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Amerikan emperyalizminin Irakýn iþgaline yönelik askeri saldýrý öncesinde ortaya çýkardýðý
çeliþkiler ve bunlarýn geliþme dinamiklerine iliþkin bir deðerlendirme.

Ver-kurtul, al-ver-kurtul düþüncelerinin etkinliði içinde Kýbrýs sorununun çok yönlü niteliði ve bu sorun karþýsýnda küçük-burjuvazinin
yaklaþýmýný ele alan bir yazý.
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Leninin savaþlar karþýsýnda proletarya partisinin tutumunu ortaya koyduðu Sosyalizm ve Savaþtan bir bölüm.

Leninin Avrupa Birleþik Devletleri sloganý konusundaki deðerlendirmesi.

BREZÝLYA:
PT, LULA, LULA LIGHT
PORTO ALEGRE FORUMU

YENÝ
MAOÝST KP
ÜZERÝNE
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Ülkemiz sol yasalcýlarýnýn örnek gösterdikleri Brezilya PTsinin ve Ekim 2002 seçimlerinde
devlet baþkaný seçilen PT adayý Lulanýn evrimi ve Porto Alegrete toplanan küçük-burjuva
global aydýn forumu üzerine.
Gaby Weberin "Gerilla Bilanço Çýkarýyor" kitabýndan bir bölüm.

Onlar,
Halkýn
Devrimci
Öncüsüydüler.
Mücadelelerinin
ve sonuçlarýnýn
bilincinde
olarak
savaþtýlar.

TKP/MLnin kendisini "Maoist Komünist" Partiye dönüþtürmesi üzerine yaptýklarý açýklamalarýn kýsa bir deðerlendirmesi.
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V. Ý. Lenin

Sosyalizm ve Savaþ
(Parça)

Sosyalistlerin Savaþa Karþý Tutumlarý
Sosyalistler, halklar arasýndaki savaþlarý daima barbarca ve canavarca bulmuþlar ve kötülemiþlerdir. Bizim savaþa karþý tutumumuz gene de aslýnda burjuva pasifistleri ile anarþistlerden farklýdýr. Her þeyden önce, biz, bir yanda savaþlar ile öte yanda bir ülke içindeki sýnýf savaþýmlarý arasýndaki ayrýlmaz baðlýlýðý;
sýnýflar ortadan kaldýrýlmadan ve sosyalizm kurulmadan savaþlarýn ortadan kaldýrýlmasýnýn olanaksýzlýðýný ve iç savaþlarýn, örneðin, ezilen sýnýfýn ezene, kölenin köle sahiplerine, serflerin toprak beylerine, ücretli iþçilerin burjuvaziye karþý
verdikleri savaþlarýn haklýlýðýný, ilerici niteliðini ve gerekliliðini tamamen kabul
ederiz. Biz marksistler, hem pasifistlerden, hem anarþistlerden, her savaþýn ayrý
ayrý, Marxýn diyalektik materyalizmi görüþ açýsýndan, tarihsel bir incelenmesi
yapýlmasý gereðini kabul ederiz. Her savaþta kaçýnýlmaz bir biçimde olagelen
dehþete, zulme, sefalete ve iþkenceye karþýn, tarihte ilerici nitelikte pek çok savaþ vardýr; bu savaþlar (örneðin mutlakýyet ya da kölelik gibi) çok kötü ve gerici
kurumlarýn yýkýlmasýna ya da (Türkiye ve Rusyada olduðu gibi) Avrupada en
barbar despotluklarýn ortadan kalkmasýna yardým ederek, insanlýðýn geliþ- mesine
hizmet etmiþlerdir. Bunun için, bugünkü savaþýn da tek baþýna tarihsel özelliklerini
incelemek zorunluluðu vardýr.
Modern Zamanlarýn Tarihinde Savaþ Türleri
Büyük Fransýz Devrimi ile insanlýk tarihinde yeni bir çað açýlmýþtýr. O zamandan Paris Komününe kadar, yani 1789dan 1871e kadar, ulusal kurtuluþ
için verilen bazý savaþlarýn ilerici bir burjuva niteliði vardýr. Bir baþka deyiþle, bu
savaþlarýn baþlýca içerikleri ve tarihsel anlamlarý, mutlakýyeti ve feodalizmi devirmek, hiç deðilse bu kurumlarýn temelini sarsmak ya da yabancý boyunduruðundan kurtulmaktý. Onun içindir ki, bu savaþlar ilerici savaþlardý ve bu gibi savaþlar verilirken bütün içten devrimci demokratlar ile sosyalistler, feodalizmin ve
mutlakýyetçiliðin temellerini yýkan ya da en azýndan bu temelleri sarsan, ya da
yabancýlarýn baskýsýna karþý savaþým veren tarafa (yani burjuvaziye) daima sevgi
duymuþlardýr. Örneðin, Fransanýn verdiði devrimci savaþlar, yabancý topraklarýn
Fransýzlar tarafýndan yaðma edilmesi ve ele geçirilmesi gibi bir unsuru da içerdiði
halde, bu unsur, ihtiyar ve köleci Avrupadaki feodalizmi ve mutlakýyeti
paramparça eden bu savaþlarýn temel tarihsel anlamýný zerre kadar deðiþtirmemiþtir. Fransa-Prusya savaþýnda Almanya, kuþkusuz Fransayý soydu ama, bu
durum, gene de, milyonlarca Almaný feodal merkeziyetçilikten ve çar ile Napo-
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leon III gibi iki despotun zulmünden kurtaran bu savaþýn temel tarihsel özelliðini
deðiþtiremez.
Saldýrgan ve Savunucu Savaþ Arasýndaki Ayrým
1789-1871 dönemi, derin izler ve devrimci anýlar býrakmýþtýr. Feodalizmin,
mutlakýyetin ve yabancý zulmünün devrilmesinden önce proletaryanýn sosyalizm
için vereceði savaþýmýn geliþmesi olanaksýzdý. Böyle bir dönemin savaþlarý ile
ilgili olarak savunma savaþýnýn meþruluðu üzerine söz ederken, sosyalistler,
daima sonu ortaçað kurumlarýna ve köleliðe karþý devrime çýkacak olan bu amaçlarý gözönünde bulundurmuþlardýr. Savunma savaþý sözü ile sosyalistler, her
zaman bu anlamda haklý bir savaþý kastetmiþlerdir (W. Liebknecht de bir defasýnda bunu týpký böyle ifade etmiþtir). Sosyalistler, yalnýzca bu anlamda, anayurdun savunulmasý için verilen savaþlara ya da savunma savaþlarýna, meþru,
ilerici ve haklý savaþlar gözü ile bakmýþlar ve bakmaktadýrlar. Örneðin, yarýn,
Fas Fransaya, Hindistan Ýngiltereye, Ýran ya da Çin, Rusyaya... savaþ açsalar,
ilk saldýran kim olursa olsun, bu savaþlar, haklý savaþlar, savunma savaþlarý sayýlýrlar; ve her sosyalist, ezilen, baðýmlý, eþit olmayan devletin, ezen, köleci,
soyguncu büyükdevlete karþý kazanacaðý zaferi sevgi ile karþýlar.
Ama þöyle bir durumu gözünüzün önüne getirin: 100 kölesi olan bir köle sahibi, kölelerin daha adil bir daðýlýmý için 200 kölesi olan bir köle sahibine karþý
savaþa giriþiyor. Açýktýr ki, bu durumda, savunma savaþý ya da anayurdun
savunulmasý için savaþ deyimlerinin kullanýlmasý, tarihsel bakýmdan yanlýþ, ve
uygulamada, halkýn, iþin inceliðini aramayan ve bilisiz kimselerin, kurnaz köle
sahiplerince aldatýlmasý olur. Ýþte bugünkü emperyalist burjuvazi, köleliði saðlamlaþtýrmak ve güçlendirmek için köle sahipleri arasýndaki savaþý, ulusal ideoloji
ve anayurdun savunulmasý gibi sözlerle halka yutturmak istemektedir...
Pasifizm ve Barýþ Sloganý
Yýðýnlarýn barýþtan yana duygularý, çoðu zaman, bir protestonun baþlangýcýný,
savaþýn gerici niteliðine karþý kýzgýnlýðý ve yýðýnlarýn bu niteliðin bilincine vardýklarýný ifade eder. Bu duygudan yararlanmak, sosyal-demokratlarýn görevidir. Bu
anlamdaki her harekete, her gösteriye bütün güçleriyle katýlacaklar, ama devrimci bir harekete geçilmeden, toprak ilhaklarý olmadan, uluslara tahakküm edilmeksizin, yaðmasýz, þimdiki hükümetler ile egemen sýnýflar arasýnda yeni yeni
savaþlarýn tohumlarý atýlmaksýzýn barýþýn mümkün olabileceðini söyleyecek, halký kandýrmayacaktýr. Halkýn bu þekilde aldatýlmasý hasým hükümetlerin gizli politikalarýna hizmet etmek ve bunlarýn karþý-devrimci planlarýný kolaylaþtýrmak demektir. Sürekli ve demokratik barýþ isteyen herkes, hükümetler ile burjuvaziye
karþý, bir iç savaþtan yana olmak zorundadýr.
Uluslarýn Kendi Kaderlerini Tayin Hakký

"

Bugünkü savaþta halkýn burjuvazi tarafýndan en yaygýn aldatýlma biçimi, yaðmacý amaçlarýný ulusal kurtuluþ ideolojisi maskesi arkasýna gizlemeleridir. Ýngilizler Belçikalýlara, Almanlar Polonyalýlara vb. özgürlük vaad ediyorlar. Gördüðümüz gibi, bu savaþ, aslýnda dünyadaki uluslarýn çoðunluðunu ezen ülkelerin, bu
zulüm ve sömürüyü derinleþtirmek ve geniþletmek savaþýdýr.
Uluslarýn ne türden olursa olsun ezilmelerine karþý savaþým vermeksizin, sosyalistler, asýl büyük hedeflerine ulaþamazlar. Bu yüzden sosyalistler, ezen ülkelerin (özellikle sözde büyük devletlerin) sosyal-demokrat partilerinden, ezilen
uluslarýn, sözcüðün politik anlamýyla kendi kaderlerini tayin hakkýný, yani politik
baðýmsýzlýk hakkýný tanýmalarýný ve bu hakký savunmalarýný istemelidirler. Büyük
bir ulusun ya da sömürgeleri olan bir ulusun sosyalistleri, eðer bu hakký savunmuyorsa þovenisttir.
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Bu hakkýn savunulmasý hiçbir biçimde küçük devletlerin kurulmasýný özendirmek deðildir; tersine, daha özgür, korkudan uzak ve bu yüzden daha geniþ
ve daha evrensel büyük devletlerin ve devletler federasyonunun kurulmasýný
hazýrlamaktýr. Bu büyük devletler, yýðýnlar için daha yararlý olduðu gibi, ekonomik geliþmeye de daha elveriþlidir.
Ezilen uluslarýn sosyalistleri ise, hem ezen, hem de ezilen azýnlýklarýn iþçilerin
(örgütlenme dahil) tam bir birliði için savaþým vermelidir. Bir azýnlýðýn ötekinden
yasalar yoluyla ayrýlmasý fikri (Bauer ve Rennerin savunduklarý sözde kültürdeulusal özerklik) gerici bir fikirdir.
Emperyalizm, dünya uluslarýnýn bir avuç büyük devletçe gitgide daha fazla
ezilmesi çaðýdýr, bu yüzden uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký tanýnmaksýzýn, emperyalizme karþý, uluslararasý sosyalist devrim için savaþým vermek olanaksýzdýr. Baþka uluslarý ezen ulus özgür olamaz (Marks ve Engels). Kendi
ulusunun baþka uluslarý ezmesine gözyuman bir proleter, sosyalist bir proleter
olamaz.
Lenin,
Sosyalizm ve Savaþ,
s. 11-14. 30-31

#

KURTULUÞ CEPHESÝ Ocak-Þubat 2003

Irak,
Bölgesel ve Emperyalistler Arasý
Çeliþkilerin Katalizatörü mü?

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 hak-
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lý ve meþru gösterebilmek amacýyla ortaya
attýklarý iddialar ne denli düzmece, yüzeysel ve bir askeri saldýrýyý hiçbir biçimde
meþrulaþtýramayacak nitelikte olsalar bile,
saldýrýnýn kaçýnýlmazlýðý herkes tarafýndan
kabul edilir olmuþtur.
Bundan dört ay önce 69. sayýmýzda yayýnlanan Irak yazýsý bu satýrlarla baþlýyordu.
Ve Þubat 2003e girildiðinde Amerikan emperyalizminin Iraka yönelik saldýrýsý birkaç
haftalýk bir olgu haline gelmiþtir.
Aradan geçen dört ay içinde Amerikan
emperyalizmi askeri yýðýnaðýný medyada
fazlaca yer almayacak þekilde tamamlarken,
yer yer yayýnlanan savaþ senaryolarýyla, savaþtan çok savaþ sonrasýna iliþkin kamuoyu hazýrlanmaya baþlanmýþtýr.
Ancak Amerikan emperyalizmi, kamuoyu oluþturmak amacýyla milyonlarca dolarý medyaya aktarmasýna raðmen, kendisinin büyük askeri gücü karþýsýnda, deðil
Saddamýn, hiç bir ülkenin birkaç gün ya
da haftadan daha fazla dayanamayacaðý
propagandasý yapmasýna raðmen, dünya kamuoyunda istediði oluþumu saðlayamamýþtýr.
Hernekadar Amerikan emperyalizmi
kendi savaþýna destek verecek bir kamuoyu saðlayamamýþsa da, dünya çapýnda savaþ karþýtý gösteriler, geniþ halk kitlelerinin
sessizliði içinde küçük umut damlalarý olarak kalmýþtýr.
Amerikan emperyalizminin Iraka yönelik saldýrýsýnýn nasýl olacaðý, Irakýn nasýl iþgal
edileceði, iþgal sonrasýnda oluþturulacak yönetimin ne olacaðý fazlaca önemli deðildir.
Iraka ister kuzeyden ve güneyden ayný anda saldýrýlsýn, ister kuzeyden Türkiye oligarþisinin ordusuyla birlikte saldýrý düzenlensin
ya da Kuzey Iraktaki kürt gruplarý doðrudan savaþýn içinde yer alsýn, mevcut durumda hiç birþeyi deðiþtirmeyeceði gibi, gelecekteki geliþmeleri de belirlemeyecektir. Bu
konuda ülkemiz medyasýnda Amerikan
emperyalizminin dolarlarýyla yayýnlanan haberlere bakýldýðýnda ise, neredeyse herþey
savaþ sonrasýnda Irakýn paylaþýmý için masaya oturmak, masada yer almakla baðlantýlý hale getirilmiþtir.
Kýbrýstan ABye kadar tüm uluslararasý
konularda egemen olan küçük-burjuva anlayýþla medyada yayýnlanan düzmece savaþ sonrasý senaryolarý, ne kadar savaþa
destek verirsen, o kadar alýrsýn mantýðýyla
kamuoyuna sunulmaktadýr. Ekonomik kriz

içinde bulunan, halkýn artan oranda yoksullaþtýðý ve özellikle de küçük-burjuvazinin
mülksüzleþtirildiði bir dönemde, T. Özalýn
bir koyup üç alma mantýðý, tüccar zihniyetiyle ucuza alýp, pahalýya satma mantýðýna dönüþtürülmüþtür. (Yap-iþlet-devret)
Bugün 3 Kasým seçimlerinin muzaffer
demokrat müslüman kardeþlerimiz, günah bizden gitti söylemiyle Amerikan emperyalizminin yanýnda savaþ hazýrlýklarýný tamamlarken, Tayyip Erdoðan, Irak harekatýnýn baþýnda denklem dýþý kalýnmasý halinde harekâttan sonraki geliþmeleri yönlendirecek konumda olmanýn da mümkün olmayacaðýna iliþkin fetva vermeye baþlamýþtýr.
Türkiyenin uzun vadeli çýkarlarý
ve hatta Allah muhafaza güvenliði
tehlikeye girebilir. Ülke çýkarlarýný korurken çetin gerçeklerle yüzyüze geldiðimizi, ülkenin çýkarlarýna halel
getirmemek için zor kararlar vermek
zorunda olduðumuzu herkes biliyor.
Herkes bilmelidir ki, bizim ahlaki önceliðimiz tabii ki barýþ ve tüm insanlýðýn selametidir. Ama siyasi önceliðimiz biricik Türkiyemiz ve Türkiye
nin bekasýdýr.*
Iraka yönelik askeri saldýrý henüz baþlamadan Tayyip Erdoðan ve AKPnin Amerikan emperyalizminin yanýnda saf tutmalarý,
savaþýn ilk somut sonucu olarak ortaya
çýkmýþtýr. Artýk AKP etrafýnda toplanmýþ hiçbir þeriatçý, demokrat müslüman, kendi
ideolojilerinin ve siyasal görüþlerinin tutarlýlýðýndan söz edemeyeceklerdir. Devrimci
mücadelenin aðýr baský koþullarý altýnda tutulduðu ve eski solcularýn globalizm söylemiyle emperyalizmin saflarýna geçtiði bir
süreçte, elde kalan tek temiz ve namuslu
kesim olarak kendilerini sunan þeriatçýlarýn
zafer günleri fazla uzun sürmemiþtir.
Irak saldýrýsý daha baþlamamýþken ortaya çýkan ikinci olgu ise, ülkemizdeki þeriatçýlarýn, tüm ümmetçi söylemlerine karþýn
milliyetçi ve þovenist olduklarýdýr.
Böylece þeriatçýlýðýn sýnýfsal temelini
oluþturan küçük ve orta sermaye kesimlerinin sýnýfsal niteliði de belirgin biçimde görünür olmuþtur. Ve kimilerinin savladýðý gibi,
bu küçük ve orta sermaye kesimlerinin,
sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde görülen
* Tayyip Erdoðanýn 4 Þubat 2003 tarihli AKP grubunda yaptýðý konuþma.
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anti-emperyalist milli burjuvaziyle uzaktan
yakýndan iliþkisi yoktur. Bu kesimler, eski
dönemin milli burjuvazisi gibi, kendine ait
milli (ulusal) pazara sahip olmaktan çok,
emperyalizmle iþbirliði yaparak kendini güçlendireceðini düþünmektedir. Bu nedenle,
þeriatçýlýkta kendini siyasal olarak ifade
eden küçük ve orta sanayi ve tüccar sermayesi, emperyalizmin mevcut iþbirlikçilerinin yerine kendilerinin geçirilmesini
istemektedirler. Bu yüzden, emperyalizmin
her türden isteðini canla-baþla karþýlamak
ve hatta olabildiðince daha fazlasýný gönüllü
olarak yapmak durumundadýrlar. Onlarýn,
emperyalizmin iþbirlikçisi olabilmek için yapamayacaklarý þey yoktur.
Bugün, ülkemiz siyasetinde meydana
gelen geliþmeler, asýl olarak oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflarýn kendi içlerindeki çeliþkilerin keskinleþmesini getirmektedir.
Diðer bir ifadeyle, 3 Kasým seçimleri öncesinde kendilerini AKP çevresinde toplayan
bu sömürücü sýnýflar, yeniden ayrýþma sürecine girmiþlerdir.
Irak saldýrýsýnda Amerikan emperyalizminin yanýnda yer alarak, kendilerine yeni pazar bulacaðýný sanan ve asýl olarak AKP yönetiminde aðýrlýklý yere sahip olan kesimler, iþgalci Amerikan askerlerine bisküvi, fýndýk, fýstýk satarak geliþeceklerini ve MusulKerkük petrollerinden alýnacak komisyonla
büyüyeceklerini düþünmektedirler.
Diðer yandan, bugüne kadar müslüman
kardeþ edebiyatýyla kendini avutan, dünya
fiyatlarýnýn altýnda verdikleri fiyatlarla müslüman ülkelere mal satan kesimler, Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsý ve iþgaliyle birlikte bu pazarlardan da olacaklarýndan korkmaktadýrlar.
Turizm alanýnda faaliyet gösteren þeriatçý ve laik tüm kesimler ise, bu savaþta
en aðýr faturayý kendilerinin ödeyeceðini çok
iyi bilmektedirler.
Tüm bu kesimler, T. Erdoðanýn Denklemin dýþýnda kalan karar mekanizmasýnda
da yer alamaz tehdidini ne kadar ciddiye
alýrlarsa alsýnlar, karþý karþýya olduklarý durumdan kurtulamayacaklarýný hissetmektedirler. Oysa ödeyecekleri bedel, tahminlerinden çok daha fazla olacaktýr.
Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsý
ve saldýrý sonrasýndaki iþgal senaryolarýnýn
tozu dumaný arasýnda gözlerden kaçan küçük olgular vardýr. Ýþte bu küçük olgulardan birisi Avustralyanýn Amerikan em-

peryalizminin her türden savaþýnda ve savaþ
çýðýrtkanlýðýnda ön saflarda yer almasýdýr.
1915te Ýngiliz emperyalizmiyle birlikte
Anadolu topraklarýný iþgale gelen ANZAKlarýn torunlarý, 1960larda Vietnam Savaþýnda
Amerikan emperyalizminin saflarýnda savaþmýþlar ve bugün Irak saldýrýsýnda özel güçleriyle ön saflarda yer almaktadýr.
Avustralya tarihi, tarihin en büyük acýlarýný çekmiþ, aþaðýlanmýþ bir halkýn, dünyanýn mazlum, acý çeken halklarýna karþý yürütülen emperyalist savaþlarýn ön saflarýnda
yer almasýnýn tarihidir. Bir taraflarýyla Ýngiliz
aristokrat kültürünün parçasý olmakla övünen, diðer taraflarýyla yeni Amerikalý olduklarýný düþünen ve bu yüzden saldýrgan,
pervasýz Amerikalý tipine özenen Avustralyalýlar, dünyanýn uzak bir köþesinde bulunmanýn avantajýyla dünya halklarýnýn dikkatlerini fazlaca çekmemiþlerdir. Ama bugün,
Amerikan emperyalizminin yanýnda yer alan
Ýngilizlerle birlikte fiili savaþ gücü olarak Irak
saldýrýsýnda ve iþgalinde yer alan üçüncü ülke durumundadýr.
Olaylara global baktýðýný sanan küçükburjuva diyecektir ki, Avustralyanýn küçük
bir askeri birlikle bu savaþta ve iþgalde yer
almasýnýn ne önemi var?
Olay basittir!
Eðer Tayyip Erdoðanýn söyledikleri doðruysa, yani denklemin dýþýnda kalan karar
mekanizmasýnda da yer alamazsa, bugün
Irakýn yaðmalanmasýný ifade eden masa
nýn üç sahibi bugünden bellidir: Amerika,
Ýngiltere ve Avustralya.
Amerikan ve Ýngiliz emperyalizminin Orta-Doðuya iliþkin planlarý ve tasarýlarý yeterince bilinmektedir. Bu nedenle paylaþým
masasýndan (tabii olursa) neler alacaklarý bugünden bellidir. Belli olmayan ise Avustralyanýn ne alacaðýdýr.
Konuyu algýlayabilmesi için globalist
küçük-burjuvanýn, durup geçmiþ yýllarý
anýmsamasý gerekmektedir. Ýnsanlarýn dünü
ve yarýnýný önemsememeyi bir marifet zanneden bu globalist küçük-burjuva, þüphesiz biraz zorlanacaktýr. Yine de, bu ülkenin,
bu coðrafyanýn bir yerinde GAP adýnda bir
þeyin olduðunu anýmsayabilir. Ve o zaman,
GAPla Avustralyanýn yakýn ilgisini de anýmsama olasýlýðý vardýr.
GAP olayýyla ilgisi olan herkesin çok iyi
bildiði gibi, GAPýn tamamlanamamasýnda
en önemli güçlerden birisi de Avustralya
dýr. Amerika, Ýngiltere ve Avustralyada faa-
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liyet yürüten uluslararasý gýda tekelleri için
GAP, kendilerinden baþka kimseye yar edilemeyecek kadar büyük bir projedir. Ýþte
gözleri Musul-Kerkük petrolünden baþka
birþey göremeyecek kadar körleþmiþ olanlar, Irakýn iþgali ile ortaya çýkacak büyük
Mezopotamya topraklarýný da görememektedirler.
Bu öylesine çok yönlü bir paylaþým ortaya çýkarmaktadýr ki, baðýmsýz ya da baðýmlý Kürdistanýn kurulup kurulmayacaðýný
da belirleyecek niteliktedir.
Globalist küçük-burjuva anýmsayamasa da, Avustralya, GAPýn tümüyle iþletilmesine talip olmuþtur. Bu talepleri yerine getirilmediði için, Avustralya, tüm uluslararasý
iliþkileri kullanarak GAPýn finansmaný için
kredi verilmesini bugüne kadar engellemeyi
baþarmýþtýr.
Þüphesiz globalist küçük-burjuvanýn
anýmsamakta zorlandýðý GAP-Avustralya
iliþkisi, bölgede yaþayanlar tarafýndan çok
iyi bilinmektedir. Her yeni Avustralya büyükelçisinin ilk iþ olarak GAP bölgesini ziyaret etmesi ve bu ziyaret sýrasýnda yerel
yöneticilerle sýcak görüþmeler yapmasý,
neredeyse alýþýlmýþ haberler durumundadýr.
Örneðin, 2001 yýlýnýn Ekim ayýnda yayýnlanan haberde þunlar söylenmektedir:
GAP Bölgesi, bugünlerde Avustralyanýn yeni büyükelçisi Jonathan
Philipi aðýrlýyor. Ankaradaki yeni görevine Temmuz ayýnda baþladýðý öðrenilen Jonathan Philipin gezisini,
bölgeyi tanýmak için yaptýðý belirtiliyor.
Ýsrail ve ABDli giriþimcilerin yaptýðý ziyaretlerin ardýndan, Türkiyeye
yeni atanan Avustralya Büyükelçisinin
de Diyarbakýra gelmesi, þu tür deðerlendirmeleri gündeme getirdi:
Bütün bu ziyaretler, GAPýn yakýn
gelecekte büyük yatýrýmlara gebe olduðunun göstergesi sayýlabilir.
Gerçekte ise, dünya tarýmsal üretiminin
uluslararasý tekellerin tam denetimine geçirilmesi anlamýna gelen su kaynaklarý sorunu, Irakýn iþgali ile birlikte önemli bir aþamaya gelmiþ olacaktýr. Fýrat ve Diclenin kullanýmý, daha tam deyiþle, Fýrat ve Dicle sularýyla sulanacak tarýmsal arazilerin ortaya
çýkartýlmasý ve bunlarýn denetime alýnmasý,
Orta-Doðu petrolünün denetime alýnmasý
kadar büyük bir deðiþim anlamýna gelmektedir. Ama bu deðiþimden kârlý çýkacak-

larýný sananlar da vardýr.
Örneðin GAPýn ve bir bütün olarak Fýrat ve Dicle sularýnýn Amerikan emperyalizmi ve ortaklarý tarafýndan (burada Avustralya taþaron olacaktýr) denetime alýnmasýnýn
Kürtler açýsýndan büyük bir avantaj olacaðýný düþünenler de vardýr. Bu düþünce sahipleri, Irak petrolünün (Musul-Kerkükün)
denetiminin Kürtlere býrakýlmayacaðýný da
çok iyi bilmektedirler. Dolayýsýyla petrol
dýþýnda kalan Fýrat ve Diclenin denetimiyle,
hem ekonomik olarak, hem de siyasal olarak Kürt burjuvazisinin güçleneceðini düþünmektedirler.
Bu ve benzeri düþünceler, emperyalizmin ne olduðu konusunda hiçbir fikre sahip
olmayan, emperyalizmin girdiði ülkelere
medeniyet getirdiðini sananlarýndýr. Ýçlerinde akýllý olanlarý ise, emperyalizmin bu
kaynaklarý yerel otoritelere býrakmayacaðýný, ancak yerel otoritelerin emperyalizmin iþbirlikçisi burjuva haline gelebileceðini,
dolayýsýyla bu yönde giriþimde bulunanýn bu
iþten kârlý çýkacaðýný düþünmektedirler.
Öncelikle bilinmesi gerekir ki, emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemleri ile iþgal
edilmiþ topraklarýn sömürgeleþtirilmesi yöntemleri bir ve ayný deðildir. Birincisi, geliþen
ve geliþme potansiyeline sahip anti-emperyalist ve ulusalcý hareketleri pasifize etmek
amacýyla yerli iþbirlikçilerin görüntüsel
mülkiyetine dayanýrken, ikincisi, doðrudan
askeri bir iþgale dayandýðý için, böyle bir
görüntüye ihtiyacý yoktur.
Ýkinci olarak, Fýrat ve Dicle, sanýldýðý gibi,
sadece Kürtlerin sahip olduklarý ve Kürdistan devleti kurulduðunda tümüyle kendilerine ait olacak bir su kanalý deðildir. Bunun
böyle olmadýðýný anlamak için, sadece Atatürk barajý ve bu barajdan verilecek su miktarý nedeniyle meydana gelen anlaþmazlýðýn
Türkiye ile Suriyeyi savaþýn eþiðine getirdiðini anýmsamak bile yeterlidir. Bu çatýþmada
Irakýn bugüne kadar bir taraf olmamasýnýn
nedeni ise, suya dayalý tarýmsal üretiminin
büyük boyutlarda bulunmamasýndan kaynaklanmaktadýr.
Bugün Irakýn iþgalinin ortaya çýkaracaðý
ilk büyük paylaþým ve çatýþma dinamiði petrolden çok, su kaynaklarý ve bu kaynaklarýn denetimi konusunda olmaktadýr.
Avustralya, gerek Anadoludaki, gerekse
Iraktaki mevcut ve potansiyel tüm tarýmsal
üretim alanlarýnýn iþletilmesine adaydýr. Bunu gerçekleþtirebildiði oranda, bugün elin-
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de tuttuðu dünya yün üretim tekelini daha
da güçlendireceðini ve büyük emperyalist
ülkeler safýna katýlacaðýný hesaplamaktadýr.
Böylece, Uzak-Doðu'da Japonya'nýn pazarlarýný ele geçireceðini düþünmektedir.
Bu hesaplarda, bu coðrafyanýn insanlarýna biçilen rol ise, bu tarýmsal iþletmelerde düþük ücretli iþçi olarak çalýþmaktýr.
Ancak, emperyalizmin tüm hesaplarýnda
olduðu gibi, bu paylaþým hesabýnda da hesaba katýlmayan, tarihin yapýcýsý ve devindiricisi olan sýnýf mücadeleleridir. Irakýn iþgali, ulusal ya da dinsel görünüm altýnda da
olsa, bölgedeki sýnýfsal çeliþkileri olabildiðince keskinleþtirecektir.
Su kaynaklarý denetim altýna alýnmýþ ve
çevresi askeri olarak kuþatýlmýþ bir Suriye,
Irak iþgalinden sonra ortaya çýkacak ilk büyük çatýþma alaný olacaktýr (Burada anýmsatalým ki, GAPýn en büyük destekçilerinden bir diðeri de Ýsraildir).
Ýkinci çatýþma dinamiði ise, iþgal edilmiþ
topraklarda yaþayan Arap nüfusun ucuz iþgücü olarak kuzeydeki tarýmsal topraklara
göç ettirilmesidir. Bu da, uzun dönemli bir
ulusal-ýrksal çatýþma dinamiði anlamýna gelmektedir.
Üçüncüsü, Amerikan emperyalizminin
haydut devletlerinden birisi olan Ýranýn
destabilize edilmesidir (istikrarsýzlaþtýrýlmasý).
Ve nihayet, Orta-Doðudaki tüm gerici
Arap rejimlerinin doðrudan emperyalizmin
sömürge valileri tarafýndan yönetilmesi
gündemdedir. Þüphesiz globalist küçükburjuva ile ulusal sorunlarýnýn emperyalizmin iþbirlikçiliði ile çözüleceðini düþünen
Kürt milliyetçileri, Irakýn iþgali ile bölgedeki gerici rejimlerin çökeceði ve demokrasinin geleceði hayalini kurmaktadýrlar. Oysa
ki, sözkonusu olan gerici rejimlerin yýkýlarak yerlerine demokrasi kurulmasý deðil,
bu ülkelerin doðrudan yönetimidir. Tarihi
yeniden okuduklarýnda göreceklerdir ki,
emperyalizm girdiði hiç bir ülkede demokratik bir yönetim kurmamýþtýr ve kuramaz
da. Bu emperyalizmin doðasýna aykýrýdýr.
Ýþte bu çatýþma ve istikrarsýzlýk potansiyelini içinde taþýyan Irak savaþý ve iþgali, ayný zamanda emperyalist ülkeler arasýndaki
çeliþkinin keskinleþmesine neden olmaktadýr.
Bilindiði gibi, 1997 yýlýnda baþlayan Asya
Krizi, giderek dünya emperyalist sisteminin
bütününü kapsayan genel bunalýma dönüþ-

müþtür. Düne kadar, eþitsiz ve sýçramalý geliþim yoluyla Amerikan emperyalizmini pek
çok alanda geçmiþ olan Japonya, bu genel
bunalýmdan en çok etkilenen ilk emperyalist ülke olmuþtur. Nerdeyse ülke içinde üretim ve tüketim durmuþ, ihracat orta büyüklükte bir Avrupa ülkesinin seviyelerine düþmüþtür. Alýnan tüm önlemlere raðmen, bugün Japon ekonomisi durgunluktan (resesyon) çýkabilmiþ deðildir. Ve þimdi, geçmiþ
yýllarýn diðer geliþen emperyalist gücü Almanya resesyona girmiþtir.
Sosyalist sistemin varlýðýný sürdürdüðü
koþullarda emperyalistler arasýndaki entegrasyon, genel bunalým koþullarýnda resesyona giren emperyalist ülkenin diðerleri tarafýndan desteklenmesini gündeme getiriyordu. Ancak 1997den sonra geliþen olaylar, resesyon içindeki emperyalist ülkenin
yalnýz býrakýldýðýný ve tecrit edildiðini göstermektedir. Bugüne kadar Japonyaya karþý
uygulanan emperyalist ülke politikalarý, bugün Almanya için gündemdedir. Artýk Amerikan emperyalizminin sosyalizm denizinde
ada olma korkusu kalmamýþtýr.
Almanya, Japonya olayýndan korkmakta
ve bu duruma düþmemek için yeni iliþkiler
ve ittifaklar geliþtirmeye çalýþmaktadýr. Bu
nedenle, Amerikan emperyalizmi ile çýkarlarý çeliþen her kesim ve her ülkeyle baðlar
kurma eðilimindedir. Ama, öte yandan bunlarý somutlaþtýrabilmek için, gerekli araçlara ve bakýþ açýsýna sahip deðildir. Bu da Almanyada iktidarda bulunan SPD-Yeþiller
koalisyonunun ne yapacaðýný bilmeyen, belirsiz politikalarýna yansýmaktadýr.
Diðer yandan ise, Amerikan emperyalizminin globalizm uygulamalarýndan büyük
ölçüde etkilenmiþ ve giderek kendi iç pazarýnda güç kaybýna uðramýþ olan Alman
sermaye kesimleri, bir yandan milliyetçiýrkçý söylemi geliþtirirken, diðer yandan Irak
saldýrýsý ve iþgalinin ortaya çýkaracaðý yeni
dünyada yer kapamama telaþýna girmiþtir.
Daha tam deyiþle, düne kadar emperyalist
paylaþýmdan ne kadar pay alacaðýnýn kaygýsý taþýyan Alman iç pazarýna üretim yapan
sermaye kesimleri, bugün paylaþýmdan pay
verilmeyeceði kaygýsýna kapýlmýþtýr. Bu da,
Almanyada sað partilerin artan oranda
Amerikan yanlýsý politikalara angaje olmalarý sonucunu doðurmaktadýr.
Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsý
ve iþgaline karþý Almanyanýn Fransa ile geliþtirdiði görüntüsel ittifak sonrasýnda Ýn-
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gilterenin yedi AB ülkesiyle birlikte* Amerikayý destekleyen bildiri yayýnlamalarý Avrupa Birliðinin geleceðini belirsizleþtirmiþtir.
(Bir zamanlarýn dýþiþleri bakaný Ýhsan Sabri
Çaðlayangilin deyiþiyle, Amerika, Avrupa
nýn altýný oymuþtur.)
Bugün emperyalist ülkeler arasýndaki
komünizme karþý olma ekseninde kurulmuþ olan eski dengeler bulunmamaktadýr.
Bu dengelerin yeniden nasýl kurulacaðý ise
belirsizlik içindedir. Þu ya da bu bakýþ açýsýyla dünyanýn geleceðine iliþkin oluþturulan senaryolar ise, varolan olgularý, özellikle emperyalizm olgusunu çarpýttýðýndan
hiç bir deðere sahip deðildir. Bunlar içinde
en popüler olaný, sol adýna ortaya atýlan ve
pek çok kesim tarafýndan mantýklý bulunan dünyanýn Roma Ýmparatorluðu dönemindeki gibi Amerikan Ýmparatorluðu tarafýndan yeniden dizayn edildiði senaryosudur. Ülkemizdeki sol yayýnlara bakýldýðýnda, en sýk karþýlaþýlan sözcük de Amerikan
imparatorluðu olmaktadýr.
Örneðin, Ekmek ve Adalet, Amerikan
saldýrganlýðýna karþý yapýlan eylemlerde,
çeþitli nedenlerle, bilinçli ya da bilinçsiz en
çok atýlan sloganlardan biri savaþa hayýr ve
yaþasýn barýþ! diye bir saptama yaptýktan
sonra þöyle yazmaktadýr: Örneðin neden,
somut durumu ifade eden, Amerikan saldýrganlýðýna hayýr ve halklar Amerikan imparatorluðuna karþý direnmelidir veya benzer anlamlar ifade edecek sloganlar haykýrýlmýyor?**
Görüldüðü gibi, Amerikan imparatorluðu, neredeyse sorgulanmaksýzýn benimsendiði gibi, sloganlaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Negrinin Ýmparatorluk kitabýnýn Ýngiliz finansmanýyla yayýnlanmasýyla birlikte
yaygýnlaþan bu görüþe göre, dünya Amerikan Ýmparatorluðunun egemenliðine girmektedir. Buna göre, artýk emperyalist aþama sona ermiþ, doðrudan emperyal aþamaya gelinmiþtir! Doðal olarak, bu teori, tüm
emperyalist ülkeleri ortadan kaldýrmakta ve
giderek Amerikan imparatorluðunun eyaletleri olarak tanýmlamak durumundadýr.
Bunun doðal ve mantýki sonucu ise, emperyalistler arasý çeliþkinin ortadan kalktýðýdýr.

* Bu ülkeler, Ýngiltere, Ýspanya, Ýtalya, Portekiz, Danimarka, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti
olarak beþ asil, üç yedek AB üyesidir.
** Ekmek ve Adelet, Sayý: 45, 26 Ocak 2003

Ýþte böylesi teorilerin ortalýkta uçuþtuðu
bir dönemde Irak olayý, bir kez daha emperyalizm olgusunu ve emperyalist ülkeler
arasýndaki çeliþkiyi görünür hale getirmiþtir.
Olgusalcý küçük-burjuva sosyolojisiyle ekonomik ve siyasal olaylarý deðerlendirmeye
kalkanlar, geliþen olaylarý kavrayamamýþ ve
bu nedenle soyut senaryolarla günleri geçirmiþlerdir. Bugün her þey somuttur. Amerikan emperyalizmi sosyalizm denizinde
ada olmamak amacýyla II. yeniden paylaþým savaþýndan sonra yürüttüðü dünya jandarmalýðý döneminde kaybettiði ve aslýnda
kendisine ait olduðunu düþündüðü dünya
pazarlarýný yeniden ele geçirmeye yönelmiþtir. Kendisinin komünizme karþý savaþýnda
büyük askeri harcamalar yaparken, diðer
emperyalist ülkelerin bu harcamalara yeterince katký vermediðini, bunun sonucu olarak diðerlerinin ekonomik olarak güçlendiklerini düþünmektedir.
Bu bakýþ açýsýyla, Amerikan emperyalizmi, elindeki askeri gücü kullanarak, 1991
sonrasýna iliþkin yapýlmýþ paylaþýmda kendine düþen alanlarda, kesin ve mutlak egemenlik kurmak istemektedir. Bu nedenle,
Taliban, Usame bin Ladin gibi eski anti-komünist dostlarýyla iþe baþlamýþ ve sýra
Ýrana karþý bir güç olarak kullandýðý eski
dost Saddama gelmiþtir.
Günümüzdeki geliþmelerin yanlýþ deðerlendirilmesinin ve olmadýk senaryolar yazýlmasýnýn bir nedeni de, Sovyetler Birliðinin
daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda ortaya çýkan pazarlarýn emperyalist ülkeler tarafýndan nasýl
paylaþýldýðýna iliþkin bir bilginin kamuoyuna yansýmamýþ olmasýdýr.
Ýlk görünen, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmasýndan sonra, sosyalist blokun Avrupa
kesimirir ABnin emperyalist ülkelerine býrakýldýðý ve alt sýnýrýnýn Kosova-Makedonya
olarak çizildiðidir.
Ancak geliþmeler göstermektedir ki, emperyalistler arasýnda dünyanýn yeniden paylaþýmýna iliþkin mutabakat çok net deðildir. Yeni pazarlar, emperyalist ülkelere yakýnlýða baðlý olarak daðýtýlmýþ olmakla birlikte, diðerlerine açýk kapý býrakýlmýþtýr. Bu
nedenle, örneðin, Amerikan emperyalizmi
Kafkas bölgesinde belirleyici bir güç durumundayken, Almanya, Gürcistan aracýlýðýyla Kafkas bölgesinde etkili olmaya çalýþmaktadýr. Benzer bir durum Avrupa için de sözkonusu olmaktadýr. Almanya, ABnin en
büyük ve en etkili ülkesi konumuyla arka
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bahçesi olarak düþündüðü Polonya, Çek
Cumhuriyeti ve Macaristanda Amerikanýn
görünmeyen gücü son yayýnlanan sekizler
bildirisiyle ortaya çýkmýþtýr.
Emperyalistler arasýndaki gizli anlaþmalarý bilmek durumunda deðiliz. Ancak bunlarýn bilinmesi de çok önemli deðildir. Görünen tek gerçek, emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkilerin keskinleþtiðidir. Dünya ekonomik bunalýmý koþullarýnda bu çeliþkilerin
geliþme dinamikleri çok daha hýzlý olmaktadýr. Tek kutuplu dünya, bir kez daha emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkinin belirleyici olduðu bir süreç oluþturmaktadýr. Iraka
yönelik askeri saldýrýyý haklý ve meþru gösterebilmek amacýyla yürütülen her türlü propaganda ve dezinformasyon faaliyetleri, ayný
zamanda gelecekteki iç çatýþmalar için dünya kamuoyunu hazýrlamaya hizmet etmektedir.
Günümüzde bu geliþmelerin daha hýzlý
yaþanacaðý ülke ise Almanya olmaktadýr.
Gerek emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkinin keskinleþmesi, gerekse içinde bulunduðu resesyon, Almanya içinde yeni politik
geliþmelerin ortaya çýkmasýný hýzlandýrmaktadýr. Almanyanýn Fransayla kurduðu
ittifakýn geleceði de, Alman finans-kapitalinin kendi içindeki çeliþkilerinin sonuçlarýna
göre biçimlenecektir. Dolayýsýyla, Irak saldý-



rýsý ve iþgaliyle birlikte, bir yandan Orta-Doðuda, diðer yandan Almanya eksenli Avrupada olaylarýn belirleyici olacaðý bir döneme girilmektedir.
Ýþte Amerikan emperyalizminin Iraka
yönelik askeri saldýrýsý ve iþgal hazýrlýklarýnýn
ortaya çýkardýðý çeliþkiler ve geliþmeler, özet
olarak bunlardýr.
Bütün bunlar içinde hesaba katýlmayan
tek güç ise, dünya devrimci hareketidir.
Dünya çapýnda küçük-burjuva ideolojisinin
soldaki egemenliðine dayanan bu olgu, emperyalistlerin daha da pervasýzlaþmasýna neden olmaktadýr. Ama unuttuklarý gerçek ise,
devrim mücadelelerinin kiþilerin öznel istemlerine baðlý olarak ortaya çýkmadýklarýdýr. Nesnel koþullar, dünya halklarýnýn ve iþçi
sýnýfýnýn mücadelesinin geliþmesi yönündedir. Eksik olan öznel koþullar ise, yani bu
mücadelenin örgütlü gücü ise, bugün sözü
edilemez bir unsur olarak deðerlendirilse
de, dünyanýn her yerinde þu ya da bu oranda vardýr. Sorun, devrimci mücadelelerin
örgütlü ve bilinçli olarak yürütülmesi önündeki küçük-burjuva ideolojisinin soldaki etkisini ortadan kaldýrmaktan ibarettir. Dünya
halklarýnýn ve iþçi sýnýfýnýn, emperyalizme ve
burjuvaziye karþý nasýl savaþýlacaðýna iliþkin
çok zengin deneyimi olduðu unutulmamalýdýr.
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Globalist Küçük-Burjuvazinin
Kozmopolit Kýbrýs Çözümü

12 Aralýk 2002 tarihinde yapýlan ABnin
Kopenhag zirvesi öncesinde baþlayan ve
Annan planý ile somut ilerlemeler saðlandýðý söylenen Kýbrýs sorunu, AB zirvesi
sonrasýnda gündemin ilk sýrasýnda yer almayý sürdürmüþtür. Özellikle 28 Þubat 2003
tarihine kadar bir anlaþmaya varýlmasý gerektiði, aksi halde Türk ordusunun AB topraklarýnýn iþgalcisi konumuna düþeceði beyanlarýyla baþlayan, Kuzey Kýbrýsta Annan
planýný desteklemek amacýyla düzenlenen
mitingle geliþen olaylar, iki inatçý ihtiyar,
ver-kurtul söylemleriyle süregitmiþtir.
Bir yanda Annan planýný ABye girmek
için Kuzey Kýbrýsýn son þansý olarak gören iç muhalefet ve bunlarý destekleyen
anavatanýn II. cumhuriyetçi ideologlarý
yer alýrken, diðer yanda R. Tayyip Erdoðan
ýn Cüneyt Zapsu pazarlama yöntemleriyle
geliþtirdiði al-ver kurtul (yeni söylemle
çöz-yaþat-kurtul) politikalarý ve nihayet
Rauf Denktaþýn arkasýnda toplaþmaya
baþlayan anavatan milliyetçileri, Genelkurmay baþkanýndan Kara Kuvvetleri Komutanýna kadar bir dizi askeri erkanýn da yer
aldýðý taraflarýn siyasi ve diplomatik beyanlarý arasýnda at izinin it izine karýþtýðý
bir tozduman bulutu oluþmuþtur.
Üç-beþ vatan haininin kýþkýrttýðý gençlerin kitlesel gücünü oluþturduðu Kuzey
Kýbrýs iç muhalefet (Annan planýnýn, AB
ye girerek daha iyi ekonomik koþullara sahip olmak ve anavatancýlarýn baský politikalarýndan kurtulmak için büyük bir fýrsat
olduðu düþüncesiyle), Tayyip Erdoðan-Zapsu ve II. cumhuriyetçilerle paralelliðe düþerken, geleneksel Kuzey Kýbrýs egemen kesimlerinin Türk milliyetçiliði ile Genelkur-

mayýn politik-askeri stratejik konseptlerinin
paralellik oluþturmasý, Kýbrýs konusundaki
gerçeklerin kolayca bir yana býrakýlmasýný
getirmiþtir.
Böylesi bir ortamda, Kuzey Kýbrýsta Annan planýnýn, yaþanýlan ekonomik durumdan kurtulmak için, son fýrsat olduðunu
düþünen kesimler (Kuzey Kýbrýs egemenlerinin geleneksel sol muhalefet partileri ile
sosyalist bakýþ açýsýna sahip sol), bir yandan kendi düþüncelerinin haklýlýðýný kanýtlamaya çalýþýrken, diðer yandan vatan haini olmadýklarýný göstermeye çalýþmaktadýrlar. Ancak tüm çabalarýna ve bu konuda savunduklarý tüm gerekçelere raðmen, Annan planý konusunda açýk bir þey söyleyememenin sýkýntýsýný çekmektedirler.
Karþý taraf ise, yani II. yeniden paylaþým savaþýndan günümüze kadar Kýbrýsta
ve Kýbrýs politikalarýnda egemen olan kesimler ise, milliyetçi ve ýrkçý anlayýþlarýný Annan
planýnýn kapsamlý ve ayrýntýlý bir eleþtirisiyle
birlikte daha güçlü savunur hale
gelmiþlerdir.
Anavatanda ise, baþýný ve ideologluðunu M. Ali Birand ile Cengiz Çandarýn çektiði ver-kurtulcular ile Cüneyt Zapsunun
ticari deneyimi ve zekasý ile þekillenen ve
Davos çýkartmasýyla pragmatizmini en üst
boyuta ulaþtýran ne alýrsak veririzciler, Kuzey Kýbrýstaki heterojen demokratik muhalefetin sözcüsü haline gelirken, Kuzey Kýbrýs
egemenlerinin müttefiki ise genelkurmayýn
politik-askeri stratejik konsepti (ulusal güvenlik konsepti) olmuþtur.
Tüm bu tartýþmalar ve saflaþmalar içinde olaylarý uzaktan izlemekle yetinen, neyin
ne olduðu konusunda hiçbir fikre sahip ol-
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mayan geniþ kesim ise Türkiye halkýdýr.
Küçük-burjuva aydýnlarýnýn medya olanaklarýyla yürüttükleri propagandanýn etkisinde kalan kesimler ise, bu propagandanýn gözlerine taktýðý at gözlüðüyle* olaylarý
izlerken, hangi tarafýn ne savunduðu ve ne
istediðinden çok, bundan kendisinin nasýl
bir yarar saðlayacaðý üzerine muhabbetle
yetinmektedirler.
Tüm bunlarýn içinde önemsenmeyen,
dikkate alýnmayan ve yokmuþ gibi kabul
edilen þey ise Kýbrýsýn bizzat kendisi ve Kýbrýslýlardýr.
En yakýn Yunanistan topraðýna (Rodos)
400 km ve en yakýn Türkiye topraðýna 70
km uzaklýkta bulunan Kýbrýs adasý, 200 bini
Türk kökenli ve 650 bini Rum kökenli
Kýbrýslýlardan oluþmaktadýr.** 1960 yýlýna
kadar Osmanlý ve Ýngiliz egemenliði döneminde ortak bir toplumsal yaþam, kültür,
dil oluþturamamýþ olan Kýbrýslýlar, Ýngiliz
emperyalizminin II. yeniden paylaþým savaþý
sonrasýnda hegemonyasýný yitirmesi ve eskisömürgelerin tasfiye edilmesi sürecinde
devlete sahip olmuþlardýr. 1960 Anayasasý
ile kurulan Kýbrýs Cumhuriyetinde, daha ilk
yýllarda baþlayan Türk-Rum çatýþmasý, ortak yaþamýn yaratýlmasýný getirebilecek bir
süreci baþlamadan bitirmiþtir.
1974 yýlýndaki Nikos Sampson darbesi,
ardýndan gelen savaþ ve adanýn ikiye bölünmesi, varolmayan ortak yaþamý tümüyle ortadan kaldýrmýþtýr. Bu nedenden dolayý, ortak çýkarlara sahip, ortak bir tarihe, kültüre,
toplumsal yaþama sahip bir Kýbrýs halkýndan söz etmek olanaksýzdýr. Kýbrýslýlar için
ortak bir yaþamýn oluþturulabilmesi için var
olabilen ortak payda ise, ya ideolojik ya da
ekonomik niteliktedir.
Kýbrýsta bölünmüþ topraklarda yaþayan
Kýbrýslýlarýn birarada yaþayabilmelerini saðlayabilecek ilk ve en yaþamsal ortaklýk ideolojik niteliktedir. Kendine ait, kendine özgü
ve ortak bir tarihe, kültüre, dile sahip olmayan iki toplumun birlikte yaþayabilmelerinin
ortak paydasý, evrensel özelliklere sahip bir
dünya görüþünün Kýbrýslýlar tarafýndan be-

"

* Küçük-burjuva dünya görüþü için en uygun ifade
olan at gözlüðü, günümüzde fazlaca anlamý olan,
anlaþýlýr bir taným deðildir. Faytonlarýn, at arabalarýnýn ortadan kalktýðý bir çaðda, at gözlüðü yeni
kuþak için bir anlam ifade etmemektedir.
** Kýbrýs nufüsuna iliþkin verilerin en yenisi 1996
yýlýna aittir.

nimsenmesi ve paylaþýlmasýnda bulunmaktadýr. Bu da, genel söylemde sol dünya görüþünden baþka birþey deðildir. Ýki toplumun bireyleri böyle bir dünya görüþünü
benimseyebildikleri ve buna uygun yönetimler oluþturabildikleri ölçüde, ortak bir toplum ve siyasal yönetim oluþturabileceklerdir.***
Kýbrýsta ideolojik, yani üstyapýsal toplumsal ve siyasal yapýnýn kurulabilirliði, Kýbrýsta üstyapýnýn aþaðýdan yukarý ele geçirilmesi ve bu üstyapý aracýlýðýyla yeni toplumsal düzenin kurulmasý anlamýna gelir ki, bu
da devrim demektir. Kýbrýsýn tümünü kapsayan devrimci bir iktidar koþullarýnda iki
toplumun birlikte ve ortak bir yaþam oluþturabilmeleri, Kýbrýslýlarýn kaçýnýlmaz yazgýsý durumundadýr.
Bunun dýþýndaki hiç bir çözüm, Kýbrýs ve
Kýbrýslýlar için sürekli ve kalýcý olmayacaðý
gibi, toplumlar arasýndaki ayrýþmayý ve farklýlýðý ortadan kaldýramayacaktýr.
Tartýþmasýz ve mutlak olan bu gerçeðin,
Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda
her türlü devrim ve kurtuluþ olasýlýklarýnýn
çok gerilerde kaldýðý düþüncesinin egemen olduðu bir dönemde, soyut bir özlem
olarak deðerlendirildiði de somut bir gerçektir.
Bugün, Güneyde ve Kuzeyde, kendisini sol olarak tanýmlayan her kiþi için, devrim ve devrimci iktidar çözümü bir ütopya
olarak deðerlendirildiði koþullarda, geriye
kalan tek çözüm yolu ise, iki toplumun bireylerinin ekonomik çýkarda birleþtirilmesi
olarak görünmektedir. Özellikle Kuzeyde
egemen olan bu çözüm yolu, Annan planýnýn son þans olarak görülmesiyle özdeþleþmektedir.
Sözcüðün tam anlamýyla bireysel çýkar
temelinde ortaya çýkartýlan bu çözümün
ise, Kýbrýsýn dýþa tam baðýmlý bir tüketim
ve turizm ekonomisine sahip kýlýnmasýndan
baþka bir anlamý yoktur.
Bu çözüm, bireysel çýkarlarýn kapitalizmin geliþme ritmine baðlý olarak deðiþeceðinden, iç, sýnýfsal çeliþkilerin geliþmesini
getirecektir. Bir baþka deyiþle, Kýbrýs için ortaya atýlan birleþik ya da ortak devlet çö*** Burada, konunun ideolojik niteliðini ele aldýðýmýz için, sol kavramýnýn, günümüzdeki genel ve
içeriði boþaltýlmýþ durumunun ortaya çýkardýðý ve
çýkaracaðý bir dizi farklýlaþmayý ve ayrýþmayý dýþta
býrakýyoruz.
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zümleri, sýnýf mücadelesinin baþat hale geleceði bir Kýbrýs ortaya çýkaracaktýr. Böylece, soyut ideolojik birlik, somut sýnýfsal
mücadelenin içinde þekillenen somut içeriðine kavuþacaktýr. Tarihin diyalektiðinin
açýkça gösterdiði gibi, geliþen sýnýfsal mücadele, her türden ulusal, ýrksal, dinsel, kültürel ayrýmlarý ve ayrýmcýlýðý ikinci plana iter.
Sonuç, bugün için soyut, ütopik olarak
görülen ideolojik birliðin, somut kuruluþudur. Tek farkla ki, birincisi, insan bilinciyle,
iradesiyle bugün ve hemen oluþturulabilirken, ikincisi, belirsiz bir tarihte ve bu tarihe kadar ulusal, ýrksal, dinsel, kültürel, ekonomik vb. bir dizi çatýþmayý, olumsuzluðu,
acýyý vb. yaþamayý gerektirecektir.
Bugün (hemen þimdi) devrim, sosyalizm, sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý gibi
düþüncelerin güzel, ancak pratik bir deðere sahip olmadýðýný ileri sürenler için, bu
gerçek çözümün bir anlamý ve deðeri bulunmamaktadýr. Bu durum, kendisini sol
da gören ya da popüler dilde ifade edersek
tanýmlayan her kiþi için geçerlidir. Bu düþünce sahipleri, pratik ve somut çözümden yanadýrlar, dolayýsýyla devrim, devrimci iktidar onlara soyut göründüðünden geçerli deðildir.
Oysa ki, bugün, sadece Kýbrýs için deðil,
tüm ülkeler için, devrimin nesnel koþullarý,
her zamankinden çok daha fazla olgun durumdadýr. Eksik olan, devrimin öznel koþullarýdýr, yani halk kitlelerinin devrimci bilince
ve devrim için mücadele etme iradesine
sahip olmalarý ve de bu mücadeleyi yürütecek devrimci öncünün varlýðýdýr. Onlarca
yýl oturup bekleyenlerin, kendi bireysel yaþamlarýnýn ve çýkarlarýnýn peþinde koþanlarýn ya da kendisinin ve kendi çabasýnýn dýþýnda oluþacak devrimci mücadelenin hayalini kuranlarýn, gün geldiðinde, hiç bir þeyin olmadýðýný görerek, daha pratik ve somut çözümleri (içlerine ve dünya görüþlerine) sindiremeseler bile, kabul etmek
zorunda kalacaklarý çok bilinen tarihsel bir
gerçektir.
Evet, bugün Kýbrýsta, özellikle Kuzeyde
egemen olan ortak çözüm noktasý ekonomik bireysel çýkardýr. Annan planý
etrafýnda dönen tüm çatýþmalarýn ve ittifaklarýn temeli bu bireysel çýkarda odaklanmaktadýr. Kuzey Kýbrýstaki ABye girilmesi
için Annan planýný son þans olarak gören ve kendisini sol olarak tanýmlayan
muhalefetin açýkça ortaya koyduðu bu

ortak nokta, Kuzey Kýbrýsýn egemen kesimleri tarafýndan ulusal çýkar olarak sunulmaktadýr. Kuzey Kýbrýsta sözü edilen tüm
ulusal çýkarlar bireysel çýkarlarýn genel-ulusal çýkar olarak gösterilmesine hizmet eden
bir devriklemeden baþka birþey deðildir.
Ulusal çýkar, anavatan vb. hamasi nutuklar atanlar, bugünkü durumda saðladýklarý kendi bireysel çýkarlarýný kaybedeceklerinden endiþe duyanlardýr. Ama þu da gerçektir ki, bunlarýn karþýtlarý da, mevcut durumun deðiþmesiyle birlikte, kendileri için daha avantajlý koþullarýn oluþacaðýný hesaplamaktadýrlar.
Günümüzde Kýbrýs sorununu, her türden
ulusal, kültürel, tarihsel vb. özelliklerinden
soyutlayarak ele alan her yaklaþým ve her
türden pratik çözüm önerileri, 1997 Asya
Krizi ile birlikte baþlayan dünya ekonomik
bunalýmýnýn yaratmýþ olduðu konjonktürden
beslenmektedir.
Amerikan emperyalizminin saldýrganlýðýnýn olaðanüstü arttýðý, emperyalistler arasýndaki çeliþkinin giderek keskinleþtiði bir
dönemde, konjonktürel sorunlara baðlý olarak ortaya çýkartýlacak her çözümün, kendi
içinde bir dizi çatýþmayý beraberinde getireceði dikkatlerden kaçýrýlmaktadýr.
Iraka yönelik Amerikan emperyalizminin
saldýrýsýna iliþkin olarak yapýlan deðerlendirmelerde de açýkça görüleceði gibi, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý ile birlikte baþlayan yeni süreçte, mevcut statükolarýn bozulmasýnýn, bugünden tahmin edilmesi olanaksýz bir dizi yeni çatýþmalarý da beraberinde getireceði kesindir.
Kýbrýs, dünyadaki bu geliþmelerin dýþýnda, ondan soyutlanmýþ olarak varolmadýðý
gibi, var olabilmesi de olanaksýzdýr. Bu nedenden dolayý, bugüne kadar uluslararasý ve
bölgesel güç dengelerine baðlý olarak varlýðýný sürdüren Kýbrýsý belirsiz bir gelecek
beklediðini söylemek yanlýþ olmayacaktýr.
Bu belirsiz geleceðin en tehlikeli olaný ise,
bölgesel güç dengelerinde meydana gelecek deðiþimlere baðlý olarak þiddetlenecek
ve hýzlanacak Kýbrýsýn bütünüyle ilhak
edilmesine yönelik faaliyetlerdir. Bu ilhak,
ister Yunanistan, ister Türkiye tarafýndan
gerçekleþtirilsin, her durumda Kýbrýsýn ve
Kýbrýslýlarýn fiilen ortadan kalkmasýndan baþka bir anlamý yoktur.
Konjonktürel koþullar nedeniyle Annan
planýnýn uygulamaya sokulmasýnýn, yani
Türkiyenin oligarþik yönetiminin imzalamak
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zorunda býrakýlmasýnýn, (ister ulusal güvenlik gerekçesiyle olsun, ister milliyetçi söylemle olsun) ilk ve yakýn sonucu, Kýbrýsta
iki toplum arasýnda provokatif çatýþmalar yaratýlmasý olacaktýr. Ayný durum, Yunanis-tan
için de geçerlidir.
Bu provokasyonlarýn baþarýlý olup olmayacaðý, bir baþka deyiþle, Yunanistan ya da
Türkiyeye askeri müdahale için uluslararasý
meþruiyet saðlayýp saðlayamayacaðý fazlaca önemli deðildir. Geliþecek her olay, bir
yandan Kýbrýsýn tümüyle Türkiye ya da Yunanistan tarafýndan ilhakýný getirebileceði
gibi, Kýbrýsýn doðrudan uluslararasý yönetime devredilmesi sonucunu da doðurabilecektir. Her iki durumda da, birleþik Kýbrýsýn ve Kýbrýslý olmanýn varoluþ nedeni ortadan kalkacaktýr.
Bütün bunlar, Kýbrýsta yaþayan herkes
tarafýndan, az ya da çok bilinmektedir. Ülkemizdeki (anavatan) al-ver kurtulcularýn
rahatlýðýnýn nedeni de budur. Bunlar, sonuç bugünden belli olduðuna göre, ne alýrsak kârdýr düþüncesindedirler.
Kuzey Kýbrýs ve Kuzeyde yaþayan Kýbrýslýlar bir yol ayrýmýna gelmiþlerdir ve bunun
bilincindedirler. 1974-1987 arasýnda doðrudan Türkiyeden yapýlan parasal yardýmlarla ve 1987 sonrasýnda off-shore bankacýlýk,
gazino ve kumarhane turizmi ile gelire ve
buna baðlý tüketim olanaðýna sahip olan
cennet Kýbrýs, 1999 yýlýndan itibaren Türkiye ve dünya ekonomisindeki bunalýmla
birlikte cehenneme dönmüþtür.
Emperyalist metropollerdeki aþýrý sermaye birikiminin bir sonucu olarak ortaya çýkan 1990larýn büyük tüketim patlamasý,
tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde olduðu gibi,
Kuzey Kýbrýsta da sona ermiþtir. Gün ödeme zamanýdýr. Bu ödeme, her zaman olduðu gibi, asýl olarak çalýþan sýnýflar tarafýndan yapýlacaksa da, küçük-burjuvazi de,
geçmiþ dönemlerle kýyaslanmayacak boyutlarda ödeme yapmak durumundadýr. Annan planý kabul edilse de, AB kapýlarý açýlsa da, bu ödemeden kaçmak olanaksýzdýr.
Bugün gerçek ütopya, küçük-burjuva bireyin, bu ödemeyi yapmaktan kurtulabileceði
düþüdür.
Ne yazýk ki, özellikle Kuzey Kýbrýsta küçük-burjuva hayal oldukça yaygýnlaþmýþtýr.
Güney Kýbrýs tarafýndan tüm koþullarý tamamlanmýþ hazýr bir AB üyeliði yoluyla kendilerine yeni iþ olanaklarý çýkacaðý beklentisi egemendir. Oysa kendilerini bekleyen

bir daha geri dönüþü olmayan göçtür ve
göçmenliktir. Anavatancýlarýn, faþistlerin
iddia ettiði gibi, bu bir iç göç deðildir, adadan tümüyle kopmayý gerektiren temelli bir
ayrýlmadýr.
Bu gelecek, Güney Kýbrýsýn ekonomik,
toplumsal, siyasal ve kültürel yapýsýna bakarak çok daha kolay anlaþýlabilir. Bugün
AB ülkelerine gitmekte fazlaca zorlukla karþýlaþmayan Güney Kýbrýslý için, AB üyeliði,
kendi topraðý ile, kendi ülkesiyle bir üyelik
anlamýna gelmektedir. Bu nedenle, Güney
de bir göç ve göçmenlik tehlikesi hissedilmemektedir.
Ýnsanlýk tarihi, her zaman kendi yolunda ilerleyecektir. Tarihin evriminin kaçýnýlmaz sonuçlarý ne denli ortaya konulursa konulsun, Kuzey Kýbrýsta egemen olan küçükburjuva bireysel çýkar anlayýþý ve onun sonuçlarý ortadan kaldýrýlamayacaktýr. Annan
planýnýn kabul edilmesiyle AB içinde serbest dolaþým hakkýný elde edeceðini düþünen küçük-burjuva, bu yolla kendisine, bireysel olarak yeni bir yaþam kurabileceðinin
hayaline dalmýþtýr. Ülkemizdeki (anavatan
daki) AB yandaþý küçük-burjuvada da egemen olan ayný düþünce ve hayal, her türden ulusal varlýðýn ve ulusal deðerin topyekün terk edilmesi için uygun bir ortam yaratmaktadýr. Bu küçük-burjuvalar için, ülke,
yurt, ulus, ulusal devlet, kendi bireysel yaþamýný engelleyen bir yüktür, kurtulunmasý gereken bir aðýrlýktýr. Onlar, AB yoluyla dünya vatandaþý olacaklarýný düþlemektedirler. Dünyanýn her yerine vizesiz gidebileceklerini, Avrupanýn her yerinde oturma
ve çalýþma hakkýna sahip olacaklarýný, dolayýsýyla Avrupa vatandaþý olarak demokratik bir ortamda yaþayacaklarýný düþünmektedirler.
Yýllardýr sürdürülen globalizm propagandasýyla oluþturulmuþ olan bu çarpýk küçük-burjuva bilinç sahipleri, ayný durumun
neden diðer ülkelerde görülmediðini, ABnin
emperyalist-kapitalist ülkelerinde ulusal varlýklardan (ilk baþta ulusal bayrak, ulusal devlet ve ulusal dil olmak üzere) vazgeçme eðiliminin neden varolmadýðýný düþünemeyecek kadar körleþmiþlerdir.
Þüphesiz bu küçük-burjuva çarpýk bilinç,
son yirmi yýl içinde oligarþik yönetimin her
türlü baský ve terörüne maruz kalmýþ solda
oldukça kabul görür hale gelmiþtir. Kürt ulusal hareketinin milliyetçilik temelinde yürüttüðü TC karþýtý propagandayla beslenen
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ulusal her þeye karþý olma duygusu, bu
küçük-burjuva düþüncenin uluslararasýcýlýðý ütopyalarýnýn enternasyonalizm olarak
algýlanmasýna da yol açmýþtýr. Oysa bu
küçük-burjuva uluslararasýcýlýðý sözcüðün
tam anlamýyla emperyalist burjuvazinin
kozmopolitizminden baþka bir þey deðildir.
Baðýmsýzlýk, demokrasi ve sosyalizm
sözcüklerini dillerinden ve dergilerinden
düþürmeyen ülkemiz solunda ulusal her
þeye karþý olma tutumu tam bir ideolojik
kaos yaratmýþtýr. 1980 askeri darbesiyle soldan, Marksizm-Leninizmden kopan küçükburjuva aydýnlarýnýn bile tanýmlayamadýklarý
bir kaostur bu. Bu kaosun en temel özelliði
ise, hiçbir ölçünün, hiçbir deðer yargýsýnýn
var olmayýþý, her türden kavramýn birbirine
karþýt kavramlarla birlikte rahatlýkla kullanýlabilmesidir.
Baðýmsýz, emperyalizmden baðýmsýz
bir ülke isteyebilmek için, önce bir ülkeye
sahip olmak gerektiði; demokratik bir ülke
olabilmek için, önce bunun uygulanacaðý
bir yerin, ülkenin ve burada yaþayan insanlarýn varolmasý gerektiði; sosyalizmin kurulabilmesi için, önce bir yerde, bir ülkede iktidarýn ele geçirilmesi gerektiði unutulmaktadýr. Ve nihayet, ülke nedir?, neye denir?
unutulmaktadýr.
Ýþte bugün Kuzeyde Kýbrýs konusunu
gerçeklikten ve gerçeklerden uzaklaþtýran,
az çok düþünen, düþünebilen hiç kimsenin
kolayca kabul edemeyeceði çözümler karþýsýnda sessiz býrakan, belirsiz bir geleceðin
önlerine çýktýðýný hissetmelerine raðmen
yine de son fýrsat diye düþünmeye sevk
eden bu çarpýk küçük-burjuva anlayýþ ve
onunla üretilen hayallerdir.
Kýbrýs konusunda medyada yer alan
her türden çözüm önerileri, yýllardýr þovenist ve ýrkçý propaganda ve politikalarýn sürdürüldüðü, karþýlýklý güven sorununun aþýlamadýðý, toplumlarýn birbirlerine þüpheyle
baktýðý bir ortamda, Kýbrýsýn deðiþik emperyalist, þovenist ve ýrkçý amaçlara alet edilmesinden baþka bir sonuç vermeyecektir.
Emperyalistlerin Yugoslavyanýn parçalanmasýnda etkin bir biçimde kullandýklarý
silahlý diplomasi yönteminin, günümüzde
Irak ve W. Bushun þer üçgeni karþýsýnda
giderek daha fazla kullanýlýyor olmasý gerçeði de, Kýbrýsýn Orta-Doðu ve Akdeniz ülkeleri için özel bir yere sahip olmasýný getirmektedir. 1950lerde Ýngiliz emperyalizminin
Mýsýrdaki Nasýr yönetimine karþý yürüttüðü

askeri tehdit ve saldýrýlarýnda en önemli askeri üs durumunda bulunan Kýbrýs, bir kez
daha eski iþlevlerine döndürülmek istenmektedir. Bu nedenle, Kýbrýsýn AB þemsiyesi altýna alýnmasý, yani ABnin tek garantör taraf olacaðý bir çözüm, Kýbrýs adasýnýn Avrupa Ordusunun askeri üssü haline
dönüþmesine hizmet edecektir.
Büyük finansman ve propaganda olanaklarýna sahip kýlýnan küçük-burjuva anlayýþ, bunlarý küçümsemekte, önemsiz bir ayrýntý olarak sunmakta ve hatta paranoya
olarak göstermektedir.
Bireysel ekonomik çýkarlarýn öne çýkarýldýðý, bu yöndeki demagojik propagandanýn olaðanüstü yaygýnlaþtýrýldýðý bir ortamda,
bireyi aþan, toplumsal, ulusal ve uluslararasý
kapsama sahip her konu soyut kabul edilmektedir. Artýk küçük-burjuva politikalarýnda insanlýðýn yüce amaçlarý vb. türünden
ifadeler, boþ, anlamsýz, iþe yaramaz soyutlamalar durumundadýr. Kendi bireysel çýkarýný gözetmeye yöneltilmiþ ve bu bireysel çýkarýný her þeyin üzerinde tutan bireyler için
yüce idealler sadece boþ zamanlarýn ve
içki sofralarýnýn konusu olmaktan öteye geçmemektedir.
Emperyalist propagandanýn gücü karþýsýnda insanlýðýn geleceðini belirleyen sorunlarýn böylesine bir yana itilmesi karþýsýnda
duyulan tepki ne denli büyük olursa olsun,
yine de belli bir çaresizliði içinde barýndýrmaktadýr. Bireysel çýkarlarý için ülke,
ulus vb. deðerleri kolayca bir yana býrakabilen, býrakmaya hazýr bir kitlenin ikna
edilemez hale geliþi karþýsýnda duyulan
tepki ile çaresizlik, pasifizmi, ortayolculuðu
ve nihayet ulusalcýlýðý güçlendiren sonuçlar üretmektedir.
Ülkemiz somutunda Kemer country
vb. alanlarda yaþayan, özel þoförlü ve ayda
binlerce dolar ücret alan küçük-burjuva aydýnlarýnýn oluþturduðu Beyaz Türklerin yaptýklarý ile bunlar dýþýnda adam gibi adam
arayan aydýnlarýn çaresizlikleri ve boyuneðmiþlikleri gözönüne alýndýðýnda, fazlaca bir
þey yapýlamayacaðý düþüncesi aðýrlýk kazanmaktadýr. Bu düþünce, kaçýnýlmaz olarak,
bükemediði eli öpmek ya da güçlünün
yanýnda yer almak þeklindeki bir diðer küçük-burjuva anlayýþýn geliþmesine hizmet etmektedir.
Solun içinde bulunduðu durum da bu
tepki ve çaresizlik tarafýndan biçimlenmektedir. Sadece TKP (ML)nin iþçiler ve köylü-
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lerden baþka bir halk kesiminin de var
olduðunu onlarca yýl sonra keþfederek TÝKKO adýný Halk Kurtuluþ Ordusu þeklinde
deðiþtirmesi bile, küçük-burjuvazinin sol
üzerindeki gücünü ve etkisini yeterince göstermektedir.
Emperyalist-kapitalizm karþýsýnda bireysel olarak kendisine bir çýkýþ yolunun olduðunu, bunun için sonsuz fýrsatlarýn
önünde durduðunu, tek yapmasý gerekenin
aklýný kullanmak olduðunu düþünen bireyi
(pragmatist, iþbitirici bireyi) bekleyen tehlikeleri ortaya koymak, kendisine anlatmak
ne denli gerekirse gereksin, sonal olarak ikna edilemez bireyin kendi yazgýsýný yaþayarak öðrenmesinin kaçýnýlmaz hale geldiði
dönemler vardýr. Ýþte insanlýk böylesi bir dönemden geçmektedir.
Bu dönemde, kendi topraklarýna yerleþmiþ yabancý ve emperyalist askeri güçlerin,
baþka ülkelere yönelik tehdit ve saldýrýlarý
karþýsýnda kendi çýkarýnýn bozulmayacaðýný
düþünen birey, kaçýnýlmaz olarak baþkalarýnýn yaþamlarý karþýsýnda kayýtsýz ve umursamaz olmaktadýr. En iyi durumda, onlarýn
da kafalarýný kullanýp kendisi gibi yapsalardý böyle þeylerin olmayacaðýný düþünebilen bu bireyler, ancak kendi bireysel çýkarlarýnýn zarara uðradýðýný gördüklerinde tepki göstermek durumundadýrlar. Toplumsal
ve siyasal sorunlar karþýsýnda küçük-burjuvazinin saman alevi gibi yanýp sönen sýnýfsal tepkisinin nedeni de budur.
Dünya ekonomik bunalýmýnýn baþlayýp
geliþtiði koþullarda aklýný kullanan küçükburjuvalarýn borsa, kredi kartý vb. yollarla
nasýl mülksüzleþtirildiði açýk ve somut olgular olmasýna karþýn, inatla ve ýsrarla ayný yolda yürümeye devam etmesi, bu sýnýfýn,
herþeye raðmen tek baþýna kendini kurtarabileceðine olan boþ inancýndandýr.
Bugün her türlü propaganda araçlarýndan yararlanarak sesi en çok çýkan, sözü en
çok duyulan küçük-burjuvazi, genel olarak
emperyalist burjuvaziye, özel olarak yerli
oligarþilere yedeklenmiþtir. Bu durumun
ortadan kaldýrýlmasýnýn yolu, küçük-burjuvaziye uygun gelen ve onun konjonktürel olarak zarara uðradýðý konularda propaganda
ve örgütlenmeler yapmaktan geçmemektedir. Ülkemiz solunda ya da Brezilyada Lula
örneðinde olduðu gibi, küçük-burjuvaziye
þirin görünme taktikleri, küçük-burjuvazi üzerinde etkili olmadýðý gibi, kendi gücünü daha da abartmasýna hizmet etmektedir.

Ancak süreç, küçük-burjuvazinin ve aydýnlarýnýn ayrýþma sürecidir. Geleneksel küçük-burjuva aydýnlarý, medyatik küçükburjuva köþe yazarlarýnýn gücü karþýsýnda
ezilirken, daðýnýk, örgütsüz ve çaresiz kalmaktadýrlar. Finansman kaynaklarý güçlü ve
sürekli olacaðý düþünülen özel üniversitelerde iþ bulmuþ geleneksel küçük-burjuva aydýnlarý ile bunun dýþýnda kalanlar arasýndaki farklýlaþma giderek belirginleþmeye baþlamýþtýr. Bu farklýlaþmalar, bugün olanca þiddeti ile süregiden medya savaþlarýnýn çatlaklarý arasýnda su yüzüne çýkmaktadýr.
Ülkemizin en güvenilir kurumu olarak
kabul edilen ve en büyük siyasal güç olarak tasarlanýlan genelkurmayý etkisizleþtirebilen ve hatta yönlendirecek gücü kendinde
gören medyatik küçük-burjuvazi, Kýbrýs gibi, ulusal ve güvenlik öncelikli bir konuda insiyatif sahibi olmuþtur. TÜSÝAD aracýlýðýyla oligarþinin açýk desteðine sahip olan
bu medyatik küçük-burjuvazi, globalizm
propagandasýný ne denli terk etmiþ görünürse görünsün, geçmiþte yürüttüðü bu propagandanýn gücüne dayanmaktadýr. Oligarþi
ile bu küçük-burjuva kesimlerin ittifakýný
bozmanýn yolu, küçük-burjuvaziye þirin
görünen söylemler ve politikalar yürüterek
kendini beðendirmeden geçmemektedir.
Oligarþinin ve bu küçük-burjuvazinin gerçek
niteliðini, her alanda ve her düzeyde teþhir
etmek, bugünün en temel görevlerinden birisidir.
Bu baðlamda, Kýbrýs sorununda, gerek
anavatan için, gerekse Kuzey Kýbrýs için
ver-kurtulculuðun tüm savlarýnýn gerçek
niteliði ayrýntýlý olarak ortaya konulmak zorundadýr. Basit bir mantýkla versek ne olacak, bugün bize ne yararý var ki türünden
popülist, hamasi sözlerin, ulusal güvenlik,
jeo-politik, jeo-stratejik vb. soyut kavramlarla yanýtlanmasýnýn bir anlamý yoktur.
Tarihinin küçük bir dönemi hariç (19191922) hiç bir döneminde sömürgeleþmemiþ,
sömürge yönetimi tanýmamýþ, yabancý ordular tarafýndan iþgal edilmemiþ, ancak dýþa
baðýmlý bir ekonomik ve siyasal yapýya
sahip bir ülkede, ulus kavramýnýn bile anlatýlabilmesi sanýldýðý kadar kolay deðildir.
Diðer yandan, devletin tüm kurumlarýný kullanarak yýllardýr sürdürdüðü þovenist ve milliyetçi ideoloji karþýsýnda duyulan tepki de
çok yaygýndýr. Bu koþullarda emperyalizme
karþý yurtseverlik temelinde tavýr alýþ ile milliyetçilik temelinde tavýr alýþý birbirine karýþ-
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týrmak oldukça kolaydýr. Bu nedenle ulus
ve ulusallýða iliþkin her düþünce ve tavýr,
çok kolaylýkla küçük-burjuva milliyetçiliðine
kayabilmektedir. Globalizm karþýsýnda ulusal-devletin korunmasý gerektiði düþüncesi,
giderek somut tarihsel gerçeklerden kopmakta, kendini milliyetçilik ideolojisinde
gerekçelendirmeye yönelmektedir.
Solda egemen olan ideolojisizleþme ve
Marksist-Leninist teorinin küçümsenmesi
karþýsýnda sol milliyetçiliðin (ki bunun adý
ulusalcýlýktýr) geliþmesi ise, neredeyse
kaçýnýlmaz görünmektedir.
Ülkemizdeki solun da, Kuzey Kýbrýstaki
solun da çok net olarak bilincine yerleþtirmesi gereken nokta, milliyetçilik ile ulusal
birliðin proletarya tarafýndan yeniden
inþa edilmesi arasýnda kesin bir çizgi bulunduðu ve kozmopolitizm ile enternasyonalizmin birbirine taban tabana zýt iki anlayýþ olduðudur.
Bugün globalist küçük-burjuvazi, milliyetçiliðin karþýsýna kozmopolitizmi çýkartarak, ideolojisizleþtirilmiþ solu kendisine yedekleyebilmektedir. Doðal olarak böylesine
yedeklenmiþ solda, milliyetçi ya da þovenist olarak tanýmlanan her düþünce ya da
olgu bir yana býrakýlmaktadýr. Ýþte Kýbrýs
adasýnýn jeo-politik ve stratejik niteliði de,
böylesi bir anlayýþla bir yana býrakýlan bir
olgu durumundadýr.
Ýster milliyetçi bakýþ açýsýyla Kýbrýsýn verilmesiyle Türklerin Anadoluya sýkýþtýrýlmasý
sürecinin tamamlanacaðý iddia edilsin, ister
askeri stratejik bakýþ açýsýyla Kýbrýsýn Türkiyeye karþý bir askeri tehdit oluþturacaðý
düþünülsün, her durumda askeri harcamalarýn büyük boyutlara ulaþacaðý kesindir.
Kýbrýs sorununun Annan planý çerçevesindeki çözümünün Türkiye oligarþisi için ortaya çýkaracaðý maliyet 5. ordunun kurulmasýyla birlikte baþlayacaktýr. Ve her zaman
olduðu gibi, bu maliyet halkýn sýrtýndan karþýlanacaðý gibi, Türkiyede ordunun sayýsal
olarak daha da büyümesini beraberinde getirecektir.
Diðer yandan, benzer ve hatta oransal
olarak çok daha büyük bir maliyet de Kýbrýs halklarýnýn sýrtýna binecektir. Bu maliyet,
bölünmüþlüðün getirdiði maliyetten çok daha fazladýr (Kozmopolit küçük-burjuva için
þu kadarýný söyleyelim ki, sürekli savaþ tehdidi altýnda olan bir bölgeye yapýlacak yatýrýmlarýn riski çok yüksek olduðundan, ya-

bancý sermaye yatýrýmlarý gerçekleþmeyecek
ve dýþardan alýnacak kredilerin faiz oranlarý
çok yüksek olacaktýr). O zaman, bugün karþý çýkýlan Türkiye-Yunanistan arasýndaki askeri-politik güç dengesine dayalý Kýbrýs arayýþlarý yeniden öne geçecektir. Kýsacasý, jeopolitik ve stratejik konum, sadece pazarlamada yüksek fiyatla kendini satmaya yarayan soyut bir söz deðildir.
Ayný þekilde, eski-sömürgecilik döneminde Ýngiliz emperyalizminin silahlý diplomasi ya da gambot diplomasisi adý verilen
dýþ politikalarýnýn Amerikan emperyalizmi
tarafýndan daha üst boyutta yeniden ürettiði askeri tehdit sürekli bir savaþ durumu
yaratmaktadýr. Doðal uçak gemisi konumundaki Kýbrýsýn bu tür askeri tehdit politikalarýnýn doðrudan aracý haline getirilmesinin, gerek Kýbrýs için, gerekse Akdeniz ve
Orta-Doðu için sürekli bir savaþ tehdidi yaratacaðý açýk gerçektir. Bunun Kýbrýslýlara
getireceði yarar, Ýncirlik Üssü çevresindeki birkaç esnafa getirdiði kârdan daha fazla olmayacaktýr. Ve yine hamkafa küçükburjuva anlamak zorundadýr ki, kendisi için
sürekli bir tehdit unsuru olan bir ülkeyle hiç
kimse dostluk iliþkisi kurmayacaðý gibi, ticari iliþki de kurmayacaktýr.
Ýþte kendini herkesten akýllý zanneden
küçük-burjuvanýn Kýbrýs için savunduðu
ver-kurtul anlayýþýnýn genel çerçevesi özce
budur. Bunlarýn gösterdiði olgu ise, Kýbrýs
sorununun, her türden milliyetçi, þovenist,
ýrkçý, bölgeselci yaklaþýmlardan ve globalist küçük-burjuva kozmopolitizminden
uzak durularak deðerlendirilmesi gerektiðidir. Annan planýnýn kabul edilmesiyle Güneyle birlikte ABye girilmesinin, birkaç eðitim görmüþ küçük-burjuva dýþýnda hiç kimsenin yaþantýsýný deðiþtirmeyeceði, iþçinin
iþsiz olarak, köylünün topraksýz olarak varolmaya devam edeceði akýldan çýkartýlmamalýdýr.
Biz burada, Kýbrýsla ilgili olgularý ve olasýlýklarý sýralamakla yetindik. Bunlarýn ayrýntýlý olarak deðerlendirilmesi ve buna baðlý
olarak somut bir programýn oluþturulmasý
Kýbrýslýlarýn ve Kýbrýs halklarýnýn devrimci
öncüsünün görevidir. Bu görevlerinde ve
mücadelelerinde, Türkiye devrimci mücadelesinin proleter enternasyonalizmi temelinde her türden etkin desteðini yanlarýnda bulacaklarý kesindir.

'
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V. Ý. Lenin

Avrupa Birleþik Devletleri
Sloganý Üzerine*
[Aðustos, 1915]

SOTSIAL-DEMOKRATýn 40. sayýsýnda, yurt dýþýndaki Parti gruplarýmýzýn konferansýnýn Avrupa Birleþik Devletleri sloganý sorununu, sorunun ekonomik yanýnýn basýnda tartýþýlmasýndan sonra ertelemeyi kararlaþtýrdýðýný haber verdik.
Konferansýmýzda bu sorun üzerindeki tartýþma, tek yanlý siyasal bir
niteliðe bürünmüþtü. Belki de bu, kýsmen, Merkez Komitesi Bildirisinin
doðrudan bu sloganý siyasal bir slogan olarak formüle etmesi (ivedi siyasal slogan... deniyor orda) ve bunu yalnýzca cumhuriyetçi bir Avrupa
Birleþik Devletleri sloganý olarak ileri sürmekle kalmayýp, bu sloganýn Alman, Avusturya ve Rus monarþilerinin devrimle alaþaðý edilmesi olmaksýzýn anlamsýz ve yanlýþ olduðu konusunu özellikle vurgulamasý yüzündendi.
Sorunun böyle, bu özel sloganýn siyasal bir deðerlendirilmesi terimleri
içinde konulmasýna örneðin bunun sosyalist devrim sloganýný gölgeleyeceði ya da zayýflatacaðý gerekçesine dayanarak karþý çýkmak kesenkes
yanlýþtýr. Gerçekten demokratik bir doðrultudaki siyasal deðiþmeler ve hele
de siyasal devrimler, hiç bir zaman ve hiç bir koþul altýnda bir sos-yalist
devirim sloganýný gölgeleyemez ya da zayýflatamaz. Tersine sos-yalist
devrimi yakýnlaþtýrýr, tabanýný geniþletir, küçük-burjuvazinin yeni kesimlerini ve yarý-proleter yýðýnlarý sosyalist savaþýma çeker. Öte yandan, siyasal
devrimler, tek bir edim olarak deðil de, en keskin sýnýf savaþý-mýnýn,
içsavaþýn, devrimlerin ve karþý-devrimlerin çalkantýlý siyasal ve iktisadi altüst oluþlarý bir dönemi olarak deðerlendirilmesi gereken sosyalist devrimin
seyri içinde kaçýnýlmazdýr.
Ama, Rusyanýn baþý çektiði, Avrupanýn en gerici üç monarþisinin
devrimle alaþaðý edilmesine baðlý olarak konan cumhuriyetçi bir Avrupa
Birleþik Devletleri sloganý, siyasal bir slogan olarak oldukça saðlam bir
slogan olmakla birlikte, gene de bunun ekonomik anlam ve önemi þeklindeki son derece önemli soru ortada durmaktadýr. Emperyalizmin ekonomik koþullarý yani sermaye ihracý ve dünyanýn ileri ve uygar sömürgeci güçler arasýnda paylaþýlmýþ olmasý açýsýndan, kapitalizm altýnda
bir Birleþik Avrupa Devletleri ya olanaksýzdýr ya da gericidir.
Sermaye, uluslararasý ve tekelci hale gelmiþtir. Dünya, bir avuç Büyük
Güç, yani uluslarýn büyük yaðmasýnda ve ezilmesinde baþarýlý olan güçler
arasýnda bölünmüþtür. Avrupanýn dört büyük gücü Ýngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya, 250.000.000dan 300.000.000a deðiþen nüfuslarý ve
7.000.000 kilometre karelik alanlarýyla- hemen hemen 500.000.000luk



* Lenin, Marx-Engels-Marksizm, Mayýs 1990, Sol Yayýnlarý, Ýkinci Baský, s: 236-240.
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(494.500.000) bir nüfusa ve 64.600.000 kilometrekarelik bir alana, yani
yer yüzeyinin (kutup bölgelerini katmazsak 133.000.000 kilometrekare)
hemen hemen yarýsýna sahip olan sömürgeleri ellerinde tutmaktadýrlar.
Buna, bir kurtuluþ savaþý vermekte olan yaðmacýlar tarafýndan, yani
Japonya, Rusya, Ýngiltere ve Fransa tarafýndan þu sýrada parça parça
edilmekte olan üç Asya devletini, Çin, Türkiye ve Ýraný ekleyin. Yarý-sömürge (gerçekte bunlar þimdi onda-dokuz sömürgelerdir) denebilecek bu
üç Asya ülkesinde 360.000.000 insan vardýr ve alanlarý 14.500.000 kilometrekaredir (hemen hemen bütün Avrupanýn alanýnýn bir-buçuk katý).
Ayrýca, Ýngiltere, Fransa ve Almanya 70.000 milyon rubleye varan bir
sermayeyi dýþarý yatýrmýþlardýr. Bu küçücük miktardan meþru bir kârý,
yýlda 3.000 milyon rubleyi aþan bir kârý güvenceye alma iþlevi, ordularla
ve donanmalarla donatýlmýþ ve Bay Milyonun oðullarý ve biraderlerini
sömürgelerde ve yarý-sömürgelerde genel vali, konsolos, elçi, her türden
resmi memur, papaz ve öteki asalaklar olarak yerleþtiren hükümet adý
verilmiþ milyonerlerin ulusal komiteleri tarafýndan yürütülür.
Ýþte yeryüzünün 1.000 milyon kadar insanýnýn bir avuç Büyük Güç
tarafýndan soyulmasý, kapitalizmin en yüksek geliþme döneminde böyle
örgütlenmiþtir. Kapitalizm altýnda baþka örgütlenme olanaðý yoktur. Sömürgelere, etki alanlarýna, sermaye ihracýna son vermek mi? Bunun olanaklý olduðunu düþünmek, her pazar zenginlere hýristiyanlýðýn yüce ilkelerini
vaazeden ve onlara, yoksullara yýlda birkaç bin milyon deðilse de, hiç
olmazsa birkaç yüz ruble vermelerini öðütleyen sýradan papazýn düzeyine düþmek demektir.
Kapitalizm altýndaki bir Avrupa Birleþik Devletleri, sömürgeleri paylaþma
anlaþmasýyla birdir. Oysa kapitalizm ortamýnda kuvvetten baþka paylaþma
temeli, paylaþma ilkesi yoktur. Bir mülti milyoner, kapitalist bir ülkenin
ulusal gelirini, yatýrýlan sermayeye orantýlý olarak paylaþmak dýþýnda
(fazladan bir primle birlikte, ki böylece en büyük sermaye, payý olandan
fazlasýný alýr), baþkasýyla paylaþamaz. Kapitalizm, üretim araçlarýnda özel
mülkiyet ve üretimde anarþidir. Bu temele dayanan adil bir gelir bölüþümünü vaazetmek prudonculuktur, ahmakça darkafalýlýktýr. Bölüþüm kuvvet
oranýnýn dýþýnda olamaz. Ve kuvvet, ekonomik geliþmenin ilerlemesiyle
deðiþir. 1871den sonra Almanya, Fransa ve Ýngiltereden üç ya da dört
kat daha hýzlý güçlenmiþ; Japonya ise, Rusyadan hemen hemen on kat
daha hýzlý güçlenmiþtir. Kapitalist bir devletin gerçek gücünün sýnanmasýnda savaþtan daha baþka bir yol yoktur ve olamaz da. Savaþ, özel mülkiyet ilkeleriyle çeliþmez  tersine, bu ilkelerin doðrudan ve kaçýnýlmaz bir
sonucudur. Kapitalizmin koþullarýnda tek tek giriþimlerin, ya da tek tek
devletlerin eþit ekonomik büyümesi olanak dýþýdýr. Kapitalizm koþullarýnda
dönemsel olarak bozulan dengenin yeniden kurulmasýnda, sanayide bunalýmdan ve siyasette de savaþtan baþka bir araç yoktur.
Kuþkusuz, kapitalistler arasýnda ve güçler arasýnda geçici olarak anlaþmalar olabilir. Bu anlamda, Avrupa kapitalistleri arasýnda bir anlaþma olarak, bir Birleþik Avrupa Devletleri olanaðý vardýr. ... Ama ne için bir anlaþma? Yalnýzca Avrupadaki sosyalizmi ortaklaþa ezmek, sömürgelerin bugünkü bölüþülmesinde haklarýnýn yendiðini düþünen ve son yarým yüzyýlda, yaþlýlýktan çürümeye baþlayan geri ve monarþist Avrupadan çok daha
büyük bir hýzla güçlenen Japonya ve Amerikaya karþý sömürge yaðmasýný ortaklaþa korumak amacýyla. Amerika Birleþik Devletleriyle kýyaslandýðýnda, Avrupa, tüm olarak ekonomik durgunluðu simgeler. Bugünkü
ekonomik temel üzerinde, yani kapitalizm koþullarýnda, bir Avrupa Birleþik
Devletleri, Amerikanýn daha hýzlý geliþmesini geciktirmek için gericiliðin
örgütlenmesi anlamýný taþýr. Demokrasi ve sosyalizm davasý denince yalnýzca Avrupanýn akla geldiði dönemler bir daha geri dönmemek üzere
geçip gitmiþtir.
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(Yalnýz Avrupa deðil), bir Dünya Birleþik Devletleri, komünizmin tam
zaferi, demokratik devlet de dahil olmak üzere, devletin toptan yokolmasýný saðlayana dek bizim sosyalizme baðladýðýmýz uluslarýn birliðinin ve
özgürlüðünün devlet biçimidir. Ne var ki, ayrý bir slogan olarak bir Dünya
Birleþik Devletleri sloganý pek doðru sayýlmaz, birincisi, sosyalizmle içiçe
geçtiðinden ötürü; ikincisi de, tek bir ülkede sosyalizmin zaferinin olanaksýz olduðu anlamýnda yanlýþ yorumlara yolaçabileceði ve ayný zamanda
da, böyle bir ülkenin öteki ülkelerle iliþkileri açýsýndan da yanlýþ anlamalara neden olabileceðinden ötürü doðru sayýlamaz.
Eþitsiz ekonomik ve siyasal geliþme, kapitalizmin mutlak yasasýdýr.
Böylece, sosyalizmin zaferi, önce birkaç, ya da hatta yalnýzca bir tek kapitalist ülkede olanaklýdýr. Bu ülkenin baþarýlý proletaryasý, kapitalistleri
mülksüzleþtirdikten ve kendi sosyalist üretimini örgütledikten sonra, öteki
ülkelerin ezilen sýnýflarýný kendi davasýna çekerek, bu ülkelerde kapitalistlere karþý ayaklanmalara yol açarak, ve sömürücü sýnýflara ve onlarýn
devletine, gerektiðinde silahlý kuvvetlere bile karþý koyarak, dünyanýn geri
kalanýnýn, kapitalist dünyanýn karþýsýna çýkacaktýr. Proletaryanýn, burjuvaziyi alaþaðý ederek zafere kavuþacaðý toplumun siyasal biçimi bir demokratik cumhuriyet olacaktýr, ki bu, o ulusun ya da uluslarýn proletaryasýnýn, daha sosyalizme geçmemiþ bulunan devletlere karþý savaþýmýnda
güçlerini giderek daha çok merkezileþtirecektir. Ezilen sýnýfýn, proletaryanýn diktatörlüðü olmaksýzýn sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý olanaksýzdýr.
Uluslarýn sosyalizmde özgürce birleþimi, sosyalist cumhuriyetlerin geri kalmýþ devletlere karþý azçok uzun ve kararlý bir savaþýmý olmaksýzýn olanaklý
deðildir.
Ýþte bu nedenlerden ötürü ve RSDÝPnin yurtdýþý bölümlerinin konferansýnda yinelenen tartýþmalarýndan sonra ve konferanstan sonra, Merkez Organýn yazýkurulu, Avrupa Birleþik Devletleri sloganýnýn doðru olmadýðý sonucuna ulaþmýþtýr.
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Brezilya:
PT, Lula,
Lula Light,
Porto Alegre Forumu

Ülkemiz insaný, Brezilya sözcüðü ile ilk
kez 1950lerde dünya futbol kupasýyla birlikte tanýþtý. Pele ve Didi, insanýmýzýn günlük yaþantýsýnda sürekli yinelediði isimlerken, solda Carlos Marighella adý duyulmaya baþlandý. 1970 yýlýnda Carlos Marighella
nýn Þehir Gerillasýnýn Elkitabýnýn And Yayýnlarý tarafýndan yayýnlanmasý, Brezilyanýn
sadece futboldan ibaret olmadýðýný gösterdi.
12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte
kitle pasifikasyonunun en önemli aracý olarak ortaya çýkan televizyonda, Köle Isoura dizisinin yayýnlanmasýyla Brezilya sözcüðü, tüm pembe dizilerin özdeþleþtiði bir
isim haline geldi.
1990lara gelindiðinde Brezilya, Rio Karnavalý ve Rio plaj görüntüleriyle anýmsanan
bir ülke olmuþtu.
Depolitizasyon ve ideolojisizleþme içine
sýkýþmýþ olan ve artan oranda legalizme (yasallýða) yönelen solda ise, Brezilya, 1980lerde oluþturulan Partido dos Trabalhadores
(PT - Ýþçi Partisi) ile birlikte anýlýr olmuþtur.
Kuruçeþme toplantýlarýyla birlikte baþlatýlan solda birlik ya da birleþik sol parti
arayýþlarý, kanatlý parti, çoðulcu sol parti söylemleri arasýnda adý sýkça geçen PT,
legalistler (yasalcýlar) için yeni bir umut
olarak sunulmaya çalýþýlýyordu.
Ancak Brezilya seçimlerinde PTnin parlak baþarýlar gösterememesi, giderek bir
yana býrakýlmasýný getirmiþtir. ÖD Partisinin
kurulmasýyla birlikte, kendi çoðulcu sol partilerine kavuþan yasalcýlar ve devrim kaçkýnlarý için PT tümüyle bir yana býrakýlmýþtýr.

2002 yýlýna gelindiðinde, PTnin seçimlerde baþarýlý olacaðýnýn görülmesi üzerine,
yeniden PT rüzgarlarý esmeye baþlamýþtýr.
Özellikle Brezilya devlet baþkanlýðý seçiminde PTnin her dönemdeki yenilgiye doymayan adayý Luiz Inácio Lula da Silvanýn kamuoyu anketlerinde önde gittiðinin medyada yer almasýyla birlikte, ilgi giderek büyümüþtür.
PT, PL, PCdoB, PMN ve PCBnin ortak
baþkan adayý olan Lula, 27 Ekim 2002 günü
yapýlan ikinci tur baþkanlýk seçiminde (ilk
turda %46.4) %61.3 oyla seçilmiþtir.* Böylece IMFnin Brezilya mucizesi, bu kez sol
da yinelenmiþ gibi görünmüþtür.
Ancak, geçmiþ yýllarda kendi kanatlý
parti, çoðulcu parti vs. söylemlerine iyi
bir örnek oluþturduðunu söyleyen yasalcýlar, Lulanýn zeferi karþýsýnda sevinç gösterileri yapamamýþlardýr. Bunun nedenleri
çeþitlidir.
Ýlkin, ülkemiz yasalcýlarý Brezilya PTsine
ve Lulaya açýktan sahip çýktýklarý takdirde,
bugüne kadar gizlemekte büyük çaba gösterdikleri gerçek niteliklerinin açýða çýkacaðýný görmüþlerdir.
Basýný ve siyasal olaylarý az çok izleyen
herkesin bildiði gibi, Lula ve PT, seçimlerden birkaç ay önce (Aðustos), Brezilyanýn
dýþ borçlarýný ödemeyi ve IMFnin politikalarýný sürdürmeyi taahhüt etmiþlerdir. Üstelik bu taahhüt, ülkemizde yapýlana benzer
* Brezilya devlet baþkanlýðý seçiminin ilk turunda katýlým oraný %82.2 iken, ikinci turda %79.5 olmuþtur.
Bizde, 3 Kasým seçimlerinde, katýlým oraný %79,1dir.
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bir biçimde gerçekleþmiþtir.
Anýmsanacaðý gibi, 2001 Þubat krizine
kadar IMF ile yapýlan stand-by anlaþmalarý,
ekonomiden sorumlu devlet bakanlarý ve
Hazine Müsteþarlarý tarafýndan imzalanýrken,
bu tarihten sonra koalisyonu oluþturan partilerin baþkanlarýnýn imzalarý da alýnmaya
baþlanmýþtýr. Brezilyada seçim öncesinde
de benzer bir durum yaþanmýþtýr. IMFden
talep edilen acil kredi için, baþkan adaylarý devlet baþkaný Cardoso baþkanlýðýnda toplanmýþlar ve IMFye verilen sözlerin yerine
getirileceðini açýklamýþlardýr. Bunun üzerine
IMF, büyük bölümü 2003 yýlýnda kullanýlmak
üzere, 30 milyar dolar kredi açmayý kabul
etmiþtir.
Ýþte bu anlaþmanýn altýnda PTnin Lula
sýnýn da imzasý bulunmaktadýr. Böylece partisinin adý iþçi partisi olan, solcu olarak
bilinen Lula, yýllar boyu sloganlaþtýrmýþ olduklarý IMFye hayýr! çizgisini terk etmiþtir.
Bu andan itibaren Lula, Brezilya halký tarafýndan Lula light olarak anýlmaya baþlanmýþtýr.
Þüphesiz bu durum, basit bir seçim taktiði deðildir. PT ve Lula, o güne kadar yaptýklarý tüm tahlillerden ve saptamalardan
ayrýlmýþlardýr. Artýk emperyalizm, kapitalizm,
geri-býraktýrýlmýþlýk, emperyalist sömürü,
Brezilya ekonomisi, IMF vb. konularýndaki
tahliller çöp sepetine atýlýrken, yerini Brezilya ekonomisinin rasyonalizasyonu ve IMF
ile karþýlýklý uyum almýþtýr.
Kendisini solda kabul eden ya da eko-
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Brezilya
PT
PFL
PMDB
PSDB
PPB
PL
PTB
PSB
PDT
PPS
PCdoB
PRONA
PV
PSD
PST
PMN
PSC
PSL
PSDC

nomiyle ilgilenen tüm küçük-burjuva aydýnlarýnýn çok iyi bildiði gibi IMF, emperyalizmin (özel olarak Amerikan emperyalizminin) uluslararasý finans kuruluþu olarak, geribýraktýrýlmýþ ülke ekonomilerinin emperyalist sistemin çýkarlarýna uygun olarak düzenlenmesinin ve yönetilmesinin aracýdýr. Ve
hepsinin bildiði gibi IMF, emperyalizme baðýmlýlýk nedeniyle kendi iç dinamikleriyle
geliþemeyen bu ülkelerin ihtiyaç duyduðu
kredileri aðýr ekonomik ve siyasal koþullarla
vermektedir. IMFnin bu ekonomik ve siyasal koþullarý, kaçýnýlmaz olarak, emperyalist
ülkelerin içinde bulunduklarý konjonktüre
uygun olarak ortaya çýkan çýkarlarýný esas
aldýðýndan, geniþ halk kitleleri olabildiðince
yoksullaþtýrýlmakta ve mülksüzleþtirilmektedir. Bu yoksullaþtýrmanýn ve mülksüzleþtirmenin en temel aracý ise, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin büyük dýþ borçlanmasý olmaktadýr.
Dolayýsýyla, dýþ borçlanma sorunu, tüm geri-býraktýrýlmýþ ülke halklarý için varlýk sorunu haline gelmektedir. Bu nedenle, geniþ
halk kitlelerinin çýkarlarýna uygun bir ekonomi politika izleyebilmek için, yapýlmasý
gereken ilk iþ, dýþ borçlarýn iptal edilmesi
olmaktadýr. Bu, iç ve dýþ borçlarýn ötelenmesinden söz eden AKPnin bile bildiði bir
gerçektir.
Ýþte Lula, Brezilyalýlarýn yeni taktðý ismiyle Lula light ve PT, IMF anlaþmalarýnýn yerine getirileceðine iliþkin seçim öncesinde
verdikleri sözle, bu gerçekleri bir yana býrakmýþlardýr.

Meclisinde temsil edilen partiler:
- Partido dos Trabalhadores (Ýþçi Partisi)
- Partido da Frente Liberal (Liberal Cephe Partisi)
- Partido do Movimento Democrático Brasileiro (Brezilya Demokratik Hareket Partisi)
- Partido da Social Democracia Brasileiro (Brezilya Sosyal-Demokrasi Partisi)
- Partido Progressista Brasileiro (Brezilya Ýlerici Parti)
- Partido Liberal (Liberal Parti)
- Partido Trabalhista Brasileiro (Brezilya Ýþçi Partisi)
- Partido Socialista Brasileiro (Brezilya Sosyalist Parti)
- Partido Democrático Trabalhista (Demokratik Ýþçi Partisi)
- Partido Popular Socialista (Sosyalist Halk Partisi)
- Partido Comunista do Brasil (Brezilyanýn Komünist Partisi)
- Partido de Reedificação da Ordem Nacional (Ulusal Düzenin Yeniden Ýnþasý)
- Partido Verde (Yeþil Parti)
- Partido Socialista Democrático (Demokratik Sosyalist Parti)
- Partido Social Trabalhista (Sosyal Ýþçi Partisi)
- Partido da Mobilização Nacional (Ulusal Hareket Partisi)
- Partido Social Cristão (Sosyal Hýristiyan Parti)
- Partido Social Liberal (Sosyal Liberal Parti)
- Partido Social Democrata Christão (Hýristiyan Sosyal Demokrat Parti)
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Bu durum, kanatlý parti, çoðulcu sol
parti söylemlerinin ardýnda yatan gerçeði
ortaya koymaktadýr. Yasalcýlarýn kendi sözleriyle ifade edersek, yakýn dönemde iþçi
grevlerini yöneten militan politikaya yönelmiþ iþçi ve sendikacýlar, kurtuluþ teolojisi
adlý hýristiyan kökenli hareket, troçkistler,
kastrocular (!), Brezilya komünist partisinden kopmuþ kadrolarýn* oluþturduðu PT,
soyut gelecek uðruna somut bugünden
vazgeçmeyenlerin partisi olarak titreyip
aslýna dönmüþtür.
Yasalcýlarýn özendiði PTnin dönüþümü
bununla bitmemektedir.
PTnin Lulasýnýn devlet baþkanlýðý seçiminde baþkan yardýmcýsý adayý ise Liberal Parti (PL) baþkaný Jose de Alencar olmuþtur.
Jose de Alencar, Conteminas adlý þirketin sahibi ve 300 milyon dolarlýk tekstil ihracatçýsý bir iþ adamý! Alencar Wall Mart gibi
ABD firmalarýna yarým dolara tiþört satarak
zengin olmuþtur.** Lulanýn Amerikanvari
seçim kampanyasýnýn masraflarý da, Jose de
Alencar ve özel sektör tarafýndan karþýlanmýþtýr.
Böylece, Lula light ve PT, iktidar olabilmek için, Makyavelin her yol mübahtýr
sözünü kendilerine rehber edinmiþlerdir.
Lula ve PT, bundan önceki üç devlet baþkanlýðý seçimini kaybederken, iþin kuralýný
da öðrenmiþ görünmektedirler. Yenilgiden
dersler çýkarmakta çok baþarýlý olmuþlardýr!
Diðer yandan, Lulanýn seçim zaferiyle
birlikte medyada ve yasalcý sol yayýnlarda yer verilen ekonomik ve sosyal verilere
bakýldýðýnda ise, sosyal-demokrat Cardosonun baþkanlýðý döneminde Brezilya yeni
bir mucize yaratmýþ gibidir. 1993 ekonomik bunalýmýndan sonra Brezilya ekonomisi
toparlanmýþ ve %1.000leri geçen enflasyon yenilmiþ ve büyüme sürecine girmiþ
görünmektedir. Böyle olunca, Brezilyalýlarýn
neden light da olsa sol bir partiye oy verdiði pek anlaþýlamaz olmuþtur.
Ayný þekilde ülkemizdeki küçük-burjuva
ekonomistleri için de Brezilya seçimi anlaþýlmazdýr.
* Siyasi Gazete, Sayý: 1, Aralýk 2002. Bu yayýný, ÖD
Partisinden kopmuþ, ancak Akýn Birdalýn baþýnda
bulunduðu SDPye katýlmamýþ olan kadrolar
çýkarmaktadýr.
** Televoleci ekonomist Deniz Gökçe, Akþam, 6
Ekim 2002.

172 milyon nüfusuyla Brezilya, tüm geribýraktýrýlmýþ ülkeler içinde özelleþtirme rekorlarý kýrmýþ ve doðrudan yabancý sermaye
yatýrýmlarýnda ilk sýrada yer almýþtýr. Ülkemizdeki ekonomik krizden çýkýþýn yolunu
özelleþtirmede ve ABye girerek ülkeye
akacak olan yabancý sermaye yatýrýmlarýnda gören ekonomistler için, Brezilya örnek
bir ülke durumundadýr.
Tüm enerji sektörünü, telekomünikasyon sistemlerini son dört yýlda özelleþtirmiþ
olan Brezilyadaki doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý 30 milyar dolarlara ulaþmýþtýr. Medyanýn çok sevdiði sözcüklerle
ifade edersek, her sekiz Brezilyanýn birinde
internet baðlantýsý bulunmaktadýr. Sol medyaya yansýdýðý biçimiyle, Cardosonun baþkanlýðý döneminde çocuk ölüm oranlarý
azalmýþ, ortalama yaþam süresi uzamýþtýr.
Sýralanan bir dizi ekonomik ve sosyal veriMilletvekillerinin daðýlýmý [513]
1999
2002
PT
58
91
PFL
98
84
PMDB
87
74
PSDB
94
71
PPB
53
49
PL
22
26
PTB
33
26
PSB
16
22
PDT
16
21
PPS
12
15
PCdoB
10
12
PRONA
6
PV
5
PSD
4
PST
6
3
PMN
1
PSC
1
PSL
5
1
PSDC
1
Brezilya Senatosundaki son durum*
PMDB
19
(9)
PFL
19
(14)
PT
14
(10)
PSDB
11
(8)
PDT
5
(4)
PSB
4
(3)
PL
3
(2)
PDB
3
(2)
PPS
1
(1)
PSD
1
(1)
PPB
1
(-)

* 81 üyelik Brezilya senatosunun 2/3 (54) üyesi
yenilenmiþtir. Parantez içindeki sayýlar yenileme seçiminde
kazanýlan senatör sayýsýný göstermektedir.

#
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lere göre Brezilya tam bir cennet görünümündedir. Ama yine de bu cennetin insanlarý sol bir baþkan istemiþler ve Lulayý
seçmiþlerdir.
Gerçek ise, çizilen mutluluk tablosundan çok farklýdýr.
2000 yýlýna kadar tüm petrol kuruluþlarý
ile elektrik sektörünü hýzla özelleþtiren Brezilya, 2001 yýlýnýn Mayýs ayýnda büyük bir
enerji krizi ile karþý karþýya kalmýþtýr. Oluþturulan kriz masasýyla birlikte baþlatýlan
sistemli elektrik kesintileriyle üretim ile tüketim arasýnda denge kurulmaya çalýþýlmýþtýr.
2001 boyunca %20lere ulaþan elektrik
kesintileri gerçekleþtirilmiþtir.
1998 yýlýnda IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla iç ve dýþ borçlarý ödeme taahhüdü veren Brezilya hükümeti, herkesin bildiði yöntemle, yani yüksek oranlý faiz dýþý
fazla yoluyla borç ödemelerini yaparken, iç
borçlarý 185 milyar dolara indirmeyi baþarmýþtýr! Ve yine herkesin bileceði gibi bu, faiz dýþý fazla (vergiler) ile saðlanmýþtýr. 2002
yýlýnda kamu kesiminin net borç geri ödemesi 35 milyar dolar olmuþtur. Ancak Brezilyanýn GSMHsý %13 küçülerek 535 milyar
dolardan 465 milyar dolara inmiþtir.
Ýþte bu koþullarda IMF, 30 milyar dolarlýk yeni bir kredi açarak Brezilya ekonomisini desteklemek zorunda kalmýþtýr.
Bütün bunlarýn ne anlama geldiðini ise,
ülkemizde 2001 Þubat krizinden sonra yaþanýlanlar yeterince göstermiþtir.
Brezilya ekonomisindeki bu durum, ülkemizdekine benzer bir siyasal sonuç yaratmýþtýr. IMF açýsýndan çok baþarýlý görülen uygulama sahipleri yerlerini yenilere
býrakmýþtýr: Birinde Lula light, diðerinde
müslüman demokratlar.
Burada Brezilya ekonomisinin durumunu irdelemeyeceðiz. Sadece þu kadarýný belirtelim ki, Brezilya ekonomisi, ülkemiz ekonomisi gibi, dýþa baðýmlý, emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemleriyle yukardan aþaBrezilya Ekonomisi
(milyon $)

$

GSMH
Dýþ borç toplamý
Kamu borç toplamý
Ýç borç
Dýþ borç
Ýç ve dýþ borç toplamý
GSMHya oraný
Döviz kuru (Real/$)

ðýya geliþtirilmiþ bir kapitalist ekonomiye sahiptir. Tarihsel süreçte Brezilya, sömürge bir
ülkeden yeni-sömürge bir ülkeye doðru bir
evrim yaþarken, ülkemiz feodal-askeri sömürgeci bir imparatorluktan yarý-sömürgeleþmeye ve buradan yeni-sömürgeleþmeye
doðru bir evrim izlemiþtir. Brezilyanýn ekonomik tarihi ile ülkemizin yakýn tarihi, yenisömürgeleþme süreciyle birlikte birbirine
benzer özelliklere sahip olmuþtur.
Amerikan emperyalizminin arka bahçesi olan Latin-Amerikanýn Meksika ve Arjantiniyle birlikte en büyük geri-býraktýrýlmýþ
ülkesi olan Brezilyanýn son elli yýllýk tarihi,
IMF ile imzalanan stand-by anlaþmalarý, istikrar tedbirleri ve askeri darbeler tarihidir.
Özellikle 1 Nisan 1964 tarihinde IMF ile iliþkileri kesme kararý alan ilerici Goulart iktidarýna karþý yapýlan askeri darbeyle birlikte baþlayan yeni dönem, Brezilyayý, Amerikan
emperyalizminin her türlü pasifikasyon yöntemlerinin ve IMFnin istikrar programlarý
nýn deneme alaný haline getirmiþtir.
Diyebiliriz ki, sambalarýn ve futbolun ülkesi olarak dünyaya tanýtýlan Brezilya, Amerikan emperyalizminin Latin-Amerikadaki
en dayanýklý ve güvenilir müttefiki olmaktan öte, emperyalizme baðýmlý bir ülkenin
nasýl bir çýkmaz içinde olduðunun en iyi örneði durumundadýr. Bir baþka deyiþle, Brezilya, 1964 yýlýndan itibaren ekonomisinin
resmen ve fiilen IMF tarafýndan yönetildiði
bir ülkedir. 1964-1985 askeri cunta döneminden sonra sivil yönetime geçilmesi bu durumu deðiþtirmemiþtir.
Devlet bütçesinin doðrudan IMF tarafýndan onaylandýðý bir ülke olarak Brezilya, ayný zamanda doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn en yüksek olduðu ülke durumundadýr. Kâr transferlerinin en yüksek olduðu
ülke olduðu için iç sermaye birikimi çok
küçük ölçekte kalmaktadýr. Bunlar da eyalet yönetimleri tarafýndan oluþturulmuþ fonlarda toplanmaktadýr. Tüm Brezilya halký,

2000
582.865
236.156
288.122
231.168
56.954
467.324
%80,2
1,9546

2001
535.005
226,067
284 906
228.497
56.408
454.564
%84,9
2,3196

2002
465.225
214.379
249.785
185.226
64.559
399.605
%85,9
3,8941
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emperyalizmin iþbirlikçilerinin ya da doðrudan emperyalist tekellerin elinde bulunan iþyerlerinde çalýþmak durumundadýrlar. Bu
ise, 172 milyonluk bir ülkede 500 milyar dolar seviyelerinde gerçekleþen bir GSMH koþullarýnda, nüfusun küçük bir bölümünün iþ
bulma olanaklarýna sahip olmasý anlamýna
gelmektedir. Bu yüzden, nüfusun büyük kýsmý büyük tarýmsal çiftliklerde (latifundia)
toplanmýþtýr. Tarýmda makineleþmenin geliþmesine paralel olarak latifundialardan uzaklaþtýrýlan Brezilya köylüleri büyük kentlerin
etrafýndaki teneke mahallelerde yaþamlarýný sürdürmek durumundadýrlar.
Bu iki olgu, yani nüfusun büyük bölümünün kýrsal alanda ve gecekondularda yaþamasý olgularý, bir yandan toprak sorunu
nu Brezilyanýn temel sorunlarýndan birisi
olarak varederken, diðer yandan gecekondu sorununu sosyal bir sorun olarak sürekli varetmektedir.
Ýþte bu iki olgu, diðer yandan Brezilyadaki solun niteliðini ve iþlevini belirlemiþtir.
1990larýn baþlarýnda çevreci solun en
gözde konusu olan yaðmur ormanlarý ve
HABÝTAT toplantýsý Brezilya solunun dönüþümünün ve evcilleþtirilmesinin yolunu açmýþtýr.
Dünya Bankasýnýn kýrsal kalkýnma projeleri ve ABnin yaðmur ormanlarýný koruma projeleriyle finanse edilen yeni sol,
bu bölgelerdeki iþlevlerini ve proje kaynaklarýný tükettiði oranda teneke mahallelerle
ilgilenmeye baþlamýþtýr. HABÝTAT zirvesiyle
saðlanan yeni fonlarla fonlanan solun ilk
büyük faaliyet alaný Porto Alegre kenti olmuþtur.
Bugün kamuoyunun geleneksel(!)
Dünya Sosyal Forumuyla tanýdýðý Porto
Alegre, katýlýmcý bütçe uygulamalarý vb.
adlarla solun yeni finansman alaný olarak
öne geçmiþtir. Yakýndan bakýldýðýnda, Dünya Sosyal Forumunun ve Porto Alegre buluþmalarýnýn gerçek iþlevinin ideolojisizleþtirilmiþ ve yasalcý solun varlýðýný sürdürmek
olduðu görülmektedir.
Küreselleþme karþýtlarýnýn yirmi yýldýr
Davosta yapýlan zenginler kulübünün
Dünya Ekonomik Forumuna alternatif(!)
olarak düzenlendiði açýklanan Porto Alegre
forumunun (Dünya Sosyal Forumu) en
büyük destekçisi, Fransa merkezli ATTAC
olmuþtur. Ýþte Porto Alegreyi de, Dünya
Sosyal Forumunu da popüler hale getiren
bu sponsor ATTACtýr.

ATTAC hareketi, adý Ekmek ve Adalet
olmazdan önce, Kurtuluþ Yaþadýðýmýz Vatana dönüþtükten sonra yayýnlanan Engin
Doðan imzalý Global Pencere adlý yazý dizisinde Þimdi Attac Sýrasý adlý yazýda þöyle tanýtýlýyordu:
... sosyalizmin 70 yýllýk deneyimindeki belirli açmazlar ve emperyalist-kapitalizmin ablukasý altýnda bu
açmazlardan kurtulmayý baþaramamasý, hiç kimseyi þaþýrtmamaktadýr.
Bilimsel sosyalizmin tüm öðretileri
geliþimin ve kaçýnýlmaz olarak varýlacak yerin tarihsel olarak miadýný doldurmuþ olan kapitalizmin siyasal iktidardan alaþaðý edilerek insanlýðý altýn çaðýna götürecek olan sosyalizmin
mutlak hakimiyetini tesis edecek yeni bir sürecin de baþladýðýnýn ifadesi
olan BUGÜN, globalleþen kapitalizme
karþý, global anti-kapitalist örgütlenmelerin önemini de ön plana çýkarmaktadýr.
Ýþte ATTAC, bu global emperyalist-kapitalist finans kuruluþlarý üzerinde, dünya emek cephesinin demokratik yaptýrýmlarýný tesis etmek üzere
32 ülkede ayný anda yapýlanmaya giden bir örgütlenme olarak ortaya çýktý. Uzun ve çetin bir savaþým sürecinin ardýndan kendiliðindenci geliþimleri önlemek ve finans tekellerine
karþý örgütlü, koordineli ve planlý bir
savaþýmý hedefleyen ATTAC 11-12
Aralýk 1998 tarihlerinde topladýðý uluslararasý kurultayda temel prensiplerini oluþturdu.*
ATTACýn Avrupa sathýnda gerçek anlamda enternasyonalist bir örgütlenme boyutuna ulaþtýðýndan, Türkiye coðrafyasýnda
sýnýf mücadelesine devrim cephesinden
katýlan örgütler-çevreler-kiþiler ATTACýn hýzla örgütlenme ve eyleme geçme geliþimine
ayak uydurmakta zorlanarak bu geliþmeleri
biraz geriden seyretmek durumunda kaldýðý görünümü veriyorlara** kadar bir dizi
görüþün yer verildiði Yaþadýðýmýz Vatanýn
ATTAC yazýlarýndan çýkan tek sonuç, bu hareketin yeni bir sol enternasyonalin baþlangýcý olacak kadar önemli olduðudur!
Gerçekte ise, ATTACýn, sözcüðün Fran* Yaþadýðýmýz Vatan, Sayý: 97, 30 Haziran 2001
** Yaþadýðýmýz Vatan, Sayý:100, 21 Temmuz 2001
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sýzca ya da Latin dillerindeki anlamýyla saldýrýyla uzaktan yakýndan iliþkisi yoktur.
Fransýzca Association pour une Taxation
des Transactions financières pour lAide aux
Citoyens isminin kýsaltýlmýþ halidir. 1997 yazýnda patlak veren Asya Krizinin nedeninin
(baþýný Sorosun çektiði uluslararasý bankerlerin) sýcak para operasyonu olduðu düþüncesine dayanan ATTAC, adýnda kýsaltýldýðý gibi, Yurttaþlara yardým etmek için mali hareketlerin vergilendirilmesi için birliktir.
Bir baþka ifadeyle, geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelik olan sýcak para hareketlerinden, iþlem baþýna %0,05 vergi alýnmasý düþüncesiyle oluþturulmuþtur.* ATTACa göre,
bu sýcak para operasyonlarýndan elde edilecek vergi geliri 100 milyar dolar olacaktýr
ve bu para uluslararasý kurumlarýn gözden
geçirilip yeniden yapýlanmasý, yurttaþlarýn
aktif katýlýmýný garantiye alan demokratik reformlarýn yapýlmasý, tarýmsal üretimin yeniden düzenlenmesi gibi amaçlarla yoksul ülkeler vatandaþlarýna yardým olarak verilecektir. Özcesi ATTAC, vahþi kapitalizmin yýkýlmasýný deðil, insancýllaþtýrýlmasýný
hedefler.
Ancak ATTAC hareketinin bu insancýl
hedefinin diðer yaný ise, uluslararasý piyasalardaki sýcak para operasyonlarýnýn (spekülasyonlarýn) bu vergi yoluyla önlenebileceðine iliþkin küçük-burjuva anlayýþtýr. Bu
yolla, 1997 Asya Krizinde olduðu gibi, beklenmedik bir anda dünya piyasalarýnda bir
mali krizin çýkmasýnýn önlenebileceði tasarlanýlmýþtýr.
ATTAC hareketinin fazlaca önemsenmeyen diðer bir özelliði ise, uluslararasý ekonomik ve siyasal iliþkilerde sürekli olarak
güç kaybeden Fransýz finans-kapitalinin,
dünya çapýnda küçük-burjuva aydýnlarýný yanýna çekerek, güçlenme isteðidir.
Ýþte Yaþadýðýmýz Vatanýn ve bir dizi bireyselleþmiþ devrimci solcunun övgüler
dizdikleri ATTAC hareketi, yoksullara yardým kuruluþundan ve uluslararasý para piyasalarýnda nispi istikrar saðlamaktan baþka
bir þey olmadýðý gibi, siyasal olarak Fransýz
emperyalizminin yeni güç arayýþýnýn bir aracýdýr.
Porto Alegrede iki kez gerçekleþtirilen,
medyanýn büyük ilgisine mahzar olan ve
eski solcu, bir dönem globalizm yandaþý

olmuþ ancak umduðunu bulamamýþ küçük-burjuva aydýnlarýnýn toplaþtýðý Dünya
Sosyal Forumu, iþte bu ATTACýn sponsorluðunda gerçekleþtirilmiþtir.
Porto Alegre forumu, dünya ekonomik
bunalýmýnýn giderek geliþtiði, bütün emperyalist ülkeleri etkisi altýna aldýðý, burjuva
ekonomistlerinin bile açýkça ekonomik
resesyondan söz ettikleri bir dönemde iþlerini kaybeden beyaz yakalý iþçilerin yeni
umudu olmuþtur.
Ama ne yazýk ki, umut, Porto Alegre
nin ardýnda kalmýþtýr. Artýk Lula lightlaþýrken, Dünya Sosyal Forumu Hindistana
taþýnmýþtýr.
Brezilyada Lulanýn evriminin ve Porto
Alegre forumunun baþlayýp bitiþinin gösterdiði gerçek ise, 1980lerde dünya devrimci
hareketinden kopan küçük-burjuva aydýnlarýnýn, dünya halklarýnýn devrimci mücadelelerinin kanla, canla elde ettikleri birikimi kendi sýnýfsal çýkarlarý için kullanma çabalarýnýn sonuna gelindiðidir.
Küçük-burjuvazinin, sýnýfsal niteliði gereði, sürekli ve tutarlý bir örgütlenme gerçekleþtiremeyeceðinin, artýk bizzat kendileri tarafýndan da görülme zamaný gelmiþtir. Proletarya ideolojisinden kopuþlarý ve ona karþý
düþmanca tutumlarý, bu sýnýfsal gerçeði deðiþtirmemiþtir.
Dünyanýn bugünkü halinin insanlýk için
en þahane hal olmadýðýný düþünüyorsanýz,
gazetelere bakýp Bu tarihin, birikimin üretebildiði en iyi durum bu mu? diye kahroluyorsanýz, Herhalde birileri bir yerlerde
benim gibi kahroluyordur. Kahroluyordur
deðil mi? diye merak ediyorsanýz, bütün bir
dünyanýn küstah bir süper gücün güttüðü
koyunlar gibi davranmasýna bir türlü alýþamýyorsanýz... Keþke burada olsaydýnýz!**
denilerek küçük-burjuva aydýnlara çaðrý yapýlan Porto Alegrenin verdiði ders, özce budur.
Ya Lula?
Lula, proletarya ideolojisinden ve örgütünden kurtulmuþ küçük-burjuva aydýnlarýnýn, küçük ve orta sermaye kesimlerinin
finansörlüðünde gerçekleþtirilen son transformasyondur sadece. Ama Brezilya, Carlos Marighellanýn ülkesi olarak, dünya devrim mücadelesindeki tarihsel yerini korumayý sürdürecektir.

* Sýcak paranýn bu miktarda vergilendirilmesi
düþüncesi Nobel ödüllü James Tobine aittir.

** Ece Temelkuran, Milliyet, 24 Ocak 2003.
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Latin-Amerikada
Pasifikasyon ve Sol

Latin-Amerikanýn burjuva saðýnýn bir tek güçlü yaný var: Derin bir siyasal ve
ideolojik kriz içerisinde olan solun zayýflýðý. Askeri diktatörlüklerden sonra demobilizasyon gelmiþti, kanlý iktidarýn uzun yýllarýndan sonra insanlar artýk zorla ilgili,
devrimci zorla da ilgili bir þey istemiyorlar. Demokrasi içinde iyi bir yaþama
olan ümitleri kýsa sürede boþluða düþmesine raðmen, memnuniyetsizlikleri henüz
isyana dönüþmüyor, daha çok azim kýrýklýðýna, yýlgýnlýða ve dört duvar arasýna
çekilmeye dönüþüyor. Bir devrimin olabilirliðine artýk kimse inanmýyor gibi.
Askerlerin terörü insanlarýn beyinlerinde derin izler býraktý. Ýþkence sadece
bilgi almaya hizmet etmemiþti ki, sorgulamadan da iþkence yapýlmýþtý ya da
saçma sorular sorulmuþtu. Hedef tutukluyu kýrmak, aþaðýlamak, onu insanlýðýndan yoksun býrakmak, kimliðini yok etmekti. O, bir numara olmuþtu, yerde yatan
ve gereksinimlerini denetimsiz yapan, kokan, sakallý ve vahþi bir canavar. Ýþkencenin kurbaný sadece tutuklu deðildi, böylece tüm ailesi ve sosyal çevresi
de cezalandýrýlýyordu. Sürekli iþkence görme tehdidi, toplum tarafýndan içselleþtirildi ve bir öz savunma olarak uyumlu bir sosyal davranýþa yol açtý. Bütün halk
felce uðruyor deniliyor insan haklarý örgütü SERPAJýn bir analizinde ve devam
ediliyor: Bu, protestonun taþýdýðý riziko, toplumsal hareketlenmenin taþýdýðý rizikonun bilinmesi sonucu ortaya çýkan korkunç bir öðrenme sürecinin sonucudur.
Bugün sol kelime hazinesinden sosyalizm ve devrim gibi kelimeler kaybolmuþ vaziyette, herkes barýþtan, demokrasiden ve çoðulculuktan bahsediyor. Örneðin Uruguay KPsi proletarya diktatörlüðü üzerine hiçbir þey duymak
istemiyor, çünkü -uzun yýllar bizzat tutuklu kalmýþ olan genel sekreter Jaime
Perezin deyimiyle- ben bu kadar yýllýk diktatörlükten sonra diktatörlükler üzerine hiçbir þey bilmek istemiyorum.
Marksýn devrimin öznesi olarak belirlediði iþçi sýnýfýnýn halen toplumsal deðiþimin taþýyýcýsý olup olmadýðý, deðiþen toplumsal yapý ýþýðýnda yeniden analiz edilmiyor. Endüstri devletlerinde, klasik marksist anlamdaki iþçilerin sayýsý, mikroelektronik kullanýmý sonucu son yýllarda oldukça gerilerken, Güney Amerikada
da, bilgisayar yönlendiriciliðindeki üretim yöntemleri, sadece istisnai ülkelerde
-örneðin Brezilya- uygulanmaya baþlanmýþ olmasýna raðmen, sanayi iþçilerinin
sayýsý hemen hemen yarý yarýya düþtü. Milton Friedmanvari monetarist ekonomi politikasý, ülkeleri sanayisizleþtirdi, sanayi üretimi ve bununla birlikte çalýþanlarýn sayýsý düþtü. Sözleþmeli iþçilerin, küçük iþverenlerin ve kendi hesabýna
çalýþanlarýn sayýsý ise yükseldi. Buna dolandýrýcý, sokak satýcýsý, ayakkabý boyacýsý, uyuþturucu satýcýsý ve hayat kadýnlarýndan oluþan yeni ordu da eklenmeli.
Bu geliþmeler karþýsýnda sol, halen büyük ölçüde geçmiþ yüzyýla ait iþçi tanýmýna sarýlýyor ve devrimci öznenin bugün kim olduðu sorusunu yeni baþtan
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tartýþmýyor.
1980 yýlýnda Ýnter-amerikan güvenlik konseyi için hazýrlanan ve ABD dýþ
politikasýnýn seksenli yýllar için prensiplerinin tanýmlandýðý ünlü Santa Fe Komitesinin gizli belgesinde þöyle deniyordu: Birleþik Devletler ideolojik alanda insiyatifi ele almalýdýrlar. Savaþ, insan doðasýna aittir, politik-ideolojik unsur ön planda
olmalýdýr. Radyo, televizyon, kitap, yazý ve broþür, fon, burs ve ödül aracýlýðýyla
Latin-Amerika aydýnlarýný kazanmak için bir kampanya örgütlenmelidir. Gizli
doküman þu öneriyle bitiyor: Dýþ politikanýn araçlarýna arkadan destek verebilmek için insanlarýn beyni kazanýlmak zorundadýr. Çünkü politikanýn arka desteði olarak inanç, zafer için tayin edicidir:
Santa Fe dokümanýnda açýklandýðý gibi, aydýnlarý fethetmeyi hedefleyen savaþ
baltasý raftan indirildi. Olta yemi sadece takdir görme ve deðer kazanma deðildi, ekonomik teþviklerden de oluþuyordu. Diktatörlükler sýrasýnda üniversiteler
açlýða terk edilmiþti. Budama, önceleri kýtanýn gözde fakülteleri sayýlan tüm fakülteleri etkilemiþti. Montevideo Týp Fakültesi dünya çapýnda prestije sahipti ve
üniversite kliniði göstermeye deðerdi, burada araþtýrma yapýlýyor, ama komþu
ülkelerden hastalar da tedavi ediliyordu. Bugün Hospital de Clinicasda araþtýrma
için, ameliyat malzemeleri ve çarþaflar için para bulunamýyor. Manevi ilimler
fakültelerinin durumu daha da kötü, çünkü bunlarýn ürünleri hemen kullanýlmýyor. Arjantinde bir felsefe profesörü ancak dolmuþ parasýný ödeyecek kadar
ücret alýyor.
Fakültelerin açlýða terk edilmesiyle birlikte aydýnlar doðal iþyerlerini kaybettiler. Ayný zamanda iþsiz kalan sosyal bilimcilere yeni çalýþma sahalarý teklif edildi: Santa Fe dokümanýnda önceden belirlendiði gibi, yabancý fonlar tarafýndan
finanse edilen araþtýrma enstitüleri topraktan mantar patlar gibi çýktýlar.
Project Democracy de temiz vakýflara oynamýþtý. ABD Enformasyon Dairesi, project democracy bütçesini Senatonun dýþiþleri komisyonuna sunduðunda, Demokratik Partinin bazý üyeleri tarafýndan hükümetle olan sýký baðý yüzünden eleþtirilmiþti. Senatör Paul Tsongas için çözüm, her büyük partinin asýl
olarak vergi gelirlerinden finanse edilen bir vakfa sahip olduðu Batý Alman modelindeydi. Vakýf paralarýný alanlar, böylece, hükümet parasý olmayan temiz para
aldýklarýný iddia edebilirlerdi. Örneðin Alman Friedrich-Ebert Vakfý, yetmiþli yýllarda, komünistlerin iktidara gelmesini önlemek için Portekizli sosyal-demokratlara
mali yönden büyük destekler vermiþti. Bu, ABD Kongresindeki demokratlar böyle
söylüyordu, State Department için çok zor olurdu. Senatör Edward Kennedynin
bir çalýþma arkadaþý, bir gazete ile röportajýnda, Tsongasin önerisine heyecanlý
bir þekilde katýlmýþtý: Bu iyi düþünceyi destekliyoruz.
Otuzlu yýllarda, Latin-Amerikada, yabancý vakýflardan mali destek almayý
kabul eden bir solcu aydýný bulabilmek pratik olarak mümkün deðildi. Bugün
enstitüsü, bir Avrupa ya da Kuzey Amerika vakfý tarafýndan finanse edilmeyen
bir sosyal bilimciyi bulmak çok zor. Bunu ABD sosyologu James Petras, Uruguaylý haftalýk dergi Brecha da Latin Amerika solunun baþkalaþmasý baþlýklý
bir makalesinde yazýyordu. Sona eren seksenli yýllar yeni bir aydýn tipi doðurdu,
Gramscinin organik aydýnýný deðil, imparatorluk tarafýndan finanse edilen ve
ülkesinin toplumsal mücadeleleriyle baðý olmayan kurumsallaþmýþ aydýný.
Yabancý finans kaynaklarý, vakýflar ve aydýnlar arasýnda olan iliþki çok yönlü
ve ince bir iliþkidir, ne doðrudan müdahale ne de kaba sansür uygulamasý vardýr. Ekonomik baðýmlýlýðý gizlemek için aydýna, geniþ bir hareket özgürlüðü tanýnýr. Bu yeni araþtýrmacýlar sýnýfýnýn önceki organik aydýnlar kuþaðýna kýyasla
daha yeni bir yaþam ve çalýþma stili vardýr diye yazýyor Petras ve bir anýsýný
anlatýyor: Santiago Araþtýrma Enstitüsünün direktörü, taþradan gelmekte olan
annesini karþýlýyor. Yeni Peugeotsu ile annesini havaalanýndan alýnca, annesi
soruyor: Bu güzel arabayý nereden aldýn? Enstitü ödedi, diktatörlüðü yýkmak
için arabaya ihtiyacým var. Villalarla dolu bir bölgedeki oðlunun evine yaklaþýnca
anne soruyor: Bu güzel evi nereden aldýn? Oðlu cevap veriyor: Enstitü ödedi,
diktatörlüðü yýkmak için yaptýðým araþtýrmamda bu eve ihtiyacým var. Yemek
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odasýna giriyorlar ve anne deniz ürünleri, tavuk, salatalar ve iyi bir kadeh þarapla
donatýlmýþ sofrayý görünce þaþýrýyor: Pekala bu yemeðe nasýl ulaþtýn? Cevap:
Enstitü ödedi, diktatörlüðü yýkmak için bu yemeðe ihtiyacým var. Bunun üzerine
anne kafasýný kaþýyor ve þu nasihatý veriyor: Dikkat et ki, kimse diktatörlüðü
yýkmasýn, yoksa sen bütün bunlarý kaybedersin!
Bu þaka deðil, gerçek: Referandumdan hemen önce, rejim yanlýsý günlük
gazete Mercurio birkaç sayfa üzerinden, sayý ve isim içeren detaylý bir istatistiði þu baþlýkla yayýnladý: Muhalefet yurtdýþýndan nasýl finanse ediliyor. Ýki küçük
yanlýþýn dýþýnda, verilen bilgiler gerçeklere uyuyordu.
Altmýþlý yýllarýn sonuna doðru, hemen hemen hepsi solcu olan aydýnlara karþý
genel saldýrý, gazetelerin kapatýlmasýyla baþladý, sol gazeteciler iþlerini kaybettiler, yüksek öðretim üyeleri üniversitelerden kovuldular. Çoðu cezaevlerine atýldý
ya da öldürüldü. Diktatörlük sýrasýnda enstitüler, bir teorik boþlukta baþ gösterdiler, vakýflar, desteði hak etmenin þartlarýný geniþ tuttular. Entelektüellere
belli bir hareket serbestisi tanýyorlardý, parola þuydu: Kafayý kuma gömmeli, dikkat
çekmemeli, ayakta kalarak yaþamalý. Bir kez vakýflarýn çanaðýna baðlanýnca,
generaller elveda deyip demokrasiler baþlayýnca da ayrýlmadýlar. Bunlar için
çalýþma piyasasý deðiþmedi, çünkü siviller de üniversitelere para yatýrmýyordu.
Kim sürgünden geliyorsa, o genellikle yabancý finansman kaynaklarý ile birlikte
projesini de beraberinde getiriyor.
Bu projelerin ilk dalgasý, temasal olarak öncelikle insan haklarýna ve yeni
ekonomik modelin araþtýrýlmasýna yönelikti; ikinci dalga yeni toplumsal hareketleri araþtýrdý ve üçüncüsü de demokratikleþme süreci ve dýþ borçlar problematiði üzerine yoðunlaþtý. Bütün araþtýrmalar, sosyolog Petrasa göre, ortak bir þemaya dayanýyor: Diktatörlük üzerine araþtýrmalar diktatörlüðün baskýcý karakterini anlatýyor, ama onun Batý Avrupa ve ABDdeki seçkinlerle olan ekonomik ve
askeri baðlantýlarýný anlatmýyorlar; devletin zoru, insan haklarý ihlalleri ile sýnýrlandýrýlýyor ve bir sýnýfýn egemenliðinin, sýnýflar mücadelesinin, bir sýnýfýn zorunun ifadesi olarak kavranmýyor. Sosyal hareketlere iliþkin araþtýrmalar da ayný
þemayý izliyor, bunlarýn bileþimi, sözde dünün ideolojileri ile hiç baðlantýsý olmayan, toplumun tüm katmanlarýný kapsayan heterojen olarak anlatýlýyor. Demokratikleþme üzerine yapýlan araþtýrmalar, merkezine mümkünlüðü ve yapýlabilirliði koyup geçiþi, sivillerle askerler arasýnda bir transaksiyona indirgiyorlar.
Gaby Weber, Gerilla Bilanço Çýkaryor, s. 31-35.
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ULAÞ BARDAKÇI

1947 Hacýbektaþ/19 Þubat 1972 Ýstanbul

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

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

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

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

MUSTAFA ATMACA
1948 Sivas/Kangal-29 Þubat 1992 Ýstanbul
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1948 Sivas/Kangal doðumlu Mustafa Atmaca, iþçi olarak deðiþik
iþyerlerinde ve fabrikalarda çalýþmýþ ve 1976 yýlýnda Sefaköyde metal iþkolunda çalýþtýðý fabrikada iþçi olarak çalýþan Mehmet Yýldýrým
yoldaþla tanýþarak THKP-C/HDÖ örgütsel iliþkileri içine girmiþtir. Bu
tarihten sonra sendikal faaliyetlerde bulunan Mustafa yoldaþ, 1978
yýlýnda baðýmsýz Çaðdaþ Maden-Ýþ Sendikasý Genel Baþkanlýðýna
seçilmiþtir. 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte, tüm sendikalar gibi,
Çaðdaþ Maden-Ýþ de kapatýlmýþ ve Mustafa yoldaþ ve diðer sendika yöneticileri hakkýnda deðiþik davalar açýlmýþtýr.
1981 Mart ayýnda örgüte yönelik bir operasyonda gözaltýna alýnmýþ ve birbuçuk ay sonra tutuklanarak Alemdað cezaevine gönderilmiþtir. 1983 yýlýnda tutsaklýðý sona erdikten sonra iki yýl Tekirdað
da zorunlu ikamete tabi tutulmuþtur. Ýþkence ve tutsaklýk koþullarýndan kaynaklanan hastalýk, etkin bir biçimde devrimci faaliyetlere
katýlmasýný engellemiþ ve her türlü olanaksýzlýklar içinde sürdürülen tedavisi baþarýlý olmamýþ ve 29 Þubat 1992 günü yaþamýný yitirmiþtir.
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Yeni Maoist KP
Üzerine
Besbelli ki, iþçi sýnýfý, savaþým verebilmek için, sýnýf olarak
kendi ülkesinde örgütlenmelidir ve her ülke, ayrý ayrý bu sýnýf
savaþýmýnýn doðrudan alanýdýr. Ýþte iþçi sýnýfýnýn savaþýmý, bu
anlamda ulusal nitelik taþýr, içeriði bakýmýndan deðil, ama Komünist Manifestonun da dediði gibi, biçimi bakýmýndan ulusal. (Marks, Gotha Programýnýn Eleþtirisi)
Dünyanýn en gülünç insanlarý, kulaktan dolma bazý ham
bilgilerle kendisini allâme-i cihan sanan, çokbilmiþlerdir. (Mao
Zedung, Pratik Üzerine)
Oligarþinin 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte yürütülen kitle pasifikasyonunun
ülkemiz solunda ortaya çýkardýðý ideolojisizleþme süreci, deðiþik evrelerden geçerek
günümüze kadar ulaþmýþtýr. Marksist-Leninist ideolojinin soyut genellemeler olarak
deðerlendirildiði, Marksist-Leninist teorinin
eylem kýlavuzluðunun pragmatizmle yer deðiþtirdiði, her türlü ilkesizliðin taktik adý altýnda ilke haline getirildiði, bilimsel kavramlarýn içeriklerinin boþaltýldýðý bir süreçtir
bu.
Bu süreçte, kimi zaman daðlarda gerilla dolaþtýrmanýn ve bunlarýn fotoðraflarýnýn
dergilerde yayýnlanmasýnýn pirim yaptýðý
günler yaþanmýþ, kimi zaman her çeþit ve
her türden yasalcýlýðýn baþ üstünde tutulduðu dönemler olmuþtur.
1984 yýlýndan itibaren yenilgi muhasebesi yapmaya baþlayan sol hareketlerin
ülke dýþý giriþimlerle birbiri ardýna yaptýklarý
kongreler, konferanslar vb. dizisi, ayný sürecin ayrýlmaz parçalarý olarak tarihte yerlerini almýþlardýr.
1980 öncesinde sözel olarak bile parti örgütlenmesine sahip olmayanlarýn parti kurduklarý, parti kurmuþ olanlarýn partilerini
yeniledikleri, yenilenmiþ partiye sahip olanlarýn yeniden yenileþtikleri ve nihayet
birbirleriyle birleþtikleri, ayrýþtýklarý ve yeniden birleþtikleri ve yeniden ayrýþtýklarý olaylar dizisi günümüze kadar süregelmiþtir.
Kent küçük-burjuvazisinin globalizm

söylemine dayanan ekonomik, toplumsal,
siyasal, kültürel, felsefi her alaný kapsayan
ideolojik hegemonyasý ve Kürt ulusal hareketinin silahlý gücü, ülkemiz solundaki ideolojisizleþmeyi içinden çýkýlmaz hale getirmiþtir. Bunun son örneði ise, kendi ifadeleriyle, Maoist Komünist Partisi (MKP) I. Kongre Uluslararasý Sempozyumunun Almanyanýn Etville am Rhein kentinde, 11 Ocakta
baþarýyla sonuçlanmasýyla birlikte yapýlan
açýklamalarda yaþanmýþtýr.*
Bu uluslararasý sempozyumda Türkiye Komünist Partisi (Marksist Leninist), 1.
Kongresini proleter dünya devriminin ileri
kalelerinden biri olan Dersimde 15 Eylül
2002 tarihinde sonuçlandýrarak, MarksizmLeninizm biliminin yakaladýðý üçüncü nitel
aþamayý temel alarak ismini Maoist Komünist Partisi (MKP) olarak deðiþtirdiðini dünya
kamuoyuna deklare etmiþtir.
Almanyanýn Etville am Rhein kentinde
düzenlenen uluslararasý sempozyumda
yapýlan açýklamaya göre, TKP(ML)nin TÝKKO (Türkiye Ýþçi-Köylü Kurtuluþ Ordusu) örgütlenmesinin adý Halk Kurtuluþ Ordusu
(HKO) olarak deðiþtirilmiþtir.
Böylece DHKP-C ve MLKPden sonra ülkesel, bölgesel, ulusal vb. sýfata sahip olmayan bir sol örgütlenme daha ortaya çýkmýþ* Devrimci Demokrasi, Sayý 9, 16 -31 Ocak 2003 ve
Maoist Komünist Partisi 1 Nolu Basýn Açýklamasý.
Aksi belirtilmedikçe, tüm alýntýlar ayný yerdendir.
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týr. Bu yeniliði þöyle açýklamaktadýrlar:
Parti isimlendirmesinde siyasal
coðrafyayý belirtme elbette ki yanlýþ
deðildir, ancak mutlak da deðildir.
Kongremiz, bizimki gibi çok uluslu ve
ezen ulus burjuvazisi ile ezilen ulus
burjuvazisi arasýndaki çeliþkinin baþlýca çeliþkilerden biri olduðu bir siyasal coðrafyada Kürt, Türk ve çeþitli
milliyetlerden proletaryanýn ortak
öncü müfrezesinin ismini de bu özgünlükten dolayý, yani herhangi bir
ulusu çaðrýþtýracak siyasal coðrafya
adýný kullanmamayý tercih etmiþtir.
Aslolan çeþitli uluslardan ve azýnlýklardan proletaryanýn ortak bayraðý olan
Maoizmi vurgulamaktýr. (abç)
Görüldüðü gibi, yeni parti, parti isimlerindeki siyasal coðrafya belirtmeyi yanlýþ
bulmamaktadýr. Ancak kendileri bir siyasal
coðrafyada herhangi bir ulusu çaðrýþtýracak siyasal coðrafya adýný kullanmamayý tercih etmiþlerdir. Böylece Marksizm-Leninizm
(ve kendileri için Maoizm) siyasal coðrafyaya göre deðiþen bir tercih konusuyla tanýþmýþtýr.
Herþeyden önce siyasal coðrafya deyiminin Marksist-Leninist (ve hatta Maoist)
yazýnda kullanýlan bir kavram olmadýðýnýn
altý çizilmelidir.
Siyasal coðrafya deyimi, üstünde güneþ batmayan Ýngiliz emperyalizminin eskisömürgecilik döneminde geliþtirdiði bir kavramdýr.* Bu kavram, gerçek ulusal devletin
bulunmadýðý imparatorluklarýn yönetimi için
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* Coðrafya, herþeyden önce bir bilim dalýdýr. Dolayýsýyla siyasal coðrafya da, siyasal olarak belli bir
toprak parçasýný (bölgenin) inceleyen bilim dalý olarak tanýmlanmaktadýr. Harold J. Mackinder 1887 tarihinde Britanya Kraliyet Coðrafya Derneðinin bir
toplantýsýnda sunduðu bir tebliðde þöyle diyordu:
Coðrafya nedir? Bir coðrafya derneðine hitap ederken böyle bir soru sorulabilir. Lakin bu sorunun sorulma zamaný gelmiþtir ve cevabý þimdi verilmelidir.
Ben coðrafyanýn baþlýca iþlevi toplum içindeki insan ile bölgesel olarak deðiþen çevresi arasýndaki
etkileþimi inceleyen bir bilim dalýdýr diye tanýmlanmasýný teklif ediyorum
Etkileþim incelenmeden
önce etkileþim halinde olan unsurlar tahlil edilmelidir. Bu unsurlardan biri deðiþen çevredir. Bunun
incelenmesi fiziki coðrafyanýn iþidir. Fiziki coðrafyanýn temelleri üzerine inþa edilmemiþ bir siyasi coðrafyanýn mantýðý olamaz. Coðrafya, bu etkileþimi inceleyen bilimsel bir disiplin olarak ele alýnmalýdýr.
Böylece coðrafya, siyasal coðrafya olarak, Ýngiliz imparatorluðunun dýþ politikalarýnýn temel unsuru haline gelmiþtir.

geliþtirilmiþtir. Bu yönüyle siyasal coðrafya,
birden çok ülkeyi, ulusal devleti kapsayabilen bir bölgeyi ele alýr. Örneðin siyasal coðrafya, ülkemiz gibi sýnýr aþan sulara sahip
bir ülkede, bölgesel siyasal yapýlarýn, olaylarýn ve geliþmelerin incelenmesi anlamýna
gelir, dolayýsýyla jeo-politik kavramýyla anlamdaþtýr. Siyasal coðrafya kavramýný ülkemizde yaygýnlaþtýrmaya çalýþan ise TÜSÝADtýr. 2001 yýlýnda okullarda ders kitabý olarak
okutulmasý için hazýrlanmýþ olan TÜSÝADýn
coðrafya kitabý, bir bütün olarak siyasal
coðrafya kavrayýþýyla yazýlmýþtýr. Bu yönüyle, siyasal coðrafya, bölgesel bir güç
oluþturmanýn düþünsel ve yöntemsel ön giriþidir.
Herkesin (Maoistler de) bilmesi gerekir ki, bu coðrafya deyiþi ile siyasal coðrafya deyiþi bir ve ayný deðildir. Birincisi,
toprak olarak bir bölgeyi isimlendirmeden
belirtmek için kullanýlan legalizmin ezop
dilinden türettiði amorf bir sözcüktür, diðeri siyasal oluþumlarý içeren bölgeyi kapsar. Bu nedenle siyasal coðrafyamýzda anlamýnda kullanýlan deyim, sadece kendi
devletine sahip olmayan ulus ve ulusal-topluluklarý deðil, bölgedeki varolan ulusal devletleri de kapsar. Özcesi, yeni Maoist partinin parti isimlendirmesinde siyasal coðrafyayý belirtmeden çýkan sonuç, bölgenin belirtilmesidir. Ki açýklamalarýnda sürekli yeniledikleri Türkiye ve Kuzey Kürdistan ifadeleriyle, bölgeselliði esas aldýklarý da açýktýr.
Ýþte bu açýdan ele alýndýðýnda parti isimlendirmesinde elbette ki yanlýþ deðildir denilen siyasal coðrafya belirtmenin, Anadolu, Orta-Doðu, Mezopotamya vb. coðrafi
bölgeden baþka bir anlamý yoktur.
Komünist Manifestonun öz olarak olmasa bile, biçim olarak, proletaryanýn burjuvaziyle savaþýmý ilkin ulusal bir savaþýmdýr.
Her ülkenin proletaryasý, elbette, her þeyden
önce kendi burjuvazisiyle hesaplaþmalýdýr
belirlemesi ise, homojen ya da çokuluslu bir
ülkenin siyasal bütünlüðünü esas alýr. Doðal olarak, Marksist-Leninistler, sýnýrlarý belirlenmiþ bir ülkeyi esas alýrlar ve kendi faaliyet alanlarýný belirtmek için de bu ülkenin
adýna isimlerinde yer verirler.
Bu, ayný zamanda, her ülkenin Marksist-Leninist partilerinin bir diðer ülkenin partisinin iç iþlerine karýþmamasý ilkesinin de
ayrýlmaz bir parçasýdýr.
Tercih meselesi ise, bugün egemen
olan küçük-burjuva anlayýþ sahipleri dýþýnda
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anlaþýlabilir bir þey deðildir. Bir þeyi tercih
etmek (seçmek) keyfiyettir, özneldir. Günlük yaþantýda binlerce, onbinlerce kez kullanýlan ve yeniden üretilen bireysellikin
dýþavurumundan baþka birþey deðildir.
Proletarya partilerinin isimleri konusunda temel belirlemeler, her zaman olduðu gibi, Marks, Engels ve Leninin yazýlarýnda bulunmaktadýr.
Lenin, 1917de RSDÝPin adýnýn deðiþtirilmesi gerektiði konusundaki tezlerinde, esas
olarak sosyal-demokrat tanýmýnýn yerine
komünist tanýmýnýn konulmasý gerektiðini
belirtir. Burada partinin hangi ülkeye ait olduðuna iliþkin isimlendirme konusunda herhangi bir tartýþma yoktur.
Rusça Rossiiskaia Sotsial-Demokraticheskaia Rabochaia Partiia olan RSDÝPin
adý 6 Mart 1918de toplanan 7. Parti Kongresinde Rossiiskaia Kommunisticheskaia
Partiia (Bolsevikov) [RKP (B)] olarak deðiþtirilmiþtir. Burada yer alan Rossiiskai Türkçede Rusya anlamýna gelmektedir ve üstelik ruslarýn yaþadýðý Rusya anlamýndaki
Russkaia yerine çarlýk topraklarýnýn bütününü kapsayan Rusya anlamýnda Rossiskaia kullanýlmaktadýr.
Öte yandan III. Enternasyonalin 1920 tarihli tüzüðünün 3. maddesinde Komünist
Enternasyonale üye olan tüm partiler, ....
ülkenin komünist partisi (Komünist Enternasyonalin Seksiyonu) adýný taþýr belirlemesi bulunur. Ayný ifade Kominterne katýlmanýn 21 koþulunda da yer alýr.
Görüldüðü gibi, partilerin adýnda faaliyet
yürüttükleri ülkenin adýnýn yer almasýnda,
ülkenin tek uluslu ya da çokuluslu bir ülke
olmasý gözönüne alýnmamaktadýr. Çarlýk
Rusyasý gibi çok uluslu ve ezen ulus burjuvazisi ile ezilen ulus burjuvazisi arasýndaki çeliþkinin baþlýca çeliþkilerden biri olduðu
bir siyasal coðrafyada bu özgünlükten dolayý, yani herhangi bir ulusu çaðrýþtýracak ad
kullanmama kaygýsý duyulmamýþtýr. Dolayýsýyla öznel bir tercih konusu da söz konusu deðildir. Böyle bir kaygý duyanlar ve tercihlerini buna baðlý olarak yapanlar, öncelikle tarihsel olarak dünya komünist hareketinin neden böyle bir tercihte bulunmadýðýný da ortaya koymak zorundadýrlar.
Ýþte kent küçük-burjuvazisinin ulusu
aþan kozmopolit ideolojik hegemonyasýnýn Maoist yeni partideki yansýlarý böyle
ortaya çýkmaktadýr.
Bilindiði gibi, Partimizin politik

önderliði altýndaki Ordumuzun ismi
Türkiye Ýþçi Köylü Kurtuluþ Ordusu
(TÝKKO) idi. Proletarya önderliðinde
iþçi-köylü temel ittifaký devrimci ittifaklar siyasetimizin temel eksenidir.
Bu temel üzerinde, küçük burjuvazi ve milli burjuvazinin sol kanadý
ile birlikte Halkýn Birleþik Cephesi siyasetimizin bileþenleridir. Dolayýsýyla,
devrimci ordumuz sadece iþçi ve
köylüleri deðil, halkýn diðer güçlerini de kapsayacaktýr. Bu bilinçle ordumuzun ismi Halk Kurtuluþ Ordusu (HKO) olarak deðiþtirildi. (abç)
Otuz yýllýk TÝKKO, ülkemizde küçük-burjuvazinin (ve de milli burjuvazinin sol kanadýnýn) varlýðýný 2002 yýlýnýn sonlarýnda keþfetmiþtir. Burada akla gelen soru, otuz yýldýr küçük-burjuvazinin varlýðý nasýl unutulmuþtur? Ýbrahim Kaypakkaya bu konuda
hata mý yapmýþtýr? Yoksa, 1972-73 döneminde THKO fiilen varolduðu için mi TÝKKO adý
kullanýlmak zorunda kalýnmýþtýr?
Þüphesiz bu ve benzeri sorularýn yanýtý
zaman içinde yeni parti tarafýndan teorik
çalýþma ürünleri olarak ortaya konulacaktýr.
Ancak bugün onlarýn sorunu baþkadýr:
Bizimki gibi ülkelerde, küçük
burjuvazi yaygýn bir þekilde örgütsel olarak partiye katýlýrken bu sýnýftan insanlarýn ideolojik dönüþümünü saðlamak, ideolojik olarak partiye katmak, parti önderliðinin görevidir. (abç)
Ýþte Maoist Komünist Partisinin proleter niteliði!
Oysa ki, bugüne kadar devrimciler, proletarya partisine katýlan küçük-burjuvalardan
söz ederlerdi. Ve üstelik partiye katýlan bu
unsurlar için küçük-burjuva kökenli tanýmý kullanýlýrdý. Dolayýsýyla proletarya partisi
içinde proletarya ideolojisini kabul edenler
arasýnda sýnýfsal köken ayrýmý yapýlmaz diye bilinirdi. Ama ne yazýk ki, 1980 sonrasýnda köprünün altýndan çok su akmýþtýr!
Artýk Maoist Komünist Partiye yaygýn bir
þekilde küçük-burjuvazi katýlmaktadýr.
Doðal olarak bu kadar yaygýn katýlýmýn olduðu yerde, örgüt isimlerinin de onlarý kapsayacak þekilde deðiþtirilmesi gerekmektedir. Bu, sadece TÝKKO adýnda deðil, doðrudan parti adýnda da deðiþiklik yapýlmasýný
gerektirir. Ne de olsa, küçük-burjuvazi, sýnýf
olarak kendilerine katýlmaktadýr!
Üstelik, karþý karþýya kaldýklarý sorun bu
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kadar da deðildir. Bu küçük-burjuvazi, sýnýf
olarak Maoist partiye katýlmakla kalmamakta, bir de örgütsel olarak partiye katýlmaktadýr.
Þimdi kendileri ve herkes sormak zorundadýr, bir sýnýf (küçük-burjuvazi) örgütsel
olarak bir partiye nasýl katýlýr?
Burada denilebilir ki, bu bir kalem sürçmesidir, sürçü lisandýr! Ama uluslararasý
sempozyum düzenleyenlerin, otuz yýllýk
stratejik önderlik boþluðunu doldurmaya
soyunanlarýn, I. Kongre kararlarýný alelacele, çalakalem yazdýklarýný düþünmek de
haksýzlýk deðil midir?
Görülen odur ki, yeni maoist partide
kent küçük-burjuvazisi sadece ideolojik olarak deðil, ayný zamanda fiili güç olarak da
etkin bir konumda bulunmaktadýr.
Yine de biz halk saflarýnda gördüðümüz
ve özde proletaryanýn dünya görüþünü benimsemiþ olduðuna inandýðýmýz bu yeni
maoist partinin I. Kongre açýklamalarýný
okumayý sürdürelim:
Partimiz Maoist Komünist Partisi, TKP(ML)nin ideolojik, siyasi ve örgütsel devamý ve onu yaratan Maoizmin Türkiye-Kuzey Kürdistandaki
en üst düzeydeki temsilcisi, Kaypakkaya Güzergahýnýn kararlý savunucusu ve takipçisidir.
Komünizm, nihai amacýmýzdýr.
Parti olarak kuruluþumuzdan itibaren
bu amacýmýzý ve bu amaca nasýl ulaþacaðýmýza iliþkin görüþlerimizi bugüne kadar açýkça beyan ettik. Bugüne kadar savunduðumuz gibi, devlet zorla yýkýlacaktýr. Bu, devrimimizin
evrensel kanunudur. Partimiz, sýnýfsýz
toplum için mücadele ediyor. (abç)
Evet, nihai amacý komünizm olan bir
parti devleti zorla yýkmaktan sözetmektedir.
Oysa Marksist-Leninistler, her zaman
devletin zorla yýkýlmasýndan söz eden
anarþistlerden kendilerini ayýrmýþlardýr. Sýnýfsýz topluma giden yolda devlet zorla
yýkýlmaz, Engelsin deyiþiyle, söner. Lenin,
Devlet ve Devrimde bu konuyu þöyle açýklar:
Engels burada, proletarya devrimiyle burjuvazinin devletinin ortadan
kaldýrýlmasýndan sözeder; oysa sönme üzerine söylediði þeyler, sosyalist devrimden sonra, proleter devletten ne kalmýþsa onunla ilgilidir. En-

gelse göre, burjuva devlet sönmez;
devrim sýrasýnda proletarya tarafýndan ortadan kaldýrýlýr. Bu devrimden
sonra sönen þey, proleter devlet, baþka bir deyiþle, bir yarý-devlettir...
Burjuva devlet, proleter devlete
(proletarya diktatorasýna) yerini sönme yoluyla deðil, genel kural olarak,
ancak ve ancak zora dayanan bir
devrimle býrakabilir.*
Zora dayanan devrim olmaksýzýn,
burjuva devlet yerine proleter devleti
geçirmek olanaksýzdýr. Proleter devletin kaldýrýlmasý, yani tüm devletin
kaldýrýlmasý ise, ancak sönme yoluyla olanaklýdýr.**
Görüldüðü gibi, diyalektikçi Engels ve
Lenin, devlet sorununu, bizim yerli maoist ler gibi, çalakalem ele almazlar.
I. Kongresini yapmýþ, uluslararasý sempozyumla kongre sonuçlarýný duyuran bir
maoist komünist partisinin Marksizm-Leninizmin en temel belirlemeleri karþýsýnda
daha ciddi ve tutarlý açýklamalar yapmasýný,
en azýndan anarþistlerin devletin zorla yýkýlmasý teorilerinden farklý olduklarýný ortaya koymalarýný beklemek herkesin hakkýdýr.
Aksi halde, anarþizmin bir küçük-burjuva
anlayýþ olduðunu bilen herkes, maoist komünist partisinin tümüyle küçük-burjuvazinin eline geçtiðini düþünmeden edemeyecektir.
Ancak bu eklektizm, baþtan savmacýlýk
bunlarla sýnýrlý deðildir.
Marksizm-Leninizm-Maoizm, enternasyonal proletaryanýn komünizm
yürüyüþünün ortak-evrensel ideolojisidir. Herhangi bir ülkede tek baþýna
komünizme ulaþýlamaz. Dünyanýn
üçte ikisinde sosyalizmin kesin zaferi
saðlanmadan dünya çapýnda komünizme geçiþten söz edilemez. (abç)
Burada öncelikle ne söylendiðinden çok,
neden söylendiðinin bilinmesi gerekmektedir. Deniliyor ki, bir ülkede tek baþýna komünizme ulaþýlamaz. Bugüne kadar dünya
komünist hareketi içinde tek ülkede komünizme ulaþýlabileceðini iddia eden ya da
bunun olanaklý olduðunu söyleyen hiç kimse ve parti ortaya çýkmamýþtýr. Varolan tek
büyük tartýþma ise, tek ülkede sosyalizmin
inþaasý ve tek ülkede sosyalizmin kesin
* Lenin, Devlet ve Devrim, s. 28-29, Aralýk 1978.
** Lenin, Devlet ve Devrim, s. 34, Aralýk 1978.
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zaferi tartýþmasýdýr. Bu tartýþmanýn bir tarafý Stalin iken, diðer tarafý Troçki olmuþtur.
Mao Zedungun bu konudaki deðerlendirmesi ise, kapitalizme geriye dönüþ olanaklý mýdýr? noktasýnda toplanmýþtýr. Bu da,
aðýrlýklý olarak SBKP revizyonizmine karþý
yöneltilmiþ eleþtirilerin temelini oluþturmuþtur.
1964 yýlýnda SBKP revizyonizminin Sovyetler Birliðinde sosyalizmin inþasýnýn tamamlandýðý, dolayýsýyla artýk komünizme
(ekonomik olarak) geçiþ koþullarýna girildiðini iddia etmesi üzerine ÇKP ile aralarýnda baþlayan tartýþma ve polemikler, giderek
sovyet sosyal-emperyalizmi teorisine ulaþmýþtýr.
Ýþte yeni maoist partinin herhangi bir
ülkede tek baþýna komünizme ulaþýlamaz
tezlerinin tarihsel arka planý bunlardýr. Ama
bu tarihsel arka planda oluþan ve kendilerine isim olarak aldýklarý maoizmin en temel konusunda bile, baþtan savmacýlýðý sürdürmektedirler. Onlara göre, dünyanýn 2/3
ünde sosyalizmin kesin zafer kazanmasýyla
dünya çapýnda komünizme geçiþ olanaklý görülmektedir. Böyle olunca sormak gerekmektedir: Burada sözü edilen dünyanýn
2/3ü, dünya nüfusuna göre mi, yoksa coðrafi ölçüye göre mi belirlenmektedir? Bu
aritmetiksel sayýnýn esneme noktalarý yok
mudur? Örneðin 2/3de deðil de, 3/4de sosyalizmin kesin zaferi neden gerekli olmasýn? 2/3, yüzde hesabýyla %66,6666 olduðuna
göre, acaba, %66 yeterli olamaz mý?
Þüphesiz, bu son satýrlarý okuyan okuyucu bizim dalga geçtiðimizi düþünecektir. Hayýr! Bizim böyle bir düþüncemiz bulunmamaktadýr. Ortaya çýkan eðlenceli durumun
sorumlusu bizzat kendileridir. Maonun þu
ya da bu yazýsýndan alýntý yaparak 2/3 gerekirlilikten söz edebilirlerse de, ortaya çýkan
aritmetiksel ve coðrafi sorunu yanýtlamak
zorundadýrlar. Kendisini uluslararasý sempozyumla tanýtan ciddi bir partiden bunlarý beklemek herkesin hakkýdýr.
Proletarya diktatörlüðü; iþçi sýnýfý önderliðinde iþçi-köylü temel ittifakýna dayanýr.*
Ayný konuda Stalin ise þöyle yazmaktadýr:
Proletarya diktatörlüðü, ittifakýn
yönetici gücünün proletarya olmasý

koþuluyla, sermayenin devrilmesi,
sosyalizmin kesin zaferi için proletarya sýnýfýyla köylülüðün emekçi kitlelerinin ittifakýdýr.**
Leninin Ýki Taktikte ortaya koyduðu
gibi, iþçi-köylü ittifakýna dayanan iktidarýn
adý iþçilerin ve köylülerin devrimci demokratik diktatörlüðüdür. Stalinin ifade ettiði
proletarya ile köylülüðün emekçi kitlelerinin ittifaký ise, tarým proletaryasý ve yoksul
köylülükle kurulan bir ittifaktýr. MarksizmLeninizmle az çok tanýþýklýðý olan her kiþinin
baþlangýçta bildiði bu gerçekler, ne yazýk ki,
maoist komünist partisinin I. Kongresinde gözden kaçmýþ görünmektedir.
Yeni maoist komünist partinin açýklamalarý, geleceðin sorunlarýna getirdikleri
açýklýktan sonra, günümüze gelmektedirler.
Geçmiþ yýllara oranla, geçici bir
gerilik gösteren emperyalist-kapitalist
ülkelerde ki proletarya ile burjuvazi arasýndaki çeliþki bugün yerini
sert mücadelelere býrakmýþtýr.(abç)
Evet, kongre bildirisini basýma hazýrlayanlarýn yazým hatasý yoksa, proletarya-burjuvazi çeliþkisi (geçmiþ yýllara oranla) yerini sert mücadelelere býrakmýþtýr denilmektedir. Ýþte bir kez daha baþtan savma,
sözün nereye gittiðini bilmeden salt birþeyler
söylemiþ olmak için söyleme çabasýnýn bir
ürünüyle daha karþý karþýyayýz. Diyalektikten az çok haberi olan ya da Mao Zedung
un Teori ve Pratikini okuyan herkesin çok
iyi bileceði gibi, bir çeliþki yerini (sert olsun olmasýn) mücadeleye býrakmaz, olsa
olsa bu mücadeleyi doðurur.
Burada maoist komünist partisinin genel bir eleþtirisini yapmak durumunda deðiliz. Ortaya koymaya çalýþtýðýmýz, küçük-burjuva ideolojisinin yaþamýn her alanýný olduðu kadar, maoist kesimleri de etkisi altýna aldýðýný göstermektir. Ancak kendilerini
ciddi bir parti olarak yeniden örgütleyen bir
hareketin, alelacele hazýrlanan kongreyle,
belgelerle bu etkiden kurtulmasý da olanaksýzdýr. Bu küçük-burjuva anlayýþ, çok iyi yaptýklarýný, çok iyi düþündüklerini, çok doðru
kararlar aldýklarýný zannettikleri her yerde,
kendilerini akýl almaz sonuçlarla karþý karþýya getirmiþtir. Kardelen harekatýna iliþkin
yaptýklarý özeleþtiri bunlardan biridir:
Ýlkesel olarak düþülen hatanýn

* Maoist Komünist Parti Programý, 139. madde.

** Stalin, Leninizmin Ýlkeleri, s. 127, Dördüncü Baský
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kendisi karþý-devrimci hücre elemanlarýna sorgulama ve soruþturma sürecinde devrimci þiddet adý altýnda
iþkence yapýlmasýdýr.
Ne adýna yapýlýrsa yapýlsýn bir kiþiye kötü muamele, psikolojik baský,
insani onurunu zedeleme, hakaret,
küfür ve fiziki þiddet, vb. yöntemler
uygulamak iþkencedir ve insanlýk
suçudur. (abç)
Þimdi þöyle sorulacaktýr: Eðer bir insanlýk suçu iþlendiðini saptýyorsanýz, böyle bir
suçun mazereti, hafifletici sebebi ve zaman
aþýmý olmayacaðýný da kabul ediyorsunuzdur. Peki, bu durumda insanlýk suçunu
iþleyenlere karþý ne yapacaksýnýz? Dünya
halklarýndan özür dilemekle bu sorunun
üstünün örtülemeyeceði de açýktýr.
Ýþte insanlýk onuru iþkenceyi yenecektirle baþlayan küçük-burjuva hümanizminin
geldiði yer böylesine açmazlar oluþturmaktadýr.
Þu kadarýný söyleyelim ki, iþkence, kim
tarafýndan ve hangi amaçlarla yapýlýrsa yapýlsýn insanlýða karþý iþlenmiþ bir suç oluþturur. Bu doðrudur. Ancak, bu suçu iþleyenler,
cezalandýrýlmadan kalacaklarsa, böyle bir
suçtan söz etmek boþ konuþmakla özdeþtir.
Biz, burada suçlarý iþleyenlerin, suçun niteliðine uygun olarak cezalandýrýlmalarýndan
söz etmiyoruz. Hayýr! Biz, ister Kardelen
harekatýnda, ister baþka yerlerde devrimcilik adýna yapýlmýþ olan iþkence olaylarýnýn
küçük-burjuva ideolojisine dayanan köklere sahip olduðunu söylüyoruz.
Yeni maoist komünist partinin devrim
stratejisi konusunda ortaya koyduklarý da,
soyut teorik konulardan çok farklý deðildir.
Her gerilla savaþý, Halk Savaþý
deðildir. Her silahlý eylem veya silahlý mücadele de Halk Savaþý deðildir.
Yine halkýn katýldýðý, halkýn verdiði
her savaþ da Halk Savaþý deðildir.
Gerilla bölgelerinde yoðunlaþarak
yaygýnlaþma, kitleleri örgütleme ve
silahlandýrma ve kýzýl siyasi iktidarlar
politikasý ile baþýndan itibaren kitleleri
deðiþtirip dönüþtürme Halk Savaþýnýn
tüm aþamalarý boyunca temel olandýr. Stratejik Savunma Döneminde temel mücadele biçimi olan Köylü Gerilla Savaþýný kumanda eden de bu
siyasettir...
Yoðunlaþma, kitlelerin Parti ön-

derliðinde örgütlenmesi ve silahlandýrýlmasý, adým adým iktidarlaþtýrýlmasýdýr. Bunun somut biçimleri, somut
mücadele ve örgüt biçimleri doðru
tespit edilmek durumundadýr. Bu derinlik, devrimin kitlelerin eseri olacaðý
noktasýnda Maoist bilinç berraklýðý ve
net bir iktidar perspektifi olmayýnca,
devrimci durumun sürekli varolduðu bir ülkede sürekliliði saðlanmýþ
gerilla savaþýnýn dahi hiç bir þekilde
baþarý ve zafere iþaret etmediði görülmüþtür. Çünkü bu, adýna halk savaþý
dense de halkýn savaþý olmamýþ, halk
adýna yani, öncü savaþý olmuþtur.
(abç)

Sürekli yinelediðimiz gibi, ülkemiz solunda egemen olan ideolojisizleþme ve devrimci teoriden kopuþ, kaçýnýlmaz olarak
küçük-burjuva ideolojisi tarafýndan MarksistLeninst kavramlarýn içeriðinin boþaltýlmasýyla birlikte geliþmiþtir. Bu durum, yukarda aktardýðýmýz maoist sözlerde de bir kez daha
görülmektedir. Konuya nereden girilirse girilsin, karþýlaþýlan bir ve aynýdýr: Ýçeriði olmayan ve oradan buradan alýnmýþ (eklektik)
kavramlar.
Devrim mücadelesinin en temel belirlemelerinden baþlarsak, devrimin kitlelerin
eseri olacaðý noktasýnda Maoist bilinç daha
ilk anda boþluða düþer. Devrim kitlelerin
eseri olacaktýr belirlemesinin Marksa ait
olduðunu bilmeyen yoktur. Ýkinci olarak,
devrimci durumun sürekli varolduðu bir ülke saptamasý hiç de maoist nitelikte görünmemektedir. Çünkü birkaç satýr aþaðýda
þöyle denilmektedir:
Ýlk örgütsel yenilgimizi objektif ve
subjektif koþullar hazýr deðilken saldýrý taktiðine giriþerek aldýk. Bunlar,
tek tek silahlý eylemler, tek tek gerilla eylemleriydi. Devrimci durum
aleyhimizeyken izlediðimiz sol taktik
politikalar partiyi örgütsel yenilgiye
götürdü. (abç)
Þimdi durup düþünmek gerekmektedir.
Bir ülkede (tabii artýk siyasal coðrafyada
demek gerekmektedir) devrimci durum sürekli varken, ayný devrimci durumun aleyhte olmasý nasýl bir þeydir? Kendilerine göre
ilk örgütsel yenilginin nedeni de ancak bunun açýklanmasýyla anlaþýlabilir olacaktýr.
Hayýr! Ortada ne baðdaþtýrýlacak bir þey,
ne de açýklanacak bir þey vardýr.
Devrimci durum, tüm Marksist-Leni-
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nistlerin (ve hatta maoistlerin) çok iyi bildiði gibi, Lenin tarafýndan açýk biçimde tanýmlanmýþtýr:
Bir devrim durumu olmadan
devrimin mümkün olamayacaðý
Marksistler için tartýþma götürmez bir
gerçektir. Ayrýca, her devrim durumu
da devrime götürmez. Genel olarak,
bir devrim durumunun belirtileri nelerdir? Þu üç önemli belirtiyi ileri sürersek, her halde yanýlmýþ olmayýz:
1) Egemen sýnýflar için deðiþikliðe
gitmeden egemenliði sürdürmek
mümkün olmazsa; üst sýnýflar arasýnda þu ya da bu biçimde bir buhran, egemen sýnýfýn politikasýnda baský altýndaki sýnýflarýn hoþnutsuzluðuna
ve parlamalarýna yolaçacak bir çatlamaya götüren bir buhran ortaya çýkarsa. Bir devrimin olabilmesi için,
genellikle alt sýnýflarýn eski biçimde
yaþamak istememeleri yeterli deðildir. Üst sýnýflarýn eski biçimde yaþayamayacak durumda bulunmasý da
gereklidir.
2) Baský altýndaki sýnýflarýn sýkýntýsý ve ihtiyacý, olaðandan daha öteye
varmýþsa.
3) Yukardaki nedenlerin bir sonucu olarak, barýþ zamanýnda kendilerinin soyulmasýna hiç ses çýkarmadan razý olan, ama sýkýntýlý zamanlarda hem buhranýn her türlü koþullarýnda, hem de bizzat üst sýnýflar tarafýndan baðýmsýz tarihi eyleme itilen
yýðýnlarýn etkinliðinde önemli bir artýþ
varsa.
Ýradenin dýþýndaki bu nesnel deðiþiklikler olmaksýzýn, yalnýz tek tek
gruplar ve partiler deðil, tek tek sýnýflar da, genel kural olarak, devrim
yapamazlar. Bu nesnel deðiþikliklerin
hepsine birden devrim durumu denir.*
Görüleceði gibi, devrimci durum, lehte-aleyhte durumlarý kapsamaz. MarksistLeninist yazýnda lehte-aleyhte olarak deðerlendirilen konular ise güçler dengesine
iliþkindir.
Böylece yeni maoist komünist partisinin devrim stratejisine iliþkin görüþlerinin de
eklektik olduðu açýða çýkmaktadýr. Kendi

ifadeleriyle, otuz yýllýk tarihlerinde sürekliliði saðlanmýþ gerilla savaþýnýn bile öncü
savaþý olduðu söylenirken, hem kendi eklektizmlerini, hem de gerçeði ifade etmiþ olmaktadýrlar.**
Ve sonunda Trabzona gelinmiþtir:
Öncü savaþý, devrimci durumun
varolduðu veya yüksek olduðu koþullarda halkta çok güzel duygular yaratýr, kurtarýcý, öncü ve kahraman
olarak gördüklerine hayranlýk duygularý uyandýrabilir, ama bu mücadele halkýn ideolojik ve politik bilincinin dönüþmesine yetmez; halkýn
kendi savaþ pratiði içerisinde öz güven ve cüretle, uzun süreli ve sabýrlý
bir þekilde içerisinde dönüþerek ve
dönüþtürerek kendi iktidarýný diþle týrnakla kurmaya götürmez. Baþarýlarý
geçici olur. Halkýn öncüye güvenmesi iyidir. Ancak halk öncüye bir
kurtarýcý olarak deðil, önder olarak
güvenmelidir. Halk, öncelikle kendi
gücüne güvenmelidir. Kültür devrimleri bunu öðretiyor. Gerçek güç, gerçek politik güç, tarihin öznesi, halktýr,
bir avuç öncü deðil.  (abç)
Daha düne kadar küçük-burjuva maceracýlýðý olarak tanýmladýklarý Öncü Savaþý
ný, bugün tam bir pragmatist yaklaþýmla
deðerlendirmektedirler: Öncü Savaþý, iyidir,
hoþtur, ama yetmez!
Bunlarýn ciddi bir deðerlendirme olduðunu, belirli bir bakýþ açýsýna, tahlile dayandýðýný söylemek, Trabzona gelinse de, pek
olanaklý deðildir. Ama yine de, yapýlan açýklamayý okumayý sürdürmekte yarar vardýr:
Halk Savaþý halký silahlandýrmalý, halký ideolojik ve politik önderliðiyle donatarak savaþtýrmalý ve ordulaþtýrmalýdýr. Ne için savaþtýðýný bilen ve
bu bilinç geliþimi ile diyalektik iliþki
içinde savaþý yükselten halk sadece
askeri olarak deðil ideolojik, politik ve
kültürel olarak da devrim sürecinden
geçecektir. Basitten karmaþýða, zayýftan güçlüye, küçükten büyüðe parça
parça geliþerek iktidarlaþacaktýr. Bu
iktidarýn özü proletarya diktatörlüðüdür. Proletarya diktatörlüðü halk
adýna partinin veya proletarya adýna
partinin diktatörlüðü deðildir.

* Lenin: Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky, s:
14-15, Bilim ve Sosyalizm Yay., Ýkinci Baský

** Bu konuda daha geniþ bilgi için bkz: THKP-C/
HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I (1975)
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Politik yaþama canlý katýlmayan
proletarya ve halk gerçekten iktidar
deðil demektir. Bu durumda geriye
dönüþler kaçýnýlmazdýr. Maoizm rehberliðinde stratejik önderlik kavrayýþý
budur. Öncü savaþýný içeren, halk
adýna veya proletarya adýna iktidarý
belirsiz ve soyut bir planla ele geçirmeye çalýþan iyi niyetli stratejiler
Maoizmden sapmadýr. Sol oportünizmdir. Halkýn geniþ kesimleriyle
birleþme prensibinden sapmadýr. Bu
çizgi olasý bir devrimi, proletarya diktatörlüðüne götürmez. (abç)
Evet, öncü savaþýný içeren ... iyi niyetli
stratejiler Maoizmden sapmadýr. Bunda
tartýþýlabilecek hiç bir yan yoktur. Zaten bu
nedenledir ki, Öncü Savaþýný savunan örgütler, hiç bir zaman kendilerini maoist olarak tanýmlamamýþlardýr. Ancak anlaþýlmayan
yan, Öncü Savaþýnýn devrimi proletarya diktatörlüðüne götürmez olduðu iddiasýdýr.
Bilebildiðimiz kadarýyla, bu arkadaþlar,
ülkemizdeki baþ çeliþkiyi feodalizm ile köylülük arasýnda saptadýklarýndan önümüzdeki devrimci aþamanýn Yeni Demokratik
Devrim olduðunu savunurlar. Öyle ki, yeni
partinin yeni programýnýn 138. paragrafýnda
Yeni Demokratik Devrim sonucunda kurulan demokratik halk diktatörlüðü proletarya
diktatörlüðünün hazýrlanýþý iken, proletarya
diktatörlüðü de bu devrim ve iktidarýn mantýksal sonucudur denilmektedir. Bu belirlemelerine göre, iyi niyetli stratejilerin, Yeni Demokratik Devrim sonrasýnda proletarya diktatörlüðüne gitmek için Öncü Savaþý verileceðini düþünüyorlar olmalarý gerekir. Böyle bir þeyi kendi içlerinde maoizmden sapmalarýn bile düþündüðünü sanmadýðýmýz gibi, hiç kimsenin ele geçirdiði
kendi iktidarýna karþý (Yeni Demokratik
Devrimci iktidara karþý) gerilla savaþý, Öncü
Savaþý yürütmeyi düþünecek kadar (deyimi
mazur görün) ruh hastasý olduðu da söylenemez.
Buraya kadar gördüðümüz gibi, yeni
maoist komünist partisi, sürekli birbiriyle
çeliþen, Marksist-Leninist teoriye ters düþen,
eklektik ve baþtan savmacý bir yaklaþým
içindedir. Önsel olarak içinde bulunduklarý
örgütsel sorunlarý olgusal düzeyde saptayabilmiþ olsalar bile, ideolojik bakýþ açýlarýndaki çeliþkiler, bunlarý doðru biçimde deðerlendirmekten uzaklaþtýrmaktadýr.
TKP (ML) örgütlenmesinin kuruluþundan

itibaren içinde taþýdýðý çeliþkiyi 1975 yýlýnda
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Ide þöyle
ortaya koymuþtuk:
TÝKKO, emperyalizmin III. bunalým dönemini ve bu dönemin özelliklerinin politikleþmiþ askeri savaþta
meydana getirdiði deðiþimleri (Öncü
Savaþý), silahlý gücün ve kitle örgütlenmesinin savaþýn baþlangýcýndan
itibaren diyalektik bir bütün içinde
birlikte geliþmesi gerektiðini anlamamýþtýr...
Çin Devrimini kopye etmek ve
pratik içinde zorunlu olarak III. bunalým döneminin bazý özelliklerini
fark etmek TÝKKOnun görüþlerine
tam bir karýþýklýk kazandýrmýþtýr...
Evet, devrim stratejisi konusunda ortaya
koyduklarý çeliþik görüþlerin temelinde bunlar yatmaktadýr. Bir de buna, 1980 sonrasýnda yaþanan depolitizasyon ve soldaki ideolojisizleþmenin getirmiþ olduðu kültürel
sorunlar eklendiðinde, iþin içinden çýkamaz
hale gelmiþlerdir. Bunlarý çözmeden, yaptýklarý stratejik savaþ planý ve temkinli ilerleme taktiðinin de bir iþe yaramayacaðýný
bugünden söyleyebiliriz. Sorunun özünün
dünya görüþünde, maoizm belirlemesinde yattýðýný, umarýz, bir gün göreceklerdir.*

* Eski bir parti yeni bir isimle ve yeni program, strateji ve taktikle ortaya çýkarken, daha söylenecek çok
söz vardýr. Örneðin, Kadýnlarýn Gerçek Kurtuluþu
Komünizmle Olacaktýr alt baþlýklý bölümde Kadýn
ve erkek komünistlerin iliþkisine getirdikleri çözümlemeler ve saptamalar baþlý baþýna bir irdeleme konusu olacak kadar yenilik içermektedir. Bu
bölümde altý tümüyle çizilerek þöyle söylemektedirler: Kadýn ve erkek komünistlerin iliþkisi, komünistlerin özgür insan iliþkileri bilincinin en billur biçimi ve modeli olabilmelidir. Kaldý ki, salt cinsellik
üzerinde yükselen birlikte yaþamýn, siyasi paylaþým
ve üretimin olmadýðý bir evlilik iliþkisi ne yürür, ne
de devrimci bir iliþkiyi geliþtirir. Tam tersine bu tür
iliþkiler kiþileri daha da geriletir. Böylesi evlilik iliþkileri düzen içidir, burjuva feodal insan iliþkilerini
yeniden üretir. Profesyonel devrimci veya gerilla da
olsalar, siyasi ve örgütsel konum bakýmdan aralarýnda ciddi boyutta farklar olan kiþilerin evlilik iliþkisi de eþitlerin özgür iliþkisi olamaz. Bu iliþki, özellikle de kadýnýn aleyhine modern köleliði, baðýmlýlýðý pekiþtirir. Erkeðin lehine kadýn üzerinde siyasi iktidar iliþkisini güçlendirir.
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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]

