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Þeriatçýlarýn Ýstanbulda gerçekleþtirdikleri intihar eylemleriyle birlikte baþlatýlan terör ve
terörizm söylemlerinin, saðda ve soldaki yansýlarýný ele alan bir deðerlendirme.
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Cumhuriyetin 80. yýlýnda þeriatçý kesimlerin geliþimi ve Ýstanbulda gerçekleþtirilen intihar eylemlerinin ortaya çýkardýðý sonuçlarý irdeleyen
bir yazý.
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Evrimcilerinden radikallerine kadar tüm þeriatçýlarýn TCnin yumuþak karný olarak gördükleri türban sorunu ve bunun çevresinde
oluþan çýkar iliþkilerinin bir deðerlendirilmesi.

Tayyip Erdoðan ve Abdullah Gülün hocasý
Necip Fazýl Kýsakürekin Ýslam Ýnkýlâbý teorisini yaptýðý Ýdeolocya Örgüsü kitabýnýn kýsa
bir deðerlendirmesi.

Kuzey Kýbrýsta 14 Aralýk günü yapýlacak seçim
öncesinde Kýbrýs sorununun geliþimi ve oluþturduðu siyasal sonuçlarý ele alan bir yazý.

Ýnternet Adresi:
http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
E-Mail Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.com
Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda basýlmýþtýr.
Baský Tarihi: 5 Aralýk 2003

Ederi: 1.000.000 TL.
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Cumhuriyetin
80. Yýlýnda
Türkiye

15 Kasým günü Ýstanbulda iki sinagoga
karþý yapýlan intihar eylemlerinin ardýndan,
20 Kasým günü Ýngilterenin Ýstanbul Baþkonsolosluðu ile Ýngiliz HSBC bankasýnýn
genel merkezine yönelik intihar eylemleri,
medyatik dille ifade edersek Ýstanbulu
kana boyamýþtýr.
Amerikan emperyalizminin iþbirlikçisi ve
paralý dezinformasyon elemaný M. Ali Birand
gibilerine göre, 15 Kasým günü sinagoglara
karþý yapýlan intihar eylemleri Türkiyenin
11 Eylülü iken, ayný iþbirlikçi kesimin bir
diðer kýsmý için 20 Kasýmda gerçekleþtirilen
intihar eylemleri Türkiyenin 11 Eylülü olmuþtur.
15 Kasým intihar eylemlerinden sonra
panik içinde kapaðý yurtdýþýna (ve özel olarak da Ýsraile) atan Ertuðrul Özkök ise, 20
Kasým intihar eylemlerini yurtdýþýndan seyrederek Amerikan emperyalizminin 11 Eylülünü daha iyi anlamýþtýr.
Tüm iþbirlikçi medyatiklerin üzerinde
birleþtikleri ortak nokta ise, saldýrýlarýn El
Kaidenin parmak izini taþýdýðýdýr.
M. Ali Birand, Cengiz Çandar ve Ertuðrul
Özkökün baþýný çektiði Amerikan emperyalizminin dezinformasyon elemanlarý, her iki
olay sonrasýnda teröristlerin verdiði mesaj üzerine beyin fýrtýnasý yapmaya baþlamýþlardýr. Ve her zaman olduðu gibi, vardýklarý sonuç, El Kaidenin Türkiyeye ABDÝsrail-Ýngiltere koalisyonundan uzak durmasý
mesajý verdiði olmuþtur.
AKPnin baþý ve baþbakan sýfatý taþýyan
Kasýmpaþalý Tayyip Erdoðan verilen mesaj
karþýsýnda þöyle haykýrmýþtýr:
Devletimize ya da hükümetimize terör yoluyla verilmek istenen bir

mesaj varsa o mesajý elimin tersiyle
ittiðimi ve ayaklarýmýn altýna aldýðýmý
tüm dünyaya haykýrýyorum.*
Tayyip Erdoðanýn bu haykýrýþýyla birlikte, mübarek ramazan ayýnda ülkeyi kan
gölüne çevirenlerin müslüman olamayacaklarýna iliþkin þeriatçý basýnýn korosu eþliðinde, Irakta köþeye sýkýþan W. Bush-Blair
ikilisinin terörizme karþý savaþýný haklý göstermeye yönelen yorumlar medyanýn ortak kararý olarak belirmiþtir.
Ve medya (iþbirlikçisinden þeriatçýsýna
kadar tüm medya) Ýstanbulda gerçekleþtirilen intihar eylemlerinin El Kaide iþi olduðunda birleþirken, uluslararasý terörizme
karþý savaþ cephesinin saflarýnýn sýklaþtýrýlmasýndan söz etmeye baþlamýþtýr.
Türk polisinin büyük baþarýsý olarak
sunulan, sinagog eylemlerinin saldýrganlarýnýn ÝBDA-C ya da Hizbullah mensuplarý
olduklarý DNA testleri ile tespit edildiðinde
bile El Kaide iþi propagandasý sürdürülmüþtür.
Bu açýk dezinformasyon karþýsýnda kendisini kemalist ve laik olarak tanýmlayan kesimlerin, yerli teröristlerden yola çýkarak, bu eylemler ile Amerikan emperyalizminin isteði ile AKPnin çýkarttýðý piþmanlýk yasasý arasýnda kurmaya çalýþtýklarý baðlantý ise medya tarafýndan fazlaca ciddiye alýnmamýþtýr.
Yürütülen tüm dezinformasyon çabalarýna raðmen, gerçekleþtirilen intihar eylemleri, kamuoyu tarafýndan, Ýsrailin Filistinlilere
karþý yürüttüðü þiddet ve imha politikalarý
* Tayyip Erdoðan, Dindar Baþbakan, 18 Kasým
2003.
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ile Amerikan ve Ýngiliz emperyalizminin Irak
iþgaliyle birlikte deðerlendirilmiþ ve oh oldu, masum insanlar da ölmeseydi daha iyi
olurdu þeklinde tanýmlanabilecek bir anlayýþ oluþmuþtur.*
Tüm bu yargýlar, kanýlar, yorumlar ve
dezinformasyon ortamýnda, eylemleri gerçekleþtirenlerin Türk ve þeriatçý çýkmalarý gözlerden uzak tutulmaya çalýþýlmýþtýr.
Ancak 20 Kasýmda gerçekleþtirilen intihar
eylemleriyle birlikte Tayyip Erdoðan, baþbakan ya da AKP baþkaný olmaktan öteye geçerek, þeyhülislam edasýyla fetvasýný vermiþtir:
Ýçinde bulunduðumuz þu mübarek günleri kana bulayanlar, masum
insanlarý katledenler bunun hesabýný
her iki alemde de vereceklerdir. Ýnsanlýk vicdanýnda da ayrýca ebediyete kadar lanetleneceklerini ayrýca bilmelidirler.**
Hernekadar þeyhülislam Tayyip Erdoðan hoca, insanlýk vicdanýnýn ebediyete kadar varolacaðýný söyleyerek öteki
alemin varolmayacaðýný söylemiþ olsa da,
eylemi gerçekleþtirenlerin islamcý olduklarýný kabul etmekten baþka çaresi de kalmamýþtýr.
Evet, Ýstanbulda gerçekleþtirilen intihar
eylemlerinin baþýna ne denli taþeron sýfatý eklenirse eklensin, El-Kaidenin Türkiye
deki yandaþlarý*** denirse densin, yerli
þeriatçýlar tarafýndan gerçekleþtirildiði tartýþmasýz bir gerçektir. Öyle ki, Türk polisi
bile, sinagog eylemleri sonrasýnda, eylemcilerin daha önce ÝBDA-C ve Hizbullah operasyonlarýnda gözaltýna alýndýðýný ve olaya
karýþanlarýn bazýlarýnýn Çeçenistan ve Bosnada savaþtýklarýný açýklamýþtýr.

"

* Emin Çölaþan sinagog eylemlerinde ölenlerin cenaze törenine katýlanlarýn sayýsý bilemediniz 200
kiþiydi diye yazmaktadýr. (Hürriyet, 20 kasým).
Radikal gazetesi yazarlarýndan Hakký Devrim ise,
cenaze törenlerine katýlanlarýn sayýsýnýn azlýðýný þöyle
açýklamaktadýr: ... haksýzlýk da etmeyelim. O gün
hastaneler hýncahýnçtý. Cenazede de saldýrý olacak
diye korkan aileler vardý. Ve bardaktan boþanýrcasýna yaðan yaðmur. (21 Kasým).
** Tayyip Erdoðan, Dindar Baþbakan, 20 Kasým
2003.
*** AKPnin Ýçiþleri Bakaný Abdülkadir Aksu, 18 Kasým günü, Ýstanbulda yaþanan olayda El-Kaide ile
baðlantýsý olan dýþ gruplarýn organizatörlüðünde birkaç Türkün taþeron olarak kullanýldýðý tespit
edilmiþtir. Olay taþeronlarýn iþidir açýklamasýný
yapmýþtýr.

Bu açýklamalara raðmen, medya yine
bildiðini okumaya devam etmiþtir: El Kaide
iþi!
Ancak medyanýn dezinformasyon ve
manipülasyon görevi bununla sýnýrlý deðildir. Yapýlan eylemlerin amacý ve yapanlarýn kimler olduðunu bir yana býrakan
medya, büyük bir consensus içinde eylemlerle verilmek istenen mesaja yönelmiþtir. Bunu yaparken de, her biri, týpký Tayyip
Erdoðan gibi, birer þeyhülislam, hoca,
imam edasýyla din, islamiyet ve Allah hakkýnda fetva! vermeye baþlamýþtýr. Radikal
gazetesinin gözdelerinden Mine G. Kýrýkkanat þöyle yazmaktadýr:
Hepimiz biliyoruz ki dini inanç,
insana sevgi ve saygýyla yoðrulmuþ
bir Tanrý aþkýdýr. Bir din, vahþet kaynaðý olamaz, hunharlýk ve dehþet yayamaz, yaymamalýdýr. Dinlerde hunharlýk ve dehþet, Allahýn iþi deðildir,
Þeytana atfedilir.****
Tayyip Erdoðanýn sinagog eylemlerinden
sonra verilmek istenen mesajý elinin tersi ile itip ayaklarýnýn altýna almasýndan sonra medyanýn mesaj taþýyýcýlarý bu kez
hedef kim sorusu etrafýnda halký yönlendirme çabasýna girmiþlerdir. Herzaman olduðu gibi, bu çabalarýn baþýný M. Ali Birand,
Cengiz Çandar çekerken, Aydýn Doðanýn
kozmopolit liberal-solcularýnýn teorik yayýn organý Radikal gazetesi ön saflarda yer
almýþtýr.
Saldýrý, Türkiyede ya da dünyanýn baþka bir yerinde, demokrasinin,
özgürlüklerin kendisini hedef alýyor.
Yani bu savaþ özgür dünyaya karþý.*****
Bu eylemlerin ilkinin (sinagoglara karþý olduðuna bakarak) Ýsrail,
ikincisinin de (HSBCnin Britanya sermayeli olduðuna bakarak) Britanya
çýkarlarýný hedef aldýðýný söylemek
kadar büyük bir aymazlýk, yanlýþlýk
olamaz. Saldýrýlar açýkça Türkiyeyi
hedef alýyor.******
Medyanýn saldýrganlarýn kimliðini bir
yana býrakýp, mesaj kime?, hedef kim?
sorularýný iþlemeye baþlamasýyla birlikte is**** Mine G. Kýrýkkanat, Uyanýn ey gafiller!, Radikal, 21 Kasým 2003.
***** Ýsmet Berkan, Savaþ, Radikal, 21 Kasým 2003.
****** Murat Yetkin, Hedef Türk Demokrasisi, Radikal, 21 Kasým 2003.

Kasým-Aralýk 2003 KURTULUÞ CEPHESÝ

lamcý olarak adlandýrýlan kesimlerde büyük
bir rahatlama ortaya çýkmýþtýr. Özellikle
Amerikan emperyalizmi ile yakýn iþbirliði
içinde olan AKP iktidarýyla kendi amaçlarýna çok daha hýzlý ve güvenli bir biçimde
ulaþacaklarýný düþünen islamcý kesim iþin
içine kendilerinin dahil edilmemesinden
büyük bir sevinç duymuþlardýr. Bu sevinç
içinde sinagog eylemlerinden sonra Yeni
Þafak gazetesi Rantiyeciler Yanýldý manþeti
atarak þunlarý yazmýþtýr:
Terör yüzünden döviz ve faizin
yükseleceðini, borsanýn ise rekor düþüþ yaþayacaðýný uman rantiyecilerin
beklentileri gerçekleþmedi. Borsa
yüzde 2,4 oranýnda deðer kaybýyla 15
bin 687 puandan günü tamamladý.*
Yeni Þafak gazetesine göre uzmanlar,
Ýstanbuldaki terör eylemlerinin amaçlarýný
þöyle sýralamaktadýr:
1- Türkiye, Iraktaki geliþmelere
paralel olarak terör bataðýnýn içine
çekilmek isteniyor.
2- Faiz ve enflasyondaki düþüþ
bazýlarýný rahatsýz etti. Bomba ekonomideki olumlu gidiþe atýldý.
3- Siyasi istikrarýn bozulmasý yönünde çaba var.
4- Türkiyenin AB üyeliðinin engellenmesi ve Kýbrýs sorununun çözümünü istemeyenler.
5- Saldýrýnýn sinagoglarý hedef almasýyla eylem bir anda bütün dünyanýn gündemine oturdu.**
Ancak 20 Kasým günü gerçekleþen bombalamalardan sonra borsanýn 16 bin puandan 14 bin 617 puana düþmesi, Yeni Þafak
gazetesinin birkaç gündür sürdürdüðü manipülasyonu birden boþa çýkarmýþtýr. Kendi
söylemleriyle ifade edersek, bu kez rantiyeciler kazanmýþtýr!
Oysa herkes bilmektedir ki, bu ülkede
þeriatçýlar, þeriat düzeni isteyenler ve þeriat
düzeni kurmak için her yolu geçerli (mübah) görenler vardýr. Kendi içlerinde deðiþik
tarikatlara, gruplara ve örgütlere bölünmüþ
olsalar da, kimilerine radikal dinci, kimilerine demokrat müslüman etiketi yapýþtýrýlsa da, onlarýn varlýðý inkar edilemez bir
gerçektir.
Adil Düzene mutlaka geçilecektir! Bu kesin þarttýr! Ancak bu geçiþ
* Yeni Þafak, 18 Kasým 2003.
** Yeni Þafak, 16 Kasým 2003.

yumuþak mý olacak, sert mi olacak!..
Tatlý mý olacak, kanlý mý olacak?.. Ýþte
buna 60 milyon karar verecektir...!
(Erbakan, 1991)
Camiler kýþlamýz
Müminler askerimiz
Kubbeler miðferimiz
Minareler süngümüzdür...
(Tayyip Erdoðan, 6 Aralýk 1997)
Bu sözler bu ülkede söylenmiþtir.
Þeriatçýlýk gerçeðinin diðer çok iyi bilinen bir yaný da, kendi amaçlarýna ulaþmak
için her yolu mübah görmeleri (makyavelist) ve buna baðlý olarak kendi çýkarlarýna uygun olduðunu düþündükleri her kesimle iþbirliði yapabilmeleridir.
Sovyetler Birliðinin daðýtýldýðý 1991 yýlýna kadar en büyük tehlikenin komünizm ve komünist dinsizlerden geldiðini
düþünen þeriatçý kesimler, tüm zamanlarda
Amerikan emperyalizminin anti-komünist
hareketlerinin müslüman ülkelerdeki
temel mücahitleri olmuþlardýr.
Endonezyada, Malezyada, Pakistanda,
Afganistanda anti-komünist cephenin temel
unsuru olan islamcýlar, pek çok ülkede
Amerikan emperyalizminin yönetiminde Suudi Arabistan parasýyla varedilmiþler ve politik örgütlenmeler kurmaya yöneltilmiþlerdir. (Ülkemizde 1980 askeri darbesi sonrasýnda Rabýta aracýlýðýyla þeriatçý kesimlere yapýlan yardýmlar Uður Mumcu tarafýndan ayrýntýlý olarak ortaya konulmuþtur.)
Yine herkesin kolayca anýmsayacaðý gibi,
Amerikan emperyalizminin Sovyetler Birliðine ve dünya devrimci hareketlerine karþý
geliþtirdiði yeþil kuþak konseptinin ve buna
baðlý olarak Afganistandaki mücahitleri
silahlandýrmasýnýn ve finanse etmesinin üzerinden çok zaman geçmemiþtir.
Burada, kimin kimi kullandýðý fazlaca
önemli deðildir. Amerikan emperyalizminin
þeriatçýlarý kullandýðý ve sonra iþi bitince onlarý yoketmeye kalktýðýndan söz etmekle,
þeriatçýlarýn iþlerine geldiði sürece Amerikan
emperyalizmiyle iþbirliði yaptýklarý ve iþlerine
gelmeyince bu iþbirliðini sona erdirdiklerini
söylemek bir ve ayný þeydir. Söz konusu
olan, her iki kesimin de ortak düþmana
karþý, yani komünizme karþý birleþtikleri ve
iþbirliði yaptýklarýdýr. Ve ortak düþman ortadan kalktýðýnda, doðal ve kaçýnýlmaz olarak onlarý birleþtiren ortak payda da ortadan kalkmýþtýr. Bu andan itibaren her iki taraf kendi yoluna gitmiþtir.
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Bu süreçte þaþýrtýcý, ayrýksý, anlaþýlmaz
herhangi bir yan yoktur. Düþmanýmýn düþmaný dostumdur olarak özetlenebilecek
ittifak politikalarý bu sürecin belirleyicisidir. Bu bir cephe ittifakýdýr ve cephenin
amaçlarýna ulaþýldýðýnda, ittifakýn varoluþ
nedeni de ortadan kalkmaktadýr. Ýttifaklar
sona erdikten sonra her kesimin kendi özgün amaçlarýna doðru hareket etmeleri ve
bu amaçlar doðrultusunda yeni dostlarla
ittifaklar kurmalarý ve bu ittifaklarla yeni
düþmanlara karþý savaþmalarý kadar doðal hiçbir þey yoktur.
Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýndan
sonra Amerikan emperyalizmi ile þeriatçýlar arasýndaki eski tür ittifak sona ermiþtir. Halk deyiþiyle, öküz ölmüþ, ortaklýk
bitmiþtir. Artýk her iki tarafýn kendine özgü
yeni hedefleri vardýr ve bu hedefler birbiriyle çakýþtýðý oranda yeni ittifaklar ortaya çýkabileceði gibi, çatýþtýðý oranda birbirleriyle
de çatýþabilecektir.
Bu nedenle, Amerikan emperyalizmi ile
þeriatçý kesimlerin mutlak bir çatýþma içine
girdiklerini söylemek ne denli yanlýþ ise, þeriatçýlar ile Amerikan emperyalizminin geçmiþ müttefik iliþkilerinin sona ermiþ olmasýndan yola çýkarak, yeni bir ittifakýn olanaksýz olduðunu söylemek de o denli yanlýþtýr. Bu konuda en somut örnek ise, bugün
Irakta, Ýranýn þeriatçý molla yönetiminin
Amerikan emperyalizmiyle ittifak içinde
oluþudur.
Bütün islam ülkelerindeki þeriatçý kesimler bir ve ayný bakýþ açýsýna sahip deðillerdir. Kendi içlerinde tarikatlar düzeyindeki
bölünmüþlükler ve her ülkenin kendine
özgü koþullarý, ayný zamanda politik faaliyetlerde ayrýþma olarak da varlýðýný sürdürmektedir. Dolayýsýyla geliþen olaylar karþýsýnda homojen, bütünsel bir davranýþ sergilemezler. Ülkemizin yakýn tarihine bakýldýðýnda þeriatçý kesimlerdeki bölünmeleri ve
bunlarýn deðiþik politik örgütlenmelere ve
eylemlere yansýdýðýný görmek olanaklýdýr.
1960larýn sonlarýna doðru N. Erbakanýn
TOBB baþkanlýðýndan zorla uzaklaþtýrýlmasýyla birlikte baþlayan süreç, þeriatçý kesimlerin Amerikan emperyalizmi ve onun yerli
iþbirlikçileri ile olan eski ittifaklarýnýn sona
erdiði bir süreçtir. O günden günümüze kadarki süreçte þeriatçý kesimler içinde deðiþik
ayrýþmalar ortaya çýkmýþ ve bu ayrýþan kesimler deðiþik politik tutumlar sergilemiþtir.
Kimileri Amerikan emperyalizmi ve onun

yerli iþbirlikçileri ile yeni ittifak yollarý ararken, kimileri bu ittifaký kökten reddetme
noktasýna gelmiþlerdir. Her durumda bu
ayrýþmalarýn ve çatýþmalarýn odak noktasýnda tarikatlar yer almýþtýr. Dolayýsýyla þeriatçý
kesimlerdeki çeliþki ve iliþkiler, her dönemde tarikat iliþkilerinin yapýsý ile belirlenmiþtir.
Tarikatlar arasýndaki ilk ana ayrýþma
noktasý, þeriat düzenine nasýl ulaþýlacaðý
konusundaki stratejik ayrýþmadýr.
1980lere kadar, þeriat düzenine Erbakan
çizgisini izleyerek, yani mevcut düzenin
kendi yasallýðý içinde faaliyet yürüterek,
onun oyun kurallarýna uyum göstererek
(takýyye), adým adým, evrimci tarzda ulaþýlacaðýný savunanlar, sürekli ayrýþmalar yaþamýþ olsalar da, aðýr basan yan olmuþlardýr.
12 Eylül askeri darbesiyle bu çizginin legal politik örgütlenmesi kapatýlmýþ olsa da,
tarikatlar düzeyinde faaliyetleri doðrudan askeri cunta tarafýndan desteklenmiþtir. Suudi
Arabistandan saðlanan parasal destekle yürütülen imam-hatip okullarý ve bunlarýn yurtlarýndaki faaliyetler, 1995 ortalarýna kadar
evrimci þeriatçýlarýn temel çalýþma alaný
olagelmiþtir.
1991 genel seçimlerinde RPnin oylarý
%16,9 iken, 1995 seçimlerinde %21,3e yükselmiþ ve birinci parti olmuþtur.
Böylece þeriat düzenine (Erbakanýn dilinde bunun adý adil düzendir) evrimci
geçiþi savunan Erbakanýn temsil ettiði çizgi tartýþmasýz bir egemenlik kurmuþtur.
Ancak DYP-RP koalisyon hükümetinde
evrimci þeriatçý çizginin hükümet olmasýna raðmen iktidar olamadýðý düþüncesi
giderek yaygýnlaþmýþ ve 28 Þubat post-modern darbesiyle birlikte bu, kesin bir kaný
haline gelmiþtir. Bu da evrimci legal þeriatçýlar içinde yeni bir ayrýþmanýn baþlangýcýný
oluþturmuþtur.
Ayrýþmanýn temelinde, þeriat düzenine
geçiþin legal-evrimci çizgisinden çok, bu çizginin uygulayýcýlarýnýn, yani Erbakan ve ekibinin pasif tutumlarý yatmaktadýr. Yenilikçilere göre, evrim sürecinin sonuna gelinmiþtir; 1980-95 döneminde imam-hatip okullarýnda ve yurtlarýnda yürütülen faaliyetler
sonucunda yeterince kadro saðlanmýþ ve
Anadolunun büyük bir kesiminde kalýcý bir
güç olunmuþtur. Bundan sonra yapýlmasý
gereken, iktidardan kendilerine düþen yeri
ve payý talep etmekten ibarettir. Bunun için
tek yapýlmasý gereken, biraz basiret, biraz
atýlganlýk ve biraz kabadayýlýktýr.
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Basiretli-atýlgan-kabadayý, Bülent
Arýnç, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoðan üçlüsü AKPyi oluþturarak Erbakanla yollarýný
ayýrýrken, ayný zamanda þeriat düzenine geçiþin yeni taktik çizgisini ortaya koymuþlardýr.
AKP çizgisi ile Erbakan çizgisi arasýnda
strateji ve stratejik rota konusunda hiçbir anlaþmazlýk mevcut deðildir. Hedef þeriat düzenidir ve bu amaca evrimci tarzda ulaþýlacaktýr. Ancak imam-hatip okullarý ve yurtlarýndaki çalýþmalarda saðlanan kadrolarla,
gerekirse çatýþmayý göze alarak, evrim sürecini hýzlandýrmak gerektiði sonucuna
ulaþmýþlardýr.
1999 seçimlerinde Fazilet Partisinin oylarýnýn %15,41e düþmesi yenilikçiler için harekete geçme olanaðý yaratmýþtýr.
AKPyi oluþturan yenilikçiler, taktik
planda daha aktif politika izlenmesi gerektiðini söyleyerek tüm tarikatlarýn desteðini
almýþtýr. Ortak kaný, imam-hatip okullarý ve
yurtlarýnda saðlanan geliþmelerin, evrim sürecini tamamlamak için gerekli kadrosal ve
kitlesel desteði ortaya çýkardýðýdýr. Gün, atýlým günüdür, daha kararlý biçimde þeriat uygulamalarýna geçilme zamanýdýr!
Ancak Erbakan çizgisinin deðiþik dönemlerdeki koalisyon hükümetlerinde yer
alarak kazandýðý devlet deneyimi, Abdullah Gül aracýlýðýyla bu aktif sürece monte
edilmiþtir. Dubaideki Ýslam Kalkýnma Bankasý aracýlýðýyla Amerikan emperyalizmi ile
iliþkiye geçilmiþtir. Devlet deneyimi sahibi evrimci-þeriatçý abilerin tavsiyeleri ile
kurulan bu iliþkinin temelinde, Amerikan
emperyalizminin stratejik çýkarlarýyla iþbirliði yapýlarak iktidar olunabileceði düþüncesi yatmaktadýr.
Ve yenilikçi kesim, çaðýn globalizm
çaðý olduðuna inanarak, globalleþen dünyada Amerikan emperyalizmi ile stratejik
iþbirliðinin ticaret yoluyla gerçekleþtirilebileceðini düþünmüþtür. Böylece ihracat hamlesiyle geliþen Anadolu küçük ve orta ticaret burjuvazisinin güçlenmesi olanaklý olacaktýr. Güçlenen ticaret burjuvazisi, mevcut
iþbirlikçi tekelci ticaret burjuvazisinin yerine geçerek ülkedeki oligarþinin asli unsurlarý arasýna katýlacaktýr. Bu yolla yeni bir
islam devleti modeli ortaya çýkacaktýr.
Globalizm propagandasýnýn etkisinde
kalarak globalleþmeyi dünya ticaretinin
sýnýrsýz geliþmesi olarak algýlayan yenilikçiler, Amerikan emperyalizminin ülke içi ve

Orta-Doðu ticaret temsilcisi olmayý stratejik hedef haline getirmiþlerdir.*
Gerçekte ise, 1980 sonrasýnda ithalatýn
liberalizasyonu ile her türlü emperyalist ülke mallarýnýn ülkeye ithalinin olanaklý olmasýyla birlikte ortaya çýkan yeni tüccar kesiminin (beyaz Türkler) yerine talip olmaktadýrlar. Geniþ anlamda hizmetler sektöründe meydana gelen geliþmeyle ortaya çýkan
yeni iþ olanaklarý, AKPde toplanan evrimci-þeriatçýlarýn yeni hedefi durumundadýr.
Onlara göre, Anadolu esnafý (küçük ve orta
ticaret burjuvazisi) çað atlamalýdýr. Yönünü globalleþmeye dönmeli ve dünya ticaretinde hak ettikleri yeri almalýdýrlar.
Ýmam-hatiplerden yetiþmiþ, bilgisayar kullanan, jöleli saçlý yeni tip þeriatçý iþadamlarý
bu yeri almaya adaydýrlar.** (Ýþin en ilginç
tarafý ise, AKP etrafýnda toplanan þeriatçýlarýn hedefledikleri beyaz Türklerin iþ alanlarý olmakla birlikte, AKPyi en fazla destekleyen kesim de bu beyaz Türklerdir.)
Ýþte böylesine bir yönelimin olduðu bir
aþamada, radikal þeriatçý kesimler Ýstanbulda bombalý eylemler gerçekleþtirmiþlerdir. Bu da AKP yönetimini korkutmuþ ve telaþlandýrmýþtýr. Herþey kontrol altýndayken,
iþleri planladýklarý gibi götürürken, medya
nýn sýnýrsýz desteðini almýþken, ihracat 40
milyar dolarý geçmiþken patlayan bombalar
yeni bir kargaþa ve tartýþma ortamý yaratmýþtýr.
Ýstanbulda radikal þeriatçýlarýn gerçekleþtirdiði eylemler kimi hedef alýyor, mesaj kime türünden tartýþmalardan AKPnin
* Bu çizginin Erbakan çizgisi ile olan sýnýfsal farký
ise, Erbakanýn aðýr sanayi hamlesini öne çýkartarak, Anadolu küçük ve orta sanayi sermayesini
temel almasý, bunlarýn ise Anadolu küçük ve orta
ticaret sermayesini temel almasýdýr. Bu nedenle,
Erbakan, sanayi tesislerinin temel atma törenlerinde boy gösterirken, Tayyip Erdoðan duble yol törenlerinden hoþlanmaktadýr.
** 14 Nisan 2002 günlü Yeni Þafak gazetesinde Family Finans Genel Müdürü Can Akýn Çaðlar, meslek dýþýnda yapmak isteyip de yapamadýðýnýz þeyler
var mý? þeklindeki soruyu þöyle yanýtlamaktadýr:
Ýstediðim iki þey vardý. Birincisi Boðazda içkisiz bir balýk lokantasý. Ben yapamadým ama þu anda
bir sürü var.
Ýkincisi muhafazakar eðilimli insanlarýn bütün
gününü orada geçirebileceði, içerisinde spor tesisi,
yüzme havuzlarý, eðlence merkezleri falan olan, üyelikleri olan ve sadece üyelerin girebileceði bir kompleks, büyük bir klüp kurmak.
Enka gibi böyle tesisler var ama muhafazakar
kesime hitap eden bir yer yok.
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duyduðu rahatsýzlýk giderek artmýþ ve polislerin cenaze töreninde suçlu medya
söyleminin ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr.
28 Þubat günlerinde Erbakaný pasiflikle suçlayan yenilikçiler, bugün kendi aktivizm propagandalarýnýn sonuçlarý ile yüzyüzedirler. Kudüs gününde tanklarýn balans ayarý yapmalarýyla baþlayan 28 Þubat
sürecinde Erbakanýn korkak davrandýðýný
söyleyerek þeriatçý kesimlerden saðlanan
destek, radikal kesimlerin aktivizmi ile tamamlanmýþtýr. Þimdi sorun, AKPnin globalizm hayaliyle oluþturduðu yeni ticari hedefler ile þeriatçýlýðýn hassasiyetleri arasýnda nasýl bir denge kuracaðýdýr. Büyük bölümü hayali olan 40 milyar dolarlýk ihracat rakamlarýyla þeriatçý kesimlere saðlanan ekonomik çýkar, þeriatçýlarýn hassasiyet sahibi olduklarý konularda ayný oranda gerçekleþmemiþtir.
Bugün Irak iþgaliyle oluþan konjonktür
nedeniyle radikal kesimlerin hedefi, Amerika ve koalisyon güçleri olsa bile, konjonktür deðiþmesiyle ya da olaylarýn güncel etkisinin azalmasýyla birlikte deðiþeceði ve içe
yöneleceði kesindir. Ýçteki hedef ise, ilk
planda türban olacaktýr. AKP etrafýnda toplanmýþ olan tüm tarikatlar ve imam-hatipli
kadrolar türban konusunda daha kararlý ve
sonuç alýcý adýmlar atýlmasýný; bugün TBMM
de saðladýklarý 2/3 çoðunluðu bir baþka
seçimde elde edemeyeceklerini bildiklerinden, daha hýzlý hareket edilmesini istemektedirler. Ve sorunun somutluðu da buna göre biçimlenmektedir: Ayný tür bombalý eylemler iç hedeflere yönelik olarak gerçekleþirse!
Bugün AKP yönetimi, elindeki tüm olanaklarý, rüþvet, adam satýn alma ve polisiye
yollarý kullanarak, kendi saflarýnda yeniden
abdest tazelemek durumundadýr. Eski ab-
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destle kýlýnan namaz buraya kadar gelmiþtir,
þimdi yeni bir sürece girilmiþtir.
Bu süreçte radikal þeriatçýlarýn hiçbir
gücü olmayacaktýr. Onlarýn etkisi, varolan
þeriat amacýna ulaþmanýn zamaný üzerinde
yaratacaðý etkiyle sýnýrlýdýr. AKPnin hesaplarýna göre, AB ve Amerikan desteðinde, ordunun müdahale gücünün etkisizleþtirilmesine baðlý olarak zaman kýsaltýlacaktýr. Ancak evrimci ya da radikal tüm þeriatçý kesimler yeni kazanýmlar beklentisi içindedirler. Eðer makul bir zaman içinde bu
beklentileri karþýlayacak ya da karþýlamýþ
gibi görünecek geliþmeler saðlayamazlarsa,
sonlarý Fazilet Partisinin 2002 seçimlerinde
aldýðý sonuçtan farklý olmayacaktýr. Önlerindeki tek zaman dilimi Mart 2004de yapýlacak olan yerel seçimlere kadardýr. Beklentileri Mart 2004 seçimleri sonrasýna ertelemeyi
baþarabilseler bile, 2004 ortalarýnda büyük
çatýþmalar kaçýnýlmaz hale gelecektir.
Ýþte mesajý elimin tersiyle ittiðimi ve
ayaklarýmýn altýna aldýðýmý tüm dünyaya
haykýrýyorum diyen Tayyip Erdoðan ekibinin karþý karþýya olduklarý sorun budur.
Gözden kaçýrýlmamasý gereken nokta
ise, bu sorunun Ýstanbulda gerçekleþtirilen
bombalý eylemlerle doðrudan iliþkisi olmadýðýdýr. Sorun, þeriat düzeni sorunudur, þeriat düzeninin, Türkiye modeli de olsa, kurulmasý sorunudur. Tüm politik faaliyetin ve
propagandanýn temeline yerleþtirilen þeriat
düzeni istemi, siyasal islamýn her çeþidinin
ortak istemi olmakla birlikte, bu istemi gerçekleþtirmek iddiasý ile tarikat ittifaklarý üzerinde politika yapanlarýn bir mükellefiyeti
haline gelmiþtir.
Süreç, AKP tarafýndan þeriat istemlerinin
asgari düzeyde tatmini ile laikliðin azami ölçüde etkisizleþtirilmesi sürecidir.
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Terör
ve Uzmanlarý

Ýstanbulda gerçekleþtirilen intihar eylemleriyle birlikte terör, medyanýn yeniden
en gözde konusu haline gelmiþtir. PKKye
karþý yürütülen 15 yýllýk mücadele deneyimi
ile neredeyse tüm medya mensuplarý, birer terör uzmaný olarak, Ýstanbuldaki son
intihar eylemlerinin derin anlamýný ve buna karþý yapýlmasý gerekenleri büyük bir
þevkle gazete manþetlerine taþýrken, televizyona çýkabilenleri ayný þevkle bizim 11 Eylülümüzün derin tahlillerini milyonlarla
paylaþmýþlardýr.
Ne olacakmýþ yani, Marksta benim gibi düþünmeyiversin diyen marksist Murat Belge terörden nasiplenenler içinde yer
alarak þöyle yazmaktadýr:
Terör, adý üstünde, korkutuyor.
Korkan insanlar, Ne olursa olsun, iyi
korunalým diyorlar. Ýnsanlarda bu
ruh halinin yaratýlmasý, huzur ve güvenci sað kanat için, muhafazakârdan otoriter Bonapartiste ve oradan
faþiste uzanan bu cephe için en elveriþli koþullarý hazýrlýyor.*
Doðal olarak terörden nasibini almýþ
biri olarak Murat Belge de diðer medya
mensuplarý gibi, terörizme karþý savaþ için
felsefik çözüm de üretmiþtir:
Teröre karþý ne yapabiliriz? Ne
yapmalýyýz? Bu sorulara uzun uzun,
soðukkanlýlýkla, cevap aranýr; aranmasý gerekiyor. Yapýlacak pek çok
þey bulunabilir, bulunmasý gerekiyor.
Ama en temel þey, hayatýn devam
etmesi, eskisi gibi devam etmesi.
* Murat Belge, Terörden Nasiplenenler, Radikal,
23 Kasým 2003

Çünkü terör denen o karmaþýk
olgunun en büyük, en öncelikli amacý, hayatýn normal akýþýnýn rayýndan
çýkmasý. Bunu baþaramadýðý zaman,
en korkunç saldýrý bile, hiç olmamýþ
gibi oluyor ve etkisi sýfýra iniyor.
Bu anlamda, hayatýna devam etmekle direnmeyi baþaran bir toplum,
teröre karþý en önemli zaferi elde etmiþ olarak, bütün Ne yapmalýyýz?
sorularýna en saðlýklý cevaplarý üretebilir ve uygulamaya koyabilir. Ama ilk
iþ, Terör geldi, demokrasiden vazgeçelim bozgunculuðunu, terörün
asýl beþinci kolunu, etkisiz kýlmaktýr.**
Görüldüðü gibi Murat Belge, geçmiþindeki felsefe kültünün yardýmýyla, terörü
yok kabul ederek yok etmenin en doðru yol
olduðunu ileri sürmektedir. Buna, her ne kadar Berkeley idealizmi denilse de, Murat
Belgenin terörizme karþý felsefik savaþýnýn
özü ilk cümlesinde özetlenmektedir: Terör, adý üstünde korkutuyor. Bu yüzden
Murat Belge, felsefik idealizmden nasiplenirken, asýl söylemek istediði terör karþýsýnda
korkmamaktýr. Demeye çalýþmaktadýr ki,
korkumuzu yenebilirsek terörü de yeneriz.
Ancak bunu söyleyemeyecek kadar maço
olduðundan (erkek adam korkmaz), lafý
dolaþtýrýp hayatýn devam etmesi, eskisi gibi
devam etmesinden dem vurmaktadýr.
Þüphesiz Murat Belge gibi felsefik ve
historik birinin anti-terör reçetesi kolayca bir yana býrakýlamaz. Onu ciddiye almak gerekir. Ciddiye alýndýðýnda ise, kor** Murat Belge, agy, Radikal, 23 Kasým 2003

'

KURTULUÞ CEPHESÝ Kasým-Aralýk 2003



ku ile terör arasýnda kurduðu iliþkiden yola çýkýlmasý þarttýr.
Murat Belgenin tanýmladýðý gibi terör,
adý üstünde korkutuyor ise, korkunun
ne olduðu da tanýmlanmak zorundadýr. Böyle olunca da, felsefeden psikoloji alanýna sýçrama yapmak gerekli olacaktýr.
Herkesin kolayca bulabileceði gibi, terör korkusu, herþeyden önce insanlarýn ölmekten korkmalarýndan ibarettir. Terör
sözcüðü ile tanýmlanan herhangi bir olay sonucunda yaþamýný yitirmekten korkmaktýr
bu. Bu yönüyle, masum insanlarýýn terörden duyduklarý korku tanýmlanabilir.
Ancak Freudun dediði gibi, eðer korku,
Suç iþledikten ya da iþlediðini zannettikten
sonra duyulan vicdan azabýnýn ve günahkârlýk duygusunun simgesel anlatýmýysa,
Murat Belgenin korkusunun rasyonel
karþýlýðýna ulaþýlýr. Bu durumda, psikologlarýn, psikiyatristlerin yapabilecekleri fazlaca
bir þey yoktur. Çünkü, burada ortaya çýkan
korku, kiþinin iþlediði ya da iþlediðini zannettiði suçun bir sonucudur. Dolayýsýyla da
terörle bir iliþkisi yoktur. Terör, olsa olsa,
suç iþleyenin içinde taþýdýðý suçluluk psikolojisiyle oluþan korkunun ortaya çýkmasýna hizmet eder.
Böylece terörle yaþamýný yitirmekten
korkan masum insan ile, terörle korkusu
büyüyen suçlu (masum olmayan) birbirinden farklýlaþýr. Terörden en çok söz edenlerin, terörizme karþý savaþýn en önde çýðýrtkanlýðýný yapanlarýn tamamýnýn bu ikinci kategoride korku sahibi kiþiler olduklarý açýktýr.
Eðer terör uzmanlarýnýn söylediði gibi,
terörün amacý insanlarda korku yaratmaksa, korku yaratan herþey terör kapsamýna alýnmak zorundadýr. Herhangi bir
siyasal faaliyeti ya da düþüncesi nedeniyle
iþkence görmekten korkan bir kiþinin karþý
karþýya olduðu iþkence görme olasýlýðý da
terördür.
Ayný þekilde, allah korkusu, öteki dünyada hesap vermek de terör kapsamýna
girmektedir.
Murat Belgenin terör uzmanlýðýndan
yola çýkýldýðýnda, bu dini teröre karþý durabilmenin tek yolu, eðer hayatýn devam etmesi, eskisi gibi devam etmesi ise, yani
allah korkusundan öncesine dönmek ise,
bunun tek anlamý dinsiz olmaktýr.
Ama terörle ortaya çýkan korku, Freudvari ifadeyle, suç iþledikten sonra duyu-

lan vicdan azabýnýn ve günahkârlýk duygusunun simgesel anlatýmýysa, iþkencecinin,
katilin, iþgalcinin, sömürücünün, iþbirlikçinin, celladýn tek yapacaðý þey, hayatýn devam etmesi, eskisi gibi devam etmesini
saðlamaktýr. Bu da, iþkenceye, katliamlara,
iþgale, sömürüye, iþbirlikçiliðine devam etmek, eskisi gibi devam etmekten baþka bir
anlama gelmez.
Böylece Murat Belgenin terör tanýmýndan yola çýkarak ki bu terörün sonucundan yola çýkmakla özdeþtir iki tür terör olduðunu söylemek olanaklýdýr.
Birinci tür terör, masum insanlarda,
kendilerinin hiçbir suçu olmayan olaylarýn içinde ölüm korkusu yaratýr. Bu terör
eylemlerini gerçekleþtirenler, masum insanlarda ölüm korkusu yaratarak amaçlarýna ulaþmaya çalýþýr. (Terörizme karþý savaþ propagandasýnýn hedef kitlesi de bu
masum insanlardýr.) Murat Belgenin tanýmýyla, terörle korkutulan bu masum insanlar, ne olursa olsun, iyi korunalým
duygusu ile terörizme karþý savaþ adý altýnda devletin her türlü baský ve þiddet uygulamasýný destekleyeceði gibi, teröre kurban gitmemek için, terör alaný olan yerlerden uzak da durabilir. Son Ýstanbuldaki
intihar eylemleri sonrasýnda Galeria, Carrefour gibi alýþveriþ merkezlerinde görülen
durgunluk bu durumun bir sonucu olmuþtur.
Ayný þekilde, 1980 öncesinde faþist milislerin kahvehane taramalarý, Ýstanbul Üniversitesi önünde öðrencilerin üzerine bomba atmalarý, 1990larýn baþýnda Özgür Gündem gazetesinin binasýnýn bombalanmasý,
köy yakmalar tümüyle bu tür terör kapsamýna girmektedir.
Ýkinci tür terör ise, suç iþledikten sonra
duyulan vicdan azabýnýn ve günahkârlýk
duygusunun simgesel anlatýmý olarak korku yaratan ya da korkuyu somutlayan þiddet
eylemleridir. Burada artýk masum insanlar
deðil, suçlular sözkonusudur. Dolayýsýyla
suç iþleyene yönelik þiddet eylemi niteliðindedir ve tekil düzeyde suç iþleyene yönelik her þiddet eylemi tüm suçlularda
korku yaratarak terör niteliði kazanýr.
Her iki terörün ortak özelliði, suçlu olsun olmasýn insanlarda korku yaratmasýndan çok, bu korkuyu ortaya çýkartan þiddet
eylemi olmasýdýr. Bu yönüyle, hiçbir sýnýfsal niteliðe sahip olmadýðý gibi, politik ya da
ideolojik bir kimliðe de sahip deðildir. Sö-

Kasým-Aralýk 2003 KURTULUÞ CEPHESÝ

mürücü sýnýflarýn devletinin, kendi yasalarýyla belirlediði suçlara karþý uyguladýðý þiddet de, Allahýn kitabýna karþý çýktýðý için
öteki dünyada yakýlarak cezalandýrýlacak
olanlara karþý uygulanan þiddet de, korku
yarattýðý oranda terördür. Ayný þekilde,
egemen sýnýflarýn kitlelere yönelik terörüne karþý bireysel kin ve intikam duygusu
ile gerçekleþtirilen suikastler de, iþgalci düþmanla iþbirliði yapanlarý cezalandýrmaya yönelik silahlý eylemler de, korku yarattýklarý için terör kapsamýnda deðerlendirilebilir.
Ýster sonucu açýsýndan, yani yarattýðý
korku açýsýndan ele alýnsýn, isterse yöneldiði hedefler açýsýndan, yani masum-masum olmayan ayrýmý açýsýndan ele alýnsýn,
her þiddet eylemi terör olarak nitelenebilir.
Görüldüðü gibi, bu ölçülerden yola çýkýlarak ortak ve genel bir terör tanýmýna ulaþýlamaz. Mutlaka bir terör tanýmýna
ulaþmak isteniyorsa, Murat Belge dýþýnda
baþka referanslar bulmak gerekmektedir!
Ülkemizdeki tek terör uzmaný Murat Belge olmadýðý için, referans konusunda fazla
sýkýntý çekilmemektedir.
Sol legalizmin yayýn organlarýndan olan
Evrensel gazetesinin terör uzmaný þöyle
yazmaktadýr:
Terörün anlamý yýldýrmadýr. Terörizmin kelime anlamý ise; yýldýrmacýlýk veya tedhiþçiliktir. Toplu ya da kiþisel adam öldürme, binalarý, insanlarýn kalabalýk olduðu mekanlarý
bombalama, yangýnlar çýkartma, vb.
gibi topluma korku salan eylemler
terörist eylemlerdir. Terörün kurbanlarýysa genellikle masum insanlardýr.
Terörizm; bir siyasi savaþým yöntemidir.* (abç)
Evrensel gazetesinin terör uzmanýnýn
Murat Belgeden farký, korkutmakla yýldýrmak arasýndaki bir farktan ibarettir. Ancak terörist eylemlerin topluma korku
salan eylemler olduðunu söylerken, Murat
Belgeyle paralellik içine girmektedir. Ama
yine de Evrensel gazetesinin uzmaný korkudan çok yýldýrmayý yeðlemektedir.**
Herkesin günlük olarak bildiði gibi, yýldýrmak fiili, belli bir amacý olan kiþileri
amacýna ulaþmaktan alýkoymak, amaca
* Enver Þat, Terörün Kaynaðý, Evrensel, 24 Kasým
2003.

ulaþmayý zorlaþtýrarak býkkýnlýk, bezginlik vb.
yaratarak amaçtan vazgeçirmek için kullanýlýr.
Örneðin bir þirket kurarak zengin olmayý amaçlayan bir kiþi, gerek bürokratik engellerle, gerekse piyasadaki diðer þirketlerin
her türlü araçla yürüttükleri karþý kampanyalarla bu amacýna ulaþmaktan uzaklaþtýrýlabilir. Amacýndan neden vazgeçtiði kiþiye
sorulduðunda vereceði yanýt açýktýr: Beni yýldýrdýlar! Böylece Evrenselin terör uzmanýna inandýðýmýzda, anlarýz ki, bu kiþiye
karþý terör uygulanmýþtýr!
Doðal olarak Evrenselin terör uzmaný
nýn tanýmýndan yola çýkýldýðýnda, bizleri hiç
kimse yýldýramaz demekle, her türlü teröre raðmen amaca ulaþmaktan vazgeçmeyeceðimizi ilan etmiþ oluruz. Böylece
teröre karþý mücadelenin panzehiri yýlmazlýk olmaktadýr. Bu da, Murat Belgenin
sözüyle, hayatýn devam etmesi, yani varýlmak istenen amaca ulaþmak için yola
devam edilmesinden baþka birþey deðildir.
Ancak Evrensel yazarý bir zamanlar THKO ve THKP-Cnin tedhiþçi ilan edildiðini
bile anýmsamaksýzýn, her türlü toplu ya da
kiþisel adam öldürme, binalarý, insanlarýn
kalabalýk olduðu mekanlarý bombalama,
yangýn çýkartma vb. eylemleri terörist eylemler ilan ederken, bu eylemlerin tedhiþçilik olduðunu söyleyebilmektedir.
Eðer insanlarýn kalabalýk olduðu mekanlarý bombalama, yangýn çýkartma eylemlerini bir yana býrakýrsak, Evrenselin terör uzmaný için, topluma korku salan
toplu ya da kiþisel adam öldürme, binalarý bombalama baþlý baþýna terörist eylem
olmaktadýr.
Oysa bu kadar uzmanlýk taslamaya gerek bile yoktur. 3713 sayýlý ve 1991 tarihli Terörle Mücadele Kanununda terör þöyle
** Burada Evrensel gazetesinin terör uzmanýna
haksýzlýk da yapmamak gerekir. Kendi özsel düþüncesi gibi sunduðu terör tanýmýný Orhan Hançerlioðlunun Felsefe Ansiklopedisinden almýþtýr. Orhan
Hançerlioðlu yýldýrmacýlýk baþlýðý altýnda þöyle yazmaktadýr:
Yýldýrmacýlýk. (Os. Tedhiþçilik, Fr. Terrorisme)
Toplu ya da kiþisel adam öldürmeler, yangýn çýkartmalar, yapýlarý bombalamalar vs. gibi eylemlerde
toplumda korku ve güvensizlik yaratma amacýný güden siyasal savaþým yöntemi... Korku anlamýna gelen La. teror deyiminden türetilmiþtir. Yýldýrganlýk da
denir. Yýldýrmacýlýk, gerici siyasada temel dilegetiriliþini faþizmde bulur. (Felsefe Ansiklopedisi, Cilt: 7,
s. 321.)
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tanýmlanmaktadýr:
Madde 1 - Terör; baský, cebir ve
þiddet, korkutma, yýldýrma, sindirme
veya tehdit yöntemlerinden biriyle,
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik,
ekonomik düzenini deðiþtirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez
bütünlüðünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlýðýný tehlikeye düþürmek, devlet otoritesini zaafa uðratmak veya yýkmak veya ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri
yok etmek, Devletin iç ve dýþ güvenliðini, kamu düzenini veya genel saðlýðý bozmak amacýyla bir örgüte mensup kiþi veya kiþiler tarafýndan giriþilecek her türlü eylemlerdir.
Büyük Larousseda ise terör þöyle tanýmlanmaktadýr:
Ortalýða korku ve yýlgý salmak,
çevredekileri sindirmek için yapýlan
her türlü silahlý eylem/tedhiþ
Böylece Murat Belgeden Evrensel gazetesi yazarýna kadar geçerli bir medyatik
terör tanýmýna ulaþmýþ bulunuyoruz: Her
türlü silahlý eylem!
Ancak Evrensel yazarý hýzýný alamayarak,
terörizm, bir siyasi savaþým yöntemidir
yargýsýný ilan ederek, tanýmdan bir adým
öteye geçmiþtir.
Gerici siyasette, demektedir Evrensel
yazarý, terörizm, kendini faþizmle ifade etmiþtir.* Bu doðru olmasýna raðmen, karþýtý, yani ilerici siyasette terörizm kendisini nasýl ifade etmiþtir sorusu yanýtsýz býrakýlmýþtýr.
Elbette Evrensel yazarýnýn yargýsýný kabul
ettiðimizde, yani terörizmi, bir siyasal savaþým yöntemi olarak tanýmladýðýmýzda, ilerici (gerici siyasetin karþýtý olarak) siyasetin de ayný yöntemi kullandýðýný kabul etmekten baþka yol yoktur. Evrensel gazete-



Görüldüðü gibi Evrensel gazetesinin terör uzmanýnýn terör tanýmý neredeyse kelimesi kelimesine buradan alýnmýþtýr. Ancak küçük eklemelerle:
insanlarýn kalabalýk olduðu mekanlarý bombalama
gibi. Orhan Hançerlioðlu toplumda korku ve güvensizlik yaratma amacýndan sözederken, terör
uzmanýmýz topluma korku salan eylemden söz
etmektedir. Bir terör uzmanýna bu kadarcýk katkýyý da çok görmemek gerekir. Ne de olsa,
THKOnun silahlý mücadele çizgisini reddeden oportünist bir çizginin legalist koþullarýnda yaþamaktadýr.
* Enver Þat, Terörün Kaynaðý, Evrensel, 24 Kasým
2003.

sinin terör uzmaný söylememiþ de olsa,
ilerici siyasetin siyasal savaþým yöntemi
olarak terörizmi kullanan kesimlerine
1980lere kadar anarþist ya da (Genelkurmay belgelerinde) tedhiþçi denilmekteydi. Ve herkes bilmektedir ki, bu anarþistler, ülkemizde silahlý devrimci mücadelenin baþlatýcýlarý ve sürdürücülerinden baþka
kimse deðildir. THKO ve THKP-Cnin, oligarþik yönetimin tüm propaganda araçlarýyla
anarþist ve terörist ilan edildiði kolayca
unutulup geçilecek olgular deðildir.
Sorun þudur: siyasal savaþým yöntemi
olarak silahlý mücadeleyi ve bunun bir biçimi olarak gerilla savaþýný yürüten halk
kurtuluþ savaþçýlarý terörist midirler, silahlý mücadele terörizm midir?
Eðer Murat Belge ya da Evrensel gazetesinin yazarýnýn savlarýyla korku yaratan
herþey terör ise, ülkemizde yürütülen silahlý devrimci mücadele de terör kapsamýna sokulmak zorundadýr. Çünkü devrimci
silahlý mücadelenin korku yarattýðý kesindir. Bu korkuyu ve kimleri kapsadýðýný Güneri Civaoðlu þöyle anlatmaktadýr:
12 Eylülden önceki gecelerden
biri. Rauf Tamerin evinde onun doðum günü... Ama herkeste bir yýlgýnlýk, bir bezginlik, dehþet ürpertileri.
Suskunluk... Örgütlü þiddet eylemlerinin Türkiyeye bir kan bataklýðý görüntüsü verdiði günler. Bir þarkýyý mýrýldanýyoruz salondaki birkaç kiþi: havasýna suyuna, taþýna topraðýna. Bir
baþkadýr benim memleketim. Gözler dolmuþ. Kelimeler dudaklarýmýzdan duygu yüklü çýkýyor. Bir çok tanýdýk ismin, tasý taraðý toplayýp, Türkiyeyi terkederek, Amerikaya, Ýngiltereye yerleþtiði günler... Niþantaþýn,
Leventin apartman camlarý gazete
kaðýtlarýyla kaplý. Ýçerde yaþam yok
ki!...**
Bu olgudan yola çýkýldýðýnda, silahlý devrimci mücadelenin bazý insanlarý terörize
ettiði, onlara büyük bir korku saldýðý kesindir. Bu durumda, silahlý devrimci mücadelenin onlarý dehþete düþürdüðünden, korkuttuðundan, yýldýrdýðýndan, ülke dýþýna kaçmaya yönelttiðinden söz edildiðinde, siyasi savaþým yöntemi olarak terörizmden
söz etmek gerekmektedir. Bunun özcesi, si** Güneri Civaoðlu, Beyaz Türklerden Bugüne, Sabah, 10 Kasým 1988.
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lahlý devrimci mücadele=terörizmdir.
Ama bu, ülkemiz solundaki oportünistlerin ve pasifistlerin onlarca yýldýr silahlý devrimci mücadeleye karþý yürüttükleri suçlamalarýn aynýsý deðil midir?
Mahir Çayan yoldaþ yýllar önce þöyle yazýyordu:
Bu anlayýþa göre, 27 Mayýs Anayasasýnýn meþruiyet sýnýrlarý dýþýndaki
hareketler, 1) ya terörist, anarþist hareketlerdir, 2) ya da polis provokasyonlarýdýr. Ankarada Tuslogu ve
Amerikan Haberler Merkezini, Ýstanbulda Pan Amerikaný basýp, tahrip
edenler acaba anarþistler miydi, yoksa ajanlar mýydý?
Ne dersiniz, meþruiyet sýnýrlarý
içinde sosyalistçilik oynamaya kalkan küçük-burjuva entelektüel bozuntularý?*
Ýþte yýllar sonra ayný meþruiyet sýnýrlarý
içinde sosyalistçilik oynamaya kalkan küçük-burjuva entelektüel bozuntularý, Ýstanbulda þeriatçý kesimlerin gerçekleþtirdiði
intihar eylemlerinden yola çýkarak, bir kez
daha silahlý devrimci mücadeleyi terörizm
olarak gösterme gayreti içine girmiþlerdir.
Murat Belgenin de, Evrensel gazetesi yazarýnýn da amacý, terör deðil, silahlý devrimci mücadeledir. Tüm yazdýklarý silahlý devrimci mücadeleyi terörizmle özdeþleþtirmek amacýný gütmektedir.
Nazlý Ilýcakýn Tercüman gazetesinde köþe sahibi olan eski maoist solcu Gülay
Göktürk, terörde çifte standart sözleriyle
baþlayan yazýsýnda, Murat Belge ya da Evrensel gazetesi yazarý gibi lafý dolaþtýrmadan
söylemektedir:
1970lerde Elromun þakaðýndan
tek kurþunla vurulmuþ resimleri gazetelerde çýktýðýnda, bir Mossad ajanýnýn öldürülmesinin de bireysel terör sayýlýp mahkum edilmesi gerektiði, soldan, teröre en fazla karþý duran sol akýmlar da dahil hiç kimsenin
aklýna gelmiyor.
Üzerinden 30 küsür yýl geçtikten
sonra bugün bile, Kýzýldere üzerine
aðýtlar yazan sol aydýnlardan hiçbirinin aklýna, Mahirlerin üç masum Ýngilizi rehin aldýklarý ve orada, Kýzýlderede ölümlerine sebep olduklarý;
* Mahir Çayan, Yeni Oportünizmin Niteliði Üzerine.

bunun terörist bir eylem olduðu hatýrlanmýyor.**
Artýk terör korkusu yaþayan terör uzmanlarý, korkusuzca yaþayarak mutlu
olabilir! Ne de olsa, Ýstanbulda þeriatçýlarýn
gerçekleþtirdiði intihar eylemleri ile ortaya
çýkan kanlý görüntülerle silahlý devrimci
mücadele birbiriyle iliþkilendirilmiþtir. S.
Demirelin sözüyle, artýk hiç kimsenin karnýndan konuþmasý gerekmemektedir.
Oligarþi ile halkýn düzene karþý
memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz tepkileri arasýnda kurulmuþ olan
suni dengeyi bozmanýn, kitleleri devrim saflarýna çekmenin temel mücadele metodu silahlý propagandadýr.
Emekçi kitlelerin ekonomik ve
demokratik mücadelelerinin, oligarþik diktatörlük isterse temsili görünüm içinde olsun tarafýndan terörle
bastýrýldýðý merkezi otoritenin ordusu,
polisi, vs. ile devgibi güçlü olarak
halk kitlelerine gözüktüðü, gizli iþgalin var olduðu bu ülkelerde, kitlelerle temas kurmanýn, onlarý geniþ bir
siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý ile devrim saflarýna kazanmanýn
temel mücadele metodu silahlý propagandadýr.
Silahlý propaganda, askeri deðil
politik mücadeledir. Ferdi deðil,
kitlevi mücadele biçimidir. Yani silahlý propaganda, pasifistlerin iddia ettiði gibi kesin olarak terörizm
deðildir. Bireysel terörizmden
amaç ve biçim olarak farklýdýr.***
Evet! Mahir Çayan yoldaþ Kesintisiz
Devrim II-IIIde silahlý propagandayý bu
þekilde tanýmlamaktadýr ve yýllar önce ülkemiz solundaki pasifistlerin (ki Gülay Göktürkün içinde yer aldýðý o dönemin kampus maoistleri bunlarýn baþýnda gelmektedir) silahlý devrimci mücadelenin terörizm
olduðu iddialarýna bu þekilde yanýt vermiþtir.
Bunlarýn yanýna Can Dündarýn Taner
Akçam röportajýyla (Sol Geçmiþiyle Hesaplaþýyor, Milliyet, Ocak 2002) soldaki þiddet
kültürünü yok etme çabalarýný da eklersek,
Ýstanbulda meydana gelen þeriatçý intihar
eylemleriyle yeniden baþlayan terör uzmanlýðýnýn amacý daha açýk hale gelecektir.
** Gülay Göktürk, Amaçlar ve Araçlar (II), Tercüman, 28 Kasým 2003.
*** Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.

!
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Yukarda da ortaya koymaya çalýþtýðýmýz
gibi, nasýl tanýmlanýrsa tanýmlansýn, terörizmin herkes tarafýndan kabul edilen ortak
ve genel bir tanýmý yapýlamamaktadýr. Ama
herkes bilmek durumundadýr ki, terör,
dünya siyasal tarihine 1789 Fransýz Burjuva
Devrimi ile birlikte girmiþtir.
5 Þubat 1794te Robespierre þöyle söylemektedir:
Halk hükümetinin dayanaðý, barýþta erdemse, devrimde de hem erdem hem terördür. Erdemin olmadýðý
yerde terör kýyýcýdýr, terörün olmadýðý yerde de erdem güçsüzdür. Terör,
tetikte duran, sert, yumuþama bilmez
bir adaletten baþka bir þey deðildir.
Demek ki terörün kaynaðý erdemdir.
Marksýn sözleriyle ifade edersek, Tüm
Fransýz terörizmi, burjuvazinin düþmanlarýyla, mutlakiyet ile, feodalizm ile ve darkafalýlýk ile avamca hesaplaþmaktan baþka bir
þey deðildir.* Bu ayný zamanda, varlýksýz
yýðýnlarýn egemenliðini** terör yoluyla
saðlamalarý demektir. Engelsin deyiþiyle,
Parisin varlýksýz yýðýnlarý, Terör döneminde, egemenliði bir an ellerine geçirebilmiþ
ve böylece burjuva devrimini burjuvazinin
kendine karþý zafere götürebilmiþtir.***
Görüleceði gibi, 1789 Fransýz Devriminin
terör dönemi, zorun tarihteki rolünü en
açýk biçimde ortaya koyar. Marksýn ünlü
sözüyle zor, baðrýnda yeni bir toplum taþýyan her eski toplumun ebesidir.
Devrim, elbette ki, en otoriter
olan þeydir; bu, nüfusun bir bölümünün kendi iradesini, nüfusun öteki
bölümüne tüfeklerle, süngülerle ve
toplarla akla gelebilecek bütün otoriter araçlarla dayattýðý bir eylemdir;
ve eðer muzaffer olan taraf yok yere
yenik düþmek istemiyorsa, bu egemenliðini, silahlarýnýn gericiler üzerinde yarattýðý terör ile sürdürmelidir.
Paris Komünü, silahlý halkýn otoritesini burjuvaziye karþý kullanmamýþ
olsaydý, bir gün olsun dayanabilir
miydi?****

"

* K. Marks, Burjuvazi ve Karþý-Devrim, Marks-Engels:
Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s: 169-173, Sol Yayýnlarý, Aralýk 1976.
** Saint-Simon, Lettres dun Habitant de Genéve à
ses Contemporains, Paris 1868.
*** F. Engels, Anti-Dühring, s. 371, Sol Yayýnlarý,
Ekim 1995.

Ama terör uzmanlarý için bunlarýn hiçbir önemi yoktur. Bugün ayakta kalabilmesi için herþeyi yaptýklarý burjuva toplumunun, ne kadar kahramanlara özgü bir toplum olmasa da, onu dünyaya getirmek için,
kahramanlýk, özveri, terör, iç savaþ ve dýþ
savaþlar gene de zorunlu olmuþ***** olmasý da onlarýn uzmanlýk alanýnýn dýþýnda
kalmaktadýr. Onlar için terörün kan dökücülüðünden baþka birþey yoktur. Onlarýn
bu tutumlarýnýn temelinde silahlanmýþ proletarya korkusu yatmaktadýr. Bu nedenle,
her fýrsatta, devrimi, devrimci mücadeleyi
karalamak, küçültmek, kitlelerin gözünde
kan dökücülük olarak görülmesini saðlamak için ellerinden geleni yaparlar. Ne de
olsa onlar, kýzýl teröre karþý beyaz terör
ün çocuklarýdýrlar. Onlarýn en büyük korkusu, proletaryadýr, proletarya iktidarýdýr,
proletarya diktatörlüðüdür.
Marksizm-Leninizm açýsýndan yalýn bir
terör sorunu yoktur. Devrimci terör, devrimin düþmanlarýna karþý en etkin silahtýr.
Marksizm-Leninizmin karþý olduðu devrimci terör deðil, bireysel terördür.
Bireysel terör, ister salt intikam duygularýyla gerçekleþtirilmiþ olsun, ister ayný intikam duygularý ile bir yöntem haline getirilmiþ olsun, her durumda Marksizm-Leninizm dýþý bir olgudur.
Bireysel terörizm, egemen sýnýflarýn her
türlü baský ve terörünün halk kitlelerinde yaratmýþ olduðu kin ve intikam duygularýný harekete geçirici, kýzýþtýrýcý bir
yöntemdir ve suikastler, bombalamalar vb.
silahlý eylemler bu yöntemin bir aracýdýr.
Marksizm-Leninizmin politik mücadele biçimi olarak reddettiði, dýþladýðý da bu bireysel terörizmdir. Hiç kimse, bireysel terörizm
ile devrimci terörü, kýyýcýlýk, kan dökücülük gibi benzeþtirmelerle bir ve ayný kefeye koyamaz.
Ancak bugün ülkemizdeki küçük-burjuvalar, 1977-1980 dönemindeki devrim ile
karþý-devrim arasýndaki savaþtan terörize
olmuþlardýr. Faþist milislerin kitleyi yýldýrmak, sindirmek amacýyla gerçekleþtirdikleri
terör eylemleri karþýsýnda geri çekilmiþler**** F. Engels, Otorite Üzerine, Marks-Engels, Seçme Yapýtlar, Cilt: II, s: 452, Sol Yayýnlarý, Temmuz
1977.
***** K. Marks, Louis Bonaparteýn 18 Brumairei,
Marks-Engels, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s. 479, Aralýk
1979.
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dir. Pek çok iþbirlikçi burjuva gibi, küçükburjuva aydýnlarýnýn bir bölümü de, faþist terör karþýsýnda yurtdýþýna kaçmýþlardýr. Onlar, bu korkuyla, her türlü teröre karþý olma sloganýný yaratmýþlardýr. T. Özalýn 12
Eylül öncesine döneriz tehdidinin en büyük
destekçisi yine onlar olmuþtur. Onlara göre,
karþý-devrimci ya da faþist teröre karþý çýkýlýrken, devrimci terörü savunmak çifte
standarttýr. Bu yüzden onlar, nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsýn her türlü teröre karþý olunmasýný isterler. En genel ifadeyle, onlar her türlü þiddete (zor) karþýdýrlar. Politik mücadeleden zorun dýþlanmasý
gerektiðini savunurlar. Týpký Eugen Dühring
gibi, onlar için de, zor, mutlak kötülüktür, ilk zor eylemi, ilk günahtýr; bütün
doðal ve toplumsal yasalar zor tarafýndan,
bu iblisçe güç tarafýndan rezilce bozulmuþtur!
... zorun tarihte ekonomik evrim
karþýsýnda oynadýðý rol açýktýr. Ýlkin
her siyasal zor, önce toplumsal nitelikte ekonomik bir göreve dayanýr ve
ilkel topluluklarýn daðýlmasýnýn toplum üyelerini özel üreticiler durumuna dönüþtürdüðü, yani onlarý ortak
toplumsal görevlerin yöneticilerine
daha da yabancý kýldýðý ölçüde artar.
Ýkinci olarak, toplumdan baðýmsýz kýlýndýktan, hizmetkar durumundan
efendi durumuna geldikten sonra siyasal zor, iki yönde etkili olabilir. Ya
normal ekonomik evrim yönünde;
bu durumda, ikisi arasýnda bir çatýþma yoktur, ekonomik evrim hýzlanýr.
Ya da zor, ekonomik evrime karþý çýkar ve bu durumda, birkaç istisna
dýþýnda, ekonomik evrim karþýsýnda
her zaman yenik düþer.*
Eðer zorun tarihteki rolü buysa, hiç
kimse zoru, mutlak kötülük, kan dökücülük, kýyýcýlýk diyerek bir yana býrakamaz. Aksi halde tarihsel gerçeklikten kopar
ve kendi öznel istemlerini tarihsel gerçeklermiþ gibi sunmak durumunda kalýrlar. Bu
da öznelcilikten baþka birþey deðildir. Bundan ötesi tümüyle küçük-burjuva aydýn yanýlsamasýndan ibarettir.
1977-80 dönemindeki devrim ve karþýdevrim arasýndaki savaþý ve 12 Eylül terörünü yaþamýþ küçük-burjuva aydýnlar, askeri
* F. Engels, Anti-Dühring, s. 271.

yönetime karþý sivil toplumcu olurlarken,
ayný zamanda her türlü teröre karþý olmuþlardýr. Onlar için, kýzýl terör de, beyaz
terör de terördür, terörün, teröristin
iyisi kötüsü, saðcýsý solcusu olmaz!
Bu mantýkla, 1990larda dünyanýn globalleþtiðine, dolayýsýyla büyük emperyalist
ülkelerin bir araya gelerek, dünyayý global
refah ve özgürlük içinde yöneteceðine
inanmýþlardý. Globalleþen dünyada, devrimler ve karþý-devrimler olmayacaðý gibi,
toplumsal çatýþmalar da olmayacaktý. Bütün
yapýlmasý gereken, global ve yerel ölçekte, zoru dýþlayan bir toplumsal sözleþme
(consensus) oluþturmaktan ibaretti. Sol,
kendisiyle hesaplaþmalýydý, stalinizmden
kendisini arýndýrmalýydý ve bunun sonucu olarak da proletarya diktatörlüðü terk
edilmeliydi. Hümanist, demokrat ve hatta çevreci bir sol, globalleþen dünyada,
yeni milenyumda hak ettiði yeri almalýydý!
Ama ne yazýk ki tarih, onlarýn istediði gibi deðil, kendi evrimini izledi. Emperyalizm,
her zamanki gibi, hegemonyacý, yayýlmacý
ve saldýrgan niteliðini bir kez daha ortaya
koydu.
Ýþte bu ortamda Ýstanbulda þeriatçýlarýn
gerçekleþtirdiði intihar eylemlerinin terörü,
bir kez daha emperyalizmin niteliðini gizlemek için, küçük-burjuva aydýnlarýnýn aymazlýðýný, çarpýk tarih anlayýþlarýný ortaya koymak için bulunmaz bir fýrsat olmuþtur. Bir
de buna evrimci þeriatçý AKP iktidarýna
yaranmak çabasý eklendiðinde, tam bir
medya terörü ortaya çýkmýþtýr. Ama onlar, terör kurbaný musevi vatandaþlarýn
cenaze törenine birkaç yüz kiþinin katýlmasýnýn nedenlerini havanýn yaðmurlu olmasýnda aramaktan; sendikalarýn giriþimiyle yapýlan terörü telin mitingine, solun
katkýsýna raðmen, birkaç bin kiþinin katýlmasýndan ders çýkaramayacak kadar körleþmiþlerdir.
Irak iþgalinin Amerikan emperyalizmine
ve onun iþbirlikçilerine karþý halkta yaratmýþ
olduðu tepkiyi, kýzgýnlýðý görmeyenler, cenaze törenlerine, mitinglere katýlýmýn sözü edilmeye deðmeyecek kadar az olmasýný anlayamayacaklardýr. Yine onlar, yapýlan tüm
karþý propagandalara raðmen, 11 Eylül olaylarýnýn dünya çapýnda yarattýðý sempatiyi de
anlayamamýþlardýr. Bir Amerikan kuruluþunun yaptýðý kamuoyu araþtýrmasýnda
Türkiye insanýnýn %72sinin Amerikan em-
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peryalizmini en büyük tehlike olarak görmesini de anlamamýþlardýr.
Amerikan emperyalizminin, Sovyetler
Birliðinin daðýtýlmýþlýðýndan sonra, dünya
çapýnda yürüttüðü buyurganlýklar, dayatmalar, her istediðini yapma tutumu dünya halklarýnda büyük bir tepki ve nefret uyandýrmýþtýr. Bu nedenle, Amerikan emperyalizmine
ve onun iþbirlikçilerine yönelik her türlü silahlý eylem, ister doðrudan Amerikan askerlerine yönelik olsun, ister islamcý terör
þeklinde olsun, halk kitlelerinde sempati yaratmaktadýr. Terör ve terörizm söylemleriyle görmezlikten gelinen bu olgudur.
Bu olgu, küçük-burjuva global aydýnlarý tarafýndan görmezlikten gelinirken, ülkemiz solunda öne çýkartýlan bir olgudur.
Bu durum, giderek yapýlan eylemleri abartan ve öven bir söylem yaratmýþtýr. Ýstanbul
daki þeriatçý terör eylemleri sonrasýnda bazý
sol yayýnlarda þunlar yazýlabilmiþtir:
Eylemlerin dördü de inançlarý
için kendini feda eden militanlar
tarafýndan intihar eylemi biçiminde
gerçekleþtirildi. Dört eylemde de
bombalarla donatýlmýþ araçlarýyla hedeflerinin üzerine dalýþ yapan savaþçýlar, eylemlerinin sonucunda hedeflerindeki binalarý büyük oranda
tahrip ederken, eylemler sonucunda 50yi aþkýn suçlu-suçsuz insan öldü...
Hedefi ve biçimi itibarýyla onaylamadýðýmýz bu eylemde hayatýný kaybeden halkýmýzdan insanlarýn yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. Onlar da
bilmelidirler ki, yakýnlarýnýn ölümünün sorumlusu, Amerika, Ýsrail ve
AKP iktidarýdýr. Yakýnlarýnýn ölümünden onlarý sorumlu tutmalýdýrlar.*
(abç)

$

* Ekmek ve Adalet, Bombalar kime ne diyor? Bombalar hakkýnda kim ne diyor?, Sayý: 87, 23 Kasým
2003.
Ayný derginin ayný sayýsýnda yayýnlanan diðer bir
yazýda (Kim Yaptý?) ise þunlar söylenmektedir:
Çeþitli dönemlerde, islamcý, polis, ordu tarafýndan yapýlan açýklamalarý aþaðýya aktarýyoruz. Bakýn
görün, þeriatçýlarý kim büyütmüþ, eðitmiþ. Bakýn
görün, suçsuz halký katledenlerle ayný kafa yapýsýný taþýyanlar kimlerdir...
Ýstanbulda gördüklerimizi, þimdi burada okuduklarýnýzla birlikte düþünün! Suçsuz insanlarýmýzýn
cesetlerinin üzerinde; Tayyiplerin, Aksularýn ve terör terör deyip duran oligarþinin katil suratlarýný görüyor musunuz?!..

Bir baþka sol dergi ise, sempati ve sorumlusu kim?den öteye geçilerek þeriatçýlara akýl bile verebilmektedir:
Müslüman halklara yönelik þiddetin kaynaðý Yahudi dini deðil, bu
dinin Yahudi sermayesi eliyle bir saldýrganlýk ve iþgal stratejisine dönüþtürülmesi anlamýna gelen Siyonizmdir.
Dünya halklarýna savaþ ilan eden
ABD emperyalizmidir. Mücadele de
Yahudilik, Hristiyanlýk gibi dinleri ve
bu dinlere inanan insanlarý deðil, Ýsrail siyonizmini ve ABD emperyalizmini hedeflemelidir.**
Bütün bunlar yirmi yýlý aþkýn süregiden
ideolojisizliðin tipik sonuçlarýdýr.
Öncelikle herkes anlamak zorundadýr ki,
terör, zorun (þiddetin) yaratmýþ olduðu bir
sonuçtur. Her durumda, her zor eylemi, eylemin hedefi ve hedefi dýþýnda bir terör
ortaya çýkarýr. Bir zor eylemi sonucunda
ortaya çýkan terör, hedefte ve hedef dýþýndaki insanlarda korku, yýlgýnlýk, umutsuzluk, panik vb. duygular uyandýrýr. Ancak
bu terörün bir yüzüdür ve genellikle hümanist küçük-burjuvazinin öne çýkarttýðý
yüzüdür.
Terörün diðer yüzü ise, teröre maruz
kalan kesimlerde kin ve intikam duygularý uyandýrmasýdýr. Bu yönüyle terör, karþýterörü beraberinde getirir. Diðer bir ifadeyle,
þiddet þiddeti doðurur.
Her iki durumda da terör, insanlarýn duygularý ve düþünceleri üzerinde etkili olur. Bu
niteliðiyle terör, psikolojik niteliktedir. Yani
terör, duygularý ve düþünceleri etkiler ve onlarý baský altýna alýr.
Ýþte terörün bu özellikleri temel alýnarak yürütülen þiddet eylemlerinin belli bir
yönelim ve çizgi halini almasý durumunda
terörizmden söz etmek olanaklýdýr.
Terörizm ile terör birbirinden ayrýlmak
zorundadýr. Terörizm, terörün yaratmýþ olduðu sonuçlarý çýkýþ noktasý olarak alýr ve bu
sonuçlara ulaþmak amacýyla þiddet eylemlerinin yürütülmesi gerektiðini savunur. Bu
yönüyle terörizm, caydýrýcýlýk, misilleme, intikam alma, tehdit ve tepkinin dýþa vurumu
haline gelir. Bu nedenle terörizmin en tipik
siyasal ve felsefik ifadesi anarþizmde kendisini dýþa vurur. Marksizm-Leninizm anarþizmden ne denli uzaksa, terörizmden de
** Atýlým, Siyonizmin Eseri, Sayý: 61, 22 Kasým
2003.
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o denli uzaktýr. Mahir Çayan yoldaþ, silahlý propaganda kesin olarak terörizm deðildir. Bireysel terörizmden amaç ve biçim olarak farklýdýr derken, bu uzaklýðý
açýk biçimde ortaya koyar.
Bir kez daha belirtelim ki, THKP-Cnin
askeri-politik stratejisinde temel mücadele
biçimi olarak tanýmlanan silahlý propaganda, gerilla savaþýnýn devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak kullanýlmasýdýr.
Bu nedenden dolayý, THKP-Cnin bugüne kadar gerçekleþtirdiði sayýsýz bombalama eylemlerinin yarattýðý terörden söz
edilmesi olanaksýzdýr. THKP-Cnin eylemleri, her durumda devrimci politik niteliktedir
ve siyasi gerçekleri açýklamayý amaçlar.
Bombalama eylemleri hiçbir zaman ve hiçbir biçimde, terör yaratmayý amaçlamaz.
Gerçekleþtirilen silahlý eylemlerin karþý-devrimci saflarda yarattýðý dehþet, terör, korku
ve yýlgýnlýk, savaþýn devrimci niteliðinden doðan bir sonuçtur. Bu yönüyle gerilla savaþý,
askeri savaþ olarak, ayný zamanda düþman
saflarýnda psikolojik yýpranmaya yol açar.
Silahlý propagandanýn terörizmden amaç
olarak farklýlýðý, ayný zamanda biçim olarak
da farklýlýðý beraberinde getirir.
Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi,
kendi saldýrý noktalarý dýþýnda kalan
hedeflere yönelen ve halkýn saflarýna da zarar veren hiçbir maceraperestin ve gangsterin sorumluluðunu
üzerine almaz. Çocuk kaçýrmak, kadýnlara iliþmek, emperyalistlerle
doðrudan doðruya iliþkisi olmayan
kimselere, esnafa, parababasý bir
avuç hain dýþýndaki orta derecedeki
zenginlere, yani orta burjuvaziye saldýrmak, zarar vermek devrimci eylem
olamaz. Bunlar adi gangsterlik olaylarýdýr. Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi, bu gibi olaylarý þiddetle kýnar.
Amerikalý emperyalistlere, finans kapitalizmin temsilcilerine, zalimlere ve
halk düþmanlarýna yönelen her harekete ise saygý duyar ve bunlarý sonuna kadar destekler.*
Tüm bu açýklamalara ve tarihsel gerçeklere raðmen, çifte standart karþýtý saf demokrasi yanlýsý küçük-burjuva hümanistleri ortaya çýkarak, kendilerinin hangi amaç* THKC I Nolu Bülteni, 1971.

larla ve hangi biçimde yapýlýrsa yapýlsýn, her
türlü þiddete ve þiddet eylemine karþý olduklarýný iddia etmeyi sürdürebilirler. Onlarýn
ideali ya da ütopyasý, þiddetin olmadýðý,
herkesin özgürce yaþadýðý, korkunun ortadan kalktýðý bir dünyadýr. Böyle bir dünyanýn kurulabilmesinin, herkesin, her kesimin,
her sýnýfýn þiddetten ve þiddet eylemlerinden, istemsel ve gönüllü olarak vazgeçmesiyle olanaklý olacaðýný ileri sürerler. Can
Dündar gibilerinin söylediði gibi, þiddet bir
kültür sorunudur, dolayýsýyla þiddet kültürü ortadan kaldýrýldýðýnda, þiddet de ortadan kalkacaktýr! Ve dünyada sürekli barýþ
olacaktýr!
Bu hümanist ütopyalar, þiddetin istemsel bir þey olduðunu ya da kültür sorunu
olduðunu savladýðýndan, zorunlu olarak istem ile kültürün kaynaklarýna inmek zorundadýrlar. Ve bilmek zorundadýrlar ki, akli
dengesi yerinde olduðu sürece, her kiþinin
istemi, onun içinde yaþadýðý ekonomik, toplumsal ve siyasal iliþkiler ve bu iliþkilerin
ulaþmýþ olduðu düzey tarafýndan belirlenir.
Ayný þekilde kültür, içinde yaþanýlan ekonomik, toplumsal ve siyasal iliþkilerin bir
yansýsýdýr. Bu iliþkilerden baðýmsýz ve kendi kendine kültür dünyada mevcut olmadýðý gibi, tarihte de mevcut deðildir.
Bu nedenle, toplumsal ve siyasal iliþkileri
de son kertede belirleyen ekonomik iliþkiler
alanýndan iþe baþlamak gerekir. Ýnsanlarýn
içinde yaþadýklarý sosyo-ekonomik yapý tahlil
edilmeksizin, zorun ortaya çýkýþý ve geliþimi
açýklanamayacaðý gibi, tarihte oynadýðý rol
de anlaþýlamaz. Ezenlerin ve ezilenlerin, sömürenlerin ve sömürülenlerin, zenginlerin
ve fakirlerin, egemenlerin ve egemenlik altýnda olanlarýn varolduðu bir dünyada eþitlikten, adaletten vb. söz edilemez. Eþitsizliðin, adaletsizliðin olduðu yerde zorun ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdýr.
Bizatihi devlet, egemen sýnýflarýn baský
aygýtý, zor aygýtýdýr. Devlet, zorun örgütlenmiþliði ve sürekliliðidir. Anayasalar ve yasalar devlet zorunun meþrulaþtýrýlmasýnýn hukuki ifadeleridir; mahkemeler, devlet zorunun yasal ölçüler içinde uygulama araçlarýdýr; hapishaneler bu zorun uygulandýðý kiþilerin içinde bulunduklarý mekanlardýr; polis, jandarma ve ordu devlet zorunun doðrudan yürütücüleridirler.
Zorun (þiddetin) olmadýðý bir dünyadan
söz etmek, devletin, yasalarýn, mahkemelerin, hapishanelerin, polisin, askerin olmadý-
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ðý bir dünyadan söz etmek demektir. Bunlar ortadan kalkmadýkça, þiddetin ortadan
kaldýrýlabileceðine inanmak, dünyada, gökyüzünde bulunamayan tanrýyý Samanyolu
galaksisinde aramaya çýkan dindar astronota benzer.
Küçük-burjuva hümanistleri, þiddetin ortadan kalkmasýný istiyorlarsa, boþ hayallerle avunmak ve çevrelerini kandýrmak yerine, devletin, yasalarýn, mahkemelerin vb.
ortadan kalktýðý bir dünyanýn nasýl kurulabileceðine kafa yormalýdýrlar. Ve o zaman
bir kez daha göreceklerdir ki, þiddeti ortadan kaldýrmanýn tek yolu, sýnýflarýn ortadan
kaldýrýlmasýndan geçer.
Günümüzde þiddetin köklerini kapitalizmde, kapitalist üretimde aramak yerine,
kiþilerin kültüründe, düþüncesinde ara-

&

mak, en hafif deyimle, abesle iþtigaldir.
Ve bilinmelidir ki, hiçbir egemen sýnýf,
kendi egemenliðini kendi kendine býrakmaz, terk etmez. Proletarya dýþýnda hiçbir
sýnýf, kendisini sýnýf olarak ortadan kaldýramaz. Proletaryanýn sýnýflarý ortadan kaldýrabilmesinin yolu ise, siyasal iktidarý burjuvaziden almak ve devrimi sýnýfsýz toplumun
gerçekleþtirilmesine kadar sürekli kýlmaktýr.
Bu da komünist toplumdan baþka birþey
deðildir. Devrimci terör ise, bu tarihsel süreçte, insanlýðý gerçek ve kalýcý kurtuluþ yolundan döndürmeye çalýþanlara karþý uygulanan devrimci þiddettir. Terör ve terörizm üzerine yapýlan tüm tartýþmalar, akýlyürütmeler, son tahlilde, bu gerçeði gözlerden gizleme çabasýndan baþka birþey deðildir.
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Baþörtü Radikalleri
Türban Liberalleri

[Eþarp, Sýkmabaþ ve Türban]

Fransayý örnek alan Türkiye, din-devlet iliþkisi açýsýndan, Fransanýn
yaþadýðý hastalýklardan bir türlü kurtulamamanýn sýkýntýsýný çekmekte,
laiklik Türkiye Cumhuriyeti devletinin yumuþak karný olmayý sürdürmektedir...
Dinleri aþýndýrmaya yönelik laikçiliðin anayurdu Devrim Fransasýdýr.
Gerçekten Jakobenlerin Fransasýnda laiklik; ruhban sýnýfýna karþý, ruhban sýnýfýnýn yaþamdaki izlerini kazýmak için yapýlan kinci,
tepkici bir devrimin ürünüdür. Din merkezci bir anlayýþ gitmiþ, salt
akýlmerkezci militan bir anlayýþ gelmiþtir. Bu ise laiklik (laïcité) deðil,
laikçiliktir (laïcisme). Katý bir ideolojidir. (Yargýtay eski baþkaný Sami
Selçukun adli yýl açýþ konuþmasý, 1999)
T. Özalýn 1983 seçimlerini %45,1 oy oranýyla kazandýktan sonra, ANAPý oluþturduðunu iddia ettiði dört eðilimden biri için,
yani islamcý, dindar ya da þeriatçý kesimlerin istemleri doðrultusunda üniversitelerde baþörtünün serbest býrakýlmasý gündeme gelmiþtir. Ancak Danýþtay kararý ve
derin devletin muhalefetiyle birlikte baþörtüsü serbetliði yerini türbana býrakmýþtýr.
YÖK kurucusu, yaratýcýsý ve baþkaný olan
Ýhsan Doðrumacýnýn keþfi ile baþörtüsü sorunu türban sorununa dönüþtürülmüþ ve
türbanýn modern giyim tarzý olduðu Vakkodan alýnan yazýyla onaylanmýþtýr.
Ýhsan Doðramacýnýn bu türban keþfi
fazla uzun yaþayamamýþ, 1989 yýlýnda Anayasa Mahkemesinin kararý ile yasaklanmýþtýr. Bu tarihten itibaren türban sorunu, þeriatçý kesimlerin her fýrsatta gündeme getirdikleri, her türden eylemin konusu yaptýklarý
bir dönem baþlatmýþtýr. Ancak süreç, þeriatçýlarýn türban sorunu karþýsýndaki tutumlarýndan daha çok, medyada köþeleri kapmýþ olan küçük-burjuvalarýn türban sorunu karþýsýndaki tutumlarýyla belirlenmiþtir.
Bu nedenle, türban sorunu, týpký AB soru-

nu ya da Kýbrýs sorunu gibi, her koþulda
bu küçük-burjuvalarýn medyanýn manþetlerine çýkarttýklarý oranda insanlarýn gündem maddesi olmuþtur.
Medyanýn köþe tutmuþ yazarlarýnýn
türban sorunu karþýsýndaki tutumlarý da,
kendilerine akredite veren kesimlerin tutumunun medyatik yansýlarý durumundadýr.
Artýk gerici Arap rejimlerinin kendisine
pahalýya mal olduðunu düþünen ve bu nedenle deðiþikliðe ihtiyaç duyan Amerikan
emperyalizminin bir propaganda ve manipülasyon aracý olarak kullandýðý Türkiye islam dünyasýnýn model ülkesidir þablonunun medyadaki uzantýlarý için türban sorunu mevcut deðildir. Onlara göre sorun,
þeriatçýlýk sorunu deðil, baþörtüsü sorunudur ve kendi anneleri, büyükanneleri
baþörtüsü taktýklarý için þeriatçý olamayacaklarýna göre, baþörtüsünün üniversitelerde
serbest býrakýlmasýný isteyenler de þeriatçý
olamaz, dolayýsýyla bu sorun ortadan kaldýrýlmalýdýr! (Bu imanla yazýlan yazýlarda
büyük bir özenle türban yerine baþörtüsü sözcüðü kullanýlmaktadýr.)
Bu medya uzantýlarý, türban sorunu
karþýsýnda en radikal tutumu alan kesim-

'
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dir. Onlar, sorunun özünün kemalist cumhuriyet olduðunu tespit etmiþler ve kemalist cumhuriyetin yumuþak karnýnýn
da baþörtüsü sorunu olduðunu görmüþlerdir. Bu yumuþak karýndan yapýlacak bir
huruç harekâtý ile kemalist cumhuriyet
ten sonsuza kadar kurtulmak olanaklý olacaktýr.
Amerikan emperyalizminden akreditasyon* almýþ bu köþe yazarlarý öylesine radikaldirler ki, hiçbir yazýlarýnda türban sözcüðüne yer vermezler. Bunun yerine, þeriatçýlarýn kullandýðý baþörtüsü sözcüðünü
kullanýrlar. Böylece kendilerine, baþörtüsü
nün günlük ve olaðan anlamý (tülbent, eþarp
vb. ile baþý örtmek) ile þeriatçý anlamý (tesettür) arasýnda kolayca demagoji yapabilecekleri bir alan oluþtururlar.
Bu radikal baþörtücülerin baþýnda M.
Ali Briand, Cengiz Çandar, Ertuðrul Özkök
gibi Amerikan emperyalizminin bildik medyatikleri yanýnda, Ýsmet Berkan gibi yeminli anti-kemalistler de yer almaktadýr.
Liberal türbancýlar ise, medyatik ve
politik her türden islamcýlar ya da þeriatçýlardýr. Bunlar takýyye alýþkanlýklarý nedeniyle olduðu kadar, amaca evrimci tarzda
ulaþma politikalarý nedeniyle de liberal bir
tutum sergilerler. Bunlar için baþörtüsü sorunu da, türban sorunu da bir ve aynýdýr, dolayýsýyla hangisinin kullanýldýðýnýn çok
fazla önemi yoktur. Onlar için, üniversitelerde (ve Anayasa Mahkemesi kararý ile kamusal alanlarda) ister baþörtüsü denilsin,
ister türban denilsin, tesettürün serbest býrakýlmasý önemlidir. Bunlarýn liberalliðinin
sýnýrýný ise radikal baþörtücüler çizmektedir. Radikal baþörtücüler önde gözüktükleri sürece onlar liberal görünmeye özen
gösterirler. Aksi halde liberalizm yerini eylemli radikalizme býrakmaktadýr.
Oysa sorun, þeriatçýlar için hiçbir biçimde baþörtüsü ya da türban sorunu deðildir. Sorun, islami yaþam tarzý sorunudur
ve bunun bir parçasý olarak, adýna ister
baþörtüsü denilsin, ister türban denilsin,
her durumda tesettür (örtünme) sorunudur.
Þeriatçý kesimlerin kendi söylemleri ile ifade edersek sorun, herkesin kendi inancýna göre yaþamasý ve buna baðlý olarak
herkesin kendi istediði hukuku seçmesi



* Akreditasyon, yetkili, resmen tanýnmýþ, herkes tarafýndan kabul edilen anlamýna gelmektedir.
Türkçede bu sözcüðün normal karþýlýðý ruhsattýr.

sorunudur.
Burada göze çarpan olgu ise, tüm þeriat
istemlerinin çýkýþ noktasýnda kadýnýn ve
kadýnla ilgili konularýn yer almasýdýr. Müslüman bir ülkede doðmuþ herkesin bildiði
gerçek ise, islamiyetin tam uygulamasý iddiasýnda olan þeriat devletinde hiçbir hakka,
hukuka sahip olmayan da kadýndýr. Böylesine açýk zýtlýða raðmen, tüm þeriat istemlerinin ilk halkasý yine de kadýn olmaktadýr.
Þeriatçý kaynaklarýn da açýkça ifade ettiði gibi, baþörtüsü konusu Kurandaki iki
ayetten kaynaklanýr.
Kuranýn 59. ayetinde (Ahzab suresi) þöyle denilmektedir:
Ey Peygamber eþlerine, kýzlarýna
ve müminlerin kadýnlarýna dýþ örtülerini üstlerine almalarýný söyle, onlarýn tanýnmasý ve incitilmemesi için en
elveriþli olan budur. Allah baðýþlayandýr esirgeyendir.
Ýkincisi ise 31. ayet, yani Nur suresidir.
Mümin kadýnlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) kaçýrsýnlar ýrzlarýný korusunlar. Görünen kýsýmlarý müstesna olmak üzere ziynetlerini teþhir etmesinler. Baþörtülerini
yakalarýnýn üzerine koysunlar...
Görüldüðü gibi, örtünme (tesettür) bir
bütün olarak yüz, eller ve ayaklar dýþýnda
bütün vücudun örtünmesidir. Þeriatçýlara
göre, yüz, eller ve ayaklar dýþýnda bütün
vücudun uygun elbiselerle örtünmesi farzdýr. Farz ise, bir keyfiyet, bir tercih konusu
deðil, bir zorunluluktur.
Bu zorunluluk (farz), insanlarýn gözleri
ve elleri ile de zina yapabilecekleri varsayýmýna dayandýrýlmýþtýr. Buna göz ve el
zinasý adý verilmektedir. Göz zinasý, cinsi
arzu ile bakmak; el zinasý, cinsi arzu ile
dokunmaktýr. Bu nedene baðlanarak, kadýnlarýn cinsi arzu oluþturan bölgelerinin
örtülmesi (tesettür) ve ayný arzuya yol açabilecek her türlü temasýn kesilmesi zorunlu kabul edilmektedir. Bunu yapmayan kadýn, islamî namus ve iffetten yoksun demektir, dolayýsýyla namussuz ve iffetsizdir!
Bu açýk tanýmlamalarda görüleceði gibi,
islamiyet, müslüman erkekin her türden
zinaya açýk olduðunu önsel olarak kabul
etmektedir. Ancak Adem ile Havvadan beri
erkeki zinaya sevk eden kadýn olarak
kabul edildiði için, zinaya karþý savaþ, kadýnýn tesettüre girmesiyle yürütülmektedir.
Ýslamî namus ve iffet kadýna aittir ve bunu
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erkeklerden korumak kadýna farz olunmuþtur.
Þüphesiz tüm bu þeriatçý namus ve iffetten yola çýkarak, günümüzde, iletiþim
teknolojisinin gelmiþ olduðu seviye ve globalleþen dünya söylemleriyle bile söylenecek çok söz bulunabilir. Göz zinasýna iliþkin, ciddi ya da gayri-ciddi bir çok söz söylemek de olanaklýdýr. Hatta tesettür modasýnýn yaratmýþ olduðu yeni islami kadýnýn
makyajýnýn nasýl bir namus ve iffet oluþturduðu konusunda da çok þey söylenebilir.
Ancak tüm bunlarýn, þeriat düþüncesini zerre kadar etkilemeyeceði de açýktýr.
Burada gözönünde bulundurulmasý gereken husus, Türkiye modeli ile diðer islam ülkeleri modeli arasýndaki farktýr. Diðer islam ülkelerindeki uygulamalarýn ne
olduðu ve sonuçta kadýnýn ve toplumsal
yaþamýn nasýl biçimlendirildiði ülkemizdeki
þeriatçý düþüncenin etkilediði kesimler açýsýndan fazlaca öneme sahip deðildir. Onlar,
asýl olarak Türkiye modelinin modasal tessettürüne bakmaktadýrlar.
Ýþte Türkiyedeki þeriatçýlarýn oportünist
ve revizyonist oluþlarý burada ortaya çýkmaktadýr. Doðal olarak radikal islamcýlar
ile bu revizyonist-oportünist islamcýlar arasýnda kýyasýya bir savaþ sürüp gitmektedir.
Türkiye modelinin sürdürücüleri olarak
görünen Türkiye tipi þeriatçýlar, 1969 yýlýnda Erbakanýn Konyadan baðýmsýz milletvekili olarak seçilmesiyle baþlayan bir sürecin
ürünüdürler. Ýzledikleri reformist ve evrimci
çizgi nedeniyle, þeriat düzenine geçiþ süreci uzun bir zaman dilimine yayýlmýþtýr. Özellikle Erbakan çizgisinin mevcut düzenin
kendi yasallýðý içinde (demokratik yollar denilen) iktidara gelmek ve bu iktidar aracýlýðýyla adým adým þeriat düzenine geçmek
þeklinde özetlenebilecek stratejisi, giderek
demokrasi gereði, þeriata uygun olmasa
da bir çok þeyin yapýlmasýný beraberinde getirmiþtir. Bu konuda kendi içlerinde yürüttükleri ideolojik tartýþma, yapýlanlarýn yasal yolun gereði olduðu iddiasý ile þeriata uygunsuzluðu arasýndaki bir tartýþma olagelmiþtir.
Bu tartýþmalar tarikatlar arasýnda yürütülmekle birlikte, islami düþünceye büyük
katkýlarý olan üstadlar da bu tartýþmalarda
yer alýr. Bugün AKPnin iki büyüðü, Tayyip
Erdoðan ile Abdullah Gülün fikri dünyasýný en çok etkileyen kiþi olarak sunulan ve
aralarýnda hoca-talebe iliþkisi bulunan

Necip Fazýl Kýsakürek bunlardan birisidir.*
Necip Fazýl Kýsakürek, Büyük Doðu
adýný verdiði tüm müslüman ülkeleri kapsayan islam devleti teorisini ve bunu gerçekleþtirmeyi hedefleyen islam inkýlâbýný þöyle açýklamaktadýr:
Büyük Doðu, Ýslâm içinde ne yeni bir mezhep, ne de yeni bir içtihat
kapýsý... Sadece Sünnet ve Cemaat
Ehli tabirinin ifadelendirdiði mutlak
ve pazarlýksýz çerçeve içinde, olanca
saffet ve asliyetiyle Ýslâmiyete yol açma geçidi; ve çoktanberi kaybedilmiþ
bulunan bu saffet ve asliyeti Yirmibirinci Asrýn eþiðinde eþya ve hadiselere tatbik etme iþi(dir).**
Abdullah Gül ve Tayyip Erdoðanýn düþünce hayatýný etkileyen Necip Fazýl Kýsakürekin bu þeriatçý Büyük Doðusunda aile
ve kadýn þöyle anlatýlmaktadýr.
Ýslâm Ýnkýlâbýnda aile, týpký bir
makinenin iyi iþleyip iþlemediðini
muayene eden bir mühendis gibi,
uzaktan ve devlet gözüyle murakabe
edilmesinden ibaret, zat-ül-harekeliðine kadar her ferdi ve her unsuriyle sýmsýký bir müdahale hedefidir...
Bu müdahalenin esaslarýnda, cemiyetin protoplazmasý olan muazzez
aile mefhumunu korumak; babayý,
* Abdullah Gülün Necip Fazýlla olan iliþkisi Yeni
Þafak gazetesinde þöyle anlatýlmaktadýr:
... daha ortaokulda iken Necip Fazýlla tanýþýyor.
Kayseri, Necip Fazýla en fazla sevgi duyulan bir
kent. Büyük Doðu Fikir Kulübünün davetlisi olarak
Necip Fazýl konferans vermek için Kayseriye geldiðinde onu hayranlýkla dinleyen delikanlýlar arasýnda Gül de vardý. Yakýn arkadaþý Mehmet Tekelioðlu
ile birlikte gittiði konferans, Gülün düþünce hayatýnda dönüm noktasý oldu. Yýllar sonra Üstadýn en yakýnýndaki gençler arasýna katýldý. (Yeni Þafak, 68li
Baþbakan, 17 Kasým 2002)
Yeri gelmiþken belirtelim ki, Tayyip Erdoðanýn
1985 yýlýnda önünde diz çöktüðü ve Talibanýn kafir dediði Afgan mücahidi Gülbeddin Hikmetyar,
Necip Fazýl Kýsakürek gibi þeriat oportünistlerindendir. Dolayýsýyla Necip Fazýl müridi Tayyip Erdoðan
için sayýn Hikmetyarýn önünde diz çökmek, Necip Fazýlýn önünde diz çökmekle ayný þeydir. Þeriatçý kesimlere göre, Hikmetyarla Tayyip arasýnda
hoca-talebe iliþkisi mevcut deðildir. Bu da aradaki tek fark gibi görünmektedir.
** Necip Fazýl Kýsakürek, Ýdeolocya Örgüsü.
Necip Fazýl Kýsakürekin Büyük Doðu teorisi,
ayný zamanda ÝBDA-Cnin isminde yer alan Büyük
Doðudur.



KURTULUÞ CEPHESÝ Kasým-Aralýk 2003



anneyi, evlâdý, zevci, zevceyi ve bütün yakýnlýk kademelerini birbirine
karþý her türlü ahlâkî emirler ve yasaklarla vazifelendirmek ve bu hususlarýn yerine gelmesi için gereken
aile ruhunu elifbesinden baþlýyarak
fasýl fasýl tedvin etmek iþi vardýr.
Ýslâm inkýlâbýnda, devlet tesisi olarak, müstakil bir aile zabýtasý ve
mecburî aile kurslarý, tohumun aðacý ve aðacýn yemiþi elde edilinceye
kadar muvakkat teþkilâtýn esas þubelerinden olacaktýr.
Ýzdivaç müessesesi, en genç yaþlarda adetâ mecburiyet belirtecek
þekilde devlet tarafýndan himaye edilecektir...
Bu inkýlâbýn kadýnlarý, cihanýn
en zarif ve en cazibeli kadýnlarý
olacaktýr.
Bu inkýlâbýn kadýnlarý, kutsî ölçünün örtmeðe mecbursun! dediði her
noktalarýný örtecekler ve örtmeye
mecbur deðilsin! dediði hiçbir noktalarýný örtmeye zorlanmayacaklardýr.
Bu inkýlâbýn kadýnlarý, böylece ve
anlayanlarca, kadýnlýk mefhumunun
heykelleþtirdiði en derin ve esrarlý
hicap ifadesi içinde cemiyet zeminini süsliyeceklerdir.
Bu inkýlâbýn kadýnlarýnda vekâr,
hayâ, iffet, mâna, þahsiyet, eda, öyle
cömert bir ifade baðlýyacaktýr ki, dünyanýn en havaî erkeði bile yüzlerine
bakarken ürperecek, onlara karþý
hürmetten baþka bir þey duymýyacaktýr.
Bu inkýlâbýn kadýnlarýndan, yüzde
yüz Ýslâmî çerçeve içinde ve bilhassa kendi, cinsi üzerinde yetiþtiricilik
vazifesiyle, muallim çýkacak, doktor
çýkacak, hastabakýcý çýkacak, muharrir çýkacak, sanatkâr çýkacak, âlim çýkacak; ve bilhassa fahiþe çýkmýyacak,
bar artisti çýkmýyacak, sarhoþ þarkýcý
çýkmýyacak, göbek atýcý çýkmýyacak
ve nihayet baþýboþ iþçi ve memur
yaftasý altýnda cinsiyetini azmanlýða
götürmüþ pislik ve yýrtýklýk nevilerinden hiçbirisi çýkmýyacaktýr.
Ýslâm inkýlâbý, üreme ve türeme
dâvasýnda, sistemli bir çalýþmayla, 40
milyonluk bir kalabalýðý çeyrek asýr
içinde 80 milyonun üstüne çýkarmayý
taahhüt ve tefekkül edici bir hamle

ruhuna maliktir.*
Ýþte Necip Fazýl hocanýn islam inkýlâbýyla kurulacak olan Büyük Doðu Ýslam
Cumhuriyetinde aile ve kadýn böyle anlatýlmaktadýr.
Görüleceði gibi, Necip Fazýl Kýsakürek,
bir yandan ahlaki emirler ve yasaklarla aileyi biçimlendirirken, diðer yandan bu yasaklara uyulup uyulmadýðýný denetlemek
için müstekil bir aile zabýtasý da oluþturmaktadýr. En genç yaþta adeta mecburiyetle evlilik oluþturulurken, kadýnlar cihanýn en zarif ve en cazibeli kadýnlarý olarak
nüfusu ikiye katlamakla memurdur.
Ýþte günümüzde AKP tarafýndan temsil
edilen liberal türbancýlar Necip Fazýl Kýsakürekin bu aile ve kadýn teorisinin pratiðini
yapmaktadýrlar. Modacý çizgiler taþýyan tesettürler içinde, zarif ve cazibeli kadýn
portresi çizen AKP yöneticilerinin eþleri,
kadýnýn yükseliþi, toplumdaki gerçek yerini alýþýnýn örnekleri olarak sunulmaktadýr.
En genç yaþta evlendirilen, üreyen ve türeyen islami kadýn, zarif ve cazibeli oluþuyla erkekleri ürperterek hürmet görecektir! Doðduðu andan itibaren sürekli horlanmýþ, iteklenmiþ, dövülmüþ, hizmetçi gibi
kullanýlmýþ yoksul kadýnlarýn, böylesi bir
hürmeti (cennet) vaad edenlere yönelmelerine de þaþýrmamak gerekir. Onlardan
istenen tek þey, tesettüre girip, olabilecek
en moda tesettür giysileri alarak, her türlü
makyaj malzemesini kullanarak zarif ve cazibeli olmaya çalýþmaktýr. Gerisi þeriatçý
topluluklarýn içine girmekten ibarettir. Bu
topluluk içinde yeni hayat ve hayat tarzý (ve cennet) onlarý beklemektedir.
Ýþte ÖD Partisinin insanlara yenisi gerekli dediði ütopya da böylece oluþmuþ
bulunmaktadýr.
Bu Necip Fazýl Kýsakürekin Büyük Doðu hikayesi, radikal baþörtücülerin baþörtüsü yasaðý da neymiþ dedikleri islam
inkýlâbýnýn bir parçasýdýr. Bütünü ise, aileden kadýna, bireyden topluma her kesimin
ve her alanýn doðrudan islami devlet tarafýndan müdahale edildiði, islami devletin
toplum mühendisliðýni yaptýðý bir toplumsal düzendir. Globalizm yandaþý, ekonomide, toplumsa iliþkilerde ve politikada liberalizm taraftarý küçük-burjuva medyatiklerinin radikal biçimde destekledikleri baþ* Necip Fazýl Kýsakürek, Ýdeolocya Örgüsü.
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örtüsünün gerçekliði budur.
Onlar, Jakoben Fransasýndan gelen, katý bir ideoloji olarak tanýmladýklarý laikliðe
karþý çýkarken, liberal türbancýlarý kendilerinin doðal müttefiki olarak düþünmektedirler. Bu doðal müttefikler, kaçýnýlmaz
olarak katý ideolojinin kemalizm olduðunda birleþmektedirler. Böylece türban, baþörtüsü ya da tesettür sorunu,
giderek kemalizm sorununa dönüþtürülmektedir. Bu dönüþtürmede en büyük araç
ise, kemalizmin bir ideoloji olduðu, resmi ideoloji olduðu, devletin ideolojisi olduðu saptýrmasýdýr. Bu ideolojiden kurtulduklarýnda varýlacak yer ise muhteliftir:
Büyük Doðunun kafasýnda, bir
Mebuslar Meclisi deðil, bir Yüceler
Kurultayý yaþamakta; ve bu Yüceler
Kurultayýnýn kürsüsünde Hâkimiyet
milletindir levhasý yerine Hâkimiyet
hakkýndýr düsturu ýþýldamaktadýr.*
Böylece mevcut devletin ideolojisi olarak ilan edilen kemalizmin yerine þeriatçýlýk bir alternatifken, radikal baþörtücüler
için globalizm ve kozmopolitizm alternatif olarak sunulmaya çalýþýlmaktadýr.
Her iki kesim de kendisinin akýllý olduðuna inanýr. Akýllý olduklarý için de, diðer tarafý kendi amaçlarý doðrultusunda
kullandýklarýný düþünürler. Yaptýklarý ise,
düþmanýmýn düþmaný dostumdur politikasýndan baþka birþey deðildir.
Türban ya da globalist küçük-burjuvanýn baþörtüsü dediði sorunun kemalizm sorunu haline dönüþtürülmesi basit bir
demagoji ya da saptýrma deðildir. Onlar,
kemalizmi ideoloji olarak sunarken, gerçek hedefleri laikliktir, onlarýn deyiþiyle Jakoben laikliktir.
Laiklik, dini kiþisel bir soruna indirgeyerek, devlet ve politika alanýnýn dýþýna çýkartmaktýr. Yüzlerce yýl hukuktan eðitime, sanattan edebiyata kadar toplumsal yaþamýn her
alanýný etkilemiþ ve þekillendirmiþ olan dinin kamusal alandan uzaklaþtýrýlmasý, ayný
zamanda bu alanlarýn yeniden biçimlenmesi demektir. Bu yönüyle laiklik, tüm toplumsal ve siyasal yaþamý deðiþtirici özelliðe sahiptir. Karþý olunan laiklik kendine özgü bir
yaþam biçimi oluþturmaktadýr ve feodal, ataerkil iliþkilerin tasfiyesi demektir.
Þeriatçýlarýn laikliðe karþý oluþlarý kolay* Necip Fazýl Kýsakürek, Ýdeolocya Örgüsü.

ca anlaþýlabilecek birþeydir. Ülkemizde en
çok kafalarý karýþtýran ise, globalist, uygarlýk projesi AB yandaþý olduklarýný ilan
eden radikal baþörtücü köþe yazarlarýnýn
ve küçük-burjuva entelektüellerinin, laiklik
karþýtý oluþlarýdýr. Bu öylesine bir karþýtlýktýr
ki, AKPnin belli alanlarda baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý istemine karþý, tümüyle
serbest býrakýlmasý istemini ortaya atabilecek büyüklüktedir.
Þeriatçýlar gibi globalist küçük-burjuva
entelektüelleri de amaçlarýna evrimci bir
politika izleyerek ulaþmaya çalýþmaktadýrlar.
Bu nedenle, daha geniþ bir kitleyi etkileyebileceklerini ve harekete geçirebileceklerini
düþündükleri sorunlarý ve konularý öne çýkarýrlar. Bu alanlarda saðlanacak ilerlemelerle amaçlarýna daha kolay ve emin adýmlarla ilerleyeceklerini hesaplarlar.
Ayný kesimler 1980lerde kemalist devletçilikin oluþturmuþ olduðu bürokratik ve
hukuki yapýyý deðiþtirebilmek için, devletçiliði ithal ikameci sanayileþme olarak sunmuþlar ve yaþanan ekonomik bunalýmýn
tüm sorumluluðunu bu sanayileþme modeline yüklemiþlerdir. Buna alternatif olarak
ise ihracata yönelik sanayileþme modeli sunulmuþtur. Bu yolla gümrük tarifeleri
liberalize edilmiþ, Türk Parasýný Koruma
Kanunu iptal edilmiþ ve her türlü emperyalist ülke mallarýnýn ithalatý için koþullar hazýrlanmýþtýr. Bugün de benzer bir sol gösterip sað vurma yolu izlenmektedir.
Radikal baþörtücü globalist küçükburjuvalarýn amacý, eski ve gelenekselleþmiþ
iþbirlikçi burjuvazi kastýný daðýtmak ve yerine dinamik, iþbitirici, çaðdaþ, global küçük-burjuvalarý yeni iþbirlikçi olarak geçirmektir. Amerikan emperyalizminin yenisömürgecilik yöntemleriyle geliþtirdiði iþbirlikçi burjuvazinin giderek pahalýya malolmasý karþýsýnda daha ucuz iþbirlikçi arayýþýnýn desteðini almaya çalýþan bu yeni iþbirlikçi adaylarý, hizmetler sektöründeki etkinliklerine eþdeðer siyasal güç peþine düþmüþlerdir. Cem Boynerin YDHsý ile ilk çýkýþýný
yapan bu küçük-burjuvalar, olaðan yollarla,
yani seçim yoluyla siyasal güce ulaþamayacaklarýný görmüþlerdir. Son bir çabayla, Kemal Derviþ cilasýyla oluþturmaya çalýþtýklarý
Ýsmail Cemli rüya timi operasyonuna giriþmiþlerse de baþarýlý olamamýþlardýr. Böylece son ve tek çýkar yol olarak, devleti yöneten bürokrasiye (sivil ve askeri) kendi
adamlarýný, daha tam ifadeyle kendilerini
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yerleþtirmeye yönelmiþlerdir. Bu ise, mevcut hukuki ve hiyerarþik yapý içinde gerçekleþtirilemeyecek niteliktedir. Bu yüzden, sivil
ve askeri bürokratik hiyerarþiyi delmek
için, onun üstünde yükseldiði hukuki yapýnýn deðiþtirilmesi gerekmektedir. Devlet
bir kamu gücü olduðu için de, kamusal
alan gündemin ilk sýrasýna yükselmektedir.
Bu iþbirlikçi adayý küçük-burjuvalar, her
durumda devletin küçültülmesi propagandasý yaparlar. Bilmektedirler ki, bu devletin
ve onun bürokrasisinin (sivil ve askeri) yumuþak karný türbandýr. Türban sorunu
karþýsýnda uzun süre dayanamayacaklarýný
varsaydýklarýndan, hukuki yapýnýn deðiþtirilmesi için bu sorunu sürekli gündemde tutmaktadýrlar.
Onlara göre, hukuki yapý (kemalist ideolojiye dayanan bir yapýdýr) deðiþimine karþý sivil ve askeri bürokrasiden gelen direniþ,
tümüyle psikolojiktir. Eðer türban konusunda serbestlik saðlanýr ve dünya yýkýlmazsa, istedikleri düzenlemeleri daha kolay kabul ettireceklerine inanmýþlardýr. T.
Özal mantýðýyla, anayasayý birkez delmekle birþey olmazý gösterebildikleri oranda
ilerleme saðlayacaklarýný düþünmektedirler.
Bu, onlarýn þeriatçýlýðý tehlike olarak
görmedikleri anlamýna gelmemektedir. Onlarýn düþüncesine göre, türban konusunda yapýlacak yeni bir düzenleme, bürokrasinin kendini koruma içgüdüsü ile þeriatçýlýða karþý yeni önlemleri de beraberinde getirecektir. Ancak bunun fazlaca önemi yoktur. Ertuðrul Özkökün deyiþiyle, ne de olsa
ordu var!. Ýçinde yer alacaklarýný varsaydýklarý devlet, o gün geldiðinde gereðini yapacaktýr!
Bunlar uzun vadeli hesaplardýr. O zamana kadar da, baþörtüsü konusunda radikal tutum sergileyerek, küçük-büyük bir takým ticari avantajlar saðlamak peþindedirler.
AKP dalkavukluðu bu kesimlerin kýsa vadeli
ticari çýkar hesaplarýnýn ürünüdür.* %5ci E.
Özkök bu çýkar hesaplarýnýn en tipik temsilcisidir. Murat Yetkinden Cengiz Çandara,
Ertuðrul Özkökten M. Ali Biranda, Ýsmet
Berkandan Cüneyt Ülsevere kadar uzanan
bir zincir oluþturmuþlardýr. Aydýn Doðanýn
medya holdingini oluþturan Hürriyet, Mil-
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* Bu radikal baþörtücüler AKP konusunda da kendine özgü bir söyleme sahiptirler. Tüm yazýlarýnda
AKP yerine AK Parti yazarak, AKPyi aklamaya,
ak göstermeye çalýþmaktadýrlar.

liyet ve Radikal gazeteleri, yeni iþbirlikçi
adayý küçük-burjuvalar ile bunlara dayanarak büyümeye çalýþan patronlarýnýn savaþ
araçlarýdýr. Cengiz Çandar yazýlý basýnda
Nazlý Ilýcak saflarýnda bu savaþa katýlýrken,
Yaðmur Atsýz gibi titreyerek soldan aslýna rücu edenler Türk-Ýslam sentezcisi gazetelerden savaþa katký yapmaktadýrlar.
Bu savaþýn ekonomik temeli ise, yenisömürgecilik yöntemleriyle geliþtirilen
iþbirlikçi-tekelci ticaret ve sanayi burjuvazisi karþýsýnda sürekli gerileyen ve yokolan
Anadolu tüccar ve esnafý ile yeni iþbirlikçi
adaylarýnýn kurmuþ olduklarý iliþkidir.
Anadolu kaplanlarý vs. olarak adlandýrýlan küçük ve orta sermaye kesimleri, ithal
ikameci sanayileþme döneminde büyük ölçüde ekonomik güçlerini yitirmiþlerdir. Emperyalizme baðýmlý sanayi kollarýnýn kurulduðu ilk dönemde, bu sanayilerin yan sanayileri olarak faaliyet gösteren bazý küçük ve
orta sermaye kesimleri ile bu dýþa baðýmlý
sanayilerin Anadolu daðýtýmcýsý olan tüccar
ve esnaf 1970 sonrasýnda giderek bu iliþkilerden dýþlanmaya baþlamýþtýr. Özellikle otomotiv sanayindeki iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin kendi daðýtým þebekesini kurmasýyla
birlikte küçük ve orta sermaye kesimleri
muhalefete geçmiþlerdir. Benzer bir durum
tüketim mallarý sektöründe de ortaya çýkmýþtýr. Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazinin tüketim
mallarý üreten kesimleri giderek tüccar ve
esnafýn kâr oranlarýný düþürürken, diðer yandan hangi ürünü satacaklarýna da karar vermeye baþlamýþtýr. 1980 sonrasýnda ithalatýn
serbest býrakýlmasýyla birlikte süper marketler ve hiper marketlerin açýlmasý, Anadolu
tüccar ve esnafýný iflasa yöneltmiþtir.
1990 sonrasýnda, özellikle DYP-RP koalisyon hükümeti döneminde holdingleþmeye
ve süpermarketleþmeye yönelen Anadolu
kaplanlarý, temel tüketim mallarý alanýnda güçlenmeye baþlamýþlardýr. Birbiri ardýna kurulan marketler ve maðazalar zinciri,
islami sermaye kesimlerinin yeniden güçlenmesine yol açmýþtýr. Beyaz Türklerin
alýþ-veriþ yaptýðý Galeria türü centerlarýn
karþýsýnda Yim-Paþ, Çetinkaya türü maðazalar ve marketler zinciri öteki Türkiyenin
tüketim mallarý daðýtým tekeli haline gelmiþlerdir. Ýhlas Holdingin koladan medya alanýna kadar deðiþik alanlarda yaptýðý yatýrým
hamlesi, islami sermayenin ticaret alaný yanýnda sanayi ve medya alanýnda geliþmesini getirmiþtir.
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Öte yandan ithalatýn liberalizasyonu ile
yeni iþ olanaklarýna sahip olan islami olmayan sermaye küçük ve orta sermaye kesimleri, aðýrlýklý olarak ithal mallarý ticaret ve
daðýtýmýnda güçlenmeye baþlamýþlardýr. Bu
kesimlerin ithal ettikleri mallarýn Anadolu
daki daðýtýmý ise islami sermayenin de
içinde yer aldýðý tüccar ve esnaf tarafýndan
yapýlmaya baþlanmýþtýr. Ýthal mallarýnýn paketlenmesi, ambalajlanmasý da, islami
kesimler tarafýndan yapýlmýþtýr. Bu yeni iliþki
zinciri, laik sermaye ile islami sermayenin çýkarlarýnýn ortaklaþmasýný getirmiþtir. Bu
iliþkiler, ayný zamanda Türk-Ýslam sentezi
çevresindeki toplaþmanýn da temeli olmuþtur.
1991 seçimlerinden itibaren Anadolu
kaplanlarýnýn (sanayi ve ticaret sermayesi) sürekli parti deðiþtirmeleri de, bu ithalatýn liberalizasyonuyla ortaya çýkan ticaret
alanýndaki geniþlemeye paralellik taþýmýþtýr.
1995 seçimlerinde Erbakanýn RPsine yönelen bu kesimler, 1999 seçimlerinde aðýrlýklý
olarak MHPyi desteklemiþlerdir. 2003 seçimlerinde ise bu kesimlerin gözdesi AKP
olmuþtur.(Anýmsanacaðý gibi, 1995 seçimlerinde RP %21,3; MHP %8,1 oy almýþken
(toplam %29,4), 1999 seçimlerinde MHPnin
oylarý %17,9, FPnin oylarý %15,4 olmuþtur
(toplam % 33,3).)
Aydýn Doðanýn POAÞý almasýyla birlikte medya alanýnda yeni bir süreç baþlamýþtýr. Anadoludaki akaryakýt istasyonlarýnýn
artýk Aydýn Doðan Holdingin kapsama
alanýna girmesi, Hürriyet ve diðer Doðan
Holding yayýn organlarýný hýzlý birer baþörtüsü savunucusu ve AKP destekçisi haline
getirmiþtir. Amaç, bir yandan POAÞýn devlete olan borçlarýný erteletmek, diðer yandan akaryakýt istasyonlarýný büyük ölçüde
POAÞa baðlamaktýr. Böylece paranýn diniimaný olmamasý gerçeði, terörün dini-imaný olmamasý demagojisiyle birleþtirilerek
günümüze taþýnmýþtýr.
Bu iliþkiler içinde bay %5 E. Özkök,
yeni iþbirlikçi adayý küçük-burjuvalarýn yük-

selen deðerlerinin savunucusu olarak orkestrayý yönetirken, tetikçiler her olayý kullanarak baþörtüsü yasaðýna karþý en radikal teorileri ve demagojileri medya köþelerinde yapmaya baþlamýþlardýr.
Laiklik ise, bu çýkar iliþkilerinin içinde
sadece bir sözcükten ibarettir. Çýkarlar gerçekleþtirilebilindiði sürece, kedinin laik
olup olmamasý önemli deðildir. Hâlâ kendilerini kemalist zanneden, bu yüzden
laiklik konusunda hassas olan çevreler ise,
geliþen ekonomik iliþkilerin gücü karþýsýnda
çaresizlik içinde olaylarý izlemekten baþka
birþey yapamaz olmuþlardýr.
Ýdeoloji olarak sunulan kemalizme dayandýrýlan laiklik, solun bile savunmaya cesaret edemeyeceði saatli bombaya dönüþmüþtür. Radikal baþörtücüler ile liberal
türbancýlarýn medyadaki güçleri karþýsýnda sürekli aþýndýrýlan ve anlamsýzlaþtýrýlan
laiklik, sanki ideoloji olarak sunulan kemalizmin bir ürünüymüþcesine kabul edilmeye baþlanmýþtýr.
Bugüne kadar defalarca belirttiðimiz gibi,
Ýslamiyet, Hýristiyanlýðýn tersine, içerdiði feodal ve ortaçað dogmalarýndan kendisini
arýndýrmamýþ ve toplumsal, siyasal ve ekonomik düzeni düzenlemeye yönelik siyasal
iktidar olma çabalarý ve koþullarý kesin olarak yenilgiye uðratýlmamýþtýr. Demokratik
devrimin tamamlanmadýðý, feodalizmin ve
feodal ideolojilerin devrimci tarzda tasfiye
edilmediði bizim gibi ülkelerde sorun, feodalizmden kapitalizme geçiþ sorunu olarak
varlýðýný sürdürmektedir.
III. Enternasyonalin 1920 yýlýnda aldýðý
kararlarda da ifade edildiði gibi, Avrupa ve
Amerika emperyalizmine karþý kurtuluþ hareketini, hanlarýn, toprak sahiplerinin, mollalarýn, vb. gücünü artýrma çabasýyla birleþtirmeye çalýþan panislamcýlýkla savaþ* günümüzde de zorunlu bir savaþtýr. Bu savaþda, baþörtüsü ya da türban sorunu sadece olaylarý çarpýtmaya yarayan ve küçük ve
orta sermaye kesimlerinin çýkarlarýný gizleyen bir demagojiden baþka birþey deðildir.

* Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý,
s: 336.
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Ýslâm Ýnkýlâbýnýn
Gerçek ve Üstün
Münevverler Aristokrasyasý
[Bu yazý, Kurtuluþ Cephesinin Kasým-Aralýk 2002 tarihli
70. sayýsýnda yayýnlanmýþtýr.]
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Abdullah Gülün baþbakan olarak atanmasýndan sonra basýnda yer alan övgüler
içinde en sýkça görüleni, kendisinin ateþli
bir Necip Fazýl hayraný olduðudur. Abdullah Gül, Yeni Þafak gazetesinde þöyle tanýtýlmaktadýr:
Ateþli bir dindar olan Ahmet
Hamdi Gülün evine Necip Fazýlýn
yazdýðý dergiler, gazeteler giriyor. Fikri ve siyasi geliþmeleri takip eden baba Hamdi Bey, oðlu Abdullahýn da
dînî ve millî terbiyesine titizlik gösterdi. Oðluna Kuran okumayý o öðretti.
Abdullah Gül daha ortaokulda iken
Necip Fazýlla tanýþýyor. Kayseri, Necip Fazýla en fazla sevgi duyulan bir
kent. Büyük Doðu Fikir Kulübünün
davetlisi olarak Necip Fazýl konferans
vermek için Kayseriye geldiðinde
onu hayranlýkla dinleyen delikanlýlar
arasýnda Gül de vardý. Yakýn arkadaþý
Mehmet Tekelioðlu ile birlikte gittiði
konferans, Gülün düþünce hayatýnda dönüm noktasý oldu. Yýllar sonra
Üstadýn en yakýnýndaki gençler arasýna katýldý.
Kayseri Lisesini bitirdiði yýl iki arkadaþýyla birlikte hayran olduðu Necip Fazýl Kýsaküreke mektup yazýyor.
Mehmet Tekelioðlu, Abdullah Gül,
Ahmet Taþçý imzalý, 3.7.1969 tarihli,
Necip Fazýl Kýsaküreke diye baþlayan satýrlar þöyle devam eder: Ýslam
davasýnýn zerre tavizsiz müdafii Üstadýmýza Ýslam davasýnýn agora meydanlarýnda saðýrlarýn kulaðýný patlatacak gür seslilikte aksiyoneri Büyük
Doðu Gençliðinin ruh gýdasý mecmu-

anýzý tekrar çýkarýþýnýzdan dolayý size
minnettarlýklarýmýzý arzeder, hangi
þartlar altýnda olursa olsun hal neyi
icap ettirirse ettirsin yüzde yüz emrinizde olduðumuzu bildirir hürmetlerimizi sunarýz. Yarýn elbet bizim elbet
bizimdir. Gün doðmuþ gün batmýþ
ebet bizimdir.*
Yine bir baþka Abdullah Gül biyografisinde fikriyatýnýn oluþmasýnda iki lider kiþiliðin
büyük payý var: Necip Fazýl Kýsakürek ve
Prof. Dr. Necmettin Erbakan denilmektedir.
Böylece Abdullah Gülün politik yanýný
Erbakan oluþtururken, ideolojik formasyonunu Necip Fazýl Kýsakürekin saðladýðý açýkça
ilan edilmiþtir.
Kendilerine göre, büyük ilim ve irfan sahibi, þairlerin sultaný olarak tanýmlanan
Necip Fazýl Kýsakürek tüm þeriatçý ve faþistlerin sahip çýkmakta birbirleriyle yarýþtýðý bir
kiþidir. Bunun arka planýnda Necip Fazýl Kýsakürekin 1963 yýlýnda tüm Anadolu þehirlerinde verdiði konferanslarýn yarattýðý etkiyi kendi yanlarýna çekme çabasý yatar.
1969 yýlýna kadar mutlu bir beraberlik
sergileyen þeriatçýlar ve faþistler sömürücü
sýnýflar arasýndaki ayrýþma ve bölünmelerin
bir yansýsý olarak ayrýþmýþlardýr. Ayrýþmanýn
ilk aylarýnda Erbakanýn MNPsi yanýnda yer
alan Necip Fazýl Kýsakürek, bir süre sonra
Tanrý daðý kadar Türk, Hira daðý kadar
müslüman sloganýný öne çýkartan MHPye
destek vermeye baþlamýþtýr.
Ancak Necip Fazýl Kýsakürek, diðer yandan Büyük Doðu dergisi çevresinde ken* Yeni Þafak, 68li Baþbakan, 17 Kasým 2002.
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di içsel faaliyetlerini yürütmeye devam etmiþtir. Bu fikri faaliyetleri, hem faþist Ülkü
Ocaklarýnda, hem de þeriatçý Akýncýlar Derneðinde (AK-DER) yer alan genç nesle yönelik olmuþtur. (AK Partinin kurucularýnýn
çoðunluðu bu Akýncýlar Derneðinden gelmedir. Ýsimdeki eþlik de bunun bir ifadesidir.)
1977 yýlýndan itibaren devrimci mücadelenin geliþmesine paralel olarak Necip Fazýl Kýsakürekin fikri faaliyeti þeriatçýlarla
faþistler arasýnda bir anti-komünist cephe
saðlamaya yönelmiþtir. Silahlý bir örgütlenme olarak bu anti-komünist cephenin fikriyatýný oluþturan Necip Fazýl Kýsakürek, þeriatçý (Akýncý) gençlerin faþist milislere katýlmasýný savunmuþtur. Bunun gerçekleþmediðini gördüðünde de, kendi fikriyatýný benimsemiþ þeriatçýlarýn Akýncýlar Derneðinden ve MSPden ayrýlmalarý çaðrýsý yapmýþtýr.
3 Haziran 1980de Erbakanýn III. MCnin
kurulmasý için ortaya koyduðu þartlara
Necip Fazýl Kýsakürekin verdiði yanýt MSP
ile olan tüm iliþkilerinin kesilmesi ile sonuçlanmýþtýr.
Erbakanýn Bir daha zam yapýlmasýn,
IMF ile varýlan anlaþmalar iptal edilsin, Ortak
Pazara tam üye olma teþebbüsünden derhal vazgeçilsin, ilkokullar sekiz yýla çýkartýlsýn, Ýmam-Hatip Liselerinin orta kýsmýnýn
kapatýlmasý giriþiminden vazgeçilsin gibi
koþullarý içeren þartnamesine karþý Necip
Fazýl Kýsakürek þunlarý yazmýþtýr:
Necmeddin Erbakan ilimsiz, seviyesiz ve prensipsiz bir satýh adamý
ve kelime yuvarlayýcýsýdýr; ve bu þartnâmesiyle birgün iktidara erecek
olursa, memleketi nasýl idare edeceðini belli etmektedir. Onun doðrularý
bile yanlýþtýr.
Necip Fazýlýn bu siyasal davranýþlarýna
raðmen þeriatçý kesim tarafýndan el üstünde tutulmasýnýn nedeni ise 1959 yýlýnda yayýnladýðý Ýdeolocya Örgüsü kitabýnda stratejisini, programýný ve taktiðini ortaya koyduðu islam inkýlâbý teorisidir.
Ýslâm inkýlâbý, liberalizma ve kapitalizma, faþizma ve nazizma, sosyalizma ve komünizma gibi, bugüne
kadar tatbik mevzuu olmuþ içtimaî
ve iktisadi mezheplerin her birini, hiçbirine üstünlük vermeden masaya
oturtur ve onlara þöyle mukabele
eder: Herbirinizin, bütünü kucaklaya-

madan, ayrý ayrý ve parça parça bazý
haklarýnýz ve hakikatleriniz vardýr; ve
herbirinizin ayrý ayrý ve parça parça
arayýp da bulamadýðýnýz hakikat, birer bütün halinde Ýslamiyettedir.
Böylesine eklektik islam inkilâbýnýn
düþman güçleri ise þunlardýr:
Ýslâma, iman dairesinin dýþýndan
musallat, tam 100 senelik, dinsizler
köksüzler, þahsiyetsiz mukallitler nesli ve bütün yardýmcýlarý... Bunlarýn fâal yardýmcýlarý, manevî sömürge ustasý Garplýlar, Yahudiler, Masonlar, dönmeler, melezler ve kozmopolitler.
Necip Fazýl Kýsakürekin bu islam inkýlâbýnýn dayanaklarýný ise þöyledir:
Tarih boyunca her inkýlâp bir sýnýfa dayanmýþtýr. Fransýz Büyük Ýnkýlâbý burjuvazya sýnýfýna; komünizma
inkýlâbý iþçi sýnýfýna vesaire vesaire...
Askerler, rahipler, derebeyleri gibi sýnýflar, tarihte bellibaþlý rejimlerin, bellibaþlý zamanlar ve mekânlar içinde,
dayanaðý olmuþtur.
Ýnkýlâp tarihleri, içtimaî sýnýflardan
birine istinat etmiyen inkýlâplarý, dolayýsiyle devlet ve idare þekillerini, üzerinde tecelli edeceði maddeden
mahrum bir ruh gibi mücerret ve havada muallâk farzeder. Sýnýflar, tarih
boyunca, fikirlerin ve dâvalarýnýn manivelasý olmuþtur.
Gerçekten, içtimaî sýnýflar, zamanýn tecelli aynasý olan mekân gibi dâvalarýn müþahhas tezahür zeminleridir. Sýnýfsýz, ruh ve fikri kadrolaþtýrmanýn, zaptetmenin imkâný yoktur.
Ýslâm inkýlâbýnda ise sýnýf, insan
topluluklarýnýn þu veya bu menfaat,
imtiyaz ve tasallut hýrsýna baðlý hizip
teþekküllerine deðil, bütün insanlýðý
kuþatan üstün insan vasýflarýnýn merkezinde toplanacaðý kitlelere dayanýr.
Öyleyse, Ýslâm inkýlâbýnda sýnýf, bellibaþlý farikalarýn kendisini cemiyet
içinde sýnýrladýðý zümreleri deðîl kitlelerin, bütün insanlýk çapýnda mayasýný tutturacak örnek þahsiyet kadrosunu murat eder. Bu kadronun da
bellibaþlý bir sýnýf ismi vardýr: Gerçek
ve üstün münevverler aristokrasyasý...
Görüldüðü gibi, Necip Fazýl Kýsakürekin
islam inkýlâbýnýn dayanaklarý, diðer bir deyiþle öncüleri, küçük-burjuva aydýnlarýdýr.
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Ancak bu aydýnlarýn en elit kesimi Necip Fazýl Kýsakürekin islam inkýlâbýný gerçekleþtirecektir (aristokrasya). Yani islam inkýlâbý aristokrat küçük-burjuva aydýnlarýnýn öncülüðünde gerçekleþtirilecektir.
Ýslâm inkýlâbýnýn, tam mânasiyle
toplu ve merkezî dýþ politikasýna gelince, bu incelerin incesi ve naziklerin naziði bir sanat iþidir. Bütün dâva,
Garplýnýn ruhî butlanýndan hariç ve
iyi taraflarýný lif lif ayýklayýp onu hikmet ve hakikat müminin kaybolmuþ
malýdýr, nerede bulsa alýr! fermaniyle ve gerçek bir bünye aþýsiyle Doðuya zam ve bundan yepyeni bir terkip
çýkarmak... Bu terkibin yýllar boyunca sýnýr içi, gizli ve açýk, tezgâhýný kurup iþletmek... Büyük Doðu mefkûresinden damlayan bu mayayý, þimþeklerini yedi bucak ve dört iklime saçmaya baþlýyacaðý âna kadar bir vatan sýrrý olarak muhafaza etmek ve
devre devre bütün mahremlerin hududuna riayet etmeyi bilmek... Yoksa Batý dünyasý böyle bir oluþa imkân
býrakmaz. Batýyý aldatýcý, incelerin incesi bir siyaset.
Topyekûn Doðunun, maddî ve
mânevi Garp emperyalizmasýna karsý kurtuluþ ve ihtilâlini, anbean beslemek ve günü gününe geliþtirmek...
Bunun için dünyasýný bütün tezattan
ve buhranlarý içinde devam ettirici
þartlara, muazzam bir casus ve sahte müttefik dehasiyle yardýmcý olmak... Nihayet ve kýsaca, rahimdeki
çocuðu, doðuracaðý andan pehlivan
yetiþtireceði ve mazlûm mânasiyle
makhur maddesinin intikamýný alacaðý güne kadar yamyamlarýn çadýrýnda idare, ikâme ve idâme edebilmek... Bu iþ!!! Her ân deðiþik her ân
zýt istikametlerde yol almaya mecbur,
korkunç mikyasta girift ve derin keyfiyetle bu dâva, sýrf politika dehâsý
bakýmýndan, cihanýn en sanatlý cehdine ve en dakik plânýna muhtaçtýr.
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Belki 50 , belki 100, belki 300 senelik bu plânýn, ana ölçüsü de prensip
bakýmýndan bu kadar.
Ýþte böylesine eklektik bir islam inkýlâbý teorisinin pragmatik politikasý da böyle
olmaktadýr. Bugün takýyyecilik olarak tanýmlanan bu politika, Necip Fazýl Kýsakürek
in tanýmladýðý gibi, intikamýný alacaðý güne
kadar yamyamlarýn çadýrýnda idare, ikâme
ve idâme edebilmektir. Ve bu ana kadar
yapýlacaklarý bir vatan sýrrý olarak muhafaza etmek gerçek ve üstün münevverler
aristokrasyasýnýn örgütlenme ilkesi olmaktadýr.
Ýslam inkýlâbýnýn taktikleri ise þöyle anlatýlmaktadýr:
Nasýl sosyalizma ve onun azmaný komünizma, gayet müþahhas örneklere dayanarak ortaya hakký çalýnan bir iþçi ýstýrabý çýkarmýþ ve bunu
sistemleþtirmiþse, bizim dayandýðýmýz
ve bütün insanlýk mikyasýnda hudutsuz ve þamil gördüðümüz zümre
hakký da, fikir çilesinden ve idrak ýstýrabýndan doðar. Demek ki, bizim bu
türlü münevverler sýnýfýndan anladýðýmýz bu asîl mefhumun orospulaþtýrýlmýþ delâletiyte baþtan baþa mankafa ve hiçbir ise yaramaz zoraki ve
ukalâ aydýnlar kalabalýðý deðil, kargabüken zehrini almýþ gibi kývranýrcasýna fikir çilesi ve idrak ýstýrabý çekenler kadrosudur.
Tayyip Erdoðanýn maðduriyetiyle, türban takan genç kýzlarýn çilesiyle, inandýðý
gibi yaþayamayan müslümanlarýn ýstýrabý
ile yürütülen bir faaliyettir söz konusu olan.
Abdullah Gülün fikriyatýnýn oluþumunda belirleyici olduðu söylenen Necip Fazýl
Kýsakürekin islam inkýlâbýnýn strateji ve
taktikleri öz olarak böyledir. Bunlara takýyyeciliðin fikriyatý demek yanlýþ olmayacaktýr. Batýyý aldatýcý, incelerin incesi bir siyaset. Ýþte islâm inkýlâbýnýn gerçek ve üstün
münevverler aristokrasyasý bu siyasetin
adamlarýdýr.
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Kýbrýsta
Ya Taksim, Ya Ölümden
Çözüm ve AB Partisine
Uzanan Yol

Kuzey Kýbrýsta seçimlerin 14 Aralýkta yapýlmasýnýn gündeme gelmesiyle birlikte Kýbrýs, AB, stratejik çýkarlar, kemalizm vb. konularý birbiri ardýna konuþulmaya baþlanýldý.
Özellikle Kýbrýs sorununun çözümünün
(Annan planý doðrultusunda çözümünün)
hem Kuzey Kýbrýstaki Türkler için, hem de
Türkiye için AB kapýsýný açacaðý propagandasýnýn etkisiyle, 14 Aralýk seçimleri daha da
önemli hale gelmiþtir.
Ancak Kuzey Kýbrýsýn 14 Aralýk seçimleri ne denli önemli görülürse görülsün, AB
nin geniþlemeden sorumlu komiseri Verheugenin þu sözleri seçimin AB açýsýndan
hiç de önemli olmadýðýný açýkça ortaya koymuþtur:
KKTC devlet olarak sadece Türkiye tarafýndan tanýnýyor. Buradaki
seçimler de sadece Türkiye tarafýndan tanýnacak. Bu seçimlerin yasallýðý yok. Siyasi açýdan deðersiz. Söz
konusu seçimlerde muhalefetin kazanmasý halinde AB sonuçlarý kabul
edecek. Aksi takdirde seçim sonuçlarýný tanýmayacak.
AB komiseri Verheugen sözlerini þöyle
tamamlamaktadýr:
Muhalefet kazanýrsa seçimler bir
potansiyel ve deðer kazanýr. Muhalefet çözüm ve ABye girmeyi istiyor.
Bize gelen iþaretler, bu seçimlerin
demokratik olmayacaðýný gösteriyor.
Türkiyenin Kýbrýsýn iç iþlerine karýþmamasýný istedik ve tüm aðýrlýðýmýzý
koyduk. Denktaþ seçimlerde oyunlar

yapýyor ama muhalefet güven veriyor.
Muhalefet kazanýrsa müzakereler ve
referandum hedefine ulaþýlabilir.
Görüldüðü gibi AB komiseri Verheugen
bir seçimin demokratik olup olmamasýný,
yasallýðýný, kendi isteklerini yerine getireceðini düþündükleri kesimlerin, yani muhalefetin kazanmasý koþuluna baðlayarak, demokrasi ve yasallýk konusundaki AB standartýný net biçimde ortaya koymuþtur.
Bu standart hiçbir biçimde demokrasi
ya da yasallýkla iliþkili deðildir. Sözkonusu
olan ABnin politikalarýna uygun geliþmenin
saðlanmasýdýr. Eðer AB ve onun komiseri
Verheugen, bu geliþmenin Denktaþ ya da
Eroðluyla saðlanacaðýný görselerdi, Kuzey
Kýbrýs seçimlerinin demokratik ve yasal olduðunu söylemekten bir dakika geri durmayacaklarý kesindir.
Bütün bunlar 14 Aralýk seçimlerinin nasýl
bir siyasi amaç ve baský için kullanýlmaya
çalýþýldýðýnýn açýk kanýtlarýdýr.
14 Aralýk seçimlerinden aylar öncesinde
baþlatýlan AB propagandalarý, AB üyeliðiyle
yeni iþ, aþ saðlanacaðý vaadleri, özellikle
Kuzey Kýbrýstaki genç nüfusu hareketlendirmiþ, AB uðruna savaþa yöneltmiþtir. ABnin
ne olduðu, Kýbrýsa ne getirip ne götüreceði
hiç kimseyi ilgilendirmediði gibi, bu konuda yapýlan uyarýlar da hiçbir deðere sahip
olmamýþtýr. Bunun nedeni ise, yýllardýr Türkiye devletinin Kýbrýs politikalarýnýn yaratmýþ
olduðu büyük tepkidir. Neredeyse Kýbrýsýn
baðýmsýzlýðýndan söz etmek bile Türkiye
devletinin çýkarlarýný savunmakla özdeþ al-
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gýlanmaya baþlanmýþtýr.
Oysa Türkiye oligarþisinin Kýbrýs politikasý
ve Kuzey Kýbrýstaki uygulamalarý ile Kýbrýs
adasýnýn bir bütün olarak niteliði ve stratejik özelliði birbirinden ayrý özelliklere sahiptir. Kendi iç dinamikleriyle, Kuzey ve Güney
Kýbrýslýlarýn kendi örgütlülükleriyle Kýbrýsýn
birleþik, baðýmsýz ve demokratik bir ülke ve
devlet haline getirilmesi baþarýlamadýðý ölçüde, birleþik, baðýmsýz ve demokratik Kýbrýs
hedefi önemsizleþmiþ ve bir kenara itilmiþtir.
Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda Güney Kýbrýs solu, 1960lardan beri savunduklarý bloksuzluk politikasýný terk etmiþtir. Ve bu andan itibaren, ayný durumdaki diðer ülkelerin sol hareketleri gibi, tümüyle perspektifsiz kalmýþlardýr. Ülkemizdeki
TKPnin TBKPye dönüþümü ve ardýndan
tümüyle tasfiye olmasýna benzer bir süreç
Güney Kýbrýs solunda da (özellikle marksist AKEL) ortaya çýkmýþtýr. Aralarýndaki tek
fark, TKP tümüyle tarih olurken, AKEL, örgütsel varlýðýný koruyabilmiþtir. Ama hiçbir
bakýþ açýsýna, alternatif politikalara sahip olmayan amorf bir yapý olarak.
Bu amorf Güney Kýbrýs solu, AB yandaþlýðýna yöneldiði oranda Güney Kýbrýs devlet
aygýtlarýnda yer almaya baþlamýþ ve bu yolla Yunanistanýn resmi Kýbrýs politikasýnýn savunucusu ve yürütücüsü haline gelmiþtir.
Kuzey Kýbrýs solu ise, oluþumunun ilk
günlerinden itibaren Türkiyedeki sosyal-demokratlarýn izdüþümü özelliðine sahiptir.
Kuzey Kýbrýsýn konumundan kaynaklanan
görece (Türkiyeye göre) demokratik olanaklar yer yer sosyal-demokrasi ötesi söylemlerin ortaya çýkmasýna yol açmýþsa da,
özsel olarak bu niteliði deðiþmeden kalmýþtýr.
Güney Kýbrýs solu gibi, Kuzey Kýbrýs solu
da, 1974-1991 döneminde birleþik, baðýmsýz ve demokratik Kýbrýs tezini savunurken,
Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý ile baþlayan
ideolojisizleþme sürecinde bu tezleri hýzla
terk etmiþtir. T. Özalýn liberalizasyon uygulamalarýyla Kuzey Kýbrýsta baþlayan off-shore bankacýlýk ve Türkiye üzerinden ihracat
olanaklarý görece bir refah ortamý yaratmýþsa da, 1997 Asya Krizi ile baþlayan dünya
ekonomik bunalýmý ve ardýndan Türkiyede
yaþanýlan ekonomik kriz, refah ortamýnýn
sonunu getirmiþtir.
Off-shore bankacýlýktaki geliþmeler ve
Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýyla birlikte

baþlatýlan globalizm propagandasýnýn etkisiyle Kuzey Kýbrýsta yeni genç iþadamý
tipleri ortaya çýkmýþtýr. Büyük bölümü Asil
Nadirin dolandýrýcýlýk iþlerinde çalýþan bu
yeni iþadamlarý grubu, Asil Nadir ortalýktan
çekildiðinde her türden off-shore hizmetlerinin yürütücüsü olmayý sürdürmüþlerdir.
Ama yaþanan ekonomik krizle birbiri ardýna batan Türk bankalarýnýn off-shore hesaplarýnýn sonuna gelinmesiyle birlikte iþsiz
kalmýþlardýr. Bunlar, Annan planý ve buna
baðlý olarak birleþik Kýbrýs devletinin oluþturulmasýyla yeniden eski iþ olanaklarýna
kavuþacaklarýný hayal ettiklerinden, hýzlý birer annancý haline gelmiþlerdir.
2000 yýlýna kadar Türkiyeye ve Türkiye
üzerinden Avrupa ülkelerine geleneksel
Kýbrýs ürünleri pazarlayan ticaret kesimi de,
ekonomik krizden nasibini almýþtýr. Ancak
ABnin Türkiye üzerinden yapýlan ihracatý
engellemesi ve bu ürünlerin sadece AB ülkelerinden ithaline izin verme kararý almasýyla birlikte, kriz sonrasýnda iþlerin düzeleceði beklentileri de sona ermiþtir. Böylece
Kuzey Kýbrýsýn ticaret kesimi, geleneksel
olarak Türkiyenin has adamlarý olmaktan hýzla uzaklaþmýþ ve hýzlý AB yandaþý haline gelmiþlerdir. Bunun tipik sonucu ise, Kuzey Kýbrýs Ticaret Odasý Baþkaný Ali Erelin
oda yöneticileriyle birlikte Aðustos 2003de
Çözüm ve Avrupa Birliði Partisi kurmasý
olmuþtur.
Çözüm ve Avrupa Birliði Partisi Kuzey
Kýbrýs seçimleri öncesinde adada estirilen
AB rüzgarlarýnýn en uç örneði olmuþtur. Öylesine ki, kurulduðu andan itibaren, varolan
tüm partiler tarafýndan gayri ciddi bir davranýþ olarak deðerlendirilmiþtir.
Oysa ki Çözüm ve Avrupa Birliði Partisi bugün Kuzey Kýbrýsta egemen kýlýnmaya çalýþýlan düþüncenin tam karþýlýðýdýr.
Kendilerini bir ülkenin iþgal edilmiþ bir parçasýnda yaþayan insanlar olarak tanýmlayanlar, bir baþka ülkenin ya da AB gibi ülkeler topluluðunun adýyla parti kurabilecek ve
buna oy verebilecek hale gelmiþlerdir. Bu
ortamda birleþik, baðýmsýz ve demokratik
Kýbrýstan söz etmek zaten anlamsýzdýr.
AB yandaþý ya da popüler ifadeyle Annan çözümü taraftarý diðer partiler de Çözüm ve Avrupa Birliði Partisinden çok farklý
deðillerdir. Barýþ ve Demokrasi Hareketi
(BDH) ve CTP-Birleþik Güçlerin de seçim
sloganý çözüm ve ABdir. Bunlarýn seçim
sloganlarýnda kullandýklarý sözler, diðerinde
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parti adý olarak kullanýlmaktadýr.
Verheugenin muhalefet kazanýrsa demokratik ve yasal olacaðýný ilan ettiði Kuzey Kýbrýs seçimleri öncesindeki durum
özetle böyledir. Bu özetin gösterdiði gerçek
ise, Kuzey Kýbrýsýn off-shore bankacýlarý
ile narenciye tüccarlarýnýn savaþ alaný olduðudur.
Bu savaþýn uluslararasý temeli ise, serbest bölgeler ve ihracata yönelik sanayileþmede yatmaktadýr. Tayvan, Singapur,
Hong-Kong, Malezya gibi Asya ülkelerindeki geliþmelerle propagandasý yapýlan serbest bölgeler ve ihracata yönelik sanayileþme modelleri, neredeyse her ulusal azýnlýðýn ya da etnik topluluðun kendine ait bir
devlete sahip olma düþüncesi yaratmýþtýr.
Küçük olsun, ama benim olsun þeklinde
özetlenebilecek küçük devletler istemi,
kapitalizmin geliþmediði ya da çok sýnýrlý
oranda geliþtiði bölgelerde çok daha fazla
ortaya çýkmýþtýr. Yeni-sömürgecilik yöntemleriyle az ya da çok tasfiye olan feodal iliþkiler de bu akýma dahil olmuþlardýr.
Henüz kapitalist geliþimin baþlangýcýnda
bulunan, dolayýsýyla milli bir burjuvaziye bile
sahip olmayan bölge halklarýnýn ulusal ve
etnik temelde ayrýþmasý, asýl olarak bu ülkelerdeki küçük-burjuva aydýnlarýnýn öncülüðünde gerçekleþtirilmiþtir. Bir bakýma tarihi tersten okuma denilebilecek bir yöntemle tarihten dersler çýkartan küçük topluluklarýn küçük-burjuvalarý, serbest bölgeleþtirilmiþ bir küçük devlet içinde kapitalist
olabileceðine inanmýþtýr. Bu inançla, kendi
topluluðunun milli gelirinin yükseleceði ve
dolayýsýyla bireylerin gelirlerinin büyük ölçüde artacaðý propagandasýna baþlamýþtýr. Bu
yolla, kendi bireysel çýkarýný kendi topluluðuna genel çýkarý gibi sunan küçük-burjuva
aydýný, bulunduðu her yerde merkezi devletlere muhalefet etmeye baþlamýþtýr. Yugoslavya olayýnda görüldüðü gibi, emperyalist
ülkelerin bu muhalefet hareketine dayanarak, kendi çýkarlarýna uygun gelmeyen merkezi devletleri tasfiye etmeye baþlamasý, bu
yöndeki hareketi daha da güçlendirmiþtir.
Kimilerinin yerel milliyetçilik olarak adlandýrdýðý bu muhalefet hareketi, küçük-burjuvazinin emperyalizmin serbest bölge iliþkileri içinde yeni iþbirlikçi adayý olarak ortaya çýkmasýdýr.
Oysa yapýlmak istenen, emperyalist tekellerin bölge daðýtým (distribütörlük) hakkýný almaktan ibarettir. Distribütörlük ve dist-

ribütörlük iliþkileri içinde büro iþi bulmak bu
küçük-burjuvalarýn baþlý baþýna hayali ve
hedefidir. Bu da, o güne kadar içinde yaþanýlan devlet sýnýrlarý içinde iþleyen yeni-sömürgecilik iliþkilerinin iþbirlikçilerinin bazýlarýnýn (özellikle ticaret ve finans alanýndaki,
yani hizmetler sektöründeki) deðiþtirilmesi
talebinden baþka birþey deðildir. Kýbrýs somutunda örneklersek, bu küçük-burjuvalarýn amacý, Maraþ bölgesinin yerleþime açýlmasýyla birlikte ortaya çýkacak turizm potansiyelinden, off-shore bankacýlýktan pay
kapmaktýr.
Bu yerel milliyetçilik karþýtý ise, her türden merkezi devlet yanlýsý milliyetçiliktir.
Doðal olarak, yerel milliyetçilik, merkezi
devlette ifadesini bulan bu milliyetçilikle
çatýþma halindedir ve bu merkezi devletin
her türlü yasasýný, bürokratik mekanizmasýný, uygulamasýný kendisine yapýlan bir
baský olarak kabul etmekte ve öyle sunmaktadýr. Öyle ki, egemen sýnýfýn baský aygýtý olarak devletin kendisi baský konusu
haline getirilmektedir. Topluluðun üyelerinin
yýllardýr, yüzyýllardýr baský gördükleri devletlere karþý duyduklarý memnuniyetsizlik ve
tepki, merkezi devlet baskýsý propagandasýyla, yerel milliyetçilike kanalize edilmektedir. Yerel yönetimlere yapýlan övgüler, yerinden yönetim demagojileri hep bu
amaca hizmet etmiþtir.
Oysa sorunun merkezi devletten deðil,
devletin sömürücü sýnýflarýn baský aygýtý olmasýndan kaynaklandýðý ise, sol tarafýndan
bile unutturulmuþtur. Artýk merkezi devletin baskýsý, tahakkümü, sultasý sözkonusudur, merkezi devletten kurtulunduðunda
tüm bunlarýn ortadan kalkacaðý beklentisi
oluþmuþtur. Kuzey Kýbrýsta olduðu gibi, Türkiye devletinin egemenliðinden, yönetiminden kurtulunduðunda herþeyin güllük-gülistanlýk olacaðýna inanýlmaktadýr. Kuzey, Güneyi ile birlikte ABnin narenciye, turizm ve
bankacýlýk merkezi olacaktýr; týpký bir zamanlarýn Lübnaný gibi! Milyonlarca turist
Kýbrýsa akacak, milyarlarca dolarlýk bankacýlýk iþlemleri Kýbrýstan yapýlacak ve ABnin
tüm narenciyesi Kýbrýstan temin edilecek!
Ýþte 14 Aralýk seçimleri öncesinde Kuzey
Kýbrýsta vaad edilen cennet budur!
Bu cennetin karþýtlarý, düþmanlarý ise,
Rauf Denktaþ kiþiliðinde simgeleþen iþgalci
anavatandýr. Anavatan, Kuzey Kýbrýslýlar
için, askeri iþgaldir, asker postalýdýr, faþist
milislerin tehdididir, terörüdür, anavatanlý
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iþadamlarýnýn kendini beðenmiþlikleridir,
adalýlarý aþaðýlamalarýdýr. Üstelik kendileri hiçbir þey yapmadýklarý halde, ABye girme olanaðý ayaklarýnýn önüne serilmiþken,
anavatan her yolu deneyerek onlarý engellemeye çalýþmaktadýr.
Ve anavatanýn, Kuzey Kýbrýslýlarýn söylediði, yakýndýðý, þikayet ettiði, tepki duyduðu herþeyi yapan bir güç olduðunu göstermek için de fazlaca çaba gerekmemektedir. Anavatanda yapýlanlarýn yavru vatan
da sürdürmesi yeterince açýklayýcýdýr. Bu
yüzden tüm söylenenleri haklý kýlacak yeterince olgu, Türkiyedeki oligarþik yönetimin yapýsýnda zaten mevcuttur.
Anavatanýn halký da, yavru vatanýn
halký da, Kýbrýs adasýnýn stratejik önemi üzerine yapýlan onca tartýþmayý, çatýþmayý ve
hatta savaþlarý anlayabilmiþ de deðildir. Doðal olarak ortaya çýkan tartýþmalar, çatýþmalar ve savaþlar, basit bir milliyetçiliðin fanatikleþmesi olarak deðerlendirilmektedir. Bu
görüþ, genellikle her iki kesimdeki küçükburjuva aydýnlarý arasýnda yaygýndýr. AKPnin
dindar baþbakaný Tayyip Erdoðanýn Annan planýný destekleyen açýklamalarýyla bu
görüþ sahipleri daha da umutlanmýþlardýr.
AKP-Genelkurmay çatýþmasýndan kendilerini ABye taþýyacak bir sonuç çýkmasýný
beklemiþlerdir.
Ama gün gelmiþ dindar baþbakan birdenbire Rauf Denktaþý desteklemeye baþlamýþ ve hatta Adada iki din, iki dil vardýr. Bunu kabul etmiyorlarsa bildiklerini
okusunlar, biz de bildiklerimizi okuruz.
demeye baþlamýþtýr. Böylece Türkiyenin
Kýbrýs politikasý, ýrksal milliyetçilikten dinsel ve dilsel ümmetçiliðe yönelmiþtir.
Dönüþüm Tayyip Erdoðanla sýnýrlý kalmamýþtýr. Kuzey Kýbrýsýn verilerek ABye girme vizesi alýnacaðý propagandasýný yapan
köþe yazarlarýnýn büyük bölümü de çark etmiþlerdir. Neredeyse tüm AB yandaþlarý Kýbrýs konusunda 1958lerin ünlü sloganý ile ya
taksim, ya ölüm noktasýna gelmiþlerdir.
Bu dönüþümün Kuzey Kýbrýstaki yansýsýný ise, CTP ile BDHnýn saygýdeðer baþkanlarýnýn son konuþmalarýnda bulmak
olanaklýdýr.
Böylece sorunun güncelliði AB, Annan
planý vb. olmaktan çýkmýþ, yeniden aslýna
rücu etmiþtir. Genelkurmay baþkaný Hilmi
Özkökün stratejik zincir* açýklamasýyla
baþlayan bu geri dönüþ, Tayyip Erdoðanýn
biz de bildiðimizi okuruz sözleriyle ta-

mamlanmýþtýr.
Bu geri dönüþün taraflarýnýn, düne kadar birbirlerine zýt þeyleri savunurken bugün hemfikir olmalarýnýn nedeni, Kýbrýsýn
ellerindeki son pazarlýk kozu olarak kaldýðýný görmeleridir. M. Ali Birand gibi emperyalizmin manipülasyon elemanlarýnýn
sözleriyle ifade edersek, Türkiye, Kýbrýs konusunda köþeye sýkýþmýþtýr ve son uzatmalar oynanmaktadýr. Karþýlýðýnda hiçbir
þey almaksýzýn vermek gündemdedir artýk. Ýþte bu durum, ver-kurtulculardan alver kurtulculara kadar her kesimi birleþtiren unsur olmuþtur. ABnin yayýnladýðý son
ilerleme raporu ve komiser Verheugenin
açýklamalarý uyanýþa son noktayý koymuþtur.
Oysa uyanýlacak hiçbir þey yoktur.
Herþey yýllardýr ortadadýr ve açýktýr.
Bir bütün olarak Kýbrýs adasý jeo-politik,
jeo-stratejik ve askeri özelliklere sahiptir.
Amerikan emperyalizminin yýllar boyu sürdürdüðü propagandalarda Kýbrýs adasý Sovyetler Birliðinin sýcak denizlere açýlma
* 3 Aralýk günü AB komiseri Verheugenin Türkiyede askerlerin hükümete nasýl davranacaklarýný
merak ediyoruz. Türkiye, Kýbrýsta modasý geçmiþ
görüþler savunuyor. Yunanlýlarýn Türkiyeyi sardýklarýný, Kýbrýsýn da bu politikanýn bir parçasý olduðunu ileri sürüyorlar. Generaller bunlarý anlatýyor, Türk
kamuoyu da inanýyor. Bunlar gerçek deðil. olarak
deðerlendirdiði stratejik zincir konusunda Genelkurmay baþkaný Hilmi Özkökün 9 Kasýmda Radikalde yayýnlanan sözleri þöyledir:
(Kýbrýs) stratejik bir hat üzerinde. Ýngiltereden
baþlar. Cebelitarýk, Malta, Kýbrýs, Süveyþ Kanalý, Hindistan, Singapur. Ýngiltere bunun için Kýbrýstaki üslerini Avrupa Birliði müktesebatýna da sokmuyor.
Egemen üsler olarak tutmak istiyor.
Ada bu çok önemli zincir üzerinde bir yer. Türkiye açýsýndan düþünürsek; orada konuþlanacak bir
muhasým güç, özellikle hava gücünü kullanmasý
Türkiyenin bütün doðusundaki þu an uçakla ulaþýlamayan yerlere ulaþma imkâný saðlar. Baþka ülkelerden oraya gelen uçaklar biliyorsunuz çok az süre
kalabilirler havada. Mesafe yüzünden. Türkiye ABye
katýlýnca bunlar ortadan kalkar deniyor.
Biz çok daha uzun vadeli düþünmek zorundayýz.
Vizyonumuz derindir. Coðrafya olarak baktýðýmýzda;
oraya konan bir hava gücü Türkiyeyi çok büyük açýdan tehdit eder.
Ýkincisi Kýbrýsta bizim istemediðimiz ve etkili
olamayacaðýmýz bir politik oluþum olursa; karasular var. Arkasýndan kýta sahanlýðý gelir. Arkasýndan
da ekonomik zon gelir. Balýkçýlýk alanlarý gelir. Kýbrýs Türkiyeye doðru serbest hareket edemeyeceðimiz bir alan olacaktýr. Zaten Batýda sýkýntýmýz var.
Bir de Güneyde sýkýntý olursa Türkiyenin hapsedilmesi olayý olur.
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amacýnýn en önemli halkasý olarak iþlenmiþtir. Hilmi Özkökün stratejik zincir çerçevesinde tanýmladýðý da bu halkadýr. Bu
halka sadece askeri nitelikte olmayýp ekonomik niteliklere de sahiptir. Dolayýsýyla Türkiyenin Anadoluya hapsedilmesi ve ardýndan Anadoludan çýkartýlmasý amacý
güden haçlý komplosuna dayanan ýrkçýmilliyetçilikten öte anlamlara sahiptir. Doðal olarak Kýbrýs adasýnýn stratejik öneminin ekonomik boyutu, doðrudan Türkiye oligarþisinin çýkarlarýyla baðlantýlýdýr. Özellikle
Mersin ve Ýskenderun limanlarýndan yapýlan
ithalat ve ihracat açýsýndan bu çýkarlar OrtaDoðuyu içine alan boyutlara ulaþmaktadýr.
Kýbrýs sorununun (ister Rum yönetiminin
tüm ada üzerinde kesin egemenlik saðlamasýyla olsun) çözüldüðü koþullarda, ABnin
emperyalist ülkelerinin Orta-Doðuyla yaptýklarý ticaretin merkezi Kýbrýs adasý olacaktýr.
Bu ise, Mersinden Vana kadar uzanan güney Anadolu bölgesindeki ekonomik yapýnýn büyük ölçüde zarara uðramasý sonucunu doðuracaktýr.
Diðer yandan Kýbrýs adasýnýn ABye alýnarak, bir bakýma ilhak edilmesiyle, AB ülkelerinin Orta-Doðu ticaretinde taþýma ve
depolama maliyetlerinde büyük tasarruf
saðlanacaðý gibi, nakliye süresi de büyük ölçüde kýsalacaktýr.
Görüldüðü gibi, Kýbrýs adasýnýn askeristratejik niteliði yanýnda ekonomik özelliði
de, AB ile Türkiye arasýnda önemli bir çýkar çatýþmasýna yol açmaktadýr.
Bu çatýþmanýn Kýbrýslýlar için olumlu
geliþmeler yaratacaðý, özellikle ABye girilerek ABnin ticaret üssü haline gelindiðinde Kýbrýslýlarýn gelir düzeyinin çok yükseleceði, dolayýsýyla kendileri için bir avantaj
oluþturduðu düþüncesi oldukça yaygýndýr.
Off-shore bankacýlýðýn kara para aklama
aracý olduðu, dolayýsýyla ABye girilince bun-

larýn ortadan kalkacaðý endiþesi taþýyanlar
açýsýndan, bu avantaj, özel bir yere sahiptir. (Bugün Kuzey Kýbrýsta 27 ticari banka
ve 48 off-shore banka bulunmaktadýr.) Bir
kapý kapanýrsa, bir baþkasý açýlacaktýr!
Gerçekte ise, ekonomik açýdan Kýbrýs,
emperyalist ülkelerin ihracat üssü olarak
liman ve depolama olanaklarýnýn kullanýlmasýndan baþka birþey deðildir. Bu da serbest bölge statüsü ile Kýbrýsýn ekonomik
yapýsýnýn dýþýna çýkartýlabilecek bir özelliðe
sahiptir. Bu nedenle, AB tarafýndan Kýbrýsýn
liman ve depolama üssü haline getirilmesi
Kýbrýslýlar için hiçbir ekonomik deðere sahip
deðildir. (Bu limanlarda ve depolarda çalýþacak birkaç bin iþçi dýþýnda. Ki bunlar da
sendikasýz ve sosyal sigortaya sahip olmayan iþçiler olacaktýr.)
Çözüm, her zaman olduðu gibi, birleþik,
baðýmsýz ve demokratik Kýbrýstýr. Ancak yapýlan yoðun propagandalar, manipülasyonlar ortamýnda bu çözümün Kýbrýslýlar tarafýndan yeniden kabul edilebilirliði de fazlaca
bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla tek çözüm
yoluna ulaþabilmek için, çözüm olarak
sunulan her yolun kendi içinde nasýl çýkmazlar yarattýðýnýn ortaya konulmasý ve belki de yaþanýlarak bunlarýn öðrenilmesi zorunlu olacaktýr. Ya taksim, ya ölümden AB
Partisine gelinen süreç, birleþik, baðýmsýz
ve demokratik bir Kýbrýs çözümünün ayaklar altýna alýndýðý, herþeyin bireylerin ekonomik çýkarlarýna indirgendiði bir süreç olmuþtur. 14 Aralýk seçimleri, bu çýkar iliþkilerinin
her yönüyle çatýþtýðý, birbirine üstünlük saðlamaya çalýþtýðý bir savaþ alanýndan baþka
bir þey deðildir. Kazanan taraflar Kuzey Kýbrýsý koz olarak kullanarak kendi çýkarlarýný gerçekleþtirmeye çalýþacaklardýr. Kaybeden ise, birleþik, baðýmsýz ve demokratik
Kýbrýs olacaktýr.
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Ýþçiler,
Köylüler,
Ýlerici, Yurtsever ve Demokrat Tüm Halkýmýza!
Yýllardýr baþta Amerikan emperyalizmi olmak üzere, tüm emperyalist ülkelerin sömürüsü
ve talanlar, bir yandan ülkemizin her türlü varlýðýný tüketirken, diðer yandan tüm çalýþanlar gittikçe
daha da yoksullaþmaktadýr. Her türlü yolsuzluk, rüþvet, suistimal, dolandýrýcýlýk, çürümüþlük
yaþantýmýzýn neredeyse ayrýlmaz bir parçasý olmuþtur. AKP hükümetinin yolsuzlukla mücadele
paravanasý altýnda yeni yolsuzluklar tezgahlanmaktadýr.
Yýllar boyu bizlerin ürettikleri ile varedilen KÝTler, özelleþtirme söylemiyle el çabukluðuyla
bir avuç zengini daha da zengin etmek ve emperyalist tekellere yeni kârlar saðlamak amacýyla
yok pahasýna satýlmýþ ve satýlmaya devam etmektedir. Ve özelleþtirilenler, içi boþaltýldýktan
sonra yeniden devletleþtirilmektedir. Bu iþlemlerle milyarlarca dolar, emperyalist tekeller ile onlarýn
iþbirlikçilerine devredilmiþtir.
Kendi düzenlerinin yýkýlamazlýðýnýn yýllarca propagandasýný yapanlar, ülke yönetimini
tümüyle IMF ve Dünya Bankasýna devretmiþler ve her türlü karar bunlar tarafýndan alýnýr olmuþtur.
Ýþçi ücretlerinin düþmesi ve tarým ürünlerine devlet desteðinin kaldýrýlmasý karþýsýnda kendi bireysel
zenginliklerinin artacaðýný düþünenlerin ise, son krizle birlikte nasýl büyük kayýplara uðradýðýný
hep birlikte yaþayýp gördük. Borsa ile zengin olacaðýný uman laikler, bugün þeriatçý AKP iktidarý
ile borsanýn yükselmesinden medet umar hale gelmiþlerdir.
Solun sol olmaktan çýkartýldýðý, devrimciliðin legalizmle tasfiye edilmeye çalýþýldýðý bir
ortamda, Amerikan emperyalizmi daha da pervasýzlaþmýþtýr.
Þeriatçý AKP iktidarý ise, askeri darbe korkusuyla Amerikan emperyalizminin her dediðini
yaparken, bir avuç islamcý sermayeye müslüman kardeþlerinin kaný üzerinden yeni pazarlar
bulma peþindedir.
Onlar, trilyonlar harcayarak, istedikleri yalaný yazdýrabilecekleri, istedikleri yalaný
söyletebilecekleri, istedikleri görüntüleri gösterebilecekleri onlarca gazete ve televizyon sahibidirler.
Onlarýn, binlerce tankýna, topuna, askerine, gazetelerine, televizyonlarýna karþý, bizlerin,
sadece devrime olan baðlýlýðýmýz ve devrimci bilincimiz vardýr.
Bizler, onlar gibi, milyarlarca dolara, silaha sahip deðiliz. Elimizdeki her türlü araçla, onlara
karþý savaþmanýn gerekli olduðunun söylüyor ve bu amaçla mücadele ediyoruz.
Binlerce silahýmýz, milyonlar satan gazetelerimiz yok, ama onlarýn tüm zenginliklerini ve
güçlerini ellerinden alacak olan yine bizleriz.
Bizler, iþçiyiz,
Bizler, köylüyüz,
Bizler, emekçiyiz.
Ve mücadelemiz devrime kadar, kurtuluþa kadar sürecektir.
Bugün sizleri, bir kez daha, Türkiye devrimci mücadelesinin geliþtirilmesi ve yükseltilmesi
için, maddi ve manevi her türlü desteðinizi ve katkýnýzý vermeye çaðýrýyoruz.
Bu zorlu mücadelede, hepinizin, hepimizin küçük büyük demeden yapacaðý çok þey vardýr.
Zafer Bizim Olacaktýr!
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