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Onlar,
mücadelelerinin
ve sonuçlarýnýn
bilincinde
olarak
savaþtýlar.

Devrim
yolunda
halkýn
kurtuluþu
için
savaþarak
öldüler....

Kýbrýs Türklerinin ABye kapaðý atarak kurtuluþ umutlarý bir baþka bahara kalýrken, yes be annemci
Kýbrýslýtürkler yeniden iç dünyalarýna geri döndüler.
Oportünist anlayýþa göre, statüko
mevcut düzen olarak kabul edildiði
sürece yýkýlmasý gereken bir þeydir.
Statükoyu yýkmaya yönelen her
hareket ve eylem desteklenmelidir.
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TKP(ML) KURUCU VE ÖNDERÝ
ÝBRAHÝM KAYPAKKAYA

%

YES, BE ANNEM!
YA DA KUZEY KIBRISTA
KURTULMAK



Borsada kerizlenenler de, kerizleyenler de, globalist kent küçükburjuvazisinden baþkasý deðildir.
Ýþkenceye karþý mücadele, iþkencecilerin teþhiri, yargýlanmasý ve cezalandýrýlmasýyla sýnýrlandýrýlamaz. Artýk
iþkencenin bizzat kendisi ve mantýðý
iþkencecinin önüne geçmiþtir.
AKP saflarýnda yer alan tüm þeriatçý
kesim Büyük Ortadoðu Pazarý
hayaliyle ýlýmlý islama doðru yelken
açmakta tereddüt etmemiþlerdir.

1 Mayýslarda görsellik!
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SORUMLU (V.i.S.d.P) : Sezai Görür
Yazýþma Adresi:
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STATÜKO YIKILACAK
KEMALÝZMDEN KURTULUNACAK
NEREDE KALMIÞTIK?
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ÝÞKENCEYÝ BÝLE
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BÜYÜK ORTADOÐU PROJESÝ,
NATO ZÝRVESÝ
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TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
Ýlk Genel Komite Üyesi

HÜSEYÝN CEVAHÝR
1 HAZÝRAN 1971
ÝSTANBUL/MALTEPE

1947de Tuncelide doðdu. Yüksek öðrenim için Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Burada devrimci gençlik hareketlerine katýldý.
Dev-Genç içinde yer alan Hüseyin yoldaþ, Mahir Çayan yoldaþla bu
mücadele içinde tanýþtý. THKP-Cnin oluþum sürecinde yer aldý ve
kurucularýndan oldu. Oluþturulan ilk Genel Komitede yer alarak, Doðu
Anadolu Bölge Sorumluluðunu üstlendi.
THKP-Cnin 1971 yýlýnda baþlattýðý Öncü Savaþýnýn ilk evresinde gerçekleþtirilen merkezi eylemlerin içinde yer aldý. Ýstanbulda þehir gerillasýnýn yaratýlmasý amacýyla alýnan karar üzerine Mahir yoldaþla
birlikte buraya geçti. Haslarýn günlük gelirlerinin kamulaþtýrýlmasý ve
Siyonist ajan E. Elromun tutsak alýnmasý eylemlerine katýldý.
Elrom eylemi üzerine oligarþinin baþlattýðý kuþatma ve imha operasyonu sýrasýnda, 29 Mayýs 1971de Mahir yoldaþla birlikte ÝstanbulMaltepede kuþatýldýlar. Bu iki adalýnýn üç gün süren kuþatmasý, 1
Haziran günü baþlatýlan operasyonla sonlanýrken, Cevahir yoldaþ þehit
düþtü, Mahir yoldaþ aðýr yaralý olarak tutsak edildi.
Cevahir yoldaþýn sanat ve kültür üzerine yayýnlanmýþ çeþitli yazýlarý yanýnda, Küba Devrimi üzerine bir yazýsý bulunmaktadýr.
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1960 yýlýnda Karsda doðdu. 1977de devrimci mücadeleye THKP-C/HDÖ saflarýnda
katýldý. 1977-1979 yýllarý arasýnda Kars bölgesinde örgütsel faaliyette bulunan Dede,
bu dönemde faþist milis güçlere karþý
THKP-C/HDÖnin gerçekleþtirdiði silahlý eylemlerde yer aldý. MHP Kars Ýl Baþkanýnýn
cezalandýrýlmasý eylemine katýldý. 12 Eylül
askeri darbesi koþullarýnda tutsak edildi.
1986 yýlýna kadar Selimiye, Metris, Saðmalcýlar ve Erzurum Askeri Cezaevlerinde yattý.
1986 yýlýnda tutsaklýðý sona erer ermez
pratik örgütsel faaliyet içinde yer aldý. THKPC/HDÖnin 1991-1993 yýllarý arasýnda gerçekleþtirdiði 30 Mart-Kýzýldere Harekâtý (1991);
Eylül Harekâtý (1992) ve 15 Mart Harekâtý (1993) içinde yer aldý. THKP-C/HDÖ Ýstanbul Ýl Komitesi üyesi olan Dede yoldaþ, bir
þehir gerillasý olarak savaþýn tüm zorluklarýna ve olanaksýzlýklarýna raðmen üstlendiði
görevleri yerine getirmekte tereddüt etmedi.
9 Mayýs 1993 Pazar günü saat 12de Ýstanbul/Fatihteki örgüt evinin oligarþinin zor
güçlerince basýlmasýyla baþlayan çatýþmada
þehit düþtü.

"

1963 yýlýnda Kayseride doðdu. Daha henüz Ortaokul sýralarýndayken devrimci mücadeleyle tanýþtý. THKP-C/HDÖ sempatizaný
olarak örgütsel çalýþmalarda kendisinden
istenen her þeyi yerine getirmek için olanca gücüyle çalýþtý. Örgüt saflarýnda ortaya
çýkan II. Sað-sapmanýn yarattýðý kargaþa içinde bir süre Kayseri ile sýnýrlý bir iliþki içinde
bulundu. 1979 sonlarýnda bu saðcý unsurlara yönelik polis operasyonunda tutsak edildi. Ankara/Mamak cezaevinde yattý. Tutsaklýðýnýn ilk gününden itibaren örgütle baðlantý
kurdu ve THKP-C/HDÖnin örgütsel iþleyiþine dahil edildi. 1981de tutsaklýðý sona erdikten sonra deðiþik kentlerdeki örgüt üyeleri arasýnda baðlantýlarýn kurulmasýnda çalýþtý. Her koþulda cezaevindeki tutsak yoldaþlarýyla baðlantý kurmayý baþardý. Bu görevlerini 1986 yýlýna kadar aksatmadan sürdürdü. Ýþkenceler sonucu meydana gelen
rahatsýzlýðý nedeniyle Ankarada kaldýrýldýðý
hastanede 21 Mayýs 1986da yaþamýný yitirdi.

AÐADEDE SARIKAYA
1960/KARS
9 MAYIS 1993/ÝSTANBUL

LEYLA DOÐAN

1963/KAYSERÝ
21 MAYIS 1986/ANKARA
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KADÝR MANGA

ALPASLAN ÖZDOÐAN

SÝNAN CEMGÝL

31 Mayýs 1971 / Nurhak

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ ORDUSU
KURUCU VE ÖNDERLERÝ

6 Mayýs 1972 / Ankara

YUSUF ASLAN

DENÝZ GEZMÝÞ

HÜSEYÝN ÝNAN

#
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TKP(M-L) VE TÝKKONUN KURUCUSU VE ÖNDERÝ

ÝBRAHÝM KAYPAKKAYA
18 MAYIS 1973
DÝYARBAKIR

$

1949 yýlýnda Çorumda doðdu. Ýlkokulu bitirdikten sonra Hasanoðlan Öðretmen Okuluna girdi. Burayý bitirdikten sonra Ýstanbul Çapa Yüksek Öðretmen Okuluna baþladý. Ayný zamanda Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi-Fizik
Bölümü öðrencisi olan Kaypakkaya, sol düþüncelerle burada tanýþtý. Mart
1968de Çapa Fikir Kulübünün kurucularý arasýnda yer aldý. Çapa Fikir Kulübünün baþkaný olan Kaypakkaya, 6. Filoya karþý bildiri yayýnladýðý gerekçesiyle Kasým 1968de okuldan atýldý.
FKF ve TÝP içinde ortaya çýkan ayrýþmada MDD kesiminde yer aldý. ÝþçiKöylü gazetesinin Ýstanbuldaki bürosunda çalýþan Kaypakkaya, Aydýnlýk ve
Türk Solu dergilerine yazýlar yazdý. Aydýnlýk içinde meydana gelen ayrýþmada
D. Perinçekin baþýný çektiði PDA saflarýnda yer aldý. 1972 yýlýna kadar PDA
(TÝÝKP) saflarýnda çalýþtý ve DABK üyesi olarak görev yaptý. Bu tarihte PDA
oportünistleriyle yollarý ayrýldý. D. Perinçek ve çevresinin revizyonist ve oportünist olduklarýný söyleyen Kaypakkaya, ayrýlýk sonrasýnda TKP(ML)-TÝKKOyu
kurdu.
TKP(ML) faaliyetlerinin yoðunlaþtýrýldýðý Dersim bölgesinde mücadele ederken, 24 Ocak 1973de Vartinik mezrasýnda oligarþinin resmi zor güçleri tarafýndan sarýldý. Çatýþma sýrasýnda Ali Haydar Yýldýz þehit düþerken, Kaypakkaya
yaralý olarak çatýþma alanýndan uzaklaþtý. Ancak beþ gün sonra kendisinin
kaldýðý köydeki bir öðretmenin ihbarýyla yakalandý. Dört ay süren iþkencelerde
hiçbir þeyi kabul etmedi ve bu iþkenceler sonucu 18 Mayýs 1973de þehit
düþtü.
Onun iþkencedeki kararlý tutumu tüm devrimciler için bir örnek olmuþtur.
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Yes, be annem!
ya da Kuzey Kýbrýsta Kurtulmak

Annan planý üzerine aylar süren diplomatik görüþmeler, medyatik propagandalar, kitlesel gövde gösterileri, ver-kurtul
söylemleri, yavru-ana vatan edebiyatlarý ve
M. Ali Birandýn Kýbrýs Türklerinin ABye giriþine kaç gün kaldýðýný gösteren geri sayýmý ile 24 Nisan günü Kýbrýs referandumu nihayet yapýldý. Ve Kuzeyin kuvvetli evetine karþýlýk olarak, Güneyin kuvvetli hayýrýyla, Annan planý askýda kaldý.
Karen Foggun uyuyan güzeli M. Ali Birandýn orkestra þefliðinde yürütülen medya propagandalarýna göre, Annan planý sayesinde Kýbrýslýtürkler* 1 Mayýs günü AB
ye girerek kendilerini kurtarýrken, ayný zamanda Aralýk ayýnda AB tarafýndan Türkiyeye ortaklýk görüþmeleri için tarih verilmesiyle, Türkiye Türkleri de kendilerini
kurtaracaklardý. 24 Nisan günü yapýlan referandumdan beklenen sonuç ortaya çýkmayýp, Kýbrýslýtürkler kapaðý ABye atarak
kendilerini kurtaramayýnca, herþey yeniden
kendi haline terk edildi.
Bu öylesine bir kendi haline terk ediliþti
ki, M. Ali Birand, aylarca geri sayým yapanýn kendisi olduðunu unutarak, Kýbrýs konusuna takýlýp kaldýk. Oysa Türkiyenin
önündeki geliþme, AB ile müzakerelerin
baþlayýp baþlamamasý** diyerek Kýbrýslýtürkleri AB kapýsýnýn önüne terk edilmiþ çocuk gibi býrakmakta bir an bile tereddüt etmedi.
Böylece Kýbrýs Türklerinin ABye kapaðý atarak kurtuluþ umutlarý bir baþka baha* Kýbrýslýtürk, baþta CTP olmak üzere statüko
yýkýcý Kýbrýs Türklerinin kullandýðý bir sözcüktür.
** Hürriyet, 19 Mayýs 2004.

ra kalýrken, yes be annemci Kýbrýslýtürkler yeniden iç dünyalarýna geri döndüler.
Artýk yes be annemcilerin kurtuluþ
umutlarý içselleþirken, kurtuluþ Kýbrýsta
aranmaya baþlandý. Böylece Kýbrýslýtürkler
in, kurtuluþlarýný Kýbrýsta (Kuzey Kýbrýsta)
aramaya baþlamalarýyla birlikte, medyanýn
popüler sözüyle, siyaset sahnesi de ýsýnmaya baþladý.
ABye girerek kurtulunamayýnca Kýbrýsta
kurtulmaya yöneliþin ilk sonucu ise, verkurtulcularýn Kuzey Kýbrýs baþbakaný M. Ali
Talatýn baþbakanlýk koltuðunun rahatlýðýný
görmesi olmuþtur.
Yarým milyar dolarlýk Türkiye yardýmý ve
geleceði varsayýlan iki yüz milyon euroluk
AB fonlarýyla toplam bir milyar dolarlýk bir
kaynaðýn üzerinde oturduðunu düþünen M.
Ali Talat, Kýbrýs Türkiyenin metresi sözlerini unutarak, baþbakanlýk koltuðuna dört elle sarýlmýþtýr.
M. Ali Talat baþbakanlýk koltuðuna sarýlýrken, AB ve çözüm yandaþlarý arasýnda
ayrýþmalar ve saflaþmalar da baþlamýþtýr.
Ýlk ayrýþma oðul Denktaþýn partisi olarak özürlü gösterilmeye çalýþýlan DPden
iki milletvekilinin istifasýyla baþlamýþ ve M.
Ali Talatýn CTPsinden Doç. Dr. Nuri Çevikelin istifasýyla devam etmiþtir.
KKTC Göçmenler Derneði baþkaný ve
Doðu Akdeniz Üniversitesi öðretim üyesi Nuri Çevikel, referandum öncesinde metres
tarafýndan Türkiyeli göçmenlerin evet
oylarý için CTPye transfer edilmiþ bir kiþi
olarak görevini yerine getirmiþtir. Doðal olarak görevini yerine getiren her hizmetçi gibi,
Nuri Çevikel de ücretini talep etmiþtir. Ama
M. Ali Talat, ücreti (Doðu Akdeniz Üniversi-
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tesi yönetimi) ödemeye yanaþmayýnca, Nuri
Çevikel, kabine oluþturulurken ve bürokrat
atamalarýnda Türkiye kökenlilere yer verilmediðini, CTPnin UBPye benzediðini, mecliste nisap saðlayýcý gibi çalýþtýrýldýðýný, TC kökenlilere karþý büyük bir yalan propaganda
yapýldýðýný söyleyerek CTPden ayrýldý.
Bu geliþmeler sonucunda Kuzey Kýbrýs
meclisindeki sandalye daðýlýmý þöyle olmuþtur: CTP 18, UBP 18, DP 5, BDH 4, TKP 1,
BKP 1, baðýmsýzlar 3. Dolayýsýyla CTP-DP hükümeti 50 kiþilik mecliste 23 sandalye ile
azýnlýk hükümeti durumuna düþmüþtür.
Bu koþullarda erken seçimin alternatiflerinden biri olduðunu ama Kýbrýs konusunda dýþ ülkelere yönelik baþlatýlan diplomasi ataðýnýn meyvelerini vermeye baþlayacaðý bir zamanda istifa etmesinin doðru bir
davranýþ olmayacaðýný söyleyen M. Ali Talat, UBP baþkaný Eroðlunun istifa çaðrýsý
karþýsýnda da þöyle konuþmaya baþlamýþtýr:
Buyurur isterse güvensizlik önergesini verir ve hükümeti düþürür. O
zaman dediði olur, istifa ederiz. Ama
aksi halde halkýmýzýn büyük beklentilerinin olduðu bir dönemde ve halkýn %65inin duygu, düþünce ve iradesini temsil ettiðimiz bir dönemde
bu hükümetin istifasý hiç doðru bir
davranýþ olmaz diye düþünüyorum.
M. Ali Talatýn Süleyman Demirelin ünlü
226yý bulun düþürün deyiþini anýmsatan
bu sözleri, Annan planý ile ABye girerek
kurtuluþ arayanlarýn þimdi kurtuluþu Kýbrýsta arayýþlarýnýn açýk ifadeleri olmaktadýr.
Ancak M. Ali Talatýn S. Demirelle benzerliði bununla da sýnýrlý deðildir. 19 Mayýs
günü söylediði þu sözler Demirelden çok
þey öðrendiðini göstermektedir:
Referandum sonuçlarýna göre
halkýn yüzde 65i çözüm yanlýsý. Meclis ise þu anda 50-50. Bu Meclis halký
yansýtmýyor. Bu nedenle transfere
karþý olamam, artýk transfer meþru
olur.
Ver-kurtulcularýn Kýbrýs þubesinin Kuzey Kýbrýsta kurtuluþ arayýþý, AB için yoketmeyi göze aldýklarý KKTCnin devlet olanaklarýnýn yeni paylaþýmýna yol açmýþtýr. M.
Ali Talatýn ifadesiyle metresler, Türkiye
nin verdiði metreslik parasýný kendi arasýnda paylaþma savaþýna girmiþtir.
Nuri Çevikel, bu paylaþým savaþýnýn örneklerini þöyle sýralamaktadýr:
1- Ýnsanlarý, Kalkýnma Bankasýn-

dan kredi verme vaadi ile CTPye üye
yapmaya çalýþmak.
2- Gizli istihdamlar yapýlýyor. Gazimaðusa Belediyesine münhalsiz 6
kiþi alýndý.
3- Ýlk Meclis Komitesine gelen tasarý Saðlýk Bakanlýðýnda emekliliði
yaklaþan 3 personelin daha çok ikramiye almasýna yönelikti.
4- Bazý militan milletvekilleri dosyalarla bakanlarýn yanýna gidip tayinlere, terfilere karar veriyorlardý.
Kurtuluþun ve de statükonun yýkýlmasýnýn Annan planý ve bu yolla ABye kapaðý atarak gerçekleþeceðini umanlarýn yeni
statükolarýnýn eskisinden farksýz oluþunda
þaþýrtýcý hiçbir yan yoktur. Politika siyasal
yönetim demektir. TDK sözlüðünde ifade
edildiði anlamýyla, politika, devlet iþlerini
yürütme ve düzenleme sanatýdýr. Orhan
Hançerlioðlunun Felsefe Ansiklopedisinde
ise politika (siyasa) þöyle tanýmlanýr: sýnýflý
toplumlarda sýnýfsal çýkarlarý devlet aracýlýðýyla gerçekleþtirme çabasý.
Hangi biçimde tanýmlanýrsa tanýmlansýn,
politika, her koþulda toplumsal sýnýf ve tabakalarýn çýkarlarýnýn devlet olanaklarýyla (askeri, ekonomik, kültürel, eðitsel vb.) gerçekleþtirilmesidir.
Devlet bir kamu gücü olarak, ekonomiden kültüre kadar toplumsal yaþamýn her
alanýnda düzenleyici, deðiþtirici bir yaptýrým
gücüdür. Bu yaptýrým gücü devletin zor aygýtý olmasý ile özdeþleþir. Devletin yaptýrým
gücü, yasalarla ve bu yasalarýn uygulanmasýyla ilgili kurumlarla (polis, mahkemeler ve
cezaevleri vb.) iþ görür. Bu da, ayný zamanda devlet iþlerinin yürütülmesiyle ilgili bir dizi görevlinin iþ olanaðý demektir. Bu yönüyle
devlet, kamu sektörünü oluþturur ve kamu
görevlilerinden meydana gelir.
Bugün Kýbrýsta kurtulmaya yönelen
Kýbrýslýtürk için bu kamu gücünün olanaklarý, dünün statükocularý gibi kendileri için
de yeni iþ ve gelir kaynaðýdýr. Dün statükocularýn denetiminde olan kamu gücü
karþýsýnda sivil toplum kuruluþlarýnýn güçlendirilmesi yanlýsý olanlar, bugün kamu gücünü kullanabilecek duruma geldiklerinde,
sivil toplum kuruluþlarýna devredilmesini
talep ettikleri tüm iþlevleri bu kamu gücüyle yerine getirmeye yönelmiþlerdir. Böylece
eski statüko yerini yeni statükoya býrakýrken, sivil toplum da yerini geleneksel
kamu gücüne (Gramsici ayrýmla ifade eder-
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sek politik topluma) terk etmek durumundadýr.
Kuzey Kýbrýsta aylardýr propagandasý yapýlan deðiþim, gelenin gideni arattýðý, yenilerin eskiler gibi davrandýðý politik deðiþimden baþka birþey olmamýþtýr. Kendi sloganlarýyla ifade etmek gerekirse, yes be annemciler yes be babamcýlara dönüþerek
deðiþimi gerçekleþtirmektedirler. Bir baþka
deyiþle, sivil toplumun (anne) þefkatli
kollarýndan devlet babanýn müþfik kollarýna atlamýþlardýr.
ABye girerek gerçekleþmesi beklenen
kurtuluþun, Kuzey Kýbrýs devletinin olanaklarýnýn yeniden paylaþýmýyla gerçekleþtirilmesine yönelinmesi, ayný zamanda, mevcut
düzen sýnýrlarý içinde yürütülen politik mücadele ile devrimci mücadelenin temelden
karþýtlýðýný gözler önüne serici niteliktedir.
Mevcut düzen sýnýrlarý içinde yürütülen
politik mücadelelerin tüm amacý, hazýr devlet makinesini ele geçirip onu kendi hesabýna kullanmakla sýnýrlýdýr. Her gerçek halk
devriminin ilk koþulu ise devlet makinesinin yýkýlmasý ve devletin yeniden-örgütlenmesidir. Ve bu, tüm anlam ve tüm deðerlerini, ancak mülksüzleþtiricilerin mülksüzleþtirilmesinin gerçekleþmesine ya da hazýrlanmasýna baðlandýklarý zaman, yani üretim
araçlarý üzerindeki kapitalist özel mülkiyetin sosyalist mülkiyet durumuna dönüþmesiyle kazanýr.*
Kuzey Kýbrýsýn hazýr devlet makinesi,
dün Rauf Denktaþla simgelenen statükocularýn elindeyken, bugün statükocular
ile AB ve deðiþim yanlýlarýnýn koalisyonunun eline geçmiþtir. Dolayýsýyla tüm yapýlan
bu hazýr devlet makinesinin bu koalisyon
ortaklarýnýn çýkarlarýna uygun olarak kullanýlmasýndan ibarettir.
Yine de Kuzey Kýbrýsta kurtulma arayýþý
bunlarla sýnýrlý deðildir. Off-shore bankacýlýðý
ile Casino ekonomisinin dünya ekonomik
bunalýmýyla birlikte giderek güçsüzleþmesi,
ABnin tarým sübvansiyonlarý ile Ýspanyanýn
narenciye üretiminde büyük üretici olarak
Avrupa pazarlarýnda yer alýþý, Kuzey Kýbrýsýn
ve Kuzey Kýbrýslýlarýn tüm kurtuluþunu,
Türkiyeden alýnan devlet yardýmý ile hizmetler sektöründe bir iþ bulmaya indirgemiþtir. Yes be annemci gençliðin cebine
koyacaðý AB pasaportu ile Avrupada hiz* Lenin, Devlet ve Devrim, s. 61.

metler sektöründe iþ bulma umuduyla çýkacaðý Avrupa seferi bir baþka bahara kalýrken, yetiþkin Kýbrýslýtürk için devletin istihdam ve kredi olanaklarý ile Ýngilizlerin Kuzeyde toprak satýn almalarý tek kurtuluþ
olanaðý olarak ortaya çýkmýþtýr.
Bugün Kuzey Kýbrýsta yeni statükonun
tüm sorunu, CTP-DP koalisyon hükümetinin
mecliste azýnlýða düþmesiyle ortaya çýkan
belirsizliktir. M. Ali Talat erken seçimi bir
seçenek olarak gördüðünü ilan ederken,
14 Aralýk seçimlerinde elde ettiði baþarýyý
yineleyememe korkusu içindedir. Bu korkunun gerçekliði ise, tüm Kuzey Kýbrýslýlarýn
kurtuluþun yeniden ve bir kez daha Kuzey Kýbrýsta olduðunu düþünmeye baþlamalarýdýr. Bu koþullarda, AB ve deðiþim yanlýlarýn saflarýna katýlan Kuzey Kýbrýsýn ünlü
dolandýrýcýsý Asil Nadirden, Güney Kýbrýsýn
casinocularýyla ortaklýk yapma düþleri içinde ayný saflarda yer alan Kuzeyin casino
cularýna kadar tüm çýkar gruplarýnýn yeniden iç politikaya yönelecekleri kesindir.
Bu süreç, Kuzey Kýbrýstaki devlet olanaklarýnýn yeniden daðýlýmý ve bu daðýlýma
baðlý olarak yeni statükonun kalýcýlaþtýrýlmasý sürecidir. Bu sürecin geçmiþten tek
farký, AKP iktidarýyla birlikte Kuzey Kýbrýsta
islamcý sermayenin devreye girmesidir.**
Ýslamcý sermayenin Kuzey Kýbrýsa ilgisinin odak noktasý ise, DAÜ (Doðu Akdeniz
Üniversitesi), faizsiz bankacýlýk ve gýda pazarýdýr. Amaç, DAÜnin yönetimini ele geçirerek ýlýmlý islam üniversitesi sahibi olmak,
off-shore bankacýlýðýnýn boþalan yerini faizsiz bankacýlýkla doldurmak ve islamcý gýda sektörüne yeni pazar yaratmaktýr.
Þüphesiz bu ýlýmlý islam projesinde
DAÜ belirleyici yere sahiptir. Son yýllarda þeriatçý kesimin Avusturya üniversitelerine
olan yönelimi DAÜye kaymýþtýr. Þeriatçý kesim çocuklarýný DAÜye göndermeye baþlamýþlardýr. Bir dönem MHPnin arpalýðý yapýlmaya çalýþýlan DAÜ, þimdi þeriatçýlarýn
üniversite diplomasý daðýtým merkezi haline getirilmeye çalýþýlmaktadýr.
** Bu öylesine açýk bir olgudur ki, Nuri Çevikelin
CTPden istifa etme sürecinde Yeni Þafak gazetesi
yazarý Mustafa Karaalioðlu doðrudan müdahalede
bulunmuþtur. Nuri Çevikel bu durumu þöyle anlatmaktadýr: AKPye yakýnlýðýyla bilinen gazeteci Mustafa Karaalioðlu beni arayarak Hocam ýsrar etme
dedi. Bunu CTP milletvekili Okan Daðlý istemiþti...
DAÜdeki herþeyden de Okan Daðlý sorumluydu.

'
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Ýslamcý sermayenin faizsiz bankacýlýk
ve gýda sektörünün vizyonu ise Kuzeyin
sýnýrlarýný aþmaktadýr. Güney Kýbrýsta önemli parasal yatýrýma sahip olan Arap turist
için yeni yatýrým alaný açmak ve Güneyin
turizm sektörüne lojistik saðlamak bu vizyon sahiplerinin iþtahlarýný kamçýlamaktadýr. Doðal olarak böyle bir vizyonla misyonu yerine getirebilmek için Kuzey Kýbrýsýn varlýðý ve Türk-Yunan iliþkilerinin iklimi önemli bir yere sahiptir. Tayyip Erdoðanýn vücut diplomasisi ve hükümet gücü
ile bu yönde geliþme saðlanmasý islamcý
sermayenin en büyük beklentisidir.
Böylece ABde aranan kurtuluþtan, Kuzey Kýbrýsta kurtuluþa yönelindiði bir dönemde siyaset sahnesinde yeni statüko
nun aktörleri de belirginleþmeye baþlamýþtýr.
Dünkü statüko, TC partileri ve Denktaþ-Eroðlu iþbirlikçileri tarafýndan oluþturulurken, bugünün statükosu kýbrýslýtürkün
solcu partileri (CTP, BDH ve TKP) ile ýlýmlý islamcý TC hükümeti tarafýndan oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr. Casinocular, narenciye üreticileri, off-shore bankacýlýktan
nemalananlar, kamu sektöründe istihdam
edilenler ve üniversite turizmi gelirleriyle
beslenenlerin bu yeni oluþan statükoda
nasýl yer alacaklarýný ise Kuzey Kýbrýsýn iç
çeliþkileri belirleyecektir.
Ancak Kuzey Kýbrýsta kurtulmak bu
kadar kolay deðildir. Olayýn bir de uluslararasý boyutu vardýr.
Bu boyut kimilerince KKTCnin tanýnmasý olarak, kimilerince yaptýrýmlarýn kaldýrýlmasý olarak tanýmlanan bir kurtuluþ
olarak görülmektedir. Almadan vermek Allaha mahsus olduðu için, Kuzey Kýbrýsta
kurtuluþa yönelenler için vermeden almak
tek amaç durumundadýr. Onlar, bir yandan
Türkiyeden her yýl alýnan metres parasýný
almaya devam edeceklerini, öte yandan
ABden gelecek paralarýn hayalini kurarken,
ABDnin verdiði sýcak mesajlarla daha da
umutlanmaktadýrlar. ABye girmeleri için bu
kadar çok çaba sarfeden ABD mutlaka bir
þeyler yapacaktýr onlar için.
Bugün için ABDnin Kuzey Kýbrýslýlar için
ne yapacaðý belirsizdir.
Suriyenin batýdan kuþatýlmasý için, özellikle de Suriyeye yönelik yeni yaptýrýmlarýn
etkin biçimde yürütülebilinmesi için Kýbrýs



(bir bütün olarak) belirleyici konumdadýr.
Suriyenin denizden ablukaya alýnmasý için
Kýbrýsýn doðu kesimindeki limanlarýn kullaným kolaylýðý ABDnin kýsa vadeli amaçlarýyla örtüþmektedir. Bunun için Kýbrýsýn
bölünmüþlüðünün ya da birleþik olmasýnýn
önemi yoktur. Önemli olan tek þey, Kuzey
Kýbrýstaki Türk askerinin varlýðý ve Güney
Kýbrýsýn rum yönetiminin buna karþý oluþudur. Adadaki Türk askeri varlýðýnýn sona erdirilmesi, Kuzey Kýbrýstaki referandumdan
çýkan kuvvetli evetle de desteklendiði için,
sorunun çözümü Adadaki Türk askeri varlýðýnýn sona erdirilmesine odaklanmýþtýr.
Güneyin Türk askeri varlýðýndan ve Türkiyenin garantörlüðünden duyduðu korkusu ile Kuzeyin bunu destekleyen %64,9
luk kuvvetli eveti karþýsýnda, Türkiye devletinin kýrmýzý çizgileri bulunmaktadýr. Bu
durumda her iki tarafý da memnun edecek bir kazý-kazan çözümü için ABD devreye girmek durumundadýr.
ABD tarafýndan önerilen çözüm, Türk
askerinin kademeli olarak (Annan planýnda
tanýmlandýðý gibi) adadan çekilmesi ve yerine (kýbrýslýtürklerin ve rumlarýn güvenliði
için) ABD barýþ gücünün yerleþtirilmesidir. Bu çözüm giriþimi, Türkiyeden ABD
nin yeni üs taleplerinin olduðuna iliþkin bilgilerin medyaya sýzdýrýlmasýyla birlikte yürütülmektedir. Diðer yandan Türkiye devletinin, Kuzey Akdenizi Kýbrýs devletinin denetimi altýna veren Annan planý karþýsýnda
bölgenin ABD tarafýndan denetim altýna alýnmasýný tercih edeceði de açýktýr. Böylece
Kuzey Kýbrýsta çekilecek olan Türk askerlerinin yerine ABD askerlerinin yerleþtirilmesine iliþkin çözümün Türkiye tarafý büyük ölçüde çözülebilir görünmektedir. Çözümün engeli ise, sadece Güney rum yönetiminin Birleþmiþ Milletler çerçevesinde
bir askeri deðiþimden yana oluþudur. Burada da Rusya devreye girmektedir.
Sonuç olarak Kuzey Kýbrýsta aranan
kurtuluþ, bir yandan islamcý sermaye ve
þeriatçýlýkla, diðer yandan Amerikan emperyalizminin askeri üssü haline geliþle kesiþmektedir. Annan planýna kuvvetli evet diyenlerin geleceði bunlarla belirlenmektedir.
Ýþte o zaman yes be annem!in yerini yandým anam! aldýðýnda kuvvetli evet propagandasýnýn ne anlama geldiði görülecektir. Tabii iþ iþten geçtikten sonra!
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Statüko Yýkýlacak
Kemalizmden
Kurtulunacak

Oligarþinin ilerici, reformist, Atatürkçü
sloganlarla gerçekleþtirdiði 12 Mart 1971 askeri darbesi öncesinde düzenin deðiþeceði umudu içindeki küçük-burjuvazi, Nisan
sonlarýnda ilan edilen sýkýyönetimle birlikte
baþlatýlan balyoz harekâtýyla tam bir þaþkýnlýk içine düþmüþtür. Bu geliþme karþýsýnda, özellikle küçük-burjuvazinin sol kanadý, büyük bir moral bozukluðu içinde o güne kadar savunduðu tüm ideolojik ve politik
düþüncelerini hýzla terk etmiþtir. Bunun bir
sonucu olarak, Doðan Avcýoðlundan Ýlhan
Selçuka kadar tüm küçük-burjuva aydýnlarý, asker-sivil aydýn zümrenin sol kanadý olarak yer aldýklarý politik arenadan çekilmiþlerdir.
Kendilerini ilerici, devrimci, kemalist, sosyalist vb. sýfatlarla tanýmlayan bu
asker-sivil aydýn zümre (küçük-burjuvazinin
sol kanadý) politik arenadan çekilirken, arkalarýnda bir dizi korku ve þüphe ile ideolojik-politik perspektiflerin terk edilmesinin
getirdiði bir kaosu býrakmýþtýr.
1974 yýlýndan itibaren geliþmeye baþlayan devrimci mücadele, bu küçük-burjuva
ideolojik-politik perspektifsizlik ve kaos ortamýndan etkilenmeye baþlamýþ ve 1971-72
döneminde sürdürülen silahlý devrimci mücadeleye yönelik sözde eleþtirilerin yoðunlaþtýðý bir sürece girmiþtir.
THKP-Cnin yürüttüðü mücadelenin yaratmýþ olduðu büyük etki karþýsýnda bu eleþtiriler asýl olarak THKP-Cnin ideolojik-politik-askeri çizgisine yönelmiþtir. Onlar, bir
yandan silahlý propagandanýn yanlýþlýðýný
ispatlamaya çalýþýrken, diðer yandan THKPCnin ülke ve emperyalizm tahlillerinin ge-

çersiz olduðu düþüncesini yaymaya çalýþmýþlardýr.
Bu süreçte, DY ve daha sonraki yýllarda
KSD olarak bilinen kesim, THKP-Cnin ideolojik-politik ve askeri çizgisine yönelik saldýrýlarýn ve tahrifatlarýn baþýný çekmiþlerdir.
Ve bu dönemde Kürt sorunu yeniden keþfedilmiþ ve bu sorunun ayrýlmaz bir parçasý
olarak Kemalizm baþlý baþýna bir ideolojik-politik ayrým konusu haline getirilmiþtir.
Eski THKP-Clilerin bir bölümünün oluþturduðu KSD oportünistleri, THKP-C çizgisini tümüyle reddederlerken, kendilerini tanýmlayacak ideolojik-politik çizgiyi Kürt
sorunu ve Kemalizm konularýndaki farklýlýkla belirlemeye çalýþmýþlardýr. Tümüyle
Kürtlerin ayrý örgütlenmesine dayanan bu
farklýlýk, bir Kürt seksiyonu (Tekoþin)
oluþturarak pratik karþýlýðýný bulmuþtur.
Devrimci mücadelenin ulusal temelde
ayrý örgütlenmeye dayandýrýlmasý tezleri, birbiri ardýna kurulan Kürt yan örgütlenmeleriyle yaygýnlýk kazanmýþtýr. Bu geliþmeyle,
ezen ulus milliyetçiliðinin ülkemizdeki somut karþýlýðý olarak ilan edilen Kemalizm,
giderek milliyetçilik, þovenizm ve ýrkçýlýkla
özdeþleþtirilmiþtir.
Öncü Savaþýný ve silahlý propagandayý,
dolayýsýyla silahlý devrimci mücadeleyi reddeden KSD oportünistlerinin kendilerinin
farklýlýklarýný göstermek amacýyla geliþtirdikleri Kemalizm söylemi, oligarþinin atatürkçü 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte kitlesel tutuklamalarýn, iþkencelerin ve terörün
karþýlýðý haline gelmiþtir.
12 Martýn yaratmýþ olduðu kaosun üstüne gelen 12 Eylül askeri darbesi, küçük-bur-



KURTULUÞ CEPHESÝ Mayýs-Haziran 2004

juva aydýnlarýný daha derin bir kaosa itmiþtir.
Avrupada 1980lerde baþlayan marksizmin
bunalýmý tartýþmalarýnýn rüzgarlarý 12 Eylül
askeri darbesinin yoðun terörü ile birleþirken, Gorbaçovun glastnost ve perestroyka sloganlarý küçük-burjuvazinin sol kanadýna yeni bir çýkýþ yolu gibi görünmeye
baþlamýþtýr.
Ancak 1991 yýlýnda Sovyetler Birliðinin
daðýtýlmýþlýðý ile birlikte tüm umutlarýný bir
kez daha yitiren küçük-burjuva sol aydýnlarý, 1991-93 yýllarýnda PKK hareketine yönelik oligarþinin alabildiðine yoðunlaþan terörü
karþýsýnda, bir kez daha kendi kiþisel yaþamlarýndan kaygýlanmaya baþlamýþlardýr.
Bu ortamda, gerçekten demokratik kurumlar getirmekte umutsuzluða kapýlan ve
bir dizi (kültürel) sorunda her ulusun proletaryasýyla burjuvazisini yapay olarak birbirinden ayrý tutarak, burjuvazinin ulusal kavgalarýndan kurtulmaya çalýþan* küçük-burjuva aydýnlarý, ver-kurtul söylemini geliþtirmeye baþlamýþlardýr. Aralýk 1993de yapýlan
Demokratik Kurultayda Nail Satýlganýn
Kürt sorununun mantýklý ve olabilir tek
çözümünün gayri mülki ulusal kültürel
özerklik olduðuna iliþkin önerisi, ver-kurtulculuðun baþlangýcý olmuþtur.
Sol adýna geliþtirilen ver-kurtulcu gayri
mülki ulusal kültürel özerklik (toprak dýþý
ulusal kültürel özerklik) karþýsýnda faþist
MHP tarafýndan vur-kurtulculuk geliþtirilmiþtir.
Böylece 1993 sonlarýna gelindiðinde,
vur-kurtulla kendisini ifade eden Türk milliyetçiliðinin karþýsýnda, PKK hareketinin giderek Kürt milliyetçiliðini öne çýkarmasý Kürt
ulusal sorununun geleceðini tümüyle askeri bir zafere baðlý hale getirmiþtir.
Bu geliþme karþýsýnda kendilerini solcu
olarak tanýmlayan küçük-burjuva aydýnlarý
tümüyle içlerine kapanmýþlar ve ortalýkta
görünmemeye özen göstermiþlerdir.
24 Aralýk 1995 seçimlerinde Erbakanýn
RPsinin birinci parti olarak çýkmasý þeriat
tehlikesinin yeniden gündeme gelmesini
getirmiþtir.
Kendisini tümüyle vur-kurtul sloganýyla Kürt ulusal hareketinin askeri olarak yok
edilmesine angaje etmiþ olan faþist MHP
karþýsýnda küçük-burjuva aydýnlarýnýn korkak ver-kurtulculuðunun tüm politik iliþ-



* Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý,
s: 100.

kiler alanýný kapsadýðý bir ortamda þeriat
tehlikesi sessiz sedasýz gündemin ilk sýralarýna yükselmeye baþlamýþtýr.
1980 sonrasýnda sol küçük-burjuva aydýnlarý ile islamcý kesimler arasýnda baþlatýlan yakýnlaþma ve giderek geliþtirilen
ortak söylemler ve ittifaklar, RPnin birinci
parti olmasýyla birlikte solu, daha tam ifadeyle, solu temsil ettiði varsayýlan küçükburjuva aydýnlarýný politik olarak tümüyle
etkisizleþtirmiþtir.**
Bu durumda, þeriat tehlikesine karþý
duyarlýlýk, tümüyle küçük-burjuvazinin
sað kanadýnýn misyonu haline gelmiþtir.
Popülist söylemde beyaz Türkler olarak tanýmlanan bu küçük-burjuvazinin sað kanadý, özellikle yahudi azýnlýkla geliþtirdikleri iþ
iliþkilerinin desteðiyle anti-þeriatçý hareketin baþýna geçmiþlerdir.
28 Þubat sürecine gelindiðinde, ülkenin gündeminin birinci maddesi þeriat tehlikesi olurken, ulusal sorun yavaþ yavaþ
gündemin alt sýralarýna inmeye baþlamýþtýr.
1997 yýlýnda, bay %5 Ertuðrul Özkökün
yönetiminde Doðan Holding medyasý ve
tanklarla balans ayarý yapan Genelkurmay
ülkemizdeki politik iliþkilerin karar mercii
haline gelmiþtir. Bu kesimlerin þeriatçýlýða
karþý savaþ sloganlarý laik cumhuriyet ve
bayraklarý Mustafa Kemal olmuþtur.
Bu politik iliþkiler içinde gerçekleþtirilen
28 Þubat post-modern darbe ile birlikte
Mustafa Kemal ve atatürkçülük bir kez
daha politik söylemlerin ve sloganlarýn temeli haline gelmiþtir.
1999 Mart seçimlerine gelindiðinde, ulusal sol söylemiyle ortaya çýkan B. Ecevitin
DSPsi ile Türk milliyetçiliðinin deðiþmez
faþist partisi MHP, seçimlerden en büyük
parti olarak çýkmýþlardýr. Seçimlerden sonra kurulan DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti medya-Genelkurmay ittifakýnýn ortak
hükümeti olmuþtur.
A. Öcalanýn 1999 Þubatýnda Kenyada
yakalanarak ülkeye getirilmesiyle baþlayan
PKK hareketindeki çözülme, ulusal sorun
la ilgili tüm politik güçleri ve söylemleri etkisizleþtirirken, þeriat tehlikesinin 1999 seçimleriyle bertaraf edildiði kanýsý, küçük-bur** Bu geliþmede Toktamýþ Ateþ ile Abdullah Dilipak arasýnda baþlatýlan laiklik-þeriatçýlýk tartýþmasýnýn uzlaþma ile sonuçlandýrýlmasý ve ardýndan
birlikte televizyon programlarý yapmaya baþlamalarý
özel bir yere sahiptir.
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juvalarýn tüm dikkatini politikadan ekonomiye yöneltmiþtir.
1990-1999 yýllarý arasýnda yaþanan siyasal çatýþmalar ortamýnda kent küçük-burjuvazisinin ertelenmiþ talepleri ekonomiye
olan yönelimin belirleyicisi olmuþtur.*
Artýk küçük-burjuvazi en hýzlý kredi kartý
çeken kiþiler olarak ithal mallarýnýn en büyük tüketicisi ve borsanýn en büyük izleyicisi
haline gelmiþtir. Herþey kredi kartý-borsa-ithal malý tüketimi üçgeni içinde ele alýnmaya baþlanmýþtýr. Beyaz Türkler, yani küçük-burjuvazinin sað kanadý, medyadaki
gücüyle bu yeni sürecin hegemonik gücü
olarak ideolojik ve politik iliþkilerin belirleyicisi olmuþtur.
1999 sonunda IMF ile yapýlan stand-by
anlaþmasý ve ardýndan IMFnin 2000 yýlýnda
* Küçük-burjuva ekonomistlerinin sýkça kullandýklarý
bu ertelenmiþ talep kavramý, belirli bir dönemde
yaþanan ekonomik ve siyasal belirsizlik ortamýnda kitlelerin gelecek kaygýsýyla tüketimden uzak
duruþlarýný ifade etmek için kullanýlmaktadýr. Bu
kavramla þekillenen bakýþ açýsýna göre, kitlelerin
alým gücü olmasýna karþýlýk dayanýklý ve dayanýksýz tüketim mallarýna olan taleplerinin düþmesi, talebin ertelenmesine yol açmaktadýr. Dolayýsýyla
ekonomik ve siyasal belirsizlik kalktýðý oranda, bu
ertelenmiþ talep, tüketim mallarýna olan talepte
olaðanüstü bir artýþ ortaya çýkarmaktadýr. Salt olgulara bakýlarak yapýlan bu belirlemeye göre, 19741980 arasýndaki ertelenmiþ talep, 1986 sonrasýndaki toplu konutlara olan talepteki büyük artýþýn
nedeni olmuþtur.
Bu bakýþ açýsý, ekonomik ve siyasal belirsizlik
dönemlerinde kitlelerin gelirlerinde önemli bir azalma olmadýðýný, dolayýsýyla talepteki düþme nedeniyle birikimde büyük bir artýþ olduðunu varsayar.
Ekonomik ve siyasal belirsizliðin giderildiði koþullarda ekonomiyi canlandýrmak için tüm yapýlmasý gereken bu birikimi tüketime yöneltmekten ibarettir.
Oysa her ertelenmiþ talep dönemini tüketim
dönemi deðil, birikim sahiplerinin mülksüzleþtirilmesi dönemi izlemektedir. 1974-1980 ertelenmiþ
talep sonrasýnda 1982 bankerlik olayý patlak verdiði gibi, 1991-1993 dönemini 1994 Þubat kriziyle döviz fiyatlarýndaki artýþla yaþanan kitlesel borçlanma
ve 1997-1999 dönemini 2001 yýlýnda borsada kaybedilen milyarlar izlemiþtir. Bu yüzden küçük-burjuva ekonomistlerinin ertelenmiþ talep teorisi, tümüyle küçük-burjuvalarýn birikimlerini kaybetmeleriyle ortaya çýkan bir olgudur. Bu olgu, bir önceki
dönemdeki birikimlerin tüketime yönelmesiyle deðil, yüksek faizli tüketici kredilerindeki artýþla gerçekleþmektedir. Bir bakýma küçük-burjuvalarýn
umutsuzluða kapýlmalarýnýn bir sonucudur. Tümüyle gelecek kaygýlarý bir yana býrakýlarak (ki gelecek
açýsýndan yüksek faizli tüketici kredilerinin maliyeti
ortadadýr) günübirlik yaþama anlayýþý bu talebin
asýl nedenidir.

uygulamaya sokulan döviz çýpasý programýyla, küçük-burjuvazi bir bütün olarak,
her türden eski politik ve ideolojik düþünceleri ve tutumlarý bir yana býrakarak tüketim ekonomisinin savunucusu haline gelmiþtir. Bu andan itibaren küçük-burjuvazinin politik tutumunu belirleyen, onun tüketim isteði ve gücüdür. Beyaz Türklerin
medyadaki teorisyen ve ajitatörlerine bakýldýðýnda bireysel tüketimle belirlenen politik tutum daha açýk görülecektir.
Küçük-burjuvaziye egemen olan bu tüketici politika kavrayýþýnýn belirli bir çizgisi
ve terminolojisi mevcut deðildir. Herþey, küçük-burjuvanýn içinde bulunduðu andaki tüketim isteðine göre belirlenmektedir. Bu
tüketim isteði, pozitif ayrýmcýlýk açýsýndan
reklamlarda ifadesini bulurken, negatif ayrýmcýlýk açýsýndan, yani tüketim isteðini engelleyen durumlarda, politik tutum deðiþikliðinde somutlaþmaktadýr. Bu politik tutum
deðiþikliðinin sloganlarý, kimi zaman globalizm gibi bireysel tüketimi artýracaðý varsayýlan sloganlar olabileceði gibi, kimi zaman
sivil toplum, statüko gibi her isteyenin
istediði gibi anlam yükleyebileceði amorf
sözcükler olabilmektedir. Ama her durumda bu sloganlar, onlarýn bir savaþ aracý olarak hizmet etmektedir.
Ýthal mallarýn tüketimine baðýmlý hale
gelmiþ olan küçük-burjuvazi için artýk, (popüler söylemle ifade edersek) vatan, millet gibi kavramlarýn hiçbir deðeri bulunmamaktadýr. Böylece tekelci kapitalizmin (emperyalizmin) serbest rekabet, milliyetçilik
ve demokratik yönetim ilkelerini bir yana
iterek, yerlerine tekel, kozmopolitizm ve
oligarþik diktayý ikame etmelerinin* küçük-burjuvazideki sonuçlarý görünür olmuþtur. Onlarýn tüm demokrasi anlayýþý, kendilerinin tüketim isteðinin yerine getirilmesinden ibarettir.
Küçük-burjuvazinin bir bütün olarak tüketim ekonomisine entegre olmasý ve tüketim isteðiyle belirlenen politik tutumu,
kendi içlerinde hiçbir çeliþkinin ve çatýþmanýn mevcut olmadýðý ve homojen bir bütün
oluþturduklarý anlamýna gelmemektedir.
Küçük-burjuva kesimlerinin tüketim istekleri
(ki bu tüketim alýþkanlýklarýný da içermektedir) ve tüketim güçleri arasýndaki eþitsizlikler ile bunlarýn konjonktürel olarak deðiþimi,
* Mahir Çayan, Oligarþik Dikta, Kesintisiz Devrim
II-III.
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kaçýnýlmaz olarak kendi aralarýnda farklýlaþmalara ve çatýþmalara neden olmaktadýr. Bu
çatýþma ve farklýlaþmalar da, yeni ve kendi
dýþlarýnda müttefik arayýþlarý ortaya çýkardýðý gibi, deðiþik politik söylemler ve sloganlara sahip olmalarýna da neden olmaktadýr.
Bugün kemalizm ve statüko üzerine yürütülen polemiklerin ve demagojilerin güncel kaynaðý bu yeni müttefik arayýþlarý ve
buna baðlý geliþtirilen politik tutumlardýr.
Burada küçük-burjuvazinin alt bölümlerinin ve onlarýn olasý müttefiklerinin kimler
olduðunun bilinmesi, sürecin kavranmasýnda önemli bir yere sahip olmanýn ötesinde,
ülkemizdeki siyasal olaylarýn kavranýlmasýnda da özel bir yere sahiptir.
Genel olarak küçük-burjuvazi kavramý,
eðitim görmüþ ve belirli bir iþ kolunda çalýþan tüm kentlileri tanýmlamak için kullanýlmaktadýr. Taným böylesine geniþ olunca, kaçýnýlmaz olarak küçük-burjuvazi, gecekondularda oturan eðitim görmemiþ, kýrsal özelliklerini sürdüren kesim ile iþçi olarak tanýmlananlar dýþýnda kalan tüm kentli nüfusla
eþdeðer hale gelmektedir. Bu baðlamda,
serbest meslek sahipleri, devlet memurlarý,
öðretmenler, öðrenciler, iþverenler ve bunlarýn yanýnda ücretli çalýþanlar (büro personeli dahil) küçük-burjuvaziyi oluþturmaktadýr. Böylece küçük-burjuvazi, emekçi kategorisinden iþveren kategorisine kadar deðiþik sýnýflarýn bir bileþeni, mozaiki olarak
gösterilmektedir. Bu durumda, küçük-burjuvazi, bir toplumsal sýnýf olmaktan çok, deðiþik sýnýflarýn bir bileþeni olan geniþ bir
toplumsal tabaka olarak kabul edilmektedir.
Küçük-burjuvazinin bu muðlak ve amorf
(þekilsiz) tanýmýnýn en ilginç olgusu ise, bu
taným kapsamýna alýnan kesimlerin bunu
benimsemiþ olmalarý, kendilerini küçük-burjuva olarak kabul etmeleridir.
Gerçekte ise, küçük-burjuvazi ile küçükburjuva ideolojisi birbirine karýþtýrýlmakta,
küçük-burjuva ideolojisinin etkisi altýnda
olan herkes küçük-burjuvaziye dahil edilmektedir.
En çok kabul gören kavrayýþ ise, tüketici olan herkesin küçük-burjuva olduðudur.
Doðal olarak bu tüketici kitlesinin ortak çýkarý tüketim alanýnda ortaya çýkmaktadýr.
Bu, kapitalist ekonomi açýsýndan metalarýn
üretim sürecini deðil dolaþým sürecini ilgilendiren bir olgudur.

KÜÇÜK-BURJUVALARI ÝLGÝLENDÝRMEYEN
KISA BÝR KURAMSAL BÝLGÝ
Burada kapitalist üretim ve dolaþým süreci üzerine birkaç bilgiyi anýmsatmak gerekli olmaktadýr.
Kapitalizmde sermayenin birikim süreci,
ayný zamanda onun dolaþým sürecidir. Bu
sürecin ilk evresi, para sahibi kapitalistin pazardan üretim için gerekli metalarý (iþçilerin
emek-gücü baþta olmak üzere tüm üretim
araçlarýný) satýn aldýðý evredir.
Kapitalist tarafýndan satýn alýnan üretim
araçlarý üretim sürecinde tüketilir ve içine
iþçilerin karþýlýðý ödenmemiþ emeðinin deðeri eklenerek yeni bir meta ortaya çýkar.
Böylece sermayenin üretim süreci tamamlanmýþ olur. Bu süreçte üretilen yeni metalar (mallar), üretimlerinde tüketilen maliyetlerin yanýnda, üretim sürecinde ortaya çýkan
artý-deðerden oluþan bir deðere sahiptir. Ancak meta (mal) olarak vardýr, dolayýsýyla kapitalistin üretim sürecine baþlamadan önce
elinde bulunan para (para-sermaye) þimdi
artý-deðeriyle birlikte sadece meta (mal) haline dönüþmüþtür. Bu meta (mal) satýlmadýðý sürece meta-sermaye olarak varolmaya
devam eder. Onun yeniden para-sermayeye
(paraya) çevrilebilmesi için satýlmasý gerekir. Ýþte bu meta-sermayenin para-sermayeye dönüþtüðü, yani mallarýn satýlarak para
elde edildiði sürece, sermayenin dolaþým
süreci adý verilir.*
Bu dolaþým sürecinin en temel özelliði,
metalarda maddeleþmiþ olan karþýlýðý ödenmemiþ emeðin, yani artý-deðerin gerçekleþme alaný olmasýdýr. Bir baþka deyiþle, metalarda somutlaþan artý-deðerin gerçekleþmesi
için satýlmalarý gerekir ve dolaþým sürecinin
ilk evresi bunu saðlar. Bu yönüyle sermayenin dolaþým süreci, ayný zamanda ticaret
alanýdýr. Dolayýsýyla tüccar sermayesinin
devreye girdiði yerdir.
Ýþte insanlarýn tüketici olarak meta satýcýlarýnýn karþýsýnda yer aldýklarý pazar, bu
dolaþým sürecinin en temel unsurudur ve
ticari iliþkiler alaný olarak görülmesine kar* Burada sermayenin dolaþým sürecinin iki karþýt
evresinin, yani metalarýn satýlarak paraya dönüþtürülmeleri ve elde edilen para ile üretim için (geniþletilmiþ ölçekte) gerekli metalarýn yeniden satýn alýnmasý evrelerinin ilk evresi ile kendimizi sýnýrlýyoruz.
Sürecin bütünü hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için bkz.
Karl Marks, Kapital, Cilt: II.

Mayýs-Haziran 2004 KURTULUÞ CEPHESÝ

þýn, asýl olarak artý-deðerin gerçekleþtirildiði,
paraya dönüþtürüldüðü alandýr.
Sermaye açýsýndan ticaret, metalarýn satýldýðý ve içerdikleri karþýlýðý ödenmemiþ
emeðin paraya dönüþtürüldüðü iliþkiler alaný iken, bu metalarýn alýcýlarý açýsýndan belirli bir ihtiyacýn karþýlanmasý amacýyla
mallarýn satýn alýnmasýndan ibarettir.
Pazarda metalarýn satýcýsý olarak yer alan
tüccarýn karþýsýnda metalarýn alýcýlarý, hangi sýnýftan ya da toplumsal tabakadan olurlarsa olsunlar, sadece alýcýdýrlar, metalarýn
tüketicisidirler. Bu yüzden iþçiler, köylüler,
küçük-burjuvalar ve tüm sermaye sahipleri
pazarda sadece para sahibi kiþi olarak yer
alýrlar. Dolayýsýyla pazarda meta alýcýsý olarak ortaya çýkan herkes, meta satýcýsýnýn
karþýsýnda para sahibi kiþi davranýþlarý sergiler. Elindeki parayla alabildiðince daha çok
metayý daha ucuza almak, satýcý (tüccar,
esnaf vb.) tarafýndan kazýklanmamak bu
para sahibi kiþilerin ortak amaçlarýdýr.
Ýþte tüketici olan herkesi, yani pazarda
meta alýcýsý olan herkesi küçük-burjuva ilan
eden kavrayýþ, bu para sahibi kiþilerin ortak
noktalarýný öne çýkartýr. Onlarýn pazardaki
konumlarýna bakarak ayrý bir toplumsal kesim oluþturduklarýný ilan eder. Sýnýf mücadelesinin sona erdiðini, sýnýf ayrýmlarýnýn
önemini yitirdiðini, bunlarýn yerini geniþ kesimleri birleþtiren çevrecilik, kadýn sorunu,
tüketici haklarý gibi ortak sorunlarýn oluþturduðu çokluðun yer aldýðýný ilan eden teoriler ve söylemler hep bu ayrýmdan yola çýkmaktadýrlar. Böylece insanlarýn üretim sürecindeki konumlarýna bakarak belirli toplumsal sýnýflara ayrýþtýðýný belirleyen marksizm-leninizmin karþýsýna, insanlarýn pazardaki konumuna bakarak, yani sermayenin
dolaþým sürecindeki yerlerine bakarak çokluk oluþturduðu düþüncesi çýkartýlmýþtýr.
Burada küçük-burjuvalar için, kendilerinin bir sýnýf ya da bir toplumsal çokluk
olup olmadýklarý hiç bir deðere sahip deðildir. Ýstenildiði kadar sýnýflarýn varlýðýndan, tarihin sýnýf mücadelelerinin tarihi olduðundan, geliþen tüm siyasal olaylarýn bu sýnýf
mücadelesinin yansýmasý olduðundan söz
edilirse edilsin, küçük-burjuvalar için bunlarýn hiç bir deðeri ve anlamý yoktur. Onun
tek sorunu tüketimdir, dolayýsýyla pazarda
tüketici (metalarýn alýcýsý) olarak ortaya çýktýðýnda, elindeki parayla azami ölçüde meta
satýn almasýný saðlayacak iliþkiler ve güçler
önemlidir. Bu nedenle, onlarý ilgilendiren,

ellerindeki mevcut paranýn alým gücüdür.
Onlarýn dünya görüþünü ve politik tutumunu belirleyen de budur.
Bu nedenle küçük-burjuvalar, kiþilerin
eline geçen paranýn, yani pazarda daha fazla meta almalarýný saðlayacak para miktarýnýn artýrýlmasý yönündeki isteðe ve mücadeleye (ücret artýþý isteði ve sendikal mücadele) ilgisizdirler. Geçmiþ dönemin mücadeleleri karþýsýnda oligarþik yönetimin uyguladýðý terörle sindirilmiþ, korkutulmuþ ve
sadece tüketim ekonomisinin bir parçasý
olmakla yetinmeye boyun eðdirilmiþ küçükburjuvalar için ücret artýþý istemi, yeni çaðýn, globalleþen dünyanýn gerçekleriyle
örtüþmez. Ücret sendikacýlýðý anlayýþý
sonsuza kadar terk edilmelidir! Globalleþen dünyada sendikalarýn görevi, ücret
artýþý gerçekleþtirmek deðil, üretim artýþý
gerçekleþtirmek olmalýdýr! Çünkü küçükburjuvalar için, belirli bir zaman diliminde
bir mal ne kadar çok üretilirse maliyeti o
kadar düþük olacaðýndan, o malýn satýþ fiyatý da düþük olacaðý için, onlar bu mallarý
daha fazla tüketebileceklerdir.
Böylece iþçi sýnýfý, küçük-burjuvanýn tüketimini artýrmaya hizmet edecek olan, metalarýn maliyetlerini düþüren basit ve sýradan
ekonomik bir araçtan (enstrüman) baþka
bir þey deðildir.
Bu küçük-burjuvalarýn tek yaþam amaçlarý ellerine geçen parayla olabildiðince çok
tüketmek olduðu için, bu amaca ulaþmaya
hizmet edecek her araç mübahtýr. Amaç
ellerine geçen parayla olabildiðince çok tüketmek olduðundan, metalarýn fiyatlarýyla
ilgilidirler. Ellerine geçen parayla daha fazla
tüketim malý almalarýný saðlayacak her türlü ekonomik önlemin ve söylemin arkasýna takýlýrlar. Bu özellikleriyle üretim süreciyle ilgili herþeye sýrtlarýný dönerler. Üretici
kesimlerin durumu ve geleceði onlarý ilgilendirmez. IMF dayatmasýyla buðday, þeker
vb. tarým ürünlerine yapýlan sübvansiyonlarýn kaldýrýlmasý olayýnda bu açýkça görülmüþtür.
Anýmsanabileceði gibi, iç ve dýþ borçlarýn çevrilemez hale geldiði aþamada IMFyle yapýlan stand-by anlaþmasýyla tarým ürünlerinden sübvansiyonlar kaldýrýlmýþtýr. Sübvansiyonlarýn devlete yýllýk olarak milyarlarca dolara mal olduðu, dolayýsýyla devletin
iç ve dýþ borçlarýnýn arttýðý iddiasýyla baþlatýlan IMF uygulamasý, ülke içi fiyatlarýn dünya fiyatlarýndan çok yüksek olduðu, dolayý-
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sýyla köylülere siyasi amaçlarla, yani onlarýn oyunu alabilmek için deðer transferi
yapýldýðý ve bunlarýn bizden (yani küçükburjuvalardan) alýnan vergilerle karþýlandýðý
söylemleri ile popülize edilmiþtir.
Bugün bile, bu söylemin ve ideolojinin
savunucusu ve propagandisti olan televoleci ekonomistlerden Deniz Gökçe þöyle
yazabilmektedir:
Türkiye yakýnda önemli bir konuda karar vermek zorunda kalacak.
Bilindiði gibi Türk siyasetinde geçmiþte büyük bir yanlýþ içinde idi. Yanlýþ, oy peþinde koþarken, küçük bir
çýkar grubunu korumak için (mesela ailelerle beraber toplamý bir iki
milyonu geçmeyen ilgilisi olan bir tarým ürününü korumak uðruna) toplumun genelini, (yani 70 milyon tüketiciyi) bazý þeyleri pahalý tüketmek
zorunda býrakmaktýr. Bu akýllý bir yaklaþým deðil. Çünkü bir ürün üreticisi
kendi ürününde millete kazýk atarken, tüm diðer ürün üreticileri de
ona kazýk atmakta. Sonuçta kazýk yemeyen yok!* (abç)
Televoleci ekonomistin ailelerle beraber toplamý bir iki milyonu geçmeyen ilgilisi olan küçük bir çýkar grubu olarak tanýmladýðý köylülerin karþýsýna 70 milyon tüketici çýkartýlarak yapýlan demagoji, tüketim ekonomisine entegre olmuþ küçükburjuvalarýn psikolojik ve ideolojik bakýþýný
en iyi biçimde ortaya koymaktadýr.
Kýsacasý üretim hiçbir þeydir, tüketim
herþeydir þeklinde ifade edilebilecek küçük-burjuva bakýþ açýsý, 2001 Þubat kriziyle
birlikte egemen hale gelmiþtir.
KEMALÝZM, STATÜKO
VE HÝZMETLER SEKTÖRÜ
Küçük-burjuvazinin metalarýn üretimiyle
olan her türden ilgisini ve iliþkisini keserek,
tüm çabasýný ve varlýðýný tüketime yöneltmesinin maddi temeli ise hizmetler sektöründeki geliþmede yatmaktadýr.
Ýstihdamýn Sektörel Daðýlýmý
(.000)
Tarým Sanayi Hizmetler
1980
7.583
1.911
4.317
1989
8.380
2.561
5.792
1999
10.096
3.329
8.557

$

* Deniz Gökçe, Akþam, 13 Mayýs 2004.

2000
2001
2002

7.187**
7.217**
6.931**

3.733
3.734
3.851

9.658
9.416
9.638

Bu tablodan açýkça görüleceði gibi, yirmi yýlda hizmetler sektöründe çalýþan nüfusta iki misli artýþ olmuþtur. Yaklaþýk on
milyon kiþinin istihdam edildiði hizmetler
sektöründe çalýþanlarýn yaklaþýk bir milyonu turizm sektöründe, 700 bini finans sektöründe çalýþmaktadýr. Ticaret alanýnda çalýþan nüfus ise dört milyona yakýndýr.
Toplam on milyona yakýn bir nüfus, ekonomik terimlerle ifade edersek, tümüyle dolaþým alanýnda iþlev yapan sermayeye baðlý
olan, hiçbir artý-deðer üretmeyen, sadece
üretilmiþ artý-deðerin gerçekleþtirilmesine
hizmet eden çalýþan nüfusu oluþturmaktadýr. Özellikle 1980 askeri darbesi sonrasýnda ithalatýn tümüyle serbest býrakýlmasýyla
birlikte geliþen tüketim mallarý ithalatý, hizmetler sektöründe çalýþan nüfusta büyük bir
artýþa neden olmuþtur. 1990 sonrasýnda turizm yatýrýmlarýna yönelik teþvikler ve mali
sektördeki liberalizasyon uygulamalarý hizmetler sektöründe çalýþan nüfusta ikinci büyük geniþlemeyi saðlamýþtýr.
Böylece çalýþan nüfusun yaklaþýk yarýsý
tüketim mallarý ticaretinde istihdam edilmiþtir. Bu çalýþan nüfusun iþ güvencesi ve geliri tümüyle tüketim mallarýna olan taleple
belirlendiðinden, pazardaki konjonktürel geliþmelerden doðrudan etkilenmektedirler.
Bu çalýþan nüfus içinde satýþtan alýnan yüzdeye baðlý gelir sahibi olanlarýn sayýsý gün
** Her zaman olduðu gibi, Türkiyedeki istatistikler
T. Özal döneminden itibaren siyasal iktidarýn ekonomi uygulamalarýný baþarýlý göstermeye hizmet
edecek þekilde deðiþikliklere uðratýlmýþtýr. 1999 yýlýnda 10.096.000 olarak görülen tarýmda çalýþan nüfusun 2000 yýlýnda yaklaþýk üç milyon azalýþ göstermesi, istatistiklerle oynamanýn sonucudur. 2000 yýlý
ve sonrasýndaki tarýmda çalýþan nüfus istatistikleri
yeni seri adý altýnda yeniden düzenlenmiþtir. Bu
yolla saðlanan üç milyonluk tasarrufla doðrudan
gelir yardýmý alacak olanlarýn sayýsý düþürülmüþ olmaktadýr. Bu yüzden DÝE ve diðer kurumlarýn istatistiklerinin hiçbir güvenirliði bulunmamaktadýr. Bu
üzerinde oynanmýþ yeni seri istitastiklerden, sadece yýllýk deðiþimlerin geliþim eðilimini belli ölçüde
saptamak olanaklýdýr.
DÝEnin eski seri istatistiklerine göre tarýmda
çalýþan nüfus þöyledir (.000):
2000
10.477
2001
10.449
2002
10.243
2003
9.860
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geçtikçe artmýþtýr.
Ýþte çalýþan nüfusun (DÝE sözcükleriyle
ifade edersek iktisaden faal nüfusun) yarýsýný oluþturan ve artan oranda satýþtan alýnan yüzdeye (prim) baðlý olarak çalýþan kesimler, kendi iþlerini ve gelirlerini sürekli kýlacaðýný varsaydýklarý söylemlerin ve politikalarýn izleyicisi durumundadýrlar. Onlarýn
primlerinin artmasýný önleyen herþey statükodur, primlerini artýran herþey bir devrimdir. Laiklik ya da þeriatçýlýk onlarý sadece pazar iliþkilerini etkilediði ölçüde ilgilendirir. Örneðin göbeði açýkta býrakan tiþört
olayýndan, bu tiþörtü üreten tekstilciden daha çok bu tiþörtü satanlar etkilenmektedirler. Týpký selülit reklamýnýn AKPli bakanýn
talimatýyla kaldýrýlmasýnda olduðu gibi, göbeði açýkta býrakan tiþört satýcýlarý birden
laik kesilebilmektedirler.
Bu sektörde çalýþanlar için Avrupa Birliði (AB), daha fazla tüketim malý ithalatý ve
daha fazla Avrupa þirketlerinin iç pazara girmesi anlamýna gelmektedir. Eðer kendilerini kemalist olarak adlandýranlar ABye karþý iseler, onlar kemalizme karþýdýrlar. Eðer
kemalizm, çaðdaþ uygarlýk düzeyine yükselmek olarak, iç pazarýn artan oranda emperyalist ülke sermaye ve mallarýna açýlmasý
anlamýna geliyorsa, onlar en hýzlý kemalistlerdir.
Böylece, T. Özalýn genç ve yakýþýklý varisi Mesut Yýlmaz iþ dünyasýnda gençleþmenin temsilcisi olarak gösterildiði ölçüde bu
kesimden oy alýrken, kendilerine iki anahtar (ev ve otomobil anahtarý) vaad eden
Demirel ve onun güzel sarýþýn varisi Tansu Çillere oy verebilmiþlerdir. Ayný þekilde
Türki cumhuriyetler pazarýný açacaðý varsayýlan MHP bu kesimlerin yeni bir yönelimi olarak ortaya çýkarken, Erbakanýn partisi
islam ortak pazarýný gerçekleþtirerek yeni
ticaret olanaklarý yaratacaðý sanýsýyla ayný
kesimlerin seçim tercihi olabilmiþtir.
Hizmetler sektöründe çalýþanlar için
sol ise, ithalata baðýmlý ekonomiye karþý
olduðu ölçüde statükocudur; serbest pazar ekonomisine karþý olduðu ölçüde gericidir; yabancý sermayeye karþý olduðu ölçüde çaðdýþýdýr, çaðýn gerçeklerini anlamaktan acizdir. Sol, iç ve dýþ ticaretin
devlet denetimine alýnmasýný, merkezi planlamayý savunduðu oranda devletçi; tarýmýn
ve yerli sanayinin dýþa baðýmlýlýðýna karþý olduðu oranda milliyetçi; gelir daðýlýmýndaki dengesizliði düzelteceði ölçüde halkçý

(popülist anlamýnda); merkezi yönetimden
yana olduðu ölçüde cumhuriyetçi ve ihtilâlci olduðu anlamda devrimci olduðu
için kemalisttir ve onlar, bu kemalizme
karþýdýrlar.
Onlarýn politik kavramlarla hiçbir alýp veremedikleri yoktur. Onlar için, politik kavramlarýn sunuluþ biçimi önemlidir. Mal ve
hizmet ticaretiyle (pazarlama) uðraþtýklarý
için, mal ve hizmetin iþlevinden çok nasýl
sunulduklarýna önem verdiklerinden, politik
kavramlarýn içeriðine deðil, ambalajýna deðer verirler. Statükoya karþýdýrlar ama statü
peþinde koþarlar. Siyah laptop ya da Hummer vb. dört çeker araba onlarýn statü
simgeleridir.
Kendileri mal ve hizmet pazarlama iþiyle
uðraþtýklarý için, yani her an ve herkesi aldatmaya hazýr olduklarýndan, kendilerinin
de her an ve herkes tarafýndan aldatýlacaklarýný düþünürler. Bu yüzden kendilerinden
baþka kimseye güvenmezler. Mal ve hizmet
satabilmek için her türlü yalaný söylemeye
hazýr olduklarýndan, söze hiçbir biçimde ve
hiçbir zaman güvenmezler. Ancak her türlü yalanla her türlü mal ve hizmeti pazarlayabileceklerine inandýklarýndan, kendini beðenmiþ tavýrlar sergilerler. Dünyanýn alým-satýmdan ibaret olduðuna inandýklarý için her
þeyin bir fiyatý olduðunu düþünürler ve bu
yüzden kendilerini pahalýya satmaya çalýþýrlar.
Yukardan aþaðýya, emperyalizme baðýmlý
olarak geliþen çarpýk kapitalist üretim
iliþkileri içinde yaþadýklarý için, ne kapitalist
anlamda ticari ahlaka, ne de burjuva kültürüne sahiptirler. Onlar için, kredi ya da
borç para, karþýlýðýnda hiçbir þey ödenmeden alýnan bir þey olduðundan, kendilerini
borçlu olarak görmezler. Ödeme zamaný
geldiðinde ise, dünyanýn en namuslu ve en
dini bütün kiþileri olarak borcum borç diyerek yemin billah ederler.
Hizmetler sektöründe çalýþtýklarý için,
hizmette kusur etmezler. Kendilerine para
kazandýran herkes müþteridir ve müþteriyi memnun etmek yaþamlarýnda sahip olduklarý tek ahlak ilkesidir. Mal ve hizmeti
pazarlayabilmek için yapamayacaklarý þey,
giremeyecekleri kýlýk, söyleyemeyecekleri
söz yoktur. Bu yüzden, aristokratlarýn hizmetçilerinin sahip olduðu onura bile sahip
deðillerdir. Aþaðýlanmak, iþin gereði olarak
kabul edildiði için, onur kýrýcý olarak görülmez. Onlar için bahþiþ, iþi iyi yapmanýn pri-
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midir. Daha fazla prim alabilmek için
önünde eðilmeyecekleri hiç kimse yoktur.
Onlar, beyaz yakalý iþçiler olarak ülkemizdeki beyaz Türkleri oluþtururlar. Hizmetler sektöründe çalýþmayý hizmetçi (uþaklýk anlamýnda) olmakla özdeþ sandýklarýndan, hizmetine giremeyecekleri kiþi, ülke ya
da bayrak dünyada mevcut deðildir. Bu nedenle kendilerini kozmopolit kiþi olarak
görürler.
... VE SOL

&

Her türlü uluslararasý para-sermayenin
(küçük-burjuva ekonomistlerinin tanýmýyla
sýcak para) hiçbir denetime sahip olmaksýzýn faaliyet yürüttüðü, her türlü emperyalist ülke mallarýnýn ithalatýnýn serbest olduðu
ve cari iþlemler açýðýnýn turizm gelirleriyle
kapatýlmaya çalýþýldýðý bir ülkede on milyon istihdam kapasitesine sahip hizmetler
sektörünün yarattýðý iliþkiler karþýsýnda sol
ise, legal parti iþletmecilerinden sendika
profesyonellerine, sol eþraftan profesyonel yayýncýlara kadar tümüyle bu sektör
içinde yer almaktadýr. Dolayýsýyla tüm ideolojik ve politik kavrayýþlarý bu sektörün
oluþturduðu iliþkiler tarafýndan belirlenmiþtir.
Geçmiþ dönemin devrimci mücadeleleri
karþýsýnda oligarþik yönetimin uyguladýðý
terörle her türlü þiddet ve devlet karþýtý
haline gelmiþ olan bu sol, kaçýnýlmaz olarak geçmiþlerinden gelen pazarlanabilir
ideolojik ve politik söylemleri pazarlamak
peþindedirler. Doðal olarak bu pazarlama
iþinde hizmetler sektöründe egemen olan
teknikleri kullanmaktadýrlar. Kapitalist pazardaki arz-talep iliþkisinin konjonktürel dalgalanmasýna uygun olarak deðiþkenlik gösteren bu teknikler, her þey hareket halindedir ve her þey durum deðiþtirir diyalektik ilkesine uyarlanmýþtýr. Sola ait olan her
türlü deðer (ilkesellik, gerçeklik, dürüstlük
vb.) süreklilik gösterdiði ölçüde dogma ya
da puttur. Ve onlar konjonktüre uygun olarak bu dogmalarýn ve putlarýn yýkýcýsý
misyonunu üstlenmiþlerdir. En sekter sol
örgütler bile klasik oportünistler haline dönüþmüþlerdir.
Oportünizm bukalemun gibidir.
Çeþitli kýlýklara bürünerek sosyalist
hareket içinde ortaya çýkar... Oportünizmde ilke istikrarý diye birþey yoktur. Düne kadar savunduðu ilkelerin
niteliði kitlelerin gözünde açýklýða ka-

vuþunca, o bu ilkeleri en aðýr suçlamalarla karalar. Onun için tek þey
önemlidir: Herþeye raðmen proletaryanýn devrimci hareketini nasýl pasifize edebilirim?. Bu eyleminde Marksist ilkeler sadece basit birer araçlardýr.*
Bu genelleþen oportünist anlayýþa göre,
statüko mevcut düzen olarak kabul edildiði sürece yýkýlmasý gereken birþeydir.
Statükoyu yýkan ya da yýkmaya yönelen
her hareket ve eylem desteklenmelidir.
Mevcut düzenin (statüko) koruyucu ve
kollayýcýsý olarak ortaya çýkan oligarþinin ordusunun atatürkçülükünden (son dönemde söylem deðiþtirilerek atatürkçülük yerine kemalizm sözcüðü kullanýlmaktadýr)
ve onun teröründen kurtulmanýn yolu da
buradan geçmektedir. Statükoyu yýkanýn,
kim ve hangi amaçla yýktýðý deðil, yýkmasý
önemlidir. Týpký pazarlanan malýn niteliðinin
deðil biçiminin önemli olmasý gibi.
Burada solda bugüne kadar yapýlmýþ
kemalizm tahlillerinin hiçbir önemi bulunmamaktadýr. Bu tahliller, ister kemalizmi,
küçük-burjuvazinin en sol, en radikal kesiminin milliyetçilik tabanýnda anti-emperyalist bir tavýr alýþý, devrimci-milliyetçilerin,
emperyalizme karþý aldýklarý radikal politik
tutum** olarak saptayan tahliller olsun; ister kemalizmi, komprador Türk büyük
burjuvazisinin ve orta burjuvazinin sað kanadýnýn ideolojisi*** olarak tanýmlayan tahliller olsun, bir yana býrakýlmýþ ve yerine demokratikleþmeyi engelleyen, muhalefeti zorla sindiren, her türlü iþkence ve terörü
meþru gören, ýrkçý-milliyetçi, þovenist ve faþist yönetim ve yönetim anlayýþýyla özdeþleþtirilmiþ kemalizm tanýmý geçirilmiþtir.
Böylece kemalizm, sömürge tipi faþizmle, oligarþik diktatörlükle özdeþ hale gelmiþtir. Bir baþka deyiþle kemalizm, devletin (gerçekte ise oligarþik yönetimin) resmi ideolojisi olarak ilan edilmiþtir. Bu resmi ideoloji, olaðan zamanlarda askeri
güçlerin siyasal yönetimde belirleyici rol üstlendiði temsili demokrasiyi, olaðanüstü
durumlarda askeri cuntayý, misak-ý milliyi,
Kürt sorununda inkarcýlýðý, þovenizmi temsil etmektedir. Böyle olunca, resmi ideolo* Mahir Çayan, Yeni Oportünizmin Niteliði Üzerine.
** Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
*** Ýbrahim Kaypakkaya, Þafak Revizyonizminin
Eleþtirisi.
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jinin bertaraf edilmesi kemalizmden kurtulmakla ve statükonun yýkýlmasýyla
özdeþleþmiþ olmaktadýr. Bu gerçekleþtiði
oranda zafere ulaþýlmýþ olacaktýr.
Resmi ideolojinin, yani kemalizmin
bertaraf edilmesiyle, askeri darbelerin meþrulaþtýrýcý ideolojisinden kurtulunacaðý için,
yeni askeri darbe olasýlýðý da ortadan kalkacaktýr!
Ayný þekilde kemalizm ideolojisinden
kurtulunduðu ölçüde, Kürt sorunundaki inkarcýlýk ortadan kalkacak, þovenizm etkisizleþecek ve giderek sorunun demokratik
çözümü için sosyal ve psikolojik koþullar
oluþacaktýr.
Böylece ülkeye huzur, barýþ ve istikrar
geleceðinden, ekonomik faaliyetler canlanacak, ülkedeki istikrarsýzlýklar yüzünden bir
türlü gelemeyen yabancý sermaye ülkeye
akýn edecek, yeni iþ olanaklarý çýkacak ve
ticaret alabildiðine geniþleyecektir. Her ne
kadar bu huzur, barýþ ve istikrar ortamýnda ekonomide meydana geleceði varsayýlan geliþmeler solun amaçlarýyla çakýþmasa da, küçük-burjuvalarýn istemleriyle çakýþmaktadýr. Dolayýsýyla solun resmi ideolojiye (kemalizm) karþý savaþýnda globalleþen dünyanýn küçük-burjuvalarý bir müttefik olarak ortaya çýkmaktadýr.
AB fonlarýndan fonlananlar, oligarþinin
sivil toplum örgütü vakýflarýndan beslenenler, solun resmi ideolojiye karþý savaþýnýn
öncü güçleri olarak, medyada hak ettikleri
yeri almýþlardýr.
Oysa oligarþi açýsýndan atatürkçülük
olarak kemalizm, globalizm gibi, serbest pazar ekonomisi gibi, mevcut düzenin içinde bulunulan koþullardaki (statüko)
durumunu meþrulaþtýrmak ve halk kitlelerine kabul ettirmek amacýyla kullandýðý sýradan demagojik söylemlerden baþka birþey
deðildir. Satýlacak malýn alýcýsýna cazip gösterecek ambalajlarýndan biridir.
Bugün ülkemizde kemalizm yeniden
güncelleþmeye baþlamýþsa, bunun tek nedeni, 12 Mart sonrasýnda politik arenayý tümüyle terk ederek kendi bireysel yaþamlarýna
kapanmýþ küçük-burjuvazinin sol kanadýnýn
2001 Þubat kriziyle birlikte önemli ekonomik kayýplara uðramasý ve bireysel yaþamýný
eskisi gibi sürdüremez hale gelmesidir.
Onlar, bireysel olarak, 1999 Aralýk ayýnda
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn en büyük destekçisi olmuþlardýr. Ancak IMF programýnýn uygulanmasýyla kaybedenler safýn-

da yer almýþlardýr. Bu da onlarýn IMF karþýtý
olmalarý için yeterli olmuþtur. Tek baþýna
IMF karþýtlýðýnýn anlamsýz olduðunu bildiklerinden, giderek anti-emperyalist söyleme
geçmiþlerdir. Bugün için oligarþik yönetim
tarafýndan kabul edilebilir tek anti-emperyalist söylem kemalizm olduðu için, IMF
karþýtlýðýný kemalizme dayandýrmýþlardýr.
Uzun yýllar SHP-CHPli yerel yönetimlerden saðladýklarý iþ olanaklarýyla 2001 Þubat
krizine gelen bu sol küçük-burjuvalar, yerel
yönetimlerin þeriatçýlarýn eline geçmesiyle
birlikte laiklik bayraðýný yükseltmeye baþlamýþlardýr. Ve burada da dayanak kemalizm olmaktadýr.
OLÝGARÞÝ DIÞINDAKÝ SÖMÜRÜCÜ
SINIFLAR ARASINDAKÝ ÇIKAR ÇATIÞMASI
Küçük-burjuvazi içindeki bu iliþki ve çeliþkiler yanýnda politik iliþkileri daha büyük
ölçüde belirleyen geliþme ise oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar arasýndaki çýkar çatýþmasýdýr.
Bir bütün olarak küçük ve orta sanayi
sermayesi ile Anadolu tüccar ve esnafýný
(küçük ve orta ticaret sermayesi) kapsayan
bu çýkar çatýþmasý 1990 sonrasýndaki tüm
politik geliþmelerin odak noktasýnda yer almýþtýr. Milliyetçi sermaye ile islamcý sermaye olarak saflaþan bu kesimler kendi içlerinde de deðiþik siyasal partilere bölünmüþlerdir. MHP, BBP, ATP milliyetçi sermaye kesiminin alt bölünmelerinin siyasal ifadesi olurken, SP, AKP ve Fettullahçýlar islamcý sermaye kesimlerinin alt bölünmüþlüðünün siyasal karþýlýðý olmaktadýr. Ýthal
tüketim mallarý ticareti ile biliþim sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta sermaye kesimlerinin politik temsilcileri ise
SHP, CHP ve DSP olmuþtur.
Medyatik söylemle ifade edersek merkez sað partiler olarak kabul edilen ANAP
ve DYP, oligarþinin çýkarlarýnýn temsilcisi olarak politik arenada yer alýrken, ayný zamanda küçük ve orta sermaye kesimlerinin oligarþiye yedeklenmesi görevini de üstlenmiþlerdir.
Kendi içlerinde sayýsýz çatýþma ve uyuþmanýn yer aldýðý bu sermaye kesimleri arasýndaki çeliþkilerin politik yansýlarý karþýsýnda
oligarþinin tutumu hayýrhah bir tarafsýzlýk olarak ortaya çýkmýþtýr.
Oligarþi, 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte
gerçekleþtirdiði anayasal ve yasal düzenle-
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meler yanýnda, askeri ve sivil bürokraside
yaptýðý düzenlemelerle, hükümet deðiþiklikleri ile deðiþtirilmesi neredeyse olanaksýz
bir devlet politikasý oluþturmuþtur. Teknokratlara dayalý devlet görevlileri sistemi
(uzmanlaþma) büyük ölçüde yerleþtirilmiþtir.
Her düzeyde profesyonel görevlilerin iþbaþýna getirildiði ve devlet iþlerinin bunlarca yönetildiði (müsteþarlýklar, danýþmanlýklar) bir sistem kurulmuþtur. Sistemin politikacýlar tarafýndan bozulmaya çalýþýldýðý
dönemlerde ise emperyalizmin finans kuruluþlarý (IMF ve Dünya Bankasý) devreye
sokularak balans ayarý yapýlmaktadýr.
Oligarþinin bu devlet politikasýnýn en
önemli bölümü ise, devlet aygýtýnýn iç savaþ
koþullarýna göre biçimlendirilmesidir. Bu da
askeri bürokrasinin (Genelkurmay) tüm
devlet iþleyiþinde denetleyici ve yol gösterici iþlev üstlenmesini getirmiþtir. MGK, askeri bürokrasinin bu denetim ve yol gösterici iþlevini meþrulaþtýran biçimsel bir organ olmuþtur.
1997 yýlýndan itibaren askeri bürokrasi
Pentagon danýþmanlarýyla birlikte yeniden
biçimlendirilmiþ ve Amerikadaki siyasal iktidar karþýsýnda Pentagonun görece özerkliðine benzer bir yapýya dönüþtürülmeye çalýþýlmýþtýr. Pentagonun seçilmiþler karþýsýndaki görece özerkliðinin dayanaðý olan sanayi-askeri komplekslerin (ekonominin askerileþtirilmesinin bir sonucudur)* ülke içinde iþbirlikçi yapýsý kurulmuþtur. Bu sanayiaskeri komplekslerin iþbirlikçileri, ülkedeki
askeri bürokrasinin, oligarþinin devlet politikasýnýn denetçisi ve yol göstericisi olarak
etkinliðini sürdürmesinin güvencesi durumundadýr. Dýþa baðýmlý, özel olarak Ameri-



* Mahir Çayan yoldaþ Kesintisiz Devrim II-IIIde Ekim
1961de Amerikan Nation dergisinde yayýnlanan
Fred Cookun Jaggemsut: Savaþa Yönelen Devlet
adlý incelemesinden yaptýðý alýntý bu sanayi-askeri
kompleksin gücünü açýkça gösterir niteliktedir:
Sýnai-asker karmasý, yani meslekten yetiþmiþ
askerler grubu ile savaþ malzemesi sayesinde zenginleþen kapitalistler, Amerikan politikasýný gittikçe
daha fazla tayin etmektedir. Akan milyarlar, Pentagona bütün ülkeye yayýlan ekonomik bir kudret vermektedir. Silahlý kuvvetlerin aktifi, United States
Steel, American Telephone and Telegraph, Metropolitan Life Insurance, General Motors ve Standart
Oil of New Jersey þirketlerinin toplam aktifinden üç
kat büyüktür. Savunma bakanlýðýndan ücret ve maaþ alanlarýn sayýsý, bu büyük þirketlerde çalýþan toplam iþçi ve memur sayýsýndan üç kat daha fazladýr.

kan emperyalizminin sanayi-askeri komplekslerinin ülke içindeki uzantýlarý olan yerli sanayi-askeri yapýya dayanan askeri bürokrasi, bu yapýsýyla kendisine özel bir resmi ideoloji gereksinmesi duymamaktadýr.
On yýlý aþkýn süre yurtdýþý görevlerde bulunmuþ, Pentagon eðitiminden geçmiþ Org.
Hilmi Özkök bu yapýnýn olgunluk aþamasýný
temsil etmektedir.
Bugün ülkemizdeki iþbirlikçi tekelci burjuvazi dýþýnda hiçbir sermaye grubu, Türk
silahlý kuvvetleri kadar Amerikan emperyalizminin sanayi-askeri kompleksi ile iç içe
geçmiþ deðildir. Bu nedenle askeri bürokrasinin (Genelkurmay) millicilikle uzaktan
yakýndan ilgisi olmadýðý gibi, ideolojik olarak globalizm yandaþýdýr. Dolayýsýyla askeri
bürokrasinin kemalizmle hiç bir ortak
noktasý bulunmamaktadýr.
1980 öncesinde sol hareket içinde yer
almýþ ve 80 sonrasýnda eski solcu olarak
emekliye ayrýlmýþ küçük-burjuva aydýnlarýnýn eski bilgileriyle statüko diye düþündükleri þeyler ya ortadan kalkmýþ ya da kalkmak üzeredir. Onlarýn bugün statüko diye
saldýrdýklarý herþey, askeri bürokrasinin yeni
statükosunun yerleþmesi ve kökleþmesi
için engel oluþturan kurumlar, yasalar, kurallar ve alýþkanlýklardýr.
Kemalizm, ister bir ideoloji olarak tanýmlansýn, ister devrimci-milliyetçilerin, emperyalizme karþý aldýklarý radikal politik tutum olarak tanýmlansýn, her durumda üstyapýsal niteliktedir. Maddi temelleri, yani
sosyo-ekonomik temelle olan iliþkisi varolmadýðý sürece varolamaz. Ve bugün kemalizmin böyle bir maddi temele sahip olduðunu söyleyebilmek olanaksýzdýr. Eski dönemin asker-sivil aydýn zümresi baþkalaþmýþ
ve daðýlmýþtýr. Yukarda gördüðümüz gibi askeri kesim, askeri bürokrasinin yapýsal dönüþümüyle birlikte emperyalizme baðýmlý
sanayi-askeri iliþkilerin iþgüderi haline dönüþmüþtür. Sivil aydýn zümre ise, kent küçük-burjuvazisinin ithalat ürünlerine baðýmlý
tüketici yapýsýyla birlikte kendilerine yeni çalýþma ve iþ olanaklarý bularak ayrýþmýþtýr.
Oligarþinin gerek 12 Mart, gerekse 12 Eylül
dönemlerinde sivil ve askeri bürokraside
yaptýðý temizlik bu kesimleri devlet aygýtýnýn tümüyle dýþýna çýkarmýþtýr. Dolayýsýyla
zinde güçleri harekete geçirici iliþkiye ve
olanaða da sahip deðillerdir.
Bugün kemalizmden geriye kalan,
1919-22 kurtuluþ savaþý, 1923te kurulan
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laik cumhuriyet ve 1950lere kadar süren
dönemde devlet aygýtýnýn her türden zor ve
baskýsý olmaktadýr.
Oligarþinin, laik cumhuriyet için özel bir
ideoloji gereksinmesi olmadýðý gibi, devlet
aygýtýnýn hasýmlarýna karþý zor ve baský uygulamasý için de bir ideolojiye gereksinme
yoktur. Bunlarýn yerini doðrudan rüþvet ve
siyasal iktidarlar ile borsa arasýnda kurulmuþ olan ittifak (dolaylý rüþvet) almýþtýr.
Devlet ise, egemen sýnýflarýn baský aygýtý olarak, bu sýnýflarýn egemenliðine karþý çýkan her kesime karþý zor uygulamasýnýn
meþru aygýtý olmayý sürdürmektedir.
Bugün ülkemizdeki temel sorunlar, dýþa
baðýmlý ekonominin giderek ithal mallarýna
dayalý bir tüketim ekonomisi haline dönüþmesi ve laik cumhuriyet bilincinin silikleþmesidir.
Ýthal mallarýna dayalý tüketim ekonomisi, hizmetler sektöründe çalýþan on milyonluk bir nüfusun her yönden ulusal baðýmsýzlýðý, ulusal kalkýnmayý reddetmesi sonucu-

nu doðurmuþtur. Emperyalist sömürünün
ülkeye nelere mal olduðuna deðil, kendisine nasýl bir çýkar saðladýðýna ve emperyalist tüketim mallarýný alabilmesine olanak
saðladýðýna bakan bu nüfusun varlýðý, antiemperyalist mücadelenin en önemli engeli
durumuna gelmiþtir.
Laik cumhuriyet bilincinin silikleþmesi
ise (bugün solun büyük bir kesimi tarafýndan yapay gündem maddesi haline getirildiði ileri sürülerek ya da bizi ilgilendirmez
diyerek bir yana býrakýlan) laiklik sorununun, gelecekte devrimci mücadelenin baþlý
baþýna uðraþmak zorunda kalacaðý bir sorun
haline gelme potansiyeline sahiptir.
Oligarþinin faþist milisleri tarafýndan kurþunlanarak sakat býrakýlmýþ bir profesörün
(Servet Tanilli) Sakýp Sabancýnýn ardýndan
övgüler düzebildiði bir dönemde*, medyatik yönlendirmelerle statükocu ve kemalist avcýlýðýnýn kimseye bir yararý olmayacaðý açýktýr. Unutulmamalýdýr ki, her yýkýlan
statükonun yerini bir baþka statüko alýr.

* Server Tanilli 23 Nisan 2004 tarihli Cumhuriyet gazetesinde þöyle yazmaktadýr:
Vehbi Koç gibi, Sakýp Sabancýnýn arkasýnda býraktýðý eser de, ulusal sýnýrlarý aþýp kimliðini ortaya
koyduðu kadar, ülkemizde emeðe açtýðý büyük
olanaklar bakýmýndan övgüye lâyýktýr.
Fabrikalar, teknik ve sosyal bir olgudur.
Sakýp Sabancýnýn cenazesinde yürüyenlerin
arasýnda, sýradan büyük bir halk kesimi de vardý:
Çalýþanlara ekmek kapýsý açmýþ bir kiþinin ruhuna
dua ediyorlardý.
Ayrýca, alçakgönüllülüðü de baðlamýþtý halký.
Yaygýn þöhreti, okullarý ve üniversitesi ile, eðitime olan katkýlarýndan da geliyordu.
Sanat severliði, müzeciliði de unutulmaz...
Özetle, sýradan bir sanayici deðildi giden; topluma ve yaþamýn güzelliklerine açýlan bir kiþi, bir
kiþilikti...
Onuruyla yaþayýp ölen bir kuþaktandýr o!
Anýsýnýn önünde saygýlarla eðilelim...
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Nerede Kalmýþtýk?

[Piyasalarda Þenlik Var!]

Küçük-burjuvazinin mülksüzleþtirilmesinin bir aracý olarak kullanýlmýþ olan borsaya iliþkin en son yazýmýza þöyle baþlamýþtýk:
2004 yýlýna girildiðinde medyada
ekonominin düzeldiðine iliþkin haberlerle birlikte sýkça þu baþlýklar atýlmaya baþlandý:
Borsa 2004e rekorla merhaba
dedi
Borsa 2004e son 44 ayýn rekoruyla girdi
Borsada tarihi rekor: 19.697
Borsada yeni rekor: 19.926
Borsa 20 bine uzanarak rekor kýrdý
Borsa üçüncü defa 20 bini aþtý.
Ve gözler yeniden ÝMKBye döndü ve parlamaya, ýþýldamaya baþladý.
Borsa kumarhanesinin tövbekarlarý
bile son bir kez daha günaha girmenin ne zararý olacaðýný hesaplamadan
balýklama ÝMKBye atlarken, borsa
simsarlarýnýn yüzlerindeki gülümseme, kazýtýlmýþ kafalarýndaki parlaklýkla daha da aydýnlandý.
Böylece bir avuç satýnalýnamaz
devrimci dýþýnda, inananlardan globalistlere kadar herkesin borsa gönüldaþý kesildiði bir dönem bir kez
daha baþladý.*
Ve yazýmýzý þöyle sonlamýþtýk:
Bu ortamda, borsada kerizlenenler de, onlarý kerizleyenler de, globalist kent küçük-burjuvazisinden



* Kurtuluþ Cephesi, Haydi ÝMKBye Gidelim! [Üç
Taksitte Bir Kilo Domates], Sayý: 77, Ocak-Þubat
2004.

baþkasý deðildir.
Onlar, küçük-burjuvalar, onlar gibi
olmak için herþeylerini vermeye hazýr olduklarý büyük burjuvalarýn aristokrasiye özenerek saray görüntüsünde villalar inþa etmeleri gibi, apartman dairelerinde villa görüntüsü
oluþturarak kendi küçüklüklerini her
yerde dýþa vururlar. 100 m2lik apartman dairelerinde Amerikan barlar
kurarak, Amerikan life-style sahibi
olduklarý hayaliyle yaþarlar. Onlarýn
yaþam felsefesi ya da ahlaký, ben
yapmazsam bir baþkasý yapacak sözleriyle özetlenebilir. T. Özalýn benim
memurum iþini bilir sözünü çok iyi
anlamýþ ve en iyi biçimde uygulamýþ
kesim olarak enflasyona endeksli resmi rüþvet tarifesiyle kendilerini enflasyona karþý korumaya almýþlardýr.
Kendisini soytarý durumuna düþürmeyi, yaþamla ve kendisiyle dalga
geçebilme meziyeti ilan ederek, kendileriyle övünürler. En hýzlý kredi kartý
çeken kiþi olmakla övünüp, kredi
kartý borçlarýnýn temerrüt faizleri karþýsýnda aðlayanlar da onlardýr. Bu ülkede onlarýn kaybedecek hiçbir þeyleri yoktur. Kendilerinin kapitalizm tarafýndan mülksüzleþtirildikleri söylendiðinde, tek düþündükleri þey mülksüzleþtirenlerin safýnda nasýl yer alacaklarý olmaktadýr. 1980 öncesinin
solcusu, 80 döneminin Özalcýsý, 90
larýn DYPlisi, MHPlisi ve günümüzün
inançlý bir AKPlisi olanlar yine onlardýr. Bir kilo domatesi üç taksitte
satan da, alan da, kendilerini taksit-
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le satan ve leasingle kiralayan da onlardýr. Ve borsada sadece onlarýn maceralarý vardýr.
Bu yüzden, bir kez daha diyoruz
ki, yaþasýn kapitalizm sloganlarý eþliðinde, haydi, ne duruyorsunuz, ÝMKB
ye gidin!
Bu öðüdümüzü (!) kaç kiþinin duyduðunu ve bunlardan kaç kiþinin buna uyduðunu bilemiyoruz. Ancak gün günle kavuþup,
tarihler Mayýs ayýný gösterdiðinde piyasalar
bir kez daha hareketlenmeye baþlamýþtýr.
9 Ocak günü tarihi rekorlarýndan birini kýrarak 19.404 seviyesine çýkan ÝMKB-100
endeksi 2 Nisan günü 20.485 seviyesine çýkarak rekoruna rekor katmýþtýr. Ancak Nisan
ayýnýn son günleri yaklaþýrken borsaya bir
haller olmaya baþlamýþ, dolardaki yükseliþe
baðlý olarak tansiyonlarý yükseltmiþtir.
Mayýs ortalarýna gelindiðinde 16 binlerin altýna inen ÝMKB, bir ay içinde %20 deðer kaybetmiþtir. Ayný dönemde dolar %16 deðer
kazanmýþtýr.
Böylece borsa, bir kez daha yatýrýmcýsýný yarý yolda býrakmýþ, gülümseyen yüzleri asýklaþtýrmýþtýr.
Bütün bunlar ülkemizin ekonomik yapýsýnýn ve o çok sevilen serbest piyasa ekonomisinin olaðan, alýþýlagelen özelliklerinin
basit görünümleridir. Bu olaðan ekonomik
yapý içinde parasýný kaptýranlar ile parayý kapanlar arasýndaki macera her zamanki gibi
devam etmektedir. Bunlarýn basit izleyicisi
olanlar ise, günlük geçimlerini olaðan biçimde sürdürmeye çalýþan geniþ halk kitleleridir. Resmi iþsizliðin 1,5 milyon olarak gösterildiði bir ülkede, borsanýn iniþ-çýkýþlarý, herhangi bir paparrazi ya da pop-star programlarý kadar ilgi toplamasa da, reyting sýralamasýnda üstlerde yer almaya devam etmektedir. Ama piyasalarda olanlarýn ve olmasý
istenenlerin tek hedefi de, bu geniþ halk kitlelerinin emekleri ve emekleri karþýlýðýnda
verilen ücretleridir. Bu hedef kapsamýnda
en son bulgu ise iþporta tezgahlarý olmuþtur.
Ver-kurtulcularýn en büyük muhalifi,
Atatürkçü ATOnun son araþtýrmasýna göre
3 milyon kiþi iþportacý çýkmýþtýr. ATO açýklamasýna göre, ülkemizdeki her yedi çalýþandan biri iþportacý olup, bunlarýn günlük
kazançlarý ortalama 50 milyon liradýr. Böylece yýllýk 50 katrilyon liralýk, yani 32 milyar
dolarlýk bir ciroya sahip iþporta sektörü
bulunmuþ ve bunlarýn vergi vermedikleri,

19 Nisan 2004
20 Nisan 2004
21 Nisan 2004
22 Nisan 2004
26 Nisan 2004
27 Nisan 2004
28 Nisan 2004
29 Nisan 2004
30 Nisan 2004
03 Mayýs 2004
04 Mayýs 2004
05 Mayýs 2004
06 Mayýs 2004
07 Mayýs 2004
10 Mayýs 2004
11 Mayýs 2004
12 Mayýs 2004
13 Mayýs 2004
14 Mayýs 2004
17 Mayýs 2004
18 Mayýs 2004
20 Mayýs 2004
21 Mayýs 2004
24 Mayýs 2004
25 Mayýs 2004

$
1.356
1.372
1.384
1.378
1.390
1.416
1.426
1.431
1.419
1.454
1.450
1.441
1.471
1.502
1.550
1.537
1.534
1.538
1.530
1.532
1.555
1.553
1.549
1.534
1.522

ÝMKB-100
19.935
19.528
19.270
19.431
18.586
18.217
18.229
17.737
18.022
17.678
18.244
18.272
17.624
17.001
16.807
17.102
17.144
16.645
16.531
15.922
16.124
16.334
17.167
16.995
16.791

dolayýsýyla vergi kaçakcýsý olduklarý ifþa edilmiþtir.
Nazlý Ilýcakýn Tercüman gazetesinin sekiz sütüna manþetten verdiði bu ATO açýklamasýyla ekonomik bunalýmdan çýkýþ için
yeni kaynak da bulunmuþ olmaktadýr!
32 milyar dolarlýk cirosuyla iþporta sektörü vergilendirildiðinde elde edilecek gelir yaklaþýk 10 milyar dolar olacaktýr. Bu miktar da cari iþlemler açýðýný kapatmak için
yeterli görünmektedir.
ATO açýklamasýna göre iþporta sektörü
þu alanlarda faaliyet göstermektedir:
Pijama, gecelik, iç çamaþýrý, eþofman, çorap, tiþört, etek, gömlek,
ayakkabý, pantolon, giyim aksesuarlarý atký-eldiven gibi konfeksiyon
ürünleri, patates-kuru soðan-salatalýk
gibi sebzeler, lahmacun, kokoreç,
köfte, turþu, nohutlu pilav, mýsýr, tatlý, helva, pamuk þeker, dondurma,
midye, börek, macun, gobit gibi yiyecekler, kitap, bilgisayar programý,
film CD-DVD, müzik kaset-CD gibi
korsan yayýnlar, telefon, radyo, fener,
þarj aleti, walkman, pil, matkap, saat,
uzaktan kumanda gibi elektronikler,
çanta, oyuncak, gözlük, çiçek, mutfak eþyalarý, kolye, kýrtasiye, kaðýt

!
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mendil ve yara bandý.
Görüleceði gibi iþporta sektörü, yerli
islamcý süpermarketler ile yabancý hipermarketler karþýsýnda sürekli yenik düþen
esnaf için büyük bir rakip durumundadýr. Ýslami söylemle ifade edersek, iþporta sektörü esnafýn rýzkýný çalmaktadýr! Üstelik bu
sektör giderek yaygýnlaþmakta ve örgütlenmektedir. ATO raporunda belirtildiðine göre,
iþporta sektörü, daha bugünden üç iþporta ticaret odasýna sahiptir. Bu geliþme devam ettiði takdirde, Türk Ticaret Odalarýna
bile rakip olabilecektir.
Kredi arandýðýný ve kaynak diye kývranýldýðýný söyleyen ATO baþkaný Atatürkçü Sinan Aygün, Gerekli yasal düzenlemeler yapýlsa ve Belediyeler iþportayý önlemek için
etkin bir þekilde çalýþsa, 5 yýl sonra sokaktaki iþportacýnýn yerleþik bir iþi, evinde aþý,
sosyal güvenliði, eðitimi, saðlýk hizmetleri
olur diyerek hükümeti ve belediyeleri göreve çaðýrmaktadýr.
Atatürkçü ATO ile AKPnin tek yayýn organý olmaya aday Nazlý Ilýcakýn Tercümaný
bu büyüyen tehlikeye karþý ortak duyarlýlýk sergilemektedirler. Tüm yapýlmasý gereken AKPnin harekete geçmesinden ibarettir. Ne de olsa hükümet de, belediyelerde onlarýn denetimi altýndadýr.
Sinan Aygünün dediði gibi gerekli yasal düzenlemeler yapýlýr ve belediyeler iþportayý önlemek için etkin bir þekilde çalýþýrsa
beþ yýl sonra tüm iþportacýlar iþ sahibi olacaklar ve belki de borsaya bile gireceklerdir. Borsa bile bu kýrýlgan yapýsýndan iþporta sektörünün yerleþik iþ haline gelmesiyle kurtulacaktýr. Ne yazýk ki, bugün
için iþporta sektörü ÝMKBde iþlem görmemektedir.
Böylece ülkemizin en önemli sorununun
cari iþlemler açýðý ve bunu kapatmak için
gerekli kaynaký bulma sorunu olduðu,
iþporta sektörünün keþfiyle bir kez daha
tanýtlanmýþtýr.
Ancak pek çok kiþi açýsýndan, cari iþlemler açýðý fazla teknik bir konu olarak göründüðünden günlük yaþamý etkilemeyen,
sadece ekonomistleri ilgilendiren bir konu
olarak deðerlendirilir. Dolayýsýyla bu konuda alýnan siyasal kararlar da hiçbir tepkiyle
karþýlaþmaksýzýn kolayca uygulanabilmektedir.
Ayný bakýþ açýsý sahipleri, ülkenin içinde
bulunduðu ekonomik koþullarý anlayamadýðý gibi, bunun nedenleri konusunda da bir

fikre sahip olmaz. Bunun sonucu olarak da
ülke ekonomisinin nasýl düzelebileceðine
iliþkin ortaya konulanlar fazlaca önemsenmez ve anlaþýlamaz. Bu da, devrim olduðunda ülke daha da yoksullaþacaktýr türünden demagojilerin etkili olmasýnýn yolunu açmaktadýr. Gerçekte ise bugün ülkeyi
yoksullaþtýran cari iþlemler açýðý ve bunun
sürekli dýþ borçlanmalar yoluyla kapatýlmaya çalýþýlmasýdýr. Dýþ borçlanma ile kapatýlmaya çalýþýlan cari açýk, ayný zamanda dýþ
borçlarýn faizlerinin ödenmesi için iç borçlanmanýn sürekli artýþýný da beraberinde getirir. Ve artan iç borçlanmanýn faizlerinin
ödenmesi de (borçlarýn çevrilebilinmesinin
tek yolu budur) vergilerin (özellikle ÖTV gibi
dolaylý vergilerin) artýrýlmasý demektir. Vergilerde meydana gelen her artýþ, kiþilerin gelirlerinde eþdeðer bir artýþ gerçekleþmediði
sürece, bireysel tüketimin kýsýlmasý anlamýna gelmektedir. Bu durumda temel ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnda zorlukla karþýlaþan
kiþiler için tek seçenek, týpký devletin cari
iþlemler açýðýný kapatmasýnda olduðu gibi,
borçlanmaya gitmektir. Bu borçlarýn eþ-dosttan alýnmasý ya da kredi kartlarýyla saðlanmasý kaçýnýlmazdýr. Sonuç olarak, bireyleri
gelirlerinin üzerinde borçlanmaya yönelten
ülkenin içinde bulunduðu cari iþlemler açýðýdýr.
Bilineceði gibi, cari iþlemler hesabý olaðan döviz gelir-gider hesabýdýr. Ýhracat, turizm gelirleri vb. gelirler hanesine yazýlýrken;
ithalat, faiz ödemeleri vb. giderler bölümüne kaydedilir. Giderler gelirlerden fazla olduðunda ülkenin cari iþlemler açýðý ortaya çýkar. Bu açýk döviz açýðýdýr ve deðiþik kaynaklardan saðlanacak dövizlerle kapatýlmasý
gerekir. Aksi halde ithalat ve faiz ödemeleri
yapýlamaz. Süleyman Demirelin 70 cente
muhtacýz dediði koþullar ortaya çýkar.
Cari iþlemler açýðý ortaya çýktýðýnda bütün sorun, bu açýðý kapatmak için gerekli
dövizi bulmaktýr. Bunun yolu ise dýþ borçlanmadan geçmektedir. Doðrudan kredi alarak (IMF kredileri gibi) ya da ülke dýþýna ihraç edilen bono ve tahvillerle (Euro bonolar
gibi) bu döviz bulunmaya çalýþýlýr. Her durumda dýþ borçlanmayla saðlanan dövizlerin belli bir faizi sözkonusudur ve cari iþlemler açýðý büyüdükçe faiz oranlarý yükselir.
Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, bu dýþ
borç faizlerinin ödenebilmesi için devletin
ülke içinde yeni kaynaklar bulmasý zorunludur. Bu kaynaklar da, vergiler ve hazi-
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ne bono ve tahvilleridir.
Böylece bir kez daha cari iþlemler açýðý,
vergilerin ve hazine bono ve tahvillerinin faiz
oranlarýnýn yükselmesi demektir. Hazine
bono ve tahvillerinin (hazine kaðýtlarý) faiz
oranlarýndaki her yükseliþ vergilerin yükseltilmesini zorunlu kýlar. Ve bir kez daha cari
iþlemler açýðýnýn faturasý vergi ödeyenlere
çýkartýlýr.
Ocak-Mart 2004 döneminde dýþ ticaret
açýðý 7,2 milyar dolar olmuþtur. Turizm vb.
gelirler hesaba katýldýðýnda ortaya çýkan açýk
(ki cari iþlemler açýðýdýr bu) 5 milyar dolar
olmuþtur. IMF tahminlerine göre yýl sonu itibariyle cari açýk 9,2 milyar dolar olarak hesaplanmaktadýr. Geçen yýl olduðu gibi kaynaðý belli olmayan beþ milyar dolarlýk bir
döviz giriþi olduðu hesaplarda gösterilse bile,
5 milyar dolar civarýnda net dýþ borçlanmaya gidilmesi kaçýnýlmaz görünmektedir.
%10lara yaklaþan faiz oranlarýyla gerçekleþtirilecek olan bu dýþ borçlanma, ayný zamanda eski borçlarýn faizlerinin artmasýný
da beraberinde getirecektir. Bunun hazineye getireceði ek maliyet ise, en az 2 milyar
dolar olacaktýr.
Öte yandan cari iþlemler açýðýnýn büyümesi ve buna baðlý olarak dýþ borçlanmanýn kaçýnýlmazlýðý, iç borç faiz oranlarýnýn
artýþýný da beraberinde getirmektedir. OcakMart 2004 döneminde %20ler seviyesinde
seyreden iç borç faiz oranlarý son Hazine
ihalesinde %29.7ye yükselmiþtir.
Sadece Hazinenin %29,7den 25 Mayýs
günü yaptýðý 4 katrilyon liralýk iç borçlanmanýn ek maliyeti 400 trilyon liradýr. 2004 sonu
itibariyle, iç borç geri ödemeleri nedeniyle
yaklaþýk 60-70 katrilyon liralýk yeni iç borçlanmaya gidilmesi gerekmektedir. Faiz oranlarýnýn %30lar seviyesinde kalacaðý varsayýldýðýnda, bunun hazineye ek maliyeti 6-7 katrilyon liradýr.
Ýç ve dýþ borçlanmadaki bu durum, devlet bütçesine, 2004 yýlýnda olaðan devlet giderlerinin karþýlanmasý için gerekli kaynaklarýn yanýnda 6-7 milyar dolarlýk ek bir yük
getirecektir. Her zaman olduðu gibi, bu ek
maliyet, vergiler yoluyla halka ödettirilecektir.
Ödeme gücüne sahip olan kesimler (küçük-burjuvazi), ister AKPye oy vermemiþ olsunlar, ister Tayyip Erdoðaný kurtarýcý olarak görmüþ olsunlar, her durumda bu öde-

meyi yapmak durumundadýrlar.
Bu ödemenin ilk adýmý, cari iþlemler
açýðýný büyüten ithalatýn kýsýlmasýyla baþlamaktadýr. Ýthal mallarý tüketicisi bir kitle olarak bu ödeme yapabilir nüfus, bir yandan
tüketimine talip olduklarý ürünleri daha yüksek fiyattan satýn almak zorunda kalacaklar, diðer yandan artan ÖTVyi ödemek durumunda kalacaklardýr.
Ýkinci adým ise, ithalatýn azaltýlmasý amacýyla, ithal mallarý tutkunu küçük-burjuvalarýn kredi kartlarý kullanýmýndan vergi almaktýr. Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu kesintisi adý altýnda alýnan bu vergi, bugün
1,2 katrilyon liradýr.
Üçüncü adým ise, kredi kartý faiz oranlarýnýn yükseltilmesidir. Cari iþlemler açýðýnýn
büyümesiyle birlikte dolarýn deðer kazanmasý karþýsýnda açýk pozisyonlarýný kapatmakta zorlanan bankalarýn kredi kartý faiz
oranlarýný daha yükselterek kendilerini olasý krize karþý korumaya almalarý kaçýnýlmazdýr. Birleþik faiz hesabýyla %100leri geçen
kredi kartý faiz oranlarýnýn daha da yükselmesinin bir sonucu da, küçük-burjuvalarýn
ithal mallarý tüketiminin azalmasý olacaktýr.
Bugün için piyasalardaki hareketlilik yeni
bir Þubat 2001 krizine dönüþmemiþtir. Yetkililerin ve medya ekonomistlerinin deðerlendirmesine göre, böyle bir krize girilmemesi için yukardaki uygulamalar kararlýlýkla sürdürülmek zorundadýr. Bu da þok
edici kriz ortamýnda küçük-burjuvalarýn gelirlerinin düþürülmesinden önce, küçük ve
daha az hissedilir biçimde süreç olarak düþürülmesi demektir. Dün bu süreçten kurtulabilmek için önlerine yem olarak atýlan
köylüleri harcamakta bir an tereddüt etmeyen küçük-burjuvalarýn önüne, bugün iþsizler ve iþportacýlar atýlmaktadýr. Cari iþlemler açýðýnýn sorumlularý kurbanlar haline gelirken, önlerine yem olarak atýlan bir önceki dönemin kurbanlarýnýn (iþsizler) ne kadar
caný kaldýðýnýn bile farkýnda deðillerdir. Ýslamcý esnafýn rýzkýný kapmakla suçlanan iþportacýlar, ithal malý tutkunu küçük-burjuvalara yem edilmeye çalýþýlýrken, borsanýn
her dalgalanmasýyla, hazine bonolarýnýn faiz
oranlarýnýn her yükseliþiyle paralarýný kaybedenler, aðýzlarýndan salyalar akýtarak yeme
daha da çok saldýracaklardýr.
Ýþte borsanýn geldiði yer burasýdýr.
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Ýþkenceyi Bile
Düþünme Zamaný
(II)

Öfkenin doruða çýktýðý bu sonbahar ayýnda, bir liberal bile iþkenceyi düþünebilme çizgisine geldiðini görebiliyor. Tamam, lastik hortumlardan filan sözetmiyorum. En azýndan burada, yani ABDde bunlar olamaz. Ama, Amerikan tarihinin en
büyük suçuyla ilgili soruþturmayý harekete geçirecek birþeyler yapýlmalý. Þu anda,
11 Eylül intihar uçaðý kaçýrma eylemlerinin 4 zanlýsý da, konuþmayý reddediyorlar.
Bunlarý, en azýndan psikolojik iþkenceye tabi tutamaz mýyýz? Örneðin, silahlý
kuvvetlerimizin Panamada veya baþka yerlerde denediði ölen tavþanlarýn çýðlýklarý ve yüksek volümlü rap müziði dinletme gibi yöntemler uygulayabiliriz. Ya da,
gerçek serumu adlý sývýyý, bu kiþilere zorla zerketme gibi birþey yapýlamaz mý?
Bazýlarýmýz, kanunlarýn uygulanmasý konusundaki düþüncelerimizin deðiþmemesi
gerektiðini söylüyorlar. Ama bu kiþiler ne yazýk ki, 11 Eylül öncesi zamanlarda
kalmýþlar. Halbuki, artýk ayný ülkede, yani 10 Eylül Amerikasýnda yaþamýyoruz...
Bazý iþkence yöntemleri gerçekten iþe yarar. Örneðin, 1980li yýllarýn azýlý teröristi Abu Nidali çözmek için Ürdünlüler, ailesini tehdit etme yöntemini kullandýlar.
1993 yýlýndaki Dünya Ticaret Merkezi saldýrýsýnýn arkasýndakileri çözmek için Filipinliler, zanlýlardan birini Ýsraile teslim etmekle tehdit ettiler. Büyük acýlar içeren
Ýslami adalet de, Müslümanlarýn boyun eðecekleri bir tehdit olabilir.
Fiziki iþkenceyi yasal hale getiremeyiz. Bu Amerikan deðerlerine aykýrýdýr. Ama
þu anda bile, dünya çapýnda insan haklarý ihlallerine karþý çýkarken, bir yandan
da teröre karþý mücadele yöntemleri konusunda biraz daha esnek düþünebilmeliyiz.
Örneðin, mahkeme kararý ile psikolojik iþkence uygulayabilmek gibi. Ya da, bazý
zanlýlarý, biraz daha acýmasýz olabilen müttefiklerimize teslim edebilmek gibi. Biraz ikiyüzlülük gibi görünse bile.
Öyle ya, hiç kimse bu iþlerin nezaket içinde olacaðýný söylemedi.
[Jonathan Alter, Time to Think About Torture, Newsweek, 5 Kasým 2001.]
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J. Alterin 11 Eylül olaylarý sonrasýnda yayýnlanan bu yazýsýný Kurtuluþ Cephesinin 64.
sayýsýnda yayýnlamamýzýn üzerinden iki buçuk yýl geçtikten sonra Baðdattaki Ebu Garib cezaevinde Amerikan askerlerinin yaptýðý
iþkencenin fotoðraflarý basýnda yer aldý. Ebu
Garib cezaevindeki iþkence fotoðraflarý pek
çok kiþiyi þok ederken, J. Alterin yazýsýyla iþkencenin Amerikan emperyalizminin
terörizme karþý savaþýnýn en temel aracý
haline getirildiðini hiç kimse anýmsamadýðý
gibi, iþkencenin Amerikan emperyalizminin

kontra-gerilla yöntemlerinin asli unsuru olduðu ise bilinmezlikten gelindi.
Celal Talabani gibi, Amerikan emperyalizminin Irak iþgaliyle kendilerine yeni fýrsatlar çýktýðýný düþünenler ise, Ebu Garib cezaevindeki iþkencelerin abartýlmamasý gerektiðini, böyle þeylerin heryerde olduðunu
söyleyerek iþkencenin savunucusu olarak
ortaya çýktýlar.
Ebu Garib cezaevinde Amerikan askerlerinin yaptýðý iþkence fotoðraflarý karþýsýnda
gösterilen tepki ise iki yönlü oldu.
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Bir kýsým medya mensuplarý, insaniliklerini anýmsayarak iþkence olayýný lanetlerken; medyada yer tutmuþ solcu eskileri ise, ama Türkiyede de iþkence yapýldý, bunlarý da unutmamak gerekir sözleriyle baþlayan yorumlar yayýnladýlar.
Bunlar içinde en ünlüsü olarak Murat
Belge, Radikal sayfalarýnda Ebu Garib cezaevindeki iþkence fotoðraflarýndan yola çýkarak bizdeki iþkenceye dikkatleri çekerken
Amerikan demokrasisinin üstünlüðünü ve
bizim gibilerle arasýndaki farký göstermeye
özen göstermiþtir:
Irakta yýkýlan rejim kimsenin demokratik bir garantiye sahip olmadýðý, iktidarýn kendi yapabilecekleri
konusunda sýnýr tanýmadýðý ve zaten
yaptýklarý konusunda da hesap vermediði bir rejimdi. Þimdi onu yýkmýþ
olan ABDnin baþta bu müdahalesinin kendisi olmak üzere, bütün davranýþlarýný kötü ve yanlýþ bulabiliriz.
Hapishanede olanlarsa, devrilen Saddamý da gölgede býrakacak bir diyabolizm düzeyine ulaþmýþ olabilir. Bütün bunlara raðmen, ABDnin rejimi,
insanlar bu gibi durumlardan tedirgin
olduðu anda, onlara istedikleri gibi
hesap sorma, suçu araþtýrma, saptama ve cezalandýrma imkânlarýný veren bir sistem üstüne oturuyor. Bu da
zaten demokrasi ile diktatörlük arasýndaki fark.*
Böylece Amerikan askerlerinin Ebu Garib cezaevinde yaptýklarý iþkenceler, hümanist açýdan kabul edilemez ilan edilirken,
demokratik açýdan Amerikan emperyalizminin üstünlüðünün göstergesi olarak sunulmaya çalýþýlmýþtýr.
O Amerikan emperyalizmi ki, tink-tank
kuruluþlarýyla ürettiði pasifikasyon yöntemlerini dünyanýn her yerinde pervasýzca kullanmýþ ve kullandýrtmýþtýr. Her yerde ve her
durumda halk kitlelerinin emperyalizme ve
onun iþbirlikçi iktidarlarýna karþý mücadelelerini pasifize etmek için iþkence temel
araç olarak kullanýlmýþtýr. Özellikle CIA ve
Pentagon tink-tank kuruluþlarýnca üretilen
ve 1970 sonlarýnda geliþtirilen iþkence yöntemleri Türkiyeden Brezilyaya, Arjantinden
Filistine kadar heryerde uygulanmýþtýr. Þehir
* Murat Belge, Tanýk sandalyesinde Rumsfeld, Radikal, 9 Mayýs 2004.

gerillasýna karþý geliþtirilen bu yeni iþkence
yöntemi, iþkence yapýlandan bilgi almayý
amaçlamamaktadýr.
Bu yeni yöntemi Gerilla Bilanço Çýkarýyor kitabýnda G. Weber þöyle anlatmaktadýr:
Askerlerin terörü insanlarýn beyinlerinde derin izler býraktý. Ýþkence
sadece bilgi almaya hizmet etmemiþti ki, sorgulamadan da iþkence yapýlmýþtý ya da saçma sorular sorulmuþtu. Hedef tutukluyu kýrmak, aþaðýlamak, onu insanlýðýndan yoksun býrakmak, kimliðini yok etmekti. O, bir
numara olmuþtu, yerde yatan ve gereksinimlerini denetimsiz yapan, kokan, sakallý ve vahþi bir canavar. Ýþkencenin kurbaný sadece tutuklu deðildi, böylece tüm ailesi ve sosyal
çevresi de cezalandýrýlýyordu.
Ýþte Amerikan iþgal güçlerinin Irakta
yaptýklarý iþkence fotoðraflarýnýn gösterdiði
gerçek budur.
Bu yöntemler ülkemizde 12 Eylül döneminde en yaygýn biçimde gözaltý koþullarýnda uygulanmýþtýr. Gözaltý süresini 90 güne
çýkartarak baþlatýlan bu uygulama örgüt
üyelerini yakalama amacýndan daha çok,
gözaltýna alýnan kiþileri kiþiliksizleþtirmeyi
amaçlamýþtýr. Üç milyon kiþi 12 Eylül döneminde bu uygulamaya maruz kalmýþtýr.
Uygulamanýn ikinci aþamasý ise cezaevlerinde yürütülmüþtür. Askeri cezaevlerinde,
E-tipi, F-tipi cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler ayný kiþiliksizleþtirmeye yönelik
iþkencelere maruz kalmýþlardýr.
Bugün Amerikan emperyalizminin Guantanamoda, Ebu Garibte, Afganistanda uyguladýðý iþkence yöntemleri en geniþ biçimde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde test edilmiþ
tir.
Bu testin sonuçlarýný G. Weber LatinAmerika ölçeðinde þöyle anlatmaktadýr:
Sürekli iþkence görme tehdidi,
toplum tarafýndan içselleþtirildi ve bir
öz savunma olarak uyumlu bir sosyal
davranýþa yol açtý. Bütün halk felce
uðruyor deniliyor insan haklarý örgütü SERPAJýn bir analizinde ve devam
ediliyor: Bu, protestonun taþýdýðý riziko, toplumsal hareketlenmenin taþýdýðý rizikonun bilinmesi sonucu ortaya çýkan korkunç bir öðrenme sürecinin sonucudur.
Bugün sol kelime hazinesinden
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sosyalizm ve devrim gibi kelimeler
kaybolmuþ vaziyette, herkes barýþtan, demokrasiden ve çoðulculuktan bahsediyor.
Ebu Garib cezaevinde çekilen fotoðraflarda görüldüðü gibi, Iraklý tutsaklara yapýlan
(en hafif deyimle) aþaðýlayýcý davranýþlar geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde test edilmiþ pasifikasyon yöntemlerinin doðrudan Amerikan
askerleri tarafýndan uygulanmasýndan ibarettir.
Amerikan emperyalizminin geliþtirdiði ve
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yýllarca uygulattýðý bu yeni pasifikasyon amaçlý iþkence
yöntemleri karþýsýnda tek tek olaylarý ele almak, bunlarýn sorumlularýnýn cezalandýrýlmasý talebinde bulunmak ve geleneksel hümanist söylemlerle karþý çýkmak, pasifikasyonun gerçekleþmesine hizmet etmek anlamýna gelmektedir. Sorun, fiziki ya da psikolojik iþkence yapýlmasý deðil, iþkence aracýlýðýyla tutsaklarýn ve çevresinin terörize
edilmesidir. Amacýn tutukluyu kýrmak, aþaðýlamak, onu insanlýðýndan yoksun býrakmak, kimliðini yok etmek olduðu unutulmamalýdýr.
Ve yine unutulmamalýdýr ki, emperyalist
ülkelerin kamuoyunun önemli bir kesimi
terörizme karþý savaþta, J. Alterin yazýsýnda ifade edildiði gibi, iþkencenin yapýlmasýný
desteklemektedirler. Bundan daha önemlisi ise, Amerikan emperyalizminin resmi hukukçularýnýn, terörizme karþý savaþ çerçevesinde uluslararasý hukuk kurallarýnýn geçerli olmadýðýný, dolayýsýyla iþkence yapýlmasýnýn önünde herhangi bir hukuki engel
bulunmadýðýný resmen belirtmiþ olmalarýdýr.
Bunun en açýk örneði, ABD Adalet Bakanlýðý hukukçularýnýn Pentagona verdikleri bilgi notlarýnda görülmektedir.
Pentagona gönderilen John Yoo ve Robert J. Delahunty imzalý 9 Ocak 2002 tarihli
bilgi notunda, Uluslararasý hukuk kurallarý

&

* US Depertment of Justice Office of Legal Counsel, Memorandum for W. J. Haynes, January 9,
2002.

Amerikan federal yasalarýnýn altýnda bir statüye sahip olduklarý için, ABD ordusunun teröre karþý savaþý sýrasýnda ve tutuklulara muamelede uluslararasý hukuka uymak zorunda olmadýklarý* belirtilmektedir. Böylece
ABD Kara Kuvvetleri Komutanlýðý FM 90 seri
numaralý sahra talimatnamesine (US Army
Field Manual) göre her türlü iþkencenin yapýlmasýnýn yasal gerekçesi oluþturulmuþ bulunmaktadýr.
Diðer yandan tutsaklarý aþaðýlayan, onlarý insanlýðýndan yoksun býrakan, kimliðini
yok etmeyi amaçlayan uygulamalar psikolojik iþkence olarak fiziki iþkenceden ayrýlmaya çalýþýlmakta ve meþrulaþtýrýlmaktadýr. Böylece özel uzmanlýk alaný haline getirilmiþ olan fiziki iþkence yapanlar, yani
sorgucularýn yanýnda, her türden devlet
güvenlik görevlisini (asker ve polisi) kapsayan psikolojik iþkence timleri oluþturulmaktadýr. Bu psikolojik iþkence timleri,
sözcüðün günlük kullanýmýyla, sýradan asker ve polisten oluþmaktadýr. Ülkemizde 12
Eylül döneminde gözaltý yerlerinde ve askeri
cezaevlerinde sýradan erlere yaptýrýlan iþkenceler bunun en somut örneðidir. Bunlarýn binlercesi bugün toplumun içinde yaþamaktadýrlar.
Bu gerçeklik içinde, bugün, iþkenceye
karþý mücadele, iþkencecilerin teþhiri, yargýlanmasý ve cezalandýrýlmasýyla sýnýrlandýrýlamaz. Artýk iþkencenin bizzat kendisi ve
mantýðý iþkencecinin önüne geçmiþtir. Bu
süreçte, iþkenceyi, her ne süretle olursa olsun meþrulaþtýran, haklý göstermeye çalýþan
her türlü görüþ ve zihniyet sahipleri iþkenceci ile eþdeðer hale gelmiþtir. Bu görüþ ve
zihniyet sahiplerinin hukukçu ya da medya mensubu olmalarý bu gerçeði deðiþtirmemektedir. Onlar da, bu zihniyetleriyle iþkencecilerle ayný kaderi paylaþmak durumundadýrlar.
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Büyük Ortadoðu Projesi,
NATO Zirvesi
ve Ilýmlý Ýslama Dair

Kurtuluþ Cephesinin Ocak-Þubat 2004
tarihli 77. sayýsýnda, Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoðu Projesine iliþkin
olarak Yeni Þafak gazetesinde 1 Þubat tarihinde yayýnlanan bir haber-yorum üzerine
bir deðerlendirme yayýnladýk. Yazýmýzýn yayýnlandýðý tarihten itibaren Büyük Ortadoðu
Projesi neredeyse tüm medyanýn en gözde konusu haline geldi. Tüm köþe yazarlarý
Büyük Ortadoðu Projesine iliþkin yazýlar
kaleme alýrken, ýlýmlý islam kavramý giderek politik söylemin odak noktasýna yerleþti.
Ancak þeriatçý kesimler, Yeni Þafak gazetesinin Amerikan emperyalizminin Büyük
Ortadoðu Projesini olumlayan haber-yorumu karþýsýnda tam bir þaþkýnlýk içine düþtüler. Yeni Þafak gazetesinin manþetten verdiði haber-yorumunun, birkaç ama dýþýnda, tümüyle Büyük Ortadoðu Projesini
olumlamasý ve bu projenin kendileri için yeni fýrsatlar yaratacaðý düþüncesini iþlemesi
þeriatçý kesimleri, tüm politikalarýný yeniden
gözden geçirmeye zorladý. Haber-yorumda
Büyük Ortadoðu Projesinin biraz Ýsrail
planý koktuðu yolundaki yorumdan yola çýkan birkaç islamcý yazar (þeriatçý yazar)
utangaç biçimde itirazlar kaleme alýrken, geri kalanlarý tepkileri izlemekle yetindiler.
Tepkilerin yoðunlaþmasý üzerine tüm þeriatçý yazarlarýn ve þeriatçý medyanýn Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoðu
Projesine tavýr almalarýyla, proje, þeriatçý
kesimlerin geleneksel Amerikan karþýtlýðýnýn
ajitatif söylemi haline dönüþtü. Böylece Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn yayýn organý Yeni Þafak gazetesinin kendileri için

yeni fýrsatlar yaratacaðý düþüncesiyle manþetine taþýdýðý Büyük Ortadoðu Projesi BOP
laþtý.
Þeriatçý kesimlerin medya sözcüleri
kendileri için büyük ve yeni fýrsatlar yaratacaðýný düþündükleri Büyük Ortadoðu Projesini büyük piþkinlikle yerden yere vururlarken, Yeni Þafakýn manþetinde yer alan
haber-yorumu unutmuþ görünmektedirler.
Bu haber-yorum Yeni Þafakýn manþetinde
þöyle yer almýþtý:
Amerikanýn Yeni Projesi
Türkiye modelli Büyük Ortadoðu
ABD Baþkaný George Bushun,
Baþbakan Erdoðan ile görüþmesinde
gündeme getirdiði, Büyük Ortadoðu
Projesinde Türkiye merkez konumunda ele alýnýyor. ABDnin bu çerçevede Türkiyeden imam, vaaz,
müftü gibi yetiþmiþ din görevlilerinin
Ortadoðuya gitmesini istediði ortaya
çýktý.
ABDnin bu projeyle üç amaç belirlediði vurgulandý. Bunlar Müslüman
ülkelerde demokrasinin yaygýnlaþtýrýlmasý, serbest piyasa ekonomisinin
geliþtirilmesi, radikal dini gruplarýn örgütlenmelerinin önlenmesi, Ýslami
terör kavramýnýn önüne geçilmesi.
Haber-yorum ABD, imam-hatip istiyor
alt baþlýðýyla Amerikan emperyalizminin
imam, vaaz, müftü isteði bir kez daha vurgulandýktan sonra þöyle devam ediliyordu:
Merkez Ýsrail mi Ýstanbul mu?
Büyük Ortadoðu projesi, Türkiyeye merkezi rol alacaðý þeklinde
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sunuluyor. Bu teklif, Türkiyenin de
Ýslam ülkeleri ve Orta Asyaya yönelik projeleriyle örtüþtüðü için büyük
destek buluyor. Ancak projenin fikir
babasýnýn Ýsrail olmasý kafalarý karýþtýrýyor.
Türkiye ne yapmalý
Uluslararasý iliþkiler uzmanlarý ve
stratejistler, Türkiyenin bu projeye
dikkatli yaklaþmasý ve merkezi Türkiye olacak bir Büyük Ortadoðu
projesi için daima teyakkuzda bir dýþ
politika izlemesi gerektiði uyarýsýnda
bulunuyorlar. Uzmanlar, bu projenin
çok uzun süreli bir proje olduðunu
da hatýrlatarak, bu teyakkuz ve güçlü
pazarlýk durumunun hükümetlerle
deðiþmemesi gerektiðinin de altýný çiziyorlar.
Görüldüðü gibi, Yeni Þafak gazetesinin
manþetine çýkardýðý Büyük Ortadoðu Projesine iliþkin haber-yorum, Türkiyenin de
Ýslam ülkeleri ve Orta Asyaya yönelik projeleriyle örtüþtüðü için büyük destek gördüðünü ve Türkiye merkezli olmasý koþuluyla projenin desteklenmesi gerektiðini savunmaktadýr.
Bu durumu Kurtuluþ Cephesinin OcakÞubat 2004 tarihli 77. sayýsýnda þöyle deðerlendirdik:
Amerikan emperyalizminin enerji ve su kaynaklarýnýn güvenliðini garanti altýna almak olarak özetlenebilecek stratejisinin yeni adý Büyük Ortadoðu olmaktadýr.
Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý, Necip Fazýldan aldýklarý Büyük
Doðu hayaline, Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoðu planlarýyla daha fazla yaklaþtýklarýný düþünerek bu planýn asli öðesi olmaya soyunmuþlardýr.
Onlarýn sanýsýna göre, Amerikan
emperyalizminin Ortadoðuyu yeniden þekillendirebilmesi için, laiklik
ile islamiyeti en iyi biçimde kaynaþtýrmýþ Türkiye bir model ülke olarak
alýnacaksa, ýlýmlý islam yönetimi daha iyi bir model olabilecektir. Onlara
göre, kendilerinin temsil ettiði ýlýmlý
islam, Büyük Ortadoðunun ideolojik temeli iþlevini görmelidir. Ancak
onlar Büyük Ortadoðunun coðrafi
sýnýrlamadan çýkartýlarak, Kafkaslar
ve Orta-Asya ülkelerini de içine ala-

rak geniþ bir çerçeveye, yani Necip
Fazýl üstadlarýnýn Büyük Doðu çerçevesine oturtulmasýnýn daha doðru
olacaðýný düþünmektedirler.
Böylece Türkiyede iktidarý ele
geçirecek olan Büyük Doðucularýn
ÝBDA kýtalarýyla doðunun fethi teorisinden, Amerikan emperyalizminin
kýtalarýyla büyük doðunun kendi önlerine serilmesi beklentisine geçmiþlerdir. Bunun için tek yapmalarý gereken ýlýmlý islamcý portresi çizmekten
ibarettir. Bu amaçla, yýllardýr Türkiyede tedrisatýný yaptýklarý takiyyeyi
uluslararasý planda sürdürmek yeterli olacaktýr. Amerikan emperyalizminin her dediðini yerine getirerek ona
þirin gözükmek, dalkavukluk yapmak, amaca ulaþmanýn basit araçlarýdýr.*
Ýþte bu bakýþ açýsýyla Tayyip Erdoðan ve
mehteran takýmý, Amerikan emperyalizminin istekleri doðrultusunda Kýbrýsta kazý-kazan süreci baþlatmýþtýr. Ardýndan Colin Powellýn Türkiyeyi islam cumhuriyeti olarak tanýmladýðý açýklamasý gelmiþtir. Ancak
Nisan ayýna girildiðinde Fellucedeki silahlý
direniþin þiddetlenmesi ve giderek Amerikan emperyalizminin Irak iþgalini içinden çýkýlamaz hale getirmesi þeriatçý kesimlerin
umutlarýný önemli ölçüde kýrmýþtýr. Yine de
can çýkmayýnca huy çýkmadýðýndan bu kesimler yeni beklentilere yönelmiþlerdir. Ýþte
bu beklentilerin yoðunlaþtýðý yer, NATOnun
Ýstanbul zirvesi olmaktadýr.
Þeriatçý kesimin tink-tankcýlarý (ya da
stratejik araþtýrma uzmanlarý) Ýstanbuldaki
NATO zirvesinden emperyalist ülkeler arasýnda bir uzlaþmanýn ortaya çýkacaðýný beklemektedirler. Özellikle Fransa-Almanya ile
ABD-Ýngiltere arasýnda Ortadoðunun NATO
görev alanýna alýnmasýný saðlayacak bir uzlaþma sonucu, ýlýmlý islam portresi çizen
AKP mehteran takýmýnýn önünün açýlacaðý
beklenmektedir. Bu öylesine bir beklenti haline gelmiþtir ki, AKP iktidarý, piyasalarda
baþlayan dalgalanmalarý bile önemsememektedir. Ne de olsa Türkiye merkezli Büyük Ortadoðu Projesi ýlýmlý islamýn önüne
büyük bir pazar açacaktýr.
Neredeyse AKP saflarýnda yer alan tüm
* Kurtuluþ Cephesi, Necip Fazýlýn Büyük Doðusundan ABDnin Büyük Ortadoðusuna, Sayý: 77, OcakÞubat 2004.
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þeriatçý kesim (medyasýndan sermaye
kesimlerine kadar) Büyük Ortadoðu Pazarý hayaliyle ýlýmlý islama doðru yelken açmakta tereddüt etmemiþlerdir. Ama bütün
sorun, Amerikan emperyalizmi dýþýnda hiç
kimsenin bilmediði bu ýlýmlý islamýn ne olduðu ve sýnýrlarýnýn nereye kadar uzandýðýdýr.
Þeriatçýlara muhafazakar demokrat tanýmý getirerek imajmakerlýk yapan Tayyip
Erdoðanýn danýþmaný Yalçýn Akdoðanýn
Devlet mi toplumu Müslümanlaþtýrmalý;
Müslüman toplum mu devleti dinileþtirmeli;
yoksa her ikisi de mi birbirini ideolojik bir
dönüþüme tâbi tutmamalý? þeklinde formüle ettiði ve sonuçta devletin ve toplumun
birbirini ideolojik bir dönüþüme tabi tutmamalýyla sonuçlandýrdýðý ýlýmlý islam çerçevesi dýþýnda ortada bir ölçü bulunmamaktadýr. Ama bu ölçü de fazla akademik
olduðundan pratik bir deðere sahip deðildir. Dolayýsýyla, pragmatizm, ýlýmlý islam
portresi çizebilmenin tek yolu haline gelmiþtir. Bugün için, devletin yürütme gücünü
elinde tutan AKP, bu devlet gücüyle, YÖK
yasasý deðiþikliðiyle hem devleti hem toplumu dinileþtirmeye yönelmiþtir. Böylece Yalçýn Akdoðanýn akademik teorisi fiilen ortadan kalkmýþtýr.
Þimdi sorun, Amerikan emperyalizminin
ýlýmlý islamý ile AKPnin ýlýmlý islam yöneliminin ne denli çakýþýp çakýþmayacaðýna
dönüþmüþtür. Ve þeriatçý kesim NATO zirvesine gelecek olan W. Bushtan bu sorunun cevabýný beklemektedirler.
Bu koþullarda laik kesimin vurucu gücü olarak sunulan Genelkurmay, bir yandan AKPnin imam-hatiplere iliþkin anayasa
deðiþikliðine açýktan muhalefet ederken, diðer yandan eski askeri ihaleleri iptal etmiþtir.
Genelkurmayýn imam-hatiplere iliþkin
açýklamasý dolarýn %20 deðer kazanmasýyla beklenen sonucunu verirken, askeri ihalelerin iptal edilmesi sadece M. Ali Briandý
harekete geçiren bir iþleve sahip olmuþtur.
Ýptal edilen askeri ihaleler ortak proje
kapsamýnda yerli katký ile üretilecek saldýrý helikopterleri ile tanklara iliþkindir. Ortak proje ile üretilecek 1.000 adet tank yerine doðrudan üretici firmadan 250 tank
ve 145 saldýrý helikopteri yerine 90 helikopter alýnmasýna karar verilmiþtir. Saldýrý helikopteri için her ikisi de Amerikan þirketi
olan King Cobra üreticisi Bell ile Apachenin
üreticisi Boeing sözkonusuyken; ana mu-

harebe tanký adaylarý Abrams A1 tanklarýnýn üreticisi Amerikan General Dynamics
Co. ile Leopard 2 tanklarýnýn üreticisi Alman
Krauss-Maffei Wegmann olmaktadýr. Aðustos 2003de Bell þirketi ile King Cobra için
prensip anlaþmasý yapýldýðý için ihalenin
en önemli kesimi tanklar olmaktadýr.
Abrams ya da Leopard tanklarýndan hangisinin alýnacaðýna iliþkin karar Türkiye ile
ABD ve Almanya arasýndaki iliþkileri belirleyecek niteliktedir. Özellikle ekonomik durgunluk içinde bulunan Almanya için Leopard tanklarýnýn satýþý büyük öneme sahiptir. Öyle ki, Claudia Rothun son Türkiye ziyareti sýrasýnda Yeþiller Partisi adýna Türkiyeye silah satýþýný engellemeyeceklerine
iliþkin açýklama bu konunun Almanya için
ne denli önemli olduðunu göstermeye yetmektedir.*
Böylece Genelkurmay ortak proje ihalelerini iptal ederek doðrudan alýma karar
vermekle ýlýmlý islamýn tanýmýna ve sýnýrýna iliþkin önemli bir araç ele geçirmiþtir.
NATO zirvesi öncesinde alýnan bu karar, þeriatçý kesimin NATO zirvesine iliþkin beklentilerinin önünü büyük ölçüde kesecek niteliktedir.
Diðer yandan saldýrý helikopteri ve ana
muharebe tanký alýmlarýnýn hýzlandýrýlmasý,
ayný zamanda sýnýr ötesi harekâtlarda yer
alýnmasýnýn bir hazýrlýðý niteliðindedir. NATO
zirvesinden, Almanya-Fransa ile ÝngiltereABD arasýnda NATOnun görev alanlarýnýn
Ortadoðuyu kapsayacak biçimde geniþletilmesine iliþkin ortak bir kararýn çýkmasý beklenmemekle birlikte, pazarlýklarýn her düzeyde sürdürüldüðü açýktýr. Emperyalist ülkelerin kendi aralarýnda Ortadoðunun paylaþýmýna iliþkin varacaklarý uzlaþmaya paralel olarak Türk ordusunun savaþ alanlarýna gönderilmesi gündeme gelecektir. Emperyalist ülkeler arasýnda uzlaþma saðlandýðý
koþullarda emperyalist iþgal güçlerinin yanýnda yer alacak olan Türk ordusunun gerekli altyapýsý bu ihalelerle tamamlanmaktadýr. Böylece sorun, Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak þekline
dönüþmektedir. Bu da ýlýmlý islama iliþkin
Amerikan emperyalizminin tutumuyla belirlenecektir.
* Her tank ve uçak ihalesi öncesinde Alman Yeþiller
Partisinin Kürt sorunu üzerine giriþimlerini yoðunlaþtýrmasý neredeyse bir politik gelenek haline gelmiþtir. Claudia Rothun son Leyla Zana þovu bunun
son örneðidir.
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1 Mayýsta
Neredeydiniz?
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2004 1 Mayýsýnda bir ilk gerçekleþmiþtir. Sol kendisini Abide-i Hürriyet meydanýna hapseden zihniyeti ve zincirleri kýrarak,
1 Mayýsta Taksimde sloganlarýyla Saraçhane-Yenikapý arasýndaki güzergahta 1 Mayýsý kutlamýþtýr. Ekmek ve Adelet dergisinin
sözleriyle ifade edersek, Taksim coþkusuyla
Saraçhanede onbinler toplanmýþtýr. Yine
kendi sözleriyle, Taksime çýkmak þimdilik
yarým kalmýþ bir coþku olsa da, Abide-i
Hürriyet kapanýndan çýkýlmýþ. olmasý, 1 Mayýsýn statükodan kurtarýlmasý bile coþkuyu
yükselten bir etkendi.*
Bu yýlký 1 Mayýsý, Çaðlayan statükosunun kýrýlýþ günü**, Abide-i Hürriyet kapanýndan çýkýþ günü ilan eden sol medyada
þunlar yazýldý:
Mitinge katýlanlar, Saraçhaneden
Fatihe kadar uzanan kortejler oluþturdu. Mitinge katýlanlarýn sayýsý, toparlanmanýn tamamlanmasýyla 40
bini buldu.
ESP, 1500 kiþilik kitlesi, BEKSAV
sokak bandosu takýmý, bayraklarý,
Marks, Engels, Lenin, Stalin portreleri ve NATOya geçit yok, kahrolsun
emperyalizm pankartýyla alanda ve
yürüyüþte yer aldý...
MLKP militanlarýndan gösteri
Saraçhaneden Yenikapýya yapýlan yürüyüþ sýrasýnda yaklaþýk 100
Marksist Leninist Komünist Parti militaný, Dünyayý sosyalizm kurtaracak/
MLKP ve Komünist Gençlik Örgütü

pankartlarýný açarak, bir yürüyüþ gerçekleþtirdiler. Yüzlerinde fularlarý ve
ellerinde MLKP bayraklarýyla yürüyen
MLKP militanlarý, Devrimin zaferi için
yaþasýn MLKP, Ýþçiler partiye MLKP
ye, Gençliðin gücü Komünist Gençlik Örgütü, Kadýnlar partiye MLKP
ye sloganlarýný haykýrdýlar... MLKP
militanlarýnýn gösterisi çevredeki halk
ve yürüyüþe katýlan kortejler tarafýndan ilgi ve heyecanla izlendi.***
Ayný Atýlým çevresi, kendi deyiþleriyle
marksist leninist komünistler bir yýl önce
Abide-i Hürriyet kapanýnda yapýlan 1 Mayýs
için de þunlarý yazmýþlardý:
1 Mayýs Sosyalizme iþaret etti
80 bin emekçinin mücadeleci duruþuyla þekillenen Ýstanbul 1 Mayýsýnda devrim ve sosyalizm sloganlarý en
yaygýn atýlan sloganlar oldu...
Alanda görselliði ve disipliniyle
göz dolduran ESP korteji, Dünyayý
sosyalizm kurtaracak pankartý ve
dinmeyen Tek yol devrim, kahrolsun
kapitalizm sloganlarýyla sosyalizme
olan özlemi gösterdi. Baretleriyle iþçileri, kadýnlarý ve gençleri, kýsacasý
7den 70e her yaþtan 2500 emekçiyi
biraraya getiren ESP korteji, komünistlerin nitel bir sýçrama sürecinde,
halklaþmakta olduðuna iþaret ediyordu..****
Görüldüðü gibi, 2003de alanda görselliði ve disipliniyle göz dolduran ESP korteji

* Ekmek ve Adalet, Sayý: 109, 9 Mayýs 2004.
** Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atýlým, Sayý: 1, 8
Mayýs 2004.

*** Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atýlým, Sayý: 1, 8
Mayýs 2004.
**** Yeni Atýlým, Sayý: 83, 1 Mayýs 2003.
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80 bin emekçinin içinde 2.500 kiþilik bir
güç oluþturarak halklaþmakta iken, 2004
yýlýnýn 1 Mayýsýnda, biraz fire vererek 1.500
kiþilik bir halklaþmakla yetinmek durumunda kalmýþlardýr. Bu ilerleme karþýsýnda söylenebilecek fazlaca birþey de yoktur.
2003den 2004e gelindiðinde emekçilerin
sayýsý yarýyarýya azaldýðý halde, ESP kortejinin sayýsý daha az azalmýþtýr. Bu da, emekçilerin kan kaybýna karþýlýk, kendi güçlerini daha iyi koruduklarýnýn kanýtýdýr!
Diðer bir sol medyada ise 2004 1 Mayýsý þöyle anlatýlmaktadýr:
Taksim coþkusuyla Saraçhane
de onbinler toplandý
1 Mayýsýn Cephesiz olmayacaðý,
herþeye raðmen kýzýlbayraklarýn alanlarda dalgalandýrýlacaðý bir kez daha
ortaya çýktý. Son ana kadar yaþanan
alan belirsizliði nedeniyle HÖC kortejine katýlacak olan bir çok insan
Abide-i Hürriyette Kýzýlbayraklýlarý
ararken, Saraçhanede oluþturulan
kortejde 4500 kiþi, kortejlerin ilk oluþturulmaya baþlandýðý andan itibaren
Kurtuluþ kavgada, zafer cephede,
Mahir, Hüseyin, Ulaþ, Kurtuluþa Kadar Savaþ sloganlarýný haykýrdý. Saatlerce hiç susmayan HÖC korteji,1 Nisan terörüne verilmiþ en net cevaptý.*
1 Mayýsýn henüz statükodan kurtarýlmadýðý 2003 yýlýnda ise, ayný sol medyada
(Ekmek ve Adalet) þunlar yazýlmýþtý:
2003 1 Mayýsý 50 bine yakýn katýlýmla adýna yaraþýr þekilde coþkuyla
kutlandý... Ve halkýn her kesiminden
korteje gelen, alanlarýný taþýdýklarý
pankartlarla ifade eden gecekondulular, gençlik, devrimci gazeteciler,
memurlar, iþçiler, hukukçular, sanatçýlar... 7 bin kiþilik bir kýzýlbayrak denizi oluþturuyor. Dillerinde sloganlarý,
ellerinde dalgalanan binlerce kýzýlbayraklarý ile alaný kýzýla boyamak, 1 Mayýs bizimdir, 1 Mayýs kýzýldýr demek
için meydana dalga dalga yürüyorlar.**
2003 1 Mayýsýna katýlanlara iliþkin Ekmek ve Adaletin verdiði sayýlarla Yeni Atýlýmýn verdiði sayýlar pek çakýþmasa da, Ek* Ekmek ve Adalet, Sayý: 109, 9 Mayýs 2004.
** Ekmek ve Adalet, Sayý: 59, 4 Mayýs 2003.

mek ve Adalet verilerine göre, bu kesimin
(HÖC) 50.000e 7.000 olan 2003 sayýsal deðeri, 2004de 40.000e 4.500 olmuþtur.
Burada sol medyanýn haberlerinden
yola çýkarak, 1 Mayýslarda kimin ne kadar
kiþi yürüttüðünü ve yýllýk olarak bu sayýlarýn
nasýl deðiþkenlikler gösterdiðini irdelemek
durumunda deðiliz. Ayný þekilde bu sayýsal
deðiþkenliklerin nedenleri de bu yazýmýzýn
içeriðini oluþturmamaktadýr. Görülen odur
ki, 1 Mayýslar, solda her açýdan bir görsellik
yarýþýnýn sürdürüldüðü, güç gösterisi yapýldýðý bir mekan haline dönüþmüþtür.
Alanda görselliði ve disipliniyle göz doldurmak baþlý baþýna bir eylem haline gelmiþtir. Bir yanda kýzýlbayraklýlar, temsili
gerillalar, öte yanda baretli iþçiler, yüzlerinde fularlarý ve ellerinde bayraklarýyla
yürüyen militanlar bu alansal görselliðin
örnekleri olarak her yýl sergilenmektedir.
Bu alansal görsellikin baþlangýcý ise
1996 yýlýnda olmuþtur. 1996 1 Mayýsý öncesinde, bugün adlarý HÖC olan, dün kendilerini HÖP olarak tanýmlayan, bir dönem
Kurtuluþ çýkartan, sonra Vatanseverlerin sesi olan ve bugün Ekmek ve Adelet dergisi-
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ni yayýnlayan kesim, kitle gösterilerinde
görsellik baþlýklý bir yazý yayýnlamýþtýr. Bugün solda ve sol medyada ortaya çýkan
tüm mantýk çarpýklýklarý bu yazýda en özlü
biçimde ifade edilmiþtir:
Duygu ve düþüncelerin ya da anlatýlmak istenen herhangi bir þeyin
görüntü yoluyla insanlara ulaþtýrýlmasýna görsellik diyoruz. Görüntü, kolay
ve hýzlý anlaþýlabilirliði nedeniyle en
etkili anlatým biçimidir... Sokakta yürürken gözümüzün eriþebildiði her
noktaya yerleþtirilmiþ bir görsel mesajla karþýlaþýyoruz. Kýsacasý görsellik
diðer iletiþim araçlarýnýn tersine bir
tercih sonucu deðil mecburen tüketiliyor. Bu bakýmdan devrimcilerin
de vazgeçemeyeceði yöntemlerden
biri haline gelmiþtir görsellik...
Burjuvazi kendi propaganda araçlarýnda devrimciler adýna birçok yanlýþ imaj üretiyor. Bizlerin bu propagandalarýn etkisini kýrabilmesi için
kullanacaðýmýz en etkili yöntemlerden biri yine görselliktir. Bir çok insan devrimcileri sadece televizyondan, burjuva basýndan tanýmaktadýr.
Ýyi hazýrlanmýþ bir kortej çoðu zaman
burjuva medyanýn sansür mekanizmasýný aþarak gazeteler ve televizyonlarda önemli bir yer açabiliyor
kendine... Bizim hafýzalarýna býraktýðýmýz her olumlu mesaj onlarý kazanmada çok etkili olacaktýr. Örnekleri
çoktur; birçok yeni insanýn kitlesel
gösterilerden sonra kapýmýzý çaldýðýna defalarca tanýk olduk...
Reklamcýlýk burjuvazinin yarattýðý
dev bir sektördür artýk. Sonuçta onlarýn reklam anlayýþý yalan propagandalar üzerine de olsa mallarýný pazarlamaktýr. Ýnsanlarý yönlendirme konusunda kullandýklarý dili ve yöntemleri epeyce geliþtirmiþlerdir. Kullanma
mantýðýmýz temelden farklý da olsa
görsellik konusunda onlardan öðrenecek çok þeyimiz var.* (abç)
Ýþte burjuva medyasýnda yer alabilmek
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* DSnin Kurtuluþu, 23 Mart 1996.

uðruna gorsel devrimcilik böylesine gerekçelendirilip pazarlanmýþtýr. O andan itibaren
burjuva medyanýn sansür mekanizmasýný
aþarak gazeteler ve televizyonlarda önemli
bir yer almak isteyen her sol örgüt, 1 Mayýslarda görsellik peþine düþmüþtür. Tüm sol
örgütler görsellikle medyada yer alma
çabasýna girince de, sol örgütler arasýnda bir
yarýþ baþlamýþtýr.
2004ün 1 Mayýsý da görsellik yarýþýnýn
süregittiði bir gün olarak dünde kalýrken, elli
binleri yürüttüklerini dergilerinin manþetinden verenler, bugünün sayýsallýðýyla yetinmek durumundadýrlar.
Þüphesiz bu belirlemelerimiz karþýsýnda
görsel sol mantýk þöyle diyecektir: Ee, ne
varmýþ yani, biz bu yolla burjuva medyasýnda yer alýyoruz, ya siz nerdesiniz? Biz meydanlardaydýk, sizler nerdeydiniz? Öyle
dýþardan ahkam kesmek kolay, peki siz ne
yaptýnýz?
Doðru söze ne söylenebilir ki. Evet, biz
meydanlarda yoktuk, bir tek bildiri daðýtmadýðýmýz gibi, bir tek pankart da açmadýk. Hiç
bir görselliðe sahip olmadýðýmýzdan, burjuva medyasýnda da kendimize yer açamadýk. Bu yüzden kapýmýzý çalan kimse de
olmamýþtýr. Kapýmýzý çalan kimse olmayýnca da, pankat taþýyacak kimse bulamadýðýmýz gibi, temsili gerillada oluþturamadýk.
Üzgün deðiliz, biz sadece kendi yolumuzda yürüdüðümüzü söylüyoruz. 1 Mayýslarda
yüzlerce temsili gerillaya sahip olmaktansa, birkaç kiþi de olsa gerçek gerillaya sahip
olmak; burjuva medyasýnda yer almakla
uðraþmaktansa, birkaç gerçek gerilla örgütlemeye çalýþmak çok daha önemlidir. Ve
biz iþte oradayýz.
Bilinmelidir ki, tüm bu görsellik merakýndan sonra geriye, tüketim ekonomisinin
reklam ve ambalajlamayla satýlan o kötü ve
tadý bozuk fast foodlarýndan baþka birþey
kalmamaktadýr. Eðer fast food satýcýsý olarak, fast food renkleriyle 1 Mayýslarda yer
almadýysak, bilinmelidir ki, devrimci propaganda adýna hiç kimseye fast food türü
tadý bozuk ürün pazarlamak devrimcilerin
iþi deðildir.

ERÝÞ YAYINLARI
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