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Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

KURTULUÞ CEPHESÝ
Zafer Bizim Olacaktýr !

http://www.kurtuluscephesi.com

YIL: 12

SAYI: 63

Silahlý propaganda, askeri deðil politik
mücadeledir. Ferdi deðil, kitlevi mücadele
biçimidir. Yani silahlý propaganda, pasifistlerin iddia ettiði gibi kesin olarak terörizm
deðildir. Bireysel terörizmden amaç ve
biçim olarak farklýdýr.
Mahir Çayan
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EMPERYALÝST
SAVAÞ STRATEJÝSÝ:
TERÖRÝZM

ÝÇÝNDEKÝLER

DEVRÝMCÝ TERÖR
VE
TERÖRÝZM
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THKP-C/HDÖ-Genel Komitesi tarafýndan 15
Eylül tarihinde yayýnlanan 27 Nolu bildiri.
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11 Eylül günü World Trade Center ve ABD Savunma Bakanlýðýna (Pentagon) yönelik gerçekleþtirilen eylemler ile Amerikan emperyalizminin kontr-gerilla yöntemleri ve terörizm stratejisinin iliþkisinin bir deðerlendirilmesi.



CHE GUEVARA
... ÝKÝ, ÜÇ DAHA FAZLA
VÝETNAM
THKP-C/HDÖ SAVAÞÇILAR
LEVENT ERTÜMER
FARUK AÇÝL
ZÝYA ERDÖNMEZ
SERDAR SOYERGÝN
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MENKUL KIYMETLER
BORSASI KAZANDIRMAYA
DEVAM EDÝYOR (MU)?

KURTULUÞ CEPHESÝ

SORUMLU (V.i.S.d.P) : Sezai Görür
Yazýþma Adresi:
Postfach 2501
55514 Bad Kreuznach / Deutschland

Chenin 8 Ekim 1967de Bolivyada öldürülmesinin 34. yýlý anýsýna.

Onlar,
dövüþerek
öldüler...
1997 Asya Krizi ile baþlayan dünya ekonomik bunalýmýnýn geliþimini ve günümüzde emperyalist metropollerdeki sonuçlarýný irdeleyen
bir yazý.

DÜNYADA
EKONOMÝK
BUNALIM

KAVRAM

Kurtuluþ Cephesinin Mart-Nisan 1999 tarihli 48.
sayýsýnda yayýnlan devrimci terör ile terörizm
arasýndaki farklýlýklarý irdeleyen bir yazý.
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Kapitalizmin kitleleri mülksüzleþtirmesinin bir
aracý olarak kullanýlan menkul kýymetler borsasýnýn dünü ve bugününe iliþkin bir yazý.
Orhan Hançerlioðlunun hazýrladýðý Felsefe Ansiklopedisinde yer alan Kavram sözcüðünün
etimolojik, felsefik ve sosyolojik anlamýný açýklayan maddesi.

Ýnternet Adresi:
http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
E-Mail Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.com
Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda basýlmýþtýr.
Baský Tarihi: 5 Ekim 2001

Ederi: 500.000 TL.
5 DM - 15 FFr.
5 Sfr. - 6 NG
Abone Ederi:
10 Sayý ..... 70 DM
15 Sayý ..... 100 DM
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TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
GENEL KOMÝTESÝ
27 Nolu Bildiri

ÝÞÇÝLER!
KÖYLÜLER!
ÝLERÝCÝ, YURTSEVER VE DEMOKRAT
TÜM HALKIMIZA
VE DÜNYA HALKLARINA!
11 Eylül 2001 günü, ABDnin New-York kentinde Dünya Ticaret Merkezi olarak adlandýrýlan binalar ile Washington kentindeki ABD Savunma Bakanlýðýna (Pentagon)
yönelik olarak gerçekleþtirilen saldýrýlardan sonra, Amerikan emperyalizmi terörizme
karþý savaþ çýðlýklarýyla dünya çapýnda yeni bir baský ve terör dönemini baþlatmýþtýr.
Amerikan emperyalizmi, binlerce kiþinin ölümüne yol açan saldýrýlarýn sorumlusu
olarak Suudi asýllý Usama bin Ladeni parmakla göstererek, terörizme ve teröristlere karþý yüzyýlýn savaþýný baþlatýrken, bu savaþý kazanmak için demokratik hak
ve özgürlüklerden fedakarlýk etmek gerektiðini tüm dünyaya kabul ettirmek için de
yoðun bir propagandaya giriþmiþtir.
Amerikan emperyalizminin yapmak istediði, kendisinin sivil ya da askeri her kuruluþuna yönelik silahlý ya da silahsýz her eylemi terörist eylem olarak kabul ettirmek
ve bu teröristlere karþý, iþkencelerden katliamlara, askeri darbelerden ölüm mangalarýna kadar her türden yöntemi meþru ve haklý göstermektir. Dünya çapýnda emperyalist sistemin jandarmalýðýný üstlenmiþ olan Amerikan emperyalizmi, bu yolla, bugün
ve gelecekteki tüm ulusal ve halk kurtuluþ savaþlarýna ve devrim mücadelelerine karþý
yürüttüðü ve yürüteceði teröre karþý dünya halklarýný pasifize etmeye çalýþmaktadýr.
Bugün herkesin çok iyi bildiði gibi, 11 Eylül günü gerçekleþtirilen eylemlerin sorumlusu olarak gösterilen Usama bin Laden, bizzat Amerikan emperyalizminin komünistlere karþý eðittiði, silahlandýrdýðý ve finanse ettiði bir kiþidir. CIA tarafýndan yönlendirilen
ve yönetilen Usama bin Laden, komünizme karþý yeþil kuþak stratejisi çerçevesinde
CIAnýn anti-komünist ve kontr-gerilla teknikleriyle eðitilmiþtir. CIAnýn anti-komünist ve
kontr-gerilla tekniklerinin en temel unsuru her zaman terör olmuþtur. Latin-Amerikada
ölüm mangalarý oluþturarak ilerici, demokrat, yurtsever insanlarý katlederek kitle pasifikasyonu saðlamaya çalýþan CIA, ülkemizde MHPli faþist milisleri finanse ederek kitle katliamlarý düzenlemiþtir. Amerikan emperyalizminin CIA aracýlýðýyla yürüttüðü karþý-devrimci faaliyetler, her zaman kitlelerin terörle sindirilmesine ve yýldýrýlmasýna dayandýrýlmýþtýr ve hedef her zaman siviller olmuþtur.
Sivillere yönelik terör Amerikan emperyalizminin anti-komünist, karþý-devrimci
faaliyetlerinin ana konseptidir.
Ýþte bu anlayýþla (konsept) Amerikan emperyalizmi tarafýndan eðitilmiþ olan Usama bin Laden vb. anti-komünist kiþi ve örgütler, dünyanýn her yerinde Amerikan emperyalizminin çýkarlarýnýn savunucusu olarak kitlelere saldýrmýþlar, onlarý katletmiþler,
iþkenceden geçirmiþlerdir.
Ve 11 Eylül günü, CIAnýn kendi terör konsepti ile eðittikleri, ayný konseptle kendisine saldýrmýþlardýr. Bu nedenle, 11 Eylül saldýrýsýnýn kim tarafýndan yapýldýðý deðil,
hangi anlayýþla yapýldýðý önemlidir.
Bugün Amerikan emperyalizmi, 11 Eylül saldýrýsýný bahane ederek, dünya çapýnda
devrim mücadelelerine karþý topyekün bir saldýrý ve örgütlenmeye gitmektedir. SSCBnin
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daðýtýlmýþlýðýnýn üzerinden on yýl geçmeden emperyalist sistemin bir bütün olarak içine girdiði ekonomik bunalým onlarý korkutmaktadýr. Ülkemizdeki söylemle ifade edersek, dünya ekonomik buhranýnýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yaratacaðý sosyal
patlamadan korkmaktadýrlar. Son yirmi yýldýr globalizm, yeni dünya düzeni söylemiyle demokrasi propagandasý yapan Amerikan emperyalizmi, bu korkusuyla geribýraktýrýlmýþ ülkelerde demokratik hak ve özgürlükleri askýya almak zorunluluðu içindedir. Bu açýdan, 11 Eylül saldýrýsý, Amerikan emperyalizmi için yeni bir fýrsat yaratmýþtýr.
Bugün Amerikan emperyalizmi, baþta Afganistan olmak üzere bazý ülkelerde radikal islamcýlara karþý kendi kamuoyunu yatýþtýracak bazý askeri operasyonlar sonrasýnda dünya çapýnda oluþacaðýný düþündüðü hava içinde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yeni
düzenlemelere gidecektir. Bu yeni düzenlemeler, zaten sýnýrlandýrýlmýþ ve görüntüsel
demokratik hak ve özgürlükleri daha da sýnýrlayarak ya da tümden ortadan kaldýrarak
devrimci mücadelelerin geliþimini engellemeyi amaçlayacaktýr.
Amerikan emperyalizmi bu amacýna ulaþabilmek için ilk iþ olarak, global ölçekte
terörist örgütler listesi hazýrlamaya giriþmiþtir. Tüm devrimci örgütleri kapsayacak bu
listeden yola çýkarak, baþta geri-býraktýrýlmýþ ülkeler olmak üzere, dünya çapýnda terörizme karþý savaþ için bireysel özgürlüklerden vazgeçilmesini kabul eden bir kamuoyu
oluþturacaktýr. Böylece terörizme karþý savaþ propagandasýyla geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde askeri darbelerin ve askeri müdahalelerin önü açýlmýþ olacaktýr.
Bizler, dünya çapýnda yürütülen devrimci mücadelelerin ülkemizdeki bir parçasý
olarak, emperyalizmin sivillere yönelik terör ve katliamlarýna defalarca tanýk olduk
ve yaþadýk. Hiçbir zaman onlarýn kullandýðý yöntemleri kullanmadýk ve kullanmak durumunda olmadýk.
Bizler, her zaman emperyalizm ile emperyalist ülkelerin halklarýný birbirinden özenle ayýrdýk.
Bizlerin amacý, emperyalist sömürüden kurtulmuþ, baðýmsýz ve demokratik bir ülke
yaratmaktýr. Bu amaca ulaþmak için yürüttüðümüz mücadele, her zaman emperyalizmin ve onun yerli iþbirlikçilerinin terör ve þiddetine karþý yürütülmüþtür, yürütülecektir.
Emperyalizme ve onun yerli iþbirlikçilerine karþý yürüttüðümüz mücadele, ülkemizin baðýmsýzlýðý, halkýmýzýn özgürlüðü ve insanlýðýn kurtuluþu mücadelesidir. Doðal olarak, böylesine amaçlar için yürütülen mücadelenin araçlarý da buna uygun olmak
durumundadýr ve bu amaçlara uygun kurallara sahiptir.
1971 yýlýnda Mahir Çayan yoldaþ tarafýndan kaleme alýnan THKCnin I Nolu bildirisinde savaþýmýzýn kurallarý açýkça ifade edilmiþtir:
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, kendi saldýrý noktalarý dýþýnda kalan hedeflere yönelen ve halkýn saflarýna da zarar veren hiçbir maceraperestin ve gangsterin sorumluluðunu üzerine almaz. Çocuk kaçýrmak, kadýnlara iliþmek,
emperyalistlerle doðrudan doðruya iliþkisi olmayan kimselere, esnafa, parababasý bir avuç hain dýþýndaki orta derecedeki zenginlere, yani orta burjuvaziye
saldýrmak, zarar vermek devrimci eylem olamaz. Bunlar adi gangsterlik olaylarýdýr. Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, bu gibi olaylarý þiddetle kýnar. Amerikalý emperyalistlere, finans kapitalizmin temsilcilerine, zalimlere ve halk düþmanlarýna
yönelen her harekete ise saygý duyar ve bunlarý sonuna kadar destekler. Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, savaþçýlarýnýn bütün eylemlerini kendi bültenleri ile
halka açýklar. Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, halk düþmanlarýný, iþkencecileri,
zalimleri, soyguncularý yargýlar, cezalandýrýr. Onlardan döktükleri kanýn ve yaptýklarý zulmün hesabýný sorar.
Bizler, THKP-C/HDÖ olarak, bugüne kadar bu bakýþ açýsý ile savaþtýk ve savaþýyoruz.
Savaþýmýz kurtuluþa kadar sürecektir. Bu süreçte, Amerikan emperyalizminin ve onun
yerli iþbirlikçilerinin terörü ne kadar artarsa artsýn, biz kendi amaçlarýmýza ulaþmak
için kendi kurallarýmýzla ve araçlarýmýzla savaþmaya devam edeceðiz.

"

YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI
YAÞASIN HALK SAVAÞI
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
THKP-C/HDÖ
15 Eylül 2001
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Emperyalist Savaþ Stratejisi:
Terörizm

11 Eylül günü, kimilerine göre Amerikanýn simgelerine, kimilerine göre dünyanýn beynine yönelik olarak gerçekleþtirilen
eylemler sonrasýnda uluslararasý terör ve
terörizm gündemin ilk sýrasýna oturmuþtur.
Amerikan emperyalizminin sözcülerinin
ifadesiyle, parmaklar Usama bin Ladeni
eylemlerden dolayý sorumlu gösterirken,
ABD, baþkaný W. Bushun talimatýyla uluslararasý terörizme karþý yeni savaþ baþlatmaya karar vermiþtir. Ancak eylemlerin yarattýðý ilk þaþkýnlýk geçer geçmez, dünyanýn
her yerinde ABDnin yeni savaþýnýn ne olduðu, ne olacaðý, nereye yöneleceði ve bunun olasý sonuçlarý, ulusal çýkarlar vb. söylemleriyle tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Yine de,
baþta diðer emperyalist ülkeler olmak üzere, Amerikan emperyalizminin yeni savaþý
konusunda kaygýlar ve çekinceler ileri sürmekle birlikte, uluslararasý terörizm ya da
terörizm konusunda hemfikir olduklarýný
açýkça ilan etmiþlerdir.
Böylece, 21. yüzyýlýn savaþlarý adýyla
terörizme karþý yeni bir haçlý seferinin
Amerikan emperyalizminin öncülüðünde
baþlatýlacaðý kesinleþmiþtir.
Oysa ki, Amerikan emperyalizminin terörizme karþý savaþý, dünya devrimci
mücadelelerine karþý sürdürülen karþý-devrimci savaþýn yeni bir söylemi olarak
1960lardan günümüze kadar, hemen her
düzeyde sürdürülmektedir. Bu nedenle, hiçbir yeniliðe sahip deðildir.
Bugün, dün olduðu gibi, terörizmin ne
olduðundan çok, emperyalistlerin terörizme karþý savaþ söylemiyle neyi kastettikleri
ve ne yaptýklarý önemlidir. Dolayýsýyla, terör ve terörizmin ne olduðunu anlayabil-

mek için, emperyalizmin bunlarla neyi kastettiðini ve bunlara karþý ne yaptýðýný bilmek
gereklidir.
Amerikan emperyalizmine göre, terörizm (ki CIAnýn temel belirlemelerinden
birisidir), dünyanýn herhangi bir yerinde
Amerikan emperyalizminin çýkarlarýna yönelik her türlü silahlý ya da silahsýz saldýrýyý
kapsamaktadýr. Bu baðlamda, Amerikan
emperyalizminin sivil ya da askeri hedeflerine yönelik, silahlý ya da silahsýz her
eylem (ister bireysel, ister örgütsel, isterse
kitlesel ölçekte gerçekleþtirilsin) terördür,
terörist eylemdir.
Bu çerçevesi ile, Amerikan emperyalizminin terör tanýmý, açýk biçimde Amerikan emperyalizmini taciz eden, rahatsýzlýk
yaratan her faaliyeti kapsamýna almaktadýr.
Bu nedenle, yani Amerikan emperyalizmine yönelik, silahlý ya da silahsýz, örgütsel ya
da kitlesel her faaliyet ve eylem terör olarak tanýmlandýðýndan, bu eylemlerde masum insanlarýn ya da sivillerin zarar görüp
görmemesi gibi bir ölçü de sözkonusu deðildir. Dünyanýn herhangi bir yerinde bulunan ABD askerlerine yönelik askeri savaþtan, ABD kuruluþlarýna ve uluslararasý tekellerine yönelik silahlý eylemlere kadar, her
eylem terör eylemi olarak bir kez kabul
edildi miydi, emperyalizme karþý yürütülen
tüm ulusal ve halk kurtuluþ hareketleri de
terörist hareketler olarak kolayca tanýmlanabilmektedir. Amerikan emperyalizmi
tarafýndan terörist ilan edilebilmek için,
emperyalizme ve onun yerli iþbirlikçilerine
karþý silahlý mücadelenin zorunlu olduðunu
kabul etmek yeterli olmaktadýr. Böylece,
1960larda Vietnam Ulusal Kurtuluþ Ordusu
Vietkong teröristleri olarak, ilk sýrada yer
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almýþtýr.
Amerikan emperyalizminin terörizm
söyleminin akademik tanýmlanmasý ise, siyasal nitelikli amaçlara ulaþmak için kullanýlan ve psikolojik yaný aðýr basan bir savaþ biçimi; siyasal süreci etkilemeyi amaçlayan þiddet eylemleri þeklinde olmaktadýr.
Bu akademik terörizm tanýmý, 1960lý yýllarda Latin-Amerikada baþlayan þehir gerilla savaþlarýyla birlikte geliþtirilmiþtir. Böylece,
terörizme karþý mücadele paravanasý altýnda Amerikan emperyalizminin CIA aracýlýðýyla organize ettiði kontr-gerilla faaliyetleri,
her durumda psikolojik savaþ temelinde
yürütülmüþtür.
Ülkemiz somutunda yýllardýr sürdürülen
psikolojik savaþ, Orgeneral Nejdet Uruðun
4 Aralýk 1979 tarihinde Sýkýyönetim Komutanlarý toplantýsýna sunduðu raporda þöyle
tanýmlanmýþtýr:
Bu strateji anarþistleri, halktan fiziki ve psikolojik olarak tecrit ederken, halktan personel, malzeme ve
istihbarat desteði almalarýný önleyebilmelidir. Psikolojik harekât, bu stratejinin büyük bölümünü teþkil etmeli
ve ayaklanmayý yok etmesi kadar
mani de olabilmelidir. Anarþistlerin
teþkilatlarýný ve yönetici kadrosunu
bertaraf etmek veya tesirsiz hale getirmek bu stratejinin temel ilkesi olmalýdýr. Her ayaklanma hareketinin
nüvesini teþkil eden ve ekseriyetle
küçük bir grubun oluþturduðu merkezi yönetici kadrosu (liderler) çok iyi
gizlenmesine raðmen, meydana çýkartýlmalý, yok edilmeli ya da baþka
þekillerde tesirsiz hale getirilmelidir.
Vurucu tedhiþ unsurlarýnýn (kuvvetlerinin) yok edilmesi stratejinin formüle edilmesinde dikkate alýnacak diðer
bir unsurdur. Bu unsurlar üzerinde
baský, öncelikle polis ve diðer güvenlik kuvvetlerince sürdürülür. Ve zayiat vermelerine, ikmal maddelerinin
tahribine, morallerinin bozulmasýna
çalýþýlýr. Bu arada strateji, anarþistlere
eylemlerini gönüllü olarak durdurmalarý hususunda ikazda bulunan müspet programlarý da ihtiva etmelidir.
Görüldüðü gibi, daha terörizm söyleminin dünya çapýnda yaygýnlaþmadýðý bir
evrede, zamanýn orgenerali Nejdet Uruð
anarþistlere karþý izlenecek stratejinin temeline psikolojik savaþý yerleþtirmiþtir.

1970lerde þehir þakileri, anarþistler olarak tanýmlanan þehir gerillasý, 1980lerden
sonra teröristler þeklinde genel bir söyleme oturtulurken, karþý strateji bir ve ayný
kalmýþtýr: Psikolojik savaþ.
Salt ülkemizdeki söylemler ve uygulamalar bile, 11 Eylül günü New-York ve Washingtonda gerçekleþtirilen eylemler sonrasýnda tüm dünya çapýnda propagandasý
yapýlan ve 21. yüzyýlýn savaþý olarak lanse
edilen terörizme karþý savaþýn hiçbir yeniliðe sahip olmadýðýný açýkça göstermektedir.
Diðer yandan, psikolojik savaþ, savaþ
tarihi kadar eski bir olgudur.
Clausewitz, 1832 yýlýnda yayýnladýðý Savaþ Üzerine adlý kitabýnda þöyle yazmaktadýr:
Savaþ, hasmý irademizi yerine
getirmeye zorlayan bir þiddet hareketidir.[*]
Dolayýsýyla, savaþta, düþmanýn iradesinin
kýrýlmasý belirleyici yere sahiptir. Ýrade ise,
burjuva bilim adamlarýna göre psikoloji
alanýna girmektedir. Bu nedenden dolayý
Pentagon, savaþ tarihini, psikolojik savaþýn bir gerçekliði olarak deðerlendirmektedir. Bu, ayný zamanda, savaþýn emperyalist
askeri teorisyenler tarafýndan topyekün
savaþ (total war) olarak tanýmlanmasýyla
da çakýþmaktadýr. 11 Eylül sonrasýnda Amerikan emperyalizminin terörizme karþý yeni
savaþýna iliþkin yapýlan tüm açýklamalar da,
bu yeni savaþýn topyekün savaþ konsepti ile yürütüleceðini açýkça göstermektedir.
Topyekün savaþ ise, ilk kez zamanýn
Alman genelkurmay baþkaný Ludendorff tarafýndan 1920lerde ortaya atýlmýþ ve Nazi
Almanyasý tarafýndan II. yeniden paylaþým
savaþýnda savaþ konsepti olarak her alanda uygulanmýþtýr.
Ludendorff, Topyekün Savaþ adlý kitabýnda, savaþýn, bir ulusun ve ülkenin tüm
toplumu tarafýndan desteklenmesi gereken
ve desteklenen niteliðe dönüþtüðünü söyleyerek, savaþ stratejisinin bu dönüþüme uygun olarak topyekün savaþ stratejisi olmasý gerektiðini söylemektedir. Ludendorffa
göre, savaþ eylemi, sadece düþmanýn silahlý
güçlerine yönelik bir faaliyetle sýnýrlandýrýlmamalý; tersine, savaþ, düþmanýn savaþta
direnme gücünü oluþturan tüm toplumsal
[*]

Clausewitz, Savaþ Üzerine, s. 44, May Yay.
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dayanaklarýný da ortadan kaldýrmayý esas
almalýdýr. Bu tanýmlamaya göre, yeni savaþ
stratejisi, düþmanýn tüm silahlý güçlerini
ve nüfusunu imha etmeyi hedeflemek durumundadýr.
II. yeniden paylaþým savaþýnda Hitler ordularýnýn uyguladýðý bu topyekün savaþ
stratejisi, tüm savaþ boyunca diðer emperyalist ordular tarafýndan da benimsenmiþtir.
Bunun en tipik sonuçlarý ise, Londranýn Alman uçak ve roketleriyle ve Frankfurtun
Ýngiliz ve Amerikan uçaklarýyla bombalanmasý olmuþtur. Her iki saldýrýda da, ellibinin üzerinde sivil yaþamýný yitirmiþtir.
Görüleceði gibi, emperyalist genelkurmaylarýn 1920lerden itibaren kabul ettikleri
topyekün savaþ stratejisi, günümüzün kavramlarýyla ifade edersek, cephe gerisine
yönelik psikolojik savaþ temelinde yürütülmektedir. Uzun yýllardan beri Ýsrailin Filistinlilere karþý uyguladýðý bu strateji, hemen her
durumda, Filistinlilerin silahlý eylemlerine
karþýlýk olarak (misilleme) Filistin yerleþim
yerlerini bombalamak ve buldozerlerle buralarý yýkmak þeklinde uygulanmýþtýr. Amaç,
halký yýldýrmak ve iradesini kýrmaktýr.
Burjuva aydýnlarý arasýnda genel kabul
gören bir baþka tanýma göre, terör, insanlarý yýldýrmak, sindirmek yoluyla onlara belli
düþünce ve davranýþlarý benimsetmek için
zor kullanma ya da tehdit etme eylemidir.
Bu taným esas alýndýðýnda, emperyalist savaþ stratejilerinin terör stratejileri olduðunu söylemek fazlaca yanlýþ olmayacaktýr.
Özellikle 1960larda Latin-Amerikada baþlayan þehir gerilla savaþlarýyla birlikte CIA tarafýndan planlanan ve Pentagon tarafýndan
icra edilen kontr-gerilla stratejileri, topyekün savaþ stratejisinin en yeni örnekleri
olurken, ayný zamanda psikolojik savaþla
özdeþleþmiþtir. Böylece, günümüzde emperyalist ülkelerin savaþ stratejilerini askeri savaþ ve psikolojik savaþ olarak birbirinden ayýrmak olanaksýz hale gelmiþtir.
1991 yýlýnda T. Özal döneminde çýkartýlan Terörle Mücadele Yasasýnda terör,
baský, cebir ve þiddet, korkutma, yýldýrma,
sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle,
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik
düzenini deðiþtirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüðünü bozmak,
Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlýðýný
tehlikeye düþürmek, devlet otoritesini zaafa
uðratmak veya yýkmak veya ele geçirmek,

temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dýþ güvenliðini, kamu düzenini veya
genel saðlýðý bozmak amacýyla bir örgüte
mensup kiþi veya kiþiler tarafýndan giriþilecek her türlü eylemler þeklinde tanýmlanmýþtýr.
Halen yürürlükte olan Terörle Mücadele Yasasýna göre, terör, herþeyi ve her türlü eylemi kapsamaktadýr. Dolayýsýyla, terörizme karþý savaþ, ayný þekilde, her alaný
ve her türlü karþý-eylemi içermek durumundadýr ve yasa, bu karþý-eylemleri haklý ve meþru göstermeyi amaçlamaktadýr.
Elbette, böylesine herþeyi kapsayan terör tanýmlarýyla ya da yasalarla haklýlýk ve
meþruiyet saðlanamamaktadýr. Bu nedenle, tüm propaganda araçlarý ve örtülü operasyonlar kullanýlarak, terör ve terörizm
konusunda kamuoyunun koþullandýrýlmasý
gerekmektedir. Bu, ayný zamanda, psikolojik savaþýn ayrýlmaz bir parçasýný oluþturmaktadýr. Bir baþka deyiþle, emperyalist
basýn ve yayýn kuruluþlarýyla yürütülen dezinformasyon faaliyetleri emperyalist ülkelerin psikolojik savaþ stratejisinin temel
belirleyicilerinden birisidir. Bu baðlamda,
gerçeðin tahrif edilmesi ve yeniden kurgulanmasý olarak dezinformasyon, her durumda alabildiðine kullanýlan araçtýr.
11 Eylül sonrasýnda Amerikan emperyalizminin birbiri ardýna yaptýðý açýklamalar
izlendiðinde açýkça görülen, dezinformasyon yoluyla, herþeye ve her yere yönelik eylemi haklý ve meþru göstermeye çalýþtýðýdýr.
New-York ve Washington eylemlerinin hemen ardýndan tüm parmaklar Usama Bin
Ladeni gösterirken, ayný zamanda terör örgütleri ve terörist eylemler listeleri yayýnlanmaya baþlanmýþtýr. Afganistan, Irak, Libya, Lübnan, Filistin, Yemen gibi ülkeler
terörist ülkeler olarak eylemlerin arkasýndaki destek üsleri olarak sunulurken, Almanya, Ýsviçre gibi ülkeler de geçiþ ülkeleri olarak gösterilmektedir.[*] Çok geçmeden, bu listeye, Küba, Venezüella, Peru, Kolombiya gibi ülkelerin de eklenmesi þaþýrtýcý
Usama Bin Ladenin Amerikan borsasýnda para
kaybettiði için intikam aldýðý ya da borsalarýn düþmesini saðlayarak ucuza hisse senetleri toplamayý
planladýðý türünden deli saçmasý dezinformasyon
haberleri de medyada yer almaktadýr. Þüphesiz,
bu türden haberler deli saçmasý olsa da, Hitlerin
Propaganda Bakaný Göbelsin, yalan söyleyin, mutlaka inanan çýkar sözlerine CIAnýn ne denli deðer verdiðini de göstermektedir.
[*]
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olmayacaktýr.
Diyebiliriz ki, baþta Amerikan emperyalizmi olmak üzere, tüm emperyalist ülkelerin ulusal ve halk kurtuluþ savaþlarýna karþý
savaþ stratejileri terör stratejisidir ve bu
stratejinin esasý psikolojik savaþtýr. Bu savaþýn en temel ideolojik aygýtý ise, medya ve medya aracýlýðýyla yürütülen dezinformasyondur. Dolayýsýyla, emperyalizmin
terörizmle mücadele söylemiyle silahlý
devrimci mücadelelere karþý yürüttüðü ve
yürüteceði psikolojik savaþ, salt askeri savaþ olmayýp, ayný zamanda ideolojik-politik
bir savaþtýr.
Burada, Amerikan emperyalizminin baþýný çektiði terörle savaþýn, gerillaya karþý
savaþla, yani kontr-gerilla yöntemleriyle bir
ve ayný olduðunun da altýnýn çizilmesi gereklidir.
Herkesin bilebileceði gibi, Amerikan emperyalizminin kontr-gerilla yöntemlerinin temel amacý, gerilla ile halk kitlelerini birbirinden ayýrmak ve bu yolla gerillayý tecrit etmektir. Bir baþka deyiþle, kontr-gerilla yöntemleri, halk kitlelerinin tepkilerinin pasifize edilmesini, yani kitle pasifikasyonunu
esas alýr. Kitle pasifikasyonu gerçekleþtirilebilindiði oranda gerillanýn tecrit edilmesi olanaklý hale gelmektedir. Bu nedenle, Amerikan emperyalizminin silahlý devrimci mücadeleye karþý yürüttüðü karþý-devrimci faaliyetin aðýrlýk noktasý kitle pasifikasyonudur.
Kitle pasifikasyonunda kullanýlan araçlar ise,
her türden kitle hareketine yönelik þiddet,
iþkence, toplu tutuklamalar vb.dir. Bu yüzden, kitlelere ve kitle eylemlerine yönelik
saldýrýlar (resmi silahlý güçler ya da faþist
milisler aracýlýðýyla), Amerikan emperyalizminin kontr-gerilla yöntemlerinin somut görünümleridir. Kitlesel katliamlarýn Amerikan emperyalizminin kontr-gerilla yöntemlerinin ayrýlmaz bir parçasýný oluþturmasý,
ayný zamanda, onun terör yöntemlerini en
yaygýn biçimde kullandýðýný ifade eder.
Amerikan emperyalizminin kitlelere yönelik pasifikasyon uygulamalarýnda kitlelere yönelik saldýrýlar ve kitle katliamlarý, hemen her durumda resmi silahlý güçler ya
da (asýl olarak) faþist milis örgütlenmeler
aracýlýðýyla gerçekleþtirilir. Ülkemizde MHP
nin kitlelere yönelik saldýrý ve katliamlarýndan Latin-Amerikadaki ölüm mangalarýna
kadar, tüm örtülü operasyonlar, Amerikan
emperyalizminin kontr-gerilla yöntemlerinin
bir parçasýný oluþturmaktadýr. Topyekün

savaþ, psikolojik savaþ baðlamýnda yürütülen kontr-gerilla faaliyetlerinin kitlelere
yönelik saldýrý ve katliamlarý esas almasý,
Amerikan emperyalizmiyle baðlantýlý ya da
onun tarafýndan ör-gütlenen tüm karþý-devrimci hareketlerin ayrýlmaz özelliðidir ve onlarýn silahlý savaþ anlayýþlarýnýn temelini oluþturur. CIA tarafýndan eðitildiði ve silahlandýrýldýðý açýkça bilinen Usama bin Ladenden
Hizbullaha, Ýslami Cihata ya da Hamasa
kadar tüm þeriatçý örgütlenmelerde de,
MHPde ve ölüm mangalarýnda da egemen olan anlayýþ, kitlelere yönelik saldýrý ve katliamlarla, karþý gücün pasifize
edilmesi ve sindirilmesidir. Silahlý devrimci
mücadelenin kitlelerle olan iliþkisinden türetilen bu kontr-gerilla mantýðý, 11 Eylül günü New-York ve Washington eylemlerinde
kendi sahibine karþý kullanýlmýþtýr.
Þüphesiz, 11 Eylül günü New-York ve
Washingtonda ABDnin simgelerine yönelik olarak gerçekleþtirilen eylemlerin dünya
halklarý üzerinde yaratmýþ olduðu etki, bu
ve benzeri pek çok olgunun gözden kaçýrýlmasýna da neden olmaktadýr.
II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda
emperyalist sistemin egemen gücü durumunda olan ve emperyalizmin dünya çapýnda jandarmalýðýný üstelenen Amerikan emperyalizminin, bugüne kadar dünyanýn pek
çok yerinde gerçekleþtirdiði katliamlar, baskýlar, iþkenceler, askeri darbeler, halk kitlelerinde büyük bir tepki ve kin oluþturmuþtur.
Özellikle 1991de Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda dünyanýn tek süper
gücü olarak ortaya çýkan Amerikan emperyalizminin globalizm, yeni dünya düzeni vb. söylemlerle yaptýðý dayatmalar, geçmiþ dönemlerin olgularýyla birleþerek, kitlelerin tepkisini daha da artýrmýþtýr. Bunun
sonucu olarak, 11 Eylül günü gerçekleþtirilen
eylemler, kim tarafýndan ve hangi amaçla
yapýldýðýna bakýlmaksýzýn ve de önemsenmeksizin, kitlelerde büyük bir sevinç duygusunun uyanmasýna neden olmuþtur.
Öte yandan emperyalizme baðýmlý pek
çok ülke, Amerikan emperyalizminin bu eylemle karþý karþýya kaldýðý þoktan yararlanarak, kendisine bazý avantajlar saðlama
peþine düþmüþtür. Hemen hemen tüm ülkeler ve politikacýlar, gerçekleþtirilen eylemler karþýsýnda, masum insanlarýn yaþamlarýna kasteden terörizmi kýnýyoruz, ama bunun
sorumlusu ABDnin izlediði politikalardýr
türünden bir söylem içine girmiþlerdir. Dev-
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letin kesin denetimi altýnda olduðun- dan
kimsenin þüphesi olmayan TRT bile, bu
eylemlerin, ABDnin kendi çýkarlarýný globalizm, yeni dünya düzeni adýyla dünyaya kabul ettirmeye zorlamasýnýn bir sonucu
olduðunu açýkça ifade edebilmiþtir. Hatta,
ülkemizde yaþanan ekonomik kriz ortamýnda dýþ borçlarýn ertelenmesi için bu eylemlerin uygun bir ortam yarattýðý medyada
yazýlýp-çizilmeye baþlanmýþtýr.
Hiçbir marksist-leninist, emperyalizmin,
özellikle de Amerikan emperyalizminin, bugüne kadar dünya çapýnda yaptýðý vahþeti,
katliamlarý, iþkenceleri, askeri darbeleri,
kontr-gerilla eylemlerini öne çýkartarak, 11
Eylül günü gerçekleþtirilen eylemleri, doðru,
haklý ve anti-emperyalist eylemler olarak
kabul edemez ve etmemelidir. Hiçbir devrim hareketi, emperyalizmin savaþ yöntemlerini kullanarak anti-emperyalist bir savaþ
yürütemez. Devrimci savaþýn, kendi amaçlarýna uygun araçlarý vardýr ve amaçlarýna uygun olarak belirlenmiþ savaþ kurallarýna sahiptir. Bugüne kadarki tüm devrim mücadelelerinin açýkça gösterdiði gibi, emperyalizm, devrimci savaþlarý durdurabilmek için
her türlü aracý kullanarak açýk terör uygulamýþtýr ve uygulamaktadýr. Karþý-devrimci
terör ile devrimci þiddet, gerek amaçlarý yönünden, gerekse biçim yönünden birbirinden açýk ve net bir biçimde ayrýdýr ve ayrý
olmak zorundadýr. Amerikan emperyalizminin ve yerli iþbirlikçilerinin uyguladýðý teröre karþýlýk olarak, belirlenmiþ kurallara sahip devrimci savaþ yürütülmek durumundadýr. Leninin deyiþiyle:
Çok geliþmiþ bir kapitalizmin
ürünü olan emperyalist savaþýn nedenleri ve önemi, böyle bir savaþa
iliþkin sosyal-demokratik taktikler,
sosyal-demokratik hareket içindeki
bunalýmýn nedenleri, vb. üzerinde
ciddi olarak düþünmek baþka þeydir,

[*]
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savaþýn, düþüncenizi baský altýna almasýna izin vermek, onun yarattýðý
korkunç izlenimlerin ve azap verici
aðýrlýðýn altýnda düþünmekten ve tahlil etmekten vazgeçmek baþka bir
þeydir.[*]
ABD halký, kendi askerlerinin, kendi devletinin, kendi gizli örgütlerinin Vietnamdan
Latin-Amerikaya kadar dünyanýn her yerinde yüzbinlerce, milyonlarca insanýn öldürülmesi, katledilmesi, iþkenceye uðratýlmasý,
kaybedilmesi olaylarýndan dolayý doðrudan
sorumlu tutulamaz. Týpký, Amerikan tekellerinin geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri sömürmesinden dolayý halkýn sömürgeci ilan edilemeyeceði gibi. Hiç unutulmamalýdýr ki, bu
katliamlara, iþkencelere, emperyalist savaþlara ve sömürüye karþý çýkan, Seatleda,
Washingtonda emperyalizme karþý, globalizme karþý kitlesel eylemler yapan binlerce ABDli vardýr. Devrimci mücadele, sýnýf mücadelesidir; bu mücadelede sýnýflar
gözönüne alýnmaksýzýn yapýlacak her tahlil
ve deðerlendirme karþý-devrimin iþine yarayacaktýr. Emperyalizme karþý savaþ, proletaryanýn öncülüðünde yürütülen yurtsever
bir savaþtýr. Bunun dýþýndaki her kavrayýþ,
burjuva ya da küçük-burjuva milliyetçiliðidir,
ümmetçiliktir. Bu nedenle, milliyetçi ya da
ümmetçi bakýþ açýsýyla, ABD halký topyekün
düþman ilan edilemez. Biz marksist-leninistler olarak, ABD ya da bir baþka emperyalist
ülkenin halkýna karþý deðil, emperyalizme,
emperyalist sömürüye, emperyalist savaþlara
karþý savaþmak durumundayýz.
Bu baðlamda, diyebiliriz ki, 11 Eylülde
gerçekleþtirilen eylemler, Amerikan emperyalizminin finans kuruluþlarý ile askeri yönetim merkezi Pentagona yönelik olmakla
birlikte, kullanýlan araçlar ve biçim açýsýndan, devrimci savaþýn kurallarýyla baðdaþmaz niteliktedir.

'
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Devrimci Terör
ve Terörizm[*]

... silahlý propagandayý temel, öteki politik, ekonomik ve demokratik mücadele biçimlerini, bu temel mücadele biçimine tabi olarak
ele alan devrimci stratejiye, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi denir.
Silahlý propaganda, askeri deðil, politik mücadeledir. Ferdi deðil, kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlý propaganda, pasifistlerin iddia ettiði gibi kesin olarak terörizm deðildir. Bireysel terörizmden amaç ve biçim olarak farklýdýr.
Mahir Çayan

Ülkemizde devrimci mücadelenin silahlý mücadele temelinde yürütülmesinin üzerinden, yaklaþýk 30 yýl geçti. Bu otuz yýl boyunca, silahlý mücadelenin deðiþik biçimleri, deðiþik örgütler ve yapýlanmalar tarafýndan teorik ve pratik olarak kabul edilmiþ ve
yürütülmüþtür. Çin, Vietnam ve Küba devrimlerinin zafere ulaþmasý, Latin-Amerika
daki gerilla savaþlarý, ayný tarihsel dönemde, dünya devrimci pratiðine zengin deneyimler kazandýrmýþtýr.
Marksist-Leninistlerin uluslararasý revizyonizme ve pasifizme karþý yürütülen ideolojik mücadelede, bu dönem boyunca, en temel konu, devrimin yolu ve yöntemleri olmuþtur. Doðal olarak bu, devrimin ne olduðu ve nasýl yapýlacaðý tartýþmasýný da beraberinde getirmiþtir.
Ülkemizdeki devrimci aþamanýn demokratik devrim mi, yoksa sosyalist devrim mi
olduðu yönünde baþlayan süreç, kaçýnýlmaz
olarak, devrimin olabilmesi için hangi koþullarýn gerekli olduðu konusunu açmýþ ve böylece, bir ülkede devrimin olabilmesi için gerekli nesnel ve öznel koþullarýn neler olduðu



Bu yazý, ilk kez, Kurtuluþ Cephesinin Mart-Nisan
1999 tarihli 48. sayýsýnda yayýnlanmýþtýr.
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tartýþmasý baþlamýþtýr.
Bir ülkede devrimin olabilmesi için gerekli nesnel koþullar, sistemin bütününde
sürekli ve genel bunalýmýn mevcudiyeti ve
bunun ülke içine yansýmasýnýn bir sonucu
olarak ortaya çýkan milli krizin mevcudiyeti
olarak, Lenin tarafýndan yýlar önce yapýlmýþ
belirlemeler bile, uzun yýllar ülkemiz solunda tartýþma konusu olmuþtur.
Ýlk anda bu tartýþmalar, teorik bir tartýþma olarak ortaya çýkmýþsa da, sorunlarýn
derinliðine inildikçe, konunun devrimin yolu
ve yöntemlerini belirleyen pratik bir konu
olduðu zaman içinde görülmüþtür. Çünkü,
bir ülkenin içinde bulunduðu nesnel koþullar, ayný zamanda o ülkede yürütülen devrimci mücadelenin hedeflerini ve bu hedeflere yönelik izlenecek rotayý ve bu rota üzerinde kullanýlacak mücadele biçimlerini
belirleyen temel ölçü durumundadýr. Mahir
Çayan yoldaþýn açýk biçimde ortaya koyduðu gibi, Marksist-Leninistler, devrimci
mücadeleyi, nesnel koþullara baðlý olarak,
evrim ve devrim aþamalarý olarak iki evrede ele alýrlar. Ve her iki aþamanýn taktikleri
ve mücadele biçimleri birbirinden farklýdýr.
Evrim aþamasýnda barýþçýl mücadele metodlarý temel iken, devrim aþamasýnda silah-
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lý eylem yöntemleri temel olarak ele alýnýr.
Evrim ve devrim aþamalarýný belirleyen temel ölçü de, ülkenin içinde bulunduðu nesnel koþullar, yani milli krizdir.
Ýþte bu belirlemelerin ýþýðýnda, ülkemizde milli bir krizin mevcut olup olmadýðý tahlil edilmiþ ve tam anlamýyla olgunlaþmýþ olamasa da milli krizin mevcut olduðu saptanmýþtýr.
Bu ise, devrim durumunun sürekli olarak var olmasý, evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe girmesi, bir
baþka deyiþle silahlý eylemin objektif
þartlarýnýn mevcudiyeti demektir.[*]
Böylece 1971 yýlýnda THKO ve THKP-C
tarafýndan baþlatýlan silahlý mücadele, ülkemiz devrim tarihinde bir dönüm noktasý olmuþtur. Bu tarihten itibaren, ülkemiz solunda revizyonizmin, mevcut düzenin yasallýðý
ve barýþçýl mücadele yöntemleri konusunda yaratmýþ olduðu yanýlsamalar ve pasifist
tutumlarý önemli ölçüde etkisizleþtirilmiþtir.
Ancak, revizyonizmin ve pasifizmin etkisinin
önemli ölçüde kýrýlmýþ olmasý, silahlý mücadelenin yürütülmesinde bütünlüðün saðlanmasý sonucunu da doðurmamýþtýr. Deðiþik dönemlerde, deðiþik örgütlenmeler ve
oluþumlar, silahlý mücadeleyi farklý biçimlerde yorumlamýþlar ve bu farklýlýklara göre
pratiðe geçirmeye çalýþmýþlardýr. Yine de,
tüm farklýlýklara ve yanýlsamalara karþýn, silahlý mücadelenin bir biçimi olan gerilla savaþý, silahlý mücadeleyi savunan tüm örgütler ve oluþumlar tarafýndan temel biçim olarak kabul edilmiþtir.
Bu geliþim sonucunda, ülkemiz solunda,
silahlý mücadelenin devrimci mücadelede
temel bir yere sahip olduðunu kabul etmek
ve gerilla savaþýný bu mücadelenin bir biçimi olarak yürütmek yeterli görülmüþtür.
Oysa ki:
... gerilla savaþý kavramý, kavram
olarak tek baþýna nitelik belirleyici
deðildir.
Merkezi otoriteye karþý mahalli
mütegallibe de, düzenli birlikleri yenilmiþ bir ordu da düþmanýna karþý
gerilla savaþý yürütebilir.[**]
Doðal olarak, sorun, silahlý mücadelenin
bir biçimi olarak gerilla savaþýnýn kabul edilmesi ve yürütülmesi ile sýnýrlý deðildir. Yürü[*]
[**]

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III

tülen gerilla savaþýnýn niteliðinin ne olacaðý
sorunu belirlenmek zorundadýr.
Gerilla savaþýnýn devrimci politik
amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasýnýn bir aracý olarak yürütülmesine, yani politik kitle mücadelesi olarak ele alýnmasýna Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi denir.
[***]

THKP-Cnin devrim stratejisini ifade eden
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi, silahlý
mücadelenin bir biçimi olan gerilla savaþýnýn siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak ele alýr. Silahlý propaganda adýný verdiðimiz bu mücadele biçimi, kesinkes askeri bir mücadele biçimi deðil,
politik mücadele biçimidir. Bir baþka deyiþle, silahlý propaganda, gerilla savaþýnýn
devrimci politik amaçlarla temel alýnmasýdýr. Doðal olarak, zorun, þiddetin bir ifadesi
olan askeri savaþýn bir aracýnýn kullanýlmasý,
ayný zamanda bu araca iliþkin olarak kesin
kurallarýn belirlenmesini zorunlu kýlmýþtýr.
Ýçinde bulunduðumuz dönem,
halk kurtuluþ savaþýnýn þehir gerillasý
biçiminde yürütüldüðü dönemdir.
Partimiz, politik savaþýn bu biçimini
belli kurallara baðlamýþtýr. Þehir gerilla savaþýnda hedef, emperyalist
güçler, tekelci burjuvazi ve onlarýn
köpekleridir. Bu hedeflere vuran bütün hareketleri destekleyen partimiz,
bu hedeflere yönelmeyen adi gangsterlik niteliðindeki eylemleri þiddetle
kýnar.[****]
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi,
kendi saldýrý noktalarý dýþýnda kalan
hedeflere yönelen ve halkýn saflarýna da zarar veren hiçbir maceraperestin ve gangsterin sorumluluðunu
üzerine almaz. Çocuk kaçýrmak, kadýnlara iliþmek, emperyalistlerle doðrudan doðruya iliþkisi olmayan kimselere, esnafa, parababasý bir avuç
hain dýþýndaki orta derecedeki zenginlere, yani orta burjuvaziye saldýrmak, zarar vermek devrimci eylem
olamaz. Bunlar adi gangsterlik olaylarýdýr. Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, bu gibi olaylarý þiddetle kýnar.
Amerikalý emperyalistlere, finans ka[***]
[****]

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
THKP I Nolu Bildirisi
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pitalizmin temsilcilerine, zalimlere ve
halk düþmanlarýna yönelen her harekete ise saygý duyar ve bunlarý sonuna kadar destekler.[*]
THKP-C, tüm dünyadaki Marksist-Leninist örgütler gibi, devrimci þiddeti, kesin olarak belirlenmiþ bir strateji temelinde ele
almýþtýr. Böylece, silahlý mücadele, bir zor
uygulamasý olarak belirlenmiþ strateji çerçevesinde ve kurallarla yürütülmek durumundadýr. Aksi halde, silahlý mücadele, salt
bir zor uygulamasý, yalýn bir þiddet eylemi
olarak ortaya çýkar. Günümüzde emperyalizmin ve oligarþinin terörizm demagojisi
de, devrimci þiddet eylemlerini böylesine yalýn bir þiddet eylemi olarak gösterme amacýný gütmektedir.
Silahlý propaganda, askeri deðil, politik mücadeledir. Ferdi deðil, kitlevi mücadele biçimidir. Yani
silahlý propaganda, pasifistlerin iddia ettiði gibi kesin olarak terörizm
deðildir. Bireysel terörizmden
amaç ve biçim olarak farklýdýr.[**]
Mahir Çayan yoldaþýn bu belirlemesi,
Marksist-Leninistlerin devrimci þiddet ile bireysel þiddet-terör konusundaki kesin ayrýmý açýk biçimde ortaya koymuþtur.
Leninin, 1902de, Narodniklerin bireysel
suikast eylemleriyle yürüttükleri terör faaliyetleri karþýsýnda söyledikleri, ayný zamanda Marksist-Leninistlerin terörizm konusundaki tavýrlarýný net olarak ortaya koymuþtur:
Devrimcilerin güçlerinin ve daha
þimdiden harekete geçen kitlelere
önderlik etme imkanlarýnýn yetersiz
olduðu bir zamanda, birbirini tanýmayan bireyler ve gruplarýn bakanlarý öldürmesini örgütlemek gibisinden
terörist eylemlere baþvurulmasý için
çaðrýda bulunmak, sadece kitleler
arasýndaki çalýþmayý kösteklemekle
kalmaz, ayný zamanda bu çalýþmanýn
bütünüyle darmadaðýn olmasýna yol
açar...
Devrimci bir partinin ancak devrimci sýnýfýn hareketine fiilen rehberlik ettiði zaman adýna layýk olabileceðini akýldan çýkarmamalýyýz. Gene,
herhangi bir halk hareketinin sayýsýz
biçimlere büründüðünü, durmadan



[*]
[**]

THKC I Nolu Bildirisi
Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III

yeni biçimler geliþtirdiðini ve eski biçimleri ýskartaya çýkardýðýný, deðiþiklikler getirdiðini ya da eski ve yeni biçimlerin yeni bileþimlerini yarattýðýný
hiç unutmamalýyýz. Mücadelenin
araçlarýnýn ve metodlarýnýn oluþturulmasý sürecine faal olarak katýlmak,
görevimizdir... Þiddet ve terörizmi
ilke olarak asla reddetmeksizin, kitlelerin doðrudan katýlýþýný saðlayabilecek ve bu katýlýþý teminat altýna
alabilecek þiddet biçimlerinin hazýrlanmasý için çalýþýlmasýný istedik...
Evet, beyler, biz hareketin sadece
geçmiþteki biçimlerini deðil, gelecekteki biçimlerini de savunuyoruz.[***]
(abç)

1905 tarihinde Lenin þöyle yazmaktadýr:
Baþýndan baþlayalým. Mücadele
biçimleri sorununun incelenmesinde,
her marksistin temel istemleri nelerdir? Ýlk önce, marksizm, öteki tüm
ilkel sosyalizm biçimlerinden tek bir
özel mücadele biçimine baðlý kalmamakla ayrýlýr. En deðiþik mücadele
biçimlerini kabul eder, ve onlarý uydurmaz, ama devrimci sýnýflarýn, hareketin geliþimi içinde kendisini
gösteren mücadele biçimlerini sadece genelleþtirir, örgütler ve bunlara
bilinçli bir ifade verir. Bütün soyut formüllere ve bütün doktrinci reçetelere kesenkes düþman olan marksizm,
hareket geliþtikçe, yýðýnlarýn sýnýf bilinci arttýkça, iktisadi ve siyasal bunalýmlar keskinleþtikçe, savunma ve
saldýrýnýn yeni ve daha deðiþik yöntemlerinin sürekli bir biçimde doðmasýný saðlayan ilerleme içindeki
kitle mücadelesine karþý dikkatli bir
tutum takýnýlmasýný gerektirir. Bu nedenle, marksizm, kesin olarak herhangi bir mücadele biçimini reddetmez. Marksizm, mevcut toplumsal
durum deðiþtikçe, kaçýnýlmaz olarak
bu döneme katýlanlarca bilinmeyen
yeni mücadele biçimlerinin doðacaðýný kabul ederek, yalnýzca o anda
mümkün ve var olan mücadele biçimleriyle kendini hiçbir koþul altýnda sýnýrlamaz. Bu yönden marksizm,
kitle pratiðinden eðer öyle ifade ede[***]

Lenin, Devrimci Maceracýlýk
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bilirsek, öðrenir ve sistem yapanlarýn tek baþýna çalýþmalarýyla keþfedilen mücadele biçimlerini yýðýnlara
öðretmek yolunda hiçbir iddiada bulunmaz. Biz biliyoruz ki -toplumsal
devrim biçimlerini incelerken örneðin
Kautsky böyle demiþtir- yaklaþan bunalým, bizim þimdiden görmek yeteneðinde olmadýðýmýz yeni mücadele
biçimleri getirecektir.
Ýkinci olarak, marksizm, mücadele biçimleri sorununun kesenkes tarihsel bir incelenmesini ister. Bu sorunla, somut tarihsel durumdan uzak
olarak uðraþmak, diyalektik materyalizmin esas ilkelerinin anlaþýlmadýðýný
gösterir. Ýktisadi evrimin farklý aþamalarýnda, siyasal, ulusal-kültürel, yaþam
ve öteki koþullardaki farklýlýða baðlý
olarak, farklý mücadele biçimleri öne
geçer. Ve mücadelenin baþlýca biçimleri halini alýr; ve bununla baðýntýlý olarak, ikincil, yedek mücadele
biçimleri de deðiþikliðe uðrar. Belirli
bir hareketin, belirli bir aþamasýndaki
somut durumun ayrýntýlý bir incelemesini yapmaksýzýn, herhangi bir
özel mücadele aracýnýn kullanýlýp kullanýlmayacaðý sorununa evet yada
hayýr biçiminde verilecek bir yanýt,
marksist tutumu tümden býrakmak
anlamýna gelir.[*]
Ýþte Leninin bu saptamalarý, Marksist-Leninistlerin devrimci mücadelede þiddetin
yerini ve nasýl ele alýnacaðýný açýk biçimde
ortaya koymaktadýr. Mahir Çayan yoldaþýn
açýk biçimde ifade ettiði gibi, Marksist-Leninistler, devrimci mücadelede þiddeti, zoru
kesinkes reddetmezler. Onlar, zorun tarihteki devrimci rolünü, yani yeni bir topluma gebe olan eski toplumun ebesinin þiddet, zor olduðunu bilirler. Ancak, devrimci
zorun kullanýmý, öz olarak devrimci terörün
kullanýmýný da kapsamakla birlikte, bireysel
terörizmden amaç ve biçim olarak farklýdýr.
Bu farklýlýk, Rus devrim mücadelesi sürecinde Narodniklerin çara ve bakanlara yönelik
bireysel suikast eylemlerine karþý takýnýlan
tutumda açýk biçimde görülmüþtür. Leninin
ilke olarak terörizmi reddetmeksizin ortaya koyduklarý, bu silahlý eylem biçimlerinin
[*]
Lenin, Gerilla Savaþý, Marx-Engels-Marksizm,
s: 131-132

hangi amaçlarla gerçekleþtirildiði konusunda odaklanmýþtýr. Narodniklerin halk kitlelerini ajite etmek amacýyla gerçekleþtirdikleri bireysel suikast eylemleri karþýsýnda Lenin, koþullarýn böyle bir amacýn gerçekleþmesine olanak tanýmadýðýný ve tanýmayacaðýný söyleyerek karþý çýkar.
Silahlý mücadelenin III. bunalým döneminde tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkeler devrimci mücadelesinde belirleyici bir yere sahip
olmasýyla birlikte, Marksist-Leninistlerin devrimci þiddet konusundaki belirlemeleri daha
da geliþmiþ ve derinleþmiþtir. Leninin deyiþiyle, iktisadi evrimin farklý aþamalarýnda, siyasal, ulusal-kültürel, yaþam ve öteki koþullardaki farklýlýða baðlý olarak, farklý mücadele biçimleri öne geçmiþ ve mücadelenin
baþlýca biçimleri halini almýþ; ve bununla
baðýntýlý olarak, ikincil, yedek mücadele
biçimleri de deðiþikliðe uðramýþtýr.
II. yeniden paylaþým savaþý sýrasýnda Nazi
iþgali altýndaki ülkelerde yürütülen gerilla
savaþlarý, Nazilere ve iþbirlikçilerine yönelik
pekçok silahlý eyleme sahne olmuþtur. Özellikle Fransada Komünist Partisinin partizan
birlikleri, baþta Paris olmak üzere, pekçok
kentte gerilla eylemleri düzenlemiþler ve bu
eylemler çerçevesinde yüzlerce Nazi ve iþbirlikçi öldürülmüþtür. Bu eylemler karþýsýnda Nazilerin gerçekleþtirdikleri kitlesel misillemeler, bu tür suikast eylemlerinin durdurulmasýnýn bir nedeni olamamýþtýr.
Vietnam devriminde þehirlerde yürütülen
silahlý mücadele, Vietkong terörizmi olarak ABD emperyalizmi tarafýndan kamuoyunu kendi tarafýna çekmek için kullanýlmaya
çalýþýlmýþsa da baþarýlý olamamýþtýr. Bunun
nedeni ise, Vietnamlý devrimcilerin cezalandýrma ya da öldürme eylemlerini belirli kurallara baðlamýþ olmalarýdýr.
Bu konuda Giap þöyle söylemektedir:
Hainlerin ortadan kaldýrýlmasý ile
ilgili olarak, onlarý daha kararlý ve
daha ayýrd ederek yok etmeliyiz. Eðer
kararlý olmazsak, bazan feci sonuçlarla karþýlaþabiliriz. Fakat, eðer dikkatli
olmazsak, idamlar haksýz ve sonuçlarý da daha az feci olmayabilir. Yalnýzca yollarýndan döndürülemeyen hainlerin, üstelik tüm uyarýlar yapýldýktan,
bu kötülükten vazgeçmelerini saðlayacak tüm yollar denendikten sonra
öldürülmeleri ilkesi mutlaka uygulanmalýdýr. Bu tür idamlarýn doðru etki
yapabilmesi için halkýn haine iliþkin

!
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görüþlerine önem verilmelidir, halkýn
isteði yol gösterici olmalýdýr. Sorun
öyle ele alýnmalý ki, halk, mahkum
edilen kiþinin suçunu ve devrimci militanlarýn yurtseverliðini ve hoþgörüsünü tümüyle anlamalýdýr... Hainlerin
öldürülmesi durumunda, eðer suçlama yeterince açýk ve kesin deðil ise,
saðduyu yokluðu ya da dikkatsizlik
yüzünden iþlemler gerektiði gibi yapýlamamýþsa sonuç amaçlananýn tersi olur.[*] (abç)
Dünya devrimci mücadelesinin tarihsel
geliþimi içinde, Leninin deyiþiyle, mevcut
toplumsal durum deðiþtikçe, kaçýnýlmaz olarak bu döneme katýlanlarca bilinmeyen yeni
mücadele biçimleri ortaya çýkmaya devam
etmiþtir. Latin-Amerikada yürütülen silahlý
mücadele, devrimci þiddet eylemlerinin taciz, tahrip ve imha boyutlarýný daha da geliþtirmiþtir. O güne kadar devrimci þiddet eylemleri içinde ikincil planda kalan sabotaj
eylemleri, gerek kýr gerilla cephesi içinde,
gerekse kýr gerilla cephesi dýþýnda geniþ ölçüde kullanýldýðý ilk yerlerden birisi LatinAmerika olmuþtur.
Che Guevara, gerilla savaþýnýn deðiþik
eylem biçimlerini ele alýrken, bunlarýn devrimci mücadeledeki yerlerini net biçimde
ortaya koymuþtur:
Sabotaj eylemlerinin önemi çok
büyüktür. Etkisi yüksek bir devrim
aracý olan sabotaj, genellikle az etkili, önceden görülmeyen koþullar içinde yapýldýðýnda suçsuz insanlar arasýnda çok kurban veren, devrime yararlý çok sayýda hayata kýyan terörist
eylemlerden ayýrdedilmelidir. Terörizm, zalimliðiyle, baský yapmada etkinliðiyle tanýnan, baský güçlerinin
önemli bir yöneticisini cezalandýrmak
için, yokedilmesinin yararlý olacaðý
biliniyorsa uygulanan bir yöntem olarak kabul edilmelidir. Fakat, önemi
az olan, ölümü daha sýký bir baskýya
neden olacak bir birey hiçbir zaman
öldürülmemelidir.
Terörizmin deðerlendirilmesinde
çok tartýþýlan bir nokta vardýr. Bazýlarý, polis baskýsýna sebep olmanýn ya
da þiddetlenmesine yolaçmanýn kit-

"

Akt. Wilfred G. Burchet, Vietnam Kazanacak!,
s. 230

lelerle tüm az ya da çok yasal ya da
yarý-gizli baðlarý güçleþtirdiðini, zamaný geldiðinde gerekli olacak eylemler
için gruplaþmayý olanaksýzlaþtýrdýðýný
kabul ederler. Kendi baþýna bu doðrudur, fakat, bir iç savaþ süresince,
belirli bir halk için, baskýnýn zaten her
türlü yasal eylemi ortadan kaldýracak
kadar þiddetli olduðu durumlar da
vardýr. Bu durumda, silahla desteklenmedikçe kitle eylemi olanaksýzdýr.
O halde uygulanacak yöntemlerin seçimine çok dikkat edilmesi, devrim
için yararlanýlabilecek elveriþli koþullarýn incelenmesi gerekir. Koþullar ne
olursa olsun, sabotaj iyi kullanýldýðýnda, daima daha etkili bir silahtýr. Sabotajdan, halkýn bir kesimini felce
uðratacak, baþka deyiþle, bir toplumun normal yaþayýþýný felce uðratmaksýzýn iþsizlik yaratacak biçimde
üretim araçlarýný kullanýlmaz duruma
getirmekte yararlanýlmamalýdýr. Diðer
kelimelerle, bir elektrik santralinin sabote edilmesi hem etkili hem yerindeyken, bir gazoz fabrikasýnýn sabote
edilmesi gülünçtür.
Ýkinci durumda, birkaç iþçi iþinden edilir, fakat bununla endüstriyel
hayatta hiçbir deðiþiklik olmaz. Birinci halde ise, yine bir iþçi transferi olacaktýr, fakat, bu kez, bölgede tüm hayatýn felce uðramasýndan dolayý bu
tamamen yerinde bir hareket sayýlabilir.[**]
Sabotaj, gerilla savaþý yürüten
halklar için paha biçilmez bir silahtýr. Örgütlenmesi doðrudan doðruya
sivil ve gizli örgüte baðlýdýr. Sabotajlar, ancak devrimci ordunun kontrolündeki mýntýkalarýn dýþýnda gerçekleþtirilebilir. Bu örgüt, doðrudan doðruya, tercihan hedef alýnacak sanayi
ve haberleþme merkezlerini belirlemekle yükümlü gerilla genel kurmayý tarafýndan yönetilmelidir.
Sabotajýn terörizmle hiçbir ilgisi
yoktur: terörizm, yöntemleri sabotaj
yöntemlerinden kesin biçimde farklý
olan bireysel suikastlardýr. Terörizmin, asla istenen etkiyi yaratmayan,
bunu kullananlarda elde edilen sonuçlarla kýyaslanamayacak kadar aðýr

[*]
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Che Guevara, Gerilla Savaþý, Askeri Yazýlar, s. 49
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kayýplara yol açarken, halký da devrimci hareketten uzaklaþtýran, olumsuz bir silah olduðuna içtenlikle inanýyoruz. Tersine olarak, çok ender
durumlarda, örneðin baský güçlerinin
þeflerinden birini ortadan kaldýrmak
için bireysel suikastlere baþvurulabilir.
Fakat, durum ne olursa olsun, ölümü, baský güçlerinin kurbanlarý hesaba katýlmasa bile, suikaste katýlan
bütün devrimcilerin yok edilmesine
yolaçacak küçük bir katili ortadan
kaldýrmak için uzman insanlar kullanýlmamalýdýr.[*] (abç)
Latin-Amerikada þehir gerilla savaþýnýn
geliþimine paralel olarak devrimci terör eylemleri zaman içinde daha da geliþmiþ ve
çeþitlenmiþtir. Kaçýnýlmaz olarak, bu geliþim
ve çeþitlilik, her zaman bunlarýn nasýl kullanýlacaðýna iliþkin belirlemeler yapmayý gerektirmiþtir.
Carlos Marighella, Þehir Gerillasýnýn Elkitabýnda þöyle yazmaktadýr:
Sabotaj
Sabotajlarýn amacý, yok etmektir.
Çok az adam, bazen bir kiþi, bu iþlemleri gerçekleþtirebilir. Þehir gerillasý bir sabotaj iþlemine girmeyi düþündüðünde, bunu önce tek baþýna
yapar. Sonra, bu hareketin halk arasýna yayýlmasý ve halk tarafýndan sabotajlar yapýlmasý safhasý baþlar. Ýyi
bir sabotaj inceleme planlama ve
hatasýz bir uygulamayý gerektirir. Sabotajýn en belirgin biçimleri dinamitleme, yangýn çýkarma ve mayýn döþemedir. Biraz kum, bir damla yakýt,
kötü bir yaðlama, gevþek býrakýlmýþ
bir vida, kýsa devre, bir odun veya demir parçasý onarýlmaz felaketlere neden olabilir.
Sabotajýn amacý, aþaðýda gösterilen alanlarda düþmanýn can damarlarýný zayýflatmak, yýpratmaktýr.
a) Ülke ekonomisinin özellikle iç
ve dýþ ticaret þebekesi, bankacýlýk ve
maliye sektörü.
b) Tarým ve sanayi üretimi,
c) Ulaþým ve haberleþme sistemi,
d) Dikta kuvvetlerine ait tesisler,
e) Ülkede yeralan Kuzey Amerikan þirketleri ve mülkleri.
[*]

Che Guevara, Gerilla Savaþý, Askeri Yazýlar, s. 121

Sanayi sabote etme iþlemleri için
en uygun unsurlar iþçilerdir. Çünkü,
çalýþtýklarý fabrikalarý ve kullandýklarý
makinalarý çok iyi tanýrlar.
Ulaþým araçlarýna karþý giriþilen
hücumlarda, banliyö ve uzun yolculuk trenlerinde bulunan yolcularýn
ölümüne sebep olmaktan sakýnýlmalýdýr. Çünkü yolculuk edenler halktan
insanlardýr. Zaten herþeyden önce
ortadan kaldýrýlacak olanlar, diktaya
hizmet için kullanýlan ulaþým servisleridir. Bir trenin yakýt yüklü vagonlarýný raydan çýkarmak, düþmaný can
noktasýndan vurmak demektir. Bu
iþlemler köprü ve demiryollarýnýn dinamitlenmesine dek uzanýr. Yaratýlan
zararlarý onarmak aylar gerektirir.
Telgraf ve telefon telleri sistemli bir
þekilde kesilmeli ve haberleþme merkezleri iþe yaramaz duruma getirilmelidir. Yakýt stoklarý, cephane ihtiyatlarý, savaþ gemisi tersaneleri, dikta kuvvetlerine ait ulaþým araçlarý ve
kýþlalar düzenli olarak sabote edilmelidir.
Kuzey Amerikan þirket ve mülklerine karþý giriþilen sabotaj eylemlerinin hacmi, yerli hedeflere karþý yapýlanlarýnkiyle eþit, hatta ondan fazla olmalýdýr.
Terörizm
Biz terörizmden bombalý suikastlara giriþimi anlýyoruz. Bu iþlemlere,
patlayýcý yapýmýnýn teknik bilgisine
sahip olanlar ile en soðukkanlý kiþilerden baþka kimse katýlmamalýdýr. Bazen, terörist eylemlerin içinde, insan
hayatýný sona erdirme ile Kuzey Amerikalýlarýn yerleþme yerleri veya bazý
büyük tarým iþletmelerinin yakýlmasý
da yer almaktadýr.
Eðer gýda maddeleri stoklarýnýn
yaðmasý planlanýrsa, bundan halkýn
da yararlanmasý düþünülmeli, özellikle açlýk ve hayat pahalýlýðýnýn ortalýðý
kavurduðu yer ve zamanlarda bu gibi
eylemlere giriþilmelidir. Gerilla, her
zaman devrimci teröre yararlý olmalýdýr.[**]
Buraya kadar ortaya koyduklarýmýz,
Marksist-Leninistler için, silahlý mücadelenin
[**]

Marighella, Þehir Gerillasýnýn Elkitabý, s. 104-105

#

KURTULUÞ CEPHESÝ Eylül-Ekim 2001

$

ve bunun bir biçimi olan gerilla savaþýnýn
yalýn bir askeri savaþ olarak ele alýnmadýðýný, onun politik amacýnýn bu savaþýn sürdürülüþ biçimini belirlediðini açýk biçimde
ortaya koymaktadýr. Bu baðlamda, Marksist-Leninistler için, silahlý mücadele ve bunun bir biçimi olan gerilla savaþý, belirlenmiþ kurallarla yürütülen politikleþmiþ askeri savaþtýr. Bu açýdan, devrimci silahlý mücadelenin sürdürülüþ biçimine iliþkin belirlenmiþ kurallar, ayný zamanda, gerçekleþtirilen
silahlý eylemlerin yapýlýþ tarzýyla devrimci
öncü tarafýndan gerçekleþtirildiðini ortaya
koyacak niteliktedir. Bu nitelik, diðer taraftan, devrimci savaþýn haklý niteliðinin bir ifadesi durumundadýr.
Herkesin bildiði gibi, devrimci þiddet,
doðrudan doðruya egemen sýnýflarýn kitleler üzerinde uyguladýðý karþý-devrimci þiddetin bir karþýlýðýdýr ve karþý tarafýn zora, þiddete baþvurmasýnýn bir sonucudur. Dolayýsýyla, þiddet, tek baþýna belirleyici deðildir.
Bu nedenle, sömürücü sýnýflarýn devrim mücadelesine ve halk kitlelerine karþý kullandýklarý þiddet, doðrudan kitleleri pasifize
etme ve devrimci mücadelenin geliþimini
engelleme amacýný güder. Bu yönüyle,
karþý-devrimci þiddet, en yaygýn ölçekte terörü kullanýr. Karþý-devrimci þiddet açýsýndan, terör, kitleleri sindirmenin, korkutmanýn ve yýldýrmanýn en temel aracýdýr. Yalýn
bir þiddet eylemi olarak terör, yýldýrýcý, korkutucu bir iþleve sahip olduðu için, karþýdevrimin þiddeti, her açýdan kuralsýz bir
þiddettir ve bu yönüyle açýk terör uygulamasýdýr. Bu açýdan da, devrimci silahlý mücadelenin belli kurallara baðlanmasý ve buna uygun olarak yürütülmesi, devrimci þiddet ile karþý-devrimci þiddet arasýndaki farkýn kitleler tarafýndan açýk biçimde görülmesini saðlar.
Ancak, dünya çapýnda ve ülkemizdeki
pek çok durumda görüldüðü gibi, savaþ, askeri savaþ, sadece devrim ile karþý-devrim
arasýnda gerçekleþmemektedir. Gerek emperyalistler arasýndaki uzlaþmaz çeliþkilerin
askeri plana yansýdýðý yeniden paylaþým savaþlarý da, gerekse milliyetçi ve þovenist politikalarýn bir devamý olarak ortaya çýkan
uluslararasý savaþlar da, en son sýnýrlarýna
kadar kullanýlmaya çalýþýlan bir þiddet eylemi olarak ortaya çýkmaktadýr. Böyle bir ortamda, devletler arasýnda askeri savaþlarda
kullanýlan þiddeti sýnýrlamaya yönelik bazý
uluslararasý anlaþmalar yapýlmaya çalýþýl-

mýþtýr. Bunlar içinde Cenevre Anlaþmasý,
devletler arasý savaþlarda þiddetin ve bu
baðlamdaki terörün sýnýrlandýrýlmasýna yönelik emperyalist ülkelerin kendi aralarýnda
yaptýklarý bir anlaþma durumundadýr. 1970li
yýllarda bu anlaþmaya yapýlan bazý eklerle,
kimi durumlarda gerilla savaþlarý anlaþma
kapsamýna alýnmýþtýr. Ama herkesin de çok
iyi bildiði gibi, bu anlaþmalar, gerçek savaþ
alanýnda hiçbir zaman geçerli olmamýþ ve
uygulanmamýþtýr. Bu durumlara karþý bir
yaptýrým uygulanmasý için oluþturulduðu ilan
edilen Uluslararasý Savaþ Suçlularý Mahkemesi ise, birkaç istisna dýþýnda iþlevsiz býrakýlmýþtýr. (Bu birkaç istisna içinde, Bosna-Herseke iliþkin davalar bulunmaktadýr.)
Vietnam savaþý sýrasýnda görüldüðü gibi,
Amerikan emperyalizmi, Cenevre Anlaþmasýný hiçe sayarak, baðýmsýz bir devlet durumundaki
Sosyalist
Vietnam
Cumhuriyetinin kentlerini (yeni dönemin
moda sözcükleriy-le sivil hedefleri) alabildiðine bombalaya-bilmiþtir.
Karþý-devrim açýsýndan, askeri savaþ, her
koþul altýnda sýnýrsýz bir þiddet, zor eylemi
olarak, kendi amaçlarýna ulaþmanýn aracý
olmaktadýr. Karþý-devrimin zorunun, þiddetinin niteliðini teþhir etmek açýsýndan da, devrimci þiddetin belirlenmiþ kurallara sahip olmasý ve bunlara titizlikle uyulmasý bir zorunluluktur.
Yine dünya çapýndaki pek çok olayda
görüldüðü gibi, kimi ulusal savaþlarda, savaþýn baþlatýlmasý ve sürdürülmesinde belirleyici konumda olan milliyetçilik ve þovenizm, ayný zamanda þiddet eyleminin, terörün alabildiðine kullanýldýðý bir ortam oluþturmaktadýr. Yugoslavya olaylarýnda emperyalistlerin demagojik olarak kullandýklarý
etnik temizlik söylemi, bu tür þiddet ve terör eylemlerinin ulaþabileceði noktayý ortaya koymaktadýr. (Hemen belirtelim ki, Yugoslavya olaylarýnda, emperyalist ülkeler,
milliyetçilik temelinde geliþen askeri çatýþmalarda, salt slav milliyetçiliðini öne çýkartarak, kamuoyunu yönlendirmiþtir. Son Kosova olaylarýnda olduðu gibi, ayrýlýkçý UÇK
gerillalarýnýn gerçekleþtirdikleri silahlý eylemler özellikle kamuoyundan gizlenmeye
çalýþýlmýþtýr.)
A. Öcalanýn Türkiyeye teslim edilmesiyle birlikte ülkemizde geliþen þiddet eylemleri, gerçekleþtiriliþ biçimlerinden öte, yöneldiði hedeflerle de, tam bir kýsasa kýsas
mantýðýnýn ürünü olarak ortaya çýkarken,
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ayný zamanda PKK hareketinin küçük-burjuva milliyetçiliðinin egemenliðine girmesinin bir sonucu olmuþtur. Bu yönüyle, ülkemizdeki son þiddet eylemleri, milliyetçi ve
þovenist politikalarýn bir devamý olan askeri savaþlarda ortaya çýkan terör eylemleri
olarak belirginleþmiþtir. Doðrudan sivilleri
hedef alan son eylemler, özellikle maðazalara yönelik eylemler, ÝBDA-C tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olmasýna karþýn, Kürt ulusal
hareketinin milliyetçi çizgisinin yarattýðý uygun bir zeminde ortaya çýkmýþtýr. Ve Özgür
Politika, ÝBDA-Cnin gerçekleþtirmiþ olduðu
Bakýrköy ve Ataköy terör eylemlerini Kýsasa kýsas baþlýðý ile okuyucularýna duyurmuþtur. ÝBDA-Cnin bu eylemlerde Milliyetçi
Kürt Ýntikam Güçleri ismini kullanmasý da,
Kürt ulusal hareketinin ulaþmýþ olduðu yeri
açýk biçimde göstermektedir.
Diðer yandan, Gazi Mahallesi ve çevresinde gerçekleþtirilen molotoflu eylemlerin, ayrým gözetmeksizin her türlü taþýta
yönelik olmasý da, ayný geliþmenin bir yansýsý durumundadýr. Bu eylemlerde yer alanlar hangi siyasal kimliði taþýrlarsa taþýsýnlar,
sonal olarak, hedefi belirsiz bir terör ortamýnýn yapýcýlarý olmuþlardýr.
Sadece ülkemizde son bir ay içinde
[Mart 1999] yaþanýlan olaylar bile, baþtan beri ortaya koyduðumuz devrimci savaþýn belli
kurallara baðlý olarak yürütülmesi zorunlu-

luðunu kanýtladýðý gibi, bu kurallara baðlý hareket edilmesinin önemini daha da artýrmýþtýr. Kimi kendini yakma olaylarýnda ki
PKK söyleminde bunlar kahramanlýk eylemleri olarak deðerlendirilerek teþvik edilmektedir görüldüðü gibi, devrimci savaþýn
niteliði ve belirlenmiþ kurallarý kolayca bir
yana býrakýlabilmektedir. Ülkemiz solundaki ideolojisizlik ve pragmatizm böyle bir ortamýn geliþmesinde ve yaygýnlaþmasýnda
önemli bir etken olarak ortaya çýkmýþtýr. Ne
olursa olsun birþeyler yapma mantýðýnýn,
bireyleri nerelere kadar götürebileceði cezaevlerindeki kendini yakma olayýnda açýkça
görülmüþtür.
Böylesine bir somut geliþim koþullarýnda,
devrimci terör ve devrimci þiddet ile karþýdevrimci terör ve þiddet arasýndaki farkýn
kesin olarak ortaya konulmasý, terörizm ile
devrimci terörün kesinkes birbirinden farklý
olduðunun kitlelere açýk biçimde anlatýlmasý, bir kez daha, devrimcilerin önündeki
görevlerden birisi haline gelmiþtir. Bu görev,
ayný zamanda, ülkemiz solundaki ideolojisizliðe, pragmatizme karþý ideolojik mücadelenin bir parçasý durumundadýr. Bu gerçekleri umursamayanlar, küçümseyenler,
sonal olarak, ortaya çýkan geliþmelerin devrim mücadelesine vereceði zararýn da sorumlusu olmak durumundadýrlar.

%
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Emperyalizmin bir dünya sistemi olduðunu, kapitalizmin son aþamasý
olduðunu aklýmýzdan çýkarmamalýyýz  ve o dünya çapýnda yenilgiye
uðratýlmak zorundadýr. Bu mücadelenin stratejik sonu, emperyalizmin yýkýlmasý olacaktýr. Bize, bu dünyanýn sömürülenlerine ve azgeliþmiþlerine
düþen pay, emperyalizmin temellerini ortadan kaldýrmaktýr: Biz ezilen uluslar, onlara sermaye, hammadde, teknisyen ve ucuz emek vererek, ve
onlardan yeni egemenlik araçlarý olan yeni sermaye, silah ve her çeþit
materyal alarak mutlak bir baðýmlýlýk içine sürüklenmekteyiz.
Bu stratejik hedefin temel unsuru tüm halkýn gerçek kurtuluþu olacaktýr. Pek çok olayda bu kurtuluþ silahlý mücadeleyle gerçekleþecek ve
Bizim Amerika'da sosyalist devrim kaçýnýlmaz olacaktýr.
Emperyalizmin yýkýlmasý hedeflenirken, onun baþýný kimin çektiði kesinlikle belirlenmek zorundadýr. Bu, ABD'den baþkasý deðildir.
Taktik hedefi, düþmaný çevresinden koparýp onu yaþam alýþkanlýklarýyla
gerçeðin gücünün çarpýþtýðý yerlerde savaþmaya zorlamak olan, genel
anlamda bir görevi gerçekleþtirmeliyiz. Düþman küçümsenemez; ABD askerleri, teknik yeteneklere sahiptir ve onu korkutucu kýlacak ölçüde silahlarla ve kaynaklarca desteklenmektedir. Onun sahip olmadýðý þey, bugün
onun en büyük düþmaný olan Vietnamlý askerlerin en yüksek düzeyde
sahip olduklarý ideolojik motivasyondur. Biz, bu orduyu moralini bozarak
yenebiliriz  ve bu moral, onlarý bozguna uðratarak ve daha fazla kayýp
verdirerek bozulabilir.
Fakat zafere götüren bu kýsa yol daha þimdiden çok açýkça istenmesi gereken fedakarlýklarý içermektedir. Ve bunlar, sürekli olarak mücadeleden kaçtýðýmýz ve baþkalarýnýn bizim için kendilerini tehlikeye atmalarýný
istediðimiz zaman dayanmaya mecbur olacaðýmýz fedakarlýklardan belki
daha az acý verici olacaktýr.
Son kurtulacak ülke, büyük olasýlýkla, silahlý mücadele olmaksýzýn ve
emperyalizme karþý uzun ve acýmasýz bir savaþýn etkilerinden kaçýnarak
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gerçekleþecektir. Ama bu mücadeleden ve bu mücadelenin dünya çapýndaki sonuçlarýndan kaçýnmak olanaksýz olacaktýr; onun etkileri ayný, hatta
daha büyük olacaktýr. Geleceði önceden kestiremeyiz, ama özgürlüðü
özleyip de zaferin bir kýrýntýsý olarak kendi özgürlüðünü bekleyen ve onun
için mücadeleden kaçan bir ulusun öncüsü olmayý istemek gibi bozguncu
iðvalara asla kapýlmamalýyýz.
Yararsýz özverilerden kaçýnmak kesinlikle doðrudur. Bunun için de baðýmlý Amerika'nýn kendisini barýþçý yoldan kurtarmak için sahip olduðu
gerçek olanaklarý açýkça ortaya koymak çok önemlidir. Bizim için bu sorunun çözümü çok açýktýr: Bugünkü aþama, mücadeleye baþlamak için uygun bir an olabilir ya da olmayabilir, ama savaþmaksýzýn özgürlüðü elde
edebileceðimiz konusunda hiçbir yanýlsamaya kapýlamayýz ve böyle bir
yanýlsama hakkýna sahip deðiliz. Ve bu savaþ, ne gözyaþartýcý bombalara karþý taþlarla verilen bir sokak çatýþmasý, ya da pasifist genel grev
olacaktýr; ne de egemen oligarþilerin baský mekanizmasýný iki-üç günde
yýkan öfkeli bir halkýn çatýþmasý olacaktýr; bu mücadele, uzun, sert bir
mücadele olacaktýr ve onun cephesi, þehirlerdeki gerillalarýn barýnaklarý,
savaþçýlarýn evleri baský güçleri onlarýn aileleri arasýnda kendine kurbanlar arayacaktýr, katliamlara uðratýlmýþ kýrsal nüfus, düþman bombardumaný ile yýkýlmýþ þehirler ve kasabalar olacaktýr
Onlar, bizi bu mücadeleye itiyorlar; bu mücadeleye hazýr olmak ve bu
mücadeleye giriþmekten baþka bir alternatif yoktur.
Baþlangýç kolay olmayacaktýr; hatta aþýrý ölçüde zor olacaktýr. Oligarþilerin tüm baský gücü, tüm demagoji ve vahþiliðiyle onlarýn amaçlarýnýn hizmetinde olacaktýr. Ýlk anda bizim görevimiz hayatta kalmaktýr; daha sonra
silahlý propaganda (Vietnamca anlamýyla, yani düþmana karþý yürütülen
kazýnýlsýn ya da kaybedilsin ama savaþarak çarpýþmalarýn propagandasý) yürüten gerilla örneðini izlemek olacaktýr: gerillalarýn yenilmezliði dersi
sahipsiz kitleler arasýnda kök salacak; ulusal ruhun elektriklendirici gücü,
daha þiddetli baskýlara karþý koymak için daha zorlu görevlere hazýrlayacak; mücadelenin bir unsuru olarak nefret, düþmanýn nefreti, bizi, insanýn
doðal sýnýrlarýný aþan ve onun ötesine geçen, insaný etkin, þiddetli, seçici
ve soðuk bir ölüm makinasýna dönüþtürmeye zorlayacaktýr. Bizim askerlerimiz böyle olmak zorundadýr; düþmandan nefret etmeyen bir halk vahþi
bir düþmaný yenemez.
Savaþ, düþman onu nereye götürüyorsa oraya kadar götürülmelidir:
onun evine, eðlence yerlerine; topyekün savaþ. Düþmana kýþlalarýnýn dýþýnda ve hatta içinde bile rahat edebileceði bir an, barýþçýl bir an bile býrakýlmamalý; nerede bulunuyorsa ona saldýrmalý, geçeceði her yerde ona köþeye sýkýþtýrýlmýþ bir hayvan duygusu verilmelidir. O zaman, onun morali
bozulmaya baþlayacaktýr. O, gittikçe daha fazla hayvanlaþacaktýr, ama
böylece biz onun çöküntüsünün belirtilerini daha açýk göreceðizdir.
Ve insanlýðýn kurtuluþu uðruna verilen savaþýn bayraðý altýnda, uluslararasý proleter ordularla gerçek bir proletarya enternasyonalizmi geliþtirmeliyiz. Vietnam'ýn, Venezüella'nýn, Guatemala'nýn, Laos'un, Gine'nin, Kolombiya'nýn, Bolivya'nýn, Brezilya'nýn yalnýzca silahlý mücadelenin bugünkü sahnelerini sayarsak bayraklarý ardýnda ölmek, bir Amerikalý, bir
Asyalý, bir Afrikalý ve hatta Avrupalý için ayný ölçüde onur verici ve eriþilmeye deðer olacaktýr.
Ernesto Che Guevara
... Ýki, Üç Daha Fazla Vietnam [Tricontinental'e Mesaj]

(Afrika, Asya ve Latýn-Amerika Halklarý Dayanýþma Örgütü'ne (OSPAAL) Che
Guevara'nýn "dünyanýn herhangi bir yerinden" yolladýðý bu mesaj, 16 Nisan 1967
tarihinde Prensa Latina'da yayýnlanmýþtýr.)
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LEVENT ERTÜMER

1959/BERGAMA
14 EYLÜL 1977/BERGAMA

LEVENT ERTÜMER ve FARUK AÇÝL yoldaþlar, 1977 yýlýnda THKP-C/HDÖ üyesi olarak örgütsel faaliyette bulundular. 14 Eylül 1977 günü
faþist milislere yönelik silahlý eylem hazýrlýðý sýrasýnda yanlarýnda bulunan bombalarýn patlamasý üzerine þehit düþtüler.

FARUK AÇÝL

1959/BERGAMA
14 EYLÜL 1977/BERGAMA

ZÝYA ERDÖNMEZ

1954 SÝVAS/KANGAL
17 EKÝM 1980 ÝSTANBUL/KADIKÖY



1954 Sivas/Kangal doðumlu Ziya yoldaþ, 1973
yýlýnda Ýstanbul Ýktisat Fakültesine giriþiyle devrimci mücadeleye aktif olarak katýlmýþtýr. 197376 arasýnda öðrenci hareketi içinde çalýþmýþ ve
1974 yýlýnda AÖSne yönelik faþist saldýrýlarda
yaralanmýþtýr. 1975-76 döneminde ÝYÖKD Yönetim Kurulu üyesi olarak çalýþmýþ ve 1977de
THKP-C/HDÖnin Öncü Savaþýna baþlamasýyla
birlikte profesyonel kadro olarak devrimci savaþa katýlmýþtýr. 1979 sonlarýnda THKP-C/HDÖÝstanbul Ýl Komitesi üyeliðine getirilmiþ ve 1980
de Genel Komite üyesi olmuþtur. 17 Ekim 1980
günü Kadýköy Nüfus Dairesinin basýlmasý eylemi sýrasýnda oligarþinin resmi zor güçleriyle girdiði çatýþmada þehit düþmüþtür.
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SERDAR SOYERGÝN
1960/ADANA
26 EKÝM 1980/ADANA
1960 yýlýnda Adanada doðdu. Faþist milis saldýrýlarýn yoðunlaþtýðý
bir dönemde, lisede devrimci mücadeleye katýlmaya baþladý. Liseden
sonra Adana Eðitim Enstitüsüne girmiþ ve burada THKP-C/HDÖnin
örgütsel faaliyetleriyle tanýþmýþtýr. 1979 yýlýnda THKP-C/HDÖ üyesi olarak okul ve mahalle iliþkilerinde çalýþmýþ ve 1979 ortalarýnda Adana
Çukobirlik Yað Fabrikasýna iþçi olarak girerek, sendikal çalýþmalarýn
örgütlenmesine katýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýndaki etkinliði, sarý sendikacýlar tarafýndan etkisizleþtirilmek amacýyla polise ihbar edilmiþ ve bir
süre polis tarafýndan gözaltýna alýnmýþtýr. 1980 baþýndan itibaren polis
tarafýndan aranmasý üzerine, illegal örgütsel faaliyette bulunmakla görevlendirilmiþtir.
14 Eylül 1980 günü Süleyman AYDEMÝR yoldaþla birlikte gerçekleþtirdikleri cezalandýrma eylemi sonrasýnda oligarþinin resmi zor güçleriyle silahlý çatýþmaya girmiþler ve çatýþmada bir tank yüzbaþýsýný öldürmüþlerdir. Serdar yoldaþ, çatýþma sýrasýnda aldýðý iki kurþun yarasý
sonucu oligarþinin eline tutsak düþmüþtür.
Olayda bir yüzbaþýnýn öldürülmesi nedeniyle 12 Eylül faþist askeri
yönetimi çýlgýna dönmüþ, halka ve devrimcilere duyduklarý bütün kinlerini Serdar yoldaþýn yargýlanmasýnda göstermiþlerdir.
40 gün süren tüm yargý-yargýtay ve onay iþlemleri, hiçbir hukuk
kuralýna uyulmaksýzýn gerçekleþtirilmiþ ve idam cezasý 25-26 Ekim 1980
gecesi infaz edilmiþtir.
Serdar yoldaþýn son isteði, zafer günü yoldaþlarýyla birlikte içmeyi
tasarladýðý kahveyi, cellatlarýn gözlerinin içine bakarak içmek olmuþtur.
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Dünyada
Ekonomik Bunalým

Küresel durgunluk kesin gibi
Küresel ekonomideki yavaþlamanýn hýzlanacaðý beklentisi güç kazanýyor.
Bankalar, ABDye iliþkin büyüme tahminlerini düþürürken, Avrupa Birliði
büyüme hedefini þimdilik gözden geçirmeyi düþünmüyor.
ABDye yapýlan terörist saldýrýlarýn ardýndan ekonomi otoritelerinin aldýðý önlemlere raðmen, küresel ekonomideki yavaþlamanýn hýzlanacaðýna
kesin gözüyle bakýlýyor. Faiz indiren merkez bankalarý arasýna Yeni Zelanda ve Güney Kore merkez bankalarý da katýlýrken, çoðu ülkenin aldýðý önlem faiz oranlarýný indirme ve piyasaya likidite saðlamakla sýnýrlý kalýyor.
[CNBC-E, 19 Eylül 2001]



Kurtuluþ Cephesinin Mayýs-Haziran 1998
tarihli 43. sayýsýnda yayýnlanan Dünya Ekonomik Buhraný ya da Yeni-Sömürgecilikte
Bunalým yazýmýzda þunlarý yazdýk:
1997 yýlýnýn son aylarýna girilirken
Asya ülkelerinde birbiri ardýna kriz
ler patlak verdi. Ýlk anda pek fazla
önemsenmeyen bu krizler, Wallstreet
borsasýnda 27 Ekim1997 günü meydana gelen %7,2lik gerileme ile dünya kamuoyunun gündemine girdi.
Ancak Wallstreet borsasýnýn bir hafta
içinde toparlanmasý ve ardýndan
çýkýþ trendine geçmesiyle birlikte,
ortaya çýkan krizler unutulmaya baþlandý. Bu krizlerin önemsiz olduðu,
sadece borsayý ilgilendiren bir kriz
olduðu düþüncesi kamuoyuna benimsetildi. Endonezyada Suharto
nun istifasý ile sonuçlanan öðrenci
eylemleri ve kitlesel yaðmalamalar
ýn ortaya çýkmasý, kamuoyuna benimsetilen bu düþünceyi fazlaca etkilemedi. Hemen herkes, olaylarý yaþlý
diktatöre karþý özgürlük ve ekmek
isteyen öðrencilerin ve halkýn tepkisi
olarak deðerlendiriyordu. Olaylarý biraz yakýndan takip eden ve az çok
ekonomi bilgisine sahip olan kimileri için, Endonezya olaylarý, Asya kri-

zinin yarattýðý toplumsal huzursuzluðun bir ürünü olarak görüldü. Özellikle ülkemizde basýn-yayýn organlarýnda ekonomi tahlilleri yapan kimi
küçük-burjuvalar için, Asya krizi, þiþirilmiþ ekonomilerin kaçýnýlmaz bir
sonucundan baþka birþey deðildi.
1980 sonrasýnda Asya kaplanlar olarak büyük övgüler dizilen bu ülkeler,
bu küçük-burjuva ekonomistler için
onca önemsenecek þeyler deðildi.
Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnda geçen yýl sonlarýna doðru meydana getirdiði %18lik düþüþten öte sadece siyasal ve sosyal yönden deðerlendirilecek bir olaydan baþka birþey deðildi. Böylece Asya krizi, iþi
ekonomi olan, yani ticaret ve bankacýlýk alanlarýnda çalýþan kesimler
dýþýnda sýradan bir olay gibi izlenildi.
Asya krizini yakýndan izleyen bu kesimler için, olay asýl olarak borsa
olayý idi ve onlar da bu alanda çalýþtýklarý için kendilerini ilgilendiriyordu!
Ve Mayýs sonuna gelindiðinde,
Asya krizi, Rusya kriziyle birleþerek
yeni bir boyut almaya baþladý. Ama
yine de yukarda ortaya koyduðumuz
iyimserlik varlýðýný sürdürmeye devam etmektedir. Bu iyimser tahmin-
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ler, giderek kitlelerin günlük yaþantýlarýný deðiþtirmelerini gerektiren herhangi bir geliþmenin olmadýðý kanýsýný güçlendirmiþtir. Böylece dünya
halklarý emperyalizmin yeni dünya
bunalýmý karþýsýnda ilgisiz kalmaktadýrlar. Bu bunalýmýn ne olduðunu ve
geçmiþ bunalýmlarla ne denli kýyaslanabileceðini bile bilmeden, kapitalizmin yeni bir mülksüzleþtirme dalgasý içine girmiþlerdir.
Bu belirlemelerimizden günümüze kadar geçen üç yýl boyunca, emperyalist sistemin içine girdiði ekonomik bunalýmý ve
bunun dünya çapýndaki geliþme ve sonuçlarýný Kurtuluþ Cephesinin deðiþik sayýlarýnda
olabildiðince ortaya koymaya çalýþtýk.
Ülkemizde geliþen olaylar, özellikle Aralýk 1999 tarihinde IMF ile imzalanan standby anlaþmasý, emperyalizmin ekonomik
buhranýnýn yeni-sömürgecilik yöntemlerinin
iþlemez hale gelmesinin bir sonucu olduðunu açýkça göstermiþti.
2000 yýlýnýn Kasým ayýna gelindiðinde ülkemizde patlak veren mali kriz ve ardýndan Þubat 2001 krizinin, ülkemiz özgülünde ortaya çýkmýþ bir talihsizlik ya da araba kazasý olarak deðerlendirildiði bir ortamda, geliþen emperyalist dünya buhraný geniþ
kitlelerden özenle gizlenmeye çalýþýlmýþtýr.
Özellikle küçük-burjuva aydýnlarý, borsa simsarlarý, spekülatörleri ve medya, ülkemizde geliþen bunalým ve krizleri yerel ve özel
bir durum olarak sunarken, amaç, her zaman emperyalizme baðýmlý bir ülkenin, emperyalizmin içine girdiði ekonomik buhranlardan birinci dereceden ve þiddetle etkileneceðini, buhranýn yükünün bu ülkelere aktarýlacaðýnýn bilinmemesini saðlamak olmuþtur.
Kapitalist üretim iliþkilerinin ayrýlmaz bir
parçasý, onun irsi hastalýðý olan aþýrý-üretim buhranlarýnýn kaçýnýlmazlýðýnýn ve buhran koþullarýnda olabilecek en geniþ ölçekte
mülksüzleþme ve yoksullaþmanýn gündeme
geleceðinin kitlelerce, yani mülksüzleþtirilecek ve yoksullaþtýrýlacak kesimlerce bilinmesi ve 1997 Asya Krizi ile baþlayan yeni
dün- ya ekonomik bunalýmýyla bunun daha
da yoðunlaþacaðýnýn kavranýlmasý, þüphesiz
kitleleri sistem dýþý çözümlere yönelteceði
düþünüldüðünde, tüm propaganda ve yönlendirme olanaklarý kullanýlarak emperyalist
ekonomilerin içinde bulunduklarý bunalým
yok varsayýlmýþtýr.

1997 Asya Krizi ile belirginleþen dünya
ekonomik bunalýmýnýn, komünizmin yenildiði, hür dünyanýn zafer kazandýðý, ABD
nin dünyanýn tek süper gücü olduðu propagandasý ortamýnda, geçmiþ dönemdekilerle kýyaslanmayacak boyutlarda olacaðý ve
sonuçlarýnýn da geçmiþ bunalýmlardan farklý
olacaðý az çok kapitalist ekonomiyi bilen
herkes tarafýndan görülecek nitelikteydi.
Yeni dünya ekonomik bunalýmý, tüm
ekonomik bunalýmlar gibi, sermayenin ve
metalarýn aþýrý-üretimi bunalýmý olarak
ortaya çýkmýþtýr. Emperyalist ülkeler, geçmiþ
dönemlerde olduðu gibi, bunalýmýn yükünü
geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yüklemek için, öncelikle bu ülkelerin alým gücünü son kertesine kadar kullanarak kendi metalarý için
ek talep yaratma yoluna gitmiþlerdir. Bunun
en doðal sonucu, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
ithalatlarýnýn artmasý, dolayýsýyla dýþ ticaret
açýðýnýn büyümesi olacaktý ve öyle de oldu.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist
ülke metalarýnýn açýk pazarý haline getirilmesi, bir süre için rahatlýk yaratsa da, bu
ülkelerin artan ithalatý karþýlayacak dövize
sahip olmamalarý, ayný kaçýnýlmazlýk içinde
dýþ borçlanmanýn artmasýna, dýþ borç stoku nun yükselmesine neden olacaktý ve
öyle de oldu.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin artan dýþ
borçlanmasý, bir yandan emperyalist metalarýn bu ülkelere daha fazla miktarda ihracatýna olanak saðlarken, diðer yandan kâr
oranlarý sürekli düþen emperyalist ülke sermayeleri için yeni getiri (faiz) olanaðý da yaratmaktadýr. Böylece, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler ödeyemeyecekleri kadar büyük dýþ borç
ve faiz ödemeleriyle yüzyüze kalmýþlardýr.
1980 dünya ekonomik buhranýnda olduðu
gibi, geliþen dünya ekonomik buhraný, geribýraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýný ödeyemez hale gelmesiyle globalleþme eðilimi
içine girmiþtir.
Bu geliþme, bir yandan emperyalist ülke
metalarýna yönelik geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin talebini düþürürken, diðer yandan dýþ
borçlarýn ödenememesi ile finans krizini
gündeme getirmiþtir. Ýþte bu durum, Aralýk
1999 tarihinde IMF ile imzalanan stand-by
anlaþmasýnýn nedeni olmuþtur.
Sürekli yinelediðimiz gibi, IMF ile yapýlan
stand-by anlaþmasýnýn temel amacý, emperyalist finans kuruluþlarýna olan borçlarýn
ödenmesini garanti altýna almak olmuþtur.
1999-2000 döneminde Arjantin, Endonezya,

!
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Meksika, Brezilya ve diðer irili ufaklý geribýraktýrýlmýþ ülkelerde de benzer uygulamalar gündeme getirilmiþtir. Bunlarla, global
durgunluk geciktirilmeye çalýþýlmýþtýr.
SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda emperyalizmin pazarlarýnda toprak olarak meydana gelen geniþleme, ayný oranda meta ve
sermayeler için talep yaratamamasý geliþen
dünya ekonomik buhranýnýn diðer yanýný
oluþturmuþtur.
Askeri kavramlarla ifade edersek, emperyalist sistemin yeni ekonomik buhraný,
daha öncekilerde olduðu gibi, önce anavatanýn dýþýndaki cephelerde durdurulmaya çalýþýlmýþtýr. Ancak alýnan tüm önlemler,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulamaya sokulan tüm istikrar tedbirleri buhranýn geliþimini ve giderek metropollere yansýmasýný
engeleyememiþtir.
Bugün, emperyalist sistemin ekonomik
buhraný emperyalist metropollere ulaþmýþ
ve tüm emperyalist ülkeler buhranýn etkisi
altýna girmiþtir. Burjuva ekonomistlerinin ve
medyanýn söylemiyle ifade edersek, global durgunluk emperyalist ülkelere yansýmýþtýr.
10 Eylül tarihli, yani 11 Eylül günü NewYorktaki World Trade Center (Dünya Ticaret Merkezi) ile Washingtondaki ABD Savunma Bakanlýðýna (Pentagon) yönelik eylemlerden bir gün önce haber ajanslarýnýn
geçtiði haberde þunlar yazýlýydý:
Senkronize durgunluk korkutuyor
Japonyadan eksi büyüme rakamlarýna, ABDde iþsizlik rakamlarý
da eklenince dev ekonomilerin ayný
anda durgunluða gireceði yorumlarý
endiþe yarattý. Almanyada da durum
parlak deðil. Dünya ekonomisinin üç
devi uzun zamandýr ayný anda durgunluða girmemiþti.
Dünya ekonomisinin motorlarý sayýlan ABDde iþsizliðin son 4 yýlýn en
yüksek seviyesine çýkmasý, Almanya
sanayi üretiminin düþmesi ve Japonyada ekonominin daraldýðý haberleri, üç devin birlikte bir durgunluða
ilerlediði yorumlarýna ve borsalarýn
iniþe geçmesine neden oldu.
Ve 11 Eylülün ardýndan New-York borsasýnda meydana gelen düþüþlerle birlikte
birbiri ardýna yapýlan açýklamalarla emperyalist ülke ekonomilerinin büyük bir bunalým içine girdikleri kabul edilmeye baþlandý.

Tabii, ülkemizde patlak veren Þubat 2001
krizi gibi, MGKda Cumhurbaþkanýnýn Baþbakana anayasa fýrlatmasý gibi bir bahane bulunamayacaðý için, terörizm hemen
bir gerekçe olarak ortaya atýldý.
Ekonomik buhranýn olgularý ise, tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin yaþadýklarýnýn bir
benzeriydi: kitlesel iþten çýkartmalar, büyüme oranlarýnda düþüþler, þirket iflaslarý, borsa düþüþleri vb.
Emperyalist ülkelerde ekonomik buhranýn tetikçisi olarak Anayasa fýrlatmanýn
yerini terörist saldýrý aldýðý için, ilk açýklamalar büyük uluslararasý havayollarý tekellerinin zararlarý ve bu nedenle toplu iþten
çýkartmalara gidecekleri üzerine oldu.
Basýn haberlerinin diliyle aktarýrsak 18
Eylül itibariyle, ABDnin önde gelen havayollarý firmalarýndan US Airways Group, 11
bin kiþi, America West Holdings Corp. 2 bin
kiþi, American Trans Air de bin 500 çalýþanýný iþten çýkaracak. Continental Airlines hafta
sonu, personelinin yaklaþýk beþte biri olan
12 bin çalýþanýný iþten çýkarma kararýný almýþtý.
Eylül sonuna gelindiðinde, ilk büyük iflas haberi Ýsviçrenin Swissairine iliþkin oldu. Dünyada kiþi baþýna düþen milli gelirin
en yüksek olduðu, dünya bankacýlýk merkezi olarak bilinen Ýsviçrenin havayollarý
þirketinin iflas haberi, dünya ekonomik buhranýnýn boyutlarýný göstermenin yanýnda, ayný zamanda terörist saldýrýlarýn bunda hiçbir rol oynamadýðýný da açýkça gösteriyordu.
Düne kadar emperyalizmin geliþimini
engelleyen komünizm hayaletinýn ortadan
kalkmasýyla özgürlükçü ve demokratik bir
ortamda refah içinde yaþayacaklarýna
inandýrýlan emperyalist ülke halklarý, global
durgunlukla birlikte kendi mülksüzleþmelerini yaþamaya baþlamýþlardýr.
Ve ülkemiz somutunda yaþandýðý ve yaþanmaya devam ettiði gibi, bu mülksüzleþtirmenin ilk alaný borsa olurken, beyaz yakalýlarýn iþsizliði gündemin ilk maddesini oluþturmaktadýr.
Emperyalist ülkelerde geliþen ekonomik
buhranla birlikte ortaya çýkan borsa yoluyla mülksüzleþtirmenin boyutlarýný görebilmek için Amazon.com ile Yahoo hisselerinin geliþimine bakmak yeterli olacaktýr.
Bilindiði gibi, Amazon.com, yazýlý ve görüntülü tüm basýn-yayýn organlarýnýn büyük
övgülerle söz ettiði internet pazarlama þirketidir. Hemen herþeyi internet üzerinden
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amazon.com

(dolar olarak)
Ýlk satýþ fiyatý (15 Mayýs 1997)
1.95

23
23
28
2
1
1
2
1
1
2
1
4
10
17
27

Nisan 1999
Haziran 2000
Aralýk 2000
Ocak 2001
Þubat 2001
Mart 2001
Nisan 2001
Mayýs 2001
Haziran 2001
Temmuz 2001
Aðustos 2001
Eylül 2001
Eylül 2001
Eylül 2001
Eylül 2001

Yahoo

105.06
33.87
17.37
13.87
16.25
10.43
9.10
16.89
16.95
14.53
12.50
8.59
8.63
7.49
6.20

pazarlayan Amazon.com, sermayenin aþýrý
biriktiði bir dönemde ortaya çýkabilecek en
marjinal kâr alaný olarak internetin yýldýzý
olmuþtur. Özellikle gençlere yönelik olarak
internetin yarattýðý avantajlardan yararlanýn
sloganýyla sürdürülen globalizm propagandasýnýn tipik temsilcisi olan Amazon.com
hisseleri 1997 yýlýnda 1 dolar 95 centten borsada satýþa çýkartýldýktan iki yýl sonra 105 dolara yükselmiþtir. Borsada satýlan 359 milyon Amazon.com hissesinin 23 Nisan 1999
tarihindeki toplam deðeri 37 milyardýr. 27
Eylül 2001 tarihinde bu hisselerin deðeri 2
milyar dolara düþmüþtür.
Yine globalizm propagandasýnýn kolay
para kazanma yollarýndan biri olarak görünen Yahoo, internet arama makinesi olarak milyonlarca kiþinin yönlendirilmesinde
özel bir yere sahip olmuþtur. Bir yandan sayfalarýna reklam alarak gelir elde ederken,
öte yandan para karþýlýðý ticari internet sitelerinin aramalarda daha kolay bulunmasýný
saðlayarak büyük kazançlar temin etmiþtir.

(dolar olarak)
Ýlk satýþ fiyatý (12 Nisan 1996)
2.75

3
1
5
1
1
1
1
1
2
2
1
1
10
17
27

Ocak 2000
Haziran 2000
Eylül 2000
Kasým 2000
Aralýk 2000
Ocak 2001
Mart 2001
Mayýs 2001
Nisan 2001
Temmuz 2001
Haziran 2001
Aðustos 2001
Eylül 2001
Eylül 2001
Eylül 2001

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

Ýnternete giren her kiþinin ilk uðrak yerlerinden biri olarak Yahoo, internet üzerinden
borsa iþlemlerinin yapýlmasýnýn avantajlarýný
kullanmýþ ve hisseleri 3 Ocak 2000 tarihinde tavan yaparak 237,50 dolara ulaþmýþtýr.
Böylece borsada iþlem gören 558 milyon
Yahoo hissesinin toplam deðeri 132 milyar
dolar olmuþken, 27 Eylül 2001 tarihinde 5
milyar dolara inmiþtir.
Sadece bu iki þirketin borsadaki deðer
kaybý 162 milyar dolardýr. Bu miktar, Türkiyenin 2001 yýlýnda öngörülen GSMHna eþittir.
Ýþte böylesine büyük boyutlarda mülksüzleþtirme dalgasý bugün emperyalist ülkelere ulaþmýþtýr. Önümüzdeki aylarýn emperyalist ülkelerdeki irili-ufaklý pek çok þirketin
kapandýðý, ayný oranda bankalarýn birbiri
ardýna iflas ettiði, iþsizlik sayýsýnýn arttýðýna
iliþkin verilerle ve bunlara karþý alýnan ya da
alýnacak önlemlerin haberleriyle dolu olacaðýný bugünden söylemek kâhinlik olmayacaktýr.

Þimdi mülksüzleþtirilecek olan kimse, artýk, kendi hesabýna çalýþan emekçi
deðil, birçok emekçiyi sömüren kapitalisttir. Bu mülksüzIeþtirme, kapitalist üretimin
kendi içinde taþýdýðý yasalarýn iþlemesiyle, sermayenin merkezileþmesi ile gerçekleþir. Bir kapitalist, daima birçoklarýnýn baþýný yer. Emek-sürecinin, gitgide boyutlarý büyüyen kooperatif þekli, bilimin bilinçIi teknik uygulamasý, topraðýn yöntemli
bir biçimde iþlenmesi, emek araçlarýnýn ancak ortaklaþa kullanýlabilir emek araçlarýna dönüþtürülmesi, bütün emek araçlarýnýn bileþik toplumsal emeðin üretim araçlarý
olarak kullanýlmasýyla saðlanan tasarruf, bütün insanlarýn dünya pazarlarý aðýna
sokulmasý ve böylece kapitalist rejimin uluslararasý bir nitelik kazanmasý, bu merkezileþme ya da birçok kapitalistin birkaç kapitalist tarafýndan mülksüzleþtirilmesi
ile elele gider. Bu dönüþüm sürecinin bütün avantajlarýný sömüren ve tekellerine
alan büyük sermaye sahiplerinin sayýlarýndaki sürekli azalmayla birlikte, sefalet,
baský, kölelik, soysuzlaþma, sömürü de alabildiðine artar...
[Karl Marks, Kapital, Cilt: I, s. 782]
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Bundan yaklaþýk iki yýl önce, Aralýk 1999da IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasý sonrasýnda Kurtuluþ Cephesinin Ocak-Þubat 2000 tarihli 53. sayýsýnda þunlarý yazmýþtýk:
1986 yýlýnda faaliyete geçen Ýstanbul Borsasý endeksi 100 dolarla baþlamýþ
ve 1990 yýlýnýn yaz aylarýnda tarihi zirveyi yakalayarak, 1.081 dolara kadar
yükselmiþtir. Bu tarihten itibaren sürekli düþen ve belirli kesimlerin spekülasyonlarýyla sabit bir bantta seyreden Ýstanbul Borsasý, Asya Krizinin patlak
vermesiyle birlikte 1999 Ocak ayýnda 453 dolara kadar gerilemiþtir. Ýstanbul
Borsasý birleþik endeksi, 18 Nisan seçimleriyle birlikte yeniden týrmanýþa
geçmiþ ve her türlü olumsuz ekonomik geliþmeye raðmen bu týrmanýþýný
sürdürmüþtür. 2000 yýlýna girildiðinde birleþik endeks deðeri, 1.619 dolara yükselmiþ ve Ocak ayýnýn ilk iki haftasýnda 2.050 dolar seviyelerine çýkmýþ ve
birleþik endeks 20.000 lere ulaþmýþtýr. Ve ardýndan, borsacýlarýn sýkça kullandýklarý deyimle, kâr realizasyonu ya da kâr satýþlarý baþlamýþ ve endeks
deðeri 1.800 dolara düþmüþtür.
Ve iþte, bu geliþmeler, borsanýn rüþvet dýþýndaki iþlevlerini ülkemiz somutunda görünür hale getirmiþtir.
Bugün Ýstanbul Borsasý, geniþ halk kitlelerinin ellerindeki her türden birikimlerinin sermayeleþtirilmesi iþlevini yerine getirmektedir. Faize yatýrýlmýþ
paralarýn, üretim ve yatýrýma yöneltilmesi demagojisiyle yürütülen bu sermayeleþtirme eylemi, borsanýn olaðan iþleyiþi içinde geniþ bir mülksüzleþtirmenin bir yansýsý durumundadýr.
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte resmiyet kazanan mülksüzleþtirme süreci, öncelikle geniþ halk kitlelerinin (kendi deyiþleriyle küçük
yatýrýmcýlarýn) ellerindeki her türden tasarrufun para-sermaye haline getirilmesi sürecidir. Bugün Ýstanbul Borsasýnda meydana gelen rekorlar, bu sürecin etkin bir biçimde iþlediðini göstermektedir.
Ýlk yapýlan, küçük yatýrýmcýlarýn ellerindeki paralarýn (ki bunlar sermaye
deðildir) bir biçimde para-sermaye haline getirilmesi için borsaya yönlendirilmesi olmuþtur. Faiz oranlarýnýn düþürülmesi, döviz kur artýþýnýn iki yýl süreyle
sabitlenmesi ve kira artýþýnýn sýnýrlandýrýlmasý kararlarýyla, bu alanlarda toplanmýþ olan küçük yatýrýmcýlarýn tasarruflarý hýzla borsaya yöneltilmiþtir. Böylece, borsaya yatýrýlan her tasarruf, para-sermaye haline dönüþerek, sermayenin yeniden üretimi sürecine dahil edilmiþtir. Ancak dünya ekonomik buhranýnýn niteliði ve ülkemizdeki biçimleniþinin para-sermayeye iliþkin oluþu,
bu yönlendirme içinde küçük yatýrýmcýlarýn dikkatlerinden özenle gizlenmiþtir.
Bundan sonraki süreç, kapitalist sistemin kendi içindeki mülksüzleþtirmenin gerçek niteliklerinin ortaya çýkmasý sürecidir.
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Bilindiði gibi, son birkaç yýldýr süregiden dünya ekonomik buhraný, ekonomik durgunluk çerçevesinde metalarýn ve sermayenin aþýrý üretiminin bir
sonucudur. Metalarýn aþýrý üretimi, emperyalizme baðýmlý ülkelerin iç pazarlarýnýn bu ülke metalarýna açýlmasý uygulamasýný getirirken; sermayenin aþýrý
üretimi, emperyalist-kapitalizmin tarihinin en büyük mülksüzleþtirme sürecini baþlatmýþtýr.
Emperyalist ekonomilerin içine girdikleri ekonomik buhran koþullarýnda borsa aracýlýðýyla
yürütülen mülksüzleþtirmeye iliþkin geliþmeleri, yine Kurtuluþ Cephesinin deðiþik sayýlarýnda örneklerle ortaya koyduk. Ülkemiz somutunda kitlelerin mülksüzleþtirilmesinin ve
yabancýlaþtýrýlmasýnýn bir simgesi durumunda olan Turkcellin borsa serüveninin Þubat
krizi sonrasýndaki durumunu þöyle ifade etmiþtik:
Bilindiði gibi, globalizm propagandasýnýn en büyük destekcisi durumunda olan Çukurova Holding (Karamehmetler) sahibi bulunduðu Turkcell hisselerini Temmuz 2000de halka açmýþ, yani borsaya kota etmiþtir. Ve yine
bilindiði gibi, Turkcellin borsaya giriþi, ayný anda ÝMKB ve New-York borsasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Tarih yazan Turkcell, 10 Temmuz 2000de, 17,60
dolardan 960 milyon hissesini New-York borsasýnda iþleme sokarken, hisselerin ÝMKBdeki satýþ deðeri 44.000 TL olmuþtur.
New-York borsasýnda satýþa sokulan ve büyük oranda Türkiyeden satýn
alýnan hisselerin toplam deðeri 16 milyar 800 milyon dolardýr (Borsa dilinde
buna þirketin piyasa deðeri denilmektedir).
Tarihler 28 Mart 2001i gösterdiðinde New-York borsasýnda Turkcell hisselerinin deðeri 3 dolar 50 cent olmuþtur. Yani Turkcell hisselerinin toplam
deðeri 3 milyar 360 milyon dolara inmiþtir. Böylece Turkcell hisselerinin
birim baþýna deðer kaybý 14 dolar 10 cent olurken, toplam deðer kaybý 13
milyar 440 milyon dolardýr.[*]
Aradan 6 ay geçtiðinde borsanýn ve Turkcellin borsa serüveni ayný rotada devam
etmiþtir.
28 Eylül 2001 itibariyle New-York borsasýnda tarih yazan Turkcell hisselerinin deðeri
0,77 cent olmuþtur. Böylece 14 ayda Turkcell hisselerinin deðer kaybý %97ye (16,83 cent)
ulaþmýþtýr. Ayný dönemde Turkcellin piyasada iþlem gören hisse senedi miktarý 960 milyondan 2 milyara çýkartýlmýþtýr. Turkcell hisselerinin ilk satýþ fiyatý üzerinden toplam deðeri
35 milyar 200 milyon dolar iken, bugün 1 milyar 540 milyon dolara düþmüþtür. Bir baþka
deyiþle, Turkcellin New-York borsasýnda yazdýðý tarih, tam olarak 33 milyar 660 milyon
dolar olmuþtur.
33 milyar 660 milyon dolar, Türkiyenin IMFden aldýðý kredinin yaklaþýk iki mislidir.
Türkiyenin toplam dýþ borcunun 1/3üne eþittir. Bu büyüklükte bir para kitlesi, birilerinin
cebinden çýkýp, bir baþkalarýnýn cebine girmiþtir.
Turkcellin ÝMKB serüveni de New-York borsasýndan farklý deðildir.
11 Temmuz 2000 günü Turkcellin 26.400.000.000.000 TL nominal deðerli, 1. Tertip nama yazýlý hisse senetleri 44.000 TLdan ÝMKBde halka arz edilmiþtir. Geçen yýlki dolar
fiyatlarýyla Turkcellin ÝMKBde satýþa çýkardýðý hisse senetlerinin miktarý 25 milyar 400 milyon adet olup, nominal deðeri yaklaþýk 40 milyon dolar, halka arz fiyatý ise 7 centtir. Bu
satýþ sonucunda Turkcellin elde ettiði gelir 1 milyar 780 milyon dolar olmuþtur.
24 Kasým 2000de Turkcell hisselerinin borsadaki deðeri 25.500 TLye (3,7 cent) düþerek
%42 deðer yitirmiþtir. 30 Kasým 2000 tarihinde hisseler 21.000e (3 cent) ve 1 Aralýk 2000
günü 15.570e (2,2 cent) düþmüþtür. Böylece beþ aydaki deðer kaybý %68 olmuþtur. Turkcell hisselerinin piyasa deðeri 508 milyon dolara düþmüþtür.
2001 yýlýnda Turkcell hisselerinin serüveni geçen yýlkinden pek farklý olmamýþtýr. Arada Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý türünden demagojilere, Kemal Derviþin ülkeyi kurtaracaðýna ve medyanýn borsaya yatýrým yapmanýn tam zamanýdýr propagandasýna
inanarak yapýlan ya da spekülatif amaçlý alýmlarýn getirdiði bazý küçük yükselmelerin dýþýnda
düþüþ süregitmiþtir.
[*]

Kurtuluþ Cephesi, Sayý: 60, Mart-Nisan 2001

%

KURTULUÞ CEPHESÝ Eylül-Ekim 2001

Tablodan da görüleceði
gibi, yeni yýla 20.500 TL deðeriyle giren Turkcell hisseDolar olarak
leri, Þubat krizinden fazlaca
11 Temmuz 2000 44.000
622.112
7 cent
etkilenmeksizin, 2 Martta
24 Kasým 2000
25.500
688.849
3,7 cent
19.750 seviyesinde kalmýþtýr.
30 Kasým 2000
21.000
682.883
3 cent
1 Aralýk 2000
15.570
682.101
2,2 cent
Nisan ayýna 13.500 TL de2 Ocak 2001
20.500
671.765
3 cent
ðeri ile giren Turkcell hisse2 Mart 2001
19.750
915.708
2,1 cent
leri, 2 Mayýsta 18.000ler se15 Mart 2001
17.000
999.788
1,7 cent
viyesine yükselmiþse de,
2 Nisan 2001
13.500
1.020.560
1,3 cent
Haziran ayýndan sonra hýzla
18 Nisan 2001
15.250
1.215.817
1,2 cent
düþmeye baþlamýþtýr. Ve so2 Mayýs 2001
18.000
1.137.621
1,5 cent
nuçta, 28 Eylül 2001 itibariy4 Haziran 2001
14.669
1.144.768
1,3 cent
le 3.950 TL deðerine ulaþ9 Temmuz 2001
11.750
1.288.552
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mýþtýr. (Dolar olarak, 0,25
24 Aðustos 2001
4.950
1.440.000
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centtir.) Toplam deðer kay3 Eylül 2001
4.850
1.378.109
0,4 cent
bý %97dir.
7 Eylül 2001
5.000
1.393.035
0,35 cent
28 Eylül itibariyle ÝMKB
11 Eylül 2001
4.500
1.460.000
0,3 cent
de satýlan Turkcell hisselerinin toplam deðeri 1 milyar
778 milyon dolardan 50 milyon dolara inmiþtir. Böylece Turkcell hisseleri aracýlýðýyla
küçük yatýrýmcýlar dahil toplam borsa kaybý 1 milyar 728 milyon dolardýr. 302 bin
küçük yatýrýmcýnýn 11 Temmuz 2000 tarihinde satýn aldýklarý 3 milyar 300 milyon adet
Turkcell hisse senedi için ödedikleri para 234 milyon dolardýr. Bugün (28 Eylül itibariyle)
bu hisselerin deðeri 8,5 milyon dolardýr. 302 bin küçük yatýrýmcýnýn borsa serüveni,
kendilerine bir yýl içinde 225,5 milyon dolar kaybettirmiþtir. Bir baþka deyiþle, Güngör Urasýn
Ayþe teyzesinin 620 milyon lirasý (1000 dolar), Turkcell sayesinde 55 milyon lira (35 dolar 50 cent) olmuþtur.
Turkcell üzerinden gerçekleþtirilen borsa vurgununu Kurtuluþ Cephesinin Temmuz-Aðustos 2000 tarihli 56. sayýsýnda þöyle ortaya koymuþtuk:
Globalizm söyleminin bu ilk büyük global vurgununun baþlangýç töreninine eski bakanlardan Güneþ Taner, Necdet Menzir ile eski YÖK baþkaný
Prof. Ýhsan Doðramacýnýn da katýlmasý, yatýrýmcýlarýn nasýl bir görünüm
altýnda dolandýrýldýklarýný açýk biçimde sergilemiþtir. Ancak, yine de bu globalizm vurgununun tek aktörleri bunlar deðildir. Turkcell olayýna yakýndan
bakýldýðýnda karþýlaþýlan tablo, politikacýlardan gazetecilere, þairlerden çizgi
romancýlara dek uzanan pek çok aktörün sahne önünde oynadýðý ve iplerin
Çukurova Holding ve onun yabancý ortaklarýnýn elinde olduðu bir boyuta
ulaþmaktadýr.
Ülkemizdeki iki GSM operatöründen birisi olan Turkcell, Çukurova Holding, Murat Vargý ve Kavala Grubunun yerli iþbirliðiyle Finlandiya Telekomunun bir yatýrýmý olarak ortaya çýkmýþtýr. KVK adýný verdikleri (Karamehmet,
Vargý ve Kavala) þirket aracýlýðýyla cep telefonlarýný pazarlayan bu grup, 2000
yýlýnda 6 milyon 150 binlik bir abone sayýsýna ulaþmýþtýr. Ýki yýl önce içine
girdikleri mali kriz sonucu Kavala grubu Türkcel hisselerini Bilkaya (Bilgi Kaynak ve Ýletiþim A.Þ) devretmiþtir.
Bugün Turkcellin ortaklýk yapýsý Çukurova Holding %50, Sonera Group
%41, Murat Vargý %7 ve Bilka %2 þeklinde oluþmaktadýr.
Sonera Group, Finlandiya Telekomunun oluþturduðu þirketler topluluðu devletine ve %34ü Ericnun yeni adýdýr. Sonera Groupun %53.3ü Finlandiya
sson baþta olmak üzere birkaç yabancý þirkete aittir.
Ýþte ülkemizde entellektüel yaþamýn en gözde unsurlarý olan Mete Tuncaylar, Murat Belgeler, Tarih Vakýflarýyla, Helsinki Yurttaþlar Derneði ile ortaya çýktýklarýnda ve dergi, kitap yayýnladýklarýnda, yat yarýþlarý düzenlediklerinde
sponsorluklarýný, her zaman Kavala grubu, Telecom Finland ve Ericssonun
Turkcell Hisselerinin ÝMKB'deki deðeri
TL. olarak

&

Dolar kuru
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yapmasýnýn arkasýnda yatan gerçek, cep telefonlarý yatýrýmý olmuþtur.
Ancak Turkcellde en büyük hisseye sahip olan Çukurova Holding, ülkemizin entellektüel yaþamýna Kavaladan sonra girmeye baþlamýþtýr. 1970
sonlarýna doðru Çukurova Holdingin sahibi olduðu Yapý ve Kredi Bankasý,
1996 yýlýndan itibaren Enis Baturun güzide yönetimi altýnda kültür ve sanat yaþamýmýza yeni bir soluk ve sanatçýlara (yani küçük-burjuva aydýnlarýna) yeni imkanlar saðlamaya baþlamýþtýr. Yapý-Kredi Kültür-Sanat Yayýncýlýk
Ticaret ve Sanayi A. Þ aracýlýðýyla baþlatýlan bu entellektüel faaliyetin en
önemli etkinliklerinden birisi Vedat Nedim Tör Müzesinin kurulmasý olmuþtur.
Vedat Nedim Tör, 1926 yýlýnda TKP Merkez Komitesi üyeliðine kadar yükselmiþ eski TKPlilerdendir. Kavala grubunun Ýletiþim Yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan ve editörlüðünü Ertuðrul Kürkçünün yaptýðý Sosyalizm Ansiklopedisinde ifade edildiði gibi, TKP Genel Sekreteri Þefik Hüsnüyü parti yönetimi
konusunda anlaþamayan Vedat Nedim Tör polise ihbar ederek yakalatmýþtýr.
Böylece ihbarcý Vedat Nedim Tör, tümüyle Kemalist yönetimin adamý haline
gelmiþ ve 1932-34 arasýnda Kadro dergisini Þevket Süreyya Aydemir, Burhan
Belge, Yakup Kadri Karaosmanoðlu ile birlikte çýkartarak kemalizmin teorisyenliðine soyunmuþtur.
Ýþte Yapý-Kredi Kültür-Sanat Yayýncýlýk Ticaret ve Sanayi A. Þnin en
önemli etkinliði olarak oluþturulan Vedat Nedim Tör Müzesi, böyle bir tarihin
mirasçýsýdýr.
Diðer yandan editörlüðünü Enis Baturun yaptýðý Yapý-Kredi KültürSanat yayýnlarý 1996 dan itibaren Osman Kavala-Murat Belge iþbirliðinin bir
örneðini vermeye baþlamýþ ve Ýletiþim Yayýnlarýnýn iþlevini yerine getirmeye
baþlamýþtýr. Bu iþlev, sol küçük-burjuva aydýnlarýnýn satýn alýnmasýdýr. Ve böylece Enis Baturun denetimi altýnda yüzlerce sanat ve edebiyat dünyasýnýn
ünlü sollarýnýn kitaplarý Yapý-Kredi Kültür-Sanat yayýnlarý tarafýndan
yayýnlanmýþ ve bu sayede, bu sollarýn yaþamlarýný idame ettirmeleri için
gerekli parasal kaynak saðlanmýþtýr. Yapý-Kredi tarafýndan yüksek telif ücretiyle kitaplarý basýlan bazý sanat, edebiyat, düþün vb. adamlarýmýz þunlardýr:
Demir Özlü, Ýlhan Berk, Sina Akyol, Metin Altýok, Behzat Lav, Arif Damar, Ahmet Oktay, Alpay Kabacallý, Gülten Akýn, Ülkü Tamer, Ragýp Duran,
Aydýn Engin, Selçuk Demirel, Suna Kili, Haydar Kazgan, Bülent Tanör ve
Latif Demirci.
Ýþte ülkemiz tarihinin en büyük açýk borsa vurgunu böylesine aktörlerin
arkasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Ve her zaman olduðu gibi, burada kazanan,
yine emperyalizm ve onun yerli iþbirlikçisi olmuþtur. Bu yerli iþbirlikçi Mehmet Emin Karamehmetin Çukurova Holdingidir.
Ýþte böylesine küçük-burjuva aydýnlarýnýn eþliðinde gerçekleþtirilen Turkcell vurgunu
bugün tüm akýllý borsacýlarýn bile görebileceði açýklýða ulaþmýþtýr. Þüphesiz bu yol kolay
katedilmemiþtir. Borsaya kota oluþunun ilk üç ayýnda Turkcell hisseleri yarý yarýya deðer
yitirdiðinde ünlü yönetmen Sinan Çetinin hazýrladýðý reklam kampanyasý devreye sokulmuþtur. Daha önceki sayýlarýmýzda ifade ettiðimiz gibi, Turkcellin hazýr kart satýþýna yönelik reklam kampanyasý, asýl olarak hisselerinin karþýlaþtýðý büyük kayýplarý gözlerden
gizlemeye ve yeni hisse alýmlarý için küçük-burjuvalarýn gözünü boyamaya yönelikti. Ancak uzun dönemli sonuçlar gözönüne alýnarak kampanya yürütülmüþtür. Globalizm, modernizasyon propagandalarýyla tüm toplumsal deðerlerin parasal iliþkiye çevrilmesinin son
örneði olan Turkcell hazýr kart reklam kampanyasý, ayný zamanda yeni bir alýcý kitlesi
oluþturmayý da hedeflemiþtir. Bu hedef kitle, 1980 sonrasýnda faiz ve döviz gelirleriyle yüksek yaþam standartýna sahip 6.5 milyonluk küçük-burjuva kitlesinin çocuklarýydý.
Þubat krizi, Ben özgürüm sloganýyla, Amerikan kovboy þapkasýyla, otantik-pop kýrmasý müziðiyle yapýlan reklam kampanyasýyla geldi. Yukarda da belirttiðimiz gibi, Þubat
krizi, Turkcell kitlesini derin uykusundan uyandýrmaya yetmedi. Onlar, özgür ve modern yaþam içinde her türlü bedeli ödemeye hazýr görünüyorlardý. Türk Lirasý deðer
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kaybederken, dolar fýrlarken, borsa düþerken, onlar, yatýrým danýþmanlarýnýn kendilerine sunduklarý rahat koltuklarda ülkeyi kurtaracak Kemal Derviþ muhipliðiyle huzur içindeydiler. Chase Manhattanýn Londra þubesi Chase Nominies Ltd/CMB Geneva aracýlýðýyla
iki ay içinde 1 milyar nominal deðerli Turkcell hisselerini sattýðýna bile aldýrýþ etmediler.
Rahat koltuklarýnda yaþamaya öylesine alýþmýþlardý ki, 2 Temmuz 2001 günü, yani Turkcellin borsaya giriþinin yaþ dönümünde 3.902 TLden yeni hisseleri piyasaya sürdüðünü
anlayacak durumda bile deðillerdi. (Ki ayný gün Turkcell hisselerinin ÝMBKdeki fiyatý 14.750
TLydi.) Tarihler 25 Eylül 2001i gösterdiðinde, Turkcellin ana hissedarlarýndan Bilka (Bilgi
Kaynak ve Ýletiþim A.Þ.) 1.023.266.747.000 TL nominal deðerli Turkcell hisselerini satýþa çýkardý. Artýk oyunun sonuna geliniyor...
Turkcellin borsa serüveni böylesine sona doðru giderken, ÝMKB 8.000 destek, 9.000
direnç aralýðýnda seyretme türünden palavralarýyla tarihi günlerini yaþamaya baþlamýþtýr.
Muhteþem Ocak 2000 ayýnýn 20.000ler seviyesindeki ÝMKB endeksi 2001e 9.370 puanla girdiðinde dolar 671.000 liraydý. Kemal Derviþin Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý demagojisiyle Nisan ayýnda 12.000ler seviyesine yükseltildiyse de, borsanýn kan kaybý devam etti. Aðustos ayýný 9.000ler seviyesinde kapatan ÝMKB, Eylül ayýnda terör, terörizm,
terörizme karþý savaþ vb. medya propagandalarýyla 7.300lere kadar geriledi. Borsacýlarýn çok sevdikleri deyiþle, ÝMKB-100 endeksi, Eylül ayýnda 48 cent seviyesine indi. Böylece
yýlbaþýnda 1 dolar 40 cent olan endeks %66 deðer kaybetti. Gerçek fiyatlarýyla ifade edersek, Ocak 2001de 916,49 dolar olan ÝMKB-100 endeksi, Eylül 2001de 278,63 dolar olmuþtur.
Tüm bu geliþmeler, artýk Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrmaya Devam Ediyor mu?
sorusunu bile anlamsýzlaþtýrmýþtýr. Ancak küçük-burjuvazi hâlâ borsanýn yeniden muhteþem günlerine geri döneceði beklentisi içindedir. En azýndan paranýn pul olmasýndan
daha da kötü hale gelmiþ olan hisse senetlerinin alýþ fiyatlarýna yaklaþmasýný beklemektedirler. Bu beklentileri onlarý (bir süre için de olsa) Kemal Derviþe baðlarken, ayný zamanda mevcut düzen dýþý her türlü çözüm yollarýna gözlerini kapatmalarýna da neden
olmaktadýr. Global durgunluk ve ardýndan global terörizm, kýsa vadeli beklentileri
kýrmakla birlikte, onlarýn apolitik ve anti-ideolojik tutumlarýný ortadan kaldýrmaya yetmemiþtir. Ellerinde kalan son rant ve faiz birikimleriyle Serdar Turgutun teknokratlar
hükümetine ya da Kemal Derviþin Asaf Savaþ Akat, Hurþit Güneþ, Deniz Gökçe vb. televoleci ekonomistlerle Sedad Kentte yaptýðý gizli görüþmelerin getireceði günlere kadar
idare etmeye çalýþmaktadýrlar. Onlarýn tek korkusu, mevcut düzenin yýkýlmasýdýr. Mevcut
düzen devam ettiði sürece borsanýn varlýðýný koruyacaðýný düþündüklerinden, düzen
karþýtlarýna karþýdýrlar. Aksi halde ellerinde pul olmuþ hisseler de iþe yaramayacaktýr. Bu
nedenle, son umut olarak, Amerikan emperyalizminin terörizme karþý savaþýyla düzen
karþýtlarýný yok etmesini ve bu savaþýn Türkiyenin deðerini artýrmasýný beklemektedirler.
Bu nedenlerle, borsada kaybeden küçük-burjuvalarýn, Þubat krizi ile iþlerini yitiren beyaz
yakalýlarýn daha da saða kaydýklarýný söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Mevcut düzen tarafýndan tam anlamýyla mülksüzleþtirilene ve emek-gücüyle yaþamak zorunda kaldýklarýnýn bilincine varana dek, onlar hep kolay zengin olmanýn umuduyla yaþamaya devam edeceklerdir.
Tek gerçek, bu durum deðiþmediði sürece, sadece menkul kýymetler borsasý bile onlarý
mülksüzleþtirmeye devam edecektir.
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Kavram

[Orhan Hançerlioðlu,
Felsefe Ansiklopedisi, Cilt: 3]

KAVRAM (1. Os. Mefhum, Tasavvur, Fehim, Ýdrak, Fikir, Mefhumu âm, Manayý âm, Tasavvuru âm, Mânâ, Mahiyet, Külliyat, Vukuf; Fr. Concept, Al. Begriff, Ýng. Conception, Ýt. Concetto... 2. Os. Malume, Ýlim, Ýlmi iptidâi, Ýlmi müktesep, Tasavvur, Fikir, Mârifeti müktesebe, Mefhumu mücerred, Manayý mücerred,
Mefhum, Mâlumat, Mârifet, Vukuf, Ýrfan, Ittýlâ; Mânâ, Mâkul Mâhiyet, Mâhiyeti
mâkule; Fr. Ýng. Notion, Al. Gedanke, Vorstellung; Ýt. Nozione) Düþünceyle kavranýlan.
1. Etimoloji: Türkçemizin yakalamak ve içermek anlamlarýný dilegetiren kavramak kökünden türetilmiþtir, kavranýlmýþ olaný dilegetirir. Batý dillerindeki concept deyimi Hint-Avrupa dil grubunun almak anlamýndaki kap kökünden, notion
deyimi de Hint-Avrupa dil grubunun tanýmak anlamýndaki gen kökünden türemiþtir.
Bu deyimler ilkin Latincede conceptus ve notio sözcükleriyle oluþmuþ ve Latince aracýlýðýyla Batý dillerine geçmiþtir. Eski Yunancada kavram deyimi logos,
horos, noema ve ennoia sözcükleriyle dilegetiriliyordu. Batý dillerindeki concept
ve notion sözcükleri dilimizde tek sözcükle, kavram sözcüðüyle dilegetirilmekte
ve anlamdaþ olarak kullanýlmaktadýr. Notion deyimi ayrýca ilk bilgi anlamýný da
taþýr. Bununla beraber Os. mefhum ve Fr. concept anlamýndaki kavram, duyularla gelen nesnel izlenimleri düþüncenin soyutlama iþleminden geçirerek kavradýðý bir genel nesne; Os. mûlûme ve Fr. notion anlamýndaki kavramsa bilgi konusu anlamlarýný dilegetirir. Nitekim Alman düþünürü Kant, Avrupa dillerindeki
ayrý karþýlýklarý anlamdaþ olarak kullanan Skolastiklerin tersine, bu iki anlamý
birbirinden ayýrmýþ ve concept terimini genel kavram (Os. Külliler, Fr. Les universeaux)lara özgü kýlmýþtýr. Osmanlý felsefesinde de concept kavramý, aklýn
ibda ve ihtirâ ettiði þey (Tr. Usun yarattýðý); notion kavramýysa aklýn iktisâbettiði
þey (Tr. Usun edindiði) olarak tanýmlanmýþtýr.
2. Mantýk: Kavram, nesnel gerçekliðin insan beyninde yansýma biçimidir. Bundan ötürü de her kavram, doðrudan ya da dolaylý olarak nesnel gerçekliði içerir.
Bu, örneðin aðaç gibi nesne kavramlarý için böyle olduðu gibi örneðin özgürlük
gibi düþünce kavramlarý için de böyledir. Ne var ki duyusal bir yansýmadan bir
kavram oluþturabilmek için insan beyninde çok karmaþýk bir süreç izlenir. Bu
süreçte soyutlamalar, karþýlaþtýrmalar, çözümlemeler, bireþtirmeler, genelleþtirmeler vb. gibi birçok ansal iþlemler gerçekleþir. Soyut kavramlardan daha soyut
kavramlara ve bu daha soyut kavramlarýn yardýmýyla da çok daha soyut kavramlara varýlýr. Böylelikle kimi kavramlar artýk nesnel gerçeklikle iliþkisizmiþ gibi
görünürler. Oysa ne kadar soyut olursa olsun ve ne kadar düþünsel bulunursa
bulunsun hiç bir kavram nesnel gerçeklikle iliþkisiz olamaz. Nesnel gerçeklikten
yansýmýþtýr ve nesnel gerçekliðe dönecektir. Eþdeyiþle nesnel gerçeklikte denenecek, doðrulanacak ve bir iþe yarayacaktýr. Örneðin dünyada hiç bir sosyalist
ülke yokken oluþan sosyalizm kavramý böyledir; denenmiþ, doðrulanmýþ ve ger-
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çekleþtirilmiþtir. Bir baþka örnek olarak hiç bir fiziksel bilginin bulunmadýðý bir
çaðda oluþturulan atom kavramý da böyledir. Kavramlar, sonuç olarak, kendisi
de nesnel gerçekliðin bir ürünü olan insan beyninin ürünleridir. Tümüyle hayal
ürünü olan kavramlar bile nesnel gerçeklikten yansýmýþtýr, örneðin zümrüdü anka
kuþu kavramý böyledir. Ne var ki bu gibi kavramlar nesnel gerçekliðe döndürülemezler; eþdeyiþle denenemez ve doðrulanamazlar, bundan ötürü de hiç bir
iþe yaramazlar. Bunlar bilimdýþý kavramlardýr. Demek ki kavramlarý bilimsel kavramlar ve bilimdýþý kavramlar olmak üzere de ayýrmak gerekir. Kavramlar, insan
düþüncesinin etkin ve yaratýcý yapýsýnýn ürünüdürler. Ama Hegelin Felsefe Tarihi Derslerini incelerken Leninin altýný çizdiði gibi Kavramlar, insanýn düþünce
ve hayalgücü özgürlüðüyle varolmazlar. Doðada et ve kana sahiptirler. Materyalizm de bu demektir iþte. Mistik bir dille söylenirse insansal kavramlar, doðanýn ruhudur. Bu demektir ki insanýn kavramlarýnda doða orijinal ve diyalektik biçimde yansýr. Ýnsan, ansal faaliyetiyle, doðanýn bu orijinal ve diyalektik yansýmasýndan kavramlar, bu kavramlardan yargýlar, bu yargýlardan uslamlamalar,
bu uslamlamalardan varsayýmlar, bu varsayýmlardan kuramlar meydana getirir.
Onlarý doðada dener, doðrular ve iþine koþar. Mantýksal olarak nesne kavramlarý ikiye ayrýlýr: Tek bir nesnenin özelliðini belirten kavramlara bireysel kavramlar, bir nesneler sýnýfýnýn özelliklerini belirten kavramlara genel kavramlar denir.
Bireysel kavramlar adlardýr. Örneðin Ahmet, Süleymaniye, Ýstanbul bireysel kavramlar; insan, cami, kent genel kavramlardýr. Genel kavramlar da mantýksal olarak
ikiye ayrýlýr: Bir türün özelliðini belirten kavramlara tür kavramlarý, bir cinsin özelliðini belirten kavramlara cins kavramlarý denir. Her cins kavramý, bir üstündeki
cins (yakýn cins) kavramýna göre tür kavramý; her tür kavramý da bir altýndaki
tür (yakýn tür) kavramýna göre cins kavramýdýr. Örneðin omurgalýlar kavramý,
kuþlar kavramýna göre bir cins kavramý ve hayvanlar kavramýna göre bir tür
kavramýdýr. Mantýk diliyle þöyle de söylenir: Her kavramýn içlemi onun cinsleri,
kaplamýysa onun türleridir. Kavramlar sözcüklerle dilegelirlerse de sözcük deðildirler, kavram sözcüðün anlamýdýr. Eþanlamlý birkaç sözcük tek kavramý taþýdýðý
gibi çokanlamlý bir sözcük de birkaç kavramý taþýyabilir. Bilimlerin kendilerine
özgü kavramlarý bulunduðu gibi (örneðin yaþambilimin gen kavramý) birçok bilimlerin birlikte kullandýklarý kavramlar (örneðin nedensellik kavramý) da vardýr. Kendi
kavramlarýný açýk seçik tanýmlamak ve aydýnlýða kavuþturmak her bilimin görevidir. Kavramlar, nesnel gerçeklikten yansýdýklarý için týpký nesnel gerçeklik gibi
kesin, durgun, sonsuz ve saltýk deðildirler. Kavramlar da, nesnel gerçeklik gibi,
daima geliþirler ve yenilenirler. Kavramlarý dondurmak, sonsuz ve saltýk saymak
metafiziðin yapýsý gereði zorunlu olarak düþtüðü büyük yanýlgýlardan biridir. Kavramlar her ne kadar soyutsalar da unutulmamalýdýr ki daima somutla baðlantýlý
soyutlardýr, somuttan kopmuþ soyutlar deðildirler, Leninin de dediði gibi esnek,
devimsel, göreli, karþýlýklý baðlýlýk içindedirler, çünkü onlarýn dilegetirdiði nesne
ve süreçler de öylesine devimsel ve esnektirler.
3. Felsefe: Alman düþünürü Immanuel Kant, Salt Usun Eleþtirisi adlý yapýtýnda, Platondan sözederken þöyle der: Bir düþünürün düþüncelerini konusuyla
karþýlaþtýrarak, onu, kendi kendisini anladýðýndan daha iyi anlamak olanaklýdýr.
Çünkü o kavramýný yeteri kadar belirlemediðinden söylemek istediklerinin tam
tersini söylemiþ, hatta tam tersini düþünmüþ olabilir. Ernst Cassirer de Ýnsan
Üstüne Deneme adlý yapýtýnda þöyle der: Felsefe tarihi, bir kavramýn tam tanýmýnýn, o kavramý ilk kez ileri süren tarafýndan yapýlamadýðýný gösteriyor. Felsefesel bir kavram, bir sorunun çözümünden çok daha önemli. Bir kavramýn gereði
gibi tanýmlanmasý, onu ilk kez kullanandan çok sonra yapýlabiliyor.
Fransýz düþünürü Louis Althuser de 1968 yýlýnda Ýtalyada yayýmlanan L Unita
gazetesine verdiði bir demeçte þöyle demektedir:
Felsefesel pratiðin ana görevi tek sözle özetlenebilir. Doðru kavramlarla düzmece kavramlarý bir çizgiyle ayýrmak... Felsefe, kavgasýný neden kavramlarla yapar? Bilimsel ve felsefesel uslamlamalarda kavramlar,
bilgi ileten araçlardýr. Ama siyasal, ideolojik ve felsefesel savaþta kav-
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ramlar hem silah, hem de uyuþturucu bir maddedir. Kimi zaman tüm
sýnýf çatýþmalarý bir kavramýn bir baþka kavramla savaþý olarak dilegetirilebilir. Belli kavramlar birbirleriyle gerçek düþmanlar gibi savaþýrlar. Daha
baþka kavramlar da yarýnýn bilinmeyen savaþlarýný hazýrlamaktadýrlar.
Felsefe, çok soyut konularda bile savaþýný kavramlarla sürdürür. Bu savaþ,
belki de küçük anlayýþ ayrýlýklarý üstündedir. Ama her zaman, yalan söyleyen kavramlara karþý doðruyu bildiren kavramlar için yapýlýr. Lenin, Ne
Yapmalý? adlý yapýtýnda küçük görüþ ayrýlýklarý üstündeki tartýþmalarý kýnayanlarý uzak görüþlülükten yoksun bulunmakla suçlar, sosyal demokrasinin alýnyazýsýnýn þimdi küçük görünen bu düþünce ayrýlýklarýnýn yýllarca
sonra güçlenmelerine baðlý olabileceðine dikkati çeker. Kavramlarla yapýlan felsefesel savaþ, siyasal savaþýn bir parçasýdýr. Marksist-Leninist
öðreti, sistematik ve kuramsal yapýtýný, ancak, hem bilimsel kavramlar
hem de yalýn sözcükler kullanarak tamamlayabilir.
Kavram deyimini belli ve dar bir anlamda kullanmak koþuluyla, her yeni felsefenin, her yeni dünya görüþünün yeni bir kavramlar dizgesi olduðu söylenebilir. Gerçekte bilimler kavramlarla, felsefeyse çeþitli bilimlerde kullanýlan kavramlarý
daha da genelleyen ulamlarla (kategorilerle, eþdeyiþle en genel kavramlarla) çalýþýr. Örneðin madde fizik dilinde, kimya dilinde, yerbilim dilinde, yaþambilim dilinde vb. bir kavram, felsefe dilindeyse bütün bu kavramlarýn tümünü genelleyen en üst düzeyde bir ulamdýr. Böyle olmasaydý felsefe, çeþitli bilimlerin sýnýrlarý
içinde bulunan yasalardan tüm bilimlerde geçerli olan en genel yasalara ulaþamazdý. Her yeni bilimsel buluþ için kesinlikle yeni kavramlar geliþtirmek ya da
eski kavramlara yeni anlamlar katmak zorunluðu, o kavramlarýn kendisinden yansýdýðý nesnel gerçekliðin devimselliðinden ve geliþkenliðinden ötürüdür. Yaþam
durmadan devinmekte ve geliþmektedir, o yaþamý dilegetirecek kavramlarýn da
onunla birlikte ve onunla koþutlu olarak geliþmeleri gerekir. Örneðin Galile fiziði
Aristoteles fiziðini aþmak için Aristocu neden kavramýnýn yerine yeni bir neden
kavramý, Einstein fiziði Newton fiziðini aþmak için Newtoncu çekim kavramýnýn
yerine yeni bir çekim kavramý geliþtirmek zorunda kalmýþtýr. Bunun gibi, felsefe
de, yeni ulamlarýn oluþturulduðu kuramsal bir laboratuardýr. Bundan baþka bir
kavramýn ya da ulamýn ilerisürülmesi, okyanuslarda bilinmeyen bir adanýn bulunmasýna benzemez. O kavram ya da ulamý Engelsin deyimiyle bir çözüm
olarak deðil, bir sorun olarak ele almak gerekir. Örneðin artýk-deðer kavramý
Markstan önce klasik ekonomicilerce bulunmuþtu. Oysa bir sorun olarak deðil,
bir çözüm olarak ele alýndýðý için kýsýr kaldý ve hiç bir iþe yaramadý. Markssa
bir sorun olarak ele aldýðý bu kavramdan yola çýkarak varbulunan tüm ekonomik ulamlarý yeniden inceledi ve kapitalist ekonominin yasalarýný keþfedip meydana çýkardý. Bunun gibi oksijen de Lavoisierden önce Priestley ve Scheele
tarafýndan bulunmuþtu, ama eski kimya anlayýþýný altüst edecek olan bu buluþ
onlarýn elinde hiç bir iþe yaramadý, çünkü ne olduðunu ve ne iþe yarayacaðýný
bilmiyorlardý. Lavoisieryse oksijeni kullanarak yepyeni bir kimya bilimi kurdu. Klasik idealizme göre bir þeyi bilmek demek, ona bir kavram yükleyebilmek demektir. Örneðin aðacý biliyoruz; çünkü ona dallýdýr, yapraklýdýr, gövdelidir, köklüdür, uzundur, yeþildir vb. gibi birçok kavramlar yükleyebiliyoruz. Aðacý bu kavramlardan soyutlayýn, ortada sadece bir dýr (odur), eþdeyiþle varlýk kavramý kalýr;
ama hangi nesneyi kendisine yükletilen kavramlarýndan soyutlasanýz hep bu
varlýk kavramýný elde edersiniz. Demek ki varlýk, eþdeyiþle gerçek kavramsal
(tümel, evrensel)dýr. Varlýðý varlýðýndan da soyutlayýn, yokluðu elde edersiniz;
demek ki gerçek, varolan deðil, varolmayandýr, bireysel olan deðil, genel ve
kavramsal olandýr. Ýdealizmin bu temel savýnýn dayandýðý sözde mantýksal gerekçe budur. Hegel, Mantýk adlý yapýtýnýn baþýna þöyle yazmýþtýr: Varlýk, kendinde
olarak, kavramdýr.
4. Toplumbilim: Dr. Özer Ozankayanýn hazýrladýðý Türk Dil Kurumunca yayýmlanan toplumbilim terimleri sözlüðünde kavram (Os. Mefhum, Fr. Conception,
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Ýng. Concept) deyimi þöyle tanýmlanmýþtýr: Sözcüklere gerçek anlamlarýný vermek ve bunlar aracýlýðýyla düþünmek, olaylarýn ve süreçlerin özünü kavrayýp
temel yanlarýna ve özelliklerine iliþkin genellemeler elde etmek olanaðýný saðlayan, nesnel çevrenin insan düþüncesindeki yansýma biçimi. Kimi toplumbilimciler de (örneðin Bk. Hilmi Ziya Ülken, Sosyoloji Sözlüðü, Ýstanbul 1969, s. 168)
kavram kargaþasýnýn toplumsal düzensizlikle koþutlu olduðunu ileri sürerler ve
toplumun düzeni bozulduðu zaman kavram aydýnlýðýnýn da bozularak yerini kavram bulanýklýðý (Fr. Confusion des concepts)na býraktýðýný, bu halde ayrý þeylerin
ayný sözcükle ya da ayný þeyin ayrý sözcüklerle dilegetirildiðini ve bu bulanýklýðýn kamu sanýsýný þaþýrtmak ve avlamak isteyen demagoglarca kullanýldýðýný
savlarlar. Her toplumun ya da ekinsel topluluðun kendi görenek ve geleneklerine özgü kavramlarýna kavram modeli (Fr. Modéle de concept) ya da kavram
þemasý (Fr. Schéme de concept) denir. Bu örnek kavramlardan meydana gelen
yargýlar, peþinyargýlar, tutumlar, davranýþlar vb.lerinin sýnýflandýrýlmasý da kavram sýnýflamasý (Fr. Classification des concepts) adýný alýr.
5. Ruhbilim: Dr. Mithat Ençin hazýrladýðý Türk Dil Kurumunun ruhbilim terimleri sözlüðünde kavram (Os. Mefhum, Ýng. Concept) deyimi þöyle tanýmlanmýþtýr:
Herhangi bir nesne ya da olayýn temel öðe ve özelliklerini kapsayan soyut bir
düþünü. Ayný sözlükte, nesne ve olaylarýn algýlanan temel öðelerini örgütleyerek kavram haline getirmeye Ýng. conceptualization (Os. Mefhumlaþtýrma) deyimi
karþýlýðýnda kavramlaþtýrma, kiþinin bir konuyu iliþikli kavramlara dayanarak öðrenmesine ve öðrendiði kavramlarýn anlam ve kapsamlarýný deðiþtirerek geliþtirmesine Ýng. conceptual learning deyimi karþýlýðýnda kavramsal öðrenme deyimleri
önerilmiþtir.
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