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Yazýþma Adresi:
Postfach 2501
55514 Bad Kreuznach / Deutschland

devrim yolunda
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KIYISINDAN KÖÞESÝNDEN,
DEMAGOJÝK VE POPÜLÝST
EMPERYALÝZM VE
ANTÝ-TEORÝLER

SORUMLU (V.i.S.d.P) : Sezai Görür

IMF ile imzalanan Aralýk 1999 tarihli stand-by
anlaþmasýyle birlikte menkul kýymetler borsasý
aracýlýðýyla gerçekleþtirilen mülksüzleþtirmeye
iliþkin son durum.

halkýn kurtuluþu için
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Faþist MHPnin genel baþkaný Devlet Bahçeli
nin 4 Haziran tarihinde gazetecilerin isimlerini
sayarak yaptýðý konuþmasýnýn ve tepkilerin bir
deðerlendirilmesi.

Onlar,

NURHAK:
BÝR KIR GERÝLLA
DENEYÝMÝ

FUTBOL OLMASAYDI,
BEN PORTEKÝZÝ
YÖNETEMEZDÝM
GEN. A. SALAZAR

Þubat ayýndan itibaren DÝEnün açýkladýðý enflasyon rakamlarýnda meydana gelen düþmeyle
birlikte ekonomi aktörlerinin kriz bitti söylemi üzerine bir irdeleme.
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1971 yýlýnýn 31 Mayýs günü Nurhak daðlarýnda
Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoðanýn ölümüyle sonuçlanan, ülkemiz devrim
tarihinin ilk kýr gerilla savaþý üzerine bir deðerlendirme.
Amerikan emperyalizminin saldýrganlýðýný olaðanüstü boyutlarda artýrmasýyla birlikte anti-emperyalist mücadelenin geliþme dinamiklerinin
güçlenmesi karþýsýnda küçük-burjuva aydýnlarýnýn tutumunu irdeleyen biri yazý.
Kitlelerin depolitizasyonu ve pasifikasyonu için
en geniþ ölçüde kullanýlan futbolun ülkemiz koþullarýndaki geliþimini ve evrimini irdeleyen bir
yazý.

Ýnternet Adresi:
http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
E-Mail Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.com
Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda basýlmýþtýr.
Baský Tarihi: 7 Haziran 2002

Ederi: 1.000.000 TL.
3P
Abone Ederi:
10 Sayý ..... 40 P
15 Sayý ..... 55 P
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Nihayet
Enflasyon Düþtü,
Kriz Bitti!

Mayýs ayý enflasyon rakamlarý DÝE tarafýndan 3 Haziran günü açýklandý.
Buna göre, Mayýs ayýnda bir önceki aya
göre TEFE (Toptan Eþya Fiyat Endeksi) %0,4
artarken, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) %0,6
artmýþtýr.
Uzmanlarýn beklentilerinin çok altýnda
gerçekleþen bu fiyat artýþlarý karþýsýnda Kemal Derviþ þu açýklamayý yapmýþtýr:
Mayýs aylarý itibariyle bakýldýðýnda; bu yýlki Mayýs ayý TÜFE artýþ oraný, söz konusu endeksin hesaplanmaya baþlandýðý 1987 yýlýndan bu
yana; TEFE artýþ oraný, söz konusu
endeksin hesaplanmaya baþlandýðý
1982 yýlýndan bu yana; imalat
sanayii fiyat endeksi artýþ oraný da
söz konusu endeksin hesaplanmaya
baþlandýðý 1984 yýlýndan bu yana en
düþük aylýk enflasyon oranlarý
olmuþtur.

Ocak
ªubat
Mart
Nisan
Mayýs
Haziran
Temmuz
Aðustos
Eylül
Ekim
Kasým
Aralýk

2002 yýlýnýn Ocak-Mayýs dönemine iliþkin kümülatif verilere bakýldýðýnda ise TÜFEde yüzde 11.3, TEFE
de yüzde 11.2 ve özel imalat sanayiindeki yüzde 7.7lik enflasyon oranlarý, TÜFE için 1987, TEFE için 1982,
özel imalat sanayii için de 1984 yýlý
olmak üzere, söz konusu endekslerin hesaplanmaya baþladýðý tarihten
bu yana gerçekleþen en düþük 5 aylýk enflasyon verileridir.
Yýlýn önceki aylarýndaki verilerin
ardýndan, Mayýs ayýna iliþkin enflasyon verileri de 2002 yýlý sonu için öngörülen yüzde 35lik enflasyon hedefinin gerçekçiliðini bir kez daha
göstermiþtir.
Kamuoyuna duyurulur.
Böylece otuz yýllýk enflasyon canavarý
nýn belinin büküldüðü, DÝE verileriyle ve
Kemal Derviþin izahlarýyla görülür hale

Aylýk Enflasyon
Toptan Eºya
Tüketici
2000
2001
2002
2000
2001
5,8
2,3
4,2
4,9
2,5
4,1
2,6
2,6
3,7
1,8
3,1
10,1
1,9
2,9
6,1
2,4
14,4
1,8
2,3
10,3
1,7
6,3
0,4
2,2
5,1
0,3
2,9
0,7
3,1
1,0
3,3
2,2
2,4
0,9
3,5
2,2
2,9
2,3
5,4
3,1
5,9
2,8
6,7
3,1
6,1
2,4
4,2
3,7
4,2
1,9
4,1
2,5
3,2

Kaynak: Devlet Ýstatistik Enstitüsü (DÝE) verileri

2002
5,3
1,8
1,2
2,1
0,6
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gelmiþtir.
Ne pazardaki enflasyonda belli bir düþme, ne de kitlelerin alým gücünde belli bir
iyileþme mevcut deðilken ortaya çýkan bu
rakamlarýn anlamýný, her ne kadar Kemal
Derviþ izah etmiþse de, anlamak pek kolay görünmemektedir.
ÝTOnun (Ýstanbul Ticaret Odasý) 1995
bazlý Ýstanbul Ücretliler Geçinme Endeksine
göre, Mayýs ayýnda tüketici fiyatlarý %1,7
artmýþtýr. Diðer yandan ÝZTOnun (Ýzmir Ticaret Odasý) 1996 bazlý Ýzmir Ýli Tüketici Fiyatlarý Endeksine göre ise, fiyatlar bir önceki
aya göre binde 2 oranýnda düþmüþtür.
Görüldüðü gibi, birbirinden farklý yýllarý
esas alan iki ayrý endekse göre enflasyon
rakamlarý farklý çýkmaktadýr. 1995 yýlýný esas
alan ÝTO endeksi ile 1996 yýlýný esas alan
ÝZTO endeksinin arasýndaki farklýlýk, sadece sayýsal deðil, ayný zamanda yükselme ve
düþme farklýlýðý olarak da ortaya çýkmaktadýr.
Kemal Derviþin yaptýðý açýklamaya
göre ise, DÝEnün açýkladýðý enflasyon rakamlarýnýn esas alýndýðý yýl TÜFEde 1987,
TEFEde 1982dir.
Oysa, DÝEnün resmi açýklamasýna göre,
1994=100 Temel Yýllý Toptan Eþya Fiyatlarý Genel Ýndeksi 2002 Mayýs ayýnda %0,4
artýþ göstermiþ ve 1994=100 Temel Yýllý
Tüketici Fiyatlarý Genel Ýndeksinde, bir
önceki aya göre %0,6 artmýþtýr.
Kemal Derviþ psiko-ekonomist yöntemler kullanan bir kiþi olarak, Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda yaptýðý gibi, gerçeklerle uzaktan yakýndan ilgisi olmayan ve
birbiriyle çeliþen açýklamalar yapmayý sürdürmektedir. Eðer bu, enflasyonu düþürmeyi hedeflemediklerini ilan ettiði 2002 yýlýnda
enflasyonun düþmeye baþladýðýný açýklamak
için yaptýðý bir çarpýtma deðilse, en hafif deyimle, ülkedeki resmi verilerin nasýl derlendiðinden bile habersizdir. ÝTOnun 1995 bazlý, ÝZTOnun 1996 bazlý ve DÝEnin 1994 bazlý enflasyon endekslerinin farklý sonuçlarý ne
denli açýksa, Kemal Derviþin var olmayan
ve hesaplanmayan 1987 ya da 1982 bazlý
enflasyon endeksinin sonuçlarý da o denli
farklý olacaðý açýktýr.
Bu farklý enflasyon endeksleme yöntemlerinin gösterdiði gerçek ise, ülkemizde gerçek bir enflasyon hesaplama yönteminin
bulunmadýðýdýr. Bu da, istenildiðinde istenilen seviyelerde enflasyon rakamý açýklamayý
olanaklý hale getirmektedir. Böylece istatis-

tik, sözcüðün tam anlamýyla, yalan söyleme
yöntemi olarak ders kitaplarýndaki tanýmýna uygun hale getirilmiþtir.*
Ancak ülkemizde yapýlanlar bu kadar
matematiksel ve yöntemsel de deðildir. Kullanýlan yöntem, en açýk biçimde psikolojiktir. Bu psikolojik enflasyon hesaplama
yöntemine göre, yani psikolojik tüketici ve
toptan eþya endeksleri, endeks rakamlarýnýn
hesaplandýðýndan bir gün önce fiyat indirimine gitme ve bir gün sonra fiyat artýþlarý
yapma þeklinde bir devlet politikasý haline
gelmiþtir. Bu açýdan Mart ve Mayýs ayý enflasyon rakamlarý tipik örnek oluþturmaktadýr.
Mayýs ayý enflasyon rakamlarýna iliþkin
olarak yapýlan ön araþtýrmalara göre, TÜFE
deki artýþýn %1,9, TEFEdeki artýþýn %1,7 olacaðý tahmin edilmiþtir. Tüm politikacýlarýn ve
ekonomi yönetiminin çok önemsediði piyasalar da, bu tahminlere göre hareket etmiþken, DÝEnün açýkladýðý rakamlar sürpriz
olmuþtur. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakaný Kemal Derviþ ve onun hizmetinde bulunduðu IMFye göre, %0,4lük fiyat artýþý
olumlu bir geliþmenin belirtisi olarak yorumlanýrken, piyasalar tam tersi yönde tepki vermiþtir.
Devletçe açýklanan enflasyon rakamlarýna piyasalarýn tepkisi, bir yandan ÝMKB
endeksinin düþmesi þeklinde olurken, diðer yandan faiz oranlarýnýn yükselmesi þeklinde olmuþtur.
Bunun iki temel nedeni bulunmaktadýr:
Birincisi, Ocak ayýnda imzalanan 19.
stand-by anlaþmasýna göre, resmi enflasyon hedeflemesinin en erken 2002 yýlýnýn
son çeyreði olarak belirlenmiþ olmasýdýr.
Bir baþka deyiþle, Ocak ayýnda IMF ile imzalanan yeni stand-by anlaþmasýnda açýkça
ifade edildiði gibi, resmi enflasyon hedef* IMF bile Türkiyedeki istatistik sistemini zayýf
bulduðunu açýklamýþtýr. IMF tarafýndan hazýrlanan
Türkiyede Veri Toplama ve Yayýmlama Sistemlerinin Ýyileþtirilmesine Yönelik Raporda, özellikle milli gelir hesaplamasýnda 1987 yerine 1996 yýlýnýn baz
alýnmasýný isteyen IMF, enflasyon rakamlarý konusunda sadece hane halký tüketimine iliþkin verilerin daha ayrýntýlý olarak saptanmasýný istemiþtir.
IMF, enflasyon hesaplamasýndaki mevcut durumdan
fazlaca rahatsýz görünmemektedir. Bunun nedeni
de, bu hesaplama yöntemiyle istenildiðinde istenilen seviyede bir enflasyon rakamýnýn ellerinin altýnda bulunmasýdýr. Bu yolla, halký kandýrmanýn daha
kolay olduðunu düþünmektedirler.
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lemesi, asýl olarak 2003 yýlý hedefleri içine
alýnmýþtýr. Dolayýsýyla 2002 yýlýnda resmi
olarak bir enflasyon düþürme programý
mevcut deðildir. Buna karþýn, Þubat ayýndan itibaren DÝEnin açýkladýðý enflasyon
rakamlarýnýn düþük çýkmasý üzerine, IMF
belgelerinde böyle bir þey yokmuþcasýna
enflasyonu düþürüyoruz propagandasýna
baþlanmýþtýr. Nitekim Kemal Derviþ, Þubat
ayý enflasyon rakamlarýnýn açýklanmasýnýn
ardýndan 20 Mart günü ABD-Türk Konseyi
Konferansýnda yaptýðý açýklamada, Çok
kötü bir krizdi ancak artýk kriz bitti. En kötüsünü geride býraktýk. Enflasyonun aþaðý indiðini görüyoruzdiyerek, sadece enflasyonun düþüþünü deðil, krizin de bitiþini ilan
edebilmiþtir.
Bu psikolojik propagandanýn yanýnda,
ikinci neden, enflasyon endeksi ile oynanmasýdýr.
Örneðin Mayýs ayý enflasyon rakamlarýnýn açýklanmasýndan kýsa bir süre önce,
Bölge Ýdare Mahkemesinin otoyollar ile
Boðaz Köprüsü geçiþ fiyatlarýnda yapýlan
zammý durdurma kararýnýn uygulanmasýyla
bunlara yapýlan %15 ve %5,6lýk zamlarýn geri alýnmasý, fiyat düþmesi olarak endekse
yansýmýþtýr.
Bu ve benzeri nedenlerden dolayý Mayýs
ayý enflasyon rakamýnda ortaya çýkan düþüþ
fazlaca inandýrýcý olmamýþtýr.
Tüm bunlarýn yanýnda, ancak bunlardan
da önemli olan geliþme ise, halk kitlelerinin alým güçlerinin olaðanüstü boyutlarda
düþmesidir. Gerçek ücretlerde meydana gelen büyük düþüþlerle ortaya çýkan alým gücündeki düþüþ, kaçýnýlmaz olarak mal ve
hizmetlere olan talebi azaltmýþtýr. Azalan
talep, bir yandan arzý (üretimi) düþürürken,
diðer yandan fiyat artýþlarýný olabilecek en
alt seviyeye indirmiþtir.
Akademik düzeyde hiç kimsenin ülkemizde bir talep enflasyonu olduðuna iliþkin iddiasý ve belirlemesi bulunmadýðý bir
evrede ortaya çýkan talep düþmesi, enflasyon rakamlarýnda belli bir düþme eðilimi ortaya çýkarmýþ olmakla birlikte, asýl olarak satýþlarýn ve üretimin durmasý sonucunu doðurmaktadýr. Ekonomik dilde durgunluk
olarak tanýmlanan bu durum, üretim maliyetlerinde meydana gelen artýþa oranla fiyatlarda daha az artýþ olmasýyla, genel durgunluk koþullarýndan daha ciddi bir sorun
ortaya çýkarmaktadýr.
Diðer yandan, özellikle küçük-burjuvazi-

Bir önceki aya göre TÜFE'de en yüksek artýþ,
en az artýþ veya düþüþ gösteren maddeler
Nisan
2002’ye
Göre

Nisan
2001’e
Göre

Tiþört (Kadýn)

20,0

51,5

Mücevher

10,4

40,8

Keten Kumaº

10,4

47,7

Belediye Ekmeði

9,9

62,4

Dana Eti

8,6

45,1

Dondurma

7,6

44,8

Gömlek (Erkek)

7,5

62,3

Böcek ve Sinek Ýlaçlarý

6,6

34,8

Bisiklet

5,7

79,0

Tavuk Eti

5,6

37,7

Uçak Ücreti

5,1

48,7

Yumurta

4,8

87,2

Ayakkabý (Erkek)

4,8

60,1

Salça

4,4

82,0

Mazot

4,3

47,0

Tüp Ücreti

2,1

25,8

Benzin

2,0

39,8

Zeytin

1,7

36,1

Belediye Suyu

1,4

66,0

Elektrik Ücreti

0,7

46,5

Bisküvi

0,5

42,4

Makyaj Malzemeleri

0,5

38,0

Nakliye Ücreti

0,4

29,5

Makarna

-0,3

79,2

Bulaþýk Deterjaný

-0,3

56,7

Sabun

-0,5

54,7

Margarin

-0,6

34,4

Yumuþatýcý

-0,8

51,0

Ayçiçek Yaðý

-1,0

92,8

Ekmek

-1,6

41,0

Bebek Bezi

-2,6

92,3

Ev Temizlik Sabunlarý

-2,8

42,5

Köprü Geçiº Ücreti

-5,6

25,8

Patates

-6,8

67,3

Otoban Geçiº Ücreti

-15,0

154,8

Kývýrcýk

-19,3

66,6

Salatalýk

-29,8

49,0

Kabak

-39,1

45,9

Domates

-45,5

33,4

Sivribiber

-48,8

57,7

nin 2000 yýlýnýn Ocak ayýndan günümüze
kadar geçen sürede sürekli mülksüzleþtirilmesi, giderek bu kesimlerin hisse senedi ve
repo üzerinden elde ettikleri gelirlerin orta-
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dan kalkmasý ile belirginleþmiþtir. Bu geliþme, küçük-burjuvaziyi dolar birikimlerini
bozmaya yöneltmiþtir. Geçen yýlýn son aylarýnda büyük propagandalarla yürütülen indirimli satýþlarla baþlayan bu süreç, kredi
kartlarýnýn faiz ve temerrüt faizlerinin ödenmesi ve günlük yaþam standardýnýn eskisi
gibi sürdürülmeye çalýþýlmasý nedeniyle
daha da hýzlanmýþtýr. Bunun sonucu olarak,
dolarýn fiyatý hýzla düþmüþ ve Mayýs ortalarýna kadar 1.350.000 seviyelerine gerilemiþtir.
Dolar fiyatýndaki bu düþüþ, dýþa baðýmlý
sanayinin üretim maliyetinde göreli bir düþüþe neden olduðundan, talepte meydana
gelen büyük düþmeyle baþlayan fiyat düþüþlerini destekleyen bir etmen olarak ortaya
çýkmýþtýr.
Ancak dolar fiyatýnda meydana gelen
düþme, bir yandan iç borçlarýn faiz yükünü
daha da aðýrlaþtýrýrken, dýþ borç ödemeleri
için gerekli TLnin daha pahalýlanmasýna yol
açmýþtýr.
Ýç borç stoku, Nisan 2002de 123 katrilyon liraya çýkarken, bunun faizi 80 katrilyon lira olmuþtur. Bu da 60 milyar dolar tutmaktadýr. Geçen yýlýn ortalama dolar fiyatýna göre iç borçlarýn faizlerinin hazineye getirdiði ek maliyet 18 milyar dolar olmaktadýr.
2002 yýlýnýn ilk dört ayýnda ödenen iç borç
faiz miktarý 15 katrilyon liradýr. Dolardaki düþüþün maliyeti bir milyar dolar olmuþtur.
Bu durum, kaçýnýlmaz olarak bütçe gelirlerinde faiz dýþý fazla olarak tanýmladýklarý vergi gelirlerinin daha da artýrýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Ve ilk beþ aylýk geliþmeler, vergi gelirlerinde büyük artýþlar yapan
yeni ek vergilerle tamamlanmýþtýr. Bunun
sonucu olarak KDV gelirlerinde, yani dolaylý vergilerde ilk üç ayda %93 artýþ ortaya çýkmýþtýr.
IMF ile yapýlan son stand-by anlaþmasýna
göre Haziran ayý içinde çýkartýlmasý gereken
ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) yasasýyla birlikte dolaylý vergiler daha da artýrýlacaktýr.
Böylece dolaylý vergiler yoluyla iç ve dýþ
borçlarýn faizlerinin ödenmesi için gerekli
kaynak saðlanmaya çalýþýlýrken, ayný zamanda tüketim mallarý alýcýsýnýn, yani baþta
kent küçük-burjuvazisi olmak üzere tüm
halk kesimlerinin alým gücünün daha da
azaltýlmasý gündemdedir. Arz-talep yasasý
çerçevesinde, düþürülen talep fiyatlarýn genel seviyesini aþaðý doðru çekeceðinden,
enflasyon rakamlarýnda belirgin bir düþüþ
saðlanmak istenmektedir.

Ancak halkýn tüketim gücünün azalmasý
ve dolaylý vergilerin yükseltilmesi, diðer yandan üretimi ve üreticinin kârýný ters yönde
etkilemektedir. Kârlarda ortaya çýkan düþüþ,
üretimin azalmasýna, pek çok iþ yerinin kapanmasýna ve dolayýsýyla iþsizliðin artmasýna neden olacaktýr. IMF ile yapýlan anlaþma
gereðince, 2002 yýlý sonu itibariyle, 150 bin
kamu iþçisine ek olarak ayný sayýda devlet
memurunun iþine son verileceði gözönüne
alýndýðýnda, sorunun enflasyonun düþmesi
vs. olmaktan çýkýp, doðrudan sosyal ve siyasal sorun haline dönüþme eðilimi taþýmasý,
ekonomik istikrar tedbirlerinin sona doðru
gidiþi anlamýna gelmektedir. Bu öylesine belirgin bir durum ortaya çýkarmýþtýr ki, Mayýs
ayýndan itibaren en çok konuþulan konu genel seçimlerin erkene alýnmasý olmuþtur.
Neredeyse tüm düzen partileri erken seçim
hesaplarý içine girerek, tüm söylemlerinde
ve propagandalarýnda bu olasýlýðý gözönüne almaktadýrlar. Ve Kemal Derviþ, her zaman olduðu gibi, IMF adýna konuþarak, erken genel seçimin ekonominin dengesini
bozmayacaðýný beyan etmiþtir.
Bugün IMFnin 19. istikrar paketinin
tam olarak uygulanmasýnýn olanaksýz olduðu görülmektedir. Alýnan tüm önlemlere,
yapýlan tüm ek vergi gelirlerine, verilen
faiz dýþý fazlalara raðmen, ülkenin içinde
bulunduðu iç ve dýþ borç sorunu çözülmekten uzaktýr.
Emperyalist ülkelerin birbiri ardýna durgunluk içine girdikleri bir dönemde, iç talepte meydana gelen büyük daralma, bu ülkeler açýsýndan pazar daralmasý anlamýna gelmektedir.
Doðrudan (dýþ borç) ya da dolaylý olarak, yani iç borç olarak Türkiyeye borç veren emperyalist finans kuruluþlarý dolarýn
deðer kazanmasýný isterlerken, talep yetersizliði içinde bulunan emperyalist tekeller ithalatýn artmasý için dolarýn deðer yitirmesini
beklemektedirler.
Ama ülke içinde halk kitlelerinin tüketim gücünün sürekli azalmasý karþýsýnda,
dolarýn fiyatý ne düzeyde olursa olsun, devlet gelirlerinde daha büyük artýþlar saðlanmasý olanaksýz hale gelmiþtir. Tüketim azaldýðý oranda, tüketimden alýnan dolaylý vergilerin oransal olarak artýrýlmasý, miktar olarak ayný boyutta bir artýþ ortaya çýkaramayacaktýr. Bu ise, dýþ borçlarýn ödenmesi için
gerekli gelirin saðlanamayacaðý anlamýna
gelmektedir. Kitlelerin alým gücünde mey-
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dana gelen düþme, ayný biçimde, emperyalist ülke mallarýnýn satýþýný büyük ölçüde düþürdüðünden, dolarýn fiyatý ne olursa olsun,
sonuç beklenilenin tersi olmaktadýr.
Böylece sorun, dolarýn fiyatý ya da enflasyonun düþüþü olmaktan çýkmýþtýr. Karþý
karþýya kalýnan tek seçenek, yüksek enflasyona baðlý büyüme saðlanmasýdýr. Halk kitlelerinin olaðanüstü boyutlarda yoksullaþtýrýlmasýnýn, özellikle de kent küçük-burjuvazisinin mülksüzleþtirilmesinin geldiði düzey,
IMFnin ekonomik istikrar tedbirlerinin
sonucu olduðu gibi, ayný zamanda sonu da
olmuþtur. Artýk halk kitlelerinden alýnacak
birþey kalmamýþtýr. Yeniden ve daha fazlasýyla geri almak için vermek, yani enflasyonist politikalarla ekonomik büyümeye
geçmek gündemdedir. IMF, tüm söylemine
ve stand-by anlaþmasýna raðmen, bu geliþmenin karþýsýnda gerçeði kabul etmek durumundadýr. Bu, bir yandan erken genel seçimi gündeme getirirken, diðer yandan Kemal Derviþin yeniden anavatanýna, ABD
ye dönme zamanýnýn geldiðini göstermektedir.
Þüphesiz bu son, belli bir direniþ olmaksýzýn ortaya çýkmayacaktýr. Özellikle uzun
vadeli devlet tahvilleri almýþ olan piyasa yapýcý büyük bankalar enflasyonda meydana
gelen düþmeyle birlikte ortaya çýkan reel faiz gelirlerindeki büyük artýþla ayakta durmaktadýrlar. Öyle ki, bu yýl içinde yapýlan
tahvil ihalelerinde toplam 4,2 katrilyon lira-

lýk satýþ yapýlmýþtýr. Bu tahvillerin faiz oranlarý %85,7 ile %67,3 arasýnda deðiþmektedir.
Enflasyonun Kemal Derviþin ilan ettiði %35
ler seviyesinde gerçekleþmesi durumunda
reel faiz geliri 50 puan seviyesinde olacaktýr. Oysa ekonominin en kötü olduðu düþünüldüðü, iç borçlarýn faizlerinin bile ödenemez hale geldiði yýllarda bile reel faiz geliri
30 puanlar seviyesini geçmemiþtir. Doðal
olarak böylesine yüksek bir reel faiz gelirinden piyasa yapýcý büyük bankalarýn kolayca vazgeçeceklerini beklemek de olanaksýzdýr. Üstelik enflasyonist politikalara geri dönüldüðünde, enflasyonun yeniden %100ler
seviyesine yükselmesi, bu tahvillerin reel faizlerini tümüyle alýp götürecektir de. Bu da,
bu tahvil alýcýsý bankalarýn iflas etmeleri ya
da en azýndan büyük ödeme güçlükleri içine girmeleri anlamýna gelmektedir. Böyle
bir durum, bu bankalara devlet garantisine
sahip olmayan krediler vermiþ olan emperyalist finans kuruluþlarýný etkileyecektir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, dýþa baðýmlý,
yani emperyalist hegemonya altýnda bulunan ülkemizde ekonominin dengeleri dýþarýda, yani emperyalist metropellerde oluþtuðundan, tüm geliþmeler, emperyalist ülkelerdeki sanayi sermayesi ile mali sermaye
arasýndaki iç çeliþkinin geliþimine* ve üretim ve tüketim mallarý üreten sektör ile askeri mallar üreten sektör arasýndaki güç iliþkisine göre biçimlenecektir.

* Burada, emperyalist ülkelerde sanayi sermayesi
ile mali sermayenin birleþmesinden oluþan finanskapitalin iç çeliþkisi sözkonusudur.
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Faþist MHPnin
Küçük-Burjuva Aydýnlarýna
Bir Anlam Verilemeyen
Tehdidi

Bizlerin, partimize sürekli dil uzatmayý marifet zanneden teslimiyetçi zihniyet sahiplerinden beklentimiz, çok fazla deðildir. Bunlarýn uluslararasý geliþmelere çok yönlü bakmalarý ve Türkiyenin haklarýný asgarî düzeyde de olsa gözetmeleri yeterlidir.
Ancak, bu anlayýþýn uzaðýnda olduklarý için, kendileri gibi düþünmeyenleri
deðiþim ve Avrupa Birliði karþýtý gibi göstermeleri, Milliyetçi Harekete dil
uzatmalarý tek kolay ve çýkar yol olmaktadýr.
23 Mayýs ve 1 Haziran tarihleri arasýndaki günlük gazetelerde MHPnin
AB üyeliðine bakýþý ve görüþleri ile ilgili olarak 55 köþe yazarýnýn 107 yazýsý yayýnlanmýþtýr. 4 tanesi doðrudan ya da dolaylý olarak MHPyi haklý bulurken, geri kalan tümü MHPyi hedef göstermiþtir.
Radikalde 19, Cumhuriyette 16, Milliyette 15, Postada 10, Hürriyet,
Sabah ve Yeni Þafakta 9ar, Zaman, Star ve Türkiyede 4er, Finansal Forum ve Gözcüde 3er, Dünyada ise 1 köþe yazýsý çýktý. MHPyle ilgili en
çok yazý yazanlar ise, Murat Yetkin (Radikal8), Ýsmet Berkan (Radikal5),
Taha Akyol (Milliyet4), Mehmet Ali Birand (Posta4), Mustafa Balbay (Cumhuriyet4) olmuþtur.
Bu tür söylemler, en baþta Türk Milletine ve devletine derin bir güvensizliðin ve saygýsýzlýðýn ifadesidir. (Devlet Bahçeli, 4 Haziran 2002)
Hiçbir partiye özel bir tavrým yok. Türkiyenin þu anda önemli gündem
maddelerinden birisi siyasi ve ekonomik alandaki reform hareketleri.
Türkiyenin milli politika olarak benimsediði Avrupa Birliði bunun önemli bir
parçasý. Bu konuya ilgi göstermemiz son derece doðal. Türkiyedeki tartýþma
gündeminin odaðýnda ne varsa bunu yazdým. Ancak Bahçeli çok gereksiz
bir çýkýþ yaptý. Ben bir anlam veremedim. Bahçelinin tavrý daha önce Türk
siyasetinde hiç görülmemiþ bir þey. Koalisyon ortaðý bir parti liderinin gazeteleri ve gazetecileri isim vererek eleþtirdiði görülmüþ bir olay deðil. Neyi
amaçladýðýný sormak lazým. Bizi MHP tabanýna yakýndan tanýtmak istediði
belli. Ancak çabuk sinirlenen ve tahrik olan insanlarýn ülkesinde yaþadýðýmýzý
unutmamak lazým. Bu sözlerin nereye gideceðini düþünmek lazým. (Murat
Yetkin, Radikal)

&

4 Haziran günü faþist MHPnin genel baþkaný Devlet Bahçelinin grup toplantýsýnda
yaptýðý konuþmada kendilerine karþý olan
gazete ve gazetecileri isim vererek açýklamasý, sözcüðün tam anlamýyla küçük-bur-

juva aydýnlarýna yönelik bir tehdit olmuþtur.
Murat Yetkinin sözleriyle ifade edersek,
bunlar, MHP tabanýna yakýndan tanýtýlmýþtýr. Her ne kadar Radikal yazarý Murat Yetkin, çabuk sinirlenen ve tahrik olan insan-
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lar ülkesinde yaþadýðýmýzý, dolayýsýyla bu
sözlerin nereye gideceðini düþünmek gerektiðini ifade etmiþse de, herkesin bildiði
gibi, Devlet Bahçelinin sözleri tüm küçükburjuva aydýnlarýna ayaðýnýzý denk atýn demektedir.
1980 öncesini sürekli anýmsayan ve 1980
öncesine dönülmesinden sürekli korkan
küçük-burjuva aydýnlarý, o dönemde faþist
MHPnin nasýl kitlesel katliamlar yaptýðýný,
küçük-burjuva aydýnlarýný nasýl sokak ortalarýnda öldürdüðünü de çok iyi bilmektedirler. Ýsa Armaðan, Haluk Kýrcý, Mehmet Ali
Aðcanýn yaptýklarý, bir hayalet gibi onlarýn
üzerinde dolaþmaktadýr. Ve MHP, onlarýn bu
korkusunu çok iyi bilmektedir. Devlet Bahçeli, gazeteleri ve gazetecileri isim vererek
MHPye dil uzatmakla ve devlete saygýsýzlýk etmekle suçlarken, arka planda 1980
öncesindeki faþist milis saldýrýlarýn görüntüsünü onlara anýmsatmaktadýr.
Ya devlet baþa, ya kuzgun leþe çýðlýklarýyla halka ve ilerici, demokrat aydýnlara
saldýran, onlarý katleden faþist MHP deðiþmediðini ve deðiþmeyeceðini bu geliþmeyle bir kez daha ortaya koymuþtur.
Devlet Bahçelinin tüm küçük-burjuva
aydýnlarýna yönelik olan bu tehdidi, 1999
Nisan seçimlerinden sonra koalisyon hükümeti kurulmasý için çalýþan ve bu amaçla
MHP deðiþti propagandasý yapan kesimleri birincil hedef olarak göstermesi ve özellikle de Radikal gazetesini ve yazarlarýný ilk
sýraya yerleþtirmesi bir dönemin sona eriþ
iþaretlerini vermektedir.
Ýlgili herkesin anýmsayacaðý gibi, özellikle
Radikal gazetesi çevresinde toplanmýþ olan
eski solcu ve yeni neo-liberal küçük-burjuva aydýnlarý serbest piyasa ekonomisi ve
globalizm propagandasýnda özel bir yere
sahip olmuþlardýr. Ancak bu kesimlerin en
büyük korkusu, T. Özalýn sürekli kullandýðý
1980 öncesine geri dönmektir. Bu nedenle her fýrsatta, 70lerdeki silahlý devrimci mücadeleyi karalamak için ellerinden gelen çabayý göstermiþlerdir. Onlara göre, herþeyin
sorumlusu silahlý devrimci mücadeledir;
eðer silahlý devrimci mücadele olmasaydý,
faþist MHP kitleleri katletmeyecek, küçükburjuva aydýnlarýný öldürmeyecekti!
Onlar, yýllar boyu gazetelerin köþelerinde
ve manþetlerinde silahlý devrimci mücadelenin kitleler üzerindeki etkisini kýrmak ve
yok etmek için çaba sarf ederken, sorunun
özünü ve olaylarýn gerçekliðini unutturma-

ya çalýþmýþlardýr. Ve bunda oldukça baþarýlý
da olmuþlardýr.
Gerçek ise, politik dilde ifade edersek,
faþist MHPnin oligarþinin siyasal zorunun
sivil vurucu gücünü oluþturduðudur. Bu
sivil vurucu güç, MHP, mevcut düzenin
çeliþkilerinin keskinleþtiði, halk kitlelerinin
mevcut oligarþik düzene karþý tepkilerinin
arttýðý ve eyleme dönüþtüðü koþullarda, halk
kitlelerinin terör yoluyla sindirilmesi ve pasifize edilmesi için kullanýlmýþtýr ve varoluþ
koþulu da buna baðlýdýr. Bu nedenle MHP,
her dönemde oligarþik yönetimin, devlet
terörüne baðlý olarak yürüteceði sivil terör
ün örgütü olarak varedilmiþtir.
Susurluk olayýnda, Gazi katliamýnda da
bir kez daha görüldüðü gibi, faþist milis örgütlenme olarak MHP ile devletin zor güçleri
her zaman iç içe olmuþtur. Devlet Bahçeli
nin gazetecilerin isimlerini vererek yaptýðý
konuþma ve sonrasýnda Genelkurmay baþkanlýðýnýn yaptýðý açýklamalar, açýk biçimde devlet-MHP iliþkisini bir kez daha gözler
önüne sermiþtir. Devlete yönelik her türlü
tehdit karþýsýnda hazýr ve nazýr olduðunu her fýrsatta ortaya koyan faþist MHP, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýndan sonra ortaya çýkan yeni tehdit unsurlarýna karþý da
devletin yanýnda yer aldýðýný açýkça ifade etmiþtir.
Bu yeni tehdit unsurlarý Genelkurmay
adýna þöyle ortaya konulmuþtur:
Ýç dinamikleri kuvvetli olan Avrupa bölgesel azýnlýk dilleri Avrupa þartý ve Kopenhag kiterleri ile alt kimliklerin ortaya çýkmasýný teþvik etmektedir.
Avrupalýlar için dinimizi deðiþtirmek mümkün olmadýðýna göre, geliþmiþ ülkelere göç eden insanlarýmýz
çok kültürlülüðü savunan Avrupada
benimsenecek mi? Yoksa her kültüre siyasal bir taným veren, ulusal azýnlýklar yerine halk gruplarý diyerek
daha alt kimlikleri de ön plana çýkaran, temiz toplum, temiz ýrk yaklaþýmýyla kimlik çatýþmalarý teþvik edilmeye devam mý edilecek? Bölgesel
azýnlýk dilleri Avrupa þartýný kabul
ederek bölünmeler teþvik edilirken,
kültür farklýlýðýnýn neden olduðu çatýþmalar gelecekte de tehdit olarak
devam edecektir.
Ayrýca AB Katýlým Ortaklýðý Belgesinde de, bireysel hak ve özgürlükler
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kapsamýnda, bu devletin kurucusu ve
asli unsuru olan Kürt orijinli vatandaþlarýmýz için kültürel haklar, anadilde
yayým ve eðitim haklarý adý altýnda ülkemiz bölünmek istenmektedir. Ýçeriden ve dýþarýdan desteklenen bu
geliþmeler milli birliðimizi ve toprak
bütünlüðümüzü bozacak büyük bir
tehdit niteliðini almýþtýr. (Harp Akademileri Komutanlýðý Silahlý Kuvvetler Akademisi Komutaný Tuðgeneral
Halil Þimþekin 11 Ocak 2001 tarihli
konuþmasý)
Görüldüðü gibi, Genelkurmayýn yeni
tehdit algýlamasý ile Devlet Bahçelinin son
konuþmasýnda ifade ettikleri bir bütünlük
oluþturmaktadýr. Doðal olarak, faþist MHP,
devlete yönelik bu yeni tehdit karþýsýnda
da, ýrkçý ve þovenist söylemle ifade edersek,
kelle vermekten ve kelle almaktan kaçýnmayacaktýr. Ve þimdi soldan neo-liberalizme sýçrayan tüm küçük-burjuva aydýnlarý, tutum, davranýþ ve söylemleri ile Genelkurmayýn yeni tehdit tanýmlamasýnýn
içine girmektedirler. Devlet Bahçeli de, yeni
tehdit unsurlarýnýn ülke içindeki uzantýlarýna karþý, devlet adýna açýkça savaþ ilan
etmiþtir.
Bu küçük-burjuva aydýnlarýna açýkça
söylenmektedir ki, ya adýmlarýnýzý denk
atarsýnýz, aksi halde 80 öncesinde olduðu gibi bedelini hayatýnýzla ödersiniz!
Bu tehdit karþýsýnda, neo-liberal küçükburjuva aydýnlarý için fazla seçenek de bulunmamaktadýr. 1980 öncesinde olduðu gibi,
faþist MHPye karþý duracak, kitleleri ve kendilerini koruyacak geniþ bir silahlý devrimci
mücadele de bulunmamaktadýr. Kaçýnýlmaz
olarak, Murat Yetkinin sözleriyle ifade edersek, çabuk sinirlenen ve tahrik olan MHP
tabanýyla yalnýz baþlarýna kalmýþlardýr. Sol
un þiddet kültüründen yakýnan, bunu sona
erdirmek için her türlü propaganda aracýný
kullanan ve özellikle medyada kümelenmiþ bu küçük-burjuva neo-liberal aydýnlarý,
bugün ektiklerini biçmek durumundadýrlar.
Bu neo-liberal küçük-burjuvalar kendi
içlerinde bir bütünlük oluþturmaktan da
uzaktýrlar. Kimisinin geçmiþi eski sola uzanýrken, kimisi eski faþist, þeriatçý bir geçmiþten gelmektedirler. Ýçlerinde M. Ali Birand gibi T. Özalýn korumasý altýnda medyatik hale getirilmiþ sözde demokratlar
da mevcuttur. Dolayýsýyla, faþist MHPnin
tehdidi karþýsýnda birleþik hareket etme

olanaðýna bile sahip olmayan bu neo-liberaller için tek yol teslimiyetçilik olarak görünmektedir.
Bir dönemlerin Türk-Ýslam sentezcisi
ve T. Özalla birlikte neo-liberalizm yandaþý
demokrat haline dönüþen Taha Akyol,
Devlet Bahçelinin tehdidi karþýsýnda þöyle
yazmak durumunda kalmýþtýr:
MHP lideri Devlet Bahçeli, dün,
medyaya genel eleþtiriler yöneltmekle kalmadý, alýþýlmýþýn dýþýnda bir tavýrla, bazý gazetecileri ismen zikretti.
Bahçelinin sýraladýðý listede dört
yazý ile ben de yer alýyorum.
Önce bir prensibimi belirteyim.
Ben yazýlarýmda daima saygýlý bir
üslup kullanmaya, kiþilikleri, kurumlarý rencide etmemeye özen gösteririm. Bunu meslek ahlakýnýn bir gereði sayarým.
Eleþtirimde bile üslubumun sert
deðil, farklý bir boyuta dikkat çekici,
uyarýcý, düþündürücü olmasýna çalýþýrým. Ýnanýrým ki, sert üslup mesajýn
ulaþmasýný engeller, duygusallýðý ön
plana geçirir.
MHPden bahseden dört yazým da
tamamen bu ilkelere uygundur.
Taha Akyol, bu sözlerinin ardýnda, yazdýðý dört yazýdan alýntýlar yaparak, yazýlarýnýn
ne hakaret, ne karalama, ne iftira içermediðini ispatlamaya çalýþmýþtýr.
M. Ali Birandýn açýklamasý ise, Murat
Yetkinin açýklamasýna benzer bir uslup taþýmaktadýr:
Bahçelinin neden bu kadar sinirlendiðini anlayamadým. Gereksiz
bir tepki gösterdi. Demek ki basýndaki 4-5 kiþiye çok önem veriyor ki isim
vererek konuþtu. MHP ile hiçbir alýp
veremediðim yok. Ben MHPnin AB
konusunda uyguladýðý politikalarý
eleþtiriyorum. Partinin bu tavrý sürerse ben de eleþtirmeye devam edeceðim. Her eleþtiriye kýzýlýrsa bunun
adý demokrasi olamaz.
Genelkurmay sözcülüðünden Baþbakan
yaðcýlýðýna kadar her telden çalan Fikret Bila
ise, Devlet Bahçelinin ifade ettiði bu görüþ
ve tavýr, geçmiþ görüþ ve tavýrlarýyla tutarlýdýr diyerek kendisini tehdit dýþýna çýkarmayý yeðlemiþtir.
Yine eski solcu, eski Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayýn Yönetmeni, sonra Özalcý, neo-liberal olan Hasan Cemal ise, Devlet
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Bahçelinin konuþmasýnda adýnýn geçmemesinden cesaret alarak þöyle yazmaktadýr:
Sürpriz deðil! Devlet Bahçeli seçim kampanyasý için düðmeye bastý. Dünkü Meclis Grubu konuþmasýný
böyle yorumlamak daha doðru olur.
MHP lideri, üslubu ve ele aldýðý konularla seçimin yaklaþmakta olduðunu
gösterdi.
Bahçeli seçim mi istiyor?
Erken seçimden mi yana?
Sanmýyorum.
Erken kapýyý çalacak bir seçimde
MHPnin sandýktan kolay çýkamayacaðýný, yüzde 10 barajýný kolay geçemeyeceðini Bahçeli de görüyor.
Peki o zaman ne diye seçim
kampanyasý için düðmeye basmýþ olsun ki?
Belki de çaresizlikten...
Türkiyenin kaçýnýlmaz olarak erken tarihte bir seçime doðru gittiðini
gördüðü için kampanya düðmesine
basmýþ olabilir.
MHP liderinin dünkü konuþmasýnda, üslubu ve bazý vurgularýnda bir
telaþ havasý da dikkati çekiyor. Bu
havada MHPnin ürkek deðil erkek
olduðunu göstermek isteyen bir koku
da var.
Hatta o kadar ki, basýna aba altýndan sopa sallayan bir tarz bile sýrýtýyor bu havada...
Hasan Cemal, Devlet Bahçelinin MHPyi
merkeze çekmeyi baþaramadýðýndan böylesine sertleþtiðini yazarken, Kimine göre
MHP aslýna rücu ediyor. Kimi de MHP zaten aslýndan ayrýlmýþ deðildi ki diyor diyerek yazýsýný tamamlamýþtýr.
Görüleceði gibi, faþist MHPnin genel
baþkaný Devlet Bahçelinin 4 Haziran tarihinde meclis grubunda gazetelerin ve gazetecilerin adýný tek tek sýralayarak yaptýðý konuþmadaki tehdit, hemen tüm küçük-burjuva aydýnlarý tarafýndan algýlanýlmýþtýr. Ancak tehdidin nedeni ve sonuçlarý konusunda henüz bir fikir birliði oluþmamýþsa da,
faþist MHPnin ürkek deðil, erkek olduðunu göstermeye çalýþacaðýndan fazlaca da
þüpheleri bulunmamaktadýr. Bunu anlamalarý için çok düþünmeleri, hatta zeki olmalarý bile gerekmemektedir. Her zaman olduðu gibi, neo-liberal serbest pazar ekonomisi bakýþ açýsýndan baktýklarýnda bile, Devlet
Bahçelinin ne yapabileceðini ve ne yapmak

istediðini kolayca anlayabileceklerdir.
Bilindiði gibi, ülkemize T. Özalla birlikte gelen neo-liberalizm, en açýk biçimde,
herkesin istediðini yapmasý olarak özetlenebilecek bir kavrayýþý temsil eder. Bu kavrayýþ, amaca ulaþmak için her türlü yolu
mübah sayan, bu açýdan hiçbir ilkeye ve ahlaki ölçüye sahip olmayan pragmatizmden
baþka birþey deðildir. Bu açýdan bakýldýðýnda, faþist MHPnin baþkaný Devlet Bahçeli
nin idam cezasý konusundaki sözleriyle A.
Öcalanýn idam dosyasýnýn meclise indirilmesi ve Ýmralýdan F-tipi cezaevine aktarýlmasý konusundaki açýklamalarý bile neler
olacaðýný göstermeye yetmektedir.
Devlet Bahçeli, neo-liberal aydýnlarýn dilinden konuþmakta ve onlarýn kafa yapýlarýna uygun planlar hazýrlamaktadýr. Ýdam cezalarýnýn kaldýrýlmasý konusunda gösterdiði
direniþin çok fazla anlamý olmadýðýný bilen faþist MHP, sorunu pratik yoldan çözme hesaplarý peþindedir. Eðer AÝHM nedeniyle askýya alýnmýþ olan A. Öcalanýn idam
dosyasýný meclise indirebilirse, þehit analarý edebiyatý ile tüm milletvekillerinin oylarýyla onaylanmasýný saðlamayý hesaplayan
faþistler, olabilecek aksiliklere karþý ellerinin
altýnda bir B planý bulundurmaktadýrlar.
Bu B planýna göre, A. Öcalan, Ýmralýdaki
özel uygulamadan çýkartýlarak, herkes gibi normal cezaevine gönderilecek ve orada gereði düþünülecektir. Böylece, ne
Meclis oylamasý yapýlmasý gereði, ne ABnin
Kopenhag kriterlerinin çiðnenmesi sorunu
ortada kalacaktýr.
Ýþte Devlet Bahçelinin faþist pragmatizmi böylesine görünür niteliktedir.
Ve bazý neo-liberaller ise, bu geliþmeler
karþýsýnda faþist MHPye biraz taviz verilmesinden yanadýrlar. Baþýný Hürriyet gazetesinin deðerli genel yayýn yönetmeni ve TÜSÝAD üyesi Ertuðrul Özkökün çektiði bu tavizci neo-liberal kafa yapýsýna göre, faþist
MHPnin tüm hassasiyeti A. Öcalan konusunda odaklandýðýndan, sorunu B planý
çerçevesinde çözmek yerinde olacaktýr.
Devlet Bahçelinin isim vererek gazeteleri ve gazetecileri hedef gösterdiði konuþmasýnýn ardýndan Ertuðrul Özkökün sanki
böyle bir konuþma yapýlmamýþcasýna köþesinde yazdýklarý bu konuda yeterli ip uçlarý
verecek niteliktedir. Þöyle yazmaktadýr deðerli genel yayýn yönetmeni Þehit analarýna zor bir mektup baþlýklý 6 Haziran tarihli
yazýsýnda:
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Bu yazýmýn adresi þehit analarý.
Evladýný PKK ile mücadelede kaybetmiþ anneler, babalar, kardeþler, eþler,
sevgililer, çocuklar, arkadaþlar.
Yani Avrupa Birliði tartýþmalarýnýn
gündemin zirvesine oturduðu þu günlerde, köþesinde oturup sessizce bu
tartýþmayý izleyen insanlar.
Ýþte onlara seslenmek istiyorum.
Benim ailemde PKK savaþýnda
hayatýný kaybetmiþ bir þehit yok.
Sülalemde de yok.
Benim sülalemin þehitleri Bulgaristan topraklarýnda yatýyor.
Yani biz hem þehit verdik, hem
de toprak...
PKK ile mücadelede hayatýný kaybeden þehitlerimiz ise hayatlarýný verdiler, topraklarýný vermediler.
Biz þehitlerimizi orada býrakýp,
anavatana döndük.
Büyüklerimiz, Burasý son vatanýmýz. Buradan baþka gidecek yerimiz
yok cümlesini Ýstiklal Marþýnýn sözleri gibi kafamýza yazdýlar.
Yýllarca Bulgar mezalimini anlatan hikâyelerle büyüdük. Ama aradan
epey yýl geçti.
PKK ile mücadelede evlatlarýný
kaybeden insanlarýn içindeki ateþ ise
hâlâ çok sýcak.
Onlarýn içindeki acýyý anlamamak
için insani duygulardan nasibini hiç
almamýþ olmak gerekir.
Bilirim idam cezasý, çocuklarýn
canýný alan caniler için en aðýr cezadýr, yine bilirim ki ayný idam cezasý
o anneler için de adaletin tecellisidir.
Ertuðrul Özkök, tüm bu duygusal ve
milliyetçi sözlerini þehit annelerinin, adýný vermeden A. Öcalanýn idam cezasýnýn
uygulanmasý konusundaki isteklerinden
vazgeçmelerini, Avrupa Birliðine doðru tarihi yürüyüþe katýlmalarý çaðrýsýyla bitirmektedir.
Görünüþte E. Özkök, AB için A. Öcalan
ýn idam edilmesinden vazgeçme taraftarýdýr.
Ancak sözlerindeki aðýr duygusal hava ve
milliyetçi söylemle, idam cezasýný adaletin
tecellisi olarak sunmaktadýr. O çok sevdikleri çaðdýþý, insanlýk dýþý sözler bu kez
yazýsýnda hiç geçmemektedir. O, bir yandan
Devlet Bahçelinin tehdit alanýnýn dýþýna çýkmaya ve sonunun 70lerdeki Milliyetin ge-

nel yayýn yönetmeni Abdi Ýpekçi ya da kendi gazetesinin eski genel yayýn yönetmeni
Çetin Emeç gibi olmamasý için çabalarken,
diðer yandan A. Öcalanýn idamý konusunda her türlü pragmatik çözümü destekleyeceði mesajýný vermektedir.
E. Özkökün yazýsýnýn satýr aralarýndan
okunacaðý gibi, tüm medyatik neo-liberaller faþist MHPnin tehdidini doðru algýlamýþlar ve bu tehditten kendilerini kurtarabilmek
için A. Öcalanýn idam edilmesine ya da
hal edilmesine yeþil ýþýk yakmaya hazýrlanmaktadýrlar.
Onlar, küçük-burjuva aydýnýnýn dar bakýþ
açýsýyla ve küçük-burjuvazinin korkak ve
kaypak sýnýf özelliði ile biçimlenmiþlerdir.
Dolayýsýyla faþizm karþýsýnda, her zaman
olduðu gibi, uzlaþma yanlýsýdýrlar. Faþistleri
azdýrmamaktan, bunun için küçük tavizler vermekten yanadýrlar. Hitler faþizmi karþýsýnda da, Mussolini ve Franco faþizmi karþýsýnda da, küçük-burjuvazinin ve aydýnlarýnýn tutumu böyle olmuþtur. Faþistlerin komünistlere karþý tutumlarýna sessiz kalarak, faþistleri ehlileþtireceklerini, yatýþtýracaklarýný sanmýþlardýr. Bu nedenle, yýllarca antifaþist cephenin kurulmasýna karþý çýkmýþlardýr.* Ama sýra kendilerine geldiðinde, buna
karþý çýkacak hiç kimse bulamamýþlardýr.
Bugün, Devlet Bahçelinin açýk tehdidi
karþýsýnda küçük-burjuvazinin ve aydýnlarýnýn bu kaypak ve teslimiyetçi tutumu bir
kez daha ortaya çýkmýþtýr. Faþist MHPnin terör yöntemlerini kullanmasý için yeþil ýþýk
* Faþizme karþý bu küçük-burjuva tutum öylesine
köklüdür ki, bugün hâlâ faþizme karþý birleþik cepheye karþý olmakla övünen küçük-burjuva aydýnlarý
bulunmaktadýr. Bunun son örneðini, solda þiddet
kültürünü yok etmeyi kendisine görev edinmiþ Can
Dündar vermiþtir. Can Dündar, Fransadaki cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde ýrkçý ve faþist Le Penin ikinci tura kalmasý üzerine baþlayan anti-Le Pen harekete iliþkin yazýsýnda þunlarý yazmýþtýr:
Eskiden anti - faþist cephelere inanýrdým.
Çok yürüdüm öyle pankartlarýn ardýndan...
O uðurda akýtýlmýþ çok kan gördüm; nice
yoldaþ gömdüm o cephenin kabrine...
Yolun sonu, karþýsýnda cepheleþtiðimizden
daha aðýr bir faþizm oldu.
Artýk inanmýyorum, ayný toprakta düþman
kamplara yerleþtirilmiþ kýtalara...
Toplumda aykýrý bir eðilim filizlendiðinde
Ezelim diye süngü takanlara deðil, çözelim
diye kafa yoranlara kulak kabartýyorum.
Çaðdaþ demokrasilerin harcýndaki týlsýmýn
dýþlayýcýlýk deðil, katýlýmcýlýk olduðuna inanýyorum. (Milliyet, 25 Nisan 2002)
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yakýlmaktadýr. Erken genel seçimin gündemde olduðu bir dönemde bu küçük-burjuva tutum, seçim döneminde ülke çapýnda
faþist MHPnin terör politikasýný yürütmesi
için uygun bir zemin oluþturmaktadýr. Böylece faþist MHPnin diðer partilerin seçmenlerini yýldýrarak kendilerine oy verilmesini
saðlamak amacýyla terör tehdidini kullanmasýnýn önü açýlmýþ olmaktadýr.
Ýþte faþist MHPnin genel baþkaný Devlet
Bahçelinin 4 Haziran günü yaptýðý konuþ-

mada söyledikleri, böylesine yalýn bir geliþmenin baþlangýcýdýr. Medyatik olsun olmasýn, eski solcu ya da yeni liberal tüm küçük-burjuva aydýnlarý bir kez daha (ya da
üç-beþ kez) düþünmek zorundadýrlar. Ölümünü sabýrsýzlýkla bekledikleri B. Ecevitin
12 Mart darbesi sonrasýnda söylediði þu sözü
anladýklarýnda iþ iþten geçmiþ olmamalýdýr:
Baskýyý, baský yapanlar deðil, baskýya
boyun eðenler getirir.

!

KURTULUÞ CEPHESÝ Mayýs-Haziran 2002

Menkul Kýymetler Borsasý
Hâlâ Kazandýrmaya
Devam Ediyor!

"

Kemal Derviþ ve Hüseyin Kývrýkoðlu gibi psiko-ekonomistlerin kurmaylýðýnda, televoleci ekonomistlerin figüranlýðýnda oynanan oyunun senaryosu,
her zaman olduðu gibi, IMF tarafýndan yazýlmýþtýr.
Yapýlmak istenen, onlarca yýldýr süren ekonomik bunalýmýn derinleþtiði
bir evrede emperyalizme baðýmlý bir ülkede halk kitlelerinin sessiz sedasýz
herþeye boyun eðmelerini saðlamaktan ibarettir.
Bir yandan emperyalist sistem dýþýnda bir çýkýþýn, kurtuluþun bulunmadýðýnýn propagandasý yapýlýrken, diðer yandan yaþanýlan krizin bir talihsizlik,
bir kaza olduðu, dolayýsýyla büyütmenin, önemsemenin fazlaca anlamý bulunmadýðý inancý yerleþtirilmektedir. Sorun, sadece inanmaktýr; yukardakilere inanmaktýr!
Psiko-ekonomistler ile televoleci ekonomistlere göre ekonomik kriz, bir
fýrsata dönüþtürülebilir; ülkenin, onlarca yýldýr süregiden yüksek enflasyondan, iþsizlikten, yoksulluktan, az üretmekten, gelir adaletsizliðinden kurtuluþu
için ekonomik kriz bir fýrsat yaratmýþtýr!
Zaman fýrsatlardan yararlanma zamanýdýr, gün fýrsatçýlarýn günüdür.
2001 yýlýnda enflasyonun %88,9 olmasý, iç borçlarýn 122 katrilyon 199 trilyon TL olmasý, dýþ borçlarýn 118 milyar dolara çýkmasý hiç önemli deðildir.
Yeterki psiko-ekonomistler ile televoleci ekonomistlere inanýlsýn! 2002 yýlýna
Türk insaný büyük bir moralle giriyor. Eskiye göre daha iyi. O bakýmdan ben
Türkiyede böyle Arjantin benzeri bir þeyin olacaðýný zannetmiyorum. Bu moralle sanýyorum, Türkiye daha iyiye gidecek. Nitekim borsa yavaþ yavaþ yükselmeye baþladý. Birtakým kararlar alýnýyor. Bunlarýn hepsinin bileþkesi,
neticede Türkiyeyi düzlüðe çýkaracaktýr, diye inanýyorum. 2002de daha iyiye gidecek, bu 1-2 sene daha iyiye giderek geliþecek!
Basit bir mantýkla, sýfatý Genelkurmay Baþkaný olan bu psiko-ekonomiste
göre, borsa yavaþ yavaþ yükselmeye baþladýysa, bu iyidir, insanlara moral
getirir, gerekli kararlar da alýnýnca ekonomi düzelir!
Bu psiko-ekonomistin açýklama yaptýðý tarihe bakýldýðýnda, yani 8 Ocak
2002 tarihinde, ÝMKB endeksi 15.000i test edip, 14.878 puandan kapanmýþtýr.
Ýstanbul Borsasýnýn 2000 yýlýný 9.437 puanla kapattýðý düþünüldüðünde, 8 Ocak
2002 tarihinde ulaþýlan 14.878 seviyesi, tarihi bir rekor olarak tanýmlanabilir.
Borsanýn yükseliþ oraný %57 olmaktadýr. Hernekadar tarihler 21 Ocak 2002yi
gösterdiðinde ÝMKB-100 endeksi yeniden 12.629 seviyesine düþmüþse de bunun önemi yoktur, çünkü yükselen bir borsada kâr realizasyonlarý normaldir!
Böylece, televoleci ekonomistlerin inandýrýcýlýðýný yitirdiði bir evrede devreye giren psiko-ekonomistler sayesinde bir ülke ekonomisinin durumunu
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borsaya bakarak saptamanýn olanaklý olduðunu bir kez daha öðrenmiþ
bulunuyoruz. [Kurtuluþ Cephesi, Sayý: 65, Ocak-Þubat 2002]
Bugüne kadar Kurtuluþ Cephesinin deðiþik sayýlarýnda ülkemizde uygulanan IMF
programýnýn niteliðini ortaya koyarken, sürekli olarak, bu programýnýn özünün, halk
kitlelerinin yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesiyle saðlanan kaynaklarla (kendi söylemleriyle ifade edersek faiz dýþý fazla ile)
dýþ borçlarýn ödenmesini garanti altýna almak olduðunun altýný çizdik. Ve IMF ile Aralýk 1999da yapýlan stand-by anlaþmasýyla bu
sürecin baþlatýldýðýný ortaya koyarken, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn özel bir
yere sahip olduðunu belirtmiþtik. Kurtuluþ
Cephesinin Ocak-Þubat 2000 tarihli 53. sayýsýnda þunlarý yazdýk:
Ýþini bilen memur rüþvet yoluyla, kendisiyle ayný koþullarda yaþayan
ve gelirleri sürekli azalan kesimlerin
sýrtýndan kendi bireysel yaþamý için
avantajlar elde ederken; bir baþka
iþbilenler ise, siyasal parti iliþkileri
içinde yolsuzluklarla kendini kurtarmaya çalýþmýþtýr. Bu ve benzeri bir
çok somut olguda açýkça gözlenen
yeni kavrayýþ, eski solcularýn üstün
gayretleri ile kent küçük-burjuvazisi
içinde kalýcý hale gelmiþ ve bu küçük-burjuva zihniyeti toplumun her
kesimine yayýlmýþtýr. Bunun sonucu
ise, faiz, repo, döviz vb. yollarla ellerindeki paralarý günlük, haftalýk ya da
aylýk olarak deðerlendiren, böylece
kendini enflasyona ezdirtmeyen iþbilen, akýllý, kafasý çalýþan küçükburjuva bireylerin sayýsal artýþý olmuþtur.
Bu bireyler, kendi bireysel kurtuluþ yolunu bulduklarýný sandýklarýndan, her türlü toplumsal mücadeleye
karþý olmuþlar ve bu mücadelenin
çaðdýþý olduðunun propagandasýný
yapmýþlardýr. Kapitalizmin nimetlerinden nasýl yararlandýklarýný öve öve
bitiremeyen bu kesimler ve onlarýn
dünya görüþü, ülkemizde yýllardýr süren depolitizasyon sürecinin de temel
dayanaðý olmuþlardýr.
Ama kapitalizmin kendi yasalarý
iþlemeye devam etmiþtir. Kent küçük-burjuvazisinin gerçek gelirlerinin
dýþýndan elde ettikleri kazançlarla

sürdürdükleri yaþam koþullarý, emperyalist ekonomilerin buhranýyla birlikte sona ermiþtir. Ancak yýllardýr sürdürdükleri yaþam alýþkanlýklarý, dünya kavrayýþlarý, bireycilikleri, onlarýn
bu gerçeði görmesini ve bilincine varmasýný engellemiþtir. Þimdi o çok
sevdikleri ve içinde mutlu olduklarý
kapitalizmin yasalarý, görmedikleri ve
görmek istemedikleri gerçekleri, onlarý mülksüzleþtirerek göstermek durumundadýr. Sýnýf olarak, her zaman
mülksüzleþerek proleterleþmekten
korkan küçük-burjuvazi, yeni milenyumun gözkamaþtýrýcý havayi fiþek
gösterileri altýnda son dansýný yapmaya çalýþmaktadýr. Bu dansýn salonu Ýstanbul Borsasý ve sloganý borsa
kazandýrýyoooor olmaktadýr. Böylece
1982 banker olaylarýndan sonra, ülkemiz tarihinin en kapsamlý mülksüzleþme dalgasý, mülksüzleþtirilecek
olan küçük-burjuvazinin, emperyalizmin globalizminin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu olarak yer
aldýðý bir törenle baþlamýþtýr.
Bu törenin ilk büyük vurgunu Ocak 2000
yýlýnda gerçekleþtirilmiþ ve 18 Ocak 2000 günü ÝMKB-100 endeksi 19.577 seviyesine çýkmýþtýr. (2.087 dolar) Borsacýlarýn çok sevdikleri pratik konuþma diliyle ifade edildiðinde, bu tarihte endeks 3,2 cent olmuþtur.*
2000 yýlýný 9.437 seviyesinde tamamlayan ÝMKB-100 endeksi (817 dolar) 1,3 cente düþmüþtür.
2001 yýlýný 13.782 seviyesinden kapatan
endeks (557 dolar) pratik dilde 0,9 cent
olmuþtur.
ÝMKB-100 endeksi 2002 yýlýnýn ilk ayýný
IMFden gelecek olan 9 milyar dolarýn propagandasý ile 13.252 seviyesiyle tamamlarken (591 dolar) yeniden 1 cent düzeyine
yükselmiþtir. Bundan sonraki aylarda dolardaki düþüþe karþýn Ýstanbul borsasý küçük
çýkýþ- lar dýþýnda sürekli düþme trendine
* ÝMKB Endeksinin dolar bazýndaki deðerinin bu
hesaplanmasý, borsa birleþik endeks rakamýnýn
dolarýn o anki TL deðeri ile bölünmesiyle yapýlmaktadýr. Ancak borsa endeksinin dolar bazýndaki
deðeriyle uzaktan yakýndan ilgisi yoktur.

#

KURTULUÞ CEPHESÝ Mayýs-Haziran 2002

$

girmiþ- tir. Mayýs sonuna gelindiðinde borsa endeksi 10.894 olurken (421 dolar) yeniden Þubat 2001 krizi günlerindeki seviyesine
geri dönerek 0,7 cent olmuþtur.
IMF ile Aralýk 1999da imzalanan standby anlaþmasýndan günümüze kadar geçen
zaman içinde Ýstanbul borsasýnýn 18 Ocak
2000 tarihindeki seviyesine hiçbir biçimde
yaklaþamadýðýný, ilgili ya da ilgisiz herkes kolayca anlayabilecektir. Bunun somut anlamý ise, Ocak 2000 ayýnda borsadan alýnan
100 dolarlýk hissenin bugünkü deðerinin 30
dolara indiðidir. (Ayný dönemde dolar, üç
misli deðer kazanmýþtýr.) Yýllýk ortalama devlet tahvillerinin faiz oranlarýnýn %80ler seviyesinde olduðu gözönüne alýndýðýnda, borsaya yatýrýlan 100 dolarýn en azýndan 354 dolar getiri saðlamasý gerekirken 30 dolar seviyesine inmesi, her 100 dolar sahibinin reel
olarak 400 dolarlýk bir getiri kaybýna uðradýðýný göstermektedir.
Bir baþka deyiþle, spekülasyon ve medyatik propaganda ile cazip bir yatýrým alaný ve yükselen piyasa olarak lanse edilen
Ýstanbul borsasýnda ÝMKB-100 endeksinin
bugün olmasý gereken düzey 48.000ler seviyesidir. 2000 yýlýnýn Ocak ayýnda yapýlan propagandalara inanarak borsaya yatýrým yapan her kiþinin yatýrdýðý parasýný geri alabilmesi için ise, ÝMKB-100 endeksinin bugün
olmasý gereken seviyesi 15.000dir. Her iki
durumda da ortaya çýkan fark, birileri tarafýndan alýnmýþtýr. Bu paralar, bankalar tarafýndan, büyük oranda devlet bono ve tahvillerine yatýrýlmýþtýr. Böylece maliyeti neredeyse sýfýr olan bir kaynaktan elde edilen
finansmanla, milyarlarca dolarlýk faiz geliri saðlanmýþtýr.
Takasbankýn verilerine göre 23 Mayýs

2002 tarihi itibariyle borsa aracý kurumlarýndaki açýk hesap sayýsý 2 milyon 11 bin,
bakiye hesap 1 milyon 228 bindir.* Bu da,
3 milyon 340 bin hesap olmaktadýr ki, bire
bir ölçüsünde düþünüldüðünde bu kadar
kiþinin borsaya para yatýrdýðý görülmektedir.
Ve yine ayný verilere göre, borsaya para yatýranlarýn 2/3ünün hesaplarý fiilen kapanmýþ
durumdadýr. Kaba bir hesaplamayla 10 milyar dolarlýk hesap devre dýþý kalmýþtýr. Bunlara resmen kapatýlan hesaplar da eklendiðinde borsada kaybedilen para miktarýnýn
40-50 milyar dolara çýktýðý söylenebilir. (Gerçek rakamlar açýklanmadýðýndan son iki buçuk yýl içinde borsaya giren toplam para
miktarýný tam olarak hesaplamak da olanaksýzdýr.) Þu kadarý kesindir ki, bugün devletin 80 milyar dolara ulaþan iç borç stokunun
kaynaðý aracý kurumlar aracýlýðýyla büyük
ölçüde borsadan saðlanmýþtýr. Bunun gerçekleþmesinde medyada çalýþan küçükburjuvalarýn özel bir rolü vardýr. Onlar, kimi
durumda doðrudan borsa oyuncusu olarak,
kimi durumda borsa yoluyla küçük-burjuvalarýn mülksüzleþtirilmesinin aracý olarak
piyasa yapýcý aktörler olmuþlardýr.
Tüm bu gerçeklere raðmen, hâlâ borsaya para yatýranlar çýkmaktadýr. En azýndan
Takasbank verilerine göre 1 milyon 228 bin
kiþi için borsa bir umut ve köþe dönme
yeri olarak varlýðýný sürdürmektedir. Bu da,
medyatik aktörlerin henüz iþlevlerini yitirmediklerinin bir göstergesidir. Onlar inandýrýcýlýklarýný yitirdikleri oranda iþlevsiz kalacaklar ve iþlevsiz kaldýklarý oranda borsa yoluyla küçük-burjuvazinin mülksüzleþtirilmesi
operasyonu da sona erecektir. Ama o gün
geldiðinde, mülksüzleþmemiþ küçük-burjuva bulmak da oldukça zor olacaktýr.**

* Aracý kurumlarýn müþterileri adýna Takasbankta
açtýðý her hesap Açýk hesap, içinde hisse senedi
bulunan hesaplar da Bakiyeli hesap olarak tanýmlanmaktadýr.

** Kimileri için küçük-burjuvazinin mülksüzleþmesi,
ayný zamanda proleterleþme sürecini hýzlandýracaðýndan, sosyalizm için koþullarýn daha da olgunlaþacaðýný düþünmektedirler. Bu düþünceye göre,
mülksüzleþen küçük-burjuvazi, zincirinden baþka
kaybedecek bir þeyi olmayan proleterler olarak
mevcut düzene karþý sosyalist saflara geçeceklerdir. Ayný þekilde bu düþünceye göre, küçük-burjuvazinin böylesine mülksüzleþtirilmesi, ayný zamanda
sosyalizmin inþasý sýrasýnda büyük bir direnç gösteren küçük mülk sahiplerinin bugünden ortadan
kalkmasýný getireceðinden, sosyalizmin inþasýna iliþkin en önemli sorunlardan birisi de aþýlmýþ olacaktýr. Burada gözden kaçýrýlan küçük bir ayrýntýdýr:
Mülksüzleþme ile proleterleþme ve proleterleþme ile
sosyalist mücadele birbirleriyle özdeþ deðildir.
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KADÝR MANGA

ALPASLAN ÖZDOÐAN

SÝNAN CEMGÝL

31 Mayýs 1971 / Nurhak

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ ORDUSU
KURUCU VE ÖNDERLERÝ

6 Mayýs 1972 /Ankara

YUSUF ASLAN

DENÝZ GEZMÝÞ

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

HÜSEYÝN CEVAHÝR
1 HAZÝRAN 1971
ÝSTANBUL/MALTEPE

&

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

AÐADEDE SARIKAYA
1960/KARS
9 MAYIS 1993/ÝSTANBUL

LEYLA DOÐAN

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

1963/KAYSERÝ
21 MAYIS 1986/ANKARA

'
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TKP/M-L VE TÝKKO

KURUCUSU VE ÖNDERÝ

ÝBRAHiM KAYPAKKAYA
18 MAYIS 1973
DÝYARBAKIR



1949 yýlýnda Çorumda doðdu. Ýlkokulu bitirdikten sonra Hasanoðlan Öðretmen Okuluna girdi. Burayý bitirdikten sonra Ýstanbul Çapa Yüksek Öðretmen Okuluna baþladý. Ayný zamanda Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi-Fizik
Bölümü öðrencisi olan Kaypakkaya, sol düþüncelerle burada tanýþtý. Mart
1968de Çapa Fikir Kulübünün kurucularý arasýnda yer aldý. Çapa Fikir
Kulübünün baþkaný olan Kaypakkaya, 6. Filoya karþý bildiri yayýnladýðý gerekçesiyle Kasým 1968de okuldan atýldý.
FKF ve TÝP içinde ortaya çýkan ayrýþmada MDD kesiminde yer aldý. ÝþçiKöylü gazetesinin Ýstanbuldaki bürosunda çalýþan Kaypakkaya, Aydýnlýk ve
Türk Solu dergilerine yazýlar yazdý. Aydýnlýk içinde meydana gelen ayrýþmada
D. Perinçekin baþýný çektiði PDA saflarýnda yer aldý. 1972 yýlýna kadar PDA
(TÝÝKP) saflarýnda çalýþtý ve DABK üyesi olarak görev yaptý. Bu tarihte PDA
oportünistleriyle yollarý ayrýldý. D. Perinçek ve çevresinin revizyonist ve oportünist olduklarýný söyleyen Kaypakkaya, ayrýlýk sonrasýnda TKP/ML-TÝKKOyu
kurdu.
TKP/ML faaliyetlerinin yoðunlaþtýrýldýðý Dersim bölgesinde mücadele ederken, 24 Ocak 1973de Vartinik mezrasýnda oligarþinin resmi zor güçleri tarafýndan sarýldý. Çatýþma sýrasýnda Ali Haydar Yýldýz þehit düþerken,
Kaypakkaya yaralý olarak çatýþma alanýndan uzaklaþtý. Ancak beþ gün sonra
kendisinin kaldýðý köydeki bir öðretmenin ihbarýyla yakalandý. Dört ay süren
iþkencelerde hiçbir þeyi kabul etmedi ve bu iþkenceler sonucu 18 Mayýs
1973de þehit düþtü.
Onun iþkencedeki kararlý tutumu tüm devrimciler için bir örnek olmuþtur.
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Nurhak:
Bir Kýr Gerilla Deneyimi*

31 Mayýs 1971 günü Maraþýn Nurhak bölgesinde Ýnekli Köyü yakýnýnda
Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu (THKO) gerillalarýnýn pusuya düþürülmesinden
bu yana 22 yýl geçti. Bugün THKO adlý bir örgüt fiilen mevcut deðildir. 1974lerde sosyal-emperyalizm teorilerine yönelen bir kýsým THKO üyelerinin parti konusundaki eksikliklerini gidermek amacýyla TDKPyi oluþturmaya
yönelmeleri THKOnun fiziki ve politik olarak sonunu oluþturan bir adým
olmuþtur. Kendilerini THKO-Mücadelede Birlik olarak tanýmlayan kesimin
mucize adamýnýn ayný amaçla TKEPi oluþturmaya yönelmesi THKO adýnýn THKO-TDY dýþýnda tümüyle politik plandan çýkmasýna neden olan son
adýmdýr. Böylece THKO, Türkiye Devriminde Deniz Gezmiþ, Sinan Cemgil,
Yusuf Aslan, Kadir Manga, Alpaslan Özdaðan ve Hüseyin Ýnanla devrimci bir
politik örgüt olarak yerini almýþtýr.
THKO, kýsa süren gerilla savaþýyla bir dizi deneyimi ve bu deneyimden
çýkan dersleri barýndýran özel bir tarihsel olgudur. Ýçerdiði fokocu gerilla
savaþý anlayýþýyla içine girdiði açmazlarý, önder kadrolarýn yitirilmesinden sonra
kalanlarýn silahlý devrimci savaþý terk etme tutumlarýyla aþamamasý, örgüt
olarak yok oluþu getirdiyse de, þehir ve kýr gerilla savaþýnýn ülkemizdeki ilk
baþlatýcýlarý olarak zengin deneyimler býrakmýþtýr. Bu deneyimlerin yanýnda
THKOnun 1971 yýlýnda gerçekleþtirdiði silahlý eylemler, ülkemizdeki devrimci mücadelenin geliþiminde önemli bir etki býrakmýþtýr.
THKO, devrimci silahlý mücadelenin Deniz Gezmiþle simgeleþen kurallarýnýn ortaya çýkmasýnda da önemli bir yere sahiptir. Sivil halka zarar vermemek, tutsak edilmiþ emperyalizmin ve oligarþinin silahlý unsurlarýna insanca
davranmak vb. bazý kurallarýn halkýn bilincine kadar yerleþmesinde etkili
olmuþtur. 1971-72 döneminde THKP-Cnin devrimci silahlý mücadelenin
sürdürülüþünde gösterdiði kararlýlýkla birleþen bu deðerler, daha sonraki dönem üzerinde derin izler býrakmýþtýr.
Herþeye karþýn THKOnun kýr gerilla deneyimi, baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýna raðmen, ülke tarihindeki ilk olma özelliðiyle birleþerek düþman tarafýndan kuþatýlmýþ bir arazide kýr gerilla savaþýnýn hazýrlýðý, baþlatýlmasý ve
sürdürülmesi konusunda önemli derslerle doludur.
THKOnun kýr gerillasý deneyiminin ana özelliði, düþman tarafýndan
kuþatýlmýþ iç bölgelerde gerilla savaþýnýn örgütlenmesidir. Açýk sýnýr iliþkilerinin
kullanýlmadýðý, sýnýrlarýn sadece askeri lojistik için belli bir iþleve sahip olduðu bir gerilla savaþý olarak ortaya çýkmýþtýr.
* Bu yazý, ilk kez Kurtuluþ Cephesinin Temmuz-Aðustos 1993 tarihli 14. sayýsýnda yayýnlanmýþtýr.
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Ýkinci özelliði ise, uygun alan-uygun nüfus iliþkisinin gerillanýn planlanmasýnda ve yer seçiminde bir ölçüt olarak kullanýlmasýdýr.
Böylece THKO, alýþýlagelmiþliðin dýþýna çýkmýþ ve sadece belli bir örgütlülüðün varolduðu, dolayýsýyla ilk kadro sorununun kendiliðinden çözüldüðü
bir kavrayýþýn dýþýnda kalmýþtýr. Amaç, kýr gerilla birliðinin kýrsal alanlarda
köylülüðü örgütleyerek bir halk ordusu (düzenli ordu) haline gelmektir. Böylece hareketli gerilla birliðinin, gelecekteki halk ordusunun çekirdeði olmasý
ve halk ordusunun bu birliðin geliþimine baðlý olarak oluþturulmasý anlayýþý
THKOnun faaliyetini belirlemiþtir.
Üçüncü özelliði ise, kýr gerilla savaþýný 3-5 kiþilik silahlý gruplarýn eylemlerinin geliþimi olarak deðil, kýr gerilla birliðinin eylemliliði olarak ele almasýdýr. Doðal olarak, bu gerilla birliðinin, gerek kitle içinde geniþlemesi,
gerekse lojistik desteðini sürdürebilmesi birlik düzeyinde ele alýnmýþtýr. (Pratikte ülkemizdeki milli krizin olgun olduðu düþünüldüðünden gerilla savaþýnýn
-Öncü Savaþý- hýzla Halk Savaþýna dönüþeceði varsayýlmýþtýr. Bu da hazýrlýk
aþamasýndan, gerillanýn faaliyet dönemine kadar her alanda kendisini
hissettirmiþtir.)
Bu temel özellikleri ile THKOnun kýr gerillasý hazýrlýklarý, kendi perspektiflerine uygun olarak sürdürülmüþtür.
Kýr gerilla savaþýnýn hazýrlýk aþamasýný Brezilya deneyimi ýþýðýnda Quartim þöyle ortaya koymaktadýr:
Debrayýn önemsemediði gerilla fokosunun hazýrlanýþý, tüm devrimci savaþ içersinde en az ötekilerden herhangi biri kadar önemli temel
bir basamaktýr. Bu basamak, Debrayýn yazýlarýnda devrimci sürecin
bir aþamasý deðil de, devrimin bir çeþit tarih öncesi olarak yer alýr.
Devrimde Devrimin sonunda kesin olarak politik harekete girmek
isteyen biri askeri fokodan geçmelidir der. Bu yüzden en önemli soru
-ne yapmalý?- ile karþýlaþan devrimcilere verdiði cevap çok basittir: Bir
askeri foko kurun. Taktik soruya da -askeri foko nasýl kurulur?- verdiði
cevap ayný ölçüde basittir: Askeri eðitimle kadrolarý bir araya toplayýn,
para ve techizat edinin, hareket alanlarýnda depolar kazýn, savaþ alanlarýný tanýyýn, hareket savaþý ile oyalamak için düþmanýn geliþini bekleyin.
Baþarýlý bir pusu, iþkencecinin yok edilmesi, nakledilen silahlara
el koyuþ, bunlar herhangi bir Amerikan ülkesinde ortaya çýkabilecek
reformist yüreksizliðe en iyi cevaptýr. (Bkz. R. Debray: Devrimde Devrim)
Debrayýn görmediði, gerilla mücadelesini baþlatmaya hazýr olan bir
devrimci örgütün en önemli sorununun bu olmadýðýdýr. Daha kötüsü
yalnýz askeri eylemlerin politik etkilerine önem vermek, politik sorunlarý askeri mücadelenin içinde boðmaktýr.*
THKOnun sað kalan kadrolarý (ki hemen hemen tamamý daha sonra
THKO çizgisini terk etmiþlerdir) 1974 yýlýnda yayýnladýklarý Geçmiþin
Eleþtirisinde hazýrlýk aþamasýný þöyle ortaya koymuþlardýr:
Halk Savaþý süresi içinde diðer herhangi bir aþama kadar önemli
olan hazýrlýk aþamasýnda, sadece gerilla kolunun teknik olarak yaratýlmasý; belirli bir alanda silahý, sýrt çantasý, haritasý vs. ile birlikte bir
askeri birlik olarak yerleþtirilmesi ve bu anlamda harekete geçmeye
hazýr bulunmasý açýsýndan bakýldý.**
Ayný yerde kýrdaki hazýrlýklar þöyle anlatýlmaktadýr:
Ýlk adýmlar açýsýndan hareket ve geliþme alaný olarak seçilen böl-



* J. Quartim, R. Debray ve Brezilya Devrimci Hareketi, s. 21-22, A Yay.
** THKO, Geçmiþin Eleþtirisi
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ge, baþta, önemli bir devrimci kitle potansiyeline sahip olmasý, diðer
bölgelerle kýyaslandýðýnda küçümsenmeyecek düzeyde yerel militan
kadrolarýn varlýðý, askeri koþullar bakýmýndan nisbeten elveriþli de sayýlabilecek konumu vb. gibi özellikleriyle seçimi doðru yapýlmýþ bir bölgedir.
Hazýrlýk çalýþmalarý bu son derece uygun þartlar üstünde, fakat yine
son derece sýnýrlý -her yanýyla sýnýrlý- bir kadro ile ve çok sýnýrlý hedefler üstünde yürütüldü. Bu hedefler, kýsa vadede, gerilla kolunun teknik ve diðer günlük ferdi ihtiyaçlarýný (silah, teçhizat vs.) kapsýyordu.
Köylülerle kurulacak örgütsel veya politik iliþkiler, yerel devrimci kadrolarla oluþturulmasý gereken baðlar (hareketimize çok açýk eðilim duymakta olanlar da dahil) bu hedeflere girmiyordu. Gerilla kolunun oluþturulmasý sorunu, bir askeri devriyenin oluþturulmasý sorununa indirgenmiþti. Þehirden 20 arkadaþýn kýra geçirilmesi ve banka eylemlerinden elde edilen maddi olanaklarla, onlarýn askeri donatýmýnýn tamamlanmasýyla herþey halledilmiþ oluyordu*
Ýþte bu hazýrlýk aþamasýndaki hatalar THKOnun kýr gerillasýnýn pratikte
karþýlaþtýðý sorunlarý aþmasýný da engellemiþtir.
Herþeye raðmen THKO, kendi perspektifi doðrultusunda kýr gerillasýný
oluþturma kararlýlýðýný göstermiþtir. Kentlerdeki kadrolarýn kýrsal bölgeye aktarýlmasý, Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnanýn yakalanmalarýyla
birlikte yöneticilik düzeyinde önemli bir engelle karþýlaþmýþtýr. Daha sonraki
günlerde gerilla birliði içinde baþgösteren baþýbozukluk, hepsinden önemlisi
Sinan Cemgillerin grubunun pusuya düþürülmesinden sonra diðer grubun
kendi kendini daðýtmasý bu kayýplarýn önemini ortaya koymuþtur.
Denizlerin yakalanmasýna raðmen kýr gerilla birliði oluþturulmuþtur. Birlik, eylemler koymadan önce gerilla kolunun doðal þartlara uyumunu ve
fiziki dayanýklýlýðýnýn artýrýlabilmesi için yürüyüþ-konaklama, tekrar yürüyüþtekrar konaklama þeklinde duraðan bir hareketliliðe geçer.
Daha ilk günden itibaren kentlerden gelen kadrolarýn koþullara uyumsuzluðu ortaya çýkmýþtýr. Ama en önemli sorun gerilla birliði içindeki bozulmayla ortaya çýkmýþtýr. Karþýlýklý küfürleþmeler, bencillikler, tembellikler,
kaytarmalar, nöbet tutmayý savsaklamalar bu bozulmanýn ifadeleri olarak
görünür. Yiyeceklerin bile bireysellik konusu olmasý, bozulmanýn en uç noktasýna ulaþtýðýný ortaya koyuyordu.
Tüm bu faaliyetler sýrasýnda politik faaliyet sürekli ikinci planda kalmýþtýr.
Rastgele iliþkiler gerillanýn dýþ baðlantýlarýný saðlýyordu.
Bu iliþkiler sadece, zorunlu günlük gereksinmelerden ya da istihbarat elde edebilmek için dolaylý sorgu temeli üstünde oluþuyor ve
bunun dýþýnda, politik nitelikte her türlü iliþkiden dikkatle kaçýnýlýyordu. (Basit bir örnekleme gerekirse; komandolar gerilla birliðini izliyorlarken bile, köylülerin ne olup olmadýðýmýzla ilgili sorularýný, her seferinde, ancak gerçek kimliðimizi gizleyerek cevaplandýrýyorduk, o ki,
köylülerin -biraz güç ama, hiç radyo dinlemediklerini varsaysak bilebizi tanýmýyor olmalarý biraz su götürür.)
THKO gerillalarýnýn bu kendilerini soyutlamalarýna iliþkin bir avcý hikayesi M. Yalçýnerin günlüðünde þöyle geçmektedir:
6 Mayýs, Perþembe. Öðlene doðru aþaðý dereye H. Alinin oraya
balýk tutmaya gittik. Ýnsan görünce boðazý keþfe karar verdik. Tam
geçitte yemek yerken Çavuþkýrdan yedi avcý bastýrdý. Konuþtuk. Pek
fena insanlar deðillerdi. Az ekmek katýk verdiler. Keþfe çýkan iki kiþiyi,
velhasýl hemen herkesi gördüler. Tahminimce ne olduðunu anlaya* THKO, Geçmiþin Eleþtirisi
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madýlar. Geçitin ortasýnda nöbetçisiz yemek yememiz büyük eþeklik.
Kanýmca bu iþ böyle yürümez. Ya doðruyu söyleyeceðiz ya da hiç
görünmeyeceðimiz yerlerde olacaðýz. Yalan konuþurken ters þeyler söylemek gerekiyor bazan
Bu hareket tarzýn Geçmiþin Eleþtirisinde þöyle deðerlendirilir:
Oysa gerilla kolunun güvenliði, onun gözden uzak ve ulaþýlmasý
güç sarp alanlarda yaþamasýyla saðlanamaz. Coðrafi bakýmdan çok
çetin þartlara dayanmak, gerilla için çok önemli bir avantaj deðildir.
Hele bunu halkýn yaþamadýðý alanlarla özdeþleþtirmek, -olsa olsa- bu
tali avantajý karþý avantaja dönüþtürmek olur. Kaldý ki o, salt bu avantajýndan dolayý (bu avantajý birinci plana almakla) deðil, kendini
geliþtirmek ve aþmak, düþmanýn baský gücü karþýsýnda kendisini askeri planda koruyabilmesi bile mümkün olmaz. Gerilla, baþtan itibaren, giderek artan ölçüde, sýnýf ve kitle temeline dayanarak; bu temeli,
doðal olarak öz yapýsýnda bulunan avantajlarla seyyar silahlý güç olma;
silahlý savaþý yürütme ve savunmayý son derece esnek ve þaþýrtýcý
taktiklerle ve nisbeten (baský güçleri için) çetin alanlarda yapma avantajlarla sürekli olarak birleþtirerek ve mutlaka da politik öncü durumuna yükselmeyi hedefleyerek -bu hedefe vararak- bu görevi; kendini
geliþtirme ve aþma (dolayýsýyla da korunma) görevini baþarabilir.
Sarp ve çetin alanlarý ve de soyutlanmayý birinci plana almak
özünde gerillayý sýradan bir baskýn grubu, bir devriye koluna indirgemek olur. Halbuki o, baþtan beri tekrarladýðýmýz gibi bir askeri güç
olmaktan çok, bir politik güçtür. Tayin edici yaný politik yanýdýr. Onu
stratejik kuvvet, hareketini de stratejik hareket haline getiren bu niteliðidir.
THKOnun Nurhak gerilla faaliyeti, 1971 Mayýs sonlarýnda Kürecik Amerikan radar üssünü basmaya karar vermeleriyle eylemliliðe geçiþ durumuna
gelmiþtir. Bu eylem kararý, gerilla kolunun daðlarda varolmasýna raðmen, ülkedeki geliþmeler karþýsýnda hiçbirþey yapamamýþ olma psikolojisine girmesiyle birlikte ortaya çýkmýþtýr. Bu durumu ve sonuçlarýný Geçmiþin
Eleþtirisinden okuyalým:
Kolu coðrafi olarak dahi bilinmeyen, tanýnmayan bir bölgede, yeterli istihbarata dayanmayan -serinkanlýlýkla deðerlendirilince- tümüyle yanlýþ ve hatalý olarak hesaplanan eylemler planlamaya yönelten,
baþta bu psikolojik etki oldu. Ýçlerinde yönetici arkadaþlarýn da bulunduðu bir grup, birbirinden oldukça uzak -300 km. kadar- ve oldukça
önemli iki hedefe bir kaç günlük bir süre içinde eylem koymakla, geriye kalan arkadaþlarýn tümü de eylemlerin yol açacaðý yeni güçlüklerin daha kolay karþýlanabilmesi için, alýþkanlýk olduðu üzere daha güvenlikli bir baþka bölgeye çekilmekle görevlendirildiler.
Eylem koymayý üstlenen arkadaþlarýn en ufak bir iliþkiye sahip olmadýklarý ve hiç tanýmadýklarý bir alanda pusuya düþürülmeleri, birinci darbe (kýra geçiþte merkez kadronun kaybedildiði darbe) ile ayný
nitelikli (taktik planda düþman gücünün alabildiðince küçümsenmesi
olgusundan ve özünde, eylemi salt bir askeri sorun olarak deðerlendirmekten kaynaklanan) ve ayný þekilde yönelen ikinci bir darbe olarak, kýrdaki pratiðimizi noktalayan ikinci bir yara oldu.
30 Mayýs 1971 günü Nurhakýn Ýnekli Köyü yakýnlarýnda pusuya düþürülen
THKO gerillalarýnda Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoðan ve Kadir Manga
çatýþmada öldürülmüþ ve kalanlar yakalanmýþtýr. Ve böylece ülkemiz tarihinin ilk devrimci kýr gerillasý deneyimi noktalanmýþtýr.
1972 sonlarýnda Ý. Kaypakkaya ve arkadaþlarýnýn Tunceli bölgesinde gerilla örgütleme giriþimleri, ayrý bir perspektiften -Çin örneðinden- hareket etmekle birlikte, hemen hemen benzer eksiklikler ve hatalarla geliþmeden sona
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ermiþtir.
THKP-Cnin 1972 baþlarýnda kýr gerillasýný oluþturmaya yönelik hareketi
ise, Denizlerin idamlarýný engellemeye yönelik eylem sonrasýna ertelenmiþtir.
Ama Ünye radar üssünde görevli iki Ýngiliz ile bir Kanadalýnýn tutsak edilmesi eylemi, ayný zamanda THKP-Cnin kýr gerilla savaþýnýn hazýrlýðý ve baþlatýlmasý yönündeki anlayýþýna uygun olmuþtur. Þehir gerilla savaþýndan kýr gerilla
savaþýna geçiþin özgün bir biçimini planlayan THKP-C, Kýzýlderede önder kadrolarýnýn imha edilmesiyle bunu tam olarak pratiðe geçirememiþtir.
Bu deneyimler, özel olarak da THKOnun Nurhak deneyimi, düþman tarafýndan kuþatýlmýþ bir bölgede stratejik bir güç olarak gerilla birliðinin
oluþturulmasý ve harekete geçirilmesi konusunda, taktik, stratejik ve pratik
bir dizi dersle doludur. Bu derslerin en önemlisi, kýr gerilla savaþýnýn açýk bir
savaþ olmasý ve kýr gerillasýnýn stratejik bir güç olarak var edilmesidir.
Kýr gerilla savaþýnýn ve kýr gerillasýnýn, uzun bir savaþ sürecinin temel taþý
olduðu bir yana býrakýlarak, salt örgütsel ya da propagandatif amaçlarla ele
alýnmasý, bu deneyimlerin ve bu savaþýn dýþýnda deðerlendirilmek zorundadýr.
Yaþananlar bir kez daha THKOnun Nurhak deneyiminin önemini göstermektedir. Ve Türkiyede kýr gerilla savaþý bu deneyimleri doðru deðerlendirerek geliþecektir. Bu yolda þehit düþen tüm devrimcilerin, bu baðlamda, zaferdeki katkýlarý hiç unutulmayacaktýr.
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Kýyýsýndan Köþesinden, Demagojik ve Popülist

Emperyalizm
ve Anti-Teoriler

$

11 Eylül günü üç uçakla New-Yorkdaki
Dünya Ticaret Merkezi binalarý ile Washingtondaki ABD Savunma Bakanlýðýna
(Pentagon) yönelik gerçekleþtirilen intihar
eylemleri sonrasýnda geliþen olaylar, yaklaþýk on yýldýr fazla söz edilmeyen ve hatta
globalizm propagandasý ile tümüyle ortadan kalktýðýna inanýlan emperyalizm olgusunu yeniden gündeme getirmiþtir.
Büyük propagandalarla baþlatýlan ve
bütün dünya halklarýnýn neredeyse sessizce
onaylayýp meþru gördüðü Amerikan emperyalizminin (müttefikleriyle birlikte) Afganistana saldýrmasý ve ardýndan ülkeyi iþgal etmesinin görüntüleri henüz hafýzalardan
silinmemiþken, Guantanamodaki ABD askeri üssüne götürülen El Kaida ve Taliban
teröristlerine yapýlan uygulamalar ve ardýndan Ýsrailin Filistinlilere yönelik Mart 2002
sonunda baþlattýðý askeri cezalandýrma ve
imha operasyonlarýnýn görüntüleri yazýlý ve
görüntülü basýnda yer almaya baþlamýþtýr.
Ýþte bu son görüntülerin, Amerikan emperyalizminin, dünya halklarýnýn elli yýldýr bildiði, gördüðü görüntülerinden hiç de farklý
olmadýðýnýn görülmesi, emperyalizm kavramýný yeniden güncelleþtirirken, ayný zamanda globalizm propagandasýný da büyük ölçüde geriletmiþtir.
Bu geliþmeye ilk tepki veren kesim ise,
her zaman olduðu gibi, globalizm yandaþý
haline gelmiþ olan küçük-burjuva aydýnlarý
olmuþtur.
Ýlk günlerde, özellikle Ýsrailin Filistinlilere yönelik cezalandýrma ve imha operasyonlarýnýn görüntüleri ve bu operasyonlarý açýk
biçimde Amerikan emperyalizminin desteklemesi karþýsýnda korkan ve ürken küçük-

burjuva aydýnlarý, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda globalizm yandaþlýðý
ile elde ettikleri ayrýcalýklarýný yitirmenin kaygýsý içine girmiþlerdir. Bu kaygýyla, ilk anda,
Amerikan emperyalizmine ve Ýsraile karþý
eleþtirel bir tutum içine girmek zorunda
kalan bu kesimler, anti-emperyalist düþüncelerin ve söylemlerin yaygýnlaþmasý karþýsýnda, yeniden sýnýfsal çýkarlarýný anýmsayarak, kontroldan çýktýðýný gördüðü geliþmeye
karþý ataða geçmiþtir.
Ülkemiz somutunda televizyon belgesellerinin unutulmaz yönetmeni Can Dündar
bu durumun ilk farkýna varaný olarak ortaya çýkmýþtýr.
Can Dündar, bir yandan Fransada yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçiminin ilk turunda faþist ve ýrkçý Le Penin ikinci tura kalmasý karþýsýnda gösterilen birleþik ve eylemli
tepkilerin oluþturacaðý sempati ve geliþmeleri önlemek için anti-faþist cephelere inanmadýðýný açýkça ilan ederken, diðer yandan
emperyalizm olgusunu yeniden belgeleme iþine hýz vermiþtir.
Liberal-anarþist Noam Chomsky övgüleri ile yetinmeyen Can Dündarýn anti-emperyalist mücadelenin iþini görmek için bulduðu son belge, ABD baþkaný Johnsonun
5 Haziran 1964 tarihli Ýsmet Ýnönüye yazdýðý mektup olmuþtur.
Bilenlerin bildiði, anýmsayanlarýn anýmsadýðý ünlü Johnson Mektubu, 1964 yýlýndaki Kýbrýs olaylarý sýrasýnda yazýlmýþtýr. Mektup öz olarak, ABDnin Türkiyenin kendi
ulusal çýkarlarý ve davasý için kendi baþýna
hareket edemeyeceðini, dolayýsýyla Amerikan emperyalizminin verdiði silahlarý kullanamayacaðýný, aksi halde Sovyetler Birliði
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nin olasý saldýrýsý karþýsýnda yalnýz kalacaðýný, tüm diplomatik nezaket kurallarýna aykýrý bir üslüpla yazýlmýþ ifadeler içermektedir. Türkiyenin Amerikan emperyalizmine
baðýmlýlýðýný açýkça belgeleyen ve bu baðýmlýlýk sürdüðü sürece Amerikan emperyalizminin istemleri dýþýnda hiçbir þeyin yapýlamayacaðýný gösteren bu belge, özellikle
1965 sonrasýnda geliþen öðrenci gençlik hareketlerinde en temel argümanlardan birisi olmuþtur. Bir bakýma öðrenci hareketinin anti-emperyalist çizgiye doðru evrilmesinin dönüm noktasýný oluþturmuþtur.
Ýþte televizyon belgesellerinin unutulmaz yönetmeni Can Dündar, böylesine tarihsel bir geliþmenin belgesini yýllar sonra
yeniden gündeme getirirken, onun içeriðini sulandýrmýþtýr. Öyle ki, Can Dündara göre, Johnson Mektubu doðrudan Ýsmet Paþanýn bir oyunudur. Bir baþka deyiþle, ABD
baþkaný Johnson, diplomatik nezaket kurallarýna aykýrý ve sömürge yöneticisi söyleminde kaleme alýnan bir mektup göndermeyi hiç düþünmemiþken, Ýsmet Paþa, ulusal çýkarlar için böyle bir tehdit mektubunun yazýlmasýný zorlayan davranýþlar sergilemiþtir!
Böylece Can Dündar tipi demokrat-hümanist-globalistler, anti-emperyalist mücadelenin pek de gerekli olmadýðýný, bu mücadeleyi gerektiren bir durumun tarihsel olarak mevcut olmadýðýný yeni kuþaklara kabul ettirmeye çalýþmaktadýrlar. Hatta bununla da yetinmeyerek, Johnson Mektubunun
çok yerinde olduðunu, bu sayede ulusal savunma sanayimizin geliþtirildiðini, dolayýsýyla bu Mektupa tepki göstermenin pek de
mantýklý olmadýðýný iþlemeye çalýþmýþlardýr.
Can Dündarýn bu anti-emperyalist mücadele karþýtý belgeselciliði, son dönemde emperyalizm olgusunun daha geniþ kitleler tarafýndan görülmesiyle baþlayan geliþmeye karþý tek olay deðildir. Özellikle Cumhuriyet gazetesinde köþe tutan eski globalistler ile gizli globalist solcular, geliþmeleri kaygýyla izlemeye baþlamýþlardýr.
Anti-emperyalist mücadelenin yurtseverlik
temelinde geliþim dinamiklerini köreltmek
ve milliyetçilik temeline oturtmak amacýyla
harekete geçen 1960larýn milliyetçi-devrimci, sol cuntacý Cumhuriyet yazarlarý, tüm
kavramlarýn içeriðini boþaltmak ve bozmak
amacýyla yola çýkmýþlardýr.
Cumhuriyet gazetesinin 10 Mayýs 2002
tarihli sayýsýnda devrimci-milliyetçi ve Ke-

malist ve hatta solcu Ali Sirmen Emperyalizm Teorisi baþlýðýyla þöyle yazmýþtýr:
Basýnýmýzýn sol kanadýnda, deðerli yazarlar arasýnda baþlayan emperyalizm tartýþmasý bu kavramý bir
kez daha düþünmeme neden oldu...
Son zamanlarda, Türkiyede birbirine yüzde yüz zýt olan, sermayenin
ve iþlevinin tanýmýnda bile son derece karþýt kutuplarda bulunan gruplarýn hemen hemen ayný emperyalizm
tanýmýnda buluþmalarý bana garip geliyor.
Bu giriþle baþlayan Ali Sirmen, Marksist
emperyalizm tanýmýnýn yanlýþ olduðunu
kanýtlama iþine giriþir.
Ali Sirmen, yazdýðýna göre, üniversitenin
son yýlýnda emperyalizm kavramýný yerli
yerine oturtmaya çalýþmýþtýr. Haziran sýnavlarýndan çýkar çýkmaz ayaðýnýn tozuyla
gittiði Aix En Provencedeki Akdeniz öðrencileri toplantýsýnda Arap öðrencilerin, Araplarýn geri kalmýþlýklarýnýn sorumluluðunu Osmanlýya baðlayan ve Türk emperyalizmine
atýfta bulunan konuþmalarý karþýsýnda
düþünmeye baþlamýþtýr.
Ali Sirmenin bu derin düþünme sürecinde ulaþtýðý sonuç ise, çokuluslu Osmanlý
Ýmparatorluðunun egemenlik döneminin
Türk emperyalizmi olarak sunulmasýnýn biraz çarpýk gelmesidir. Osmanlý topraklarýný geçmiþ olan gezgin Belon du Mansdan
yaptýðý alýntýyla Osmanlý Ýmparatorluðunun
ne denli eþitlikçi, müreffeh olduðunu,
dolayýsýyla baskýcý, ezici ve sömürücü olmadýðýný ispatlamaya çalýþtýktan sonra, konunun özüne gelmiþtir:
O yýllarda bizim ülkemizde de
geri býraktýrýlmýþ Türkiye savý pek revaçtaydý.
Doðrusu bunu da anlamakta güçlük çekiyordum. Nasýl oluyordu da,
iki kez Viyana kapýlarýna dayanmýþ
olan bir imparatorluk, kýsa bir süre
içinde baþkalarý tarafýndan geri býraktýrýlýyordu? Geri kalmamýzýn iç dinamikleri, ekonomik ve sosyal yapýmýzla ilgili nedenleri yoktu da,
durumumuzun tek sorumlusu emperyalizm mi oluyordu? Ýlk aðýzda
kiþiyi fevkalade rahatlatýcý olan bu
durum, saðlýklý düþünmeyi ve geniþ
ihatalý analizi engelleyen fazlaca
kolaycý bir tutum deðil miydi? emperyalizme eþit veya eþdeðerli bir
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deðerler bütünü yaratmaya hiç de
hevesli olmayan insanlarýn antiemperyalizmi bir zihin tembelliði deðil
miydi? (abç)
Böylece anti-emperyalistlere son vuruþu
yaptýðýný düþünen Ali Sirmen, þu emperyalizm teorimizi, bir daha gözden geçirsek,
derim diyerek yazýsýný noktalamaktadýr.
Görüleceði gibi, yurt dýþýnda eðitim görmüþ bir küçük-burjuva aydýn olarak Ali Sirmen, kendi ülkesinin tarihinden büyük gurur duymaktadýr. Ýki kez Viyana kapýlarýna
dayanmýþ eþitlikçi, müreffeh imparatorluðun ahvadý olarak Ali Sirmenin Cumhuriyet gazetesi yazarý, solcu yazar olduðunu
bilmeyenler, kendisinin milliyetçiliðinden
zerre kadar þüpheye düþmeyeceklerdir. Milliyetçi, ümmetçi, imparatorluk yanlýsý övüncüyle Ali Sirmen, 1995 sonrasýnda ülkemizde ortaya çýkan þeriatçý ve faþist-milliyetçi
geliþmenin bir türevi gibidir. Þüphesiz Ali Sirmen bu noktada kalabilseydi, Ýlhan Selçukla birlikte Devlet Bahçeli ile yapýlan görüþmede özel bir ilgiye mazhar olabilirdi.
Ama o, solun emperyalizm teorisini bir
yazýyla haletmeyi kafaya koyduðundan,
Marksizme saldýrmadan edememiþtir.
Ülkemizde herkesin ayný emperyalizm
tanýmýnda buluþmalarýný garipseyen Ali Sirmen, doðrudan emperyalizm tanýmýna saldýrmayý göze alamamýþ olsa gerek, geri býraktýrýlmýþ Türkiye tanýmýyla iþini görmeyi
yeðlemiþtir.
Kendi kuþaðýnýn devrimci-milliyetçi
teorisyeni Doðan Avcýoðlunun Türkiyenin
Düzeni kitabýnda yazýlanlarý bugün hiç
anýmsamazmýþ gibi görünen Ali Sirmen için
varsa da yoksa da iki kez Viyana kapýlarýna dayanmýþ imparatorluk önem taþýmaktadýr. Oysa tarih, Osmanlý Ýmparatorluðu
nun iki kez Viyana kapýlarýnda yenildiðini
yazmaktadýr. Ve askeri savaþýn ekonomiyle
olan kesin iliþkisi, daha güçlü bir ekonomiye sahip olanlarýn daha zayýf olanlarý yeneceðini açýkça gösterir. Küçük-burjuva aydýnlarý alýntý yapýlmasýndan çok hoþlanmasalar
da, Engelsin askeri savaþ ile ekonominin
iliþkisini tanýmlayýþýný anýmsatmak yerinde
olacaktýr.
... tabanca, kýlýcý yener ve zorun
yalýn bir istenç iþi olmadýðýný, ama
kullanýlmasý için çok gerçek önkoþullar, özellikle en yetkin olanlarýn o
denli yetkin olmayanlarý altettiði aletler istediðini; ayrýca bu aletlerin üre-

tilmesi gerektiðini, bunun da en yetkin zor araçlarý, kabaca söylemek gerekirse en yetkin silahlar üreticisinin,
o denli yetkin olmayanlarýn üreticisini yendiði anlamýna geldiðini, ve kýsacasý, zorun utkusunun silah üretimine, ve silah üretiminin de genel olarak üretime, yani ekonomik
güçe, ekonomik duruma, zorun
emrinde bulunan maddesel araçlara dayandýðýný, en çocuksu belitler
heveslisi bile kuþkusuz kavrayacaktýr.* (abç)
Engels, savaþta zaferin ya da yenilginin
temel belirleyicisinin silah üretimine, genel olarak üretime, yani ekonomik güce
baðlý olduðunu dönemin savaþlarýný irdeleyerek ortaya koyarken, bunlarý en çocuksu belitler heveslisinin bile kavrayacaðýný
söylerken, þüphesiz Ali Sirmeni düþünmemiþtir.
Evet, savaþta, askeri savaþta, zafer ve yenilgi, savaþan taraflarýn ekonomik durumlarýyla ilgilidir. Dolayýsýyla Viyana kapýlarýna iki
kez dayanan ve iki kez yenilen Osmanlý Ýmparatorluðu, daha o tarihte Avrupa ülkelerinin ekonomik geliþmesinin gerisinde bulunuyordu. Herkesin bileceði gibi, Osmanlý
Ýmparatorluðunun bu geri ekonomik yapýsý, Avrupada geliþen ve büyüyen kapitalizm
ile feodalizm arasýndaki toplumsal yapý
farklýlýðý olarak ortaya çýkmýþtýr.
Mahir Çayan yoldaþ Kesintisiz Devrim IIIIIde Osmanlý Ýmparatorluðunun yapýsýný ve
sömürgeleþmesini þöyle ortaya koymuþtur:
Osmanlý devletini iki aþamada
ele almak gerekir: a) Askeri Merkezi
Feodal Osmanlý Ýmparatorluðu. b)
Komprador-Feodal Osmanlý Devleti.
Osmanlý toplumu, klâsik feodal
bir bünyeye sahip olmamasýna raðmen feodal bir devletti. Tam deyimiyle -özellikle 15. yüzyýldan sonra- toplumsal yapý; askeri merkezi-feodal bir
yapýydý. Topraða baðlý reaya üretiyor;
artý-ürün, ikincil dereceden feodaller
aracýlýðýyla merkezi otorite tarafýndan
ele geçiriliyordu. Stratejik ticaretin
yollarýnýn Osmanlý feodalizminin elinde olmasý ve dýþ talan, iç talanýn -iç
sömürünün- keskin olmamasýný sað-

* Engels, Anti-Dühring, s. 252, Üçüncü baský, Sol
Yay.
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lýyordu.
Bu durum ve mevcut feodal yapýnýn klâsik tipte olmamasý iç çeliþkileri
belli ölçülerde yumuþatýyordu. (Yani
üretici güçlerle feodal üretim iliþkileri
arasýndaki çeliþki kýsa bir dönemde
had safhaya gelecek kadar keskin olmadý). Kapitalizm yavaþ yavaþ uç vermeye baþlarken, çeliþkiler keskinleþme sürecine girerken Avrupa kapitalizminin dýþ müdahalesi ile bu engellenmiþ, yerli kapitalizm geliþememiþtir.
Avrupa kapitalizminin bir sömürü
sahasý haline geliþinde bu zayýf otodinamizm þüphesiz önemli rolü oynamýþtýr.
Osmanlý toplumunun Avrupa kapitalizminin bir açýk pazarý haline gelmesi 18. yüzyýlýn sonlarýna doðru olmuþtur. (1838 Balta Limaný Anlaþmasý ile bu durum resmileþmiþtir.)
Bu yýllar ayný zamanda merkezi otoritenin zayýflayýp feodal mahalli birimlerin gücünü artýrdýðý yýllardýr.
Osmanlý toplumu, 18. yüzyýldan
itibaren hýzlý bir sömürgeleþme sürecine girmiþ, devlet hýzla kompradorlaþmýþ, rüþeym halinde yerli kapitalizm Avrupa kapitalizminin rekabetine dayanamayarak kavrulmuþ, ekonomi, feodal-komprador bir yapýya
sahip olmuþtur.
Bu feodal-komprador ekonomik
yapýnýn önemli özelliklerinden birisi
de, uluslaþmayý yürütecek, feodal
veya yarý-feodal toplum karakterinden, gelenek ve törelerinden doðan
sosyal, psikolojik ve de kültürel oluþumun etkisi altýnda uyuyan halk kitlelerini harekete getirecek, ilerici ve
demokratik düþünceyi yaygýnlaþtýracak güçte devrimci burjuvazinin olmayýþýdýr. Bu görev zorunlu olarak
küçük-burjuvazinin omuzlarýna yüklenmiþtir. Bir baþka deyiþle, Osmanlý
feodalizminin klâsik bir bünyeye sahip olmayýþýnýn oluþturduðu zayýf otodinamizm askeri feodal devletin katý
merkeziyetçiliðinin oluþturduðu imtiyazlý geniþ bürokrasinin adeta bir sýnýf gibi hareket kabiliyetini doðurmasýdýr.
Merkezi feodal devletin, 18. yüzyýlda içte yavaþ yavaþ merkezi etkin-

liðini kaybederek, mahalli mütegallibenin iktidar gücünü artýrmasý ve dýþ
müdahale ile merkezi feodal devletin dayanamayarak ittifaka girip,
kompradorlaþmasý, bu imtiyazlý kapýkulu zümresi içinde iki akým ortaya
çýkarmýþtýr. Kapýkulunun Avrupa kapitalizminden paylar alan, imtiyazlý
üst tabakasý, sultan ailesi ile birlikte
hýzla kompradorlaþmýþlardýr. Galata
bankerleri, kompradorlaþmýþ saray ve
kapýkulunun (feodal komprador devlet) üst kesimi, batý sömürüsünden
oldukça önemli paylar alan imtiyazlý
gerici ittifaký oluþturuyordu.
Batý Avrupa kapitalizminin talaný
ile hýzla eski imtiyazlarýný kaybeden,
eski þanlý ve imtiyazlý dönemlerinin
özlemini çeken kapýkulunun bu tayfasý devletin bu yeni sürecinden
memnun olmadýlar. (Bunda mahalli
mütegallibenin gücünü artýrmasý da
etkilidir). Eski imtiyazlý günlerin özlemi ile feodal-komprador akýma karþý
önce Osmanlýlýk, sonra da Avrupa
da geliþen, milliyetçilik akýmýnýn etkisi ile Türkçülük bayraðý altýnda tavýr aldýlar. Ancak bu zümre karakteri
gereði hedefleri daima bulanýk, eylemleri de direkt sonuca gidecek eylemler deðildir. Avrupa kapitalizmi bu
zümre içinde kendine ajanlar bularak, temelde kendi istismarýný daha
da geniþleten sahte devrimci hedeflere -Turancýlýk, vs. gibi- çoðu kere rahatlýkla kanalize edebilmiþtir. Hatta
zaman zaman feodalitenin tepkilerine karþý, bu zümreyi bir tehdit aracý
olarak bile kullanabilmiþtir.
Yine ayný yazýda Mahir Çayan yoldaþ
Osmanlý Ýmparatorluðunda iç dinamiðin
durumunu þöyle ortaya koymuþtur:
18. yüzyýlda, Osmanlý toplumunda -toplumun iç dinamiðine iliþkin
engelleyici faktörlerin bulunmamasýna raðmen- feodal üretim biçimine
kýyasla daha ileri bir üretim biçimi
olan kapitalizmin oluþumu kendisini
göstermiþ.
a) Tarým, zanaat ve ticaret birbirinden ayrýlmýþ, belli bir ticari ve tefeci sermaye birikimi meydana gelmiþ;
b) Verimli yatýrýmlara yönelik zihniyet geliþmiþ ve
c) Serbest iþ gücü doðmuþ;
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d) Belli bir sermaye birikimini
elinde tutan ve verimli yatýrýmlara yönelen yerli burjuvazi çekirdekleþmiþtir.
Denilebilir ki, Osmanlý toplumunun oto-dinamizmi -güçlü olmamasýna raðmen- kapitalizmin baðýmsýz
geliþmesi, sanayi devriminin yapýlabilmesi için elveriþliydi. Kapitalist düzene geçilememesinin ve Avrupa kapitalizminin sömürü sahasý olmasýnýn
nedenlerini þu þekilde özetleyebiliriz:
a) Dünya ticaretinin mihraký durumunda olan Anadolunun yeni deniz yollarýnýn bulunmasý ile bu özelliðini yitirmesi, deniz ticaretinin önem
kazanmasý;
b) Avrupanýn Asya, Afrika, Amerika ve Hindistanýn insan gücü ve
doðal kaynaklarýný yaðmalayarak elde
ettikleri büyük sermaye birikimi;
c) Avrupada vurucu gücü büyük,
ateþli silahlarla donatýlan profesyonel
ordularýn kurulmasý vs.
Bütün bunlar Batý-Avrupa ülkelerinin toplumsal yapýlarýnda ileriye
doðru atýlýmýn, modern kapitalizmin
oluþumunun sýçrama tahtasý olurken,
Osmanlý toplumunun kapitalist düzene geçmesine dýþ engel teþkil etmiþlerdir.
Görüleceði gibi, Osmanlý Ýmparatorluðu
nun iki kez Viyana kapýlarýna dayanmasýna raðmen 20. yüzyýlýn baþlarýnda emperyalizme evrilen Avrupa kapitalizminin sömürü alaný haline gelmesinde fazlaca bilinmez þeyler bulunmamaktadýr.
Sorun, Osmanlý Ýmparatorluðunun zayýf
da olsa kendi iç dinamiði ile kapitalizme
geçmesinin ve sanayi devrimini gerçekleþtirmesinin koþullarýnýn mevcut olup olmamasý
deðil, bu iç dinamiðin çarpýtýlmasý ve dýþ dinamiðe baðlanmasý olgusunda yatmaktadýr.
Emperyalizm olgusu da bu baðlamda ortaya çýkmaktadýr.
Kapitalizmin tekelci kapitalizme dönüþmesiyle birlikte dünya çapýnda bir olgu olarak ortaya çýkan emperyalist sömürü ve
emperyalist sömürgecilik koþullarýnda, ülkemizin geri-býraktýrýlmýþlýðýnýn tarih öncesine dönerek konuyu ele almak, eðer bilinçli bir çarpýtma deðilse, emperyalizm olgusunu bir yana býrakmak demektir.
Bugün ülkemiz, kendi iç dinamiði ile geliþmediðinden, varolan kapitalizm çarpýktýr,

dýþ dinamiðe, yani emperyalizme baðýmlýdýr. Bu nedenle, ülkemizde mevcut olan kapitalist iliþkilerin iç dinamiklerle çarpýklýktan
kurtarýlabilinmesi ve mevcut kronik sorunlardan kurtarýlabilinmesi olanaksýzdýr. Ülkede sürekli mevcut olan ekonomik bunalýmýn temelinde emperyalizme baðýmlýlýk yattýðýndan, bu baðýmlýlýk ortadan kaldýrýlamadýðý sürece, normal kapitalist iliþkilerin bile
var edilebilinmesi mümkün deðildir.
Bu gerçekliðin somutluðu ise, emperyalizme olan baðýmlýlýk sona erdirilmediði sürece, ne iç dinamiði güçlendirmek amacýyla yapýlacak ulusalcý uygulamalar, yani
milli burjuvazi yaratma çabalarýnýn, ne de
mevcut siyasal yöneticilerin iç dinamiði
güçlendirici dirayetli çabalarýnýn bir iþe
yaramayacaðýdýr.
Diðer yandan, küçük-burjuvazinin önderliðinde yürütülen bir anti-emperyalist ulusal
kurtuluþ hareketinin sadece emperyalist sömürüyü belli bir süre kesintiye uðratarak, sadece mevcut iþbirlikçi burjuvazinin tasfiyesini saðladýðý da tarihsel bir gerçektir. Bu küçük-burjuva iktidarlarýnýn yapabildikleri,
ulusalcý politikalar izleyerek ulusal sermaye birikimi saðlamaktan öteye geçememiþtir. Bu ulusalcý politikalar, emperyalizm
için baþlý baþýna bir sorun oluþturan feodal
kalýntýlarýn temizlenmesine hizmet ettiði sürece, sadece emperyalizmin iþini kolaylaþtýran sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr.
Ancak sýnýfsal özelliði bireycilik olan
küçük-burjuvazi, her zaman tarihin sýnýf mücadelesi olduðu gerçeðini kabul etmeyen bir
sýnýfsal bakýþ açýsýna sahiptir. Bu sýnýf için,
tarih, bireylerin tarihidir. Dolayýsýyla tüm tarihte iyi ya da kötü bireylerin oynadýðý
rol üzerinde bitmez tükenmez tartýþmalar
yapmaktan hoþlanýr. Onlar, Ali Sirmenin
sözleriyle ifade edersek, iki kez Viyana kapýlarýna dayanmýþ bir imparatorluðun yöneticileri dirayetli ve bilgili olsalardý dýþ
güçler böylesine etkili olamazlardý diye düþünürler. Bu nedenle, onlar her zaman
ikinci M. Kemal peþinde koþarlar. Onlara
göre, ülkenin makus kaderinin deðiþtirilebilinmesi için emperyalizmin mutlak yenilgiye uðratýlmasý için halk kitlelerinin
bilinçlendirilmesi ve örgütlendirilmesi gereksizdir. Yeni bir Mustafa Kemal bu iþi kolayca halledecektir.
Ali Sirmen türü küçük-burjuva aydýnlarý
bu sýnýfsal bakýþ açýsýyla tarihi yeniden kurgulamaktadýrlar. Tarihi bugünün deðer ve
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ölçüleriyle yeniden yazma mantýðýndan
baþka bir anlamý olmayan bu kurguculuk,
kaçýnýlmaz olarak, günün somut sorunlarý
için tarihsel gerçeklerin deðiþtirilmesini de
beraberinde getirmektedir. Ali Sirmen, bir
köþe yazarý ve mevcut hükümete karþý köþe yazarý olarak, mevcut hükümetin icratýný eleþtirmek durumdadýr. Ülkenin içinde bulunduðu olumsuz koþullarýn sorumlusu olarak mevcut hükümeti göstermek
zorunluluðu içinde olduðundan, ülkemizdeki mevcut koþullarýn dýþ dinamikten kaynaklandýðýna iliþkin her türlü deðerlendirmeyi ve saptamayý da önsel olarak reddetmek durumundadýr. Onun gibilerinin kafa
yapýsýna göre, ülkemizin bugün içinde bulunduðu koþullarýn dýþtan kaynaklandýðýný
söylemek, mevcut hükümeti aklamak
anlamýna gelmektedir. O, bundan daha ötesini düþünemeyecek kadar körleþmiþtir. Bu
nedenle, mevcut hükümetin, sonal olarak
mevcut toplumsal düzenin sadece siyasal
iliþkiler alanýnýn küçük bir bölümünü oluþturduðunu, esas olanýn tüm ekonomik, sos-

yal ve siyasal iliþkiler alaný olduðunu unutmuþtur. Mevcut sosyo-ekonomik yapýnýn
dýþa baðýmlý yapýsý bir yana býrakýlarak, en
iyilerin hükümet kurmasýyla sorunlarýn çözüleceði beklentisi, neredeyse tüm küçükburjuva aydýnlarýnýn temel yanýlgýsý durumundadýr.
Bu yanýlgýlarýyla, bu sýnýfsal bakýþ açýlarýyla bugün globalleþen dünyada yaþadýðýmýza inanan saf küçük-burjuva aydýnlarý son
geliþmeler karþýsýnda ürkmüþ ve paniðe kapýlmýþtýr. Amerikan emperyalizminin dünya
çapýnda saldýrganlýðýný gün be gün artýrmasý,
anti-emperyalist mücadelelerin yeniden yükselmesinin koþullarýnýn olgunlaþtýðýný gören
bu aydýnlar, bir yandan emperyalizmin kanlý
terörünün hedefi olma korkusu taþýrken, diðer yandan geçmiþle kýyaslanamayacak kadar þiddette bir anti-emperyalist halk savaþýndan kaçmak istemektedirler. Tüm yaptýklarý çarpýtmalarýn ardýnda yatan onlarýn bu
sýnýfsal korkularýdýr. Her zaman olduðu gibi,
bir gün anlayacaklardýr ki, korkunun ecele
faydasý yoktur.

!
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Futbol Olmasaydý,
Ben Portekizi Yönetemezdim
General Antonio Salazar

!

1926 yýlýnda kurulan faþist askeri cuntada Maliye Bakaný olarak göreve baþlayan ve
1968 yýlýna kadar Portekizi yöneten Antonio Salazarýn bu sözünü ilerici, demokrat
ve sol kesimlerde bilmeyen yok gibidir. Politika ile futbolun iliþkisi üzerine ne zaman
bir konu açýlsa, Salazarýn bu sözleri hemen
her zaman ilk sýrada anýlýr.
Futbol, özellikle Brezilya, Arjantin, Portekiz gibi emperyalizme baðýmlý ülkelerde en
yaygýn ve popüler kitle pasifikasyon aracý
olarak yýllarca kullanýlmýþtýr. Brezilya, Arjantin ve Portekiz örnekleri, tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde futbolu kitle pasifikasyonunun
en popülist aracý haline getirirken, ayný zamanda milliyetçiliðin ve þovenizmin güçlendirilmesinin de bir aracý olmuþtur.
1990lara kadar geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde Amerikan emperyalizminin gerçekleþtirdiði askeri darbelerle birlikte yýldýzý parlayan futbol, 90larda hemen tüm sivil politikacýlarýn oy avcýlýðýnýn da konusu haline
gelmiþtir.
Ülkemiz somutunda 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte baþlayan futbol fanatizmi,
arabesk müziðin eþliðinde geniþ halk kitlelerinin depolitizasyonunun neredeyse temel
unsuru haline getirilmiþtir. Kamu bankalarýndan, kulüp yöneticilerine açýlan büyük
kredilerle beslenen futbol, giderek büyük bir
ekonomik sektör haline dönüþmüþtür. Böylece ekonomik ve siyasal yanlarýyla futbol,
halk kitlelerinin yaþamýnýn ayrýlmaz bir parçasý olmuþtur.
Özellikle halý sahalarýn kurulmasýyla
birlikte, 12 Eylül askeri darbesi sonrasýnda
sol saflarý tümüyle terk eden ve apolitik
olmayý bir meziyet gibi sunan küçük-burju-

vazi tarafýndan futbol, eski solcularýn içki
sofralarýndan kalkarak gece yarýsýndan sonra yaptýklarý saðlýklý yaþam koþusuna dönüþtürülmüþtür.
1990lara gelindiðinde futbol, her türden
eski solcunun fanatiði olduðu bir futbol
kulübüyle deðiþik renklere bürünürken, Galatasarayýn Avrupa kupalarýndaki baþarýlarýyla yeni bir milliyetçilik dalgasýný baþlatmýþtýr.
Avrupa, Avrupa duy sesimizi, gelen
Türkün ayak sesleri eþliðinde dalgalanan
Galatasaray bayraklarý, milliyetçiliðin yeni
bayrak rengi olmuþtur. Daha düne kadar ayyaþ ve serserilerin amigoluk yaptýðý futbol
maçlarý, giderek politikacýlarýn, eski solcularýn, faþistlerin amigoluðunda milyonlarý
tirbünlere ve televizyonlara çekmeye baþlamýþtýr.
Televizyon canlý yayýnlarýyla milyonlarca
insan ekran baþýna çekilirken, milyonlarca
dolarlýk reklam pastasýndan pay kapma
yarýþý, tüm medyayý yeni tür futbol fanatiði haline getirmiþtir. Artýk televizyonda futbol yayýnlarý ve reklam, yeni bir ekonomik
gelir kapýsý olmuþtur.
Yazýlý ve görsel basýnýn futbol fanatizmini körükleyen yayýnlarý, milyonlarca izleyiciyi ekrana çekerken, milyon dolarlýk
transfer ücretleriyle, yeni bir köþe dönme
aracý ortaya çýkarýlmýþtýr. Öyle ki, neredeyse her anne-baba, erkek çocuklarýnýn futbolcu olmasý için çabalarken, oðullarýnýn
ünlü futbolcu olduðunda alacaðý milyon
dolarlýk transfer ücretlerinin hayali ile yaþadýklarý ekonomik sýkýntýlara meydan okur
hale getirilmiþlerdir. Kýz çocuklarý ise ünlü
bir futbolcu ile evlenerek köþeyi dönme
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hayali içinde, yýldýz falýnda yükselen ve alçalan burçlarýnýn izinde futbol izleyicisi olmuþlardýr.
Televoleci yayýnlarla futbolcu-manken
iliþkileri her gün ve her saat evlerin içine
girerken, kýz ve erkek çocuklara ekonomik
krizden çýkýþ yollarý da gösterilmiþtir!
Yarattýðý hayallerle tarihin yeni seyirlik
oyunu olarak futbol, politik pasifikasyondan
ekonomik kaynak transferine geçiþiyle birlikte, halk kitlelerinin þifreli yayýnlar aracýlýðýyla sömürülmesinin de aracý olmuþtur.
Uzanlarýn TeleOnu, Erol Aksoyun Cine5i
ve Çukurova holding-MHP iþbirliðinin DigiTürkü, bu alandaki rekabetin ve pazar paylaþýmýnýn adlarý olmuþtur.
Futbol ligi karþýlaþmalarýnýn üç yýllýk yayýn hakkýný 465 milyon dolara alan DigiTürk
ün, mevcut abonelerden elde ettiði yýllýk gelir 150 milyon dolar tutmaktadýr. Futbol yayýnlarý sýrasýnda alýnan reklamlardan ve özet
görüntülerin diðer televizyon þirketlerine
satýþlarýndan elde edilen gelirle birlikte toplam miktar bir milyar dolarý geçmektedir.
Böylece futbol, sadece televizyon yayýncýlýðý
alanýnda bir milyar dolarlýk yükselen pazar
haline gelmiþtir.
Tüm bunlara, stadlara giriþ ücretleri, stad
reklamlarý, futbol kulüplerinin formalara aldýklarý reklam paralarý vb. eklendiðinde futbolun yýllýk toplam pazar deðeri bir kaç
milyar dolar olmaktadýr. Bütün bunlara, deðiþik adlarla oynatýlan spor toto gelirleri
eklendiðinde, futbolun ortaya çýkardýðý parasal deðer çok daha büyük boyutlara ulaþmaktadýr.
Böylece futbol, kitlelerin apolitikleþtirilmesinde oynadýðý role ek olarak, ayný apolitik kitlenin gelirlerinden milyarlarca dolarlýk deðerin transfer edilmesini saðlayan yeni
bir araç olmuþtur.
Ve her zaman olduðu gibi borsa da
futbolla tanýþmýþtýr.
20 Þubat 2002 günü iki güzide kulübümüz Galatasaray ile Beþiktaþýn Ýstanbul
borsasýna giriþleriyle birlikte, futbol politik
pasifikasyondan ekonomik mülksüzleþtirmeye doðru kalýcý adýmýný atmýþtýr.
Ödenmiþ sermayesi 2,176 trilyon TL
(1.500.000 dolar) olarak gösterilen Beþiktaþ
Futbol Yatýrýmlarý Sanayi ve Ticaret A.Þ.
326 milyar TL nominal deðerli B grubu hamiline yazýlý hisse senetlerini, 57.500 TLden
halka arz etmiþtir. Piyasa deðeri yaklaþýk
75 milyon dolar olarak hesaplanan hisse

senetlerinden Beþiktaþ A.Þnin beklediði gelir 20 milyon dolar olarak açýklanmýþtýr.
31 Mayýs 2002 tarihi itibariyle Beþiktaþ
Futbol Yatýrýmlarý Sanayi ve Ticaret A.Þ. hisselerinin deðeri 18.750 TLye düþmüþtür. Yani üç ay içinde güzide futbol kulübümüz
Beþiktaþýn hisseleri 38.750 TL deðer kaybetmiþtir. Böylece yatýrýmcýsýnýn hisse senetlerine yatýrdýðý parasý %67 deðer kaybetmiþtir. (Dolar bazýnda Beþiktaþ Futbol Yatýrýmlarý Sanayi ve Ticaret A.Þ. yatýrýmcýsý
nýn kaybý %75dir.)
Benzer durum Galatasaray Sportif Sýnai
ve Ticari Yatýrýmlar A.Þ. hisselerinde ortaya çýkmýþtýr.
Ödenmiþ sermayesi 2,035 trilyon TL olarak görünen Galatasaray Sportif Sýnai ve
Ticari Yatýrýmlar A.Þ. de, 325.600 milyon
TL nominal deðerli B grubu hamiline yazýlý
hisse senetlerini 87.000 TLden halka arz
etmiþtir.
31 Mayýs 2002 tarihi itibariyle Galatasaray Sportif Sýnai ve Ticari Yatýrýmlar A.Þ. hisselerinin deðeri 54.000e düþmüþ ve böylece
yatýmýcýsýna 33.000 TL kaybettirmiþtir. Kayýp oraný %38dir.
Böylece iki güzide futbol kulübümüz
ün yatýrýmcýsýndan transfer ettiði parasal
deðer toplamý 28 milyon dolar olup, bunun
12,4 milyon dolarlýk kýsmý üç ay içinde erimiþtir.
Ancak futbolun ticarileþmesiyle ortaya
çýkan durum borsayla sýnýrlý deðildir. Artýk
fanatik olmanýn da bir maliyeti vardýr ve
tüm apolitikleþtirilmiþ kesimler bu maliyeti
ödemek zorundadýrlar.
Örneðin Beþiktaþ A.Þ, Türk Henkel þirketi
ile yaptýðý anlaþma ile BJK markalý ve logolu renkli tamir ve demor bandý üretilmesi
anlaþmasý imzalarken, Zorlu tekstil ile yaptýðý anlaþma ile, ayný þekilde BJK marka ve
logolu nevresim, pike, yorgan ve perde üretimine geçilmiþtir. Goldaþ Kuyumculuk, Beþiktaþ marka ve logolu deðerli madenlerden
hediyelik eþya üretirken, Unan Tekstil kravat üretmekte, Gözde Giyim çorap, Balon
Baský þirketi balon, Dandy þirketi de sakýz
üretecektir.
Ayný ürünler ayný þirketler tarafýndan
Galatasaray A.Þ. için de üretilmektedir. (Galatasaray daha aristokrat bir takým olduðundan, Beþiktaþtan farklý olarak, GS logolu ARIA Konuþan Paket, Bataria Card ve SIM
Card üretim ve daðýtýmý anlaþmasýný yapýmýþtýr.)
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Görüleceði gibi, Galatasaray ve Beþiktaþ
ýn ticarileþtirilmesiyle ortaya çýkan yeni
ürünlerin hedef kitlesi çocuklar ve beyaz
yakalýlar olmaktadýr.
Bir baþka deyiþle, ticarileþtirilen futbol,
politikada olduðu gibi, ekonomide de, kent
küçük-burjuvazisine hitap eder.
Küçük-burjuvazinin sýnýf atlama özlemi, hemen her durumda futbolla ve futbolcuyla özdeþleþtirilir. Ýkinci, üçüncü ligten birinci lige terfi etmek; birinci ligte alt sýralardan üst sýralara çýkmak ve ligi birincilikle bitirmek, neredeyse küçük-burjuvazinin
sýnýf atlama, burjuva olma özleminin futbol dilinde tanýmlanýþý gibidir.
Bu yönüyle futbol, sürekli yoksullaþan ve
mülksüzleþen küçük-burjuvaziyi teselli
eden, onu avutan, umutlarýný yitirdiðinde yeniden ona umut aþýlayan bir ekonomik, sosyal ve siyasal olay olarak ortaya
çýkar.*
Ýþte bu olgu, futbolun, kitlelerin siyasal
olarak yedeklenmesinde, mevcut düzene
karþý tepkilerinin pasifize edilmesinde oynadýðý rolü yeniden ve bir üst boyutta üretir.
Futbolun diðer yaný ise, hiç bir biçimde
kendi içinde kendi iþlevlerine, yani kitlelerin politik olarak pasifleþtirilmesine karþý
çýkanlarý barýndýrmamasýdýr. Yani futbolun
apolitik niteliðine karþý çýkan ya da bu niteliðine zarar veren her kiþi futbol dünyasýnýn
dýþýna atýlýr.** Bu nedenle, futbol, apolitikliðin kitlesel bir simgesidir ve futbolcu apolitik insan tipidir. Ülkemizdeki deyiþle söylersek, bu insan tipi ne saðcýdýr, ne solcu, futbolcudur, futbolcu.
Futbolun bu niteliðine karþýn, onu ezilenlerin toplumsal tepkilerinin dýþa vurulduðu bir alan olarak ya da özgürlüðün kýsýtlandýðý ülkelerde insanýn kendini özgür hissettiði alan olarak tanýmlayan solcu ya da
liberal solcu sayýsý da az deðildir. Bu tip
bazý solculara göre ise ülkemizde, Galatasaray aristokrat ve entelektüllerin, Fenerbahçe iþbirlikçi sanayi ve ticaret burjuvazi-
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* Fenerbahçenin ünlü futbolcusu Rýdvan Dilmen,
Ben futbolu emziðe benzetiyorum. Nasýl ki çocuk
aðladýðýnda emzik verilir, ayný þekilde halk aðladýðýnda da ona futbol emziði verilir demektedir.
** Bu konuda 1970lerin sonlarýnda Galatasaray kaptaný olan Metin Kurt tipik bir örnektir. Futbolcularý
futbol emekçisi olarak tanýmlayan Metin Kurt, futbolcu sendikasý kurmaya kalkýþtýðýnda kendisini
güzide Galatasaray camiasýnýn dýþýnda bulmuþtur.

sinin ve Beþiktaþ proletaryanýn takýmýdýr!
Onlar, apolitikliðin simgesi olan futbolu bu
yolla politize ettiklerini düþünürlerken,
ayný zamanda kendi apolitiklik niteliklerini
de gizlediklerini sanmaktadýrlar. Halý saha
larýn gece yarýsýndan sonraki müdavimleri
olan bu küçük-burjuvalar futbolun ne denli
politik olduðunu göstermeye çalýþýrlarsa
çalýþsýnlar, futbol, her zaman olduðu gibi,
kendi oyununun kurallarý ile oynamaya devam etmektedir.
Diðer yandan futbol, ekonomik ve siyasal yanlarý dýþýnda, tribünlerde yapýlan gösterilerle, görüntülerle yeni bir görsellik alaný da oluþturmuþtur. Bayraklarýyla, pankartlarýyla, konfetileriyle bir þov alanýna dönüþen
futbol sahalarý, siyasal plana da yansýmýþ ve
her siyasal toplantý birer futbol þöleni görünümüne bürünmüþtür. Her bireyin kendi
futbol takýmýnýn bayraðý, flamasý, boyun atkýsý ve pankartý ile gittiði maç görüntüleri ile
politik mitinglerin görüntüleri birbirine karýþmýþtýr. Bütün bunlarýn yanýnda, siyasal tartýþmalarda tribünlere oynamak özel bir politik deyim haline gelmiþtir.
Ama her araç gibi futbol da, çok kullanýlmanýn sonuçlarýný yaþamak durumundadýr ve yaþamaya da baþlamýþtýr. Futbolun
politikadan ekonomiye yaptýðý sýçrama, ayný
zamanda, onun kitleler üzerindeki etkisinin
sonunun baþlangýcý durumundadýr. Düne
kadar kitlelerin en ucuz eðlence aracý olan
futbol, bugün yeni bir iþ alaný, kâr kaynaðý
haline gelmiþtir. Futbol takýmýnýn rengi, giderek paranýn rengine dönüþmektedir. Ticarileþtirilen futbol, artýk ticaretin yasalarýna
tabidir ve aþýrý-üretim ve iflas artýk futbolun
geleceði olmuþtur. Bu, onun politik pasifikasyon aracý olarak kullanýlmasýný ortadan
kaldýrmayacak olsa da, bu amaç için kullanýmýný da büyük ölçüde etkileyecektir.
Gelecek günlerin, borsa spekülasyonlarýna baðlý olarak maçlarýn kazanýlýp yitirildiði
günlerle dolu olacaðýný bugünden söylemek
kahinlik olmayacaktýr. Futbol maçlarýnýn þikesi, artýk mafyadan deðil, borsadan sorulur olacaktýr. Ve belki o gün geldiðinde, birileri, futbol olmasaydý, borsada zengin olamazdým diyerek tarihe geçeceklerdir.
Bizden söylemesi...
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