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Fidel Castronun Moncada saldýrýsýnýn 50. yýlý
nedeniyle 26 Temmuz 2003 günü Santiago de
Cubada yaptýðý konuþma.
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4 Temmuz günü Irakýn Süleymaniye kentinde
Amerikan askerleri tarafýndan baþlarýna çuval
geçirilerek gözaltýna alýnan 11 asker olayýnýn
genel bir deðerlendirmesi.

AKP hükümetinin ellerine geçen her fýrsatta yeniledikleri biz Amerikanýn stratejik ortaðýyýz
sözlerinde ifadesini bulan iþbirlikçilik çabalarý
üzerine.

AB yandaþlarýnýn ve iþbirlikçi adaylarýnýn demokratikleþmenin son adýmý olarak sunduklarý
7. AB uyum paketi üzerine bir deðerlendirme.

Irakta hemen hergün en az bir Amerikan askerinin ölümüyle sonuçlanan silahlý eylemlerin niteliði üzerine bir inceleme.

Ve bir kez daha menkul kýymetler borsasý üzerine.

Ýnternet Adresi:
http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
E-Mail Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.com
Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda basýlmýþtýr.
Baský Tarihi: 1 Aðustos 2003

Ederi: 1.000.000 TL.
3P
Abone Ederi:
10 Sayý ..... 40 P
15 Sayý ..... 55 P
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Santiago de Cuba
26 Temmuz 2003
... Bir süre önce, Haziranýn baþlarýnda, Avrupa Birliði, kendi dýþiþleri bakanlarýnýn önceki tahlillerini yok kabul ederek, küçük bir grup bürokratýn hazýrladýðý, faþist kökenli ve faþist ideoloji sahibi José María Aznar adýndaki
kiþinin kýþkýrtýcýlýðýnda kötü bir kararý kabul etti. Bu kararýn kabul edilmesi,
hegemonik süper gücün saldýrgan politikasýnýn Kübaya yönelik düþmanlýk
ve tehdidine eklenmiþ korkak ve iðrenç bir eylemdir.
Onlar, Kübaya yaptýklarý, insani yardým adýný verdikleri þeyi azaltmaya
ya da gerekirse kesmeye karar verdiler.
Ülkemiz ekonomisinin çok büyük zorluklar içinde bulunduðu geçen birkaç yýl içinde saðlanan bu yardým ne kadardýr biliyor musunuz? 2000 yýlýnda
ABnin insani yardým adýný verdiði miktar 3,6 milyon dolardýr. 2001de 8,5
milyon ve 2002de 0,6 milyon dolar. Bu, herkesin bildiði emperyalist saldýrganlýðýn büyük tehdidine karþý halkýmýzýn güvenliðini korumak amacýyla, tümüyle yasal zeminde Kübanýn kabul ettiði adil ölçülere sahipti.
Görüyorsunuz, yýllýk olarak ortalama 4,2 milyon dolar, ki 2002 yýlýnda bir
milyonun altýna indirildi.
Ülkemize 2,5 milyar dolar zarara malolan Kasým 2001 ile Ekim 2002 arasýndaki üç büyük tayfun felaketi ve ABDye yönelik 11 Eylül terörist saldýrýsý sonrasýnda turizmdeki büyük düþüþle birleþti. Uluslararasý ekonomik kriz nedeniyle þeker ve nikel fiyatlarýndaki düþüþ ve deðiþik etmenlerle petrol fiyatlarýndaki artýþla birleþtirince, insani yardým adýný verdikleri bu þeyin gerçekte ne anlamý var? 40 yýldýr ABD hükümeti tarafýndan uygulanan ekonomik
ambargonun vermiþ olduðu 72 milyar dolar kayýp ve hasarla karþýlaþtýrýn. Bu,
Küba ile iþ yapan iþadamlarýný cezalandýran, Avrupa Birliðinin ekonomik çýkarlarýný tehdit eden Helms-Burton yasasýnýn bir sonucudur.
AB ülkeleri, Amerikanýn Kübaya uyguladýðý ambargo süresince þeker sübvansiyonlarý nedeniyle milyarlarca dolar kaybetmiþlerdir.
Küba, son beþ yýlda AB ülkelerine mal ithalatý karþýlýðý olarak 7,5 milyar
dolar ödemiþtir, yýllýk ortalama 1,5 milyar dolardýr. Diðer taraftan, son beþ yýlda, bu ülkelerin Kübadan yaptýklarý ithalat yýllýk ortalama olarak 571 milyon
dolardýr. Söyleyin kim kime yardým etmiþ?
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Ayrýca bu çýðýrtkanlýðý yapýlan insani yardým, bürokratik engellerle, exchange bürolarýndaki deðiþim oranlarýyla, üçüncü taraflarýn kabul ettiði projeleri ulusal parayla finanse etmek için ulusal parayla eþdeðer bir fon yaratýlmasý gibi kabul edilemez koþullarla gelmektedir.
Bu demektir ki, eðer Avrupa Komisyonu bir milyon dolar verirse, Küba
27 milyon Küba pezosu koyacak ve bu projelerin yürütülmesi Avrupanýn
NGOlarýnýn tüm karar alýcý süreçlerde yer almasýyla mümkün olacak.
Bu saçma, asla kabul edilemez koþul, pratikte üç yýllýk projelere yardým
akýþýnýn saðlanmasýyla paralel hale getirilmiþ, sonradan da tümüyle dondurulmuþtur.
Ekim 2000 ile Aralýk 2002 arasýnda Avrupa Komisyonu resmi olarak 10,6
milyon dolar tutarýndaki dört projeyi (çoðunluðu yönetimsel, yasal ve ekonomik konularda teknik yardýmý içermektedir) onaylamýþtýr ve sadece 1,9 milyon dolarý gýda güvenliði içindir. Bunlarýn hiçbiri yerine getirilmemiþtir, bu
kurumun bürokratik mekanizmalarý tarafýndan deðiþik bahanelerle engellenilmiþtir. Yine de bu miktarlar tüm Avrupa Birliði raporlarýnda, her ne kadar
ülkemize gelmiþ tek bir cent bile mevcut deðilse de, Küba için uygun görülmüþtür þeklinde yazýlýdýr.
Unutulmamalýdýr ki, bunlara ek olarak, Avrupa Komisyonu ve üye ülkelerin Kübaya yardýmla ilgili kendi raporlarýnýn dolaylý bir maliyeti de vardýr, öyle ki birinci sýnýf standartlarda kendi uçak þirketlerinden alýnan uçak biletleri,
otel paralarý, seyahat masraflarý, ücretleri ödenmektedir. Doðrudan projelerin
gerçekleþtirilmesinde kullanýlacaðý varsayýlan yardým paralarý, hiçbir biçimde
ülkeye yardým olmayan bu masraflar tarafýndan küçük küçük tüketilmektedir, ama yine de kamuoyuna kendi cömertliklerinin bir parçasý olarak sunmaktadýrlar.
Onlar, bu koþullarda, küstah bir biçimde Kübaya baský yapmaya ve gözdaðý vermeye kalkýþmýþlardýr.
Küba, ambargo altýnda, kuþatýlmýþ küçük bir ülkedir, ama sadece ayakta
kalmaya çalýþmamýþtýr, ayný zamanda Avrupa koloni güçlerinin yüzyýllar boyu
sömürdüðü üçüncü dünya ülkelerine yardým etmeye de çalýþmýþtýr.
40 yýl boyunca, yüz üçüncü dünya ülkesinden, 30.000i Afrikadan olmak
üzere, 40.000 genç insan üniversite düzeyinde mesleki ve teknik eðitim için
Kübaya gelmiþtir. Onlara hiçbir maliyet çýkarýlmamýþtýr ve ülkemiz, Avrupa
Birliði ülkelerinin yaptýðý gibi, bu aydýnlýk beyinlerin bir tekini bile çalmaya
çalýþmamýþtýr. Diðer taraftan, bu süre boyunca 52.000 Kübalý doktor ve saðlýk
görevlisi 93 ülkede gönüllü olarak ve ücretsiz görev yapmýþlar, milyonlarca
yaþam kurtarmýþlardýr.
Bu süreç sona ermemiþtir. 2002 yýlýnda üçüncü dünyadan 16.000 genç
master çalýþmalarý için hiçbir ücret ödemeksizin ülkemizde bulunmaktadýr,
bunlarýn 8.000i doktor olarak eðitim görmektedir. Eðer bu eðitimin ABDdeki
ve Avrupadaki parasal karþýlýðý hesaplanacak olursa, her yýl 450 milyon dolardan daha fazla olduðu görülecektir. Eðer en uzak köþelerde ve en zor bölgelerde görev yapan 3.700 doktorun WHO (Dünya Saðlýk Örgütü) verilerine
göre yýllýk ödenen ücretlerini hesaplarsanýz, bu miktara 200 milyon dolar daha
eklemeniz gerekir. Herþey dahil, tahminen 700 milyon dolar.
Bunlarý bu ülke yapabilmektedir, kendi mali kaynaklarýný gözetmeden,
ama Devrim tarafýndan yaratýlmýþ olan olaðanüstü insan sermayesine dayanarak yapabilmektedir. Avrupa Birliðinin, bu ülkelere teklif ettiði o iþe yaramaz ve deðersiz yardýmlarýndan dolayý utanmasý için bir örnektir.
Küba askerleri ýrkçýlýða karþý savaþta kanlarýný dökerken, Avrupa Birliði
ülkeleri Güney Afrika ýrkçýlarý ile her yýl milyarlarca dolarlýk ticaret yapýyorlardý, Güney Afrika halkýnýn ucuz, yarý-köle emeðiyle yüksek kârlar saðlamak
için bu ülkeye yatýrým yapýyorlardý.
Geçen 21 Temmuzda, bir hafta önce, Avrupa Birliði, Kübadaki kendi
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utanç verici ortaklýk konumunu gözden geçirmek için tantanalarla yaptýðý
toplantýda, 5 Haziranda Kübaya karþý kabul ettiði meþhur önlemleri yeniden
onayladý ve ortak konumun hedeflerini daha etkin biçimde izlemek için
politik diyalogu sürdürme kararý aldýðýný açýkladý.
Küba hükümeti, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliði hükümetleri tarafýndan önerilen ve önerilebilecek olan, haysiyet duygularýndan yoksun her türlü
yardýmý ya da insani yardýmý almayý reddediyor. Ülkemiz sadece tek bir yardým biçimini, bölgesel ya da yerel özerk hükümetlerden, hükümet dýþý örgütlerden ve dayanýþma hareketlerinden gelecek olan alçakgönüllü ve
Kübaya politik koþullar empoze etmeyen yardýmlarý kabul edecektir.
Avrupa Birliði politik diyalogu sürdürme kararý aldýðý zaman kendisini gülünç duruma düþürdü. Açýktýr ki, bu halk, egemenliðini ve onurunu hiç kimseyle tartýþmaz. Tarihsel olarak köle tüccarý, yaðmacý ve tüm halklarý yokeden,
bugün de adil olmayan ticaretle, doðal kaynaklarýný sömürerek ve yaðmalayarak, ödenemez dýþ borçlarla, beyin göçüyle azgeliþmiþ ve yoksul milyarlarca insana acý çektiren eski kolonyalist güçlerle asla.
Avrupa Birliði tümüyle baðýmsýz bir diyalog kurma özgürlüðüne sahip deðildir. Onun NATO ve ABDye verdiði taahhütler ve Cenevrede alýnan Kübayý
yýkmak isteyen kiþilerle birlikte hareket etme kararý, yapýsal deðiþimi gerçekleþtirme gücüne sahip olmadýðýný gösteriyor. Eski sosyalist topluluðun ülkeleri yakýn zamanda Avrupa Birliðine katýlacaktýr, ancak Avrupa ülkelerinden
daha çok ABDnin çýkarlarýna baðlý olan bu ülkelerin fýrsatçý yöneticileri AB
içinde süper gücün truva atý görevini göreceklerdir. Onlar, Kübaya karþý kin
doludurlar. Onlar, binlerce kez daha adil ve daha insani bir toplum olan sosyalizmi, asla affedilemeyecek þekilde, kendileri terk ederek çürümüþ bir sistemi benimsemiþlerdir.
Avrupa Birliði oluþturulduðu zaman onu alkýþladýk, çünkü o, güçlü bir askeri birlik ve ekonomik güç olarak akýlcýl ve yararlý bir karþý denge unsuru
olacaktý. Biz Euroyu da sevinçle karþýladýk, ABD dolarýnýn mutlak gücüyle
boðulan dünya ekonomisinin çýkarýna olduðu için sevinçle karþýladýk.
Ancak, diðer taraftan, dünyanýn efendileri ile uzlaþma umuduyla kibirli ve
hesapçý hareket ederek Kübaya onur kýrýcý davranýþta bulunduklarýnda, halkýmýzýn saygýsýna zerre kadar layýk deðillerdir.
Onlarla, kamusal alanda, uluslararasý forumlarda ve dünyayý tehdit eden
büyük sorunlarýn konuþulduðu yerlerde hiçbir diyaloga girilmeyecektir.
Biz Avrupa Birliðinin ya da Birliksizliðinin ilkelerini tartýþma konusu yapmayacaðýz. Onlar, Kübada, efendilere boyun eðmeyen, tehditleri kabul etmeyen, sadaka için dilenmeyen, gerçekleri söylemekten korkmayan bir ülke
bulacaklardýr.
Birilerinin onlara bazý gerçekleri anlatmasý gereklidir, çünkü onlarýn bencilliklerinin yanýsýra, kendilerine yaltaklanan, Avrupanýn eski ihtiþamýyla büyülenmiþ pek çok kiþi vardýr. Ýspanyayý niçin eleþtirmiyorlar? Avrupayý muz
cumhuriyetleri düzeyine indiren onun eðitim sisteminin felaket durumunu
düzeltmek için ona neden yardým etmiyorlar? Ýngiltereyi, bu maðrur ulusu
silip süpüren uyuþturucuyu önlemek için niçin yardým etmiyorlar? Onlar apaçýk ihtiyaç duyduklarý halde kendilerine niçin yardýmcý olmuyorlar ve durumlarýný tahlil etmiyorlar?
Avrupa Birliði, dünya halklarýnýn büyük çoðunluðunun gerçek insan haklarýna kavuþmasý için; dünyanýn tüm kaynaklarýný ele geçirme peþindekilerin
yüzlerine karþý akýllý ve onurlu tutum almak için; ABD eðlence sektörünün
uluslarüstü istilasýna ve nüfuzuna karþý kendi kültürel kimliðini savunmak için;
on milyonlarý bulan iþsizlik sorununu çözmek için; kendi fiilen okur-yazar
olmayanlarýný eðitmek için; göçmenlere insani davranmak için; Kübanýn yaptýðý gibi, kendi yurttaþlarýnýn tümünün gerçek sosyal güvenlik ve saðlýk hizmetlerini garanti altýna almak için; kendi tüketici ve savurgan alýþkanlýklarýný
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ölçülü hale getirmek için; bürokratik ve demagojik yollara sapmaksýzýn, dünyanýn yoksulluðunu, kötü saðlýk koþullarýný ve cehaletini birazcýk olsun azaltmak için yapýlanlarý kendi GSMHlarýnýn %1i ile güvenceye almak için; köleciliðin ve kolonizmin yüzyýllar boyu Afrika ve diðer bölgelerde yapmýþ olduðu
zararlarý birazcýk olsun tazmin etmek için; Karaiblerden Falkland adalarýna
kadar bugün hala varlýðýný sürdüren koloni bölgelerini görmezlikten gelmeyerek, bu bölgelerin baðýmsýzlýðýný kazanmalarý için, koloni sömürüsünden onlarý korumak ve tarihsel zararlarýný gidermelerine yardýmcý olacak ekonomik
yardýmý yapmak için daha çok çalýþmalý ve daha az konuþmalýdýr.
Bu liste sonsuza kadar uzayýp gidiyor. Eklemeliyim ki, insan haklarýný savunan gerçek politika, içi boþ sözcüklerle deðil fiilen iþe giriþerek yapýlýr. GAL
tarafýndan öldürülen Basklý olayýný gerçekten soruþturarak; bilimadamý Dr.
David Kellynin nasýl öldürüldüðünü ya da intihara zorlandýðýný dünyaya anlatarak; Latin-Amerika ülkelerini ilgilendiren NATOnun yeni stratejik konseptine iliþkin Rio de Janeiroda onlara sorduðum sorularý yanýtlayarak; tüm tarihin
en büyük askeri gücü tarafýndan ilan edilmiþ olan dünyanýn herhangi bir ülkesine karþý önleyici vuruþ (preemtive strikes) doktrinine kesin olarak ve
cesaretle karþý çýkarak yürütülür.
Küba üzerindeki uydurma ve zorlama yaptýrýmlar sadece haksýz deðil, ayný
zamanda gülünçtür. Yine de teþekkür ediyoruz, onlarýn sayesinde büyük bir
insan sermayesi yarattýk. Kübanýn yaþayabilmek, geliþmek ve baþarmak için,
ki onlar asla baþaramayacaktýr, Avrupa Birliðinin yardýmlarýna ihtiyacý yoktur.
Avrupa Birliði kibirini ve mantýksýzlýðýný gidermelidir.
Onyýllardýr bizim halkýmýz Avrupa Birliðinin dayatmalarýndan daha büyüklerini dayatan güçlerle çarpýþmýþtýr; heryerde büyük dinçlikte yeni güçler
ortaya çýkýyor. Kendilerini geliþtirme ve zenginleþtirme uðruna baþkalarýný
yokeden ve yoksulluða mahkum eden mekanizmanýn çarklarý altýndaki halklar gardiyanlardan, müdahalecilerden ve yaðmacýlardan usanmýþtýr, bugün
bu halklarýn bazýlarý dizginlenemez bir güçle ilerliyorlar, ve diðerleri onlara
katýlacaktýr. Onlar arasýnda büyük bir uyanýþ var. Gelecek bu halklarýn olacaktýr.
Bu 50 yýllýk direniþ ve mücadele sürecinde bunlardan çok daha büyük
zorluklarla yüzyüze geldik. Avrupa Birliði ülkelerinden hiçbir biçimde yardým
almaksýzýn sosyal ve insani kazanýmlar saðladýk. Onlara çaðrý yapýyorum, kendi
hatalarý üzerine düþünüp taþýnsýnlar ve öfkeli çýkýþlardan ya da Avrupa narsis
taþkýnlýklarýndan uzak dursunlar.
Ne Avrupa, ne ABD insanlýðýn geleceði üzerine son sözü söyleyemeyeceklerdir.
Bugün elli yýl önce baþlattýðýmýz mücadele ve giriþim için yargýlandýðým
olaðanüstü mahkemede söylediðim benzer þeyleri yineleyeceðim, ama bu
sefer bunlarý söyleyen ben olmayacaðým; tarihsel ve büyük bir devrimi gerçekleþtirmiþ olan ve baþarýyla savunan halk tarafýndan söylenecektir:
Beni mahkum edebilirsiniz. Bu sorun deðildir. Halklar son sözü söyleyecektir!
50 yýl boyunca bu mücadelede düþenler sonsuza kadar yaþayacaktýr.
Yaþasýn rüyalarýný gerçeðe dönüþtüren halk!
Venceremos!
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Çuvallanan Subaylar,
Çuvallayan Genelkurmay,
Ulusal Onur

Resmi açýklamalara göre, ABDnin baðýmsýzlýk günü olan 4 Temmuzda Irakýn
kuzeyindeki Süleymaniye kentinde 100 kiþilik bir ABD birliði Kerküklü mahalli personelin de katýlýmýyla özel tim bürosunu basarak, burada görevli 3 subay ve 8 astsubayý gözaltýna almýþ ve baþlarýna çuval geçirerek Baðdata götürmüþtür. Baþlarýna çuval
geçirilen, tokatlanan ve hakarete uðrayan 11
askeri görevli 57 saat sonra serbest býrakýlmýþtýr.
11 askerin gözaltýna alýnmasý olayýnýn kamuoyuna yansýmasýndan sonra gerek hükümet seviyesinde, gerek askeri makamlarca birbiriyle çeliþen açýklamalar yapýlmaya
baþlanmýþtýr.
Hükümet seviyesinde yapýlan açýklamalarda, olayýn, yerel bir olay olduðu,
malum bir ABDli albayýn iþgüzarlýðý olduðu, fazla büyütülmemesi gerektiði, ABD
ile stratejik ortak olunduðu belirtilirken, askeri makamlarca yapýlan açýklamalarda ise,
olayýn kabul edilemez olduðu, sözkonusu olanýn milli onurumuz ve Türk Silahlý
Kuvvetlerinin onuru olduðu belirtiliyordu.
Üçü subay ve sekizi astsubay olan 11
askerin ABD askerleri tarafýndan gözaltýna
alýnmasý ve bu gözaltý süresince terörist
muamelesi görmesi, tüm basýn-yayýn organlarýnda ulusal onurun çiðnendiði manþetleriyle yansýrken, AKP hükümetinin soðukkanlý ve olayý yatýþtýrýcý yaklaþýmý, giderek ne oluyor sorusunun sorulmasýna yol
açmýþtýr.
Gazetecilerin, ulusal onurumuzu çiðneyen bu davranýþ karþýsýnda ABDye nota verecek misiniz? sorusuna T.C.nin baþbakaný sýfatýný taþýyan Tayyip Erdoðanýn verdiði

yanýt ise, Bu müzik notasý deðil. Öyle aklýnýza her estiðinde verilmez. Aðýrlýðý ve ciddiyeti vardýr... þeklinde olmuþtur.
Ve ardýndan olayý incelemek amacýyla ortak komisyon kurulduðu, olayýn incelendiði açýklamalarý yapýlmýþtýr. ABDli generalin yaptýðý söylenen inceleme sonrasýnda ortak açýklama yapýlmasýna sýra geldiðinde, ABD, ortak açýklamanýn Washington tarafýndan onaylanmadýðýný gerekçe
göstererek Türk tarafýnýn açýklamasýný 24
saat teyit etmemiþtir. Ýþte bu 24 saat içinde ABD Savunma Bakaný Donald Rumsfeld
in Tayyip Erdoðana yazdýðý mektup ortaya
çýkmýþtýr.
Diplomatik teamüllere uygun olmayacak biçimde* ABD Savunma Bakaný Rumsfeldin Baþkan Bushun isteði üzerine diyerek Baþbakan Erdoðana gönderdiði mektup konusunda da, 11 askerin baþýna çuval
geçirilmesi olayýnda olduðu gibi, birbiriyle
hiçbir iliþkisi olmayan açýklamalar gazetelerde yer almaya baþlamýþtýr.
Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül, Rumsfeld
* Diplomatik teamüller, uluslararasý iliþkilerde
uzun yýllardýr süregiden ve yazýlý olmayan davranýþ
ve davranýþ kurallarýný ifade eder. Örneðin, bir ülkenin devlet baþkaný bir baþka ülkenin devlet baþkaný
ile eþ kabul edilir. Bu nedenle, devletler arasý iliþkilerde eþ düzeydeki devlet görevlileri birbirleriyle
muhatap olurlar. Bu diplomatik teamüle göre,
ABD Savunma Bakanýnýn eþdeðeri Türkiyenin Savunma Bakanýdýr. Dolayýsýyla Donald Rumsfeldin
baþbakan sýfatý taþýyan Tayyip Erdoðana mektup yazmasý, onu kendisine muhatap olarak almasý
anlamýna geldiðinden diplomatik teamüllere uygun deðildir. Ancak ulusal onurun ayaklar altýna
alýndýðý bir dönemde diplomatik teamüllerden söz
etmek yalýn bir aptallýktýr.
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in mektubunun basýnda farklý yansýtýldýðýný, mektupta Türkiye-ABD iliþkilerinin stratejik öneminin ve Türk Silahlý Kuvvetlerine
duyulan saygýnýn vurgulandýðýný ve Süleymaniyede yaþanan olaydan duyulan üzüntünün ifade edildiðini belirterek, TürkiyeABD stratejik ortaklýðý ve dostluðuna verilen
önemden sözetmiþtir. Yine Abdullah Gül,
gazetecilerin Rumsfeldin mektubundan
yönetimin operasyondan haberdar olduðu
mesajý çýkýyor mu? sorusuna, Yok, hayýr
diye yanýt verirken, 11 askerin kafasýna çuval geçirilmesi olayýný yerel bir olay ve
yerel bir ABD subayýnýn iþgüzarlýðý olarak
açýklamaya devam etmiþtir.
Ve 18 Temmuz günü Rumsfeldin mektubu gazetelerde yayýnlanmýþtýr.
Umarým, askerlerimizin oluþturduðu ve gerçekleri araþtýran Ortak
Komisyonun çabalarý, bizim askerlerimizin ve subaylarýmýzýn, Süleymaniyedeki tesise baskýn yapmak için
haklý ve acil nedenleri bulunduðu yolunda size güven kazandýracaktýr. Bizim askeri güçlerimizin süratle hareket etmesinin temellerini, bir suikast
tehdidi ve koalisyona karþý eylemlerin hýzla destbalize edici sonuçlarý
olabileceði oluþturdu. Ayrýca, hiç beklenmedik bir þekilde, çok sayýda silah, patlayýcý maddeler, detonatörler
ve zamanlama cihazlarýnýn gözaltýna
alýnan üniformasýz personel ile birlikte ele geçirilmesi mevcut kuþkularýmýzý daha da artýrdý. Bizim anlayýþýmýza göre, ele geçirilen cihazlarýn çoðu Türk güçlerinin genelde kullandýðý türden deðildi.
Türk Hükümetinin, Kuzey Irak
taki koalisyon faaliyetlerine karþý zararlý bir harekete yetki vermeyeceðini
ve desteklemeyeceðini biliyoruz, ancak gerçekler de gözden geçirilmek
üzere Ortak Komisyonun önündedir.
Bizim askeri güçlerimiz harekete geçti, çünkü gözaltýna alýnanlardan en az
bazýlarýnýn Kuzey Iraktaki koalisyon
faaliyetlerine karþý komplo içinde bulunduðuna yönelik zamana duyarlý
bilgilerimiz vardý. (abç)
Görüldüðü gibi, Rumsfeld, 11 askerin baþýna çuval geçirilmesi olayýnýn, doðrudan
ABD yönetiminin bilgisi dahilinde olduðunu
ve haklý nedenlere dayandýðýný söylerken,
ayný zamanda Türk hükümetinin Kuzey

Iraktaki koalisyon faaliyetlerine karþý zararlý bir harekete yetki vermeyeceðini ve desteklemeyeceðini biliyoruz diyerek AKP hükümetini olayýn dýþýnda tuttuðu mesajýný vermektedir.
Mektubun metninin açýklanmasýndan
önce Abdullah Gülün yaptýðý açýklamalarýn
tümüyle gerçek dýþý olduðu da, böylece ortaya çýkmýþtýr.
4 Temmuz günü gerçekleþen olaydan
sonra yapýlan tüm spekülasyonlar böylece
sona ererken, 11 askerin kafasýna çuval
geçirilmesi olayýnýn doðrudan ABD yönetiminin bilgisi ve onayý ile gerçekleþtiði, amacýn Türk özel timlerinin suikast tehdidini
ortadan kaldýrmak olduðu resmen açýklanmýþ oldu.
Ancak Genelkurmay Baþkaný Hilmi Özkökün olay üzerine yaptýðý Türk-Amerikan
iliþkilerine, Türk ve Amerikan silahlý kuvvetlerinin iliþkilerine önem veriyoruz, ama bu
iliþkilerin önemi kadar önemli olan bir þey
daha vardýr, o da milli onurumuz ve Türk
Silahlý Kuvvetlerinin onurudur açýklamasý
ise, gazetelerin sayfalarý arasýnda unutulup
gitmiþtir.
Tarihler 20 Temmuzu gösterdiðinde ise,
Amerikan emperyalizminin Türkiyeden asker istediði ve 10.000 kiþilik askeri birliðin
Iraka gönderilmesi için hazýrlýklarýn baþlatýldýðý haberleri gazete manþetlerinde yer almaya baþlamýþtýr.
Doðal olarak, olaylarý izleyen herkes, ne
oldu? sorusunu birkez daha düþünmek zorunda kalmýþtýr.
11 askerin kafasýna çuval geçirilmiþken
ve Irakta hergün birkaç Amerikan askeri
öldürülürken, 10.000 kiþilik bir askeri birliðin
Amerikan emperyalizminin hizmetinde ve
yönetiminde Iraka gönderilmesinin nedenleri boþlukta kalmýþtýr.
4 Temmuz günü 11 askerin kafasýna
çuval geçirilmesiyle baþlayan ve 20 Temmuz günü Iraka 10.000 asker gönderilmesine karar verildiðinin gazetelere yansýtýlmasýna kadar geçen süreçte yok olan ulusal
onur iken, varolan Amerikan emperyalizminin hükümet ile genelkurmay üzerinde
giderek aðýrlýðýný ve gücünü göstermeye
baþladýðýdýr.
Wolfowitzin açýklamasýnda ortaya konulduðu gibi, bir tarafta geçen
yüzyýlýn anýlarýyla beslenen laik-milliyetçiler, diðer tarafta liberal-þeriatçýlar bulunmaktadýr. Ordu ve sivil
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bürokrasi içindeki geçen yüzyýlýn anýlarýyla beslenen milliyetçilere karþý
AKPnin liberalizmi harekete geçirilirken, AKPnin þeriatçýlýðýna karþý
ordu ve sivil bürokrasinin laikçiliði
harekete geçirilmektedir. Ve her zaman olduðu gibi, bu savaþ, medya
aracýlýðýyla yönlendirilmektedir.
Özellikle Doðan Holdingin yayýn
organlarýnda bir gün AKPye övgüler
dizen sürmanþetler atýlýrken, ertesi
gün kolaylýkla laiklik elden gidiyor
þürmanþetleri atýlabilmesinin nedeni
de bu savaþýn iti ite kýrdýrma taktiðinden kaynaklanmaktadýr.
Bu savaþýn galibi yoktur. Amaç,
savaþan güçleri birbirlerini yýpratarak, tek baþýna bir güç olmaktan çýkartmaktýr. Zayýflatýlan taraflarýn,
zayýfladýklarý oranda, Amerikan emperyalizminden destek arayýþýna gireceði hesaplanmaktadýr. AKP, laiklik
adýna yapýlacak bir askeri darbeye
karþý Amerikan emperyalizmini müttefik olarak kabul ederken, genelkurmay þeriatçýlýða karþý Amerikan emperyalizminin müttefik olacaðýný varsaymaktadýr. Böylece Amerikan emperyalizmi, taraflar arasýndaki savaþýn
ve barýþýn anahtarý durumuna gelmektedir.*
Ýþte bu anahtar, ülkedeki tüm asker ve
sivil bürokrasinin, siyasal ve askeri tüm kararlarýn ve doðrudan ülkenin siyasal ve askeri yönetiminin anahtarýdýr.
Emperyalizme baðýmlý bir ülkede baþka
türlü bir iliþkinin var olmasý ise zaten olanaksýzdýr. Ancak savaþtýrýlan taraflarýn
inançlarýna ve düþüncelerine göre, kendileri ve ülke baðýmsýzdýr, ülkenin emperyalizme baðýmlý olduðunu söyleyenler komünistler, vatan, millet düþmanlarýdýr.
Dolayýsýyla, onlar, baðýmsýz olduklarýna
inandýklarý bir ülkenin siyasal ve askeri yöneticileri olarak iþin gereðini yapmaktadýrlar. Ülkenin âli çýkarlarý neyi gerektiriyorsa
onu yaptýklarýna inanmaktadýrlar. Ortadoðu
nun en güçlü, istikrarlý ülkesinin siyasal
ve askeri yöneticileri olarak, gerektiðinde
ulusal onuru, silahlý kuvvetlerin onurunu
bir yana býrakabileceklerdir. Bunlarýn doðru

olmadýðýný söyleyen her kiþi ve örgüt, vatan, millet düþmanýdýr!
Savaþtýrýlan kesimlerin bilmesi
gereken tek gerçek, Amerikan emperyalizminin artýk Türkiyede siyasal
ve ekonomik bir istikrar arayýþý içinde olmadýðýdýr. Ortadoðuda istikrarlý
bir Türkiye Amerikan emperyalizmi
için bir ayakbaðý durumuna gelmiþtir.
TÜSÝADýn kendini akýllý zanneden
patronlarýnýn bilmesi gereken ise,
Amerikan emperyalizminin yeni bir
jeo-politik bölgesel güce ihtiyacýnýn
olmadýðýdýr.**
Öte yandan, hükümet olmanýn, temsil
ettiði sermaye gruplarýnýn güçlenmesini saðlamaktan baþka bir anlamý olmadýðýný düþünen AKP yönetimi, Amerikan emperyalizminin desteðini alarak, Ortadoðu pazarýnda yer
alabileceðini sanmaktadýr. Amerikan emperyalizminin her istediðini yerine getirmekle,
bir yandan ordudan gelebilecek laikçi askeri darbeden kendilerini koruyacaklarýna
inanýrken, diðer yandan kendi sermaye
gruplarý için geniþ ticari olanaklar saðlayacaklarýný sanmaktadýrlar. Bunun karþýlýðý olarak, her türlü ekonomik, siyasal ve askeri
karar alma gücünü Amerikan emperyalizmine devretmeye hazýrdýrlar.
Buna karþýlýk, sivil laikçiler ve atatürkçülerin umudu askeri bürokrasi, medyatik ifadeyle genelkurmay ise, ulusal ve
silahlý kuvvetlerin onuru ile Amerikan emperyalizminin stratejik ortaðý olma arasýna sýkýþýp kalmýþtýr. Görev sürelerinin sonuna gelmiþ birkaç general ile genç subaylarýn ulusal hassasiyeti ve atatürkçü dýþ
politika baðýmlýlýðý Amerikan emperyalizminin stratejik çýkarlarýna ters düþmeye baþlamýþtýr. Yýllarca Amerikan emperyalizminin
askeri yardýmlarý ile oluþturulmuþ, Amerikan
askeri eðitiminden geçmiþ, tümüyle Amerikan emperyalizminin denetimi altýna alýnmýþ askeri güç (ordu) karar alamaz hale gelmiþtir. Wolfowitzin söylediði gibi, Ordu,
hangi nedenle olursa olsun, o önemli ve de
oynamalarý gereken liderlik konumuna tam
olarak sahip çýkamaz durumdadýr. Genelkurmay baþkaný Hilmi Özkökün ýlýmlý ve
yatýþtýrýcý açýklamalarý ile genelkurmayýn
üst düzey görevlilerinin sert ve uzlaþmaz

* Kurtuluþ Cephesi, Amerikan Emperyalizminin
Sopalarý ve Sopacýlarý Sayý: 73, s. 26, Mayýs-Haziran 2003.

** Kurtuluþ Cephesi, agy, Sayý: 73, s. 27, Mayýs-Haziran 2003.
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açýklamalarý bu durumun dýþavurumlarý olmaktadýr.
Bu durum karþýsýnda, özellikle Cumhuriyet gazetesinde toplaþmýþ bulunan, genç
subaylarýn hassasiyetinin sözcülüðünü yaptýklarýný sanan ulusalcýlar, bir yandan ikinci kuvayý milliyeden sözederken, diðer yandan orduya görev baþýna çaðrýsý yapmakta karar verememektedirler. Bu nedenle,
1970lerin anti-emperyalist devrimci kitle
mücadelesinin yeniden yükseliþini bekler
hale gelmiþlerdir. Fikret Bila, Süleymaniye baskýný da Türk Ordusu ve Türk Ulusu
için onur bayraðýný yükseltme fýrsatý vermiþtir. Türk askerinin, bu olaydan da alnýnýn
akýyla, onuruyla çýkacaðýna kuþku yok. Yeter ki, onur duygusuyla alay etmeyi alýþkanlýk haline getirenler de, orduyu içerde köþeye sýkýþtýrmak isteyenler de gerçeði görsünler ve artýk engel olmasýnlar diye yazarken,
Oral Çalýþlar olayýn öneminden söz ettikten sonra, iþlerin usuletle ve suhuletle
halledilmesi gerektiðini; Ali Sirmen ise,
Türkiye bölgesinde ciddi bir durum ile karþý
karþýyadýr. Türkiye haklý, kararlý, ama soðukkanlý tutumunu ve tepkisini gösterirken gereksiz gürültüler ve sonuçsuz sertleþmelere
yol açmamalýdýr diye yazabilmektedir.
Böylece ulusal onurun çiðnendiðinden
söz eden Cumhuriyet gazetesi ulusalcýlarý,
týpký Deniz Baykallý CHPnin yaptýðý gibi,
tepkilerini gösterirken gereksiz gürültüler ve
sonuçsuz sertleþmelere yol açmamak için,
birkaç hamasi nutuktan öte birþey yapamayacak durumdadýrlar. Onlarýn gereksiz gürültülerden anladýklarý, halkýn anti-emperyalist eylemleridir. Onlar, ne olursa olsun, halk
kitlelerinin politize olmamasý için her þeyin
yapýlmasýndan yanadýrlar. Ama öte yandan
da, apolitikleþtirilmiþ kitlelerin duyarsýzlýðýndan yakýnmaktan da geri durmamaktadýrlar.
Ýþte þeriatçýsýndan ulusalcýsýna, AKP yandaþlarýndan ordu yandaþlarýna kadar her
kesimin 11 askerin kafasýna çuval geçirilmesi olayý karþýsýnda gösterdikleri tepki,
böylesine iki yüzlü ve birbirini dýþlayan niteliklere sahiptir.
Evet, Süleymaniye olayý, kendisini baðýmsýz kabul eden bir ülkenin baþýna geçirilmiþ çuvaldýr. Varolduðu iddia edilen
ulusal onura yönelik bir saldýrýdýr, dünyanýn en büyük ordularýndan biri olduðu ileri
sürülen orduya karþý yapýlmýþ askeri bir saldýrýdýr. Doðal olarak da, böyle bir saldýrý kar-

þýsýnda baðýmsýz bir ülkeye yakýþýr ve gerekli bir tepki gösterilmek durumundadýr.
Ama tüm bunlar gerçekten varsa böyle bir
tepki ortaya konulabilir. Olmayan þeyleri
varmýþ gibi kabul ederek yapýlan açýklamalar ve deðerlendirmeler, sadece ülkenin emperyalizme baðýmlýlýðýný gizlemeye çalýþmaktan ibarettir. Süleymaniye olayý, yani gururumuz* denilen Türk ordusunun 11 subay ve astsubayýnýn baþýna çuval geçirilmesi olayýnýn gösterdiði gerçeklerden biri de
budur.
Bu koþullarda, Bu müzik notasý deðil.
Öyle her aklýnýza estiðinde verilmez diyerek
diplomatik bir araç olan nota vermeyi bile
düþünmeyen bir hükümetin de, Türkiye
haklý, kararlý, ama soðukkanlý tutumunu ve
tepkisini gösterirken gereksiz gürültüler ve
sonuçsuz sertleþmelere yol açmamalýdýr diyen muhalefetin de, tek dayanaðý ve güvencesi apolitikleþtirilmiþ halkýn sessizliðidir.
Yapýlan açýklamalara, atýlan gazete manþetlerine bakýldýðýnda ulusal onur konusunda mangalda kül býrakmayanlar, sýra
ulusal onuru korumaya geldiðinde iþlerin
usuletle ve suhuletle halledilmesinin þampiyonlarý haline gelmiþlerdir.
Þüphesiz depolitizasyon koþullarýnda
ulusal onurun ne olduðu da belirsizdir.
Günlük dille ifade edersek, ulusal onur,
yenilip içilen bir þey deðildir. Ýki sözcükten
oluþan, soyut bir ifadeden öte bir anlama
gelmemektedir. Böylesine soyut bir ifadenin peþine takýlarak, ülkenin ve devletin
âlî çýkarlarýný bozmak ya da bunun için
gürültü çýkarmak yahut anti-emperyalist
sloganlar atmak ve gerektiðinde bunun uðruna ölümü göze almak, boþ, anlamsýz ve
saçma bir tutum olmaktan öteye geçmez.
Globalizm propagandasýna tutsak olmuþ
küçük-burjuvalar ülkesinde ulusal onur
* Gururumuz sadece bununla sýnýrlý deðildir. Örneðin 12 dev adam bir baþka ulusal gurur konusudur. Ancak onlar da, týpký bu olayda olduðu
gibi, varolmayan gururun reklam kaynaðýdýrlar.
Ben sporcunun zeki, çevik, ayný zamanda ahlaklýsýný severim diyen Mustafa Kemalin ülkesinin 12
Dev Adamýnýn ikisini alkol çarpmýþtýr! 14 Temmuz günlü gazetelerde iki dev adamýn Ýzmir Çeþmedeki sportmenlikleri þöyle anlatýlmaktadýr: Alkolü fazla kaçýrýnca restoranda kavga çýkaran Kerem Tunçeri ve Kaya Pekerin kafalarý yarýldý. Polis
kavgayý havaya ateþ açarak ayýrdý. Ýþte varolmayan ulusal gurur kaynaklarý böylesine fazla kaçýrmaktadýrlar!
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dan söz etmek kadar anlamsýz ikinci bir þey
kolayca bulunamaz. Üstelik bunun anti-emperyalist niteliðinden söz etmek, emperyalizme karþý mücadelenin bir parçasý haline
getirmek, bu küçük-burjuvalar tarafýndan affedilmez hatalardýr. Onlarýn tüm kaygýlarý,
Amerikan emperyalizminin durup dururken
böylesine tatsýz olaylar yaratýp, halkýn politize olmasýna neden olacaðýdýr.
Þüphesiz bu olaylar içinde, kendi inançlarýnýn tersine dünyanýn baþka yöne doðru
gittiðini gören ve bu nedenle olaylar karþýsýnda eski anti-emperyalist mücadeleleri
anýmsayanlar ve özleyenler, içlerinden nerde o eski anti-emperyalist mitingler diye
geçirenler de vardýr. Ama en sýk karþýlaþýlaný, Amerikan emperyalizminin, o inandýklarý globalizm hayallerini böylesine ayaklar
altýna almasýný içlerine sindiremeyenlerdir.
Örneðin solun þiddet kültürünü yok etmeyi bir görev olarak kabul eden, bizim
kuþak cinselliðini yaþayamadý diyen Can
Dündar* Süleymaniye olayýnýn ardýndan
þöyle yazmaktadýr:
* Ocak 2002 tarihinde Taner Akçamla yaptýðý röportajý Sol Geçmiþiyle Hesaplaþýyor baþlýðýyla yayýnlayan Can Dündar, bu röportajýnda özellikle iki
konuyu ön plana çýkarmýþtýr: Soldaki þiddet kültürü ve solda kadýn-erkek iliþkisi. Taner Akçamýn
aðzýndan, soldaki þiddet kültürünü yok etmek gerektiði mesajýný ileten Can Dündar, solda kadýn-erkek iliþkisi konusunda Taner Akçama 68li abilerimizin, dünyada olduðu gibi Türkiyede de bu alanda yaptýklarý en önemli kültür devrimlerinden biri
de cinsel özgürlüktü. Ayrýca anne baba karþýsýnda
bacak bacak üstüne atarak oturmak, onlarýn yanýnda sigara içmek gibi anti-otoriter tavýrlara çok önem
verilirdi. Cinsel iliþki için evlilik þartý aramayacak kadar özgürlükçüydüler dedirttikten sonra Ama benim zamanýma gelindiðinde mesela ODTÜde öpüþmek ayýplanýr, yasaklanýr olmuþtu? Kampüslerde
devrimci kadýnlar bacý diye anýlýrlardý. diyerek
cinsel özgürlük mesajlarý veriyordu.
Bugün ise Lolita Ýhtilâli baþlýklý yazýsýnda þöyle
yazabilmektedir:
Son zamanlarda bir lise mezuniyet balosunda
bulundunuz mu hiç? Gitseniz, gördüðünüz aðýr makyajlý, cesur dekolteli, yüksek topuklu, cep telefonlu
kýzlarýn 16-17 yaþýnda olduðuna inanabilir miydiniz
acaba?...
Özellikle varlýklý kesimden gençler, lise çaðýnda, özentiyle büyük ve seksi görünme derdine düþüyor. Karþý cinsi de sadece bir seks nesnesi olarak
görüyor.
Anneleri mi? Onlar da kýzlarýnýn ponponlu çoraplarý ve lastik ayakkabýlarýyla genç görünme çabasýnda...
Küçükler büyük, büyükler küçük görünmek için
yarýþýyor adeta...

Bakýn 11 Türk subayý, sýrtýnda
pençe izleriyle dönüyor Kuzey Irak
tan...
Stratejik müttefik sandýðýmýz
ABDnin hýzla bir numaralý tehdite
dönüþebileceðini anlamamýzý kolaylaþtýran bu geliþme, Amerikan hayraný kimi yorumcularýn da -nihayet- gözünü açmýþa benziyor.
Kuzey Irakta Türk askerlerini kafalarýna çuval geçirip esir alan Amerikan timi, daha önce bir tatbikat sýrasýnda yanlýþlýkla füzesini ateþleyip
Muavenet muhribini vuran Amerikan
zýrhlýsý kadar pervasýz...
Türkiye bunlarý sineye çektikçe,
iktidar tepkisiz kaldýkça talihsiz kaza
lar sürecek gibi görünüyor.
Hükümetin Meclisten ve kamuoyundan kaçýrdýðý bir kararla üsleri ve
limanlarý emrine verdiði ABD bu iþte...
Þunu görelim artýk: Duvar yýkýldý
ve bekçinin iþi bitti.
Þimdi emekli bekçi için yapýlacak en iyi iþ, eski patronunu saplandýðý bataklýkta kaderiyle baþ baþa
býrakýp kendi yolunu çizmektir.**
Ancak eski patronu, yani Amerikan
emperyalizmini kaderiyle baþ baþa býrakýp
kendi yolunu çizmekten söz eden Can
Dündar iki gün sonra þöyle yazabilmekteKimseyi suçlamayalým; bu tablo bizim eserimiz:
Ýyi bir kalça sahibi olmanýn, iyi bir kafa sahibi
olmaktan daha fazla prim yaptýðý bir ülkeden ne
bekliyordunuz ki? Kafasýný çalýþtýranlarýn kafasýný koparýrken, kalçasýný çalýþtýranlarý baþ tacý eden bir
toplumda nasýl çocuklara Göðsünü deðil, kütüphaneni büyüt öðüdü verebiliriz ki?
Yasak çare deðil...
Beyin faaliyetine itibar kazandýrmaya ve öncelikler konusunda topyekün bir hesaplaþmaya ihtiyacýmýz var. (Milliyet, 17 Temmuz 2003)
Hayýr Can Dündar! Bu tablonun bizim eserimiz
olmadýðý ne denli açýksa, sizin ve sizin gibilerin yirmi yýldýr sola karþý yürüttüðünüz ideolojik saldýrýlarýn bir ürünü olduðu da o kadar açýktýr. Bu çizdiðiniz
tablo karþýsýnda bunda benim rolüm ne? diye kendinizi sorgulamadýðýnýz sürece, daha büyük ve içinde yaþayamayacaðýnýz bir dünya ile karþý karþýya kalacaðýnýzý bilmek zorundasýnýz. Hiç olmazsa bundan sonra, devrimci mücadeleyi ve onun örgütlerini ahlakçýlýkla, yasakçýlýkla suçlarken, benim
zamanýmda diye söze baþlarken, biraz düþünmeniz, biraz kendinizi sorgulamanýzda yarar vardýr. Ýþ
iþten geçtikten sonra hayýflanmak bir iþe yaramayacaktýr.
** Can Dündar, Milliyet, 8 Temmuz 2003.
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dir:

Ýnsanlýðýn evrensel ütopyasý küreselleþme, saldýrgan bir süper gücün
elinde, zalim bir kýrbaç haline geliyor.
Ulusal güçlerin buna tepkisi, muhafazakar bir içe kapanma refleksine dönüþüyor. Toplumsal açýlým çabalarý, demokratikleþme ve çokseslilik arayýþlarý, milliyetçi bir söylemde
boðuluyor.
Kýrýlmak istenen kabuk, bu yolla
hepten sertleþiyor.
Siyasette, diplomaside, medyada,
sermayede, küresel ve ulusal güçler
arasýnda alttan alta yaman bir çekiþme yaþanýyor.
Umarýz bu çekiþme bir sýcak çatýþmaya dönüþmez.*
Görüleceði gibi, küçük-burjuva aydýnlarý
(kendilerine küçük-burjuva denilmesinden
pek hoþlanmayan bu küçük-burjuva aydýnlarý) emperyalizm ile anti-emperyalizm (devrim ile karþý-devrim) arasýna sýkýþmýþ durumdadýrlar. Amerikan emperyalizminin artan saldýrganlýðýna, kimi zaman etik, kimi
zaman pratik (bugüne kadar sürdüregeldikleri yaþam tarzlarýný yok edici olmasý) nedenlerle karþý çýkarken, diðer yandan Amerikan emperyalizminin bu saldýrganlýðýnýn
anti-emperyalist mücadeleleri geliþtirmesinden korkmaktadýrlar. Onlara göre, anti-emperyalist mücadele, gereksiz gürültüler ve
sonuçsuz sertleþmelerden ibarettir; daha
da kötüsü, hangi nedenle olursa olsun gereksiz gürültüler ve sonuçsuz sertleþmeler
yaratanlar, anti-emperyalist devrimci bir mücadelenin geliþmesine zemin hazýrlayacaktýr. Çok iyi bildikleri þey ise, bu anti-emperyalist mücadelenin ideolojik ve politik
öncüsü, yöneticisi olamayacaklarýdýr.
Bu korku ve bunun yarattýðý çeliþki, sadece küçük-burjuva aydýnlarýyla sýnýrlý deðildir. Ordu içinde varolduðu iddia edilen ulusalcý subaylardan Deniz Baykalýn CHPsine
kadar, örgütlü ya da örgütsüz tüm ilerici,
solcu kesimlerde ayný korku ve çeliþki egemendir.
Bugün CHPli olan herkesin (sýradan
vatandaþ) çok iyi bildiði gibi, CHPnin iktidara gelebilmesinin iki yolu bulunmaktadýr.



* Can Dündar, Fil Avcýsý, Milliyet, 10 Temmuz
2003.

Birinci yol, ulusalcý-sol bir askeri darbedir.
Ýkinci yol ise, kitlelerin politize edilmesidir.
Geliþen ekonomik, politik, toplumsal olaylar karþýsýnda CHPnin daha sert bir muhalefet sergilemesi olarak günlük dilde ifade
edilen bu ikinci yol, öncelikle her olay karþýsýnda kitlesel mitingler düzenlenmesi þeklinde pratik bir faaliyeti içermektedir. Apolitikleþtirilmiþ bir kitlenin çok kolaylýkla popülist
politikacýlarýn ardýndan sürüklendiðini görmektedirler. Tayyip Erdoðanýn yükseliþi,
Cem Uzanýn aldýðý %7 oy, kitlesel mitinglerin ve sol söylemli sert muhalefetin ne
denli etkili olduðunu göstermiþtir. Ancak
CHP bunlarý yapabilecek durumda deðildir.
SODEPin kuruluþundan bugüne kadar kendini sosyal-demokrat olarak tanýmlayan partilerin birkaç istisna dýþýnda tüm üst yöneticileri, varoluþlarýný ve kiþisel kariyerlerini kitlelerin depolitizasyonuna baðlamýþlardýr. Depolitizasyonun sürebilmesi için, gerektiðinde
seçim kaybetmeyi, meclis dýþýnda kalmayý
bile göze almýþlardýr. B. Ecevitin 1978 yýlýnda söylediði gibi, ikinci Kerensky olmaktan korkmaktadýrlar. Bu korkularýyla ve
kiþisel kariyerlerini koruma çabasýyla, kitleleri politikadan uzak tutmanýn en temel aracý haline gelmiþlerdir. Onlar, giriþinde özel
korumalar bulunan, giriþ-çýkýþlarda kimlik
kontrolü yapýlan, girip-çýkanlarýn kayýtlarýnýn
tutulduðu site sakinlerinin partisi olmuþlardýr. Site içindeki huzurlarý, site dýþýndaki
politik geliþmelerle bozulacaðý endiþesi içinde olduklarýndan, kitlelerin politize olmasýndan çok korkmaktadýrlar. Bu korkularý
CHPnin renksiz, kokusuz, hiçbir yere bulaþmayan apolitik tutumuyla özdeþleþmiþtir.
Eðer bugün ülkemizde halk kitleleri, geliþen
olaylar karþýsýnda tepki göstermiyorlar ise,
bunun en büyük etkenlerinden birisi de,
CHPnin depolitizasyonun temel aracý haline getirilmiþ olmasýdýr.
11 askerin baþýna çuval geçirilmesi olayýnda açýkça görüldüðü gibi, CHP, birkaç
hamasi nutuktan öte hiçbir tepki göstermemiþtir. Kendileri de, kendilerinin sözcüsü olduklarýný varsaydýklarý Genelkurmay da,
ulusalcý solcular da çok iyi bilmektedirler
ki, kitlesel gösteriler, yapýlan görüþmelerde
ve pazarlýklarda önemli bir kozdur. Ama
bu kozu kullandýklarý andan itibaren, politize edilen kitleyi nerede durdurabileceklerini bilememektedirler. Bu nedenle, boyun eðmeyi ve sineye çekmeyi göze almýþlardýr.
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Yenilmeyen, içilmeyen ulusal onur
böylesi çýkarlar içinde, kendi soyutluðuyla
baþbaþa býrakýlmýþtýr.
Ulusal onur, kiþisel onur gibi, kendisi
ile özdeþleþtirdiði ve baþkalarýnýn da buna
saygý gösterdikleri deðerler bütünü de olsa,
ulusu oluþturan insanlar için soyut olmaktan çýkmamaktadýr. Bir ulusun kendisi için
deðer taþýyan varlýklarýna karþý yapýlan saygýsýzlýðýn, ulusal onura karþý yapýlmýþ bir
saygýsýzlýk olarak kabul edilmesi bile, ayný
soyutluðun sonuçlarýndan kurtulamaz. Bu
soyutluðu saðlayan, ulusal onur kavramýnýn kendi kendine oluþturduðu bir kavramsal soyutluk deðildir. Doðrudan onda ifadesini bulan somut deðerlerle olan baðýnýn kopartýlmýþ olmasýdýr. Yýllar boyu, tüm devlet
büyükleri ile politikacýlarýn dillerinden
düþürmedikleri milli ve manevi deðerler
adýna yapýlan baskýlar, iþkenceler, yolsuzluklar, hýrsýzlýklar halkýn gözünde ulusal onur
kadar ulusal çýkarý da soyutlaþtýrmýþ ve
anlamsýzlaþtýrmýþtýr. Futbol takýmlarýnýn elde
ettiði baþarýlarla millet olarak gurur duyan asil Türk milleti, devletini ve ulusunu
vareden gerçek deðerler sözkonusu olduðunda ulusal onurun ne olduðunu anlayamaz olmuþtur.
Görüntüsel ve biçimsel açýdan siyasal
olarak baðýmsýz, ancak emperyalizme tam
baðýmlý bir ülkede bile, ulusal onur, asýl
olarak egemen sýnýflarýn çýkarlarýyla özdeþ
olsa da, ulusun tüm bileþenleri için somut
çýkarlarý ifade eder.
Kendi kendine ulusal olarak tanýmlanmýþ deðerlerin bizzat kendisi, ulusun egemen sýnýflarýnýn, ülkesel ve uluslararasý güvencesi, devletin varlýðýnýn ve gücünün kullanýlabilirliðinin göstergesidir. Eski dildeki
karþýlýðý ile þeref, haysiyet, gurur, tümüyle
manevi, ahlaki nitelikte de olsa, devletin ve
toplumun (ulus) tüm somut iliþkilerini belirleyen ve bu iliþkilerinde yeniden biçimlenen maddi temeller üzerinde yükselir.
Ekonomik iliþkiler alanýnda þerefsiz bir
kiþinin ticari itibarý ne kadarsa, ulusal onur
a sahip olmayan, ulusal onurunu korumayan ya da koruyamayan bir ulusun uluslararasý ticaretteki itibarý da o kadardýr. Kendi
söylediðini yapmayan, söylediðini yaptýklarý
ile yalanlayan, yüzüne tükürüldüðünde yarabbi þükür diyen bir kiþi ne denli haysiyetsiz ise, ayný duruma düþürülmüþ ulusal
onur da ayný haysiyetsizliði ulusal ölçekte
ortaya çýkarýr.

Ulusal onuru çiðnenmiþ ve bunun karþýsýnda sessiz kalmýþ bir ulus, her zaman ve
her yerde, aþaðýlanmayý, küçümsenmeyi kabul etmiþ demektir. Böyle bir durumda bulunan ulusun ve onun devletinin, her türlü
uluslararasý anlaþmada sadece kendisinin
yapmak zorunda olduklarýný yapmaktan ve
karþýsýndakinin yapmasý gerekenleri ise
onun iyi niyetine ve insafýna býrakmaktan baþka bir çaresi yoktur. Artýk o ulus ve
devlet, alacaðýný alamayan, borcunu istenildiðinde ödemek zorunda býrakýlan, kendisine dayatýlan herþeyi kabul etmekten baþka çaresi olmayan bir zavallý haline gelmiþtir. Dediðini yapamayan, sözüne güvenilmeyen müflis bir tüccardan baþka bir þey deðildir o artýk.
Ama zaten ulusal onurdan söz edenler, kendi ulusuna verdikleri sözleri yerine
getirmeyen, her türlü hýrsýzlýðý, yolsuzluðu
yaptýðý halde dünyanýn en piþkin insanlarý gibi yeniden halkýn karþýsýna çýkan politikacýlar, devlet yöneticileri deðil midir? Halk,
onlarýn temsil ettiði hiçbir deðere güvenmemeyi, inanmamayý çoktan öðrenmiþtir. Öðrenemediði tek þey, vatan borcu diyerek
gönüllü olarak askerlik yaptýðý Türk silahlý
kuvvetlerinin, bu piþkinliðin, bu arsýzlýðýn,
bu yüzsüzlüðün koruyucusu ve kollayýcýsý
olduðudur. En çok güvendikleri devlet kurumu olan ordu, onlarýn uluslararasý gururu, ulusal varlýklarýnýn garantisi olagelmiþtir.
Ama þimdi 11 subay ve astsubayýn baþýna
çuval geçirildiðinde ulusal onurumuz
diye konuþan Genelkurmay baþkaný, bu
onursuz davranýþý yapan Amerikan emperyalizminin hizmetine 10.000 kiþilik askeri
güç verilmesini onaylamaktadýr. Amerikan
emperyalizminin Irak saldýrýsý öncesinde
savaþanlarýn yanýnda yer almak gerekir diyen ayný Genelkurmay baþkanýnýn, ulusal
anayasayý hiçe sayarak ülke topraklarýna
Amerikan askerlerinin girmesine izin vermesinin üzerinden beþ ay geçmiþtir. Kendi ülkesinin, kendi ulusunun Anayasasýna (ki 12
Eylül askeri darbesiyle yapýlmýþ bir anayasaya), ulusal meclisine (ayný ordunun yaptýðý
askeri darbelerle kapatýlan meclise) ve ulusun hassasiyetlerine saygýsý olmayan bir
kiþinin ulusal onurdan söz etmeye hiçbir
hakký yoktur.
Bugün Irakta hergün en az bir askeri öldürülen ve her öldürülen askerle birlikte
kendi kamuoyu tarafýndan artan oranda sorgulanan Amerikan emperyalizminin koruyu-

!

KURTULUÞ CEPHESÝ Temmuz-Aðustos 2003

cusu olarak 10.000 asker Iraka gönderilmek
için hazýrlanmaktadýr. Bu askeri gücün tek
görevi, Amerikan askerleri yerine Irakýn iþgalcisi olarak görünmek ve onlarýn yerine
öldürülmektir. Ýþte böylesine soylu ve ulusal çýkara uygun bir görevi kabul eden bir
Genelkurmay tüm ulusun karþýsýna çýkmýþtýr.
Ülkesinin baðýmsýz olduðunu, kendi
ulusuyla, ulusal tarihi ile gurur duyan, kendi ulusunun ve ülkesinin en büyük düþmaný
olarak devrimcileri gören ve bu nedenle onlarý gördüðü yerde ezen Türk silahlý kuvvetlerinin her düzeydeki subaylarý böylesi bir
görev için hazýrda bekletilmektedir. Baþlarýna çuval geçirenlerin yerine ölerek, onlar
adýna baþka bir ülkenin iþgalcisi ünvanýný
almaya hazýrlananlar bilmek zorundadýrlar
ki, bu yolla ulusal onurlarýný deðil, sadece onursuzluklarýný ispatlamýþ olacaklardýr.
Tutarlý bir anti-emperyalist çizgiye sahip
olmaksýzýn, emperyalist ülkeler karþýsýnda

"

baðýmsýz bir dýþ politika izlemek bir yana,
ulusal onuru bile korumak olanaksýzdýr.
Devrimcilerden ve devrimden korkarak antiemperyalist bir mücadeleden uzak duranlar bilmelidirler ki, kendilerinin tek kurtuluþu, yaþamlarýnýn tek garantisi ve ulusun bekasý sadece devrimcilerin ve devrimin ellerindedir. Onlar, yaþanýlan olaylara bakarak,
devrimcilerin ne dediðini bir kez dinlemelidirler. O zaman göreceklerdir ki, devrim, onlarýn inandýrýldýðý gibi, ulusun sonu deðil,
gerçek varoluþunun baþlangýcýdýr. Amerikan
emperyalizminin pervasýzlýðýna karþý ulusal
onuru koruyacak, ulusal boyun eðdirmeye
karþý durabilecek tek güç devrimcilerdir.
Subayý ve astsubayý ile, gerçekten ulusal
onuru korumak isteyen her asker bu gerçeði görmek zorundadýr. Çözüm, ne milliyetçilikte, ne ulusalcýlýkta, ne ulusal solculukda deðildir. Tek çözüm, anti-emperyalist ve anti-oligarþik devrimdedir.
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Stratejik
Ortaklýk

Gazetelerde de okuduðunuz gibi ABD Irak için bizden asker istiyor. Bu bir tek þeyi gösteriyor: Türkiyede yönetim gayet
iyi durumdadýr. Türkiye, Amerika ile stratejik ortaklýðýný gayet
ileri götürmektedir. Öfkeyle kalkýp zararla oturulmamýþtýr.
(Tayyip Erdoðan, Baþbakan)

ABD-Türkiye stratejik ortaklýðý konusu,
Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsý öncesinde baþlayan, 1 Mart günü tezkerenin
TBMMde kabul edilmemesiyle ön plana geçen ve yeniden Iraka Türk askeri gönderilmesi tartýþmalarýyla bir kez daha gündeme getirilmiþtir. Özellikle dýþiþleri bakaný Abdullah Gülün son ABD ziyareti öncesinde baþlatýlan ABD Irakta zor durumda, bizden asker istiyor propagandasýyla birlikte
stratejik ortaklýk sürüyor ve gayet ileri götürülmektedir söylemleri medyada sürekli iþlenir olmuþtur.
ABD Savunma Bakaný Donald Rumsfeldin Tayyip Erdoðana gönderdiði mektubun açýklanan metninde Kore Savaþýnýn
zor günlerinden bu yana, yarým asýrdýr, bizimle omuz omuza duran Türk Ordusunun
cesaret ve onurundan sözettikten sonra,
Türkiye ile ABD arasýndaki stratejik ortaklýk,
bu olayla ortadan kalkmayacak kadar saðlýklý ve çok önemlidir. Aramýzdaki baðlarýn
güçlendirilmesini istiyorum. Biliyorum ki, ittifak ve büyük uluslarýmýz daha uzun yýllar
bunun meyvelerini toplayacak. diye yazýlý
olmasý, Amerikan emperyalizmiyle stratejik ortak olunmasýnýn ve bu stratejik ortaklýðýn gereklerinin yapýlmasýnýn savunucularýný sevindirmiþtir.

Sözcüðün tam anlamýyla stratejik ortaklýk, Amerikan emperyalizminin iþbirlikçiliðinin yeni bir söylemi ve iþbirlikçiliði gizlemenin yeni adýdýr.
Tarihsel olarak bilinen, deðiþik olaylarda
kullanýlmýþ ve olaylarý anlamayý saðlayan
kavramlarýn içeriklerinin boþaltýlmasý ve yerlerine içeriði olmayan, boþ sözcüklerin geçirilmesi yoluyla, insanlarýn geliþen olaylarýn
gerçek niteliðini kavramalarýný engellemeyi
amaçlayan propaganda yöntemi burada bir
kez daha karþýmýza çýkmaktadýr.
Daha düne kadar hiç duyulmamýþ, kullanýlmamýþ ve süreç içinde ne anlama geldiði bilinmeyen stratejik ortaklýk gibi bir
kavramýn ortalýða atýlmasýyla saðlanmak
istenen, insanlarýn ne olduðunu bilemedikleri, tarihsel süreçte sonuçlarýný görmedikleri
bir geliþme ya da olay karþýsýnda olduklarý kanýsýný oluþturmaktýr. Doðal olarak böyle bir kaný sahibi olan insanlarýn önemli bir
bölümünün olayýn yeni olduðunu, dolayýsýyla sonuçlarýnýn bilinemeyeceði düþüncesine ulaþacaklarý hesaplanmýþtýr.
Emperyalizmin iþbirlikçisi olmanýn ne
anlama geldiðini yaþayarak öðrenmiþ kitlelerin, yeni ve içeriksiz stratejik ortaklýk söylemi karþýsýnda þaþkýnlýða düþmeleri çok doðaldýr.
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Ancak burada stratejik ortaklýk söyleminden en çok etkilenen ve perspektif yitimine uðrayan kesim ise, küçük-burjuva aydýnlarýnýn eski sol kanadýdýr. Özellikle
Marksist-Leninist yazýndan öðrendikleri birkaç bilgi kýrýntýsýyla strateji ve taktik konusunda belli bir bilgiye ve bakýþ açýsýna sahip olduðunu sanan bu kesim þaþkýn durumdadýr.
Türkiyenin stratejik öneminden stratejik bombardýman uçaðýna (B-52) kadar
her konuda bilgi ve bakýþ açýsý sahibi olduðunu sanan bu sol kanat küçük-burjuva
aydýnlarý, stratejik ortaklýkýn Amerikan emperyalizminin askeri saldýrganlýðýnýn bir parçasý olmak anlamýna geldiðini hissetmektedirler. Ve hatta bazýlarý bunu açýkça da ifade
etmektedirler. Ancak T. Özalla birlikte edindikleri ticaret ve pazarlama þirketi bakýþ
açýsýyla, ülkenin stratejik öneminin nasýl
kullanýlacaðý konusunda bir fikre sahip deðillerdir. Bu nedenle, stratejik ortaklýk söylemine karþý yaptýklarý en temel itiraz, ABDTürkiye iliþkilerinin böylesi bir ortaklýkýn
gerektirdiði eþit ve adil bir iliþkiye dayanmadýðýdýr.
Bu düþünce, Erbakanýn çoluk-çocuk
dediði AKP kurucu ve yönetici kesimi tarafýndan da paylaþýlmaktadýr.
1 Mart tezkere krizi sonrasýnda ABD ile
Türkiye arasýndaki bozulan iliþkilerin yeniden düzeltilmesi gerekliliði söyleminin yaygýnlaþmasýnýn ardýnda yatan da bu düþüncedir. Ancak küçük bir pürüz varlýðýný sürdürmektedir: Bir taraf stratejik ortaklýktan
söz ederken, diðer taraf bu sözcükleri aðzýna bile almamaktadýr. Öyle ki, medyanýn
sevdiði tanýmlamayla, Stratejik ve Uluslararasý Etütler Merkezi (CSIS) Türkiye projesi
direktörü Bülent Aliriza, Amerikan yönetiminin üst düzey bir yetkilisinin kendisine, Þu
anda Türkiye ile ABD arasýnda stratejik ortaklýk yoktur dediði söyleyerek, bu durumu teyid etmiþtir.
Bu haberlere karþýn, Abdullah Gül ve
Tayyip Erdoðan, bulduklarý her fýrsatta, Türkiyenin ABDnin stratejik ortaðý olduðunu
söyleyerek, kamuoyunda oluþan karamsar
havayý daðýtmaya çalýþýrlarken, amaçlarýný
Türkiyenin stratejik önemine uygun bir
stratejik ortaklýk elde etmek olarak sunmaktadýrlar.
Ýþte bu dönemde Amerikan emperyalizminin yeni asker talebi, eski Amerikan büyükelçisi Robert Pearsonun ifadesiyle, Irak

taki istikrarsýz bölgede iþgal gücü olarak
görev yapacak asker talebiyle birlikte Amerika ile iliþkilerin geliþtiðinin kanýtý olarak
da bu stratejik ortaklýkýn ABD yetkilileri
tarafýndan telâffuz edilmesi gösterilmeye
baþlanmýþtýr.
Bir gazete haberinde þöyle söylenmektedir:
Stratejik ortaklýk sadece bir jest
Dýþiþleri Müsteþarý Uður Ziyalin
Washington ziyaretinde kendisine
gösterilen ilgi ve Türkiye için uzun
süredir ilk kez stratejik müttefik ve
stratejik ortak ifadelerinin kullanýlmasý, Bush hükümetinin Türkiyeye
kýzgýnlýðýnýn ve güvensizliðinin geçtiðini mi gösteriyor? Çoðu gözlemcinin
bu soruya verdiði cevap, hayýr. Yönetime yakýn kaynaklara göre, stratejik ittifak ve ortaklýk laflarý Türkiye
de hayli yüksek beklentiler bulunan
bir geziden Ziyali eli boþ göndermemek için yapýlmýþ bir diplomatik
jest.
Ve Abdullah Gülün kendisini davet ettirdiði son ABD ziyaretinde ayný diplomatik jestler devam etmiþtir.
Görüldüðü gibi, ortalýkta dolaþtýrýlan
stratejik ortaklýk sözünden, herkes bir baþka þey anlamaktadýr. Ancak bilinen tek þey,
Amerikan emperyalizminin stratejik ortaklýk kavramýna sýcak bakmadýðýdýr.
Kurtuluþ Cephesinin geçen sayýsýnda*
belirtildiði gibi, Amerikan emperyalizmi
stratejik ittifak konseptini çok uzun zaman önce terk etmiþtir. NATOnun geniþlemesi görünümü altýnda eski yapýsýnýn
ortadan kaldýrýlmasý, Amerikan emperyalizminin ittifak iliþkilerini bir yana býrakmasýnýn en açýk örneðidir.
Bugün Amerikan emperyalizminin benimsediði konsepti ABD Army War Collegein eski komutanlarýndan Robert H. Scales þöyle ifade etmektedir:
Ýttifaklar, çoðu zaman uluslar arasýndaki kültürel bað ve karþýlýklý çýkarlar üzerine kurulu resmi mutabakatlardýr ve uzun vadeli bir tehdide
karþý ve kapsamlý bir savunma mekanizmasý saðlamak için yaratýlmýþlardýr. Buna karþýn, koalisyonlar geçici* Kurtuluþ Cephesi, Amerikan Emperyalizminin
Sopalarý ve Sopacýlarý, Sayý: 73, s. 25, Mayýs-Haziran 2003.
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dir, belirli tehditlere karþý ortaya çýkarlar ve koalisyonun maksadý tahakkuk edince daðýlýrlar. Koalisyonlar
karakter itibariyle politik olarak zayýftýrlar ve ihtiyaç dýþýnda geliþirler, düzenli iliþkilerin yaþandýðý tarihi iliþkiler olmaksýzýn da milletleri birleþtirirler.
Yeni ve geliþmiþ teknoloji teknikleri her ne kadar koalisyon ortaklarý
ve 21. yy komutanlarý arasýndaki iletiþimi tam anlamýyla saðlasa da, koalisyon çabalarý, teknik yetersizlikler,
yabancý dil zorluklarý, kültürel asimetriler, tarihi ve jeopolitik konularýn
önemsenmemesi yüzünden baþarýsýzlýða uðrayabilmektedir. Baþarýlý koalisyonun ilacý teknoloji deðil, koalisyon ortaklarý arasýnda kurulan iletiþim
ve saðlanan güvendir...
Gelecek koalisyonlar, Amerikan liderlerinin baþarýya ulaþmada, süregelen stratejik sonuçlara ulaþma gibi
deðerlerini benimseyeceklerdir. Birçok örnekte görüldüðü gibi, askeri
koalisyonlara duyulan ihtiyaç her zamankinden daha çok olacaktýr. Çünkü koalisyon harbi, uzun vadeli ve
stratejik çözümlerin tek yoludur. *
(abç)

Bu konsept, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýnýn, emperyalizme karþý sosyalist sistemin sürekli bir tehdit unsuru olmaktan
çýkartýlmasýnýn, yani komünist tehditin
uzun süreli ittifaklarýn ortak paydasý olmaktan çýkartýlmasýnýn bir sonucudur.
Ancak, tüm söylemlerde görmezlikten
gelinen en temel nokta ise, stratejik ortaklýk ya da stratejik ittifak kavramlarýnýn tümüyle askeri nitelikte olduðudur. Bugün
ülkemizde yaratýlan kargaþanýn ve belirsizliðin temel nedeni de, stratejik ortaklýkýn
bu askeri niteliðidir.
Bugün Genelkurmaydan Dýþiþlerine kadar tüm oligarþik yönetimin devlet kurumlarýnýn bildiði gerçek, stratejik ortaklýkýn
askeri nitelikte olduðudur. Ancak ittifakýn
taraflarý bugün için ortak bir askeri hedef
sahibi deðillerdir. Sorun da buradan çýkmaktadýr.
Düne kadar komünist tehdit ya da Sovyetler Birliði, taraflarýn ortak askeri hedefi
* Robert H. Scales, Future Warfare, s. 191-203.

olarak var iken, bugün bu mevcut deðildir.
Amerikan emperyalizminin askeri saldýrýlarýnda ifadesini bulan askeri hedeflerle oligarþik yönetimin askeri hedefleri çakýþmamaktadýr. Bunun doðal sonucu olarak, Amerikan emperyalizminin askeri hedeflerine
yönelik bir koalisyon gücü olunmasý için
baþka nedenler gerekli hale gelmiþtir. Ve
herkesin bildiði gibi, bu baþka nedenler
parasaldýr, ekonomiktir. Amerikan emperyalizmi ile yapýlan tüm görüþmelerin ve pazarlýklarýn ticaret, kredi, ihale vb. ile baþlamasýnýn gerçekliði de buradadýr. Bu da,
Amerikanýn paralý askeri olma çabasýný
ifade etmektedir.
Tüm bunlar, Amerikan emperyalizmi ile
iþbirlikçi burjuvazinin kendi iç sorunlarýdýr.
Ýþbirlikçi burjuvazi, gerek Sovyetler Birliðinin
varolduðu, gerekse daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda baþlayan globalizm propagandasý döneminde, kendi konumunu ve iþbirlikçiliðinin sýnýrlarýný bilecek durumdayken, bugün
bu durumda deðildir. Bunun sonucu olarak,
oligarþik yönetim (sivil ve asker devlet aygýtý) tam bir belirsizlik içine girmiþtir. Medya
nýn politikasýzlýk, vizyonsuzluk olarak ifade ettiði bu durum, Amerikan emperyalizminin dünya çapýnda saldýrganlýðýný artýrmasýyla birlikte büyümüþtür.
TÜSÝAD baþkaný Tuncay Özilhan 26 Mart
günü Ceylan Otelde yaptýðý konuþmada bu
belirsizliði þöyle ifade etmiþtir:
Türkiyenin yerleþik siyasi yönetim anlayýþý, zaman zaman kapalý bir
toplumun siyaset, ekonomi ve dýþ politika anlayýþýnýn etkisi altýna girmektedir. Bu anlayýþ, yüzyýlýmýzýn gereklerine uygun bir ulusal çýkar tarifi yapmak yerine, geçen yüzyýlýn anýlarýyla
beslenen bir ulusçuluðu rehber edinebilmektedir. Tarihsel nedenlerle iç
tehditlere odaklanan bir ulusal güvenlik anlayýþý yüzünden, uluslararasý
krizleri okumakta zorluk çekebilmektedir. Ülke içi iktidar dengelerine,
dünya dengelerinden daha fazla konsantre olduðundan, uluslar arasý iliþkilerde gerçekçi çözümler üretmekten uzaklaþabilmektedir.
Bu durumda, Sakýp Sabancýnýn Talih
kuþu omuzumuza kondu, biz burada baðýrdýk haykýrdýk, kýþ kýþ kýþ, kuþu uçurttuk sözlerinde ifade edilen ekonomik yardým paketi karþýlýðý Amerikanýn hizmetine asker
verme konsepti geliþtirilmiþtir.
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Bu konsept, kendi ifadeleriyle, ekonomik yardým karþýlýðý diye sunulan paralý
askerlikten ibarettir.
Bu paralý askerlik konseptinin en temel sorunu, hiçbir askeri tehdit ve düþmanlýk sözkonusu deðilken, askerlerin ülke dýþýna gönderilmesinin ve Amerikan emperyalizminin hizmetine verilmesinin halka nasýl
kabul ettirileceðidir. Oligarþinin bir kanadý
Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmaktan korkmaktadýr.
Ýþte burada küçük-burjuva aydýnlarý yeniden silah baþý yapmak durumundadýrlar.
Bu kesim içinde özellikle eski dönemin
sol küçük-burjuva aydýnlarýnýn geçen yüzyýlýn anýlarýndan kurtarýlmasý önem taþýmaktadýr. Bu kurtarma iþinde Cengiz Çandar ve M. Ali Birand iki silahþör olarak ön
cephede savaþýrken fazlaca inandýrýcý olamamaktadýrlar. Bu nedenle cepheye yeni
ve taze güç sürülmesi gerekmektedir. Ancak ellerinde yeni ve taze, yýpranmamýþ
bir güç de bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla az
kullanýlmýþ, az yýpranmýþ güçlerle yetinmek zorundadýrlar. Ama ellerinde fazlaca
aday da yoktur.
Bu durumda AKPnin iktidar özlemiþ
ve büyümek isteyen sermaye kesimleri
(küçük ve orta sermaye) devreye sokulmak
zorundadýr. Cüneyt Zapsuda simgeleþen bu
yeni islamcý kesim, ABDden alýnacak paranýn bir kýsmý ile satýn alýnmaya hazýrdýr-

&

lar. Bu kesimler içindeki, 1 Martta II. tezkerenin reddedilmesiyle daha fazla deðer
kazandýklarýný düþünenler ile bu kadarý yeter diyenler arasýndaki çeliþki ise fazlaca
önemli deðildir.
Ya eski sol kanat küçük-burjuva aydýnlarý ne durumda?
Onlar direnme kararý almýþ görünmektedirler. Sýnýfsal özellikleri nedeniyle bu direniþi uzun süre sürdürebilme kararlýlýðýna
da sahip deðillerdir. Bu nedenle, emperyalizme karþý yapýlan her silahlý eylemle kendi direnme tutumlarýný sürdürmeye çalýþmaktadýrlar. Ancak hiçbir biçimde örgütlü
ve zafere doðru ilerleyen bir anti-emperyalist devrimci mücadelenin geliþmesini istememektedirler. Onlarýn tek isteði, kendi tezlerini destekleyecek kadar silahlý eylem yapýlmasýdýr. Böylece biz demiþtik diyebilmeyi ummaktadýrlar.
Bu süreçte, savaþanlar ve savaþtýranlar,
her zaman olduðu gibi, tüm medyatik olanaklarý kullanarak, her türlü demagojinin,
dezinformasyonun kol gezdiði bir savaþ alaný oluþturacaklardýr. Ne yaparlarsa yapsýnlar, askeri niteliðinden ayrýlmýþ stratejik ortaklýk gibi içeriksiz ve boþ sözlerle insanlarý ne denli kandýrmaya çalýþýrlarsa çalýþsýnlar, Amerikan emperyalizminin paralý askeri
olunacaðý gerçeðinin üstünü örtemeyeceklerdir.
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AB Uyum
Paketleriyle
Yukardan Aþaðý Demokrasi

Amerikan emperyalizminin Iraka saldýrýsý, iþgali, I., II. ve III. tezkereler ve çuval
olaylarý arasýnda 6. uyum paketinin TBMM
den geçirilmesinin ardýndan, en önemli ve
en temel olduðu söylenen 7. AB uyum paketi meclise sunulmuþtur. Tüm AB severlerin ve ABye girildiðinde herþeyin düzeleceðini düþünenlerin büyük sevinç duyduklarý 7. uyum paketiyle, artýk demokrasi ve
ekonomik refah kapýnýn önünde durmaktadýr!
Emperyalizme baðýmlý bir ülkede ekonomik refah ya da ekonomik kalkýnma ne
denli görüntüsel ve göreli ise, ABye girerek
demokrasi geleceði beklentisi de o denli
görüntüsel ve görelidir. Týpký sýkýyönetim
koþullarýndan Olaðanüstü Hal koþullarýna
geçilmesi gibi bir demokratik geliþmedir
bu. Ancak bu gerçeðin, demokrasi sevdalýsý olduðunu ilan eden ve bunun ancak AB
aracýlýðýyla gerçekleþeceðini düþünen kesimler tarafýndan kabul edildiðini söylemek de
olanaksýzdýr.
Bir kez daha anýmsamakta yarar vardýr:
AB yandaþlarýnýn ve yeni iþbirlikçi adaylarýnýn en temel iddiasý, Avrupa Birliðinin bir
uygarlýk projesi olduðu, bu projenin bir
parçasý olarak, yýllardýr özlemi çekilen demokratik bir ülkeye kavuþmanýn olanaklý
olduðudur. Onlara göre, ABye girerek gerçekleþecek olan demokrasiyle, insanlar
daha özgürleþecekler; özgürce, korkusuzca
düþüncelerini ortaya koyabilecekler; örgütlenme özgürlüðü önündeki engeller kalkacak; demokrasi tüm kurum ve kurallarý ile

iþlemeye baþlayacaktýr. Artýk insanlar düþüncelerinden dolayý gözaltýna alýnmayacak,
gözaltýnda iþkence yapýlmayacak, askeri
darbe tehdidi ortadan kalkacak, din ve vicdan özgürlüðü saðlanacaktýr.
12 Mart ve 12 Eylülde gözaltýna alýnmýþ,
iþkence görmüþ, yýllarca hapiste yatmýþ insanlardan, yazýlarý nedeniyle tutuklanmýþ,
mahkemelerde yargýlanmýþ aydýnlara kadar
her kesimin gerçekleþmesini dört gözle bekledikleri böyle bir ülke istemi, uyum paketleriyle birbiri ardýna gerçekleþmeye doðru yönelirken, küçük pürüzler çýksa da, büyük bir desteðe sahip olmuþtur.
AB yandaþý ve yeni iþbirlikçi adaylarýnýn,
ezilmiþ, iþkence görmüþ, gözaltýna alýnmýþ
ve onlarca yýl hapis tehdidi altýnda tutulmuþ
küçük-burjuva sol aydýnlarýyla oluþturduðu
ittifak, böylesi bir demokrasi özlemiyle
biçimlendirilmiþtir.
Denilmektedir ki, ABnin istediði demokratik açýlým paketlerini gerçekleþtirerek, bir yandan demokratik hak ve özgürlüklerin sýnýrlarý geniþletilirken, diðer yandan
her türlü askeri darbe olasýlýðý ortadan kaldýrýlmaktadýr. Özellikle 7. uyum paketinde
yer alan MGK Genel Sekreterliðinin sivilleþtirilmesi tasarýsý bu konuda en büyük ve
en ciddi adým olarak sunulmaktadýr.
Þeriatçý kesimler için ise, AB, dini örgütlenmenin önündeki yasal ve askeri engellerin (askeri darbe) ortadan kaldýrýlmasýný
saðlayan bir araçtýr. Dolayýsýyla, uyum paketleriyle ordunun Türk siyaseti üzerindeki ipoteði kaldýrýlacaktýr.
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Böylece küçük-burjuva sol aydýnlar ile
þeriatçýlarýn birleþtikleri ortak nokta, AB aracýlýðýyla, düþünce ve dinsel özgürlüklerin
önündeki tüm engellerin kalkacaðý ve ordunun siyaset üzerindeki aðýrlýðýnýn sona
ereceði, dolayýsýyla askeri darbe yapma gücünün ortadan kalkacaðýdýr.
Burada öne çýkartýlan üç konu bulunmaktadýr: 1° Düþünce ve örgütlenme özgürlüðü; 2° laiklik ve 3° askeri darbe olasýlýðýnýn
ortadan kaldýrýlmasý.
Küçük-burjuva sol aydýnlar, düþünce
ve örgütlenme özgürlüðünün saðlanmasý ile
askeri darbe olasýlýðýnýn ortadan kaldýrýlmasý
konusunda þeriatçý kesimlerle ittifak oluþturabildikleri halde, laiklik konusunda bazý
kaygýlara sahiptirler. Dolayýsýyla laikliðin
bir güvencesi olarak ordunun gücünün
korunmasý gerektiðini söylemektedirler. Ancak laikliðin güvencesi olarak da olsa ordunun belli bir siyasal gücü (siyasal yönetime müdahale edebilme gücünü) elinde
bulundurmasýnýn, ayný zamanda askeri darbe yoluyla siyasal yönetime tümüyle el koyabilmesinin olanaklarýný da korumasý anlamýna geldiðini bildiklerinden tam bir kararsýzlýk içine girmiþlerdir.
Burada kimin, neyi ve nasýl benimsediði,
bunlardan neler anladýðý fazlaca önemli deðildir. Tüm taraflarýn ve taraf bireylerin ortak
istemi, düþünce ve örgütlenme özgürlüðünün önündeki engellerin ortadan kaldýrýlmasý, ordunun siyasal yönetimdeki gücü ve
yetkisinin sýnýrlandýrýlmasýdýr. Düþünce ve
örgütlenme özgürlüðünün kapsamý içine
din ve vicdan özgürlüðünün de girmesinin getirmiþ olduðu laiklik sorunu, tüm AB
yandaþlarý arasýndaki ayrýþma noktasýný oluþturmaktadýr.
Laiklik konusundaki ayrýþma, kaçýnýlmaz
olarak, ordunun siyasetteki rolü üzerinde
yapýlan tartýþmalarý ve ayrýþmalarý vareden
ve sürdüren bir unsur olarak, tüm AB süreci üzerinde etkisini sürdürmektedir.
Oysa gerçek soru þunlardýr:
1° AB uyum paketleriyle, yukardan
aþaðý demokratikleþme olanaklý mýdýr?
2° ABye girilmesi Türkiyede askeri darbe olasýlýðýný ortadan kaldýrýr mý?
Birinci sorunun, yani yukardan aþaðýya
demokrasi olanaðýnýn gerçek muhataplarý,
Marksizm-Leninizmden etkilenmiþ ya da
Marksist-Leninist yazýndan birþeyler öðrendiðini sanan sol küçük-burjuva aydýnlarýdýr. Onlarýn bilinçaltýnda varolan bilgi kýrýn-

týsý, Engelsin 1848 Devrimleri sonrasýnda
yazdýðý Aþaðýdan yukarý devrimler dönemi þimdilik sona ermiþti; bunu yukardan aþaðý devrimler dönemi izledi* belirlemesidir.
Oligarþinin 12 Eylül askeri darbesi sonrasýnda aþaðýdan yukarý demokratik devrimin gerçekleþemeyeceðine kendini inandýrmýþ olan küçük-burjuva sol aydýnlarý, giderek yukarýdan aþaðýya demokratik devrimin yandaþý haline gelmiþlerdir. Onlara
göre, AB, bu yukardan aþaðýya demokratik devrimin gerçekleþtiricisi olacaktýr.
Þüphesiz bu küçük-burjuva sol aydýnlarýnýn söylem ve düþünceleri ile Engelsin
þimdilik sona erdiðini söylediði yukardan
aþaðýya devrimler arasýnda ortak bir nokta
yoktur. Varolduðu düþünülen ortaklýk, sadece sözcüklerin zihinde yaratmýþ olduðu çaðrýþýmlardan ibarettir: Yukardan aþaðý, aþaðýdan yukarý gibi.
Marksist-Leninist yazýnda yer alan Junker tipi ya da yukardan aþaðýya demokratik devrim tanýmlarý, tümüyle feodalizmden
kapitalizme geçiþle ilgilidir. Bu boyutuyla, sadece demokrasi, demokratik yönetim,
demokratik hak ve özgürlükler gibi üst yapýsal alaný deðil, asýl olarak alt yapýsal, yani
feodal üretim iliþkilerinden kapitalist üretim
iliþkilerine geçiþi ifade eder. Diðer bir ifadeyle, Bismarck Almanyasýnda baþlayan ve
Prusyanýn (Junkerler) askeri gücüne dayanarak yürütülen feodalizmin yukardan aþaðýya tasfiyesi sözkonusudur.
Oysa ülkemizde AB yandaþlarýnýn her
çeþidi için feodalizmin tasfiyesi diye bir sorun zaten mevcut deðildir. Onlarýn inancýna göre, feodalizm, yeni-sömürgecilik yöntemleriyle kapitalizmin yukardan aþaðýya
geliþtirilmesiyle birlikte tasfiye olmuþtur! Bu
nedenle, onlar açýsýndan, tasfiye olmuþ,
ekonomik gücünü yitirmiþ, üretim iliþkisi
olarak marjinalleþmiþ bir feodalizm sözkonusu olduðu için, sorun, üst yapýsal olarak feodal kurumlarýn ve ideolojinin tasfiyesidir. Bu konudaki bilinçaltý bilgileri ise
Mahir Çayan yoldaþýn Kesintisiz Devrim IIIIIde ortaya koyduðu þu belirlemeye dayanmaktadýr:
Yeni-sömürgeci metodlarýn temelinde, emperyalist tekellerin aç

* F. Engels, Fransada Sýnýf Savaþýmlarý 1848-1850,
Giriþ, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s. 234.
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gözlü sömürü politikasýna cevap verecek þekilde, sömürge ülkelerde
meta pazarýnýn geniþletilmesi, yukardan aþaðýya kapitalizmin bu ülkelerde hakim üretim biçimi olmasý,
merkezi güçlü otoritenin egemen olmasý sonucunu doðurmuþtur.
Yukardan aþaðýya demokratik
devrim belli ölçülerde gerçekleþtirilmiþ; üst yapýda feodal iliþkiler genellikle muhafaza edilirken (emeðin feodal sömürüsü sürdürülüp, feodal ideolojiler muhafaza edilirken) alt
yapýda kapitalizm egemen unsur
haline gelmiþtir (pazar için üretim).
(abç)

Bu belirleme, hemen hemen tüm küçük-burjuva aydýnlarýnýn ortak düþüncesini
ve ülkeye bakýþýný belirleyen bir temel oluþturmuþtur. Tek farkla ki, Engelsin ve Mahir
Çayan yoldaþýn belirlemelerindeki tanýmlar
devriklenmiþ ve içerikleri boþaltýlmýþtýr. Böylece geriye yukardan aþaðýya demokrasi söylemi kalmýþtýr. Bu da, üst yapýdaki
feodal iliþkilerin tasfiyesiyle özdeþleþtirilmiþtir. Herkesin çok iyi bildiði gibi, bu üst
yapýdaki feodal iliþkilerin en tipik ifadesi
dinsel ideoloji, yani þeriatçýlýktýr. Dolayýsýyla
yukardan aþaðýya demokrasi, laiklik ile,
politik iliþkiler alanýndaki din bezirganlýðý
nýn tasfiyesi ile özdeþ hale getirilmiþtir. Özellikle Erbakanýn temsil ettiði dinsel ideolojinin uzun yýllar ABye karþý oluþu, bu özdeþliðin pekiþmesine hizmet etmiþtir.
Ancak zaman içinde þeriatçý kesimlerde
(tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisinin islamcý olarak adlandýrýlan kesimlerinin politik temsilcilerinde) AB yandaþlýðýnýn baþgöstermesi ve giderek yaygýnlaþmasý, küçük-burjuva aydýnlarýnýn tüm bilgilerini ve inançlarýný sarsmaya baþlamýþtýr.
Bu süreçte ilk tartýþma, þeriatçý kesimlerin AB yandaþlýðýnýn bir takiye olup olmadýðý üzerine baþlamýþtýr.
Þeriatçý kesimin takiye yaptýðýný düþünenler, bu kesimlerin AB yandaþý olarak görünerek devletin laik temelini ortadan kaldýrmaya çalýþtýðýna inanmaktadýrlar. Bu nedenle de, laikliðin yýlmaz savunucusu ve
cumhuriyetin koruyucusu ve kollayýcýsý Türk
silahlý kuvvetlerinin siyasal yönetimdeki
gücünü zayýflatacak her türlü yasal ve anayasal deðiþikliðe karþýdýrlar. Bu karþý çýkýþ,
giderek ABnin emperyalist hýristiyan ülkelerinin amacýnýn Türkiyeyi bölmek olduðu

düþüncesiyle birleþerek ulusalcý sola dönüþmüþtür. Genel olarak 12 Mart döneminin küçük-burjuvazinin sol kanadý tarafýndan temsil edilmektedir.
Bu ulusalcý solun karþý tarafý ise, globalizm yandaþý küçük-burjuvalardýr. Baþýný
M. Ali Birandýn çektiði, hemen tüm medya yazarlarýnýn þu ya da bu oranda içinde
yer aldýðý bu karþý taraf, bir yandan globalizmden, globalleþen dünyadan sözederken, diðer yandan þeriatçý kesimlerin takiye yapmadýklarýný, içten olduklarýný sürekli yinelemektedirler. Genel olarak 12 Mart
döneminde kesin olarak oligarþinin safýna
geçmiþ olan küçük-burjuvazinin sað kanadý tarafýndan temsil edilmektedir.
Mahir Çayan yoldaþýn 12 Mart öncesinde, kontrol kulesinden, bir radikal iktidar
deðiþikliði gözlediðinden kendisini sol tarafa
doðru fýrlatmýþ ve þimdi ise, çaktýrmadan
iyice saða yaklaþmýþ diye tanýmladýðý küçük-burjuvazinin orta kanadý ise, 12 Eylül
askeri darbesiyle birlikte tümüyle saða savrulmuþ ve küçük-burjuvazinin globalizm
yandaþý haline dönüþen sað kanadýyla özdeþleþmiþtir. Ancak, AB konusunda geleneksel tutumunu takýnarak kontrol kulesine
çýkmayý yeðlemiþtir. Bugün her iki tarafýn
kendi yanýna çekmeye çalýþtýðý kararsýzlar
topluluðunu oluþturmaktadýr.
Ekonomik, politik, toplumsal vb. tüm konularda olduðu gibi, bu tartýþma ve propagandalarda da kavramlarýn içerikleri boþaltýlmýþ ve içeriði olmayan yeni kavramlar ortalýða atýlmýþtýr. Bu nedenle, tartýþma ve propagandalarda kullanýlan söylemler, sadece
bireylerin zihninde yaratmýþ olduðu çaðrýþýmlara (imge) yöneliktir. Bunun sonucu
olarak, tutarlý ve bütünsel bir bakýþ açýsý da
söz konusu olmadýðýndan, varsayýmlarýn
ikna edici gücü öne geçirilmiþtir.
Böylece AB ile ulaþýlacaðý varsayýlan demokrasi, demokratik hak ve özgürlükler
konusunda ortaya çýkan kaygýlar saflarda
ayrýþma yaratýrken, birleþtirici öðe olarak
ABnin laik yapýsý ve demokratik niteliði
gündeme getirilmiþtir. Artýk sorun, Türkiye
nin kendi iç dinamikleri ve iç sýnýfsal yapýsýndan çýkartýlmýþ, ABnin yüce hakem ve
yöneticiliðine býrakýlmýþtýr. Bugün küçükburjuvazinin büyük bir kesimi bitmez tükenmez laiklik-þeriatçýlýk tartýþmasýndan
kurtulmak istemektedirler. Bu nedenle, sorunun çözümünün ABnin karar mekanizmalarýna býrakýlmasý eðilimi güçlenmiþtir.
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Bu eðilime göre, ABye girildikten sonra, meydana gelebilecek bir þeriatçýlýk tehlikesi karþýsýnda ABnin yetkili organlarý
harekete geçerek sorunu çözecektir. Bunun
güvencesi de, ABnin güçlü laiklik geleneðidir.
Buna karþý yapýlan itiraz ise, ABnin bir
hýristiyan kulüp olduðu, dolayýsýyla islamiyetle ilgili hassasiyetleri dikkate almayacaðýdýr. Bu itiraz sahiplerinin ulaþtýðý son
nokta ise, ABnin hýristiyan kulüp olarak
son müslüman Türk devletini parçalamayý
amaçladýðýdýr. Buna iliþkin kanýtlar ise, AB
nin Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Verhougenin açýklamalarýndan derlenmektedir.
Gelinen nokta, iç dinamiklere, sýnýf iliþkilerine, ülkenin tarihsel özelliklerine bakarak
yapýlan tüm tartýþmalarý bitirmek, gelecekte ortaya çýkabilecek laiklik sorununun çözümünü ABnin yetkili kurumlarýna býrakmak olmuþtur.
Oysa tarihi az çok bilen, tarihsel olaylarý
az çok irdeleyen her küçük-burjuva aydýnýnýn kolayca anlayabileceði ve görebileceði
gibi, Avrupada laiklik sorunu, yüzyýllar
süren bitip tükenmez hýristiyanlar arasýndaki din savaþlarýnýn sonucuna göre çözülmüþtür. Eski Yargýtay Baþkaný, ANAP milletvekili
adayý Sami Selçukun konuþmalarýnda ifade edildiði gibi, bu çözüm de iki biçimde
gerçekleþmiþtir: Jakoben ve Jiroden çözüm.
Dinleri aþýndýrmaya yönelik laikçiliðin anayurdu Devrim Fransasýdýr.
Gerçekten Jakobenlerin Fransa
sýnda laiklik; ruhban sýnýfýna karþý,
ruhban sýnýfýnýn yaþamdaki izlerini
kazýmak için yapýlan kinci, tepkici bir
devrimin ürünüdür.
Bugün Fransada gittikçe yumuþayan bir laikçilik; yani din ve devlet
iliþkisinde katý ve düþmanca bir ayýrým (séparation hostile) deðil, ýlýmlý
ve dostça bir ayýrým (séparation bienveillante) söz konusudur...*
Þeriatçý kesim tarafýndan büyük destek
gören Sami Selçukun bu belirlemesinde
açýkça görüleceði gibi, Avrupa tarihinde laiklik sorunu da, aþaðýdan yukarý (radikal) ve
yukardan aþaðý (uzlaþmacý) iki çözüm yoluna sahiptir. Birincisi kinci, kan dökücü
olarak ilan edildikten sonra, ikincisi (uzlaþ-



* Sami Selçukun Yargýtay Birinci Baþkaný olarak
1999 Adli Yýl Açýlýþ Konuþmasý.

macý) kolayca kabul görmektedir.
Benim için zaten iki Fransa var.
Biri giyotinli, anayasasýný insan derisiyle kaplamýþ, Baudelairei cezalandýrmýþ, yargý öncesi insanlarý giyotine gönderen Savcý Foulquiéyi çýkarmýþ Jakoben Fransa. Ben bu Fransa
ya karþýyým.**
Ama tarih, böyle bir uzlaþmanýn Avrupada ortaya çýkana kadar, yüzyýllarca süren
din çatýþmalarýnda milyonlarca insanýn kanýnýn döküldüðünü yazmaktadýr.
Ýþte bugün Avrupada varolduðu söylenen dinsel hoþgörünün, uzlaþma geleneðinin tarihsel zemini, yüzyýllar süren çatýþmalarda yatmaktadýr. Bu çatýþmalar, savaþlar ve dökülen kanlar yok kabul edilerek,
Avrupada dinsel hoþgörünün, uzlaþma
geleneðinin olduðundan söz etmek, insanlarý aldatmakla özdeþtir. Yüzyýllar süren din
savaþlarý sonucunda hýristiyan kilisesinin siyasal yönetimden uzaklaþtýrýlmasý ve buna
kilisenin boyun eðmesi sonucu ortaya çýkmýþ olan hoþgörü ve uzlaþma ile hâlâ
siyasal iktidarý ele geçirmeye çalýþan, Ýranda
iktidarda bulunan ve pek çok ülkede silahlý
örgütlenmeye sahip olan þeriatçýlýðýn ayný
kefeye konulmasý ise gelecekte ciddi çatýþmalarýn yaþanmasýnýn koþullarýný oluþturmaktan baþka bir sonuç vermeyecektir.
Yeni-sömürgecilik yöntemleriyle kapitalizmin yukardan aþaðýya geliþtirilmesi sonucu giderek güç kaybeden feodal dönemin
tefeci-tüccar kesiminin, eski gücünü kazanmasýnýn yolunun eski dönemin iliþkilerine
dönmekten geçtiðini düþündüðü bir ülkede,
laiklik sorunu, sýnýf iliþkilerinden ayrýlamaz.
Bugün ülkemizdeki þeriatçý örgütlenmenin
tüm mali kaynaklarý bu kesimler tarafýndan
saðlanmaktadýr. Ve unutulmamalýdýr ki,
Ýranda çarþý esnafý, mollalar aracýlýðýyla iktidarý ele geçirebilmiþtir.
Eðer bugün ülkemizde þeriatçý kesimin
uzlaþmaya hazýr olduðundan sözedilebiliyorsa, bunun ardýnda yatan gerçek, küçük
ve orta sermaye kesimlerinin bir bölümünün yaþanan ekonomik krizlerle birlikte
güç kaybetmeleri ve bu nedenle emperyalizmin yeni iþbirlikçileri olmayý kabul
etmeleridir. Ama herkes bilmek durumundadýr ki, bugün için onlarý emperyalizmle
iþbirliði yapmaya yönelten ekonomik kriz,
** Sami Selçuk, agy.
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bir baþka dönem yeniden onlarýn iflasýna yol
açabilecektir. Böyle bir dönemde ayný kesimlerin uzlaþmayý ortadan kaldýrmaya
yönelmeleri kaçýnýlmazdýr.
Diyebiliriz ki, ekonomik çýkarlar saðlayarak, parayla satýn alarak islamcý sermayenin uzlaþmacý hale getirilmesi, çýkarlar
çatýþmasýnýn keskinleþtiði yeni bir döneme
kadar sürecektir. Ve ülkemizde böylesi dönemler sýk ve kýsa sürelerde ortaya çýkar.
Yine de ABye girildiði koþullarda, ABnin
böylesi bir þeriatçý geliþmeye izin vermeyeceði iddia edilecektir. O zaman soru þuna
dönüþmektedir: AB böyle bir geliþme karþýsýnda, hangi güçlerle þeriatçýlýðýn siyasal iktidarý ele geçirmesini engelleyebilecektir?
Herkesin bildiði gibi, bu güç, zor gücüdür, askeri güçtür. Ve yine herkesin bildiði
gibi, bu askeri güç, ordudur, Türk silahlý
kuvvetleridir. Gelecekteki olasý bir þeriatçý
iktidar giriþimine karþý Avrupa Birliði baþka
bir araca, silaha, güce sahip deðildir.
Ýþte bu gerçek, ayný zamanda ABye girildiði koþullarda Türkiyede askeri darbe
tehlikesinin tümüyle ortadan kalkacaðý þeklindeki küçük-burjuva düþüncenin hayal olduðunu da gösterir. Ki ayný kesimlerin mevcut siyasal ve toplumsal düzene karþý geliþen devrimci mücadele karþýsýnda bu askeri
gücün kullanýlmasýnýn gerekliliðinden hiç
bir kaygýya sahip deðillerdir.
Ancak küçük-burjuva hayaller yine de
sonsuzdur. 7. uyum paketinde MGKnin
sivilleþtirilmesiyle ordunun siyaset üzerindeki gücünün azaltýlacaðý ve bunun da askeri darbe tehdidini yok edeceði sanýsý yaygýndýr.
Tarihin gösterdiði gibi, hiçbir güç, kendiliðinden ve kendi isteði ile bir güç haline
gelmemiþtir. Ülkemizde olduðu gibi, ordu,
ülkenin tarihsel geliþiminin bir sonucu olarak siyasal bir güç durumundadýr. Bir güç,
onu güç haline getiren maddi koþullar ortadan kaldýrýlmaksýzýn ve siyasal gücünün
olumsuz sonuçlarý açýk biçimde ortaya çýkmaksýzýn güç olmaktan çýkartýlamaz.
Bugün Avrupada ordunun siyasal yönetim üzerinde bir etkisinin olmadýðý, sivil yönetimin silahlý kuvvetlere tümüyle egemen
olduðu iddialarý, silahlý kuvvetlerin Avrupa
tarihindeki yerini ve sonuçlarýný görmezlikten gelmektedir.
Sýkça yukardan aþaðý demokrasi örneði olarak gösterilen Almanyanýn yakýn tarihine bakýldýðýnda, Alman silahlý kuvvetleri-

nin (Werhmacht) Nazi dönemindeki en üst
seviyeye çýkan siyasal gücü, II. paylaþým
savaþý sonunda yenilgiye uðratýlmasýyla ortadan kaldýrýlmýþtýr. Ordu, Fransada ise, Cezayir savaþý ve ardýndan gelen OAS (Organisation de lArmée Secrét) darbesinin baþarýsýzlýða uðratýlmasýyla siyasal güç olmaktan
çýkmýþtýr. Ayný durum orduya dayanan Ýtalyadaki Mussolini faþist yönetiminin, Ýspanyadaki Franco rejiminin yýkýlmasýyla ve Yunanistanda Albaylar Cuntasýnýn 1974de
Kýbrýs olaylarýyla yýkýlmasýyla saðlanmýþtýr.
Týpký laiklik olayýnda olduðu gibi, kilise
kanlý çatýþmalar sonucunda siyasal iktidardan nasýl uzaklaþtýrýlmýþ ve uzlaþmacý hale
getirilmiþse, silahlý kuvvetler de kendi siyasal gücünün yaratmýþ olduðu savaþlardaki
utanç verici yenilgilerle geriletilmiþtir.
Tüm bu tarihsel gerçekleri yok kabul
ederek, 7. uyum paketiyle yapýlacak birkaç yasal düzenlemeyle Türkiyede silahlý
kuvvetlerin siyasal güç olmaktan çýkartýlmasýný, sivil yönetimin emrine girmesini beklemek saf bir aptallýktan baþka birþey deðildir.
Þüphesiz bunlarýn dýþýnda laiklik, demokrasi vb. konularýnda hümanist ve kültürel anlayýþlar da mevcuttur.
Bunlara göre, demokrasi bir kültür sorunudur. Bizim gibi þark toplumlarýnda demokrasi kültürü mevcut olmadýðýndan, demokrasinin yerleþmesi ve kalýcý hale gelmesi olanaksýzdýr. Dolayýsýyla bunlara göre ,demokrasi, dýþtan kontrol (AB gibi) edilen bir
yapýya kavuþturulabilinirse varolabilecektir.
Tartýþmalarýn uzunluðundan, teorik içeriðinden, felsefi söylemlerinden sýkýlmýþ küçük-burjuvalarýn kolayca benimsediði bu
kültürlü demokrasi anlayýþý, demokrasinin
bir siyasal yönetim biçimi deðil, bir yaþam
tarzý olduðunu kabul eder. Bu yüzden, demokrasi kültürünün önce aile içinde yaratýlmasýný savunurlar. Bu anlayýþ sahiplerinin ideal ailesi de Çocuklar Duymasýn dizisinde kendi imgesini bulmuþtur.
Bilinmesi gerekir ki, toplumlar için yukardan aþaðýya demokrasi olmadýðý gibi,
aþaðýdan yukarýya demokrasi de sözkonusu deðildir. Bunlar içeriði olmayan, olaylarý
ve süreçleri açýklamaya yaramayan boþ, anlamsýz söz yýðýnýndan ibarettir. Ülkemizdeki temel sorun demokratik devrimin tamamlanmamýþlýðýdýr. Demokratik devrim
tamamlanmadýðý sürece, ne laiklik sorunu,
ne askeri darbe tehdidi ortadan kaldýrýla-

!
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maz. Bu nedenle, sorun, emperyalizme baðýmlý, kapitalizmin yukardan aþaðýya, dýþ
dinamikle geliþtirildiði geri-býraktýrýlmýþ ülkede demokratik devrimin nasýl tamamlanacaðý sorunudur.
Yukardan aþaðýya, dýþ dinamikle kapitalizm geliþtirilerek feodal üretim iliþkilerinin
(zaman içinde) tasfiye edilmesi, doðrudan
demokratik bir yönetimin oluþturulmasý ile
özdeþ deðildir. Ayný þekilde, silahlý kuvvetlerin (ordu), bir yandan feodal üretim iliþkileri ve bunlarýn egemen sýnýflarýnýn tasfiyesinde siyasal zor gücü olarak belirleyici ve
sonuç alýcý bir güç olarak kullanýldýðý; diðer
yandan demokratik devrimi gerçekleþtirmeye yönelen devrimci mücadelenin önlenmesi ve ezilmesi için kullanýldýðý bir ülkede
siyasal güç olmaktan çýkartýlmasý olanaksýzdýr.
Demokratik devrim gerçekleþtirilmeksizin, mevcut siyasal, askeri, ekonomik, kültürel vb. iliþkilerin ve kurumlarýn anti-demokratik niteliklerinin yasal düzenlemelerle
ortadan kaldýrýlmasý, maddi yaþamýn kendi
dinamikleri ile çatýþacaðýndan, iþlemez ve
iþlevsiz kalmaya mahkumdur. Dýþsal ve yapay yollarla ordunun onurunun aþaðýlanmasý, gözden düþürülmesi, kamuoyu nezdindeki güvenilirliðinin azaltýlmasý ise,
mevcut ordunun güçsüzleþtirilmesini getirse bile, yerine bir baþka silahlý gücün geçmesini kaçýnýlmaz kýlar. Çok bilinen ifadeyle, doða boþluða izin vermez. Etkisizleþtirilmiþ ve iþlevsizleþtirilmiþ bir zor gücüyle devletin varolabilmesi olanaksýzdýr. Her koþulda,
ortadan kaldýrýlan silahlý gücün yerine bir
baþka silahlý güç geçecektir. Bu diðer gücün
adýnýn Avrupa Ordusu ya da Amerikan
ordusu olmasýnýn fazlaca önemi yoktur. Bir
zor gücüdür, bir askeri güçtür ve her zaman
zor gücü olarak kendi egemenliðine karþý
olan ve kendi egemenliðine boyun eðmeyen güçlere karþý kullanýlacaktýr.
Demokratik halk devrimi mücadelesi,
toplumsal ve siyasal alanda demokratik iliþkilerin oluþmasýný ve geliþmesini saðlar. Bugün bu gerçeði görmezlikten gelenler, demokratik halk devriminin gerektirdiði özverilerden, çatýþmalardan kaçýnmak isteyenler
bilmek zorundadýrlar ki, bunun dýþýndaki
tüm yollar, uzun ve kanlý bir çatýþma sürecine çýkar. Bu süreçte kimin zafer kazanacaðý, kaybedenlerin ve kazananlarýn ne
bedeller ödeyeceði ise belirsizdir.
AB aracýlýðýyla, Avrupa standartlarýnda

bir laiklike ulaþýlarak, din ve vicdan özgürlüðünü garanti altýna alacaðýný ve bu yolla
inananlarýn inandýklarý gibi yaþamalarýný
saðlayacaðýný düþünen AB yanlýsý þeriatçýlar da; kan ve þiddet ifade ettiðini düþündükleri demokratik halk devrimi dýþýnda
barýþçýl ve uzlaþmacý yollarla laikliði koruyabileceklerine, ülkeye demokrasi getirilebileceðine inanan küçük-burjuva solcularý da bilmek zorundadýr ki, barýþ ve uzlaþma, ancak iki durumda ortaya çýkar: Ya savaþan sýnýflarýn birbirlerini altedemedikleri,
denge durumunda olduklarý koþullarda, ya
da savaþan sýnýflardan birinin diðeri üzerinde zafer kazandýðý, kendi iradesini kabul ettirdiði koþullarda.
Ýþte bugün Avrupada uzlaþma geleneði diye övgüler düzülen olgu bu koþullarla
gerçekleþmiþtir.
Savaþtan, savaþýn zorunlu koþulu olan
özverilerden, zorluklardan kaçan küçük-burjuvalarýn barýþ ve uzlaþma arayýþlarý, hiçbir biçimde savaþ dýþý yollarla gerçekleþemez. Kendileri için ideal kabul ettikleri
anglo-sakson uzlaþma geleneði, Magna
Cartadan itibaren Ýngilterede süregiden
aristokrasi ile burjuvazi arasýndaki sýnýf savaþýmýnýn yýkýntýlarý üzerinde kurulan ve bu
savaþýmýn denge durumunu ifade eden Ýngiliz mutlak monarþisinin kuruluþuyla gerçekleþmiþtir. Kendilerine ideolojik bir temel saðladýðýný kabul ettikleri Gramscinin sözleriyle
ifade edersek, bu durum, içinde mücadelede bulunan güçlerin yýkým halinde dengeye geldiði, mücadelenin devamý halinde
sonuçta karþýlýklý yok olmadan kaçýnamayacaklarý için iki tarafýn da birbirleriyle dengeye geldiði bir durumu dile getirir.*
Ülkemiz somutunda ise, gerek laiklik konusunda, gerekse ordunun siyasal yönetimdeki gücü ve aðýrlýðý konusunda bir denge
durumu, güçlerin yýkým halinde dengeye
geldiði, mücadelenin devamý halinde sonuçta karþýlýklý yok olmadan kaçýnamayacaklarý bir durum ortaya çýkmamýþtýr ve mevcut
deðildir. Taraflar güçler dengesinin konjonktürel durumuna baðlý olarak deðiþik taktikler uygulamaktadýrlar. Kimi zaman bu
taktikler çatýþma özelliðine sahipken, kimi
durumda uyum, uzlaþma þeklinde ortaya çýkabilmektedir. Ancak her durumda,
konjonktüreldir ve taktikseldir.
* Gramsi, Modern Prens, s: 102.
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Bugün taraflar, iç ve özellikle dýþ müttefikler kazanarak birbiri üzerinde üstünlük
saðlamaya çalýþmaktadýrlar.
AKPnin yapmaya çalýþtýðý gibi, kendisinden istenen tüm talepleri yerine getirerek
Amerikan emperyalizmiyle ittifak peþinde
koþarken, her türlü dýþ desteði önsel olarak
kabul eder hale gelmiþtir. Bunun en son örneði, Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Yorgo
Papandreunun Aðustos ayýnda Türk ordusunda yapýlacak deðiþiklikler, ilk kez öncekilerden farklý olacak. Ordudaki bazý deðiþikliklere hükümetin müdahale etmesi ihtimali var. Geliþmeleri dikkatle izliyoruz açýklamasý olmuþtur.*
Bu süreçte, düne kadar küçük-burjuvazinin sol kanadýnýn desteðine dayanmakla yetinen Genelkurmay hiyerarþisi de yön
deðiþtirmiþtir. Genelkurmay, AKPnin Amerikan emperyalizminin tüm isteklerini yerine getirmeye dayanan ittifak giriþimleri
karþýsýnda, ben onlardan daha fazlasýný ve
gönüllü olarak yaparým diyerek devreye girmiþtir. Bugün Iraka asker gönderilmesi konusunda Genelkurmay ile AKP yönetimi
arasýnda baþlayan yarýþýn arka planýnda bu
ittifak arayýþlarý yatmaktadýr.
Bu durumu Kurtuluþ Cephesinin geçen
sayýsýnda þöyle ortaya koymuþtuk:
Türkiyenin Amerikan emperyalizminin istediði bir koalisyon gücü
haline getirilmesi için, iki kesim birbiriyle çatýþtýrýlarak sonuç alýnmak is-

tenmektedir. Bir bakýma Amerikan
yönetimi, eski iti ite kýrdýrtma politikasýný uygulamaya sokmuþtur.
Wolfowitzin açýklamasýnda ortaya konulduðu gibi, bir tarafta geçen
yüzyýlýn anýlarýyla beslenen laik-milliyetçiler, diðer tarafta liberal-þeriatçýlar bulunmaktadýr. Ordu ve sivil bürokrasi içindeki geçen yüzyýlýn anýlarýyla beslenen milliyetçilere karþý
AKPnin liberalizmi harekete geçirilirken, AKPnin þeriatçýlýðýna karþý
ordu ve sivil bürokrasinin laikçiliði
harekete geçirilmektedir. Ve her zaman olduðu gibi, bu savaþ medya
aracýlýðýyla yönlendirilmektedir.**
Bugün yukardan aþaðý demokrasi,
Iraka Amerikan emperyalizminin hizmetinde asker gönderilmesi olayýnda yaþandýðý
gibi, biz gönderdik (AKP) ile biz gittik
(Genelkurmay) arasýnda gidip gelmektedir.
Tüm küçük-burjuva aydýnlarý bilmelidir
ki, þeriatçýlýða ve militarizme karþý halkýn
silahlanmasýna dayanan bir silahlý güç yaratýlmadýðý ve bu silahlý gücün zaferi saðlanamadýðý sürece, gelecek olan demokrasi ve
uzlaþma deðil, yeni ve daha büyük siyasal çatýþmalardýr.
Bu çatýþma ortamýnda, Gramscinin ifadesiyle, yabancý bir gücün nöbetçiliðinde
bir mezar barýþý kurulacaktýr. Bu yabancý
güçün AB ya da ABD olmasý hiçbir þeyi
deðiþtirmeyecektir.

* Þüphesiz Papandreunun bu açýklamasý AKPnin
dýþ destek arayýþlarýnýn ortaya çýkardýðý bir geliþmedir. Ancak Yunanistan dýþiþleri bakanýnýn böylesine
açýk biçimde Türkiyenin iç siyasal iliþkilerine müdahale edici açýklamasý, bir dönemlerin popüler söylemi ile, tam bir taktik hevalýmdýr. Ordunun Türkiyedeki oligarþik yönetim içindeki yerini ve gücünü çok iyi bilen Yunanistan, AKPnin bu dýþ destek
arayýþýný fýrsat bilerek ordunun güçsüzleþmesinden
yana olduðunu ortaya koymuþtur. Yunanistan, zayýflatýlmýþ ve etkin bir siyasal güç olmaktan çýkartýlmýþ
bir ordunun varlýðý koþullarýnda, kendi isteklerini
Türkiyeye kolaylýkla kabul ettireceðini hesaplamaktadýr. AKP ise, bu tür dýþ desteklerle orduyu etkisizleþtirebileceðini ve kendi þeriat anlayýþýna uygun düzenlemelere karþý darbe olasýlýðýný ortadan
kaldýracaðýný ummaktadýr. Sonuçta, Yunanistan-Türkiye iliþkilerinde düþmanýmýn düþmaný dostumdur
politikasý bir kez daha yaþam alaný bulur hale gelmiþtir. Ama bu politika, kýsa dönemde dostluk
gösterileriyle bazý ilerlemeler saðlasa bile, uzun
dönemde tarihsel düþmanlýklarý ve güvensizliði daha
da pekiþtirecektir.

** Kurtuluþ Cephesi, Amerikan Emperyalizminin
Sopalarý ve Sopacýlarý, Sayý: 73, s. 26, Mayýs-Haziran 2003.
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Düþük Yoðunluklu Çatýþma
Ya da Baþý Kesilmiþ Tavuk
Irakta ABD askerlerine yönelik saldýrýlar gün geçtikçe yoðunlaþýrken, bu ülkedeki durumun bir gerilla savaþýna dönüþüp dönüþmediði
Washingtonda yoðun olarak tartýþýlýyor. ABD Savunma Bakaný Donald
Rumsfeld, Irakta Amerikan askerlerinin karþýlaþtýðý saldýrýlarýn bir gerilla savaþý olmadýðýný söyledi. Bu tartýþmalarý yapanlarýn Vietnam özlemi içinde olduðunu söyledi.
Rumsfeld, ABD güçlerinin gerillalarla deðil, yaðmacý, suçlu, yabancý teröristler ve Baas rejiminin kalýntýlarýyla karþý karþýya olduðunu iddia etti. Irakýn özgürleþtirilmesinin tamamlandýðýný belirten ABD Savunma Bakaný, teröre karþý savaþýn ise uzun bir süre devam edeceðini
söyledi. (Gazeteler, 1 Temmuz 2003)
Askeri terimlerle ifade edersem, Irakta bize karþý klasik gerilla
kampanyasý yürütülmektedir. Bizim askeri doktrinimizde buna düþük
yoðunluklu çatýþma adýný veriyoruz. (Gen. John Abizaid, ABD Irak iþgal
ordusu komutaný, 17 Temmuz 2003)

$

W. Bushun savaþýn resmen sona erdiðini ilan ettiði 1 Mayýstan itibaren Irakta Amerikan askerlerine yönelik silahlý saldýrýlarda
hemen her gün birkaç Amerikan askeri öldürülmektedir. Savaþýn sona erdiði ilan edildiði tarihte ABD ve koalisyon güçlerinin
resmi toplam kaybý 193 iken, bu sayý 28
Temmuz itibariyle 289a yükselmiþtir. Bu
geliþme karþýsýnda ABDde hemen herkes
Irakta ne oluyor? sorusunu sormaya baþlamýþtýr. Rambo filimleriyle, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýyla, çok bilinen ifadeyle,

Vietnam sendromunun kaybolmaya baþladýðý bir dönemde ortaya çýkan bu soru, kaçýnýlmaz olarak, ABD kamuoyunda Irak yeni bir Vietnam mý olacak? kaygýsý yaratmaya baþlamýþtýr.
Rumsfeldin 1 Temmuzdaki açýklamasýyla ABD güçlerinin gerillalarla deðil, yaðmacý, suçlu, yabancý teröristler ve Baas rejiminin kalýntýlarýyla karþý karþýya olduðunu
açýklamasý ve ardýndan gelen yeni saldýrý ve
ölüm haberleri ABD kamuoyunun kaygý ve
korkularýný gidermeye yetmemiþtir.
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Özellikle Baðdat çevresinde meydana
gelen saldýrýlarýn giderek yoðunlaþmasý ve
Amerikan iþgal birliklerinin bu saldýrýlarý önlemekte çaresiz kalýþý Pentagonda yeni bir
tartýþmaya neden olmuþtur. Bu tartýþma,
Iraka yönelik baþlatýlan saldýrýnýn ilk haftasýnda Rumsfeld ve ekibi ile Pentagonun
diðer yetkilileri arasýnda yaþanan strateji
tartýþmalarýyla benzerlik oluþturmaktadýr.
CENCOMun (ABD Irak iþgal komutanlýðý)
yeni atanan komutaný Gen. J. Abizaidin saldýrýlarýn klasik gerilla kampanyasý olduðunu açýklamasýyla bu tartýþma kamuoyuna
yansýmýþtýr.
Saddam Hüseyinin oðullarý Udey ve Kuseyin Musulda altý saat süren bir çatýþmadan sonra öldürüldüðünün açýklanmasý, ardýndan baþlatýlan kontra-gerilla operasyonlarý, hiçbir tartýþmaya yer býrakmayacak bir biçimde Amerikan emperyalizminin Irakda
gerilla savaþý ile karþý karþýya olduðunu kabul ettiðini ortaya koymuþtur.
Bugün Irakta Amerikan iþgal güçlerine
karþý gerçekleþtirilen silahlý eylemlerin gerilla eylemleri olduðundan artýk kimsenin
þüphesi kalmamýþtýr. Artýk tartýþma konusu
olan, bu gerilla eylemlerini kimlerin gerçekleþtirdiði ve buna karþý Amerikan emperyalizminin klasik kontra-gerilla yöntemlerinin ne denli etkili olacaðýdýr.
Udey ile Kuseyin öldürülüþ tarzý, ölüm
fotoðraflarýnýn yayýnlanýþý, ev baskýnlarý, kitlesel tutuklamalar, Amerikan emperyalizminin CIAnýn elkitaplarýnda yer alan klasik
kontr-gerilla yöntemlerini kullanmaya baþladýðýný göstermektedir. Bizlerin çok iyi bildiði
gibi, bu kontra-gerilla yöntemleri, kitle ve
kadro pasifikasyonunu saðlamak amacýyla
her türlü iþkence ve katliamýn gerçekleþtirilmesinden baþka birþey deðildir.
Irakta Amerikan iþgaline karþý gerçekleþtirilen silahlý eylemlerin gerilla eylemleri olduðu ne denli açýksa da, bunlarýn bütünsel
bir stratejik çizgiye sahip merkezi bir örgütlenmenin gerçekleþtirdiði eylemler olup olmadýðý henüz açýklýða kavuþmamýþtýr.
Bu direniþ, doðrudan Irak ordusunun
ve Baas partisinin milli mukavemet hareketinin bir parçasý olabileceði gibi, deðiþik
gruplarýn kendi amaç ve çizgilerine göre
gerçekleþtirdikleri silahlý eylemler olabilme
olasýlýðýna da sahiptir.
Ancak eylemlerin yapýlýþ tarzý, Amerikan
iþgal komutaný Gen. J. Abizaidýn kabul ettiði gibi, belli bir askeri eðitime ve askeri ör-

gütlenmeye dayandýðýný göstermektedir. Bu
da, düzenli birlikleri yenilmiþ ordularýn
yürüttüðü tip bir gerilla savaþý olasýlýðýný güçlendirmektedir.
Ülkemizde sivil savunma ya da milli
mukavemet olarak adlandýrýlan, resmi adý
Memleket Ýçi Düþmana Karþý Silahlý Müdafaa olan bu tip gerilla savaþý yasada þöyle
tanýmlanmaktadýr:
Ülkemizin kýyý ve sýnýrlarýnýn
uzunluðu nedeniyle vâki olabilecek
tecavüz ve taarruzlara karþý yurdumuzun her yerinde kâfi kuvvet bulundurulmasýndaki güçlükler dikkate alýndýðýnda, düþmanýn serbest toplanmasýna ve harekete geçmesine mani olmak ve mümkünse düþmanlarý yok
etmek maksadýyla, askerlik mükellefiyeti dýþýndaki halkýmýzdan icabeden
yerlerde silahlý teþkilât vücuda getirmek ... fevkalade hallerde ve seferde havadan kýta indirmelerine, paraþütçülere, denizden çýkarmalara ve
hudutlardan sýzmalara karþý düþmana
silahla mukavemet etmek.
Ayný yasanýn gerekçesinde Önceden,
çok iyi bir hazýrlýk yapýlmamýþ ve topyekûn
bir savaþta cephe ve cephe gerisinde herkesin ne yapacaðý belirtilmemiþse, barýþ düzeninden savaþ düzenine geçilinceye kadar,
kazanýlma þansý olmadan savaþýn bitebileceði þüphesizdir denilerek, bu tip gerilla savaþýnýn önceden planlanýp örgütlendirileceði
açýkça ortaya konulmuþtur.
Ýþte bugün Irakta meydana gelen gerilla eylemlerinin, tüm devletlerin iþgal koþullarýna göre oluþturduklarý sivil-askeri örgütlenmenin bir ürünü olduðunu söylemek pekala mümkündür.
Adý ne olursa olsun, düzenli ordularýn yetersiz kaldýðý ya da yenilgiye uðratýldýðý koþullarda, düþmanýn serbest toplanmasýna
ve harekete geçmesine mani olmak ve
mümkünse düþmanlarý yok etmek amacýyla oluþturulan örgütlenme gerilla savaþýný
esas alan silahlý direniþ örgütlenmesidir.
Bir devletin iþgalci düþmana karþý silahlý direniþ yürütmesi, hareketin ilerici,
ulusal baðýmsýzlýkçý olduðu anlamýna gelmediði gibi, ulusal bir hareket olmasý da zorunlu deðildir. Burada sözkonusu olan, hareketin politik ve ideolojik niteliði deðil, askeri
özelliðidir. Bu hareketin askeri özelliði, gerilla savaþýný temel almasýdýr.
... gerilla savaþý kavramý, kavram
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olarak tek baþýna nitelik belirleyici
deðildir.
Merkezi otoriteye karþý mahalli
mütegallibe de, düzenli birlikleri yenilmiþ bir ordu da düþmanýna karþý
gerilla savaþý yürütebilir.*
Bu nedenle, bir silahlý hareketin gerilla
niteliði taþýmasýna bakarak, o hareketin politik niteliðini saptamak olanaksýzdýr. Bu baðlamda diyebiliriz ki, bugün Irakta Amerikan
iþgal güçlerine karþý gerçekleþtirilen silahlý
eylemler, sözcüðün askeri anlamýyla, gerilla eylemleridir ve iþgalci emperyalist güçlere yöneldiði ölçüde haklý bir savaþtýr.
Gerçekleþtirilen silahlý eylemlerin haklý
bir savaþýn eylemleri olduðu gerçeðini görmezlikten gelerek, eylemlerin kim tarafýndan ve hangi amaçla yapýldýðýný öne çýkartmak, Amerikan emperyalizminin iþgalini
meþrulaþtýrmaktan baþka bir anlamý yoktur.
Þüphesiz bu konuda da Amerikan emperyalizminin tetikçileri boþ durmamaktadýr. M. Ali Birandla baþ tetikçiliði kimseye
býrakmayan Cengiz Çandar þöyle yazmaktadýr:
Uday ve Kusayýn Musulda bertaraf edilmesiyle, Irakýn ayaða kalkmasýna yönelik direniþ, baþý kesilmiþ
bir tavuk gibi bir süre daha debelendikten sonra, çok muhtemeldir ki,
ezilecektir.
Þu an için, Irak halkýnýn ezici çoðunluðuna gözünüz aydýn; Türkiye
deki cehalet ve tarih körlüðü koalisyonuna ise baþýnýz saðolsun demek
gerekecek...**
Kin ve nefret dolu bu sözler, Saddam ve
çocuklarýndan daha çok, Irakta Amerikan
emperyalizmine karþý silahlý eylemler gerçekleþtirenlere ve bu eylemleri iþgalci güçlere karþý yürütülen haklý bir savaþýn, direniþin
parçasý olarak kabul edenlere yöneliktir.
Cengiz Çandar, sadece Irakta deðil, ülkemizde ve baþka ülkelerde de, Amerikan
emperyalizmine yönelik her türlü silahlý ve
silahsýz direniþin tavuk gibi boðazlanmasýný ve baþýnýn koparýlmasýný istemektedir.
Amerikan emperyalizminin askeri doktrinine göre düþük yoðunluklu çatýþma olarak adlandýrýlan gerilla savaþýnýn sürdürülmesi ve geliþtirilmesi, herþeyden önce bu
savaþý yürüten gücün sýnýf niteliðine ve ideo-
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* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
** Cengiz Çandar, Tercüman, 25 Temmuz 2003.

lojik-politik çizgisine baðlýdýr. Geçmiþ dönemin Arap küçük-burjuva milliyetçi-devrimci hareketi olan Baasýn sýnýf özelliði gerilla
savaþýnýn sürdürülebilmesi ve geliþtirilebilmesi için önemli zaaflara sahiptir. Ancak bu,
Irakta Amerikan iþgal güçlerine karþý gerçekleþtirilen silahlý eylemlerin tavuk gibi
boðazlanacaðý ve devrimci bir halk kurtuluþ
hareketine dönüþemeyeceði anlamýna gelmemektedir.
Dahasý, Iraktaki silahlý direniþin, Cengiz
Çandar gibi soysuzlarýn istediði gibi baþý kesilmiþ bir tavuk gibi bir süre daha debelendikten sonra, çok muhtemeldir ki, ezilecek
olmasý, bugün Amerikan emperyalizminin
içine düþtüðü tedirginlik ve korkuyu ortadan
kaldýrmamaktadýr. Baðdatta Amerikan askerlerinin fotoðraflarýný çeken ve içlerinde
globalizm yandaþý Yalçýn Doðanýn da yer
aldýðý Türk gazetecilerin gözaltýna alýnmasý
bile, Amerikan iþgal güçlerinin baþý kesilmiþ tavuktan bile ne denli korktuklarýný
açýkça göstermiþtir.
Yukarda da belirttiðimiz gibi, bu durum,
düþük yoðunluklu çatýþma kim tarafýndan
yürütülüyor olursa olsun, Amerikan emperyalizmini zor durumda býraktýðý ve giderek
Irak çapýnda kontr-gerilla yöntemlerinin yaygýn biçimde kullanmasýný gündeme getirmektedir. Amerikan emperyalizminin düþük yoðunluklu çatýþma doktrinine uygun
olarak gerçekleþtireceði toplu tutuklamalar,
iþkenceler, katliamlar, her çeþit pasifikasyon yöntemleri, her koþulda, Irakta bir Vietnam görünümü ortaya çýkaracaktýr ve bugünden çýkarmaya baþlamýþtýr.
1980 sonrasýnda devrimci mücadeleye
saldýrmanýn ve devrimcilere küfür etmenin
para getirici bir meslek haline gelmesiyle birlikte, tüm tarihsel olaylar ters-yüz edildiði gibi, Vietnam halk savaþý da ters-yüz
edilmiþtir.
Irak ikinci bir Vietnam olmayacaktýr,
Uday ve Kusayýn Musulda bertaraf edilmesiyle, Irakýn ayaða kalkmasýna yönelik direniþ, baþý kesilmiþ bir tavuk gibi bir süre
daha debelendikten sonra, çok muhtemeldir ki, ezilecektir sözleri bu ters-yüz edilmiþliðin inancýyla ulu orta söylenmektedir.
Herkes bilmek durumundadýr ki, düþük
yoðunluklu olsun olmasýn, varolan her çatýþma, her durumda iki tarafý öngerektirir.
Tek bir tarafýn kendi kendine yaptýðý bir savaþ dünyada mevcut deðildir. Vietnam,
Amerikan emperyalizminin iþbirlikçi güçlerle
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iþlerini yürütmeye çalýþtýðý, ancak iþbirlikçilerin yetersiz kaldýðý koþullarda komünizmi
engellemek demagojisiyle giriþtiði bir iþgal
hareketidir.
Her iþgalin amacý, ülkeyi tümüyle denetime almak ve buna paralel olarak ülkeyi
istenildiði gibi yönetmektir. Bu nedenle, iþgalin birinci aþamasý iþgal güçlerinin ülkeye
girmesi iken, ikinci aþamasý ülke çapýnda
denetimi ele geçirmektir. Bu nedenle, hiçbir direniþle karþýlaþmaksýzýn ülkeye girmek
ve denetimi saðlamak, tüm iþgalcilerin idealidir. Burada iþgal güçlerine karþý direniþin,
iþgalin ilk gününden itibaren baþlayýp baþlamayacaðý, ülke içindeki sýnýf iliþkilerine ve
kitlelerin iþgal karþýsýnda takýndýklarý politik
tutuma baðlýdýr. Ama her durumda, iþgal,
bir ülkenin bir baþka ülke tarafýndan ele geçirilmesi, kendi isteklerini o ülkeye iþgal aracýlýðýyla kabul ettirmesidir. Ülkemizdeki
mandacýlarýn bir zamanlar savunduðu gibi,
Amerikan iþgali ve iþgal yönetiminin, bir
baþka ülkenin (örneðin Ýngilterenin) iþgali
ve iþgal yönetiminden daha farklý yöntemler kullanmasý, iþgal olayýný ve bu ülkede
kendi isteklerine, çýkarlarýna uygun bir yönetim ve faaliyet yürüteceði gerçeðini ortadan
kaldýrmaz.
Tarih bilincini yitirmiþ olanlar, böyle bir
uygulamanýn, er ya da geç bir iç direniþe
neden olduðunu ve olacaðýný unuturlar.
Genellikle yeni iþbirlikçi burjuvazi ile iþbirlikçiliðin kendisine bireysel çýkar saðlayacaðýný
sanan küçük-burjuvalarýn inancýna göre,
eðer bir ülke insanlarýnýn tümü, iþbirlikçiliðin
kötü bir þey olmadýðýný, kendi yararlarýna olduðunu düþünürler ve inanýrlarsa, iþgal olayý
iyi birþey olacaktýr, ülkeye barýþ ve refah
getirecektir!
Felsefik olarak nesnel gerçekliði reddeden bu düþünce, sonal olarak, gerçeðin somutluðu ile yüzyüze gelene kadar kendini
aldatmanýn bir aracý olur.
Amerikan emperyalizmi ne planlar ve ne
isterse istesin, emperyalist bir ülke olmanýn
bir adým ötesine geçemez. Emperyalizm de,
bir baþka ülkeyi ve ülkeleri sömürmeksizin
varolamaz. Bu da, sömürgelerde ulusal bilinci uyandýrýr ve ulusal birliði saðlar. Açýk
iþgal koþullarý ise, bu uyanýþý ve birliði çok
daha hýzlý gerçekleþtirir.
Ertuðrul Özkök ve diðer iþbirlikçiler
ABDnin Iraktaki geleceðini nasýl görüyoruz? Burasý bir Vietnam mý olacak, yoksa
ABD duruma hâkim olacak mý?, ABDnin

Irakta baþarýsýzlýða uðramasý Türkiyenin lehine midir, aleyhine midir? diye sorular sorarak, geleceði tahmin etmeye çalýþmaktadýrlar. Bölgenin en büyük, en güçlü devleti olduðunu iddia ettikleri devletlerinin
yüzbinlerce görevlisinin bile tahmin yapamadýðý, bizzat Amerikan emperyalizminin
bile gelecekte ne olacaðý konusunda hiçbir
öngörüye sahip olmadýðý ve hatta bu nedenle müþterek bahis düzenlemeye bile kalkýþtýðý bir ortamda, Ertuðrul Özkök gibilerinin falcýlýklarý, olsa olsa borsada kaybetmeye doyamayan ve þimdi Pentagonun siyasal analiz piyasasýnda para kaybetmeye
aday olanlarýn arayýp da bulamayacaklarý
tiyodan öteye geçmez.*
Adlarýna büyük büyük stratejik araþtýrmalar sýfatý eklenmiþ yüzlerce kuruluþ dünyanýn siyasal geleceðinin ne olacaðýný araþtýrýrken, büyük büyük adamlar tink-tank
larda boþ boþ konuþmalarla kamuoyunu aldatmaya çalýþýrken, iþlerin siyasi analiz piyasasý adý altýnda müþterek bahis konusu haline dönüþmüþ olmasý bile, emperyalizmin önünü göremediðinin en açýk kanýtýdýr.
Yine de meraklý küçük-burjuva sormayý
sürdürecektir: Iraktaki silahlý eylemler sürecek midir?, Iraktaki silahlý eylemlerin giderek yaygýnlaþmasý ve kitlesel eylemlerle bütünleþmesi Amerikan emperyalizminin bölgeden çekilmesine neden olacak mýdýr? ve
nihayet bu durumda meydana gelecek olaylar Orta-Doðunun daha da karýþmasýna yol
açarak Türkiye için olumsuz sonuçlar yaratacak mýdýr?
Ertuðrul Özkök, Cengiz Çandar ve M. Ali
Birand gibi iþbirlikçiler bir yana, Tony Blair
ve W. Bushun yeminler ederek, andlar içerek geleceðe iliþkin yaptýklarý açýklamalarýn
inandýrýcý olmadýðý bir ortamda, bu ve ben* Gazetelerde yer alan Pentagon kaynaklý bir haberlere göre, ABD Savunma Bakanlýðý bünyesinde
kurulacak siyasi analiz piyasasý adlý birimde, þahýs
ve þirketlerin, Ortadoðu ülkelerinin kaderi hakkýnda bahse girmeleri ve bundan para kazanabilmelerini saðlayan müþterek bahis açýlmasý planlanmýþtýr.
Plana göre bahisçiler, aralarýnda Türkiyenin de
bulunduðu sekiz Ortadoðu ülkesinde, suikast, savaþ,
terör eylemi, ekonomik kriz ve darbe beklentileri
gibi konularda birbirleriyle iddiaya girebilecek.
Bahislere konu olabilecek ülkeler ise, Irak, Ýran,
Ýsrail, Mýsýr, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiyeden oluþmaktadýr.

'

KURTULUÞ CEPHESÝ Temmuz-Aðustos 2003

zeri sorular sorulmaya devam edecektir.
Bilinmesi gereken ilk gerçek, Amerikan
emperyalizminin milyarlarca dolar harcayarak Iraký imar edemeyeceði, Orta-Doðu
nun en geliþmiþ, en demokratik, en refah
içinde yaþayan topulumu haline getiremeyeceðidir. Yapabileceði tek þey, mümkün olduðu kadar kendine sadýk iþbirlikçiler bulmak, bu iþbirlikçilere dayanarak iþbirlikçi bir
ordu kurmak ve bu ordu aracýlýðýyla Irakta
kendi çýkarlarýný gerçekleþtirmektir. Ve bu
çýkarlar da, herkesin bileceði gibi, Irak petrollerinin ve diðer kaynaklarýnýn Amerikan
tekellerinin daha fazla kâr edebilmeleri için
yaðmalanmasýdýr. Bu yaðmadan küçük kýrýntýlarla beslenecek iþbirlikçi yöneticiler ve
iþbirlikçi ordu dýþýnda kalan Irak halký ise,
bu geliþmeler karþýsýnda ya boyun eðecek
ya da savaþacaktýr.
Irak halký, Amerikan iþgaline ve sömürüsüne açýkça boyun eðse de, savaþsa da,
Türkiyenin koþullarýnda hiçbir deðiþikliðe
neden olmayacaktýr. Deðiþim, on yýldýr sürdürülen globalizm propagandasýnýn boþ
bir söylem olduðunun açýða çýkmasýyla, emperyalizmin emperyalizm olarak varolduðu-
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nun herkesçe görünür hale gelmesiyle çoktan gerçekleþmiþtir.
Irakýn yaðmalanmasýndan alýnacak birkaç ihale, satýlacak birkaç ton mercimek vs.
ile Türkiyenin içinde bulunduðu ekonomik
bunalýmdan ve borç yükünden kurtulamayacaðý da ortadadýr. Iraka asker gönderme
karþýlýðýnda Amerikan emperyalizminin vereceði söylenen bir milyar dolar ise, sadece AKP iktidarýnýn birkaç büyük baþýnýn zenginleþmesini saðlamaktan baþka bir iþe yaramayacaktýr.
Geleceðin bilinebilir diðer bir gerçeði de,
günün birinde Cengiz Çandar gibi emperyalizmin tetikçilerinin, eðer fýrsat bulup kapaðý o çok sevdikleri, uðruna her þeyi yapmayý, ihaneti ve yalaný göze aldýklarý, cinayetlerini ve iþkencelerini savunduklarý
Amerikaya atamadýklarý takdirde, bütün iþbirlikçiler gibi, baþý kesilmiþ tavuk gibi debelenerek son nefeslerini verecekleridir.
Tavuðun baþýnýn dini kurallara göre kesilip
kesilmeyeceðini ise, halkýmýzýn siyasal bilinci belirleyecektir. Düþük yoðunluklu çatýþma nýn son gerçeði de budur.
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Borsa Yatýrýmcýlarýnýn
Yüzü Ne Zaman
Gülecek?

Kurtuluþ Cephesinin okuyucularýnýn bildiði gibi, ülkemizdeki ekonomik bunalýmýn
derinleþtiði, kriz halini aldýðý dönemden itibaren, ülke ekonomisinin içinde bulunduðu
durumu ve dünya ekonomisindeki geliþmeleri deðerlendirirken, insanlarýn kolay yoldan
para kazanabilecekleri umutlarý yaratýlarak,
borsaya yönlendirilmesi üzerinde ayrýntýlý
olarak durduk.
Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrýyor! baþlýklý yazýlarýmýzda, borsanýn küçükburjuvazinin mülk sahibi ve elinde birikmiþ
parasý olan kesimlerinin mülksüzleþtirilmesinin bir aracý olduðunun altýný sürekli olarak çizdik.
Geniþ bir medya propagandasý ve yönlendirmesi (manipülasyon) ile tüm dikkatlerin borsaya yöneltildiði bu süreçte, borsa
sözcüðü, giderek piyasalar haline dönüþmüþ ve borsa simsarlarý ve spekülatörleri
piyasa aktörleri olarak tanýmlanmaya baþlanmýþtýr. Bilinen ve kullanýlan tüm kavramlarda yapýldýðý gibi, bu yeni ve içeriksiz sözcüklerle, borsanýn gerçek niteliðinin bilinmesinin önüne geçilmeye çalýþýlmýþtýr.
Süreç öylesi bir noktaya gelmiþtir ki, borsa ve borsa simsarlarý ve spekülatörleri, piyasalar ve piyasa aktörleri olarak ülkenin
tüm ekonomik, sosyal, siyasal, askeri ve kültürel yaþamýný belirleyebilecek güce ulaþmýþtýr. Herhangi bir bakan borsada meydana gelen dalgalanmalarla görevinden istifa
ettirilebilmiþ, TBMMden çýkartýlacak yasalar
borsanýn vereceði tepkiye göre þekillendirilmeye baþlanmýþtýr. Ve herkesin bildiði
gibi, Þubat 2001 krizine gelinmiþ ve ardýndan ülke ekonomisinin yönetimi tümüyle
IMFye devredilmiþtir.

2002 yýlýnýn ortalarýna gelindiðinde ekonomik krizden çýkýldýðý beyanlarý verilmeye
ve giderek ekonominin nasýl düzeldiðine iliþkin veriler medyada yayýnlanmaya baþlamýþtýr.
Ýþte böylesine iþlerin düzeldiði bir ortamda, medya ve piyasa aktörleri aracýlýðýyla hükümet devrilmeye çalýþýlmýþ ve baþarýlamadýðý yerde erken seçime gidilmiþtir.
IMFden gelen ve gelecek olan milyarlarca dolardan pay kapma umutlarýyla bir
kez daha borsaya yönelen küçük-burjuvalar,
AKPnin tek baþýna ve büyük bir çoðunlukla seçimleri kazanmasý üzerine coþmuþlar
ve sevinç çýðlýklarý atmaya baþlamýþlardýr.
AKPnin þeriatçýlýðý da, dünya ekonomisinin
içinde bulunduðu durum da kolayca bir yana býrakýlmýþtýr. Artýk varsa da yoksa da,
düze çýkan ekonominin nemasýndan
pay kapma yarýþý baþlamýþtýr.
3 Kasým seçimlerinin sonrasýndaki ilk
iþlem gününde borsa 11.947 seviyesindeyken, 18 Kasýmda 15.000ler seviyesini yakalamýþ ve böyle zamanlarda çok normal
olan kâr realizasyonu sonucunda seans
sonunda 14.058 seviyesinden kapanmýþtýr.
5 Kasýmdan itibaren küçük yatýrýmcýnýn alýma geçmesiyle birlikte borsanýn
yüzü gülmüþ ve iþlem hacmi 1,5 milyar dolar seviyesine çýkmýþtýr.
Deðiþik siyasi partilerin iktidar olduklarýnda yapmayý vaad ettikleri þeyler karþýsýnda kaynaðý nereden bulacaksýn diye soran
medya ve küçük-burjuvalar, AKPnin olmayan kaynaklara dayanan duble yollarý
karþýsýnda huþu içinde eðilmiþlerdir.
Ancak geçen zaman borsa yatýrýmcýlarýnýn sevincini kursaklarýnda býrakmýþtýr.
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2002 yýlýnýn sonlarýnda camilerde hutbeler okutarak, herþey vatan için diyerek dolarýn fiyatýný indirmeye çalýþanlar, dolarýn
düþtüðünü gördükçe sevinirlerken, bir süre
sonra TLnin aþýrý deðerlendiðinden sözederek yeni bir ekonomik krizin kapýda olduðunu söylemeye baþlamýþlardýr.
Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsýna katýlarak elde edileceði varsayýlan 28
mil- yar dolarýn II. tezkerenin mecliste kabul edilmemesi üzerine ellerinden kuþ gibi
uç-tuðuna yanarlarken, dolarýn düþmesiyle
borsanýn yeniden yükseleceði umuduyla
teselli bulmaya çalýþmýþlardýr.
Enflasyon rakamlarýnýn beklenenden
düþük çýktýðý ve giderek eksiye düþtüðü;
GSMHnýn %7ler düzeyinde büyüdüðü; üretimin arttýðý; ihracatýn giderek büyüdüðü
þeklindeki verilerin ve haberlerin birbiri ardýna gelmesi üzerine gülümsemeye baþlayan
borsa yatýrýmcýlarý, AKPli bakanlarýn birbiri ardýna yaptýklarý kriz geliyor açýklamalarý karþýsýnda þaþkýnlýða düþmüþlerdir.
Herþey böylesine iyi giderken borsanýn
da giderek yükseleceðini engin ve derin
ekonomist burunlarýyla düþünen küçük yatýrýmcýlarýn þaþkýnlýðý, bono faizlerinin reel
getirisinin çok yüksek olduðu, bunu ülke
ekonomisinin kaldýramayacaðý, TLnin aþýrý
deðerlendiði vb. haberlerle bir kat daha artmýþtýr.
4 Temmuz günü ÝMKB-100 endeksinin
deðeri 10.502 iken, 30 Temmuz günü 10.478
olmasý, borsa yatýrýmcýlarýnýn þaþkýnlýktan
dona kaldýklarýnýn borsa endeksindeki yansýsý olmuþtur.
Onlarýn hepsinin çok yakýndan izledikleri
ve çok iyi bildikleri ÝMKBnin kapanýþ deðerleri þöyle olmuþtur:
TL olarak
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$ olarak

Ocak
11.032
392
Þubat
11.574
424
Mart
9.475
324
Nisan
11.509
427
Mayýs
11.381
466
Haziran
10.884
450
Temmuz
10.561
435
Ocak sonu itibariyle dolar 1.642.218 TL
iken, bugün 1.430.146 TLdir. TLnin aþýrý
deðerlendiði gözönüne alýndýðýnda, borsa
endeksinin dolar olarak deðeri çok daha düþüktür.
Ancak bunlarýn hiçbir önemi ve deðeri
yoktur. Kolay yoldan para kazanma tutkusuyla, kolay yoldan para kaybetmenin ara-

cý olmuþ olan borsaya yönelik teveccüh,
her ulusal ve uluslararasý sorunla birlikte daha da artmýþtýr. Bu yýlýn ilk yedi ayýndaki iþlem hacimlerine bakýldýðýnda bu durum daha net görülmektedir:
Milyar TL

Milyon $

Ocak
7.459.605
4.510
Þubat
6.972.077
4.308
Mart
7.318.680
4.421
Nisan
12.877.107
7.975
Mayýs
10.647.811
7.222
Haziran
7.703.730
5.438
Temmuz
5.256.019
3.783
Bu verilerden, borsa yatýrýmcýlarýnýn
Irak saldýrýsýnýn Amerikan ekonomisi üzerinde olumlu etki yapacaðýný, iþgal altýndaki
Irakta yeni iþ alanlarý yaratýlacaðýný umarak Nisan ve Mayýs ayýnda alýma geçtikleri açýkça görülmektedir.
Goethenin Faustta yazdýðý gibi:Ancak
daima anlamsýz þeylere yapýþýp kalan/Haris
elleriyle topraklarý kazarak define arayan/Ve
bir solucan bulunca sevinen dar kafalýlar/
Bütün ümitlerini kaybetmiyorlar.
Hani savaþ, ekonomik krizlerin ilacýydý?, hani savaþla Amerikan ekonomisi
canlanacaktý?
Herkesin gördüðü ve bildiði gibi, tüm
beklentilerin aksine dünya ekonomisinde
herhangi bir olumlu geliþme olmadýðý gibi,
resesyon ile deflasyonun birlikteliði giderek
yaygýnlaþmaktadýr.
Ülkemiz ekonomisinde ise olumlu sinyaller yerini kriz uyarýlarýna býrakmýþtýr.
Neredeyse hemen hergün gazetelerde kriz
in yaklaþmakta olduðuna iliþkin onlarca yazý
yayýnlanmaktadýr. Tüm medyatik ekonomi yazarlarýnda bir kriz fobisi egemen hale gelmiþtir.
Borsacýlarýn genel inançlarýna göre, dolar yükseldiðinde para dolara aktýðý için
borsa düþer. Tersine dolar deðer kaybettiðinde para borsaya akar ve borsa yükselir. Ama bugün dolar düþerken borsa da
düþmektedir. Yine ayný inanç sahiplerinin
engin ekonomi bilgilerine göre, enflasyon
düþtükçe bono faiz oranlarý ve dolayýsýyla
reel faiz oranlarý da düþmek zorundadýr.
Ama ne yazýk ki, bu konuda da iþler ters
gitmektedir.
Ve herkes dolarýn derdine düþmüþtür.
Artýk tek beklenti, dolarýn yükselmesi ve bu
sayede borsa dahil, tüm ekonomik göstergelerin iyileþmesidir.
TLnin aþýrý deðerlendiðine iliþkin de-
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ðerlendirmelerle birlikte süregiden kriz geliyor edebiyatý, dolarýn deðer yitirmesine
iliþkin yüzlerce deðiþik neden ortalýkta uçuþmaya baþlamýþtýr.
Mercimek, nohut, çekirdek ihracatçýsý
yeþil sermaye kesiminin baþýný çektiði tüccar kesimi ulu orta Merkez Bankasýnýn dolara müdahale etmesini isterlerken, dýþ ticaret açýðýnýn giderek büyüdüðü haberleri gazetelerde yer almaya baþlamýþtýr. Dýþ ticaret açýðýnýn, ülke ekonomisinin iki büyük gelir kaynaðýndan birisi olan turizmde meydana gelen gerilemelerin getireceði döviz
açýðýyla birleþerek cari iþlemler açýðýný büyüttüðüne iliþkin veriler, ihracatta meydana
gelen büyük artýþ rakamlarýyla telafi edilmeye çalýþýlýrken, IMF ile yapýlan ve kaçýncýsý olduðunun hiçbir önemi olmayan yeniden gözden geçirmelerin sonunda yeni niyet mektubu yayýnlanarak ve Iraka asker
gönderme karþýlýðýnda alýnacak bir milyar
dolarlýk Amerikan yardýmý hesaplarýyla piyasalarýn ateþi söndürülmeye çalýþýlmaktadýr.
Bu ortamda, Hurþit Güneþ gibi deðerli
ekonomist prof.larýn bir zamanlar ülkenin
ödemeler dengesi sorunu olmadýðý, cari iþlemlerin sürekli artý çýktýðý þeklindeki açýklamalarý unutulmuþtur. Oysa ki, 2002 yýlýnda
12 aylýk cari iþlemler açýðý 1.738 milyon dolar iken, bu yýlýn ilk üç ayýnda 2.368 milyon
dolar olmuþtur.
Herkesin bilebileceði, ama hiç kimsenin
söylemeye cesaret edemediði (aksi halde
borsanýn düþeceði, dolayýsýyla oraya yatýrdýklarý paralarýnýn eriyeceðini hesapladýklarýndan) görünür gerçekler ise, arttýðý söylenen
ihracatýn büyük ölçüde hayali ihracat olduðu ve DÝE verilerinde görünen üretim artýþý sayýlarýnýn bu hayali ihracatýn örtüsü
olduðudur. Iraka gönderildiði söylenen (ihraç edilen) mercimeklerin bozuk çýkmasýnýn
ulusal onuru zedeleyici olduðu yazýlýp çizilirken, bunun hayali ihracat olduðunu
görmezlikten gelmek, borsa ekonomistlerinin (geçen dönemin deyimleriyle televoleci ekonomistlerin) birinci görevi haline gelmiþtir.
Toplam dýþ borçlar ise, yýlýn ilk üç ayýnda 133,4 milyar dolar olmuþtur. Geçen yýla
göre 1.789 milyon dolar artmýþtýr. Bu artýþýn
en önemli kalemi kýsa vadeli dýþ borçlarda
meydana gelen 1.516 milyon dolarlýk artýþtýr.
Dolarýn deðer kaybetmesi üzerine reel sektörün en büyüklerinin kýsa vadeli dýþ borç-

lanmaya yönelmeleri, ayný zamanda dolarýn yükseliþinin en önemli nedeni durumundadýr. Yapýlan hesaplamalara göre (Güngor
Uras) borsada iþlem gören ilk otuz büyük
þirketin döviz açýðý 4,3 milyar dolardýr. Düþük kur koþullarýnda alýnmýþ olan dýþ borçlarla ortaya çýkan bu döviz açýðý, dolarýn
yükselmesiyle birlikte, þirketlerin altýnda kalkamayacaklarý bir yük oluþturmaktadýr. Bunlarýn büyük ölçüde özel bankalar aracýlýðýyla
alýndýðý düþünüldüðünde, dolar fiyatýndaki
artýþýn yaratacaðý kriz in boyutlarý bugünden görülebilmektedir.
Þüphesiz piyasa aktörleri için kriz
yeni fýrsatlar yaratmak durumundadýr. Her
türden spekülasyonun yapýlabilindiði kriz
koþullarý borsa yatýrýmcýlarýnýn arayýp da
bulamadýklarý bir ortam oluþturmaktadýr.
Herkes bu düþünceye katýlmasa da, en azýndan kendileri böyle düþünmektedirler. Elbet
bir gün onlar da kazanacaklardýr!
Oysa herþeylerini çoktan yitirmiþlerdir. Az
çok aritmetik bilen herkesin kolayca bulabileceði bir gerçektir bu.
Ünlü globalizmin gözdesi ve vurguncusu Turkcellin borsa macerasýna bir kez bakmak bunu anlamak için yeterli olacaktýr.
11 Temmuz 2000de büyük reklamlarla
ve törenlerle borsaya giren Turkcellin hisselerinin ilk satýþ fiyatý 44.000 lira olmuþtur.
Dolar olarak deðeri 7 centtir. Ýlk andan itibaren sürekli düþen Turkcell hisselerinin
2000 yýlý sonundaki deðeri 3 cent olurken,
2001 sonunda 0,3 cente düþmüþtür. 2002
sonunda 0,6 cente yükselen Turkcell hisselerinin bugünkü deðeri, dolardaki düþmeye karþýn, ayný deðerde kalmýþtýr.
Bu tabloya bakýldýðýnda, 11 Temmuz
2000 tarihinde bir lot (1.000) adet Turkcell
hissesi satýn almýþ olan yatýrýmcýnýn cebinden çýkan para miktarý 44 milyon lira, yani
70 dolardýr. Büyük bir sabýrla ve televoleci
ekonomistlerin borsa uzun dönemli yatýrým aracýdýr sözüne inanmýþ bu yatýrýmcýnýn hisselerinin bugünkü deðeri 6 dolardýr.
Böylece üç yýl içinde 64 dolar kaybeden
Turkcell yatýrýmcýsýnýn ilk yatýrdýðý paraya
ulaþabilmesi için hisselerin %1.200 deðer kazanmasý gerekmektedir. Turkcellin borsa
endeksindeki aðýrlýklý deðeri gözönüne
alýnarak yapýlacak hesaba göre, bu düzeye
ulaþýldýðýnda ÝMKB-100 endeksinin 100.000
seviyesinde olmasý gerekmektedir.
Ancak bu, olayýn dýþsal görünümüdür.
Ayný zaman diliminde 70 dolar piyasa
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dýþý alanda yatýrýlmýþ olsaydý, yani doðrudan
tasarruf mevduatý olarak bankaya yatýrýlmýþ
olsaydý 330 dolara yükselmiþ olacaktý. Ama
bunun da hiç önemi yoktur! Turkcell yatýrýmcýlarý, üç yýl önceki 70 dolarýnýn karþýlýðý
olarak bugün elinde bulundurduðu 6 dolarlýk hisse senediyle mutlu olmayý bilmek
zorundadýr.
Elbette borsada eriyen bu paralarýn ne
olduðunu fazlaca merak etmek de gerekli
deðildir. Alanlar da, satanlar da ne olduðunu bilecek kadar yetiþkin insanlardýr. Hem
belki Iraka asker gönderilerek Amerikadan
alýnacak bir milyar dolarlýk yardýmla ve üstüne üstlük Irakýn yeniden inþasýndan alýnacak bir GSM ihalesiyle iþler düzelecektir!
Yeter ki þu kahrolsun Amerikan emperyalizmi diye baðýrýp çaðýranlar, gölge etmesinler!
Bunlar için Amerikanýn, Irakta Avrupa
nýn kullandýðý GSM sistemini deðil de, kendi CDMA sistemini kuracaðýnýn da önemi
yoktur.
Tüm bunlara raðmen, onlar da bir zamanlar belki iyi insanlardý. Anne-babalarýnýn ya da çocuklarýnýn çok iyi bildiði gibi,
borsa yatýrýmcýlýðý baþladýktan sonra de-

ðiþmiþlerdi. Belki politik olarak kendilerini
solda tanýmlýyorlardý, belki de ülkenin içinde bulunduðu durumun temelinde emperyalizme baðýmlýlýðýn yattýðýný düþünüyorlardý.
Ama ne olduysa oldu, borsa macerasýyla
birlikte deðiþtiler. Bir zamanlar, ülkenin
insanlarýný, gençlerini ve hatta kendi çocuklarýný Amerikan emperyalizminin hizmetine vererek elde edilecek dolarlarýn rüyasýný
görmezlerdi. Ve belki bir bürokrat olarak, bir
memur olarak, dürüst, ahlaklý, görevini tam
olarak yapan, rüþvet almayan bir insandý.
Ama borsaya yatýrdýðý paralarýnýn küçüldüðünü, kredi kartlarýnýn temerrüt faizlerinin
büyüdüðünü gördükçe iþini bilen memur
haline geldi. Ve þimdi yeniden gülebileceði,
insan gibi insan olabileceði günlerin hayalini bile kurmakta zorlanmaktadýr. Onun bu
hayalinin gerçekleþtirebilmesi için son bir
fýrsat yeterli olacaktýr, yeter ki Amerikanýn
istedikleri yerine getirilsin. Sonra... Belki tövbekar olacaktýr. Bir daha borsaya para yatýrmayacak, iþini layýkýyla yapacak, rüþvet almayacak, kýsacasý ailesiyle birlikte borsasýz
yeni bir yaþama baþlayacaktýr... Yeter ki borsa bir kez onun için yükselsin!

Küçük-burjuva, eylem halinde toplumsal çeliþkiden baþka bir þey deðildir. Durumu gereði çaresizdir, hem burjuva hem halk adamýdýr. Büyük burjuvazinin görkemi karþýsýnda gözü kamaþýr, halkýn çektiði acý yüreðini sýzlatýr.
Yüreðinin derinliklerinde yan tutmadýðý, en doðru denge içinde bulunduðu
sanýsýyla övünür. Çeliþkiyi baþ tacý eder, çünkü çeliþki onun yaþamýnýn temelidir.
[K. Marks, Annenkov'a 28 Aralýk 1846 tarihli mektubu]
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