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28 Mart yerel seçimlerinin, katýlým oranlarý ve
partilerin aldýklarý oylar açýsýndan genel bir deðerlendirmesi.
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Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül.

28 Mart yerel seçimlerine tam kadro katýlan
sol ve sol parti ve örgütlerin seçimlerdeki tutumu ve ortaya çýkardýðý gerçekler üzerine bir
irdeleme.

31 Mart günü Felluce kentinde sivil Amerikalýlara yönelik saldýrýnýn medyatik söylemleri ve olaylarýn ardýndaki gerçekler.

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

Kýbrýs sorununu çözme görüntüsü altýnda yapýlan gö-rüþmelerin Kýbrýs halklarýnýn geleceði
üzerindeki sonuçlarý üzerine bir deðerlendirme.
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Kazananlar ve
Kaybedenler

[28 Mart Yerel Seçim Sonuçlarý Üzerine]

Tüm partilerin büyük iddialarla ortaya
çýktýðý, manipülasyon amaçlý seçim anketlerinin olaðanlaþtýðý, T. Özalýn benim adayýma oy vermezseniz, sizi devlet olanaklarýndan yararlandýrmam söyleminin, bir kez
daha etkili olduðu, soldan sola hemen
herkesin legal olanaklarý sonuna kadar
kullandýklarý bir seçim daha geride kaldý. Ve
her seçim sonrasýnda olduðu gibi, kazananlar ve kaybedenlere iliþkin haberler, yorumlar, yorumlarýn karþý-yorumlarý gazete ve
televizyonlarda olaðan yerlerini aldýlar. Yine
her zaman olduðu gibi, medyanýn en gözde konusu solun aldýðý oylar olmuþtur.
Solun, yani kendisini sosyal-demokrat
ilan eden CHP, DSP, YTP ile M. Karayalçýnýn
SHPsine eklemlenmiþ Demokratik Güçbirliðinin 28 Mart seçimlerinde aldýklarý oylar
medyanýn en gözde konusu olurken, solun kalelerinin çökmesi üzerine yapýlan yorumlar gazete ve televizyon yorumcularýnýn
en sevdikleri konu olmuþtur.
Kimileri solun deðiþimi yakalayamadýðýndan yola çýkarak, Deniz Baykalýn CHP
den tasfiye edilmesine varan deðerlendirmeler yaparken, kimileri de Deniz Baykalýn
CHPsinin deðiþimi yakalayamadýðýndan
yola çýkarak Deniz Baykalýn tasfiye edilmesi
gerektiði deðerlendirmesini yapmaktadýrlar.
Bir baþkalarý ise, bir bütün olarak solun (týrnak içindeki soldan sola tüm solun) deðiþimi anlayamadýklarýndan yola çýkarak, artýk ülkemizde gerçek bir sol alternatif yaratýlmasý gerektiði düþüncesini ileri sürmektedirler.
Tüm bu medyatik yorumlardan sonra
sol yorumlar da yavaþ yavaþ ortalýða çýkmaya baþlamýþtýr. Özellikle büyük umutlar-

la ve büyük iddialarla SHP çatýsý altýnda kuruluþu ilan edilen Demokratik Güçbirliðinin
asli öðesi olan HADEPin (ya da DEHAPýn)
baþarýsýzlýðý bu sol yorumcularýn baþ konusu olmuþtur.
Kimi solcu yorumcuya göre, yerel seçimlerdeki solun baþarýsýzlýðýnýn nedeni
kendi toplumsal tabanýndan uzaklaþmasý
iken, kimine göre ise solun çözüm üretememesidir.
Solun çözüm üretmiþ-üretememiþliðiyle baþlayan, kendi toplumsal tabanýndan
uzaklaþmasýyla sürüp giden bitmez tükenmez yorumlar ve bunlara dayalý tartýþmalar
arasýnda, seçimlerde neler olduðuna bakmak kimsenin aklýna gelmemiþtir.
Geçmiþte aktif boykotçu olan solun en
gözde konusu olan seçimlere katýlým oraný, bu kez, hiç kimsenin dönüp de bakmadýðý ayrýntý olmuþtur.
Boykotçu olduðu dönemde katýlým
oranýna bakarak, halkýmýzýn yüzde þu kadarý düzen partilerine hayýr demiþtir diye
ortalýða çýkan solun bu umursamazlýðý, ayný zamanda uðruna tüm görüþlerinden vazgeçtikleri legalizmin kaçýnýlmaz bir sonucu
olmuþtur.
Oysa ki, son üç seçimin sonuçlarýna bakýldýðýnda artan seçmen sayýsýna karþýn oy
kullananlarýn sayýsýnda belirgin bir artýþýn olmadýðý görülmektedir.
Nisan 1999 Yerel Seçimleri
Toplam Seçmen:
37.419.612
Kullanýlan Oy:
32.500.083
Geçerli Oy:
31.467.694
Katýlým Oraný:
% 86.85
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3 Kasým 2002
Toplam Seçmen:
Kullanýlan Oy:
Geçerli Oy:
Katýlým Oraný:

Genel Seçimi
41.407.015
32.753.386
31.510.007
% 79.10

28 Mart 2004 Yerel Seçimleri
Toplam Seçmen:
43.337.733
Kullanýlan Oy:
33.087.895
Geçerli Oy:
32.101.184
Katýlým Oraný:
% 76.35
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Görüldüðü gibi, 1999 yerel seçimlerinde
37.419.612 olan seçmen sayýsý 3 Kasým seçimlerinde 41.407.015e ve 28 Mart seçimlerinde 43.337.733e yükselmiþtir. Beþ yýlda
seçmen sayýsý yaklaþýk 6 milyon artmýþtýr.
Ancak oy kullanan seçmen sayýsý neredeyse beþ yýl içinde hiç deðiþmemiþtir.
Bu veriler açýkça göstermektedir ki, YSK
tarafýndan ilan edilen 6 milyona yakýn yeni
seçmen üç seçimde de sandýk baþýna gitmemiþ görünmektedir. Doðal olarak, seçime katýlým oraný sürekli düþmektedir.
Kendisine sol diyen hiçbir siyasal parti ya da oluþum, seçmen sayýsýndaki artýþa
karþýn oy kullananlarýn sayýsýnýn deðiþmemesine aldýrýþ etmemektedir.
Dünyanýn hiçbir ülkesinde ve hiçbir döneminde görülemeyecek kadar benzersiz
bu olgu karþýsýnda gösterilen umursamazlýk, aldýrmazlýk da kolayca açýklanabilecek
bir olgu deðildir. YSKnýn açýkladýðý sayýlara
göre, bu yeni 6 milyon seçmen, ortalama
katýlým oraný üzerinden (%80) hesaplandýðýnda, yaklaþýk 4,8 milyon oy anlamýna gelmektedir ki, bu da %12lik bir oy demektir.
DYP ve MHPnin %10 barajýnýn altýnda
kaldýðý, Genç Parti ve DEHAPýn %7 oy aldýðý bir genel seçim açýsýndan bu oy oranýnýn
ne anlama geldiði de açýktýr.
Gerçek ise, ülkemizdeki seçmen listelerinin masa baþýnda hazýrlandýðý ve hiçbir biçimde yeni seçmenleri kapsamadýðýdýr. Bu
ise, seçimlerde hile yapýlmasýnýn yolunu açmaktadýr.
Ancak bu durumdan hiçbir düzen partisi de, sol parti de rahatsýz deðildir. Onlar,
geleneksel taþra politikacýlarýyla (ya da
yerel politik aktörlerle) birbirlerinden aday
transferleri yaparak oy oranlarýný deðiþtirmekle iþleri idare etmeye çalýþmaktadýrlar.
Solun toplumsal tabanýndan uzaklaþmasý da bu yolla saðlanmýþ olmaktadýr. Bu
yolla, sað partilerin geleneksel olarak Anadolu eþrafýna* dayalý politik iliþkileri, solu

da kapsayan genel bir politika yapma tarzý
haline gelmiþtir.
Þüphesiz günümüzde sözkonusu olan
geleneksel Anadolu eþrafý deðildir. Günümüzde Anadolu eþrafý, eski yarý-feodal dönemin eþrafýndan çok farklýdýr. Aðýrlýklý
olarak çarþý esnafý tarafýndan oluþturulan
bu yeni eþraf, ithal mallar satýcýsý toptancý ve perakendeci tüccardan geleneksel tüketim mallarý satan bakkal ve market sahiplerinden oluþmaktadýr. Bunlarýn doktor, avukat, mühendis olmuþ, ancak kendi meslekleri dýþýnda iþlerle iþtigal eden çocuklarý
da çaðdaþ eþraf olarak bu kesime eklemlenmiþtir. Soydan eþraf ailesinden gelmeyen, ancak soydan eþraf çocuklarýyla ticari iliþki içinde bulunan yeni türedi bir eþraf
kesimi de oldukça etkin konuma gelmiþtir.
Özellikle T. Özal döneminde ortaya çýkan
ve palazlanan bu yeni türedi eþraf tipi, toplu konut fonu aracýlýðýyla mülk sahibi sýnýfa
atlamýþ olan mühendis-müteahhitler ile
marketingcilerden oluþmaktadýr.
Bu yeni çaðdaþ eþrafýn önemli bir bölümü kendi çevresinde solcu bilinen kiþilerden oluþur. Geleneksel olarak AP, MSP
ve MHP kökeninden gelen Anadolu eþrafýnýn solcu çocuklarý ile bunlarla ticari iliþki içindeki türedi solcu eþraf siyasette iþbirliði yaparlar. En büyük hobileri ise futboldur. Halý sahalarýnýn ilk müþterileri de,
ilk iþletmecileri de onlardýr. Gaziantepte görüldüðü gibi, bu solcu eþraf, zaman zaman futbol kulübü yöneticiliðini ticari ve siyasi özel bir iþ alaný olarak yürütürler.
Bu kesimlerin büyük kentlerde etkin olduklarý yerler ise, aðýrlýklý olarak varoþlar
dýr. Kimi zaman cemevi yöneticisi, kimi zaman alevi mahallesinin marketçisi olarak
ortaya çýkarlar. Semt pazarlarýnda tablacýlýk
iþleriyle uðraþýrlarken, genellikle MHPlilerle
ortaklýk yaparlar. Bunlarýn en ünlüleri Þiþli
belediye baþkaný Mustafa Sarýgül ile Esenyurt eski belediye baþkaný Gürbüz Çapan
dýr. Yazýlý ve görüntülü basýn da bu kesimlerin istihdam edildiði yerlerden birisidir.
Mafyacýlýkla hemþericiliðin, solculukla
iþbitiriciliðin bileþiminin temsilcisi olan bu
* TDK sözlüðünde eþraf, bir yerin zenginleri, sözü
geçenleri, ileri gelenleri olarak tanýmlanmaktadýr. Sol
yazýnda ise, eþraf sözcüðü, kýrsal bölgelerdeki (kasaba ve köyler) mülk sahibi kesimleri için kullanýlýr.
Tüccarlar, esnaflar ve toprak aðalarý bu kesimlerin
belli baþlýlarýdýr.
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kiþiler, Tayyip Erdoðan gibi, sokaðýn dilini
bilen kiþilerdir. Yýlmaz Güney filmleriyle büyüdüklerinden, kendilerini, Vurguncular filmindeki gibi vurguncularýn vurguncusu ya
da Umutsuzlar filmindeki gibi garibanlarýn
koruyucusu mafya babasý misyonuyla donatmýþlardýr. Çevrelerindeki hemþerileri ve
korucularý bu misyonu öylesine içselleþtirmiþlerdir ki, görevlerini canlarý pahasýna yerine getirmeye çalýþýrlar.
Bugün CHPden yeniden Þiþli belediye
baþkanlýðýna seçilen ve adý Deniz Baykalýn
yerine CHP Genel Baþkanlýðý için sýk sýk
medyada yer alan M. Sarýgül, Dr. Gürbüz
Çapana kýyasla misyonunu daha iyi yerine
getirmektedir. 1999 yerel seçimlerine DSP
Þiþli belediye baþkaný adayý olarak katýlan
M. Sarýgüle iliþkin 9 Nisan 1999 tarihli gazetelerde þu haber yer almýþtýr:
Bir grup CHPli, Þiþlide seçim çalýþmasý yaparken DSPnin Þiþli Belediye Baþkan adayý Mustafa Sarýgül ve
adamlarýnca dövüldükleri iddiasýyla
savcýlýða baþvurdu.
CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Mehmet
Bölükle Þiþli Belediye Baþkan adayý
Mehmet Emin Sungur birlikte düzenledikleri basýn toplantýsýnda, Sarýgül
ve adamlarýnýn ilçede seçim otobüsüyle çalýþma yapan partili arkadaþlarýný önceki gün 19 Mayýs Mahallesinde durdurup tartakladýðýný öne sürdü.
Sarýgülü mafya yöntemiyle çalýþmakla suçlayan Bölük, Þiþlide þehir
eþkýyalarýyla karþý karþýyayýz. Sarýgül,
SHPden de bir delegeyi döverek kör
ettiði için ihraç edilmiþti dedi.
Sungur ise Sarýgülün kendisini telefonla tehdit ettiðini öne sürerek
þunlarý söyledi:
Sarýgülün Alparslan Türkeþ ve
Ýmam Hatip Mezunlarý Derneðine
yazdýðý ve basýnda yer alan mektuplarýnýn partili arkadaþlarýmca Þiþli halkýna daðýtýldýðýný, bunu önlememi
istedi. Yoksa, evleri, otobüsleri basarým dedi. Daha önce de bir belediye
meclisi üyesi arkadaþýmýzý, bir cenaze töreninde, elini ayaðýný kýrarým diye tehdit etti. Buna Nurettin Sözen de
þahittir.
M. Sarýgül, G. Çapan gibi solcu-baba
politikacý tiplerinin en yoðun bulunduðu diðer alan ise turizmdir. Çýnarcýktan Kuþadasý
na, Bodrumdan Antalyaya kadar tüm kýyý

þeridine yayýlmýþ olan bu solcu-baba tipleri, bu bölgelerde seçimlerin ana unsurlarý
durumundadýrlar.
Gaziantepin eski belediye baþkaný, Gaziantepsporun baþkaný Celal Doðan ise, bu
solcu-baba tiplemesinin en popüler ve en
etkin ismidir. Etki alaný Gazianteple sýnýrlý
deðildir; Ankara ve Ýstanbulda da etkili ve
yetkilidir.
Bunlar, düzen partileri içinde yürüttükleri
siyasal faaliyetlerinde silahlý devrimci mücadelenin yaratmýþ olduðu etkiyi kullanýrlar. Bu nedenle, silahlý devrimci örgütler
içinde bir dönem faaliyet göstermiþ eski solcu tipleri kendi yanlarýnda çalýþtýrýrken, ayný
zamanda silahlý devrimci mücadelenin tarihini sahiplenir görünürler. Örneðin Dr. Gürbüz Çapan (1954 doðumlu) kendisini þöyle
tanýtmaktadýr:
Ben Deniz Gezmiþlerin tayfasý
deðilim. Ýnanç olarak ayný bakmýyoruz. Ben Dev-Gençliyim. Dönem ve
ideoloji farkýmýz var. Biz Mahir Çayanlarýn arkadaþlarýyýz.*
Celal Doðanýn sermayesi ise, bir zamanlar Deniz Gezmiþin arkadaþý olmaktýr.
Yine bunlarýn ortak özelliði, tüm sað partilerle ve onlarýn sayýn liderleriyle sýcak
ve dostça iliþkiler içinde olmalarýdýr. Celal
Doðan, Gürbüz Çapan, Mustafa Sarýgül ve
Sefa Sirmenin ortak dostlarý ise Süleyman
Demireldir.
Ýþte çözüm üretemeyen ya da toplumsal tabanýndan uzaklaþan solun deðiþimi yakalayan temsilcileri bunlardýr.
Bu süreç, 1989 yerel seçimlerinden Erdal Ýnönünün genel baþkanlýðýný yaptýðý
SHPnin birinci parti olarak çýkmasýyla baþlamýþtýr. Þimdiye kadar hep sol biriktirdi, sað
yedi ve sýra þimdi bizde söylemiyle ortaya
çýkan solcular, 1989 yerel seçimleri sonrasýnda sol belediyeleri arpalýk olarak
kullanmýþlar ve hýzla talan etmeye baþlamýþlardýr. Bu süreç, 1991 yýlýnda patlak veren
ÝSKÝ yolsuzluðuyla, halk kitleleri nezdinde
solun tümüyle deðer yitirmesiyle sonuçlanmýþtýr.
Ancak yerel yönetimlerde solun yiyiciliði sadece yolsuzluklarla sýnýrlý kalmamýþtýr.
Ayný zamanda, deðiþik imar-iskan uygulamalarýyla saðlanan rantlar, hiçbir iþ yapmaksýzýn, sadece solcu olduðu için maaþ alan
* Milliyet, 15 Kasým 1998.

#

KURTULUÞ CEPHESÝ Mart-Nisan 2004

$

belediye memurlarýnýn varlýðý ve kültür-sanat etkinliði adý altýnda belediye bütçesinin tüketilmesi söz konusu olmuþtur. Dolayýsýyla, bu etkinliklere katýlan solcu aydýnlar ve sanatçýlar da, sol belediyelere karþý
halk kitlelerinin güvensizliðinden üstlerine
düþen payý almýþlardýr.
Sözcüðün halk dilindeki anlamýyla, bu
sol siyasetin yeni aðalarý, kurduklarý ticari iliþkilere baðlý olarak saflarýný deðiþtirmektedirler. Bir dönem E. Ýnonülü SHPde
yer alan bu aðalar, bir baþka dönem kolaylýkla ANAP ya da DYP saflarýna geçebilmiþlerdir. Zaman zaman MHPyi bile destekleyen bu aðalar, her dönüþlerinde düzenin en büyük sol partisinin (DSP ya da
CHP) tutarsýzlýðýný gerekçe olarak kullanmýþlardýr.
Ýþte YSKnýn resmi kayýtlarýnda seçmen
sayýsý sürekli artarken, oy kullanan seçmen
sayýsýnýn ayný düzeyde kalmasýndan hiç bir
rahatsýzlýk duyulmamasýnýn sol nedeni de
bu yeni siyaset aðalýðýndan kaynaklanmaktadýr.
Medyaya göre, 28 Mart seçimlerinin
ikinci büyük kaybedeni ise anket kuruluþlarýdýr. Bunlar, özellikle Tarhan Erdemin
AKPnin %60lar seviyesinde oy alacaðýný ilan
ettiði manipülasyon amaçlý anketiyle birlikte, kaybedenler safýnda yer almýþlardýr.
Ancak sürekli artan seçmen sayýsýna karþýn oy kullananlarýn sayýsýnýn ayný kaldýðý koþullarda, manipülasyon amaçlý olmayan
kamu araþtýrmalarýnýn da doðru sonuçlara ulaþabilmesi olanaksýzdýr.*
Bugün Türkiyenin ABye girmesiyle demokratikleþeceðini iddia edenler de, seçimlerin demokratik olgunluk içinde yapýldýðýný söyleyenler de, öncelikle YSK tarafýndan ilan edilen yeni seçmenlerin, kendi
söylemleriyle ifade edersek genç seçmenlerin, nereye kaybolduðunu açýklamak zorundadýrlar.
Seçmen kütüklerinin saðlýklý olmadýðýný hep bir aðýzdan söyleyen tüm düzen partileri ve legalist sol, seçime katýlým oranýndaki düþüþe bakarak yaptýklarý yorumlarla
olayýn üstünü örtmeye çalýþmaktadýrlar.
Bu gerçeði 3 Kasým 2002 genel seçimleri sonrasýnda þöyle ifade etmiþtik:
Görülen odur ki, YSKnýn açýkla-

dýðý güncelleþtirilmiþ seçmen sayýsýndaki artýþ kaðýt üzerinde gerçekleþtirilmiþtir. Dolayýsýyla karþýlýðýnda gerçek bir seçmen kitlesi bulunmamaktadýr. Bu öylesine açýktýr ki, 1999 seçimlerinde kullanýlan oylar ile 3 Kasým seçimlerinde kullanýlan oylar neredeyse bire bir aynýdýr. Bu durum,
3 Kasým seçimlerinde taþýma seçmen ya da sahte seçmen yazýmýnýn
çok büyük boyutlarda olduðunu göstermektedir.
1990 sonrasýnda ise, sahte seçmen yazýmý yanýnda, seçmen kütüklerinin yeniden yazýmýna gidilmeyerek seçmen kütüklerinin güncelleþtirilmesi uygulamasý yaygýnlýk kazanmýþtýr. Özellikle tabanýný denetleyebilen partiler (RP ve MHP) bu uygulamadan büyük avantajlar saðlamýþlardýr.*
Bu ortamda 28 Mart yerel seçimlerinin
sonuçlarý kendi çevrelerini denetleyebilen
yeni ve eski eþrafýn saf deðiþtirmesiyle
belirlenmiþtir.

* Þüphesiz seçim anketlerinin doðru çýkmamasýnda ülkemizin tarihi ve sosyal özelliklerinin de önemli
bir payý vardýr.

* Kurtuluþ Cephesi, Sakýp Sabancýsýz Seçimlerin
Sayýsal Sonuçlarý Üzerine, Sayý: 70, Kasým-Aralýk
2002.

SEÇÝMLERÝ HANGÝ PARTÝ KAYBETTÝ?
Yukarda da ifade ettiðimiz nedenlerden
dolayý, 28 Mart yerel seçimlerinde hiçbir parti kazanmamýþtýr. Eski ya da yeni, saðcý ya
da solcu eþraf kesimini kendi saflarýna
katan partiler ve parti yöneticileri oylarýný artýrmýþ ve belediye baþkanlýklarýný kazanmýþtýr. Hürriyet gazetesinin solun kalelerini liberal adaylar devirdi baþlýðýnda ifade edildiði gibi, muhafazakar demokratlar olarak
lanse edilen AKP, solun güçlü olduðu yerlerde kazanamamýþtýr. Soldan ya da saðdan kazanýlan belediye baþkanlýklarý büyük
ölçüde transferlerle gerçekleþtirilmiþtir.
Seçimlerin sayýsal sonuçlarýna göre, AKP
oylarýný artýrmýþtýr. CHP belediye baþkanlýðý
seçiminde oylarýný artýrýrken, il genel meclisi
seçiminde %1 oranýnda oy kaybetmiþtir.
Tüm medyanýn aðýz birliði ederek lümpence ifade ettiði gibi, MHP ve DYP yýkýlmadýk ayaktayýz mesajý vermiþler ve %10
un biraz üstünde bir oy almýþlardýr.
En büyük oy kaybý ANAP ile Genç Parti
de olmuþtur. Her iki partinin toplam oy kay-
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bý 2.268.886dir. Bunun geçerli oylara oraný
%7,1dir.
ANAP ve Genç Partinin kaybettiði oylara CHP ve SHPnin (DEHAP) kaybettiði 545
bin oy eklendiðinde yaklaþýk %9luk bir seçmen kitlesinin bu seçimlerde parti deðiþtirdiði söylenebilir. Buradan yola çýkarak,
ANAP ve Genç Parti oylarýnýn DYP ve MHP
ye daðýldýðý varsayýlarak, sol oylarýn AKP
ye gittiði sonucuna ulaþýlmaktadýr. Böylece
solun deðiþimi yakalayamadýðý, toplumsal tabanýndan koptuðu teorileri için gerekçeler bulunmuþ olmaktadýr.
Medya açýsýndan bu sonuç çok daha
vahimdir!
Seçim sonuçlarýnýn açýklandýðý ilk dakikalardan itibaren tüm medya, solun oy
kaybýnýn çok büyük olduðu yaygarasýna baþlamýþtýr. Kitleler üzerinde oldukça etkili olan
bu yaygara CHPnin 500 bin oy kaybettiði
sayýsal verileriyle desteklenmiþtir. Nihai sonuçlar ortaya çýktýðýnda CHPnin toplam oy
kaybýnýn 250 binde kaldýðý görülmesine raðmen, yayýnlarda hiçbir deðiþiklik olmamýþtýr.
CHP, 2002 genel seçimlerinde Ankarada
603.000 oy almýþ iken, bu seçimlerde oylarý
432.000e düþmüþtür. Kayýp miktarý 171 bindir. Bunun yüz bini M. Karayalçýna gitmiþtir.
CHPnin Ankarada AKPye kaptýrdýðý varsayýlacak oy miktarý 71.000dir. Ayný þekilde
CHP Eskiþehirde seçimlere katýlmamýþ ve
bunun sonucu olarak da 90.000 oyu DSPye
gitmiþtir. CHPnin bu iki ilde SHP ve DSPye
giden oy toplamý 190 bin olmaktadýr. Ülke
çapýndaki 250 bin oy kaybýndan düþüldüðünde, CHPden AKPye gittiði varsayýlabilecek toplam oy miktarý 60 binle sýnýrlý kalmaktadýr.
Bu veriler, medyanýn, seçim sonuçlarýnýn açýklanmaya baþladýðý ilk dakikalardan

AKP
CHP
DYP
MHP
GP
SHP
ANAP
SP
DSP
YTP
BBP
Toplam geçerli oy

3 Kasým 2002
Genel Seçimi
10.808.229
6.113.352
3.008.942
2.635.787
2.285.598
1.933.680
1.618.465
785.489
384.009
363.869
322.093
30.261.518
31.510.007

itibaren, seçimin kesin kaybedeni olarak
CHPyi ilan etme çabasýnýn ne denli gerçek
dýþý olduðunu ve bunun medyatik baþka
amaçlar taþýdýðýný açýkça göstermektedir.
Bu amaçlar, Doðan medya grubunun solun kalelerini liberal adaylar devirdi manþetleriyle daha açýk hale gelmektedir.
Seçimler öncesinde Deniz Baykalý hedef
tahtasýna yerleþtirerek baþlatýlan ve tetikçiliðini Doðan medya grubunun yaptýðý bu yeni toplum mühendisliði giriþiminin amacý, 2002 yazýnda Ýsmail Cem ve Kemal Derviþle yaratýlmaya çalýþýlan, ancak baþarýlý olmayan rüya timini yeniden oluþturmaktýr.
Bu amaç, sözcüðün tam anlamýyla, geleneksel sosyal-demokrat sol parti olarak düþünülen CHPyi liberal bir partiye dönüþtürmekten ibarettir. Ýngilteredeki Tony Blair türü bir üçüncü yolcu sol liberal parti
planlanmaktadýr. Böylece T. Özal döneminde eski solcu aydýnlarýn transformasyonu ile
baþlatýlan sol liberal dönüþüm tamamlanmýþ olacaktýr. Bu planýn gerçekleþtirilmesinde zayýf halka olarak Deniz Baykal görüldüðünden, tüm medyanýn oklarý ona yöneltilmiþtir.
CHPnin açýk bir sol liberal partiye dönüþtürülmesi, daha tam ifadeyle, CHPnin
sol liberal parti haline dönüþümünün tamamlanmasý giriþiminde, Süleyman Demirelden M. Ali Bayara kadar sað liberaller
de devrededir. Sefa Sirmen ve Mustafa Sarýgül bu giriþimin vurucu unsurlarý olarak ortaya çýkarken, Kemal Derviþ hazýrolda tutulmaktadýr. Bu süreçte M. Karayalçýn ve
ekibinden beklenen ise, DEHAPýn bu sol
liberal oluþuma entegre edilmesidir. Þüphesiz her zaman olduðu gibi bunlar da sol
ittifak söylemi ile kitlelere sunulmaya devam edilecektir.
%

34,28
19,39
9,54
8,36
7,25
6,14
5,13
2,49
1,22
1,15
1,02
95,97

28 Mart 2004
Yerel Seçimler
13.376.388
5.863.381
3.194.141
3.241.501
826.754
1.638.346
808.423
1.275.672
682.493
104.294
369.732
31.383.157
32.101.184

%
41,67
18,27
9,95
10,10
2,58
5,10
2,52
3,97
2,13
0,32
1,15
97,76

Fark
2.568.159
-249.971
185.199
605.714
-1.458.844
-295.334
-810.042
490.183
298.484
-259.575
47.639

%
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Bu sol liberal parti giriþiminin en tipik
olgusu ise, yapýlan medyatik propagandanýn sol kitleler üzerinde oldukça etkili olmasýdýr. Özellikle zayýf halka Deniz Baykala
yönelik karþý-yayýnlar kitleler tarafýndan sorgulanmaksýzýn içselleþtirilmiþtir. Deniz Baykalýn seçimlerden CHPnin büyük kayýplara
uðramadýðý, tersine oylarýný koruduðu yönündeki açýklamalarý bu içselleþtirme ortamýnda alay konusu haline getirilmiþtir. Oysa
yukarda da ortaya koyduðumuz gibi, ortada CHPnin ciddiye alýnabilecek bir oy kaybý yoktur.
Bu koþullarda 28 Mart seçimlerinin gerçek kaybedeninin medya propagandalarýnýn etkisi altýna giren sol kitle olduðunu
söylemek fazlaca yanlýþ olmayacaktýr.
Þüphesiz burada geleneksel sol oylarýn
%30lar seviyesinden %26lara düþtüðü, dolayýsýyla seçmenlerin artýk eskisi gibi ideolojik tercih sahibi olmadýðý, hizmet, vizyon ve misyon sahibi adaylarý tercih ettiði
propagandasýna da deðinmek gerekmektedir.
1980lerde baþlatýlan ideolojiler öldü
demagojisinin günümüzdeki devamý olan
bu propagandanýn amacý, 1989 yerel seçimlerinden itibaren sürekli moral yitimine uðrayan sol kitleyi tümüyle etkisizleþtirmektir. Bu
gerçekleþtiði oranda, sol kitlenin depolitizasyon sürecinin devam edeceði düþünüldüðünden, tüm medya olanaklarý bu yönde
harekete geçirilmiþtir. Amaç açýk ve nettir,
sol kitlenin politize olmasýnýn önlenmesidir. Umutsuzluk ve moralsizlik bunun
önemli unsuru olarak görülmektedir.
Geliþen süreç, CHPnin sol liberal parti haline dönüþümünün tamamlanmasý, bu
yolla sol eþrafýn etki alanýnýn geniþletilmesi
ve bu geniþleyen etki alaný içinde sola yönelebilecek gençlik kitlesinin apolitikleþtirilerek
oligarþik yönetime kanalize edilmesi süreci
olarak görünmektedir. Kemalist, devletçi
geleneksel CHPden kurtulabilindiði oranda
bu sürecin tamamlanabileceði varsayýlmaktadýr. Sol örgütlerin büyük ölçüde legalize
olduðu bu süreçte, bu legalizasyon içinde
CHPnin daðýlmasýnýn sol için kitlesel bir
taban oluþturacaðý sanýsý da medya giriþimleri için uygun bir zemin oluþturmaktadýr.
Devrimci hareket açýsýndan, CHPnin ne
olacaðýnýn, nasýl sol liberal parti haline dönüþtürüleceðinin, baþýna kimin getirileceðinin önemi yoktur. Ancak bu amaca yöne-

lik yürütülen demagojik propagandalarýn kitlelerin bilincinde önemli tahribatlara yol
açtýðý da görülmelidir. Bu nedenle, kitlelere
medya aracýlýðýyla yürütülen propagandanýn gerçek amacýnýn gösterilmesi her zamankinden çok daha önemli olmaktadýr.
Döneklikin bir meziyet olarak gösterildiði, insanlarýn kendi çýkarlarýna uygun olarak saf deðiþtirmesinin doðal karþýlanmasý
gerektiðinin propagandasýnýn yapýldýðý bir ortamda bu geliþmelere kayýtsýz kalmak, pragmatizmin ve fýrsatçýlýðýn solda tam egemenlik kurmasýna izin vermekle özdeþtir.
Herkes bilmek zorundadýr ki, yapýlmak
istenenler CHPyle sýnýrlý deðildir. CHPnin
sosyal-demokrat ya da sol liberal parti olmasý, kemalist milliyetçilikten kozmopolitik partiye dönüþtürülmesi burada hiçbir
öneme sahip deðildir. Oligarþinin ve onun
medyasýnýn hedefi, bir bütün olarak solu
ideolojisizleþtirme ve kitleleri apolitikleþtirmektir. CHP ve SHPnin seçimlerde baþarýsýz oluþlarýnýn, beklentilerin aksine oy
kaybetmelerinin bu yöndeki faaliyetler için
uygun bir zemin oluþturduðu düþünülmektedir. Soldan sola herkes, bu gerçeklerin
bilincinde olarak, oligarþinin medya aracýlýðýyla yürüttüðü demagojik propagandalarýn amacýna ulaþmasýný engellemek zorundadýr. Bunun yolu ise, ideolojisiz, ilkesiz,
oportünist ve pragmatist sol politika anlayýþýnýn mahkum edilmesinden ve yeni sol eþrafýn tecrit edilmesinden geçmektedir.
MHP, AKP, DYP gibi oligarþik yönetimin partileriyle ve partilileriyle ticari ve insani iliþki
sürdüren eski solcularla her türlü iliþkinin
kesilmesi yanýnda, sol eþraf ve çevresiyle
de her türlü iliþki kesilmelidir. Bu kesimlerin saðladýðý ya da saðlayacaðý varsayýlan
ekonomik olanaklardan yararlanma mantýðý tümüyle terk edilmelidir. Gerektiðinde
bu mantýk sahipleri de, diðerleriyle birlikte
tecrit edilmelidir. Bu tecridin, onlarýn gerçek
niteliklerinin teþhirine yönelik eylemlerden,
en basit temasýn bile kesilmesini gerektiren bir dizi toplumsal ve bireysel eylemi
kapsayacaðý bilinmelidir. Bu yapýlabilindiði
oranda, devrimci hareket, kendisini solculardan ve sol çýkarcýlardan arýndýrabilecek,
bireysel çýkarlardan arýndýrýlmýþ bir kitle hareketine ulaþabilecektir. Yerel seçimlerde,
kiþisel ya da grupsal çýkarlarý için soldan
saða yönelmiþ olanlarla her türlü iliþkinin kesilmesi bunun ilk adýmý olacaktýr.

Mart-Nisan 2004 KURTULUÞ CEPHESÝ

Bir Lümpen-Arabesk
Kültür Portresi

Baykala öneri: Sarýgül gibi yap
Baykalýn dürüstlüðüne lafýmýz yok.. Kibar ve insancýl olduðu konusunda herkes hemfikir.. Birikimi tam, yazdýðý doçentlik tezi hala referans gösteriliyor.. Hitabeti ise Ahsen Unakýtanýn deyiþiyle excellent.
Yani eksiði yok, fazlasý var.. E, o zaman sorun ne?
Bence sorun yöntemde ve yaklaþýmda..
Bir yaklaþým deðiþikliði için kendisine Mustafa Sarýgül modelini öneriyorum.
Ýþte Sarýgül modelinden yola çýkarak Baykal için hazýrladýðým garantili yol
haritasý:
* Sabahlarý saat 6:30ta kalkýlacak (Sarýgül her sabah 06.30da kalktý).
* Meþhur sabah koþularýna ara verilecek, onun yerine her sabah Ankaranýn
deðiþik camilerinde sabah namazý kýlýnacak (Sarýgül, haftanýn en az dört günü
Þiþlinin deðiþik camilerinde cemaatle sabah namaz kýldý).
* Namazýn ardýndan cemaat, toplu olarak kahvaltýya davet edilecek.. O toplantýda cami cemaatinin memleket meseleleriyle ilgili görüþleri dinlenecek (Sarýgül
böyle yaptý).
* Toplantý sonunda cemaate dini içerikli bir konuþma yapýlacak (Bunun için bir
terminoloji dersi gerekiyor. Bu iþ için Yaþar Nuri Hoca uygun bir isim deðil.. Mustafa Sarýgülün literatüre hakimiyeti göz dolduruyor, Baykal ondan faydalanabilir).
* Cami cemaatiyle buluþmanýn ardýndan içinde bol miktarda vatan, ezan,
millet, devlet geçen uzun bir duaya mutlaka yer verilmeli. Bunun için iyi bir duahan ayarlanmalý (Sarýgül böyle yaptý).
* CHPli belediyelerin, her cuma namazýndan sonra camilerin halýlarýnýn yýkanmasý için özel temizlik timleri oluþturmalarý doðrultusunda talimat verilecek (Sarýgül böyle yaptý).
* Seçim gezilerinde destekçi ekip içinde mutlaka türbanlý bir kadýnýn bulunmasýna dikkat edilecek (Sarýgül böyle yaptý).
* Dine, ezana, imana verilen önem kadar Cumhuriyete de önem verilecek.
Mesela en büyük bayrak tarzý gösteriler ihmal edilmemeli (Sarýgül böyle yaptý).
* Medyayla iyi geçinme þart. Öyle bir iliþki biçimi bulunacak ki, her gazeteci
kendisini sizin biricik dostunuz sanacak (Sarýgül öyle yaptý).
* Camiler ihmal edilmediði gibi cem evlerine de ara sýra uðranacak (Sarýgül
öyle yaptý).
* Ara sýra yaþlý vatandaþlar toplu olarak Edirne ve Bursadaki tarihi camilere
götürülecek (Sarýgül bunu yaptý).
* Kentlerin merkezlerini tutmuþ tuzu kurular zaten elde.. Asýl AKPnin oy deposu haline gelen varoþlara gidilecek ve oradaki vatandaþlarla bire bir temas saðlanacak (Sarýgül bunu yaptý).
* Uygun düþtüðü her yerde besmele çekilecek, Allah denilecek. Böylece

'
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kiþisel dindarlýk vurgusu yeterince ortaya konacak (Sarýgül bunu da yaptý).
*Ara sýra Ben Anadolu çocuðuyum denilecek.. Metroseksüel deðilim, Antalyalýyým tarzý çýkýþlarla halkýn gönlü kazanýlacak (Sarýgül bunu yaptý)!
* Þu solcu kavramýna yeni bir yaklaþým getirilecek: Halk ne kadar solcuysa
ben de o kadar solcuyum þeklinde çýkýþ yapýlacak (Sarýgül bunu yaptý).
(Ahmet Hakan Coþkun, Sabah, 1 Nisan 2004.)

CHPli Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, neler yaptý da yüzde 66 oyla
Türkiyenin en çok oy toplayan ikinci belediye baþkaný olarak seçimi kazandý...
Sarýgülün icraatýndan kimi çizgileri aktaralým:
* Þiþli belediye sýnýrlarý içindeki 54 okuldan 52sinin fen ve bilgisayar laboratuvarlarý ile kütüphanelerini yaptýrdý...
* 12 bin 500 çocuðu, hiçbir ücret almadan, 23 Nisan da Anýtkabire götürdü...
* Cami cemaatine yönelik kültür turlarý düzenledi. Belediyenin 30 otobüsünden 10unu cemaate tahsis etti... Otobüsler her gün 300 kiþiyi Edirneye götürüyor, orada Selimiye Camii ziyaret ediliyor, ayný gün geri dönülüyor...
* Ýbadet yerleri temizlik ekibi kurdu... 140 cami sýrayla temizleniyor, halýlarý
yýkanýyor.
* Okullarla temas kurdu... Okula gelmeyen çocuklarýn adlarý alýnýyor, aileleri
telefonla aranýyor, geçmiþ olsun deniliyor, aile durumdan haberdar ediliyor.
* Cenazesini Anadoluya götürmek isteyen ailelere bu hizmet ücretsiz veriliyor.
Bunlara benzer çok sayýda icraat ilçedeki iþ sahiplerinin katkýsýyla yapýlýyor.
Belediyeden pek para çýkmýyor.
CHP bundan sonra ne yapmalý?... 450 dolayýndaki yeni belediye baþkanýný
Ankarada toplamalý, bir ortak belediyecilik modeli saptamalý, CHPli belediyeler
kimi ortak ilkeler ve yöntemler doðrultusunda çalýþmalý...
Mustafa Sarýgül gibi baþarýlý baþkanlarýn deneylerinden elbet yararlanýlmalý...
(Melih Aþýk, Sarýgül Deneyi, Milliyet, 2 Nisan 2004)
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Soldan Sola
Seçimler

28 Mart yerel seçimlerinin en tipik olgusu, bir istisna, legalist olan ve olmayan tüm
solun seçimlere katýlmýþ olmasýdýr.
Solun, T. Özal döneminde baþlatýlan
adam satýn alma politikalarýyla legalizme yönelen ve giderek bu alanda kurumsallaþan, kimilerinin reformist sol ya da liberal sol olarak tanýmladýðý ÖDP, EMEP,
SDP, ÝP, SÝP (TKP) adlarýyla anýlan eski revizyonist, oportünist solcularýnýn oluþturduðu
oligarþik yönetimin yeni partilerinin seçime
katýlmalarýnda yeni bir þey söz konusu olmadýðý gibi, seçimlerde aldýklarý sonuçlar da
yeni bir þey ortaya çýkarmamýþtýr.
28 Mart seçimlerinde yeni olan, kendisini marksist-leninist, marksist-leninist-komünist ya da marksist-leninist-maoist ilan
eden sol örgütlerin ve oluþumlarýn tam kadro seçimlere katýlmýþ olmasýdýr.
DHKP-Cden MLKPye, MKPden TKP/
MLye kadar her kesimden illegal örgütlenmenin seçimlere gösterdikleri büyük teveccüh, ülkemizdeki deðiþimin ve demokratikleþmenin gözleri yaþartacak bir kanýtý olmuþtur.
Bir yandan alabildiðine legalize olurken,
diðer yandan legalizm bizi ilgilendirmez, istediðimiz zaman illegal faaliyet yürütürüz
propagandasýný sürdüren, doðru koþullarda
ve doðru amaçlarla seçimleri bir araç olarak kullanmayý devrimciler reddetmez diyen solun sol örgütleri, legalizmi pasifizmle
eþdeðer kabul eden eski söylemlerinin etkisiyle, silahlý eylemler yapmayý da elden býrakmamýþlardýr.
Örneðin MLKP, legalizmin özgün örneklerini sergilerken, bir yandan ezilenlerin
sosyalist sesi olarak seçim meydanlarýnda

oyunun kurallarýna göre yer alýrken, diðer
yandan FESK ya da milisler adýyla silahlý
eylemler de gerçekleþtirmiþtir. Böylece kendilerinin legalist ve pasifist olmadýklarýný göstermeye, bütün mücadele biçimlerini çok
yönlü olarak yürüttükleri izlenimi vermeye
çalýþmýþlardýr.
Burada hangi sol örgütlenmenin nasýl bir
stratejik çizgi ile hangi taktikleri uyguladýðýný
ele almayacaðýz. Diyalektik ve tarihi materyalizmle hiçbir ilgisi olmayan, dönemin egemen yönelimi pragmatist ve eklektik teorilerle yapýlanlarýn haklý ve mazur gösterilmeye çalýþýldýðý bir ortamda, olmayan stratejik çizgilerden ve bu olmayan stratejinin
taktiklerinden söz etmek zaten olanaksýzdýr.
Seçimlerde sol legalistlerin ya da utangaç-legalistlerin gösterdikleri performansý
irdelerken, bunlarýn seçim propagandalarýný
ve aldýklarý sonuçlarý deðerlendirmeye çalýþacaðýz.
Öncelikle 28 Mart seçimlerinde en büyük baþarýyý hangi sol legalist yapýlanmanýn elde ettiðine bakalým:
Sol legalistlerin, medya tarafýndan liberal sol ya da reformist sol olarak adlandýrýlan kesimleri SHP çatýsý altýnda Demokratik Güçbirliði adýyla seçimlere girmiþlerdir. Murat Karayalçýnýn SHPsi, EMEP,
ÖDP, DEHAP ve yedek partisi ÖP tarafýndan
oluþturulan Demokratik Güçbirliðinin ülke
çapýnda aldýðý oy 1.638.346dýr. Bu oylarýn
geçerli oylara oraný %5,10dur.
DEHAPýn 2 Kasým 2002 seçimlerinde aldýðý 1.933.680 (%6,14) oya göre, daha büyük katýlýmlý SHP oylarý 295.334e düþmüþtür. Bunlara Murat Karayalçýnýn Ankara büyük þehir belediye baþkanlýðý seçiminde al-
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mýþ olduðu 100 bin oy da eklendiðinde DEHAPýn, Demokratik Güçbirliðine raðmen,
oylarý 400 bin azalmýþtýr. Murat Karayalçýn
bu oy kaybýna iliþkin olarak yaptýðý açýklamada þöyle demektedir:
Barzani ve Talabani, Kemalist
SHPye oy vermeyin diye bölgede
kampanya açtýlar. Bunun da oylarýn
düþmesinde etkisi oldu. Pek çok yerde SHPnin gösterdiði DEHAPlý adaya oy verildi. Ama, il genel meclisi
için SHPye oy verilmedi. Bu da Barzani ve Talabaninin yaptýðý propagandanýn etkili olduðunu gösteriyor.
Murat Karayalçýn DEHAPýn ya da SHP
nin seçimlerde aldýðý oylarýn deðerlendirmesini yapabilecek bilgiye bile sahip deðildir. Onu ilgilendiren tek þey, oylarda görülen
düþmeye bir gerekçe bulmaktýr.
Oysa 1999 yerel seçimleri sonuçlarýna
bakýldýðýnda HADEPin il genel meclisi oylarý
1.094.746 (%3,48) iken, 1999 genel seçimlerinde (ki ayný gün yapýlmýþtýr) aldýðý oy
1.482.194 (%4,75) olmuþtur. Bu duruma göre, HADEPin 1999 seçimlerinde il genel
meclisi için aldýðý oylarýn milletvekili seçimi için verilen oylardan düþük olmasýnýn da
bir Barzani ve Talabani gerekçesi olmasý
gerekir.
Gerçekte ise Murat Karayalçýn, büyük
umutlarla, özellikle elde edilecek %8-9 oyla
CHPnin genel baþkanlýðýný ele geçirme hesaplarýyla DEHAPla ittifak yapmýþtýr. Beklediði kadar oy çýkmayýnca, yeniden kürkçü
dükkanýna geri dönme manevrasýna giriþerek, kendisinin ne denli kemalist olduðunu gösterme gayretine girmiþtir.
Evet, SHP çatýsý altýnda seçimlere giren
DEHAP, 1999 seçimlerinde kazandýðý il belediye baþkanlýklarýndan dördünü (Aðrý, Siirt, Van ve Bingöl) kaybetmiþtir. Kendi kitlesini kontrol edebilen parti görüntüsü veren DEHAP, 2002 genel seçimlerine göre 400
bin oy kaybederek, kitlesinin kontrolünü
kaybettiði iddiasýyla karþý karþýya kalmýþtýr.
Gerçek ise, yerel seçimlerde, yerel güçlerin seçmenleri kontrol altýna almasýnýn
çok daha kolay olduðudur. Bugüne kadar
yapýlan tüm yerel seçimler, yerel güçlerin
belirlediði sonuçlarla sonlanmýþtýr.
Kendilerini marksist, leninist ve hatta komünist ve de maoist olarak tanýmlayan legal, yarý-illegal vb. örgütler ise, 28 Mart seçimlerine, parti adýyla (TKP) ya da baðýmsýz sosyalist adaylarla katýlmýþlardýr. Ki-

mi yerlerde büyük þehir belediye baþkan
adayý, kimi yerde belde belediye baþkan
adayý gösteren bu kesimlerin en büyüðü
ise, söz götürmez bir biçimde TKP olmuþtur. 2002 seçimlerinde 59.515 (%0,19) olan
oylarýný 84.255e (%0,26) yükseltmiþlerdir.
Ýkinci büyük ise, D. Perinçekin ÝPi olmuþtur. ÝP, 2002 seçimlerinde 160.227 (%0.51)
olan oylarýný bu seçimlerde 78.683e (%0,25)
düþürerek oylarýný yarý yarýya kaybetmiþtir.
Böylece TKP (eski adýyla SÝP) ile ÝP kafa
kafaya gelmiþlerdir.
Bu partilerin ardýndan üçüncü sýraya yerleþen, kendilerinin fazlasýyla hoþlandýklarý
sýra numarasýyla söylersek, birleþik oy pusulasýnda yer alan partilerden sonra 21. olan
ise, Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP)
olmuþtur.* Kendilerinin ilk kez** açýkladýklarý seçim sonuçlarý ise þöyledir:
28 Mart yerel seçimlerine 13
kentte 23 baðýmsýz sosyalist adayla
katýlan ESP, 8 bine yakýn oy aldý. Mersin Büyükþehir Belediyesi Baðýmsýz
Sosyalist Adayý Hüseyin Kýlýç, 1.618
oyla en çok oy alan ESP adayý oldu.
Elimize ulaþan oy rakamlarýnýn
toplamý 7 bin 900.
Dersimde ise, ESPnin de içinde
yer aldýðý Dersim Devrimci Halk Güçlerinin adayý Haydar Beltan, 810 oy
alarak yüzde 7.6lýk oy oranýna ulaþtý.
Beltan, bu oyla 6. olurken, 4. ve 5.
sýrayý alan AKP ve CHP ile arasýnda
yalnýzca 16 ve 15 oyluk fark bulunuyor. Mersin Büyükþehir Belediyesi baðýmsýz sosyalist baþkan adayý Hüseyin Kýlýç ise aldýðý oy oranýyla yedinci oldu.***
Böylece 13 kentte 23 baðýmsýz sosyalist adayla toplam 7.900 oy alan ESP en
büyükler sýralamasýnda üçüncü sýraya yükselmiþtir. ESPnin baþarýsýný Atýlýmda þöyle
deðerlendirmektedirler:
Baðýmsýz sosyalist adaylarla seçimlere girerek ezilenlerin sosyalist
* Burada Demokratik Güçbirliði içinde yer aldýklarý için 3. ve 4. sýralarý iþgal eden EMEP ve ÖD Partisini sýralamaya dahil etmiyoruz. Kendi adlarýna girdikleri bölgelerden, EMEP 19.975 (%0,06) ve ÖDP
13.651 (%0,04) oy almýþlardýr.
** Ýlk kez diyoruz, çünkü daha önce ESP 2002
seçimlerine katýlmýþ, ancak bu seçimlerde ne kadar oy aldýklarýný hiç açýklamamýþlardýr. Bu durumu Kurtuluþ Cephesinin 70. sayýsýnda belirtmiþtik.
*** Yeni Atýlým, Sayý: 79, 4 Nisan 2004.
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seçeneðini yükselten ESP, baþarýlý bir
seçim çalýþmasý yürüttü. ESPnin,
devrimci faaliyette yarattýðý ilgi, aldýðý oylara ayný oranda yansýmasa da,
bu alanda da geliþeceðinin iþaretlerini verdi...
Gerek ESPnin gerekse de sosyalizm adýna seçimlere katýlan partilerin aldýðý oylar bir kez daha açýk bir
gerçeðe iþaret etmiþtir. Emekçi kitlelerin burjuva partiler arasýndan kendisine en yakýn gördüðünü seçme
alýþkanlýðý derin, emekten yana, sosyalist güçlere oy verme alýþkanlýðý
ise çok zayýftýr. Bu, sosyalizm iddiasýyla ortaya çýkan güçlerin seçimlerde gerçek siyasi etkilerinden daha
düþük oy almalarýnýn nedeni olarak
göze çarpmaktadýr. Hele hele bu baðýmsýz adaylar söz konusu olduðunda daha da belirgin hale gelmektedir.
Bu durum, kitlelerin burjuva politikadan kopamamasýnýn bir sonucu olduðu kadar, sosyalist ve ilerici güçlerin, kitlelere güven veren gerçek bir
alternatif olmayý henüz baþaramamýþ
olmasýnýn da bir sonucudur. Emekçi
kitlelerin burjuva partilere oy verme
alýþkanlýðýnýn kýrýlmasý, önümüzdeki
dönemde de devrimci politikanýn temel sorunlarýndan birisi olacaktýr.*
(abç)

Görüldüðü gibi, Atýlýma göre, seçme ve
oy verme alýþkanlýðý ile sosyalist ve ilerici
güçlerin, kitlelere güven veren gerçek bir alternatif olmayý henüz baþaramamýþ olmasý
yüzünden seçimlerde yeterince oy alýnamamýþtýr. Ama yine de onlar (ESP) baþarýlý
bir seçim çalýþmasý yürüttüklerini söyleyebilmektedirler.
ESPnin oylara yansýmayan bu baþarýlý
seçim çalýþmasý ise þöyle gerçekleþmiþtir:
KAYSERÝ - ESPliler Ortaanadolu
nun iþçi havzasý olan (Kayseride) bu
sabah iþçi havzasýnýn merkezinde,
Organize sanayide idiler. 5.000 iþçinin çalýþtýðý Merkez-çelik (Ýstikbal
A.Þ)te iþbaþý yapan iþçilerle buluþan
ESPliler, günaydýn diyerek Sesini,
elini, yüreðini birleþtir. Kendi gücüne
güven seçim özel sayýsýný ve bildirileri daðýttýlar.
* Yeni Atýlým, Sayý: 79, 4 Nisan 2004.

Ýþçi servislerinden inen yüzlerce
iþçinin fabrikaya akýþý sýrasýnda bildirileri yetiþtirmekte zorlanan ESPlilere
ilgi gösteren iþçiler, bir taraftan fabrikaya girmek için acele ediyor, diðer
taraftan ise bildirileri almadan geçmek istemiyordu. Binlerce bildirinin
daðýtýldýðý eylemde, bildiriyi alan bir
iþçinin, hangi ideolojiyi savunuyorsunuz sorusuna, Sevim Ölçmez, iþçi
sýnýfýnýn ideolojisini diyerek yanýt verdi ve iþçilerden desteklerini istedi.
Baharýn ilk günlerini yaþamaya
baþlayan Kayseride sabahýn erken
saatlerinde iþçilerle buluþmanýn güzelliðini yaþayan ESPliler kýzýl karýncalar misali günlük çalýþmalarýný sürdürdüler... 12.00de sona eren bildiri daðýtýmýnda binlerce bildiri daðýtýldý. Önlükleri, yüzlerindeki tebessümleri ve umutlarýyla Kayseri emekçilerine alternatifsiz olmadýklarýný ve geleceklerine sahip çýkmalarýný isteyen
ESPliler, seçim bürosuna dönerken
bildiri daðýtýmýna devam ettiler.
(Seçim sonucu: 475 oy.)
Baharý Çaðýran Coþkumuzdur
ESPnin Ýzmit Büyükþehir Belediyesi Baðýmsýz Sosyalist Baþkan Adayý
Necati Abayýn seçim çalýþmasý Ýzmit
sokaklarýnda yankýsýný buluyor. Bir
baþka ifadeyle son bir haftada Ýzmit
emekçileri sosyalist ajitasyonun
bombardýmanýna tutuldu. (Seçim
sonucu: 175 oy)
ESP Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Kamber Saygýlýnýn
ilk seçim mitingi bugün Kadýköy Ýskele Meydanýnda yapýldý.
Mitingin baþlamasýndan öncesinde alana gelen ESPliler ses aracýndan emekçilere seslenerek taleplerini
duyurdular. Oylar devrimci sosyalist
aday Kamber Saygýlýya yazýlý önlükler giyen ESPliler, seçim bildirilerini
daðýtarak, emekçileri mitinge çaðýrdýlar. (Seçim Sonucu: 58 oy)
ÝZMÝR - Þubat ayý baþýnda açtýklarý seçim bürolarýyla on binlerce
emekçiye ulaþan ESPliler seçim çalýþmalarýný bugün yaptýklarý mitingle
taçlandýrdý.** (Seçim sonucu: 262
oy) (abç)
** Yeni Atýlým, Sayý: 78, 27 Nisan 2004.
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Emekçileri sosyalist ajitasyonun bombardýmanýna tutan, AKPnin türbanlý propagandistlerinden devþirme yüzlerindeki tebessümleri ve umutlarýyla propaganda yapan, kýzýl karýncalar misali çalýþan ESPnin
seçim kampanyasý böyle yürütülmüþtür.
Bunlar popülizmin, pragmatizmin ve
medya söylemlerinin solda ne denli etkili
olduðunu açýkça göstermektedir.
Bu sollu sollu legalizm gösterileri içinde biraz utangaç, biraz nereye yöneleceðine karar verememiþ ve biraz da eski çizgiyi sürdürme çabasý içinde olanlar da vardýr.
Yerel yönetimlerin demokratikleþtirilmesi mücadelesi ile yerel yönetimlere gelebildiðimiz koþullarda buralarý demokratik
bir mevzi olarak deðerlendirme mücadelesi* yürütme gerekçesiyle 28 Mart seçimlerinde boykotçu geleneðini terk eden ya da
gevþeten Ekmek ve Adalet çevresi, seçim
sonrasýnda seçim sürecini þöyle deðerlendirmektedir:
Her seçim öncesinde dizginlerinden boþanmýþ bir parlamenter hayalcilik kaplýyor ortalýðý. Burjuvazinin
belirlediði kurallarla oynanan bir seçim oyununda sandýktan çýkacak oylarla demokrasi kuruluyor, IMF kovuluyor, Kürt sorunu çözülüyor... Sandýklar açýldýðýnda bütün bu boþ hayaller, yerini derin bir hayal kýrýklýðýna ve moralsizliðe býrakýyor. Türkiye
saða kaydý, sola kaydý safsatalarý arasýnda kimin sað, kimin gerçekten sol
olduðu belirsizleþtiriliyor. Ve bizzat solun bazý kesimlerinin bu oyuna ortak
olmasýyla, oligarþi demokrasicilik
oyununda kitleleri aldatmayý sürdürebilmek için her seçimde aðlarýný yeni
baþtan örüyor...**
Ýþte kendisine ilerici, devrimci diyen pek
çok kiþinin altýna imza atabileceði bu deðerlendirme, yerel seçimlere iki gerekçe
ile katýlmaktan söz edenlerce ortaya konulabilmektedir.
28 Mart yerel seçimleri, solda ve solda
böylesine iliþki ve çeliþkileri ile tarihin çöp
sepetine atýlmýþ bulunmaktadýr.
Her türden pragmatizmin, legalizmin ve
fýrsatçýlýðýn egemen olduðu solun ve sol

un almadýðý ve alamayacaðý dersler ise, sýnýfsal ve tarihseldir.
Küçük-burjuvazinin devrim karþýsýndaki tutumu, her zaman kendi sýnýfsal konumuna uygundur. Kapitalizm tarafýndan sürekli olarak yoksullaþan ve mülksüzleþen küçük-burjuvazi, bu yaný ile proletaryaya yaklaþýrken; diðer yandan karþýsýna çýkacak
fýrsatlardan yararlanarak büyük burjuvalar arasýna girmeyi umut eder.
Bu sýnýfsal özelliði, küçük-burjuvaziyi
sürekli olarak güçler dengesini gözetmeye ve buna uygun olarak tavýr
belirlemeye yöneltmektedir. Böylece,
sözcüðün tam anlamýyla küçük-burjuva politik tutumu ortaya çýkar. Bu
politik tutum, güçler dengesi kimin
lehineyse, ondan yana tutum belirlemek þeklinde olup, politika, güç demektir sözü ile ifade edilir...
Küçük-burjuvazinin politik tutumu
tarafýndan belirlenen politika, güç
demektir ifadesi, doðrudan küçükburjuvaziyi kazanmaya yönelik politikalarda kendi gerçekliðini bulur. Bunun soldaki yansýsý ise, belli bir güç
olmak için belirli bir niceliðe, sayýya
sahip olmak ve bunun aracýlýðý ile
politika yapmak þeklinde olmaktadýr.
Ülkemizde her hangi bir sol örgütün
ya da giriþimin, her faaliyetini katýlýmýn sayýsý ile ölçmesinin gerçekliði
burada yatmaktadýr. Bu, ayný zamanda, soldaki faaliyetin yönünü de belirlemektedir. Bu yön, olabildiðince
çok sayýda insana sahip olmaktýr.
Eski deyiþle, kafa sayýsý, neredeyse
soldaki tüm faaliyeti belirlemektedir.
Böylece de, devrimci faaliyetin sürdürülmesi, sayýya, yani niceliðe indirgenmektedir ve güç kavramýnýn
ölçütü burada aranmaktadýr. (Hemen
her sol hareketin, kendi faaliyetleri
hakkýndaki yayýnlarýna bakýlacak
olursa, bu nicelik ölçütünün ne denli yaygýn olduðu görülecektir. Öyle ki,
hemen her faaliyet, buna katýlanlarýn
sayýsýyla birlikte ifade edilmekte ya
da asýlan her pankart metresi ile yazýlmaktadýr.)***
Yine de, bu tarihsel ve sýnýfsal gerçekle-

* Ekmek ve Adalet, Sayý: 93, 11 Ocak 2004.
** Ekmek ve Adalet, Sayý: 105, 4 Nisan 2004.

*** Kurtuluþ Cephesi, Kadrolar ve Politikada GüçNicelik Kavrayýþý, Sayý: 29, Ocak-Þubat 1996.
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re raðmen, ne yani, seçimlere katýlmayýp
da sizler gibi hariçten gazel mi okusaydýk
diyen de, olsun, yine de birþeyler yapmaya çalýþmýþlar diyen de çýkacaktýr. Devrimden, devrimci stratejilerden, taktiklerden,
ilkelerden, küçük-burjuvaziden, pragmatizmden söz edildiðinde, iyi de, bunlarýn yararý
ne diyenler de çýkacaktýr. Hatta kýzýl karýncalar gibi çalýþmanýn, tebessümle kitlelerin karþýsýna çýkmanýn nesinin yanlýþ
olduðunu soranlar da, ses aracýndan emekçilere seslenmenin garipsenecek nesi olduðunu soranlar da çýkacaktýr. Ve tüm bu sorular ve karþý çýkýþlar, siz ne yapýyorsunuz?
sorularýyla tümleþecektir.
Oysa genel olarak politikada ahde vefa, devrimci politikada ilkelere baðlýlýk belirleyicidir. Bu belirleyicilik, salt kitlelerin güvenini kazanmak açýsýndan deðil, yapýlanlarýn kalýcý olmasý açýsýndan da gereklidir.
Hareketin sürekliliðini saðlayacak olan tutarlý
kadrolar ancak bu koþulla varolabilir.
Pragmatizm ve eklektizmin ne olduðunu, devrimci mücadelede pragmatizmin ve
eklektizmin nasýl olumsuz ve yýkýcý sonuçlar
ortaya çýkardýðýný tarihsel ve ideolojik olarak bilenler açýsýndan, bir hareketin ya da
örgütün pragmatist olmasýnýn, eklektik bir
teoriye sahip olmasýnýn ne anlama geldiði
açýktýr. Ancak bunlarý bilmeyenler ya da
bunlarýn zararsýz olduðunu sananlar açýsýndan, bu deðerlendirmeler hiçbir deðere
sahip deðildir.
Küçük-burjuvazinin ideolojik hegemonyasý altýnda, bilimsel yöntemden uzak,
Marksist-Leninist ideolojiye yabancý olan
solcu kiþilerin Aristo mantýðý ile ortaya çýkartýlmýþ vargýlarla yönlendirilmesi olanaklý
hale gelmiþtir. Bu olanak, kapitalizmin de,
sosyalizmin de kendine özgü iyi yanlarý vardýr, önemli olan bu iki sistemin iyi yanlarýný
alýp, insanlar için en iyi düzeni kurmaktýr
þeklinde özetlenebilecek küçük-burjuva eklektizminin egemenliði içinde vardýr. Bu eklektizmin soldaki yansýsý ise, þu ya da bu
stratejik çizginin iyi yanlarýný alarak yeni
bir iyilerden oluþan çizgi oluþturmak þeklindedir. MLKP örneðinde görüleceði gibi,
bu eklektik çizgi, silahlý devrimci mücadele
ile revizyonist çizginin iyi yanlarýnýn birleþtirilmesi olarak sunulmaktadýr. (Ülkemiz
solu bu eklektik teorilerin yadýrganmamasýný
Y. Küçüke borçludur.) Biraz silahlý eylem,
biraz legal çalýþma, biraz sendikacýlýk, biraz
dernekçilik, biraz dergicilik, biraz yayýncýlýk

vb. þeklinde birazlarýn toplandýðý þekilsizlik, her isteyenin kendine ait birþeyler bulabildiði bir tablo ortaya çýkarmaktadýr. Bu
tablo, barýþçýl ve legalist bir çerçevede birazlardan oluþturulduðu koþullarda fazlaca
sorun yoktur. En olumsuz sonucu, bu barýþçýl ve legal mücadeleyi temel alan çizgilerin hiçbir iþe yaramadýðýnýn görülmesi olacaktýr.
Ancak ayný tablo içine biraz silahlý eylem katýldýðýnda, sonuçlar, insan yaþamlarýnýn yitirilmesinin ötesinde, silahlý devrimci
mücadelenin iþe yaramaz olduðu kanýsýný
yaygýnlaþtýrmak olacaktýr. Mahir Çayan
yoldaþýn sözleriyle ifade edersek, silahlý
propagandanýn prestij kazanmasý üzerine
solda prestij kaybýna maruz kalan SBKP
çizgisinin sadýk izleyicisi modern revizyonistlerin sonradan gerilla yapan bir þube açmalarý tarihsel bir gerçektir. Ve tarih, bu gerilla yapan þubelerin nasýl hikaye olduðunun masallarýyla doludur. Týpký MLKPnin
M-18i gibi, bir zamanlar gerilla yapan þubesinin sonu gibi.
Eklektizm, ayný zamanda oportünizmdir.
MLKP örneðinde olduðu gibi, alabildiðine
legal bir örgütlenmeye gidilirken, bir yandan
da gerilla yapan þube sahibi olunarak,
devrimin ancak silahlý mücadele ile zafere
ulaþacaðýný düþünenleri kendi saflarýna çekmek amaçlanmaktadýr. Yapýlan Che Guevara toplantýlarý, Kýzýldere anmalarý tümüyle bu
hesaplarýn ürünüdür.
Ýþte bir örnek:
ESP: Yaþasýn Kýzýldere direniþimiz
Dolmabahçe Sarayý önünde yapýlan basýn açýklamasýnda, Yolunuz yolumuz. Tek yol devrim pankartý açan
ESPliler, Yaþasýn devrimci yoldaþlýk
yazan dövizler yanýsýra bayraklar da
taþýdýlar... Mahirler emperyalizme
karþý mücadelenin sembolleri olarak
mücadelemizde yaþýyorlar .. Tarih
onlarý haklý çýkardý diyerek konuþ
(tular).*
Böylece MLKP çizgisi, yolu, Mahirlerin yolu gibi gösterilmektedir. Ama ayný
MLKP, deðiþik yayýnlarýnda Che Guevarayý,
THKP-Cyi küçük-burjuva sosyalizmini savunan, iþçi sýnýfýyla temelden baðý olmayan
ve bir nevi iþçi sýnýfý-sosyalizm nostaljisi ya* Yeni Atýlým, Sayý: 79, 4 Nisan 2004.
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þayan hareketler olarak tanýmladýðý gibi,
bunlarýn siyasi anlayýþý biraz kaþýnýrsa karþýmýza revizyonizm çýkar* diyebilmektedir.
Ayný biçimde, MLKP, büyük özenle, kendilerinin Enver Hocacý çizgilerini ve geçmiþlerini açýklamaktan kaçýnýr.
Komünizmin büyük önderlerinden, Arnavutluk Emek Partisinin lideri ve Arnavutluk Sosyalist Halk
Cumhuriyetinin kurucusu Enver
Hoca yoldaþ, 11 Nisan 1985te ölümsüzleþti.
Dünya proletaryasýnýn, uluslararasý
komünist hareketin ve partimiz MLKPnin kalbinde yaþayan Enver Hocayý, dünyaya veda ediþinin 13. yýlýnda büyük bir özlemle anýyoruz.**
Ýþte eklektizm ve onun oportünizmi böylesine üstü kapalý bir biçimde faaliyet yürütebilmektedir. Ve bugün, Marksizm-Lenin-

$

* MLKP II. Kongre Belgeleri, s. 208.
** MLKP, Partinin Sesi, 1998.

izmle az çok tanýþýklýðý olan, ülkemiz devrimci hareketinin tarihini az çok bilen herkesin kolayca görebileceði gibi, birbiriyle
devrimin hedefleri, programý ve stratejik rotasý konusunda hiçbir ortak noktaya sahip
olmayan çizgilerin birliði gibi ortaya çýkmak, oportünistlikten öte, tarihin ve Marksizm-Leninizmin açýk çarpýtýlmasýdýr. Bu çarpýklýk ortamýnda, gerilla þubelerinin trajikomik sonuçlarýný yeni kuþaklarýn (bir kez
daha) yaþayarak öðrenmek zorunda býrakýlmalarý, tarihe ve ülkemizin devrimci mücadelesine yapýlabilecek en büyük saygýsýzlýktýr. Che Guevarayý, Mahir Çayan yoldaþý,
yolunuz yolumuzdur diyerek Enver Hocacý yollarýyla özdeþleþtirmek ise, Che amblemli tiþort, kahve fincaný satarak zengin olma hayali güden iþportacýlýktan baþka birþey
deðildir. Bu da, legalizmin sefaletidir.
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Irak Ýþgalinin Birinci Yýlýnda

Fellucede
VahþetKurbaný
Sivil Amerikalýlar

Amerikan emperyalizminin Irak iþgalinin
birinci yýlý dolarken, 31 Mart günü Fellucede
dört Amerikalý sivil müteahhitin araçlarýna yapýlan saldýrý ve ardýndan yanmýþ cesetlerinin Felluce halký tarafýndan yerlerde
sürüklenerek direklere asýlmasý olayý, tüyler ürpertici vahþet görüntüleri eþliðinde
dünya medyasýnda yer aldý.
Saldýrý sonrasýnda, Irak Ýþgal Yönetiminin
sivil yöneticisi Paul Bremer, Fellucede
olanlar çok alçakça ve kabul edilemez. Medeni toplumun en önemli temelini oluþturan
Ýslam dini de dahil tüm dinlerin öðretilerini
ihlal ettiler. Bu ölümler cezasýz kalmayacaktýr açýklamasý yaparken, cesetlerin parçalanmasý ve yerlerde sürüklenerek direklere
asýlmasýnýn islama aykýrý olduðuna iliþkin
fetvalar yayýnlanmaya baþladý.
Bu olayý, yerli medya, müteahhitlik
yapan 4 yabancý vahþice yakýldý, cesetleri
sokaklarda sürüklendi ve parçalanýp köprülere asýldýyla baþlayan haberlerle verirken,
ateþ açtýklarý araçlarý içindekilerle birlikte
yakan ve çýkardýklarý kömürleþmiþ bazý cesetlerin etrafýnda dans edip, zafer iþaretleri
yapan direniþçilerden söz etmeye özel çaba gösterdiler. Büyük büyük ilahiyat profesörlerinden alýnan fetvalarla, saldýrýnýn Ýslama aykýrý olduðuna iliþkin manþetler attýlar.
Iraklýlara insani yardým götüren sivil
Amerikalýlara yönelik bu vahþice ve islama aykýrý saldýrý sonrasýnda, ölenlerin
Blackwater Security Consulting çalýþaný olduklarý medyanýn kýyýsýnda köþesinde
yayýnlandý. Böylece sivil müteahhit etiket-

li, insani yardým görevlisi sýfatlý dört kiþinin
özel güvenlik elemaný olduðu sessiz sedasýz geçiþtirilmeye çalýþýldý.
Ve ardýndan saldýrganlarýn en sert biçimde cezalandýrýlmasý amacýyla Felluce
tanklarla kuþatýldý ve helikopterlerle bombalanmaya baþladý.
Basit ve sýradan dört sivil Amerikalý için
baþlatýlan büyük saldýrý, ilk bakýþta, vahþet
görüntüleri karþýsýnda duyulan tepki olarak
yorumlanabilse de, öldürülen dört sivil
Amerikalýnýn Blackwater özel güvenlik þirketinin ayda dört bin dolar ücretle çalýþan
paralý askerleri oluþlarýyla doðrudan baðlantýlýdýr.
Blackwater, Amerikanýn en büyük özel
güvenlik þirketi olup, eski CIA ve SEAL (deniz kuvvetleri özel operasyon timi) üyeleri
tarafýndan kurulmuþtur. 2003 yýlý cirosu 1,3
milyar dolar olan þirket, Azerbaycan, Bosna, Özbekistan ve Gürcistanda özel operasyon timlerini eðitmektedir.
Irak iþgaliyle birlikte Blackwater þirketinin gelirlerinde büyük bir artýþ olmuþtur.
Baþta Paul Bremer olmak üzere, tüm Amerikan emperyalizminin sivil görevlilerinin
bodyguardlýk ihalesini kazanan Blackwater
(bu nedenle müteahhit sýfatý taþýmaktadýr),
Amerikan emperyalizminin geleceðin savaþýnda güvenlik hizmetlerini özelleþtirilmesi
gerektiðini ileri süren teorilerinin en büyük
destekçilerindendir.
Blackwater þirketini ayrýcalýklý konuma
getiren, sadece Irakta P. Bremer baþta olmak üzere sivil Amerikalýlarýn özel korumalýðýný üstlenmesi deðildir. Blackwater,
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ayný zamanda, Amerikan deniz kuvvetlerinin özel operasyon birimi olan SEALin ve
polis teþkilatýnýn ünlü SWAT (Special Weapons and Tactics Team-Özel Silahlar ve Taktikler Timi) üyelerinin eðitmenidir. Dolayýsýyla ABD içinde ve dýþýnda görev yapan, resmi ve gayri-resmi, militer ve paramiliter özel
operasyon birimlerinin eðitmeni olan þirketin dört elemanýnýn sokak ortasýnda ve kolaylýkla öldürülmüþ olmasý, Amerikan emperyalizmi açýsýndan ikiz kulelere yapýlan
11 Eylül saldýrýlarý kadar, ulusal güvenliðe
ve ulusal onura saldýrý niteliði taþýmaktadýr.
Diðer yandan bu saldýrý, askeri lojistik ve
savaþ hizmetlerinin özel güvenlik þirketlerine
ihale edilmesini savunan ve bu yolla Irak
iþgali için 100 bin Amerikan askerinin yeterli olduðunu söyleyen Donald Rumsfeldin
savaþ görevlerinin özelleþtirilmesi doktrinine de bir saldýrý olmuþtur.
Fellucede Blackwater güvenlik þirketinin
dört elemanýnýn öldürülmesi olayýnýn ortaya çýkardýðý bir baþka gerçek de, Amerikan
emperyalizminin artan oranda beyaz ve
Amerikalý olmayan sivil ve askeri personel
kullanmaya yönelmiþ olmasýdýr. Saldýrýdan
birkaç hafta önce Blackwaterýn eski CIA ve
SEAL üyesi baþkaný Gary Jackson büyük bir
gururla þöyle demektedir:
Biz nihayet Þilide profesyonel
insan kaynaðý bulduk. Þilili komandolar çok, ama çok profesyoneller ve
onlarý Blackwater sistemine dahil ettik.*
Bugün Amerikan emperyalizmin Irak iþgal güçleri arasýnda, Pinoþetin kontra-gerillalarý özel güvenlik elemaný olarak görev
yaparken, ýrkçý Güney Afrika yönetiminin
1.500 özel birlik elemaný da bu güçlere dahil edilmiþtir.
Mart 2004 tarihinde Irakta görev yapan
özel güvenlik þirketleri elemanlarýnýn toplam sayýsý 15.000e ulaþmýþtýr.
Böylece Amerikan emperyalizmi, demokrasi projesi çerçevesinde iþsiz kalan
Latin-Amerikadaki askeri cuntalarýn iþkenceci katillerine, denizaþýrý bölgelerde,
mesleklerini icra edebilecekleri ve para
kazanabilecekleri yeni iþ olanaklarý bulmuþtur. Ve týpký faþist askeri darbe dönemlerinde olduðu gibi, yaptýklarýnýn hesabýnýn sorulmayacaðý garantisi de verilmiþtir. Bu yolla,
kendisine sadýk faþist katillere, Mehmet

&

* The Guardian, 5 Mart 2004.

Aðarýn bile gözlerini yaþartacak türden bir
ahde vefa örneði sergilemiþlerdir.
Bu koþullarda, Irak halkýnýn iþgal güçlerine karþý duyduklarý nefretin bu kontra eskisi sivil Amerikalýlara karþý da ayný boyutta olmasýnda þaþýlacak bir yan yoktur.
MISSION ACCOMPLISHED
GÖREV TAMAMLANMIÞTIR

W. Bush, 1 Mayýs 2003 günü Abraham
Lincoln uçak gemisinde görev tamamlanmýþtýr pankartý altýnda yaptýðý açýklamayla
Irak savaþýnýn sona erdiðini ilan ettiðinde,
iki haftalýk savaþýn çok küçük bir maliyetle,
193 kayýpla tamamlanmasýnýn keyfini sürüyordu.
Amerikan Savunma Bakanlýðýnýn (Pentagon) resmi verilerine göre, savaþýn baþladýðý 20 Mart 2003 tarihinden 5 Nisan 2004
tarihine kadar koalisyon güçlerinin ölülerinin toplam sayýsý 718 olmuþtur. Bu verilere göre, bugüne kadar 616 Amerikalý, 59 Ýngiliz, 17 Ýtalyan, 11 Ýspanyol, 5 Bulgar, 3 Ukraynalý, 2 Polonyalý, 1 Estonyalý, 1 El Salvadorlu ve 1 Danimarkalý asker öldürülmüþtür.
Pentagon sayýlarýna göre, bugüne kadar yaralý Amerikan askerlerinin sayýsý 3.490dýr.
Öldürülen sivil güvenlik þirketi elemaný sayýsý ise 25dir.
Bir baþka deyiþle, Amerikan emperyalizminin görev tamamlanmýþtýr diye zaferini
ilan ettiði günden itibaren savaþ dýþý kalan
Amerikan askerlerinin sayýsý 4 bini aþmýþtýr.
Irakta iþgalin her günü, ortalama 10 Amerikan askeri savaþ dýþý kalmakta ve her gün
iki Amerikan askeri ölmektedir.
Mart sonuna kadar Amerikan emperyalizminin ve ortaklarýnýn iþgaline karþý yürütülen direnme savaþýnýn, sadece nüfusun
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%25ini oluþturan sünniler tarafýndan sürdürüldüðü gözönüne alýndýðýnda, iþgalin faturasýnýn oldukça büyük olduðu açýktýr.
Kuzey Irak Kürtlerinin federasyon ya
da baðýmsýzlýk elde edecekleri sanýsýyla
Amerikan emperyalizmi ile girdikleri açýk
iþbirliði ve nüfusun %60ýný oluþturan þiilerin
yarý-gönüllü iþbirliðiyle bugüne gelen Amerikan emperyalizmi, þimdi þiilerin bir kesiminin (Muktada El Sadr kesiminin) direniþiyle de yüzyüze gelmiþtir.
Muktada El Sadrýn Amerikan iþgaline
karþý olduðuna iliþkin yaptýðý açýklamalara
raðmen, geliþen olaylar, Haziran ayýnda bazý
yönetsel yetkilerin yerli iþbirlikçilere devredilmesi planý öncesinde, bazý yerleþim birimlerinin fiili denetimini ele geçirme giriþimi olarak ortaya çýkmýþtýr. Bir bakýma Muktada El Sadr kesimi, Amerikan emperyalizmine karþý güç gösterisine giriþmiþtir. Necef, Kut ve Baðdatýn bir bölümünün fiili
denetimini elinde bulunduran Muktada El
Sadr kesimi, bu fiili denetiminin Amerikalýlar tarafýndan resmen kabul edilmesini istemektedir. Böylece Haziran ayýnda yapýlacaðý
söylenen yetki devri öncesinde Irakýn belli
bölgelerinin resmen tanýnmýþ yetkilisi olmaya çalýþýlmaktadýr.
Bu koþullar altýnda, Amerikan emperyalizminin Muktada El Sadr ile pazarlýðý sürdürmesi ve isteklerini büyük ölçüde karþýlayýp karþýlamamasý, tümüyle Irak içindeki
güçler dengesine ve Amerikan baþkanlýk
seçimleri üzerinde yapacaðý etkiye göre belirlenecektir. Her koþulda geliþmeler, Kuzey
Irakta Kürt bölgelerinde olduðu gibi, Irakýn
yerel güçler tarafýndan fiilen paylaþýlmasý yönündedir.
Bugüne kadar, Kuzeyde sünni yerel güçlere karþý Kürtleri kullanan Amerikan emperyalizmi, Baðdat ve Güney Irakta da þiilerle yaptýðý fiili anlaþmalarla sünni kesimin direniþini kýrmaya çalýþmýþtýr. Muktada El
Sadr, Sistani gibi, Amerikan iþgaline karþý olduðunu ilan eden, ancak yine de Amerikan
emperyalizmi ile fiili anlaþmalar yaparak etki
alanýný koruyan þiilerin bir kesiminin temsilcisidir. Muktada El Sadr ile Amerikan emperyalizmi arasýnda baþlayan güç gösterisinin nasýl sonuçlanacaðýný bugünden söylemek olanaksýzdýr. Yeniden eski fiili consensusa geri dönülebileceði gibi, þii kesimin
bir bölümünün direniþ savaþýna etkin bir biçimde katýlmasý yönünde de deðiþim olabilecektir. Ancak her durumda, Amerikan

emperyalizmi, özel güvenlik þirketleri aracýlýðýyla özelleþtirmeye çalýþtýðý Irak iþgalini,
Iraký yerel dini-feodal otoriteler arasýnda
paylaþtýrarak sürdürmeye çalýþacaktýr.
Amerikan emperyalizminin yapabileceði
tek þey, Iraký toprak olarak yerel dini-feodal otoriteler arasýnda paylaþtýrmak ve bunlarýn üzerinde ve bunlarýn onaylarý alýnarak
merkezi bir yönetim oluþturmaktýr. Bu
merkezi yönetim, Irak petrollerinin uluslararasý þirketler tarafýndan iþletilmesinin ve
ülkenin emperyalist tüketim mallarýnýn açýk
pazarý haline gelmesinin yürütücüsü olacaktýr. Yerel dini-feodal otoriteler de, Kürtler gibi, bu faaliyetlerden alýnan vergilerden hisselerine düþeni paylaþacaklardýr.
Böylesine yerel dini-feodal otoriteler arasýnda paylaþtýrýlmýþ olan Irak, giderek bu yerel otoritelerin merkezi devlet kaynaklarýndan aldýklarý paylarý artýrma yönündeki hareketleri ile iç çatýþmalarýn yaþandýðý bir ülke
durumuna gelecektir. Baas rejiminin Arap
milliyetçiliði ile oluþturmaya çalýþtýðý ulusal
birlik ve ulusal bilinç sadece sünni kesimlerde kýsmen etkili olduðu için, yerel otoriteler arasýndaki çeliþkiler ve çatýþmalarýn,
uluslaþma sürecini tamamlayacak bir ulusal-demokratik kurtuluþ hareketi tarafýndan
ortadan kaldýrýlmasý, bugün için olanaksýz
görünmektedir.
Yine de, her durumda, Irak iç çatýþmalara sahne olsa da, kaybeden Amerikan emperyalizmi olmuþtur. Colin Powellýn ifade
ettiði gibi, Irak, Türkiye ve Pakistan gibi islam cumhuriyeti* yapýlsa bile, ulusal birlik
saðlanamadýðý sürece, iç pazarýn istikrarlý
hale getirilmesi de olanaksýzdýr. Yerel otoritelerin çatýþmasýna sahne olan bir ülkenin
istikrarsýz iç pazarý ise, kýsa dönemli bazý
spekülatif kâr olanaklarý saðlamaktan öte bir
iþe yaramayacaktýr.
* Colin Powell Alman ZDF televizyonunda yayýnlanan bir röportajda þöyle demiþtir:
Hayýr, (ABD savaþý) kaybetmedi. Irakta Ýslami
bir cumhuriyet olacak, týpký baþka Ýslami cumhuriyetler olduðu gibi, Türkiye ve Pakistan gibi. Fakat
bu anayasal bir çerçevede ve Þeriat kanunlarý içinde olacak. Kuran hukukun kaynaklarýndan biri olacak. Irakýn demokratik bir ülke ve Ýslami bir devlet
olmasýný umuyoruz. Çünkü Ýslamiyet ülkenin en büyük dini. Ýslamýn demokrasiyle yan yana bulunmamasý için herhangi bir neden de yok. (Bu ikisinin)
birlikte olamayacaklarý þeklinde bir deðerlendirmemiz yok. Niçin Türkiye gibi bir Ýslam ülkesi, ayný zamanda Türkiyedeki gibi demokrasi olmasýn?
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30 MART 1972
KIZILDERE

MAHÝR ÇAYAN
1946 Samsun

SABAHATTÝN KURT
1949 Gevaþ

SÝNAN KAZIM ÖZÜDOÐRU
1949 Þarkýþla

AHMET ATASOY
1946 Ünye

NÝHAT YILMAZ
1937 Fatsa

HÜDAÝ ARIKAN
1946 Çivril

ÖMER AYNA
1952 Dicle

CÝHAN ALPTEKÝN
1947 Ardeþen

ERTAN SARUHAN
1942 Fatsa



SAFFET ALP
1949 Kayseri
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ÖMÜR
KARAMOLLAOÐLU

30 OCAK 1955/AKÇADAÐ
24 MART 1977/ANKARA
1955 yýlýnda Malatyanýn Akçadað ilçesinde doðdu. 1971 yýlýnda Ankara Abidinpaþa
Lisesinde okurken devrimci mücadeleye
bir sempatizan olarak katýldý. 1974-75 döneminde SBF-BYYOda yüksek öðrenim gençliðinin akademik-demokratik mücadelesinde aktif olarak yer aldý. 12 Mart sonrasý ilk
öðrenci derneklerinden olan SBF-BYYO Öðrenci Derneðinin kuruluþ çalýþmalarýna katýldý. Ayný dönemde ASTda oyuncu olarak
da çalýþan Ömür yoldaþ, M. Gorkinin Ana
ve B. Brechtin Carrar Ananýn Tüfekleri
oyunlarýnýn sergilenmesinde yer aldý. 1975
baþýndan itibaren THKP-C/HDÖ üyesi olarak
profesyonel devrimci yaþamýna baþladý. Ýlk
görevi Ankaradaki legal kadrolarýn sorumluluðunu üstlenmek oldu. Beylerderesinden
sonra Ankara Bölge Komitesinde yer aldý.
1976-Haziran Kararýndan sonra Güney Anadolu ve Hatay bölgesinde kadrolarýn politik
eðitimleriyle görevlendirildi. Ayný yýlýn Aralýk ayýnda THKP-C/HDÖ-Ankara Bölge Yöneticiliðine atandý. 1977 yýlýnda THKP-C/
HDÖnün yeniden Öncü Savaþýna baþlamasýyla birlikte gerçekleþtirilen 26 Ocak Harekâtýnda yönetici olarak yer aldý. 1977 Þubatýnda Genel Komite üyeliðine getirildi.
Ankara ve Karadeniz Bölgelerinin Merkez
Yöneticisi olarak þehir ve kýr gerillasýnýn stratejik örgütlenmesiyle görevlendirildi. 19
Þubat Harekâtýnýn düzenlenmesinde görev
aldý.
30 Mart Harekâtýnýn ilk günü, 24 Mart
1977de, Ankarada þehit düþtü.
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MEHMET YILDIRIM
1957 Tokat doðumlu ve küçük-köylü bir ailenin çocuðudur. Ýlkokulu bitirdikten sonra, Ýstanbula gelerek, küçük iþyerlerinde ve krom kaplama ustasý olarak, çeþitli fabrikalarda çalýþmýþtýr. Fabrika iþçiliði
döneminde sendikal faaliyetlere katýlmýþ ve bu faaliyetler çerçevesinde Devrimci Saðlýk-Ýþ sendikasýnda çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Bu
çalýþmalarý sýrasýnda örgütle iliþkiye geçmiþ ve 1978de sendikal çalýþmada örgüt üyesi olarak yer almýþtýr. 1978 sonlarýnda profesyonel kadro olarak Bakýrköy çevresinde örgütsel çalýþmalara katýlmýþ ve Þubat
1981de Genel Komite üyesi olmuþtur. 15 Mart 1981de Bahçelievlerdeki çatýþmada þehit düþmüþtür.

NÝHAT KURBAN
1958 Kars doðumlu olup, lise yýllarýnda Karsta THKP-C sempatizaný olarak devrimci mücadeleyle tanýþmýþtýr. 1977 içinde örgütsel iliþki
içine girmiþ ve ayný yýl içinde örgüt üyesi olmuþtur. Ýstanbul Hukuk
Fakültesi öðrencisi olmakla birlikte zamanýnýn büyük bir kýsmýný Karstaki örgütsel çalýþmalarda geçirmiþtir. 1979 yýlýnda bir silahlý çatýþmada
yaralanmasý üzerine, bir süre örgütsel çalýþmalarýn dýþýnda kalmýþsa
da, 1980 ortalarýnda Kars il yöneticisi olarak atanmýþtýr. Þubat 1981de
Genel Komite üyesi olmuþ ve 15 Mart 1981de Bahçelievlerdeki çatýþmada þehit düþmüþtür.

CEMALETTÝN DÜVENCÝ
1956 Tekirdað doðumlu olan yoldaþ, küçük-köylü bir ailenin oðludur. Ailesinin Ýstanbula taþýnmasýndan sonra, iþçi olarak çalýþmaya
baþlamýþtýr. Devrimci mücadeleyle iliþkisi, Bakýrköy çevresindeki dernekler düzeyinde baþlamýþ ve Halkevlerinde faaliyet sürdürmüþtür.
1976dan itibaren örgütsel iliþkiye girmiþ ve 1977-78 döneminde Bakýrköy çevresinde örgüt üyesi olarak çalýþmýþtýr. 1978 sonrasýnda profesyonel kadro olarak çalýþmýþtýr. 1980 Nisan operasyonundan sonra, Ýstanbul bölgesinin yeniden düzenlenmesinde görev almýþ ve pragmatik ve sað-ekonomist sapmaya karþý mücadelede etkin bir rol üstlenmiþtir. Þubat 1981de, pragmatik sapma içindeki unsurlarýn ihracýndan
sonra Genel Komite üyesi olmuþtur. 15 Mart 1981 günü, Bahçelievler
deki örgüt evinin düþman güçlerince kuþatýlmasý üzerine, diðer üç
yoldaþýyla birlikte silahlý çatýþmaya giriþmiþ ve dört saatlik çatýþma sonucunda, diðer üç yoldaþýyla birlikte þehit düþmüþtür.

SÜLEYMAN AYDEMÝR



1957 Denizli doðumlu olup, Adana Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisine girdikten sonra, devrimci mücadeleyle tanýþmýþtýr. 1978 sonuna kadar öðrenci çevresinde etkili olan DY iliþkileri içinde faaliyette
bulunmuþ ve DYye karþý, aktivizm sloganýyla ortaya çýkan DS ile kýsa
bir süre iliþkisi olmuþtur. DSnin öz olarak DYden farksýz olduðunu
kendi öz deneyimiyle gören Süleyman yoldaþ, 1979 ortalarýnda Adana
bölgesinde örgüt üyesi olmuþ ve 1980de profesyonel kadro olarak çalýþmaya baþlamýþtýr. 12 Eylül 1980 tarihinde ihbarcý tutum ve davranýþlarýndan, her türlü uyarýya raðmen vazgeçmeyen bir kiþinin cezalandýrýlmasý eylemine katýlmýþ ve eylem sonrasý Serdar Soyerginle birlikte
düþmanýn askeri birlikleri ile giriþtiði çatýþmada bir yüzbaþýyý öldürmüþtür. Bu olaydan sonra Ýstanbul bölgesinde görevlendirilmiþ ve 15 Mart
1981de Bahçelievlerdeki çatýþmada þehit düþmüþtür.
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Karartma Altýnda
Kýbrýs

New-York görüþmeleri, ikili görüþmeler,
Ýsviçrenin Bürgenstock kasabasýnda yapýlan
dörtlü görüþmeler derken Kýbrýs sorunu sürekli gündemin ilk maddesi olmayý sürdürmüþtür. AKP hükümetinin kendisine yönelik olasý bir laikçi askeri darbeye karþý hamiliðini üstleneceðini varsaydýðý Amerikan
emperyalizminin her söylediðini yerine getirme çabasý, bir yandan Kýbrýs sorununun
özünün kaybolmasýna neden olurken, diðer yandan Kýbrýsýn geleceðini gözlerden
gizlemeye hizmet etmiþtir.
Kýbrýsýn Türk ve Rum halklarýnýn olduðu

kadar, Türkiye ve Yunanistan halklarýnýn da
geleceði açýsýndan da büyük bir öneme sahip olan Kýbrýs sorununun çözümü, basit bir
al-ver ya da Tayyip Erdoðanýn kazý-kazandan türetilmiþ kazan-kazan edebiyatý
arasýnda kaybolup gitmiþtir.
Yüzyýllardýr birbirine düþman edilmiþ
halklarýn iliþkilerini belirleyen bir sorunun,
Tayyip Erdoðanýn K. Annana söylediði iddia edilen Kýbrýs yüzünden seçimde MHP
ye ve muhalefete altý puaným gitti, elimi
güçlendir sözlerinde ifadesini bulacak kadar sýradanlaþtýrýlmasý ve salt bir seçim malzemesi olarak görülmesi, gelinen aþamada iþlerin ne denli gayri-ciddileþtiðinin
açýk ifadesi olmuþtur.
W. Bushun himayesinde Kýbrýs sorununu Türkiye lehine çözeceðine inanmýþ Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý,
Annan planýnda birkaç küçük deðiþiklik
yapýlmasýný saðlayarak Kýbrýs sorununu
çözen büyük lider olma sevdasýyla girdikleri yolda hiçbir ilerleme kaydedilmediði ortaya çýktýkça karartmaya dört elle sarýlmýþlardýr.
Borsayý hoplatýp-zýplatmadan öteye,
hiçbir deðere sahip olmayan gerçek-dýþý gazete baþlýklarýyla yürütülen Kýbrýs görüþmeleri, dönekliði ile övünen Hasan
Cemalin desteðinde Ýsviçre sýnýrlarýna
geldiðinde Birleþmiþ Milletler karartmasýyla gizlenmeye çalýþýlmýþtýr.
Ýsviçrenin Bürgenstock kasabasýnda,
medyanýn yapýldýðýný iddia ettiði dörtlü
görüþmelerin, gerçekte Annanýn ayrý ayrý
yaptýðý görüþmelerden ibaret olduðu da
bu karartma sayesinde kamuoyundan
gizlenilebilmiþtir.
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Amerikan emperyalizminin ülkemizdeki
en önemli sopacýsý durumunda olan M.
Ali Birand bile, gelinen aþamada iþlerin iyi
gitmediðini yazabilecek hale gelmiþken,
Tayyip Erdoðan ve Hasan Cemal takviyeli
mehteran takýmý Rumlarý köþeye sýkýþtýrmanýn dayanýlmaz hafifliði içinde, diplomasi ile Ýsviçrede tatil yapmayý birbirine karýþtýracak kadar pervasýzlaþmýþlardýr.
Ýsviçrenin Bürgenstock kasabasýnda yapýldýðý iddia edilen, ancak hiçbir biçimde yapýlmayan dörtlü görüþmeler sonrasýnda ortaya çýkan tablo þöyledir:
Büyük tartýþmalara yol açan ve olduðu
gibi kabul edilmesi için Kuzey Kýbrýsta AB
fonlarýyla finanse edilen büyük propagandalarýn konusu olan, uðruna siyasal partilerin
kurulduðu ünlü Annan planý dördüncü
kez revize edilmiþtir. Revize edilmiþ Annan
planý ilk halinden önemsenebilecek farklýlýða sahip deðildir. Kofi Annanýn kendi deyiþiyle, taraflarýn hassasiyetleri dikkate alýnarak, ayrýntýlarda birkaç küçük deðiþikliðe gidilmekle yetinilmiþtir. Ve 31 Mart günü Ýsviçrede son aþamasý yapýlan görüþmeler,
New-York görüþmeleri öncesinde varýlan
anlaþmaya uygun olarak Annan planýnýn 24
Nisan günü referanduma sunulmasý açýklamasýyla sona ermiþtir.
Referanduma konu olan revize edilmiþ
Annan planý, adada bulundurulacak askeri
güçler konusunda Türk tarafýný hoþnut etmeye yönelik ya da Tayyip Erdoðanýn elini güçlendirmek için bazý küçük deðiþiklikler ile Kuzeye yerleþecek Rum nüfusun
artýrýlmasý ve Merkez Bankasýna iliþkin
Rum tarafýný hoþnut edecek deðiþiklikleri
içermektedir.
Yapýlan tüm açýklamalarda Türk tarafýnýn ilk kez masadan çözüm isteyen taraf
olarak kalktýðý, Annan planýnýn revize edilmiþ halinin Türkler için en iyisi olduðu, bu
haliyle olmazsa olmazlarýn kabul ettirildiði
ne denli söylenirse söylensin, tüm görüþmeler, havanda su dövmenin ötesine geçmemiþ ve sonuçta ilk baþlanýlan yere geri dönülmüþtür.
Ancak AKP hükümeti tarafýndan yapýlan
tüm açýklamalara ve bunlarýn medya tarafýndan manþetlerle desteklenmesine karþýn,
New-Yorkta baþlayan görüþmeler öncesinde iddia edilenlerin hiçbiri gerçekleþmemiþ
ve olduðu söylenen þeyler olmamýþtýr.
Anýmsanacaðý gibi, süreç, Tayyip Erdoðanýn Ocak ayýndaki Amerika seferi önce-

sinde, görüþme koþullarýnýn, yani görüþmelerde taraflar anlaþmaya varamadýklarý taktirde Annanýn sunacaðý metnin referanduma götürülmesinin kabul edildiðine iliþkin
açýklamayla baþlamýþ ve Alvero de Sotonun
yerine ABD dýþiþleri bakaný Powellýn arabulucu olmasý istenildiði, bunun W. Bush
tarafýndan kabul edildiði haberleriyle sürdürülmüþtür. Bugün bu bilgilerin tümüyle gerçekdýþý olduðu ortaya çýkmýþtýr.
Ayný þekilde, New-York sonrasýnda Kýbrýsta iki toplum arasýnda yapýlacak görüþmelerde ABnin yer almayacaðý söylenmesine karþýn, ABnin geniþlemeden sorumlu
komiseri Verheugen Lefkoþedeki ve Ýsviçredeki görüþmelerde hazýr bulunmuþtur.
Görüþmelerin son aþamasýnda Ýsviçre
deki toplantýlarýn dörtlü zirve þeklinde olacaðý söylenmesine karþýn, görüþmeler Annanýn yürüttüðü mekik diplomasisiyle yapýlmýþ ve taraflar nezaket ziyaretleri dýþýnda
bir araya gelmemiþlerdir.
Yine AKP ve medya destekli mehteran
takýmýnýn olmazsa olmazlar dedikleri,
özellikle de planda öngörülen istisnalarýn
(derogasyonlar) AB müktesebatýna dahil
edileceði iddialarý, bizzat Verheugen tarafýndan defalarca yalanlanmýþtýr. Bu ise, yapýlan
görüþmelerde karþý taraf sýkýþtýrýlarak Annan planýnda önemli kazanýmlar elde edilse bile, bunlarýn, Kýbrýsýn ABye resmen katýlacaðý 1 Mayýs sonrasýnda AB müktesebatýna uygun olmadýðý için ortadan kaldýrýlacaðý anlamýna gelmektedir. Ve bugün AB,
Annan planýnda yer alan istisnalarýn (derogasyonlarýn) zaman sýnýrlamasý olmaksýzýn
AB hukuk düzeni içinde yer alamayacaðýný
açýkça ilan etmiþtir.
Oysa baþta M. Ali Talat olmak üzere, Kuzey Kýbrýslý AB yandaþlarýnýn en büyük iddiasý, 1 Mayýstan önce Annan planý kabul
edilmediði takdirde, istisnalarýn (derogasyonlarýn) AB hukukuna dahil edilmeyeceði,
dolayýsýyla 1 Mayýstan önce anlaþmaya varýldýðýnda ise bu derogasyonlarýn otomatikman AB hukuk sistemine dahil olacaðý iddiasý olmuþtur. Bu iddia, 1 Mayýstan önce
anlaþmaya varýlmamasý halinde Türk askerinin adada AB topraðýnýn iþgalcisi olarak kabul edileceði söylemiyle de desteklenmiþtir.
Bugün Tayyip Erdoðanýn çözümsüzlüðe
çözüm diye bakmýyoruz sözleriyle baþlayan
ve kazan-kazan edebiyatý ile sürdürülen
görüþmelerde Annan planýnýn içerdiði istisnalarýn AB hukuk sistemine dahil edilmesi-
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nin bizzat AB tarafýndan kabul edilmediði
açýklanmýþtýr. M. Ali Talat ve diðer AB yandaþlarýnýn Aralýk 2003 seçimleri öncesinde
özenle iþledikleri bu iddialarýn, tümüyle aldatmacadan ibaret olduðu açýða çýkmýþtýr.
Ýsviçredeki görüþmelere taraf olarak katýlan AB komiseri Verheugen, son saatlerde, Annan planýnýn içerdiði istisnalarýn (derogasyonlarýn) süresinin uzatýlmasý karþýlýðýnda Karpaz yarýmadasýnýn Kýbrýs Rum yönetimine devredilmesini istemiþtir. Verheugen, Karpazda bölgesel yönetimin ve mülkiyet haklarýnýn Rumlara býrakýlmasýnýn gerektiðini, Karpazýn tarihsel olarak Rumlarýn
hakký olduðunu söyleyerek pazarlýða baþlamýþtýr.
Böylece Annan planýnýn Türkler lehine
olduðu propagandasý yapýlan derogasyonlarýn (istisnalarýn) Kýbrýsýn AB üyeliðiyle birlikte, yani 1 Mayýs sonrasýnda ortadan kalkacaðý kesinleþmiþtir. Kuzey Kýbrýs halký, 24 Nisan referandumunda evet oyu da kullansa,
hayýr oyu da kullansa, Annan planýnda sunulan istisnalarýn (derogasyonlarýn) ömrü
birkaç yýlla sýnýrlýdýr.
BMlerin karartmasýyla karanlýkta býraktýrýlan diðer bir konu da, Karpaz yarýmadasýnýn tümüyle Kýbrýs Rum yönetimine
devredilmeye çalýþýlmasýdýr.
Ýsviçrede yapýlan son görüþmelerin ortaya çýkardýðý bu olgu, Kýbrýsýn askeri-stratejik özelliði ve bu askeri-stratejik özelliði içinde Karpaz yarýmadasýnýn Yunanistan ve
AB için çok daha özel bir öneme sahip ol-

duðunu göstermektedir. Bu önemi Rum Yönetiminin eski Cumhurbaþkaný Yorgo Vasiliu, Ýsviçre görüþmelerinin son gününde
þöyle ifade etmiþtir:
Çözümün anahtarý Karpazdýr.
Orayý bize verin, bu iþ bitsin.*
Kýbrýs adasýnýn kuzeyinde yer alan ve Ýskenderuna doðru uzanan Karpaz yarýmadasý, daðlýk ve verimsiz topraklardan oluþan
dar bir þerittir. Kýbrýs eþeklerinin doðal topraklarý olmasý yanýnda Apostolos Andreas
Manastýrýnýn bulunmasýndan baþka bir özelliðe sahip deðildir. Buna raðmen Karpaz yarýmadasýnýn Kýbrýs sorununun çözümünde
neredeyse anahtar konumuna sokulmasýnýn nedeni, doðrudan bu bölgenin Kuzey
Akdeniz deniz alanlarýnda stratejik bir öneme sahip olmasýdýr. Özellikle Karpaz burnunda yer alan Zafer limaný bölgenin stratejik niteliðini daha da belirginleþtirir.
Ülkemizdeki globalizm yandaþý eski solcu ve yeni sol liberal küçük-burjuva aydýnlarýnýn küçümsedikleri ve tarihin geçmiþinde kalmýþ bir özellik olarak sunduklarý
Kýbrýs adasýnýn stratejik önemi içinde Karpaz yarýmadasý ayrýcalýklý bir yere sahiptir.
Bu ayrýcalýk 1964 yýlýnda ABD ve Ýngilterenin
Kýbrýs sorununa iliþkin hazýrladýklarý ve Acheson planý olarak bilinen planda açýkça
görülebilmektedir.
1964 Acheson planýna göre, Kýbrýsa
1.200 kiþilik ABD birliðinin de içinde bulun* Nur Batur, Hürriyet, 31 Mart 2004.
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duðu 10 bin kiþilik bir NATO birliði yerleþtirilecek ve bu birlikler bir Ýngiliz komutanýn
emrinde olacaktý. Böylece Kýbrýs adasý açýk
bir NATO üssü haline getirilirken, Karpaz
bölgesi de Türkiyeye askeri üs olarak verilecekti.
Acheson planý, açýk biçimde Kýbrýs adasýnýn NATO üssü haline getirilmesi amacýný
ortaya koyan bir belge olduðu kadar, Karpaz bölgesinin Kuzey Akdeniz bölgesi için
askeri-stratejik önemini de ortaya koyan bir
belgedir.
Globalizm propagandisti medya yazarlarýnýn daðlýk ve verimsiz topraklardan baþka
bir þey olmadýðýný söyleyerek verilmesinin
hiçbir sakýncasý olmadýðýný ileri sürdükleri
Karpaz bölgesi, Kýbrýs pazarlýklarýnda özel
bir yere sahip askeri bir sorundur.
Kýbrýs sorununda, baþta Amerikan emperyalizmi olmak üzere tüm emperyalist ülkelerin gösterdikleri gayretler ve yardýmlarýn küçük-burjuva aydýnlarýnýn göstermeye çalýþtýklarý gibi, elli yýllýk bir sorunu çözme isteðiyle hiçbir ilgisi yoktur. Tarih göstermiþtir ki, hiçbir emperyalist ülke, kendi çýkarlarýný ilgilendirmediði sürece, bölgesel ya
da ulusal hiçbir sorunla ilgilenmez ve çözümü için taraf olarak ortaya çýkmaz. Bunun
tersini iddia etmek, Amerikan emperyalizminin Irak iþgalini de Irak halkýna demokrasi getirme amacýyla gerçekleþtirdiðini söylemekle özdeþtir.
Gerek Kuzey Kýbrýsýn Türk küçük-burjuva aydýnlarý, gerekse Güney Kýbrýsýn Rum
solcu küçük-burjuva aydýnlarý, sýnýfsal niteliklerine uygun olarak, saf bir aptallýkla özdeþleþen bir iyiniyet sergilemektedirler.
Örneðin AKEL, Kýbrýs sorununun çözümüyle adanýn birleþmesinin yararlarýný birbiri ardýna sýralarken ve bunun Kýbrýs halkýnýn ve emekçilerinin çýkarýna olduðunu söylerken, Kýbrýsýn AB üyeliðine paralel olarak
NATO üyesi yapýlmasýný kabul etmeyeceklerini söylemektedir. AKELe göre, birleþik
Kýbrýsýn AB üyeliði olumlu ve ileriye doðru
atýlmýþ bir adýmdýr, ancak Kýbrýsýn NATO
üyesi olmasý kabul edilemez.
AKEL, Kýbrýsýn AB üyeliðine paralel olarak NATOya üye olmasý yönündeki ABnin
emperyalist ülkelerinin çabalarýný görmekle
birlikte, bunun gerçekleþtirilemeyeceðini
düþünerek geçiþtirmeye çalýþmaktadýr.
Kýbrýs sorununun çözümüne, baþta
Amerikan emperyalizmi olmak üzere tüm
emperyalist ülkelerin gösterdikleri ilgi, tü-

müyle adanýn NATO þemsiyesi altýnda askeri bir stratejik üs haline dönüþtürülmesi
amacýyla belirlenmiþtir. Bunu görmeyenler,
görmek istemeyenler, Kýbrýs konusunda yapýlan görüþmelerdeki pazarlýklarýn askeri
niteliðinin karartýlmasýndan yararlanmaya
çalýþmaktadýrlar.
Sürekli yinelediðimiz gibi, Kýbrýs adasý,
emperyalist ülkeler için, Ortadoðuya yönelik müdahalelerin stratejik bir askeri üssü
haline getirilmek istenmektedir. Adanýn ikiye ayrýlmýþlýðý, Türkiye ile Yunanistan arasýnda askeri çatýþmaya yol açabilen bir sorun
olarak varlýðý, emperyalist ülkelerin Kýbrýs
adasýný istedikleri biçimde kullanmalarýný
engellemektedir. Kýbrýs sorunu çözüldüðü
oranda, Kýbrýs adasý emperyalist ülkelerin
stratejik askeri üssü haline dönüþtürülecektir. Bu dönüþümün en önemli halkalarýndan
birisi, Amerikan emperyalizminin Azor
adalarýnda ve Ýngilterede bulunan B-52
ve B-2 stratejik bombardýman uçaklarýnýn
Kýbrýstaki yeni üslere taþýnmasýdýr. Böyle bir askeri üssün Ortadoðu ve Kafkasya
halklarý için ne anlama geleceði açýktýr.
Kuzey ve Güneyin solcu küçük-burjuvalarý, bu gerçekleri bir yana býrakarak, Kýbrýs sorununun çözümünü Kýbrýs halklarýnýn
ekonomik kalkýnmasý için, refahý için istediklerini söylemektedirler. Örneðin Karpaz
yarýmadasýnýn Rum yönetimine verilmesinin, hem manastýrý nedeniyle (dinsel özgürlük), hem de Güney Kýbrýs Rum yönetiminin Suriye ile yaptýðý doðal gaz anlaþmasýnýn
gereði olarak Karpaz bölgesinden geçecek
boru hatlarýnýn daha ekonomik olacaðý
için gerekli olduðunu söylemektedirler.
Al-ver iliþkilerini böylesine dinsel ya da
ekonomik nedenlere dayandýrmaya çalýþan
küçük-burjuvalar, Karpaz sayesinde doðal
gaz boru hatlarýnýn daha az denizden geçeceðini ve maliyetin düþeceðini söylerken, diðer yandan Karpaz gibi daðlýk bir bölgede
boru hatlarýnýn maliyetinin ne denli pahalý
olacaðýný hiç düþünmezler.
Sorun, Kýbrýs adasýnýn baðýmsýzlýðý, Kýbrýs
halklarýnýn refahý, Rum ve Türk halklarýnýn
dostluðu sorunu deðildir. Sorun, Kýbrýs adasýnýn emperyalizmin stratejik askeri bir üssü
haline dönüþtürülmesi sorunudur. Bu amaca ulaþabilmek için, karartma yapýldýðý gibi, medya olanaklarý kullanýlmakta ve
adam satýn alma politikalarý uygulanmaktadýr.
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GÜNEY KIBRIS EKONOMÝSÝ
Kendi eðitim düzeyinin halkýn eðitim düzeyinden yüksek olduðunu bilen, dolayýsýyla bu yüksek eðitimiyle çok þey bildiðini
ve hatta herþeyi bildiðini varsayan bir küçükburjuva için aþaðýdaki durum çok doðal
dýr:
Bir yanda kiþi baþýna düþen milli geliri
20 bin dolar olan, refah içinde yaþayan Güney Kýbrýs dururken, diðer yanda ve karþýsýnda, Türkiye tarafýndan verilen paralarla
ayakta duran, gençleri büyük oranda iþsiz
olan, her türlü yolsuzluðun, yasadýþýlýðýn
ekonomik, sosyal ve politik yaþama egemen
olduðu Kuzey Kýbrýs arasýnda seçim yapmak
durumunda olan her aklý baþýnda kiþi, Kuzey yerine Güneyi, yoksulluk yerine refahý,
fakirlik yerine zenginliði seçecektir. Çünkü
onlara göre, insanlar, beyinleriyle düþünürler, ama mideleriyle yaþarlar.
Böylesine doðal olarak sunulan insani öz karþýsýnda vatan, millet, Sakarya edebiyatý hiçbir iþe yaramayacaðý gibi, ideoloji
vb. gözlükler de iþe yaramayacaktýr. Bu
küçük-burjuvanýn insani özü, Maksim Gorkinin benzetmesiyle, tenyaya benzer. Üretmeden tüketmek bu insani özün en doðal niteliðidir.
Kendisini eðitimli olarak kabul eden, bu
nedenle ekonomiden politikaya kadar her
þeyi bildiðini varsayan bu insani öze sahip
küçük-burjuva, en basit aritmetik iþlemini
bile yapmayacak kadar da tembeldir.
Eðer söylendiði gibi, Güney Kýbrýsta kiþi
baþýna düþen milli gelir 20 bin dolarýn üstünde ise, Güneyin halký Avrupanýn emperyalist ülkelerindeki halklardan bile daha yüksek bir yaþam standardýna sahip demektir.
Bu durumda Güney Kýbrýsýn ABye üye olmasýnýn gerekçesini, AB üyeliðiyle birlikte
geleceði varsayýlan ekonomik refahta bulmak olanaksýzdýr. Ülkede askeri bir yönetim olmadýðý ölçüde, AB üyeliðiyle Kýbrýsa
demokrasi getirilmesinden de bahsedilemez.
Bunlar söz konusu olmadýðýna göre, Güney Kýbrýsýn Rum yönetiminin ABye üye olma isteðinin mantýklý iki açýklamasý bulunmaktadýr: Ya Rum yönetimi, AB gibi bir
uygarlýk projesine katýlmak istemiþtir, ki
bu durumda AB üyeliði isteði her türlü ekonomik vb. çýkarlardan arýndýrýlmýþ, arý bir
hümanist yaklaþým söz konusudur; ya da
Kuzeyin Türkiye tarafýndan 1974 yýlýnda iþ-

gal edilmiþ topraklarýnýn AB üyeliði ile geri
alýnmasý için uygun bir ortamýn oluþacaðýna
inanýlmasýdýr, ki bu durumda, Güney Kýbrýs
ýn AB üyeliði her türlü insani ve yüce amaçlardan uzaklaþarak, yalýn bir ulusal çýkarla
özdeþleþmektedir.
Ýþte Güney Kýbrýsýn ekonomik olarak
þöyle geliþmiþ böyle geliþmiþ olduðu türünden söylemlerin kararttýðý gerçek budur.
Güney Kýbrýsýn AB üyeliðine baþvurmasýnýn tek nedeni, Kuzeydeki iþgali sona erdirmek ve Kuzey topraklarýný yeniden ele
geçirmek için AB ülkelerini kendisine müttefik yapmaktan ibarettir.
Ülkemizdeki globalist küçük-burjuvalarýn
tüm propaganda çarpýtmalarýna karþýn, AB,
herhangi bir biçimde kendi ulusal sýnýrlarýndan, ulusal devletlerinden, ulusal egemenlik haklarýndan, ulusal deðerlerinden, ulusal
bayraklarýndan vazgeçmiþ ya da vazgeçmeye hazýr ülkelerin ve uluslarýn birliði deðildir.
Ancak ülkemizde yapýlan propaganda,
bu gerçeklerin ters-yüz edilmesiyle sürdürülmektedir. Týpký ABye girerek herkesin
cebine, varolmayan ve hiçbir AB ülkesi vatandaþýnýn bile bilmediði birer AB pasaportu koyacaklarýna inandýrýlmaya çalýþýlmasý
gibi. Bu öylesine yaygýn bir propaganda malzemesi haline getirilmiþtir ki, M. Ali Birand
geri sayým yaparken Kuzey Kýbrýslýlarýn
ceplerine AB pasaportu koymalarýna þu
kadar gün kaldý diye yazý dizileri ve televizyon programlarý yapabilmektedir. Oysa AB
ye üye olan ülkelerin vatandaþlarý, M. Ali Birandýn dýþýnda, kendi ülkesinin (devletinin)
pasaportunu taþýmaktadýr.
Böylesi yalanlar içinde Güney Kýbrýsýn
AB üyeliði de, ekonomik yapýsý da sürekli
çarpýtýlmaktadýr.
Yunanistan Kýbrýsýn AB üyeliðine giriþini
helenizmin zaferi olarak ilan etmiþtir. Ve
þimdi bu helenist zafer, ABnin ekonomik
ve siyasal gücü kullanýlarak adanýn Kuzey
parçasýnýn geri alýnmasýyla perçinlenmek
istenmektedir.
Güney Kýbrýsýn AB üyeliðinin ekonomik
gerekçesi bulunmamakla birlikte, Türkiyede
ve Kuzey Kýbrýsta yapýlan tüm AB yandaþý
propagandalar ekonomik gerekçeye dayandýrýlmýþtýr. Küçük-burjuva çýkarcýlýðýný, bireyciliðini kýþkýrtmaya yönelik bu demagojik
propaganda, yukarda ifade ettiðimiz gibi,
Güney Kýbrýsýn kiþi baþýna 20 bin dolarý
aþan milli gelire sahip olduðu sözleriyle des-

%

KURTULUÞ CEPHESÝ Mart-Nisan 2004

teklenmektedir.
GSMHya göre Güney Kýbrýsýn kiþi baþýna düþen milli geliri yýllar itibariyle þöyle
gerçekleþmiþtir:
1996
1997
1998
1999
2000
2001

$
11.838
11.157
11.777
11.906
11.259
11.552

Görüldüðü gibi, Güney Kýbrýsýn kiþi baþýna düþen milli geliri 11 bin dolar seviyesindedir. Medyada yer alan 20 bin dolar rakamlarýnýn ne denli gerçeði çarpýtmaya çalýþtýðý ise açýktýr.
2003 yýlýnda Güney Kýbrýsýn GSMHsý 6,6
milyar paund (13 milyar dolar) olarak gerçekleþmiþtir. Bunun bir milyar dolarlýk bölümü kamu ve askeri hizmetlerden oluþmaktadýr. Güney Kýbrýsýn ihracatýnýn %60ý ise
re-export niteliðindedir. Yýllýk 2 milyar dolarlýk ithalatýnýn %60ý da Ýngiltere, Ýtalya, Almanya ve Yunanistandan yapýlmaktadýr.
Güney Kýbrýs, sözcüðün tam anlamýyla
ithalata dayalý bir ekonomiye sahiptir. Bu ithalat ekonomisinin açýklarý ise turizm yoluyla kapatýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Güney Kýbrýsýn diðer bir özelliði de, Beyrutun Ortadoðunun kara para finans merkezi olmaktan çýkmasýyla birlikte, kara para
ticaretinin en yoðun yapýldýðý ülke olmasýdýr. Bu yüzden Güney Kýbrýsa gelen turistlerin önemli bölümü Araplardan oluþtuðu
gibi, Güney Kýbrýs bankalarýnda bulunan
bunlara ait paralar, iç borçlanma senetleri
yoluyla bütçe açýklarýnýn kapatýlmasýnda
kullanýlmaktadýr. %8ler seviyesinde olan faiz
oranlarý ABnin müdahalesi ile %4lere indirilmiþse de, özel faiz oranlarý ayný seviyeleri
korumaktadýr.
Diyebiliriz ki, Kuzey Kýbrýs, off-shore bankacýlýðýn türkçe cenneti ise, Güney Kýbrýs da
arapça cenneti durumundadýr.

Bugün Kuzey Kýbrýsa iliþkin olarak ülkemizde sürdürülen ver-kurtulculuk, her türden demagoji ve yalanlarla, al-ver ya da
kazan-kazan türünden popülist söylemlerle sürdürülmektedir.
AB üyeliðinin kendi yaþam koþullarýný
büyük ölçüde deðiþtireceðine, AB üyeliði ile
daha yüksek gelire kavuþacaðýna ve cebine koyacaðý AB pasaportu ile istediði yere
gidebileceðine inandýrýlmýþ küçük-burjuvalar
ülkesinde Kýbrýs sorunu çözülmeden ABye
girilemeyeceði propagandasý oldukça büyük
bir etki yaratmaktadýr. Bu propagandanýn
etkisiyle, Kýbrýsýn ve Kýbrýs halklarýnýn geleceði kimseyi ilgilendirmemektedir. Bu ilgisizlik, giderek ülke, devlet, ulus, toprak gibi
kavramlarýn kimseyi ilgilendirmediði ve anlamýný yitirdiði bir ortam yaratmýþtýr. Böylesine bir ortamda, ülke, devlet, ulus, toprak
vb. üzerine yapýlan her vurgu, bir yandan
küçük-burjuvalarýn tepkisiyle karþýlaþýrken,
diðer yandan kemalizm, milliyetçilik, þovenizm gibi sýfatlarla karalanmaya çalýþýlmaktadýr.
Varolmayan AB pasaportuna inandýrýlmýþ insanlarýn, kendi devletlerinden vazgeçmeye hazýr hale getirilmiþ olmasý, propagandanýn ne denli etkili olduðunu gösteriyorsa da, ayný oranda ve çok daha tehlikeli bir biçimde, ayný insanlarýn geleceklerini
bilinmeyen bir kaosa sürüklemektedir.
Diplomasiyi Kasýmpaþa aðzýyla konuþmak zanneden, Annana elimi güçlendir
diyerek ne denli anlaþma taraftarý olduðunu göstermeye çalýþan, Kostas Karamanlisten Kostas diye söz ederek lümpenleþen bir baþbakanýn bulunduðu bir ülkede, küçük-burjuvalarýn ülkeyi tümüyle terk
etmeye hazýr olmalarýna þaþýrmamak gerekmektedir.
Cebine AB pasaportunu koyar koymaz

Güney Kýbrýs Ekonomisi
2000
2001
Nüfus
693.600 701.300
GSMH (Cari fiyatlarla)
5.525
5.876
GSMH (Sabit fiyatlarla - 1995)
4.828
5.021
Ýhracat
591,7
627,9
Ýthalat
2.168,4 2.291,2
Dýþ Ticaret Dengesi
-1.576,7 -1.663,3
(milyon Kýbrýs £)

&

KARARTMA ALTINDA KALAN
GERÇEKLER

Kaynak: Güney Kýbrýs Ýstatistik Dairesi

2002
709.600
6.189
5.123
514,4
2.253,4
-1.739,0

2003
718.000
6.654
5.225
485,6
2.107,4
-1.621,8
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kapaðý Avrupaya atacaðýný düþünen bu
küçük-burjuvalar için geride ne býraktýklarýnýn ve bunlarýn ne olacaðýnýn önemi yoktur. Bayramlarý ailesiyle, yaþlý anne-babasýyla
geçirmeyi gerilik olarak algýlayan, bayram
tatillerinde kapaðý turizm bölgelerine atmayý çaðdaþlýk zanneden bu küçük-burjuvalarýn geleceði tümüyle karanlýktadýr. Onlar pasaportlarýn ancak ulusal devletler tarafýndan verildiðini bile unutabilecek kadar
kendilerinden geçmiþlerdir. Bildiklerini zannettikleri ingilizceyle Avrupada büyük iþ olanaklarýna sahip olacaklarýný zanneden bu
küçük-burjuvalar, düne kadar sýnýrsýz internet olanaklarýyla tüm dünyanýn bilgilerinin
parmaklarýnýn ucunda olduðuna, internete
çocuklarýnýn ev ödevlerini bile yaptýrabileceklerine inandýrýlmýþ su katýlmamýþ aptallardýr.
Yunanistandaki PASOKun sosyalist
olduðuna inanan, ama adýnda Pan-Helenik sözcüklerinin olduðunu bile bilmeyen
bu küçük-burjuvalar, pan-helenizmi bilmedikleri kadar, pan-türkizmi de, pan-islamizmi de bilmemektedirler. Onlar devrimci hareketin dününden duyduklarý birkaç bilgi kýrýntýsýyla, kozmopolitizmi enternasyonalizm
sanacak kadar kendinden geçmiþlerdir.
Bu küçük-burjuvalar, M. Ali Birand dýþýnda hiç kimsenin bilmediði ve vermediði AB
pasaportunu ceplerine koyar koymaz ülkeyi terk edecekleri için, laiklik de, þeriatçýlýk
da onlarý ilgilendirmemektedir. Ülkeyi terk
edecekleri günlerin sayýlý olduðunu düþündüklerinden, o güne kadar gönüllerini eðlendirmekle vakit geçirmektedirler. Aldýklarý
rüþvetlerle, yaptýklarý dolandýrýcýlýklarla, söyledikleri yalanlarla ve banka kredi kartlarýyla yaþam sürdüren bu küçük-burjuvalar, gidici olduklarý için, alabildiðine yüzsüz ve hayasýzdýrlar. Onlar, bu yüzsüzlükleri, hayasýzlýklarý, arsýzlýklarý ile her yerde baskýn gelmektedirler. Sayýlarý az olmakla birlikte sesleri çok çýkmaktadýr. Onlarýn kozmopolitizmi, oligarþik devletin Kýbrýs konusundaki politikalarýný yürütmesini zora sokmaktan öte,
Türkiye, Yunanistan ve Kýbrýs halklarýnýn geleceðini tehlikeye düþüren bir duyarsýzlýk yaratmaktadýr. Bugün Kýbrýs konusunda yapýlan pazarlýklarýn ve bunlara baðlý propagandalarýn üstünü örttüðü gerçek de budur.
1991 yýlýnda Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýndan itibaren dünya çapýnda azgýnlaþan ve saldýrganlaþan Amerikan emperyalizminin uluslarýn kendi kaderlerini tayin

hakkýný nasýl ayaklar altýna aldýðýný Irak iþgali açýkça ortaya koymuþtur.
Kýbrýs sorunu dahil olmak üzere, tüm
ulusal, ülkesel ve halklara iliþkin sorunlar,
uluslarýn kaderlerini tayin hakký çerçevesinde çözülemediði sürece varlýðýný sürdürmeye devam edecektir.
Uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký,
her ulusun kendi siyasal yönetimini kendisinin belirlemesi ve bu uluslarýn iç iþlerine
karýþýlmamasý demektir. Herhangi bir dýþsal
ya da içsel dayatmalar olmaksýzýn, uluslar
arasýnda yakýnlaþma ve birliktelikler olmadýðý sürece, uluslar arasýndaki düþmanlýklar
sona erdirilemez.
Tam baðýmsýz, askeri üslerden arýndýrýlmýþ ve gerçekten demokratik birleþik bir
Kýbrýs yaratýlamadýðý sürece, Kýbrýs sorunu
varlýðýný sürdürecektir. Adada yaþayan tek
bir Türk ya da Rum kalmasa bile, Kýbrýs,
adanýn stratejik-askeri niteliði yüzünden her
zaman askeri çatýþmalara gebedir. Kýbrýs
sorununun, ver-kurtulla ya da al-kurtulla
çözüleceðini düþünenler, her durumda bu
askeri çatýþmanýn ateþleyicisi olacaklardýr.
Kýbrýs sorunu bugün için uzlaþmayla
ya da referandum sonucu çýkacak evetlerle çözülmüþ görünse bile, askeri çatýþma dinamikleriyle ve Ortadoðu halklarýna yönelik
emperyalist saldýrganlýklarla bölgenin en
önemli sorunu olarak kalmaya devam edecektir.
Yapýlan dýþ-emperyalist baskýlarla, iç politik hesaplarla varýlacak bir Kýbrýs çözümü,
Ege sorununu daha büyük ölçekte yeniden
üretecektir.
FIR hatlarý, kýta sahanlýðý, deniz ulaþýmý
vb. konularla gündeme gelecek olan çözülmüþ Kýbrýs sorunu, bir yandan Türkiyenin
güney bölgelerinde yeni askeri üsler kurulmasý sonucunu doðururken, diðer yandan
Kýbrýs devletinin daha fazla silahlanmasýna
neden olacaktýr. Ve herkesin bilebileceði
gibi, bu askeri harcamalar da, savaþ riskleri
yanýnda, ekonomik olarak da halklara tuzluya oturacaktýr.
M. Ali Birandýn AB pasaportunu cebine koyan Kýbrýs Türkleri tümüyle adayý terk
etseler bile, bu süreç devam edecektir. Ege
de yaþanýlan savaþ riskleri tüm kuzey Akdeniz bölgesini kapsayacak biçimde yayýlacaktýr. Hiçbir BM ya da medya karartmasý bu olgularýn geliþimini engelleyemeyecektir.

'

KURTULUÞ CEPHESÝ Mart-Nisan 2004

ANNAN PLANI
TÜRK-YUNAN ASKERÝ ÇATIÞMA RÝSKÝNÝ
ORTADAN KALDIRIR MI?

!

Globalizm yandaþý ve propagandisti küçük-burjuvalara göre, Kýbrýs adasýnda varýlan
uzlaþma, günümüz koþullarýnda ya da onlarýn sözcükleriyle globalleþen dünyada
hiç bir biçimde yeni çatýþmalara neden olmayacaktýr. Çatýþma peþinde koþanlar sadece Türk tarafýnýn milliyetçileri ile kemalist milliyetçileridir, dolayýsýyla varýlan uzlaþma ve AB uyum yasalarý bu kesimlerin gücünü büyük ölçüde kýracaðý için, çatýþma riski tümüyle ortadan kalkacaktýr.
Özellikle AB üyeliði sürecinde yapýlacak
anayasal ve yasal düzenlemelerle Türkiyede
ordunun siyasal gücü etkisizleþtirileceði için,
çatýþma peþinde koþan kesimlerin çabalarý pratik bir deðere sahip olmayacaktýr.
Onlara göre, buna paralel olarak, Kuzey
Kýbrýs Türklerinin çoðunluðu ABye girme
yanlýsý olmanýn ötesinde, büyük ölçüde AB
üyeliði sonrasýnda adayý terk edecekleri için,
Kýbrýs içinde bir çatýþma potansiyeli de
büyük ölçüde ortadan kalkacaktýr. Globalizm çaðýnda, her türden milliyetçiliðin, ilkel Türk milliyetçiliðinin güçlenmesi de
zaten olanaksýzdýr.
Bu savlarla ortaya çýkan globalizm yandaþý ve propagandisti küçük-burjuvalarýn
medya temsilcileri, her bulduklarý fýrsatta
bu savlarýnýn doðruluðunu kanýtlama peþine
düþmüþlerdir.
M. Ali Birand, Karen Foggun bir numaralý uyuyan güzeli olarak bu kesimin orkestra þefliðini yaparken, Annan planýnýn
Türkiyenin olmazsa olmazlarý konusunda
hiçbir þey içermediðini gördüðü ölçüde,
çatýþma riskinin sadece Türkiyedeki milliyetçilerden gelebileceðini, Kýbrýsta böyle
bir olasýlýðýn mevcut olmadýðýný, Kýbrýs Türklerinin büyük ölçüde ellerindeki mülkleri satarak adayý terk edecekleri olasýlýðýna dayandýrmaya baþlamýþtýr.
Bu bile, Annan planýnýn Kýbýrs sorununun çözümüne iliþkin hiçbir þey içermediðini, yapýlanlarýn ise, sadece pazarlýk yapýlýyor görüntüsü altýnda Kýbrýsýn bütünüyle
devredilmesinden ibaret olduðunu göstermeye yetmektedir.
Eðer yapýlan propagandayla Kýbrýs Türklerinin adayý terketmesi saðlanabilecek olursa, adada çatýþma yaratabilecek bir nüfus
bulunmayacaðý için, gelecekte Türkiyenin

de Kýbrýs Türklerini korumak ve kurtarmak amacýyla adaya müdahale etmesinin
de söz konusu olmayacaðý varsayýlmaktadýr.
Bugün Annan planýyla istediklerimizi büyük
ölçüde aldýk söylemleriyle üstü karartýlmaya çalýþýlan bu varsayýmdýr. Tüm pazarlýklar
ve görüþmeler bu varsayým üzerine inþaa
edilmiþtir.
Oysa Tayyip Erdoðanýn sözleriyle ifade
edersek, taraflar Annan planý ile kazan-kazan durumunda deðillerse ve kendilerinin
bu iþten kazançlý çýktýðýný düþünmüyorlarsa, sorunlar geleceðe ertelenmiþ demektir. Bugün için taraflar, kendilerini uluslararasý baský altýnda ya da iç politik dengelerin olumsuz konjonktürü nedeniyle bu
çözüme evet demek zorunda kaldýklarýný
düþünüyorlarsa, gelecekte, güçler dengesinin deðiþmesine baðlý olarak, istediklerini elde etmek için yeni giriþimlerde bulunacaklarý kesindir.
Bu Türkiye açýsýndan öylesine kesin bir
gerçektir ki, neredeyse tüm AB yandaþý ve
ver-kurtulcu medya yazarlarý ortak bir
görüþ olarak þöyle diyebilmektedirler: Bugün Türkiye ekonomik ve siyasal olarak
güçsüzdür, Annan planýný kabul etmekten
baþka çaresi yoktur. Bu durumu M. Ali Birand, Bundan iyisi, KKTCnin baðýmsýzlýðýdýr baþlýklý 1 Nisan 2004 tarihli yazýsýnda
þöyle ifade etmektedir:
Annan planýnýn son durumu,
Türk tarafýnýn þimdiye kadar elde ettiði en ileri avantajlarý kapsýyor. Bundan daha iyisi bulunabilir miydi? Gayet tabii, eðer gücümüz varsa KKTC
nin baðýmsýzlýðýný ilan eder ve herkese de kabul ettirebilsek mesele kalmazdý. Bunu yapamayacaðýmýza göre, Türk tarafýnýn bu planla iyiye en
yakýnýný elde ettiðini söyleyebiliriz.
Ýþte Annan planý, bizzat Annan planý savunucularýnýn ifade ettiði güç sorunu nedeniyle güçsüzdür, ölü doðmuþtur.
Örneðin, birkaç ay önce Annan planýný
deðerlendiren Onur Öymen, plana göre
80.000 Rumun Kuzeye yerleþeceðini söylediðinde Radikal gazetesi, günlerce bu hesabýn yanlýþ olduðu, Kuzeye yerleþecek Rumlarýn sayýsýnýn 42.000i geçmeyeceði üzerine
yayýn yapmýþtýr. Ve bugün, Annan planýnýn
referanduma götürülecek olan son haline
göre 80 ile 100 bin Rumun Kuzeye yerleþeceði, istisnasýz tüm medyada yer almýþtýr.
Medya sözcükleriyle söylersek, son
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Annan planýnýn en önemli sorunlarýndan birisi göç sýkýntýsýdýr. Kuzeye yerleþecek 80100 bin Ruma karþýlýk olarak 50-60 bin Türk
göç etmek durumunda kalacaktýr. Kofi Annan 31 Mart günü yaptýðý kapanýþ konuþmasýnda, planýn eski versiyonlarýna göre son
halinde daha fazla Türkün göç etmek durumunda kalacaðýný açýkça ifade etmiþtir.
Çatýþma dinamiklerini harekete geçirecek ilk unsur da bu göçmenlerin durumudur.
Bir yanda kendi ata topraklarýndan
otuz yýldýr uzak kalmýþ Rum nüfus, öte yanda otuz yýldýr ayný topraklarý ata topraðý
yapmakla uðraþan Türk nüfus karþý karþýya
gelecektir. Bu karþýtlýk, bir yanda ata topraklarýna kavuþmanýn sevincini, öte yandan
ayný topraklardan uzaklaþtýrýlanlarýn hüznünü ayný anda geniþ kitlelere ulaþtýracaktýr.
Bugün için yapýlabilecek fazla birþey olmadýðýný, dolayýsýyla bu durumu sineye
çekmek gerektiðini düþünecek olan geniþ
kitlelerin, uzun dönemde kendisini güçlü
hissettiði oranda bunun acýsýný çýkartmaya
çalýþacaðýný tarih yeterince ortaya koymuþtur. Ve tarih ortaya koymuþtur ki, halklar
arasýnda gerçek bir eþitliðe ve karþýlýklý istence baðlý olmayan çözümler, deðiþen güç
iliþkilerine baðlý olarak, kitlesel katliamlara
kadar uzanabilen çatýþmalarý kendi bünyesinde taþýr.
Ayný þekilde, Annan planýna referandumda hayýr oyu kullanacak olan Kuzeyin halký, hiçbir biçimde planýn sonuçlarýný kabul
etmemiþ olacaktýr. Eðer kýsa dönemde bu
kabul etmeyiþini eylemsel olarak ortaya koyamayacaksa, bunun tek nedeni, bugün
medya ve AKP hükümeti aracýlýðýyla yaratýlmýþ olan çaresizlik olacaktýr.
Uluslararasý baskýyla ya da AKP hükümetinin askeri bir darbe olasýlýðýna karþý kendisinin tek koruyucusu olarak düþündüðü
Amerikan emperyalizminin her dediðini yapmasý sonucu, Kuzeyin Türklerinin çaresizlik içine sokularak kabul ettirilecek olan
birlik, uluslararasý baskýnýn hafiflediði ya
da Amerikan emperyalizminin çýkarlarýnýn
AKPyi gerektirmediði koþullarda, yeni bir
çatýþmayla sona erecektir.
Medyamýzýn çok bilmiþ geçinen yazarlarý, Denktaþa karþý yürütülen yoðun karalama ve etkisizleþtirme kampanyalarý sonucunda referandumdan çýkacak evetle her

türlü çatýþma olasýlýðýnýn ortadan kalkacaðýný
sanmaktadýrlar. Onlara göre, Denktaþ etkisizleþtirildiði ölçüde, Kuzey Kýbrýsta mukavemet hareketi örgütlenmesi olanaksýz olacaktýr.
Onlarýn unuttuðu ise, tarihsel gerçeklerdir. Kýbrýsta oluþturulan Türk mukavemet
hareketi, sandýklarý gibi, ne o tarihlerdeki
Türk toplumunun resmi yöneticileri tarafýndan yürütülmüþtür, ne de onlar tarafýndan
örgütlenmiþtir. 1964 yýlýnda Denktaþýn gizlice adaya gönderilmesi sýradan bir olay deðildir.
Yapýlan baskýlarla, medya propagandalarýyla birlikte yaþamaya zorlanacak olan
halklar, günlük sosyal yaþamýn küçük sorunlarýnda meydana gelebilecek kiþisel çatýþmalarý genelleþtirme potansiyeline sahiptirler. En küçük bir sokak kavgasý, çok kolaylýkla iki halk arasýnda çatýþmaya ve ayrýþmaya yol açabilecektir. Herhangi bir devlet memurunun yapacaðý en küçük bir kötü ya da
olumsuz davranýþ, ulusal topluluklara karþý
yapýlmýþ hakaret olarak algýlanacaktýr.
Bu tarihsel ve toplumsal gerçekleri görmezlikten gelerek, birbirlerine yüzlerce yýl
düþman edilmiþ ve birbirlerini düþman belletilmiþ halklarýn baskýyla birleþtirilmesi,
sözcüðün tam anlamýyla uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýnýn özüne aykýrýdýr.
Uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný dýþarýdan, þiddete baþvurarak ve de haksýz biçimde etkilemeye dönük her türlü
çabayla mücadele edilmesi þarttýr. Bu þart,
dýþarýdan, þiddete baþvurarak ve de haksýz
biçimde ulusal topluluklar etkilenerek yapýlacak birliklerin ya da ayrýlýklarýn, er ya da
geç, çözümleri ortadan kaldýrýcý sonuçlar vereceði gerçeðinin ifadesidir.
Kýbrýsta, tam baðýmsýz ve gerçekten demokratik bir ülke yaratmak amacýyla, Türk
ve Rum halklarýnýn gönüllü, istemsel ve bilinçli birliðinden baþka her çözüm, bir yandan adanýn emperyalistlerin askeri amaçlarý
için kullanýlmasýnýn yolunu açarken, diðer
yandan halklar arasýndaki çatýþmayý kaçýnýlmaz kýlacaktýr. Bu olasýlýklarý ortadan kaldýracak tek güç proletaryanýn enternasyonalizmidir. Bunu küçümseyenler, geçersiz ilan
edenler, Kýbrýsta meydana gelecek olan çatýþmanýn, Türkiye ve Yunanistan arasýndaki
bir askeri çatýþmaya dönüþmesinin koþullarýný hazýrlayanlar olacaktýr.
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www.kurtuluscephesi.com adresinden Mart 1998 yýlýndan itibaren yayýnlamaya baþladýðýmýz Kurtuluþ Cephesi internet yayýný bugün altý yýlý geride
býrakmýþtýr.
Kendimizi sadece Kurtuluþ Cephesi dergileri ile Eriþ Yayýnlarýna internet
alanýndan ulaþýlmasýný saðlamakla sýnýrlandýrmadýk. Olanaklar çerçevesinde
Türkçe tüm Marksist-Leninist yayýnlara internet ortamýnda ulaþýlmasýný da
amaçladýk.
Ýnternetin yeni para kazanma aracý ve reklam alaný olarak sunulduðu,
hemen herkesin bir internet sayfasý yapma hobisine kapýldýðý, dolayýsýyla sol
adýna akýl almaz sayfalarýn geçit töreni yaptýðý bir alanda ve ortamda, böylesi
bir amacý gerçekleþtirmek ve bunun olabildiðince sürekliliðini saðlamak sanýldýðý kadar kolay deðildir.
Aradan geçen zaman, pek çok free homepageye dayalý solcu hobi
sayfalarýný iþlevsizleþtirmiþse de, yine de sol adýna yapýlmýþ, ancak hiçbir
içeriðe sahip olmayan internet sayfalarý boy göstermeye devam etmiþtir. Tüm
bunlar, solda egemen olan ideolojisizliðin internet alanýnda yansýmalarý
olmuþlardýr.
Kimin, neden ve nasýl hazýrladýðý bilinmeyen solun tarihi ve sol örgütlerin soyaðacý yazýlarýnýn yer aldýðý sol siteler yanýnda, sol örgütlerin resmi sitelerinin geçit töreni, internet özgürlüðü ve demokrasisinin görüntüleri
olarak ortaya çýkmýþtýr.
Bu koþullarda, Kurtuluþ Cephesi olarak, baþlangýçta saptadýðýmýz amacýmýzý büyük ölçüde gerçekleþtirdiðimizi söyleyebiliriz. Bugün Ýnternet sayfamýzda Kurtuluþ Cephesi dergileri ile Eriþ Yayýnlarý html ve pdf formatýnda
bulunmaktadýr. Asýl amaçlarýmýzdan olan Marksist-Leninist yapýtlarýn internet
ortamýnda bulunabilirliðini de büyük ölçüde gerçekleþtirmiþ bulunuyoruz.
Bugün, ayný biçim ve içerikteki Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýna:
www.kurtuluscephesi.com
www.kurtuluscephesi.net
www.kurtuluscephesi.org
adreslerinden ulaþmak olanaklýdýr.
Ýçerik olarak onbeþ alt bölümden oluþan Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýndaki toplam yazýlý metin sayýsý (html formatýnda) 1.361dir. Acrobat Reader formatýnda (pdf) kitaplarýn sayýsý da 106ya ulaþmýþtýr.
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