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Mahir Çayan yoldaþýn Kesintisiz Devrim II-IIIde
yer alan oligarþik dikta deðerlendirmesi.
11 Eylül günü New-York ve Washingtonda gerçekleþtirilen intihar eylemleri sonrasýnda Amerikan emperyalizminin terörizmle savaþ paravanasý altýnda burjuva demokratik hak ve özgürlüklerin kaldýrýlmasýna yönelik giriþimlerini
irdeleyen bir yazý.
Amerikan Newsweek dergisinde yer alan bir
yazý.
Almanyanýn Afganistana asker göndermesi kararýna parlamentoda olumlu oy kullanan pasifist Yeþiller Partisinin dönüþümü ve tarihsel
temelleri üzerine bir deðerlendirme.
Alman Yeþiller Partisinin Yugoslavyanýn parçalanmasýný nasýl desteklediklerini irdeleyen Kurtuluþ Cephesinin Aðustos 1992 tarihli sayýsýnda
yer alan yazý.
Leninin Alman küçük-burjuvazisinin ve Alman
Sosyal-Demokrat Partisinin emperyalist savaþ
karþýsýndaki iki yüzlülüðünü ortaya koyan bir
deðerlendirmesi.
Hitler faþizminin Milli Eðitim ve Propaganda Bakaný Göbelsin sözleri üzerinde yükselen ekonomik alandaki yalan ve uydurma haberlere
iliþkin bir irdeleme.

40 yýl sonra ilk kez faaliyetleri hakkýnda açýklamada bulunan OYAKýn Þubat kriziyle birlikte nasýl fýrsatçýlýk yaptýðýný irdeleyen bir yazý.
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Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasýna iliþkin Türkiye devletinin vetosu çevresinde dönen
ve Kýbrýsý kapsayan olaylarýn bir deðerlendirilmesi.
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Kurtuluþ Cephesinin halkýn katkýlarýna iliþkin
olarak açtýðý kampanya bildirisi.

Ýnternet Adresi:
http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
E-Mail Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.com
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Mahir Çayan

Oligarþik Dikta

Sanayi devriminden geçmiþ olan emperyalist-kapitalist ülkelerdeki yönetim de, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki yönetim de oligarþik yönetimdir. Ancak emperyalist-kapitalist ülkelerdeki kapitalizm gerici bir tarzda deðil (yukardan aþaðýya deðil), devrimci anlamý ile, iç dinamiði ile
geliþmiþ ve yerleþmiþtir. Dolayýsýyla, sadece alt yapýda deðil, üst yapýda da burjuva demokratik iliþkiler egemen olmuþ, feodal iliþkiler bertaraf edilmiþtir. Fakat tekelci dönemde, kapitalizm serbest rekabet,
milliyetçilik ve demokratik yönetim ilkelerini bir yana iterek, yerlerine tekel, kozmopolitizm ve oligarþik diktayý ikame etmiþtir.
Ancak geçmiþ dönemlerde proletarya ve emekçi kitleler, uzun süren
kanlý mücadeleler ile demokratik hak ve özgürlüklerine sahip olmuþlardýr. Emekçi sýnýflar gerek nitelik olarak, gerekse de nicelik olarak
güçlüdürler. Onun için bu ülkelerdeki oligarþi, klâsik burjuva demokrasisini ve özgürlüklerini belli ölçülerde sýnýrlayabilmekte fakat asla özüne dokunamamaktadýr. Bu ülkelerdeki oligarþinin niteliði finans oligarþisidir.
Bizim gibi ülkelerdeki oligarþik dikta ise, sadece finans kapitalin
damgasýný taþýmamaktadýr. Çünkü ülkedeki kapitalizm, kendi iç dinamiði ile deðil, yukardan aþaðýya geliþtirilmiþtir. Dolayýsýyla yerli tekelci
burjuvazi, daha baþtan, çekirdek halindeyken emperyalizmle bütünleþerek geliþmiþtir. (Emperyalizm içsel bir olgu durumuna geldiði için bu
oligarþi içindedir). Ancak bu geliþen tekelci-burjuvazi tek baþýna emperyalizmle ittifakýný sürdürerek emperyalist üretim iliþkilerini muhafaza
edecek güçte deðildir. Dolayýsýyla, yabancý ve yerli tekellere zorunlu
olarak baðlý olan toprak burjuvazisi ve feodal kalýntýlarla yönetimi paylaþmaktadýr.
Oligarþik yönetim içinde, iþbirlikçi-tekelci burjuvazi, emperyalizmin
temel dayanaðý olmasýna raðmen, emperyalist üretim iliþkilerini muhafaza eden tek yerli sýnýf deðildir.
Bizim gibi ülkelerdeki oligarþik yönetim, rahatlýkla iþçi ve emekçi
kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadýðý tam bir dikta yönetimi ile ülkeyi yönetebilmektedirler. Buna sömürge tipi faþizm de
diyebiliriz. Bu yönetim, ya klâsik burjuva demokrasisi ile uzaktan yakýndan iliþkisi olmayan temsili demokrasi ile icra edilir (gizli faþizm)
ya da sandýksal demokrasiye itibar edilmeden açýkça icra edilir. Ancak açýk icrasý sürekli deðildir. Genellikle, ipin ucunu kaçýrdýðý zaman
baþvurduðu bir yöntemdir.
[Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III]
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ABDnin
Terörizme Karþý Savaþý
ve Demokrasi
ABDde Askeri Mahkemeler
AA, 19 Kasým 2001 - Amerikan Newsweek dergisi, ABD Baþkaný George Bushun yardýmcýlarýna dayanarak verdiði haberinde, Bushun mahkemeye iliþkin imzaladýðý karar metninde, askeri mahkemeler aracýlýðýyla
ABD hükümetinin, yabancý bir teröristi yargýlama, mahkum etme ve hatta
idam etme yetkisinin bulunduðu belirtildi. Habere göre, mahkeme önüne
kimin çýkacaðýna Bush karar verecek. Yeni düzenlemeye göre, bu kararýn
temyizi de olamayacak. Dergi, 11 Eylül terörist saldýrýlarýndan hemen sonra, ABD Adalet Bakanlýðýnýn, ABD Baþkanýna savaþ dönemi yetkileri verildiðini içeren bir belge hazýrladýðýný ve Bushun da, askeri mahkemelere
iliþkin gücü, bu belgeden aldýðýný yazdý. Newsweeke göre Bush, Afganistanýn bombalanmasý emrine iliþkin yasal temeli de bu belgeden aldý.
Amerikanýn ele geçirdiði teröristleri uçak gemilerinde, ýssýz adalarda yargýlayabileceði belirtiliyor. Askeri mahkeme fikrinin ilk olarak, ABD Adalet
Bakanlýðý avukatlarýndan William Barr tarafýndan ortaya atýldýðý da dergide
kaydedildi. Barrýn bu fikri, Ýkinci Dünya Savaþýnda Nazileri yargýlamak için
kurulan özel askeri mahkemelerden aldýðý da haberde anlatýldý. Bush ve
yardýmcýlarýnýn, yakalanmasý halinde Ladini hemen kurulacak askeri mahkeme aracýlýðýyla, yargýlayýp idam etmeyi planladýðý belirtildi.

"

ABDnin, daha açýk ifadeyle Amerikan
emperyalizminin, 11 Eylül terör saldýrýsý
sonrasýnda baþlattýðý terörizme karþý savaþý, Ekim ayýnda baþlatýlan Afganistana
yönelik askeri saldýrýyla birlikte normal
seyrinde devam ederken, birbiri ardýna alýnan yeni anti-terör önlemleriyle sürdürülmektedir.
Amerikan emperyalizminin terörizme
karþý savaþýnýn medyatik bölümünü
oluþturan Afganistana yönelik askeri saldýrýsýnýn arka planýnda yer alan anti-terör
önlemlerinin bazýlarý sessiz sedasýz ve propagandasý yapýlmaksýzýn uygulanmaya baþlandý.
Terör örgütlerinin mali kaynaklarýný kurutmak gerekçesiyle kime ait olduðu açýklanmayan bazý banka hesaplarýnýn ABD tarafýndan dondurulduðu haberleri, baþta Ýngiltere olmak üzere diðer ülkelerin ayný yöndeki kararlarý ile birlikte basýn-yayýn organ-

larýnda yer alýrken, 1 Kasým tarihli Amerikan Newsweek dergisinin haberiyle ABDnin
terör suçlularýný askeri mahkemelerde
yargýlama kararý aldýðý duyuruldu.
W. Bush tarafýndan onaylanan karara
göre, Amerikan vatandaþý olmayan, El Kaide örgütü üyesi veya geçmiþte bu örgütün
üyesi olan, terörist eylemlere katýlan veya
katýlma giriþiminde bulunan veya teröristlere yardým yapan tüm kiþiler herhangi bir
yerde kurulacak askeri mahkemelerde
yargýlanacaktýr. Teröristlerin sivil mahkemelere göre daha hýzlý ve gizlilik içinde
yargýlanmalarý sonucunda verilen kararlara, ABD mahkemelerinde de, uluslararasý
mahkemelerde de itiraz edilemeyecektir.
Amerikan emperyalizminin terör suçlularýný askeri mahkemelerde yargýlama kararý aldýðýnýn kamuoyuna duyurulmasý üzerine
ABD Baþkaný George W. Bush, teröristlerin askeri mahkemelerde yargýlanmalarý ve
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idam edilmeleri yetkisinin, tartýþmaya açýk
olamayacaðýný söyleyerek, bu konudaki
her türlü tartýþmaya da son noktayý koymuþtur. Böylece Amerikan emperyalizminin askeri mahkemeleri global ölçekte ve tartýþmasýz bir biçimde faaliyete geçirilmiþtir.
Bizim gibi tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde Amerikan emperyalizmi tarafýndan gerçekleþtirilen askeri darbeler sonrasýnda
tüm anayasal demokratik hak ve özgürlüklerin ortadan kaldýrýldýðý koþullarda kurulan askeri mahkemelerin nasýl oluþturulduðu ve
çalýþtýklarý çok iyi bilindiði gibi, bu askeri
mahkemelerin burjuva demokrasisiyle
uzaktan yakýndan hiçbir iliþkisi olmadýðý da
çok iyi bilinmektedir. Bunlar öylesine bilinir bir gerçektir ki, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden günümüze kadar Avrupanýn emperyalist ülkeleri, 12 Eylül sonrasýnda kurulan sýkýyönetim mahkemeleri ile DGMlerin
askeri mahkeme niteliðinde olduklarý gerekçesiyle, Türkiyede demokrasinin olmadýðý ný sürekli yinelemiþlerdir.
Ve herkesin çok iyi bildiði gibi, 12 Eylül
askeri darbesi sonrasýndaki askeri yargýlamalar, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi tarafýndan anti-demokratik ve insan haklarýna aykýrý olarak mahkum edilmiþtir. Yine ayný süreçte, Alman Yeþiller Partisinden Ýngiliz
Ýþçi Partisine kadar pek çok kesim Türkiyedeki askeri mahkemelerin (sýkýyönetim
mahkemeleri) anti-demokratik olduðunu sürekli yinelemiþler ve bu nedenden dolayý
Türkiyeye yaptýrým uygulanmasý kararlarý
almýþlardýr.
Bugün hiç tartýþmasýz tek gerçek, askeri mahkemelerin burjuva demokrasisiyle
uzaktan yakýndan bir iliþkisinin olmadýðýdýr.
Bir baþka deyiþle, askeri mahkemelerin varlýðý demokrasiyle çeliþir ve birinin varoluþu,
diðerinin yokoluþuyla belirlenir. Bu tartýþmasýz gerçeke raðmen, Amerikan emperyalizminin uygulamaya soktuðu askeri mahkemeler karþýsýnda hiçbir tepki gösterilmemesi, global ölçekte burjuva demokrasinin ve burjuva demokratik hak ve özgürlüklerinin hiçbir deðere ve anlama sahip
olmadýðýný açýkça göstermektedir.
Global ölçekte þu sorular tartýþýlmak
ve yanýtlanmak zorundadýr:
Burjuva anlamda da olsa, demokratik
hak ve özgürlükler olmaksýzýn toplumsal ve
bireysel yaþam olanaklý mýdýr? Ya da demokratik hak ve özgürlükler belirli bireyler
ve toplumsal gruplar için mi geçerlidir? Bur-

juva anlamda demokratik hak ve özgürlüklerin görüntüsel uygulamasýnýn sonuna mý
gelinmiþtir?
Amerikan emperyalizminin terörizme
karþý savaþ gerekçesiyle oluþturduðu askeri mahkemelerin ortaya çýkardýðý bu sorular, ayný zamanda demokrasi-diktatörlük sorununun ve bunun sýnýfsal niteliðinin sorgulanmasýný yeniden gündeme getirmiþtir.
Ancak, geçmiþten farklý olarak, emperyalist
ülkelerin sosyal-demokratlarýndan liberal
demokratlarýna, küçük-burjuva aydýnlarýndan sýradan insanlara kadar hiç kimsenin
tepki göstermediði, önemsemediði ya da
ilgilenmediði bir sorun olarak gündeme
gelmiþtir.
Oysa ki, sorun, Amerikan emperyalizminin askeri mahkemeleri sorunu deðil, burjuva demokrasisinin varlýðý sorunudur. Terörizme karþý savaþ paravanasý altýnda emperyalist ülkelerde birbiri ardýna çýkartýlan
anti-terör yasalarýna ve uygulamalarýna bakýldýðýnda bu gerçek daha görünür olmaktadýr.
Ýþin en ilginç yaný, tüm bu geliþmelerin,
SSCBnin daðýtýlmýþlýðý ve komünizmin çökertildiði, komünizme karþý zafer kazanýldýðýnýn ilan edildiði koþullarda ortaya çýkmasýdýr. Böylece, emperyalist ülkelerdeki
burjuva demokratik hak ve özgürlükler söyleminin, komünizmin varoluþuyla belirlendiði ve sadece anti-komünist faaliyetler için
demagojik bir malzeme, bir paravan görevi
gördüðü açýða çýkmýþtýr. Dolayýsýyla komünizm tehlikesi ortadan kalktýðý oranda insanlarýn demokratik hak ve özgürlüklere fazlaca ihtiyacý olmadýðý, bunlarýn istenildiði gibi sýnýrlandýrýlabilineceði ya da tümüyle ortadan kaldýrýlabilineceði düþüncesi, bu burjuva düþüncesi egemen hale gelmeye baþlamýþtýr.
Genel ifadeyle söylersek, demokratik
hak ve özgürlükler sorunu, sýradan insanýn
gözünde, entelektüel, teorik ya da felsefik
bir sorundur ve günlük yaþamý hiç ilgilendirmemektedir. Öte yandan emperyalist-kapitalist ülkelerin sýradan insanlarý açýsýndan
komünizm demokrasi düþmanýdýr, onlarýn demokratik hak ve özgürlüklerini elinden alacaktýr, dolayýsýyla komünizme karþý
savaþ, demokrasi için savaþtýr.
Birbiriyle çeliþen bu iki farklý kavrayýþ, sýradan insanlarýn bilincine öylesine yerleþtirilmiþtir ki, komünizm tehlikesi olmadýðý
sürece demokrasiye de, demokrasi tartýþ-

#

KURTULUÞ CEPHESÝ Kasým-Aralýk 2001

malarýna da ihtiyaç yoktur. Onlarýn bilincinde, komünizm (ve günümüzde terörizm),
onlarýn çalýþma, tüketme, seyahat etme,
eðlenme, para biriktirme, zengin olma,
mülk edinme vb. türünden bireysel özgürlüklerini ortadan kaldýrmaktadýr. Bu bireysel özgürlükler, kapitalizmde doðal olarak
var kabul edildiðinden, ayrýca bunlarýn yasal güvencelere sahip olmasý da gerekli
olmamaktadýr. Bir baþka deyiþle, demokratik hak ve özgürlüklerin yasal güvenceye
sahip kýlýnmasý, sadece komünizme, komünistlere karþý, yani onlarýn dikkate almasý gereken bir þeydir. Böylece tüketme, çalýþma,
eðlenme, seyahat etme vb. bireysel özgürlüklerin dýþýndaki her þey sýnýrlandýrýlabilir,
ortadan kaldýrýlabilir hale gelmektedir.
Oysa, terörizmle savaþ söylemiyle emperyalist ülkelerde yapýlan yasal düzenlemeler ve alýnan kararlar, sözcüðün gerçek ve
sýradan insanýn bilincindeki anlamýnda bireysel özgürlükleri sýnýrlandýrmakta ve kimi
durumlarda kullanýlamaz hale getirmektedir.
Örneðin, Almanyada Otto Schily tarafýndan hazýrlanan anti-terör yasasý taslaðýna
göre, Almanyada ikamet eden tüm insanlarýn gerekli görülen tüm kiþisel bilgilerinin tek bir merkezde toplanmasý amaçlanmaktadýr. Bu kiþisel bilgiler içinde, kiþinin
parmak izinden vergi kayýtlarýna, banka hesaplarýndan sigorta kayýtlarýna ve yaptýðý
alýþveriþe kadar bir dizi bilgi bulunmaktadýr.
Seyahat etme özgürlüðünü kullanmak isteyen kiþi, bu kiþisel bilgilerinin sakýnca
görmediði kiþi olmasý gerekmektedir. Bu
bilgilerden hangilerinin sakýncalý olarak
kabul edileceði ise, tümüyle uygulamaya ve
uygulayýcýnýn kendisine býrakýlmaktadýr. Bu
öylesine bir keyfiyet oluþturabilmektedir ki,
herhangi bir yolcunun yanýnda bulundurduðu ilaç vb. bir eþya bile seyahat özgürlüðü
nün engellenmesi için kullanýlabilecektir.*
Diðer yandan, ayný kiþisel bilgi kayýtlarýyla, kiþilerin satýn aldýklarý mallar ve gelirleri denetlenebileceðinden, çok kolaylýkla
gelirlerinin üstünde alýþ-veriþ yapan her kiþi
kaynaðýný kanýtlamaya zorlanabilecek, aksi
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* Eczanelerden alýnan tüm ilaçlarýn kiþisel bilgi
kayýtlarýna geçirilmesi planlanmaktadýr. Böylece
kiþinin hangi ilaçlarý aldýðý kayýtlarda yeraldýðýndan,
yanýnda bulunduracaðý kayýt dýþý bir ilaç -ki bu bir
aðrý kesici olabilir- kiþiyi yasadýþý konumuna sokabilecektir ve bu da özgürlüðün kýsýtlanmasý için
bir neden oluþturacaktýr.

halde karapara kullanýcýsý olarak tutuklanabilecektir. Böylece, sýradan insanýn
tüketme ve para biriktirme özgürlüðü kolayca sýnýrlandýrýlabilinecektir.**
Terörizmin mali kaynaklarýný kurutma
vb. gerekçesiyle tüm kiþisel bilgilerin kayýt
altýna alýnmasý, sýradan insanlarýn her türlü
para biriktirme, mülk edinme, ticaret yapma, iþyeri açma vb. özgürlüklerini de ortadan kaldýrýcý sonuçlar doðurmaktadýr. Öyle
ki, herhangi bir þirket, kayda geçirilen kiþisel
bilgilere ulaþarak, rakiplerini ya da olasý rakiplerini denetleyebilecektir.
Haberleþme özgürlüðünün sýnýrlandýrýlmasý ve özel yaþamýn dokunulmazlýðý kuralýnýn kaldýrýlmasý, terörizme karþý savaþ
paravanasý altýnda yapýlan ve yapýlacak olan
yasal düzenlemelerin en temel hedefleri
arasýnda yer almaktadýr. Ve öylesine pervasýzca hazýrlanan yasa taslaklarýna göre, terörist faaliyetlerin izlenmesi adý altýnda her
türlü iletiþimin (elektronik iletiþim dahil)
kesin denetime alýnmasý ve gerektiðinde kesilmesi yetkisi devlet görevlilerine verilmek
istenmektedir. Sorun, basit bir telefon dinleme sorunu olmaktan çýkmýþ, tüm iletiþimin düzenli ve sürekli olarak denetlenmesi
konusu haline dönüþmüþtür. Ve üstelik bu
izlemeler hiçbir þekilde mahkeme kararý vb. ile kayýt altýna alýnmayacaktýr. Böylece, kiþilerin telefon görüþmelerinden internet giriþlerine ve izledikleri televizyon programlarýna kadar herþeyin kayýt altýna alýnmasý amaçlanmaktadýr. Bu yolla, kiþilerin
herhangi bir konudaki kiþisel düþünceleri
kolayca belirlenebilecektir. Kiþiler, düþüncelerini ifade etme özgürlüðünü kullanmadan
kiþisel düþünceleri öðrenilebilecek ve bunlar içinde zararlý olanlar izleyicinin vereceði karara göre denetim altýna alýnabilecektir.
Bu düzenlemelere paralel olarak gözaltý koþullarý da deðiþtirilmektedir. Herhangi
bir kiþi suç iþleme eðilimi içinde olduðu
düþünüldüðünde, 7 ile 90 gün süreyle gözaltýnda tutulabilecek ya da belli yerde ika** Ne zaman? Örneðin, kiþinin aldýðý ücretin düþük
olduðunu, ücretlerin artýrýlmasý gerektiðini düþünen,
düþüncesini iþyerinde açýklayan bir iþçi ya da sendikacý olduðunu varsayalým. Bu düþüncesinin iþveren için zararlý ve tehlikeli düþünce olduðu koþullarda, iþçinin kiþisel tüketim bilgileri deþifre edilebilecek ya da bu bilgilerde açýðý bulunmaya çalýþýlacaktýr.
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met etmeye zorunlu kýlýnabilecektir. Bu gözaltý koþullarý 11 Eylül sonrasýnda ABDde hemen uygulamaya sokulmuþtur. Ve sonuçta
7.000 kiþi, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin
gözaltýna alýnmýþ ve Kasým ayý sonu itibariyle resmen 47 ayrý ülke vatandaþý olan
600 kiþi halen gözaltýnda tutulmaktadýr.*
Tüm bunlarýn bir sonucu olarak, yapýlan
ve yapýlacak olan yasal düzenlemelerle her
insanýn suçlu olduðuna mahkemece karar
verilene kadar masum sayýlacaðý hukuk ilkesi ortadan kaldýrýlmaktadýr. Herkesin
potansiyel suçlu olarak kabul edilmesine
dayanan bu yasal düzenlemelerle varýlmak
istenen hedef, kiþinin suçsuzluðunu ispatlamakla yükümlü hale getirilmesidir.
Görüleceði gibi, terörizme karþý savaþ
paravanasý altýnda yapýlan ve yapýlmasý planlanan yasal düzenlemeler ve uygulamalarýn
ortaya çýkardýðý tablo G. Orwellýn 1984
adlý romanýyla büyük benzerlik göstermektedir. Aralarýndaki tek fark, yapýlanlarýn somut gerçek, 1984ün ise sadece bir roman
olmasýdýr.
Bilineceði gibi, Orwellýn 1984 adlý romaný troçkist bakýþ açýsýyla Stalinizm eleþtirisi olarak kaleme alýnmýþtýr. 1980de yardýmcýlýðýný baba Bushun yaptýðý R. Reagen
ýn ABD devlet baþkaný olmasýyla birlikte
1984 romaný anti-komünist propagandanýn
temel araçlarýndan birisi haline getirilmiþtir.
1984 romanýndaki Big Brother (yani komünist yönetim), kiþilerin özel yaþamýný kameralarla izlemekte ve gerekli gördüðünde müdahale etmektedir. Amerikan emperyalizminin 1984 romanýyla yürüttüðü
anti-komünist propagandanýn amacý, komünizmin, insanlarýn özel yaþamlarýný bile izleyen ve bunlara müdahale eden karanlýk
bir diktatörlük yönetimi olduðunu sýradan
insanýn bilincine yerleþtirmektir. Ancak, Sov* Bugün 11 Eylül saldýrýsýný gerekçe yaparak çýkartýlan yeni gözaltý koþullarý, kapitalizmin ilk dönemlerinde Ýngiltere ve Fransa'da yürürlüðe sokulan
serserilik yasasý ile büyük bir benzerlik gösterir.
Marks'ýn Kapital'de ayrýntýlý olarak ortaya koyduðu
gibi, 15. yüzyýlýn sonundan baþlayarak mülksüzleþtirilenlere karþý kanlý yasalar çýkartýlmýþtýr. Serserilik
yasasý olarak bilinen bu yasalarla, önce zorla topraklarý ellerinden alýnan, evlerinden atýlan ve iþsizgüçsüz serseriler haline getirilen tarýmsal nüfus, kýrbaçlanarak, damgalanarak, yasalar yoluyla iþkence
edilerek, ücret sisteminin gerektirdiði disipline sokuluyordu. Daha ayrýntýlý bilgi için bkz. Marks, Kapital, Cilt: 1, s. 751-759

yetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda
emperyalist sistemin eskisi gibi yönetilemez
hale gelmesiyle birlikte, tüm toplumsal ve
bireysel yaþamýn romansal deðil, gerçek
ve somut olarak izlenmesi ve kayda geçirilmesi gündeme gelmiþtir. Bunun üzerine
hemen hemen tüm emperyalist ülkelerde
Big Brother adýyla televizyon programlarý
yapýlmaya baþlanmýþtýr. Ülkemizde Biri Bizi
Gözetliyor adýyla yayýnlanan bu program,
insanlarý, toplumsal ve bireysel yaþamlarýnýn
sürekli izlenmesine alýþtýrmayý amaçlamaktadýr. Ve bu tür programlar 11 Eylül sonrasýnda deðil, iki yýldan beri yayýnlanmaktadýr. Bu olgu, yapýlan yasal düzenlemelerin
terörizmle savaþla uzaktan yakýndan ilgisi
olmadýðýný da göstermektedir.
Bugün herkesin açýkça görmesi ve kavramasý gereken gerçek, emperyalist ülkelerde burjuva hukukunun yerine (ki buna pozitif hukukda denilmektedir) doðal hukuk geçirilmektedir.** Yani doða yasalarýnýn iþlediði ve herkesin buna uyduðu bir
toplum tasarlanýlmaktadýr. Ve herkesin çok
iyi bileceði gibi (ya da yaþayarak öðreneceði
gibi) bu doðal yasa tek bir maddeden oluþur: Güçlü olan ayakta kalýr.
George W. Bush yönetiminin ABDde uygulamaya soktuðu askeri mahkemelerle görünür hale gelen somut gerçek, emperyalistlerin ülkelerini ve dünyayý eskisi gibi
yönetemedikleridir. On yýl önce Sovyetler
Birliði nin daðýtýlmýþlýðý ile dünya çapýnda
zafer kazandýðýný ilan eden emperyalizm, bu
süre içinde hiçbir þeyin istediði ve beklediði
gibi geliþmediðini görmüþtür. Dünya çapýnda devrimci mücadeleler olabildiðince geri
çekilmiþ ve dünyanýn neredeyse tamamý
emperyalist ülkelerin açýk pazarý haline gelmiþ olmasýna raðmen, birbiri ardýna patlak
veren ekonomik ve siyasal krizler ve bu krizler karþýsýnda IMFden NATOya kadar em** Doðal hukukun ideolojik temeli Hýristiyanlýk teolojisinde bulunmaktadýr. Tüm dinlerde de yer alan
ilk günah, yani Adem ile Havva'nýn cennetten
kovuluþu, insanýn doðal özünü gösterir. Bir baþka
deyiþle, insan, ilk günahla lekelenmiþtir, dolayýsýyla, her koþulda günah iþleme eðilimindedir, yani
tüm insanlar potansiyel olarak suçludur. Dolayýsýyla, insani yasalar, her durumda bunu gözönünde tutmalý ve yasa koyucu bu durumu dikkate almalýdýr. Hýristiyanlýðýn eþitlik anlayýþý da bu ilk günahla
belirlenmektedir ve tüm insanlar bunla eþittirler. Bir
diðer deyiþle, hýristiyanlýða göre, insanlarý eþit kýlan,
onlarýn potansiyel olarak suçlu olma nitelikleridir.
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peryalist kuruluþlarýn çaresiz kalýþlarý, emperyalizmin dünyayý eskisi gibi yönetemediðinin açýk olgularý durumundadýr.
Son on yýl içinde emperyalist ülkeleri etkileyen iki büyük ekonomik kriz (1993 ve
1997) patlak vermiþ ve bugün ise son yirmi
yýlýn en büyük ve genel krizini yaþamaktadýrlar. Bu yeni kriz öylesi boyutlara ulaþmýþtýr
ki, Amerikan emperyalizmini zorlayan dünyanýn ikinci ekonomik süper gücü Japon
emperyalizmi kendi içine kapanmýþ ve
global ekonomi üzerindeki gücünü yitirmiþtir. Baþta Amerika olmak üzere emperyalist ekonomiler son kýrk yýl boyunca olaðanüstü boyutlarda askerileþtirilmiþ olmasýna karþýn askeri mallara olan talep son on
yýlda giderek azalmýþtýr. Sermayenin aþýrýüretimi büyük çokuluslu tekellerin kâr oranlarýnýn aþýrý düþmesine ve giderek deðersizleþmesine yol açmaktadýr. Büyük çokuluslu demir-çelik, otomotiv, uçak ve enerji tekellerinin zararlarý büyürken, birkaç yýl öncesine kadar kendi alanýnda en büyük olan
tekeller ya iflas etmekte ya da fusion adý
altýnda kendilerini tasfiye etmektedirler. Diðer yandan emperyalist ülkelerde iþsizlik
azaltýlamadýðý gibi sürekli artma eðilimi içine girmiþtir. Tüm bunlarýn yanýnda, kendi
söylemleriyle ifade edersek, ekonomik resesyon tüm emperyalist ülkeleri etkisi altýna almýþ olmasýna karþýn alýnan önlemler
hiçbir iþe yaramamýþtýr.
Diðer yandan IMFnin geri-býraktýrýlmýþ
ülkeler üzerindeki gücü ve yaptýrýmý olaðanüstü boyutlara ulaþmýþ olmasýna raðmen,
bu ülkelerdeki ekonomik krizler(Türkiye ve
Arjantin örneðinde olduðu gibi) derinleþerek
devam etmektedir.
Sözün özü, bugün emperyalist sistem
tam bir belirsizlik içine girmiþtir. Emperyalist ülkeler ve uluslararasý emperyalist finans
kuruluþlarýnýn tüm öngörüleri yanlýþ çýkmýþtýr. Bugün gündemde olan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin iflas etmesidir. Emperyalizm, þirket iflaslarýndan devlet iflaslarýna
doðru yol almaktadýr. Baþta IMF olmak üzere tüm emperyalist finans kuruluþlarýnýn bu
geliþmeler karþýsýnda etkisiz ve çaresiz duruma düþmeleri, kaçýnýlmaz olarak olaylarýn
kendi seyrine býrakýlmasý eðilimini güçlendirmektedir. Doðal ayýklanma (natural selection) tek seçenek gibi görünmektedir. Bu
doðal ayýklanma sürecinde sözkonusu
olan tek tek kapitalist þirketler deðil devletler olduðundan, sonuç kaos ve sosyal pat-

lamadýr.
Bugün terörizme karþý savaþ söylemiyle gündeme getirilen demokratik hak ve özgürlüklerin sýnýrlandýrýlmasýnýn, bir baþka deyiþle burjuva hukukunun rafa kaldýrýlmasýnýn ardýnda yatan, bu kaos ve sosyal patlama beklentisidir. Bu beklenti, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin iflasýyla birlikte ortaya çýkacak ülke içi kargaþa ve emperyalist tekellere yönelik düþmanlýk ve saldýrganlýk yanýnda emperyalist metropollere yönelik
büyük bir göç dalgasýnýn baþlayacaðý endiþesini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenlerden dolayý, emperyalist ülkeler demokratik hak ve özgürlüklerle, yasalarla ellerinin kollarýnýn baðlanmasýný ortadan kaldýrmaya çalýþmaktadýrlar. Sözcüðün tam anlamýyla, her türlü denetimden (yasama ve
yargý denetiminden) uzak yürütme gücüyle yeni döneme hazýrlýk yapmaktadýrlar. Yapýlan yasa deðiþikliklerinin amacý, yasama
ve yargý gücünün karþýsýnda mutlak egemenlik ve üstünlük saðlamýþ bir yürütme
gücü oluþturmaktýr. Bu yürütme gücü, her
türlü ülke içi yasama ve yargý denetiminden
uzak tutulacaðý gibi, her türlü uluslararasý
anlaþmalardan ve diplomatik kurallardan da
arýndýrýlmaktadýr. Bu yolla, istenildiði zaman
herhangi bir ülkeye askeri ve idari müdahalede bulunmanýn koþullarý oluþturulmaktadýr. Ulusal onur, uluslarýn kendi kaderini
tayin hakký, ülkelerin iç iþlerine karýþmama kuralý bir yana býrakýlmaktadýr.
Bugün kimilerinin globalleþme olarak,
kimilerinin imparatorluk olarak sunduklarý bu geliþmeler, emperyalizmin sorunlar
karþýsýnda içine düþtüðü çaresizliktir. Sovyetler Birliðinin bertaraf edilmesiyle sistemin bastýrýlmýþ, üstü örtülmüþ tüm iç çeliþkileri açýða çýkmýþ ve denetlenemez hale gelmiþtir. Bu duruma karþý bugün için bulduklarý tek yol, yasama ve yargý denetiminden
kurtarýlmýþ, olaðanüstü yetkilere sahip yürütme gücüdür. ABDnin askeri mahkemeleri de, demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldýran anti-terör yasalarý da tümüyle bu çabanýn ürünleridir ve belirsizliðe
karþý bir hazýrlýktýr.
Bu hazýrlýklarýn da iþe yaramayacaðý ve
emperyalizmi kurtaramayacaðý, sadece tarihsel ve kuramsal olarak deðil, somut
olarak da bugünden görülmektedir.
Bugün emperyalist sistem tam bir kaos
içindedir. En hafif sözcükle, emperyalist sistemin geleceði belirsizlik içindedir. Popüler
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deyiþle, emperyalist ülkeler de, çokuluslu tekeller de önlerini görememektedirler. Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý ile dünyanýn
tüm topraklarý ve pazarlarý emperyalizmin
ayaklarýnýn altýna serilmiþtir. Kendi mallarýný
satabilmeleri için ulusal, siyasal ve ideolojik hiçbir engelle karþý karþýya deðillerdir.
Sermaye, uluslararasý piyasalarda istediði
gibi serbestçe ve kuralsýz olarak hareket
edebilmektedir. Buna raðmen, 1993de,
1997de ve 2001 yýlýnda aþýrý-üretim buhranlarý patlak vermiþ ve sonuncusu tüm emperyalist ülkeleri etkisi altýna almýþtýr. Bugün
emperyalist sistemin karþý karþýya olduðu temel sorun, pazarlarýn olaðanüstü geniþlemesine raðmen emperyalist mallara karþý istenilen ölçüde talep yaratýlamamasýdýr. Bunun
sonucu olarak, emperyalist ülkeler için yeni
talep yaratmak yaþamsal öneme sahiptir.
Düne kadar sosyalist bloðun varlýðýna dayanan emperyalist ülkeler arasý dayanýþma ve
entegrasyon, günümüzde eskisi gibi iþlememektedir. 1997 Asya Krizi sonrasýnda Japonyada görüldüðü gibi, tek tek emperyalist ülkelerin kendi denetimlerinde tuttuklarý pazarlarýnda meydana gelen sorunlar doðrudan kendileri tarafýndan çözümlenmek ve
sonuçlarýna katlanmak zorunda býrakmaktadýr. Bu da, her emperyalist ülkenin ya da
ülkeler grubunun kendi pazarlarýnda karþýlaþabileceði hertürlü soruna karþý kendi
baþýna hazýrlýk yapma ve müdahale etme
zorunluluðu ortaya çýkarmýþtýr. Bunun anlamý ise, Amerikan emperyalizminin geçmiþ
dönemdeki gibi, emperyalist sistem içindeki tüm sorunlar karþýsýnda emperyalist ülkeler adýna (dünya jandarmasý) müdahale
etmeyeceðidir. Artýk Amerikan emperyalizminin sistem içindeki sorunlara müdahale
etmesinin koþullarý deðiþmektedir. Bundan
sonra yapacaðý her müdahale karþýlýðýnda
diðer emperyalist ülkelerden, geçmiþ dönemlerle kýyaslanmayacak ölçüde, bedel almak durumundadýr. Bunun en basit karþýlýðý
ise, diðer emperyalist ülkelerin kendi iç pazarlarýna Amerikan tekellerinin girmesini
engelleyen düzenlemelerin ya da yasalarýn
ortadan kaldýrýlmasýdýr.
Bu öylesine yalýn bir istektir ki, Amerikan emperyalizminin globalizm propagandasýnda açýkça ifade edildiði gibi, her türden
ulus-devlet kavrayýþý bir yana býrakýlmak
zorundadýr. (Tabii Amerikan emperyalizminin kendi ulus-devleti bu zorunluluðun
dýþýnda kalmak koþuluyla.)

Yugoslavyanýn parçalanmasý sürecinde
ve son olarak Kosova sorununda açýkça
görüldüðü gibi, Amerikan emperyalizminin
askeri ve ekonomik gücü olmaksýzýn diðer
emperyalist ülkelerin sorunlarý çözebilmesi
olanaksýz durumdadýr. Bu da, diðer emperyalist ülkeleri, özellikle Batý-Avrupanýn emperyalist ülkelerini (AB) yeni arayýþlara
yöneltmiþtir. Ýþte bu yeni arayýþ, yeni bir
Avrupa Ordusu kurulmasý giriþimiyle somutlaþmaktadýr. Avrupa Savunma ve Güvenlik Kimliði (ASGK) olarak ifade edilen
Avrupa Ordusu, AB bünyesinde yer alan
emperyalist ülkelerin (özellikle Almanya ve
Fransa) kendi pazarlarýna iliþkin sorunlarda
müdahale gücü olarak oluþturulmaktadýr.
Ve herkesin bileceði gibi, emperyalizmin pazar sorunu, pazarýn sürekliliði, istikrarlýlýðý ve
geniþliði ile belirlenir. Pazarlarýn sürekliliðini,
istikrarýný ve geniþliðini etkileyen ya da bozan herþey Avrupa Ordusunun müdahalesini gerekli kýlmaktadýr. Ve yine herkesin bildiði gibi ordu, silah, asker, uçak ve donanma demektir. Bunlar da en bilinen zor
araçlarýdýr.
Avrupa Ordusunun kuruluþu, ABnin
emperyalist ülkelerinin dünya çapýnda askeri faaliyetlerini artýrmalarý ve geniþletmeleri
anlamýna gelmektedir. Dolayýsýyla askeri güç
kullanacak olan taraf, bu güce karþý olasý
direnmeyi ve saldýrýyý da hesaba katmak zorundadýr. ABnin emperyalist ülkeleri, ABD
den farklý olarak, kendi pazarlarýyla iç içedir, çoðuyla sýnýrdaþtýr. Bu yüzden, askeri
güç kullanýmý karþýsýnda, ülke içi ve sýnýr
güvenliði, ABDye göre çok daha büyük
öneme sahiptir. Kendi söylemleriyle bu güvenlik kaygýsý, kaçýnýlmaz olarak pek çok
demokratik hak ve özgürlüklerin sýnýrlandýrýlmasýný, denetim altýna alýnmasýný gündeme getirmektedir. Diyebiliriz ki, Avrupa Ordusunun kurulmasýyla (operasyonal bir güç
haline gelmesiyle) birlikte, demokratik hak
ve özgürlükler Avrupa için lüks haline gelmektedir. Sorun, Avrupa için güvenlik mi,
özgürlük mü sorusu haline dönüþmüþtür.
Sözün özü, Avrupa Birliði, oluþturulacak
Avrupa Ordusuyla kendi pazarlarýna doðrudan müdahale edecek bir askeri güç haline gelmektedir. Artýk Avrupada siyasal özgürlükler deðil, siyasal zor gündemdedir.
Avrupa Ordusunun ortaya çýkaracaðý diðer konu ise, bu ordunun finanse edilmesi
ve donatýlmasýdýr. Özellikle Almanya açýsýndan büyük bir öneme sahip olan bu konu,
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bir yandan devlet harcamalarýnýn artmasý
ve devletin askeri müdahale koþullarýna
uygun olarak yeniden yapýlanmasýný gerekli kýlarken, diðer yandan askeri mallar
üretiminin artýrýlmasýný gerekli kýlmaktadýr.
Devlet harcamalarýnýn ve askeri mallar üretiminin artýrýlmasý ekonomik nitelikte olmakla birlikte, devletin askeri müdahale koþullarýna göre yeniden yapýlandýrýlmasý, sözcüðün tam anlamýyla siyasaldýr ve siyasal yönetimle ilgilidir. Bu da, devlet ile birey arasýndaki iliþkinin, yani demokratik hak ve özgürlüklerin yeniden tanýmlanmasýný ve biçimlendirilmesini zorunlu kýlmaktadýr.
Öte yandan, ABnin dünya pazarlarýna
askeri güç olarak giriþi, ayný zamanda pazarlarýn sýnýrlarýnýn belirlenmesini gündeme
getirmektedir. Bir baþka deyiþle, emperyalist pazarlarýn yeniden paylaþýlmasý zorunlu
hale gelmektedir. Emperyalist ülkelerin as-



keri güç kullanacaklarý pazarlarýn belirsizliði,
emperyalist güçler arasýnda siyasal ve askeri
çatýþma olasýlýðýný güçlendirecektir. Bu çatýþmalarýn askeri plana yansýyýp yansýmayacaðý, emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkinin ulaþmýþ olduðu seviyeye ve emperyalist ülkelerin IMF, NATO vb. uluslararasý resmi örgütlenmelerinin etkinliðine baðlýdýr.
Kýsacasý, dünya, 1991 öncesindeki gibi
deðildir. Emperyalist ülkeler geleceði görememektedirler. Belirsizlik kaos yaratmakta
ve kaos büyük korkular oluþturmaktadýr.
Korkunun ve zorun olduðu yerde demokrasiden, demokratik hak ve özgürlüklerden
söz etmek sadece safdillik olacaktýr. Böyle
bir ortamda burjuva demokrasisi ya da demokratik hak ve özgürlükler üzerine yapýlacak her türlü tartýþma ve düþünce, korkunun ve zorun egemenliði altýnda kolayca bir
yana býrakýlacaktýr.
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Ýþkenceyi bile
düþünme zamaný

Jonathan Alter
Time to Think About Torture
Newsweek, 5 Kasým 2001

Öfkenin doruða çýktýðý bu sonbahar ayýnda, bir liberal bile iþkenceyi
düþünebilme çizgisine geldiðini görebiliyor. Tamam, lastik hortumlardan filan sözetmiyorum. En azýndan burada, yani ABDde bunlar olamaz. Ama,
Amerikan tarihinin en büyük suçuyla ilgili soruþturmayý harekete geçirecek
birþeyler yapýlmalý. Þu anda, 11 Eylül intihar uçaðý kaçýrma eylemlerinin 4
zanlýsý da, konuþmayý reddediyorlar.
Bunlarý, en azýndan psikolojik iþkenceye tabi tutamaz mýyýz? Örneðin,
silahlý kuvvetlerimizin Panamada veya baþka yerlerde denediði ölen tavþanlarýn çýðlýklarý ve yüksek volümlü rap müziði dinletme gibi yöntemler
uygulayabiliriz. Ya da, gerçek serumu adlý sývýyý, bu kiþilere zorla zerketme gibi birþey yapýlamaz mý? Bazýlarýmýz, kanunlarýn uygulanmasý konusundaki düþüncelerimizin deðiþmemesi gerektiðini söylüyorlar. Ama bu kiþiler
ne yazýk ki, 11 Eylül öncesi zamanlarda kalmýþlar. Halbuki , artýk ayný ülkede, yani 10 Eylül Amerikasýnda yaþamýyoruz.
Anayasa, Ýntihar Belgesi Deðildir
Eski Baþyargýçlardan Robert Jacksonýn ünlü bir deyiþi vardýr:
Anayasa, bir intihar belgesi deðildir diye..
Senatoda görüþülen yeni anti-terör yasalarý, savaþ zamanýnda hükümetlerin sorgulanabilmesine olanak saðlayan, ifade özgürlüðü gibi temel
haklarý tehdit etmiyor. Yeni yasa, telefonlarýn daha kolay dinlenmesine olanak saðlýyor.
Aslýnda, dünyamýz, bizim kadar deðiþmedi. Ýsrailliler, iþkencenin moral
tartýþmasýný yýllardýr yapýyorlar. 1999 yýlýna kadar sarsma adý verilen bir
sorgulama tekniðinin kullanýlmasý yasaldý. Karanlýk bir odada sorgudaki kiþinin baþýnýn üzerinde leþ gibi kokan bir torba asýlý tutulurdu. Bir yandan da
psikolojik baský uygulanýrdý. Þu anda bile Ýsrailde, zamana karþý sorgulama yapýldýðý durumlarda bir miktar fiziki iþkenceye tolerans gösteriliyor. Örneðin, zanlýdan bilgi almanýn, yüzlerce kiþinin hayatýný kurtaracaðýna inanýlan
durumlarda. Bunun ne zaman uygulanacaðýna karar vermek, yasa uygulayýcýlara kalmýþtýr.
Yargýdan Polise Ýþkence Ýzni
Harvard Üniversitesi Hukuk Profesörlerinden Alan Dershowitz, Ýsraillilerin bu uygulamasýný, 20 yýldýr yasayý uygulayanlara yani güvenlik kuvvetlerine yapýlmýþ bir haksýzlýk olarak nitelemiþtir. Dershowitze göre, iþkence
kararý gibi bir karar, yargý organlarýnca alýnmalý ve böylece polise yetki
verilmelidir. Dershowitz, Ben iþkenceyi savunmuyorum. Ama eðer yapa-
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caksanýz, en azýndan yargýnýn onayýný almanýz gerekir tezini savunur.
Fiziki iþkence belki olmaz ama, gerçek serumu adý verilen Sodium
Penthotal denenebilir. FBI da bunu çok istiyor. Ve bence, bu þans onlara
verilmeli.
Ýþkence Yöntemleri
Bazý iþkence yöntemleri gerçekten iþe yarar. Örneðin, 1980li yýllarýn
azýlý teröristi Abu Nidali çözmek için Ürdünlüler, ailesini tehdit etme yöntemini kullandýlar. 1993 yýlýndaki Dünya Ticaret Merkezi saldýrýsýnýn arkasýndakileri çözmek için Filipinliler, zanlýlardan birini Ýsraile teslim etmekle tehdit
ettiler. Büyük acýlar içeren Ýslami adalet de, Müslümanlarýn boyun eðecekleri bir tehdit olabilir.
Fiziki iþkenceyi yasal hale getiremeyiz. Bu Amerikan deðerlerine aykýrýdýr. Ama þu anda bile, dünya çapýnda insan haklarý ihlallerine karþý çýkarken, bir yandan da teröre karþý mücadele yöntemleri konusunda biraz daha
esnek düþünebilmeliyiz. Örneðin, mahkeme kararý ile psikolojik iþkence uygulayabilmek gibi. Ya da, bazý zanlýlarý, biraz daha acýmasýz olabilen müttefiklerimize teslim edebilmek gibi. Biraz ikiyüzlülük gibi görünse bile.
Öyle ya, hiç kimse bu iþlerin nezaket içinde olacaðýný söylemedi.
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Çevrecilikten
Emperyalist Pazar Paylaþýmýna
ya da Alman Yeþiller Partisinin
Traji-Komedyasý
11 Eylül olaylarýnýn ardýndan baþlatýlan
Amerikan emperyalizminin baþýný çektiði
terörizme karþý savaþ, Ekim baþýnda Afganistana yönelik Amerikan ve Ýngiliz askeri
saldýrýlarýyla beklentilere uygun geliþim
göstermiþtir.
Afganistana yönelik ABD ve Ýngiliz askeri saldýrýlarýnýn baþlamasýyla birlikte, baþta
Türkiye ve Almanya olmak üzere, pek çok
ülke Afganistana askeri birlik göndermek
için kararlar almaya baþlamýþtýr. Türkiyenin
demokratik solcusu B. Ecevit hükümeti
90 bordo berelinin Afganistandaki savaþa
gönderilmesine karar verdiðini açýkladýðýnda, Almanyanýn sosyal-demokrat baþbakaný Schröder ile yeþilci, çevre korumacý,
hümanist ve pasifist Dýþiþleri Bakaný J. Fischer, tüm karþý çýkýþlarý etkisiz kýlarak Afganistana 3.900 asker gönderme kararý aldý.
Sosyal-demokrat, üçüncü yolcu Ýngiliz
Ýþçi Partisinin baþbakaný Tony Blair daha
olaylarýn ilk anýndan itibaren ABDnin yanýnda yer alarak sosyal-demokratlarýn terörizme karþý savaþta öncülüðünü de ele geçirmiþ ve bu sayede Ýngiliz uçaklarý ve askerleri savaþýn ön saflarýnda yerini almýþtýr.
Terörizme karþý savaþ paravanasý altýnda Afganistanda baþlatýlan savaþýn içinde
yer alan ve yer almak isteyen ülkelere ve
hükümetlerine bakýldýðýnda, ilk göze çarpan
olgu, çoðunluðunun hümanist, pasifist görünümlü sosyal-demokrat tanýmlý kiþi ve
partilerden oluþtuðudur. Böylece, bir kez daha sosyal-demokratlarýn savaþ karþýsýndaki
konumlarý ve tutumlarý, bir baþka deyiþle,
sosyal-demokrat partilerin ikiyüzlülükleri kamuoyunun önüne konulmuþtur.
Þüphesiz tarih tekerrürden (yinelemeden) ibaret deðildir. Ancak ideolojiler ve po-

litikalar, sýnýfsal konumlar deðiþmediði sürece, tüm tarih, ayný kesimlerin ayný olaylar
karþýsýnda benzer tutumlar sergilediklerine
tanýk olmuþtur. Ýþte tarihin bu tanýklýðý, Afganistana yönelik emperyalist saldýrýlarla
birlikte bir kez daha olaylarýn niteliðini ve
içinde yer alanlarýn tutumunu kavramada
güvenilir bir kaynak olmaktadýr.
Bugün için unutulmuþ ya da unutturulmuþ olan tarihsel gerçeklerden birisi de,
sosyal-demokrat hareketin Marksist hareketten ayrýþmasýnýn temel unsurunun emperyalist savaþ konusundaki tutum olduðu
gerçeðidir.
1800lerin sonlarýna doðru Marksist hareketin ilk büyük kitle partisi olan Alman
Sosyal-Demokrat Partisi ve onun yönetimindeki II. Komünist Enternasyonalin Birinci
yeniden paylaþým savaþý karþýsýnda anayurdun savunulmasý söylemiyle kendi emperyalist devletlerinin saflarýnda yer almalarýyla
birlikte, sosyal-demokrasi ile Marksizmin
yollarý kesin olarak ayrýlmýþtýr.
I. paylaþým savaþýnýn baþlamasýndan iki
yýl önce, 1912 yýlýnda Ýsviçrenin Basel kentinde toplanan ve içlerinde Alman SosyalDemokrat Partisinin de yer aldýðý dünya
sosyalist partileri Avrupada yaklaþmakta
olan savaþý, bütün hükümetlerin canice ve
gerici bir giriþimleri olarak gördüklerini ve
bu giriþimin devrimi hýzlandýrarak kapitalizmin yýkýlmasýný çabuklaþtýracaðýný ilan etmiþlerdir.
Ancak 1914 yýlýnda savaþ patlak vermiþ
ve sosyal-demokrat partilerin çoðu, kendi
hükümetleri ile burjuvazisinin yanýnda yer
almýþlardýr. Bu yer alýþta baþýný Kautskynin
çektiði Alman Sosyal-Demokrat Partisinin
tutumu belirleyici bir yere sahiptir.
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2 Aralýk 1914 günü Alman meclisinde savaþ harcamalarýna iliþkin yapýlan oylamada
Alman Sosyal-Demokrat Partisi olumlu oy
kullanmýþtýr. Bu oylamada karþý oy kullanan
tek milletvekili Karl Liebknecht olmuþtur.
Bu olay, K. Liebknecht ve R. Luxemburgun partiden ayrýlarak Spartaküs Birliði
adýyla yeni bir parti kurmalarýyla sonuçlanýrken, Alman Sosyal-Demokrat Partisi, bu tarihten itibaren Alman emperyalizminin sadýk
ve güvenilir bir siyasal partisi haline dönüþmüþtür.
Bu tarihsel olay, ayný zamanda sosyalþovenizmin ortaya çýkýþýdýr da. Yani sözde
sosyalist, pratikte ise kendi ülkesinin emperyalist politikalarýnýn savunucusu olan sosyalþovenizm, sosyal-demokratlarýn ikinci bir adý
haline gelmiþtir.
I. yeniden paylaþým savaþýyla birlikte sosyal-demokratlarýn emperyalist savaþýn savunucusu ve destekçisi haline geliþleri, uzun
yýllar süren barýþ dönemleri boyunca bir
yana býrakýlmýþ ve bu dönemlerde sosyaldemokratlar hýzlý bir barýþçýl görünüm
sergileyebilmiþlerdir.
Ancak ortalýk ne zaman karýþsa, emperyalist yayýlmacý ya da sömürgeci savaþ patlak verse, hemen her durumda sosyal-demokrat partiler kendi hükümetlerinin yanýnda yer almýþlardýr.
Alman Sosyal-Demokrat Partisinin tarihi,
küçük-burjuva ideolojisinin ve küçük-burjuva pasifizminin (barýþçýllýðýnýn) nasýl iki yüzlü
davrandýðýný, zikzaklar çizdiðini, kendi ülkesinin emperyalist savaþ ve giriþimlerini haklý ve mazur gösterdiðini sergileyen bir tarih
olmuþtur. Bu yönüyle, Alman Sosyal-Demokrat Partisinin tarihi, Almanya baþta olmak
üzere, tüm emperyalist ülkelerdeki küçükburjuva hümanistlerinin, barýþseverlerinin ne
olduklarýný ve hangi olaylar karþýsýnda nasýl
bir tutum takýnacaklarýný ortaya koyan özelliklere sahiptir.
Afganistana yönelik emperyalist saldýrýyla birlikte Almanyanýn asker göndermesine
iliþkin olarak Alman parlamentosunda Kasým ayýnda yapýlan oylamada Yeþiller (Grünen) partisinin tutumu, bu küçük-burjuva
barýþseverlerin (pasifistlerin) tutumu, I. Paylaþým Savaþýnda Alman Sosyal-Demokrat
Partisinin savaþ bütçesine olumlu oy vermeleriyle benzer bir geliþme göstermiþtir.
Bitmez tükenmez insan haklarý savunucusu, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn yýlmaz bekçisi vs. görünümü altýnda

yýllar boyu propaganda ve faaliyet yürüten
Alman Yeþiller Partisi, Afganistana asker
gönderilmesi kararýný oybirliði ile desteklerken, tek dayanaklarý terörizmin insanlýk suçu olduðu, böyle bir tehlike karþýsýnda pasifist bir tutumun terörizmi desteklemek anlamýna geleceði demagojisi olmuþtur.
Týpký Kautskynin 1914 yýlýnda yazdýðý gibi, sakin tartýþmalara en az elveriþli olan
zaman, savaþ günleridir... Bugün pratik sorun þudur: Kiþinin ülkesinin zaferi ya da yenilgisine benzer biçimde, Alman Yeþiller
Partisi de terörizme karþý zafer ya da yenilgi söylemiyle Afganistana asker gönderilmesini onaylamýþtýr.
Böylece, Alman küçük-burjuvazisinin bu
pasifist, çevreci ve hümanist Yeþiller Partisi, kendi atalarýnýn yolundan bir milim ayrýlmaksýzýn, kendi ülkesinin emperyalist politikalarýnýn yýlmaz bir savunucusu konumuna yükselmiþtir.
Afganistana yönelik emperyalist savaþ,
bir yandan uluslarýn kaderlerini tayin hakký
ve ülkelerin iç iþlerine karýþmama ilkesinin
emperyalist ülkeler tarafýndan nasýl ayaklar
altýna alýndýðýný gösterirken, diðer yandan
kendilerini barýþsever, hümanist vb. olarak
sunan tüm sosyal-demokrat ve çevreci kesimlerin emperyalist politikalarýn basit bir
aleti olduðunu da göstermiþtir.
Artýk hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr, yeni bir dönem baþlamýþtýr söylemleri ne denli yaygýn olarak kullanýlýyor olursa
olsun, olanlar, emperyalizmin klasik, alýþýlagelmiþ ve denetimsiz yayýlmacýlýðý ve sömürgeci politikasýndan baþka birþey deðildir. Ve tüm bu geliþmelerle görünür hale
gelmiþtir ki, son 75 yýl boyunca dünyada hüküm süren kurallar ve ilkeler (temel hak ve
özgürlüklerden, devletler arasý iliþkilere ve
uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýna
kadar), sadece emperyalist sisteme karþý bir
gücün, SSCBnin varoluþu ile belirlenmiþ ve
ayakta kalabilmiþtir. Bugün tüm halklar ve
uluslar, emperyalizmin dizginsiz ve denetlenemez saldýrganlýðý ve sömürgeci politikalarý ile karþý karþýyadýrlar. Bu emperyalist saldýrganlýk hiçbir kural ve ilke tanýmamaktadýr ve tanýmayacaktýr. Emperyalist ülkelerin
sosyal-demokrat ya da çevreci partileri, kesin olarak ve geri dönülmez bir biçimde
emperyalist politikalarýn safýnda yer almýþlardýr. Onlar, dün olduðu gibi bugünde, hiçbir
biçimde ezilen halklarýn ve uluslarýn yanýnda deðillerdir. Yollar ayrýlmýþtýr.
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Yugoslavya Ýçin
Yeþil Çözüm(!)
[Kurtuluþ Cephesi, Aðustos 1992, Sayý: 9]

Yeþillerden iki ileri unsur, eski Yugoslavyadaki iç savaþa askeri zorla müdahale edilmesini talep ettiler.
Burada önemli olan askeri zor talebinin nedenleri deðil, pasifist bir hareket
olan yeþillerin geldiði noktadýr. Öyle ki, kurulduðu yýllarda aktif pasifistlikler yaparak gerçekleþtirdikleri eylemler, ileri sürdükleri talepler gözler önünde daha tazeliðini korumaktadýr. 8-10 sene önce bir NATO generalinin üzerine bütün riskleri
göze alarak (!) bir þiþe kan fýþkýrtan yeþil bir milletvekilinin aktif-pasifistliði daha
hafýzalardan silinmemiþken; biri yeþillerin merkezinden, diðeri yeþillerin Avrupa Parlamentosu üyesi olan iki yeþilcinin ayný odaktan yardým askeri zor istemeleri
düþündürücüdür.
Merkezi disiplin kalktýktan sonra, ele pay geçirmekte geç kalmamak amacýyla
küçük-burjuvazinin baþýný çektiði, emperyalizm dýþ tarafýndan da hararetle desteklenen, kapitalizmin baþlangýç aþamasýnýn çok hýzlý ve ilkel biçimde yaþandýðý
ortamda, küçük-burjuvazinin milliyetçilik tabanýnda hareket etmesi çok doðaldýr ve
doðasý gereðidir. Bu ele pay geçirme, var olaný paylaþým mücadelesinin sertliði,
sürekliliði her eski sosyalist ülkenin ve ülke ulusunun özel ve nesnel koþullarý ve
durumu tarafýndan belirlenir. Yani þu anda toplumun çekici gücü küçük-burjuvazinin sýnýf çýkarlarýnýn nerede yattýðý, topluma ne kadar hakim olabildiði, toplumun
dinamik güçlerini ne derece yönlendirebildiði somutluðu tarafýndan belirlenir. Bu,
bütün eski sosyalist ülkeler için geçerliliðini korurken, biçim olarak her ülkede 
ülke sýnýflarýnýn somut mevzi durumu ayný olmadýðýndan ve kültürel, ulusal geliþim
farklýlýklarýndan ayný rotayý izlemez. Çeklerle Slovaklar barýþ içinde birbirinden
ayrýlabilirken, Gürcistan ayrý bir geliþim izler. Bir barýþ meleði ve pasifist
Þevardnadze, silahlý kuvvetlerin baþýna bizzat geçerek tehditler savurur. Tarihin,
komünist partisi üyesinin kararlýlýðý elinden býraktýðýnda, proletarya için savaþmayý
ve bu savaþý reddettiðinden, eline silahý vererek bizzat proletaryaya karþý savaþa
yönelttiði için iyi bir örnektir bu ve unutulmamasý gereken bir örnektir.
Eski Yugoslavyadaki durum biçimde farklýlýklar göstermektedir. Burada vurgulanmasý gereken, uluslarýn barbar, zalim ve gözü dönmüþ olduðu deðil, topluma
hakim olmaya çalýþan küçük-burjuvazinin niteliksizliðidir; barbarlýðý, zalimliði ve gözü
dönmüþlüðüdür.
Yeþillerin Yugoslavyadaki iç savaþtan duyduklarý rahatsýzlýk, kendilerini tepki
göstermeye itti. Öyle ki, olaylarýn artýk kendi deyiþleriyle pasifizm pur ile çözülemeyeceði herkes tarafýndan görünür duruma gelmiþti. Ama gene de, emperyalizme yapýlan askeri zor ile müdahale çaðrýsý, yeþillerin tümüne mal edilemez. Nitekim
ayný gün, yeþiller merkezinden baþka bir unsur bu çaðrýya karþý çýkýp, savaþla
barýþ elde edilemez diyerek kendisinin de bölgeye gideceðini ve yeþillerin içinde
tartýþýlarak merkezin karar vereceðini açýklamýþtýr.
Eðer bir hareketin, hareket etme nedeninin özü pratiklik, mantýkilik ve pasifizm
olursa, bu, biçimde çeþit çeþit yaldýzlý süslemelere raðmen kendini dýþa vuran
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saptamalarýn zavallýlýðýný göstermeyi engelleyemez. (Soyut içinde soyut teoriler üretme esprisi)
Yeþillerin bu talebini manþetten veren, bu iki unsurla röportaj yapan, yeþillere
yakýnlýðý ile bilinen ama burada sansasyon yakalamýþ baðýmsýz bir gazete olarak davranan die Tageszeitungun 19.8.1992 tarihli sayýsýný kaynak göstererek,
bu gösterdikleri nedenlerin pratikliðini, mantýkiliðini ortaya koymaya çalýþalým.
Bölgedeki barýþ hareketiyle yaptýklarý tartýþmalarýn odak noktasý, esas sorusu
müdahalenin olup olmayacaðý deðil, nasýl olacaðýydý. Ama bu anti-militaristler 
tabii ayný zamanda anti-faþistler olarak bunu kendilerine ve tabanlarýna nasýl
yedireceklerdi. Ama pratiklik onun da çaresini buluvermiþti: ... askeri çözüm
yerine, canilere karþý polisiye bir müdahale deyimi herþeyi hallediveriyordu.
Bu isim deðiþikliði nelere muktedirmiþ meðer!
Eski Yugoslavyada faþizmin öðeleri mevcuttur: Enterne kamplarý, iki tarafta da etnik temizleme ideolojileri, erkeklerin vahþice, ataerkil biçimde hakimiyeti. Çaðrýlarý bunlara karþý savaþmak deðil bu onlarýn iþi olamaz zaten,
hazýr güç emperyalizme sorunu askeri olarak çöz çaðrýsýdýr. Bu da, ister istemez,
emperyalizmin ve emperyalizmin askeri gücünün prestijinin yükselmesi ve gerekliliði imajýnýn güçlendirilmesidir. Evet, çýktýklarý nokta gerçekten de bu deðildi.
Tabii sansasyon peþinde koþarak görevini yapan gazetecinin müdahalede Almanlarýn durumu üzerine sorduðu soru iþi biraz karýþtýrýr! Cevap kaçamaktýr: Bizim oraya müdahale düþüncemiz, Almanlarýn bu müdahaleye katýlma zorunluluðu
demek deðildir. Almanlarýn uluslararasý müdahalelerde tarafsýz kalma mecburiyetine sýðýnýlmýþtýr. Ama az kalsýn usta gazeteci müdahale isteyen yeþilciyi savaþa
gönderecekti!
Yeþilci ve savaþ. Varýþ noktasý menzile girmeye baþladý yavaþ yavaþ. Kendi
davasý için savaþmayan, baþkasýnýn davasýna alet olur, savaþýr. Tarafsýzlýk tarihe
karýþýr.
Ýþte pasifizmin vardýðý sonuç budur. Artýk soyut içinde teori arayýþý garip ve
gülünç bir hale dönüþür, eklektizm de bir araç olarak yardýmýný esirgemeye baþlar.
Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet,
Der immerfort an schalem Zeuge klebt,
Mit gier ger Hand nach Schätzen gräbt
Und froh ist, wenn er Regenwürmer finden!*

$

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

Alman Þovenizmi
ile Alman-Olmayan Þovenizm

BÝLÝNDÝÐÝ gibi, Alman þovenistleri, sözümona sosyal-demokrat gerçekteyse artýk ulusal-liberal olan iþçi partisi önderlerinin ve yöneticilerinin
büyük bir çoðunluðunu etkileri altýna almayý baþarmýþ bulunuyorlar. Þimdi
bunun, Potresov, Levitski ve hempasý gibi Alman olmayan þovenistler için
ne ölçüde geçerli olduðunu göreceðiz. P. B. Akselrodun Almanca yazdýðý
broþürde gözünü budaktan esirgemeyerek, ama yanlýþ biçimde Kautskyyi
savunmasýna ve ona enternasyonalist demesine aldýrmayarak, biz, adil
davranmak gerekirse Kautskyyi de aralarýna kattýðýmýz Alman þovenistleri
üzerinde duracaðýz ilkin.
Alman þovenizminin özelliklerinden biri þudur: Sosyalistler sosyalistler sözcüðü týrnak içinde kendi uluslarýnca ezilen uluslarýn dýþýndaki uluslarýn baðýmsýzlýðýndan sözederler. Bunu doðrudan doðruya söylemeleriyle,
söyleyenleri savunmalarý, haklý göstermeleri; onlara kalkan olmalarý arasýnda pek fazla fark yoktur.
Alman þovenistleri (ki aralarýnda Die Glocke adlý küçük dergiyi yayýnlayan Parvus da vardýr ve o dergiye Lensch, Haenisch, Grünwald ve Alman
emperyalist burjuvazisinin geri kalan tüm sosyalist uþaklarý tayfasý yazý
yazmaktadýr) örneðin Britanya tarafýndan ezilen halklarýn baðýmsýzlýðýndan
uzun uzadýya ve büyük bir istekle sözederler. Britanyanýn sömürgelerini
nasýl utanmazca, vahþice ve gerici bir biçimde, vb. yönettiðini borazan çalarak bütün gücüyle ilan edenler, Almanyanýn yalnýzca sosyal-þovenistleri,
yani sözde sosyalist, eylemdeyse þovenist olanlarý deðil, ama ayný zamanda tüm burjuva basýnýdýr da. Alman gazeteleri Hindistandaki özgürlük hareketinden büyük bir iþtiyakla, habis bir coþkuyla, hazla ve vecd içinde söz
ederler.
Alman burjuvazisinin neden habis bir sevinçle dolup taþtýðýný anlamak
kolaydýr: Alman burjuvazisi, Hindistandaki hoþnutsuzluðu ve Britanya aleyhtarý hareketi körükleyerek kendi askeri durumunu iyileþtirebileceði umudundadýr. Bu umutlar, kuþkusuz budalacadýr. Nedenine gelince, milyonlarca ve milyonlarca insanýn yaþamýnýn, hele hele bu insanlar haliyle çok
garip kiþilerse, dýþardan epey uzaklardan, yabancý bir dilde [yazýlan yazýlarla -ç.] üstelik etki, sistemli deðil de yalnýzca savaþ günleriyle sýnýrlýysa etkilenebileceðini ciddi olarak düþünmek olanaksýzdýr. Alman emperyalist burjuvazisinin çabasý, Hindistaný etkilemekten çok, kendi yüreðine su serpme, Alman halkýný þaþýrtma ve halkýn dikkatini ülke içinden
ayýrýp dýþarýya çekme arzusunun sonucudur.
Ne var ki ortaya otomatik olarak þu genel, teorik soru çýkýyor: Bu tür
savlarýn sahteliðinin temelinde yatan þey nedir; Alman emperyalistlerinin
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ikiyüzlülüðü nasýl yanýlmaz bir kesinlikle ortaya dökülebilir? Bu savlarýn
sahteliðini gösteren, doðru, teorik yanýt, çok açýk nedenlerle, yalanlarýný
örtme, gözlerden kaçýrma, süslü sözlerle, her türlü sözlerle, dünyadaki her
þeye, hatta enternasyonalizme ait her türlü sözle o yalanlarý baþka bir kýlýða büründürme eðiliminde olan ikiyüzlüleri ortaya koymaya yarayan bir
araçtýr her zaman. Ne yazýk ki, sözümona Almanyanýn sosyal-demokrat
partisine mensup olan Lenschler, Südekumlar ve Scheidemannlar, Alman burjuvazisinin bu casuslarý bile, enternasyonalist olduklarýnda ýsrar
etmekteler. Ýnsanlar hakkýnda, söylediklerine deðil, yaptýklarýna bakarak
bir yargýya varmak gerekir. Asýl doðrusu budur. Rusyada Potresovun, Levitskinin, Bulkinle hempasýnýn salt sözlerine bakarak onlara kim inanýr?
Hiç kimse.
Alman þovenistlerinin sahtekarlýðý, düþmanlarý olan Ýngilterenin ezdiði
halklarýn baðýmsýzlýðý için avazlarý çýktýðý kadar baðýrýrken, bizzat kendi uluslarý tarafýndan ezilen halklarýn baðýmsýzlýðý konusunda mütevazý, hatta bazan çok mütevazý bir biçimde sessiz kalmalarýndadýr.
Danimarkalýlarý alalým ele. Prusya Schleswigi kendine kattýðý zaman,
bütün Büyük Devletlerin yapmayý alýþkanlýk haline getirdikleri gibi, Danimarkalýlarýn oturduðu bir bölgeyi de zaptetti. Bu bölge halkýnýn haklarýnýn
ihlali öylesine açýk-seçik ortadaydý ki, 23-30 Aðustos 1866 tarihleri arasýnda hazýrlanan Prag barýþý çerçevesinde Avusturya, Schleswig üzerindeki
haklarýný Prusyaya býraktýðý zaman, anlaþma, Schleswigin kuzey bölgesindeki halkýn, Danimarkaya katýlmak isteyip istemediklerini belirlemek
üzere bir plebisit yapýlmasý ve karar bu yolda olursa Danimarkaya baðlanmalarý konusunda bir koþulu da içermekteydi. Ne var ki, Prusya bu
koþula uymadý; 1878de bu tatsýz maddeyi anlaþmadan çýkardý.
Büyük Devlet uluslarýnýn þovenizmine hiçbir zaman ilgisiz kalmamýþ
olan Friedrich Engels, küçük bir ulusun haklarýnýn Prusya tarafýndan böylesine ihlal edilmesine özellikle dikkati çekmiþti.* Ne var ki günümüzün
Alman sosyal-þovenistleri, Kautskynin de yaptýðý gibi, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný sözle tanýdýklarý halde, bir ulusun ezilmesi, bizzat
kendi uluslarýnýn yaptýðý bir iþ olduðu zaman o ulusun özgürlüðü doðrultusunda tutarlý olarak demokratik, kararlý olarak demokratik hiçbir uyarma ve propaganda çabasý göstermiyorlar. Þovenizm sorununun ve onun
gözler önüne serilmesinin tüm sýrrý ve özü iþte bu noktadadýr.
Rusyada bir zamanlarýn en yaygýn sözcük oyunu þuydu: Russkoye Znamya** sýk sýk Prusskoye Znamya gibi*** dalgalanýr, derlerdi. Ama bu söz,
yalnýzca Russkoye Znamya için söylenmiþ deðil; Almanyada Lenschin,
Kautsky ve hempasýnýn mantýðý nasýl iþliyorsa, Rusyada da Potresovun,
Levitskinin ve hempasýnýn mantýðý öyle çalýþýyor. Örneðin tasfiyeci Raboçeye Utro gazetesine bir göz atýn. Benzer Prusya ya da daha doðrusu
benzer enternasyonal-þovenist mantýðýn yöntem ve kanýtlarýný o gazetede
aynen göreceksiniz. Ulusal markasý, barýþçýl görünen maske sözleri ne olursa olsun, þovenizm kendisine ihanet etmemiþtir.
31 Mayýs 1916da
Voprosi Strakhovania, n°5te (54) yayýnlandý.
Collected Works, vol. 22, s. 182-184.

&

* Engelsin Die Neue Zeitda (1895-1896, vol. 1) yayýnlanan Tarihte Zorun Rolü adlý
yazýsý. Yazýnýn esas baþlýðý Yeni Alman Ýmparatorluðunun Kurulmasýnda Zor ve Ekonomi idi.
** Russkoye Znamya (Rus Bayraðý)  Rus Halkýnýn Birliði adlý örgütün yayýn organý
gerici gazete. Kasým 1905 ile 1917 yýllarý arasýnda Petersburgda yayýnlandý.
*** Russkoye Znamya  Rus bayraðý; Prusskoye Znamya  Prusya bayraðý.
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Yalan Söyleyin,
Mutlaka
Ýnanan Çýkar!

[Hitlerin Milli Eðitim ve Propaganda Bakaný Dr. J. Göbels]

Tarihte, sömürücü sýnýflar için, halk kitlelerinin aldatýlmasý, kandýrýlmasý, yanlýþ bilgilendirilmesi, kendi çýkarlarýna uygun
olarak yönlendirilmesi, hemen her zaman
devlet yönetme sanatý olarak sunulmuþtur.
Antik Yunanda Platondan Ýtalyan Makyevelliye ve Alman Hegele kadar tüm filozoflar,
egemen sýnýflarýn baský aygýtý olarak devleti
yüceltmiþlerdir. Bu yüceltme eylemleri, her
durumda, Marksýn sözleriyle, yalanlaþtýrýcý
ve yalanlaþtýran ideolojilere dayanmýþtýr.
Bir baþka deyiþle, egemen sýnýflarýn eylemlerini yönelten ve meþruiyet saðlayan tüm
ideolojiler, gerçeðin çarpýtýlmasýna ve çarpýk kavranýlmasýna dayanýrlar.
Proletaryanýn ve Marksizmin tarih sahnesine çýkýþýyla birlikte, egemen sýnýflarýn gerçeðin çarpýtýlmasý ve çarpýk kavranýlýþýna dayanan ideolojilerinin etkisi kaybolmaya ve
giderek tümüyle deðersizleþmeye baþlamýþtýr. Proletarya ideolojisi karþýsýnda güçsüzleþen burjuva ideolojisi, bu geliþme karþýsýnda gerçeðin öðrenilmesini önlemeye çalýþmýþtýr. Birbiri ardýna çýkartýlan Anti-Sosyalist
yasalar ve birbiri ardýna yasaklanan sosyalist gazeteler, burjuvazinin gerçeðin öðrenilmesini engelleme amacýnýn sonuçlarý olmuþtur.
Ancak burjuvazinin gerçeðin öðrenilmesini engelleyen yasal düzenlemeleri ve yasaklarýna proletarya hareketi yasadýþý (illegal) yayýnlarla karþýlýk vermiþ ve Leninin deyiþiyle, siyasi gerçeklerin teþhirini sürdürmüþlerdir.
Burjuvazinin ideolojik ve siyasal alanda
gerçeklerin çarpýtýlmasý ve gizlenmesine yönelik çabalarýnýn proletarya hareketi tarafýndan bu etkisizleþtirilmesi karþýsýnda geliþtir-

dikleri yöntem, gerçeðin yalan ve sahte
belge ve bilgilerle bilinemez, anlaþýlamaz
hale getirilmesi olmuþtur. Medya diliyle
söylersek, asparagas haber ve belge sahteciliði, burjuvazinin 20. yüzyýlda en geniþ ölçüde kullandýðý bir araç haline gelmiþtir.
Bu geliþme, yazýlý ya da sözlü her türden bilgi ve haberin kitlelerin gözünde inandýrýcýlýðýný ortadan kaldýrmýþtýr. Böylece halk
kitleleri, duyduklarýna deðil, gördüklerine
inanma eðilimi içine girmiþlerdir. Kitlelerin
bu gördüklerine inanma eðilimi, gerçeðin
yazýlý (gazete) ve sözlü (radyo) kitle iletiþim
araçlarý aracýlýðýyla belirsizleþtirildiði, anlaþýlamaz hale getirildiði bir dönemin ürünü olmuþtur. Alman faþizminin Milli Eðitim ve
Propaganda bakaný Göbelsin yalan söyleyin, mutlaka inanan çýkar sözleri, kitlelerin
gördüklerine inanma eðilimleri karþýsýnda
geliþtirilmiþ yeni bir yöntem olarak ortaya
çýkmýþtýr. Sürekli yalan söylemeye dayanan
faþist propaganda, ayný zamanda sinemanýn
geliþmesiyle birlikte görüntüsel olarak da
desteklenmiþtir.
II. emperyalist paylaþým savaþýnýn sonuna gelindiðinde, Hitler faþizmi, yýkýlmýþ olmasýna karþýn, emperyalist burjuvaziye (özellikle Amerikan emperyalizmine) yalaný ve
görüntüsel propagandayý miras olarak býrakmýþtýr.
1945 sonrasýnda emperyalist burjuvazi,
ideolojik planda tümüyle inandýrýcýlýðýný ve
etkinliðini yitirmiþ olduðundan, kitlelere yönelik yalana dayalý haber ve bilgi akýþýný
yoðunlaþtýrmýþtýr. Özellikle televizyonun geliþimine paralel olarak, bu yalana dayalý haber ve bilgi akýþý, kurgulanmýþ görüntülerle
desteklenmeye baþlanmýþtýr. Günümüzde
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desinformasyon adý verilen bu durum, emperyalist burjuvazi tarafýndan kamuoyunun
koþullandýrýlmasý ve yönlendirilmesi için
kullanýlan en yaygýn araç haline gelmiþtir.
Emperyalizmin desinformasyon
politikasý, olay ve olgulara iliþkin bilgilerin (informasyonlarýn) kamuoyuna aktarýlmadan önce denetlenmesi ve yeniden düzenlenmesi þeklindedir. Eðer mevcut olay ve olgulara
iliþkin bilgilerle, istenilen doðrultuda
bir kamuoyunun oluþturulmasý olanaklý deðilse, bu bilgilerin yeniden
kurgulanmasý, kamuoyunun saðlýklý
bilgi alabilmesi açýsýndan gerekli
görülmektedir.
Kýsacasý, desinformasyon, emperyalist basýn ve yayýn organlarý kullanýlarak, istenilen konularda belirli
bir kamuoyunun oluþturulmasý amacýyla olaylarýn ve olgularýn bilinçli olarak deðiþtirilmesi demektir. Bunun
en temel unsurlarý ise, haberin kurgulanmasý ve abartýlmasýdýr.
Emperyalist aþamada tekelleþmenin artan yoðunlaþmasýnýn iletiþim
alanýnda ortaya çýkardýðý geliþmeler,
bu yöndeki faaliyet için uygun bir zemin oluþturmuþtur. Yani, dünya çapýnda yayýn yapan haber ajanslarý ve
televizyon þirketlerinin tekelleþmesine
paralel olarak, emperyalizm, bu tekeller aracýlýðýyla desinformasyon faaliyetlerini önemli bir engelle karþýlaþmadan sürdürebilmektedir. 1980li yýllara kadar CIA kaynaklý olduðundan
hiç kimsenin þüphe duymadýðý haberler ve bilgiler, günümüzde tarafsýz ve özel haber ajanslarý ve televizyon kanallarý tarafýndan kamuoyuna yansýtýlmaktadýr. Yayýn yapan onlarca televizyon kanalýnýn ayný anda
ayný haberi yayýnlamalarý, ister istemez verilen haberden þüphe duyan
kiþilerin bile etkileneceði bir ortam
yaratmaktadýr. Þu televizyon kanalý
CIAnýn güdümünde olabilirse de,
hepsinin ayný durumda olmalarý, tekil bireyin bugüne kadarki yaþam
pratiðinde öðrendiklerine ters gelmektedir. Dolayýsýyla, verilen haberler, þu ya da bu oranda kabul görür
olmaktadýr.*
Dün Körfez Savaþýnda, bugün Afganistana yönelik saldýrýda açýk biçimde görüle-

ceði gibi, emperyalist burjuvazinin desinformasyon faaliyetleri, kurgulanmýþ bilgi ve görüntüyle sürekli yalan söylemeye dayanmaktadýr.**
Emperyalizmin özellikle siyasal alanda,
yani devlete iliþkin konularda alabildiðine
kullandýðý bu yalana dayalý bilgi ve haber
akýþý, ülkemizde iç siyasal iliþkiler alanýnda fazlaca etkili olmamakla birlikte, ekonomik alanda olaðanüstü yoðunlukta ve
etkinlikte kullanýlmaktadýr. Kitlelerin gözünde düzen partilerinin inandýrýcýlýklarýný yitirmelerine karþýn, ekonomi aktörlerinin yýpranmamýþlýðý ve kamuoyunun karþýsýna yeni
çýkýþlarý, kaçýnýlmaz olarak ekonomi alanýndaki desinformasyon ve yalan haberciliðin
etkisini artýrmýþtýr. Daha düne kadar doðrudan oligarþinin siyasal kadrolarý, yani düzen
partileri tarafýndan dile getirilen ekonomik
duruma iliþkin bigi ve deðerlendirmeler, son
yirmi yýlda artan oranda doðrudan medya
nýn ekonomi yazarlarý, yatýrým danýþmanlarý, þirket yöneticileri, TÜSÝAD vb. tarafýndan yapýlmaya baþlanmýþtýr. Böylece yýpranmýþ ve deðer yitirmiþ siyasal aktörlerin yerini, yeni ve inandýrýcý ekonomi aktörleri
almýþtýr. Bu öylesine etkili olmuþtur ki, son
AGSP ve Kýbrýs sorununda açýkça ifade edildiði gibi, bunlarýn faaliyetleri ekonomi ala* Kurtuluþ Cephesi, Desinformasyon ve Kamuoyunun Koþullandýrýlmasý, Sayý: 49, Mayýs-Haziran 1999
** Bu, emperyalizmin herþeye egemen olduðu ve
denetleyebildiði anlamýna gelmemektedir. Örneðin,
Afganistanda Kunduz bölgesinde teslim olan Taliban güçlerinin hapsedildikleri Kale-i Cengte meydana gelen isyan, isyan sýrasýnda bir CIA ajanýnýn
öldürülmesi, ardýndan Kalenin Amerikan uçaklarý tarafýndan bombalanmasý ve 600 olduðu söylenen Talibanýn katledilmesinden arda kalan parçalanmýþ
cesetler ve CIA ajanýnýn Afganistan savaþýnda ölen
ilk Amerikalý ünvaný almasý olmuþtur. Amerikan
medyasýnýn olaylarýn üstünü örtmeye yönelik tüm
çabasýna raðmen, yine de, Afganistan saldýrýsýnda
pek sesleri çýkmayan uluslararasý insan haklarý
kuruluþlarý Cenevre anlaþmasýnýn ihlal edilip edilmediðinin araþtýrýlmasý talebinde bulunmuþlardýr. Þurasý
da bir gerçektir ki, bu olayda, Amerikan emperyalizmi ve medyasý hazýrlýksýz yakalanmýþtýr. Teslim
olmuþ kiþilerin isyan edebileceklerini hiç akýllarýna getirmediklerinden, Kale-i Ceng isyaný sýrasýnda
pek çok gazeteci ve televizyon kamerasýnýn günlük
(rutin) haber çekimlerini denetlemeyi de düþünememiþlerdir. Dolayýsýyla Kale-i Cengde CIA ajanlarýnýn Taliban tutsaklarýný sorguya çektikleri, olayla
birlikte medyaya yansýmýþtýr. Ve herkesin kolayca
anlayabileceði gibi, CIA ajanlarýnýn sorgu yöntemleri tektir: Ýþkence. Ýsyanýn nedeninin de bu olduðu
açýktýr.
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nýndan siyasal alana yayýlmaya baþlamýþtýr.
Borsanýn iniþ-çýkýþlarýyla bakanlarýn istifa ettirildiði, siyasal kararlarýn deðiþtirildiði bir döneme girilmiþtir.
Yalan ve uydurma haberlere dayanan
ekonomik manipülasyonla siyasal iktidarlarýn yönlendirilebilindiði bir dönemde, ekonomik desinformasyon çok daha etkin ve
sonuç alýcý olmaktadýr.
Ekonomik alandaki bu yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþýnýn bu etkinliði, bir
yandan küçük-burjuvazinin artan oranda
mülksüzleþtirilmesini getirirken, diðer yandan siyasal yönetime ve devlete iliþkin bir
kayýtsýzlýk ortaya çýkarmaktadýr. Böylece, bir
ülke ya da ulus için, siyasal iktidar, siyasal
egemenlik, siyasal özgürlük vb. kavramlarýnýn içeriði boþalmakta ve giderek bunlar olmaksýzýn sadece ekonomi yönetimi ile yaþamýn sürdürülebileceði düþüncesi oluþmaktadýr. Bir baþka deyiþle, ekonomik alandaki yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþý,
kitlelerde, siyasal yönetimin ekonomistler
tarafýndan oluþturulmasý þeklinde bir eðilim
oluþturmakta ve ekonomistlerin ülkeyi
daha iyi yöneteceði sanýsý uyandýrmaktadýr.
Bunun somut anlamý ise, askerler tarafýndan aktif olarak desteklenen teknokratlar
hükümeti, yani sivil görünümlü askeri
yönetimdir.
Oysa ki, ekonomi alanýndaki manipülasyon, yani yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþý, siyasal alandan çok daha etkin olmasýna karþý, çok daha az dayanýklý ve kýsa
sürelidir. Buna raðmen, kitleler üzerindeki
etkinliðinin nedeni, yeni bir olgu oluþu ve
yeterince teþhir edilmemesidir.
Genellikle halk kitlelerinin ekonomik durumunun artan oranda bozulmasýyla birlikte, çözümün siyasal alanda deðil de bireysel çýkýþta aranmasý, ekonomik yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþýnýn etkinliðini kolaylaþtýrmýþtýr. Elinde birikmiþ parasý olandan, sadece aybaþýnda maaþ ve ücret alana kadar, hemen tüm kesimler karþý karþýya
olduklarý ekonomik sýkýntý ortamýnda bu
yalan ve uydurma ekonomik haber ve bilgiler arasýnda kendilerine bir avantaj saðlama çabasý içine girmiþlerdir. Sorunun
temelinde ülkede uygulanan yeni-sömürgeci
ekonomi-politika yatmasýna raðmen, yani siyasal iktidarýn (oligarþik yönetim) ekonomi
uygulamalarý bulunmasýna karþýn, siyasal
iktidarýn deðiþimi yönünde hareket etmek
yerine bireysel kurtuluþ peþinde koþulma-

sýnda oligarþik yönetimin siyasal zorunun
(baský ve terörünün) yeri tartýþmasýzdýr. Bir
baþka deyiþle, ülkemizde devrim yapýlmasý
(ilk planda siyasal iktidarýn ele geçirilmesi)
zorunluluðu ile devrimci mücadelenin karþý
karþýya olduðu karþý-devrimci siyasal zorun
boyutlarý, bireyleri devrimci mücadeleden
uzak durmaya iterken, ekonomik zorluklarý
bireysel planda çözmeye yöneltmiþtir.
Emperyalizmin ve oligarþinin ekonomik
yalan ve uydurma bilgi ve haberlerle ekonomik buhranýn yükünün geniþ halk kitlelerine kolayca kabul ettirilmesinde en sýk
kullandýðý yöntem, buhranýn ya da krizin atlatýlmak üzere olduðu, iþlerin iyiye doðru
gittiði izlenimini uyandýran ve bireysel
kurtuluþun olanaklý olduðu düþüncesini
yaygýnlaþtýran haberlere aðýrlýk vermektir.
Bugün hemen herkesin bileceði gibi,
ekonomik buhran ve kriz dönemlerinde,
buhranýn ve krizin yükünün halk kitlelerine yüklenmesi, kapitalizmin ve emperyalizme baðýmlýlýðýn kaçýnýlmaz sonucudur. Bu
nedenle, sýrasýyla, iþçiler, köylüler ve küçük-burjuvazi sistemin kendi buhranýnýn
bedelini ödemek durumundadýrlar.
Mülksüzleþtirilmiþ kesim olarak iþçilerin
ödemek durumunda kaldýklarý bedel, iþsizlik
ve ücretlerin düþmesidir. Köylüler ise, tarým
ürünlerinin fiyatlarý düþerken girdi fiyatlarýnýn
sürekli yükselmesi sonucu üretim yapamaz
hale gelerek kredi borçlarýný ödeyememeleri sonucu topraklarýný satmak zorunda kalarak, yani topraktan kopartýlarak öderler. Bir
baþka deyiþle, köylüler, mülksüzleþtirilerek
proleterleþtirilirler.
Bu iki sýnýf açýsýndan, devlet gücü, buhran karþýsýnda bedel ödemeyi zorla kabul
ettirmek açýsýndan belirleyici yere sahiptir.
Ekonomik yalan ve uydurma haberler, siyasal zorun üstünde yükselir ve iþlerin yakýnda düzeleceði beklentisi oluþturarak, onlarý
pasifize eder.
Küçük-burjuvazi ise, elinde belli bir parasal birikimi olan ve siyasal yönetimi þu ya
da bu oranda destekleyen kesim (ortadirek esprisi) olduðu için, ekonomik manipülasyonun hedef kitlesini oluþturur. Göbelsin yalan söyleyin, mutlaka inanan çýkar sözünün en fazla geçerli olduðu kesim
küçük-burjuvazidir.
Kurtuluþ Cephesinin deðiþik sayýlarýnda,
Aralýk 1999da IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla baþlatýlan, kitlelerin yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesine yönelik uygu-
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lamalarý gizlemek amacýyla yapýlan yayýnlarý ve köþe yazarlarýnýn çabalarýný ortaya koyduk. 2000 yýlýnýn sonlarýna kadar enflasyon
düþtü söylemleriyle yürütülen mülksüzleþtirme operasyonu, Kasým 2000 ve Þubat
2001 kriziyle gizlenemez boyuta geldiðinde,
uydurma ve yalan haberlerde büyük bir artýþ
olmuþtur.
Öncelikle borsanýn kazandýrýyorluðuna
yönelik haber akýþý, giderek bazý þirketlerin
ve kuruluþlarýn kazandýrdýðý haberlerine
dönüþmüþtür. Bu yolla, aðzý þu ya da bu
þirketin hisse senediyle yananlar, üflemeden yenecek yeni hisselere yöneltilmiþtir.
Bunun son örneði, 9 aylýk þirket bilançolarýnýn açýklanmasýnda yaþanmýþtýr.
Örneðin 31 Ekim tarihli gazetelerde þöyle
bir haber yer almýþtýr:
Akbankýn 9 aylýk kârý 336 trilyon
Akbank, 2001 yýlýnýn 9 ayýnda 446
trilyon lira brüt, 335 trilyon 869 milyar lira net kâr elde ettiðini açýkladý.
Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul,
yaptýðý açýklamada, bankanýn 2001
yýlýnýn zor ekonomik koþullarýna
raðmen, kârlýlýðýný ve büyümesini
sürdürmeyi baþardýðýný belirtti.
31 Ekim tarihi itibariyle dolarýn 1.589.727
lira olduðu gözönüne alýndýðýnda, Akbankýn
9 aylýk net kârý 211 milyon dolar olmaktadýr.
2000 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda Akbankýn
kârý 259 trilyon 31 milyar lira olmuþtur. Dolar bazýnda (1 dolar=685.775 lira) kârý 377
milyon dolardýr.
Görüldüðü gibi, 2001 yýlýnýn zor ekonomik koþullarýna raðmen, kârlýlýðýný sürdürmeyi baþaran Akbank, bir yýl içinde kârýný
377 milyon dolardan 211 milyon dolara indirmeyi baþarmýþtýr! Ortada büyümeden
sözedecek bir durum olmadýðý gibi, Akbank
ýn kârý, 2000 yýlýna göre %45 azalmýþtýr.
2000 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda 4.160 trilyon mevduata sahip olan Akbankýn 2001 yýlýnýn ayný döneminde mevduatlarý 9.878 trilyon liraya, yani 6 milyar dolardan 6,2 milyar dolara yükselmiþtir. Artýþ oraný %3dür.
Akbankýn ayný dönemde kambiyo kârlarý 1.197 trilyondan (1.745 milyon $) 8.925
trilyona (5.614 milyon $) yükselmiþtir. Bu da,
açýk biçimde Akbankýn kârlarýnýn tamamýnýn döviz fiyatlarýnda meydana gelen yükselme ve bu alanda yaptýklarý spekülasyondan geldiðini göstermektedir.

23 Kasým 2001 tarihli ekonomi haberlerinin ilk sýrasýnda ise þu haber yer almýþtýr:
Borsada getiri lideri Emek
Elektrik
Ýstanbul Borsasýnda 8 Ekimden
bu yana yaþanan yükseliþte endeks
%58 artarken, en fazla deðer kazanan
hisse senetleri %248le Emek Elektrik,
%247 ile Yasaþ ve %224le Kerevitaþ
oldu. En fazla gerileyen hisse %24le
Vakýf Risk Sermayesi Y.O. oldu.
Türkiyenin uyguladýðý dezenflasyon programýnýn çökmesi ardýndan,
krizle dolu 1 yýl geride kaldý. Uluslararasý Para Fonuyla yeniden anlaþma
yapýlacaðýna yönelik beklentilerin
güçlenmesiyle, piyasalarda yaþanan
bahar havasý 8 Ekimden bu yana
ÝMKBde yüzde 58 yükseliþe neden
oldu. Endeks, 8 Ekimdeki 0.47 centlik dip seviyesini görmesi sonrasýnda,
22 Kasým itibariyle 0.79 cent düzeyine çýktý. Dolarda gözlenen yüzde 7lik
düþüþün de desteðiyle, dolar bazýndaki artýþ yüzde 71e ulaþtý. Bayýndýr
Menkul Kýymetlerin araþtýrmasýna
göre, bu dönemde, en hýzlý yükseliþi
gösteren hisse senedi yüzde 275le
Emek Elektrik ve Yasaþ oldu.
Görüldüðü gibi, habere göre, 22 Kasým
günü Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý, 8
Ekime göre %71 artýþ kaydetmiþ ve bu artýþ
içinde en büyük deðer kazanan hisse senedi (dolar bazýnda) %275 ile Emek Elektrik
olmuþtur. Bu olaðanüstü artýþýn nasýl olduðuna geçmeden önce Emek Elektrikin ne olduðuna bakmak gerekmektedir.
Emek Elektrik, Ankara merkezli BARMEK
Holdingin bir þirketidir. En büyük iþi, Fiba,
Ankara Sanayi Odasý, Kýrýkkale Ticaret Odasý
ile birlikte oluþturduðu AKEDA adlý þirketle
Ankara-Kýrýkkale elektrik daðýtým ihalesini almýþ olmasýdýr.
Emek Elektrikin içinde yer aldýðý BARMEK Holdingin sahibi Hüseyin Arabuldur.
Hüseyin Arabul ise, Kuþadasý doðumlu ve
2001 yýlýnýn Ocak ayýnda baþlatýlan Beyaz
Enerji operasyonunda gözaltýna alýnan ve
hakkýnda yolsuzluk ve devleti dolandýrmaktan dava açýlan kiþidir. 1970lerde elektrik trafolarý inþaa eden Hüseyin Arabul ve
Emek Elektrik, 12 Eylül 1980 askeri darbesi
ve T. Özal döneminde yýldýzý parlamýþ ve
1983den itibaren TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) ihalelerini alarak büyümeye baþla-
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mýþtýr. 1986 yýlýnda Kenan Evrenin ilk Türk
roketatarý diye sunduðu roketatarlar için Ýngiliz GEC Switchgear þirketi patentiyle parça üretmeye baþlamýþtýr.
1988 yýlýnda, Avrupa Stinger roketleri üretim programýna Barýþ Elektrik þirketiyle katýlan Hüseyin Arabul, bu program çerçevesinde Alman ve Fransýz þirketlerinin taþaronluðunu yapmaya baþlamýþtýr. 1998 yýlýnda
Fransýz Eryx anti-tant roketlerinin üretiminde taþaronluk iþleri almýþtýr.
Hüseyin Arabul, 1995 yýlýnda milletvekili
villalarý olarak bilinen ANGORA Evlerinin
mütahhitliðini üstlenerek inþaat sektörüne
girmiþ ve Marmara Depremi sonrasýnda
1.500 deprem konutu inþaatý ihalesini ve ayný dönemde mobil elektrik santrali ihalelerini de almýþtýr. 2001 yýlýnda Azerbaycan-Bakü elektrik daðýtým ihalesini 25 yýllýðýna almýþtýr.
Beyaz Enerji yolsuzluk operasyonunda
gözaltýna alýnan Hüseyin Arabul ve onun
BARMEK Holdingi, 12 Eylül ve T. Özal döneminde yýldýzý parlayan diðer holding ve þirketlerin hepsi gibi, askeri ihaleler, kamu inþaatlarý ve Türki cumhuriyetlerdeki faaliyetlerden kazanmýþlardýr.*
Hüseyin Arabulun Emek Elektrik þirketinin 8 Ekim-22 Kasým tarihleri arasýnda borsada gerçekleþtirdiði %275lik rekora bakýldýðýnda, ekonomik yalan ve uydurma bilgilerin açýk bir sonucu ile karþýlaþýlmaktadýr.
Öncelikle Ýstanbul Borsasýnýn açýk bir
spekülasyon ve kapkaç alaný olduðu düþünüldüðünde, bu yalan ve uydurma haber ve
bilgilerin böylesine rekorlara neden olmasýnýn fazlaca þaþýrtýcý olmadýðýný söylemeliyiz.
Emek Elektrik hisselerinin bir buçuk ay öncesine göre %275lik yükseliþi, ÝMKB verilerine göre, 8 Ekim tarihinde 1.525 liradan
iþlem gören hisse senedinin 22 Kasýmda
5.300 liraya yükselmesiyle gerçekleþmiþtir.
(TL olarak artýþ oraný %248, dolar bazýnda
%275.)
Diðer yandan 20 Kasým 2000 tarihinde
Emek Elektrik hisselerinin deðeri 8.900 lira
olmuþtur. Buna göre, bir yýl içinde 3.600 lira
deðer kaybetmiþtir. Bir baþka deyiþle, Emek
Elektrik hisseleri bir yýl içinde %40 deðer
* Barmek Holdingde, ülkemizdeki pek çok holding
ve þirket gibi iþçiler sendikasýzdýr. Hüseyin Arabul,
bazý MHPli þirket sahipleri gibi, bu duruma da çözüm bulmuþ ve Barmek Ýþçileri Dayanýþma Platformu adýyla iþveren sendikasý kurdurtmuþtur.

kaybetmiþtir. Ancak Emek Elektrikin durumu sadece borsada kaybettirmiþ olmasý deðildir. Açýklanan ve baðýmsýz denetimden
geçmemiþ dokuz aylýk bilançoya göre,
Emek Elektrikin zararý 5,7 trilyon liradýr.
2000 yýlýnýn ayný döneminde 1.1 trilyon lira
zarar eden Emek Elektrik, böylece zararýný
beþe katlamýþ, yani zararý %510 artmýþtýr.
2001 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda satýþ gelirleri,
yani Ankara-Kýrýkkale elektrik daðýtýmýndan
elde ettiði gelir 9,9 trilyon iken, kýsa vadeli
borç toplamý 22,9 trilyon olmuþtur. Bir baþka
deyiþle, Emek Elektrik, satýþ gelirlerinin iki
mislinden fazla borçlanmýþ durumdadýr.
%510 zarar etmiþ, 22,9 trilyon kýsa vadeli
borca sahip bir þirketin hisselerinin, olaðan
koþullarda, herhangi bir borsada %275 deðer kazanmasýnýn, kapitalizmle de, kapitalist mantýkla da baðdaþabilir hiçbir yaný yoktur. Dolayýsýyla, ortada sadece spekülasyon
ve bu spekülasyona zemin hazýrlayan yalan
ve uydurma haberler bulunmaktadýr.
Sadece Hüseyin Arabulun Emek Elektrik þirketinin gerçek verilerine bakýldýðýnda,
nasýl bir borç yükü altýnda olduðu ve bazý
iliþkilere dayanarak ayakta kaldýðý kolayca
görülebilmektedir. Örneðin, 6 Temmuz 2001
tarihinde Emek Elektrikin maddi duran
varlýklarýndan Kuþadasýndaki zeytinlik 64
milyar liraya satýlmýþtýr. Bilançosunda arsa
ve araziler olarak 6 milyar liralýk varlýðý olduðu gözüken bir þirketin 64 milyar liralýk
bir zeytinlik satýþý gerçekleþtirmesinin nasýl
olduðu açýklanmamaktadýr. Ancak bilançosunda 2.036.090 milyon TL olarak gözüken
þirketin maddi duran varlýklarý, mahkemece tayin edilen bilirkiþi heyeti tarafýndan
yapýlan deðerlendirme sonucu 6.324.451
milyon TLye yükseltilmiþtir. Herkesin neyi
nasýl bildiðini çok iyi bildiði bilirkiþi heyetinin bu kararý nasýl aldýðý açýktýr.
Kýsacasý, içinde bulunduðu koþullarda
zeytinlik satan ve bilirkiþilere verilen rüþvetle
maddi duran varlýklarýnýn deðerini üç misli
artýran bir þirket, herkesin kolayca anlayabileceði gibi iflas etmiþ bir þirkettir ve böyle
bir þirketin hisselerinin borsada prim yapmasý bir yana, iþlem görebilmesi bile olanaksýzdýr. Ama burasý Türkiyedir ve bu ülkede, herhangi bir kiþi elektrik iþinden Stinger füze parçasý üretmeye, mobil santrallerden deprem evleri inþaatýna kolayca geçebilmektedir. Yeter ki, Genelkurmayda uygun bir generaliniz, Bayýndýrlýk Bakanlýðýnda
uygun bir bakanýnýz, Enerji Bakanlýðýnda
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müsteþarýnýz bulunsun.
Þüphesiz borsa düzeyinde çok sýk karþýlaþýlan yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþý
ile yapýlan manipülasyon (güdüleme) ve
buna baðlý spekülasyon yanýnda, Kemal
Derviþle birlikte makro ekonomi düzeyinde yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþý
olaðanüstü boyutlara ulaþmýþtýr.
Kurtuluþ Cephesinin 62. sayýsýnda (Temmuz-Aðustos 2001) Kemal Derviþin Güçlü
Ekonomiye Geçiþ Programýnýn nasýl yalan
ve çarpýtmalarla dolu olduðunu ortaya koyarken 2001 yýlý hedeflerinin hiçbir geçerliliðe sahip olmadýðýný da göstermeye çalýþtýk.
Anýmsanacaðý gibi, Kemal Derviþ ve televoleci ekonomistlerin 2001 yýlý için öngördükleri hedefler þöyle sýralanýyordu:
GSMH
Büyüme
TEFE
TÜFE
Dolar kuru

170 milyar $
-%3
%57,6
%48,7
1.068.806

GSMH
Büyüme*
TEFE
TÜFE
Dolar kuru

140 milyar $
-%8,9
%84,5
%67,3
1.484.545

Kasým sonu itibariyle gerçekleþen rakamlar ise þöyledir:

Hangi veriden yola çýkýlýrsa çýkýlsýn, Kemal Derviþin Nisan 2001 tarihinde ortaya
koyduðu tüm tahminler ve hedefler hiçbir biçimde gerçekleþmediði gibi, sapma
boyutlarý çok büyüktür. Dolar kuru hedefinde %50 olan sapma, ayný oranlarda diðer veriler için de geçerlidir.
Ancak Kemal Derviþle birlikte olaðanüstü boyutlara çýkartýlan ekonomik yalan ve
uydurma haber ve bilgi akýþýnýn en önemli
sonucu iç borçlar alanýnda meydana gelmiþtir. Yine anýmsanabileceði gibi, Kemal
Derviþe göre, ülkemizdeki tüm sorunlarýn
ve kötülüklerin temelinde 1990lý yýllardan
itibaren iç borçlarýn sürekli büyümesi yatmaktadýr. Ona göre, 1990da GSMHnýn
%29unu oluþturan iç borç, 1999 sonunda
%61e çýkmýþtýr ve kendisi bu sorunu halledecektir! 2000 yýlý sonunda 36 katrilyon olan
iç borç toplamý, 2001 Ekim ayý itibariyle 109

"

* Daha önceki sayýlarýmýzda da belirttiðimiz gibi,
GSMHdaki küçülme miktarý ile büyüme oraný (eksi)
arasýnda büyük bir farklýlýk bulunmaktadýr. Gerçek
büyüme oraný -%15ler civarýnda bulunmaktadýr.

katrilyon liraya yükselmiþtir. Net artýþ miktarý 73 katrilyon, artýþ oraný %200dür. Ayný
dönemde anapara ve faiz olarak 130 katrilyon lira ödeme yapýlmýþtýr.
Elbette tüm bu veriler ve gerçekler ortada yokmuþcasýna Kemal Derviþ ve ekonomik manipülasyon mekanizmasý çalýþmaya devam etmektedir. Hemen hemen her
ay iki kez düze çýktýk, krizi geçiþtiriyoruz
türünden açýklamalar yapan Kemal Derviþin
en son 4 Aralýk tarihli açýklamasýna bakýlacak olursa** 2002 yýlýnda enflasyon %35
lere indirilecek ve düze çýkýlacaktýr. Böyle
bir geliþme saðlanabilmesi için yapýlmasý
gereken ise IMF ile yeni bir stand-by anlaþmasý imzalamak olmaktadýr. Basýnda yer
alan haberlere göre, 20 kiþilik IMF heyeti
Ankarada yeni stand-by anlaþmasýný hazýrlamaktadýr. Maliye Bakaný Sümer Oralýn
açýklamasýna göre, bu yeni stand-by anlaþmasý üç yýl süreli olacaktýr. Bu yeni standby anlaþmasýnda nelerin yer alacaðý henüz
tam olarak bilinmemekle birlikte yýl sonuna kadar yürürlükte olan eski stand-by anlaþmasýnýn 10. yeniden gözden geçirmesine iliþkin 20 Kasým tarihinde verilen ek niyet mektubunda þunlar yazýlmýþtýr:
Personel harcamalarý ve yan
ödemeleri rasyonalize etmek için: (i)
bütçeden kaynak aktarýlan tüm KÝT
lerin personel alýmý dondurulmuþ
olup, diðer KÝTler için yeni iþe alma,
iþten ayrýlan personelin %10u ile sýnýrlandýrýlmýþtýr (Özelleþtirme Ýdaresi
Baþkanlýðý portföyündeki þirketlerden
transfer edilen iþçiler sözkonusu %10
luk limite dahil olacaktýr); (ii) mevcut her KÝTin yapýsýna uygun metodlarla iþçilik maliyetleri %10 azaltýlacaktýr; (iii) zorunlu emekliliði engelleyen genelgenin kapsamýnýn daraltýlmasýný müteakiben, KÝTlerin ücret
giderlerinde 300 trilyon TL kadar tasarruf saðlanmasý beklenmektedir.
(iv) KÝTlerin çalýþmayan birimlerindeki iþçilere ödenen fazla üretim primi
kaldýrýlmýþtýr. (v) fazla mesai giderle** 4 Aralýk günü Belçikada basýn mensuplarýna
açýklama yapan Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Derviþ, ekonomi yönetiminde eþgüdüm sorunu bulunduðunu belirterek, 8 milyar dolar doðrudan
yabancý yatýrým çekilmesi halinde IMF programýna
ihtiyaç kalmaz dedi. Derviþ, ekonomide çýkýþýn
baþladýðýný da söyledi.
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ri, fazla mesai saatlerinin kamu
iþçileri için (2001 ile kýyaslandýðýnda)
%20, diðerleri için %50 oranýnda azaltýlmasý yoluyla katý bir þekilde kýsýtlanacaktýr.
Personel gideri dýþýndaki diðer iþletme giderlerini düþürmek için KÝT
lere aþaðýdaki talimatlar verilecektir:
(i) Planlanmýþ genel idari harcamalarýn (reklam, promosyon ve dernek
üyelik giderlerin azaltýlmasý da dahil
olmak üzere) 100 trilyon TL tutarýnda azaltýlmasý (ii) mevcut stok düzeyinin, hurda satýþý ve ham madde tedarikinde daha sýký kontroller getirilmesiyle 175 trilyon TL tutarýnda azaltýlmasý. Ayrýca, zarar eden 10 tren
seferi kaldýrýlacak, THYnin yurtdýþý
þube sayýsý azaltýlacak, kâr getirmeyen uçuþ hatlarý iptal edilecek, THY
seyahat acentelerini daha çok kullanmaya baþlayacak ve düþük kapasiteli havaalanlarý kapatýlacaktýr.(abç)
Ve bugün herkesin öðrendiði gibi, bu
katý kýsýtlamalar doðrudan kamu iþçilerine
yöneliktir ve ilk sonucu 50 yaþýn üzerindeki iþçilerin zorla emekli edilmesi olmuþtur.
Üstelik tüm bunlar, eski stand-by anlaþmasýnýn son uygulamalarý durumundadýr ve yenisinde nelerin yer alacaðý henüz hazýrlýk
aþamasýndadýr.* Ancak kamuoyuna yansýyan bilgilere göre, yeni stand-by anlaþmasýnýn ilk uygulamalarý devlet yönetimine iliþkin olacaktýr. Kamu harcamalarýnýn azaltýlmasý paravanasý altýnda devletin vergi dýþý
tüm ekonomik kaynaklarý ve faaliyetleri tasfiye edilecektir. Gelinen aþama, devletin
küçültülmesi deðil, doðrudan tasfiyesi
aþamasýdýr. Bu nedenle, bugünden itibaren
ekonomik yalan ve uydurma haber ve bilgi
akýþýnýn aðýrlýk noktasýný devlet ve devlet yönetimi oluþturacaktýr. Böylece siyasal devlet ile ulusal devletin gereksiz bir yük oldu-

* Aralýk baþýnda Baþbakanlýk Genelgesi ile baþlatýlan
50 yaþýn üzerindeki kamu iþçilerinin zorla emekli
edilmesi uygulamasý, bu koþullarý taþýyan 15.000 kiþiyi kapsamaktadýr. Ancak IMF bu sayýyý yeterli bulmamaktadýr. IMF ile yapýlacak olan yeni stand-by
anlaþmasýnda 100.000 kamu iþçisi ile 150.000 devlet memurunun iþten çýkartýlmasýnýn kesin hüküm
olarak yer alacaðý bugünden belli olmuþtur.

ðu kanýsý kitlelerde yaratýlmaya çalýþýlacaktýr.
Bu ise, seçme ve seçilme hakký baþta olmak üzere tüm siyasal hak ve özgürlüklerin ortadan kaldýrýlmasý için uygun bir ortam
hazýrlayacaktýr.
Diyebiliriz ki, IMF tarafýndan Ankarada
hazýrlanan yeni stand-by anlaþmasý ile seçimler ve seçimlerle iþbaþýna gelen hükümetlerin yönettiði siyasal devlet tasfiye edilecek ve yerine atanmýþ ekonomistler ve
ekonomi geçirilecektir.
Ülkemizde tüm yalan ve uydurma haber
ve bilgi akýþý ile devletin gereksizliði düþüncesinin yaygýnlaþtýrýlacaðý bir döneme girilmektedir. Böyle bir düþüncenin yaygýnlýðý,
siyasal yönetime katýlma, siyasal yönetimi
yönlendirme, siyasal iktidarý ele geçirme vb.
tüm kavram ve eylemleri ortadan kaldýracaðý için, ayný zamanda halk kitlelerinin depolitizasyonunun yeni bir evresini oluþturacaktýr. Sorun, ulusal devletin ve ulusal devlet kavramýnýn sonu deðil, halk kitlelerinin
siyasal hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldýrýlmasý sorunudur. Bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde siyasal hak ve özgürlüklerin
sýnýrlýlýðý ve biçimselliði gözönüne alýndýðýnda, kitlelerin bu konudaki küçük bir kayýtsýzlýðý bile, büyük bedeller ödenmesini gerektirecektir. Bu nedenle, ekonomik yalan
ve uydurma haber ve bilgi akýþýna karþý alýnacak tutum, ayný zamanda siyasal hak ve
özgürlüklerin ne anlama geldiðinin kitlelere
kavratýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr. 50 yaþýn
üzerindeki kamu iþçilerinin zorla emekli
edilmeleri olayýnda açýkça görüleceði gibi,
siyasal bir hak durumundaki sendikal hakkýn iþlevsiz kýlýnmasý, ayný zamanda zorla
emekli edilenleri kýdem tazminatlarýný bile
alamaz hale getirmektedir.**
Ekonomi-politika, politik ekonomidir,
politikasýz ekonomi sadece düþte mevcuttur.

** Söylem olarak iþçilerin kazanýlmýþ hakký olan
kýdem tazminatý ödenecektir. Ancak bu ödeme, týpký 2002 yýlýnda ödenecek ikramiyenin birinin 2003
yýlýna ertelenmesi gibi, taksitle ya da ertelenerek yapýlacaktýr. Enflasyon gözönüne alýndýðýnda, bu hiçbir ödeme yapmamakla eþdeðerdir.
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... Ve Genelkurmay Devreye Girer:
Krizin olduðu yerde
fýrsat da vardýr

OYAKýn kârý 600 trilyona gidiyor
Ordu Yardýmlaþma Kurumu (OYAK) Genel Müdürü Coþkun Ulusoy, 36
iþtiraki bulunan OYAKýn kârýnýn yarým katrilyon lirayý geçtiðini, 600 trilyon
liraya gittiðini söyledi. Ulusoy, 2001in çok iyi geçtiðini, dolar bazýnda performansýn yüksek olacaðýný kaydetti.
OYAK: 600 trilyon kârýmýz var, kriz fýrsatý peþindeyiz
Ulusoy, Þirketlerimiz hýzlý hareket ederek yatýrým için ayýrdýðý parayý
krizle birlikte finansal alanlara kaydýrdý. Zamanýnda ve çabuk doðru kararlar alýndýðý için kâr ettik dedi.
Kendilerinin hýzlý karar alarak fýrsatlarý deðerlendirdiklerini vurgulayan
Ulusoy, þöyle konuþtu: Fýrsatý gördük. Üzerine gittik. Kaliteden ödün vermeden büyümeye devam etmek istiyoruz. Olaðanüstü miktarlarda nakit birikimimiz var. Bu likit imkanlarýný kullanmamýz gerekiyor. Özelleþtirme
bizim için fýrsatlar getiriyor. Kriz ve fýrsat beraber gitmesi gereken kelimeler. Krizin olduðu yerde fýrsat da vardýr. Krizin bitmediði durumlarda hâlâ fýrsatlar var. 600 trilyona giden kâr beklentisinde olan bir kurum
olarak fýrsatlara bakmazsak kendimize haksýzlýk etmiþ oluruz.. [Gazetelerden]

$

Ülkemizde 1940larda savaþ zenginleri
gibi, 1990larda globalizmin vurguncularý
ortaya çýkmýþ ve son olarak da kriz vurguncularý türemeye baþlamýþtýr. 22 Kasým günü
Ordu Yardýmlaþma Kurumu Genel Müdürü
Coþkun Ulusoy, bir ilki gerçekleþtirerek
OYAKla ilgili bazý bilgileri basýn mensuplarýyla ve tabii kamuoyu ile paylaþmýþtýr.
Yeniden yapýlanarak paradigmalarý kýran
OYAK, kendi genel müdürünün aðzýndan
ülkemizde yaþanan son ekonomik krizde
fýrsatý görmüþ ve fýrsattan yararlanmýþtýr.
Kurtuluþ Cephesinin Mart-Nisan 2001 tarihli 60. sayýsýnda ortaya koyduðumuz gibi,
OYAKýn Þubat krizinin ilk gününde gerçekleþtirdiði vurgun, müthiþ operasyon
baþlýklarýyla müþterilerine müthiþ bir za-

manlamayla ciddi kâr ettiren bir ekonomik
olaymýþ gibi sunuldu. Gazetelerin ifadesiyle
Oyak Portföy Yönetimi þirketinin baþýnda
uluslararasý ciddi deneyimleri olan Fatma
Canýn anlatýmýna göre müthiþ operasyon
þöyle olmuþtu:
19 Þubat krizinden bir hafta önce
nakide geçtiklerini belirten Can, Ecevitin açýklamasýyla (19 Þubat günü
yapýlan MGK toplantýsýný terk etmesine iliþkin olarak yaptýðý açýklama
kastediliyor. -K.C.) devalüasyonun
olacaðý düþüncesinin kesinlik kazandýðýný belirtiyor. Ekibiyle acil toplantýya giren Can, dövize geçmeye karar
verir. Çarþamba (21 Þubat) devalüasyon olacaðý konusunda en küçük
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þüphesi kalmaz. Ve o hafta cuma
günü (23 Þubat) alýnan dolarlar 1 milyon liranýn üzerinde satýlarak nakide
geçilir. Bu arada perþembe günü de
(22 Þubat) borsada güçlü þirketlerin
hisselerine yatýrým yapýlýr. Ve hemen
herkesin büyük zararlar ettiði krizden
güçlenilerek çýkýlýr.
Ve böylece Ordu Yardýmlaþma Kurumu
krizden kârlý çýkarken, Genelkurmayýn
ekonomik olaylarla ne kadar ve neden ilgilendiði, Genelkurmay bünyesinde oluþturulan ve banka mevduatlarýný izleyen EMÝMin
(Ekonomik ve Mali Ýzleme Merkezi) ne iþe
yaradýðý da ortaya çýkmýþtýr.
Bugün çok açýk biçimde ve pervasýzca
ifade edildiði gibi, OYAK için, krizin olduðu
yerde fýrsat vardýr ve kriz bitmediði durumlarda hâlâ fýrsatlar var olmaya devam edecektir. Ülkenin en saygýn ve halkýn en güvendiði kurum olan ordu, yani Türk Silahlý
Kuvvetlerinin holdingi OYAK, böylesine fýrsatçý ve halkýn içinde bulunduðu ekonomik
zorluktan böylesine yüksek kârlar elde edebilen kurum haline gelirken, ayný zamanda
yalan ve ikiyüzlülüðün en büyük örneðini
vermiþtir.
Anýmsanacaðý gibi, 28 Þubat sonrasýnda Genelkurmay hemen her ülke sorununda devreye girerek, ordunun görüþlerini
açýklamayý bir alýþkanlýk haline getirmiþtir.
Bu çerçevede, Harp Akademileri Komutanlýðýnýn Özelleþtirme ve Türk Silahlý Kuvvetleri baþlýklý raporu, 29 Temmuz 1998 günü
gazetelerde yayýnlandý. Özelleþtirme konusunda, Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Necati Özgen imzasýyla kamuoyuna
sunulan raporda þunlar yazýlýydý:
- Özelleþtirme Batýlý ülkeler veya
bunlarýn etkin olduklarý uluslararasý
sermaye tarafýndan geliþmekte olan
ülkelere telkin edilmekte, hatta dayatýlmaktadýr.
- Bu dayatmanýn nedeni, uluslararasý sermayenin bu ülkelere girmesi
ve özellikle üretim ünitelerine girmelerinin koþullarýný yaratmaktadýr.
- Özelleþtirme günümüzde özel
kesime kaynak aktarma politikalarýna dönüþmüþtür.
- Özelleþtirme ile kamu tekelinden çok daha vahim sonuçlar doðuracak olan özel tekeller yaratýlýr. Arjantin, Meksika ve Þili örneðinde görüldüðü gibi, ülke ekonomisi az sayý-

da holdinge teslim edilmiþ olur.
- Özelleþtirme ve yabancýlaþtýrma
ideolojik bir dayatmadýr.
- Devletin küçültülmesi teziyle,
sosyal devlet olgusu budanacak, bu
da gelir daðýlýmýnýn daha da bozulmasýna ve çok ciddi sosyal patlamalara neden olacaktýr.
Ve tarihler 22 Kasým 2001i gösterdiðinde OYAK Genel Müdürü açýk ve net bir
biçimde Özelleþtirme bizim için fýrsatlar
getiriyor diyerek, uluslararasý sermayenin
telkinleriyle ülke ekonomisinin az sayýda
holdinge teslim edilmesi gerektiðini ve
özelleþtirme adýyla yapýlan ideolojik dayatmanýn gerekli olduðunu ve gerekirse ciddi sosyal patlamalarý engellemeye hazýr olduklarýný açýklamaktadýr.
OYAKýn 22 Þubat günü Milli Güvenlik
Konseyinde meydana gelen olayla patlak
veren son ekonomik krizin ilk günü gerçekleþtirdiði vurgun, kendi sözleriyle ifade edersek, ellerinde bulundurduklarý olaðanüstü
miktardaki nakitle gerçekleþtirilmiþtir. Bu
olaðanüstü nakit ise, her ay subay ve astsubaylarýn maaþlarýndan kesilen %10larla
saðlanmaktadýr. Bu olaðanüstü nakit ise,
OYAK Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafýndan yönetilmektedir.
OYAK Genel Kurulu Genelkurmay baþkaný baþta olmak üzere, kuvvet komutanlarý, üst düzey Genelkurmay subaylarý ile yasasýnda belirtilen teknik görevlilerden oluþmaktadýr. Yönetim Kurulu ise, üçü Türk
Silahlý Kuvvetlerinde görevli general olmak
üzere 7 kiþiden oluþmaktadýr. Böylece
OYAK, görevli generaller holdingidir. 1960
27 Mayýs darbesi sonrasýnda yasayla kurulan OYAK, bu nitelikleriyle Genelkurmayýn
bilgisi ve yönetimi altýndadýr. Dolayýsýya,
olaðanüstü nakitini kullanabilmesi için
Genelkurmayýn onayý ve izni alýnmak zorundadýr. Bunun açýk sonucu ise, Þubat krizinin ilk gününden itibaren OYAKýn yaptýðý
tüm kriz vurgunculuðunun Genelkurmay
ýn bilgisi ve izni ile gerçekleþtirildiðidir. Ve
bugün açýkça ifade edildiði gibi, ekonomik
krizin devam etmesi, OYAKýn yeni fýrsatlar yakalamasý anlamýna gelmektedir. Bu
yeni fýrsatýn en büyüðü ise Türk Telekom
unun özelleþtirilmesidir. Genelkurmayýn
faþist MHP ile Türk Telekomunun özelleþtirilmesi karþýsýnda gösterdiði direniþin nedeni de Telekomun OYAK tarafýndan satýn
alýnmak istenmesinden kaynaklanmaktadýr.
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OYAKýn gerek kriz vurgunculuðu, gerekse özelleþtirme fýrsatçýlýðý her türden þeref,
ahlak türünden kavramlarýn dýþýndadýr. Yani, Türk Silahlý Kuvvetlerinin þan ve þerefi, krizin yarattýðý fýrsatlarla bir yana býrakýlmýþtýr. Onlar da çaða uymuþtur. Artýk
þan ve þeref karýn doyurmamaktadýr. Ne
varsa ekonomide ve ekonomik fýrsatlarýn
deðerlendirilmesinde vardýr.
Elbette ekonomik deðerlerin böylesine
þan ve þerefle yer deðiþtirdiði bir yerde,
ekonomik kaygýlar da ortaya çýkacaktýr. Kriz
fýrsatlarýndan yararlanan ve özelleþtirmenin
avantajlarýný kullanan OYAK da, ekonomik
olgularla yüzyüze kalabilecektir. Bu olgularýn en trajiði, hiç þüphesiz, boyundan büyük
iþlere kalkýþýp iflas etmektir. Subay ve astsubaylardan her ay kesilen %10larla biriktirilen olaðanüstü nakit, kapitalizmin kurallarý içinde kolayca kaybedilebilinecektir.
Ancak OYAK Genel Müdürü Coþkun Ulusoy
bu konuda endiþelenmeye hiç gerek olmadýðýný gazetelerde yer alan þu sözlerle ifade
etmektedir:
Kanla test edilen askeri prensip, hata yaptýrmaz
Oyak Holding Genel Müdürü Coþkun Ulusoy, iþ yaþamýnýn da muharebe olduðuna inandýðýný söyledi.
Ulusoy, bu noktada Mustafa Kemal
Atatürkün Conkbayýrýnda savaþý kazanmak için uyguladýðý stratejiyi örnek gösterdi ve Conkbayýrýnda alayýn hepsi þehit oldu, ama savaþ kazanýldý dedi. Ulusoy, binlerce asýrdýr
kanla test edilen askeri prensiplerin
iþ yaþamýnda uygulanmasý halinde
hata yapma olasýlýðýnýn olmadýðýný
belirtti.
Komik, aptal ve geri zekalý bu açýklamaya inanýlacak olursa, kapitalistlerin tamamý

&

ya asker olmalýydýlar ya da askerlerce yönetilmelidirler.
Kendisini dev aynasýnda gören bir geri
zekalýnýn yönetimindeki OYAK, bu kafayla
giderse askere, zor alýr teskere dedirtecek
kadar, gerçeklerden ve kapitalizmden bihaberdir. Elbette bir savaþta bir alayýn hepsi
þehit olduðu koþullarda da savaþ kazanýldýðý durumlar olmuþtur, olacaktýr, ancak kapitalizmde alay demek sermaye demektir
ve sermayesini kaybeden sadece iflas eder.
1961 yýlýnda yasa ile kurulan OYAKýn 40
yýldýr bilançosu, gelir-giderleri kamuoyuna
açýklanmamaktadýr. Bu yüzden, þu an içinde bulunduklarý durumun tahlilini yapabilmek de olanaksýzdýr. Bu nedenle, ne zaman
ve nasýl zor duruma düþeceði bilinememektedir. Fransýz Renault þirketi ile 4-5 yýldýr
süre giden çatýþmalar, otomotiv sektörünün
2001 yýlýnda içine girdiði büyük kriz gözönüne alýndýðýnda, durumun pek fazla parlak görünmediði de ortadadýr. Görülen o ki,
OYAKýn eski yatýrýmlarý (Renault, Goodyear,
vb.) ekonomik krizden en fazla zarar görensektörlerdedir. Zararlar büyük oranda döviz
spekülasyonlarýndan elde edilen kriz kârlarý ile kapatýlmaktadýr. Bir baþka deyiþle,
22 Þubat günü MGKnda meydana gelen
anayasa fýrlatma olayýyla baþlayan dalgalý
kur uygulamasýndan en çok yararlananlardan biri de OYAK olmuþtur. Dünya ekonomik buhranýnýn geliþim seyri ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulanan IMF politikalarýnýn sonal hedefleri gözönüne alýndýðýnda
kanla test edilen askeri prensiplerin Conkbayýrýnda inþa edilmiþ taþ bir anýt olmaktan öteye geçmeyeceði bugünden söylenebilir.
Gerisi...
Türk Silahlý Kuvvetlerinin þan ve þerefi
nin kaç dolar ettiðidir.
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AGSP,
AGSK,
NATO,
AB,
Kýbrýs vs.

Aralýk ayýna girilirken Ankaradaki diplomasi trafiði birden yoðunlaþmýþtýr. Özellikle TÜSÝAD Baþkaný Tuncay Özilhanýn 26
Kasým günü AB üyeliði, Türkiye için vazgeçilmez bir hedeftir... Türkiyenin Sayýn
Denktaþýn uzlaþmaz tutumunu desteklemesini de doðru bulmuyoruz açýklamasýyla
birlikte Kýbrýs sorunu neredeyse dýþ politikanýn birinci maddesi haline getirilmiþtir.
Ve tüm dikkatler TÜSÝAD, AB üyeliði,
Kýbrýs ve Rauf Denktaþýn uzlaþmaz tutumu üzerinde toplandýðýnda, AB dönem
baþkaný Belçika Baþbakanýnýn Türkiyeye
geliþiyle birlikte, asýl sorunun Kýbrýs olmayýp,
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasý*
(AGSP) olduðu ve bu çerçevede oluþturulacak olan Avrupa Ordusu (Acil Müdahale
Gücü) konusunda NATO bünyesinde Türkiyenin vetosu olduðu görülmüþtür.
Kýsaca anýmsatýrsak, AGSP, AB üyesi ülkelerin uluslararasý çatýþma ve sorunlarda
askeri müdahalesini saðlamak amacýyla bir
Acil Müdahale Gücü oluþturmasýný içermektedir. Daha tam deyiþle, ABnin emperyalist
ülkeleri, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki olayla* Kýsa adý AGSK olan Avrupa Güvenlik ve Savunma
Kimliði NATOnun Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý
koþullarýnda geliþtirdiði yeni savunma konseptinin
adýdýr. Kýsa adý AGSP olan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasý ise Avrupa Birliði tarafýndan geliþtirilen ve Batý Avrupa Birliðinin (BAB) yerine inþa
edilen bir politikadýr. Ancak çoðu zaman bunlar birbirine karýþtýrýlmakta ve çoðu durumda AGSK,
ABnin Avrupa Ordusu kurmasýný içeren AGSP ile
ayný anlamda kullanýlmaktadýr.

ra ve kendi denetimleri altýndaki pazarlarda geliþecek anti-emperyalist ve anti-oligarþik mücadelelere karþý Amerikan emperyalizminin askeri gücünün dýþýnda bir askeri
güç oluþturma kararý almýþlardýr. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasý adý altýnda alýnan bu karar, ABnin emperyalist ülkelerinin kendi pazarlarýný koruma (savunma) ve
uluslararasý çatýþmalara müdahale etme
(güvenlik) amacýyla AB üyesi devletlerden
oluþturulacak olan Avrupa Ordusunun kurulmasýný saðlarken, ayný zamanda NATO
nun tüm imkan ve yeteneklerinden otomatik olarak yararlanmayý esas almýþtýr. Böylece, Avrupa Ordusu, NATO üyesi ülkelerin
tüm komuta kontrol sistemlerini, ulaþtýrma,
iletiþim, istihbarat olanaklarýný otomatik olarak, yani kendilerinin müdahaleye karar verdikleri koþullarda doðrudan ve ilgili ülkeye
haber vermeksizin kullanýlmasý esasýna göre
kurulacaktýr. Sözkonusu olanaklar AB üyesi
ülkelere ait olduðu koþullarda, bunlar doðrudan karar mekanizmasý içinde yer aldýklarý
için herhangi bir sorun bulunmamaktadýr.
Ancak Türkiye, NATO üyesi olmakla birlikte AB üyesi deðildir ve hiç kimsede (yapýlan
tüm propagandaya raðmen) olacaðý umudunu da taþýmamaktadýr. Bu durumda, Avrupa Ordusu, kendi çýkarlarýna uygun olarak
alacaðý bir askeri müdahale kararýyla Türkiyedeki tüm NATO üslerini ve olanaklarýný
doðrudan ve haber vermeksizin kullanabilecektir. Türkiyenin AGSP konusundaki vetosunun temelinde bu otomatik mekanizma yatmaktadýr.
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Bu otomatik mekanizma, ayný zamanda Avrupa Ordusunun kuruluþ amaçlarý ve
hedefleri açýsýndan da Türkiye için olduðu
kadar, askeri müdahalenin yapýlma olasýlýðý
bulunan ülkeler için de büyük bir öneme
sahiptir.
Avrupa Ordusu, ABnin emperyalist ülkelerinin bir bütün olarak kendi pazarlarýný tek
tek ülkelerin kendi askeri güçleriyle ve Amerikan emperyalizminin doðrudan müdahalesiyle koruyamayacaklarý yeni bir dönemin
ürünüdür. Herkesin kolayca bilebileceði gibi,
bir emperyalist ülkenin ya da ülkelerin kendi pazarlarýný korumasý demek, öncelikle
ve esas olarak, bu pazar ülkelerde meydana gelecek anti-emperyalist ulusal ve halk
kurtuluþ savaþlarýný daha baþlangýç aþamasýnda ortadan kaldýrmak ya da zafere ulaþmasýný engellemektir. Emperyalizmin dilinde savunma olarak tanýmlanan bu olgu,
ayný zamanda güvenlik kavramýný da içerdiðinden, sadece mevcut bir ulusal ya da
halk kurtuluþ hareketine karþý askeri müdahaleyi deðil, ayný zamanda bu hareketlerin
geliþimine uygun ulusalararasý iliþkilere de
müdahaleyi içermektedir. Herhangi bir emperyalist pazar-ülkede meydana gelebilecek iç karýþýklýklar güvenlik sorunu olarak
deðerlendirileceðinden, doðrudan emperyalist ülkelerin askeri müdahalesinin konusu
haline gelmektedir.
Bunlarýn yanýnda, kapitalizmin geliþme
ritmi, kapitalist pazar tarafýndan belirlenir.
Dolayýsýyla, emperyalist ülkelerin pazarlarýnýn korunmasý ile bu pazarlarýn geniþletilmesi birbirine baðlý olgulardýr. Çoðu durumda pazar geniþletilmesi, diðer bir emperyalist ülkenin pazarlarýnýn ele geçirilmesi
olarak ortaya çýktýðý gibi, günümüzde Sovyetler Birliðinin daðýtýlmasýyla ortaya çýkan
belirsiz pazarlarý, küçük-burjuva devrimcimilliyetçilerin iktidarda olduðu ya da etkinliðini sürdürdüðü Arap ülkelerini, Çin ve Afrikanýn eski sömürge ülkelerini de kapsamaktadýr.
Avrupa Ordusu, savunma ve güvenlik
paravanasý altýnda, öncelikle ABnin emperyalist ülkelerinin pazarlarýnýn istikrarýný saðlamak ve buna paralel olarak pazarlarýn geniþletilmesi amacýyla birleþik bir askeri güç
oluþturmayý ifade etmektedir.
Harp Akademileri Komutanlýðý Silahlý
Kuvvetler Akademisi Komutaný Tuðgeneral
Halil Þimþekin 11 Ocak 2001 tarihli konuþmasýnda bu durum þöyle tanýmlanmýþtýr:

Avrupada Güvenlik Anlayýþýndaki
Dönüþüm
... gelecekte 300 milyonluk bir
Avrupanýn baðýmsýz bir askeri güce
sahip olduðunda öncelikle Balkanlar,
Kafkaslar ve Ortadoðuda kolayca çatýþma yaratabilecektir. Bu nedenle
Türkiye için AGSK içinde yeralmasýnýn hayati bir konu olduðunu belirtmekle yetineceðim.
Balkanlarda Güvenlik Sorunu
Balkanlarda tehdit, Sýrbistan Karadað-Kosova-Sancak, Bosna Hersek
ve Arnavutluk ekseninde devam etmektedir. Almanya, Rusya Federasyonu ile arasýnda Doðu Avrupada bir
emniyet kuþaðý yaratýrken, Güneydoðu Avrupa ve Akdenize doðru da
bir yeþil kuþak yaratýlmaya çalýþýlmaktadýr. ABD bu oluþumu NATO geniþlemesi ile kontrolü altýnda tutmayý
düþünürken, AB ise, bunu AGSK yapýsý içerisinde merkezi ve Batý Avrupayý güvenlik açýsýndan bir kaleye
dönüþtürmek üzere istemektedir. Bu
kale salt savunma amaçlý olmayýp,
muhtemelen saldýrý amaçlarý da
olacaktýr.*
Görüldüðü gibi, ülkemizdeki oligarþik yönetimin askeri gücü, Avrupa Ordusunun
saldýrý amaçlý olacaðýný ve Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoðuda kolayca çatýþma
yaratabileceðini çok açýk bir dille ifade etmektedir. Burada saldýrý amacý ABnin
emperyalist ülkelerinin yayýlmacýlýðýný ifade
ederken, kolayca çatýþma yaratmasý kendi pazarlarýný istikrarlý hale getirmeyi ifade
etmektedir.
Ýþte bu çerçevede II. yeniden paylaþým
savaþýndan 55 yýl sonra NATO dýþýnda bir
Avrupa Ordusu ortaya çýkmaktadýr. Söz konusu olan ordu olduðundan, bunun kara
gücü, uçak, donanma demek olduðu, yani
zor gücü olduðu açýktýr. Böyle bir zor gücünün donatýlmasý, yönetilmesi ve müdahaleye hazýr halde tutulmasý yanýnda, askeri
savaþa uygun mevzilenmesi ve hareket etmesi de gündemdedir. Bu da, askeri taktik
ve stratejileri kapsayan bir konu ortaya çýkarmaktadýr.
ABnin emperyalist ülkelerinin Avrupa
* Bu konuda daha geniþ bilgi için bkz. Kurtuluþ
Cephesi, Postmodern Darbenin Programý, Sayý: 59,
Ocak-Þubat 2001.
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Ordusu da, tüm ordular gibi, askeri strateji
oluþturmak ve geliþtirmek durumundadýr.
Her askeri strateji, savaþýn politikanýn baþka
araçlarla (zor araçlarýyla) sürdürülmesinin
bir ürünüdür. Dolayýsýyla Avrupa Ordusunun
askeri stratejisi, ABnin politikasýnýn bir devamý olmak durumundadýr.
ABnin emperyalist ülkeleri, bir yandan
kendi denetimlerindeki pazarlarýn korunmasýný amaçlarken, diðer yandan yeni pazarlara yayýlma politikasýna sahip olduklarýndan, askeri strateji de, bu koruma ve yayýlmaya elveriþli olmak zorundadýr. Doðal olarak, böyle bir askeri stratejinin en temel unsuru, askeri güçlerin çatýþma bölgesine en
kolay yoldan ulaþtýrýlmasý ve askeri gücün
bu imkan ve yeteneklerinden yararlanarak bir politik-askeri tehdit unsuru olarak
kullanmaktýr. (Mevzilendirme-konuþlandýrma)
Bugün bir askeri gücün acil müdahale
gücü olarak mevzilendirilmesinin üç unsuru bulunmaktadýr:
1° Uçak gemileri,
2° Uzun menzilli bombardýman uçaklarý,
3° Stratejik askeri üsler.
Bu unsurlardan ilk ikisi, yani uçak gemileri ile uzun menzilli bombardýman uçaklarý, doðrudan emperyalist sanayi tarafýndan
üretilebilir olmakla birlikte, stratejik askeri
üsler, doðrudan ülkelerin jeo-politik konumlarýyla baðlantýlýdýr.
Ýþte bu jeo-politik konum, Avrupa Ordusu açýsýndan Türkiye ve Kýbrýsý birinci dereceden ilgilendiren yerler olmaktadýr. Diðer
bir deyiþle, Türkiye ve Kýbrýsýn jeo-politik
konumu, Avrupa Ordusunun tüm operasyonal etkinliðinin belirleyicisi durumundadýr.
Bu durum, ABnin emperyalist ülkeleri açýsýndan kesin hegemonyalarý altýnda bulunmayan jeo-politik konumu çok elveriþli Türkiyenin karþýsýnda Kýbrýsýn öne geçmesine neden olmuþtur.
Bilindiði gibi, Kýbrýs adasý, Akdenizin en
doðusunda yer alan ve Orta-Doðudaki
enerji kaynaklarýna doðrudan müdahale
edilebilmesi için uygun bir doðal uçak gemisi niteliðindedir. Kýbrýsta oluþturulacak bir
askeri üs, Balkanlardan Orta-Doðu ve
Kafkaslara kadar tüm bölgeye müdahaleyi
olanaklý hale getireceði gibi, ayný zamanda
politik-askeri bir tehdit unsuru olarak da kullanýlabilecektir.
Amerikan emperyalizminin 55 yýldýr sür-

dürdüðü ve bugün Afganistan saldýrýsýnda
da kullandýðý askeri taktikler, doðrudan jeopolitik alanlarda oluþturulmuþ sabit askeri
üsler ve savaþ alanýna sevk edilen uçak gemileriyle yürütülmektedir. Bu sayede, Amerikan emperyalizmi, herhangi bir yerde çok
kýsa sürede askeri birliklerini yoðunlaþtýrabilmekte ve yoðun bir hava harekâtý gerçekleþtirebilmektedir. Bu sayede, uzun süreli hava
saldýrýlarý ile karþý tarafýn askeri mevzileri
imha edilirken, ayný zamanda maddi ve psikolojik olarak yýpratýlmaktadýr. Bunun ardýndan gerçekleþtirilecek kara harekâtý çok
daha kolay olabilmektedir. Özellikle ulusal
devletlere yönelik askeri saldýrýlarda Amerikan emperyalizminin bu taktiði etkili olmaktadýr.
ABnin emperyalist ülkelerinin savaþ taktiklerinin, Amerikan emperyalizminin savaþ
taktikleriyle bir ve ayný olabilmesi için, öncelikle stratejik mevzilenmenin ayný ölçüde
gerçekleþtirilmiþ olmasý gerekmektedir. Bu
gereklilik, yukarda da ifade ettiðimiz gibi,
Kafkaslar, Orta-Doðu, Balkanlar açýsýndan
Kýbrýsýn rolünü daha da artýrmýþtýr.
Ancak Kýbrýs, 1960lardan günümüze kadar hiçbir emperyalist ülke tarafýndan kullanýlabilir bir yer olmamýþtýr. Gerek Türkiye
ve Yunanistanýn Kýbrýs üzerindeki çatýþmalarý, gerekse Rum kesiminde güçlü bir
bloksuzlar hareketinin varlýðý, Sovyetler
Birliðinin varlýðý koþullarýnda adanýn emperyalist ülkelerin askeri bir üssü olarak kullanýlmasýný engellemiþtir. Bugün ise, Sovyetler
Birliði olgusu ortadan kalkmýþ ve baþýný Makariosun çektiði eski dönemin bloksuzlar
hareketi önemli ölçüde etkinliðini yitirmiþtir. Böylece Kýbrýsýn emperyalist ülkelerin
askeri bir üssü olarak kullanýlabilinmesinin
önündeki tek engel, Türkiye ile Yunanistan
arasýndaki çatýþma ve çatýþma potansiyeli
olmaktadýr. ABnin bu durum karþýsýnda geliþtirdiði politika, Kýbrýsýn AB bünyesine alýnmasý ve bu yolla Kýbrýsýn Türkiye ile Yunanistan arasýndaki çatýþmada AB güvenlik
þemsiyesi altýnda tutulmasýdýr.
ABnin emperyalist ülkelerinin bu politikasý, Kýbrýsýn yabancý ve iþgalci askeri güçlerden arýndýrýlmasý þeklinde barýþçýl ve
insani bir görünümde sunulurken, tek
amaç, Kýbrýs adasýný Avrupa Ordusunun
stratejik ana üssü haline getirmektir. Ýþte
Kýbrýs sorununu gündemin ilk sýrasýna çýkartan neden de budur.
Türk Genelkurmayýnýn stratejik tahlille-
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rine göre, Kýbrýsta oluþturacak olan Avrupa
Ordusu üssünün müdahale alaný içine Kafkaslar ve Orta-Doðu girdiðinden, doðrudan
Türkiyeye yönelik bir müdahalenin de
koþullarýnýn oluþacaðý þeklindedir.
Avrupa Ordusunun uluslararasý çatýþma
ve gerilimlere müdahale etmesinin Türkiye açýsýndan anlamý, Kürt sorunundan Ermenistan sorununa kadar ihtilaflý sorunlarda ABnin askeri bir güç olarak devreye gireceðidir. Özellikle Almanyanýn Gürcistan
ve Ýranla geliþtirmeye çalýþtýðý iliþkiler Ermenistan ve Azerbaycan konusunda Avrupa
Ordusunun doðrudan kullanýlma olasýlýðýný
artýrmaktadýr. Diðer yandan Kürt sorunu karþýsýnda Almanyanýn yýllardýr izlediði geleneksel politikasý gözönüne alýndýðýnda,
Kýbrýsta üslenen Avrupa Ordusunun Türkiye için açýk ve doðrudan bir askeri tehdit
ve politik yaptýrým gücü haline geleceði kesin gibidir.
Bu olasýlýklar ve olgular, sadece Türkiye
oligarþisinin sorunu durumunda deðildir. Ýngiliz emperyalizminin eski-sömürgecilik dönemindeki donanma diplomasisi, yani
askeri güç kullanma tehdidi ile politik ve
ekonomik istemlerin yerine getirilmesinin
saðlanmasý bir yana býrakýldýðýnda, Kýbrýsda
üslenen Avrupa Ordusu, bölgede geliþen ve
geliþecek olan devrimci mücadelelere karþý
doðrudan ve pervasýzca kullanýlabilecek bir
askeri güç durumunda olacaktýr.
Sorun, stratejik düzeyde, Türk ulusal
devletinin bütünlüðü (üniter yapýsý) sorunu
da deðildir. Uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakký ve devletlerin iç iþlerine karýþmama
ilkesinin tümüyle ortadan kalktýðý ve bu konuda halk kitlelerinin duyarsýzlaþtýrýldýðý bir
dönemde balkanlaþtýrma (balkanizasyon)
politikalarý çok daha kolay gerçekleþtirilebileceði gibi, halk kitlelerinin emperyalizme
karþý birleþik mücadelesinin de önünü kesebilecektir.
AGSPnýn taraflarýnýn durumuna bakýldýðýnda, ABnin emperyalist ülkelerinin yayýlmacý politikalarýnýn büyük ölçüde desteklendiði görülmektedir.
Öncelikle Batý-Avrupanýn demokrat
kamuoyuna baktýðýmýzda, Sovyetler Birliði
nin daðýtýlmasýyla birlikte daðýldýðý ve giderek pasifist tutumlarýný terkettikleri görülmektedir. Sovyetler Birliðinin varlýðý koþullarýnda Amerikan emperyalizminin nükleer
saldýrý tehdidi karþýsýnda þekillenmiþ olan
pasifizm, 1980lerde Ýngiltere ve Almanya

da sað partilerin uzun süren iktidarlarýyla birlikte sosyal-demokrat partilerin bir kesimini
de içine almýþken, bugün Alman Yeþiller
Partisinin tutumunda açýkça görüldüðü gibi
büyük bir geri çekilme içine girmiþtir. BatýAvrupanýn emperyalist ülkelerinin küçükburjuvazisinin yüzyýldýr süregiden kendi devletlerinin emperyalist politikalarýný destekleme yönündeki politik tutumlarý, pasifistler
in zayýflamasýna paralel olarak çok daha etkin olmaya baþlamýþtýr.
Batý-Avrupanýn küçük emperyalist ülkeleri, dünya çapýnda geliþen olaylar karþýsýnda kendi askeri güçlerinin hiçbir iþe yaramadýðýný gördüklerinden, AB bünyesinde
kuluracak birleþik bir ordunun kendi emperyalist çýkarlarý açýsýndan büyük bir avantaj
olacaðýný düþünmektedirler. Baþýný Belçika
nýn çektiði bu küçük emperyalist ülkeler,
Almanya ve Fransaya göre çok daha saldýrgan bir politika izlenmesi gerektiði düþüncesindedirler. Bu sayede, Afrikadaki sömürgeleri kaybetmeleriyle ortaya çýkan pazar
kayýplarýný telafi edeceklerini düþünmektedirler.
Fransa ve Almanya, Yugoslavyanýn parçalanmasý sürecinde yaþadýklarý gibi, Amerikan emperyalizminin askeri gücü olmaksýzýn hiçbir þey yapamamaktadýrlar. Bu durum, Amerikan emperyalizmi karþýsýnda sürekli taviz vermeyi ve ikincil kalmayý getirdiðinden, ele geçirilen pazarlarýn istikrarlý
hale getirilmesinde büyük bir sorun yaratmaktadýr. Öte yandan, Amerikan emperyalizminin Latin-Amerika gibi bir arka bahçe
nin özellikle ekonomik buhranlarýn baþlangýç evrelerinde ne denli iþe yaradýðýnýn da
bilincindedirler. Kendi askeri güçleri olmaksýzýn böyle bir arka bahçeyi sürekli hale
getirmeleri de olanaksýz görünmektedir.
Ayný þekilde, özellikle enerji kaynaklarýnýn
denetiminin ele geçirilmesinde askeri gücün
belirleyiciliði Kafkaslar ve Ortadoðuda açýk
biçimde ortaya çýkmýþtýr.
Bu iliþkiler içinde yer alan emperyalizme baðýmlý iki ülke durumunda olan Türkiye ve Yunanistan oligarþileri, oluþmakta
olduðunu düþündükleri emperyalist bloklardan birisine dahil olma seçeneði içinde bulunduklarýný düþünmektedirler. Yunanistan
oligarþisi tercihini AB yönünde kullandýðýný
düþünmektedir. Türkiye oligarþisi ise, Amerikan emperyalizmi ile AB arasýnda bölünmüþ durumdadýr. Orta büyüklükteki holdingler AB yönünde tavýr alýrken, Koç Hol-
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ding ve bununla iþbirliði yapan holdingler
Amerikan emperyalizmi ile olan iliþkilerin
stratejik ortaklýk noktasýna çýkartýlmasýný
istemektedirler. Ýki kesimin de birleþtiði tek
ortak nokta, her iki durumda da, ülkenin
âli mefaatlerinin doðrudan emperyalist ülkelerin askeri güçleri tarafýndan güvence
altýna alýnmasýdýr. Bu yönüyle, Türk ordusunun küçültülmesi her iki kesimin üzerinde mutabakata vardýklarý noktadýr. Bu nokta, ayný zamanda ordunun politika üzerindeki egemenliðinin azaltýlmasý noktasýný da
içermektedir.
Ülkemiz oligarþisinin içinde AB yönünde stratejik tercihte bulunulmasýný isteyen
holdingler, ABnin yeni pazarlara açýlýmýnýn
ülkeye daha fazla doðrudan sermaye yatýrýmý getireceðini savlamaktadýrlar. Amerikan
emperyalizminin yeni-sömürgeci yöntemlerinin nakit sermaye akýþýný (doðrudan yatýrým) fazlaca gerektirmemesi karþýsýnda, AB
ülkelerinden akacaðý varsayýlan nakit sermaye ile içinde bulunduklarý parasal krizden
(likitide sýkýþýklýðýndan) kurtulacaklarýný ummaktadýrlar. Bu nedenle, Kýbrýsýn jeo-politik durumu ve gelecekte Türkiye üzerinde
ortaya çýkaracaðý sonuçlar, bu kesimler açýsýndan bir pazarlýk konusu olarak düþünülmekte, dolayýsýyla ver kurtul þeklinde
basit bir mantýkla olaylara yaklaþmaktadýrlar.
Ülkemiz somutunda, bu olaylar içinde
yer alan üçüncü güç ise, doðrudan Türk silahlý kuvvetleri, yani Genelkurmaydýr. Geleneksel Osmanlý dýþ politikasýnýn bir izleyicisi olan Genelkurmay, Sovyetler Birliðinin
daðýtýlmasýyla birlikte bu dýþ politikanýn edilgen hale geldiðini görmüþtür. Ancak baþkaca bir seçenekleri olmadýðýndan eski politi-

kayý sürdürmek durumunda kalmaktadýrlar.
Ancak ekonomi aktörlerinin artan gücü
karþýsýnda ekonomik çýkarlara, devletin ve
ülkenin âli çýkarlarýnýn önünde yer vermeye baþlamýþlardýr. Bu da giderek, geleneksel dýþ politikanýn yozlaþmasýna ve çürümesine neden olmaktadýr. Genelkurmay, D.
Perinçekin varsaydýðý gibi, AB emperyalizmi karþýsýnda direnen bir güç durumunda deðildir. OYAK olayýnda görüldüðü gibi,
Genelkurmayýn tüm çabasý, kendi personeline daha fazla ekonomik çýkar saðlamak
noktasýnda yoðunlaþmýþtýr. Askeri garnizonlarýn inþaat þirketlerinin hafriyat döküm
alaný haline getirilmesi, bu geliþmenin belirleyici unsuru durumundadýr.
Herzaman olduðu gibi, bu iliþki ve çeliþkiler içinde geriye kalan tek güç halk kitleleri olmaktadýr. Halk kitlelerinin depolitizasyonu ve artan oranda yalan ve uydurma haber ve bilgi ile yönlendirilmeleri, geliþen
olaylar karþýsýnda tam bir kayýtsýzlýðýn egemen olmasýný getirmiþtir. Sorunun, bir milli
sorun, milliyetçilik sorunu olmayýp, emperyalizmin yayýlmacý ve hegemonyacý politikalarýnýn ortaya çýkaracaðý savaþ ve yýkým sorunu olduðunun kitlelere doðru biçimde anlatýlmasý gerekmektedir. Bu gereklilik, ayný
zamanda Kýbrýsýn tüm askeri güçlerden ve
üslerden arýndýrýlmýþ, baðýmsýz ve demokratik bir ülke olmasý gerekliliði bilinci ile tamamlanmalýdýr.
Emperyalist ülkelerin geleceðe dönük
tüm plan ve projelerinin etkisizleþtirilmesini
saðlayacak olan tek güç, her dönemde olduðu gibi, politik olarak bilinçlenmiþ ve örgütlenmiþ halk kitleleridir.
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Ýþçiler,
Köylüler,
Ýlerici, Yurtsever ve Demokrat Tüm Halkýmýza!
Hepinizin bildiði gibi, ülkemiz alt yapýsýndan üst yapýsýna kadar tam bir keþmekeþ
içerisindedir. Yýllardýr baþta Amerikan emperyalizmi olmak üzere, tüm emperyalist ülkelerin
yaptýklarý talanlar, bir yandan ülkemizin her türlü varlýðýný tüketirken, diðer yandan tüm çalýþanlar,
emek verenler gittikçe daha da yoksullaþmaktadýr.
Her türlü yolsuzluk, rüþvet, suistimal, dolandýrýcýlýk, çürümüþlük yaþantýmýzýn neredeyse
ayrýlmaz bir parçasý olmuþtur.
Yýllar boyu bizlerin ürettikleri ile varedilen KÝTler, özelleþtirme söylemiyle el çabukluðuyla
bir avuç zengini daha da zengin etmek ve emperyalist tekellere yeni kârlar saðlamak amacýyla
satýlmýþ ve satýlmaya devam etmektedir. Ve þimdi özelleþtirilenlerin içi boþaltýldýktan sonra
yeniden devletleþtirilmektedir. Bu iþlemlerle milyarlarca dolar, emperyalist tekeller ile onlarýn
iþbirlikçilerine devredilmiþtir.
Kendi düzenlerinin yýkýlamazlýðýnýn yýllarca propagandasýný yapanlar, bugün ülke
yönetimini tümüyle IMF ve Dünya Bankasýna devretmiþler ve her türlü karar bunlar tarafýndan
alýnýr olmuþtur. Ýþçi ücretlerinin düþmesi ve tarým ürünlerine devlet desteðinin kaldýrýlmasý
karþýsýnda kendi bireysel zenginliklerinin artacaðýný düþünenlerin son krizle birlikte nasýl büyük
kayýplara uðradýðýný hep birlikte yaþayýp görüyoruz.
Tüm bunlarýn yanýnda, binlerce devrimci, yurtsever, demokrat cezaevlerinde hücre
tehdidiyle tutulurken, yapacak baþka iþleri kalmayan hükümet çýkartýlacak bir aftan bunlarýn nasýl
yararlandýrýlamayacaðýnýn hesaplarýný yapmaktadýr.
Bütün bunlarý biliyorsunuz.
Onlar, dünyanýn en geliþmiþ silahlarýný istedikleri gibi almakta ve kullanmaktadýrlar.
Onlar, en geliþmiþ propaganda aygýtlarýna milyarlarca dolar verebilmektedirler.
Onlar, kendilerine kiralýk katiller tutabilmek için trilyonlar harcayabilmektedirler.
Onlar, trilyonlar harcayarak, istedikleri yalaný yazabilecekleri, istedikleri yalaný
söyleyebilecekleri, istedikleri görüntüleri gösterebilecekleri onlarca gazete, televizyon
kurabilmektedirler.
Onlarýn, binlerce tankýna, topuna, askerine, gazetelerine, televizyonlarýna karþý, bizlerin,
sadece devrime olan baðlýlýðýmýz ve devrimci bilincimiz vardýr.
Bizler, iþçilerin, köylülerin, emekçilerin mücadelesiyiz.
Bizler, ezilenlerin, sömürülenlerin, baskýya uðrayanlarýn, iþkenceye tabi tutulanlarýn, yýllarca
tutsak edilenlerin sesiyiz.
Bizler, onlar gibi, milyarlarca dolara, silaha sahip deðiliz. Elimizdeki her türlü araçla, onlara
karþý savaþmanýn gerekli olduðunun bilincindeyiz ve bu amaçla mücadele ediyoruz.
Binlerce silahýmýz, milyonlar satan gazetelerimiz yok, ama onlarýn tüm zenginliklerini ve
güçlerini alacak olan yine bizleriz.
Bizler, iþçiyiz; bizler, köylüyüz; bizler, emekçiyiz. Ve mücadelemiz devrime kadar, kurtuluþa
kadar sürecektir.
Bugün sizleri Türkiye devrimci mücadelesinin geliþtirilmesi ve yükseltilmesi için, maddi ve
manevi her türlü desteðinizi ve katkýnýzý vermeye çaðýrýyoruz.
Bu zorlu mücadelede, hepinizin, hepimizin küçük büyük demeden yapacaðý çok þey vardýr.
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Zafer Bizim Olacaktýr!
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KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM II-III
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ZAFER BÝZÝM OLACAKTIR! [Ankara Davasý Savunmasý]
DEVRÝM PROGRAMLARI
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ESKÝ BÝR GERÝLLANIN EMEKÝ
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