirilmesi, diðer yandan
devrimci mücadeleye katýlýmlarý koþullarýnda
tüccar zihniyetinin bu kesimler tarafýndan varedilmesi sonucunu doðuracaktýr: Emek harcamadan, üretmeden kazanmak!
Bugün Ýnternet ortamýnda bu dünya kavrayýþýnýn belirtileri yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. Hiç
birþey vermeden almak anlayýþýyla, çocuklarýnýn okul ödevlerini Ýnternete yaptýrmaya kalkan anne ve babalar, sýnav sorularýný Ýnternet
ten yanýtlamayý düþünen öðrenciler, master tezlerini Ýnternet aracýlýðýyla hazýrlamayý düþünen
lisans üstü eðitim öðrencileri, saatler ve günler
süren sörflerle, e-mailler atarak zamanlarýný tüketmektedirler. Ve hiç akýllarýna getirmemektedirler ki, bir baþkalarý tarafýndan -þu ya
da bu oranda emek harcayarak- Ýnternet ortamýna verilmemiþ hiçbir bilgiye ulaþmak mümkün deðildir. Bilgisayar alacak paranýn olmasý,
Ýnternet giriþi için ayda 19 dolar verecek durumda olmak ve milyonlar tutan telefon faturalarýný
ödeyebilmek bu gerçeði deðiþtirmemektedir.
Ýþte bu yeni yanýlsamalarýyla Ýnternet, hemen her yerde popülitesini sürdürmektedir.
Bunlarý kavrayamayan ve bunlara karþý mücadele etmeyi baþaramayan bir solun, Ýnternet
ortamýnýn reklam getirisinden çok, yitirecekleri olacaktýr.
Bizden söylemesi...

Mart-Nisan 2000 KURTULUÞ CEPHESÝ

Ýnternet Ýstatistikleri
Üzerine

Ýnternetin son yýllarda alabildiðine yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýldýðý ve buna paralel olarak her
türden mal ve hizmetin pazarlandýðý bir ortamda, kaçýnýlmaz olarak Ýnternet sayfalarýna iliþkin
veriler (istatistikler) gittikçe önem kazanmaya
baþlamýþtýr. Özellikle Ýnternetin kapitalist metalarýn (mal ve hizmetler olarak) aracýsýz olarak daðýtýmý için yeni bir araç olarak geliþtirilmesi, Ýnternet üzerinden yapýlan satýþlarýn artmasý
yanýnda, bu ortamda mal ve hizmetlerin reklamlarýnýn yapýlmasýný da yaygýnlaþtýrmýþtýr.
Böyle olunca, basýn-yayýn kuruluþlarýndaki reklamlara iliþkin olarak kullanýlan ölçütler, Ýnternet
ortamýnda da geçerli olmuþtur. Kendi dillerinde
reyting adýný verdikleri izlenme oranlarý, Ýnternet ortamýnda sayfalara yapýlan giriþlerin belirlenmesi olarak ortaya çýkmaktadýr.
Ýnternette reyting, yani izlenme oraný,
sayaç (counter) adý verilen programlar aracýlýðýyla saptanmaktadýr. Kimilerinin matematiksel kesinlikle saptandýðýný söyledikleri sayaç
verileri, Ýnternet sayfalarýnýn izlenme oranlarý
ný ortaya çýkarmaktadýr. Bu verilere bakarak,
en fazla giriþ yapýlan sayfa ünvanlarý ortaya
çýkarýlmaktadýr. Böylece ortalýkta pek çok sayý
uçuþmaya baþlamýþtýr.
Bugün Ýnternet ortamýyla az çok tanýþýklýðý
olan herkesin bildiði gibi, elektronik olarak yapýlan her iþlem, belirli sayaçlarla (counter)
saptanmakta ve istatistiksel bilgiler olarak alýnabilmektedir. Ortalýkta uçuþan sayýlar, tümüyle
bu sayaçlarýn belirlediði rakamlardan oluþmaktadýr.
Bugün Ýnternet ortamýnda bu türden verileri derleyen, paralý ya da parasýz deðiþik firmalar faaliyet göstermektedir. Her bir Ýnternet sayfasýna giriþleri sayýsal olarak kaydeden
programlarla yapýlan bu iþlemler sonucunda,
hangi sayfaya kimin, nereden, ne zaman, ne

kadar, nereye vb. giriþ yaptýðý saptanmaktadýr. Bu saptama iþlemlerinde en çok kullanýlan sözcük hit (vuruþ) olmaktadýr.
Ýnternet dilinde hit, bir veri almak için yapýlan giriþ eylemidir. Bu baðlamda, yazýlý bir
metni almak için yapýlan her iþlem bir hit
olduðu gibi, bir baþka dosyayý (resim, fotoðraf,
þema vb.) açmak için yapýlan iþlem de bir hit
olarak kabul edilmektedir. Bir baþka deyiþle,
bilgisayarýn bir sayfayý açarken kullandýðý her
dosya (veri) bir hite karþýlýk gelmektedir. Örneðin 3 adet resim içeren bir sayfaya giriþ yapýldýðýnda 4 hit olur. Bunlardan 1i sayfa için (yazýlý
metin) + 3 hit de içindeki resimler içindir. Bu
baðlamda, bir Ýnternet sayfasý, içerdiði deðiþik
verilere baðlý olarak birden çok hit oluþturabilmektedir.
Genel olarak kullanýlan Ýnternet sayaçlarý
(counter) hit rakamlarýný vermektedir. Ortaya
atýlan ziyaretçi sayýlarý da bu hit rakamlarýna
göre ifade edilmektedir.
En sýk ve ücretsiz olarak kullanýlan sayaçlarýn verdiði hit sayýlarý, giriþ yapanlarýn sayýsýndan baðýmsýz ve her yapýlan iþlemin birim olarak kaydedilmesine dayanmaktadýr. Doðal olarak bu tür sayaç verileri basit veriler durumunda
olduðu için, fazla bir deðere sahip bulunmamaktadýr. Ücretsiz olmasýnýn nedeni de bundan kaynaklanmaktadýr.
Ýnternetin alabildiðine ticarileþtirilmesi ve
ticari iliþkiler aðý haline getirilmesi, kapitalist
çerçevede pekçok verinin belirlenmesini gerektirmiþtir. Bu da, basit hit sayaçlarýnýn dýþýnda ayrý bir iþ alaný ortaya çýkarmýþtýr: Ýnternet
istatistikleri.
Ýnternet istatistikleri, herhangi bir ticari þirketin ya da ticaret sermayesinin pazar araþtýrmasý çerçevesinde ortaya çýkmýþ ve bu pazar
araþtýrmasýnýn gereklerine uygun olarak prog-
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Günlük Ortalama
Hit

Mart 1999

246

Aylýk Toplam
Giriþ Yapanlar

Kilobayt

Hit

246

198.000

7.652

Nisan 1999

350

382

175.979

10.528

Mayýs 1999

379

445

228.569

11.756

Haziran 1999

640

733

255.561

19.215

Temmuz 1999

575

729

268.023

17.834

Aðustos 1999
Eylül 1999

449
473

651
664

209.640
206.855

13.494
14.207

Ekim 1999

525

911

242.116

16.294

Kasým 1999

961

1.446

395.717

28.846

Aralýk 1999

956

1.479

418.580

29.652

Ocak 2000

984

1.312

442.896

30.504

Þubat 2000

801

Genel Toplam

1.037

396.711

23.240

10.035

3.438.654

223.222

ramlanmýþtýr. Kendi özgün sözcükleriyle söylersek, pazar araþtýrmasý ve müþteri profilinin
çýkartýlmasýna uygun olarak programlanan Ýnternet istatistikleri, ticari sermayenin yatýrýmýna
iliþkin istenilen verileri derlemektedir. Böyle
olunca, basit sayaçlardan elde edilen hit verileri ile bu tür istatistiklerden elde edilen veriler
birbirinden farklý sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr.
Ýstatistiksel veriler derleyen sayaçlar, kendi
içlerinde deðiþiklikler gösterse de, temelde ticari sermaye için gerekli olan müþteri profilini
çýkartmayý hedeflediðinden, hit hesaplamalarýnda, giriþ yapaný esas almaktadýr. Bunun için
kullanýlan temel ölçü, giriþ yapanýn Ýnternet baðlantýsýný kurduðu yerdir. (IP adresi) Belirlenmiþ
bir yerden (IP adresinden) giriþ yapan her kiþi-

nin, derlenmesi istenen verilere göre, yaptýðý iþlemler kaydedilmektedir. Bu kayýtlarda, giriþ
yapanýn yaptýðý iþlemler (hit) gözönüne alýnmaksýzýn, giriþ sayýsý saptanmaktadýr. Ortalama
30 dakikalýk kalýþ süresi içinde, belirlenen IP
ad-resinden yapýlan giriþ 1 birim olarak belirlenmektedir. Bu durumda, giriþ yapanýn, girdiði
sayfa sayýsý ya da hit sayýsý ne olursa olsun, giriþ
sayýsý ayný kalmaktadýr.
Bu istatistiksel veri derleyen sayaçlarýn hit
verileri ise, ayný zaman süresi içinde, açýlan dosyalarý tek birim olarak saptamaktadýr. Ayný zaman içinde giriþ yapan kiþinin, sayfa biçimlenmesine baðlý olarak, ayný dosyalara (resim ya
da yazý dosyalarý) geri dönüþleri ayrýca hesaplanmamaktadýr. Bir baþka ifadeyle, bu sayaçlar,

http://www.kurtuluscephesi.com
Hit

Mart 1999

&

98.236

Açýlan Yazýlar

Alýnan Kilobayt

Giriþ Yapanlar

24.122

658.355

4.215

Nisan 1999

92.752

24.002

556.748

4.830

Mayýs 1999

98.615

26.470

580.643

4.286

Haziran 1999

99.928

24.922

614.513

4.176

Temmuz 1999

105.666

29.069

648.809

4.967

Aðustos 1999

105.166

29.871

642.959

4.419

Eylül 1999
Ekim 1999

133.610
174.828

34.434
41.210

840.075
970.112

5.589
7.590

Kasým 1999

189.256

46.899

1.176.170

8.412

Aralýk 1999

190.386

49.408

1.231.283

8.422

Ocak 2000

163.983

41.931

984.580

7.605

Þubat 2000

156.359

41.885

1.014.342

7.147

1.608.785

414.223

9.918.589

71.658

Genel Toplam
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25 Mart 1999-5 Mart 2000

Hit

Alýnan Kilobayt

Giriþ Yapanlar

Eriþ Yayýnlarý

709.860

2.835.455

48.073

Kurtuluþ Cephesi Dergisi

466.307

2.642.201

39.663

Lenin Arþivi

138.553

1.477.293

15.934

Marks-Engels Arþivi

109.717

1.358.014

11.364

Giap/Che Arþivi

66.639

588.707

6.293

Kurtuluþ-Cephe

53.034

237.326

6.924

Felsefenin Temel Ýlkeleri

30.499

259.324

4.703

Mao Zedung Arþivi

20.823

249.989

3.514

Ýngilizce/Almanca

16.739

55.023

3.883

Stalin Arþivi

6.709

116.683

2.218

MRTA

2.200

13.464

816

tek IP adresi üzerinden yapýlan iþlemlerde açýlan dosyalarýn ilk iþlemini bir hit olarak deðerlendirmektedir. Böylece, giriþ yapan kiþinin,
sayfalar arasýndaki geziniþleri, geri dönüþleri,
basit sayaçlar tarafýndan her seferinde bir hit
olarak kaydedilirken, bu sayaçlar tarafýndan
dikkate alýnmamaktadýr. Bu türden geziniþlerin
saptanmasý istenildiðinde, basit bir sayaç yeterli
olmaktadýr.
Örneðin, Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýndan Leninin Ne Yapmalý? kitabýný almak
isteyen bir kiþi, Leninin kitaplarýnýn listesinin
bulunduðu sayfadan iþe baþladýðýnda , 1i metin
dosyasý (lenin.html dosyasý) olmak üzere 34
dosyanýn açýlmasýný saðlayarak, 34 hit gerçekleþtirir. Buradan Ne Yapmalý? kitabýna geçtiðinde (neyapmali.html dosyasý), ikisi þekil dosyasý olmak üzere 3 dosyanýn açýlmasýný saðlayarak 3 hit gerçekleþtirir. Ayný kiþi/kullanýcý,
yeniden Lenin sayfasýna dönüþ yaptýðýnda, basit
sayaçlar yeni bir hit iþlemi yaparken, istatistik
veri sayaçlarý bu iþlemi kayda geçmemektedir.
(Özel olarak bu iþlemlerin de saptanmasý istenmesi halinde, bunlarýn da verileri kaydedilmektedir.)
Bir bakýma Ýnternet sayaçlarýnýn standartlaþtýrýlmasýna yönelinmesiyle belirginleþen bu
sayaç farklýlýklarý, Ýnternet ortamýnda ticari iþlemlerin geniþlemesine paralel olarak ortaya
çýkmýþtýr. Basýn-yayýn alanýnda olduðu gibi, Ýnternet ortamýnda da bu geliþmenin belirleyicileri reklam þirketleri olmuþtur. Basit sayaçlarla
elde edilen verilere göre yönlendirilen reklamlar, bu sayaçlarýn verilerinin kolayca artýrýlabilir
olmasý sonucu maliyet artýþýna neden olduðu
görülmüþtür. Basit sayaçlarda, giriþ yapanlarýn
herhangi bir sayfaya ulaþabilmeleri için araya
yerleþtirilecek küçük, ancak hit sayýsý yüksek
sayfalar koyarak ve geri dönüþlerde ayný sayfalarýn kullanýlmasýný zorunlu hale getirerek hit

sayýlarýný yükseltmek olanaklýdýr. Bu hit verilerine bakarak reklamlarý ve ticari iþlemleri yönlendirmek durumunda kalanlar aldatýlmýþ olmaktadýr. Ýþte bunun ortadan kaldýrýlmasý için
sayaçlarda standartlaþmaya gidilmektedir.
Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasý istatistiklerinde kullanýlan sayaç IP adresleri üzerinden
verileri saptamaktadýr. Tek bir IP adresinden
yapýlan giriþ bir birim olarak kaydedilerek, aylýk
giriþ yapanlarýn sayýsý saptanmaktadýr. Ayný ay
içinde, ayný IP adresinden yapýlan tüm giriþler
1 olarak sayýlmaktadýr.
Hit verileri ise, 30 dakika süre içinde giriþ
yapan kiþinin açtýðý dosya sayýsý, ilk açýþa göre
saptanmaktadýr. Dolayýsýyla, kullanýcýnýn geri
dönüþleri hit verilerinde yer almamaktadýr.
Kurtuluþ Cephesi istatistiklerinde kullanýlan
sayaçta yazýlar, yani metin dosyalarý (.html
formatýndaki dosyalar), hit sayýlarýndan ayrý
olarak saptanmaktadýr. Böylece metin dosyalarý
ile resim, fotoðraf, þekil vb. dosyalar birbirinden
ayýrtedilebilmektedir. Mart 1999 ile Þubat 2000
arasýndaki bir yýllýk dönem içinde toplam hit
sayýsý 1.608.785 iken, açýlan .html formatýndaki
sayfa sayýsý 414.223 olmuþtur. Daha önceki
yazýmýzda da belirttiðimiz gibi, Kurtuluþ Cephesi
Ýnternet Sayfasýnda toplam 1536 dosya bulunmakta ve bunlarýn 927 tanesi metin dosyasý ve
609 tanesi resim vb. dosyalardýr. Ortalama her
metin dosyasý 3 ile 5 hitlik verileri içermektedir.
161 .html formatýnda metin dosyasýndan ve
152 tane þekil vb. dosyadan oluþan Eriþ Yayýnlarý
bölümüne, bir yýl içinde, 48. 073 IP adresinden
giriþ yapýlmýþ ve toplam hit sayýsý 709.860
olmuþtur. Bu bölümde yer alan þekil, resim vb.
dosyalarýnýn toplam büyüklüðü 880 kilobayt
iken, metin dosyalarýnýn toplam büyüklüðü
5.870 kilobayttýr ve toplam 34 kitap ve yazýdan
oluþmaktadýr. (Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýnýn alt bölümlerine giriþ yapanlara iliþkin
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veriler, tekil olarak ayrýca derlenmektedir. Bu
nedenle, bütüne iliþkin verilerdeki giriþ yapanlarýn ne kadarýnýn bu alt bölümlere girdiði
saptanmaktadýr. www.datacomm.ch/fidel sayfalarýna iliþkin verilerde ise, bunlar ayrýca derlenmediðinden, sayýsal olarak kaydedilmemiþtir.)
1999 Martý ile Þubat 2000 arasýnda Kurtuluþ
Cephesi dergileri ile Eriþ Yayýnlarýna iliþkin ki-

!

taplarýn özgün formatlarýnýn alýnmasýna iliþkin
hit sayýsý 2.560dýr.
Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýnýn son bir
yýllýk sayýsal verileri bunlardýr. Bunlardan bir
sonuç çýkartmak elbette olanaklýdýr. Ancak
tüm istatistiksel verilerin sayýsal olduðu, gerçek
yaþamda ise bilgisayar kullanýcýlarýn insanlar
olduðu asla unutulmamalýdýr.
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Gerilla Savaþýna Karþý
Helikopter Ýhalesi

Mart ayýnýn ilk haftasýnda B. Ecevitin, yanýna Genelkurmay Baþkaný Kývrýkoðlunu alarak yaptýðý açýklama ile 145 saldýrý helikopteri ihalesinin ilk aþamasýnda, ihaleye katýlan
beþ þirketin ikisinin elendiði ve kalan üçü
ile yeniden görüþmeler yapýlacaðý kamuoyuna duyuruldu. Böylece globalleþen dünyada barýþ ortamý içinde oligarþik yönetim yeni yüzyýlýn ilk büyük askeri ihalelerinden birisini kýsa sürede sonuçlandýrma noktasýna geldiðini ilan etmiþ oldu.
Ýhaleye katýldýðý ilan edilen beþ silah þirketinden Amerikan Boeing þirketinin AH-64D
serisi Apaçi (Apache) helikopteri ile FransýzAlman ortaklýðýnýn Eurocopteri Tiger, ihalenin þartlarýný yerine getirmedikleri için tekliflerinin reddedildiði ve Ýtalyan Agusta þirketinin
Mangusta A-129, Rus-Ýsrail ortak yapýmý Kamov K-50 ile Amerikan Bell Textron þirketinin King Cobra AH-17 ile görüþmelerin sürdürülerek ihale en kýsa sürede sonuçlandýracaklardýr.
Satýn alýnacak 145 saldýrý helikopterinin
toplam maliyeti 4,5 milyar dolar tutmaktadýr.
Bunun ilk partisini oluþturan 50 helikopterin
2002 yýlýnda teslim alýnmasý planlanmaktadýr
ve maliyeti 2 milyar dolardýr. (1.1 katrilyon lira) Böylece Aralýk ayýnda IMF ile yapýlan
stand-by anlaþmasý ile geleceði büyük sevinçle beklenen 4-5 milyar dolarlýk dýþ kredinin nerelerde kullanýlacaðý da açýða çýkmýþ
olmaktadýr. Stand-by anlaþmasý ile gelecek
kredilerin hayali içinde sevinç çýðlýklarý atan
kimi köþe yazarlarý, helikopter ihalesine iliþkin
ilk sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan ne
gerek vardý? türünden yazýlar yazmaya koyuldularsa da, bunlarýn kulaklarý çekilerek yazýlarýn ardý kolayca kesildi. Ve 145 saldýrý helikopteri ihalesi, kamuoyunun bilgisi dahilin-

de gizlice sürdürülmeye devam etti.
Türk silahlý kuvvetlerinin Kara Kuvvetlerinin envanterinde, 60 adet UH-1H serisi helikopter olduðu, 1990 sonrasýnda ABDden 10
adet AH-1W Süper Cobra helikopteri ile 30
adet AH-1P/1S Cobra helikopterleri alýndýðý kamuoyunun bilgisine sunuldu. Özellikle 1990
sonrasýnda ABDden alýnan Cobra ve Süper
Cobra helikopterlerinin PKKye karþý mücadelede önemli sonuçlar saðladýðý, bu bilgi
dahilinde kamuoyuna açýklandý.
Tüm bu açýklamalar yapýlýrken küçük
birkaç ayrýntý gözlerden uzak tutuldu.
Ýlkin, PKKye karþý mücadelede önemli
sonuçlar saðlayan Cobra helikopterleri ile
UH-1H serisi Huey helikopterlerinin Amerikan
Bell Textron þirketine ait olduðu küçük bir
ayrýntý olarak bir yana býrakýldý.
Ýkinci küçük ayrýntý ise, bu saldýrý helikopterlerinin silah sistemlerine iliþkindi. Yani
saldýrý helikopterlerine yerleþtirilecek havadan
karaya kullanýlacak füzeler, ihalenin en önemli bölümlerinden birisini oluþturuyordu. Bu füzelere iliþkin ihalede ise, Amerikan Lockheed-Martin þirketinin Hellfire (Cehennem
Ateþi) ile Ýsrailin Rafael þirketinin NT-Dandy
füzeleri bulunmaktadýr. Ýlk partide 2.400 füze
alýmýnýn yapýlacaðý ihalenin maliyeti ise 300
milyon dolardýr.
Bir yana býrakýlan bu küçük ayrýntýda,
ihalenin verileceði kesin gözüyle bakýlan Amerikan Bell Textronun King Cobra AH-17 helikopterlerinin ana füze sisteminin Hellfire
füzeleri olduðu ve bu füzelerin üreticisinin,
çeþitli ülkelerin devlet baþkanlarýna, genelkurmay baþkanlarýna ve generallerine rüþvet vermesiyle ünlü Lockheed þirketi olduðu bir yana býrakýlmýþtýr. Bu küçük ayrýntý bir yana
býrakýlýrken, ülkemizde 1975 yýlýnda Lockheed
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Bell Textron UH-1H
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þirketinin temsilcisi Nezih Duralýn Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri Komutanlýðýndaki generallere rüþvet vererek uçak ihalelerini aldýðýnýn unutulmuþ olduðuna güverilmiþtir. (THKPC/HDÖnün gerçekleþtirmiþ olduðu 26 Ocak
1977 Harekâtýnda bu þirketin Ankara bürosu, bu nedenden dolayý, bombalanmýþtýr.)
Üçüncü küçük ayrýntý ise, üç partiden
oluþacak olan sadýrý helikopterleri ihalesinin,
bir bütün olarak, yani 145 helikopterin tek ihale ile alýnmayacaðý olmuþtur. Görünüþte, tamamýnýn teslimi 2010 yýlýna kadar sürecek
olan bu ihalede, bugün sözü edilen ilk 50 helikopterdir. Böylece kalan iki parti için varolan þirketlerle görüþmeler sürdürülecek ve her
bir parti için yeni ihale açýlacaktýr. Böylece,
yeni yüzyýlýn ilk büyük askeri silah alýmý aracýlýðýyla dýþ iliþkilerde mevcut dengelerin sürdürülmesi amaçlanmaktadýr. Ýhalenin Amerikan Bell Textron þirketine verileceði kesin olmakla birlikte, diðer ülkelerin yeni ihaleleri
alabilecekleri umuduyla Türk dýþ politikasýna destek vermeleri saðlanmak istenmektedir. Bu ülkelerin Ýtalya, Rusya, Ýsrail, (bugün
için ihale dýþýnda kalmýþ görünseler bile)
Fransa ve Almanyanýn olmasý, saldýrý helikopterleri alýmýnýn dýþ politikada nasýl ve nerede
kullanýlacaðýný açýkça göstermektedir. Zaman
zaman bu ülkelerin gündeme getirdikleri
Kürt sorunu, Ermeni sorununun arkasýnda Türkiye oligarþisinin bu dýþ politikasý yatmaktadýr.
Dördüncü küçük ayrýntý ise, PKKye karþý mücadelede önemli sonuçlar saðlayan helikopterlerinin mutlak bir hava egemenliði
koþullarýnda kullanýldýðýdýr. Kamuoyunda bu
145 saldýrý helikopterinin gelecekte olasý bir
gerilla savaþýna karþý gerekli olduðu düþüncesi yaratmaya yönelik olan açýklamada üstü

örtülen bu gerçek, PKKnin þuradan buradan
temin etmeye çalýþtýðý ve birkaç sefer kullanabildiði uçaksavar füzeleriyle hiçbir iliþkisinin
olmadýðýdýr.
Amerikan emperyalizmi tarafýndan 15 yýl
boyunca Vietnamda en geniþ ölçekte kullanýlan helikopterler ve helikopter harekâtlarý Vietnam Ulusal Kurtuluþ Cephesinin savaþ taktikleri ile etkisiz hale getirildiði gibi, yüzlerce
helikopter imha edilmiþtir.
12 Ocak 1968 tarihli Reuter ajansýnýn haberine göre, Amerika 2,5 yýl içinde düþmanca olmayan harekât yüzünden 877 uçak ve
777 helikopter kaybetmiþtir. Bunlar, ABD askeri sözcüsünün yaptýðý açýklamaya göre, komünist saldýrýlar sonucu yerde yok edilen
uçak ve helikopterleri de içermektedir.[*]
Bir Vietnam Ulusal Kurtuluþ Cephesi komutaný þöyle söylemektedir:
Her yeni durum, süprizlerini de
beraberinde getirir. Tüm Amerikan birliklerindeki ateþ gücünün muazzam
üstünlüðü, uçaklarýn ve toplarýnýn süratle devreye girebilmesi ve helikopter
birliklerinin süper hareket kabiliyeti ile
karþý karþýya gelmek de, kaçýnýlmaz
olarak kendi süprizlerini hazýrlayacaktý. Hatta 1962de ilk kez kuklalar helikopter birliklerini büyük ölçüde kullanmaya baþladýklarýnda, askerlerimiz kýsa
bir þaþkýnlýk dönemi geçirdi. Ancak
kýsa sürede helikopterlerle baþedecek
taktikler geliþtirdik. Ap Bac (1 Ocak
1963de gerçekleþen çarpýþmalar) zaferi, helikopter operasyonlarýný baþarý ile
altedebileceðimizi kanýtlayan ilk büyük
[*]

Akt. W. G. Burchett, Vietnam Kazanacak!, s: 87
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gösteridir.[*]
Vietnam Ulusal Kurtuluþ Cephesinin Amerikan emperyalizminin helikopter harekâtlarýna karþý geliþtirdikleri taktiðin etkili olmasýnýn
nedenini ise þöyle ortaya koymaktadýr:
Çok kötü yürüyorlar. Gidecekleri
yere helikopterlerle çok çabuk ulaþýyor,
ancak yere ayak basar basmaz kaplumbaða gibi yavaþ hareket ediyorlar.
Helikopterler, mermiden tutun, konserve hindiye, içme suyuna varýncaya dek
herþeyi kolayca getirebiliyor. Ancak,
bizim sürekli yerden ateþlerimiz ya da
yoðun sisin aðaç tepeleri ile iniþ patikalarýný örtmesi nedeniyle, helikopterlerin inememesi, bu hareket üstünlüðünü bir dezavantaja dönüþtürüyor.
Askerlerin ellerindeki malzemeyi büyük bir hýzla harcamalarý yüzünden,
helikopterlerin birkaç saat gecikmesi
bile, onlar için bir felaket oluyor.[**]
Bugün alýnacak 145 saldýrý helikopteri, Vietnam Ulusal Kurtuluþ Cephesinin savaþýn ilk
yýllarýnda yerde imha ettiði helikopter sayýsýyla kýyaslanamayacak kadar azdýr. Ancak burada ihalesi yapýlanlar saldýrý helikopterleridir.
(Genelkurmay savaþ sözlüðünde saldýrý sözcügü yoktur. Bunun yerine taarruz sözcüðü
kullanýlýr. Týpký savaþ yerine harp sözcüðünün kullanýlmasý gibi. Bu nedenle, bu helikopterler, ordu dilinde taarruz helikopterleri
olarak geçmektedir.)
Genel maksatlý helikopterler olarak tanýmlanan UH-1H serisi Huey helikopterleri,
asýl olarak saldýrý helikopterlerinin ön harekâtýna paralel olarak kullanýlmaktadýr. UH-1H
serisi helikopterler, her türlü malzemenin ve
askerin operasyon alanýna nakledilmesi için
kullanýlmaktadýr. Vietnam savaþýnýn ilk yýllarýnda bu helikopterlerin aðýr makineli tüfekler[*]
[**]

Akt. W. G. Burchett, Vietnam Kazanacak!, s: 73-74
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le donatýlmasýyla operasyon alanýnda saðlanmaya çalýþýlan ateþ üstünlüðü yeterli olmamýþtýr. Bunun üzerine saldýrý helikopterleri serisi
üretimine geçilmiþtir.
Saldýrý helikopterleri, operasyon alanýný
üzerlerindeki tüm silah sistemleriyle (füze, top
ve makineli tüfekler) yoðun bir ateþ altýnda
tutarak, UH-1H serisi gibi genel amaçlý helikopterlerle askerlerin ve malzemenin bölgeye
indirilmesi için alaný yumþatmaktadýr.
Bu operasyonlarda saldýrý helikopterlerinin
kullandýðý ana silah anti-tank füzeleridir. Yapýlan ihalede alýnmasý olasý görülen LockheedMartýn þirketinin AGM-114 Hellfire anti-tank
füzeleri, kýsa menzilli anti-tank füzeleri olarak
20 milimetre delici özelliðe sahip ve yarý-laser güdümlüdür. Bunlarýn açýk havada atýþ
menzili 7 kilometre, kapalý havalarda 3 kilometredir. Süper Cobra helikopterlerin diðer
silahý ise üçlü 20 mmlik makineli tüfektir.
Menzili 2 kilometre olan bu silahýn mermi kapasitesi 750dir.
Bugün Türk ordusunda kullanýlan UH-1H
serisi helikopterlerin menzili 230 kilometre,
AH-1W serisi Süper Cobra helikopterlerin
menzili 256 kilometredir. Gidiþ-dönüþ mesafeleri gözönünde tutulduðunda bu helikopterlerin uçuþ alaný 100-125 kilometre arasýnda
deðiþmektedir. Havada kalýþ süresi (20 dakikalýk reserv yakýtla) 2 saat 48 dakikadýr. Bu
nedenle, tüm helikopter harekâtlarý sýnýrlý bir
alan içersinde gerçekleþtirilmek ve helikopter üslerinin operasyon alanýna yakýn yerlerde bulundurulmasý zorunlu olmaktadýr. Bu
da, helikopter harekâtlarýnýn en önemli dezavantajýný oluþturmaktadýr.
Bugün, PKKnin içinde bulunduðu tasfiye
sürecinde, Kara Kuvvetleri için 145 saldýrý helikopteri ihalesi yapýlýrken, Cobralarýn PKKye
karþý mücadelede önemli sonuçlar saðladýðý
nýn gerekçe olarak gösterilmesinin açýk ifadesi ise, bu yeni 145 saldýrý helikopterinin gelecekteki gerilla savaþlarýna karþý bugünden
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yapýlan bir hazýrlýk olduðudur. Bu yönüyle 145
saldýrý helikopteri ihalesi, silahlý devrimci mücadele karþýsýnda oligarþinin duyduðu korkunun bir dýþa vurumudur.
Günümüz koþullarýnda silahlý mücadele
yöntemlerinin devrim mücadelesinde temel
alýnamayacaðýný ileri sürerek legal-barýþçýl
yöntemleri savunanlar, þüphesiz bu gerçek
karþýsýnda deðiþik senaryolar ortaya atacaklardýr.
Kimileri, alýnacak 145 saldýrý helikopteri ileTürk ordusunun envanterinde 300den daha
fazla helikopter olacaðýný ve bunun da kýr gerilla savaþýnýn baþarýlý olmasýný olanaksýz kýldýðýný ileri sürerek, legalizmin teslimiyetçi çizgisine kýlýf bulmaya çalýþacaklardýr.
Bir baþkalarý ise, bu helikopter ihalesinin
asýl amacýnýn komþu devletler olduðunu ileri sürerek, oligarþinin silahlý devrimci mücadeleyi önemli bir tehlike olarak görmediðini
söyleyeceklerdir.
Bir üçüncüsü ise, bu ihalenin Amerikan
emperyalizminin kendi silah sanayi için yeni
talep yaratmak amacýyla yapýldýðýný ileri sü-
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rerek, gerilla savaþýyla iliþkisinin olmadýðýný
iddia edecektir.
Tüm bunlar, egemen sýnýflarýn kendilerini
tehdit eden herhangi bir güç karþýsýnda elindeki tüm zor araçlarýný kullanmak durumunda olduðu gerçeðini deðiþtiremez. Dolayýsýyla,
alýnacak 145 saldýrý helikopteri, mevcutlarýyla
birlikte silahlý devrimci mücadeleye karþý büyük bir güç oluþturmaktadýr. Bu güç karþýsýnda, çok tali etmenleri ve yönleri öne çýkartarak, devrimcilerin dikkatlerini baþka yönlere
çekmek, bu güce karþý silahsýzlandýrmakla eþdeðerdir.
Ve herkes bilmek zorundadýr ki, Vietnam
Halk Savaþýndan itibaren, gerilla savaþlarýna
karþý helikopterler en temel araç olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Her ülkenin gerilla örgütlenmesi bu gerçeði bilerek hazýrlýklarýný
yapmak ve savaþmak durumundadýr. Emperyalizmin ve oligarþinin gerilla savaþýna karþý
kullandýðý ve kullanacaðý her türlü helikopter
taktiklerine karþý taktikler geliþtirmek ve bunlarý uygulamak ise, bu örgütlerin görevidir.
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