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Nazým Hikmet

Amerikan ve Ýngiliz emperyalislerinin Iraka
yönelik askeri saldýrý hazýrlýklarýnýn ekonomik,
siyasal ve tarihsel boyutlarýna iliþkin bir deðerlendirme.
Seçim ortamýnda gündeme gelen bazý olaylar
ve haberler üzerine bir deðerlendirme

Doðan Medya Grubunun bir kez daha YTPnin
sonunu ilan ediþiyle görülen galiba sosyaldemokratlarýn durumu üzerine.

Che Guevaranýn Bolivya daðlarýndan dünyaya
sesleniþi...

Onlar,
savaþarak
öldüler...

Seçim ortamýnda "sol" adýna politika yaptýklarýný ilan eden kesimlerin tasfiyeci legalist nitelikleri ve "sol" iliþkilerdeki konumlarýný
irdeleyen bir yazý.

Kurtuluþ Cephesinde 24 Aralýk 1995 genel
seçimlerinden önce yayýnlanan ve günümüzde de geçerliliðini koruyan bir durum deðerlendirmesi.
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ELLERÝNÝZE VE YALANA DAÝR
Bütün taþlar gibi vekarlý,
hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli,
bütün yük hayvanlarý gibi battal,
aðýr ve aç çocuklarýn dargýn yüzlerine benzeyen elleriniz.
Arýlar gibi hünerli hafif, sütlü memeler gibi yüklü,
tabiat gibi cesur
ve dost yumuþaklýklarýný haþin derilerinin altýnda gizleyen
elleriniz.
Bu dünya öküzün boynuzunda deðil,
bu dünya ellerinizin üstünde duruyor.
Ve insanlar,
ah, benim insanlarým,
yalanla besliyorlar sizi, halbuki açsýnýz, etle, ekmekle
beslenmeðe muhtaçsýnýz.
Ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden
doyasýya,
göçüp gidersiniz bu her dalý yemiþ dolu dünyadan.
Ýnsanlar, ah, benim insanlarým,
hele Asyadakiler, Afrikadakiler,
Yakýn Doðu, Orta Doðu, Pasifik Adalarý
ve benim memleketlilerim,
yani bütün insanlarýn yüzde yetmiþinden çoðu,
elleriniz gibi ihtiyar ve dalgýnsýnýz,
elleriniz gibi meraklý, hayran ve gençsiniz.
Ýnsanlarým, ah, benim insanlarým,
Avrupalým, Amerikalým benim,
uyanýk, atak ve unutkansýn ellerin gibi,
ellerin gibi tez kandýrýlýr,
kolay atlatýlýrsýn...
Ýnsanlarým, ah, benim insanlarým,
antenler yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa rotatifler,
kitaplar yalan söylüyorsa,
duvarda afiþ, sütunda ilan yalan söylüyorsa,
beyaz perdede yalan söylüyorsa çýplak baldýrlarý kýzlarýn,
dua yalan söylüyorsa,
ninni yalan söylüyorsa,
rüya yalan söylüyorsa,
meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ayýþýðý,
ses yalan söylüyorsa,
söz yalan söylüyorsa,
ellerinizden baþka herþey
herkes yalan söylüyorsa,
elleriniz balçýk gibi itaatli,
elleriniz karanlýk gibi kör,
elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun,
elleriniz isyan etmesin diyedir.
Ve zaten bu kadar az misafir kaldýðýmýz
bu ölümlü, bu yaþanasý dünyada
bu bezirgan saltanatý, bu zulüm bitmesin diyedir.
Nazým HÝKMET
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Bugün herkes Amerikan emperyalizminin Iraka ne gün saldýracaðýný beklemektedir. Bu beklenti öylesine olaðan hale gelmiþtir ki, yürütülen tüm diplomatik görüþmeler sadece Amerikan emperyalizminin
saldýrý gününü erteleme çabasý olarak görülür olmuþtur. Kimilerine göre, Amerikan emperyalizmi Iraka Aralýk ayýnda saldýracaktýr.
Bir baþkasýna göre ise, saldýrý Aralýk-Þubat
2003 arasýndaki bir tarihte gerçekleþecektir.
Saldýrý tarihine iliþkin rivayetler muhtelif de
olsa, ortak tek nokta bu saldýrýnýn mutlak
olduðudur.
Globalleþen dünyanýn yeni solunun
temsilcisi olarak sunulan Tony Blair ve þahin W. Bushun Iraka yönelik saldýrýyý haklý ve meþru gösterebilmek amacýyla ortaya
attýklarý iddalar ne denli düzmece, yüzeysel
ve bir askeri saldýrýyý hiçbir biçimde meþrulaþtýramýyacak nitelikte olsalar bile, saldýrýnýn
kaçýnýlmazlýðý herkes tarafýndan kabul edilir olmuþtur.
Ve yine olaylarý izleyen herkes, tüm dünya kamuoyu, Amerikan ve Ýngiliz emperyalistlerinin Iraka yönelik saldýrýlarýnýn gerçek
nedeninin petrol olduðunu düþünmektedir.
Daha tam deyiþle, Amerikan ve Ýngiliz emperyalizminin 11 Eylül olaylarýyla birlikte ortaya çýkan trajik görüntülerin eþliðinde son
yirmi yýldýr görülmedik boyutta saldýrganlaþmasýnýn ardýnda yatan gerçek nedenin emperyalist dünya ekonomisinin 1997 yýlýndan
beri içine girdiði ekonomik bunalým olduðu
herkes tarafýndan bilinmektedir.
Yönetim danýþmanlýðý yapan, bir zamanlar Koç Holding ve Anadolu Endüstri
Holdingde yöneticilik yapmýþ olan ve bugün köþe yazarý da olan Ece Cansen bu

durumu aylar önce þöyle tanýmlayabilmektedir:
Amerikan ekonomisi 11 Eylül
den önce resesyona girdi. On senelik bir yüksek devreden sonra konjonktürel durgunluk devresine girdi.
11 Eylülden sonra olsa olsa Amerikan ekonomisinde büyüme olabilir.
Amerika durgunluklardan hep harple çýkar, askeri harcamalarýn dopingleriyle ekonomi toparlanýr. Harp ekstra hükümet harcamalarýna yol açarak ekonomiye canlýlýk getirir. Zaten
bütün kapitalist sistem böyle on yýllýk çevirimler, dalgalar yaþar.*
Ama daha düne kadar ve hatta bugün
bile, globalleþen dünyada herþeyin deðiþtiðini, deðiþmeyen hiçbir þeyin kalmadýðýný, dolayýsýyla Marksizmin öldüðünü iddia ederlerken, bugün harpin ekonomiyi canlandýrdýðýndan, Amerikan ekonomisinin içine
girdiði bunalýmdan ancak askeri harcamalarý artýrarak çýkabileceðini kolayca söyleyebilmektedirler. Bu da, Amerikan ve Ýngiliz
emperyalizminin Iraka yönelik saldýrýsýný bir
baþka yönden haklý ve mazur göstermek
için kullanýlmaktadýr. Ancak bu küçük
farklýlýklarla böyledir!
Herþeyden önce çok iyi bilinmesi ve
unutulmamasý gereken þey, savaþýn basit bir ekonomik zorunluluk ya da ekonomik resesyondan çýkýþ aracý olmaktan öte,
insan yaþamýný tehdit altýna sokan ve bu
yaþamlarý yok eden bir gerçeklik olduðudur. Hiç kimse ekonomik gerekirlik ileri
* ABD Ekonomisini Savaþ Kurtarýr, Radikal, 18 Þubat
2002
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sürerek insan yaþamlarýný yok etmeyi haklý
ve mazur gösteremez. Bugün Amerikan emperyalizminin açýk askeri saldýrganlýðýnýn
maddi temelleri emperyalist ekonomide
bulunsa da, bu askeri saldýrganlýðýn insani
hiç bir yaný ve mantýðý yoktur.* Emperyalist
ekonomilerin bir bütün olarak içinde bulunduklarý bunalýmdan çýkýþ için bir araç olarak (tek araç) ortaya sunulan savaþýn gösterdiði tek gerçek, emperyalist sistemin ortadan kaldýrýlmasý gerektiðidir. Aksi halde, Ece
Cansenin çok kolayca teleffuz ettiði gibi,
zaten bütün kapitalist sistem böyle on yýllýk çevirimler, dalgalar yaþar demek, her on
yýlda bir insanlarýn yaþamlarýnýn tehdit altýna alýndýðý ve alýnacaðýný söylemekten baþka bir þey ifade etmez.
Her zaman söylendiði gibi, çaðýmýzda savaþlarýn, þiddetin temelinde yatan kapitalizm
ve onun en yüksek aþamasý olan emperyalizmdir. Savaþlarý ortadan kaldýrmanýn tek
yolu, emperyalizmi ortadan kaldýrmaktýr. Bu
ise emperyalizmin askeri gücüne karþý savaþmakla olanaklýdýr.
Savaþ, insanlar arasýndaki bu
karþýlýklý boðazlaþma canavarý, insan
toplumunun ilerlemesiyle eninde sonunda ortadan kalkacaktýr ve bu, pek
de uzak olmayan bir gelecekte olacaktýr. Ama savaþý ortadan kaldýrmanýn tek bir yolu vardýr ve bu, savaþa
savaþla karþý koymak, karþý-devrimci
savaþa devrimci savaþla karþý koymak, ulusal karþý-devrimci savaþa
* Bu durum, Ertuðrul Özkök gibiler için geçerli deðildir. 17 Eylül tarihli köþe yazýsýnda Benim desteklediðim ve savunduðum tek þey var. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnda belirtilen ilkeler ve hayat tarzým. demektedir. O ve onun gibiler, kendi hayat
tarzýný savunduklarý için, hayat tarzlarýný bozan
herþeye karþý düþmanlýk duygusu taþýrlar. Bu, orta
sýnýf Amerikan vatandaþýnýn düþünce ve davranýþ
biçiminden baþka birþey deðildir. Bu orta sýnýfýn
anti-komünizminin mantýðý da aynýdýr. Bunlara göre,
komünizm, onlarýn hayat tarzýný deðiþtirmeyi
amaçlamaktadýr, dolayýsýyla komünizme karþý savaþ
ve kömünistlerin öldürülmesi haklý ve meþrudur.
Dolayýsýyla, ekonomik kriz, ayný kesimlerin hayat
tarzýný bozduðundan, bu krize karþý kullanýlacak her
yol ve yöntem (savaþ dahil) haklý ve meþru olmaktadýr. Çok açýktýr ki, Ertuðrul Özkök gibilerinin
savunduklarýný iddia ettikleri varolan ve sahip olduklarý hayat tarzlarý olduðundan, politik olarak
muhafazakar ve statüko yanlýsýdýrlar. Bu hayat tarzýna sahip olmayanlarýn böyle bir hayat tarzý elde
etmeye yönelik her hareketi mutlak biçimde ezilmesi ve yok edilmesi gereken bir tehlikedir.

ulusal devrimci savaþla karþý koymak
ve karþý-devrimci sýnýf savaþýna devrimci sýnýf savaþýyla karþý koymaktýr.
Tarih yalnýz iki çeþit savaþ tanýyor:
haklý ve haksýz. Biz, haklý savaþlarý
destekler, haksýzlara karþý çýkarýz.
Bütün karþý-devrimci savaþlar haksýz,
bütün devrimci savaþlar haklýdýr. Ýnsanlýðýn savaþlar çaðý, bizim çabalarýmýzla sona erecektir ve hiç kuþkusuz, bizim verdiðimiz savaþ, son muharebenin bir parçasý olacaktýr. Ama
önümüzdeki savaþýn, bütün savaþlarýn en büyük ve en çetinlerinden biri
olduðu da kuþkusuzdur. Haksýz karþýdevrimci savaþlarýn en büyüðü ve en
amansýzý ile yüzyüzeyiz; haklý bir savaþýn sancaðýný yükseltmezsek, insanlýðýn pek büyük bir çoðunluðu ezilecektir ve insanlýðýn haklý savaþ sancaðý, insanlýðýn kurtuluþ sancaðýdýr.**
Emperyalist savaþýn gerçekliði ve bu savaþa karþý savaþmanýn gerekliliði kavranýlamadýðý sürece, insanlýk sürekli saldýrý ve yok
edilme tehdidi altýnda kalmaya devam edecektir. Üstelik, bu emperyalist saldýrganlýk ve
tehdit, sadece birkaç emperyalist ülke ekonomisinin resesyona girmesiyle baðlantýlý
olarak da büyüyebilmektedir.
Evet, zaten bütün kapitalist sistem böyle
on yýllýk çevirimler, dalgalar yaþar. Emperyalist-kapitalist ekonominin bu devrevi hareketi, Marksýn Kapitalde açýk biçimde ortaya koyduðu gibi, bu üretim iliþkilerinin irsi
hastalýðý olan aþýrý-üretim buhranlarýnýn
gerçekleþmesidir. Artýk hiç kimsenin üstünü örtmeye cesaret edemediði, gerçekliðini kabul etmek zorunda kaldýðý bu aþýrý-üretim buhranlarý, kapitalist üretimin amacýnýn
kitlelerin gereksinmelerini karþýlamak deðil,
azami kâr elde etmek olmasýnýn bir sonucudur. Dolayýsýyla kâr için üretim varlýðýný
sürdürdüðü sürece, aþýrý-üretim de ve buna
baðlý krizler de kaçýnýlmazdýr.
Bütün gerçek bunalýmlarýn son
nedeni, daima kapitalist üretimin üretici güçleri sanki yalnýz toplumun
mutlak tüketim gücü bu güçlerin sýnýrýný teþkil edermiþcesine geliþtirme
çabasýna zýt olarak, kitlelerin yoksulluðu ve sýnýrlý tüketimidir.***
** Mao Zedung, Askeri Yazýlar, s. 95
*** Marks, Kapital, Cilt: III, s. 429, Ýkinci Baský
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1997 Asya Krizi ile birlikte baþlayan ve
2000 yýlýnda tüm emperyalist ülkeleri kapsayan genel bir niteliðe ulaþan ekonomik bunalým (burjuva ekonomistleri bunu 2001
yýlýnda resesyon -durgunluk- olarak kabul etmek zorunda kalmýþlardýr), geçmiþteki
tüm ekonomik bunalýmlarda olduðu gibi,
aþýrý-üretimin bir sonucudur. Özellikle Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda
yeni pazarlar ortaya çýktýðýný düþünen emperyalist burjuvazi, bu pazarlarýn tüketim gücünü hesaba katmaksýzýn üretimi yoðunlaþtýrmýþ, aþýrý-üretimin boyutlarýný büyütmüþtür. Buna iletiþim alanýnda yapýlan büyük yatýrýmlar da eklendiðinde, aþýrý-üretim kapitalizmin tarihinde görülmedik bir boyuta
ulaþmýþtýr.
Ancak bugün Amerikan ve Ýngiliz emperyalizminin Iraka yönelik askeri saldýrýsýnýn
dayanaðý olarak gösterilen bu aþýrý-üretim,
emperyalizmin askeri saldýrganlýðýnýn tek ve
belirleyici nedeni deðildir. Bir baþka deyiþle,
bugün emperyalist ülkelerin, özellikle de
Amerikan emperyalizminin içine girdiði resesyon, üretimin askerileþtirilmesinin nedeni olarak ileri sürülemez. Burada söz konusu olan, II. paylaþým savaþý sonrasýnda içte
ekonomisini askerileþtirmiþ ve dýþta yenisömürgecilik yöntemlerini uygulayan
Amerikan emperyalizminin bu yapýsýnýn
bunalýma girmiþ olmasýdýr. Dolayýsýyla 2000
yýlýnda Amerikan ekonomisini içine alan
aþýrý-üretim bunalýmý, ekonominin askerileþtirilmesiyle ya da daha fazla askerileþtirilmesiyle aþýlabilecek nitelikte deðildir. Ne Amerikan ekonomisinin askerileþtirilmesi yeni
bir olgudur, ne de kapitalizmin devrevi aþýrýüretim buhranlarý yeni bir olgudur. Yeni olan
tek þey, emperyalist sistemin bütününe iliþkin buhranlarýn þiddetinin daha fazla artmýþ
olmasýdýr.
Bu dönemde emperyalizmin iç
ve dýþ pazarlarýnýn son derece daralmasý, buna karþýlýk sorunun yeniden
paylaþým savaþý ile çözümlenememesi karþýsýnda, genel olarak emperyalizm, özel olarak da Yankee emperyalizmi içte ve dýþta iki metoda baþvurmuþtur. Ýçte ekonomisini askerileþtirmiþ, dýþta ise, eski sömürgecilik metoduna ilaveten yeni-sömürgeciliðe baþlamýþtýr.
Bilindiði gibi iç pazar emekçilerin
ferdi tüketimini artýrmakla mümkündür. Ancak çalýþan nüfusun gerçek

gelirlerinde esaslý yükselmelerle iç
pazar geniþleyebilir. Fakat bu kapitalizmin tabiatýna aykýrýdýr. Artan kârlar peþinde koþmak tekellerin öz tabiatýdýr. Sermayenin yoðunlaþýp, temerküzü, kapitalist toplumda iþçi ve
emekçi sýnýflarýn gerçek gelirlerinin
azalmasý sonucunu doðurmaktadýr.
1952den itibaren, Amerikan proletaryasýnýn gerçek geliri, sürekli olarak
düþmüþtür.
Ýç pazarýn daralmasý karþýsýnda,
talep yetersizliðine Yankeelerin bulduðu formül, ekonominin daha fazla
askerileþtirilmesi formülüdür.*
Ýþte Mahir Çayan yoldaþýn açýk biçimde
ortaya koyduðu gibi, Amerikan emperyalizminin II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda ekonomisini askerileþtirmesi ve yeni-sömürgeciliðe baþlamasý, emperyalist sistemin
iþleyiþini belirleyen yapýsal bir durum yaratmýþtýr. Bugün, bu yapý, aþýrý-üretim buhranýyla birleþerek, 1980 dünya bunalýmýndan
sonra bir kez daha büyük bir bunalýmla yüzyüze gelmiþtir. Bu nedenle, Amerikan emperyalizminin karþý karþýya kaldýðý sorun,
konjonktürel, yani devresel bir aþýrý-üretim
sorunu deðildir. W. Bushun ABD baþkaný
seçilmesiyle birlikte baþlayan savaþ rüzgarlarý eskinin bir devamýdýr; yeni aktörlerle
yeniden sahneye konulmasýndan baþka
birþey deðildir.
Ekonomisini olaðanüstü derecede militarize etmiþ olan Yankee emperyalizmi, bu durumun doðal sonucu olarak, dünya çapýnda saldýrganlýðýný, kudurganlýðýný korkunç bir seviyede artýrmýþ, Pentagon bir yandan
CIAnýn komplolarý ile sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde temsili demokrasileri bile rafa kaldýrtarak, militarist
rejimlerin kurulmasýný saðlarken, öte
yandan, milli kurtuluþ savaþlarýnýn yürütüldüðü ülkeleri cehenneme çevirmek için bütün güçlerini seferber etmiþtir.
Emperyalizmin stratejik planda
çökerken, taktik planda gücünü ve
saldýrýsýný artýrmasý esprisi budur.**
Tüm bunlarýn ortaya koyduðu gerçek,
Amerikan emperyalizminin ekonomisini
askerileþtirmesinin ve buna baðlý olarak
* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
** Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
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dünya çapýnda saldýrganlýðýný, kudurganlýðýný
korkunç bir seviyede artýrmasýnýn yeni bir
olgu olmadýðýdýr. Burada yeni gibi görünen
ya da sunulan bu olgular, 1990 sonrasýnda
dünya çapýnda yürütülen globalizm propagandasýyla yaratýlmýþ olan ideolojik yanýlsamalarýn ve hayallerin ürünüdür. Bugün insanlar bu ideolojik yanýlsamalar ve hayaller
aleminden gerçek dünyaya bakarak geliþmeleri anlamaya, kavramaya çalýþmaktadýrlar. Doðal olarak da, sadece borsalarda ortaya çýkan büyük düþüþlere bakarak dünya
ekonomisinin resesyona girdiðini, üretimin
ve ticaretin daraldýðýný, dolayýsýyla Amerikan
yönetiminin bu duruma çözümler (askeri
çözümler) aradýðýný düþünmektedirler. Bu
düþünce, kaçýnýlmaz olarak, dünya ekonomilerinin canlanmasýyla birlikte, yani resesyondan çýkýþla birlikte askeri çözümün
ortadan kalkacaðýný varsaymaktadýr.
Bugün kapitalizmin sürekli ve genel bunalýmý ile ekonomik bunalým (devrevi bunalým) birlikte ve bir bütün olarak derinleþmiþ ve þiddetlenmiþtir.
Emperyalizmin III. bunalým döneminde
ekonominin askerileþtirilmesi ve yeni-sömürgecilik uygulamalarý, ekonominin devrevi hareketinde deðiþiklik meydana getirmiþtir. Ekonomik buhranýn þiddeti daha uzun
bir döneme yayýlmýþ, çöküþ dönemi daha
az kötü, refah dönemi daha az iyi hale gelmiþtir. Dört aþamalý klâsik cycle iki aþamaya
inmiþ, dolayýsýyla devrenin süresi kýsalmýþtýr.
Ancak 1980 dünya ekonomik buhranýyla birlikte ortaya çýkan stagflasyon olgusu,
yani ekonomik durgunluk ile enflasyonun
birlikte görülür hale gelmesi, askerileþtirilmiþ
ekonominin bütçe açýklarý ve devlet borçlarý
ile finanse edilmesinin bir sonucu olmuþtur.
Bu nedenle, 1980 dünya ekonomik buhranýnda monetarist politikalar izlenerek, askeri nitelikte olmayan tüm devlet harcamalarýnýn azaltýlmasý yoluna gidilmiþtir. 1980
dünya ekonomik buhraný emperyalist ülkelerde uygulanan bu monetarist politikayla
geçiþtirilmiþse de, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
yeni-sömürgecilik uygulamalarýyla ortaya
çýkan dýþ borç sorunu, sorunun konjonktürel, devrevi ekonomik buhran sorunu olmadýðýný göstermiþtir. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ihracata yönelik sanayileþme adý
altýnda yürütülen ihracat seferberliði ile bu
ülkelerin dýþ borçlarýnýn geçici olarak çevrilebilirliðinin saðlanmasýyla, sorunun sisteme iliþkin yapýsal niteliði bir yana býrakýlmýþ-

týr.

1990larda geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelik olarak emperyalist ülke tüketim mallarý ihracatýnýn olaðanüstü boyutlarda artýrýlmasý ve Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýnýn
ortaya çýkardýðý potansiyel pazarlarýn gözkamaþtýrýcýlýðý 1993 ekonomik buhranýnýn
(devrevi aþýrý-üretim buhraný olarak) kýsmen
geçiþtirilmesini saðlamýþsa da, 1997 Asya
Krizi ile iþin içinden çýkýlamaz bir noktaya
gelinmiþtir.
Emperyalizm, özel olarak Amerikan emperyalizmi askerileþtirilmiþ ekonomi ve yenisömürgecilik yöntemleriyle yýllarca sürdürdüðü hegemonyasýnýn sarsýldýðýný görmüþtür. Artýk çarklar eskisi gibi iþlememektedir.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelere büyük kredilerle
yapýlan büyük ve olaðanüstü tüketim mallarý ihracatý, bu ülkelerde yeni-sömürgeciliðe
baðlý olarak kurulmuþ olan orta ve hafif
sanayinin sonunu getirmiþtir. (Anýmsanacaðý
gibi, 2000 yýlýnda Türkiyenin ithalatý 54 milyar dolar ve dýþ ticaret açýðý 27 milyar dolar
olmuþtur.) Bu sanayiler aracýlýðýyla elde edilen döviz gelirleri ortadan kalktýðýndan, bu
ülkelerin dýþ borçlarýnýn çevrilebilirliði de
tehlikeye girmiþtir. Bir dönem için özelleþtirme adý altýnda kamu kuruluþlarýnýn dýþarýya satýþý ile elde edilen kaynaklarla dýþ
borçlar çevrilmiþse de, özelleþtirmenin sonuna gelinmesiyle bu kaynak da bitmiþtir.
(Bugün IMFnin devletlerin iflasý konusunda yaptýðý çalýþmalar ve hazýrlýklar bunun bir
sonucudur.)
Sözün özü, bugün emperyalizmin karþý
karþýya olduðu ekonomik sorun, konjonktürel olarak (devrevi olarak) kapitalist ekonomilerin içine girdikleri resesyon deðildir.
Resesyonu þiddetlendiren ve süresini uzatan, sistemin bütün olarak iþleyiþinin bunalýma girmesidir. Bu da, II. yeniden paylaþým
savaþýndan sonra emperyalist sistemin mekanizmalarýnýn iþlemez hale gelmesi demektir. Emperyalist ekonomilerin daha fazla
askerileþtirilmesi de, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin daha fazla emperyalist ülkelerin tüketim mallarý alýcýsý haline getirilmesi de bu
durumu deðiþtirmeyecektir. Dünya pazarlarýnýn emperyalist ülkeler arasýnda yeniden
paylaþýlmasý ise, bu süreç üzerinde hiç bir
etkiye sahip deðildir. Sadece dünya pazarlarýnýn yeniden paylaþýmýndan daha büyük
pay alanlar, sorundan daha büyük ölçüde
etkileneceklerdir.
Bu gerçeklik ortamýnda W. Bush yöne-
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timindeki Amerikan emperyalizmi, eski dönemin iliþki ve çeliþkilerine uygun olarak
derinleþen ve kronikleþme eðilimi gösteren
resesyondan çýkýþ yollarý aramaktadýrlar.
Daha ucuz ve denetlenebilir enerji kaynaklarýna sahip olmakla ve daha fazla askeri
mallar üretmekle içinde bulunulan durumdan çýkýlabilineceði umulmaktadýr.
Kapitalist üretim, sürekli olarak,
kendi niteliðinden gelen bu engellerin üstesinden gelmeye çalýþýr, ama
bunu ancak, bu engelleri tekrar kendi yoluna ve hem de daha heybetli
ölçekte koyarak becerir.*
Bu nedenden dolayý, Amerikan emperyalizminin W. Bush yönetimiyle yapmaya
çalýþtýðý her eski yöntem, sadece sorunlarýn boyutlarýný büyütmekten daha heybetli
ölçekte yeniden ortaya çýkmasýný saðlamaktan öte bir deðere sahip deðildir.
Bu öylesine görünebilir bir gerçektir ki,
Amerikan emperyalizminin bölgesel ve
yerel savaþ politikalarýyla askerileþmiþ ekonomisi için ek bir talep yaratmasý, ayný
oranda ve ölçekte tüketim mallarýna olan
talebin düþmesine neden olacaktýr. Kendisi
ve müttefikleri (Ýngiltere) için daha büyük,
ucuz ve denetlenebilir enerji kaynaklarýna
sahip olmasý, diðer ülkelerin (ki bunlara Almanya, Fransa, Japonya gibi büyük emperyalist ülkeler de dahildir) enerji maliyetlerinin yükselmesi sonucunu doðuracaktýr. Bu
da, emperyalist ülkeler arasýnda enerji kaynaklarýnýn denetimi konusunda yeni ve daha üst boyutlara taþýnabilir bir çatýþmanýn
tohumlarýný içinde taþýmak durumundadýr.
Diðer yandan, emperyalist olmayan ülkelerin iç kaynaklarý artan oranda petrol vb. gibi
fiyatý yükseltilmiþ enerji için tüketileceðinden, emperyalist ülke metalarýna olan talep
daha fazla düþecektir. Üstelik geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin döviz gelirlerinin artan oranda enerji alýmýnda kullanýlmasý, dýþ borçlarýn çevrilemez hale gelmesine neden olacaktýr. Bu da, emperyalist ülkelerin finans
sektörünün büyük iflaslarla yüzyüze gelmesi demektir.
Þüphesiz Pentagon, Wall Street her
duruma iliþkin planlar (o çok sevilen A ve
B planlarý) yapmaya çalýþmaktadýr. Bugün
IMFnin üzerinde çalýþtýðý devlet iflaslarý,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin büyük ölçüde iflas

noktasýna geldiðinin bir kanýtýdýr. Devletlerin iflas ettirilmesi, sözcüðün tam anlamýyla, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin sömürge (koloni) haline getirilmesi demektir. Bugün
Yugoslavyada, Afganistanda yapýldýðý gibi,
Amerikan emperyalizminin kendi adamlarý
devlet baþkanlýðýna getirilerek, ülkenin tümüyle Amerika tarafýndan yönetilmesi gündemdedir. Irakda W. Bush yönetiminin
Saddam yönetiminin deðiþtirilmesi konusundaki kararlýlýðý, Irakýn benzer tarzda
yönetilmesi anlamýna gelmektedir. Ekonominin IMF masalarý tarafýndan yönetildiði,
siyasal-ulusal devletin tümüyle tasfiye edilerek simgesel bir devlet baþkanýyla iþlerin
yürütüldüðü bir sömürgeciliktir sözkonusu
olan.
Yine de Amerikan emperyalizmi bu durumun eski dönemlerin sömürge yöneticiliðinden farklý olduðunu iddia etmektedir.
Emperyalizm çaðý (bununla kastedilen kolonyalizm dönemidir - KC)
A, B ve C ülkelerinin X, Y ve Z ülkelerinin hükümetlerini kontrolüne aldýðý bir zamandý. Þimdiki amaç ise
X, Y ve Z halklarýnýn, kendi kendilerini yönetme haklarýný [kullanmalarýný] engelleyen yerel zorbalardan
kurtarýlarak kendi kendilerini yönetmelerini mümkün kýlmaktýr.**
Halklarý kendi kendilerini yönetme haklarýný kullanmalarýný engelleyen yerel zorbalardan kurtarýlmasý gibi bir misyon üstlenmeye hazýr olan Amerikan emperyalizmi,
bu misyonunu, bugün olduðu gibi yarýn
da, ortaya çýkabilecek yerel zorbalara karþý
kullanmak durumundadýr. Durum böyle
olunca, müdahale edilen ülkelerde görüntüsel de olsa demokratik seçimlerin yapýlmasý tek bir koþula baðlý olmaktadýr: Amerikan emperyalizminin istediði adaylarý seçmek. Aksi halde, seçilenler kolayca yerel
zorbalar olarak ilan edilerek misyon yerine getirilecektir. Ýþte Amerikan emperyalizminin halklarýn kendi kendilerini yönetme hakkýndan anladýðý da budur.
Bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
Amerikan emperyalizmine baðýmlýlýðýn bir
ürünü olan Filipin tipi demokrasinin bile
askeri darbelerle nasýl askýya alýndýðý gözönüne alýnýrsa, Amerikan emperyalizminin
yeni misyonunun çok da yeni olmadýðý

* Marks, Kapital, Cilt: III, s. 263, Birinci Baský

** Economist, Temmuz 1999
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görülecektir.
Ve yine, bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde Amerikan emperyalizminin desteðinde gerçekleþtirilen askeri darbelerin sivil
politikacýlarýn yolsuzluk, çürümüþlük ve ahlaksýzlýðýna karþý yapýldýðý anýmsanacak
olursa, seçim sonuçlarýný yerel zorbalar
söylemiyle geçersiz ilan etmek çok daha
kolay olacaktýr.
Ýþte Iraka, bir ulusal devlete yönelik
Amerikan emperyalizminin beklenen ve
gün sayýlan askeri saldýrýsýnýn bir boyutu da
burada ortaya çýkmaktadýr.
Yerel zorba Saddama karþý harekete
geçecek olan Amerikan emperyalizminin
politikacýlardan býkmýþ, usanmýþ ve hatta
nefret eder hale gelmiþ bir baþka ülkede
(örneðin Türkiyede) kendi talimatlarýna uymayan siyasal yönetimleri tasfiye etmesi çok
daha kolay olacaktýr. Tüm yapýlacak iþ, konjonktürel resesyona dayanarak o ülke ekonomisini iflas ettirmek ve buna baðlý olarak
siyasal yönetimin tüm ekonomik gücünü
elinden almaktan ibarettir. Saddam gibi
kendilerine baðlý bir askeri güce de sahip
olmadýklarýndan, ekonomisi iflas ettirilmiþ
ve yönetimi tümüyle IMFye býrakýlmýþ bir
ülkede eski politikacýlarý bir yana itmek
ve yerlerine Karzai gibi birini atamak çok
daha kolaydýr. Bundan sonra, herþey güllük
gülistanlýk olacaktýr. Küçük-burjuva aydýnlarýnýn o çok sevdikleri ve iþbirlikçi burjuvazinin yýllardýr hayalini kurduklarý küçük Amerika olunamasa bile, Amerikan emperyalizminin mandasý olmak iþten bile deðildir.
Ama...
Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, Amerikan emperyalizminin Ýngiliz emperyalizmiyle birlikte Iraka yönelik saldýrýsýnýn arifesinde ortaya çýkan olgular ve olasýlýklar (geliþme dinamikleri), sorunlarýn konjonktürel
resesyonla sýnýrlý bir zaman ve çerçeveye
sahip olmadýðýný göstermektedir. Amerikan
emperyalizminin W. Bush þahinleriyle yapacaðý her hareket, emperyalist dünya sisteminin tüm çivilerini yerinden oynatacak
özelliklere sahiptir. Dolayýsýyla sorun, bir
Irak, Saddam sorunu olmayýp, sistemin kendi varoluþ sorunu durumundadýr.
Emperyalist sistemin bir bütün olarak
varlýðýný ilgilendiren bu durum, globalizm
yandaþlarýnýn 1990 sonrasýnda hararetle savunduklarý ulusal-devletlerin tasfiye edilmesiyle sýnýrlý deðildir. Ulusal-devletler açýsýn-

dan sorun, 1945 sonrasýnda Birleþmiþ Milletlerin kurulmasýyla birlikte sömürgelerin
tasfiye edilerek (özellikle Ýngiliz ve Fransýz
emperyalistlerinin) yerlerine ulusal-devletlerin (örneðin Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri,
Hindistan, Pakistan gibi) kurulmasý sürecinin sona ermesi demektir.
Bu sona eriþ, uluslarýn kendi kaderlerini
tayin hakký, ulusal egemenlik, devletlerin iç
iþlerine karýþmama ilkesi gibi pek çok demokratik hak ve özgürlüklerin sona ermesi
anlamýna gelmektedir. Bunlarýn yenilip-içilmediðini, dolayýsýyla somut olarak bir iþe
yaramadýðýný düþünenler için, bu hak ve özgürlüklerin ortadan kalkmasý fazlaca bir þey
ifade etmeyecektir. Ama bu hak ve özgürlüklerin burjuva demokratik hak ve özgürlükler olduðu, dolayýsýyla her ulusun kendi
burjuvazisinin varoluþ koþulu olduðu düþünülecek olursa, bu sona eriþin asýl kurbanýn bizzat burjuvazi olacaðý hemen görülecektir. Bu yaþamsal tehdit, sadece varlýðý bile su götürür ulusal burjuvazi için deðil, tüm
burjuva kesimler için bir tehdittir. Bu baðlamda, varoluþlarý tehdit altýnda olanlar, küçük, orta ve iþbirlikçi burjuvaziden baþkasý
deðildir.*
Bu yönüyle, Iraka yönelik Amerikan emperyalizminin askeri saldýrýsý, global ölçekte, zor yoluyla ulusal devletlerdeki burjuvazinin mülksüzleþtirilmesidir.
... kapitalist üretim tarzý, kendi
* Bir baþka deyiþle, emperyalizme baðýmlý bizim gibi
ülkelerde bu geliþmeden en çok zarar görecek olanlar, kendi hayat tarzlarýný savunanlar olacaktýr. Örneðin Ertuðrul Özkökün hayat tarzý ile birlikte savunduðunu iddia ettiði Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnda belirtilen ilkeler, öncelikle ulusal devletin varlýðýný ve bu varlýðýn uluslararasý planda tanýnmasýný esas alýr. Mevcut 82 Anayasasýnýn 3. maddesi Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bir bütündür þeklindedir. Ve yine 5. maddede Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin baðýmsýzlýðýný ve bütünlüðünü, ülkenin bölünmezliðini,
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak olarak tanýmlanmýþtýr. Bunlar, ne denli anti-demokratik, milliyetçi ve þovenist olarak kabul edilirse edilsin, son
tahlilde ulusal devletin varlýðýný esas alýr. Bu varlýk
ortadan kalktýktan sonra, Ertuðrul Özkök için bile,
savunulabilecek birþey de kalmayacaktýr. Bu öylesine bir gerçekliktir ki, Türkiye Cumhuriyetinin varlýðý Ertuðrul Özkökün bugünkü iþinin ve servetinin,
kýsacasý hayat tarzýnýn varoluþ temeli durumundadýr. Ulusal devletin ortadan kalktýðý koþullarda, onun
yapabileceði tek þey, bugüne kadar elde ettiði servetine dayanarak hazýrdan yemektir. Halk deyiþiyle, hazýra dað, taþ dayanmaz.
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ayaklarý üzerinde duracak hale gelir
gelmez, emeðin daha geniþ ölçüde
toplumsallaþmasý, toprak ile diðer
üretim araçlarýnýn toplumsal olarak
daha fazla sömürülen ve dolayýsýyla
ortak üretim araçlarý olarak geniþ ölçüde kullanýlan üretim araçlarý haline dönüþtürülmesi ve özel mülk sahiplerinin daha fazla mülksüzleþtirilmeleri yeni bir biçim alýr. Þimdi
mülksüzleþtirilecek olan kimse, artýk,
kendi hesabýna çalýþan emekçi deðil,
birçok emekçiyi sömüren kapitalisttir. Bu mülksüzIeþtirme, kapitalist
üretimin kendi içinde taþýdýðý yasalarýn iþlemesiyle, sermayenin merkezileþmesi ile gerçekleþir. Bir kapitalist,
daima birçoklarýnýn baþýný yer. Emeksürecinin, gitgide boyutlarý büyüyen
kooperatif þekli, bilimin bilinçIi teknik
uygulamasý, topraðýn yöntemli bir
biçimde iþlenmesi, emek araçlarýnýn
ancak ortaklaþa kullanýlabilir emek
araçlarýna dönüþtürülmesi, bütün
emek araçlarýnýn bileþik toplumsal
emeðin üretim araçlarý olarak kullanýlmasýyla saðlanan tasarruf, bütün
insanlarýn dünya pazarlarý aðýna sokulmasý ve böylece kapitalist rejimin
uluslararasý bir nitelik kazanmasý, bu
merkezileþme ya da birçok kapitalistin birkaç kapitalist tarafýndan mülksüzleþtirilmesi ile elele gider.*
Marksýn ortaya koyduðu bu gerçek, globalizm diye on yýldýr propagandasý yapýlan
yeni dünya düzeninin, kapitalizmin eski
dünya düzeninden baþka birþey olmadýðýný
gösterir.
Ancak Amerikan emperyalizminin Iraka
yönelik askeri saldýrýsýnýn gündeme getirdiði
tarihsel gerçekler bunlarla da sýnýrlý deðildir.
Yedi düvele karþý kurtuluþ savaþý vererek, üç kýtaya yayýlmýþ imparatorluktan,
Anadoluda tutunabilmiþ bir ulusal-devlet
düzeyine gelmiþ bir ülkenin de bir tarihi vardýr. Bu tarih, imparatorluðun parçalanmasý
sürecinde Duyun-i Umumiye gibi devletin iflasýnýn, emperyalist ülkelerin dayattýðý kayýtsýz-þartsýz anlaþmalarýn (Mondros, Sevr gibi),
ulusal meclisin (Meclis-i Mebusan) daðýtýlmasýnýn ve milletvekillerinin Malta adasýna
sürgüne gönderilmesinin, askeri birliklerin



* Marks, Kapital, Cilt: I, s. 782, Üçüncü Baský

terhis edilmesinin tarihidir.
30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateþkes Antlaþmasýnýn baþlýca hükümlerini anýmsatalým:
- Osmanlý sularýndaki bütün torpil tarlalarý ile torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunlarý
taramak ve kaldýrmak için yardým
edilecektir.
- Karadenizdeki torpiller hakkýnda bilgi verilecektir.
- Hudutlarýn korunmasý ve iç asayiþin temini dýþýnda, Osmanlý ordusu
derhal terhis edilecektir.
- Osmanlý harp gemileri teslim
olup, gösterilecek Osmanlý limanlarýnda gözaltýnda bulundurulacaktýr.
- Ýtilaf Devletleri, güvenliklerini
tehdit edecek bir durumun ortaya
çýkmasý halinde herhangi bir stratejik yeri iþgal etme hakkýna sahip olacaktýr.
-Toros Tünelleri, Ýtilaf Devletleri tarafýndan iþgal olunacaktýr.
- Hükümet haberleþmesi dýþýnda,
telsiz, telgraf ve kablolarýn denetimi,
Ýtilaf Devletlerine geçecektir.
- Askeri, ticari ve denizle ilgili
madde ve malzemelerin tahribi önlenecektir.
- Ýtilaf Devletleri kömür, mazot ve
yað maddelerini Türkiyeden temin
edeceklerdir. (Bu maddelerden hiç
biri ihraç olunmayacaktýr.)
- Bütün demiryollarý, Ýtilaf Devletlerin zabýtasý tarafýndan kontrol altýna alýnacaktýr.
- Gerek askeri teçhizatýn teslimine, gerek Osmanlý Ordusunun terhisine ve gerekse nakil vasýtalarýnýn
Ýtilaf Devletlerine teslimine dair verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir.
- Altý vilayet adý verilen yerlerde
bir kargaþalýk olursa, vilayetlerin herhangi bir kýsmýnýn iþgali hakkýný Ýtilaf
Devletleri haiz bulunacaktýr.
Bugün Amerikan emperyalizminin askeri
saldýrýsý için Birleþmiþ Milletlerden çýkartmaya çalýþtýðý yeni karar tasarýsýnýn basýna yansýyan hükümleri ise þöyledir:
- Irak, 7 gün içinde tasarýyý kabul
edecek
- 30 gün içinde kitle imha silahý
programý açýklanacak

Eylül-Ekim 2002 KURTULUÞ CEPHESÝ

- Denetçiler, Saddam Hüseyine
ait saraylar dahil her yere girebilecek
- Denetçilere silahlý muhafýzlar eþlik edecek
- Irakýn denetçilere karþý çýkmasý
halinde askeri harekat düzenlenebilecek
- Denetçilere, kitle imha silahlarýyla ilgili malzemenin kaçýrýlmasýný engellemek için hava ve kara trafiðini
durdurma yetkisi tanýnacak.
Basýna yansýyan bu karar tasarýsý çok
açýk biçimde 1918 yýlýnda Osmanlý Ýmparatorluðunun imzaladýðý Mondros anlaþmasýyla büyük bir benzerlik taþýmaktadýr. Tek
fark, Ýtilaf Devletleri yerine silah denetçileri sözcüðü geçirilmesindedir. Bir baþka
deyiþle, bugün Iraka dayatýlan silah denetimi koþullarý ile Mondrosta Osmanlýya
dayatýlan koþullar bir ve aynýdýr. Mondros
anlaþmasýný ve buna baðlý olarak imzalanan
Sevr anlaþmasýný yýrtýp atmakla övünen bir
ülkenin ve ulusun Iraka dayatýlan koþullarý
sert, ama uyulmasý gereken koþullar ola-

* Her türlü insani deðerin yok varsayýldýðý, ayaklar
altýna alýndýðý bugün, Amerikan emperyalizminin
Beyaz Saray Sözcüsü Ari Fleischer þöyle konuþabilmektedir:
Henüz askeri tercihler belirlenmediði için savaþýn maliyetini hesaplamak zor. Ama Saddamýn bir
daha dönmemek üzere ülkeyi terk etmesi ya da
Irak halkýnýn atacaðý tek bir kurþunla sorunlarýn çözülmesinin maliyeti çok daha düþük olur.
Bu açýklamanýn üzerine gazetecilerden birisinin
Yani o kürsüde, tanýdýðýnýz bir Iraklýnýn Saddamýn
kafasýna bir kurþun sýkmasýna karþý çýkmadýðýnýzý mý
söylüyorsunuz? sorusuna Fleischer Ne þekilde
olursa olsun, rejim deðiþikliðini memnuniyetle karþýlarýz diyebilmiþtir.

rak tanýmlayabilmesi bile, oligarþik yönetimin kendi tarihine ne denli sýrt çevirdiðinin
açýk göstergesidir.*
Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý ile globalleþen dünyada barýþ, demokrasi ve refah içinde yaþayacaklarýna inandýrýlanlarýn,
komünizmin insan haklarýný ve demokratik özgürlükleri yok ettiðini düþünenlerin,
bugün, Amerikan emperyalizminin pervasýz
ve insanlýk dýþý saldýrganlýðý karþýsýnda, oturup sýranýn kendilerine ne zaman geleceðini
saymaktan baþka yapacak birþeyleri kalmamýþtýr.
Ama, tarih, her zaman olduðu gibi kendi yolunda ilerleyecektir. Leninin þu sözleri
geleceðin aynasýdýr:
Uluslara yapýlan her baský, geniþ
halk yýðýnlarýnýn direncini davet eder;
ulus olarak baský altýnda kalan halkýn direnci, her zaman, ulusal ayaklanma eðilimi gösterir.**
Yarýna iliþkin olarak unutulmamasý gereken tek gerçek de budur.

** Lenin, Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm, s. 73
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Yarýndan tezi yok
IMF denize dökülmelidir

ÝÞTE geldik IMF'nin en kritik olayýna. Türkiye'nin bütün harcamalarýný
kýsmasý için büyük baský yapan IMF'nin þimdi hedefi eðitim harcamalarý.
Eðitim alanýndaki kapasite artýþlarýnýn yol açacaðý yeni harcamalar IMF
heyetinin bütçe görüþmelerinde gündeme getireceði önemli konulardan biri
olacak.
IMF'nin Türkiye açýsýndan büyük tehlikesi iþte burada baþlýyor.
IMF'nin Türkiye'yi sömürgeleþtirme programýnýn en temel maddesine
böylece gelmiþ bulunuyoruz.
IMF'nin Türkiye'ye þimdiye dek yaptýðý dayatmalar Türkiye'nin geleceði
açýsýndan çok büyük sakýncalar içermiyordu.
Ancak bu IMF gemisi tehlikeli sulara girdi.
Türk gencinin eðitim hakkýna sýnýrlama getirmek, Türkiye'nin geleceðine koyulmuþ en büyük ipotektir. Bu toplantýda alýnacak kararlarla, IMF Türkiye için gerçek bir tehlike haline gelebilir.
Eðer IMF memurlarý, Türkiye'nin eðitime ayýrdýðý bütçeleri kýsmaya kalkar ve zaten kýsýtlý olan eðitim hakkýmýzý elimizden almaya çalýþýrsa, o zaman yarýndan tezi yok IMF denize dökülmelidir.* (Fatih Altaylý, Hürriyet, 3
Ekim 2002)



Doðan medya grubunun yeni yükselen
deðeri" (in), Ertuðrul Özkökün halefi ve
medya"nýn MÝT ajaný olarak adý açýklanmýþ
tek kiþisi Fatih Altaylý böyle yazmaktadýr.
Ayný günkü Hürriyet gazetesinde televoleci ekonomistlerin müzmin muhalif ekonomist olarak lanse ettiði Erkan Mumcu
ise, Ýflasýn eþiðinde olmasa da, Amerikan
ekonomisi de zor durumda. Uzun süredir
alýþtýklarý ekonomik büyüme kayboldu. Balon söndü. diye yazmaktadýr.
Yine ayný gün Hürriyet gazetesinde Nikke Endeksi 19 yýl geriye gitti baþlýðý ile verilen haberde Tokyo borsasýnda Nikkei Endeksinin 19 yýldýr ilk kez 9.000 puanýn da
altýna düþtüðü haberi verilmiþtir.
Güngör Uras ise 3 Ekim tarihli Milliyet
gazetesinde Tarýmda Ýþler Kötü baþlýðý altýnda þunlarý yazmaktadýr:
(1) Türkiyede tarým geriliyor.
Tarým ülkesi olan Türkiye kendi ihtiyacý olan tarým ürünlerini üretemeye-

cek duruma düþtü. (2) Tarým kesimi
dünya pazarlarýnda talebi olan, para
eden mal üretemiyor. Bu nedenle
hem tarýmdaki insanlar fakirleþiyor,
hem de ekonomiye ve ihracata katkýlarý giderek küçülüyor.
2 Ekim tarihli gazetelerde ise þu haber
yer almýþtýr:
11 Eylülün saldýrýlarýnýn ardýndan
tüm dünyanýn tepkisini çekecek sert
önlemler alarak kendi yurttaþlarý dýþýnda herkese þüpheyle bakan ABD,
elinde 10 yýllýk vizesiyle New Yorka
gelen gazeteci-yazar, Doç. Dr. Haluk
Gergeri de terörist muamelesine tabi
tuttu.
Dün eþiyle birlikte New Yorka giden Gerger, Newark Havaalanýnda
hiç ummadýðý bir davranýþla karþýlaþtý. Amerikan polisi, Dýþiþleri Bakanlýðý sizin vizenizi iptal etti. Siz giremezsiniz, ama eþiniz ABDye girebilir
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diyerek Gergeri engelledi.
Gergerin parmak izini alýp, fotoðraflarýný çeken Amerikan polisi daha
sonra ayný uçakla Gergeri sýnýr dýþý
ederek Münihe geri gönderdi.
Görüldüðü gibi, Ekim ayýnýn ilk günlerinde gazetelerde yer alan bir terörist ve dört
ekonomist haber, seçim sath-ý mailine girildiði bir dönemde medyada kendilerine
yer bulabilmiþtir.
1999 yýlýnda ABDden vize alabilen, ancak bugün terörist muamelesine tabi tutulan Haluk Gerger gibi bir küçük-burjuva
demokrat aydýnýna karþý yapýlmýþ bu antidemokratik davranýþ karþýsýnda, ABDye
vize almak bir yana, yaþamýnda New-Yorka
gitmeyi bile hayal etmemiþ köylülerin, oralarda alýnan ve IMF aracýlýðýyla uygulattýrýlan
kararlarla yoksullaþmasý garip bir çeliþki
oluþturmaktadýr.
Ayný þekilde, üniversite öðretim üyesi
Haluk Gergerin on yýllýk ABD vizesine sahip
olmasý ile IMFnin eðitim giderlerini kýsmaya yönelik talebi de acý bir ironi oluþturmaktadýr.
Diðer yandan Japon borsasýnýn 1983ler
seviyesine inmesi ve Amerikan ekonomisinin yakýn zamanda resesyondan çýkma
olasýlýðýnýn fazla görülmemesi de baþka bir
çeliþki oluþturmaktadýr.
Tokyo borsasýnýn Nikkei Endeksinin
1993ler düzeyine gerilemesiyle ortaya çýkan
sanal sermayenin boyutlarý, kendilerini
borsa kurdu zanneden ya da Amerikanvari broker olarak ÝMKBde boygösterenlerin bile hayalini kuramayacaklarý boyuttadýr.
Japonyanýn 1980 dünya ekonomik buhranýndan en az etkilenen ülke olmasýyla birlikte 7.000lerden yükseliþe geçen Nikkei endeksi 1989 sonuna gelindiðinde 38.915 seviyesine yükselmiþtir. 1997 Asya kriziyle birlikte 14.000ler seviyesine inmiþse de 2000
yýlýnýn Mart ayýnda endeks rakamý 20.337ye
ulaþmýþtýr. Eylül 2002 sonu itibariyle Nikkei
endeksinin deðeri 1983 yýlýnýn Aðustos deðeri seviyesindedir (9.185). Tokyo borsasýnýn bugünkü pazar deðeri 4 trilyon dolardýr.
Tokyo borsasýnda meydana gelen düþüþlerin ortaya çýkardýðý kayýplar 2 trilyon dolardan daha fazladýr. Bunun anlamý ise, sýradan Japon vatandaþýnýn yirmi yýllýk birikiminin bir çýrpýda yok olduðudur.
Böylesine büyük paralarýn el deðiþtirdiði bir ortamda emperyalist metropollerde-

ki sýradan insanlarýn tüketimlerinin düþmesi kadar doðal baþka bir þey yoktur.
Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýndan
sonraki yýllarda emperyalist ülkelerde görülen ekonomik canlanmanýn gerçek niteliði
de borsalardaki büyük düþüþlerle ortaya çýkan deðer transferlerinde yatmaktadýr.
Globalleþen dünyada, geniþleyen emperyalist pazarlardan elde edileceði varsayýlan
büyük kârlara dayanan borsa yatýrýmlarýyla
elde edilen para-sermaye ekonomik büyümenin motoru olmuþtur. Özellikle iletiþim
sektörüne (cep telefonlarý ve internet) yönelen bu borsa parasýyla saðlanan canlanma,
satýþlarýn istenilen boyutta olmamasýyla
sona ermiþtir.
Öte yandan ayný borsa parasýnýn oluþturduðu kredilerle geri-býraktýrýlmýþ ülkelere
yapýlan tüketim mallarý ihracatýnýn da büyük
bir kâr saðlayacaðý beklentileri, kredilerin
ödenemez boyutlara ulaþmasýyla sonlanmýþtýr.
Bugün tüm dünya insanlarý için sorun,
mal ve hizmetler sektöründe ortaya çýkan
büyük mal ve para stoklarýnýn varlýðýdýr.
Özellikle emperyalist ülkelerde büyük bir
istihdam kapasitesine sahip olan hizmetler
sektörünün ürünlerini satamaz hale gelmesiyle birlikte iþten çýkarmalarýn hýzlanmasý ve büyük boyutlara ulaþmasý büyük bir
kitlenin tüketim gücünü yitirmesi anlamýna
gelmektedir. Ýletiþim alanýndaki yatýrýmlarýn,
hem sermayesini saðlayan, hem de ürünlerinin tüketicisi olan bu kesimin ekonomik
yaþamdan çekilmesi, emperyalist ülkeler
için yeni bir iþsizlik sorunu ortaya çýkarmýþtýr. Bu iþsizlerin en temel özelliði iyi eðitim görmüþ büro personeli olmalarýdýr. Ülkemizde çok sevilen deyiþle, bunlar, beyaz
yakalý iþçilerdir.
Ýþte Fatih Altaylýya IMFyi denize dökmek gerektiðinden söz ettiren eðitim sorununun global boyutu burada bulunmaktadýr. Emperyalist ülkelerde iyi eðitim görmüþ milyonlarca büro personeli ve teknisyeninin iþsiz kaldýðý bir dönemde eðitim harcamalarýnýn artýrýlmasýnýn yeni iþsizler yaratmaktan baþka bir anlamý yoktur.
Eðer ülkenizdeki eðitimin kalitesizliðinden, üniversitelerin iyi mezunlar veremediðinden þikayet ediyorsanýz, emperyalist metropollerde iþsiz dolaþan milyonlarca iyi yetiþmiþ elemaný iþe alabilirsiniz. Hem zaten
globalleþen dünyada ulusal pazar için üretim yapmanýn, hizmet üretmenin bir deðeri

!
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olmayacaðýna göre, böylesine eðitilmiþ ve
yabancý dili ana dili olan personelden daha iyisini mi bulunacaktýr?
Ayrýca iflasýn eþiðine gelmiþ ve iflas ettirilmesi planlanan bir ülke olarak, bu iflas
iþlemlerinin yürütülmesi için de yabancý dili
ana dili olan kiþilere ihtiyaç olacaktýr. Bir
de extrasý: bu personel için ABD vizesine
de ihtiyaç yoktur.
New-York borsasýnýn pazar deðerinin
12 trilyon dolar olduðu gözönüne alýndýðýnda, GSMHsý 150 milyar dolar olan bizim gibi
ülkelerin pek bir deðeri de bulunmamaktadýr. T. Özalýn boylarý için 150 milyar dolarlýk ülkeden vazgeçmek kolay olacaktýr.
IMFyi denize dökelim derken denize dökülmek iþten bile deðildir.
Tüm bu haberlerin ve rakamlarýn arasýnda gözden yitirilen, unutulan ve unutturulan milyonlarca, milyarlarca insandýr.
Ülkemiz somutunda ifade edersek, 68
milyonluk nüfusa ve 80 yýllýk bir ulusal-devlete sahip olan bu ülkenin ekonomik deðeri
GSMHsý ile ölçülemez. Borsa sözcükleriyle
ifade edersek, Türkiyenin pazar kapasitesi New-York borsasýndan çok daha fazladýr.
Bunun doðruluðuna inanmayanlar, ellerine kalem-kaðýt ve hesap makinasý alarak,
ülkedeki mal ve hizmet üreten birimlerin ortalama deðerlerini ve 35 milyon insanýn

"

emek-gücünün fiyatýný toplayabilirler. Ve
yine de bundan þüpheye düþenler, GSMH
nýn Türkiyeden çok daha az olan Iraka
yönelik Amerikan emperyalizminin askeri
saldýrýsýnýn maliyeti konusundaki gazete haberlerini okumalarý yerinde olacaktýr. Bu kadar büyük bir maliyeti bu kadar küçük bir
GSMH sahibi ülke için kabul etmenin mantýðýný kolayca bulamayacaklardýr. (Oysa,
böylesine büyük maliyetle Iraka yatýrým
yapan ülke, dünyanýn en geliþmiþ emperyalist-kapitalist ülkesidir ve muhasebe þirketleri
her ne kadar þirket kârlarýný þiþirmekte ustaysalar da, dünyanýn en büyük kapitalist
muhasebe þirketleridir.)
Diyebiliriz ki, IMFyi denize dökmek için,
öncelikle bunu yapacak olanlarýn kendi öz
güçlerine güvenmeleri gerekir. Bu güven olmadýðý sürece, Fatih Altaylýlarýn sözleri seçim sath-ý mailinde MHPye, AKPye göz
kýrpmaktan öte bir deðere sahip deðildir.
Haluk Gerger hocaya gelince, ABDden
aldýðý on yýllýk vizeye raðmen terörist muamelesi yapýlmasýna üzülmesine gerek yoktur. Bizler, onlarca yýldýr terörist ilan edilmiþ, Amerikanýn yönetiminde askeri darbelere maruz kalmýþ ve iþkencelere uðratýlmýþ
milyonlarca Türkiye vatandaþý olarak bunlara alýþýðýzdýr. Eðer kendisi için fazlaca üzülmemiþ görünüyorsak, nedeni budur.
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Kurtuluþ Cephesinin geçen sayýsýnda yayýnlanan Dezenformasyon ve Kamuoyunun
Koþullandýrýlmasý adlý yazýmýzda, baþýný Ertuðrul Özkökün çektiði ve Doðan Medya
Grubunun büyük ve küçük tüm yayýnlarýyla sürdürdükleri Ýsmail Cem, Hüsamettin
Özkan ve Kemal Derviþten oluþtuðu ilan
edilen rüya timinin oluþumunu ve geliþimini irdelerken þöyle demiþtik:
Tarihler 24 Temmuzu gösterdiðinde rüya timi Avrupa Birliði fýrsatýný kaçýrtan rüya takýmýnýn içinde
yer alarak Doðan Medya Grubunun
çöp sepetinde yerini aldý. Böylece siyaset Bülent Ecevitin hastalýðýyla
ortaya çýktýðý varsayýlan boþluðu doldurmak için TÜSÝADýn ilanýyla baþlayan ve uyuyan güzellerin uyandýrýlmasýyla heyecanlanan ve rüya timi
ile coþan üç aylýk serüvenini tamamlamýþ görünmektedir. Artýk siyaset eskisi gibi ve eski görünümüyle, iliþkileriyle yeniden seçim sath-ý
mailine taþýnýrken üç ay sürdürülen
bir manipülasyon (güdüleme, yönlendirme) ve dezenformasyon faaliyeti
daha geride kalýyordu.
Ama bazý sorular ve iliþkiler yete-

rince aydýnlanmadan olduðu gibi
kalmýþtýr. Güdülülenler ile güdülüyenler (manipüle edenler ile edilenler),
kullanýlanlar ile kullananlar henüz
tam olarak açýða çýkmýþ deðildir. 
Temmuz ayýnda Hüsamettin Özkan ve
Ýsmail Cem tarafýndan kurulan Yeni Türkiye Partisi, karanlýklar prensi Hüsamettin
Özkanýn Mesut Yýlmazla birlikte seçimleri
erteletme ve hükümeti düþürme kulisleriyle
siyaset sahnesinde beklenen yerini aldý. Bu
yer alýþ, siyasetin medya-mafya-iþdünyasý
üçgeni arasýnda nasýl sýkýþtýrýldýðýný, hükümet olanaklarýndan yararlanmanýn kimleri
nasýl ihya ettiðini daha belirgin hale getirmiþtir.
27 Eylül tarihli Doðan Medya Grubunun
ikinci büyüðü Milliyet gazetesinin manþetinde yazýldýðý gibi, rüya timi manipülasyonunu Bir yaz gecesi rüyasý olarak tarihin
çöp sepetine atýlýrken, bu rüyanýn yaratýcýsý olarak haklý bir grura sahip olmasý gereken Ertuðrul Özkök seçimlerin iptal edilmesi lobisinin görünmez eli konumunda iþlevlerini sürdürmüþtür. Ancak seçimlerin iptal edilmesini baþaramayan lobi, bu
kez tüm gücüyle seçimlerin bir iþe yaramayacaðýný, 4 Kasým günü ortaya çýkacak tab-
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lonun herkesi piþman edeceðini söylemeye ve yazmaya baþlamýþtýr. Bugün bu lobi
nin tek uðraþýsý kendi hayat tarzýný savunanlarýn oylarýnýn AKPye karþý CHPye kaymasýný engellemek haline gelmiþtir.
Þüphesiz bir yaz gecesi rüyasýnýn içinde yer alanlar sadece Ertuðrul Özkök, Hüsamettin Özkan ve Mesut Yýlmaz troykasý
deðildir. DSPyi medyatik dezenformasyonla parçalayanlarýn saflarýna sosyal-demokrasinin avrupai görüntüsü ve Tony
Blairin üçüncü yol yandaþý Ercan Karakaþ,
Avrupa Birliði fonlarýyla finanse edilmiþ turistik filimlerin unutulmaz oyuncusu haline gelmiþ Halil Ergün, 12 Eylül askeri yönetiminin vetosuz adamý Aydýn Güven Gürkan da katýlmýþtýr. Özellikle Þiþli belediye
baþkanlýðý koltuðunu iþgal eden Mustafa
Sarýgülün bir yaz gecesi rüyasýnýn perde
arkasýndaki en önemli finansatörü olmasý,
YTPde toplaþanlarýn ortak paydalarýný ve ortak geçmiþlerini sergilemektedir.
Halil Ergünun 1999 yerel seçimlerinde
CHP Beyoðlu belediye baþkan adayý olduðu
anýmsandýðýnda, galiba sosyal-demokratlarýn neden YTPye akýn ettikleri daha iyi
anlaþýlmaktadýr.
Evet, onlar, eski solcular ve yeni galiba sosyal-demokratlar, ülkemizde ve dünyada yaþanan ekonomik bunalýmla birlikte
eski kaynaklarýný ve kazanç kapýlarýný yitirmiþlerdir. Yerel yönetimler aracýlýðýyla elde
ettikleri hayat tarzlarý faþist MHP ve iþbi-

$

tirici ANAPla DSPnin yaptýðý koalisyon
hükümetinin katkýlarýyla bir süre daha devam ettirilebilmiþse de, yolun sonuna gelmiþlerdir. Bu aþamada son tutunabilecekleri
þey hayalleri olmuþtur. Milliyet gazetesi her
ne kadar YTPyi bir yaz gecesi rüyasý olarak tanýmlýyorsa da, onlar için YTP son
umut durumunda olmuþtur.
Bugün, sol geçmiþ ve görünümle kendi hayat tarzlarýný sürdürmüþ olanlar için
yolun sonuna gelinmiþtir. Yaþanýlan bir yaz
gecesi rüyasý, ülkemiz sol hareketinin bu
solcularla arasýndaki sýnýr çizgilerini belirginleþtirilmesi gerektiðini çok daha açýk hale
getirdiði gibi, bir zorunluluk haline de getirmiþtir. Onlar, T. Özalýn vizyon ve misyonu altýnda transformasyona uðramýþ, eskimiþ solculardýr. Tüm yaþamlarý, düzen
partileri ve politikacýlarý ile kurduklarý kiþisel
iliþkilerle oluþturulmuþ ve varedilmiþtir. Ýsmail Cemin Süleyman Demirelle, Hüsamettin Özkanýn Mehmet Aðar ve Ünal Erkanlýyla, Ýstemihan Talayýn Kültür Bakanlýðýyla, Mustafa Sarýgülün Þiþli sosyetesiyle
oluþturduklarý rüyanýn sonu, Halil Ergünlerin, Ercan Karakaþlarýn, Aydýn Güven Gürkanlarýn güvenirliliklerinin ve tutarlýlýklarý
nýn bittiði yerdir. Böylece güdülülenler ile
güdülüyenler (manipüle edenler ile edilenler), kullanýlanlar ile kullananlar biraz daha
netleþmiþtir. Gelecek günler kimlerin, nasýl
ve neden yaz gecesi rüyasý içinde yer aldýklarýný daha da netleþtirecektir.
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SERDAR SOYERGÝN
1960/ADANA
26 EKÝM 1980/ADANA
1960 yýlýnda Adanada doðdu. Faþist milis saldýrýlarýn yoðunlaþtýðý bir
dönemde, lisede devrimci mücadeleye katýlmaya baþladý. Liseden sonra
Adana Eðitim Enstitüsüne girmiþ ve burada THKP-C/HDÖnin örgütsel faaliyetleriyle tanýþmýþtýr. 1979 yýlýnda THKP-C/HDÖ üyesi olarak okul ve mahalle iliþkilerinde çalýþmýþ ve 1979 ortalarýnda Adana Çukobirlik Yað
Fabrikasýna iþçi olarak girerek, sendikal çalýþmalarýn örgütlenmesine katýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýndaki etkinliði, sarý sendikacýlar tarafýndan etkisizleþtirilmek amacýyla polise ihbar edilmiþ ve bir süre polis tarafýndan gözaltýna
alýnmýþtýr. 1980 baþýndan itibaren polis tarafýndan aranmasý üzerine, illegal
örgütsel faaliyette bulunmakla görevlendirilmiþtir.
14 Eylül 1980 günü Süleyman AYDEMÝR yoldaþla birlikte gerçekleþtirdikleri cezalandýrma eylemi sonrasýnda oligarþinin resmi zor güçleriyle silahlý
çatýþmaya girmiþler ve çatýþmada bir tank yüzbaþýsýný öldürmüþlerdir. Serdar
yoldaþ, çatýþma sýrasýnda aldýðý iki kurþun yarasý sonucu oligarþinin eline
tutsak düþmüþtür.
Olayda bir yüzbaþýnýn öldürülmesi nedeniyle 12 Eylül faþist askeri yönetimi çýlgýna dönmüþ, halka ve devrimcilere duyduklarý bütün kinlerini Serdar
yoldaþýn yargýlanmasýnda göstermiþlerdir.
40 gün süren tüm yargý-yargýtay ve onay iþlemleri, hiç bir hukuk kuralýna uyulmaksýzýn gerçekleþtirilmiþ ve idam cezasý 25-26 Ekim 1980 gecesi
infaz edilmiþtir.
Serdar yoldaþýn son isteði, zafer günü yoldaþlarýyla birlikte içmeyi tasarladýðý kahveyi, cellatlarýn gözlerinin içine bakarak içmek olmuþtur.
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Dar kapsamlý seçim çekiþmeleri; þurada burada seçimi kazananlarýn baþarýlarý;
iki milletvekili, bir senatör, dört belediye baþkaný, halkýn üzerine ateþ açýlarak daðýtýlan büyük çapta bir gösteri; bir öncekine göre bir iki oy farkýyla kaybedilen yeni
bir seçim; kazanýlan bir grev, kaybedilen on grev; bir adým ileri, on adým geri; belli
bir kesimde zafer, bir diðerinde on kez bozgun... Sonra birdenbire oyunun kurallarý deðiþir, herþeye yeniden baþlamak gerekir.
Bu tutum neden ileri geliyor? Halk enerjisini neden hep böyle boþuna harcýyor? Bunun tek nedeni var: Bazý Amerika ülkelerinde ilerici güçler taktik hedefler ile stratejik hedefleri korkunç bir þekilde birbirine karýþtýrýyorlar, küçük taktik
sorunlarda büyük stratejik hedefler görmek istemiþlerdir. Bu önemsiz saldýrý mevzilerini ve elde edilen küçük kazançlarý, sýnýf düþmanýnýn temel hedefleri olarak
göstermeyi bilen gericiliðin akýllýca davrandýðýný kabul etmeliyiz.
Böylesine büyük hatalar iþlenen ülkelerde, halk hiçbir deðeri olmayan eylemler için son derece büyük fedakarlýklar pahasýna her yýl alaylarýný seferber eder.
Bunlar düþman topçusunun ateþine maruz kalan geçici mevzilerdir.
Bu mevzilerin adý, parlamentodur, kanuniliktir, yasal ekonomik grevdir, ücret
artýþýdýr, burjuva anayasasýdýr, bir halk kahramanýnýn serbest býrakýlmasýdýr... Ve
iþin en kötü tarafý þudur ki, bu mevzileri elde etmek için bile, burjuva devletinin
oyun kurallarýný kabul etmek ve bu tehlikeli siyasal oyuna katýlmak iznini alabilmek için de uslu ve aklý baþýnda insanlar olduðumuzu, hiçbir tehlike arz etmediðimizi; örneðin kýþlalara ve trenlere saldýrmak, köprüleri uçurmak, katilleri ve iþkence uzmanlarýný cezalandýrmak, daðlara çýkýp ayaklanmak ya da yumruklarýmýzý sert ve kararlý bir biçimde kaldýrarak, Amerikaya son kurtuluþ mücadelesinin
kesin müjdesini vermek gibi tehlikeli iþlerle bir alýþ-veriþimizin olmadýðýný ispat etmek lazýmdýr.
Latin Amerikanýn görünümü çeliþkilerle doludur: Ýlerici güçlerin, yönettiklerinin
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düzeyinde olmayan yöneticileri; inanýlmaz yüceliklere ulaþan halklar; harekete geçmek için yanýp tutuþan kitleler ve onlarý engelleyen yöneticiler; bu Latin-Amerika
ülkelerinde kol gezen kitle katliamlarý ve herþeye karþýn kurtuluþlarý demek olan
bu kitle katliamlarýna doðru korkusuzca ilerleyen halklar; büyük stratejik zaferlere
ulaþmak, siyasi iktidarý ele geçirmek, orduyu ve insanýn insan tarafýndan sömürüldüðü sistemi yoketmek için önüne geçilmez bir istek duyan kitlelerin bu atýlýmýný
durduracak araçlarý kullanan aklý baþýnda, mantýklý kimseler. Bu çeliþkili görünüm,
ayný zamanda cesaret vericidir, çünkü kitleler sabýrla devrimciliðin baðdaþmadýðýný
biliyor ve savaþa hazýrlanýyorlar.
Emperyalizm, konumlarýný birer birer kaybetmeyi sürdürecek mi? Yoksa, daha
önce gözümüzü korkutmaya çalýþtýklarý biçimde, dünyayý atom yangýnýnýn közlerine dönüþtürecek vahþice bir nükleer saldýrýya mý giriþecek? Bir þey diyemeyiz.
Tek bildiðimiz, atom bombalarýnýn milyonlarca kurbanýna malolsa bile kurtuluþ yolunu izleyeceðimizdir. Çünkü, iki sistem arasýndaki ölüm kalým savaþýnda, sosyalizmin ya kesin zaferi, yahut da emperyalist saldýrganýn nükleer zaferi önünde geri
çekilmesi sözkonusudur.
Küba istilaya uðramanýn eþiðine kadar geldi: Ona tehdit savuranlar dünya emperyalizminin en büyük güçleridir. Bu nedenle atom bombalarý altýnda yoketmekle
bize gözdaðý vermeye çalýþýyorlar. Ülkemiz sarsýlmaz siperinden kader belirleyici
savaþ çaðrýsýnda bulunuyor: Bu savaþ bir saatte ya da birkaç dakikada bitmeyecek, kýtamýzýn her köþesine yayýlýp korkunç acýlar içinde, belki de yýllarca sürecektir. Müttefik emperyalist ve burjuva güçlerin saldýrýsý, halk hareketlerini pekçok
kez yokolmanýn sýnýrýna dek getirecek, fakat bu hareketler her zaman yeniden ortaya çýkacak, tam ve kesin zafere eriþinceye kadar halkýn gücüyle durmadan yenilenecektir.
Halkýmýz, tek baþýna bulunduðu öncü siperinden sesini duyuruyor, söylediði,
bozguna uðramýþ bir devrimin son þarkýsý deðil, Latin-Amerikalý savaþçýlarýn dudaklarýnda sonsuza dek kalacak bir devrim marþýdýr ve tarihten yankýlarla çýnlamaktadýr.
Ernesto Che Guevara
Latin-Amerika Devriminin Taktik ve Stratejisi
1962 sonlarýnda yazýlmýþ ve
ilk kez Verde Olive,
Ekim 1968de yayýnlanmýþtýr.

'
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LEVENT ERTÜMER

1959/BERGAMA
14 EYLÜL 1977/BERGAMA

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

FARUK AÇÝL

1959/BERGAMA
14 EYLÜL 1977/BERGAMA

ZÝYA ERDÖNMEZ

1954 SÝVAS/KANGAL
17 EKÝM 1980 ÝSTANBUL/KADIKÖY



1954 Sivas/Kangal doðumlu Ziya yoldaþ, 1973
yýlýnda Ýstanbul Ýktisat Fakültesine giriþiyle devrimci
mücadeleye aktif olarak katýlmýþtýr. 1973-76 arasýnda öðrenci hareketi içinde çalýþmýþ ve 1974 yýlýnda AÖSne yönelik faþist saldýrýlarda yaralanmýþtýr.
1975-76 döneminde ÝYÖKD Yönetim Kurulu üyesi
olarak çalýþmýþ ve 1977de THKP-C/HDÖnin Öncü
Savaþýna baþlamasýyla birlikte profesyonel kadro
olarak devrimci savaþa katýlmýþtýr. 1979 sonlarýnda THKP-C/HDÖ-Ýstanbul Ýl Komitesi üyeliðine getirilmiþ ve 1980 de Genel Komite üyesi olmuþtur.
17 Ekim 1980 günü Kadýköy Nüfus Dairesinin basýlmasý eylemi sýrasýnda oligarþinin resmi zor güçleriyle girdiði çatýþmada katledilmiþtir.
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Seçim Sath-ý Mailinde
Legalizm ve Sol

Bilindiði gibi, ülkemizde ve dünyada sol,
kendilerini marksist, marksist-leninist,
marksist-leninist-maoist ya da marksisttroçkist vb. olarak tanýmlayan deðiþik kesimlerden oluþur. Kimi durumlarda dünya
komünist hareketi olarak da tanýmlanan
sol, burjuvazinin ideolojik çarpýtmalarýyla
alabildiðine geniþletilmiþ ve çoðu durumda
marksizmle uzaktan yakýndan ilgisi bulunmayan sosyal-demokrat kesimleri de kapsayan belirsiz bir kavram haline getirilmiþtir.
Sol kavramýnýn böylesine geniþletildiði ve
belirsizleþtirildiði bir ortamda, kendilerini
marksizmle tanýmlayan kesimler içinde varolan ideolojik farklýlýklar ve ayrýþmalar, giderek herþeyi bir sis perdesi arkasýnda görünen bir silüet haline getirmiþtir.
Marksist-Leninist terminolojiyle ifade
edersek, sol, devrimcisinden revizyonistine,
oportünistinden legalistine kadar deðiþik sýfatlarla tanýmlanan kesimlerin içinde yer aldýðý genel bir kavram durumundadýr. Marksizm-Leninizmle az çok tanýþýklýðý olan herkesin bildiði bu durum, bir yandan solun
parçalanmýþlýðý olarak algýlanýrken, diðer
yandan bu kadar deðiþik sýfatlarýn ne anlama geldiðinin anlaþýlamadýðý bir keþmekeþ
ortamý yaratmaktadýr.
Böyle olunca, herhangi bir olaya iliþkin
olarak deðerlendirmelerden, bu olaya karþý
takýnýlacak tutuma kadar deðiþik görüþler ve
politikalar ortaya çýkmaktadýr. Kimi durumda, somut bir olayýn deðerlendirilmesinde
benzer tutumlar sergileyen kesimlerin, ayný
olaya karþý takýnýlacak tutum konusunda
birbirine taban tabana zýt politikalar ortaya
koymalarý, kargaþayý ve keþmekeþi içinden
çýkýlamaz hale getirmektedir.

Bugün içine girilen seçim ortamýnda
solda ve sol adýna yapýlanlar, söylenenler bu
kargaþanýn ve keþmekeþin tipik bir örneðidir. Bu öylesine bir belirsizlik ortamýdýr ki,
durumu tanýmlamak ve açýk hale getirmek
için kullanýlan her kavram ve deðerlendirme, en hafif deyimle, anlaþýlamaz olmaktadýr.
Örneðin, solda her dönemde þu ya da
bu etkinlikte varlýðýný sürdüren legalizm,
Marksist-Leninist yazýný iyi bilen, dolayýsýyla
Marksist-Leninist kavramlarýn içerikleri konusunda bilgisi olan kiþiler için açýklayýcý ve
tanýmlayýcý bir kavram olmakla birlikte, daha geniþ kesimler için ayný niteliklere sahip
deðildir. Dolayýsýyla bu kavramýn (legalizm),
kavram olarak içerdiði ve tanýmladýðý nitelikler bilinemediði için, çoðu durumda kavramýn sözcük anlamý öne geçebilmektedir.
Bu sözcüksel öne geçiþ, ister istemez, legal=yasal, legalizm=yasalcýlýk çerçevesinde
bir düþünme ve deðerlendirme eðilimi ortaya çýkarmaktadýr.
Bu eðilim, legalizmi, orta ve uzun dönemli bir politik tutum olarak deðil, yasal
olanaklardan yararlanma þeklinde bir politik taktik ya da davranýþ biçimi olarak
algýlar. Bu durumda, taktik, politik ya da
politik-askeri bir stratejinin unsuru, parçasý
olarak deðil de, politik kurnazlýk, iþbilirlik,
olanaklardan yararlanma* þeklinde anlaþýlýr.
Böyle olunca da, bunun nasýl bir sakýncasý
olduðu ya da böyle bir taktiðin ne zararý olduðu düþüncesi öne geçmektedir.
* Olanaklardan yararlanma yerine fýrsatlardan
yararlanma sözcüklerinin kullanýlmasýnýn bile pek
çok þeyin anlamýný deðiþtirdiði açýktýr.
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Seçim ortamýna girildiðinde, seçimlere
katýlma konusunda ortaya çýkan bu düþünceler (ne sakýncasý var, ne zararý var),
kendi yanýtlarýný kendi içinde arar ve her
zaman olduðu gibi bulur: Seçim ortamýnda
kitlesel ölçekte propaganda yapma olanaklarý ortaya çýkmaktadýr. Baþka dönemlerde
sol adýna yapýlacak kitle toplantýlarý devletin zor güçleri tarafýndan engellenilmekte ya
da daðýtýlmaktadýr. Seçim ortamýnda, devlet, göstermelik de olsa, demokratik bir tutum takýnmak zorunda kalmaktadýr. Seçimlere katýlan partiler karþýsýnda, görüntüsel de
olsa, eþit davranmak durumundadýr. Bu
da, bize (sola) kitlelere ulaþmak ve onlara gerçekleri anlatmak için uygun bir ortam yaratmaktadýr. Bu ortamdan yararlanmanýn ne zararý olabilir ki?
Bu yanýt, politikada varolmayan bir iyiniyetliliðin ve safdilliðin ifadesidir. Leninin çok
bilinen sözleriyle, cehenneme giden yolun
taþlarý iyiniyetle döþenmiþtir. Dolayýsýyla,
böyle bir politik safiyet ve iyiniyet, olmadýk
açmazlarýn ve geliþmelerin varedicisi durumundadýr.
Eðer devlet, kendi dilimizle ifade edersek oligarþik yönetim, seçim dönemlerinde
demokratik bir görünüm içine giriyor,
ama bunun dýþýndaki dönemlerde sola karþý
her türlü baský ve terörün uygulayýcýsý olarak diktatörlük þeklinde varsa, temel politikanýn, orta ve uzun dönemli politik çizginin, birinci duruma göre deðil, ikinci duruma göre belirlenmesi gerektiði çok açýktýr.
Oligarþik yönetimin, seçim dönemlerinin dýþýnda kalan tüm zamanlardaki baský ve terör politikasýna karþý ve bu zamanlarda kitlelere ulaþma ve propaganda yapma olanaklarýna göre politik çizgi belirlemek ve buna
uygun örgütlenmeye gitmek gerektiði çok
daha mantýklýdýr.
Bu durumda, Leninin þu belirlemesi kesinkes gözönünde tutulmak zorundadýr:
Her mücadele biçimi, kendine
uygun bir tekniði ve uygun mekanizmayý gerektirir. Nesnel koþullara göre
parlamenter mücadele baþlý baþýna
mücadele þekli haline geldiði zaman
Partide kaçýnýlmaz olarak parlamenter mücadele mekanizmasýnýn karakteristik çizgileri daha güçlü biçimde
ortaya çýkar. Buna karþýlýk nesnel
koþullar yýðýnlarýn mücadelesini kitlesel siyasal grevler ve ayaklanmalar
þeklinde ortaya çýktýðýnda proletarya-

nýn partisi, bu mücadele biçimlerine
hizmet edecek bir mekanizmaya
sahip olmalýdýr. Söylemeye gerek yok
ki, bu, parlamenter mekanizmalardan farklý olarak biçimlendirilmiþ özel
bir mekanizma olacaktýr...
Öte yandan, sadece proletarya
deðil, her sýnýfýn politik bakýmdan yönetici öncülerinin bileþimi, hem bu
sýnýfýn durumuna, hem de mücadelenin temel biçimine baðlýdýr.*
Evet, söylemeye gerek yok ki, oligarþik
yönetimin, seçim dönemleri dýþýnda kalan
zamanlardaki baský ve terörüne uygun olarak yapýlan örgütlenme, parlamenter mekanizmalardan farklý olarak biçimlendirilmiþ
özel bir mekanizma olacaktýr. Ve bu mekanizma diðerine uymaz.
Ýþte legalizmin ortaya çýktýðý yer burasýdýr.
Legalizm, mevcut yönetimin seçim dönemleri dýþýnda kalan zamanlardaki niteliðine göre deðil, seçim dönemlerindeki görüntüsel demokratik tutumuna göre örgütlenmeyi esas alan ve bu örgütlenmeyi her dönemde vareden bir anlayýþý ifade eder. Böyle olunca da, legalizmin örgütlenmesi, dört
ya da beþ yýlda bir yapýlan ve tümüyle birkaç aylýk zamaný kapsayan bir faaliyetten
öte bir anlama sahip deðildir. Bunun dýþýnda
kalan zamanlarda oligarþik yönetimin baský
ve terörü karþýsýnda sessiz ve hareketsiz
kalmak bu çizginin ayrýlmaz bir parçasýdýr.
Legalizmin en tipik özelliði olan bu durum, yani seçim dönemleri dýþýnda kalan
zamanlarda oligarþik yönetimin baský ve terör uygulamalarý karþýsýnda sessiz ve hareketsiz kalýþý, ayný zamanda oligarþik yönetimin baský ve terörünün hedefi olmama çabasýyla belirlenir.
Bu yönüyle legalizm, oligarþik yönetimin
baský ve terörünün yönü ve amaçlarýyla þekillenen bir özelliðe sahiptir. Bir baþka deyiþle, legalizm, oligarþik yönetimin illegal faaliyetlere yönelik sistemli baský ve terörünün
bir ürünüdür. Bu nedenle, oligarþinin illegal
faaliyetlere yönelik baský ve teröründeki
artýþ, legalizmin güçlendirilmesine hizmet
eder. Bu, ayný zamanda oligarþik yönetimin
siyasal zorunun, kitle pasifikasyonunu saðlamak amacýyla kadro pasifikasyonuna aðýrlýk vermesi demektir. Böylece, illegal faali* Lenin, The Crisis of Menshevism, Proletary, No.
9, 7 Aralýk 1906, Collected Works, cilt: 11, s. 354
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yetlere yönelik olarak yürütülen imha operasyonlarýnýn þiddeti arttýkça, legalizme kayýþ
daha da yoðunlaþýr.
Bu somutluðu ile legalizm, illegal devrimci mücadeleden bir kaçýþtýr, illegal devrimci mücadelenin tasfiyesi ile özdeþtir. Bu
yüzden legalizm için bütün sorun, bu kaçýþ
ve tasfiyenin gerçek nedenlerinin gizlenmesi, çarpýtýlmasý ve baþkalaþtýrýlmasýnda toplaþýr. Legalizm, oligarþinin kadro pasifikasyonuna yönelik þiddet ve terörünün yaratmýþ
olduðu yýlgýnlýðýn, kaçýþýn ve buna baðlý olarak illegal devrimci faaliyetlerin tasfiyesinin
haklý gösterilmesi olarak da tanýmlanabilir.
Bu tanýmlama, diðer yandan illegal devrimci faaliyetlerin yararsýz ve boþ bir çaba
olarak gösterilmesiyle birlikte yapýlýr. Ýllegal
devrimci faaliyete yönelik olarak oligarþinin
yürüttüðü þiddet ve terör örnekleri (örgüt
operasyonlarýnda kadrolarýn imha edilmesi,
iþkenceler vb.), illegalitenin insan hayatlarýný yok eden bir örgütsel faaliyet biçimi
olarak gösterilmesi için kullanýlýr.
Tabularý kýrmak, geçmiþi aþmak adý
altýnda oligarþik yönetimin devrimci mücadeleye yönelik baský ve terör politikalarýnýn
nedenini illegal ve silahlý devrimci mücadelenin varoluþuna dayandýrmaya özen gösteren legalizm, bu yönüyle, oligarþik yönetimin siyasal zorunun meþrulaþtýrýlmasý iþlevini de üstlenir. Kendilerini ÖD Partisi
içinde toplaþtýrmýþ bulunan eski DYlilerin
bugün açýk biçimde ifade ettikleri gibi, oligarþinin siyasal zoru, üretim iliþkilerinin nesnel koþullarýnýn bir ürünü olmayýp, solun
þiddet kültürünün bir sonucu gibi gösterilir.
Ýþte 4-5 yýlda bir yapýlan seçim dönemlerinde varolduðu iddia edilen 1-2 aylýk görüntüsel demokratik olanaklar, diðer zamanlarda illegal devrimci mücadeleye karþý
oligarþinin baský ve terörüne baðlý olarak yürütülen çarpýtma ve karalamalarla elde edilmiþ bir demokratik olanak durumundadýr.
Bu mevzilerin adý, parlamentodur, kanuniliktir, yasal ekonomik
grevdir, ücret artýþýdýr, burjuva anayasasýdýr, bir halk kahramanýnýn serbest
býrakýlmasýdýr... Ve iþin en kötü tarafý
þudur ki, bu mevzileri elde etmek
için bile, burjuva devletinin oyun kurallarýný kabul etmek ve bu tehlikeli
siyasal oyuna katýlmak iznini alabilmek için de uslu ve aklý baþýnda insanlar olduðumuzu, hiçbir tehlike arz

etmediðimizi; örneðin kýþlalara ve
trenlere saldýrmak, köprüleri uçurmak, katilleri ve iþkence uzmanlarýný
cezalandýrmak, daðlara çýkýp ayaklanmak ya da yumruklarýmýzý sert ve
kararlý bir biçimde kaldýrarak, Amerikaya son kurtuluþ mücadelesinin
kesin müjdesini vermek gibi tehlikeli iþlerle bir alýþ-veriþimizin olmadýðýný
ispat etmek lazýmdýr.*
Chenin çok açýk biçimde ifade ettiði
gibi, seçim dönemlerinde varolduðu iddia
edilen propaganda olanaklarýndan yararlanabilmek için tehlikeli iþlerle bir alýþveriþimizin olmadýðýný ispat etmek lazýmdýr.
Ýþte legalizm, bu ispatýn politik ifadesi olarak ortaya çýkar.
Legalizmin bu gerçekliði kavranýlmadýðý
sürece, onun kendisini haklý ve mazur göstermek amacýyla söylediði sözlerin gerçek
niteliðini anlamak da olanaksýzdýr. Onlar, oligarþik yönetime yaptýklarý hizmetin karþýlýðýnda bazý olanaklara sahip kýlýnýrlar.** Ancak unutulmamasý gereken nokta, bu hizmetin karþýlýðýnda birþeyler alýnabilinmesi
için, öncelikle böyle bir hizmet talebinin bulunmasý gerektiðidir. Yani oligarþik yönetim
açýsýndan illegal devrimci mücadelenin varlýðý ne denli büyük bir tehdit ise, buna karþý
ve- rilen hizmetin ödülü de o denli büyük
olacaktýr. Tehdit ortadan kalktýðý oranda hizmetin deðeri düþecek ve giderek iþlevsizleþecektir. Bir baþka deyiþle, legalizmin deðe* Che Guevara, Latin-Amerika Devriminin Taktik ve
Stratejisi, Verde Olive, Ekim 1968
** Ülkemizde illegal devrimci faaliyetin tasfiye edilmesi karþýlýðýnda yeterli ödül alamadýklarýný
düþünenler de vardýr.
Þimdi pek çok insan hâlâ kendisini bir takip
ve tehdit altýnda hissediyor. Bu yüzden hayata ve
herþeye biraz eðreti, ucundan kenarýndan tutunuyor.
Siyasal açýdan zaten çoðu yasaklý konumda. Olmayanlarýn da doðrudan politik hayata katýlabilenleri
çok az. Ýþ hayatýnda baþarýlý sonuçlar almýþ olanlar
hiç de az deðil. Ancak bu tehdit yüzünden gerçek
siyasal inançlarýyla, gerçek hayatlarý arasýnda bir
çeliþki yaþýyorlar. (Oðuzhan Müftüoðlu, Geçmiþi
Aþabilmek, s. 216) (abç)
Burada hesaba katýlmayan tek þey, bu hizmet
ve ödül iliþkisinde belirleyici olanýn sahip-uþak
iliþkisi olduðudur. Bir uþaðýn sahibine verdiðin hizmetin niteliði ve büyüklüðü ne olursa olsun, her zaman aldýðý ödül bir kýrýntýdan ibarettir. Bu iliþkide,
ödül alýcýsý uþaðýn hizmetinin karþýlýðýnda aldýðý
ödülü yeterli görmemesi ve ödül miktarýnýn artýrýlmasýný talep etmesi bu sahip-uþak iliþkisini deðiþtirmez.
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ri, arz-talep yasasýna göre belirlenir. Oligarþik
yönetimin varoluþunu ortadan kaldýrmaya
yönelen devrimci mücadelenin boyutlarý legalizmden talep edilen hizmetin ödülünü
belirler.
Bu öylesine bir gerçekliktir ki, Þubat
2001 krizi sonrasýnda eski solcu, yeni globalizm yandaþý pek çok gazetecinin iþine
son verilmesi olayýnda da görüldüðü gibi,
hizmetlerine ihtiyaç duyulmadýðý bir dönemde, tüm hizmetkarlara kolayca yol verilebilmektedir. Bugün Doðan medya grubunun
12 Eylül sonrasýnýn bedii iftiharý Ahmet
Altana yönelik olarak baþlattýðý kampanya,
sol legalistlerin sonunu daha açýk göstermektedir.*
Marksist-Leninist dilden ifade edersek,
legalizm, sözcüðün tam anlamýyla illegal
devrimci faaliyetin tasfiye edilmesi demektir. Diðer bir ifadeyle legalizm, illegal devrimci örgütlerin mevcut düzenin koyduðu yasal sýnýrlar içinde açýða çýkmasý ve faaliyet yürütmesi demektir. Bu nedenle, legalizm, sadece oligarþik yönetimin yasallýðýnýn
kabul edilmesi olmayýp, ayný zamanda illegal devrimci kadrolarýn deþifre edilmesi,
oligarþik yönetim tarafýndan bilinebilir ve
bulunabilir hale getirilmesi demektir. Bu yönüyle legalizm, illegalitenin yanýnda gizliliðin
de ortadan kaldýrýlmasýdýr. Bu niteliðiyle legalizm, oligarþik yönetimin onbinlerce polis, asker ve istihbarat ajaný ile yýllarca uðraþmak zorunda kaldýðý ve kalacaðý illegal kadrolarýn tasfiyesini saðlayarak önemli bir görevi yerine getirir. Yine de hizmetleri, sadece

"

* Ahmet Altan 12 Eylül romancýlarýnýn en ünlüsü
ve politik olanýdýr. Yazdýðý romanlarla 12 Eylül
sonrasýndaki kuþaðýn depolitizasyonunda ve üretmeden tüketen bir kitle olmasýnda azýmsanmayacak
bir yere sahiptir. Ancak Ahmet Altanýn asýl hizmeti,
1990larýn ilk baþlarýnda Star televizyonunda yaptýðý
Kýrmýzý Koltuk programýnda ve gazete yazýlarýnda
romanlarýndan elde ettiði popülitesini kullanarak ortaya sürdüðü sol karþýtý düþüncelerdir. Bugün
artýk Ahmet Altanýn hizmetlerine gerek görülmemektedir. Bu nedenle Doðan medya grubunun
yükselen deðeri Fatih Altaylý imzalý bir haberle
start verilmiþtir. 23 Eylül tarihli Hürriyet gazetesinde Ahmet Altanýn en son romanýnýn çalýntý olduðu
sürmanþetten verilmiþtir. Bu haberden bir hafta sonra Hürriyetin küçük kardeþi Gözcü, Bu adam Türk
düþmaný sözleriyle sekiz sütuna manþet atmýþtýr.
Gerek Þubat 2001 krizi sonrasýnda gazetelerden atýlan eski solcularýn baþýna gelenler, gerekse Ahmet Altanýn bugün karþý karþýya kaldýðý muamele
legalistler için, özellikle de ÖD Partisi içinde toplaþmýþ bulunan eski DYliler için önemli bir uyarýdýr.

kendilerinin elinde bulundurduklarý ya da
bilgileri dahilindeki illegal faaliyetlerin tasfiyesi ile sýnýrlý deðildir. Yürüttükleri ideolojik
ve politik çarpýtmalar ve söylemlerle, ayný
zamanda illegal faaliyetin gerekliliði düþüncesini de tahrip ederler. Bu tahribat, bir
yandan devrimci mücadelenin geliþimini
engellerken, diðer yandan oligarþik yönetimin siyasal zorunu tarihsel olarak meþrulaþtýrýr. Böylece, oligarþik yönetime karþý yürütülen devrimci mücadele, meþru bir yönetime karþý yürütülen gayr-ý meþru bir mücadeleye dönüþtürülür.
Oligarþinin illegal örgütlere yönelik polis operasyonlarý ve bunu takip eden iþkencelerle desteklenen legalizm, mevcut düzenin devrimci tarzda deðiþtirilmesi gerektiði
bilincine ulaþan her kiþi için tek faaliyet alaný olarak ortalýkta görünür. Bundan sonrasý,
herkesin þu ya da bu biçimde ve ölçüde
politika yaptýðý, ama ayný zamanda yaþamýn dayanýlmaz nimetlerinden yararlandýðý yeni ve çaðdaþ bir solculuktur.
Ýþte bu yeni ve çaðdaþ solcular, oligarþik yönetimin illegal devrimci örgütleri ezdiði ve yokettiði bir zemin üzerinde faaliyet yürütürler. Bu faaliyetlerinin en temel
halkasý ise seçimlerdir.
Þüphesiz emperyalizme baðýmlý ve geribýraktýrýlmýþ ülkelerde legalizm, legalleþme,
legal parti kurma, düzenin yasallýðý çerçevesinde seçimlere katýlma yeni bir olgu
deðildir. Modern revizyonizm, 1960lardan
1990lara kadar, bu legalizmin tipik temsilcileri olarak solda yer almýþtýr. Sözde modern revizyonizme karþý olduðunu ilan eden,
özde ise ayný görüþleri paylaþan oportünistler de, benzer biçimde, ancak dönemsel
olarak (taktik olarak) ayný çizgiyi izlemiþlerdir.
Gerek ülkemizde, gerekse dünya devrimci hareketinde 1980lere kadar modern
revizyonizme ve oportünizme karþý yürütülen ideolojik mücadele, bu kesimlerin soldaki etkisini büyük ölçüde kýrmýþtýr. Modern
revizyonizm 1980 sonlarýnda ve resmen
1991de Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý ile
maddi ve politik dayanaðýný yitirerek tarih
sahnesinden çekilmiþtir. Ancak idelojik-politik görüþleri deðiþik kesimler tarafýndan
savunulmaya ve sürdürülmeye çalýþýlmýþtýr.
Ülkemiz solunda adýný TKP olarak deðiþtiren SÝP gibi modern revizyonizmin izleyicileri ortaya çýkabilmiþtir. Bunlar, Amerikan
emperyalizminin 1980 sonrasýnda yoðunlaþ-
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týrdýðý neo-liberalizm propagandasý ve demokrasi projesi ile küçük-burjuva solcu
aydýnlarýnýn satýn alýnmasýyla yarattýðý depolitizasyon ve ideolojisizleþme ortamýnda
modern revizyonizmin dünüyle tüm baðlantýlarýný kolayca gizleyebilmiþlerdir. Dolayýsýyla
modern revizyonizme karþý yürütülmüþ olan
ideolojik mücadele de etkisizleþtirilmiþtir.
Ülkemizde 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte yütürülen kitlesel terör uygulamalarýyla yaratýlan yýlgýnlýk ve devrimci mücadeleden kaçýþla belirlenen depolitizasyon ve ideolojisizleþme sürecinin yaratmýþ olduðu sivil toplumculuk, globalizm yandaþlýðý,
çaðdaþ solculuk söylemleri de modern revizyonizmin kendisini gizlemesi için uygun
bir ortam yaratmýþtýr. Dünün revizyonistleri
ile oportünistleri, böylesine bir askeri terörle yaratýlmýþ olan uygun bir zeminde barýþ
ve kardeþlik havasý içinde legalizmin tek
sol politik çizgi haline getirilmesi için iþbirliði
yapmýþlardýr. Bugün ülkemizde legalizmin
baþ savunucularýnýn, dünün revizyonistleri
ve oportünistleri olmasý hiç de þaþýrtýcý deðildir.
Legalizm revizyonizmdir, oportünizmdir.
Revizyonizmdir, çünkü Marksizm-Leninizmin her dönemde ve her yerde geçerli
olan saptamalarýný ve ilkelerini tahrif eder.
Marksist-Leninist ustalarýn yapýtlarýndan iþlerine gelen yerleri alýp, zaman ve mekan kavramlarýný dikkate almaksýzýn, bunlarý somut
koþullarda kendi politik tutumlarýna dayanak olarak kullanýrlar. Bu nedenle, Marksizm-Leninizmi tahrif ederler, revize ederler.
Oportünisttirler, çünkü Marksizm-Leninizmin evrensel tezlerini açýkça reddettiklerini
söylemeksizin, koþullarýn deðiþik olduðunu söyleyerek, bu tezlerin geçersiz olduðunu ileri sürerler. Solun (eski dönemlerde
devrimcilerin denilirdi) her türlü olanaktan
yararlanmasý gerektiðini ileri sürerek, fýrsatçýlýðý bir politik anlayýþ haline getirirler. Örneðin, normal zamanlarda medyada yer
alamadýklarýný, ama seçim dönemlerinde,
yasal zorunluluk nedeniyle, televizyonlarda propaganda olanaðýna sahip olunduðunu söyleyerek, bu yolla milyonlarca insana
ulaþabildiklerini ileri sürerler. Dört yýlda bir
beþ dakika da olsa böyle bir fýrsatýn kaçýrýlmamasý gerektiði düþüncesini oluþtururlar.
Ama öte yandan, burjuva medyasýnýn, televizyon yayýnlarýnýn insanlarý nasýl alýklaþtýrdýðýný, apolitikleþtirdiðini sayfalar dolusu yazýlarla kanýtlamaya çalýþýrlar.

Oportünizm bukalemun gibidir.
Çeþitli kýlýklara bürünerek sosyalist
hareket içinde ortaya çýkar. Oportünizmin kýlýk kýyafetini o ülkenin ekonomik ve sosyal bünyesi, iþçi sýnýfýnýn
politik bilinç ve örgütlenme seviyesi,
kýsaca ülkenin içinde bulunduðu devrimci aþamanýn niteliði belirler. Ancak her çeþit oportünizm proletaryanýn devrimci potansiyeline inanmamaya dayanýr. Genellikle sað oportünizmin temelinde korkaklýk, azimsizlik ve proletaryanýn devrimci zaferine
inanmamak yatar...
Oportünizmde ilke istikrarý diye
birþey yoktur. Düne kadar savunduðu
ilkelerin niteliði kitlelerin gözünde
açýklýða kavuþunca, o bu ilkeleri en
aðýr suçlamalarla karalar.*
Evet, bugün ülkemizde legalizmin en
tipik temsilcileri olan oportünistler, ülkemizde devrimci mücadelenin içinde bulunduðu
evreye uygun olarak yeni kýlýk kýyafetle ortaya çýkmýþlardýr. Dün, yaptýklarýný ve ileri sürdükleri görüþlerini Marksizm-Leninizmin þu
ya da bu belirlemesine dayandýrmak zorunda kalýrlarken, bugün böyle bir zorunluluk
içinde deðillerdir. Dolayýsýyla dünden farklý
olarak ideolojik-teorik bir söyleme sahip deðillerdir. Günümüzde oportünizmin tüm
söylemi apolitik ve popülist niteliktedir.**
Apolitik kitlelerin düþünce ve kavrayýþýna uygun bir söyleme sahip olan oportünistler,
özellikle 12 Eylül döneminde oligarþinin terörüne maruz kalmýþ ve buna paralel olarak apolitikleþmiþ kesimlere seslenirler.
1977-80 döneminde yürütülen devrimci faaliyetlerin tüm zaaflarýný ve hatalarýný öne çýkartan, bunlarý doðrudan devrimci mücadelenin niteliðine ve çizgisine baðlayan
oportünistler, bu yolla kendilerinin akýllandýðýný göstermeye çalýþýrlar. Onlarýn propagandalarýnýn hedef kitlesi 12 Eylül askeri terörünün maðdurlarý olduðundan, onlara,
baþlarýna gelenin nedeninin 1980 öncesin* Mahir Çayan, Yeni Oportünizmin Niteliði Üzerine
** ÖD Partisinin baþkaný Ufuk Urasýn 1996 yýlýnda
söylediði þu sözler apolitik ve popülist söylemin
demagojik niteliðini sergilemektedir:
Lider, Ýngilizcede gütmek anlamýnda kullanýlan
bir sözcük. Bu partide ne güden ne güdülen var.
Lead, ayný zamanda köpek tasmasý anlamýna da
geliyor. Bu partide ne sahip var, ne de o tasmayý
takmaya aday insanlar. Kararlarýn aþaðýdan yukarýya
alýnabileceði bir yapýlanma var.
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deki silahlý devrimci mücadele ve keskin
devrimcilik olduðunu ileri sürerler. Bir baþka deyiþle, eðer devrimciler silaha sarýlmasalardý devlet böylesine yaygýn bir terör uygulamasýna baþvurmazdý düþüncesini yaygýnlaþtýrýrlar. Yasal (legal) silahlý mücadele olamayacaðý için de, baþlarýna gelenin sorumluluðu illegaliteye baðlanýr.
ÖD Partisinde, ondan ayrýlarak alelacele kurulan, Akýn Birdalýn baþýna getirildiði
SDPde ve EMEPte ifadesini bulan bu oportünist geçmiþli legalizm için artýk, 4-5 yýlda
bir yapýlan seçimlerde ortaya çýkan propaganda olanaklarýndan yararlanma þeklinde bir gerekçe mevcut deðildir. Onlar, artýk
geceleri rahat uyumak isteyen eski dönemin oportünistleridirler. Onlar, 12 Eylül sabahýna kadar açýkta dolaþan, legal yayýnlanan günlük ya da haftalýk gazetelere sahip
olan, ama askeri darbeyle birlikte arananlar listesine dahil edilen DYliler, KSDliler,
HKlilerdir. Bugün T. Özalýn verdiði akýl ve
olanaklarla oluþturduklarý yasal düzen partilerine sahiptirler. Tümüyle legaldirler, tümüyle seçimler yoluyla parlamentoya girmeyi ve bu yolla sol politikalarýný uygulamayý düþündüðünü sananlardan oluþmaktadýr. Onlarla Marksist-Leninist çerçevede
tartýþmak, düþüncelerinin ve yollarýnýn yanlýþlýðýný ortaya koymak olanaklý deðildir. Yine
de içlerinde Marksist-Leninist sözcükleri kullananlar mevcutsa da (EMEP gibi), bunlarýn tüm gerekçeleri Leninin Sol Komünizm, Bir Çocukluk Hastalýðý kitabýnda yazdýklarýyla sýnýrlýdýr. 1980 sonrasý kuþaðýn ideolojisizleþtirilmiþ olmasý, her türden Marksist-Leninist deðerlendirmeyi küçümsemeleri için uygun bir ortam yaratmýþtýr.
Legalizmin en büyük baþarýsý ise, kendi yazýnýnda ve iliþkilerinde devrim kavramýný, mevcut düzenin devrimci tarzda deðiþtirilmesi anlayýþýný ortadan kaldýrmasýdýr.
Mevcut düzenin olumsuzluklarý, kötülükleri, adaletsizlikleri, yolsuzluklarý, çürümüþlükleri vs. legalistler için birer propaganda konusu olmaya devam ederken, bunlarýn ayný
düzenin kendi üst-yapýsý aracýlýðýyla deðiþtirilebileceði sanýsý alabildiðine egemen
hale getirilmiþtir. Kapitalizmin bilimsel tahlilini ve eleþtirisini Kapitalde ayrýntýlarýyla
ortaya koyan Marksýn tarihi materyalizmi bir
çýrpýda yok sayýlýrken, kapitalizm koþullarýnda ortaya çýkan tüm olumsuzluklarýn nedeni olarak ortaya koyduðu üretim iliþkilerinin
deðiþtirilmesi kavrayýþý da bir yana itilmiþtir.

Artýk, legalizmin ideolojik etkisi altýnda
bulunan kesimlerle Marksist-Leninist belirlemeleri ölçü alarak yapýlacak bir tartýþma
olanaklý deðildir. Onlar için Marksizm-Leninizm doðru ile yanlýþýn ayrýlmasý için kullanýlan bir ölçü, bir otorite, bilimsel belirleme
deðildir. Dolayýsýyla onlarýn söylemlerinin ve
pratiklerinin Marksizm-Leninizmin belirlemeleriyle ne denli ters olduðunun ortaya konulmasý bir þey ifade etmemektedir. Onlar,
bu nedenden dolayý, ne Marksisttirler, ne
Leninisttirler. Bu nedenle, onlara yönelik
ideolojik mücadele Marksizm-Leninizm içi
bir ideolojik mücadele deðildir.
Legalistlerle ya da legalizmin ideolojik
etkisi altýnda bulunan kesimlerle, bu örgütlenme anlayýþýyla ya da böyle bir politik
anlayýþla devrim yapýlmasý olanaksýzdýr
türünden bir tartýþma ya da eleþtiri anlamsýzdýr, deðersizdir. Onlarýn gerçek niteliklerinin sergilenmesi ve etkisi altýnda tuttuklarý
kesimler üzerindeki ideolojik egemenliklerinin kýrýlmasýnýn yolu, herþeyin, her kavramýn ve kavrayýþýn maddi temellerini ilk
baþtan baþlayarak sistemli olarak ortaya
koymaktan geçmektedir. Aksi halde, söylenecek her söz, yapýlacak her deðerlendirme ve eleþtiri, havanda su dövmekten öteye
geçmeyecektir.
Þüphesiz, hâlâ legalizmin peþine takýlarak devrimsiz, yani kansýz ve barýþçýl yollarla kapitalizmin yýkýlarak yerine sosyalizmin
kurulabileceðine inananlar mevcuttur. Bu
inanç sahipleri, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýndan yola çýkarak stalinist olmayan bir sosyalizmin hayalini (ütopya) kurmanýn olanaklý olduðunu söyleyeceklerdir. Hatta globalleþme propagandalarýnýn yarattýðý
iyimserlikle, mevcut düzenin kendi üst-yapý kurumlarý aracýlýðýyla deðiþtirilebileceðini
de iddia edebileceklerdir. 1980lerde Gorbaçovun emperyalist ülkelerdeki askeri mallar üreten fabrikalarýn insanlar için tüketim
mallarý üreten fabrikalara dönüþtürülebileceði ve bunun için Sovyetler Birliðinin geniþ
bir pazar oluþturmaya hazýr olduðunu söylediði günlerin havasý içinde, emperyalizmin
eski saldýrganlýðýnýn kalmadýðýný da ileri sürebileceklerdir. (Elbette W. Bushla birlikte
Amerikan emperyalizminin pervasýz askeri
güç kullanmaya baþlamasý bu argümanlarý bugün için geçersiz hale getirmiþtir.) Böylece globalleþen dünyada barýþçýl bir devrim olabileceði gibi, globalleþmenin doðal
evrimi sonucu sosyalizmin ortaya çýkabile-
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ceði sanýlarýna da sahiptirler. (Ve yine elbette W. Bush bu geliþmelerin önünü kesen
kötü bir adamdýr!) Yeterki sol, silaha sarýlýp karþý tarafý zor kullanmak zorunda býrakmasýn!
Emperyalizmin ve oligarþinin zorunun
kaynaðýný sol düþüncelerde, Marksizm-Leninizmde arayan ve bulan bu anlayýþ sahipleri
için Lenin ve sonrasý (özellikle Stalin) eleþtirilmeli ve yadsýnmalýdýr. Doðal olarak
Lenin ve Stalinin dayandýklarý Marks ve Engelsin teorik tahlilleri ve belirlemeleri de ayný eleþtiri ve yadsýnmadan nasiplerini almak
durumundadýrlar. Geriye ise genç Marks
ve bu döneme iliþkin yazýlar kalmaktadýr.
Bunlarýn da aðýrlýklý olarak felsefe, hukuk ve
kültür alanlarýna iliþkin yazýlar ve yapýtlar olduðu gözönüne alýndýðýnda, bu alanlarda
bilgi ve düþünce sahibi olmak solcu olmak için yeterli olmaktadýr. Bu kesimlerde
görülen entelektüelliðin nedeni de bu düþünce eðrisidir.
Tüm bunlarýn yanýnda legalizmin görüntüsel etkinliði karþýsýnda gözleri kamaþanlar
da mevcuttur. 12 Eylülün üzerinden yirmi
yýlý aþkýn bir süre geçmiþ olmasýna raðmen
devrimci mücadelenin geliþememesi, eski
kitleselliðinin hayalini bile kuramaz halde
bulunmasý ve en nihayet tek umut olarak
desteklenen PKK hareketinin yenilgisi ve
tasfiyesi legalizme kayýþýn bir diðer nedeni
olmuþtur.
Daðlarda gerilla dolaþtýrmanýn, gerilla
halaylarý çekmenin ve gerilla fotoðraflarý yayýnlamanýn prim yaptýðý günler geride kalmýþtýr. Örgütsel düzeyin geriliði, kadrosal birikimin aþýrý zayýflýðý, ciddi bir yeraltý hiyerarþisine sahip olmamak ve çoðunlukla Ýstanbula sýkýþmýþlýkla karakterize olan, daha
çok bir dergi çevresi gerçekliði içinde bulunan ve de kendi güçleriyle baðýmsýz bir kitle eylemi örgütlemeyi baþaramayan bu
zayýf, fakat eldeki güçleriyle kesintisiz politik faaliyette ýsrar eden dergi çevreleri oluþmuþtur.* Bunlar, kendi sözleriyle ifade edersek, Örgütsel düzeyi daralmýþ, sýnýrlý sayýda kadroyla faaliyetini sürdüren dört-beþ
devrimci yapýlanmada olasý tasfiyecilik sadece ÖDP ve EMEP hattýnda deðil, bütünüyle
tasfiye olma zemini üzerinde** bulunmaktadýrlar. Bu durum, kaçýnýlmaz olarak bu
* Sýnýf Pusulasý, Mart-Nisan 1999, Sayý: 1, s. 21
** Yaþamda Atýlým, Gündem, Sayý: 30, 10 Þubat
2001

kesimleri yeni arayýþlara yöneltmiþtir. Ýdeolojik-politik çizgilerindeki sapmalar ve tutarsýzlýklar, bu arayýþý, legalizme daha fazla
yönelme þeklinde ortaya çýkarmýþtýr.
Yaþamda Atýlýmýn açýk biçimde ifade ettiði
bütünüyle tasfiye olma zemininden kurtulabilmek için ÖDP ve EMEP hattýnda
tutunmaya çalýþ- mak, bu yönelimin bugünkü politikasý haline gelmiþtir. Doðal olarak,
ÖDP ve EMEP hattýnda tutunabilmek için
dün söyledikleri ile bugün yaptýklarý arasýnda bir uyum bulmak durumundadýrlar. Bu
uyum, se- çim sath-ý mailine girildiðinde,
yeniden kit-leselleþebilmek amacýyla
seçim olanaklarýndan yararlanmak
þeklindeki eski söylem- de ortaya çýkabilmektedir. Daha marksist deyiþle, legal
olanaklardan yararlanmak tekerlemesi
yeniden gündeme gelmektedir.
Artýk eski günlerin daðdaki gerillasý ya da
gerilla fotoðraflarý sempatizanlarý diri tutmaya yetmemektedir. 1 Mayýslarda yapýlan
dünkü gövde gösterileri ve en sol tavýrlar, erimeyi (bütünüyle tasfiyeye giden bir
erime), kan kaybýný durduramamaktadýr.
Ama öte yandan yeni görüntüler ve eylemler yapýlabilmesi için gerekli güç ve olanak da mevcut deðildir. Doðal olarak erken
seçim, her 1 Mayýs öncesinde olduðu gibi,
yeniden kitlelere ulaþmak ve kitleselleþmek
için yeni bir umut haline gelmiþtir. Ve her
zaman olduðu gibi, böyle dönemde taktik,
seçimlere katýlmak þeklinde olmaktadýr.
Bugünkü adýyla Yeni Atýlým bu taktiðin
klasik bir versiyonunu sergilemektedir. ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Platformu) adýyla baðýmsýz adaylar gösteren bu dergi çevresi bu
klasiði þöyle dile getirmektedir:
Her taktik plan pratikte karþýlýðýný
bulduðu oranda politik bir anlam ifade eder. Ve her taktik, uygulayanýn
stratejik yönelim ve amaçlarýna hizmet ettiði, onu hedefe bir adým daha
yaklaþtýrdýðý ölçüde baþarýlý sayýlýr.
Marksist leninist komünistler baðýmsýz adaylarla seçimlere katýlacak:
Birincisi; komünistlerin rejim, düzen ve ezilenlerin kurtuluþuna dair
güncel ya da programatik düþünce
ve çözüm önerilerini en geniþ yýðýnlara ulaþtýrmayý; ikincisi; örgütlülük
düzeyini yükseltmeyi amaçlýyorlar.***
*** Yeni Atýlým, Baþyazý, Sayý: 1, 28 Eylül 2002
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Kendi deyiþleriyle, bu çevre üç dönemdir baðýmsýz milletvekili adaylarý çýkartýyor.
Eðer yukarda söylendiði gibi bu taktik uygulayanýn stratejik yönelim ve amaçlarýna
hizmet etmiþse, yani komünistlerin düþünce ve çözüm önerilerini en geniþ yýðýnlara ulaþtýrmaya ve örgütlülük düzeyini yükseltmeye yaramýþsa, üç dönemdir bu
taktiði uyguladýklarý halde, neden daha
çok bir dergi çevresi gerçekliði içinde bulunan ve de kendi güçleriyle baðýmsýz bir kitle eylemi örgütlemeyi baþaramayan bir duruma gelmiþler ve tasfiye süreciyle karþý karþýya kalmýþlardýr sorusunun yanýtý yoktur,
ancak umut ve taktik varlýðýný sürdürmektedir.
Üç dönem baðýmsýz milletvekili adayý
çýkartan bu çevrenin, en basit hesaplamayla on yýldýr uyguladýðý varsayýlabilecek
bu taktikten pek birþey elde edememiþ olmasýna raðmen, ayný taktikte ýsrarlý olmasýnýn tek anlamý, taktik adý verilen þeyin
sürekli ve kalýcý bir çizgi olduðudur. Ortada
uygulayanýn stratejik yönelim ve amaçlarýnda bir kayma olduðu kesindir. Sanmaktadýrlar ki, açýk kitle toplantýlarý yaparak, buralarda ajit-prop* faaliyetler yürüterek kitleyi örgütleyebilirlerse uygulayanýn stratejik
yönelim ve amaçlarýna uygun diðer taktike geçebileceklerdir. Onlar için tek sorun,
örgütlülük düzeyini yükseltmektir. Gerisi
uygulayana býrakýlabilecek kadar kolaydýr!
Oysa olaylar ve süreçler çok açýk ve nettir. Oligarþinin seçim dönemlerinde sergilediði görüntüsel demokratiklik ve yasal boþluk nedeniyle 4-5 yýlda bir ortaya çýkan bir
kaç aylýk bir olanaktýr sözkonusu olan. Bunun dýþanda kalan tüm zamanlarda, kendi
deyiþleriyle, faþist MGK diktatörlüðü mevcuttur. Bu ise, yasadýþýlýðý, gizliliði zorunlu
kýlan gerçekliktir. Yasadýþý (illegal) ve gizli
bir örgütlenmenin, seçim dönemlerinde birkaç önemli adamý dýþýnda tümüyle seferber olmasý ise, yasadýþýlýðýn ve gizliliðin
sadece lafta olduðunu gösterir. Seçim dönemlerinde nispi demokratik hak ve özgürlüklerden yararlanma uðruna yapýlanlar, sürekli ve kalýcý bir illegal ve gizli faaliyeti altýndan kalkýlamayacak sonuçlarla yüzyüze
býrakýr. Bu nedenden dolayý, sadece seçim
dönemlerinde bile olsa legalize olanlar, diðer zamanlarda ya bu legalize olmanýn be-

delini ödemek ya da illegalmiþ gibi görünerek legal çalýþmak durumunda kalýrlar. Böylece mücadele biçiminin kendisi deðil, yürütülüþ tarzý herþeyin önüne geçer. Barýþçýl
mücadele biçimlerinin temel alýnmadýðý ne
denli söylenirse söylensin, legalizm kaçýnýlmaz olarak legal araçlarý ve bu araçlarla yapýlabilecek mücadeleyi (barýþçýl) temel
haline getirecektir.
Bu devrikleme bir kez gerçekleþtikten
sonra, herþey, ideoloji, politika, ilkeler buna
göre yeni baþtan biçimlenir. Yeni Atýlýmýn
Ezilenlerin Sosyalist Platformu olayýnda olduðu gibi, ideolojik ve politik olarak hiçbir
ortak noktalarý olmadýðýný ilan ettikleri ve
hatta anti-komünist olarak gördükleri kesimlerle bile iliþki kurmak, ittifak yollarý aramak
olaðan hale gelmektedir.
Ezilenlerin Sosyalist Platformu
(ESP), coðrafyamýzdaki ilerici, devrimci güçlerin protestoculuktan malül
müzmin muhalif bir çizgide deðil,
ama belirlenmiþ bir amaca ulaþmak
ve kazanmak için birleþik mücadele
verilmesinin politik yakýcýlýðýný hisseden ve her defasýnda birleþtirici rol
üstlenen bir siyasi çizgiden beslenmektedir. Bu politik görev ve sorumluluk bilinciyle harekete geçen ESP,
gündemde henüz ilerici, devrimci
güçlerin ittifaðý söz konusu deðilken
bazý devrimci çevrelerin yaný sýra
HADEP, EMEP, ÖDP ve TKP ile görüþmelere baþladý.
ESP, DEHAP çatýsý altýnda (DEHAP, HADEP, EMEP, SDPnin bileþeni
olduðu) Emek, Barýþ ve Demokrasi
Blokunun oluþmasýnýn ardýndan bütün eksikliklerine raðmen, özgürlük
mücadelesini güçlendireceði görüþ
açýsýyla ve ittifaký politik düzlemde
daha kararlý kýlmak için bu güçbirliðinin bileþeni olmaya çalýþtý...
Bu görüþmelerde özellikle HADEPin meclise girmeyi temel alan
bir çaba ve iliþkiler sistemi içerisinde olduðu açýða çýktý.**
Görüldüðü gibi, marksist leninist komünistler özgürlük mücadelesini güçlendireceði görüþ açýsýyla ittifak arayýþlarýna
girmiþtir. (Bilindiði gibi sol söylemde özgürlük mücadelesi deyiþi ile Kürt ulusal hare-

* Bu deyim kendilerine aittir. Bkz. Yeni Atýlým,
Baþyazý, Sayý: 1, 28 Eylül 2002

** Yeni Atýlým, ESPden açýklama, Ýttifak ve gerçekler, Sayý: 1, 28 Eylül 2002
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keti kastedilir.) Ama ne yazýk ki, bu görüþmelerde özellikle HADEPin meclise girmeyi temel alan bir çaba ve iliþkiler sistemi
içerisinde olduðu açýða çýkmýþtýr! Ýþte legalizm ve buna yamanmaya çalýþmanýn traji-komik ifadeleri bunlar olmaktadýr.*
Seçimlere katýlma ya da legal olanaklardan yararlanma söylemi ile gizlenen bu
tür legalizmin de iþe yaramayacaðýný 1999
genel seçimleri bile çok açýk göstermiþtir.
Bugün HADEPle Emek, Barýþ ve Demokrasi Bloku kurarak DEHAP adýyla seçimlere katýlacak olan EMEPin Nisan 1999
seçimlerinde aldýðý oy 51.756 olmuþtur (binde 17). Ayný seçimde ÝPin aldýðý oy 57.607
(binde 18) olurken, SÝP (nam-ý maruf yeni
TK P) 37.680 (binde 12) oy almýþtýr. O çok
özenilen, ulaþýlmaya çalýþýlan ÖD Partisinin
aldýðý oy ise 248.553tür (binde 80). Bugün
ittifak gerçekleþmediði için Ýstanbulda baðýmsýz adayla seçime girmek zorunda kalan Yeni Atýlým çevresinin 1999 seçimlerinde
desteklediði HADEPin aldýðý oy 1.482.196
(%4,75) olmuþtur.
Tüm bunlar, legal olanaklardan yararlanma adý altýnda ileri sürülen seçime katýlma taktiðinin, hiç de kitleselleþmeye hizmet etmediðini göstermektedir. Diðer bir
deyiþle, seçim dönemlerinde ortaya atýlan
taktikler, ileri sürülen tüm argümanlara
raðmen, legalizmin türevleri durumundadýr.
Legalizm ise, kendisini ÖD Partisinde simgeleyen anti-marksist bir siyasal çizgiden
baþka birþey deðildir. Bu nedenle, bu antimarksist çizginin eleþtirisi ve buna karþý ta* Yeni Atýlým çevresinin bu ittifak görüþmeleri
HADEPin meclise girmeyi temel alan bir çaba ve
iliþkiler sistemi içerisinde olmasý nedeniyle bitmemiþtir. Ayný açýklamada EMEP tarafýndan Emek, Barýþ ve Demokrasi Blokunda yer almaya çaðrýldýklarýný, bunun üzerine kendilerinin somut olarak da
iki kiþinin listelerin ilk sýralarýnda gösterilmesini
önerdiklerini, ancak Makul ve mütevazi bu öneriye ittifakýn yanýtý Üç ilde en alt sýralarda yer açabiliyoruz biçiminde olduðunu söylemektedirler.
Doðal olarak sunulan gayrý ciddi öneriyi kabul etmeyeceklerini bildirerek ittifak dýþýnda kalmýþlardýr.
Görüldüðü gibi anlaþmazlýk somut olarak iki kiþinin
listelerin ilk sýrasýnda gösterilmesi noktasýnda ortaya çýkmýþtýr. (Somut olarakla kastedilen DEHAPýn
milletvekili çýkartabileceði varsayýlan illerdir.) Ýþte
Marksist leninist komünistler böylesi bir ittifak görüþmelerinin sonuçsuz kalmasý yüzünden, meclise
girme þanslarýný da yitirmiþ oldular! Her ne kadar
onlar HADEP gibi meclise girmeyi temel alan bir
çaba ve iliþkiler sistemi içinde bulunmamýþlarsa da,
sonuç bu olmuþtur. Ne yazýk!

kýnýlacak tutum Marksizm-Leninizmin içinde deðil, dýþýnda bir konudur. ÖD Partisinin
Murat Karayalçýnla geliþtirdiði iliþki, Sema
Piþkinsüt transferiyle aldýðý 1,2 trilyon lira ve
HADEPle yürüttüðü ittifak görüþmelerinde
gösterdiði performans, legalizmin solla,
Marksizm-Leninizmle ortak hiçbir noktasýnýn kalmadýðýný bir kez daha ortaya koymuþtur. Bu kesimlerin AB konusunda geliþtirdikleri politikanýn iþbirlikçi niteliði de ortadadýr. (Bkz. Kurtuluþ Cephesi, ABci Sol:
Ýþbirlikçiliðin Yeni Adaylarý, Sayý: 68, Temmuz-Aðustos 2002)
Oligarþik yönetimin legalistlere saðladýðý
olanaklarla gözleri kamaþanlar karþý karþýya
kaldýklarý ideolojik, politik ve örgütsel sorunlarýný, daha fazla legalize olarak çözebilecek
durumda deðillerdir. Devrimci mücadelenin
bugünkü sorunu, seçim sath-ý mailinde ortaya çýkan legal olanaklardan yararlanmak
deðil, legalizm ile arasýndaki sýnýr çizgisini
belirgin bir biçimde çizmektir. Legalizmle
arasýna kesin ve belirgin bir çizgi çizememiþ
bir sol örgütlenme, kaçýnýlmaz olarak legalizmin tasfiyeciliði ile biçimlenmek durumunda olacaktýr.
Tasfiyeciliðin özü, yeraltýnýn reddedilmesi, tasfiyesi, onun yerine her
ne pahasýna olursa olsun, yasal
olarak çalýþan, biçimden yoksun bir
örgüt konmasýdýr. Bu nedenledir ki,
partinin reddettiði þey yasal çalýþma,
ya da yasal çalýþma gereði üzerinde
ýsrar deðildir. Parti, eski partinin adýna parti denemeyecek, biçimden
yoksun açýk bir þeyle deðiþtirilmesini
kýnamaktadýr.**
Tasfiyecilik, Marksist-Leninist dilde ifade
edersek, devrimin en temel unsurlarýndan
birisi olan devrimci örgütün devrimci görevlerini yerine getiremeyecek, belirsiz, amorf
ve açýk bir yapýya dönüþtürülmesidir. Dün
olduðu gibi bugün de seçim dönemlerinde
ortaya çýkan legalleþme eðilimleri ve buna
baðlý taktikler, tüm iddialarýn tersine, tasfiyeciliðin ve mevcut düzenin meþrulaþtýrýlmasýndan baþka bir deðere sahip deðildir.

** Lenin, Tasfiyecilik Üzerine, s. 250
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Seçimlerde
Devrimci Tutum
Ne Olmalýdýr?

[Aþaðýdaki yazý, 24 Aralýk 1995 tarihinde yapýlan genel seçimlerden önce, Kasým-Aralýk 1995 tarihli Kurtuluþ Cephesinin 28. sayýsýnda yayýnlanmýþtýr.
Yazý yayýnlandýðý tarihten sonra 18 Nisan 1999 genel seçimleri
yapýlmýþ ve bugün 3 Kasým seçimleri gündemdedir. Yazýda yer alan
parti ve örgüt adlarý kýsmen deðiþmiþ olmakla birlikte, bugün seçim
sath-ý mailinde yaþanýlanlar, 1995 genel seçimleri öncesinde yaþanýlanlardan çok farklý deðildir. Söylemlerde görülen sözcük ve nüans
farklýlýklarý dýþýnda kavrayýþlar, iddialar, deðerlendirmeler bugün de
devam etmektedir.]

!

Seçimlerde devrimci tutum ya da
devrimci tavýr üzerine, hemen hemen tüm
sol yayýnlarda birden çok yazý yayýnlandýðýný
bilen bir okuyucu, bizim yazýnýn baþlýðýný
okuduðunda belli bir beklenti içinde olacaktýr. Üstelik, okuyucu, hemen hemen soldaki tüm yazýlarda olduðu gibi, bu baþlýk
altýnda, seçimlerin genel niteliði, ülkedeki
mevcut yönetimin ve siyasal partilerin düzenle baðlantýlarý, herhangi bir seçim ortamýnda kitlelerle temas kurmada ne denli
avantajlar getirdiði ve buna baðlý olarak
seçimlerde nasýl bir taktik izleneceði konularýnýn yer almasýný bekleyecektir.
Ancak düzenli ve dikkatli bir Kurtuluþ
Cephesi okuyucusu, ilk bakýþta bu baþlýðý
yadýrgayacaktýr. Çünkü Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisini doðru devrimci strateji olarak deðerlendiren bir yayýnýn, bu
türden klâsikleþmiþ sorunlara bakýþ açýsýnýn, bizatihi stratejik çizginin kendi bütünselliði içinde olduðunu bilmek durumundadýr. Bu nedenle, seçimlere iliþkin bir tutumun, stratejik çizginin belirlenmesiyle birlikte çok önceden yapýlmýþ olduðunu bildiðinden yadýrgayacaktýr.

Burada biz, 24 Aralýk Genel Seçimlerinde nasýl bir tutum takýnýlmasý gerektiði üzerinde fazlaca durmayacaðýz. Bunun yerine,
bu sorunun stratejik çizgi ile baðlantýlarýný
ve soldaki farklýlaþmanýn nedenlerini ortaya koyacaðýz.
Bugüne kadar ülkemiz solunda, hemen
hemen tüm seçimlerde (genel ya da yerel
seçimlerin tümünde) ne yapmalý? sorusunun üç temel yanýtýnýn verildiðini bilmeyen
yok gibidir. Seçim ortamýna girildiðinde, sol
yayýnlarda ve çevrelerde baþ gösteren devrimcilerin seçimler karþýsýndaki tutumlarý
ya da seçimlerde devrimci taktik ne olacaktýr? gibisinden sorulara verilen bu üç temel yanýt, üç temel yaklaþým sergilemektedir:
Birinci yaklaþým, seçimlere her koþul altýnda katýlýnmasý gerektiðini ve bu seçim ortamýnda düzenin daha iyi teþhir edilebilindiðini savunur.
Ýkinci yaklaþým ise, seçimlere hangi
koþullarda katýlýnacaðýna iliþkin ölçütler ileri sürerek, seçimlere katýlýnmasý söz konusu
olduðunda baðýmsýz sosyalist adaylar çýkartýlmasýný ve baðýmsýz adaylarýn olmadýðý
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yerlerde ilerici, demokrat, yurtsever adaylarýn desteklenmesini taktik tavýr olarak belirler.
Üçüncü yaklaþým, seçimlerin kesinkes
boykot edilmesiyle nitelenmektedir.
Neredeyse kliþeleþmiþ bu yaklaþýmlar,
her seçim döneminde sürekli olarak ortaya
konur.
Bu üç kliþeleþmiþ yaklaþým içindekilerden birincisi, yani her koþul altýnda seçimlere katýlmayý savunan ve bu nedenle baþlangýçtan itibaren legal bir parti çatýsý altýnda örgütlenen sol partilerin tutumu, kendi içersinde bir bütünlük oluþturur. Ülkemizde bir zamanlarýn TKPsinden TÝP,
TSÝP gibi revizyonistler ile günümüzde BSP,*
ÝP gibi revizyonist ve oportünistler bu çizginin temsilcileri durumundadýr. 1980 sonrasýndaki depolitizasyon ve pasifikasyon ortamýndan destek alan kimi örgütlenmeler de
bu kesime katýlmýþlardýr. TDKP, yeni legal
parti kurma giriþimi ile bu kesimde kendisine belirli bir yer saðlamak istemektedir.**
Ayný þekilde bir zamanlarýn DY oportünistkariyerist yönetici kliði Geleceði Birlikte Kuralým türünden legal parti kurma faaliyetleri
ile bu kesim içinde etkin bir güç olmak peþindedirler. (1980 öncesinin KSDsi, TKEPi
BSP saflarýnda yer almaktadýrlar.)
Genel olarak, tüm revizyonistlerin niteliðini belirleyen bu yaklaþým, ayný zamanda
revizyonizmin devrim karþýsýndaki korkusunu da sergileyecek niteliktedir. Onlar,
sadece yasal yollardan iktidara gelme hayalleri yarattýklarýndan deðil, bu yolla kitleleri
pasifize ettikleri için de devrimin karþýsýnda
bir tutum sergilemek durumundadýrlar. Onlar, her zaman kendi yasal iliþkileri ve
olanaklarý ile vardýrlar. Bu nedenle, mevcut
düzenin her türlü anti-demokratik yasalarý
bile onlarý yýldýramaz.
(Bu partiler) biraz öðrenci ve iþçi
sýnýfýnýn pek azý tarafýndan takip edilen þehirli entelektüellerden ibarettir,
profesyonel politikacýlar tarafýndan
yönetilirler ki, onlar hizmetlerini para
karþýlýðýnda deðil, kapalý toplantýlar
yapabilme, haber bülteni veya sanat
gazetesi çýkarmak ve sendikalarda
birkaç köþeyi tutma izni gibi küçük
politik lütuflar karþýlýðýnda kiraya ve-

rirler. Bunlar para için her þeyi yapan
insanlar deðildir. Onlarýn çürümüþlüðü daha gizlidir. Onlar para ile deðil,
fakat sadece onlarýn ve takipçilerinin,
proletaryanýn insanlýðýn kurtuluþu için
verdiði mücadelede önder olabildiði
hayalini yaþatacak asgari þartlar temin edilerek satýn alýnabilinirler.***
Ýþte, bunlar için, 1960larýn Latin-Amerikasýna iliþkin olarak R. Gottun yaptýðý ve
1975 yýlýnda yayýnlanan Türkiye Devriminin
Acil Sorunlarý-Ide türkçeye aktarýlan deðerlendirme böyledir. Günümüzde þüphesiz
bu belirleme bir yönden eskimiþtir. Artýk
yeni dünya düzeni içinde bu kesimlerin
para ile satýn alýnmalarý da olanaklý hale
gelmiþtir. Onlar da bunun karþýlýðýnda, ellerinde tuttuklarý partileriyle, kendi hizmetlerini yerine getirmek durumundadýrlar.
Her koþul altýnda seçimlere katýlma tutumu içinde olan revizyonistler, 12 Eylül öncesinde olduðu gibi sonrasýnda da, yasal
düzen partileri olarak kendilerini yeniden
örgütlemiþlerdir. 1965 seçimlerinde TÝPin
TBMMye 15 milletvekili sokmasýný, her dönemde kendi pasifizmleri için bir kýlýf olarak kullanagelmiþlerdir. Ama hiçbir zaman
bu seçim zaferinin temel nedenlerini ortaya koymamýþlardýr. Üstelik kendilerinden
sonra Þilide Salvador Allendenin seçim yolu ile iktidara gelmiþ olmasýnýn en büyük
destekleyicileri olmalarýna raðmen, 1973
Pinoþet darbesinden ve bunun ardýndaki
Amerikan emperyalizminin ekonomisini
nasýl askerileþtirdiðinden fazlaca söz etmezler. Sovyet revizyonizminin barýþ içinde bir
arada yaþama stratejisinin savunucusu ve
barýþçýl yollarla iktidarýn feth edilebileceði
hayalinin sürdürücüsü olarak, ayný zamanda tarih karþýsýnda suçlu durumuna düþmelerine bile aldýrmamýþlardýr.
Evet, bu pasifistler, son dönemde de yeniden 1965 Genel Seçimlerinde TÝPin
TBMMye 15 milletvekili ile girmesini gündeme getirmiþlerdir. Onlara göre, 1965 TÝP
mucizesi yeniden yaratýlabilinecektir.
1965 genel seçimlerinden birinci parti
olarak çýkan S. Demirelin APsinin kaç milletvekili çýkardýðýný, TÝPin seçimlerde ne
kadar oy aldýðýný, seçimlerde uygulanan sistemi ve Türkiyede yükselen devrimci mü-

* BSP, daha sonra eski DYlilerle birleþerek ÖD
Partisine dönüþmüþtür.
** Bu parti EMEP adýyla kurulmuþtur.

*** R. Gott, Guerilla Movements in Latin-America,
s: 256
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cadelenin ilk þekilleniþindeki iyiniyetlerle
bezenmiþ birliðini bir yana býrakarak, 1961
Anayasasýnýn getirmiþ olduðu nispi demokratik haklarý, TRT ve üniversite özerkliðini
unutturarak, 1965 TÝP mucizesini yaratma
hayalini yeniden piyasaya sürenler, tüm
bunlarý bir yana býraksalar bile, Þilide S.
Allendenin seçimle iktidara gelmesine raðmen Amerikan emperyalizminin Pinoþet
darbesi ile öldürülmesini gizleyebilmeleri
olanaksýzdýr.
Revizyonistler, düzenin soldaki yasal
temsilcileri olarak, sorunun özünün, herhangi bir seçimde takýnýlacak taktik bir tavýr olmadýðýný; sorunun özünün, þiddete dayanan
devrim ile barýþçýl geçiþ teorisi arasýndaki
ideolojik uzlaþmazlýk olduðunu çok iyi bilmektedirler. Onlar, seçimler karþýsýndaki
tavýrlarýný sýradan bir taktik tavýr olarak ortaya koyamayacaklarý için, sorunun özünü
mümkün olabildiðince gizlemeye çalýþmaktadýrlar.
Ayný revizyonist kesimler, Amerikan emperyalizminin 1980lerde uygulamaya soktuðu project democracyyi de çok iyi bilmektedirler. Diyebiliriz ki, bu kesimlerin günümüzde her türlü devlet terörüne raðmen
legalizmin böylesine savunucularý olmalarýnýn arkasýnda yatan neden, yine Amerikan
emperyalizminin project democracysine
olan baðlýlýklarýdýr.
Ýkinci tutum ise, doðrudan birinci ile
üçüncü arasýnda salýnan, duruma ve koþullara göre birincilerin ya da üçüncülerin
yanýnda yer alan kesimlere iliþkindir. Genel
olarak bu tutum içinde olanlar, hemen her
zaman duruma ve koþullara göre tavýr belirlediklerinden dolayý deðil, böyle bir kavrayýþý fýrsatlardan yararlanmak þeklinde
deðerlendirdikleri için, ülkemiz solunun tüm
oportünist kesimlerinin çizgisi durumundadýr.
Bu tutumun kendi içinde geldiði en uç
nokta 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde olmuþtur. Anýmsanacaðý gibi, 27 Mart seçimleri öncesinde solda esen rüzgarlar, hemen
hemen tüm revizyonist ve oportünist kesimlerin seçimlere katýlmalarý ve küçük de olsa
birkaç beldede kendi baðýmsýz adaylarýný
seçtirme umutlarý yönündeydi. Özellikle
DEPin seçimlere girme yönündeki tutumu,
bu kesimler açýsýndan kendilerinin meþruiyetini saðlayan temel bir unsurdu. Çünkü
kendileri için, ülkemizdeki mevcut oligarþik
yönetimin politikalarý ve mevcut anti-de-

mokratik anayasa, kendilerinin legalizmleri
için hiç de haklý bir gerekçe ortaya çýkaramamaktaydý. Bu durumda seçimlere katýlmalarýný solda haklý ve mazur gösterebilmeleri ve solda belli bir meþruiyet saðlayabilmeleri için DEPin tutumu önemli bir
destek anlamýna geliyordu. Ancak geliþen
olaylar karþýsýnda (DEP milletvekillerinin tutuklanmasý, DEP Genel Merkezinin bombalanmasý) DEPin seçimlerden çekilmesi ve
(ne olduðu pek anlaþýlamayan) boykot tavrýna girmesi, ister istemez bu kesimlerin planlarýný bozmuþtu. Yine de, klâsik oportünist
söylemle seçimlere katýlmýþlarsa da, hemen
hemen hiç bir etkinlik gösterememiþlerdir.
Genel olarak tanýmlarsak, bu tutum içinde olanlar, ister stratejik mücadele kavrayýþlarý nedeniyle, isterse devrimci söylem nedeniyle olsun boykot çizgisini izleyenler,
stratejik çizgilerinde belirsizlik içinde olan
(ya da belirsizlik içine giren) kesimler ile revizyonist ve oportünist legalistlerin kitleler
üzerindeki etkilerine bakarak onlarýn politikalarýný izleyerek kitleselleþebileceklerini
umut eden örgütlenmelerden oluþmaktadýr.
Örneðin MLKP olarak kendilerini örgütleyen kesimler bu tutumun tipik temsilcileri
durumundadýrlar.
Bu tutum içinde olan kesimler, yani durum ve koþullara göre seçimleri boykot
etme ile seçimlere katýlma arasýnda sürekli
gidip gelen, hemen her durumda baðýmsýz adaylar çýkarma ile baðýmsýz adaylarýn bulunmadýðý yerlerde demokrat, ilerici ve
yurtsever adaylarý destekleme söylemini
hiç terketmeyen bu kesimler, kendi içlerindeki çizgi tartýþmalarýna ve legalistlerin tutumlarýna benzer tutumla birþeyler elde
edebileceklerini umut etme düzeylerine
göre tavýr belirlemektedirler. Hemen her
zaman seçimlerden önce solda baþlayan
seçimlerde devrimci tavýr ne olmalýdýr?
etrafýnda yapýlan tartýþmalarýn zemini de bu
kesimlerce belirlenmektedir. Bunlara kimi
çevreler (nerede durduklarýna baðlý olarak)
utangaç oportünistler ya da utangaç boykotçular demektedirler.
Oysaki bunlar, ülkemiz solundaki klâsik
oportünist çizginin takipçileridirler.
Oportünisttirler, öncelikle soldaki rüzgarlarýn ne yönde estiðine göre tavýr belirlerler.
Oportünisttirler, çünkü ikide bir tavýr deðiþtirirler. 27 Mart 1994 yerel seçimleri öncesinde görüldüðü gibi, bu tavýr deðiþikliði, on
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gün içersinde üç deðiþik tutum olarak ortaya çýkabilmektedir.
Oportünisttirler, çünkü fýrsatlardan yararlanmayý devrimci bir tavýr, uyanýklýk olarak düþünürler. Bu nedenle, kendilerini
aðýrdan satarlar.
Oportünisttirler, çünkü bir yandan kitleleri kendilerine oy vermeye çaðýrýrken, diðer
yandan seçim ortamýnda düzeni teþhir ederek, devrim yapacaklarý sanýsýný yayarlar ve
buna uygun bir söylem tuttururlar.
Oportünisttirler, çünkü seçimlere katýlamadýklarý koþullarda boykot çaðrýsý yaparlar ve seçimlerde oy kullanmayan tüm kesimleri kendi çaðrýlarýna uymuþ bir kitle
olarak sunarlar.
Ýþte bu çevrelerin genel durumu böyledir.
Yukarda da belirttiðimiz gibi, bu kesimler, kimi zaman seçimleri boykot etmek
durumundadýrlar. Ancak seçimleri boykot
etmek zorunda kaldýklarýnda, seçimlerde oy
kullanmayan her kiþiyi kendi hanelerine
yazmaktan da geri kalmazlar...
Yine bu kesimlerin yayýnlarýna bakýlacak
olursa, hepsinin ülkemizde faþist diktatörlük olduðunu ilan ettikleri görülecektir. Ayný
þekilde, bu kesimlerin ülkenin ekonomik,
sosyal ve siyasal yapýsýna iliþkin deðerlendirmeleri, ülkemizin geri-býraktýrýlmýþ, emperyalizme baðýmlý bir ülke olduðu belirlemelerine yakýn deðerlendirmelerdir. Bu deðerlendirmelerinin doðal sonucu, oligarþik
yönetimin her türden seçim politikalarýna ve
seçimlerine karþý sürekli ve kalýcý bir politika belirlemeleri ve buna uygun olarak kendilerini örgütlemeleri gerekirken, ne legalistler gibi bir yapýlanmaya, ne de silahlý devrimci örgütlenmeler gibi bir yapýlanmaya sahip deðillerdir. Niteliði ve stratejik çizgisi belirsiz olan bu kesimler, böylesine bir garip,
belirsiz ve ne olduðu bilinmeyen iliþkileri ile
varolurlarken, çokyönlü, her duruma uygun olmakla övünürler. Leninin, koþullar
deðiþtiðinde, taktikler de 24 saatte deðiþmelidir deðerlendirmesini tahrif ederek, kendi oportünist tutumlarýna kýlýf olarak kullanýrlar. Bu yüzden de, Marksist-Leninist teoriyi
tahrif etmekten çekinmezler...
Böylesine oportünist bir kesimin mevcudiyetinin, oligarþik yönetimin seçimleri karþýsýnda da kendisini dýþa vurmasý þaþýrtýcý
deðildir.
Seçimler karþýsýnda takýnýlan tavýrlarýn
üçüncüsü ise, boykottur.

Ülkemiz solunda tam olarak ne olduðu
ortaya konulamamýþ olan bu tutum, kimi
zaman boykot taktiði olarak adlandýrýlmaktadýr. Bir kez seçimler karþýsýndaki tavýr (adý isterse boykot olsun) taktik düzeyine indirgendiði andan itibaren, sürekli bir
politik tutum olarak tanýmlanamamaktadýr.
Yine seçimlerin boykot edilmesi tavrý,
kimi zaman aktif boykot-pasif boykot
þeklinde ayrýma tabi tutulabilmektedir. Özellikle 12 Eylül sonrasýnda askeri cuntanýn,
gerek seçimlere gerekse referandumlara
karþý boykot yapýlmasýný engellemek amacýyla çýkarttýðý yasalar ve fiili baský uygulamalarý karþýsýnda ortaya çýkan bir ayrýmdýr.
1994 yerel seçimleri sýrasýnda DEPin seçimlerden çekilmesinden sonra bir kez daha
ortaya çýkmýþtýr.
Ýþte bu yönleriyle seçimleri boykot etme
tutumu, taktik olarak belirlenmesine raðmen, her zaman ülkemiz solunda varlýðýný
sürdürmüþtür.
Oysa, söz konusu olan oligarþik yönetimin seçimleridir ve devrimci tutum bu
seçimlere iliþkindir. Dolayýsýyla, oligarþik yönetimin yýkýlmasýna ve yerine devrimci bir
halk iktidarýnýn kurulmasýna iliþkin stratejik
belirlemeler olmaksýzýn, seçimlere iliþkin bir
tutum belirlemek olanaksýzdýr.
Sözcüðün tam anlamýyla, söz konusu
olan, oligarþik yönetimin seçim politikalarýna karþý devrimci tutumun ne olduðudur.
Bu baðlamda, sorun, seçimlere katýlarak legal olanaklardan yararlanmak ya da seçimlere katýlmamak, yani seçimleri boykot
etmek deðildir. Devrimcilerin sorunu,
oligarþik yönetimin seçim politikalarýný
iþlemez hale getirmektir. Bir baþka deyiþle,
devrimcilerin görevi, oligarþinin seçimlerden
beklediði sonuçlarý elde etmesini önlemek
ve seçimleri kendi iktidarýný sürdürmek için
bir araç olarak kullanmasýný engellemektir.
Bu boyutu ile, sorunun özü, oligarþinin kitlelerin yükselen tepkilerini pasifize etmek
amacýyla seçimi gündeme getirmesi ve
buna karþý takýnýlacak tutumdur.
Ülkemizde yapýlan son iki genel seçim
ile önümüzdeki 24 Aralýk genel seçimlerinin ortak özelliði, 1982 Anayasasýnda yer
alan genel seçimler 5 yýlda bir yapýlýr hükmüne raðmen, 4 yýllýk aralýklarla yapýlmasýdýr. Bu olgunun gösterdiði tek gerçek,
oligarþik yönetimin seçimlerle elde ettiði sonuçlarýn, kendi istemlerine denk düþmeyecek kadar kýsa sürede tüketiliyor olmasýdýr.

!!

KURTULUÞ CEPHESÝ Eylül-Ekim 2002

S. Demirelin Mart ayýndan itibaren, bir an
önce seçim yapýlmalýdýr açýklamalarýnýn
gerçekliði de burada yatmaktadýr.
Bu somut olgular bile, devrimciler için
sorunun, seçimlere katýlýp-katýlmamak deðil,
oligarþinin seçim politikalarýnýn nasýl iþlemez
hale getirileceði þeklinde ortaya çýkarmaktadýr. Bu ise, devrimci propagandanýn, düzenin bütünsel eleþtirisine yönelik olmasý gereðinin bir yansýsýdýr. Bu boyutu ile devrimci
tutum, kitlelerin seçimlerde belli bir beklenti
içine sokularak pasifize edilmelerinin engellenmesidir. Bu açýdan da, devrimci propaganda, oligarþinin seçim politikalarýnýn teþhirine yönelik olmalýdýr ve seçim dönemlerinde daha da yoðunlaþtýrýlmalýdýr.
Ancak devrimciler, kendilerini sadece
propaganda ile sýnýrlandýramazlar. Kitlelerin
bilinçlendirilmesi tek baþýna yeterli deðildir,
ayný zamanda onlarýn devrimci öncünün
etrafýnda örgütlenmeleri ve eyleme sokulmalarý da gereklidir. Bu boyutu ile, politik
kitle örgütlenmesinin seviyesine ve devrimci mücadelenin geliþim düzeyine baðlý olarak, seçimlerin fiilen yapýlamaz hale getirilmesi gündeme gelecektir. Bu da kimi
durumlarda, kitlelerin seçimlerde oy kullanmamasý þeklinde boykot tutumundan,
seçim faaliyetlerinin engellenmesine ve

!"

seçimlerin yapýlamaz hale getirilmesine kadar bir dizi eylem ve tutum bütünlüðü taþýmak durumundadýr. Bu konuda 1980 sonrasýnda El Salvadorda FMLNnin seçimler
karþýsýndaki tutumu oldukca öðreticidir.
(Oldukça öðreticidir, çünkü FMLN içindeki
revizyonist KPnin tutumlarý, uygulamada
önemli sorunlar yaratmýþ ve eylemlerin etkinliðini sýnýrlandýrmýþtýr.)
Devrimciler, her durumda, oligarþik yönetimi teþhir ederken, yapýlacak seçimlerin
hiç bir þeyi deðiþtirmeyeceðini, bu anlamda oy kullanýp-kullanmamanýn hiç bir deðer taþýmadýðýný kitlelere anlatmak zorundadýrlar. Bu düzeyde bilinçlenmiþ kitlelerin,
bir bütün olarak oligarþinin seçim politikalarýna karþý eyleme girmeleri ise, boykot
sözcüðü ile tanýmlanamayacak kadar geniþ
kapsamlýdýr.
Bugün için devrimci güçlerin, oligarþinin
seçimlerini bir bütün olarak engellemeleri
olanaklý deðildir. Ancak bunun nedeni, devrimci güçlerin, kitle örgütlenmesi ile silahlý
gücü diyalektik bir bütünlük içinde geliþtirememiþ olmalarýdýr. Bu iki örgütlenmenin geliþmesine paralel olarak, oligarþinin seçimlerinin engellenmesi yönündeki faaliyetler
öne geçecektir. Bu konuda dünya devrimci pratiði pek çok deneyime sahiptir.

ERÝÞ YAYINLARI
Kitap ve Katalog isteme adresi:
Postfach 1414
55504 Bad Kreuznach
Deutschland

Ýnternet Adresi:
www.kurtuluscephesi.com
www.kurtuluscephesi.org
www.kurtuluscephesi.net
E-Mail Adresi:
erisyay@kurtuluscephesi.com
erisyay@kurtuluscephesi.org

MAHÝR ÇAYAN:
THKP-C/HDÖ :
ÝLKER AKMAN :
THKP-C/HDÖ :
THKP-C/HDÖ :
THKP-C/HDÖ :
THKP-C/HDÖ :
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM II-III
TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI-I
MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
OLÝGARÞÝ NEDÝR?
MARKSÝZM-LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL,
EYLEM KILAVUZUDUR-III
THKP-C/HDÖ VE 15 YIL
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ
VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
GRAMSCÝ ÜZERÝNE
REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU
ULUSAL SORUN ÜZERÝNE
BDS: BÝR PRAGMATÝK SAPMA
YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE
ZAFER BÝZÝM OLACAKTIR! [Ankara Davasý Savunmasý]
DEVRÝM PROGRAMLARI
RUS DEVRÝMÝNDEN ÇIKAN DERSLER
ESKÝ BÝR GERÝLLANIN EMEKÝ
PASS VE YENÝ ÇÖZÜMÜN FIRSATÇILIÐI

KURTULUÞ CEPHESÝ SEÇME YAZILAR-I
KURTULUÞ CEPHESÝ SEÇME YAZILAR-II
DEVRÝMCÝ MARÞLAR VE EZGÝLER
DÜNYADA VE TÜRKÝYEDE EKONOMÝK BUNALIM [Kurtuluþ Cephesi dergisinden]

