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28 Þubat 1997de Refah-Yol hükümetine karþý
verilen muhtýra ve sonrasýnda oligarþinin askeri
güçlerinin siyasal yönetimdeki yeni yerini ortaya koyan ve bu baðlamda postmodern darbe söylemini irdeleyen bir yazý.



Harp Akademileri Komutanlýðý Silahlý Kuvvetler Akademisi Komutaný Tuðgeneral Halil Þimþekin 11 Ocak 2001 tarihli konuþmasý.
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19 Aralýk 2000 tarihinde gerçekleþtirilen cezaevlerine yönelik operasyon sýrasýnda ve sonrasýnda oligarþik yönetimin desinformasyon faaliyetlerini ve bunun ölüm oruçlarýna iliþkin yansýmalarýný irdeleyen bir yazý.
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Faþist MHPnin oligarþi içindeki iþbirlikçi burjuvalar ile tekelleþememiþ burjuvazinin bir kesimi tarafýndan nasýl finanse edildiðini irdeleyen
bir deðerlendirme yazýsý.
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Dünya ekonomik buhranýnýn ABD ekonomisine yansýmasýyla birlikte ortaya çýkan geliþmeleri
ve Türkiye ekonomisindeki geliþmeleri irdeleyen bir yazý.
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19 Aralýk 2000 tarihinde 20 cezaevindeki siyasi
tutsaklara karþý oligarþinin zor güçlerinin yaptýðý operasyon, ülkemizdeki oligarþik yönetimin
siyasal zor ile ayakta durmasýnýn yeni bir kanýtý olmuþtur.
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Hayata Dönüþ
Operasyonu ve
Oligarþinin Siyasal Zoru

Emperyalist dönemin belirgin özelliði: Üretici güçlerin gelmiþ olduðu seviyeye uygun olarak ortaya çýkan üretim iliþkilerinin, üretici güçlerle uzlaþmaz
zýtlýða varmasýdýr. Bu durumun sýnýfsal plana yansýmasý, artýk burjuvazinin
tarihin treninin lokomotifi olamamasý, aksine, ortaya çýkardýðý sýnýfýn (proletaryanýn) götürücü sýnýf karakterine sahip olmasýdýr. Ýktisadi evrim artýk öyle
bir seviyeye gelmiþtir ki, geliþmesi için üretici güçlerini baþka bir sýnýfýn,
proletaryanýn eline vermesi gerekmektedir. Bu durum ise yeni bir siyasal
durum, farklý bir sistem demektir ki, adý sosyalizmdir.
Emperyalist dönemde üretici güçlerin ürünü olan üretim iliþkileri, varlýklarýný devam ettirmek için üretici güçleri baský altýna almak zorundadýrlar.
Bir zamanlar burjuvazinin elinde toplumsal bir görevi olan siyasal zor, bu
kez yine burjuvazinin elinde mevcut üretim iliþkilerini, üretici güçlere uygun
düþen yeni bir biçimde düzenleme görevini yerine getireceði yerde, engelleyici bir nitelik olan üretim iliþkilerini devam ettirme görevini üstlenir. Yani
topluma yabancýlaþýr. Bu ana çeliþkinin nedeni, burjuvazinin üretim iliþkilerinin esiri olarak, ileri götürücü lokomotif olma yerine, geriye çekici bir aðýrlýk, posa olmasýndan gelir. Mevcut üretim iliþkileri, hizmetine koþtuðu siyasal
zoru, varlýðýný ona borçlu olan burjuvazinin elinde tarih tekerini geriye çevirmeye zorlarken, toplumu da yeni bir siyasal zora gebe býrakýr. Bu siyasal zor, proletaryanýn devrimci zorudur.
Emperyalizmin ortaya çýkardýðý üretim iliþkileri (tekeller, bankalar, borsalar, otomasyon ve sibernetik vb.) burjuvaziyi kýskývrak baðlar, onu daha
çok parazit haline sokar. Ama bu rantiye tekelci burjuvazinin üretim iliþkileri,
gerek iktisadi hayatta, gerekse topluma verdikleri ile, aslýnda burjuvazinin
baþýnýn belasýdýr. Onu, her durumda daha zor durumlara düþürür. Enflasyonuyla, iþsizliðiyle, anarþisiyle ona ecel terleri döktürür. Ama bu durumda,
tekelci burjuvazinin gayretleri boþunadýr. Tekelci burjuvazi, iktisadi yapýyý
istediði kadar düzenlemeye (çeliþkileri azaltmaya) çalýþsýn, mevcut üretim
iliþkileri karþýsýnda yenik düþer ve onun hizmetine girer. Ve giderek de siyasal zora, onun (üretim iliþkilerinin) gerektirdiði biçimde, daha çok sarýlýr.
Bu nedenle, siyasal zor iktisadi durumu kontrol altýna almaya yönelirken,
tekelci burjuvazinin iradesiyle deðil, üretim iliþkilerinin zorlamasý ile görev
yapar. Siyasal zorun topluma yabancýlaþmasý, üretim iliþkilerinin zorlamasýyla
olur.
[Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz]
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Bizim gibi üllkelerde, kapitalizm, kendi iç
dinamiðiyle deðil de, emperyalizme baðýmlý
olarak geliþtiðinden çarpýktýr. Bu çarpýklýk,
ekonomiden siyasal iliþkiler alanýna kadar her
düzeyde ortaya çýkar. Bunun kaçýnýlmaz sonucu ise, ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalýmlarýn sürekli mevcudiyetidir. Bir baþka
ifadeyle, bizim gibi emperyalizme baðýmlý geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin tamamýnda milli kriz
süreklidir.
Mahir Çayan yoldaþýn belirlemesiyle ifade
edersek:
Bu ülkelerde emperyalist hegemonya baðýmsýz bir milli burjuvazinin
geliþmesine engel olduðundan, ülke
kapitalist bir ülke olsa bile, var olan kapitalizm kendi iç dinamiði ile geliþemediðinden çarpýktýr, emperyalizme göre
biçimlenmiþtir. Emperyalist hegemonya toplumun kendi iç dinamiði ile
geliþmesine engel olduðu için, ülke, alt
yapý iliþkilerinden üst yapýsýna kadar,
milli bir kriz içindedir. [*]
Ýþte bu milli krizin sürekli varlýðý, emperyalizmin ve onun yerli iþbirlikçilerinin kendi
iktidarlarýný korumak ve sömürüyü sürdürebilmek amacýyla kullandýðý siyasal zoru, bizim
gibi ülkelerde sürekli gündemde tutar. Çünkü, milli krizin varlýðý, mevcut düzenin tüm
çeliþkilerinin her düzeyde geliþkinliðinin ve
keskinliðinin bir ifadesidir. Dolayýsýyla halk kitlelerinin mevcut düzenle olan çeliþkileri keskinleþmiþtir. Bu da, kitlelerin mevcut düzene
karþý memnuniyetsizliklerinin büyümesi ve
mevcut düzene karþý tepki duymalarýnýn maddi koþullarýný oluþturur. Bir baþka ifadeyle,
milli krizin varlýðý, halk kitlelerinin mevcut düzene karþý memnuniyetsizlik ve tepkilerinin
açýða çýkmasýný saðlayan koþullardýr. Ýþte bu
koþullarda, kitlelerin memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz tepkileri, oligarþinin siyasal
zoru ile pasifize edilerek, bu tepkiler ile oligarþi arasýnda suni bir denge kurulmuþtur.
Oligarþinin (ve içsel olgu olduðu için ayný
zamanda emperyalizmin) uyguladýðý siyasal
zor, kendi siyasal iktidarýný ve düzenini korumak amacýyla uyguladýðý zordur. Kitlelerin
tepkilerini pasifize etmek amacýyla kullanýlan
bu siyasal zor, kaçýnýlmaz olarak yaþamýn her
alanýnda varlýðýný sürdürmekte ve devlet aygýtý da siyasal zorun sürekliliðine göre biçimlenmektedir.
Bu nedenlerden dolayý, ülkemizdeki siyasal zorun niteliði ve devlet aygýtýnýn buna uy-
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Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III

gun olarak biçimlendirildiðini kavramadan,
ülkemizde geliþen siyasal olaylarý doðru biçimde tahlil etmek olanaksýz olduðu gibi, devrimci mücadelenin doðru biçimde sürdürülmesi de olanaksýzdýr.
Ülkemizin son iki yýlýna bakýldýðýnda, ilk
görünen, ülkede demokrasinin geliþeceði,
demokratik hak ve özgürlüklere iliþkin sýnýrlamalarýn kaldýrýlacaðý türünden söylemlerin
ve beklentilerin olaðanüstü boyutlarda arttýðýdýr. Özellikle PKK hareketinin tümüyle tasfiye sürecine girmesi ve Nisan 1999 genel seçimlerinden sonra demokrat Ecevit ile faþist
MHPnin koalisyon hükümeti kurmalarý, mevcut söylemleri ve beklentileri daha da güçlendirmiþtir. MHPnin deðiþtiðine iliþkin yapýlan tüm propagandalar ve yönlendirmelerle, o güne kadar demokratikleþmenin önündeki en büyük engel olarak görünen MHPnin
de onayý alýnarak gerçekleþebileceði sanýsý
daha da yaygýnlaþmýþtýr. Ve böylece, demokrasi sorunu, siyasal partiler arasýnda varýlacak bir uzlaþma ile çözülebilecek bir sorun
þeklinde algýlanmaya baþlanýlmýþtýr. Doðal olarak, ülkemizdeki siyasal zorun niteliði ve maddi temelleri bu algýlama ve beklenti içinde bir
kenara itilmiþtir. Yapýlan tüm karþý söylemler
ise, MHPnin deðiþmediði, faþist bir parti olduðu çerçevesinin dýþýna çýkmamýþtýr.
Oysa, gerek geliþen dünya ekonomik buhraný, gerekse bu buhranýn ülkemize yansýmalarý, ülke içindeki çeliþkilerin daha da keskinleþeceðini açýkça gösterirken ve IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasý ile bu belirginleþmiþken, sorunun, MHP sorunu ya da siyasal partiler arasýnda varýlacak bir uzlaþma ile ülkenin
demokratikleþmesi sorunu olmadýðý yeterince açýða çýkmýþtýr.
Herþeyden önce, IMF ile yapýlan stand-by
anlaþmasýnýn sonucu olarak uygulamaya sokulan istikrar tedbirlerinin klâsik reçetesi,
halk kitlelerinin yaþam koþullarýnýn hýzla bozulacaðýnýn, yoksullaþmanýn artacaðýnýn açýk
kanýtlarý durumundadýr. Ve herkesin 2000 yýlýndaki ekonomik uygulamalarla bu gerçeði
açýkça gördüðünü söylemek yanlýþ olmayacaktýr.
Kitlelerin ve bireylerin yaþam koþullarýnýn
hýzla kötüleþmesinin, artan oranda mülksüzleþme ve yoksullaþmanýn somut sonucu,
mevcut düzene karþý tepkilerin yoðunlaþmasý
ve yayýlmasý olmaktadýr. Bu koþullarda, mevcut düzenin varlýðýný sürdürebilmesi için siyasal zor, her zamankinden çok daha fazla
uygulamaya hazýr durumda tutulmak ve olabilecek her durumda uygulanmak zorundadýr. Bunun gerçekliði ise, suni dengenin bo-
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zulmaya yönelmesi ve siyasal zor ile bu gidiþin durdurulmasý için gerekli önlemlerin alýnmasýdýr.
Oligarþinin halk kitlelerinin mevcut düzene karþý tepkilerini siyasal zor ile pasifize etmesi, her dönemde ve her zaman bir ve ayný
biçimde gerçekleþmemektedir.
Bizim gibi ülkelerdeki oligarþik
yönetim, rahatlýkla iþçi ve emekçi kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadýðý tam bir dikta yönetimi
ile ülkeyi yönetebilmektedir. Buna sömürge tipi faþizm de diyebiliriz. Bu
yönetim, ya klâsik burjuva demokrasisi ile uzaktan yakýndan iliþkisi olmayan temsili demokrasi ile icra edilir
(gizli faþizm) ya da sandýksal demokrasiye itibar edilmeden açýkça icra edilir. Ancak açýk icrasý sürekli deðildir.
Genellikle, ipin ucunu kaçýrdýðý zaman
baþvurduðu bir yöntemdir. [*]
Ülkemizin tarihinin ve son dönemdeki
geliþmelerin açýk biçimde kanýtladýðý bu belirlemeler, ülkemizdeki olaylarý izleyen hemen
herkes tarafýndan bilinmekte ve kabul edilmektedir. Ancak bu gerçeklerin bilinmesi ve
genel olarak kabul edilmesi ile pratik arasýnda açýk bir çatýþký mevcuttur.
Kimilerine göre, her ne kadar bu böyleyse de, globalleþme, AB gibi olgular ülkemizdeki siyasal zor uygulamasýný bellirli sýnýrlara çekmektedir. Bir baþkalarýna göre ise, ülkedeki istikrar ve güven ortamý bozulmadýðý sürece, siyasal zor uygulanmasýna gerek olmayacaktýr. Bunun için, her türlü silahlý mücadele yöntemi bir yana býrakýlmalýdýr. Bir
üçüncüye göre ise, demokratik hak ve özgürlükler üzerindeki anayasal ve yasal sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasý yönünde mücadele edildikçe, siyasal zor da önemini yitirecektir. Öyle
ki, mevcut düzenin mevcut yasal çerçevesi
içinde mücadele ederek, bu yasal çerçeveyi
geniþletecek meþruiyeti saðlamak, siyasal
zorun uygulanmasý için kullanýlan gerekçeleri oligarþinin elinden alacaktýr. Bir dördüncüsüne göre ise, ülkemizdeki siyasal zorun
sürekliliði, toplumsal þiddetin bir sonucudur.
Uygar bir eðitim, çevre bilinci ve hümanizm,
toplumdaki þiddeti ortadan kaldýrarak siyasal þiddeti de ortadan kaldýracaktýr.
Bu ve benzeri tüm yaklaþýmlarýn ortak
noktasý, ülkemizdeki siyasal zorun emperyalizme ve emperyalist sömürüye olan baðýmlýlýðýný görmezlikten gelmesidir. Bu yaklaþým,
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Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III

ülke içindeki dengelerin (ki dengesiz bir dengedir bu) kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði
ülkelerde olduðu gibi, ülke içindeki güç iliþkileriyle belirlendiðiný varsaymak ve siyasal zorun, üretim iliþkilerinin çarpýklýðýnýn bir sonucu olduðunu reddetmek zorundadýr. Doðal
olarak, ekonomik temellerinden kopartýlmýþ
bir siyasal zor, salt bir keyfiyet konusu olmaktadýr. Yolsuzluk olaylarýnda olduðu gibi,
iyi yöneticiler iþ-baþýna geldiði takdirde keyfiyet deðiþecektir.
Oysa, geliþen tüm siyasal olaylar, ülkemizde oligarþinin siyasal zorunun gün geçtikçe
daha da yoðunlaþtýðýný ve giderek ülke çapýnda askeri plana dönüþtüðünü göstermektedir. PKKnin tasfiye sürecine kadar, siyasal zorun askeri plandaki sürdürülüþü bölgesel nitelikte kalýrken, günümüzde ülke çapýnda genelleþmektedir. Ýþte son cezaevlerine yönelik
hayata dönüþ operasyonu, oligarþinin siyasal zorunun askeri plana dönüþmesinin en
açýk görüngüsü olmuþtur.
Yapýlan helikopter ve zýrhlý araç ihaleleri,
oligarþik yönetimin siyasal zorun askeri planda yürütülmesi için yaptýðý hazýrlýklarýn bir sonucudur. Öte yandan, Genelkurmay bünyesinde oluþturulan deðiþik çalýþma gruplarý
hazýrlýklarýn boyutlarýný ortaya koymaktadýr.
Öyle ki, bir yandan polisin görev alanlarýnda
faaliyet yürüten jandarma birimleri kurulurken, diðer yandan 10 bin dolarýn üzerindeki
mevduatlar bile doðrudan Genelkurmay tarafýndan izlemeye alýnmýþtýr. Bu iþlemler Genelkurmay bünyesinde oluþturulan Ekonomik ve
Mali Ýzleme Merkezi (EMÝM) tarafýndan yerine getirilmektedir. Bu da, 1997 sonrasýnda
Genelkurmay içinde oluþturulan çalýþma
gruplarýnýn sürekli ve resmi bir birim haline
geldiðini göstermektedir.
Ýþte bu geliþmeler içinde cezaevlerine yönelik operasyonun hazýrlýðý, yapýlýþ tarzý ve
desinformasyon faaliyetleri, oligarþinin siyasal
zorunun askeri planda yürütülmesinin oldukça ileri bir evreye ulaþtýðýný göstermektedir.
Herkesin medya aracýlýðýyla yürütülen
desinformasyon içinde izlediði cezaevleri operasyonunun, Adalet ve Ýçiþleri Bakanlýðý ile hiç
bir iliþkisi olmadan planlandýðý ve icra edildiði, operasyonun doðrudan jandarma birlikleri tarafýndan gerçekleþtirilmesiyle görünür haldedir. Operasyon öncesinde ve operasyon sýrasýnda Adalet ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn tüm rolü, operasyonun yapýlmasý konusundaki Genelkurmay kararýný onamaktan ibarettir.
Operasyon sonrasýnda F-Tipi cezaevlerine
sevk edilen siyasi tutsaklara yönelik uygulamalar, tümüyle 12 Eylül askeri darbesi koþul-

#

KURTULUÞ CEPHESÝ Ocak-Þubat 2001
larýnda tüm cezaevlerinde yürütülen pasifikasyon uygulamalarýyla bir ve ayný olmuþtur.
S. Tantan, bu durumu, psikolojik savaþ teknikleri uyguluyoruz diyerek ifade etmiþtir.
Operasyon sýrasýnda çalýnan askeri marþlar ve
F-Tipi cezaevlerinde sürekli müzik yayýnlarý
Genelkurmayýn 12 Eylül darbesi koþullarýndaki uygulamalarýnýn aynýdýr.
Ayný þekilde, operasyon, sözcüðün tam anlamýyla askeri harekât olarak gerçekleþtirilmiþtir. Oligarþik yönetimin ülke çapýnda güçlü bir
merkezi otorite olduðunun gösterilmesine uygun olarak, operasyon 20 cezaevinde ayný anda baþlatýlmýþ ve tümüyle savaþ kurallarýna
uygun olarak yürütülmüþtür. Cezaevlerinin duvarlarýnýn iþ makinalarýyla yýkýlmasý, operasyonu, herhangi bir polis operasyonundan ayýran
temel olgu olmuþtur.
Bu geliþme kaçýnýlmazdýr. Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, oligarþinin siyasal zoru, ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalýmýn sürekli
varolduðu koþullarda (milli kriz) halkýn mevcut düzene karþý memnuniyetsizlik ve tepkilerinin pasifize edilmesi için temel araçtýr. Bir
baþka deyiþle, kitlelerin pasifize edilmesinde,
kitlelerin ideolojik olarak etki altýna alýnmasý
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ya da nispi ekonomik geliþme ikincil öneme
sahiptir. Kitlelerin pasifize edilmesi amacýna
yönelik siyasal zor, hemen her zaman, öncelikle kadro pasifikasyonuna yönelik olarak
kullanýlýr. Kadro pasifikasyonunun amacý,
geliþen bunalým koþullarýnda ortaya çýkabilecek politik kitle hareketlerinin öncüsüz ve
örgütsüz býrakýlmasýný saðlamaktýr.
Siyasal zorun kadrolarýn pasifize edilmesi
yönündeki kullanýmý, bir yanda devrimci kadrolarýn imhasýna yönelirken, diðer yandan bu
imha eylemlerinin kitlelere ve sempatizanlara bir gözdaðý verme amacý güder. Oligarþi,
kadrolara yönelik siyasal zoruyla bir bakýma
kuvvet gösterisi yaparak, kendisine karþý konulamayacaðýný göstermeye çalýþýr. Bu yüzden, siyasal zorun kadrolara yönelik kullanýmýnda, hemen her zaman zorun en son sýnýrýna kadar kullanýlmasý gündeme gelir. Zorun
böylesine sýnýrsýz kullanýmýný haklý gösterebilmek amacýyla uygulanan yöntem ise, düþmanýn abartýlmasý ve gerçeklerin çarpýtýlmasýdýr (desinformasyon). Ýþte cezaevlerine
yönelik son operasyonun bir kez daha görünür hale getirdikleri bu gerçeklerdir.

Ocak-Þubat 2001 KURTULUÞ CEPHESÝ

... Ve Genelkurmay Devreye Girer:
Postmodern Darbe

2001 yýlýna girildiðinde Jandarma Genel
Komutanlýðýna baðlý Kaçakçýlýk ve Organize
Suçlar Dairesinin TEDAÞ operasyonuyla birlikte baþlayan düðmeye kim bastý tartýþmalarýnýn M. Yýlmaz ile Genelkurmay arasýnda
yeni tartýþmalar baþlattýðý bir ortamda, 1997
yýlýnda Genelkurmay Genel Sekreterliði görevinde bulunan emekli Tümgeneral Erol Özkasnakýn 28 Þubat, günün koþullarýna uygun
bir yöntemde gerçekleþtirildi. O günün dünya
ve ülke koþullarýnda 12 Mart ve 12 Eylül gibi
klâsik bir müdahale yapýlamazdý diyerek 28
Þubat postmodern bir darbedir beyanýyla ordunun ülke yönetimindeki yeri yeniden
gündeme gelmiþtir. Tüm medya, 1997 yýlýnýn 28 Þubatýnda üstü örtülü bir askeri
darbe olup olmadýðý üzerine yapýlan tartýþmalarla uðraþýrken, askerlerin ülke sorunlarý
üzerine birbiri ardýna yaptýklarý açýklamalarla ilgilenen olmadý.
Oysa ki, 11 Ocak 2001de Harp Akademileri Komutanlýðý tarafýndan düzenlenen Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliði, AB ve
NATO Ýliþkilerinin Geleceði ve Türkiyeye Etkileri konulu sempozyumda, Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Nahit Þenoðul ile
Harp Akademileri Komutanlýðý Silahlý Kuvvetler Akademisi Komutaný Tuð. Halil Þimþekin
konuþmalarý, 28 Þubat 1997 sonrasýnda Genelkurmayýn ülkenin siyasal yönetimi üzerindeki denetimini bir kez daha açýk biçimde
ortaya koymuþtur.
Harp Akademileri Komutanlýðýnýn düzenlediði sempozyum, tümüyle devletin orta ve
uzun vadeli hedefleri konusunda Genelkurmayýn bakýþ açýsýnýn ortaya konulduðu bir
brifing olmuþtur.
Orgeneral Nahit Þenoðulun sempozyum
açýþ konuþmasýnýn ana konusunu Avrupa

Birliði oluþtururken, ortaya koyduklarý, Avrupa
Birliði konusunda izlenecek politikalarý içermektedir. Hiyerarþik sýraya göre Orgeneral N.
Þenoðuldan sonra konuþan Tuðgeneral Halil Þimþek, gerek AB konusunda, gerekse ekonomik ve siyasal geliþmeler konusunda bütünsel bir program ortaya koyarak, Genelkurmayýn tüm bakýþ açýsýný sergilemiþtir. Özellikle AB ile imzalanacak olan Katýlým Ortaklýðý Belgesinin Türkiyeyi böleceðinin altýnýn
çizildiði konuþma tam bir AB karþýtlýðý oluþtururken, DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinin ABye katýlým konusundaki giriþimleri ad
verilmeden açýk biçimde uygulanamaz olarak ilan edilmiþtir.
Ancak Tuðgeneral H. Þimþekin konuþmasýnda en dikkat çeken yan, global seviyede
tehdit nedenleri baþlýðý altýnda ortaya konulanlardýr:
Süper güçlerin içersinde yeraldýðý,
büyük ordularýn kullanýlarak toprak
iþgali ve sýnýrlarý deðiþtirecek istilacý
tehditler þimdilik ortadan kalkmýþtýr.
Ancak geliþmiþ ülkelerin modern eðitimli ve iyi donatýlmýþ ordularý varlýðýný
sürdürmektedir. Bu ordular öncelikle
enerji kaynaklarý, hammadde ve tüketim pazarlarý ile ulaþým hatlarýnýn emniyetini saðlamak üzere kullanýlacaktýr.
Bu nedenle, gelecekteki tehditlerin
temel sorunlarýndan birisi, enerji ve
hammadde kaynaklarýdýr.
Görüldüðü gibi, Genelkurmayýn üzerinde
durduðu temel konularýn baþýnda enerji, hammadde, ulaþým ve tüketim pazarlarý gelmektedir. Böylece Jandarma Genel Komutanlýðý
tarafýndan yürütülen TEDAÞ operasyonunun
nedenleri, IMFnin TELEKOMun, TEDAÞýn ve
bor yataklarýnýn özelleþtirilmesine karþý çýkýþlar
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belli bir temele oturtulmuþ olmaktadýr.
Diðer yandan, konuþmalarda, AB konusunda ortaya konulanlar, Avrupa Güvenlik ve
Savunma Kimliði (AGSK) konusunda Ecevit
hükümetinin tüm çabasýna karþýn Genelkurmayýn vetosu gözönüne alýndýðýnda, oligarþik yönetimin askeri kanadýnýn Balkan ve Kafkas ülkeleri pazarlarý ile ülke içi pazar konusunda Fransýz ve Alman emperyalizmi ile açýk
bir karþýtlýk içinde olduðu ifade edilmiþtir.
Böylece geliþen dünya ekonomik buhraný koþullarýnda enerji ve hammadde kaynaklarý ile
pazarlarýn emperyalist ülkeler tarafýndan yeniden paylaþýmý konusundaki çatýþmanýn oligarþi içindeki çeliþkileri keskinleþtirdiði ve
bunda Genelkurmayýn taraf olduðu bir kez
daha ortaya konulmuþ olmaktadýr.
Türk Silahlý Kuvvetlerinin, gerek eðitim
açýsýndan, gerek donaným açýsýndan tümüyle Amerikan emperyalizmine baðýmlý olduðu
ve son askeri ihalelerin Amerikan silah tekellerine verilmesi gözönüne alýndýðýnda, mevcut çatýþmanýn temelinde ABD ile AB arasýndaki çeliþkinin yattýðý hemen görülmektedir.
Bu, ayný zamanda, SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda yeni pazarlarýn istikrara kavuþturulmasý konusunda ABD ile AB arasýndaki uzlaþmanýn sona erdiðinin de bir göstergesidir.
ABDnin yeni baþkaný W. Bushun dýþ politikasýnýn da bu yönde olduðu ve içte askeri
mallar üretimine aðýrlýk vereceði gözönüne
alýndýðýnda, Genelkurmay kaynaklý tüm açýklamalarýn amacý daha belirgin hale gelmektedir. Gazetelere yansýdýðý gibi, ABnin güvenlik ve dýþ politika iþlerinden sorumlu yetkilisi
Javier Solananýn W. Bush yönetimiyle yaptýðý son görüþmelerde anlaþma saðlanamamýþ ve Solan, Powell ile yaptýðý görüþme sonrasýnda AGSK konusunda ABDyle ciddi görüþ ayrýlýklarý bulunduðunu ve bu konuda
ABDyi eðitmek gerektiðini açýklamýþtýr. Bu
da, ABD ile AB arasýndaki çeliþkilerin keskinleþtiðini ve eski uzlaþma günlerinin sona erdiðini bir kez daha göstermiþtir. Ermeni soykýrýmý yasasý sonrasýnda Fransanýn Türkiye
nin stratejik konularda partneri olamayacaðý konusundaki açýklamalar da geliþimin
boyutunu gösteren diðer bir olgu olmaktadýr.
Ülkemizde devam eden depolitizasyon ve
ideolojisizleþtirme süreci, ister istemez tüm bu
gerçeklerin bir yana býrakýlmasýný ya da çarpýtýlmasýný gündeme getirmiþtir. Olaylarýn ve
olgularýn kendi bütünselliðinden koparýlarak
ele alýnmasý ve deðerlendirilmesinin baþlý baþýna bir yöntem haline geldiði bir ortamda,
Amerikan emperyalizmi ile Genelkurmayýn
bakýþ açýlarý arasýndaki özdeþlik kolayca bir

yana itilebilmektedir. Þöyle ki:
Yukarda ifade ettiðimiz gibi, oligarþik yönetimin askeri kanadý, açýk biçimde IMFnin
olmaz-sa-olmaz koþul olarak ortaya koyduðu
Telekom, TEDAÞ ve bor yataklarýnýn özelleþtirilmesi konusunda açýk bir karþýtlýk içindedir.
Dolayýsýyla, Amerikan emperyalizminin kesin
denetimi altýnda olduðu varsayýlan IMF ile
Genelkurmay arasýndaki çeliþki, kolayca Amerikan emperyalizmi ile olan çeliþki olarak sunulabilmektedir.
Gerçeklikte ise, IMF ile Genelkurmay arasýndaki çeliþki, IMF yönetiminde yer alan emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþki ile çokuluslu þirketlerin kendi aralarýndaki çeliþkinin bir
yansýsý durumundadýr. IMFnin tüm uygulamalarýnýn kesinkes Amerikan emperyalizminin
çýkarlarýna denk düþtüðünden sözedilemeyeceði gibi, çokuluslu ABD tekelleri arasýnda çeliþki olmadýðýndan da sözedilemez. Ancak buradaki sorun IMF-Genelkurmay karþýtlýðý deðil,
enerji ve hammadde kaynaklarý ile pazarlar
konusunda emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkinin IMF düzeyinde ortaya çýkmasýdýr.
Örneðin, Kafkas bölgesinin paylaþýmýna
iliþkin olarak emperyalist ülkeler arasýndaki
rekabet ve mücadelenin en somut olgusu Ermenistan olmaktadýr. Ermeni soykýrýmý konusunda emperyalist ülke parlamentolarýnda
alýnan kararlar, doðrudan Kafkas bölgesinin
paylaþýmýna iliþkin çeliþkinin dýþavurumlarýdýr.
Keza, Bakü-Ceyhan boru hattý ile Mavi Akým
projeleri konusundaki çeliþkiler, ABD petrol
tekelleri ile petrol dýþý yeni enerji kaynaklarý
ihtiyacý içindeki AB tekelleri arasýndaki çeliþkinin yansýmalarýdýr.
Ayný þekilde, Genelkurmayýn bazý çekincelerle özelleþtirilmesine karþý çýktýðý TELEKOMun satýþýnda alýcýnýn Alman Telekomu
olmasý, çekincenin niteliðini ortaya koymaktadýr. Bor yataklarýnýn özelleþtirilmesi konusu
da bundan farklý deðildir. Doðrudan devlet tarafýndan ABDye ihraç edilen bor madenlerinin özelleþtirilmesinin ABnin bu alana girebilmesine olanak saðlayacaðý açýktýr.
Tüm bunlar, emperyalist ülkeler arasýndaki
çeliþkinin ülke içine yansýmasýndan baþka
birþey deðildir. Dolayýsýyla, emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkinin durumu, ülke içindeki siyasal geliþmeleri ve siyasal yönetimi
belirlemektedir. Bu da, ülkemizdeki kapitalizmin iç dinamikle deðil de, emperyalizmin taleplerine uygun olarak yukardan aþaðýya (dýþ
dinamikle) geliþtirilmesini, dolayýsýyla düzenin
tüm dengelerinin içte deðil, dýþta dengesini
bulduðunu göstermektedir.
Kurtuluþ Cephesinin deðiþik sayýlarýnda
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ifade ettiðimiz gibi, geliþen ve süreklilik arzeden dünya ekonomik buhraný koþullarýnda,
buhranýn þiddetle yansýdýðý bizim gibi ülkelerde yönetimin askerileþtirilmesinden baþka
bir seçenek yoktur. Sadece IMF ile Aralýk
1999da imzalanan stand-by anlaþmasýnýn
tam olarak uygulanmasý için bile otoriter
bir yönetim gerektiði ortadadýr. Ýþte E. Özkasnakýn postmodern darbe tanýmlamasý, globalizm ve demokrasi söyleminin alabildiðine yaygýnlaþtýrýldýðý SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda yönetimin askerileþtirilmesinin bir
biçimi durumundadýr. Ülkemiz somutunda bu
biçim deðiþikliði 1997 Þubatýnda baþlamýþtýr.
Tüm orta ve uzun vadeli politikalarda Genelkurmayýn doðrudan ya da MGK aracýlýðýyla
belirleyici konumda bulunduðu bu yeni yönetim biçimi, her zaman olduðu gibi, ilerici,
Atatürkçü, halkçý ve laik bir söylem üzerine
oturtulmuþtur.
Anýmsanacaðý gibi, Genelkurmayýn 28 Þubat 1997 sonrasýnda özelleþtirme konusunda yaptýðý stratejik belirlemeler, iç ve dýþ tehdit belirlemeleriyle birlikte kamuoyuna sunulmuþtur. Bu geliþmeyi Kurtuluþ Cephesinin
Temmuz-Aðustos 1998 tarihli 44. sayýsýnda
þöyle ifade etmiþtik:
Harp Akademileri Komutanlýðý nýn
Özelleþtirme ve Türk Silahlý Kuvvetleri baþlýklý raporu, 29 Temmuz 1998 günü gazetelerde yayýnlandý. Bu raporla
birlikte, 28 Þubat 1997 tarihinden günümüze kadar geliþen olaylar içinde Genelkurmayýn nasýl devreye girdiði
açýk biçimde gözler önüne serilmektedir. Ancak bu, A. Öcalanýn düþündüðünden farklý olarak, 28 Þubat 1997de
þeriatçýlýk konusunda devreye giren
Genelkurmayýn giriþiminin ikinci perdesini oluþturmaktadýr.
Bilindiði gibi, oligarþi, herzaman
karþý karþýya bulunduðu sorunlarý kendi siyasal kadrolarý aracýlýðýyla çözemediði her koþulda kendi silahlý güçlerini, yani orduyu devreye sokmuþtur.
Bugüne kadar gerçekleþtirilen tüm askeri darbeler, oligarþinin kendi yönetimini ve sömürüsünü sürdürebilmek
için, siyasal zoru alabildiðine kullandýðýnýn açýk olgularýdýr. Geçen yýldan bugüne kadar geliþen süreçte, oligarþi,
kendi dýþýndaki sömürücü sýnýflarla
olan çatýþmasýna karþý, sürekli olarak
Genelkurmayý devreye sokmuþtur. Sömürüyü disipline etme amacýyla askeri zor aygýtýnýn devreye bu sokuluþu gazetelerde yayýnlanan son raporla bir-

likte daha da belirginleþmiþ bulunmaktadýr. Ancak bu kez, Genelkurmay, anti-emperyalist ve anti-tekelci bir söylemle kamuoyunun karþýsýna çýkmaktadýr ve bu baðlamda ideolojik dayatmalardan sözetmektedir. (12 Mart
1971 muhtýrasý da ilerici, laik, Atatürkçü söylemle kaleme alýnmýþtýr.)
Özelleþtirme konusunda, Harp
Akademileri Komutaný Orgeneral Necati Özgen imzasýyla kamuoyuna sunulan rapor þunlarý söylemektedir:
- Özelleþtirme Batýlý ülkeler veya
bunlarýn etkin olduklarý uluslararasý
sermaye tarafýndan geliþmekte olan
ülkelere telkin edilmekte, hatta dayatýlmaktadýr.
- Bu dayatmanýn nedeni, uluslararasý sermayenin bu ülkelere girmesi ve
özellikle üretim ünitelerine girmelerinin
koþullarýný yaratmaktadýr.
- Özelleþtirme günümüzde özel kesime kaynak aktarma politikalarýna dönüþmüþtür.
- Özelleþtirme ile kamu tekelinden
çok daha vahim sonuçlar doðuracak
olan özel tekeller yaratýlýr. Arjantin,
Meksika ve Þili örneðinde görüldüðü
gibi, ülke ekonomisi az sayýda holdinge teslim edilmiþ olur.
- Özelleþtirme ve yabancýlaþtýrma
ideolojik bir dayatmadýr.
- Devletin küçültülmesi teziyle, sosyal devlet olgusu budanacak, bu da gelir daðýlýmýnýn daha da bozulmasýna ve
çok ciddi sosyal patlamalara neden
olacaktýr.
Görüldüðü gibi, oligarþinin ordusu,
uluslararasý sermayeden sözetmekte
ve bu sermayenin geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yaptýðý dayatmalardan yakýnmaktadýr. Biraz sol yayýnlarý izleyen
herhangi bir yurttaþýn bile kolayca görebileceði gibi, rapor tümüyle sol bir
anti-emperyalist söylem içermektedir.
Oligarþinin iþbirlikçi tekelci burjuvazinin aðýrlýkta olduðu bir avuç sömürücü
azýnlýktan oluþtuðu ve bunlarýnda emperyalizmin ülke içindeki uzantýlarýndan baþka birþey olmadýðý gerçeði düþünüldüðünde, rapordaki anti-emperyalist söylemin ardýnda bir baþka þeylerin yattýðýný herkese düþündürtecektir.
Kurtuluþ Cephesinin çeþitli yazýlarýnda ortaya koyduðumuz gibi, son yýllarda sömürücü sýnýflar arasýndaki çý-
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kar çatýþmasý giderek keskinleþmiþtir.
Bu keskinleþen çatýþma, bir yandan
oligarþinin siyasal kadrolarý arasýnda
ayrýþmaya neden olurken, diðer yandan oligarþi içinde çeþitli çatýþmalar ve
uyumsuzluklar ortaya çýkarmýþtýr. Özellikle baþýný Koç Holding in çektiði bir
kesim, AB konusundan özelleþtirmeye
kadar pekçok konuda izlenen popülist
politikalara karþý çýkmaktadýrlar. Sabancýlarýn muhalefetine raðmen, Genelkurmay, yönetimin askerileþtirilemediði koþullarda farklý bir biçimde devreye sokulmuþtur. Asya Krizinin patlak verdiði koþullarda oligarþinin askeri
kadrolarý aracýlýðýyla bir kez daha devreye giriþi kaçýnýlmaz olmuþtur. Bilinebileceði gibi, Asya Kriziyle birlikte
aþýrý-sermaye birikimi, Uzakdoðu Asya
ülkelerinden baþka alanlarda kendisine yeni kaynaklar bulmak durumundadýr. Bu konuda, Latin-Amerika ve Türkiye önde gelen ülkeler konumundadýr. Özelleþtirme konusunda LatinAmerika ülkelerine nazaran daha geriden gelen Türkiye, Asya Krizi ile açýða çýkan para-sermaye için kýsa ve orta
vadeli önemli bir alan olarak ortaya
çýkmaktadýr. Özelllikle bazý Japon tekelleri ile bankalarý ellerindeki parasermayeyi bu yönde deðerlendirmek
istemektedirler. Son haftalarda kamuoyuna yansýdýðý gibi, TOYOTA, para-sermayesini Türkiye üzerinden Batý-Avrupaya yönlendirme kararý almýþ bulunmaktadýr. Bunun gibi, doðrudan kamuoyuna yansýmayan geliþmeler, Türkiyeye kýsa vadede önemli bir parasermaye akýmýnýn ortaya çýkmasýna
neden olabilecektir. Bunun gerçekliði
ise, sanýlanýn tersine, borsa deðil, doðrudan doðruya ülkedeki sanayi kuruluþlarýdýr. Bu baðlamda, özelleþtirme,
bu para-sermayenin ülkeye giriþinin



önkoþulu durumundadýr. Son Petrol
Ofisi özelleþtirmesinde de görüldüðü
gibi, adý saný duyulmamýþ Türkiye vatandaþý, milyarlarca dolarlýk özelleþtirme ihalelerine girebilmektedir. Ýþte bu
geliþmelerle, Genelkurmayýn devreye
giriþinin ikinci perdesi açýlmýþ oldu. [*]
2000 yýlýnýn Kasým sonunda patlak veren
finans krizi sonrasýnda IMFnin acil yardým
paketiyle ekonomi yönetiminin doðrudan
IMFye býrakýlmasý ile birlikte Genelkurmayýn
devreye giriþi daha açýk ve görünür hale gelmiþtir. Özellikle W. Bushun ABDnin yeni baþkaný olduðunun kesinleþmesine paralel olarak
Genelkurmayýn bu görünür ve açýk konumu
daha da belirginleþmiþtir. Sessiz sedasýz
TBMMden geçirilen Jandarma Genel Komutanlýðý yasasýnda yapýlan deðiþiklikle birlikte
tüm polisiye iþlerin doðrudan askerler tarafýndan yerine getirilmesinin yasallaþtýrýlmasý
sonrasýnda yapýlan cezaevleri ve TEDAÞ operasyonlarý, Genelkurmayýn baþlý baþýna bir
icra (hükümet) gücü haline geldiðini kanýtlamýþtýr.
Bu hükümet gücünün cezaevleri operasyonu sýrasýnda açýk hale geldiði gibi medya
üzerindeki kesin ve tartýþmasýz denetimi, ayný
zamanda, tüm propaganda ve desinformasyon faaliyetlerinin Genelkurmay tarafýndan
planlanmasýný ve yürütülmesini de olanaklý
kýlmýþtýr. Özellikle Genelkurmay bünyesinde
oluþturulan Ekonomik ve Mali Ýzleme Merkezi (EMÝM) medya patronlarýnýn tüm kirli
çamaþýrlarýnýn dosyalanmasýný saðladýðýndan,
medya denetiminin salt zor ve tehditle
deðil, ayný zamanda þantajla sürdürüldüðünü de göstermektedir.
Tüm bu geliþmeler ve olgular karþýsýnda
ülkemizdeki siyasal yönetimin bu dönüþümünü gözönüne almaksýzýn doðru bir siyasal
tahlilin yapýlmasý olanaksýzdýr. Postmodern
darbe, söyleminden çok bu içeriði ile ülkemizdeki mevcut durumun tüm geliþim dinamiklerini ortaya koymaktadýr.

Kurtuluþ Cephesi, ... Ve Genelkurmay Devreye Girer (Ýkinci Perde), Sayý: 44, Temmuz-Aðustos 1998
[*]
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Postmodern Darbenin
Programý

[Harp Akademileri Komutanlýðý Silahlý Kuvvetler Akademisi Komutaný
Tuðgeneral Halil Þimþekin 11 Ocak 2001 tarihli konuþmasý]

Sayýn Komutaným, Baþkaným, Saygýdeðer konuklar
Konuya birbirinin karþýtý olan iki terimin anlamýný açýklamak suretiyle baþlayacaðým.
Güvenlik; insanlarýn yaþama hakký, ülkelerinde benimsediði kurallarýn ve deðerlerin korunmasýdýr. Bunu tehlikeye düþüren tehdittir. Tehdit ise; korkutmak, tehlike meydana getirmektir. Tehdit için iki unsurun ortaya çýkmasý lazýmdýr. Bunlardan birisi
kabiliyet, diðerisi de niyettir. Niyet ve kabiliyet birleþince tehdidin kriz safhasý baþlar.
Halen, dünyanýn pek çok yerinde, barýþla savaþ arasýnda deðiþen þiddette tehdit,
kriz ve çatýþmalar yaþanmaktadýr. Bu geliþmelere adil bir çözüm üretilememektedir.
Global Seviyede Tehdit Nedenleri
Süper güçlerin içerisinde yeraldýðý, büyük ordularýn kullanýlarak toprak iþgali ve
sýnýrlarý deðiþtirecek istilacý tehditler þimdilik ortadan kalkmýþtýr. Ancak geliþmiþ ülkelerin modern eðitimli ve iyi donatýmlý ordularý varlýðýný sürdürmektedir. Bu ordular öncelikle enerji kaynaklarý, hammadde ve tüketim pazarlarý ile ulaþým hatlarýnýn emniyetini
saðlamak üzere kullanýlacaktýr. Bu nedenle gelecekteki tehditlerin temel sorunlarýndan birisi
Sorun 1 - Enerji ve Hammadde Kaynaklarý
Dünya nüfusu içindeki nüfus payý (%) : ABD: 4,5, AB: 6, Rusya: 2,5 Japonya: 2,1
Toplam: 15,1 Çin: 21
Dünya Petrol tüketimindeki payý (%): ABD: 25,5, AB: 19,7 Rusya: 5,2 Japonya:
8,5 Toplam: 58,9 Çin: 4,5
Dünya doðalgaz tüketimindeki payý (%): ABD: 24,3, AB: 14,5, Rusya: 18,75 Japonya: 3 Toplam: 73, 4 Çin: 8,1
Dünya petrol rezervleri içindeki payý (%): ABD: 4, AB: 1,6, Rusya: 4,8 Japonya:
0,05 Toplam: 10,85 Çin: 2,4
Dünya doðalgaz rezervleri içindeki payý (%): ABD: 3,4 AB: 3,9, Rusya: 34,4 Japonya: 0,05 Toplam: 10,85 Çin: 1,00
Dünya enerji üretim ve tüketimine ait deðerlere göre, dünya nüfusunun yaklaþýk
%15ine sahip. Geliþmiþ ülkeler, dünya petrollerinin %59, doðal gazýn da %74ünü
tüketmektedirler. Nüfusun %15ine sahip bu geliþmiþ ve güçlü ülkeler, tüketimde %70
oranýnda ortalama paya sahipken, rezervleri ise %11 civarýndadýr. Enerji açýklarý gittikçe artmaktadýr. Bu ülkelerin hayati çýkarlarý enerji kaynaklarýnda odaklanmaktadýr.
Bu nedenle öncelikle dünya nüfusunun %75, dünya GSHMsinin %60, dünya enerji
kaynaklarýnýn %75ine sahip Avrasya coðrafyasýndaki bir kýsým ülkeler ve bölgeler için
klasik anlamdaki askeri tehdit devam edecektir demektir.
Sorun 2 - Milliyetçilik Akýmlarý ve Devletlerin Bölünmesi
Ticaretin liberalizasyonu, BMlerin self-determinasyon ilkeleri stratejik kaynaklarýn
bulunduðu bölgelerdeki topluluklarý bölgesel azýnlýklar olarak ön plana çýkarmýþtýr.
Geliþmiþ ülkeler, karþýlarýnda zayýf ülkeler görmek istedikleri için bu azýnlýklarý tahrik
etmektedirler.
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Ýç dinamikleri kuvvetli olan Avrupa bölgesel azýnlýk dilleri Avrupa þartý ve Kopenhag kiterleri ile alt kimliklerin ortaya çýkmasýný teþvik etmektedir.
Bu geliþmeler endiþe yaratmaktadýr. Çünkü BMin tarihine de bakacak olursak BMin
nüvesi olan cemiyet-i akvam kurulduðunda; üye sayýsý 22 ülke iken, BMe dönüþtüðünde 52, 1997 yýlýnda 185, 2000 yýlýnda 189 ülke, BMe üyedir. 2005 yýlýnda BMe üye
ülkelerin sayýsýnýn 195, 2025 yýlýnda da 245 ülkenin üye olmasý bekleniyor. Bu bir kehanet deðil, tespittir.
Bu artýþýn bir çok sebebi vardýr, ancak temel sebep kuzeyin zengin ve geliþmiþ
ülkeleri ile güneyin yoksul ve az geliþmiþ ülkeleri arasýndaki uçurum gittikçe büyümektedir. Küreselleþmenin bir sonucu olarak zayýflayan çok uluslu devletler bölünmelere mecbur kalmaktadýr. Bunun örneði,
Sorun 3 - Sovyetler Birliðinin Daðýlmasýnda görülmüþtür
Coðrafya itibariyle dünyanýn en büyük ve askeri yönden güçlü devleti olan Sovyetler Birliði, 1991 yýlýnda daðýlarak 15 ayrý cumhuriyete bölünmüþtür. Kontrolü altýnda tuttuðu topraklarda %30, nüfusta %59, ekonomide %50 küçülmüþtür.
Diðer taraftan Almanyanýn askeri ve ekonomik gücünün etki alanýndaki Yugoslavya 5, Çekoslovakya da ikiye ayrýlmýþtýr.
Çünkü ülkeler arasýnda giderek artan siyasi ve ekonomik iþbirliði mal, hizmet, sermaye, insan ve bilginin serbest dolaþýmý küçük devletlerin de yaþamasýný kolaylaþtýrmýþtýr. Küçük devlet, uluslararasý sistemde güvenlik açýsýndan korunduðu gibi ekonomik
açýdan da yaþamasý için gerekli himaye ve desteði bulabilmiþtir.
Ekonomik gücü üstün olan devletlerin desteklediði bu yeni küreselleþme stratejisinde kuralsýz, kurumsuz ve yozlaþmýþ yönetimlerin egemen olduðu ülkelerde bölünme, bilim ve teknoloji ile desteklenen kurallý ve kurumlaþan ülkelerde de bütünleþmenin
olacaðý anlaþýlýyor. Bu geliþmeler gelecekte çatýþma ve bölgesel savaþlara da neden
olacaktýr.



Sorun 4 - Kültür Çatýþmasýnýn Yarattýðý Tehlike ve Tehditler
1929 yýlýnda Dünya ekonomik buhraný yaþarken, devlet kavramýna pek uygun
düþmeyen ve bir manga askeri gücü olan Avrupa Hýristiyan kültürünün merkezi Vatikan, 7 Haziran 1929da baðýmsýzlýðýný ilan etmiþtir. 1944 yýlýnda, 450 tümeni olan
Stalinin Vatikanýn kaç tümeni var diye alaya aldýðý bu küçük devlet bugün varlýðýný
sürdürmektedir. Halbuki Stalinin güce dayalý sistemi çökmüþtür. Bu bize tek baþýna
askeri gücün, güvenliðin saðlanmasý için yeterli olmadýðýný, ekonomik güç ile iç yapýyý kuvvetlendiren kültürün önemini kanýtlamýþtýr.
Avrupa Hýristiyan Kültürü dediðimiz zaman Hýristiyan inanç deðerlerinden beslenmiþ Vatikanýn gözetimindeki insanlarýn þekillendirdiði yaþam tarzý ve deðerler sistemidir.
Bu kültürde, Türkiyeye yer yoktur yaklaþýmý aslýnda tarihin derinliklerinden gelen
hýristiyan, müslüman çatýþmasýndaki ön yargýlarla beslenen bakýþ açýsýndan kaynaklanmaktadýr. Bu çatýþmayý en güzel ifade eden sözcükleri 1854 yýlýnda, Kardinal Newmann Türk Tarihi üzerine Liverpolda verdiði bir seri konferanslarda þöyle dile
getirmiþtir:
Vizigotlardan sarasenlere deðin, Hýristiyanlýk dini ile temasa geçen bütün ýrklar,
kavimler er geç hýristiyanlýðý kabul etmiþlerdir. Bu genel kuralýn tek istisnasý Türklerdir. Türkler, hýristiyanlýðý kabul etmek þöyle dursun, hýristiyanlýðý ortadan kaldýrmaya
çalýþmýþlardýr; tarih sahnesine çýktýklarý 1048 yýlýndan beri, hýristiyan düþmanlýðýnýn
öncüsü, sözcüsü, simgesi olmuþlardýr. Bu yüzden Türkler, Katolik kilisesinin (Vatikan
devleti) XI. Yüzyýldan itibaren en önemli sorunu, düþmaný olarak görülmüþtür. Hatta,
papalýk devletinin son bin yýlý Türklerle savaþarak geçmiþtir de denebilir.
Türklerin savaþ gücünü inkar etmiyorum ama iþte bu güç, onlarý, imanýn ve uygarlýðýn amansýz düþmaný yapýyor. Onun için Türklerle savaþmak, onlarý yok etmek
zorundayýz. (Kardinal Newman 1854)
Avrupalýlar için dinimizi deðiþtirmek mümkün olmadýðýna göre, geliþmiþ ülkelere
göç eden insanlarýmýz çok kültürlülüðü savunan Avrupada benimsenecek mi? Yoksa
her kültüre siyasal bir taným veren, ulusal azýnlýklar yerine halk gruplarý diyerek daha
alt kimlikleri de ön plana çýkaran, temiz toplum, temiz ýrk yaklaþýmýyla kimlik çatýþmalarý
teþvik edilmeye devam mý edilecek? Bölgesel azýnlýk dilleri Avrupa þartýný kabul
ederek bölünmeler teþvik edilirken, kültür farklýlýðýnýn neden olduðu çatýþmalar gelecekte de tehdit olarak devam edecektir.
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Sorun 5 - Büyük güçlerin üstünlük mücadelesinin yaratacaðý tehditler
Günümüzde dünyayý ne tehdit ediyor?
A- Rusya mý?
B- Çin mi?
C- ABDlerinin askeri ve ekonomik üstünlüðü mü?
D- Japonyanýn ticari istilasý mý? Yoksa
E- Batý Avrupanýn kendi bünyesindeki tarihsel kökenli iç huzursuzluklarý mý?
Þüphesiz hiçbirisi deðil.
Asýl olan büyük güçlerin yanlarýna bölgesel güçleri de alarak özellikle Avrasya
coðrafyasýnda üstünlük yarýþýna çýktýklarýnda yeni ittifaklar doðacaktýr. Bu da yeni tehditler yaratacaktýr. Bu maksatla petrol, ticari ve askeri ambargolar, finansal hareketler,
baský ve provokasyonlar yeni tehdit unsurlarý olarak kullanýlacaktýr.
Rusya Federasyonunda Tehdit Algýlamasý
Daðýlmadan sonra RFda; 6 farklý statüde toplam 89 birimden meydana gelmektedir. 17.1 milyon kilometrekare yüzölçümü ve 180 milyon nüfusu vardýr. Nüfusunun
%81.5 Rus ve 15 ayrý etnik gruptan meydana gelir. Ülke dýþýnda 25 milyon Rus vardýr.
ABDleri RFnun uluslararasý sisteme girmesini demokratik reformlarý yapmasýný,
piyasa ekonomisine geçmesini, nükleer silahlarý sýnýrlandýrmasýný istemektedir. Bütün
bunlar RFnun Bir koloni vesayeti altýna alýnmasý anlamýna geldiðinden, halkýna izahta
güçlük çekmektedir.
Baltýk denizinden Büyük Okyanusa kadar uzanan geniþ coðrafyasýný kontrol edebilmek ve etnik farklýlýklarý sistemde tutabilmek için RFnun nüfusu, ekonomik gücü
ve teknolojisi yetersizdir. Bu nedenle RFnun bir toparlanma ve restorasyon sürecine
ihtiyacý vardýr. 2015 yýlýna kadar bunu saðlayabileceði kabul edilmektedir.
Þimdilik bütünlüðünü muhafaza öncelikli sorunudur. Bunu saðlamak için nükleer
yetenekleri ve askeri gücünü caydýrýcý unsur olarak kullanmaya devam edecektir. Ayrýca 70 yýllýk beraberliðin neden olduðu etkilerden yararlanarak, eski müttefikleri üzerinde kontrolünü hissettirecek bir baðýmsýz devletler topluluðu kurmuþtur. Bunun
geliþtirilmesi ve otorite tesisi için askeri gücünü tehdit unsuru olarak kullanmasý mümkündür. Bu nedenle eski Sovyet sisteminde olup ta baðýmsýzlýðýný kazanan ülkelere
RFnun klasik askeri tehdidi devam edecektir.
ABDnin Tehdit Algýlamasý
Dünyanýn en büyük ekonomik, askeri ve teknolojik gücü olan ve dünya ticaretinin
%30unu elinde bulunduran ABD, ciddi bir askeri dýþ tehdit düþünmemektedir. Bu
nedenle savunma harcamalarýnda kýsýntýya gitmekte, NATOnun Avrupalý üyelerinin
katkýlarýný arttýrmasýný talep etmekte ve AGSKni desteklemektedir.
Aslýnda ABDleri kurduðu yeni dünya düzenini devam ettirebilmek için insan haklarý, çevre ile ilgili konular, hastalýklarýn yayýlmasýnýn durdurulmasý, þiþmanlýðýn önlenmesi, uyuþturucu ile mücadele, terörizm, kitle imha silahlarýnýn denetlenmesi, teknoloji
terörü gibi konularý tehdit olarak düþünmektedir. Ayrýca güç aktarýmlarý, enerji güvenliði gibi geleneksel stratejik ilgi alanlarýna karþý hassasiyeti devam etmektedir.
ABD, kendisine yönelik tehditler meydana gelmeden kaynaðýnda çözüm esasýna
dayanan esnek güvenlik ve ittifak stratejisinin baþarýya ulaþmasý için ekonomik yaptýrýmlarý, ambargolarý, askeri ve politik gücü araç olarak kullanmaya devam edecektir.
Avrupada Güvenlik Anlayýþýndaki Dönüþüm
Bu konuda benden önceki sayýn konuþmacý tarafýndan gerekli bilgilendirme
yapýlmýþtýr. Ben sadece gelecekte 300 milyonluk bir Avrupanýn baðýmsýz bir askeri
güce sahip olduðunda öncelikle Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoðuda kolayca çatýþma
yaratabilecektir. Bu nedenle Türkiye için AGSK içinde yeralmasýnýn hayati bir konu
olduðunu belirtmekle yetineceðim.
Balkanlarda Güvenlik Sorunu
Balkanlarda tehdit, Sýrbistan Karadað-Kosova-Sancak, Bosna Hersek ve Arnavutluk ekseninde devam etmektedir. Almanya-RF ile arasýnda Doðu Avrupada bir emniyet kuþaðý yaratýrken, Güneydoðu Avrupa ve Akdenize doðru da bir yeþil kuþak yaratýlmaya çalýþýlmaktadýr. ABD bu oluþumu NATO geniþlemesi ile kontrolü altýnda tutmayý düþünürken, AB ise, bunu AGSK yapýsý içerisinde merkezi ve Batý Avrupayý
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güvenlik açýsýndan bir kaleye dönüþtürmek üzere istemektedir. Bu kale salt savunma
amaçlý olmayýp, muhtemelen saldýrý amaçlarý da olacaktýr.
Ortadoðuda Güvenlik sorunu
Ortadoðuda ihtilafa neden olan pek çok sorun olmakla beraber en öncelikleri Ýsrail-Filistin, Irak-ABD ihtilafý, terör faaliyetleri yaptýrýmlar komitesinin faaliyetleri ile, Ýranýn
aþýrý silahlanmasý ve rejim ihracý ile Ýsrailin bölge ülkeleriyle iliþkileridir.
28 Eylül 2000de baþlayan Filistin-Ýsrail çatýþmasý da göstermiþtir ki bu coðrafyanýn güvenlik ihtiyaçlarýnda bir deðiþiklik yoktur. Bunu çözümleyecek yöntemlerde de
bir deðiþiklik olmayacaðý anlaþýlýyor: politik mücadele, ekonomik baskýlar, petrolün baský
aracý olarak kullanýlmasý dahil, askeri güçlerin kullanýlmasýna devam edilecektir. Eskisinden farklý olan husus bölgede Ýsrailin nükleer silaha sahip olmasý. Çok sýkýþýrsa
kullanabileceðidir. Buna karþýlýk kimyasal ve biyolojik baþlýklý uzun menzilli füze tehditleri bölgenin güvenliðini bozmaya devam edecektir.
Irakýn 3e bölünmüþlük ve Kuzey Irakta bir Kürt devleti kurma tasarýlarý bölgedeki
güvenlik dengelerini deðiþtirecek niteliktedir. Bu durum bölge ülkelerinin askeri güçlerini
kullanmak suretiyle önlenebilecek bir tehdit niteliðindedir.

"

Türkiyeye Yönelik Tehdit Nedir?
Türkiyeye yönelik tehditleri, çevre ülkelerinden ve global güçlerden kaynaklanan
dýþ tehditler ile cumhuriyete ve rejime yönelik iç tehditlerle ve kaynaðý belli olmayan
ve sosyal hayatý etkileyen örtülü hareketler olarak tasnif edilir.
Türkiye 2. Dünya Savaþýndan sonra ve soðuk savaþ döneminde SSCBden gelen
dýþ tehdidi, NATOya girerek dengelemiþtir. Þimdi soðuk savaþ sonrasý dýþ tehdit olarak eski Sovyetler Birliði sisteminin mirasçýsý Rusya Federasyonunun sahip olduðu
nükleer silah tehdidi devam etmektedir.
Yunanistan ve Ermenistan ile aramýzdaki sorunlardan kaynaklanan dýþ tehditler,
Ýran, Irak ve Suriye gibi komþularýn teröre saðladýklarý destek ve uzun menzilli füzelerden kaynaklanan dýþ tehditler vardýr.
Ayrýca su kaynaklarýnýn kullanýlmasýnda ve sýnýr aþan sular konusunda bizim dýþýmýzda politikalar üretilerek hazýrlanan yeni oluþumlarýn neden olacaðý tehditler vardýr.
Dýþ tehditlerdeki deðiþimin analizini yaparsak;
Birinci Dünya Savaþý esnasýnda açýklanan Wilson prensiplerine göre Doðu
Anadoluda 6 vilayetin (vilayeti sitte) ikisi Ermenilere, dördü de Kürtlere verilerek kurulacak olan ve Sevr anlaþmasýyla açýða çýkan Ermeni ve Kürt devletlerinin arasýndaki
hudut, ABD Baþkaný Wilson tarafýndan çizilmesi ve bu iki devletin ABD himayesinde
oluþmasý arzu edilen bir çözümdü. Özellikle Ýngilterenin desteklediði bu proje Mustafa Kemal ve arkadaþlarý tarafýndan boþa çýkarýlmýþtý. Lozan Antlaþmasýyla akamete
uðratýlan bu teþebbüsten sonra, 1924 yýlýnda Hakkaride Nasturi, 1925 yýlýnda Bingölde,
Ýngilizlerin desteklediði Þeyh Sait ayaklanmasý olmuþtur. Bu ayaklanmalar bastýrýldý
ancak 6 Haziran 1926da Misak-ý Milli sýnýrlarýnýn içinde olan Musul bölgesini kaybettik. Bu geliþmelere baðlý olarak 18 Ocak 1927de Lozan Barýþ Antlaþmasýný ABD senatoda görüþmeye baþladý ve yapýlan oylamada Lozan Barýþ Anlaþmasý reddedildi. Bu
durumun günümüze yansýmalarý þöyle geliþti:
1974 yýlýnda Kýbrýs Barýþ Harekatýnýn hemen sonrasýnda Rum, Yunan ve Ermeni
iþbirliði sonucunda Ermeni terörü baþladý ve 1984 yýlýna kadar pek çok masum insanýmýzý kaybettik. 1984 yýlýnda Ermeni terörü geri çekildi. PKK terörü baþlatýldý. Bu terör hareketi ile de 30 bin insanýmýzý kaybettik.
Devam eden Hizbullah ve PKK ile Marksist terör faaliyetlerine ilave olarak Ermeni
terörü yeniden çaða uyarlanmýþ hukuki ve siyasi bir zeminde kullanýlmak üzere Avrupa
Parlamentosunun himayesinde karþýmýza çýkarýlmaktadýr. Hatýrlanacaðý üzere 15 Kasým 2000 tarihinde Avrupa Parlamentosunda 234 oyla kabul edilen karara göre;
Avrupa Parlamentosu Türk hükümetini ve TBMMni Türk toplumunun önemli bir
kesimini oluþturan Ermeni azýnlýða desteði artýrmayý ve bu çerçevede modern Türk
devletinin kurulmasýndan önce Ermeni azýnlýðýn maruz kaldýðý soykýrýmý resmen tanýmaya davet eder demektedir.
Ayrýca AB Katýlým Ortaklýðý Belgesinde de, bireysel hak ve özgürlükler kapsamýnda, bu devletin kurucusu ve asli unsuru olan Kürt orijinli vatandaþlarýmýz için kültürel
haklar, anadilde yayým ve eðitim haklarý adý altýnda ülkemiz bölünmek istenmektedir.
Ýçeriden ve dýþarýdan desteklenen bu geliþmeler milli birliðimizi ve toprak bütünlüðümüzü bozacak büyük bir tehdit niteliðini almýþtýr. Çünkü bu oluþumlarýn arkasýnda
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olan Avrupa, Ermeni kozu ile Kafkaslara, Ege sorunuyla Balkanlara, Kýbrýs ve Güneydoðu sorunlarýyla Ortadoðudaki politikalara müdahil olmanýn hukuki altyapýsýný hazýrlamaktadýr.
Sayýn Baþkaným,
1950 yýlýndan itibaren her 10 senede bir Atatürk devrimlerinden birisine yönelik
olarak baþlatýlan ve halen devam eden rejime yönelik iç ve dýþ destekli tehdidin seyri
ise þöyle geliþmiþtir:
Yýl
Doðru Ýlke
Yanlýþ Yorumlama
1950:
Devletçilik
Sosyalizm
1960:
Halkçýlýk
Sýnýfçýlýk, halklar
1960:
Ýnkýlapçýlýk
Ýhtilalcilik
1970:
Milliyetçilik
Faþizm
1980:
Cumhuriyetçilik
1., 2. Cumhuriyet
1990:
Laiklik
Dinsizlik, anti-laik, Sünni-Alevi bölünmesi
2000:
Demokrasi
Bölücülük deðildir.
Atatürk devrimleri bu toplumda bir kavga sebebi yapýlmamalýdýr. Çünkü her ilkenin ve her inkýlabýn bütünü oluþturmada ayný düzeyde önemi ve deðeri vardýr. Atatürkün en büyük eserimdir dediði; Türkiye Cumhuriyeti halkçýlýk esasýna dayanan demokrasinin, milliyetçilik ilkesi ile birleþmesinden ve laiklik harcý ile örülmesinden meydana gelmiþtir.
Günümüzde demokratik haklarýn kullanýlmasý; çaðdaþ devlet ve çaðdaþ toplumun
yaratýlmasý için çok önemlidir. Ancak, birey hak ve özgürlüklerini kullanýrken, devlete
ve topluma karþý ödevlerini de unutmamak gerekir. Bireysel haklarýn kullanýlmasý, bireysel kültür, bireysel otonomi adý altýnda devletin varlýðýný ülkenin bütünlüðünü, bireyin özgürleþtirilmesi uðruna feda edemeyiz. Bu haklarýn kullanýlmasý Atatürk ilkeleri
ve devrimlerini reddetme hakkýný da doðurmaz. Bu yanlýþlýklar ABne girme uðruna
bir araç olarak da kullanýlamaz.
Her zaman baþýmýza gelebilecek deprem, sel, kuraklýk, orman yangýný, çevrenin
aþýrý kirlenmesi ile, toplumun deðer yargýlarýný bozan rüþvet, iltimas, nüfuz ticareti,
görev suistimali, yolsuzluk, uyuþturucu ve örgütlü suçlar ile ekonomik krizlere karþý
tedbirlerin alýnmasý önem arz etmektedir. Öncelikle 13 milyon insanýmýzýn yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda olduðu bu ülkede, sosyal adaletin saðlanarak, sosyal devletin gereklerinin yerine getirilmesi bir zarurettir.
Bütün bunlar toplum geleceðini etkileyen çaðýmýzýn iç tehdidi niteliðini almýþtýr.
Devlet sistemimizin iþleyiþindeki olumsuzluklar bu sorunlarý aðýrlaþtýrmaktadýr.
Peki bunlarýn çözümü nedir, dediðimiz zaman, Atatürkün 10 Mart 1930da Antalyada arkadaþý Hasan Rýza Soyaka söyledikleri kanýmca en doðru çözüm olacaktýr:
...Bütün bu dertlerin, bütün bu ihtiyaçlarýn giderilmesi herþeyden evvel, pek baþka
þartlar altýnda yetiþmiþ bilgili, geniþ düþünceli, azim, feragat ve ihtisas sahibi adam
meselesidir. Sonra da zaman ve imkan meselesidir. Bu itibarla evvela kafalarý ve
vicdanlarý köhne, geri, uyuþturucu fikir ve inançlardan temizleyeceksin; iþlerinin ehli,
idealist ve enerjili insanlardan mürekkep muntazam, her parçasý yerli yerinde modern
bir devlet makinasý kuracaksýn; sonra bu makina halkýn baþýnda ve halkla beraber
durmadan çalýþacak, maddi ve manevi her türlü istidat ve kaynaklarýmýzý faaliyete
geçirecek, iþletecek; böylece memleket ileriye, refaha doðru yol alacak... Baþka çaremiz yoktur. Ýleri milletler seviyesine eriþmek iþini; bir yýlda, beþ yýlda, hatta bir nesilde
tamamlamak da imkansýzdýr.
Biz þimdi bu yol üzerindeyiz, kafileyi hedefe doðru yürütmek için, beþer takatinin
üstünde gayret sarf ediyoruz. Baþka ne yapabiliriz ki? (M.Kemal Atatürk, 1930, Antalya)
Sonuç olarak;
16 yýldýr süren terörle mücadele oldukça geniþ bir göç hareketine de yolaçmýþ
olmasýna raðmen toplum içinde bir husumetin ortaya çýkmamasý ve toplumsal barýþýn
bozulmamasý ülkenin hangi kökenden gelirse gelsin, insanlar arasýnda saðlam bir
beraber yaþama iradesinin ve dayanýþmasýnýn mevcut olduðunu kanýtlamýþtýr. Bütün
çabalar bunun muhafazasý istikametinde olmalýdýr.
Sayýn Konuklar, beyanlarým, harp akademileri komutanlýðý ve dolayýsýyla TSKlerinin
resmi görüþü deðildir, kiþisel tespitlerimdir.
Beni sabýrla dinlediðiniz için þükranlarýmý sunarým.
Saygýlarýmla.
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Ölüm Orucunda
Desinformasyon ve
Kamuoyunun Koþullandýrýlmasý
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Ayný anda 20 cezaevinde 8.000 jandarmayla baþlatýlan hayata dönüþ operasyonunun
tek amacý siyasi tutsaklarý F- Tipi cezaevlerine nakletmek olmasýna karþýn, operasyonun baþladýðý andan itibaren tüm yazýlý ve
görüntülü basýn-yayýn organlarý sürekli olarak
ölüm oruçlarýyla insanlarýn ölmesine seyirci
kalmamak amacýyla operasyona karar verildiði temasýný iþlemiþtir.
19 Aralýk 2000 - Milliyet
Ölüm oruçlarýnýn 61. gününde, bu
sabaha karþý güvenlik güçlerince 20 cezaevinde baþlatýlan operasyonlar Çanakkale ve Ümraniye dýþýnda tamamlandý. Operasyonlarda mahkumlardan
15i kendisini yakarak yaþamýna son
verdi. Operasyona katýlan 2 jandarma
eri de þehit oldu.
20 Aralýk 2000 - Milliyet
Ölüm oruçlarýna neden müdahale
edildiðini anlatan Adalet ve Ýçiþleri bakanlýklarý, amaçlarýnýn tutuklu ve hükümlüleri örgütlerin elinden kurtarmak
olduðunu söyledi. Müdahaleyi devletin
þefkat operasyonu olarak nitelendiren
Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk, Müdahale kaçýnýlmaz hale gelmiþti. Son
ana kadar eylemin bitmesini bekledik.
Devlet insanlarýn ölüme sevk edilmesine seyirci kalamaz. Bu nedenle 20 cezaevine müdahale edildi dedi.
F- Tipi cezaevlerine sevk operasyonunun
baþladýðý 19 Aralýk 2000 tarihinden sonuçlandýðýnýn ilan edildiði 22 Aralýk 2000 tarihine
kadar Adalet Bakanlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðý
tarafýndan verilen tüm informasyonun amacý, F-Tipi cezaevlerine siyasi tutsaklarýn sevk
edilmesi amacýný özenle gizlemek ve görün-

tüsel olarak ölüm oruçlarýný sona erdirmek
için, insani nedenlerle müdahale edildiðini
kamuoyuna benimsetmek olmuþtur.
Ancak birbiri ardýna gelen ölüm haberleri, cezaevlerindeki yangýnlar ve tutsaklarýn yanarak ölmeleri karþýsýnda tüm insani nedenler bir yana býrakýlarak, cezaevlerinin terör
örgütlerinin karargahý haline geldiði ve amacýn buralarýn temizlenmesi olduðu temasý
medyanýn baþlýklarýný oluþturmaya baþlamýþtýr.
19 Aralýk 2000 - Hürriyet
Ecevit: Teröristleri kendi terörizmlerinden koruyoruz
Baþbakan Bülent Ecevit, Baþbakanlýkta gazetecilerin sorularýný yanýtladý.
Ecevit, ölüm oruçlarýna müdahale konusunda, Bu teröristleri kendi terörizmlerinden koruma giriþimidir dedi.
Siyasi tutsaklarýn F-Tipi cezaevlerine sevk
edilmelerini amaçlayan operasyona iliþkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik açýklamalarýn bu yön deðiþtirmesinin en
çarpýcý yaný ölüm orucunun sahte olduðuna iliþkin haberlerin basýnda öne çýkartýlmasý
olmuþtur.
20 Aralýk 2000 - Milliyet
Muayene edilen bazý eylemcilerin
ölüm orucunda olmadýðý anlaþýldý
Eylemciler saðlam çýktý
Cezaevindeki eylemcilerin çoðunun
sahte olduðunu açýklayan Tantan Ölen
eylemciler de kendilerini yakmadý, emirle yakýldýlar! dedi
Böylece ölüm oruçlarýna müdahale diyerek baþlatýlan operasyon teröristlere yönelik operasyona dönüþtürülmüþtür. Bu durumu en açýk biçimde Bülent Ecevit þu söz-
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lerle ifade etmiþtir:
20 Aralýk 2000 - Hürriyet
Ecevit: Terör yuvalarý ortadan kaldýrýldý
Baþbakan Bülent Ecevit, son operasyondan sonra cezaevlerinin terörist
yuvasý olmaktan kurtulacaðýný belirterek,
Bu teröristler artýk devletle baþa çýkamayacaklarýný anlamýþ olmalýlar dedi.
Böylece gazete manþetlerine göre, 22 Aralýk 2000 tarihinde yapýlacak olan MGK toplantýsýna yetiþtirilen cezaevleri operasyonu sonucunda 28 siyasi tutsak ölmüþ ve 2 er þehit olmuþtur.
Genelkurmayýn talimatýyla Jandarma Genel Komutanlýðýna baðlý Özel Harekat Dairesi tarafýndan planlanan ve yürütülen Hayata Dönüþ Operasyonu, ülkemiz yakýn tarihinin en geniþ kapsamlý desinformasyon faaliyetine sahne olurken, ülke çapýnda tam bir
sýkýyönetim ortamý yaratýlmýþtýr. DGMnin cezaevlerine yönelik operasyonlara iliþkin olarak
aldýðý yayýn yasaðý tam olarak uygulanmýþ
ve tüm medya (yazýlý ve görüntülü) tek
merkezden yönlendirilen desinformasyonun
aracý olarak kullanýlmýþtýr.
Neo-liberalizmin ideologlarýna göre, 21. yüzyýl bilgi ve iletiþim çaðý olacaktýr. Ýletiþim teknolojisindeki geliþmeler ve bunlarýn bireysel tüketim mallarý haline getirilmesiyle birlikte ortaya çýkan bu slogan, ilk bakýþta pek çok kiþiye makul ve mantýklý gelmiþtir. Ülkemizde T. Özal döneminde yoðun
propagandasý yapýlan bu bilgi ve iletiþim çaðý sloganý, çað atlamanýn da
bir ifadesi olarak sunulmuþtur. 1990lý
yýllarýn sonuna gelindiðinde, bilgi ve
iletiþim çaðý sloganýnýn, kitlelerin alýklaþtýrýlmasýyla, bir baþka deyiþle, kamuoyunun koþullandýrýlmasýyla birlikte
yayýldýðý görülür olmuþtur. Medya alanýndaki büyük yatýrýmlarýn, birbiri ardýna kurulan televizyon þirketlerinin, 21.
yüzyýlýn gereklerini kavramýþ iþ adamlarýnýn akýllý giriþimleri olarak lanse
edilmesinin arkasýnda da bu yatmaktadýr.
Uluslararasý dilden söylenecek olursa, bilgi ve iletiþim çaðý, informasyon ve komünikasyon çaðýdýr. Ýnformasyon, kamuoyuna yönelik malumat, haber ve istihbarat anlamýna
gelmektedir. Sözcüðün gerçek anlamýyla bilgi ile hiçbir iliþkisi yoktur. Bilgi kavramý, bilimsel bir niteliðe sahipken, informasyon sözcüðü, olan ya da

olacak olana iliþkin haber-bilgidir. Türkçenin getirmiþ olduðu bazý sýnýrlamalar olsa da, informasyon ile bilgi arasýndaki fark, herkesçe bilinebilir bir farktýr. (Türkçe yazýmda da benzer bir durum vardýr. Pekçok durumda informasyon, enformasyon olarak yazýldýðý gibi, doðrudan informasyon olarak
yazýlýp okunmaktadýr da. Ayný þekilde,
desinformasyon, dezenformasyon
olarak yazýlmakla birlikte, olduðu gibi
de kullanýlmaktadýr. Ýnformasyon ve
desinformasyonun yazýlý, sözlü ve görüntüsel temellerini düþünerek, bu sözcükleri yabancý dildeki haliye kullanýyoruz.)
Ýþte 21. yüzyýlý informasyon çaðý
olarak lanse eden emperyalist propaganda, ayný zamanda iletiþim alanýndaki geliþmeleri kullanarak, dünya çapýnda bir informasyon aðý oluþturmuþtur.
1991 yýlýndaki Körfez Savaþýnda en
açýk biçimde uygulamaya sokulan
CNNin canlý yayýnlarý, emperyalizmin
informasyon çaðýnýn gereklerine en
uygun bir aracý kamuoyunun karþýsýna
çýkarmýþtýr.
Emperyalizmin informasyon konusundaki bakýþ açýsý, tümüyle desinformasyon anlayýþýna dayanmaktadýr.
Yani, kamuoyunun aydýnlatýlmasý, onlarýn haber alma özgürlüðünün en geniþ
ölçekte gerçekleþtirilmesi ile emperyalizmin uygulamasý arasýnda temel bir
karþýtlýk vardýr. Emperyalizm, kamuoyunun aydýnlatýlmasýna yönelik informasyon yerine, kamuoyunun koþullandýrýlmasýna yönelik desinformasyonu esas almýþtýr.
Emperyalizmin desinformasyon
politikasý, olay ve olgulara iliþkin bilgilerin (informasyonlarýn) kamuoyuna
aktarýlmadan önce denetlenmesi ve
yeniden düzenlenmesi þeklindedir.
Eðer mevcut olay ve olgulara iliþkin
bilgilerle, istenilen doðrultuda bir kamuoyunun oluþturulmasý olanaklý deðilse, bu bilgilerin yeniden kurgulanmasý, kamuoyunun saðlýklý bilgi alabilmesi açýsýndan gerekli görülmektedir.
Kýsacasý, desinformasyon, emperyalist basýn ve yayýn organlarý kullanýlarak, istenilen konularda belirli bir kamuoyunun oluþturulmasý amacýyla
olaylarýn ve olgularýn bilinçli olarak deðiþtirilmesi demektir. Bunun en temel
unsurlarý ise, haberin kurgulanmasý ve
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abartýlmasýdýr.
Emperyalist aþamada tekelleþmenin artan yoðunlaþmasýnýn iletiþim alanýnda ortaya çýkardýðý geliþmeler, bu
yöndeki faaliyet için uygun bir zemin
oluþturmuþtur. Yani, dünya çapýnda yayýn yapan haber ajanslarý ve televizyon þirketlerinin tekelleþmesine paralel olarak, emperyalizm, bu tekeller
aracýlýðýyla desinformasyon faaliyetlerini önemli bir engelle karþýlaþmadan
sürdürebilmektedir. 1980li yýllara kadar
CIA kaynaklý olduðundan hiç kimsenin
þüphe duymadýðý haberler ve bilgiler,
günümüzde tarafsýz ve özel haber
ajanslarý ve televizyon kanallarý tarafýndan kamuoyuna yansýtýlmaktadýr. Yayýn
yapan onlarca televizyon kanalýnýn ayný
anda ayný haberi yayýnlamalarý, ister
istemez verilen haberden þüphe duyan kiþilerin bile etkileneceði bir ortam
yaratmaktadýr. Þu televizyon kanalý
CIAnýn güdümünde olabilirse de,
hepsinin ayný durumda olmalarý, tekil
bireyin bugüne kadarki yaþam pratiðinde öðrendiklerine ters gelmektedir.
Dolayýsýyla, verilen haberler, þu ya da
bu oranda kabul görür olmaktadýr.
Oysa burada anlaþýlmayacak bir þey
de yoktur. Gerek yazýlý basýnýn, gerekse görüntülü basýnýn tüm informasyon kaynaklarý bir ve aynýdýr. Dolayýsýyla kitlelere iletilen haber de bir ve
ayný olmaktadýr.
Ýkinci olarak, Amerikan emperyalizminin medyaya yönelik olarak yýllardýr sürdürdüðü çalýþmalar ürünlerini
vermiþtir. Bu çalýþmalar içinde en
önemlisi, project democracy çerçevesinde yürütülen geri-býraktýrýlmýþ ülke
gazetecilerinin ABDde bilgi ve deneyim kazanmak için eðitilmeleridir.
Böylece haberlere benzer bir bakýþ
açýsý oluþturulmuþ ve benzer tarzda sunulmasý saðlanmýþtýr. [*]
Silahlý devrimci mücadeleyi sürdüren örgütler açýsýndan onlarca yýldýr bilinen emperyalizmin desinformasyon faaliyetleri, her
durumda ve her zaman silahlý devrimci örgütlerin kitlelerden tecrit edilmesi amacýna
yönelik olmuþtur. Emperyalizm, bu amacýna
ulaþabilmek için, bir yandan pasifikasyon ve
propaganda araçlarýný olaðanüstü boyutta
geliþtirirken, diðer yandan silahlý devrimci ör-
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[*]
Kurtuluþ Cephesi, Desinformasyon ve Kamuoyunun
Koþullandýrýlmasý, Sayý: 49, Mayýs-Haziran 1999

gütlerin anarþist, terörist, cani, katil vb. gösterilmesi için gerekli haber üretme tekniklerini de geliþtirmiþtir. Bu konuda emperyalizmin en temel üstünlüðü, devrimci örgütlerin çok sýnýrlý propaganda ve informasyon
araçlarýna sahip olmasýdýr. Dolayýsýyla, sýnýrlý
propaganda ve informasyon araçlarýna sahip
devrimci örgütler, kaçýnýlmaz olarak emperyalizmin sadece ulusal ölçekte deðil, dünya
çapýnda yaygýnlaþtýrdýðý propaganda araçlarý
karþýsýnda, yerel ve tekil düzeyde etkinlik kurabilmek durumunda kalmýþlardýr. Bunun kaçýnýlmaz sonucu ise, devrimci propagandanýn,
salt yapýlabildiði alan ve yerle sýnýrlý kalmasý
ve bunun dýþýndaki alan ve yerlerde emperyalizmin ve oligarþinin karþý-propagandasýnýn
etkili olmasýdýr.
Bu somut durum karþýsýnda, devrimci örgütler, her zaman ve her yerde, eylemlerin
yapýlýþ tarzýndan eylemlerin açýklanmasýna kadar her faaliyetinde izlenen çizginin belli ve
belirginliðine özel önem vermiþlerdir. Bu ise,
devrimci mücadelenin belirlenmiþ çizgide
tutarlý olarak yürütülmesinden baþka birþey
deðildir.
Cezaevlerine yönelik son operasyonda
açýk biçimde görüldüðü gibi, emperyalizmin
ve oligarþinin propaganda araçlarý üzerindeki
denetimi mutlaktýr ve bunlarýn kendiliðinden
düzen savunucusu konumunda bulunmalarý ile yetinilmeyerek, doðrudan neyi, nasýl
yapacaklarý önceden belirlenmektedir. Böyle
bir ortamda, sol adýna ya da solda yapýlan her
faaliyet, açýklama vb., olayýn niteliðine ve somut koþullardaki geliþme dinamiklerine baðlý olarak karþý-propagandanýn öznesi haline
getirilmektedir.
Örneðin, cezaevlerine yönelik operasyonun ilk günlerinde öne çýkartýlan ölüm oruçlarýnýn sahte olduðuna iliþkin açýklamalar,
ölüm oruçlarýna iliþkin yapýlan her açýklamanýn arka planýnda yer alan bir bilgi olarak
kamuoyuna sunulmuþtur. Ölüm orucunun
100. gününü geçtikten sonra birbiri ardýna yapýlan açýklamalar, her durumda 19 Aralýk operasyonuyla birlikte kamuoyuna sunulmuþ
bilginin gölgesinde kalmakta ve giderek neden ölmüyorlar açýklamasýna dönüþmektedir.
Tümüyle ölüm oruçlarýnda ölüm istemine dönüþtürülen bu durum, yapýlan her yeni
açýklamayla daha da içinden çýkýlamaz hale
gelmektedir. Öyle ki, bir yandan ölüm oruçlarýnda biran önce ölüm haberlerinin gelmesi beklentisi kamuoyunda yaratýlýrken, diðer
yandan ölüm orucunun biçimi ve amaçlarý
belirsizleþmektedir. B1 vitamini üzerine baþla-

Ocak-Þubat 2001 KURTULUÞ CEPHESÝ
yan açýklamalar bu geliþimi hýzlandýrmýþtýr.
Türk Tabibler Birliði Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný gibi uzun bir sýfata sahip
olan Dr. Yeþim Ýþlegen yaptýðý açýklamada
ölüm oruçlarýnýn her ülkede farklý tarzda uygulandýðýný söyleyerek þöyle devam etmektedir:
Ölüm orucu ve açlýk grevinin amacý ölmek deðildir. Ölüme doðru bir yolculuk yaparak, bir protesto gerçekleþtirmektir. Dolayýsýyla açlýk grevcilerinin
ve ölüm oruçlarýnýn bu dönemde ne
kullanacaklarý kendilerinin bileceði
þeydir. Kimisi sadece bizim ülkemizdeki gibi -ki katý bir protokoldür bu- tuzþeker kullanýyor. Her ülkede kendi kültürlerine göre, deðiþik örnekler sözkonusu. RAF tutsaklarýndan da 130 güne
kadar yaþayanlar oldu. Onlarýn da daha
farklý bir sistemi vardý.
Görüldüðü gibi, Dr. Yeþim Ýþlegen için,
ölüm oruçlarý romantik bir eylem biçimi
olarak ölüme doðru bir yolculuk yapmaktýr.
Ülkemizde 30 yýldýr yapýlan tüm açlýk grevlerinde ve ölüm oruçlarýnda uygulanan biçim,
yani tuz ve þeker dýþýnda hiçbir maddenin
alýnmamasý þeklindeki uygulama, katý bir
protokol olarak tanýmlanabilmektedir. Ve bu
tür romantik ve hümanist açýklama ile yetinilmeyerek Almanyada RAF tutsaklarýnýn
gerçekleþtirdiði açlýk grevlerinde 130 güne
kadar yaþayanlar oldu denilirken, RAF tutsaklarýnýn bu eylemlerde ölüp ölmediðinden söz
edilmemektedir. (Bilineceði gibi, RAF, uzun
süreli açlýk grevleri gerçekleþtirmiþtir, ancak
bu eylemler 130 gün kadar sürmüþse de hiçbir ölüm olayý meydana gelmemiþtir.)
Öte yandan, oligarþinin cezaevlerine yönelik operasyonlarýnýn baþladýðý 19 Aralýk 2000
tarihinde, ölüm oruçlarý 61. gününe girmiþ ve
her açýklamada ölüm orucu yapan siyasi tutsaklarýn ölüm sýnýrýna geldikleri vurgulanmýþtýr. Özellikle ölüm oruçlarýný sürdüren
DHKP-C (ve TKP (ML)) adýna yapýlan açýklamalarda 60lý günler ölüm sýnýrý olarak sürekli vurgulanmýþtýr. Ýngiltere cezaevlerinde
IRAnýn siyasi tutsaklýk statüsü tanýnmasý
amacýyla baþlatmýþ olduðu açlýk grevlerinde
Boby Sandsýn 60lý günlerde ölümüyle baþlayan ve 1984 Ölüm Orucunda Abdullah Meral, Haydar Baþbað, Fatih Öktülmüþ ve Hasan
Telcinin 60lý günlerde yaþamlarýný yitirmeleri ile hemen herkesin çok iyi bildiði ölüm
sýnýrý, 1996 süresiz açlýk grevi ve ölüm orucu eylemlerinde bir kez daha 12 devrimci tutsaðýn yaþamlarýný yitirmeleriyle çizilmiþtir. Ve
DHKP-C ile TKP (ML)nin 18 Ekim 2000 tari-

hinde baþlatmýþ olduðu süresiz açlýk grevi ve
ölüm orucunda hemen hemen tüm faaliyetler ve giriþimler tarihsel olarak ortaya çýkan
bu sýnýrlar içinde yürütülmüþtür.
Ancak bugüne gelindiðinde, farklý bir durumla karþýlaþýlmýþ ve ölüm oruçlarý 100. gününü aþmýþtýr. Ýþte oligarþinin desinformasyonunun etkisi de buna baðlý olarak aðýrlaþmaya
baþlamýþtýr.
Bugüne kadar Türkiye cezaevlerinde gerçekleþtirilen açlýk grevleri ve ölüm oruçlarýnda tuz ve þeker dýþýnda hiçbir maddenin alýnmamasý þeklindeki uygulamanýn ne denli katý bir protokol olduðu bir yana býrakýlacak
olursa, somut durumda uygulamanýn protokola uygun olmadýðý açýktýr.
Ýlk kez düzenli olarak günlük doktor kontrollerinin yapýldýðý bir süresiz açlýk grevi ve
ölüm orucu gerçekleþtirilmiþtir. Cezaevi operasyonlarý sýrasýnda Ýçiþleri Bakaný S. Tantanýn
ölüm orucu yapanlarýn vitamin aldýklarýna
iliþkin beyaný üzerine Tabibler Odasýnýn vitaminin kendileri tarafýndan önerildiðini açýklamasýnýn üzerinden 40dan fazla gün geçtiði
halde B1 vitamini alýmýnýn gündemde tutulmasý, devrimci tutsaklarýn yaþamlarýný ortaya koyarak haklarýný korumalarý eylemini
etkisizleþtirmeyi ve olabilirse bir daha kullanýlamaz hale getirmeyi amaçlamaktadýr.
Tüm bunlar ortadayken, þunlarýn yazýlabilmesi basit bir ajitasyon olarak deðerlendirilemez:
Tüm dünyayý hayretler içinde býrakacak þekilde büyük bir inanç ve
kararlýlýkla süren direniþin 100lü günlere girmesinde bir sýr yok. Tutsaklarý
ayakta tutan, iktidarýn zulmüne karþý
direniþ ve inanç oldu. Özellikle katliam saldýrýsý, onlarca yoldaþlarýnýn þehit
düþmesinin yarattýðý öfke ve kararlýlýk,
beynin ve vücudun direniþini olaðanüstü artýrdý. Devrimci inanç ve irade, bir
kez daha týp bilimini þaþýrttý ve þaþýrtmaya devam ediyor. Yalnýz týp alemi
deðil, dünyanýn tüm devrimcileri, bu
direniþi dönüp dönüp inceleyecek, tartacaklar. Tarihe, eþsiz bir direniþ yazýlýyor. [*]
100. gününü geçen süresiz açlýk grevi ve
ölüm orucu, ister ölüme doðru bir yolculuk
yaparak, bir protesto gerçekleþtirmek denilerek, ister yapýlýþ tarzý katý bir protokol olarak sunularak, isterse basit bir ajitasyon uðruna týp bilmini þaþýrtan bir inanç ve irade
[*]

Yaþadýðýmýz Vatan, Sayý: 75, 30 Ocak 2001
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olarak sunulsun, her durumda oligarþinin
desinformasyonunun etkinliði çerçevesinde
kalmaktadýr. Bu boyutuyla, süresiz açlýk grevi ve ölüm orucu eylemleri, bugüne kadar bilinen ve bilinebilen tüm niteliklerinden ayrýþtýrýlmakta, amacý kadar biçimi de belirsiz bir
eylem biçimine dönüþtürülmektedir. Sözün
özü, süresiz açlýk grevi ve ölüm orucu, devrimci tutsaklarýn içinde bulunduklarý tutsaklýk
koþullarýna karþý mücadelelerinin temel aracý olmaktan çýkartýlmaktadýr.
Günümüzde desinformasyon yeni bir sorun haline gelmiþtir. Uygulama, basýn ve yayýn
araçlarýnýn gelmiþ olduðu boyutla birleþerek,
kitlelerin koþullandýrýlmasýný, ideolojik olarak
etki altýna alýnmasýný hedeflemektedir. Bu
nedenle, salt cezaevlerine yönelik operasyonlarla baþlayan ve 100. günü geçen ölüm oruçlarýyla ortaya çýkan belirsizlikler, ayný zamanda ideolojik sonuçlar da ortaya çýkaracaktýr.
Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, cezaevlerine
yönelik son operasyonun planlanmasýnda ve
yürütülmesinde desinformasyon aðýrlýklý bir
yere sahip olmuþtur. Yýllardýr medya aracýlýðýyla sürdürülen emperyalist propagandalarýn
yaratmýþ olduðu ideolojisizleþtirmenin üzerinde yükselen bu desinformasyon, solda ideolojik-politik çizgilerin deðersizleþtirildiði ya da
önemsiz bir ayrýntý olarak algýlandýðý bir evrede ve program hiçbir þeydir, eylem herþeydir anlayýþýnýn egemen olduðu bir ortamda
doðrudan pratiði, yani eylemleri hedef almaktadýr. Aralýk ayýnda Çevik Kuvvet otobüsüne yönelik silahlý eylem sonrasýnda olduðu
gibi, eylemin amacýndan çok biçiminin öne
geçirilmiþ olmasý da bu yeni hedefi açýkça
ortaya koymuþtur.
Ölüm orucunun 100. gününü geçmesiyle
birlikte baþlatýlan neden ölmüyorlar türünden tartýþmalar ve açýklamalar (isterse iyiniyetli yapýlýyor olsun), devrimci tutsaklarýn yaptýðý ve yapacaðý her türlü açlýk grevlerine karþý
bir önyargý oluþturmaya hizmet etmektedir.
Bu önyargý, tümüyle ideolojik nitelikte olup,
olaylarýn ya da olgularýn bütünden soyutlanarak ele alýnmasý ve deðerlendirilmesi þeklindeki eklektizmin ve pragmatizmin daha da
güçlenmesi anlamýna gelmektedir. Bir baþka
deyiþle, bu, her sorunun kendi bütünselliðinden koparýlarak ve baðlý olduðu bütünden soyutlanarak ele alýnýp çözülebileceði
düþüncesinin egemen kýlýnmasýdýr. Bunun
felsefik karþýlýðý ise, þüphecilik ve bilinemezciliktir.
Politik planda bunun daha önemli sonucu ise, solda yasal temelde ve yasal eylemlerle küçük-burjuva demokratlarýyla ittifak

kurma anlayýþýnýn yaygýnlaþmasý ve kendilerinin illegal örgüt olduklarýný söyleyenlerin
bu ittifak uðruna, tüm pratiði küçük-burjuva demokratlarýnýn istediði ve benimseyeceði tarzda yönlendirme gayretleridir.
Eðer bugün, açlýk grevlerinde ve ölüm
oruçlarýnda B1 vitamini vb. türünden maddelerin alýnmasýnýn doktorlarýn ölüm oruçlarýnýn
ölümle sonuçlanmayacaðý umuduyla eylem
bitirildiðinde Wernicke Korsakoff sendromu
gibi kalýcý nörolojik hasarlarýn olmamasý için
önermiþtik açýklamasýna dayandýrýlýyorsa ve
de bu öneri baþtan itibaren kabul edilmiþ
ve uygulanmýþsa, olay küçük-burjuva demokratlarýyla ittifak kurmaktan öteye geçmiþ demektir.
Sözkonusu olan eylemler, küçük-burjuva
demokratlarýn doðrudan, yani eylemci olarak
katýlýmýyla gerçekleþtirilen eylemler olsaydý,
bu kesimin ölümle sonuçlanmayacak bir
eylem tarzýný istemeleri karþýsýnda varýlmýþ bir
uzlaþmadan sözetmek ve belki böyle bir
uzlaþmanýn sonucu olarak açlýk grevi ve
ölüm orucunun biçiminde deðiþiklik yapýlmasý anlaþýlabilir bir durum olabilirdi. Aksi halde (ki somut gerçeklikte böyle olmuþtur) her
biçim deðiþikliði, devrimci tutsaklarýn (tutsaklarýn deðil, devrimci tutsaklarýn) ellerindeki
son direnme ve mücadele etme aracýný iþe
yaramaz hale getirmekten baþka sonuç doðurmamaktadýr.
Yaþadýðýmýz Vatan dergisinin 74. sayýsýnda yayýnlanan Burjuvazinin ve Solun Sýnýf
Bilinci baþlýklý yazýda ortaya konulanlar çarpýklýðýn boyutlarýný yeterince gösterecek niteliktedir:
Tüm devrimci ve demokratik güçler; en az oligarþi kadar sýnýf bilincine sahip olmalýyýz! Sýnýf bilincini, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda, þu an
karþý karþýya olduðumuz görevler ýþýðýnda, proletarya ideolojisi diye daraltmýyoruz. Çeliþki, oligarþiyle halk
arasýndadýr. Her þeyin bu çeliþki etrafýnda biçimlendiði bu ülkede, sýnýf bilinci, halkýn çýkarlarýný savunma bilincidir. Bir demokratýn da sýnýf bilinci
olmak zorunda. O, iþçi sýnýfýnýn ideolojisini, iktidarýný, proletarya diktatörlüðünü savunmayabilir... Onun sýnýf
bilinci, en genelde halkýn çýkarlarýný
savunmak biçiminde tezahür eder. Bu
bilincin özet ifadesi; Halkýn, karþýtýný
siyasi ve askeri olarak etkisizleþtirmeden, kendi iktidarýný kuramayacaðý gerçeðidir. Emperyalizme ve oligarþiye
açýkça karþý çýkmayan, mücadele et-
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meyen, sýnýf bilincinden yoksundur,
halkýn çýkarlarýný savunmaktan uzaktýr.
Sýfatlarýn, programlarýn kendi baþýna
bir önemi yoktur. [*] (abç)
Görüldüðü gibi, son ölüm orucuna iliþkin
olarak küçük-burjuva demokratlarýyla ittifak
kurma anlayýþý, sýnýf bilinci kavramýnýn içeriðinin boþaltýlmasýna neden olabilecek kadar
geliþmiþ durumdadýr. Oysa, yazýyý kaleme
alanlar da, küçük-burjuva aydýnlarý da, sýnýf
kavramýnýn üretim iliþkilerinde ifadesini bulduðunu, dolayýsýyla proletarya (iþçi sýnýfý) ile
küçük-burjuvazinin ayrý sýnýflar oluþturduðunu
ve kaçýnýlmaz olarak her sýnýfýn bilincinin (sýnýf bilinci) birbirinden ayrý olduðunu bilecek
durumdadýrlar. Proletaryanýn sýnýf bilinci, sosyalist siyasal bilinç olarak proletarya ideolojisiyle bütünsellik oluþturur. Hiç kimse, iþçi sýnýfýnýn ideolojisi ile küçük-burjuvazinin ideolojisini birbirine karýþtýramayacaðý gibi, iþçi sýnýfýnýn ideolojisinin devrim mücadelesinde proletaryanýn (iþçi sýnýfýnýn) öncülüðünün açýk ve
kesin bir ifadesi olduðunu da muðlaklaþtýramaz. Eðer demokratik halk devriminde proletaryanýn (iþçi sýnýfýnýn) ideolojik öncülüðünden sözediliyorsa, bu mücadelede proletaryanýn ideolojisinin yerine bir baþka þeyi ikame
etmek, demokratik halk devriminde proletaryanýn ideolojik öncülüðünü reddetmekle
özdeþtir. Halkýn çýkarlarýný savunmak ile sýnýf bilinci birbirinden farklý içeriklere sahiptir,
dolayýsýyla birbirinin yerine ikame edilemez.
Ancak, sözkonusu olan küçük-burjuva demokratlarýyla ittifak kurma olunca, hemen
herþey bu ittifak uðruna eðilmekte ve deðiþtirilmektedir. Ýþte oligarþinin tüm desinformasyon faaliyetleri de bu somutluk üzerinde
etkin hale gelmektedir. Bu geliþmeyi Kurtuluþ
Cephesinin 56. sayýsýnda þöyle ifade etmiþtik:
... cezaevlerinde siyasi tutsaklarýn
gerçekleþtirmek zorunda býrakýldýklarý
açlýk grevleri ve ölüm oruçlarý karþýsýnda, giderek azalan ve marjinalleþen
kamuoyunun duyarlýlýðý, izlenen çizginin zaaflarýný daha görünür kýlmýþtýr.
Özellikle 1996 süresiz açlýk grevi ve
ölüm orucunun son günlerinde devreye giren küçük-burjuva aydýnlarýnýn
(Yaþar Kemal, Zülfi Livaneli, Orhan
Pamuk gibi) kefaleti altýnda gerçekleþtirilen görüþmelerde ortaya konulanlar ve buna baðlý olarak oluþturulacaðý
ilan edilen sürekli cezaevlerini izleme
komitelerinin asla varolmayýþý, cezaev[*]

Yaþadýðýmýz Vatan, Sayý: 74

lerine yönelik devlet uygulamalarý için
daha elveriþli koþullar yaratýrken, ayný
zamanda bu küçük-burjuva aydýnlarýnýn içinde bulunduklarý tutarsýzlýðý ve
sürekli bir mücadelenin unsuru olamayacaklarýný da açýkça ortaya koymuþtur.[**] Bunda belirleyici unsur, siyasi
tutsaklarýn mücadelesinin desteklenmesi sorununun salt hümanist bir
çerçevede ele alýnmasý olmaktadýr. Bu
baðlamda, bugün Türkiye Baralor Birliði nin hücre tipi cezaevleri konusundaki olumlu tutumu fazla þaþýrtýcý deðildir.
1984 yýlýndan günümüze kadar siyasi tutsaklarýn gerçekleþtirdikleri süresiz açlýk grevleri ve ölüm oruçlarý tarihine bakýldýðýnda, birkaç istisna dýþýnda, tüm sorunun eylem biçimleri noktasýnda odaklaþtýrýldýðýdýr. Bunun kaçýnýlmaz sonucu ise kamuoyunun duyarlýlýðýnýn hümanist bir temelde artýrýlmasýna dayanan destek eylemleri
olmaktadýr.
Ve yine ayný tarihsel süreçte, genel
nitelikte gerçekleþtirilen her eylem, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüðü
nün genelgelerine karþý topyekün bir
karþý koyuþ olarak ortaya çýkmýþtýr. Yine ayný þekilde, her eylem sonrasýnda
kazanýmlarýn yeniden yitirilmesi olasýlýðý gündeme gelmiþtir. Böylece süresiz açlýk grevlerinin örgütlenmesi ve
gerçekleþtirilmesi ile bunlara paralel
olarak küçük-burjuva aydýnlarýnýn
hümanist desteklerinin kazanýlmasýna
yönelik bir faaliyet, ülkemiz cezaevlerinin bir geleneði haline gelmiþtir. Son
günlerde halkýn kurtuluþu ve gerçek
özgürlük için mücadele eden iþçilere,
yoksul halklarýmýza, kamu emekçisi
memurlara, avukatlara, doktorlara,
mühendislere, aydýn ve sanatçýlara yapýlan çaðrýlardaki artýþ, bu geleneðin ne
denli körce izlenildiðini göstermektedir. [***]
Mevcut durumun doðru bir tahliline da-

[**]
Bu, küçük-burjuva aydýnlarýnýn öncülüðünde bir
mücadelenin yürütülemeyeceðinin somut bir kanýtýdýr. Onlar, demokratik devrim mücadelesinde olduðu
kadar, ekonomik-demokratik mücadelede de öncü bir
rol oynayamazlar. Onlara, tekil bir mücadelede bile
çözücü bir misyon yüklemek, bu gerçeklerin bir yana býrakýlmasý demektir.
[***]
Kurtuluþ Cephesi, Cezaevlerinde "Yeni" Bir Sürece Girerken, Sayý: 56, Temmuz-Aðustos 2000
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yanmayan, belirlenmiþ açýk bir programýn ve
örgütlenmenin yapýlmadýðý, hangi eylemin yapýlacaðýndan çok, hangi amaçlarla mücadele
edileceðinin belirsiz olduðu bir ortamda, hemen hemen her düzeyde belirsizliklerin ortaya çýkmasý kaçýnýlmaz olmaktadýr. Ýþte bu belirsizlikler ortamý, oligarþinin desinformasyon
faaliyetleri için uygun bir zemin oluþtururken,
ayný zamanda açlýk grevlerini ve ölüm oruçlarýný etkisizleþtirmektedir. Ölüm orucunun 110
lu günlerine girdiði bu günlerde, 19 Aralýk saldýrýsý ardýndan baþlatýlan yeni ölüm oruçlarýnýn dönüþümlü açlýk grevlerine dönüþtürülmesi ve bunun da 10ar gün aralarla 40
günlük periyotlarla yapýlmaya baþlanmasýyla
birlikte ortaya çýkan geliþme karþýsýnda oligarþinin desinformasyon mekanizmasýnýn nasýl çalýþtýðý da görülmüþtür.
Ayný þekilde, ölüm oruçlarýnýn aylardýr ülkemiz solunun tek gündemi haline getirilmeye çalýþýldýðý ve Aralýk ayýndan itibaren bunun gerçekleþtiði ortamda, plansýzlýk, programsýzlýk ve örgütsüzlük giderek daha da aðýrlýðýný duyurmaya baþlamýþtýr. Aralýk ayýnýn ilk
günlerinde ölümlere 10 gün kaldý sloganlarýyla baþlayan kitle eylemlerinin ÖD Partisi,
SÝP, TSÝP gibi revizyonist ve oportünistler tarafýndan örgütlenmesi ve yürütülmesinde görülen geliþmeler, yani 19 Aralýk operasyonun-



da uygulanan terör karþýsýnda bu kesimlerin
kayboluþlarý ortadayken, Ocak sonunda Kuzey Irakta PKKye yönelik operasyonlara karþý
PKK kitlesinde baþlatýlan hareketliliðe cezaevlerindeki ölüm oruçlarýný eklemlenmeye çalýþýlmasý, zaaflarýn daha da büyüdüðünü göstermektedir.
Bu durumu yakýndan izleyen oligarþik yönetim, elindeki propaganda olanaklarýný kullanarak F-Tipinden geri dönüþ yok temasýný
sürekli gündemde tutmakta ve giderek F-Tipi
cezaevlerinin koþullarýnýn iyileþtirilmesi eksenine kayan açlýk grevleri ve ölüm oruçlarý
karþýsýnda eylemleri bitirenlere top ve kitap
söylemini güncelleþtirmektedir. Bu geliþme
ortamýnda en belirgin durum, oligarþik yönetimin cezaevlerine iliþkin haberleri tek elden
ve merkezi bir biçimde denetlediði ve yönlendirdiðidir. Son 40 günlük periyodlarla açlýk grevlerinin yapýlmasýna iliþkin haberlerin
medyada veriliþ tarzý, B1 vitamini olayýnda
olduðu gibi, oligarþinin desinformasyonun ne
denli etkin olduðunu bir kez daha göstermiþtir.
Tüm bunlar, oligarþinin desinformasyon
konusunda oldukça ilerlediðini ve buna karþý
solun hazýrlýksýz yakalandýðýný göstermektedir.
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Faþist MHP
Nasýl Finanse Ediliyor?

[S. S. Sazak, Ayhan Þahenk, Atilla Doðan, Ýshak Alaton]

MHP, sýnýfsal desteðini küçük-burjuvaziden alan ve tekelci sermayenin
politik sözcülüðünü amaçlayan bir partidir. Politik olarak nasyonal sosyalizmi
benimsemiþ olmasý, Avrupa tipi faþizmin özlemlerini vermektedir. MHP, ýrkçýlýk ideolojisi ile, Türklerin tarihi üstünlüklerinin propagandasýný yaparak,
kitleleri etki altýna almaya çalýþmaktadýr. Bu parti, kitleleri, üretimin sosyalleþtirilmesi propagandasý ile pasifize
etmeye uðraþýrken, mevcut üretim iliþkilerine karþý olan tepkileri de zor ile
pasifize etmeye çalýþmaktadýr. Bu durumuyla MHP, oligarþik yönetimin uygulanmasýnda, gerek ideolojik, gerekse
fiili görev almaktadýr. Ülkemizdeki siyasal zorun, sivil vurucu gücünü oluþturmaktadýr. Güçlü iktidar sloganý ile köylülüðün ve küçük burjuvazinin desteðini almaya çalýþmaktadýr.
1976 yýlýnda Ýlker Akman yoldaþýn yaptýðý
bu belirlemede ortaya konulduðu gibi, MHP,
faþist bir parti olarak, her zaman ülkemizde
emperyalizmin ve oligarþinin tek politik temsilcisi olmaya çalýþmýþtýr. Ancak MHPnin, emperyalizmin ve oligarþinin tek siyasal partisi
olma yönündeki çabasý ve istemine karþýn,
emperyalizmin ve oligarþinin tek siyasal partisi olmamýþtýr. Bu nedenle, oligarþi ile iliþkisi,
kendisine ihtiyaç duyulduðu oranda ve ölçüde gerçekleþmiþtir. Dolayýsýyla, çoðu durumda MHP, tekelleþememiþ burjuvazinin (orta
burjuvazi) bazý kesimlerinin doðrudan desteklediði ve finanse ettiði bir parti olarak günümüze kadar gelmiþtir.
A. Türkeþin CKMPyi ele geçirerek MHPye
dönüþtürme sürecinde Adana ve Kayserideki
örgütlenmesinin finanse edilmesinde Saban-

cýlarýn özel bir yere sahip olmasý, ayný zamanda Sabancý Holdingin geliþim sürecine paralel
olarak deðiþen siyasal iliþkilerini de ortaya
koyar. Sabancýlar, Sapmazlar ve Karamehmetlerin, ilk dönemde MHPnin örgütlenmesinde oynadýklarý rol, ayný zamanda MHPnin ilk
genel merkezinin Adana olmasýyla somutlaþmýþtýr. Kurtuluþ Cephesinin Temmuz-Aðustos
2000 tarihli 56. sayýsýndaki Globalizmin Vurguncularý: Türkcell yazýmýzda ortaya koyduðumuz gibi, Çukurova Holdingin ilk döneminde iþçilere 22 kalibrelik tüfeklerle silah
eðitimi yaptýrýlmasý, faþist milis örgütlenmenin sýnýfsal kökenini gözler önüne sermektedir. Bu nedenle, MHPnin ilk genel merkezinin Adanada olmasý tesadüf deðildir.
Ancak Sabancýlar baþta olmak üzere Adananýn iþbirlikçi burjuva ailelerinin geliþimleri
ve oligarþi içinde yer almalarýna paralel olarak MHP ile iliþkileri ikinci plana inmiþtir. Bu
nedenle, 1980 yýlýna kadar MHPyi doðrudan
destekleyen ve finanse eden kesimler, aðýrlýklý olarak tekstil ve metal iþ kollarýnda faaliyet yürüten tekelleþememiþ burjuva kesimler
olmuþtur. Özellikle Sancak Tülün sahibi Murat Bayrak MHPnin finans kaynaðý olarak ön
planda yer alýrken, Kayseri, Adana ve Erzurumdaki pekçok küçük ve orta sermaye kesimleri MHPnin güçlenmesi için her türlü
maddi desteði saðlamýþlardýr.
1990larýn sonlarýna doðru baþbuð A. Türkeþin ölümünden sonra MHPnin baþýna Devlet Bahçelinin geçmesiyle birlikte baþlayan
deðiþim söylemiyle, MHPnin oligarþinin faþist milis gücü olmaktan çýktýðý, giderek merkez partisi durumuna geldiði, yani oligarþinin
siyasal sözcülerinden birisi haline dönüþtüðü
görüntüsü kitlelere kabul ettirilmeye çalýþýlmaktadýr. Yukarda da ifade ettiðimiz gibi,
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MHP, her zaman oligarþinin siyasal sözcüsü
olmayý istemiþ ve bu yönde çaba sarfetmiþtir.
Bu nedenle, son yýllarda MHPnin oligarþinin
çýkarlarýna daha uygun bir çizgiye gelmiþ olmasýndan söz etmek, MHPnin faþist niteliðinin deðiþtiðinden sözetmekle özdeþtir. Oysa deðiþen, oligarþinin, oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflarla olan iliþki ve çeliþkisinin boyutu ve MHPyi doðrudan finanse eden kesimlerin deðiþmesidir.
Bugün MHPnin en büyük finans kaynaðý
Sazak ailesine ait Yüksel Ýnþaattýr. MHPnin
kuruluþundan itibaren Türkeþin yanýnda ideolog olarak yer almýþ olan Gün Sazak, DS
tarafýndan öldürüldüðü zamana kadar Yüksel
Ýnþaatýn yöneticiliðini yapmýþtýr.
1980 yýlýna kadar küçük bir inþaat müteahhitlik þirketi olan Yüksel Ýnþaat, ülkemizdeki
tüm müteahhitler ve müteahhitlik þirketleri
gibi, rüþvet ve þantaj aracýlýðýyla devlet ihalelerine katýlan bir þirket olarak, MHPnin siyasal olarak güçlenmesine baðlý bir geliþim göstermiþtir. Bu dönemde Yüksel Ýnþaat, depo,
cephanelik, iskele inþaatlarýndan Bandýrma,
Ýskenderun ve Aliaða liman inþaatlarýna geçiþ
yapmýþ ve ilk büyük ihalesini Altýnkaya barajý
ve hidroelektrik santraliyle almýþtýr. 340 milyon dolarlýk bu ihale, Yüksel Ýnþaatýn büyüme sürecinin baþlangýcý olmuþtur.
Ancak 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte
MHPnin politik etkinliðinin azalmasýna paralel
olarak Yüksel Ýnþaat giderek önemsiz bir inþaat þirketi olma durumuna gelirken T. Özal
ýn dört eðilimi birleþtirme söylemiyle eski
AP, MSP, MHP çevreleriyle girdiði iliþki Yüksel Ýnþaat için yeni iþ olanaklarý yaratmýþtýr.
Kendi sözleriyle ifade edersek, 1980li yýllarýn ikinci yarýsýndan sonra, ülkenin ekonomik
konjonktürü ve yatýrým politikalarý þartlarýnda,
Yüksel Ýnþaat turizm ve iþ çevrelerinin özel
yatýrýmlarýna yönelmiþ ve bu dönemde Ýstanbulda üç adet beþ yýldýzlý otel (Çýraðan Sarayý ve Kempinski Oteli, Swiss Otel, Hyatt Regency), iki banka Genel Müdürlük binasý ile
Avrupa ve Dünya birinciliði kazanmýþ Ak
Merkez Alýþveriþ ve Ýþ Merkezi projelerini gerçekleþtirmiþtir. Ankarada TRT Genel Müdürlük binasý ve stüdyolarý, Þekerbank Genel
Müdürlük binasý, Bodrumda ise 1200 yataklý
Hapimag Tatil Köyü ve Otel Projelerini gerçekleþtirmiþtir.
1990 sonrasýnda Yüksel Ýnþaat hýzla geliþmeye ve büyümeye baþlamýþtýr. Kendi tanýtýmlarýnda 1990 sonrasýndaki geliþimlerini ve
aldýklarý ihaleleri þöyle anlatmaktadýrlar:
1990lý yýllarýn baþýndan itibaren taahhütleri arasýnda yer alan önemli altyapý projele-

rinden olan, Avrupanýn en büyük arýtma tesisi özelliðine sahip, ASKÝ-Ankara Atýksu Arýtma Tesisi iþini, Alman Firmalarýyla oluþturduðu ortak giriþim ile tamamlayarak, Eylül/1997
tarihinde teslim etmiþtir. Yine Ankarada, Ankaray Hafif Raylý Toplu Taþým Sistemini, Alman ve Ýtalyan ortaklar ile birlikte tamamlamýþtýr.
Yüksel Ýnþaat halen yurt içinde ve GAP
dahilindeki Karkamýþ Barajý ve HES Tesisleri
ile Polatlý-Sivrihisar, Ünye-Piraziz Yol projeleri, Karadere Barajý ve muhtelif sulama ve arýtma tesisleri, iþ merkezi ve konut inþaatlarýndan oluþan taahhütlerine devam etmektedir.
Yeni taahhüt ettiði projeler arasýnda BolamanPerþembe Karayolu inþaatý bulunmaktadýr.
Bunlarýn dýþýnda Yüksel Ýnþaatýn aldýðý
ihaleler ve yaptýðý inþaatlar þöyle sýralanmaktadýr: Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsa Binasý
ve Sosyal Tesisleri, TRT Genel Müdürlük Tesisleri Ek Sözleþme 3 TV Stüdyo Merkezi, 1.
Kýsým Devamlýlýk Stüdyolarý ve Reklam Ünitesi, Karadere Barajý Ýnþaatý (Kastamonu),
Karkamýþ Barajý ve hidroelektrik santrali inþaatý, Borçka Barajý ve hidroelektrik santrali
inþaatý, Muratlý Barajý ve hidroelektrik santrali
inþaatý (Artvin), Ýstanbul Metrosu TaksimUnkapaný Arasý (Haliç Geçiþi Dahil) Ýnþaatý,
Ýstanbul Metrosu Unkapaný-Yenikapý Arasý
Ýnþaatý. Þüphesiz bunlar içinde en prestijli
inþaat ise, Ankaradaki MHP Genel Merkez
binasý inþaatý olmaktadýr.
Yüksel Ýnþaatýn liman inþaatlarýndan barajlara ve metro inþaatlarýna kadar tüm aldýðý ihalelerin hemen hemen tamamý MHPnin
siyasal iliþkileri çerçevesinde gerçekleþmiþtir.
Yüksel Ýnþaatýn, büyümesine paralel olarak
daha büyük ihaleler üstlenmesi, ayný zamanda yeni iliþkiler ve iþbirliklerin geliþmesini getirmiþtir. Bu geliþimin ilk büyük sonucu ise,
Ýstanbul metrosu inþaatýný Doðuþ Holdingle
birlikte yürütmesi olmuþtur. Ýstanbul metrosunun Taksim-Unkapaný-Yenikapý bölümünü
Yüksel Ýnþaat, Taksim-Levent bölümünü Doðuþ Ýnþaat üstlenmiþtir. Ancak Doðuþ Holding
le Yüksel Ýnþaatýn iþbirliði bununla sýnýrlý kalmamýþ ve ülke tarihinin en büyük ihalelerinden birisi olan Bakü-Ceyhan Boru Hattý ihalesiyle geliþmiþtir.
Bugüne kadar 14 baraj ve hidroelektrik
santrali ihalesini almýþ olan Doðuþ Holding ile
Yüksel Ýnþaatýn Bakü-Ceyhan boru hattý ihalesinde iþbirliði yapmalarý yeni iþbirliklerin
baþlangýcý olmuþtur. Doðuþ Holding ve Yüksel Ýnþaat dýþýnda Alarko Holding ve Atilla
Doðan bu ihalenin ortaklarý olmuþlardýr. Ve
Devlet Bahçeliyle birlikte baþladýðý iddia edi-
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len MHPdeki deðiþimde bu ortaklýkla birlikte baþlamýþtýr.
Doðuþ Holding, 1950de Ayhan Þahenk
tarafýndan kurulan Doðuþ Ýnþaata dayanmaktadýr. DP ve AP hükümetleri döneminde
geliþen Doðuþ Ýnþaatýn ilk büyük iþleri Hasan
Uðurlu barajý ve hidroelektrik santrali inþasý
ile Ýskenderun Demir-Çelik fabrikasýnýn
inþasý olmuþtur. Bugün Garanti Bankasý, Osmanlý Bankasý ve Körfez Bankýn sahibi olan
Ayhan Þahenk, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche otomobillerinin ve Scania kamyonlarýnýn Türkiye daðýtýmcýsý ve NTV televizyonunun yeni sahibidir.
Alarko Holding, 1954 yýlýnda Ýshak Alaton ve Üzeyir Garih tarafýndan kurulmuþ küçük bir kalorifer ve ýsýtma tesisatý þirketinden
doðmuþtur. Ýlk büyük iþleri, Sümerbankýn
Malatya Bez fabrikasý ile Merkez Bankasý
matbaasýnýn inþaatýdýr.
1995 sonrasýnda Alarko Holdingin üstlendiði inþaatlarýn bazýlarý þunlardýr:
Ataþehir Toplu Konut Projesi
Malatya Tohma Hidroelektrik Santralý
Türkmenistan Ashgabat Hava Limaný Pist
ve Yardýmcý Binalarý
St. Petersburg Nevsky 25 Ýþ Merkezi
Samsun Çarþamba Havaalaný
Moskova Marksistkaya Ýþ Merkezi
Ýzmit Körfezi Atýksu Arýtma Tesisi
Alkent 2000
Adana Metrosu
Kazakistan Semipalatinsk Köprüsü
Kazakistan Philip Morris Sigara Fabrikasý
Erzurum-Ýmranlý Doðalgaz Boru Hattý Ýnþaatý
Özbekistan 3 Havaalaný Ýnþaatý
Türkmenistan Polypropylene Fabrikasý Ýnþaatý.
Alarko Holdingin, Ýshak Alatonun Zonguldak kömür madenlerini kapatarak iþçilerin
somon balýðý yetiþtirmelerine iliþkin projesi dýþýnda, deðiþik yerlerde hidroelektrik santral inþaatlarý bulunmaktadýr.
Yüksel Ýnþaatýn Bakü-Ceyhan boru hattý
ihalesindeki üçüncü ortaðý Atilla Doðan
Þirketler Grubudur. Merkezi Kanadada bulunan Atilla Doðan þirketlerinin ihtisas alaný
petrol ve doðalgaz boru hatlarý inþaatlarýdýr.
Türkiyedeki doðal gaz boru hatlarý ihalelerinin büyük bir kýsmýný almýþ olan Atilla Doðan
doðal gaz çevrim santrallerinin inþaasýný gerçekleþtirmiþtir. Azerbaycan ve Gürcistanda
kendine baðlý þubeleri ve þirketleri bulunan
Atilla Doðan, ayný zamanda Akkuyu Nükleer
Santral ihalesinde Kanada þirketlerinin temsilcisi durumundadýr.

Görüldüðü gibi, Yüksel Ýnþaatýn yeni ortaklarý yahudi sermayesinden, Alman otomotiv
tekelleri ile Kanadanýn nükleer santral tekellerine kadar uzanan geniþ bir kesimi kapsamaktadýr ve tüm ortaklarýn yeni faaliyet alaný
Türki cumhuriyeler olmaktadýr. Son ay içinde postmodern darbe tartýþmalarýna neden
olan TEDAÞa yönelik beyaz enerji operasyonundaki geliþmeler gözönüne alýndýðýnda, bu
iþbirliðinin MHP temelinde nasýl politik iliþkiler
alanýna taþýndýðý kolayca görülecektir.
Bilindiði gibi, TEDAÞa yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlýðýna baðlý Kaçakçýlýk
ve Organize Suçlarla Mücadele biriminin baþlatmýþ olduðu rüþvet operasyonuyla birlikte
düðmeye kim bastý? tartýþmalarý baþlamýþtýr.
Mesut Yýlmaz, asýl olarak ANAPý ve ANAPý
finanse eden þirketleri hedef alan TEDAÞ operasyonunun doðrudan Amerikan petrol þirketlerinden kaynaklandýðýný, düðmeye ABDnin
bastýðýný söylerken, Mesut Yýlmazýn eski danýþmaný Erhan Göksel Mavi Akým Projesi,
Rusya tarafýndan Bakü-Ceyhan Petrol Boru
Hattýna karþý stratejik olarak oluþturulmuþtur ve bunun Türkiyedeki partneri malesef Mesut Yýlmazdýr diyerek, olayýn BaküCeyhan Petrol Boru Hattýndan kaynaklandýðýný açýk biçimde ifade etmiþtir. Bakü-Ceyhan
Petrol Boru Hattý ihalesinin dört büyük ortaðý
olarak Yüksel Ýnþaat, Alarko Holding, Doðuþ
Holding ve Atilla Doðan grubu gözönüne alýndýðýnda, ABD-MHP-Genelkurmay arasýndaki
iþbirliði daha açýk hale gelmektedir. Ýþte bu
iþbirliðinin temelinde Yüksel Ýnþaat yatmaktadýr. Yüksel Ýnþaatýn baþkaný Süleyman Servet Sazakýn MHP milletvekili olarak doðrudan
politik iliþkiler içinde yer almasý, ayný zamanda MHPnin nasýl yönetildiðini de açýklamaktadýr.
MHPnin Nisan 1999 seçimlerinden sonra
koalisyon hükümeti içinde yer almasýyla birlikte eski finansman kaynaklarýyla iliþkileri
yeniden kurulmaya baþlanmýþtýr. Bu da, MHP
ye yeni ek finans olanaklarý yaratmýþtýr. Son
futbol maçlarýnýn televizyon yayýnlarýna iliþkin
yapýlan ihalenin 610 milyon dolara Türkcelle
ait Digitürk ile Atlas Yayýncýlýða verilmesi, Karamehmetler ile MHPnin 1960lardaki iliþkisinin yeni bir evresini temsil etmektedir. Futbol
maçlarýnýn naklen yayýn hakkýný alan Atlas Yayýncýlýðýn ve Iþýk TVnin sahibi Yunus Doðan
ýn ben doðuþtan ülkücüyüm diyerek verdiði
beyanatlar, ayný zamanda siyasal iliþkilerin
ekonomik iliþkiler üzerindeki etkisini de ortaya koymaktadýr.
Tüm bu iliþkiler içinde en dikkat çeken
yanlardan birisi de, MHPnin tüm finans kay-
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naklarýný oluþturan iþbirlikçi tekelci burjuva
kesimleri ile tekelleþememiþ burjuvazinin yatýrým yaptýðý yerler ile MHPnin etkin olduðu
yerlerin bir ve ayný olmasýdýr. Ýskenderun, Osmaniye ve Adana üçgeninde MHPnin güçlenmesi ile Ýskenderun Demir-Çelik fabrikasýnýn
inþasý arasýndaki görünür iliþki bunun açýk bir
kanýtýdýr. Bu da, MHPnin, oligarþinin faþist milis gücü olarak, ayný zamanda kitlelerin pasifize edilmesinde ve onlarýn ideolojik olarak
etki altýna alýnmasýnda oynadýðý rolün gerçek
niteliðini göstermektedir. Ýster iþbirlikçi tekelci burjuvazi olsun, ister tekelleþememiþ burjuvazi için olsun, her durumda yatýrým yaptýklarý yerlerde MHPnin etkin olmasý, ayný zamanda, bu yerlerin sendikasýzlaþtýrýlmasýnda
en yaygýn kullanýlan araç durumundadýr. Yatýrýmýn ilk baþýndan itibaren, inþaat sürecinden
üretim sürecine kadar, çalýþan iþçilerin MHP
nin etkisi altýnda olmasý ya da doðrudan MHP
nin etkisi altýndaki iþçilerden seçilmesi sözkonusudur. Böylece, bir yandan sendikasýzlaþtýrýlmýþ bir ortamda kârlar garanti altýna alýnýrken, diðer yandan MHP, iþsizlere iþ saðlayarak kendisi için sürekli bir kitle tabaný yaratmaktadýr.

$

Diyebiliriz ki, bugün eski ve yeni iþbirlikçi
burjuvalarýn bir kýsmý yeni çýkar iliþkileri içinde yeni ittifaklar kurmuþlardýr. Bu yeni ittifak,
demokrasi yanlýsý, kürt sorununun siyasal
çözümünden yana ve somon balýðý projesi
sahibi, Pasha diskonun ilk sahibi ve yahudi sermayesinin temsilcisi Ýshak Alatondan,
T. Özalýn gözdelerinden Ayhan Þahenke, Kanada tekellerinin uluslararasý iþbirlikçisi Atilla
Doðandan faþist MHP milletvekili S. S. Sazak
a kadar uzanan bir iliþki aðý oluþturmaktadýr.
Bu iliþki aðýnýn bir yanýnda Alman tekelleri,
Amerikan petrol þirketleri yeralýrken, diðer
yanýnda Genelkurmay baþkanlýðý yer almaktadýr. Bu iliþki içinde MHP, her zaman olduðu
gibi, emperyalizmin ve oligarþinin sadýk bekçi
köpeði olarak kitlelerin pasifize edilmesinde
kendine verilen görevleri yerine getirmektedir. Bu nedenlerle, MHPnin varlýðý gibi yükseliþi de oligarþiye baðlýdýr ve oligarþi içindeki
çeliþkinin konjonktürel geliþimine baðlý olarak deðiþken bir rota izlemektedir. MHPyi finanse eden burjuva kesimlerin ekonomik
gücündeki deðiþimler, MHPnin kitleler üzerindeki etkinliðinin deðiþkenliðini belirlemektedir.
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Türkiyenin Yazgýsý
Ve Dünya Ekonomik Buhraný

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

Geçen yýlýn Kasým ayýnýn son haftasýnda
patlak veren mali kriz sonrasýnda IMFnin
acil yardým programý çerçevesinde 10 milyar dolar vereceðinin ilan edilmesiyle birlikte
piyasalarýn ateþinin düþmesine paralel olarak geliþen siyasal olaylar (cezaevlerine yönelik operasyonlar ve post modern darbe tartýþmalarý vb.) ekonomideki geliþmelerin hemen bir yana býrakýlmasýný getirmiþtir. IMFye
verilen 3. ek niyet mektubunda ifade edilen uygulamalarýn halkýn yaþam koþullarýnýn
daha da aðýrlaþmasýndan baþka bir sonuç vermeyeceði hemen herkesçe bilindiði halde,
adam sendecilik ve kadercilik tam bir duyarsýzlýk ve tepkisizlik ortamý yaratmaktadýr.
Aný yaþamanýn genel bir yaþam anlayýþý haline dönüþtüðü, olaylarýn kendi bütünlüðünden kopartýlarak tekil ve parçasal olarak kavranýldýðý ve bu kavrayýþla, her tekil ya da parçasal olay ve olgunun sanki kendi yalýtýlmýþlýðý

içinde geliþeceði ve etkisinin bu yalýtýlmýþlýk
alaný ile sýnýrlý kalacaðý sanýsý, ister istemez
olaylarýn geliþiminin ve süreçlerin izlenmesini sýnýrlý bir çevrenin iþi haline dönüþtürmüþtür. Öte yandan, ülkemizde ve dünyada
meydana gelen geliþmeler, deðiþmeler ve
bunlarý belirleyen olaylar ve olgular, hemen
her durumda tekil bireylerin uzun dönemli yaþantýlarýný belirleyen ve deðiþtiren sonuçlar
verdiði ve vereceði gerçeði, hemen hergün tekil bireyin somut yaþantýsýnýn yalýtýlmýþ sýnýrlarýný zorlamakta ve bu somutlukta da kendisini varetmektedir.
Bugün ülkemizde uygulanan IMF istikrar
tedbirleri ikinci yýlýna girdiðinde, Kasým sonunda patlak veren mali kriz ve likidite sýkýþýklýðýyla birlikte çok daha büyük deðiþimlerin ve kalýcý sonuçlarýn ortaya çýkacaðý bir
ortam yaratmýþtýr. IMFnin istikrar tedbirleri
nin amacýnýn ülkenin dýþ borçlarýnýn öden-
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mesini garanti altýna almak olduðu gerçeði,
dünya ekonomik buhranýnýn ABDye yansýmasýyla birlikte daha yýkýcý sonuçlar doðurmasý
kaçýnýlmaz hale gelmiþtir.
Amerikan ekonomisinde 8 yýldýr süren sürekli büyüme sürecinin sonuna gelinmesi, yani ABD Rezerv Büronun açýklamasýyla ifade
edersek, ekonomide aðýr bir durgunluk durumunun ortaya çýkmasý, dünya ekonomik
buhranýnýn 1997 yýlýndan itibaren geliþim çizgisinin ulaþabileceði son noktayý ifade etmektedir. Sözcüðün tam anlamýyla, emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin ikinci
büyük buhraný, hemen her açýdan geliþmiþ
durumdadýr. Geliþen bu buhran, 1980 yýlýnda
patlak veren birincisi gibi, sermayenin aþýrý
birikimi ve metalarýn aþýrý üretimi temelinde
geliþmiþtir. Ancak 1980 dünya ekonomik buhranýnda ekonomik durgunluk ile enflasyon
birlikte geliþirken (stagflasyon), günümüzde
monatarist uygulamalarýn özenle devam ettirilmesi sonucu enflasyonist baskýyla birlikte geliþmektedir. Bunun yanýnda, günümüzde
ABD ekonomisinde belirginleþen durgunlukla birlikte son noktasýna ulaþan bugünkü
dünya ekonomik buhraný, alternatif sistemin,
yani sosyalist sistemin varolmadýðý koþullarda
ortaya çýkan ilk buhrandýr.
Bugün ekonomik buhranýn, ABD ekonomisinde görünür hale gelen durgunlukla birlikte, sistemin bütününü etkileyen bir niteliðe
ulaþmasýnýn ilk sonucu, ABD Rezerv Büronun
(Merkez Bankasý) Ocak ayý içinde faiz oranlarýný onbeþ gün arayla iki kez 0,5 puan düþürmesi olmuþtur.
Bir ay içinde ABDdeki faiz oranlarýnýn 1
puan düþerek %4,5e çekilmesiyle eþ zamanlý olarak Amerikan otomotiv sektöründe stoklarýn eritilemez boyuta ulaþtýðý haberleri
kamuoyuna ulaþmaya baþlamýþtýr. Özellikle
General Motors ile DaimlerChrysler gibi iki
büyük otomotiv tekelinin stoklarý, yani aþýrý
üretimleri, bir yandan dünya çapýnda tüketim
mallarý sektöründe üç yýldýr süre gelen ve giderek dayanýklý tüketim mallarý sektörünü
etkisi altýna alan aþýrý-üretim buhranýnýn, tüm
çabalara raðmen, lokalize edilemediðinin
açýk görüngüsü olmuþtur.
Mitsubishi gibi Japon otomotiv tekelinin
dünya piyasalarýnda etkisini yitirdiði, G. Kore
nin Daewoo otomobil þirketinin iflas ettiði bir
dönem sonrasýnda General Motors ve DaimlerChryslerin aþýrý stoklar yüzünden üretime
ara vermek zorunda kaldýklarý ve binlerce iþçiyi iþten çýkarmayý planladýklarý (DaimlerChrysler 26 bin, General Motors 16 bin iþçi
çýkarmayý planlamýþtýr) bir evrede, geri-býrak-

týrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarý yeniden gündemin birinci sýrasýna týrmanmaktadýr.
Emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin özü, içte ekonominin askerileþtirilmesine paralel olarak, daha az masrafla, daha
geniþ pazar imkaný saðlayan, daha sistemli
ve ulusal savaþlara yol açmayacak, daha üst
seviyeye çýkmýþ emperyalizmin problemlerini
daha fazla tatmin etmeye dayanmaktadýr. En
temel metodu, sermaye ihraç ve transferinin
terkibindeki deðiþikliktir. Sermayenin 5-6 elemaný arasýnda yeni bir oran yaratýlmýþtýr.
Þöyle ki, savaþ öncesi nakit sermaye ihracý,
sermayenin isim, patent hakký, yedek parça,
teknik bilgi, teknik eleman, vs. gibi diðer
elemanlarýna kýyasla çok daha fazla yer tutarken, savaþ sonrasý dönemde özellikle 1960
dan sonra bu iþleyiþ tersine dönmüþ, nakit
sermaye ihracýnýn dýþýndaki sermayenin yukarda özetlediðimiz elemanlarý aðýrlýk kazanmýþtýr. [*]
Yeni-sömürgecilik yöntemlerinin bu niteliði, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde orta ve hafif sanayinin kurulmasý sonucunu doðurmuþ ve bu
sanayiler doðrudan geri-býraktýrýlmýþ ülkenin
iç pazarý için üretim yapan emperyalist tekellerin bir uzantýsý durumunda olmuþtur. Tümüyle dýþa baðýmlý olan bu sanayiler, sürekli
ara mallarý ithal etmek zorunda olan sanayi
kuruluþlarýdýr. Bu nedenle, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerdeki emperyalizme baðýmlý sanayilerin
geliþmesi, ayný zamanda ithalatýn sürekli büyümesi anlamýna gelmektedir.
Diðer yandan, emperyalist ülke ekonomilerinin askerileþtirilmesi, ayný zamanda geribýraktýrýlmýþ ülkelerin askeri mallar alýmýnýn
sürekli büyümesini gündeme getirmiþtir. Geribýraktýrýlmýþ ülke ekonomilerinde ithalatýn ve
dýþ ticaret açýðýnýn sürekli büyümesinin ikinci nedeni de bu askeri mallar ithalatý olmaktadýr.
Özellikle 1980 dünya ekonomik buhraný
sonrasýnda, özellikle Amerikan emperyalizminin, içte, hafif ve orta sanayi sektörlerinde yeni teknolojilerin üretime uygulanmasýný finanse etmesine paralel olarak (düþük faiz oranlarýyla) emperyalist ülkelerde ortaya çýkan tüketim mallarý üretimindeki artýþ, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ithalatýn liberalizasyonu yla
birlikte bu ülkelerin iç pazarlarýna yöneltilmiþtir. 1990 sonrasýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, emperyalist ülkelerin tüketim mallarýnýn
ithalatýnda ortaya çýkan büyük patlama, dýþ
ticaret açýðýný daha da büyütmüþtür.
[*]

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
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1999
Ocak-Kasým
(milyon $)

Ýhracat
Ýthalat
Dýþ Ticaret Açýðý
Ýhracatýn Ýthalatý Karþýlama Oraný

(milyon $)

Sermaye Mallarý
Ara Mallarý
Tüketim Mallarý

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

2000
Ocak-Kasým
24.707,0
49.672,6
-24.965,6
49,7

Ýthalatýn mal gruplarýna göre daðýlýmý
1999
2000
Ocak-Kasým
Ocak-Kasým
7.602,3
10.176,5
23.853,6
32.651,7
4.482,1
6.668,1

Deðiþim
%1,4
%37,0
%109,9

Deðiþim
%33,9
%36,9
%48,8

Oraný
%20,5
%65,7
%13,4

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

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

8.497.375
(3.725.193)
6.982.563
5.643.520
5.021.932
2.547.230
2.013.707
1.888.751
1.114.459
999.038
962.776
853.047
340.384

[Kaynak: Devlet Ýstatistik Enstütüsü verileri, 2001]

Ülkemiz somutunda ifade edersek, DÝE
nün 2000 yýlý Kasým ayý dýþ ticaret verilerine
göre, 11 aylýk dýþ ticaret açýðý tüm zamanlarýn rekorunu kýrmýþtýr.
2000 yýlýnýn 11 aylýk döneminde ithalat 49
milyar 672 milyon dolar, ihracat 24 milyar 707
milyon dolar olmuþtur. Buna göre, 1999 yýlýnýn
ilk 11 aylýk döneminde 11 milyar 896 milyon
dolar olan dýþ ticaret açýðý, 2000 yýlýnýn ayný
döneminde 24 milyar 965 milyon dolara yükselmiþtir. Ýthal edilen mallarýn %13,4ü tüketim mallarýndan oluþurken, yatýrým mallarýnýn
(sermaye mallarý) oraný %20,5 olmuþtur. Kalan tüm ithalat ara mallar ithalatýdýr. Bunlarýn içinde demir-çelik, organik kimyasal ürünler, kazan ve elektrik makina ve cihazlarý, kara taþýtlarý, pamuk ve pamuk ipliði ilk sýrayý
almaktadýr. (Ýthalat içinde petrol %7,5lik bir
yere sahiptir)
Görüldüðü gibi, yeni-sömürgecilik yöntemlerinin uygulanmasý ile oluþturulan hafif ve
orta sanayinin ithalat ihtiyacý (ara mallar), tüm
ithalat içinde %65,7lýk bir oraný oluþturmaktadýr.
Diðer yandan, ithalatýn liberalizasyonuyla

birlikte, doðrudan emperyalist ülkelerden ithal
edilen tüketim mallarýnda artýþ olmuþtur. Bu
artýþýn 2000 yýlýnýn 11 aylýk dönemindeki deðeri 6 milyar 668 milyon dolardýr. Bu miktar,
turizmden elde edilen gelire eþdeðerdir.
Herkesin bildiði gibi, ithal edilen mallarýn
paralarýnýn ödenebilmesi için döviz gerekmektedir. Bunun gerçek ve ekonomik yolu,
ara mallarý ihtalatýnýn üretimde kullanýlmasý
sonucu ortaya çýkan mallarýn ihracatýdýr. Ekonomi dilinde, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný olarak tanýmlanan bu döviz kaynaðý, 2000
yýlýnýn 11 aylýk döneminde, %67,2den %49,7
ye gerilemiþtir. Böylece ortaya çýkan 25 milyar dolarlýk açýk baþka kaynaklardan saðlanmak zorundadýr. Bunun bir yolu turizm
olarak, ülke insanlarýnýn yabancý tatilcilere
hizmet etmesi karþýlýðý saðlanan gelirlerdir.
Diðer yol ise, dýþ borçlanmadýr. Yazýmýzýn baþýnda da belirttiðimiz gibi, 2000 yýlý sonu itibariyle dýþ borçlar 116 milyar 470 milyon dolara yükselmiþtir. Ve IMF ile yapýlan anlaþma
gereðince bu borçlarýn 80 milyar dolarlýk bölümü beþ yýl içinde ödenecektir. Ve herkesin
kolayca anlayacaðý gibi, 25 milyar dolarý aþan
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ithalat borçlarýnýn bile ek dýþ borçlarla ödendiði bir ülkede, 80 milyar dolarlýk dýþ borç
ödemesinin yeni dýþ borçlanmayla yapýlacaðý
açýktýr. Bunun ekonomik gerçekliði ise, bundan sonra alýnacak her dýþ borcun faizlerinin
giderek artacaðýdýr. Bunun somut ifadesi ise,
artan dýþ borçlar ve sürekli yükselen dýþ borç
ödemeleridir. Ýþte IMFnin garanti altýna aldýðý dýþ borç ödemeleri böylesine bir süreklilik
içindedir.
Bir baþka deyiþle, emperyalizm ve emperyalist finans kuruluþlarý, bizim gibi ülkeleri sürekli artan borç içinde tutmaktadýrlar. Bu durum, onlarýn istedikleri zamanda, istedikleri
mallarýn ithalatýnýn yapýlmasýný saðlayan zemini oluþturmaktadýr.
Emperyalist ekonomilerin içine girdikleri
aþýrý-üretim buhraný, kaçýnýlmaz olarak yeni
ve büyük talep yaratýlmasýný gerektirmektedir.
Bunun yolu, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ithalatýný artýrmaktýr. Ve her ithalat artýþý yeni borçlanma olduðundan, ayný zamanda para-sermayenin faiz gelirlerinde artýþ anlamýna gelmektedir.
Fakat bugün ABD ekonomisinin içine girdiði durgunluk, emperyalizmin bu sömürü
mekanizmasýnýn, 1980lerde olduðu gibi týkandýðýný göstermektedir. Yeni-sömürgecilik yöntemiyle emperyalizmin kendisine yeni pazarlar yaratmasý, kaçýnýlmaz olarak belli bir evreden sonra iþe yaramaz hale gelmektedir. Çünkü üretim araçlarýnýn geldiði boyut, kapitalist
üretim iliþkileri tarafýndan karþýlanamayacak
seviyeye ulaþmýþtýr. Sonuç, bunalýmdýr.
Her bunalým döneminde olduðu gibi, emperyalist ülkeler bunalýmýn yükünü geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yüklemek durumundadýr. Dolayýsýyla, ekonomik buhranýn her geliþimi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki yaþam koþullarýný
daha da aðýrlaþtýrmaktan ve halkýn yoksullaþmasýný hýzlandýrmaktan baþka bir sonuç vermemektedir. Tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkeler,
dünya ekonomik buhranýnýn geliþimi ve derinleþmesine paralel olarak bir dizi istikrar
tedbirini uygulamaya sokmak zorundadýr.
Herkesin bildiði gibi, bu istikrar tedbirleri
IMF tarafýndan belirlenmekte ve onun gözetimi ve denetimi altýnda yürütülmektedir.
Bu yýl, Türkiye, 25 milyar dolar dýþ borç
ana para ve faiz ödemesi ile 30 milyar dolara yaklaþan dýþ ticaret açýðýný karþýlamak zorundadýr. Bunlara ek olarak alýnan askeri mallar için gerekli 10 milyar dolar dövize gereksinme vardýr. Böylece Türkiyenin 2001 yýlýnda
bulmasý gereken döviz miktarý 70 milyar
dolara yakýndýr. Bunun 10 milyar dolarlýk bölümünün turizmden saðlanacaðý ve ihraç edi-

lebilir herþeyin ihraç edilerek ayný miktarda
bir ek gelir saðlanacaðý varsayýlsa bile, bulunmasý gereken döviz miktarý 50 milyar dolar seviyesinde olmaktadýr.
Ýþte bu aþamada, emperyalist sistemin
içinde bulunduðu ekonomik buhranýn ivedi
koþullarý içinde, özelleþtirilebilir her þey özelleþtirilerek ek bir gelir saðlanmaya çalýþýlmaktadýr. IMFnin üzerinde durduðu Telekom ve
TEDAÞýn özelleþtirilmesi 2001 yýlý için 10 milyar dolarlýk bir ek gelir saðlamasý hesaplanmaktadýr. Böylece, Türkiye, evinde satabileceði herþeyi satan iflas etmiþ bir tüccar durumuna düþmüþtür. Ancak bunlarýn da yeterli
olmadýðý ortadadýr. Kaçýnýlmaz olarak, bütçenin faiz dýþý gelirlerinin artýrýlmasý gerekmektedir. Bunun anlamý ise, vergilerin artmasý ve
daha geniþ kesimlerin daha fazla vergilendirilmesidir. Bunun halk açýsýndan anlamý, daha
az tüketmek olmakla birlikte, ekonomi açýsýndan Türk parasýnýn deðer kaybetmesi ve
faiz oranlarýnýn yükselmesidir.
Devletin elinde döviz olarak satabileceði
herþeyin (KÝTler) satýlmasý doðrudan döviz
geliri olmakla birlikte, ülke içinden vergi yolu
ile toplanan para Türk lirasý durumundadýr.
Bunun dövize çevrilebilmesi için, hazinenin
dolar ya da Euroya endeksli tahvil çýkartmaktan baþka bir yolu yoktur. Bu tahvillerin gerçek karþýlýklarý ülke içinde faiz dýþý gelirlerden elde edilmiþ T.L olduðundan, her durumda T.Lnin ülke içindeki alým gücü ve alabileceði mallarla belirlenen bir fiyata sahip
olacaktýr. Para getirebilir tüm KÝTlerin satýldýðý bir ortamda, bunun anlamý T.Lnin deðer kaybetmesi, yani devalü-asyon yapýlmasýdýr. Bugün için IMF denetimi altýnda T.Lnin
gerçek deðerinin altýnda fiyatlandýrýlmasýnýn
getirdiði ek deðer kaybýyla birlikte, olasý bir
devalüasyonun ülke tarihinin en büyük devalüasyonu olmasý kaçýnýlmaz görünmektedir.
Böylece Latin-Amerika ülkelerinde görülen
onar yýllýk aralýklarla yapýlan büyük devalüasyonlar ülkemiz gündemine girmiþtir.
Diðer taraftan, her türlü propaganda olanaklarý kullanýlarak halk kitlelerine mevcut
KÝTlerin özelleþtirilmesi ile bu darboðazýn
aþýlacaðý umudu verilmeye çalýþýlmaktadýr.
Oysa ki, satýlanlarýn yerine yenileri konulmayacaðýndan (özelleþtirme, ayný zamanda özelleþtirilen KÝTlerin faaliyet alanlarýnda devletin her türlü yatýrýmýnýn sona erdirilmesidir),
özelleþtirmelerin sonuna gelindiðinde, ülkenin
sýradan bir sömürge haline dönüþmesi gündeme gelecektir. Türkiyenin yazgýsý burada
yatmaktadýr (Porto Ricolulaþmak).
Telekom ve TEDAÞýn özelleþtirilmesi, ge-
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linebilecek son noktayý oluþturmaktadýr. Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, içinde bulunulan koþullarda bu özelleþtirmelerin hiçbir iþe
yaramayacaðý açýktýr. Almadan vermek, Allaha mahsustur. Ülkenin içine girdiði bu dýþ
borç çýkmazýndan çýkmasý olanaksýz olduðu
ka-dar, sonuçlarý geçmiþ dönemle kýyaslanmayacak kadar büyük olacaktýr. Artýk yoksullaþmadan sözetmek bile, ülkenin geleceði
açýsýndan anlamsýzlaþacaktýr. Ve kitlelerden
özenle saklanan ve her yol kullanýlarak öðrenmeleri ve kavramalarý engellenen gerçek
de burada yatmaktadýr.
Bitmeyen dýþ borçlarýn ana para ve faiz
ödemelerinin sürekliliðinin saðlanmasýnýn tek
yolu, çalýþabilir herkesin, verilebilir en düþük
ücretten ve yapýlabilir her iþte çalýþtýrýlmalarýdýr. Bunu yaparken, olabildiðince az tüketmeleri (en düþük ücret alýnmasý tek baþýna yeterli deðildir) de zorunludur. Bunun en emin
yolu, fiyatlar ile ücretler arasýndaki makasý açmaktan geçer. Yani olabilecek en düþük ücretle çalýþan kitleler ödenebilecek en yüksek
fiyattan mal almak zorundadýrlar. Özelleþtirilmiþ bir Telekom, telefon ücretlerinin olabildiðince artýrýlmasýnýn olanaklarýný emperyalist
tekellere verirken, ayný þekilde özelleþtirilen
bir TEDAÞ elektrik fiyatlarýnýn istenildiði ölçüde artýrýlmasýný olanaklý hale getirecektir. Bunun sonucu ise, en az haberleþme ve en az

aydýnlatma, en az elektrikli ev eþyasý kullanmadýr. Ýþte Türkiyenin otoyollarla baþladýðý
çað atlamanýn ulaþmak üzere olduðu yer
burasýdýr.
Tüm bu geliþmelerin, tekil bireylerin ve
ailelerin yaþamlarýnda nasýl bir alt-üst olma etkisi yapacaðý, kendi çýkarý dýþýnda birþeyi düþünmemeye alýþtýrýlmýþ yeni bir kuþaðýn yaþamýný nasýl deðiþtireceði konusunda fazla birþey söylemeye de gerek yoktur. Ve bunun siyasal yansýsý ise, Ýthalat Patlamasýndan Faþist-Mafya Cumhuriyetine[*] yazýmýzda belirttiðimiz geliþme, yani post-modernist darbenin doðal ve kaçýnýlmaz sonucudur. Öyle bir
ortamda, kimsenin demokrasiden söz etmeye ne zamaný, ne de gücü olacaktýr. 19
Aralýk 2000 günü cezaevlerine yönelik operasyonun yapýlýþ tarzý (tüm cezaevleri duvarlarýnýn iþ makinalarýyla yýkýlmasý) kimseye birþey
ifade etmemiþse de, 2001 yýlýnda pek çok
duvarýn yýkýlarak daha görünür olacaðýný
þimdiden söyleyebiliriz.
Bütün sorun, ülkenin ve insanlarýn bugün
karþý karþýya olduðu bu yazgýdan kurtulup
kurtulamayacaðýdýr. Her zaman olduðu gibi,
ne denli soyut, ne denli gerçek dýþý, ne
denli hayal olarak nitelenirse nitelensin, sorun, devrim sorunudur. Türkiyenin gerçek
yazgýsý da budur.

[*]
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Ulaþ Bardakçýnýn Arnavutköy Üvez
Sokak No. 8/1deki evde gizlendiði istihbar edilmesi üzerine, 19 Þubat 1972 günü
saat 07.00de mezkur mahalle Komiser
Muavini Alican Özgenler baþkanlýðýnda polis memurlarý Reþat Okutan, Tamer Gürbüz, Tayfun Ergüven, Turan Koçak, Salim
Somun ve Habib Gürden müteþekkil tim
gelmiþ, ayrýca ev çevresinde asker ve toplum zabýtasý kuvvetlerince çevre emniyeti
alýnmasýný müteakip Alican Özgenler, Reþat Okutan, Tamer Gürbüz ve Turan Koçak, Ulaþ Bardakçýnýn gizlendiði öðrenilen Lale Arýkdala ait daire kapýsýný çalmýþlardýr. Görevliler, kapýyý açan Lale Arýkdala
evde arama yapacaklarýný, baþkaca kimse olup olmadýðýný sorduklarýnda, adý geçenin gayet soðukkanlý bir þekilde evde
yalnýz oturduðunu baþka bir kimse olmadýðýný beyan etmesi üzerine tim mensuplarý derhal eve girerek salon salomanje,
bir küçük oda, bir küçük koridor, mutfak
ve 2 odadan ibaret dairede arama yapmaya baþlamýþlardýr. Komiser muavini Alican Özgenler ve görevli memurlardan ikisi
Lale Arýkdaldan gerekli görülen bazý konularý sorarken, polis memuru Reþat Okutan küçük koridor nihayetindeki odaya
girmiþ, oda kapýsý soluna düþen köþedeki
karyola üzerinde bir erkek ceketinin bulunduðunu görerek arkadaþlarýna burada
erkek elbiseleri var diye seslendiðinde bu
sýrada karyolanýn karþýsýndaki duvara bitiþik bulunan vinylexten mamul gardrop ön
tarafýnýn açýldýðýný, bir tabanca namlusunun dýþarý doðru uzatýldýðýný görmesiyle
birlikte, Ulaþ Bardakçý tarafýndan tabanca
ile atýþa baþlanýlmýþtýr. Bu durum karþýsýnda polis memuru Reþat Okutan ile oda
penceresi dýþýnda bulunan diðer görevliler de karþý atýþta bulunmalarý sonucu,
Ulaþ Bardakçý, isabet eden kurþunlar sebebiyle ölmüþ, görevli polis memuru Reþat
Okutan ve Tamer Gürbüz hayati tehlike
arzedecek þekilde yaralanmýþlardýr.
Görevlilerce mahallinde yapýlan tesbit
ve tahkikte: Ulaþ Bardakçý tarafýndan çatýþmada kullanýlan 9 mm. çaplý SmithWesson marka tabanca ve 62 adet ayný
çaplý mermi, yasaklanmýþ Marksist-Leninist
kitaplar ile Ulaþ Bardakçýnýn üzerinden
11.853,50 lira ve ayrýca gizli haberleþmeyi
saðlamada kullanýlan harfleri ifade eden
muayyen þekillerden ibaret þifre belgesi
bulunarak, güvenlik kuvvetlerince zaptedilmiþtir.
THKP-C Davasý Ýddianamesi

ULAÞ BARDAKÇI

1947 Hacýbektaþ/19 Þubat 1972 Ýstanbul

Hele Ulaþa Ulaþa
Ulaþ benzerdi güneþe
Ulaþ gardaþ can veriyor
Yüreðim düþtü ateþe.
Ulaþýn elinde mavzer
Mavzeri türküye benzer,
Bizimkiler böyle ölür
Böyle ölür bizimkiler
Tohumlar düþtü topraða
Dokundu yeþil yapraða
Kurban olam kurban olam
Seni yaratan topraða.
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ÝLKER AKMAN
1950 Ankara
26 Ocak 1976/Beylerderesi
1950 yýlýnda doðan Ýlker yoldaþ, devrimci mücadeleye ODTÜye
girdikten sonra aktif olarak katýlmýþtýr. Bu yýllarda öðrenci hareketinde yer alýrken, 1971-72 döneminde THKP-C saflarýnda yer almýþtýr.
Kýzýldereden sonra yeniden örgütlenme çalýþmalarýna katýlarak THKPC/HDÖnin kurucularýndan birisi olmuþtur. THKP-C/HDÖ Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak Marmara ve Güney-Doðu Bölge Yöneticiliði yaptý ve 26 Ocak 1976 günü Malatyada Beylerderesindeki çatýþmada diðer iki yoldaþýyla birlikte þehit düþtü. Ölümünden kýsa bir
süre önce hazýrladýðý Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz adlý
yazýsý bulunmaktadýr.

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

YUSUF ZÝYA GÜNEÞ
1955
26 Ocak 1976/Beylerderesi
1955 yýlýnda doðdu. 1971deki silahlý mücadelenin etkisiyle THKPC sempatizaný olarak devrimci mücadeleye katýldý. ODTÜ-Mühendislik Fakültesine girdikten sonra THKP-C/HDÖ üyesi olarak mücadeleye
profesyonel olarak devam etti. Örgütün ilk silahlý eylem kadrolarýndan olan Yusuf Ziya yoldaþ, Ýlker ve Hasan Basri yoldaþlar ile birlikte Sivasda gerçekleþtirdikleri silahlý eylemlerden sonra Malatyada
oligarþinin zor güçleriyle giriþtikleri ilk silahlý çatýþmada yer aldý. Bu
çatýþmadan iki gün sonra, 26 Ocak 1976 da kuþatýldýklarý Beylerderesindeki silahlý çatýþmada iki yoldaþýyla birlikte þehit düþtü.
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YÜKSEL ERÝÞ
1951 Tekirdað/Þarköy
21 Ocak 1977/Trabzon
1951 yýlýnda Tekirdaðýn Þarköy ilçesinde doðdu. Devrimci mücadeleye, Ankara Gazi Eðitim Enstitüsünün Müzik bölümüne girdikten sonra aktif olarak katýldý. 30 Mart 1972deki Kýzýldere olayýndan sonra THKP-Cnin yeniden örgütlenmesinde etkin olarak
çalýþtý. 1974 yýlýna kadar ülkenin deðiþik yerlerinde örgütlenme çalýþmalarýný sürdürdü. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn
Devrimci Öncülerinin kurucularýndan olan Yüksel yoldaþ, ülkenin
deðiþik bölgelerinde örgütcü ve yönetici olarak görev yaptý. 1976
yýlýna kadar sürdürdüðü Güney Anadolu bölge yöneticiliðinden Karadeniz bölge yöneticiliðine atandý ve kýr gerillasýnýn stratejik hazýrlýklarýný yönetti. THKP-C/HDÖ Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak
26 Ocak Harekâtý için bulunduðu Trabzonda 21 Ocak 1977 günü
þehit düþtü.

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

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