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Seattle protestolarýnýn basýndaki yansýlarýna
iliþkin olarak W. S. Solomonun Monthly Reviewda yayýnlanan incelemesi.
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1 Aralýk 1999 günü, ABDnin Seattle kentinde
WTO toplantýsýný protestosuyla baþlayan ve 1617 Nisan 2000 tarihlerinde Washingtondaki
IMF ve Dünya Bankasý bakanlar toplantýsý protestosuyla süren eylemler üzerine kýsa bir deðerlendirme.
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1980 sonrasýndaki pasifikasyon ve depolitizasyon ortamýnýn bir devamý olan ideolojisizliðin
solda yaratmýþ olduðu çarpýklýklarý, kavram
keþmekeþi temelinde irdeleyen bir yazý.
El Salvadorda 12 Nisan 2000 tarihinde yapýlan
milletvekili seçimlerinin deðerlendirilmesi.
Demirelin görev süresinin uzatýlmasýyla baþlayan ve Ahmet Necdet Sezerin onuncu cumhurbaþkaný olarak seçilmesiyle devam eden
süreçte sömürücü sýnýflar arasýndaki çeliþkinin
durumu.
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Dipten Gelen Dalga
Seattledan Washingtona

1 Aralýk 1999 günü emperyalizmin yeni
sürekli ve resmi bir örgütlenmesi olarak oluþturulan Dünya Ticaret Örgütünün [World Trade Organisation-WTO] ABDnin Seattle kentindeki toplantýsý beklenmedik bir þekilde
büyük bir kitlesel protesto eylemiyle baþlamýþtý. Bütün gün süren çatýþmalarla, yüzlerce göstericinin tutuklanmasýyla ve sokaða çýkma yasaðýnýn ilan edilmesiyle gerçekleþen Seattle
eylemi üzerine þunlarý yazmýþtýk:
Dünya çapýnda globalizmin propagandasýnýn yapýldýðý, globalizmle
dünyanýn nasýl refaha kavuþacaðýnýn
ilan edildiði, her ülkenin küçük Amerika olmaya özendirildiði, globalizm
söylemiyle emperyalist sömürünün alabildiðine yoðunlaþtýrýldýðý bir dönemde,
büyük Amerikada ortaya çýkan bu geliþme, pekçok kiþiyi þaþýrttý.
Emperyalizme karþý mücadele etmenin çaðdýþý ilan edildiði, emperyalizme baðýmlýlýðýn öneminin kalmadýðý
nýn propagandasýnýn yapýldýðý ülkemiz-

de, anti-emperyalist bir kitle eylemi düzenlemeyi býrakalým, böyle bir eylemin
yapýlmasýnýn gerekliliðini söylemenin
bile cesaret istediði bir dönemde ABD
nin Seattle kentinde sýkýyönetim ilan
edilerek durdurulmaya çalýþýlan kitle
eylemi, kaçýnýlmaz olarak globalistleri
ve onlarýn etkisinde bulunan herkesi
þaþýrttý.
Ve tarihler 16-17 Nisan 2000i gösterdiðinde, ABDnin baþkenti Washingtonda yapýlan
Dünya Bankasý ve IMF toplantýsýnda bir kez
daha ayný kitlesel protesto eylemi gerçekleþtirildi.
Seattledaki Dünya Ticaret Örgütünü protesto eylemlerini bir istisna olarak yorumlamaya çalýþanlar ya da zenginlikten, refahtan sýkýlmýþ bir avuç kiþinin gerçekleþtirdiði
anarþist eylem olarak deðerlendirenler,
Washingtona hazýrlýklýydýlar.
Dünya Bankasý ve IMFnin, üye ülkelerin
bakanlarýyla yapacaðý toplantý 16 Nisan 2000
gününün sabahý 05.00da baþlatýldý. Bakanlar
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ve diðer devlet temsilcileri, sabahýn erken saatinde otellerden gizlice getirtildiler ve saat 05
den itibaren binaya giriþler yasaklandý. Yollara barikatlar kuruldu, kent giriþ-çýkýþlarý tutuldu. Alýnan tüm önlemler, gerçekleþeceði kesin olan protesto eylemlerine katýlýmý azaltmayý amaçlýyordu. Ama etkili olamadý.
Ýþte Seattle'dan sonra 16-17 Nisan günü
Washingtonda gerçekleþen kitlesel eylemler,
globalizm propagandasýnýn en üst boyutlara ulaþtýrýldýðý bir dönemde, dünya çapýnda
sonuçlar vermeye baþladý. Sovyetler Birliðinin
daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda, emperyalizmin,
özel olarak Amerikan emperyalizminin zafer
çýðlýklarý, Washingtondaki kitlesel protesto
eylemleriyle bastýrýldý.
Bireycilikin, globalleþmenin baþtacý
edildiði, her türden kitlesel faaliyetin küçümsendiði, bu yöndeki çabalarýn boþuna olduðunun söylendiði ve özellikle anti-emperyalist
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mücadelenin ve anti-emperyalist sloganlarýn
etkisini yitirdiðinin iddia edildiði bir dönemde, Seattle ve Washingtondaki kitlesel protesto eylemleri, kaçýnýlmaz olarak dünya çapýnda yanký bulacaktý ve öyle de oldu.
Ülkemiz somutunda, bu kitlesel protesto
eylemlerinin ilk sonucu 1 Mayýs gösterilerinde ortaya çýktý. Daha düne kadar anti-emperyalist mücadelenin ve sloganlarýn önemini
yitirdiðini söyleyen her türden revizyonist,
oportünist, pasifist ve legalist, 1 Mayýs 2000de
ellerinde büyük globalizme karþý global direniþ pankartlarýyla, kahrolsun IMF vb. antiemperyalist sloganlarla ortaya çýktýlar. Çevrecilik, kadýn sorunu vb. sorunlar etrafýnda kitleleri örgütlemekten sözedenlerin bu yüzseksen derece çark ediþlerinin tek nedeni Seattle
ve Washingtonda gerçekleþen kitle gösterilerinin dünya çapýnda yarattýðý etki olmuþtur.
Bu, dipten gelen dalgaydý. Ve herkes bil-
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meliydi ki, tarihin diyalektiði kaçýnýlmaz olarak iþleyecekti. Ve yine herkes bilmeliydi ki,
nerede bir sömürü, baský, eþitsizlik, haksýzlýk
varsa, orada her zaman bir karþý çýkýþ, bir direnme, bir mücadele, er ya da geç varolacaktý. Ýþte Seattle'dan sonra Washington eylemleri bu gerçeði göstererek, dünya çapýnda yeni bir dönemin baþlangýcýna iþaret ediyordu.
Bu dipten gelen dalganýn diðer önemli
bir yaný ise, demokrasinin anglo-sakson merkezinde gerçekleþen kitle eylemlerinin emperyalizmin siyasal zoru ile yüzyüze gelmesidir. Böylece ülkemizde övgüler dizilen burjuva demokrasisinin, her yerde ve her türden kitle eylemleri karþýsýnda nasýl açýk zor
kullandýðý görünür olmuþtur.
68in mirasýný yemekle meþgul olanlar,
68 masallarý anlatarak yeni
devrimci kuþaðý uyutmaya çalýþanlar, faþistlerle ayný masaya
oturarak barýþ mesajlarý gönderenler, kaçýnýlmaz olarak Seattle
ve Washingtondan gelen haberler ve görüntülerle suyun bittiði
ni görmemezlik edemezler. Bu
haberler ve görüntüler karþýsýnda, bir daha hiç kimse elime
silah aldýrtamaz diyenler kesin
saflarýný belirleme noktasýna gelmiþlerdir.
Seattle'dan Washingtona
doðru geliþen bu dipten gelen
dalga, MRTAnýn Japon büyükelçiliði eylemindeki sloganlarýyla

sessizliði bozmuþtur.
Bu dipten gelen dalga, bir kez daha emperyalist burjuvazinin ne denli acýmasýz olduðunu, zor kullanmakta ne denli tereddütsüz
olduðunu göstererek, her türden barýþçýl mücadele ve barýþçýl kitle gösterileri umutlarýný yýkmýþtýr.
Bu dipten gelen dalganýn yüselerek geliþip geliþmeyeceði, tümüyle dünya çapýnda
solda egemen kýlýnan pragmatizmin ve pasifizmin bertaraf edilmesiyle belirlenecektir. Bu
ise, her türden küçük-burjuva aydýnýnýn dünya
sol hareketi üzerindeki etkilerinin ortadan kaldýrýlmasýyla olanaklýdýr. Ve o zaman, bu dipten gelen dalga dünya çapýnda yeni bir antiemperyalist mücadelenin baþlangýcý olma
onuruna sahip olacaktýr.
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Seattle'daki
Dünya Ticaret Örgütü Protestosunun
Basýndaki Yansýlarý
William S. Solomon,
Press Coverage of The WTO Protests in Seattle,
[Monthly Review, Mayýs 2000, Volume 52, n° 1]

$

Son yirmi yýldýr, ABDnin önde gelen haber medyasý, onlarý çok sýký ideolojik uyuma zorlayan patronlarý gibi
iyice saða kaymýþtýr. Örneðin, Oliver
North ve Pat Buchanan tv talk show
larýnýn düzenli yorumcularý olmuþlardýr.
Ve bugün, halka müþteri gibi davranan medyanýn tümü, kapitalist makinenin bir diþlisi haline gelmiþtir. Ama hâlâ
haberler eðlence programlarýna göre
daha az kârlýdýr ve medya þirketleri demografik verilere bakarak daha yüksek
kârlar için haber mülkiyeti üzerindeki
baskýlarýný yoðunlaþtýrmaktadýrlar. Medya patronlarý, haber ile eðlence arasýndaki çizgiyi silikleþtirerek, gazeteciliðin
en çok övünülen habercilik pratiklerini
ve karar verme insiyatiflerini ortadan kaldýrmakta ve online haber servisleri için
birbirleriyle ortaklýklar kurmaktadýrlar. Temmuz 1995de New York Timesda William Glabersonun dediði gibi, geçmiþte yayýn yönetmenleri için gazeteciliðin dürüstlüðü esas alýnýrdý, bugün ise gazetecilere, gazetenin ekonomi sayfalarý ile
iþbirliði yapmalarý yönünde baský yaygýn hale gelmiþtir. Ekim 1996da Wall Street
Journal, Rupert Murdoch ile Ted Turner arasýndaki kiþisel çekiþmeyi þöyle veriyordu: Çatýþan taraflar, çatýþmayý global ölçekte bir savaþa dönüþtürme konusunda
hayli ileri gittiklerini kabul etmiþ- lerdir.
Tüm bunlarýn sonucu, halký temel sorunlar üzerinde eleþtirel düþünmeye yöneltme özelliðine sahip olmayan -bu yönde hiçbir çaba içinde de bulunmayan-,
kuþe kaðýda basýlmýþ, yüzeysel, sansasyonalist ve iyimser haberlerdir. Bu durum
özellikle iþ ve ekonomi haberlerinde çok yaygýndýr. Nisan 1998de New York Times
da Felicity Barringer þöyle yazýyor: 1978 yýlýndan bugüne gazetecilikte 250den
fazla Pulitzer ödülü verildi. Bunlarýn en önemli 10 tanesi iþ dünyasýna iliþkindir.
New York Timesýn örneklediði gibi haber medyasýnýn rolü, Doug Henwoorun
sözleriyle sigorta aygýtýdýr.
Burada ele alacaðýmýz konu, 19 Kasým-21 Aralýk 1999da Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Bakanlar toplantýsýyla birlikte ortaya çýkan Seattleda Dünya Ticaret Örgütüne karþý yapýlan protestolarýn yansýtýlýþýdýr. Bu yansýtýlýþ, Socialist Reviewun
yazarlarýndan Todd Gitlinin 1979daki deyiþiyle standartlaþtýrýlmýþ sunuþ yönte-
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miyle iþbirlikçi medyanýn bakýþ açýsýný belgelemektedir.
Bu yazýmýzda, 21 Kasým 1999dan 4 Aralýk 1999a kadar Los Angeles Timesda
yayýnlanan 22 haber ve köþe yazýsý ile New York Timesda yayýnlanan 35 haber
ve köþe yazýsýný ele alacaðýz. Bu iki gazete ABDde günlük olarak yayýnlanan
gazeteler içinde en etkili ve en çok satanlarýdýr. ABDde ençok daðýtýmý yapýlan
ikinci gazate olan Wall Street Journal, finans çevrelerini, orta düzey yöneticileri
ve Ýnternet temelli þirketleri hedefler.1 Tabloid türü bir gazete olan USA Todayin
haberleri ise, oldukça özet halinde olduðundan incelemeye deðmeyecek niteliktedir.
Los Angeles Times, Times-Mirror þirketine aittir; New York Times ise, 19.
yüzyýldan beri bir aile þirketidir ve 2000 yýlýnýn ortalarýnda Tribune þirketine satýlacaðý söylenmektedir. Bu yüzden genel yayýn yönetmenlerinin odasýnda yapýlan
gizli hesaplardan deðil, yapýsal nedenlerle iþ dünyasý yanlýsý yayýncýlýk bir kuraldýr. Her yayýn, zaman zaman sahibinin kârlarýný artýrmak amacýyla kullanýlmýþtýr
diyor medya baronu Rupert Murdochun avukatý.2 Tabii Murdoch, bunu, baþka
herhangi birinden daha sýk yapmaz.3
Genellikle, medyamýzýn yeni þirketleri makalelere karýþmadýklarýný ýsrarla belirtirler. Onlarýn yaptýðý tek þey, genel yayýn yönetmenini, baþyazarý, iþ yöneticisini
atamak ve bütçeyi yapmaktýr.
Eðer ben kamu informasyonunu denetlemek isteseydim, yapacaðým da bundan fazlasý olmazdý. Þüphesiz ben de, hergün her hikayeye karar vermek ve yazý taslaklarýný okuyarak bunlarý evet ya da hayýr diye yanýtlamak istemezdim.
Bunun yerine, kendilerini kimin iþe aldýðýný, kimin iþten atabileceðini, ücretlerini
kimin ödediðini ve onlarýn yetkilerine kimin karar verdiðini net olarak bilen yöneticiler atamayý tercih ederdim. Bundan sonrasýný onlara býrakýrdým.
Seattle protestolarýnýn New York Times ve Los Angeles Timesdaki manþetleri
þu ortak konuyu öne çýkarmaktadýr: Sadece aþýrý baðnazlar, günümüzde dünyanýn geleceði için en iyi umutlarý temsil eden WTOya karþý radikal eleþtiri yöneltirler. Bu konu, her yönden geliþtirilmiþtir. Ýlkin, radikal eleþtiriler, ikna edici olmayan,
pratik uygulamasý olanaksýz ve büyük olasýlýkla da kabul edilemez görüþlere sahip
marjinal kiþilere yüklendi. Bu dünyada bunlar kimlerdir? diye soran Los Angeles
Times neden böylesine çýlgýnlaþtýlar?4 diye hayretini ifade ediyor. Bu tür insanlar, diyor Los Angeles Times, bir avuç çýkar grubunu temsil ederken, WTO delegeleri ise, hemen hemen tüm dünya uluslarýný temsil etmektedir. Ýþin daha da
kötüsü, protestocularýn bazýlarý anarþisttir; New York Timesýn baþlýðýný okuyalým:
Oregandaki Anarþist Kýyým ile Karanlýk Benzerlik.5
Protestocular çocuklarýn Dickens-vari fabrikalarda sömürüldüðü bir günahkar
cehennem ekonomisini ... [ve] geleneksel yaþam tarzýný kabaca soymaya çalýþan
açgözlü þirketleri uyardýlar.6 Onlar için, WTO, birleþik çýkarlarýn hizmetkarýdýr,7
sosyal haklarý bir yana býrakarak kâr için acýmasýz bir arayýþ içinde bulunan global ekonominin tiranlýk simgesidir.8 WTO toplantýsý pekçok delegeyi kendine çekti,9 ama protestocular, çekirgelerin tarlalarý kasýp kavurmasý gibi Seattlea çullandýlar.10 Baþyazar daha az kabaydý: Protestocular Nuhun gemisinin avukatlarýydý.11
Onlarýn zehirli sözleri, þüphesiz bazý izleyiciler üzerinde etkili olacak ... Ama pek
çok Amerikalý hemen anlayacaktýr ... ki ortak çýkarlarýn geliþtirilmesi fikri ... sizin
yönetimle paylaþtýðýnýz bir hedeftir.12
Olaylarýn bu yansýtýlýþý, protestocularýn basitçe kötülenmesi deðildi. Tersine,
polisin tahrik edici13 tutumunu kullanan daha militan unsurlarla aralarýna küçük
bir mesafe koyan barýþçýl14 kiþilere karþý belli bir meþruiyet tanýnmýþtýr. Elbette
Anne Stuart, CIO Magazine, 15 Aralýk 19991 Ocak 2000
2
Elizabeth Jensen-Eben Shapiro, Wall Street
Journal, Ekim 1996
3
Ben Bagdikian, Guild Reporter, Nisan 1982
4
Los Angeles Times, 3 Aralýk 1999
5
New York Times, 3 Aralýk 1999
6
Los Angeles Times, 28 Kasým 1999
1

New York Times, 1 Aralýk 1999
Los Angeles Times, 3 Aralýk 1999
9
Los Angeles Times, 1 Aralýk 1999
10
New York Times, 1 Aralýk 1999
11
New York Times, 1 Aralýk 1999
12
Los Angeles Times, 5 Aralýk 1999
13
New York Times, 2 Aralýk 1999
14
New York Times, 1 Aralýk 1999
7
8
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bu meþruiyetin ücreti arkadan geldi: Protestocular arasýnda görüþ ayrýlýklarý basitleþtirildi. Öyle yapýldý ki, Clinton, þiddet olaylarýna karýþanlarý açýkça kýnayan
-ki onlarla ayný düþünceleri paylaþsalar da- barýçýl göstericilerin pekçoðuyla ayný
safta buluþturuldu.15 Dahasý protestocularýn görüþleri yanlýþ aktarýldý: Birçok kiþi
için Seattle, WTO ve Dünya Bankasýndan daha çok temel sorunlarýn ortaya konulmasý -kapitalizmin kendisinin güçlü bir eleþtisi- için bir buluþma yeriydi. Bu,
Seattle sokaklarýndaki insanlar için çok açýktý. Katýlýmcýlardan Richard Smith þöyle
söylüyordu: piyasa karþýtý, þirketler karþýtý olma duygusu, hernekadar güçlüyse
de, henüz olgunlaþmýþ deðildi. Ama pekçok kiþi ... kesin olarak ... ekonominin
demokratikleþtirilmesinden yanaydý. ... Bu tür istemler, elbette sonal olarak antikapitalisttir, çünkü bu istemler, kapitalist mülkiyet iliþkileri içinde gerçekleþemez.
New York Timesa göre ise, protestocularýn dikkat çekmek istedikleri asýl nokta
WTOnun yöntem ve ölçütlerinde reforma ihtiyaç olduðuydu.16
Bu tür yanlýþ tanýmlamalar, protestocularýn eleþtirilerinin bir çok WTO delegesininkinden çok farklý olmadýðý yolundaki imalarla desteklendi. WTOnun toplantýsýnýn baþlangýcýnda, örgüt, ... içerden -çatýþan ülkeler arasýnda- ve dýþardan -isyankar protestocular- kuþatýlmýþ bir kuruluþ görünümündeydi.17 Bu senaryoya paralel þu konu ortaya atýldý: Eðer protestocular serbest ticareti doðru bir biçimde
anlarlarsa, WTOyu destekleyeceklerdir. Delegeler bu düþünceyi yayma görevini
üstlendiler. Alman delegesi, bu insanlar geliþmekte olan ülkeler için serbest ticaretin yararlarýný anlamamýþlar diyordu.18 Estonya ticaret ateþesi bazý protestoculara Ben bir sosyalistim. Sizler aptalsýnýz dedi.19 Ýsviçre delegesi Seattlea iliþkin
olarak Uluslararasý ticaret bu kenti inþa etti, fakat insanlar henüz bunu anlamýyorlar diyordu.20 Ve Çinin ticaret temsilcisi ise þöyle diyordu: Globalizm, herkesin kolayca anlayabileceði birþey deðildir.21
Böylece, gösterilerin ana nedeni olarak, WTOnun kendi politikalarýndan daha
çok, amaçlarýný yeterince açýklayamamasý gösterildi. Kamuoyuna ne yaptýðýmýzý
daha iyi açýklamaya ihtiyacýmýz var diye konuþuyordu Meksika ticaret ateþesi.22
El Salvadorlu bir delege, bana, aþýrý ölçüde insanlarýn bizim hakkýmýzda yalan
söylemesine izin verdiðimiz söylendi diyordu.23 Ticaret ve yatýrýmlarýn geniþletilmesi ... genel refahý yükseltir diyordu eski bir ABD milletvekili olan ticaret temsilcisi. Onlarýn neden eleþtirdiklerini de anlamýyorum.24
Birleþik medyanýn bakýþ açýsýný kullandýklarý dil en açýk biçimde gösteriyor.
Serbest ticaret ve liberalizasyon gibi kavramlar hiç açýklanmadan kullanýldý; bu
sözcüklerin hiçbir açýklamaya gereksinme göstermeyecek kadar açýk ve net olduðu
önsel olarak kabul edildi. Onlara göre, globalizm, yerçekimi kavramý gibi, yaþamýn
basit bir gerçeðiydi; kolonyalizmin ve emperyalizmin bir devamý deðildi. Tersine,
globalizm, onlara göre, olabildiðince insaflý ve olabildiðince adil bir uygulama
aracýydý. Globalizmin en militan eleþtiricileri, ona, kültürel deðerler ve çevrecilik
temelinde saldýrýyorlardý.25 Sadece son sýralarda bazýlarý, bunlarla ticaret politikalarý
arasýnda baðlantý kurma hayalleri içindeydi.26 WTOnun savunucularý sürekli olarak kendilerine yöneltilen iddialar ve þikayetler üzerine konuþ- tular.27 Çok
kurnazca uygun bir perspektif ortaya kondu: Ekonomistler, analýk hakký üzerine
ne kadar tartýþma yapýlabilirse, serbest ticart üzerine de o kadar tartýþýrlar.28
Protestolar, haber medyasýnýn sosyal düzensizliðe karþý duyduklarý müzmin
nefreti bir kez daha ortaya çýkardý. Deciding Whats News yazarý Herbert Gansa
göre, gazeteciler, düzensizliðin oluþmasýyla ilgilendikleri kadar, kamu görevlilerinin düzeni yeniden kurmak için gösterdikleri çabayla da ilgilendiler. Seattle, gösteriler tarafýndan girdap gibi yutuldu, öyle ki, global ticaret görüþmeleri bu girdabýn
içinde kayboldu.29 Seattleda günboyu süren protesto eylemlerine paralel olarak
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... günün sonunda, kaos içindeki kentte özel eþyalar yaðmalandý, bir grup sertlik yanlýsý protestocular ile yorgun polis arasýnda küçük çatýþmalar devam etti.30
Böylece þiddet, insana acý veren ve çevreyi zarara uðratan bir þey olarak deðil
de, toplumsal huzursuzluk yaratma ve özel mülke zarar verme olarak yeniden
tanýmlandý. Hernekadar protestocular, yürüyüþ güzergahý konusunda polisle önceden görüþtülerse de, polis, aþýrý muhalifler tarafýndan aldatýlmýþtý.31 Los Angeles
Timesýn bildirdiðine göre, Seattle polisi, göstericilerin gerçek niyetlerini öðrenmek
için daha fazla önbilgi toplamalýydý; Washingtonda, diyordu gazete, polis gizli
görevliler ve ispiyoncular bile kullanýyordu.
Protestocularýn haberlerini toplantýyý kurtarmak için ... mücadele eden delegeleri öven haberler izledi.32 Clintonun çabalarý, Amerikanýn en büyük ticari ortaklarýyla arasýndaki kilitlenme ve geliþmekte olan ülkelerin isyaný nedeniyle çýkmaza
girdi.33 Týpký, Hanoinin Ulusal Kurtuluþ Cephesinin eline düþüþü gibi, WTO
görüþmeleri de Seattle çýkmazý34 olarak adlandýrýldý. Bunlarý, kitlesel gösterilere
raðmen, Seattle'daki WTOnun içinde bulunduðu çýkmaz kesin olarak iç çatýþmalarýn bir sonucu olduðu haberleri izledi. Bunlarý izleyen haberler ise, hernekadar
diðer ülkeler ABD yönetiminin düþüncelerini kabul etmedilerse de, ABD delegasyonununun ikili görüþmelerinde büyük ilerlemeler kaydettiðini bildiriyordu.35
Los Angeles Times, protestocularýn Ýnterneti ve cep telefonlarýný kullanmalarý
da dahil, tüm gösterileri sürekli manþetlerinde verdi. Protestocular, dünyanýn yüzyüze bulunduðu en önemli sorunun anlatýlmasýnda þaþýrtýcý bir geliþkinlikteydiler.36
Polis, göstericileri kent merkezinden dýþarýya doðru kovalarken, izleyiciler, balkonlardan ve çatýlardan koro halinde býrakýn onlarý! diye baðýrýyorlardý.37 Tüm
bunlar içinde en hoþ olaný ise, bir gencin, onlarca göstericiyi kelepçeleyen polise
avazý çýktýðý kadar eðer hepimizi ele geçirmek istiyorsanýz, dünyanýn tüm insanlarýný tutuklamak zorundasýnýz diye baðýrmasýydý.38
New York Times, protestolarý geniþ bir içerikle izledi. Birçok uluslararasý görüþleri haber yaptý: Bazý ülkelerde yorumcular dünya ticaretindeki Amerikan egemenliðini küçük düþürücü bir darbe olarak deðerlendirerek, sevinçlerini zor gizlediler. ... Brezilya ve diðer Latin-Amerika ülkeleri, uluslararasý yeni ekonomik düzenin geliþmekte olan ülkeler için acýmasýz olduðunu söyleyerek, göstericileri kendi
tutumlarýný destekleyen kimseler olarak görüyorlardý.39 Bir haberde, WTO görevlilerinin devam eden görüþmelerin etrafýndaki gizlilik perdesinin -ki Sierra Kulübü görevlisi Buna Ýngilterede Star Chamber[*] denir diyordu- önemli zarar gördüðünü söylediklerini yazýyordu. Ralph Naderin, bir diktatörün ilk isteði, kendisinin ne yaptýðýnýn kimse tarafýndan bilinmemesidir sözleri haberde yer alýyordu.40
Bu o kadar doðruydu ki, gazetenin gerek WTOnun faaliyetleri ve tarihi, gerekse
bu konuya iliþkin gazetelerin açýklamalarý olabildiðince kapalý yapýlýyordu. Ayný
þekilde, Yeni Zelanda bakanlarýndan ve WTO yöneticisi Mike Mooreun sözleriyle
uluslararasý büyük kamu yatýrýmlarýnýn tümünün kitlesel olarak satýlmasýna -hernekadar onun hükümetinin özelliþtirmeye iliþkin bir talimatý yoksa da- WTOnun
yardýmý arka plana itildi.41
New York Times ve Los Angeles Timesýn manþetleri, 21 Kasým-21 Aralýk
1999 tarihleri arasýnda, Seattle protestolarýna iliþkin 67 yazý ve baþyazý yayýnlayan Ýngiliz günlük Guardian ve Sunday Observerla kesin bir çeliþki içindeydi.
Kendine özgü bir radikal tutum sergileyen Guardianýn sahibi Scott Trust, Ýngilteredeki medya sahipleri içinde gazeteciliðin yaratýcý etkinliði için sahipleri ve kaynaklarý açýk parametrelere sahip olmalýdýr42 kuralýnýn geçerli olduðu tek istisnadýr.
Los Angeles Times ve New York Timesýn parametreleri manþetlerinin GuardianLos Angeles Times, 2 Aralýk 1999
Los Angeles Times, 2 Aralýk 1999
39
New York Times, 2 Aralýk 1999
40
New York Times, 4 Aralýk 1999
41
Guardian/Observer, 27 Kasým 1999, Baþyazý
42
Bob Franklin, Newszak and News Media, 1997
[*]
Star Chamber - Ýngiltere'de 1641'de laðvedilen,
sýnýrsýz yetkiye sahip, gizlice ve istediði gibi hareket edebilen mahkeme.
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Observerla çeliþtiði zaman daha net hale gelmektedir. Gösterilerin uluslararasý
niteliðini sadece Guardian-Observer belirtti. Ýlkin, Seattle göstericileri dünyanýn
deðiþik yerlerinden gelmiþlerdi. Ýkinci olarak, Seattle toplantýsýna eþzamanlý olarak 87 ülkeden 1.200 hükümet-dýþý örgüt WTOnun bir bütün olarak yeniden biçimlendirilmesi gerektiðini açýklamýþlardý.43 Guardian-Observerýn düzenli okuyucusu
Seattle'daki WTO çýkmazýna fazla þaþýrmayacaktý, çünkü gelecek haftaki yeni
dönem görüþmelerinin gündemini belirlemek için bir araya gelen ... dünyanýn
önemli ticari bloklarý arasýnda bölünme geniþ bir habere konu olmuþtu.44
Guardian-Observerýn yazýiþleri müdürlüðü Seattleda gösteri hazýrlýklarýna iliþkin
olarak geniþ bir dosya hazýrladý: Havada Vietnam karþýtý protestolarýn kokusu
var.45 Her iki Amerikan gazetesi göstericilerin sayýsýný otuz bin olarak verirken,
Guardian-Observer bu sayýnýn yüzbin olduðunu yazýyordu. Ayný þekilde, Guardian-Observer, ABD delegasyonunun davranýþýný eleþtirmede çok daha istekliydi:
Bir Avrupa Birliði görevlisi, otellerde, ABD, bazý geliþmekte olan ülkeleri kendi
konumuna çekebilmek için yoðun bir kulis yapýyor, ama öyle görünüyor ki bu geri
tepiyor.46 ABD görevlileri, devlet baþkanlarý ve baþbakanlarýný davet etmeyi çok
geç zamana býraktýlar -açýk ki, görüþmeler bir halkla iliþkiler rezaleti olabilirdi,
onlarýn gündemleri çok dolu olduðu için Seattleda birkaç gün daha geçirebilmeleri olanaksýzdý.47 En eðlencelisi, kendisine yanlýþlýkla bir delegenin kimlik kartý
verilen ve böylece kapalý kapýlar ardýnda yapýlan görüþmelere girebilen bir Guardian/Observer muhabirinin haberiydi: Birçok delegenin uyukladýðý görülüyordu ve
tek yaþam belirtisi, danýþmanýna aþýk bir bakanýn bulunduðu Latin-Amerika delegasyonuydu. ... Uzaktaki bir delege sakýzýný þiþiriyordu. Geliþmekte olan ülkeler
sýrayla kýsa söz haklarýný kullandýlar, ama öyle görünüyor ki, aradaki açýklýk kapatýlamayacak kadar büyük.48
Afrika, Karayipler ve Latin-Amerika uluslarýnýn kendilerini bir anlaþmaya zorlamak için ABDnin yaptýðý sert çýkýþlara kýzgýn olduklarý haberini sadece Guardian/Observer verdi. Afrika Birliði Örgütü (OAU), blok anlaþma hazýrlanmýþ, bunu
kabul etmeyenlerin perde arkasýndaki görüþmelerin dýþýnda tutulduðunu söylüyordu.49 Hintli bir çevre-bilimci, WTOnun kabul edilemez yönetim tarzýný ve anti-demokratik yasa koyucu yüzünü tanýyan insanlar onu reddediyorlar diyordu.50 Seattledaki toplumsal huzursuzluðu New-York belediye baþkaný Rudolph Guliani þöyle
özetledi: Bu, Marksizmin insan düþüncesinde yapmýþ olduðu tahribatýn arta
kalanýdýr.51
Eðer bir konu Amerikan devleti ve þirketleri için önemliyse, ABD haber medyasýnýn manþetlerine onlar karar verirler. (Bu nokta, Bagdikian'ýn The Media Monopoly yazýsýnda ve W. Lance Bennet'in ABD'de basýn-devlet iliþkilerini incelediði
Journal of Communication yazýsýnda oldukça geniþ biçimde ele alýnmýþtýr.) Bu
medya için WTO'nun eleþtirilmesi, kesinlikle düþünülemez. Los Angeles Times
ve New York Times'ýn gösterdiði gibi, medya, göstericilerin bakýþ açýlarýný yanlýþ
verir ve önemsemez, böylece onlarý deðersizleþtirir ve þirketlerin deðerleriyle uyumlu bir hale sokar. Bu manþetler, medyanýn kullandýðý yeni teknolojilere (örneðin
laptop bilgisayarlar, cep telefonlarý ve elektronik veri bankalarý) dayanýlarak açýklanamaz. Ve bu durum, gazetecilerin "tarafsýzlýðý" iddiasýyla ya da haberlerin simgeler ve mecazlar kullanmasý gerektiðine iliþkin akademik savlarla açýklanamaz.
Diðer taraftan, Amerikan haber medyasýnýn ekonomi politik bakýþ açýsý, içeriðinden çok daha fazla güvenilirdir.
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Siyasi Gerçekleri Teþhir

Ýskranýn karþýsýna çalýþan yýðýnlarýn eylemini yükseltme teorisini sürmekle,
Martinov, gerçekte, bu eylemi alçaltma eðilimini açýða vurmuþtur; çünkü, o, bütün
ekonomistlerin önünde secdeye yattýklarý iktisadi mücadelenin, yeð sayýlmasý gereken mücadele, özel önem taþýyan ve yýðýnlarýn eylemini yükseltebilmek için en
geniþ uygulanabilirliðe sahip bir araç olduðunu, bunun, bu eylem için en geniþ
alan olduðunu söylemiþtir. Bu tipik bir yanýlgýdýr, çünkü yalnýz Martinova özgü bir
þey olmaktan uzaktýr. Gerçekte emekçi yýðýnlarýn eylemini yükseltmek, ancak,
bu eylem iktisadi bir temel üzerinde siyasal ajitasyonla sýnýrlanmadýðý zaman
olanaklýdýr. Siyasal ajitasyonun zorunlu olarak geniþlemesinin temel bir koþulu,
siyasal teþhirlerin kapsamlý bir biçimde örgütlendirilmesidir. Ancak, böyle bir teþhir
aracýlýðýyladýr ki, yýðýnlar siyasal bilinç ve devrimci eylemi eðitebilirler. Ýþte bunun
içindir ki, bu eylem, bütün uluslararasý sosyal-demokrasinin en önemli iþlevlerinden
birisidir, çünkü siyasal özgürlük bile bu teþhirleri ortadan kaldýrmaz, olsa olsa onun
doðrultusunu birazcýk deðiþtirir. Nitekim Alman Partisi, özellikle siyasal teþhir kampanyasýný yorulmak bilmez bir enerjiyle yürütüyor olmasý sayesinde durumunu
güçlendirmekte ve etki alanýný geniþletmektedir. Eðer iþçiler, hangi sýnýflarý etkiliyor olursa olsun, zorbalýk, baský, zor ve suistimalin her türlüsüne karþý tepki
göstermede eðitilmemiþlerse, ve iþçiler bunlara karþý, baþka herhangi bir açýdan
deðil de, sosyal-demokrat açýdan tepki göstermede eðitilmemiþlerse, iþçi sýnýfý
bilinci, gerçek bir siyasal bilinç olamaz. Eðer iþçiler, öteki toplumsal sýnýflarýn herbirini, entellektüel, manevi ve siyasal yaþamlarýnýn bütün belirtilerinde gözleyebilmek için somut ve her þeyden önce güncel siyasal olgular ve olaylardan yararlanmasýný öðrenmezlerse; eðer materyalist tahlil ve ölçütleri, nüfusun bütün sýnýflarýnýn, tabakalarýnýn ve gruplarýnýn yaþam ve eylemlerinin bütün yönlerine pratik olarak
uygulamayý öðrenmezlerse, çalýþan yýðýnlarýn bilinci, gerçek bir sýnýf bilinci olamaz. Kim, iþçi sýnýfýnýn dikkatini, gözlemini ve bilincini, tamamýyla ya da hatta
esas olarak iþçi sýnýfý üzerinde yoðunlaþtýrýyorsa, böylesi, sosyal-demokrat deðildir; çünkü, kendini iyi tanýyabilmesi için, iþçi sýnýfýnýn, modern toplumun bütün
sýnýflarý arasýnda karþýlýklý iliþkiler konusunda tam bir bilgi, sadece teorik
bilgisi deðil, hatta daha doðru olarak ifade edelim; teorik olmaktan çok, siyasal yaþam deneyimine dayanan pratik bilgisi olmasý gerekir. Bu nedenle
yýðýnlarý siyasal harekete çekmek için en geniþ uygulanabilirliðe sahip araç olarak ekonomistlerimizin vazettikleri iktisadi mücadele kavramý, pratik sonuçlarý bakýmýndan çok zararlý ve gericidir. Bir sosyal-demokrat haline gelebilmesi için,
iþçi, toprakbeyi ile papazýn, yüksek memur ile köylünün, öðrenci ile serserinin iktisadi niteliði ve toplumsal ve siyasal özellikleri konusunda açýk-seçik
bir fikre sahip olmalýdýr; onlarýn güçlü ve zayýf yanlarýný bilmelidir; her sýnýf
ve tabakanýn kendi bencil özlemlerini, kendi gerçek iç yapýsýný gizlemek
için kullandýðý bütün parlak sözlerin ve safsatalarýn anlamýný kavramalýdýr;
belirli kurumlarýn ve yasalarýn yansýttýðý þu ya da bu çýkarlarýn neler olduðunu
ve bu yansýtmanýn nasýl olduðunu anlamalýdýr. Ama bu açýk-seçik tablo, herhangi bir kitaptan edinilemez. Ýþçi, bunu, ancak canlý örneklerden, belirli bir anda
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çevremizde olup bitenlerin, herkesin üzerinde konuþtuðu ya da birisinin fýsýldadýðý
þu ya da bu olayda, rakamlarda, mahkeme kararlarýnda vb. belirenin sýcaðý
sýcaðýna teþhirinden edinebilir. Bu kapsamlý siyasal teþhirler, yýðýnlarý devrimci
eylem bakýmýndan eðitmenin zorunlu ve temel bir koþuludur.
[Lenin: Ne Yapmalý?, s: 74-75, Dördüncü Baský, Sol Yay.] (abç)



Marksist-Leninist literatürde, siyasi gerçekleri açýklama (teþhir), kitlelerin bilinçlendirilmesi yönündeki çalýþmanýn temel halkasý durumundadýr. Gerek iþçi sýnýfýnýn sýnýf bilincine ulaþmasý, gerekse halk kitlelerinin mevcut
düzenin niteliðini gerçek boyutlarýyla kavrayabilmeleri, yani bilinçlenmeleri açýsýndan siyasi gerçekleri açýklama çalýþmasý, ayný zamanda devrimci örgütün temel çalýþmasý durumundadýr. Bu açýk bir biçimde kavranýldýðý
andan itibaren, bütün sorun, siyasi gerçekleri açýklama faaliyetinin devrimci örgüt tarafýndan nasýl ve hangi araçlarla yürütüleceði sorununda odaklanmaktadýr. Böylece, devrimci
örgütün temel mücadele biçimi, bu sorulara
verilen yanýtlarla belirlenir.
Mahir Çayan yoldaþ, Kesintisiz Devrim IIIIIde, sorunu þöyle ortaya koymuþtur:
Oportünizmin her türü ile devrimci çizgi arasýndaki temel farklýlýk, temel
mücadele biçiminin seçiliþinde ortaya
çýkar. Bilindiði gibi hakim sýnýflara karþý
yürütülen proleter devrimci mücadele
çok yönlüdür. Bu çok yönlülük literatürde iki ana baþlýk altýnda toplanýr:
a) Barýþçýl mücadele metodlarý (uzlaþýcý demek deðildir)
b) Silahlý aksiyon metodlarý.
Emperyalizmin iþgali altýnda olan
ülkelerde emperyalizm ve oligarþiye
karþý mücadele nasýl yürütülecektir?
Oligarþi ile halkýn memnuniyetsizliði ve
tepkileri arasýndaki suni denge hangi
mücadele biçimi temel alýnarak bozulacaktýr? Halký devrim saflarýna çekmek
için hangi mücadele metodunu temel
olarak seçeceðiz? Geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn temel
aracý hangi mücadele biçimi olacaktýr?
Ýþte bu baðlamda siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý, kitlelerin bilinçlendirilmesi
için olmaz-sa-olmaz koþuldur.
THKP-C açýsýndan, gerek suni dengeyi
bozmanýn, gerekse halk kitlelerini bilinçlendirip örgütlendirmenin temel mücadele biçimi silahlý propagandadýr. Silahlý propaganda,
gerilla savaþýnýn siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasýnýn temel aracý olarak ele alýn-

masýný ifade eder.
Mahir Çayan yoldaþýn sözleriyle yinelersek:
Emekçi kitlelerin ekonomik ve demokratik mücadelelerinin, oligarþik
diktatörlük -isterse temsili görünüm
içinde olsun- tarafýndan terörle bastýrýldýðý, merkezi otoritenin ordusu, polisi, vs. ile dev gibi güçlü olarak halk
kitlelerine gözüktüðü, gizli iþgalin var
olduðu bu ülkelerde, kitlelerle temas
kurmanýn, onlarý geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý ile devrim saflarýna kazanmanýn temel mücadele metodu silahlý propagandadýr.
Ýþte bu temel belirlemeler nedeniyle, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn yürütülmesi devrimci öncü için birincil dereceden
önemlidir.
Ancak ülkemiz solunda egemen olan
oportünizm ve pragmatizm, devrimci mücadelenin bu olmaz-sa-olmaz faaliyetini, yani
siyasi gerçekleri açýklama eylemini, hemen
her zaman tekil ve bireysel düzeyde yürütülen günlük politik konuþma düzeyine indirgemiþtir. Dolayýsýyla pratik faaliyette çalýþan
devrimci kadrolar, bütünsel bir bakýþ açýsýndan uzak, tekil düzeyde saptayabildikleri ve
kavrayabildikleri çerçevede deðiþik siyasal
olaylarla ilgili açýklama ve konuþmalarý kitleler arasýnda yapmakla sýnýrlý bir alana sýkýþabilmektedirler.
Bu durum, kaçýnýlmaz olarak, siyasi gerçekleri açýklama eyleminin deðiþik yöntem ve
araçlarla yürütülmesi ile bu eylemin temel
yöntem ve araçlarýnýn saptanmasý arasýndaki
iliþkinin bozulmasýna, zaman zaman gerilla
savaþýnýn tek yöntem ve araç olarak kavranýlmasýna, ya da tersine, gerilla savaþýný salt
askeri bir faaliyet olarak deðerlendirerek, bunun dýþýndaki araç ve yöntemleri, özellikle
yayýn faaliyetlerinin bu eylemin temeli olarak
düþünülmesine neden olmaktadýr.
Bu nedenle, öncelikle, siyasi gerçekleri
açýklama kampanyasýnýn, kitlelerin bilinçlendirilmesi ve örgütlendirilmesi yönündeki çalýþmalarýn temelini oluþturduðu ve bu kampanya örgütlenmeksizin kitlelerin bilinçlendirilip
örgütlendirilmesinin olanaksýz olduðu kesinkes kavranýlmalýdýr. Konuyu kendimizi iþçi
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sýnýfýnýn bilinçlendirilmesi ve örgütlendirilmesi çerçevesinde ele alarak açalým.
Leninin açýk biçimde ifade ettiði gibi, iþçi
sýnýfýnýn bilinci, siyasal bilinç olmalýdýr ve þu
ya da bu açýdan bir siyasal bilinç deðil, sosyalist siyasal bilinç olmalýdýr. Bir baþka ifade
ile, iþçi sýnýfý, kendi sýnýf bilinci olarak sosyalist siyasal bilince sahip olduðu ölçüde, devrimin öncüsü ve yapýcýsý olabilir. Ýþçi sýnýfýnýn
böyle bir bilince sahip olabilmesi için, diyor
Lenin, hangi sýnýflarý etkiliyor olursa olsun,
zorbalýk, baský, zor ve suistimalin her türlüsüne karþý tepki göstermede ve bunlara karþý,
baþka herhangi bir açýdan deðil de, sosyaldemokrat [sosyalist] açýdan tepki göstermede eðitilmede eðitilmeleri gerektiðini söyledikten sonra, iþçi sýnýfýnýn öteki toplumsal sýnýflarýn herbirini, entellektüel, manevi ve siyasal yaþamlarýnýn bütün belirtilerinde gözleyebilmek için somut ve her þeyden önce güncel siyasal olgular ve olaylardan yararlanmasýný öðrenmezlerse; eðer materyalist tahlil ve
ölçütleri, nüfusun bütün sýnýflarýnýn, tabakalarýnýn ve gruplarýnýn yaþam ve eylemlerinin
bütün yönlerine pratik olarak uygulamayý öðrenmezlerse gerçek bir sýnýf bilincine sahip
olamayacaklarýný ortaya koyar.
Karþýmýza þu sorun çýkýyor: siyasal
eðitim neyi içermelidir? Bu otokrasiye
karþý iþçi sýnýfý düþmanlýðýnýn propagandasýndan ibaret olabilir mi? Elbette ki
hayýr. Ýþçilere siyasal bakýmdan ezildiklerini açýklamak yetmez (nasýl ki, onlara çýkarlarýnýn iþverenlerin çýkarlarýna
uzlaþmaz karþýtlýkta olduðunu açýklamak da yetmezse). Ajitasyon, bu baskýnýn her somut örneði ele alýnarak yürütülmelidir (týpký iktisadi baskýnýn somut
örnekleri etrafýnda ajitasyon yürütmeye
baþlamýþ olmamýz gibi). Bu baský toplumun çeþitli sýnýflarýný etkilediðine
göre, kendisini yaþamýn ve eylemin en
çeþitli alanlarýnda -meslek, kamu, özel,
aile, din, bilim vb. alanlarýnda- ortaya
koyduðuna göre, otokrasinin siyasal
teþhirini bütün yönleriyle örgütlemeye
giriþmeyecek olursak, iþçilerin siyasal
bilincini geliþtirme görevimizi yerine
getiremeyeceðimiz besbelli deðil midir?
Baskýnýn somut belirtileri etrafýnda ajitasyon görevini yerine getirebilmek
için, bu belirtileri teþhir etmek gerekir
(nasýl ki ekonomik ajitasyonu yürütebilmek için fabrikalarda yapýlan haksýzlýklarý teþhir etmek zorunluysa).[*]
[*]

Lenin, Ne Yapmalý?, s: 74-75, Sol Yay. Birinci Baský

Lenin, bir gazete, sadece bir kolektif propagandacý ve kolektif ajitatör deðil, ayný zamanda kolektif bir örgütleyicidir de olduðunu
ifade ederken, bu faaliyetin temel aracý olarak siyasi bir gazeteyi ele alýr.
Ama ülkemiz solunda çarpýk olarak kavranýlan bir nokta da burada bulunmaktadýr.
Lenin, siyasi bir gazeteyi temel araç olarak ele alýrken, tüm örgütsel faaliyetin bu gazete etrafýnda yürütülmesinden söz eder. Bir
baþka ifadeyle, kolektif propagandacý ve kolektif ajitatör olarak siyasi gazete, yazýlý propaganda ve ajitasyonu yürütürken, ayný zamanda kadrolarýn kitle içinde çalýþýrken yürütecekleri propaganda ve ajitasyonun örgütlü
ve merkezi bir biçimde yürütülmesini saðlar.
Bu baðlamda, siyasi gazete, ayný zamanda
kolektif bir örgütleyicidir. Yoksa, tek baþýna
bir siyasi gazetenin çýkartýlmasý ve bu yayýn
içinde propaganda ve ajitasyon yazýlarýnýn yer
almasý ve de bu yayýnýn kadrolar tarafýndan
daðýtýlmasý (kitlelere ulaþtýrýlmasý) Leninin
ortaya koyduklarýyla bir iliþkisi yoktur.
Burada sorun, siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasýnýn hangi araç temel alarak yürütüleceði sorunu deðildir. Ýster klasik kitle mücadele biçiminde olduðu gibi temel araç siyasi bir gazete olsun, isterse silahlý propagandada olduðu gibi temel araç gerilla savaþý olsun, her durumda yerine getirilmesi gereken
görev, siyasi gerçeklerin açýklanmasý ve bu
yolla kitlelerin bilinçlendirilmesi ve örgütlendirilmesidir. Bunun hangi araç temel alýnýyor
olursa olsun, merkezi bir örgütlenme temelinde yerine getirilmesi esastýr. Bu çerçevede,
devrimci örgüt, propaganda ve ajitasyon faaliyetlerini merkezi olarak örgütlendirmek zorundadýr. Mevcut durumun doðru tahliline dayanan taktik belirlemelere uygun olarak yürütülecek olan siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý (yazýlý ya da sözlü), devrimci mücadelenin odak noktasýný oluþturur. Marksist-Leninist kavrayýþ, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn devrimci örgüt tarafýndan örgütlenmesini esas alýr. Yoksa, tekil bireylerin
günlük olaylarýn teþhiri temelinde (kendi bakýþ açýlarýyla ya da devrimci örgütün bakýþ açýsýyla olsun), kitlelerle iliþki kurmalarý ve bu
alanda propaganda ve ajitasyon yapmalarý söz
konusu deðildir. Aksi halde, kitlelerin dikkatleri, mevcut durumun öne çýkardýðý siyasal
gerçeklerden farklý, mevcut durum açýsýndan
ikincil konulara yöneltilerek, devrimci mücadelenin örgütlü yürütülmesini engeller. (Bu
durum, düzen partilerinin dilinde gündemi
deðiþtirme olarak ifade edilmektedir.)
Lenin, Ne Yapmalý?da devrimci örgütün

!

KURTULUÞ CEPHESÝ Mayýs-Haziran 2000
faaliyeti, bütünselliði içinde ortaya koyduðu
siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn iþleyeceði konularý, malzemeyi nereden bulacaðý sorusuna ise þöyle yanýt vermektedir:
Ama bu açýk-seçik tablo, herhangi bir kitaptan edinilemez. Ýþçi, bunu,
ancak canlý örneklerden, belirli bir
anda çevremizde olup bitenlerin, herkesin üzerinde konuþtuðu ya da birisinin fýsýldadýðý þu ya da bu olayda, rakamlarda, mahkeme kararlarýnda vb.
belirenin sýcaðý sýcaðýna teþhirinden
edinebilir. Bu kapsamlý siyasal teþhirler,
yýðýnlarý devrimci eylem bakýmýndan
eðitmenin zorunlu ve temel bir koþuludur.
Tüm bunlar, iþçi sýnýfýnýn sosyalist siyasal
bilince ulaþtýrýlmasý açýsýndan zorunlu ve temel faaliyetlerdir. Siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasý, salt o anda öne geçen siyasi bir
olayýn gerçek niteleðinin kitlelerce kavranýlmasýný saðlamakla sýnýrlý deðildir. Bu kampanya, sonal olarak, kitlelerin siyasal bilince
(iþçi sýnýfý sözkonusu olduðunda sosyalist siyasal bilince) ulaþtýrýlmalarýný hedefler. Böylece, siyasal bilince ulaþmýþ olan kitleler, gerek kendi bulunduklarý yerlerde, gerekse ülke
çapýnda geliþen siyasal olaylarý deðerlendirebilecek ve gerçek niteliðini saptayabilecek bir
bilince sahiptirler. Bu andan itibaren, egemen
sýnýflarýn (emperyalizm ve oligarþinin) her türden politik manevralarý ya da politik propagandalarý kitleler üzerinde etkili olamaz. Ka-
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çýnýlmaz olarak, bu kitleler devrimin kitlesi
olarak tarih sahnesinde yerlerini alýrlar.
Ülke çapýnda, merkezi ve örgütlü olarak
yürütülen siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnda devrimci kadrolarýn propagandacý ve
ajitatör olarak çalýþma tarzlarýný ise Lenin þöyle ortaya koyar:
Kýsacasý, propagandacý birçok düþünceyi vermelidir, o kadar çok ki, bu
düþünceler birbirleriyle baðlantýlý bir
bütün olarak ancak (nispeten) az sayýda kimseler tarafýndan anlaþýlabilir olacaktýr. Ayný konu üzerinde konuþan
ajitatör ise en çarpýcý ve en çok bilinen bir olguyu, diyelim iþsiz bir iþçinin
ailesinin açlýktan ölmesine, artan yoksullaþmayý, vb. örnek olarak ele alacak,
ve herkesin bildiði bu olgudan yararlanarak yýðýnlara tek bir düþünceyi, örneðin servet artýþýyla yoksulluðun artýþý
arasýndaki çeliþkinin saçmalýðý düþüncesini iletme yolunda çaba harcayacaktýr; ve bu çeliþkinin daha tam bir
açýklamasýný propagandacýya býrakarak, bu göze batan haksýzlýða karþý
yýðýnlar arasýnda hoþnutsuzluk ve öfke
yaratmaya çalýþacaktýr. Ýþte bu yüzdendir ki, propagandacý, genellikle, yazý
yazarak görevini yerine getirir; ajitatör
ise konuþarak. Propagandacýnýn özelliklerinin ajitatörünkinden farklý olmasý
gerekir.

Mayýs-Haziran 2000 KURTULUÞ CEPHESÝ
Konunun daha da somutlaþmasý açýsýndan bir örnek olarak Milliyet gazetesinin 7 Mayýs 2000 tarihli sayýsýnda Ekonomi sayfasýnda
yer alan Pasha El Deðiþtirdi haberini alalým.
Gazetenin haberinde þunlarý okuyoruz:
Alarko Holding bünyesinde yaklaþýk dokuz yýldýr faaliyet gösteren Ýstanbulun gözde mekanlarýndan Kuruçeþme Pasha Disconun iþletmesi Buddha
Barýn sahibi Þefik Özteke geçti.
Ýstanbul eðlence hayatýna yepyeni
bir konsept kazandýran Pashanýn iþletme devrinin, holdingin turizm grubunun bir kararý olduðunu açýklayan Alarko Holding Yönetim Kurulu Baþkanvekili Ýshak Alaton, bu operasyonu yüzde 100 desteklediklerini kaydetti. (abç)
Bu haberde birden çok konu sözkonusudur. Bir yandan eðlence hayatýna yepyeni bir
konsept kazandýran Alarko Holdingin diskotek ve bar sahipleriyle iliþkileri olduðu açýkseçik görünürken, diðer yandan Alarko Holding sahiplerinden Ýshak Alatonun yepyeni
konsept sahibi oluþu sözkonusudur.
Birincisi, mafya-siyaset-devlet vb. türünden ifade edilen iliþki zinciri hakkýnda medyada her türden haber ve yazý yayýnlanmýþken, mafya-iþadamlarý iliþkisinin dikkatlerden kaçýrýldýðý gerçeðini ifade etmektedir. Oysa, son yýllarda ortaya çýkan ve günlük medyaya yansýyan mafya iliþkilerinin tamamýnýn para iliþkisi olduðu, mafya iþlerinin
1980 sonrasýnda özellikle çek-senet tahsilatý ile yaygýnlaþtýðý, dolayýsýyla bunlarýn iþdünyasý ile ilgili olduðu sýk sýk medyaya
yansýmýþ olmakla birlikte, konunun bu yanýnýn fazlaca gündeme getirilmediði açýktýr. Öte
yandan, ülkemiz somutunda mafya adý verilen çevrelerin asýl faaliyet alanýnýn bar, pavyon, kumarhane vb. olduðu, yani eðlence
hayatý olduðu ise herkesin bildiði bir gerçektir. Bu baðlamda, Alarko Holdingin 9 yýllýk
Pasha disco faaliyetinin kimlerle nasýl bir
iliþki ile sürdürüldüðü somut olarak bilinemese bile (ki bunlar saptanarak açýða vurulmalýdýr), gayri-meþru alemle iliþki içinde olduðu
açýða çýkmaktadýr.
Ýkinci olarak, Ýshak Alatonun yepyeni bir
konsept sahibi olarak, pekçok alanda adýnýn
sýkça duyulur olmasýdýr. Ve herkesin anýmsayabileceði gibi, Ýshak Alaton, bundan 9 yýl önce Zonguldak kömür madenlerinin kapatýlmasýnýn baþ savunucusu olarak kamuoyunun
karþýsýna çýkmýþ ve yepyeni bir konseptle,
Zonguldak komür madenlerinin kapatýlarak,
iþsiz kalacak maden iþçilerinin somon balý-

ðý yetiþtirmeye yöneltilmesini savunmuþtur.
Yepyeni konsept sahibi Ýshak Alatonun
oligarþinin önde gelenlerinden olduðu gözönüne alýndýðýnda, kendi haklarý için 1989 baþýnda ülkemizin yakýn tarihinin en büyük iþçi
eylemi olan Zonguldak maden iþçilerinin yürüyüþü karþýsýnda somon balýðý projesinin,
eylemli iþçi kitlelerini pasifize etme amacý
güttüðü ortadadýr. Öte yandan eðlence hayatýna yepyeni bir konsept kazandýran Pasha
disconun ise, 1980den beri sürdürülen depolitizasyon faaliyetlerinin yeni bir konsepti
olmasa bile, ayrýlmaz bir parçasý olduðu da
açýktýr. Politikadan uzak tutulmaya çalýþýlan
gençlik kitlesinin disco vb. yerlere yöneltilmeleri herkesin çok iyi bildiði bir gerçektir. Bunun bizzat oligarþinin kendisi tarafýndan finanse edildiði ve bizzat iþletildiði, Pasha disco haberiyle açýkça sergilenmiþ olmaktadýr.
Öte yandan 3 Aðustos 1998 tarihli Milliyet
gazetesinde þöyle bir haber yer almaktadýr:
Doðuya kayýnpeder-damat projesi
Ýþadamý Ýshak Alaton, kýzý Leyla Alatonun eþi balýk ihracatçýsý Mehmet
Günyeli ile birlikte Atatürk Barajý baþta
olmak üzere suni göllerde tatlýsu levreði ve kerevit üretecek
Ýþadamý Ýshak Alaton, deðiþik ve
orijinal projeleriyle gündeme gelmeyi
seven bir iþadamý. Alaton, ünlü Somon
Projesinden sonra þimdi de damadý ile
birlikte Atatürk Barajýnda levrek projesine giriþiyor. Kýzý Leyla Alatonun
yeni evlendiði eþi genç iþadamý Mehmet Günyeliyi tam kafama göre damat diye nitelendiren Ýshak Alaton,
hemen uygulanacak bir Güneydoðu
Anadolu projesi hazýrladýklarýný söyledi. Projenin esasý, baþta Atatürk Baraj
Gölü olmak üzere iç havzalarda tatlýsu
levreði (sudak) ile kerevit üretimi ve
ihracatýna dayanýyor.
Böylece, Ýshak Alatonun yepyeni konseptlerinin en popüleri olan somon balýðý
projesinin, ayný zamanda Alarko Holdingin
yeni yatýrým alaný olan balýk ihracatýyla iliþkisi açýkça görüldüðü gibi, amacýn hiç de
Zonguldak kömür madenlerinin zarar etmesi olmadýðýný göstermektedir. (Bilindiði gibi,
Zonguldak, Ýshak Alatonun bu yeni yatýrýmý
için, yani balýk ihracatý için en elveriþli liman kenti durumundadýr.)
Tüm bunlarla birlikte 1998 yýlýnda Alarko
Holdingin dünyanýn önde gelen ýsýtma ve
soðutma sistemleri üreticisi, Hollanda yasalarýna göre kurulmuþ, Amerikan Carrier
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HVACR Investment B.Vye nominal deðeri
bin lira olan 567 milyon 391 bin 281 adet hissesinin devredildiði bilindiðinde, gerek somon balýðý projesinin, gerekse eðlence hayatýna iliþkin yatýrýmlarýnýn gerçek niteliði
ortaya çýkmaktadýr.
Ve yine bu bilgiler, Ýshak Alatonun TOPAVýn yayýnlamýþ olduðu Demokratikleþme
Projesinin altýnda imzasýnýn neden bulunduðunu da göstermektedir.
Siyasi gerçeklerin açýklanmasýna iliþkin
olarak bir baþka örneðe geçelim:

29 Nisan 2000 tarihli yukardaki haberde,
Tekfen Holdige ait Mis Sütün tümüyle Ýsviçreli Nestle þirketine devredildiði okunmaktadýr. Ayný haberin altýnda, Nestle þirketinin
Osmanlý döneminden beri Türkiyede olduðundan övgü ile sözedilmektedir. Çokuluslu tekellerden birisi olan Nestlenin
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ülkemizde uzun yýllar faaliyette bulunmasý ve
son olarak Mis Sütü satýn almasý, kendilerini
ekonomi habercisi sýfatý takanlar tarafýndan
ne denli farklý sunulursa sunulsun, ülkemizin
emperyalist tekeller tarafýndan uzun yýllardýr
sömürüldüðünün açýk bir ifadesidir. Haber
yazýcýlarý çokuluslu bir tekelin ülkemizdeki faaliyetini bir ilerleme gibi sunarken, ayný sayfada Güngör Uras þunlarý yazmaktadýr:
Yakýnda süt ithal edeceðiz.
Güngör Urasýn yazýsýnda, Nestlenin Mis
Sütü almasýnýn ülkemiz için büyük bir ilerleme olduðundan sözederken, ayný zamanda ülkemizdeki süt üreticisi köylülerin içinde
bulunduklarý durumu ve süt üretiminin büyük
bir düþüþ içinde olduðunu da belirtmektedir.
Nestlenin Mis Sütü satýn almasýyla süt üreticisi köylüler için yeni bir umut ortaya çýktýðý fikri ileri sürülürken, Nestlenin ve Mis
Sütün süt üretimiyle ilgili olmadýðý, tersine
süt tüketimiyle ilgili olduðu gerçeði gözlerden
kaçýrýlmaktadýr. Nestlenin uluslararasý bir tekel olduðu gözönüne alýndýðýnda, Mis Sütle
pazarlayacaðý sütleri, dünyanýn herhangi bir
ülkesinden getireceði ve bunda her zaman
maliyet unsurunu gözönünde tutacaðý açýktýr.
Bu durumda, ülkemizdeki süt üretiminde
maliyetlerin bir baþka geri-býraktýrýlmýþ ülkeye
ya da süt üreticisi emperyalist ülkeye göre
yüksek oluþu, süt ithalatýný kaçýnýlmaz hale
getirmektedir. Böylece, ülkemizdeki süt üreticisi köylülerin durumlarýnýn daha da kötüleþeceði ve giderek tasfiye olacaðý ortadadýr.
Bunun, tarýmda kapitalizmin geliþmesi ve kapitalist tarým çiftliklerinin kurulmasý demek olduðu ise, ülkemizin ekonomik yapýsýnýn tahliliyle birlikte ortaya konulmasý gereken bir
gerçektir.
Örnek olarak alacaðýmýz bir üçüncü haber ise, medyamýzýn en gözde kalemlerinden Yalçýn Doðanýn 14 Nisan 2000 tarihili
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yazýsýdýr.
Yalçýn Doðan, bu yazýsýnda Ýþ Bankasý ile
Ýtalyan Telecomun oluþturduðu konsorsiyumun GSM ihalesine katýlmasý olayýný iþlerken,
Ýþ Bankasý yönetiminde yer alan CHPnin parti

olarak özelleþtirmeye karþý olmasýna raðmen Ýþbankasýnýn bu ihaleye katýlmasýný
onaylamasýna övgude bulunmaktadýr. Tüm
sosyal-demokrat iddiasýna, halkçý söylemine karþýn CHPnin çaðdaþ bir profil çizmesinden söz eden Yalçýn Doðan, ülkemizin kaynaklarýnýn özelleþtirme adýyla emperyalist
tekellere peþkeþ çekilmesinin üstünü örtmeye
çalýþmaktadýr. Ve bunu yaparken, ayný za-

manda CHPnin kitleler karþýsýndaki görünümü ile gerçek niteliði arasýndaki açýk çeliþkiyi
de gizlemeye çalýþmaktadýr. Öyle ki, özelleþtirme karþýtý tek düzen partisi durumundaki
CHPnin tüm yönetiminin açýk bir biçimde
özelleþtirme yanlýsý oluþlarý arasýndaki çeliþkiyi görenlere, bunun önemli olmadýðýný, tersine bu tutumun CHPye onur kazandýrdýðýný demagojik bir biçimde yazarak, açýk bir
ideolojik tutum sergilemektedir.
Yalçýn Doðanýn içinde bulunduðu globalizm yandaþlarý ve propagandistleri, Ýþ Bankasýnýn Ýtalyan Telekomu ile birlikte GSM ihalesinde en yüksek fiyatý vermesinin, Ýþ Bankasýnýn kârýný artýracaðýný ve dolayýsýyla Atatürk hisselerinin kâr payýnýn artacaðýný ve bunun sonucunda ise Türk Tarih Kurumu ile
Türk Dil Kurumunun gelirlerinin yükseleceðini ve bunlarýn Türk tarihine ve diline daha
iyi hizmetler sunacaðýný, dolayýsýyla vatan
ve millet için hayýrlý hizmetler yapýlacaðýný
söyleyerek ve bu mantýðý savunarak, emperyalizmin ülkemizi sömürmesinin sanýldýðý kadar kötü olmadýðý fikrini yerleþtirmeye çalýþmaktadýrlar. Yalçýn Doðan gibilerinin yerleþtirmeye çalýþtýðý mantýða göre, emperyalist tekellerin ülkeye giriþleri her ne kadar ülkenin
sömürülmesine neden olsa da, onlarýn yaratmýþ olduðu yeni iþ olanaklarý ve kendi kârlarýndan daðýttýklarý küçük kýrýntýlar ülke için
hayýrlý olacaktýr!
Bu örneðimiz, açýk biçimde ideolojik ve
politik saptýrmalarý ve bunlarýn demagojik bir
biçimde sunuluþunu göstermektedir.
Ýþte siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý
böylesine somut temeller üzerinde yürütülmek durumundadýr.
Bir sosyal-demokrat haline gelebilmesi için, iþçi, toprakbeyi ile papazýn, yüksek memur ile köylünün,
öðrenci ile serserinin iktisadi niteliði
ve toplumsal ve siyasal özellikleri konusunda açýk-seçik bir fikre sahip
olmalýdýr; onlarýn güçlü ve zayýf yanlarýný bilmelidir; her sýnýf ve tabakanýn kendi bencil özlemlerini, kendi
gerçek iç yapýsýný gizlemek için kullandýðý bütün parlak sözlerin ve safsatalarýn anlamýný kavramalýdýr; belirli kurumlarýn ve yasalarýn yansýttýðý þu ya da bu çýkarlarýn neler olduðunu ve bu yansýtmanýn nasýl olduðunu anlamalýdýr.
Leninin bu belirlemesi, iþçi sýnýfýnýn toplumun tüm kesimlerinin, diðer tüm sýnýflarýnýn
niteliðini açýk-seçik kavramasýnýn zorunlu olduðunu ortaya koymaktadýr. Bu baðlamda,
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özellikle küçük-burjuvazinin ve küçük-burjuva aydýnlarýnýn (entellektüellerinin) niteliklerinin sergilenmesi, devrimci örgüt açýsýndan
ideolojik olduðu kadar, iþçi sýnýfýnýn sosyalist
siyasal bilince ulaþtýrýlmasý açýsýndan da
önemlidir. Özellikle küçük-burjuvazinin ve aydýnlarýnýn 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte oligarþiye yedeklendikleri ve buna paralel olarak devrimcilere ve devrimci mücadeleye karþý yoðun bir faaliyet içinde bulunduklarý bir dönemde, bunlarýn niteliklerinin ideolojik ve politik olarak teþhir edilmesi daha da
önem kazanmýþtýr.
Küçük-burjuva aydýnlarýnýn 1980 sonrasýnda Amerikan emperyalizminin demokrasi
projesi çerçevesi içinde satýn alýnmýþlýklarý en
temel olgudur. Öte yandan, ülkemiz solundaki her türden lümpen-arabesk kültür ve söylemin en etkili unsuru durumunda olan bu
küçük-burjuva aydýn kesim (entellektüeller),
kadýn sorunu, çevre sorunu vb. konularý
öne çýkartarak, yeni yetiþen devrimci kuþaðý
önemli ölçüde etki altýna almýþlardýr. Bu etkinin en önemli sonuçlarý ise, sosyal iliþkiler
alanýnda ortaya çýkmýþtýr. Entel barlarla baþlayan, giderek her gece Bodrum söylemiyle yaygýnlaþtýrýlan bu sosyal iliþkiler, hemen
her düzeyde alabildiðine çürümüþlüðü, yozlaþmayý dýþa vurmaktadýr. Kitleler tarafýndan solcu olarak bilinen bu kiþilerin baþýný çektiði
ve yaygýnlaþtýrdýðý çürümüþ, yozlaþmýþ sosyal
iliþkiler, kaçýnýlmaz olarak kitlelerin devrimcilere olan güvenini önemli ölçüde aþýndýrmýþtýr. 1980e kadar, bilimden ekonomiye, sanattan kültüre kadar her alanda etkin durumda bulunan Marksizm-Leninizmin bu ideolojik hegemonyasý, bu iliþkiler içinde ve bu iliþkilerin sürdürülüþüyle bozulmuþ ve küçükburjuvazinin yozlaþmýþ kavrayýþý egemen
ký-lýnmýþtýr.
Ülkemiz devrim hareketinin geliþimi, kimi
durumlarda, kendisini bu küçük-burjuva entellektüel kesimden tümüyle ayýrabilmesine
ve bunlarla kendi arasýna kesin çizgiler çekebilmesine baðlý olmaktadýr. Bu nedenle, küçük-burjuva aydýnlarýnýn her türden iliþkileri,
söylemleri ve kavrayýþlarý açýk biçimde ortaya konulmalý ve bunlarýn sýnýfsal nitelikleri,
emperyalizmin günümüzdeki ideolojik propagandasýyla baðlantýlarý sergilenmelidir.
Bu küçük-burjuva aydýn kesimin içinde
bulunduðu çürümüþlük ve yozlaþmaya iliþkin
en somut örnek, yine Mayýs baþlarýnda gazetelere yansýyan Aydýnlar da soyunur baþlýðý
ile verilen 32 Büst kitabýyla ortaya çýkmýþtýr.
Nejat Yavaþoðullarý, Serra Yýlmaz, Faruk
Malhan, Þakir Eczacýbaþý, Sarkis, Murathan

Mungan, Ayþe Erkmen, Paul McMillen, Hilmi
Yavuz, Sezer Duru, Barýþ Pirhasan, Haydar
Karabey, Beklan Algan, Kerem Kurdoðlu, Ayþe
Çaðlar, Yurdaer Altýntaþ, Aykut Köksal, Mustafa Taviloðlu, Naz Erayda, Melih Fereli, Ömer
Madra, Gülsüm Karamustafa, Fatih Özgüven,
Babür Tongur, Mustafa Avkýran, Arif Çaðlar,
Ýnci Asena, Edhem Eldem, Dikmen Gürün,
Sadýk Karamustafa, Orhan Silier, Kutluð Ataman adlý küçük-burjuvalar sýnýrlý sayýda basýlan bir kitap için özel olarak çýplak poz vermiþlerdir. Bunlarýn kaçýnýn yeni yetiþen devrimci kuþak üzerinde etkisi olduðu, kaçýnýn
legalleþmiþ sol ile iliþki içinde olduðu, þüphesiz bu iliþki içinde olanlar tarafýndan bilinmektedir. Ancak bu küçük-burjuvalarýn çürümüþlükleri, yozlaþmýþlýklarý bu olayla açýkseçik ortaya çýkmýþtýr. Bundan sonrasý, bunlarýn tecritidir.
Lenin, siyasi gerçeklerin teþhirine yönelik
propaganda ve ajitasyon çalýþmalarýnýn geliþimini ise þöyle ortaya koyar.
Pratik eylemin bunlardan ayrý olarak bir üçüncü alanýný ya da bir üçüncü iþlevini bulup çýkarmak, ve yýðýnlarý, belirli, somut bir eyleme çaðýrmayý
bu iþlevin içine dahil etmek, düpedüz
saçmalýktýr; çünkü, tek baþýna bir eylem olarak çaðrý, ya teorik incelemenin propaganda broþürünün, ajite edici
söylevinin doðal ve kaçýnýlmaz tamamlayýcýsýdýr, ya da salt bir yürütme iþlevini temsil eder. Örneðin, Alman sosyaldemokratlarýnýn tahýl gümrüklerine karþý giriþmiþ bulunduklarý mücadelelerini
ele alalým. Teorisyenler, diyelim ki, ticari antlaþmalar ve serbest ticaret için
mücadele çaðrýsý ile birlikte gümrük
siyaseti üzerine özel incelemeler kaleme alýyorlar. Propagandacý ayný þeyi bir
dergide, ajitatör de halkýn önünde verdiði söylevlerde yapýyor. Þu anda, yýðýnlarýn somut eylemi, tahýl gümrüklerinin artýrýlmasýna karþý bir dilekçenin
imzalanarak Reichstaga sunulmasý biçimini alýyor. Bu eyleme çaðrý, dolaylý
olarak teorisyenlerden, propagandacýlardan ve ajitatörlerden gelmektedir,
ve dolaysýz olarak da fabrikalarda ve
evlerde dilekçeyi dolaþtýrýp imza toplayan iþçilerden gelmektedir.
Tüm bunlar yapýlabildiði ve yapýldýðý koþullarda, kitlelerin bilinçlendirilmesi ve örgütlendirilmesi kaçýnýlmaz bir sonuçtur. Burada asla
unutulmamasý gereken temel halka, bu siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn, tekil,
bireysel bir faaliyet alaný olmayýp, örgütlü ve
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merkezi bir faaliyet olarak yürütülmesi gerektiðidir. Bu öylesine kesindir ki, herhangi bir
anda ortaya çýkan somut bir olayýn niteliðinin
doðru bir biçimde ortaya konulabilmesi için,
bu olayýn dünden bugüne geliþimi ele alýnmak zorundadýr. Bunun yapýlabilmesi için ise,
olaylarýn sistemli ve düzenli olarak izlenmesi, deðerlendirilmesi ve iliþkilendirilmesi zorunludur. Bu ise, sadece merkezi bir örgütlenmeyle gerçekleþtirilebilir.
Diyebiliriz ki, kitlelerin bilinçlendirilmesi ve
örgütlendirilmesi gerçekleþtirilmeden devrimin gerçekleþtirilmesi olanaksýzdýr. Kitlelerin
bilinçlendirilip örgütlendirilmesi ise, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn örgütlenmesi
ve yürütülmesi ile olanaklýdýr. Bu siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn, temel ve tali
her türlü araç ve yöntem kullanýlarak, toplumsal yaþamýn her alanýnda yürütülmesi gerekmektedir. Ülkemiz solunda uzun yýllar egemen olmuþ olan revizyonizm ve oportünizmin, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýna iliþkin olarak yaratmýþ olduðu her türden
yanýlsama ve sapma, ayný zamanda bu kampanyanýn ülkemizde doðru bir biçimde kavranýlmasýný ve yürütülmesini de engellemiþtir.
Bunun en önemli sonucu ise, silahlý propagandanýn yürütülmesinde gerilla savaþýnýn salt
askeri bir eylemler dizisi olarak kavranýlmýþ
olmasý ve siyasi gerçekleri açýklamanýn haftalýk ya da 15 günlük bir dergi etrafýnda yapýlan
legal bir örgütlenmenin iþi olarak düþünülmesidir. Böylece silahlý propaganda salt askeri eylem düzeyine indirgenirken, tüm politik faaliyet klasik politik kitle mücadelesinin
yürütülmesi olarak kavranýlmaya baþlanmýþtýr. Bunun en somut ifadesi ise, silahlý propagandanýn kitleleri bilinçlendirip örgütleyemeyeceði; kitlelerin bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesinin klasik politik kitle mücadele biçimiyle gerçekleþtirileceði yargýsýdýr.
Mahir Çayan yoldaþ, bu yargýnýn niteliðini
þöyle ortaya koyar:
Bu görüþ, þehir proletaryasýnýn
anahtar rolü oynadýðý ayaklanma ile sonuca gidilen Sovyet devriminde olduðu
gibi evrim aþamasýný uzun, devrim aþamasýný ise kýsa bir aþama olarak gören görüþtür.
Bu mücadele biçimini temel alan
örgütler giderek, devrimci-milliyetçilerin koltuðu altýna girecek ve onlarýn yönetiminin ülkede demokratik hak ve
özgürlükleri saðlayacaðýný ve bu ortam-

da da, ekonomik ve demokratik mücadelelerin etrafýnda kitleleri örgütleyip
bilinçlendireceklerini düþüneceklerdir.
1970lerin en hýzlý proleter devrimcileri
olan D. Perinçek ve þürekasýnýn, PKKnin ve
diðer legalleþmiþ solun bugün geldikleri nokta bu belirlemenin ne denli doðru olduðunu
açýk biçimde ortaya koymaktadýr.
Silahlý propaganda çerçevesinde yürütülen
þehir ve kýr gerilla savaþý, siyasi gerçekleri
açýklama kampanyasýnýn temel unsuru durumundadýr. Gerçekleþtirilen gerilla eylemleri,
siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn temel unsuru olarak, kitlelerin dikkatini bu siyasi gerçeklere yöneltir. Gerek gerillalarýn bizzat gerçekleþtirdikleri ajitasyon ve propaganda
çalýþmalarý, gerekse gerçekleþtirilen silahlý
eylemler üzerinde yükselen ajitasyon ve propaganda faaliyetleri Öncü Savaþýnýn temelini
oluþturur. Suni dengenin bozulmasýna yönelik her eylem, ayný zamanda siyasi gerçeklerin teþhirine yönelik bir eylem durumundadýr.
Silahlý propaganda, belli bir devrimci stratejiden hareketle, emekçi kitlelere elle tutulur, gözle görülür maddi
ve somut eylemlerden hareketle, soyuta gider. Maddi olaylar etrafýnda siyasi gerçekleri açýklayarak, kitleleri bilinçlendirir, onlara politik hedef gösterir...
Silahlý propaganda, kýr ve þehir
gerilla savaþý ile psikolojik ve yýpratma savaþýný içerir.
Temel mücadele biçiminin bu þekilde ele alýnmasý, elbetteki öteki mücadele biçimlerinin ihmal edilmesi demek deðildir. Silahlý propagandayý temel alan örgüt, öteki mücadele biçimlerini de gücü oranýnda ele alýr. Ancak
öteki mücadele biçimleri talidir. Silahlý
propaganda temel mücadele biçimidir...
Klasik politik kitle mücadelesi ile
silahlý propaganda birbirini izler ve
birbirinin içinde, birbirine baðýmlýdýrlar, her biri diðerini karþýlýklý etkiler.
Silahlý propagandanýn dýþýndaki öteki politik, ekonomik, demokratik mücadele biçimleri silahlý propagandaya
tabidir ve silahlý propagandaya göre
biçimlenirler. (Mahir Çayan, Kesintisiz
Devrim II-III)
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KADÝR MANGA

ALPASLAN ÖZDOÐAN

SÝNAN CEMGÝL

30 Mayýs 1971 / Nurhak

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ ORDUSU
KURUCU VE ÖNDERLERÝ

6 Mayýs 1972 /Ankara

YUSUF ASLAN



DENÝZ GEZMÝÞ
HÜSEYÝN ÝNAN
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TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
Ýlk Genel Komite Üyesi

HÜSEYÝN CEVAHÝR
1 HAZÝRAN 1971
ÝSTANBUL/MALTEPE

1947de Tuncelide doðdu. Yüksek öðrenim için Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Burada devrimci gençlik hareketlerine katýldý. DevGenç içinde yer alan Hüseyin yoldaþ, Mahir Çayan yoldaþla bu mücadele
içinde tanýþtý. THKP-Cnin oluþum sürecinde yer aldý ve kurucularýndan
oldu. Oluþturulan ilk Genel Komitede yer alarak, Doðu Anadolu Bölge
Sorumluluðunu üstlendi.
THKP-Cnin 1971 yýlýnda baþlattýðý Öncü Savaþýnýn ilk evresinde gerçekleþtirlen merkezi eylemlerin içinde yer aldý. Ýstanbulda þehir gerillasýnýn
yaratýlmasý amacýyla alýnan karar üzerine Mahir yoldaþla birlikte buraya
geçti. Haslarýn günlük gelirlerinin kamulaþtýrýlmasý ve Siyonist ajan E.
Elromun tutsak alýnmasý eylemlerine katýldý.
Elrom eylemi üzerine oligarþinin baþlattýðý kuþatma ve imha operasyonu sýrasýnda, 29 Mayýs 1971de Mahir yoldaþla birlikte Ýstanbul-Maltepede
kuþatýldýlar. Bu iki adalýnýn üç gün süren kuþatmasý, 1 Haziran günü
baþlatýlan operasyonla sonlanýrken, Cevahir yoldaþ þehit düþtü, Mahir yoldaþ aðýr yaralý olarak tutsak edildi.
Cevahir yoldaþýn sanat ve kültür üzerine yayýnlanmýþ çeþitli yazýlarý yanýnda, Küba Devrimi üzerine bir yazýsý bulunmaktadýr.
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1960 yýlýnda Karsda doðdu. 1977de devrimci mücadeleye THKP-C/HDÖ saflarýnda katýldý. 1977-1979 yýllarý arasýnda Kars bölgesinde
örgütsel faaliyette bulunan Dede, bu dönemde faþist milis güçlere karþý THKP-C/
HDÖnin gerçekleþtirdiði silahlý eylemlerde yer
aldý. MHP Kars Ýl Baþkanýnýn cezalandýrýlmasý
eylemine katýldý. 12 Eylül askeri darbesi koþullarýnda tutsak edildi. 1986 yýlýna kadar Selimiye, Metris, Saðmalcýlar ve Erzurum Askeri
Cezaevlerinde yattý.
1986 yýlýnda tutsaklýðý sona erer ermez pratik örgütsel faaliyet içinde yer aldý. THKP-C/
HDÖnin 1991-1993 yýllarý arasýnda gerçekleþtirdiði 30 Mart-Kýzýldere Harekâtý (1991);
Eylül Harekâtý (1992) ve 15 Mart Harekâtý
(1993) içinde yer aldý. THKP-C/HDÖ Ýstanbul
Ýl Komitesi üyesi olan Dede yoldaþ, bir þehir
gerillasý olarak savaþýn tüm zorluklarýna ve
olanaksýzlýklarýna raðmen üstlendiði görevleri
yerine getirmekte tereddüt etmedi.
9 Mayýs 1993 Pazar günü saat 12de Ýstanbul/Fatihteki örgüt evinin oligarþinin zor
güçlerince basýlmasýyla baþlayan çatýþmada
þehit düþtü.

1963 yýlýnda Kayseride doðdu. Daha henüz Ortaokul sýralarýndayken devrimci mücadeleyle tanýþtý. THKP-C/HDÖ sempatizaný olarak örgütsel çalýþmalarda kendisinden istenen
her þeyi yerine getirmek için olanca gücüyle
çalýþtý. Örgüt saflarýnda ortaya çýkan II. Saðsapmanýn yarattýðý kargaþa içinde bir süre
Kayseri ile sýnýrlý bir iliþki içinde bulundu. 1979
sonlarýnda bu saðcý unsurlara yönelik polis
operasyonunda tutsak edildi. Ankara/Mamak
cezaevinde yattý. Tutsaklýðýnýn ilk gününden
itibaren örgütle baðlantý kurdu ve THKP-C/
HDÖnin örgütsel iþleyiþine dahil edildi. 1981
de tutsaklýðý sona erdikten sonra deðiþik kentlerdeki örgüt üyeleri arasýnda baðlantýlarýn
kurulmasýnda çalýþtý. Her koþulda cezaevindeki tutsak yoldaþlarýyla baðlantý kurmayý
baþardý. Bu görevlerini 1986 yýlýna kadar aksatmadan sürdürdü. Ýþkenceler sonucu böbreklerinde meydana gelen rahatsýzlýk nedeniyle, Ankarada kaldýrýldýðý hastanede yapýlan
ameliyat sýrasýnda narkoz komasýna girerek
21 Mayýs 1986da yaþamýný yitirdi.

AÐADEDE SARIKAYA
1960/KARS
9 MAYIS 1993/ÝSTANBUL

LEYLA DOÐAN

1963/KAYSERÝ
21 MAYIS 1986/ANKARA
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TKP/M-L VE TÝKKO

KURUCUSU VE ÖNDERÝ

ÝBRAHiM KAYPAKKAYA
18 MAYIS 1973
DÝYARBAKIR

1949 yýlýnda Çorumda doðdu. Ýlkokulu bitirdikten sonra Hasanoðlan Öðretmen Okuluna girdi. Burayý bitirdikten sonra Ýstanbul Çapa Yüksek Öðretmen
Okuluna baþladý. Ayný zamanda Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi-Fizik Bölümü öðrencisi olan Kaypakkaya, sol düþüncelerle burada tanýþtý. Mart 1968de
Çapa Fikir Kulübünün kurucularý arasýnda yer aldý. Çapa Fikir Kulübünün baþkaný olan Kaypakkaya, 6. Filoya karþý bildiri yayýnladýðý gerekçesiyle Kasým 1968
de okuldan atýldý.
FKF ve TÝP içinde ortaya çýkan ayrýþmada MDD kesiminde yer aldý. Ýþçi-Köylü
gazetesinin Ýstanbuldaki bürosunda çalýþan Kaypakkaya, Aydýnlýk ve Türk Solu
dergilerine yazýlar yazdý. Aydýnlýk içinde meydana gelen ayrýþmada D. Perinçekin
baþýný çektiði PDA saflarýnda yer aldý. 1972 yýlýna kadar PDA (TÝÝKP) saflarýnda
çalýþtý ve DABK üyesi olarak görev yaptý. Bu tarihte PDA oportünistleriyle yollarý
ayrýldý. D. Perinçek ve çevresinin revizyonist ve oportünist olduklarýný söyleyen
Kaypakkaya, ayrýlýk sonrasýnda TKP/ML-TÝKKOyu kurdu.
TKP/ML faaliyetlerinin yoðunlaþtýrýldýðý Dersim bölgesinde mücadele ederken,
24 Ocak 1973de Vartinik mezrasýnda oligarþinin resmi zor güçleri tarafýndan sarýldý. Çatýþma sýrasýnda Ali Haydar Yýldýz þehit düþerken, Kaypakkaya yaralý olarak çatýþma alanýndan uzaklaþtý. Ancak beþ gün sonra kendisinin kaldýðý köydeki
bir öðretmenin ihbarýyla yakalandý. Dört ay süren iþkencelerde hiçbir þeyi kabul
etmedi ve bu iþkenceler sonucu 18 Mayýs 1973de þehit düþtü.
Onun iþkencedeki kararlý tutumu tüm devrimciler için bir örnek olmuþtur.
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Vatan, Millet, Sakarya...
Kanýt, Sav ve Tez
... kavramlarýn doðru ve yerinde kullanýlmasý marksizmde, marksist
felsefede hayati öneme haizdir. Burada sözü Louis Althusser'e býrakalým:
Felsefe halkýn teori alanýndaki sýnýf mücadelesini temsil eder. Neden felsefe kelimelerle dövüþür? Sýnýf mücadelesinin gerçekleri kelimeler tarafýndan temsil edilen, fikirler tarafýndan temsil edilir. Bilimsel ve felsefi akýl
yürütmelerde kelimeler (kavramlar, kategoriler) bilginin araçlarýdýr. Fakat siyasi, ideolojik ve felsefi mücadelede kelimeler ayný zamanda, silah,
patlayýcý veya uyuþturucu madde ve zehirdir. Bazen sýnýf mücadelesi bir
kelimenin diðer bir kelimeye karþý mücadelesinde özetlenebilir. Bazý kelimeler kendi aralarýnda bir düþman gibi dövüþ yaparlar. Baþka kelimeler
vardýr ki, anlam karýþýklýðýna yol açarlar, hayati fakat sonuca baðlanmamýþ
bir muharebenin kaderi gibi. (...) En soyut, en zor ve en uzun teorik eserlerine kadar felsefe kelimelerle dövüþür. Yalan kelimelere karþý, anlam
karýþýklýðýna yol açan kelimelere karþý, doðru kelimelerden yana nüanslarla dövüþür. Kelimeler üzerindeki bu savaþ, siyasi mücadelenin bir parçasýdýr. Althusser'in üzerinde tekrar tekrar durarak belirttiði gibi, oportünizme karþý ideolojik savaþ kelimelerle yürütülmektedir. Oportünizmin
ve revizyonizmin her çeþidinin ortak noktalarýndan birisi de, anlam karýþýklýðý yaratarak, birbirleriyle eþ anlamlý olmayan kelimeleri eþ anlamlý kullanarak ayný kategoriye sokmaktýr. Bu önemsiz ve masum hatanýn (!) mihveri etrafýnda en korkunç ihanetlere ideolojik kýlýf aranmaktadýr.
[Mahir Çayan, Sað Sapma, Devrimci Pratik ve Teori]

"

1980 sonrasýnda emperyalizmin ve oligarþinin yürüttüðü pasifikasyon ve depolitizasyon sürecinin soldaki etkisi kendisini en açýk
biçimde ideolojisizlikle göstermiþtir. Ýdeolojisizlik, bir yandan Marksist-Leninist ideolojinin tüm belirlemelerinin ve kavramlarýnýn bir
yana býrakýlmasýný getirirken, diðer yandan yeni yetiþen devrimci kuþaðýn her türlü teorik
bilgiden uzak kalmasýna neden olmuþtur.
Bu durum, sol örgüt ve oluþumlarýn birbirlerini taklit eden ve birbirlerinden (söylem
düzeyinde bile ortaya konulamayan) farklýlýklarý, kitle düzeyinde geliþtirilen yeni bir söylemle sergiledikleri garip bir durum ortaya çýkarmýþtýr.
Örneðin, kendisini ister maoist olarak tanýmlayan örgütler olsun, isterse atýlýmcý ya
da vatansever söylemler kullanan örgütler
olsun, hemen her zaman gerçekleþen kitle

eylemleri sonrasýnda kimin kaç kiþiyle katýldýðýna iliþkin yaptýklarý saptamalarla kendilerinin diðerlerinden farkýný ortaya koymuþlardýr. 1995 ve 1996 1 Mayýs sonrasýnda
Ýstanbulda 50.000 kiþi yürütenler ile ancak
ya da olsa olsa 3-5 bin ile 1 Mayýsa katýlanlar arasýndaki ideolojik ve politik farklýlýk hemencecik anlaþýlýr olmaktadýr! (Bu yýlki 1 Mayýsýn sayýsal olarak fazla iç açýcý olmadýðý
görülüyor. Verilen bir sayýya göre, HÖP
IMFnin Yönettiði Deðil Baðýmsýz-Türkiye Haklýyýz Kazanacaðýz yazýlý pankartýn arkasýnda
ve yine Haklýyýz Kazanacaðýz yazýlý pankartlarla yaklaþýk 3 bin 500 kiþiyle yürütmüþ.)
Ýdeolojik ve politik çizgilerin doðru ya da
yanlýþlýðýna iliþkin olarak kullanýlan sayýsal
veriler, açýk bir biçimde doðru çizgi sahibi
olanlarýn kitleleri örgütleyebildiðinin kanýtý
olarak kullanýlmaktadýr. Basit bir kavrayýþla
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söylersek, eðer ideolojik-politik çizgileri doðru olmuyor olsaydý, bunca kitleyi yürütemezlerdi!
Solda kullanýlan bu söylemin oluþturduðu
bakýþ açýsýnýn, en yalýn haliyle, pragmatizm
olmasý da fazla birþey ifade etmemektedir.
Ne var yani, pragmatizm-mragmatizm,
önemli olan kitleyi kimin yürüttüðüdür denilebilmektedir. Deng Sio Pingin ünlü sözüyle,
kedinin görevi fare tutmaktýr, fare tuttuktan
sonra renginin önemi yoktur!
Oysa, pragmatizm, Amerikan emperyalizminin bugün dünya çapýnda yaygýnlaþtýrdýðý
bir kavrayýþ olarak, hemen her zaman globalizmin ve yeni dünya düzeninin propaganda aracý olmuþtur.
Pragmatizm için, temel sorun kullanýlan
yöntem deðil, sonuçtur. Pragmatizm için,
hangi araçlarla olursa olsun, amaca ulaþma
esastýr. Ona göre, gerçeðin nesnel bir ölçüsü
yoktur, dolayýsýyla tek ölçü, her eylemin tek
ölçüsü baþarýdýr.
Pragmatizm için, nesnel gerçek bilinemeyeceði için, gerçek olan tek þey, inandýðýmýz
þeydir; inandýðýmýz þey ise, gerçektir.
Böylece, Amerikan emperyalizminin dünya çapýnda yürüttüðü propagandanýn iki temasý açýkça görülür olmaktadýr: Baþarý ve
inandýrma.
Pragmatizmin günlük basýn-yayýn organlarýndan eðitim kurumlarýna, sanat-kültür etkinliklerinden pop-arebesk müziðe kadar her
alanda yaygýnlaþtýrýldýðý bir ortamda, ülkemiz solunda sayýsal verilerle baþarýyý kanýtlama ve kullanýlan deðiþik söylem ve kavramlarla insanlarý inandýrma yöntemi, doðal olarak genel kabul görmektedir.
Bu genel kabul çerçevesinde, ortaya konulan her türlü eleþtiri ve deðerlendirme, kolaylýkla bir kenara býrakýlabilmektedir.
Kurtuluþ Cephesinin bir önceki sayýsýnda
þunlarý yazmýþtýk:
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.
Hoþ ve zevkle okunan bir pazar gazetesi sohbet köþesiyle, bir sol örgütün yayýn or-

ganýnda yer alan yazýlar arasýnda þüphesiz
farklýlýk olmasý beklenir. Ancak, egemen kýlýnan pragmatik anlayýþ ve popülizm, her türlü
ideolojik kavrayýþýn ve teorik bilginin gerekliliðini açýkça yadsýmak zorundadýr. Ýdeolojik
kavrayýþ ve teorik bilgi, insana dünyaya bir bakýþ açýsý saðlar. Bu bakýþ açýsýdýr ki, kiþinin
deðiþik olaylar karþýsýnda belli ve belirgin bir
tutum takýnmasýný saðlar. Ýþte ihtiyar-delikanlý sohbetleri böylesine bir bakýþ açýsýnýn
kavranýlmasýný yadsýyarak varolabilmektedir.
Bu yadsýmanýn en temel unsuru ise, kavram keþmekeþi yaratmak ya da sözcükler ile
kavramlar arasýndaki sýnýr çizgilerini ortadan
kaldýrmak, böylece her isteyenin kendi isteðine uygun olarak nesneleri ve olaylarý tanýmlamasýna olanak saðlamaktýr.
Vatanseverlerin dergisinden okuyalým:
Mahir Çayan, Ulaþ Bardakçý ve Hüseyin Cevahir...
Bu üç genç savaþçý, bu üç genç
adam hapishanedeki arkadaþlarýnýn
serbest býrakýlmalarý için Ýsrail Baþkonsolosu Efrahim Elromu kaçýrdýlar.
Tarih 17 Mayýs 1971di.[*] (abç)
Ýþte THKP-Cnin 1971 yýlýnda gerçekleþtirdiði en önemli silahlý eylem böylesine bir söylemle sunulmaktadýr.
Þüphesiz bu söyleme alýþýk olanlar ilk
olarak ne var yani diyeceklerdir, Mahir Çayan, Ulaþ Bardakçý ve Hüseyin Cevahir o tarihte genç deðiller miydi?
Ama bu söyleme alýþýk olmayanlar ise,
þöyle düþüneceklerdir: Evet onlar gençtiler,
ancak onlarýn genç olduklarýný söyleyebilmek için kiþinin yaþlý olmasý gerekir
Nasýl bakýlýrsa bakýlsýn, sonuç olarak ortada bir genç sözcüðü vardýr. Devrimciler bu
sözcükle birlikte tanýmlanmaya baþladýklarý
andan itibaren, devrim mücadelesinin asýl
olarak gençlikle yürütülebileceði yargýsý kaçýnýlmaz olarak yerleþmiþ olacaktýr.
Ýkinci yargý ise, THKP-Cnin Ýsrail Baþkonsolosu E. Elromu hapishanedeki arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmalarý için kaçýrmalarý sözleriyle ortaya çýkmaktadýr.
Mahir Çayan yoldaþýn sözleriyle söylersek,
bu eylem (diðer eylemlerle birlikte), THKPCni kitlelere tanýtan silahlý devrimci eylemlerdir. Dolayýsýyla, özellikle E. Elrom eylemi
I. Erim Hükümetinin gerçek yüzünü ve
emellerini, oligarþinin en gerici, en azgýn
ve terörist yönetimi olduðunu açýða çýkarmýþtýr. Böylece, Amerikan emperyalizminin
[*]

Yaþadýðýmýz Vatan, 22 Mayýs 2000, Sayý: 40
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ve iþbirlikçi yerli burjuvazinin oyununu altüst ederek, maskesini alaþaðý etmiþ, kademeli planýný bozmuþtur.[*]
Bunlar Mahir Çayan yoldaþýn deðerlendirmeleridir. Ama popülist söyleme göre, bu silahlý eylemler, hapishanedeki arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmalarý için gerçekleþtirilmiþtir. Kanýt ise, yayýnlanan bildiride geçen
ifadelerdir.
Böylece, silahlý propaganda, politik mücadele, strateji, taktik gibi kavramlar iþe yaramaz, aylak toplamlar olarak algýlanacaktýr.
Doðal olarak, E. Elrom eylemini bu iþe yaramaz, aylak toplamlar oluþturan kavramlar
çerçevesinde anlatmak, hem anlatanýn belli
bir ideolojik ve teorik bakýþ açýsýna sahip olmasýný, hem de anlatýlanýn olayý bu bakýþ
açýsý çerçevesinde öðrenmesini öngerektirir.
Diðer yandan, popülist söylemin bu ifadeleri, E. Elrom eyleminin üç genç adamýn
iþi olarak anlaþýlmasýna neden olacak ve böylece THKP-Cnin, örgüt olarak, örgütsel faaliyetin bir sonucu olarak gerçekleþtirdiði silahlý
devrimci eylem, birkaç kiþinin iþi haline dönüþecektir.
Þüphesiz ülkemiz solundaki popülist ve
pragmatik söylemin yarattýðý kavram keþmekeþi salt olaylarýn anlatýmýnda ortaya çýkmamaktadýr. Bir zamanlarýn revizyonist TKPsinin
yayýn organýnýn adýný kullanmakta tarihsel
olarak bir sakýnca görmeyen Atýlým çevresi,
olabildiðince teorik düzeyde ayný yolda ilerlemektedir.
Propagandacý, ele aldýðý konu üzerinde
önce bizzat açýk olmalý, inançlý olmalý; konuya vakýf olmalý ve gerçeði, genel lafýzlarla deðil, kanýtlarla açýklamalýdýr diye Propagandacýya Notlar kaleme alan Sýnýf Pusulasý, bu
iþ için gerekli kavramlara þöyle açýklýk getirmektedir:
Kanýt, Sav ve Tez
Nitelikli ve verimli düþünmede kanýt, zorunlu bir unsurdur. Kanýtlanmasý
gereken ne olursa olsun, her kanýt, iki
bileþenden oluþur. Bunlardan birisi tez,
diðeri ise savdýr/argümandýr; yani kanýt nedeni. Bu iki bileþenin mantýksal
baðlamýna kanýt yöntemi denir. Kanýt
yönteminin diðer adý, göstermedir.
Tez, doðruluðu veya yanlýþlýðý gerçeklik olduðu veya gerçeklik olmadýðý
kanýtlanmasý, ortaya çýkartýlmasý gereken bir ilkedir, kuraldýr.
Sav (argüman) ise kanýtlanmasý ge-

$

reken tezin gerçekliðinin sonuçlandýrýldýðý ilkedir. Yani ortada bir tez var (diyelim ki Türkiyede kapitalizmin geliþmesi), bu tezin doðru olduðu savunuluyor, bu savununun kanýtlanmasý, sav
denen kanýt nedenlerinden (olgulardan, istatistik verilerden, materyallerden vs.) hareketle saðlanýyor.
Kanýt yöntemi (göstermek), sav ve
tez arasýndaki baðlamý ortaya çýkartýr.
Bu ortaya çýkarýþ, kanýtlanmasý gereken
tezin gerçek olduðuna götürür. Tezin,
gerçek olmadýðýnýn ortaya çýkmasýný
saðlayan kanýta, çürütme denir.
Bir tez doðruysa, onun doðruluðunu ortaya çýkartacak kanýt, er veya
geç bulunur. Bunda teori ve pratiðin
geliþmesi önemli bir rol oynar. Örnek;
sosyalizm uzun bir dönem tez (teori)/
ilke olarak kaldý. Pratiðe uygulanýrlýðý
Ekim Devriminden sonra kanýtlandý.
[**]

KC)

Evet, Maocu tezi çürüten gerçeklikleri
büyük bir bilimsellik görünümü altýnda ortaya koyan Sýnýf Pusulasýnýn yaptýðý tek þey,
kavram kargaþalýðý yaratmaktýr. Öyle ki,
oportünizmin en genel özelliði olan anlam
karýþýklýðý yaratmak ve birbirleriyle eþ anlamlý olmayan kelimeleri eþ anlamlý kullanmak ya da tersini yapmak bu alýntýlarda açýkça görülmektedir.
Sýnýf Pusulasýnýn kullandýðý kavramlara
bir bakalým:
Argüman, Osmanlýca delil karþýlýðý olup,
Türkçede kanýt olarak kullanýlýr ve uslamlamanýn (akýlyürütmenin) dayandýðý gerçektir.
Tanýtlama, Osmanlýca ispat etmek anlamýnda olup, Türkçede, Fransýzca démontstration, Almanca Beweis (gösterme) sözcüklerinin karþýlýðý olarak kullanýlýr ve bir düþüncenin doðruluðunu ya da yanlýþlýðýný yadsýnamayacak bir biçimde gösterme demektir.
Kanýtlama, Osmanlýca delillendirme anlamýnda olup, argumentation karþýlýðý ola[**]

[*]

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III

(Ýtalikler bize ait -KC)

Ve Sýnýf Pusulasý, bu verilerin ýþýðýnda
þöyle bir vargýya ulaþmaktadýr:
Çürüten gerçekler de özellikle kanýt gücüne sahiptirler. Bu anlamda
Türkiyede kapitalizmin geliþmiþlik durumu, köylülüðün sosyal katmanlarýna
ayrýþmýþlýk durumu, Maocu tezi çürüten gerçekliklerdir.[***] (Ýtalikler bize ait -

[***]

Sýnýf Pusulasý, Propagandacýya Notlar (I), sayý: 6
Sýnýf Pusulasý, Propagandacýya Notlar (I), sayý: 6
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rak kullanýlýr ve kanýt gösterme anlamýna gelir.
Sav ise, tezdir ya da tez, savdýr, Latin
dillerindeki thesis karþýlýðýdýr. Yalýn haliyle,
ileri sürülen düþünce demektir.
Bu açýklamalardan sonra okuyucu Sýnýf
Pusulasýnýn Propagandacýya Notlarda yazdýklarýný yeniden okuduðunda görecektir ki,
söylenenler, sadece söylenmiþtir. Bundan
daha ötesi, yazýlanlarýn içinde bulunmamaktadýr. Ýçinde bulunulan kavram keþmekeþi öylesine yaygýn ve derin boyutlara ulaþmýþtýr ki,
deðil sýnýf pusulasý, her türden sýnýfsal araç
ve gereçler kaçýnýlmaz olarak bozulmuþtur.
Sýnýf Pusulasýnýn notlarýndaki belki de
en önemli kýsým, Bir tez doðruysa, onun
doðruluðunu ortaya çýkartacak kanýt, er veya
geç bulunur vargýsýdýr.
Doðru bir tezin doðruluðunun kanýtýnýn
er veya geç bulunacaðý kabul edilse bile,
söz konusu olan tezin doðruluðu (ve doðal
olarak yanlýþlýðý da) nasýl bilinecektir?
Soruyu yalýnlaþtýrýrsak, doðru bir tezin
doðruluðu nasýl bilinecektir? Doðruluðunun
kanýtýnýn er veya geç ortaya çýkacaðýndan
þüphe edilmese bile, önsel olarak doðru kabul edilen tezin doðruluðu sorunu ortada
kalmaktadýr. Burada yalýn bir totoloji olduðu
kesindir. Çünkü baþlangýçta tezin doðruluðu
veri olarak alýnmakta ve sonuçta bu doðruluðun kanýtýnýn bulunacaðýndan söz edilmektedir. Böylece elimizde inanma dýþýnda tez
in doðruluðunu gösteren bir þey bulunmamaktadýr.
Ve hemen pragmatizmin ünlü belirlemesini anýmsayalým: gerçek olan tek þey, inandýðýmýz þeydir; inandýðýmýz þey ise, gerçektir.
Böylece Sýnýf Pusulasý, pragmatist bir
kavrayýþla Marksist teori alanýna girdiðinden,
sürekli olarak çeliþki içinde kalmaktadýr. Burada bizi ilgilendiren konu, kavram keþmekeþi
olduðundan, kendimizi bununla sýnýrlandýrýyoruz.
Sýnýf Pusulasýnýn tüm bu çeliþkiler içinde kanýtlamaya çalýþtýðý, kendi siyasal çizgilerinin doðruluðudur. Onlarýn siyasal çizgisi, ayaklanma stratejisini esas alýr. Dolayýsýyla böyle bir stratejinin ülkemiz koþullarýnda
doðru olup olmadýðý ele alýnmasý gereken
temel sorun durumundadýr. Pragmatist bakýþ
açýsýyla ele alýrsak, onlarýn bu siyasal çizgisinin (ayaklanma stratejisi) ülkemiz için geçerli
olduðu, yani doðru olduðu onlarýn bir tezidir. Önsel olarak bu çizginin ülkemiz için geçerli olduðunu, yani doðru olduðunu önsel
olarak kabul ediyorsanýz, bunun doðruluðunun kanýtý, er veya geç bulunacaktýr.

Yok eðer, Sýnýf Pusulasýnýn, bu tezini
önsel olarak doðru kabul etmiyorsanýz, ayný
mantýkla, bunun da kanýtý er eya geç bulunur. Çünkü, bu kez doðru olarak kabul edilen tez, Sýnýf Pusulasýnýn siyasal çizgisinin
yanlýþ olduðudur. Onlarýn söylemiyle ifade
edersek, bu tezin doðruluðunu ortaya çýkartacak kanýt, er veya geç bulunacaktýr.
Böylece, her türden ideolojik ve teorik
tahlil, deðerlendirme, tartýþma ve eleþtiri boþ
iþlerdir, gereksiz zaman kaybýdýr. Çünkü, her
tezin doðruluðunun kanýtý er veya geç bulunur olacaðý için, er veya geçi beklemekten baþka bir çare yoktur. Sözün özü, gerçeðin ölçütü pratiktir.
Ýþte bu þekilde Engelsin Dühringe karþý
söylediði bu söz (gerçeðin ölçütü pratiktir),
pragmatizmin hizmetine koþulmaktadýr.
Ve yeniden pragmatizme dönecek olursak, temel sorun, kullanýlan yöntem deðil,
sonuçtur. Bu mantýkla hareket edildiðinde,
doðal olarak, Sýnýf Pusulasýnýn siyasal çizgisinin teorik olarak yanlýþlýðýnýn ortaya konulmasý hiçbir þey ifade etmeyecektir. Sorun, bugün ülke somutunda onlarýn ne kadar varolduklarýdýr. Eðer yeterince varlarsa, bu sonuç, onlarýn doðru olduklarýný gösterir! Gerisi hariçten gazel okumaktýr!
Bu mantýðý düzen partileri için kullanacak
olursak, herhangi bir partinin seçimlerde aldýðý oy, örneðin MHPnin almýþ olduðu 5 milyon 605 bin oy, bir gerçektir. Öyle ise, MHP
nin siyasal çizgisi doðrudur!
Ýþte pragmatist mantýðýn kiþiyi ulaþtýracaðý
yer burasýdýr.
Bu konuya iliþkin olarak felsefeyi, Sophi
nin Dünyasýný deðil de, Felsefenin Temel Ýlkelerini okuyarak öðrenenler için bir anýmsatma yapalým:
Pratik, bilginin gerçekliðini tanýtladýðýna göre, pragmacýlýk bundan þu sonucu çýkarmak iddiasýndadýr: baþarýlý
olan her þey, yararlý olan her þey, gerçektir. Gerçek olan her þeyin yararlý olduðu formülünden hareket eden pragmacýlýk bunu döndürür ve yararlý olan
her þeyin gerçek olduðunu ileri sürer.
O halde Marksizmin tam karþýtýdýr.
... Pragmacýlýða göre, gerçek, özneldir, nesnel deðildir.
Eylemin felsefesi olarak pragmatizm, ilkeleri ne olursa olsun, baþarýlý
olan eylemi salýk verir; ona göre sonuç,
yararlýlýk, kullanýlan araçlarý haklý gösterir. Bu, Gerçek, þu anda Mussolininin
düþündüðüdür formülüne uyan faþist
serüvencilerin tipik felsefesidir.[*]
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Görüldüðü gibi, kavram keþmekeþi, kaçýnýlmaz olarak, her türden yanlýþ kavrayýþlarýn
Marksizm-Leninizm adýna piyasaya sürülebilmesinin koþullarýný yaratmaktadýr.
Yukarda gördüðümüz gibi, Sýnýf Pusulasý
nýn kavramlarý karmakarýþýk hale getirmekle
ulaþmak istediði amaç, kendi siyasal kavrayýþlarýnýn doðruluðunu kabul ettirmektir.
Bilinebileceði gibi, Sýnýf Pusulasýnýn siyasal çizgisi ayaklanma stratejisi olarak tanýmlanýr.
Genellikle modern revizyonistlerin
(TKP, TÝP vb.) ... devrim anlayýþlarýný
sovyetik tip ayaklanma olarak formüle etmek mümkündür. Bu anlayýþ, þehirleri temel alan bir çizgi oluþturur.
Bu çizgiye göre, ülkemizdeki politik
güçler, kitle haberleþme araçlarý þehirlerde merkezileþmiþtir; ülke nüfusunun
büyük bir bölümü þehirlerde oturmaktadýr; devrimin (isterse sosyalist devrimi ilk hedef olarak kabul eden revizyonistler olsun) temel gücü proletarya
olacaktýr ve proletarya þehirlerde bulunmaktadýr.
Ülkemizde kapitalizmin egemen olduðunu kanýtlamaya yönelik tahliller,
son tahlilde, þehirlerde bir ayaklanma
baþlatarak politik iktidarýn fethedileceðini ve sonra devrimin kýrlara taþýnacaðýný ileri sürmeye yönelik olarak kullanýlýr. Bunlarýn en büyük dayanaðý Rusyadaki Ekim Devrimidir. Ülkede silahlý
ayaklanmanýn nesnel koþullarýnýn mevcut olmadýðýný bildikleri için de, günlerini sendikal çalýþmayla, burjuva muhalefetiyle ittifak yollarý aramakla geçirirler. Bu kesimin þiddetle karþý çýktýðý
devrimci saptama ise, milli krizin -olgun olmasa da- sürekli mevcudiyetidir.
Ayaklanma stratejisi, ülkenin belli
baþlý kentlerinde -sinir merkezlerinesnel ve öznel koþullarýn olgunlaþtýðý
bir anda baþlatýlacak bir kitle hareketiyle iktidarýn fethini öngörür. Burada
silahlý ayaklanmanýn yanýnda, ikincil
olarak baþka savaþ biçimlerinin gündeme gelmesi önemli deðildir. Diðer silahlý aksiyon yöntemleri, silahlý ayaklanmayý geliþtirmek ve geciktirmemek
koþuluyla kullanýlýr, yani talidir.[**]
Ýþte bu anlayýþ, ülkemiz solunda yýllarca
açýk ya da gizli olarak savunulmuþ ve her
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seferinde, gerek teorik olarak, gerekse pratik
olarak yanlýþlýðý ortaya konulmuþ bir çizgidir.
Ancak bunlarýn Sýnýf Pusulasý için bir deðeri
ve önemi yoktur. Çünkü onlar, bu çizgiyi önsel olarak (a prior) doðru kabul ettiklerinden, sadece bugünden yapýlmasý gerekenleri
belirlemek durumundadýrlar:
Bütün tarih boyunca burjuva-proletarya kamplaþmasýnda her iki tarafýn
da çok büyük deðer verdiði sendikalar olgusu, bugün sýnýfý kazanmakta
her zamankinden çok daha önemsenmelidir. Ýþçi sýnýfýnýn komünist öncüsü
fabrika çalýþmasýyla sendika çalýþmasýný bir devrimci iþçi hareketi yaratmak,
bir sýnýf sendikacýlýðý hareketini yaratmak, sýnýf içinde politik bir odak olma
çalýþmasýnýn birbirinden asla ayrýlmaz
bütünün iki parçasý olarak algýlanacak
tarzda ve pratik iliþkisini de bu gerçekliðe uygun düzenlemek zorunluluðuyla hareket etmelidir. Elinde güçlü grev
araçlarý, iþçi kitle sendikalarý olamayan bir komünist öncünün, bir genel
grevi örgütleyemeyeceði gerçeði, sýnýf
çalýþmasýnýn abcsidir. En elveriþli grev
araçlarý sendikalar olduðundan bugüne kadarki pratiðin eksik kalan yanlarýný, yanlýþ kavranmýþ noktalarýný bu
bakýþ açýsýyla tekrar yorumlamalýyýz.
[***]
(italikler bize ait -KC)
Görüldüðü gibi, Sýnýf Pusulasý da, geçmiþteki revizyonistler gibi, tüm faaliyetlerin
sendikalarda yoðunlaþtýrýlmasýný isterken, ayný
zamanda bu konudaki eskinin pratiðinin eksik kalan yanlarýný, yanlýþ kavranmýþ noktalarýný bu bakýþ açýsýyla tekrar yorumlamaktan
söz etmektedir.
Ülkemizin devrim mücadelesinin yakýn tarihini bilenlerin kolayca görebileceði gibi, bugüne kadar ki pratikten kastedilen TÝP, TSÝP,
TKPnin sendika pratiði ile buna karþý mücadele eden devrimci örgütlerin pratiðidir. Ve
yine ülkemiz devrim mücadelesinin yakýn tarihini bilenlerin kolayca anlayabileceði gibi, revizyonistler, her zaman sendikalarý kendi politik faaliyetlerinin temel alaný ve aracý olarak
ele almýþ ve bunlarý politik kitle örgütlenmesine dönüþtürme planlarý yapmýþlardýr. Ve
devrimciler, bu anlayýþa karþý çýkarak, sendikalarýn iþçi sýnýfýnýn ekonomik mücadelesinin
bir örgütü olduðunu, politik kitle örgütlenmesinin ekonomik mücadelenin dýþýnda oluþtuSýnýf Pusulasý, Ýþçi Sýnýfýnýn Örgütlenme Merkezleri Olarak Sendikalar, Sayý: 6
[***]
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rulacaðýný, dolayýsýyla politik kitle örgütlenmesi
ile sendikal örgütlenmenin birbirine karýþtýrýlamayacaðýný savunmuþlardýr.
Revizyonist anlayýþ, kitlelerin içine girerek,
kitlelerin acil gereksinmeleri etrafýnda, kitleleri
örgütleyip, eyleme sokma ve kitlelere siyasi
bilinç götürüp örgütleme, yani emekçi kitlelerin ekonomik ve demokratik hak ve istemleri etrafýnda kitleleri örgütleyip, siyasi hedefe
yönlendirme olarak özetlenebilir.
Leninin kendiliðindencilik ve ekonomizm olarak mahkum ettiði bu anlayýþ savunucularý, iþçi sýnýfýnýn siyasal mücadelesi sadece iktisadi mücadelenin en geliþmiþ ve en
etkili biçimidir, sosyal-demokratlar, þu anda,
iktisadi mücadelenin kendisine olabildiðince
siyasal bir nitelik kazandýrma göreviyle karþý
karþýya bulunmaktadýrlar demektedirler.[*]
Lenin, Ne Yapmalý?da tüm bu ekonomist
görüþleri etraflýca ele alýp eleþtirirken, bu anlayýþýn, trade-unionculuk, yani sendikalizm
olduðunu ve sosyalist siyaseti sendikal siyaset düzeyine düþürme geleneksel eðilimini
ifade ettiðini açýk biçimde ortaya koymuþtur.
Tüm bunlarýn, Marksizm-Leninizmin teorik ve pratik bilgi birikiminde bulunduðu bilinirken, ayný ekonomist anlayýþlarýn günümüz
koþullarýnda savunulmasý elbette kolay deðildir. Bunu yapabilmek için, tek yol, kavram karýþýklýðý yaratmak ve bunun oluþturduðu kargaþa içinde istenilen tezi savunmak olmaktadýr.
Yine de Sýnýf Pusulasý, Leninin eleþtirdiði ekonomistlerden de, ülkemiz solundaki revizyonistlerden de daha akýllý bir bakýþ açýsýna sahiptir. Onlar, açýkça sendikalarda çalýþmayý, öyle ekonomik mücadele, politik
mücadele vb. gibi deðerlendirmelerin ötesinde görmektedirler. Onlara göre, sendikalarýn
elinde büyük bir silah, grev silahý vardýr. Doðal
olarak bu silaha sahip olanlar, istedikleri anda
geniþ bir grev eylemini örgütleyebilirler ve bu
grev eylemi ortamýnda istenilen amaca ulaþabilirler.
1905 Rus Devrimini en öðretici deney olduðu için model olarak aldýklarýný söyleyen Sýnýf Pusulasý þöyle yazmaktadýr:
Marksist-leninist komünistler, uzun
yýllardan beri genel grev-genel direniþ
þiarýný gerçeðe dönüþtürmeyi, iþçi sýnýfý ve geniþ emekçi katmanlarýn temel
hak ve talepleri uðruna harekete geçmelerini ve sistemin durmasýný ve felç
olmasýný saðlamayý hedeflemektedirler.

Bütün gündelik faaliyetlerini bu taktik
planýn öðeleri olarak algýlamaktadýrlar.
... iþçi sýnýfýnýn komünist öncüsünün
doðrudan grev hareketini örgütleme ve
yönetme araçlarý olmada yeterli gelmediðini varsaydýðýmýzda, iþçi sýnýfýnýn tek
tek bölüklerinin ve bütününün grevini
örgütleyecek sendikalar ya da sendikal
oluþumlar yaratýlmadan bir genel grev
örgütlemek olanaksýz deðilse de son
derece zordur.[**]
Ýþte pragmatizmin geldiði son nokta budur: Sendikalar aracýlýðýyla genel grev yapmak
ve bu genel grev ortamýnda iktidarý almak için
ayaklanmayý örgütlemek.
Bu yoldan gidildiðinde hiç bir yere varýlmayacaðýnýn tarihsel olarak tanýtlanmýþ ve kanýtlanmýþ olmasý, elbette Sýnýf Pusulasýný fazlaca ilgilendirmeyecektir. Pragmatizmin egemen bakýþ açýsý olduðu ve kavram keþmekeþi
içinde neyin ne olduðunun açýkça bilinmediði bir ortamda devrimci mücadeleye katýlmýþ pekçok yeni unsur için ise, söylenenlerin çok akýlcý kabul edileceði de kesindir.
Çünkü amaca ulaþmak için her türlü araç
mübahtýr.
Bugün ülkemiz ve dünya devrim mücadelesinin karþý karþýya kaldýðý en temel sorunlardan birisi de, bu akýlcý deðerlendirmenin
yaygýnlýðýdýr. Ve bu akýlcýlýk için, ülkemiz somutunda ortaya çýkan gerçekler de birþey ifade etmemektedir. Oysa ki, ayný mantýkla, çevrecilik, kadýn sorunu, alevicilik gibi konularý
ve alanlarý kullanarak kitleleri örgütleme çabalarýnýn sonuçlarý ortadadýr.
Ancak ülkemiz solunda, bu mantýðýn savunucularý ve sürdürücüleri sadece Sýnýf Pusulasý çevresi deðildir. Ýçinde bulunulan ideolojisizlik, Marksist-Leninist teorinin alabildiðine bir kenara býrakýlmýþlýðý ve her türden kavram keþmekeþi yeni akýlcý giriþimlerin ortaya çýkmasýna uygun bir zemin oluþturmuþtur.
Vatanseverlerin sesi çevresi de, ayný mantýðýn ve akýlcýlýðýn yeni bir evresini oluþturmaktadýr.
Yaþadýðýmýz Vatan dergisinin yayýnlanmaya baþlamasýyla birlikte ortaya çýkan vatanseverler söylemi, ülkemiz solundaki keþmekeþi daha da derinleþtirmiþtir.
Bilindiði gibi, Türkçede vatan, millet,
yurt, ulus gibi, vatanseverlik, milliyetçilik, ulusalcýlýk, yurtseverlik gibi, pekçok
sözcük ve kavram vardýr. Dilbilimcileri, Türkçenin tarihsel evrimi içinde deðiþik dillerden,
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özellikle Arapça ve Farsçadan pekçok sözcük
aldýðýný her zaman yinelemiþlerdir. Asýl olarak Osmanlýca çerçevesinde ortaya çýkan bu
bileþik ve karýþýk sözcük yapýsý, zaman içinde Türkçenin özleþtirilmesi hareketi çerçevesinde deðiþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Türkiye
Cumhuriyetinin ilk kuruluþ yýllarýnda ortaya
atýlan güneþ-dil teorisi ile birlikte baþlatýlan
özleþtirme hareketi, zaman içinde içeriðindeki tüm küçük-burjuva milliyetçiliðe karþýn,
Türkçeye yeni sözcükler ve kavramlar kazan/
dýrmýþtýr.
1960 sonrasýnda devrimci mücadelenin
geliþimine paralel olarak, dildeki özleþme
hareketinin baþýný çeken kemalist küçük-burjuva aydýnlarýnýn sola yönelmesi, bu özleþme hareketini anti-emperyalist mücadelenin
bir parçasý haline getirdiði gibi, tümüyle tasfiye olmamýþ ve özellikle üst-yapýda varlýðýný
sürdüren feodalizme karþý bir tutumu simgeler hale getirmiþtir.
Böylece, ülkemiz yakýn tarihinde, dildeki
özleþme hareketi (öztürkçe) politik bir tutumun ifadesi olmuþtur. 1977 sonrasýnda baþlatýlan ve baþýný Nazlý Ilýcakýn çektiði yaþayan Türkçe hareketi, dildeki özleþme hareketinin devrimci ve ilerici mücadeleyle olan
özdeþliðine karþý oligarþinin bir politik tutumu
olarak gündeme getirilmiþtir.
Ýþte bu dildeki özleþme hareketi içinde
Türk Dil Kurumunun yabancý sözcüklere karþý önerdiði yeni Türkçe sözcükler, aðýrlýklý olarak sol sanat-edebiyat çevreleri ile sol yayýnlarda kullanýlýr olmuþtur.
1960 sonrasýnda geliþen devrimci mücadelede öne çýkan halk kavramý, egemen sýnýf politikacýlarýnýn millet kavramýnýn karþýtý
olarak sosyalist perspektifi yansýtan en yaygýn
kullanýlan sözcük olmuþtur. Ayný þekilde milli
mesele, bu süreçte ulusal sorun olarak deðiþtirilmiþ, millet yerine ulus sözcüðü kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ayný süreçte, Marksist-Leninistlerin ulus karþýsýndaki tutumlarýna
iliþkin yapýlan belirlemelerde vatan sözcüðünün karþýsýna yurt sözcüðü konulmuþ ve
Marksist-Leninistlerin enternasyonalist bakýþ
açýlarýna en uygun sözcük olarak yurtsever
sözcüðü (milliyetçinin karþýtý olarak) kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Ve sonuç olarak, faþistler ve her türden
gerici kesimler kendilerini vatanperver ya da
vatansever olarak tanýmlarken, devrimciler
kendilerini yurtsever olarak tanýmlamýþlardýr. Bu baðlamda, yabancý dillerden yapýlan
çevirilerde patriotizm sözcüðünün karþýlýðý
olarak yurtseverlik sözcüðü kullanýlmaya
baþlanýlmýþtýr. Ve o zamandan günümüze ka-

dar, hemen tüm sol yayýnlarda, Marksist-Leninistlerin ulusal sorun karþýsýndaki tutumu
yurtseverlik temelinde ele alýnmýþtýr. Bunun
en tipik sonucu ise, küçük-burjuva milliyetçi
bakýþ açýsýna sahip olan PKK hareketinin kendisini hemen her zaman yurtsever olarak
tanýmlamasýdýr.
Bu tarihsel geliþimin ortaya koyduðu gerçekler böyle olmakla birlikte, Yaþadýðýmýz
Vatan dergisi, yurtsever sözcüðünü eski zamanlarýn vatansever sözcüðü ile deðiþtirmiþtir.
Þüphesiz bu belirli bir politik bakýþ açýsýnýn (perspektifin) sonucudur. Her ne kadar
kendileri bu konuda açýk bir belirleme ortaya koymamýþlarsa da, bunun politik niteliði
tartýþmasýz ortadadýr. Devrim þehitleri için
mevlit okutan, þeriatçýlarla birlikte türban
eylemlerine katýlan ve bunlarýn halkýn deðerlerine saygý göstermek olduðunu ileri süren bir politik yapýnýn, kaçýnýlmaz olarak dildeki özleþme hareketi karþýsýnda da yaþayan Türkçenin taraftarý olmasý þaþýrtýcý deðildir. Ancak her zaman söylediðimiz gibi, siyasi, ideolojik ve felsefi mücadelede kelimeler
ayný zamanda, silah, patlayýcý veya uyuþturucu madde ve zehirdir. Yaþadýðýmýz Vatan
dergisiyle birlikte ortaya çýkan vatansever
söylemi, bu baðlamda deðerlendirilmek zorundadýr.
Evet, Türkçede ayný anlamlara gelen pek
çok sözcük vardýr. Ayný anlamý ifade eden
Türkçe, Arapça ve Farsça sözcüklerin varlýðý,
kullanýmda bu ayný anlamlý sözcükler arasýnda bazý nüans, vurgu farklýlýklarý yaratmýþtýr. Ýþte vatan sözcüðü ile yurt sözcüðü,
kullanýmda böylesine farklýlýðýn ortaya çýktýðý
sözcüklerden birisidir. Yukarda da belirttiðimiz
gibi, 1960 sonrasýnda geliþen devrimci mücadeleye paralel olarak bu nüans ve vurgu farklýlýðý, ayný zamanda politik tutum farklýlýðý olarak belirgin hale gelmiþtir. Ve herkesin kolayca bileceði gibi, vatan sözcüðü, kullanýmda
belirli bir devlet sýnýrlarý içindeki toprak parçasýný ifade ederken, yurt sözcüðü, sadece üzerinde yaþanýlan toprak parçasý olarak
kullanýlmaktadýr. Bu yönüyle, vatanseverlik
kendi içinde belirli bir devleti esas alýrken;
yurtseverlik devlet kavramýný dýþlar. Bu nedenden dolayý, vatanseverlik milliyetçilike
daha yakýn bir sözcük halindeyken, yurtseverlik milliyetçilikin karþýtý durumuna gelmiþtir.
Görüleceði gibi, sorun, yalýn bir tarzda, ayný anlama gelen Türkçe ya da Arapça bir sözcüðü seçme sorunu deðildir. Sorun, ülkemiz
somutluðunda devrimci-milliyetçi bir bakýþ
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açýsýnýn egemen kýlýnmaya çalýþýlmasýdýr.
1993 yýlýnda kendisini DHKP-C olarak örgütlediðini ilan eden DSnin evrimine bakýlacak olursa, yapýlan tercihin, ideolojik ve
politik bir tercih olduðu açýkça görülecektir.
DHKP-Cnin kýsa tarihi (her ne kadar kendilerini THKP-C ile baþlatarak 30 yýllýk bir tarihe sahip olduklarýný söylüyorlarsa da), nedenleri açýklanmayan bir dizi deðiþimin, dönüþümün tarihi olmuþtur. Kuruluþ Kongresi
ni yaparak resmen kurulmuþ bir parti olduðunu ilan eden DHKP-C, ayný kongrede
alýndýðýný ilan ettiði pekçok kararý, hiçbir gerekçe göstermeksizin ortadan kaldýrdýðý gibi,
ayný zamanda kendisini resmen kurulmuþ
bir parti olmaktan da çýkartmýþtýr. Çünkü,
partinin en üst ve en yetkili organý parti
kongresidir ve dolayýsýyla parti kongresi
kararlarý, ancak bir diðer parti kongresi
kararý ile deðiþtirilebilir. Ortada yapýldýðý

bildirilmiþ ya da açýklanmýþ bir parti kongresi yokken, örneðin parti kongresi kararý olarak ilan edilen periyodik merkezi yayýn organý Devrimci Solun ortadan kayboluþu, kaçýnýlmaz olarak partinin feshi anlamýna gelmektedir.
Elbette ülkemizde bunlar böyle yapýlmamaktadýr. Tabii ki, DHKP-C kendisini fesh
etmemiþtir ve herkesin bildiði gibi vardýr. Burasý Türkiyedir. Bu gibi konularda yapýldýðý
gibi, kavramlarda da herkes istediðini istediði
biçimde ve ölçüde kullanma durumundadýr.
Bunlarýn bilinçteki yansýlarý, yaratacaðý tahribatlar önemli deðildir. Önemli olan, kedinin
fare tutmasýdýr. Gerisi, bizim gibilerin, Marksist-Leninist ideolojik ve politik belirlemeler ve
ilkeler karþýsýndaki uzlaþmaz tutumudur. Bunlarýn da fazla ciddiye alýnmasý gerekmez!
Ama unutulmamalýdýr ki:
Le mort saisit le vif!

Bilimsel olarak kavram, nesnel gerçekliðin insan beyninde yansýma
biçimidir. Dolayýsýyla, kullanýlan kavramlar, ayný zamanda kiþinin ya da
ortaya konulan düþüncenin nesnel gerçekliði nasýl kavradýðýný, algýladýðýný ortaya koyar. Bu yüzden, her dünya görüþü ya da siyasal görüþ, kendi kavrayýþýný belli kavramlarla, kavramlar dizgesi ile ortaya koyar. Ne
anlama geldiði ve neyi ifade ettiði belirlenmiþ sözcükler, böylece belli bir
görüþün ifade edilmesinin temel araçlarý durumundadýr ve bu yolla kavram haline gelirler. Tanýmlanmamýþ ve her istenildiðinde deðiþik anlamlara sokulabilen kavramlar, kaçýnýlmaz olarak belirsizliði ortaya çýkarýr ve
bu tür kavramlarla ortaya konulan görüþ ve düþünce her yöne çekilebilir
bir nitelik kazanýr. Bu da, her türden oportünizmin kendisini kolayca gizleyebilmesini olanaklý kýlar.[*]

[*]

Kurtuluþ Cephesi, Sayý: 51, Eylül-Ekim 1999
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Revizyonizmin Resmi Tarihi:
El Salvador Seçimleri
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Her zaman belirttiðimiz gibi, yýllardýr ülkemizde süregelen depolitizasyon, pasifikasyon
ve bunun soldaki yansýsý olarak ideolojisizlik,
kaçýnýlmaz olarak pekçok konuda anti-Marksist görüþlerin piyasaya sürülmesini getirmiþtir.
Solda egemen olan ideolojisizlik, sözcüðün
tam anlamýyla tarih bilincinin bozulmasýný da
beraberinde getirmiþtir. Bilinçli olarak dünya
ve ülkemiz tarihine iliþkin olaylar, olgular, bilgiler ve teorik birikim unutturulmaya çalýþýlmýþ
ve bu durumun yarattýðý ortam içinde, hemen
her türden oportünist, revizyonist, pasifist, legalist vb. görüþ savunulur hale getirilmiþtir.
Bir daha eline hiç kimsenin silah aldýrtamayacaðý ÖD Partisi, bu ortamýn koruyucusu
olduðu kadar, bu ortamýn da ürünü olmuþtur.
ÖD Partisi, koalisyon görünümüne karþýn,
bir dönemlerin anlý ve þanlý Devrimci Yolunun egemen olduðu legalist bir oluþum olarak, herþeyden önce kendi geçmiþiyle hesaplaþmasý gerekliydi. Ve yüzeysel yazýlarla, çýkartýlan özel sayýlarla, dosyalarla bu hesaplaþmanýn yapýldýðý ilan edilirken, Devrimci Yolun
THKP-C çizgisinin izleyicilerinden biri olarak
ortaya çýkýþý olabildiðince bir yana býrakýlmýþtýr. Öyle ki, DY olarak, ilk ortaya çýktýklarý günden itibaren kendine özgü bir tarzda silahlý
mücadeleyi savunduklarý unutturulmuþtur.
Son dönemde deðiþik Latin-Amerika ülkelerinde ortaya çýkan kimi geliþmeler, böylesi
bir zemin üzerinde legalistlerin söyleminde ve
yazýlarýnda deðerlendirilmeye baþlanmýþtýr.
Ele alýnan ve dikkatle izlenen en önemli geliþme, bazý Latin-Amerika ülkelerinde yapýlan seçimler ve bu seçimlerde solun kazandýðý baþarýlar olmuþtur. Özellikle El Salvador seçimlerinde FMLNnin kazandýðý büyük seçim zaferi, tüm pasifistlerin, legalistlerin üzerinde en fazla durduklarý olay olmuþtur.
El Salvador seçimlerine gösterilen ilgi ne-

densiz deðildir.
Seçimlerde büyük zafer kazanan FMLN,
yani Farabundo Marti Ulusal Kurtuluþ Cephesi, üç yýl El Salvador oligarþisine karþý gerilla
savaþý sürdürmüþ, ülkenin 1/3ünde denetim
kurmuþ bir gerilla örgütüdür. 1980 sonlarýnda
baþlayan barýþ görüþmeleri, yapýlan ateþkes anlaþmalarýyla geliþtirilmiþ ve 1980 sonlarýnda El Salvador oligarþisiyle (Amerikan
emperyalizminin garantörlüðü altýnda) imzalanan barýþ anlaþmasýyla sonuçlanmýþtýr.
Kimi zaman PKK tarafýndan da örnek gösterilen bu olgunun, özellikle ÖD Partisinin
egemen unsuru olan eski-DYliler için çok daha fazla önemli olmasý doðaldýr. Çünkü onlar da, 1980 öncesinde Öncü Savaþýný savunmuþlar, gerilla savaþýna iliþkin saptamalar yapmýþlar ve hatta Karadeniz gerillalarý olarak
daða bile çýkmýþlardýr ve bugün legalde,
barýþçýl yollardan iktidara gelmek için çalýþmaktadýrlar. Bu nedenle El Salvadorun eski-gerilla örgütü FMLN ile yoldaþ sayýlýrlar.
Yukarda da belirttiðimiz gibi, ülkemiz solunda tarih bilinci bozulmuþ ve çarpýtýlmýþ
olduðundan, en açýk olgular bile, kendi gerçekliðinin tersi amaçlar için kullanýlabilir olmaktadýr. FMLN olayý, bu konuda verilebilecek en açýk örneklerden birisidir.
Ýlkin, FMLN, 1980 yýlýndan itibaren El Salvadorda yürütülen gerilla savaþýnýn üst örgütü
olarak, deðiþik örgütlenmelerden oluþmuþtur.
Ekim 1980de kurulan FMLN, FPL-FM (Farabundo Marti Halk Kurtuluþ Güçleri), ERP (Devrimci Halk Ordusu), FARN (Silahlý Ulusal
Direniþ Güçleri), PRTC (Orta-Amerika Devrimci Ýþçi Partisi) ile PCS (El Salvador Komünist Partisi)den oluþmuþtur.
Bu örgütlerin tarihsel olarak oluþumlarý ve
savunduklarý çizgiler ele alýndýðýnda, FMLN
nin yapýsýný ve daha sonraki geliþmeleri daha
kolay anlamak olanaklýdýr.
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ERP (Devrimci Halk Ordusu-Ejercito Revolucionario del Pueplo), 1972de Hýristiyan Demokrat Partiden ayrýlan radikal küçük ve orta
burjuvalar tarafýndan kurulmuþtur. 1975 yýlýna kadar eski bir PCS üyesi olan Dalton Garcia tarafýndan yönetilmiþtir. 1977de Fidel
Castro, ERPyi emperyalist polisin öteki kolu
olarak deðerlendirmiþtir.
FARN ya da kýsaca RP (Ulusal Direniþ) olarak tanýnan örgüt, ERP gibi Hýristiyan Demokrat Parti saflarýndan gelen küçük-burjuva aydýnlarý tarafýndan oluþturulmuþtur. Ýlk yýllarda
komünistlerin birliðini saðlama amacýyla
ortaya çýkmýþ, PCSyi (El Salvador Komünist
Partisi) pasifizmle suçlamýþtýr. Ancak PCSnin
Salvadorda anti-emperyalist ve anti-feodal demokratik devrimin olamayacaðýna iliþkin görüþünü benimsemiþtir. 1980e doðru burjuva
reformist partileri ve ordu içindeki reformist
subaylarla ittifaklar oluþturmuþtur.
PRTC (Orta-Amerika Devrimci Ýþçi Partisi),
Kosta Rikada sürgünde bulunan PCS ve RN
üyeleri tarafýndan oluþturulmuþtur. Devrim anlayýþý, bu nedenle PCS ile RNnin bir bileþimi durumundadýr. Onlardan ayrýldýðý tek nokta, Orta-Amerika ülkelerinde birleþik mücadele verilmesini savunmalarýdýr.
El Salvadordaki gerilla örgütlenmelerinin
ilki olan FPL-FM (Farabundo Marti Halk Kurtuluþ Güçleri) 1972 yýlýnda oluþturulmuþtur.
FPL-FM, El Salvador burjuvazisini þöyle deðerlendirmiþtir:
Salvadorda topluma emperyalist
burjuvazi ile ittifak halinde bulunan
melez bir burjuva sýnýfý egemendir. Bu
burjuvazi, emperyalist burjuvaziye baðýmlýdýr ve ona boyun eðmiþtir. O, milli
bir burjuvazi deðildir, çünkü emperyalizmden baðýmsýz bir ulusal proje gerçekleþtirme kapasitesine sahip deðildir.
FPL-FM, bu tahlillerine baðlý olarak, El Salvador devriminin karakterini anti-emperyalist
ve anti-oligarþik devrim olarak tanýmlamýþtýr.
Bu devrimle birlikte, iþçi sýnýfýnýn hegemonyasý altýnda devrimci halk diktatörlüðü kurulacak ve sosyalizmin inþasý için gerekli koþullar yaratýlacaktýr.
FPL-FMnin devrim stratejisi ise uzun halk
savaþý çizgisi olarak belirlenmiþtir.
1983 yýlýnda El Salvador Komünist Partisi
nin (PCS) baþýný çektiði oligarþi ile barýþ görüþmeleri yapýlmasý önerisi FPL-FM içinde
ayrýlýða yol açmýþ ve bu ayrýlýk ortamýnda örgütün ilk çizgisini savunan kurucusu Cayetano Carpioya aðýr suçlamalar yöneltilmiþ ve
Cayetano Carpionun 1983de kendini öldür-

mesiyle birlikte, barýþ görüþmeleri yanlýlarý
FPL-FMye egemen olmuþlardýr.
1983 yýlý itibariyle FMLNye egemen olan
görüþ El Salvador Komünist Partisinin görüþüdür. Bu nedenle, daha sonraki tüm geliþmeler, ateþ-kes anlaþmalarýnda, barýþ görüþmelerinde ve sonuç olarak silahlý mücadelenin sona erdirilmesinde belirleyici olan El
Salvador Komünist Partisi olmuþtur.
El Salvador Komünist Partisi, 1932 yýlýnda
kurulmuþtur. Stalinin ölümünden sonra SBKP
revizyonizminin çizgisinin izleyicisi olarak resmi komünist partilerden birisi olan PCS, Latin-Amerikadaki pekçok resmi komünist
partileri gibi, söylemde sovyetik ayaklanma
yý savunurken, pratikte devrimin barýþçýl yollardan gerçekleþeceðini savunmuþtur.
Latin-Amerika genelinde ortak bir çizgi izleyen resmi KPlerin gerilla savaþýna ilk baþlayan ve gerilla savaþýný ilk terk edeni olarak
Venezüella Komünist Partisi özel bir yere sahiptir. Ýþte bu partinin Merkez Komitesi, 1967
yýlýnda partinin yeni çizgisini ortaya koyarken þunlarý söylüyordu:
1962 yýlýnda (yani MÝRýn baþlatmýþ
olduðu gerilla savaþýna KPnin katýldýðý
yýl) yurdumuzda devrimci bir durumun
olgunlaþtýðýný gördük. Carupano ve Puerto Cabellodaki silahlý eylemlere raðmen, bu durum, bir türlü baþarýlý bir
devrim haline dönüþtürülemedi...
Ancak 1963 yýlýndan itibaren mücadelenin ekonomik ve siyasal çizgisinde bir deðiþiklik oldu. Ekonomi yavaþ
yavaþ kendi ayaklarý üzerinde doðrulmaya baþlamýþtý. Devrimci kuvvetlerin
silahlý saldýrýlarýna raðmen, egemen
sýnýflar 1963 Aralýðýnda yeni seçimlere
gittiler. Bu seçimlerin sonucunda Betancourt, cumhurbaþkanlýðýný, yardýmcýsý Leuniye devretti. Devrimci kuvvetler de açýkta kaldýlar.
Merkez Komitesinin bir toplantýsýnda (1967), partinin seçim kampanyasýný azami derecede kullanmadýðý ve
bir süre için silahlý mücadeleyi býrakarak, demokratik muhalefeti yeniden
toparlayacak geniþ bir cephe kurmak
üzere seçimlere katýlmasý gerekirdi
yargýlarýna varýlmýþtýr...
Gerilla savaþýnýn özel bir silahlý mücadele biçimi olduðunu reddetmiyor,
yurdumuzda bunun modasý geçmiþ bir
savaþ çeþidi olduðu görüþüne kapýlmýyor (Parti, devrimin özel nitelikleriyle uyumlu bir biçimde yürütüldüðü takdirde gerilla savaþýnýn önemli bir rol
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oynayacaðýný kabul eder), bununla
birlikte, Parti Merkez Komitesinin görüþüne göre, köylük bölgelerde gerilla savaþý baþlýca mücadele biçimi olacaðýný
savunmakla, diðer ülkelerde baþarýlý
olan, fakat yurdumuzun ulusal gerçekleriyle baðdaþmayan bir deneyi mekanik olarak benimseme durumuna düþmüþ oluyorduk.
Nüfusumuzun dörtte üçünün þehirlerde oturduðu, ilerici kitlelerin ve devrimin temel itici güçlerinin þehirlerde
yoðunlaþtýðý olgularýna dayanýyorduk.
Gerek yabancý tekeller -ki ülkemizde
egemen durumdaydýlar-, gerekse yerli
sermaye baþlýca sanayi merkezlerini
þehirlere ve þehir dolaylarýna kurmuþtu.
Ayrýca, Venezüella tarihi, yirminci yüzyýlýn baþýndan bu yana, baþlýca siyasal
çatýþmalarýn þehirlerde patlak verip çözüme ulaþtýðýný gösteriyordu. Devrimci
silahlý eylemlerin çoðu, vatansever askerlerin ve sivillerin katýldýðý þehir ayaklanmalarý þeklinde ortaya çýkmýþtý....
Baþka bir deyimle, Merkez Komite,
Venezüellada ve Venezüella için gerilla
savaþýnýn yardýmcý bir mücadele biçiminden öte bir anlam taþýmayacaðý görüþündeydi.[*]
Ýþte bu bakýþ açýsý, El Salvador Komünist
Partisinin bakýþ açýsýyla bir ve aynýdýr. Kendi
terminolojimizle söylersek, bu resmi komünist partileri için, silahlý mücadele taktik bir
evredir. Legal bütün olanaklar tüketilmediði sürece silahlý mücadeleye baþlanamaz
tezi bu partilerin temel görüþü durumundadýr.
Mahir Çayan yoldaþ, Kesintisiz Devrim IIIIIde bu çizginin özelliklerini þöyle özetlemiþtir:
Revizyonist, Klâsik Ortodoks
Çizgi: (Karakteristikleri)
Askeri yan ile politik yaný birbirine
zýt þeylermiþ gibi görüp, askeri yanýn
küçümsenmesi. Þehir proletaryasýnýn
siyasi iþlevini, proletaryanýn anahtar
rolü oynadýðý sovyetik modelin ýþýðý altýnda görerek, aþýrý abartma. Silahlý propagandanýn prestij kazanmasý üzerine
solda prestij kaybýna maruz kalan bu
örgütler, sonradan gerilla yapan bir þube de açmýþlardýr. Tabiî bu gerilla hikaye olmuþtur.
Milli bir krizin ülkede olmasýna rað-
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men barýþçýl mücadele metodlarýnýn
temel alýnmasýnýn ve de evrim ve devrim aþamalarýnýn kesin çizgilerle ayrýlmasýnýn, Öncü Savaþýnýn reddinin oluþturduðu kendiliðindencilik.
El Salvador Komünist Partisi, bu bakýþ açýsýyla sendikalarda örgütlenmiþtir. Ekim 1979
yýlýnda gerçekleþtirilen sol darbeyle birlikte
kurulan yeni hükümete katýlmýþ ve 1 Ocak
1980e kadar hükümette yer almýþ ve istedikleri taleplerin kabul edilmemesi üzerine hükümetten ayrýlmýþ ve 10 Ocak 1980 de gerilla
savaþýna katýlma kararý almýþtýr. 1983 yýlýnda
oligarþinin cumhurbaþkanlýðý seçimlerini yapma kararý almasý üzerine PCS diyalog politikasýna geçilmesini önermiþtir.
Bu durumu ve sonrasýndaki geliþmeleri
THKC/HDÖnin Merkez Bülteni Cephenin
1990 tarihli sayýsýnda þöyle ortaya konulmuþtur:
Baþýný El Salvador Komünist Partisinin çektiði bir grup, silahlý mücadelenin kýsa sürede zafere ulaþamamasý
üzerine, oligarþik yönetimle diyalog
baþlatýlmasýný önermiþlerdir. Bu amaçla, bir yandan gerilla savaþýnda kalýcý
bir ateþ-kes ilan edilirken, diðer yandan geniþ bir programýn hazýrlanmasý
savunuluyordu. PCSnin bu önerisi, geniþ katýlýmlý geçici hükümet için bütünleþme temelinde, ülkede ulusal uzlaþma saðlamak için yapýlmýþtýr. Önerilen
Geniþ Katýlýmlý Hükümet, oligarþinin
yöneticileri ile FMLN yöneticilerinin bir
koalisyonu olacaktýr. Geçici Hükümet,
demokratik bir anayasayý hazýrlayacak
ve ülkede huzur ve barýþ ortamýnýn
oluþmasýný saðlayacaktýr. Bu nedenle
þimdiki savaþ durumunu ortadan kaldýrmak için pratik koþullarý yaratmak
PCSnin önerisinin temelini oluþturmaktadýr. Bunun gerçekleþebilmesi
için de gerilla güçlerinin ateþ-kes ilan
etmesi gerekmekteydi.
PCSnin önerisinin içeriði, FDRnin
devrim programýndan kesin bir kopuþu
ifade ediyordu. Her yönden reformist
nitelikteki bu öneri, gerek toprak devrimi, gerekse ulusallaþtýrmalarda tümüyle oligarþinin çýkarlarýný gözetmekteydi. Artýk PCSnin aðzýndan oligarþik
yönetimin yýkýlmasý ya da halk savaþýnýn zaferi sözleri duyulmamaktadýr.
Bunlarýn yerini ulusal uzlaþma, ulusal diyalog sözleri almýþtýr.
PCS, bu tezlerini, özellikle 1985den
sonra SBKP içinde meydana gelen ge-
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liþmelere baðlý olarak, daha etkili olarak savunmaya baþlamýþ ve ayný nedenle daha çok benimsenmeye baþlanmýþtýr. Nükleer savaþý önlemek
amacý ile SSCBnin Amerikan emperyalizmiyle yerel ve bölgesel savaþlara
barýþçýl çözümler bulma konusunda
anlaþmalarý, uzun savaþta yorulmuþ ve
yýpranmýþ olan Salvador halký için
önemli bir geliþme olarak görülmüþtür.
SBKP revizyonizminin böyle bir umut
durumuna gelmesi ve onun sadýk izleyicisi PCSnin etkinliðini yaygýnlaþtýrmasý, daha geniþ kesimlerin desteðini
almasýný saðlamýþtýr. Uzun süredir PCS
kendi tezlerinin halk kitlelerini savunmasýz býrakacaðý için kabul edilmez
olduðunu söyleyenlere karþý, SSCByi
bir garantör devlet olarak sunmaktaydý. Böylece emperyalizmin ve iþbirlikçilerinin sömürü düzenleri bir yana býrakýlarak, barýþ her þeyin önüne konulmuþ olmaktadýr.
PCSnin oligarþiyle uzlaþarak barýþ
içinde ülkenin demokratikleþtirilmesi
önerisi, tüm devrimci hedeflerin terk
edilmesi demektir. FDR programýndaki toprak devrimi, revizyonist öneride
kýrsal kesimdeki iþçilerin reform uygulamalarýna serbest katýlýmýnýn saðlanmasý istemine dönüþtürülmüþtür.
Devrimci bir iktidar için emperyalist sömürüden kurtulmanýn temel bir aracý
olan dýþ ticaretin ulusallaþtýrýlmasý ise,
PCS dilinde dýþ ticaretin kamu yararýna yönlendirilmesi haline dönüþtürülmüþtür.
Bu geliþmeler içinde, devrimci silahlý örgütlenmelerin en etkililerinden
olan FPL tam olarak devreden çýkmýþ
bulunuyordu. Daha 1983 yýlýnda, halk
savaþýnýn kýsa sürede zafere eriþemeyeceði ortaya çýktýðýnda FPL içinde
meydana gelen ayrýþma ve çatýþmalar
bu örgütü ideolojik-politik düzeyde etkisiz kýlmýþtýr. Böylece revizyonist anlayýþ FMLNye kolayca egemen olabilmiþtir.
1989 yýlýnda FMLN, Komünist Partisinin revizyonist görüþlerinin egemenliði altýnda silahlý
mücadeleyi sona erdirdikten sonra legal olarak örgütlenmiþ ve seçimlere katýlmaya baþlamýþtýr.
5 milyon 800 bin nüfusa sahip El Salvadorda seçmen sayýsý 3 milyondur.
FMLNnin katýldýðý son üç milletvekili se-

çimlerinin sonuçlarý þöyledir: (Toplam milletvekili sayýsý 84dür.)
ARENA
FMLN
PCN
PDC

1994
39
21
4
18

1997
28
27
11
10

12 Mart 2000
29 (%36,0)
31 (%35,2)
13 (%8,8)
6 (%7,2)

(ARENA-Cumhuriyetçi Milliyetçi Birlik,
PDC-Hýristiyan Demokrat Parti, PCN-Ulusal
Uzlaþma Partisi sað partilerdir.)
Geçen yýl yapýlan devlet baþkanlýðý seçimlerinde, (ki El Salvadorda devlet baþkaný 5 yýllýðýna seçilmektedir) ARENA adayý Francisco
Flores oylarýn %51,96sýný alarak seçilirken,
FMLNnin Hýristiyan Sosyal Birlikle birlikte ortak adayý olan Facundo Guardadonun oyu
%29,05de kalmýþtýr.
Ýþte FMLNnin büyük seçim zaferi böylesine bir somut tablo ortaya çýkarmaktadýr.
Bunun ne denli zafer olarak deðerlendirilebileceði ise, tartýþma götürür.
1980 öncesinde, Öncü Savaþýný, proletarya partisinin yürüttüðü bir askeri mücadele biçimi olarak deðerlendiren ve Halk savaþýnýn
ilk aþamasý öncü savaþý aþamasýndan geçecektir; öncü savaþý, halk savaþýnýn ilk evresinde geçilecek bir mücadele biçimidir. Bir
devrim stratejisi deðil, bir taktik evredir diyen DYnin, Latin-Amerikadaki revizyonist
resmi KPleriyle olan benzerliði açýktýr. Doðal olarak, aynýlar ayný yerde toplanmak durumundadýrlar. ÖD Partisinde egemen olan
bu anlayýþýn dünden bugüne evrimini en açýk
biçimde Latin-Amerikanýn revizyonist partilerinin evriminin göstermesi hiç de þaþýrtýcý deðildir. Onlar, bu revizyonist ve pasifist anlayýþlarýný, ülkemizde egemen olan ideolojisizlik
ortamýnda tarih bilincinin bulanýklaþtýrýldýðý,
bozulduðu koþullarda kolayca piyasaya sürebilmiþlerdir. Ama tarihin diyalektiði, her zaman olduðu gibi iþlemeye devam edecektir.
Dar kapsamlý seçim çekiþmeleri;
þurada burada seçimi kazananlarýn
baþarýlarý; iki milletvekili, bir senatör,
dört belediye baþkaný, halkýn üzerine
ateþ açýlarak daðýtýlan büyük çapta bir
gösteri; bir öncekine göre bir iki oy farkýyla kaybedilen yeni bir seçim; kazanýlan bir grev, kaybedilen on grev; bir
adým ileri, on adým geri; belli bir kesimde zafer, bir diðerinde on kez bozgun... Sonra birdenbire oyunun kurallarý deðiþir, herþeye yeniden baþlamak
gerekir. (Che Guevara)
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Cumhurbaþkanlýðý Seçimlerinin
Gösterdikleri
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Geçen iki ayýn en önemli, ancak en
önemsiz konusu, hiç þüphesiz cumhurbaþkanlýðý seçimi olmuþtur. Ve 5 Mayýsta yapýlan
üçüncü tur oylamayla, onuncu cumhurbaþkaný olarak Ahmet Necdet Sezerin seçilmesiyle önemsiz önemli konu sonuçlanmýþtýr.
Demirelin yedi yýllýk görev süresinin sonuna yaklaþýlýrken baþlayan cumhurbaþkanlýðý
seçimi tartýþmalarý, ilkin, Demirelin görev süresinin uzatýlmasýna iliþkin 5+5 formulü ile
anayasanýn cumhurbaþkanlýðý seçimine iliþkin
maddesinin deðiþtirilmesi önerisiyle kamuoyunun gündemine girmiþtir.
Demirelin yeniden seçilmesini saðlayacak
5+5 formülüne iliþkin olarak parlamentoda
temsil edilen düzen partilerinin yaptýklarý ilk
açýklamalar, cumhurbaþkanlýðý seçiminin ülkenin önemli sorunlarýnýn önüne geçmemesi gerektiði þeklinde olmuþtur. Bunlar arasýnda Ecevitin açýklamalarý tam tersi yönde olmuþtur.
Ecevit, aylar öncesinden Demirelin ülke
ve bölge için bir istikrar ve güven unsuru olduðunun altýný çizerek, görev süresinin uzatýlmasýnýn gerekli olduðunu söylemiþ ve bu
yönde diðer düzen partileri ile görüþmeler
baþlatmýþtý. Görünüþte koalisyon hükümetini oluþturan üç parti (DSP, ANAP ve MHP)
ile DYP, Ecevitin önerisine sýcak bakmýþlar
ve anayasa deðiþikliði önerisi TBMMnin gündemine getirilmiþtir.
29 Mart günü yapýlan anayasa deðiþikliði
oylamasýnda, deðiþiklik önergesi 303 oy almýþ
ve böylece anayasa deðiþikliði için gerekli sayýya ulaþamayarak, Demirelin yeniden seçilmesine iliþkin 5+5 formulü gündemden
çýkmýþ ve cumhurbaþkanlýðý seçiminin, 12 Eylül anayasasýnýn belirlediði koþullarla yapýlmasý gündeme gelmiþtir.

Bu geliþme sonucunda, normal cumhurbaþkanlýðý seçim süreci baþlamýþ ve 27 Nisan
günü yapýlan ilk tur oylamaya 12 aday katýlmýþtýr.
Hükümeti oluþturan koalisyon partileri
ile parlamentoda temsil edilen diðer iki partinin (DYP ve FP) genel baþkanlarýnýn ortak
adayý olarak Anayasa Mahkemesi Baþkaný
Ahmet Necdet Sezer, yapýlan ilk tur oylamada 281 oy almýþtýr. Ýkinci tur oylamada 314
oy alan Ahmet Necdet Sezer, üçüncü turda
aldýðý 330 oyla onuncu cumhurbaþkaný seçilmiþtir.
Tüm bu süreçte, en çok konuþulan konu,
gerek Demirelin yeniden seçilebilmesi için
yapýlmasý gereken anayasa deðiþikliði önerisinde, gerekse beþ parti genel baþkanlarý tarafýndan Ahmet Necdet Sezerin ortak aday
gösterilmesinde, önerilere atýlan imzalar ve
milletvekillerinin imzalarýnýn arkasýnda durup durmayacaklarý olmuþtur. Ve kamuoyunun da çok iyi bildiði gibi, aylar boyunca bu
baðlamda görüþmeler yapýlmýþ ve pazarlýklar sürmüþtür.
Ülkenin çözüm bekleyen sorunlarý bir
yanda dururken, cumhurbaþkanlýðý seçiminin
ülke gündemini iþgal etmesinin, neredeyse
herkesin kabul ettiði bir gerçek olarak görüldüðü bu süreçte, Ecevitin sözleriyle, ülkemiz ve bölgemiz için istikrar ve güven unsuru olan Demirelin yeniden cumhurbaþkanlýðýna seçilmesine iliþkin yapýlan pazarlýklar,
ülkemizin yakýn tarihindeki tüm sömürücü
sýnýflar arasýndaki iliþki ve çeliþkileri yansýtan
bir ayna olmuþtur.
Bu pazarlýklar içinde, ilk ve en önemli
halka MHP olmuþtur. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde anahtar parti konumunda bulunan
faþistler, kendi içlerindeki iliþki ve çeliþkilerin
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boyutlarýna uygun bir tutum sergilemiþlerdir.
18 Nisan seçim sonuçlarýnýn gösterdiði gibi, bugün MHP, oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar arasýndaki bölünme ve parçalanmalarýn egemen olduðu bir dönem sonrasýnda, bu kesimlerin geçici bir ittifaký durumundadýr.
Deprem sonrasýnda yapýlacak konutlar
konusunda MHP içinde ortaya çýkan
çatýþma, bu ittifaký açýk biçimde ortaya koymuþtur. Baþýný tekstil ve inþaat
sektöründe faaliyet yürüten küçük ve
orta sermaye kesimlerinin çektiði bu
ittifak, Asya krizi ile geliþen dünya
ekonomik buhraný koþullarýnda daralan iç pazarýn geniþletilmesi ve yeni
pazarlarýn bulunmasý temelinde oluþturulmuþtur. Ancak, geliþen dünya ekonomik buhraný, kaçýnýlmaz olarak ne
iç pazarýn geniþletilmesini, ne de yeni
pazarlarýn bulunmasýný olanaksýz hale
getirmiþtir. Dolayýsýyla, MHP ekseninde
oluþturulan ittifak, kendi istemlerine
uygun bir geliþmenin olmadýðý koþullarda hýzla ve birden çözülme dinamiðine sahiptir. Bu ise, MHPnin kendi
içinde bölünmesini ve iç çatýþmalara
sahne olmasýný getirebilecektir.
Ýþte bu çerçevede, MHP, cumhurbaþkanlýðý seçimi pazarlýklarýnda, oligarþi dýþýndaki
sömürücü sýnýflarýn bir ittifaký olma niteliðine uygun olarak, alabileceði en fazla tavizi
almaya çalýþmýþtýr. Burada faþist MHPnin sýnýfsal bileþimine uygun olarak iç pazarýn
geniþletilmesi ve yeni pazarlarýn bulunmasý
olmaz-sa-olmaz koþul durumunda ortaya çýkmýþtýr. IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn
iç pazarý daraltacaðý ve darattýðý bir ortamda
MHPye verilebilecek tavizler oldukça sýnýrlý olduðundan, tüm pazarlýklar yeni pazarlar bulunmasý noktasýnda odaklanmýþtýr. Ve
herkesin de bildiði gibi, bu yeni pazarlar,
Türki cumhuriyetleri diye adlandýrýlan ülkeler,
özellikle de Azerbaycandýr.
Ve yine, depolitizasyona raðmen, ülkemizde geliþen siyasal olaylarý izleyen herkesin
bildiði gibi, beþ yýl önce Elçibey aracýlýðýyla
Azerbaycanda darbe giriþiminde bulunmuþlar
ve darbe Demirelin son anda Aliyevi uyarmasýyla önlenmiþtir. Böylece, Azerbaycanýn
oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar tarafýndan
talan edilmesi, geçici bir süre için de olsa,
engellenilmiþtir.
Öte yandan, küçük ve orta ölçekli sanayi
burjuvazisinin yeni partisi olarak MHP, ayný
zamanda Balkanlarda yeni pazarlar arayýþýnýn da aracý durumundadýr. Ayný þekilde,

bu pazarlarda oligarþinin politik iliþkileri, doðrudan Demirelin insiyatifi altýnda geliþtirilmiþtir. Bu insiyatifin sonuçlarý ise, Romanyadan Arnavutluka kadar tüm Balkan ülkelerindeki faþist mafya iliþkilerinin çözülmesi ve mafya þeflerinin tek tek yakalanarak
ülkeye getirilmesi olmuþtur. Dolayýsýyla
MHPyi oluþturan sömürücü sýnýf ittifaký için,
bu yitirilmiþ iliþkilerin yeniden yaratýlmasý ve
geniþletilmesi, Azerbaycan olayýnda olduðu
gibi, yaþamsal öneme sahiptir.
Ýþte, Demirelin cumhurbaþkanlýðý görev
süresinin uzatýlmasýna iliþkin anayasa deðiþikliði önerisi üzerinde baþlayan pazarlýk, oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflarýn oligarþi ile
yaptýklarý bir pazarlýk durumundadýr. Bu pazarlýða iliþkin tüm kozlar cumhurbaþkanlýðý
seçiminde ortaya konulmuþtur.
Devlet Bahçelinin bu süreçteki hemen hemen tüm konuþmalarýnda öne çýkarttýðý istikrar ve uzlaþma söylemi, oligarþiyle yürütülen
pazarlýðýn ifadeleri durumundadýr. Bir baþka
deyiþle, faþistler, özellikle tekstil ve inþaat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta sermaye kesimlerinin siyasal sözcüsü olarak oligarþiyi istikrarsýzlýkla tehdit ederken, ayný zamanda IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýný
engelleyecekleri mesajýný göndermiþlerdir.
Sonuçta, Demirelin yeniden seçilmesi konusunda taviz verilmiþ, Elçibey, dört yýldýr gözaltýnda tutulduðu Nahçývandan Türkiyeye getirtilmiþtir. Bunun karþýlýðý olarak Ahmet Necdet Sezerin cumhurbaþkaný seçilmesi konusunda uzlaþmaya varýlmýþtýr.
Ancak, MHP ile yapýlan bu uzlaþma,
MHP içindeki ittifakta önemli bir çatýþma ortaya çýkarmýþtýr. Bu çatýþma, Sadi Somuncuoðlunun cumhurbaþkanlýðýna adaylýðýný koymasýyla belirginleþmiþtir.
Marmara depremi sonrasýnda MHP içinde
baþlayan geçici konutlar-kalýcý konutlar
tartýþmasýnda taraf durumunda bulunan Sadi
Somuncuoðlu, iç pazara yönelik üretim yapan küçük ve orta ölçekli sanayiciler ile iç
ticaret burjuvazisinin çýkarlarýnýn savunucusu
durumunda olmuþtur. Dolayýsýyla, IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýndan olumsuz yönde en çok etkilenen kesimi temsil etmektedir.
Bu kesimler açýsýndan dýþ pazarlar üzerinde yapýlan uzlaþma hiç bir deðere sahip deðildir. Bu nedenle, Sadi Somuncuoðlunun kiþiliðinde, MHPnin yürüttüðü pazarlýklara
müdahale edilmek istenmiþtir. Herkesin bildiði gibi, bu müdahale, karþý müdahaleyi
getirmiþ ve töre devreye sokulmuþtur.
Cumhurbaþkanlýðý seçimi sürecinde MHP
içinde ortaya çýkan bu geliþmeler, ayný za-
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manda oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflarýn
TBMMdeki diðer temsilcilerinin tutumlarýyla
paralellik göstermiþtir. TBMMdeki beþ düzen
partisinin tümünde yer alan bu kesimler,
cumhurbaþkanlýðý seçiminde, siyasal parti
ayrýmý gözetmeksizin birlikte hareket etmiþlerdir. Bu birliktelik, gerek anayasa deðiþikliði
oylamasýnda, gerekse cumhurbaþkanlýðý seçimi oylamalarýnda, oylarýn daðýlýmýnda kendisini ortaya koymuþtur. (Ve ayný oy daðýlýmý,
ayný kesimlere bütün süreçte hiçbir taviz verilmediðini de göstermektedir.)
Demirelin yeniden seçilmesini saðlayacak
olan 5+5 oylamasýnda evet oylarýnýn sayýsý
303 çýkmýþtýr ve ilk tur oylamada Ahmet Necdet Sezere 281 oy verilmiþtir. (Ýkinci turda
314, üçüncü turda, yani son oylamada 330 oy
verilmiþtir.)
ANAPtan Yýldýrým Akbulut, FPden Nevzat
Yalçýntaþ ve MHPden Sadi Somuncuoðlunun
adaylýklarý, yapýlan pazarlýklarda iç pazara
yönelik üretim yapan küçük ve orta sanayi
burjuvazisi ile iç ticaret burjuvazisinin tekelleþememiþ kesimlerinin bir güç gösterisi
olmuþtur. Ancak oligarþi dýþýndaki sömürücü
sýnýflarýn kendi içlerindeki bölünmüþlükleri,
kendi sýnýfsal nitelikleriyle birleþerek, etkili
olmalarýný engellemiþtir.
Tüm bu iliþki ve çeliþkiler içinde, müslüman ülkelere yönelik üretim ve ticaret yapan küçük ve orta burjuvazi, yürütülen Hiz-
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bullah operasyonlarýyla devreden çýkartýldýðýndan, bunlarýn TBMMdeki temsilcilerinin
fazlaca sesleri çýkmamýþtýr.
Oligarþi, bu iliþki ve çeliþkiler içinden verebileceði en az tavizi vererek çýkmayý baþarmýþtýr.
Özellikle MHPnin merkez yönetiminin
temsil ettiði tekelleþememiþ sanayi ve ticaret
burjuvazisinin dýþ pazarlara açýlma beklentisiyle en kârlý çýktýðýný düþünen kesimlerine, çok önemsiz tavizler verilmiþtir. Çünkü,
Kosova olayýndan sonra, söz konusu olan Balkan ülkeleri, neredeyse her açýdan emperyalist ülkelerin denetimi altýna girmiþtir. BaküCeyhan boru hattý anlaþmasýnýn imzalanmasý da, ayný þekilde oligarþinin Azerbaycan pazarýna yönelik beklentilerini sonuçlandýrmýþtýr. IMF anlaþmasýyla döviz kurlarýnýn üçer aylýk dilimlerle sabitlenmesi de, bu pazarlarda
iþ yapmayý düþünen kesimlerin beklentilerini büyük ölçüde engelleyecek niteliktedir.
Ancak, cumhurbaþkanlýðý seçimiyle birlikte
TBMMde ortaya çýkan siyasal tablo, oligarþi
açýsýndan yeni önlemler alýnmasýný da gündeme getirmiþtir. Görülmüþtür ki, TBMMye
baðýmlý olmayý getirebilecek her türden geliþme oligarþinin aleyhine olacaktýr. Bu nedenden dolayý, 28 Þubat süreciyle baþlatýlan
MGKli yönetim uygulamasýnýn varlýðýný sürdürmesi, oligarþinin çýkarlarýna uygun gelmektedir.
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