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Amerikan emperyalizminin
iþgaline direnen Felluce üzerine.

Belli çevrelerin ABye girerek
iþlerin düzeleceði beklentisini ayakta
tutma çabalarý üzerine bir yazý.
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Bir Filistinli:
Yaser Arafat

Bir Filistinli öldü!
Binlerce Filistinli ölümlerine bir yenisi eklendi!
Adý: Yaser Arafat.
Kod Adý: Abu Amar.
Ülkesi: Ýþgal altýnda Filistin.
Mesleði: Filistinli.
Yaþamýnýn büyük bölümünde olduðu gibi, ölümü de sürgünde olan
bu Filistinli için çok þeyler yazýldý, söylendi. Yeni kuþaklarýn onu sadece intifada günlerinden tanýmasýný fýrsat bilerek, ölümünü fýrsat bilerek
onu karalamaya çalýþtýlar. Milyarlarca dolar sahibi olduðuyla baþlayan,
benim generallerim dediði Ýsrail tanklarýna taþla direnen Filistinli çocuklarý kullandýðýyla süre giden bu karalama kampanyasýyla, onun ölümüyle Filistinde yeni bir dönemin baþladýðý müjdesi verildi.
Ölümünün ardýndan Kahirede yapýlan cenaze töreninde timsah gözyaþlarý akýtan gerici Arap yönetimleri ve Filistin davasýnýn yýlmaz destekcisi ülkeler, onu bir an önce topraða gömerek, ondan ve onun temsil
ettiði Filistin mücadelesinden kurtulmaya çalýþtýlar.
Onun en büyük isteði olan Filistin devleti kurma þansýný nasýl kaçýrdýðý, nasýl Saddamla iþbirliði yaptýðý günlerce gazete ve televizyonlarda iþlenirken, onun gerçek isteði ve amacýnýn baðýmsýz bir Filistin devleti
kurulmasý olduðu bir yana itildi.
Filistin dostu görünenler ise, onu baðýmsýz Filistin devleti amacýndan uzaklaþmýþ, emperyalizmle ve siyonizmle uzlaþma arayan, çaresizlik içinde kývranan bir insan olarak sundular.
Hepsinin birleþtiði ortak nokta, onun ölümüyle Orta-Doðu barýþý için
yeni bir dönemin baþladýðý oldu.
Ölünün arkasýndan konuþmayý etik bulmayanlar ise, onun küçükburjuva Arap milliyetçiliðine dokundurmalar yapmakla yetindiler. Ama
onlar da, konunun kapanmasýný istercesine, hýzla baþka konularý öne
çýkardýlar.
Evet, o bir Filistinliydi, iþgal edilmiþ Filistin topraklarýnýn insanýydý.
Ýnsandý, Filistinli insandý ve her Filistinli insan gibi, siyonist iþgalciden
nefret ediyordu.
O, bir insandý ve her insan gibi, içinde yaþadýðý toplumun belli bir
sýnýfýna aitti. Ait olduðu sýnýfýn sýnýrlarýný aþamadýðý oranda, sýnýfýnýn bakýþ
açýsýyla olaylara bakmak durumundaydý.
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O, Filistinli olarak, Nasýrla baþlayan küçük-burjuva Arap milliyetçiliðinin yükseliþ döneminde mücadeleye baþladý. O da, diðerleri gibi, küçük-burjuva devrimci-milliyetçisi oldu ve bu temelde Filistin mücadelesinin
yöneticisi olarak yer aldý.
O, milliyetçilik tabanýnda emperyalizme ve siyonizme karþý mücadele yürüttü. Yaþamýnýn hiçbir anýnda proletarya ideolojisine yönelmedi.
Her küçük-burjuva devrimci-milliyetçisi gibi, Filistin mücadelesinin
mevcut güçler dengesi çerçevesinde elde edilebilir olduðunu düþündüðü
amaçlarý için çalýþtý. Bu da, onun uzlaþmacý çizgisinin temelini oluþturdu.
Ama Filistinliydi ve Filistinli kaldý.
En radikal, en marksist-leninist olduðunu söyleyen ve bir dönem Filistin silahlý mücadelesinin öncüleri olan FHKC ve FDHKCnin globalleþen
dünyanýn yarattýðý kaos içinde silinip gittikleri bir dönemde, o, Filistin
halkýnýn temsilcisi olarak, artýk varolmayan güçler dengesine baðlý çizgisini sürdürmeye devam etti.
O ve onun temsil ettiði Filistin mücadelesi, her zaman ulusal, dinsel, ideolojik ayrým gözetmeksizin dünya kurtuluþ hareketlerine destek
verdi. Dünyanýn pek çok ülkesinden ulusal ve halk kurtuluþ savaþçýlarý,
ilk silah ve savaþ bilgilerini onlardan öðrendiler. Filistinliler, bu savaþçýlarla, silahlarýný ve ekmeklerini paylaþtýlar.
O, dün Ürdünde Kral Hüseyinin Kara Eylül katliamýnda, Þaronun
Beyrut kuþatmasýnda, Sabra-Þatila katliamlarýnda ve bugün iþgal edilmiþ
topraklarda yürütülen mücadelenin simgesi oldu.
Adý, Yaser Arafattý; kod adý, Abu Amar; ülkesi, Ýþgal altýnda Filistin
ve mesleði, Filistinliydi.
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Felluce Gibi Yar,
Baðdat Gibi Diyar
Olmaz!

Bu ülke ki, 70 milyon insaný ile, yaþamýnýn herhangi bir anýnda hiçbir zaman görmediði ve göremeyeceði bir toprak parçasý
için, ana gibi yar, Baðdat gibi diyar olmaz
özdeyiþini üretmiþtir.
Bu ülke ki, kendi analarýnýn kökenleri
üzerine her türden ipsiz sapsýz sözlerin söylendiði; kimilerinin Bizans çocuðu dedikleri, kimilerinin Osmanlý çocuðu diyerek
karþýlýk verdiði bir ülkedir.
Bu ülkede Amerikan emperyalizminin
Irak iþgalinin bir talih kuþu olduðu, iþgale
ortak olunmasýnýn ülkenin çýkarýna olduðu
yazýlýp çizilmiþtir.
Amerikan emperyalizminin Irakýn iþini
on günde bitirdiðine bakýp, Amerikan imparatorluðunun resmen kurulduðunu ilan
edenlerin el üstünde tutulduðu, medyanýn
en üst yöneticileri ve hissedarlarý olduðu bu
ülkede, þeriatçýlar üç kuruþluk ticaret karþýlýðýnda ýlýmlý islamcý kesilebilmiþlerdir.
Ýþgal altýndaki topraklarda yaþayan insanlarýn iþgalcilerin lojistik hatlarýna yönelik silahlý eylemlerini canilik, bu nasýl müslümanlýk diye manþetlere taþýyan medyanýn ülkesinde, öldürülen her direniþçi, her
insan yeni bir ticaret olanaðý olarak sunulmuþtur.
Amerikan imparatorluðuna karþý direnen
bir avuç baldýrý-çýplak, kendini bilmez
teröristlerin, baþý kopartýlmýþ tavuk gibi
birkaç çýrpýnýþtan sonra tümüyle yok olmasýnýn mukadder olduðu bile ilan edilmiþtir.
Ama mukadderat gerçekleþmemiþ, direniþ
kýrýlamamýþ, tersine yaygýnlaþmýþtýr.
Batý dünyasýnýn insan haklarýna saygýlý, demokratik hak ve özgürlüklerin bilincinde olan insanlarý, Iraktaki direniþi bir

Hollywood filmindeki kötü Arap teröristin
caniliði olarak izlerken, direnenler, sayýlarý
bile sayýlmaksýzýn her gün öldürülmeye devam edilmiþtir.
Ülkemizde ise, Amerikan iþgal güçlerinin
temizlik operasyonlarý, birkaç kiþinin birkaç dakikalýðýna sokaklarda attýðý anti-emperyalist slogan dýþýnda herhangi bir tepkiye
neden olmamýþtýr.
Ama bu ülkenin halký, açýk hava konserleriyle apolitikleþtirilmeye çalýþýlýrken,
yine de bir yanlarýyla Irak direniþini nefeslerini tutarak izlemeyi sürdürmüþtür. Direniþin nasýl baþladýðýný anlayamasalar da, her
yapýlan eylem karþýsýnda, her öldürülen
Amerikan askeri karþýsýnda içlerinde belli
belirsiz bir sevinç duygusu uyanmýþtýr. Yine
de temkinliliði elden býrakmamýþlar, direniþin her an dünyanýn tek ve büyük imparatorluk gücü tarafýndan yok edileceði beklentisi içinde olmuþlardýr.
Emperyalist propaganda araçlarýnýn direniþi, top terörist El Zerkavinin adamlarýnýn
islami terörü olarak gösterme çabalarý yer
yer etkili de olmuþtur. Irak direniþine mal
edilen islamcýlýk, Anadolu insanýnýn temkinliliðiyle birleþerek kitlesel tepkilerin örgütlenmesini büyük ölçüde engellemiþtir.
Þeriatçýlar ise, ýlýmlý islam görünümü
altýnda hükümet olmanýn avantajlarýný yitirmek korkusuyla müslüman kardeþlerine
yapýlan Amerikan zulümü karþýsýnda sessiz kalmayý sürdürmüþlerdir. Emperyalist
medyanýn, direniþin, onlarýn kendi direniþleri, islamcý direniþ olduðuna iliþkin
yaptýðý tüm yayýnlara raðmen, sessizlik süregitmiþtir.
Ama Felluce, W. Bushun seçimleri ka-
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zanmasýyla birlikte Irakta baþlatýlan imha
operasyonlarýnýn hedefi haline gelince sessizliklerini daha fazla sürdüremez hale gelmiþlerdir. Amerikan emperyalizminin desteðinde hükümet olma ile Amerikan emperyalizmi tarafýndan katledilen müslüman
kardeþlerine sahip çýkma arasýna sýkýþan
þeriatçýlar, cüzdan ile vicdan arasýnda gidip
gelmeye baþlamýþlardýr.
Medyatik dilden ifade edersek, islamcý kesimler, Irak direniþi ve Amerikan emperyalizminin imha operasyonlarý karþýsýnda
halkýn içten gelen tepkileri karþýsýnda tabanlarýný yitirme tehlikesi ile yüzyüze kalmýþlardýr. Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn cüzdan-vicdan ikileminin yarattýðý tehlike, Erbakancýlarýn zalimlere lanet mitingiyle islamcýlara bir çýkýþ olanaðý sunmuþtur.
Minareler süngü, kubbeler miðfer,
cami- ler kýþla, zalimler asker sloganlarýyla
ve AKP medyasýnýn tam desteðiyle Erbakancýlar meydanlara çýkmýþtýr. Mitinglerin
sloganý ise Kahrolsun Amerikan emperyalizmi olmuþ-tur.
Yine de cüzdan-vicdan arasýna sýkýþmýþ
olan þeriatçýlar rahat deðildirler. Bir þeylerin
yanlýþ gittiðini, bir þeylerin eksik olduðunu hissetmektedirler.
Þöyle yazýyor AKP medyasýnýn kaptan
gemisi Yeni Þafakýn bir yazarý:
Charlienin, camide ölüm sonrasý
molasý...
Medeniyet denilen arsýz vahþetin
yüreklerimizde açtýðý yaralar karþýsýnda, her gün giderek daha da ýssýzlaþýyor ve çaresizlikten kahroluyoruz. Ýþgale uðrayan, yaðmalanan, kana bulanan, evlatlarý kamyonlarla ihanet
çukurlarýna doldurulan annelerin çýðlýðý karþýsýnda insanlýk derin bir sessizliðe gömülüyor ve utanç biraz daha çoðalýyor.
Ama barbarlar durmuyor, camiler,
türbeler, bütün mabetler ölüm tarlalarýna dönüþtürülüyor. Camilerde can
çekiþen yaralýlarýn beyinleri kurþunlarla parçalanýyor. Týpký Filistinde kollarý, bacaklarý taþlarla kýrýlan çocuklar
gibi, Vietnamda beyinlerine kurþun
sýkýlan çaresiz insanlar gibi...
Katiller bütün dünyanýn, insanlýðýn
beynini daðýtýyor, özgürlük götürmek
adýna öldürmenin küresel bir fazilet
olduðu yalanýyla avutuyor... Ama biz,

katliama ortak olma pahasýna duymuyor, görmüyor ve ses vermiyoruz.
Fellucede yaþananlar, acaba birazcýk kalbi olanlarýn içinde bir hýçkýrýða dönüþür mü? Acaba bir kez
olsun anarþist olmayý, isyan etmeyi deneyebilir miyiz?
Kimbilir belki, birilerinin içinde
hala ölmemiþ insanlýk kýrýntýlarý kalmýþtýr.
Bu Yeni Þafak yazarý da, bu ülkenin insanlarý da çok iyi bilmektedir ki, bu ülkede
anarþist denilenler devrimcilerdir.
Amerikan emperyalizminin desteðinde
hükümet olmanýn avantajlarýyla kendilerini
besiye çekmiþ olan þeriatçýlarýn karþý karþýya
kaldýklarý ikilem çok açýktýr. Ellerinden gelen þey, geçmiþteki bütün eylemlerine, kendi görüþlerine ve kendi partilerinin günlük
çýkarlarýna zýttýr. Yapmalarý gereken ise, gerçekleþtirilmesi mümkün olmayan bir þeydir.
Bu ikilem içine sýkýþmýþ olan þeriatçýlar,
þimdi bütün umutlarýný devrimcilere baðlamýþlardýr. Ýstemektedirler ki, devrimciler,
Iraktaki katliamlar karþýsýnda eyleme geçsinler. Böyle olunca, onlar da, devrimcilerin silahlý eylemlerinin yaratmýþ olduðu sempatinin gölgesinde camilerde en keskin vaazlarý vereceklerini düþünmektedirler.
Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý da,
Erbakan kesimi de, baðýmsýz medyatik
þeriatçý küçük-burjuva aydýnlarý da, Irak iþgali ve direniþe karþý yürütülen imha operasyonlarý karþýsýnda gerçek ve tek mücadele yönteminin silahlý mücadele yöntemi
olduðunu çok iyi bilmektedirler. Ama sýnýfsal yapýlarý gereði, emperyalizmin saflarýnda yer almak zorunda olduklarýnýn da bilincindedirler. Onlarýn çýkarý emperyalizmin
dümen suyunda gitmektedir. Dolayýsýyla
emperyalizme ve emperyalist saldýrganlýða
karþý, silahlý ya da silahsýz, sürekli bir mücadele yürütebilecek durumda deðillerdir. Dini
siyasette bir araç olarak kullanmalarýnýn tek
nedeni, bu yolla baþta köylüler ve kentlerdeki gecekondu nüfusu olmak üzere geniþ
bir kitlenin desteðini almaktýr. Nispi demokratik ortamda bu kitlesel desteði oya çevirerek, emperyalizmle pazarlýk edecek bir
güce sahip olmayý hesap etmiþlerdir. Her ne
kadar tarihlerinin bir zaman diliminde
Akýncýlarý silahlandýrmaya yönelmiþlerse
de, her durumda oligarþik yönetimin icazeti altýnda anti-komünist mücadelenin bulunmaz neferleri olarak yer almýþlardýr. 1960lar-
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da 6. filoyu kýble yaparak namaz kýlanlar,
camiden çýkarak devrimcileri katledenler,
komünizme karþý yeþil kuþakýn neferliðini
yapanlar, þimdi kendi efendileri ile karþý karþýyadýrlar.
Komünizme karþý mücadele amacýyla
emperyalizmin ve oligarþinin icazeti ile birbiri ardýna açýlan imam-hatip okullarýndan
mezun olanlar, imam-hatipli olmakla övünenler, þimdi sýranýn kendilerine ne zaman
geleceðinin korkusuna kapýlmýþlardýr. Bu
korkuyla daha fazla emperyalizmin her dediðini yapar hale gelirken, ayný zamanda
kendilerine yeniden ihtiyaç duyulacak bir ortamýn da oluþmasýný beklemektedirler. Týpký Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda kendi stratejik önemlerinin kaybolduðunu görenlerin yeniden iki kutuplu
dünya özlemi çekmeleri gibi, onlar da devrimci mücadelenin az ya da çok geliþmesiyle kendilerine duyulan ihtiyacýn artacaðýný
hesaplamaktadýrlar.
Gün, anarþist olma günü deðil, emperyalizme karþý mücadele günüdür. Bu mücadelenin tutarlý ve sürekli olabilmesinin tek
koþulu, proletaryanýn ideolojik öncülüðünde
yürütülmesidir. Proletaryanýn ideolojik öncülüðüne sahip olmayan hiçbir anti-emperyalist mücadele, kendi hedeflerine ulaþamaz
ve sürekli kýlýnamaz.
Bugün Irakta Amerikan iþgaline karþý yürütülen silahlý direniþ, kendi iç örgütlülüðüne karþýn, ideolojik ve politik merkezi bir
örgütlülüðe sahip deðildir. Sünni üçgeni
adý verilen Felluce-Ramadi-Baðdat bölgesindeki silahlý direniþ, emperyalist medya tarafýndan ne denli islamcý direniþ olarak sunulmaya çalýþýlýrsa çalýþýlsýn, temelinde Baas
rejiminin laik kesimlerinin aðýr bastýðý bir
direniþ niteliðindedir. Direniþin dýþsal faaliyetlerinde camilerin ve imamlarýn yer alýþý
bu gerçeði deðiþtirmemektedir. Þii bölgelerinde görüldüðü gibi, dinsel muhalefet, tutarlý ve sürekli bir direniþ örgütleme yeteneðine
sahip deðildir. Felluce direniþinin gösterdiði
en temel gerçek de budur.
Gerek Filistin hareketinde, gerek Irak direniþinde þeriatçý kesimlerin öncü bir güç
gibi ortaya çýkýþlarýnýn temelinde marksistleninist hareketin dünya çapýnda içine düþtüðü bunalým yatmaktadýr. Küçük-burjuva
sol aydýnlarýnýn emperyalizm saflarýna ge-

çiþi, globalizm propagandasýnýn solda kurduðu egemenlik ve emperyalizme karþý silahlý mücadelenin zafer olanaðýnýn olmadýðýna iliþkin yapýlan yoðun propagandalarla
birleþen bu bunalým, silahlý devrimci mücadelenin örgütlenmesini ve sürdürülmesini büyük ölçüde engellemiþtir. Tüm medya olanaklarýnýn legalist solun hizmetine
sunulduðu, legalist solcular tarafýndan
marksist-leninist kavramlarýn içeriðinin boþaltýldýðý bir dönemde silahlý mücadeleyi savunmak bile baþlý baþýna bir sorun haline
gelmiþtir. Silahlý örgütlere yönelik operasyonlarla yeni devrimci kuþaklarýn legalizme yönlendirilmesi ve buna baðlý olarak pek çok
silahlý örgütün legal faaliyetlere yönelmesi
de diðer bir etken olarak ortaya çýkmýþtýr.
Bu koþullarda, sol adýna þeriatçýlarla kurulan ittifaklar, halkýmýzýn geleneklerine sahip çýkma adý altýnda her türlü dinsel önyargýnýn hoþ görülmesi, giderek toplumsal
muhalefetin þeriatçýlarýn eline terk edilmesi sonucunu doðurmuþtur. Halk kitlelerinin
mevcut düzene karþý tepki ve memnuniyetsizliklerinin þeriatçýlar tarafýndan yönlendirilmesi, onlarýn seçim zaferlerinin nedeni olmuþtur. Seçim zaferi elde eden þeriatçýlar
ise, bu zaferlerini emperyalizm ve oligarþi
ile pazarlýk için kullanmýþlardýr. Pazarlýklar
yeni bir uyum süreci baþlatmýþtýr.
Emperyalizm ve oligarþi ile çatýþma yerine uyumu öne çýkartan þeriatçý kesimler, bugün halk kitlelerinin düzene karþý tepki ve memnuniyetsizliðini yönlendirebilecek
olanaða sahip deðillerdir. Felluce katliamý
karþýsýnda tepkisiz kalýþlarý, bu gerçeðin ifadesidir.
Bugün Irakta emperyalizme karþý bir
direniþ vardýr. Bu direniþ, silahlý bir direniþtir.
Ýslamcýlarýn bu silahlý direniþte yer alýþlarý,
direniþin emperyalist iþgale karþý bir direniþ olmasý gerçeðinin üstünü örtemez.
Iraktaki silahlý direniþ, medya tarafýndan ne denli radikal islamcý direniþ olarak sunulursa sunulsun, islam ülkelerindeki islamcýlarýn sessizliðini ve tepkisizliðini
gizleyemez.
Dün Vietnam halk savaþýnýn, bugün Felluce direniþinin gösterdiði gerçek, emperyalizme karþý dünya halklarýnýn kitlesel mücadelesini örgütleyebilecek tek gücün devrimciler olduðudur.
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Bu iþ tamam!
17 Aralýkta
Avrupalýyýz!

&

17 Aralýk gününe birkaç ay kala medyanýn ortak manþeti Bu iþ tamam!la baþlayýp, 17 Aralýkta AB liderler zirvesinde tam
üyelik için tarihin kesin olarak verileceðiyle
devam ediyordu. ABye beþ kala herþey
güllük-gülistanlýk, sorunsuz giderken, her zaman olduðu gibi, borsa tarihi zirvelerini
yapmayý sürdürüyordu.
Tüm uðraþýlar bir yol kazasýnýn olmamasýna yönelmiþti. Tayyip Erdoðanýn zina
sý, kýsa bir süre için sorun gibi görünse de,
gerek medyanýn saðduyulu ve laikçi
tutumu ile, gerekse borsanýn tepkisiyle hal
yoluna sokuldu.
Gün günü kovaladý ve zirve öncesinin
en büyük ve en önemli olayý olarak lanse edilen, Citizen Verheugenin baþkanlýðýný yapan komisyonun hazýrladýðý Ýlerleme
Raporu 6 Ekimde açýklandý.
Her ne kadar citizen Verheugen, Ýlerleme Raporunda yer alan bazý hususlarýn
Türkiye yöneticileri için kolay sindirilir olmadýðýný söylemiþse de, herþeyin kolayca
sindirildiði görüldü. AKP, AKPnin medyasý ve bir bütün olarak islamcý kesim
(ýlýmlý ve ýlýmlý olmayan þeriatçý kesim), büyük sevinçle Ýlerleme Raporunda Türkiyeye tarih verilmesi gerektiði sonucunun çýktýðýný söyleyerek, sindirim sistemlerinin ne
denli güçlü olduðunu gösterdiler.
Ancak bu arada Ýlerleme Raporunun
bir türlü Türkçeye çevrilmemesi bazý insanlarda þüphe uyandýrmaya da baþlamýþtý.
Þüphecilerin þüpheciliði arttýkça, AKPnin
mehteran takýmýnýn içine de kurt düþtü. Ve
nihayetinde özel çevirilerle ve ardýndan
resmi çeviriyle Ýlerleme Raporu Türkçe yayýnlandý.

Citizen Verheugenin önce yeni koþul
yok dediði, ardýndan içindeki bazý bölümlerin Türkiye tarafýndan sindirilmesinin zor
olduðunu söylediði Ýlerleme Raporu ve
paralelinde yayýnlanan Etkiler ve Tavsiyeler raporlarýyla AB perspektifini koruyan
Türkiyenin resmi çekilmiþtir. Çekilen
resme göre durum þöyle ifade edilmiþtir:
Türkiyenin katýlýmýnýn ABnin dýþ
iliþkilerine potansiyel etkisinin deðerlendirilmesi birçok deðiþkenden etkilenmektedir: Türkiyenin olasý katýlýmýnýn zamanýnýn belirsizliði, genel
olarak uluslararasý ve özellikle Türkiyenin yakýn çevresindeki geliþmelerin kestirilemezliði, önümüzdeki 1015 yýl içinde ABnin nasýl þekilleneceði sorusu ve nihayetinde ayný zaman diliminde Türkiyenin evrimi ve
iç dönüþümünün mecrasý.
ABye halihazýrda üye olan devletler ile Türkiyenin adý geçen bölgelerde birçok açýdan örtüþen, fakat bazý hallerde farklýlýk arzeden önemli çýkarlarý vardýr.
Orta-alt gelir düzeyine sahip bir
ülke olan Türkiyenin katýlýmý, en son
geniþlemede olduðu gibi, geniþleyen
Avrupadaki ekonomik dengesizlikleri
arttýracak ve uyum politikasý için
önemli bir tehlike oluþturacaktýr. Türkiye yapýsal ve uyum fonlarýndan
uzun bir süre için kayda deðer destek almaya hak kazanacaktýr. Üye
ülkeler arasýnda yapýsal fonlardan yararlanan bölgeler mevcut kurallar çerçevesinde bu haklarýný kaybedebileceklerdir.
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ABnin kadrolu propagandistlerinin bu
iþ tamam dedikleri AB üyeliði konusunda,
AB komisyonu raporu ise açýk biçimde bu
iþ bitmedi demenin ötesinde, bu iþin
henüz baþlamadýðýný söylemektedir. Öyle ki
10-15 yýl gibi esnek bir zaman dilimi sonrasýndan ve bu zaman dilimi sonrasýnda
ABnin nasýl þekilleneceðinden söz eden
rapor, ayný zamanda bu zaman diliminde
olabileceklerin kestirilemez olduðunu da
açýkça ifade etmektedir.
Ama ayný AB, çok kolaylýkla henüz baþvurusunu yapmýþ olan Hýrvatistanýn 2007 yýlýnda üye olacaðýný açýk bir dille ifade edebilmektedir. Dahasý Romanya ve Bulgaristanýn en geç 2009da kesin üye olacaklarý
da ayný komisyon raporlarýnda açýk biçimde ifade edilmiþtir.
Bu somutlukta ve somut rapor karþýsýnda, hâlâ Türkiyenin AB üyeliðini bu iþ
tamam diyerek sunanlarýn þüphesiz baþka
bir niyetleri olduðu açýktýr.
Bu niyet, ABnin emperyalist ülkelerinin AB perspektifini koruyan Türkiyeye iliþkin hesaplarýndan baþka birþey deðildir.
Ancak gelinen aþamada, yani 17 Aralýk
zirvesi öncesinde en temel sorun Türkiyeye iliþkin beslenen niyetler ve yapýlan
hesaplar ile AB üyeliðini koruyan Türkiye
perspektifi arasýnda ince bir diplomatik yol
bulunabilinmesidir. Bu yol öylesine olmalýdýr ki, hem niyetler ve hesaplar gerçekleþtirilebilsin, hem Türkiye halký ABye er ya
da geç alýnacaðý umudu içinde tutulabilinsin. Bugün, 17 Aralýk öncesindeki tüm dikkatler bu ince diplomatik yolun nasýl formüle edileceðine yöneltilmiþtir. Bu nedenle de AB fonlarýndan fonlananlardan
büyük hizmetler beklenmektedir.
AB fonlarýndan fonlananlardan beklenen
hizmet (medyanýn engin desteði ile), 17
Aralýk zirvesinden çýkacak karar ne olursa olsun, bu iþ tamam düþüncesinin toplumda oluþmasýný saðlamaktýr. Ama bazý
sorunlar da yok deðildir. En temel sorun
ABnin kadrolu elemanlarýnýn artan oranda
itibar yitirmeleri ve inandýrýcýlýklarýný kaybetmeleridir. Özellikle M. Ali Birandýn Kýbrýs
konusunda yaptýðý yayýnla yarattýðý umut,
bu konuda kayda deðer bir gerileme göstermesine yol açmýþtýr. Bu nedenle AB (ve ayný zamanda ABD) önemli bir orkestra yönetmenini devreden çýkarmaya zorlanmaktadýr. Ama AB demokrasisinde çare tükenmez!

Bulunan yeni formül, AB konularýnda
fazlaca dikkat çekmeyen, ama medyanýn
önde gelenlerinden olan yeni þefleri sahneye sürmektir. Geçen sayýmýzda yayýnlanan M. Ali Birandýn Evinde AB Perspektifini Koruyan Türkiye yazýmýzda ifade
ettiðimiz gibi, bu yeni þef Güneri Civaoðlu
ve yedek þef bay %5 Ertuðrul Özköktür.
Düne kadar M. Ali Birandýn yazdýklarýný
þimdi Güneri Civaoðlu yazmaktadýr:
Gene geçtiðimiz günlerde ABnin
üst düzey yöneticilerinden biriyle
konuþmamýzý anýmsýyorum.
17 Aralýk için uyarmýþtý:
Fransa bir þekilde bu sorunu iç
kamuoyunun gazýný alacak bir formülle aþacaktýr.
Ancak...
Asýl Kýbrýsa dikkat edin.
Orada ciddi bir bedel ödemeniz
gerekebilir.
Hatta bu, gerekecek.
Bunu Türk medyasý þiþirir, sorun
haline getirirse, sürecin daha zorlaþacaðýna iþaret etmiþti.
Böylece yeni orkestra þefi, 17 Aralýk zirvesiyle birlikte sessiz sedasýz nelerin halledilmesi gerektiðinin ip uçlarýný vermeye
baþlamýþtýr.
Kýbrýsýn yanýnda nelerin daha sessiz
sedasýz halledileceði fazlaca gizli de deðildir: Ýlerleme Raporunun eklerinde yazýldýðý
gibi, Ermeni sorunu, Fener Rum Patrikliði
sorunu, Ege sorunu ve azýnlýklar sorunu.
Ve bu sorunlar, ne denli sessiz sedasýz
halkýn ilgisini çekmeyecek bir biçimde halledilmeye çalýþýlýrsa çalýþýlsýn, yine de Türk
üst-kimlik sahiplerinin bunlarý kolayca
sindiremeyecekleri de açýktýr. Bu durumda da, mozaikçilere karþý mermerciler*
* Mozaikciler AB yandaþlarýdýr, öyle ki ABnin finanse ettiði projelerden birisinin adý, Mozaik
programýdýr. AB resmi belgelerine göre, 259 bin
Euro ile finanse edilmiþ olan bu programýn amacý, AB çok-kültürlü kimliðinin çeþitliliðinin bir ifadesi olarak Avrupa kültürü ve sanatýnýn farklý yönlerine Türk halkýnýn ilgisini artýrmaktýr. Mozaik
programýndan fonlananlar ise, ÖDPli Deðirmendere belediyesi, Mersin Ticaret Odasý ve Murat Belgenin baþýný çektiði Helsinki Yurttaþlýk Derneðidir.
AB belgelerinde þöyle bir dipnot da düþülmüþtür:
2004 yýlýnda bu program kapsamýnda benzer hibe
fýrsatý olabilir.
Mermerciler ise, Türkiye kültürel bir mozaiktircilere karþý Türkiye mozaik deðil, mermerdir
diyen MHPli faþistlerdir.
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ciddi bir sorun olarak ortaya çýkmaktadýr.
Burada bize ne Türkün ülkesinden diyebilecek olanlar önemli bir güç olarak ortaya çýkmaktadýr. Bunlarýn solcu ya da
Kürt alt-kimlik sahibi olup olmamasýnýn
burada önemi yoktur. Önemli olan, bir ülkenin kendi devlet sýnýrlarýnýn deðiþimine yol
açabilecek geliþmelerin gerçekleþtirilmesidir. Bunun için nüfusun önemli bir kesiminin tarafsýzlaþtýrýlmasý ya da kayýtsýz hale
getirilmesi tek baþýna yeterlidir.
Ve yeniden toplum mühendisliðine
gelinmektedir.
Amerikan emperyalizminin büyük tinktank kuruluþlarýnýn üretimi olan toplum
mühendisliði þimdi ABnin misyonu haline
gelmiþtir. Onlarýn düþüncesine göre, biraz
para ile satýn alýnabilecek küçük-burjuva
aydýnlarý ve pop-starlar aracýlýðýyla herhangi
bir geri toplum kolayca yeniden dizayn
edilebilir.
Bu toplumlar, geri bir ekonomik yapýya
ve geri bir kültüre sahip olduklarý için,
çaðdaþ uygarlýk (medeniyet) tarafýndan,
çaðdaþ medya olanaklarýyla ve aydýnpop-star ittifakýyla her türlü çýkara uygun
olarak dönüþtürülebileceklerinden, emperyalizm için yeni pazar olanaklarýný da beraberinde getireceklerdir. Bir uygarlýk projesi olan AB, onlarý uygarlaþtýracaktýr!
Birileri çýkýp þu soruyu soracaktýr:
Hangi uygarlýk?
Bir yanda medeniyetler çatýþmasý (uygarlýklar çatýþmasý) teorilerinin ortalýkta
uçuþtuðu, hýristiyan-batý uygarlýðýnýn müslüman-doðu uygarlýðý ile savaþ halinde olduðu
düþüncesinin yaygýnlaþtýrýldýðý bir dönemde
hangi uygarlýk sorusu kaçýnýlmaz olarak
toplumlarýn gündeminin birinci sýrasýna çýkacaktýr.
Uygarlýkýn (medeniyet) bir yaný hýristiyan-batý olarak kabul edilmeye baþlandýðýnda, karþýtý müslüman-doðu olmakla sýnýrlý
kalmayacaktýr. Batýnýn karþýtý tüm doðu olacaktýr. Bu durumda da, büyük Doðu, büyük Orta-Doðu vb. teorilerin ve giriþimlerin
baþ göstermesi kaçýnýlmazdýr.



Bugün ABnin emperyalist hedefleri için
ýlýmlý islamcýlarýn ticaret (ihracat) yoluyla
satýn alýnmýþlýðý önemli bir avantaj olarak
görülmektedir.* Tayyip Erdoðanýn ihracatýmýz 62 milyar dolarý geçti çýðýrtkanlýðý bu
satýn alýnmýþlýðýn ve satýn alma yönteminin
en açýk ifadesidir. Ama sorun, bu ihracatýn
sürekli kýlýnýp kýlýnamayacaðýdýr. Dolayýsýyla
ticaret yoluyla satýn alýnanlar ayný yolla kaybedilebilecektir.
Bu konjonktürel avantaja raðmen 17 Aralýk zirvesinde tarih verilmesinde bazý pürüzler olduðu da medyada yer almaya
baþlamýþtýr. AB ile müzakerelerin baþlangýç tarihinin 2005 sonu ya da 2006nýn ilk
aylarý olacaðýna iliþkin medya haberleri,
toplumu en kötüye hazýrlamayý amaçlamaktadýr.
Oysa 17 Aralýk zirvesinden nasýl bir karar çýkarsa çýksýn, her durumda, AB komisyonunun tavsiye kararýnda ifade edildiði
gibi, müktesebatýn kapsamlý olarak incelenmesini içeren, tarama (screening) süreci
baþlatacaktýr. Dolayýsýyla tarama süreci
adý altýnda, müzakerelerin baþlamasýnýn
sürekli olarak ileri bir tarihe ertelenmesi olanaklý olacaktýr.
Türkiyenin ABye tam üyeliðinin hangi tarihte olacaðý ise, komisyon raporunun
etkiler bölümünde açýkça ifade edilmiþtir:
Türkiyenin katýlým müzakereleri, yaklaþmakta olan mali perspektiften daha uzun sürecektir.
Yaklaþmakta olan mali perspektif,
2014-2020 dönemini kapsayan AB bütçesidir.
Görüldüðü gibi, Türkiyenin AB üyeliði,
uzun ince bir yol olarak 2020den sonraki
bir döneme uzatýlmaktadýr. AB uzmanlarýnýn hesaplamalarýna göre, bu tarih en erken 2025 olarak düþünülmektedir.
Eðer M. Ali Birandýn 63 yaþýnda olduðu
gözönüne alýnýrsa, Türkiyenin AB üyeliði
gerçekleþtiðinde kendisi hakkýn rahmetine
kavuþmuþ olacaktýr.
Þayet gerçekleþirse!

* AB Ýlerleme Raporunda þunlar yazýlýdýr: 2003 yýlýnda, AB-25e yapýlan ihracat 2002den %12,8 fazladýr ve Türkiyenin toplam ihracat satýþlarýnýn %
58,1ini oluþturmaktadýr( 22,7 milyar Euro).
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AB,
Askeri Darbe
Yapabilir mi?

(Anti-Militarist, Anti-Þeriatçý, Anti-Faþist vs.
Sivil Toplumcu Darbe)

Avrupa kendi ordusunu kurmalý
Avrupa Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Verheugen, ABnin, dýþ politikasýný destekleyecek bir ordusunun bulunmasýnýn artýk þart olduðunu söyledi. ABnin büyük bir kýtasal güç olarak kabul edildiðini belirten Verheugen
Dýþ dünya, üstlenmemiz gereken yükümlülüklerimizi neden üstlenmediðimize þaþýrýyor dedi.
BERLÝN (AA) 22 Kasým 2004  Avrupa Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý
Günter Verheugen, Avrupanýn kendi ordusuna ihtiyacýnýn bulunduðunu belirterek Çünkü uluslararasý bir güç olmak için anahtar önemde olan diplomatlar deðil, askerlerdir dedi. Verheugen, Almanyada yayýmlanan Süddeutsche Zeitunga verdiði demeçte ABnin, dýþ politikasýný destekleyecek
bir ordusunun bulunmasýnýn þart olduðunu, ancak bu ordu oluþturulurken
ABD ordusunun model alýnmamasý gerektiðini belirtti. Verheugen, þöyle dedi:
Eðer bana 10 yýl önce, Avrupanýn kendi savunma gücünü kurmasý gerekli mi diye sorsaydýnýz benim yanýtým, Gerekli deðil çünkü NATO var
þeklinde olurdu. Ama þimdi dýþ dünya tarafýndan büyük bir kýtasal güç olarak kabul ediliyoruz. Dýþ dünya, üstlenmemiz gereken yükümlülüklerimizi
neden üstlenmediðimize de þaþýrýyor. Verheugen, belirli bir sorunun çözümü sürecinde taraflara, Kaç diplomat göndereceksin diye sorulmadýðýný,
bunun yerine, Diplomatik çözüm sürecini desteklemek üzere kaç askeri
birlik göndereceksin diye sorulduðunu kaydetti.

AB mandacýlarýnýn ve AB pasaportunu
cebine koyma sevdalýlarýnýn deyiþiyle ABye
beþ kala, medyada sessizlik hüküm sürmeye baþlamýþtýr. Fýrtýna öncesi sessizlik
olarak da adlandýrýlabilecek bu ortamda yine de hýrýltýlý ve fýsýltýlý sesler duyulabilmektedir.
Her zaman olduðu gibi, ABnin ve ABD
nin kadrolu propagandisti M. Ali Birand, sessizliðin sesi olarak ortalýðý fazla boþ býrakmamaya çalýþmýþtýr. Birkaç ay önce kendi
evinde ABnin Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugenle yapýlan durum
deðerlendirmesinin ardýndan yayýnlanan
AB Raporu, her ne kadar M. Ali Birandýn

propaganda araçlarýný sýnýrladýysa da, yine
de elde kalmýþ, eskimiþ ve neredeyse temcit pilavýna dönmüþ propaganda konularýný
yinelemesini engellememiþtir.
Türkiyenin AB tarafýndan yukardan aþaðýya demokratikleþtirilme sürecine iliþkin
olarak þöyle yazmaktadýr M. Ali Birand:
Artýk ne darbe, ne þeriat tehlikesi var
17 Aralýktan sonra, görüþmelerin
baþlamasýyla birlikte Türkiye bazý korkularýndan kurtulacak. Ne askeri bir
darbe, ne faþist bir parti iktidarý, ne
de þeriat tehlikesi. Ülke öylesine bir
sürece girecek ki, bu olasýlýklarýn
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düþünülmesi dahi imkansýzlaþacak.
Aksini iddia edecek var mý?
Böylesine duyarlý bir dönemde,
Türkiyede bazý þeyler olamayacaktýr.
1. DÝN DEVLETÝ OLAMAZ:
Bundan böyle Türkiyede din devleti kurmak isteyebilecek olanlar,
karþýlarýnda laik askeri ve sivil güçlerden önce, Avrupa Birliðini bulacaklardýr. Bundan böyle Ýmam Hatip
Okullarý olsun, Türban konusu olsun,
bu alanda atýlacak her adým Brükselin ince eleðinden geçecektir. Bu gerçeði herkezin bilmesi gerekir. Bundan dolayý Erdoðan amacýna (bundan dinci yaklaþým iþaret edilmek isteniyor) ulaþmak için AByi kullanýyor.
Askerin kolunu kanadýný kýrmayý ve
ardýndan da Türkiyede istediði rejimi kurmayý planlýyor diyenler çok
yanlýþ düþünüyorlar. Böyle bir olasýlýkta asker seyirci kalmayacaðý gibi,
asýl itiraz ABden çýkacaktýr. Tayyip
Erdoðan da bu gerçeði bilmektedir.
2. DARBE OLAMAZ:
Olamayacaklar listesinin en baþýnda askeri bir müdahele gelmektedir. Bunu da hepimiz biliyoruz. Sadece olasý bir darbe deðil, aþýrý bir faþist
partinin iktidara gelmesi de imkansýzdýr. Unutmayalým ki, AB Avusturya
nýn baþýna geçen faþist Baþbakanýna
açýkça görevden ayrýlmasýný önermiþtir ve Avusturyalýlar da bunu yerine
getirmiþlerdir.
3. GERÝ ADIM ATILAMAZ:
Olamayacaklardan diðer en
önemlisi de, þimdiye kadar yapýlan
reformlar veya deðiþtirilen yasalarýn
uygulanmasýdýr. Bizlerin, iþimize gelmeyen reformlarý ve yasalarý kaðýt
üzerinde býrakmak alýþkanlýðýmýz vardýr. Ýþte bu da olamayacak.*
Görüldüðü gibi, ABnin kadrolu propagandisti, Amerikan emperyalizminin tetikçisi M. Ali Birand, eski laflarý yinelemekten
baþka birþey yapmamaktadýr. Tek farkla ki,
bu kez, AB ile nelerin olmayacaðýnýn altýný çizerek yinelemektedir, ama nelerin olacaðýna iliþkin tek bir sözcük bile etmeksizin.
Yýllar boyu küçük-burjuva aydýnlarýný AB
trenine bindirmek için kullanýlan þeriatçý
tehlikeye karþý AB, askeri darbeye karþý



* Hürriyet, 17 Kasým 2004.

AB, statükoya karþý AB söylemleri, ABye
beþ kala bir kez daha yinelenirken, bir bakýma abdest tazelenmektedir. AB Ýlerleme Raporunda yer alan ifadelere ya da
belirsizliklere kýzarak abdest bozmaya kalkacak küçük-burjuvalar için bu tazeleme
gerekli görülmüþtür.
Ýddia edilmekteydi ki (ve halen iddia
edilmeye devam edilmektedir ki), AB üyeliði ile þeriat tehlikesi ortadan kalkacaktýr.
AB ile, M. Ali Brandýn sözüyle, din devleti
olamaz.
Ýddianýn kanýtý ise, din devleti kurmak
isteyebilecek olanlar, karþýlarýnda laik askeri ve sivil güçlerden önce, ABni bulacaklardýr.
Kanýtýn kanýtý: AB, Avusturyanýn baþýna
geçen faþist Baþbakanýna açýkça görevden
ayrýlmasýný önermiþ ve Avusturyalýlar da bunu yerine getirmiþlerdir.
Önce þu Avusturyanýn baþýna geçen
faþist Baþbakandan baþlayalým: Adý yazýlmamýþsa da, faþist baþbakan olsa olsa
Jörg Haider olabilir. Haiderin partisi FPÖ
(Avusturya Özgürlük Partisi), 1991 seçimlerinde %26 oy alarak 52 milletvekilliði kazanmýþtýr. Ayný sayýda milletvekilliði kazanan
merkez-sað parti ÖVP ile koalisyon hükümeti kurmuþ ve baþbakan ÖVPden Wolfgang Schüssel olmuþtur.
M. Ali Birandýn sözünü ettiði faþist baþbakan iþte bu merkez-sað partinin baþkaný
Schüsseldir.
ABnin faþist baþbakana açýkça görevden ayrýlmasýný önermesi ve Avusturyalýlarýn da bunu yerine getirdiði ise, tümüyle
yalandan ibarettir. Söz konusu olan, ÖVPFPÖ koalisyon hükümetinde Haiderin yer
alýp almamasýna iliþkin AB müdahalesidir.
AB ülkeleri Avusturya ile iliþkileri askýya alacaklarýný ilan etmiþler ve Haider hükümette yer almamýþtýr. Ancak bu durum, söylendiði gibi Avusturyalýlarýn yaptýðý bir iþ deðil,
koalisyon partilerinin yaptýðý bir iþtir.
Ancak daha sonra AB, deðiþik yöntemler kullanarak, parti içi darbe ile Haiderin
kurucusu olduðu partinin baþkanlýðýndan
uzaklaþtýrýlmasýný saðlamýþtýr. AB darbesiyle
FPÖ baþýna geçen yeni baþkanla girilen Kasým 2002 seçimlerinde FPÖ %16 oy kaybetmiþtir.
Görüldüðü gibi, Avusturyada olanlarýn
faþist baþbakanla hiçbir ilgisi olmadýðý gibi,
faþist olarak adlandýrýlabilecek tek kiþi
olan Haider, ABnin parti içi darbesi ile
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devrilmiþtir.
Þüphesiz AB uzmaný ve propagandisti
olarak M. Ali Birand Avusturyada olanlarý
unutacak kadar bunamýþ sayýlamaz. Yapmaya çalýþtýðý þey, Türkiyede insanlarýn bellek yitimine sahip olduklarýna inandýðý için,
küçük kalem oyunlarýyla yükselen tehlike
olarak kulislerde konuþulan faþist MHPye
gönderme yapmaktýr. Denilmek istenmektedir ki, faþist MHPnin olasý bir seçim zaferi karþýsýnda Brüksel harekete geçer, faþist
MHPnin devrilmesini önerir ve Türkiyeliler de gereðini yapar. Ne de olsa bu
ülkenin insanlarý pat deyince þak diye yapan insanlarla doludur!
Ancak bu vesile ile, Türkiyede aþýrý bir
faþist partinin varlýðýndan ve bu aþýrý faþist partinin olasý iktidarýndan haberdar
olunmuþtur. Ama küçük-burjuva aydýnlarý
bundan hiç korkmamalýdýrlar, ne de olsa
AB önerecek, halk yapacaktýr.
Kanýta gelirsek, iddia edilmektedir ki,
din devleti kurmak isteyebilecek olanlar,
karþýlarýnda laik askeri ve sivil güçlerden önce, ABni bulacaklardýr.
Sorun þudur: din devleti kurmak isteyenler kimlerdir, ne yaparlar ve laik askeri
ve sivil güçlerden önce onlarýn karþýsýna çýkacaðý iddia edilen AB bu iþi nasýl yapar?
Son aylarda Hollandada geliþen olaylar
ve bunun karþýsýnda ABnin tek yumruk
olarak suskun kalýþýnýn gösterdiði tek gerçek, þeriat tehlikesine karþý zor kullanýlacaðý ve bu iþin de her ülkenin kendi meþru güçleri tarafýndan yerine getirileceðidir.
Bu ise, açýk biçimde askeri darbedir. Adý ister modern, ister post-modern olsun, askeri darbe de, askeri yönetim demektir.
Ama yine de, ABnin olaylarý sadece
dýþtan (sessiz kalarak) desteklemekle yetinmeyeceði bilinmelidir. Bugün Avrupa Ordusu bünyesinde 2005 yýlýnda oluþturulmasýna
karar verilen Acil Müdahale Gücü, postmodern darbenin AB biçiminin ön hazýrlýklarý niteliðindedir.
Bugün AB, Acil Müdahale Gücü aracýlýðýyla, dünyanýn sorunlu bölgelerine özel askeri güç göndermeye hazýrlanmaktadýr. Kýsa
dönemde Afrika ülkelerinde devreye sokulmasý planlanan bu AB askeri gücü, Afganistan örneðinden esinlenen bir müdahale gücü niteliðindedir. Amaç, sorunlu bölgenin
tümünü iþgal etmek deðil, bölgenin stratejik yerlerinin iþgal edilmesidir. Týpký Afganistanda baþkent Kabilin iþgal edilerek, dev-

letin meþru temsilini üstlenmesi gibi. Bir
baþka ifadeyle AB, sorunlu bölgelere askeri güç göndererek, stratejik yerlerde (baþkent, ana haberleþme yerleri ve ulaþým merkezleri) denetimi saðlamak ve bu denetime
baðlý olarak kukla bir meþru yönetimi iþbaþýna getirme planlarý yapmaktadýr. Bu ise,
emperyalizmin eski-sömürgecilik günlerinden kalma yöntemden baþka birþey deðildir.
M. Ali Birand ve diðer kadrolu AB propagandistlerinin üzerinde özenle durduklarý ve olamayacaklar listesinin en baþýnda
yer aldýðýný söyledikleri olasýlýk ise, küçükburjuva aydýnlarýnýn korkulu rüyasý askeri
darbedir.
Küçük-burjuva aydýnlarý her askeri darbede büyük baskýlara maruz kaldýklarýna
inanýrlar. Askeri darbenin acýsýný en çok çeken kesim olduklarýna inandýrýlmýþlardýr.
Askeri darbeye karþý T. Özalý destekleyerek
askeri topluma karþý sivil toplumun sesi
ve herþeyi olacaklarýný göstermiþ olan bu
küçük-burjuva korkutulmuþ aydýnlarý, bugün ayný korkularý canlandýrýlarak emperyalizmin yandaþý haline getirilmiþtir. M. Ali
Birandýn tüm yaptýðý, bu yandaþlýðýn sürmesini güvenceye almaktan ibarettir. Bu da
AB perspektifini koruyan Türkiye oyununun bir parçasýdýr.
ASKERÝ DARBE OLASILIÐI
VE ABNÝN ASKERÝ DARBESÝ
Askeri darbeden söz edildiðinde, insanlarýn aklýna, askerlerin ülkenin gidiþatýndan
rahatsýz olmalarý ve bu gidiþatýn tehlikeli
boyutlara ulaþmaya baþlamasý gelir. Böyle
algýlandýðýndan, askeri darbe olasýlýðý da,
ülkede toplumsal huzursuzluðun ve siyasal
çalkantýlarýn artmasýyla birlikte artar. Örneðin türban sorunu öne çýkartýlýrsa, insanlarda tedirginlik baþlar. Eðer türbanda ýsrar edilirse, tedirginlik huzursuzluða dönüþür ve askeri darbe olasýlýðýný artýrýr. Þayet
türban sorunu bir inatlaþmaya dönüþürse,
askeri darbe artýk kaçýnýlmazdýr.
Ýnanýlmaktadýr ki, askeri darbe, düne kadar sola yönelik yapýlmýþsa da, bugün þeriatçýlýða karþý yapýlacaktýr. Dolayýsýyla askeri darbe olasýlýðýndan söz edildiðinde,
þeriatçýlýk ve þeriatçýlarýn tedirginlik, huzursuzluk yaratacak boyutta inatlaþmalarýyla ortaya çýkacaktýr. Bu ise, þeriatçýlarýn meþru
mücadele çerçevesinde hareket edecekle-
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rini varsayar.
Kürt sorununa iliþkin olarak askeri darbe olasýlýðý ise, sorunun AB tarafýndan kaþýnmasý ve giderek Kürtlerin ayrý devlet kurmalarýna yol açacak tarzda bir özerklik talebinin yükseltilmesi olarak düþünülür. Burada belirleyici olan, Kürtlerin barýþçýl ve demokratik mücadele yöntemlerini benimsemiþ olmalarýdýr. Aksi halde mevcut askeri
güçler silahlý Kürt mücadelesine karþý bildik müdahalelerini sürdüreceklerdir. Dolayýsýyla askeri darbe olasýlýðý, Kürtlerin barýþçýl ve demokratik mücadeleye yöneltilmeleriyle ortaya çýkmaktadýr. Bunun da AB tarafýndan azýnlýk haklarý çerçevesinde desteklendiði ve destekleneceði düþünüldüðünden, askeri darbe olasýlýðý, ayný zamanda
ABnin azýnlýk politikalarýna karþý bir darbe olasýlýðý olarak ortaya çýkmaktadýr.
Görüldüðü gibi, AB propagandistlerinin
küçük-burjuva aydýnlarýna uzattýklarý havuç, hem þeriatçýlarýn, hem de Kürtlerin
meþru zeminlerde mücadele etmelerini
öngörmektedir. Bu nedenle, silahlý þeriatçý
ya da Kürt hareketleri karþýsýnda askeri darbe deðil, askeri terör gündeme gelmektedir ve bu askeri terör de meþru ilan edilmektedir.
Böylece askeri darbe olasýlýðý, þeriatçýlarýn ve Kürtlerin meþru zeminde hareket
ederek kendi amaçlarýna ulaþma yönündeki faaliyetleriyle özdeþleþmektedir. (Sol,
birkaç kendini bilmez terörist örgüt dýþýnda tümüyle meþru zeminde yer aldýðý için
özel bir tehdit oluþturmamaktadýr.) Böyle
bir darbenin de, ancak alttan gelebileceði,
yani emir-komuta zincirinin dýþýnda geliþebileceði varsayýlmaktadýr. Bu durumda yapýlacak bir askeri darbe, AB yandaþý küçükburjuvalarýn yüzbinlercesi sokaklara dökülerek sivil direniþle ve bu direniþe açýk
destek veren AB aracýlýðýyla geri püskürtülecektir!
Bugün AB propagandistlerini korkutan
tek darbe olasýlýðý budur.
Alttan askeri darbenin, birkaç kendini bilmez genç subayýn, birkaç tankla meclisi, TRTyi ve cumhurbaþkanlýðýný kuþatmasýyla baþlayacaðý varsayýlmaktadýr.
Talat Aydemirvari bu askeri darbe karþýsýnda, darbecilerin TRTsine karþý özel televizyonlar devreye girecek, halký sivil itaatsizliðe ve meydanlara çýkmaya çaðýracaktýr.
AB yanlýsý askeri birlikler baþkente doðru harekete geçerken, ABnin acil müdahale gü-

cü havalimanlarýný ele geçirerek darbecilerin lojistiðini engelleyecektir. (Þüphesiz,
ABnin acil müdahale gücü, ülkedeki AB
vatandaþlarýnýn can ve mal güvenliðini saðlamak ve onlarý tahliye etmek amacýyla havalimanlarýný ele geçirdiðini ilan edecektir.)
Böylece darbe, darbe giriþimi olarak kalacak ve bertaraf edilecektir. Yeter ki küçükburjuva aydýnlarý meþru güçlerden yana
olsunlar, yeter ki darbecilerin yenileceðine
inansýnlar. Gerisi meþru askeri güçler tarafýndan halledilecektir.
Elbette bu senaryo yazarlarýnýn en büyük kabusu, askeri darbenin Talat Aydemirvari deðil de, 27 Mayýsvari olmasýdýr. Bu durumda meþru güçler tümüyle darbecilerin
safýnda yer alacaðý için, darbeye karþý müdahalenin tek gücü ABnin askeri gücü olmaktadýr. (Yazýlý ve görüntülü özel medyanýn burada ikinci büyük güç olarak devreye
gireceði kabul edilir.) Bu da, ülkenin ABnin
askeri güçleri tarafýndan açýkça iþgal edilmesinden baþka birþey deðildir.
Küçük-burjuvalarý ve aydýnlarýný korkutarak ve korkutulmuþ küçük-burjuva aydýnlarýný kullanarak bu ülkede herþeyi yapabileceklerine inanmaya çalýþmaktadýrlar.
Küçük-burjuva aydýnlarýný korkutmak ve
korkularýný sürekli kýlmak amacýyla yazýlan
tüm senaryolar, milliyetçi darbe olasýlýðýna dayandýrýlmaktadýr. ABnin Ýlerleme Raporunda yer alan etnik ve dinsel azýnlýklar karþýsýnda milliyetçiler ile laiklerin
(kýzýl elma koalisyonu) darbe giriþimidir
bu. Dolayýsýyla bu darbenin bir yanýnda faþist MHP, diðer yanýnda kemalistler yer almaktadýr.
AB propagandistlerinin yeni tehdit algýlayýþý böyledir.
GERÇEKLER
Bizim gibi ülkelerde askeri darbe, oligarþinin yönetemediði, ipin ucunu kaçýrdýðý
koþullarda gerçekleþtirilir. Bu koþullarda gerçekleþen askeri darbe, siyasal zorun askeri
biçimde maddeleþtirilmesinden baþka bir
þey deðildir.
Oligarþinin yönetememe durumu, gerek
sömürücü sýnýflarýn kendi iç çeliþkilerinin
keskinleþmesiyle, gerekse mevcut düzene
karþý sýnýfsal mücadelenin düzeni tehdit
eder nitelik almasýyla ortaya çýkar.
Burada ikinci durum, yani mevcut düzeni tehdit eden sýnýfsal mücadele, doðru-
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dan devrimci mücadeleyle özdeþtir. Dolayýsýyla askeri darbe, devrimci mücadelenin
geliþmesi ve güçlenmesiyle birlikte ortaya çýkan, yönetimin askerileþtirilmesi durumudur. Bugün için solun legalizasyonu ve kitlelerin politikadan uzaklaþtýrýlmýþlýðý ortamýnda devrimci mücadelenin marjinal bir unsur olarak görülmesi, bu yönden bir askeri
darbe olasýlýðýný dýþlamaktadýr. Ancak her
durumda devrimci mücadelenin olasý geliþmesi ve yaygýnlaþmasý askeri darbeyi kaçýnýlmaz kýlan bir unsurdur. Uzun dönemde
en temel sorun da budur.
Eðer AB propagandistlerinin iddia ettiði
gibi, Türkiyenin AB üyeliði ile her þey güllük
-gülistanlýk olacak olursa, devrimci mücadele çok daha uzun zaman marjinal olarak
kalacaktýr. Dolayýsýyla somut ya da yakýn
tehdit olarak görülmemektedir.
Bu düþünceye göre, devrimci mücadele, anti-demokratik ve otoriter yönetimlerin
olduðu, halkýn açlýk ve sefalet içinde bulunduðu ülkelerde geliþen bir olgudur. AB üyeliði ile, Türkiye, hem demokratik, hem de
kalkýnmýþ, müreffeh bir ülke olacaðý için,
devrimci mücadele anlamýný ve önemini yitirecektir. Böyle bir ülkede sol, yeniden yapýlanacak, zaman zaman görülen gelir daðýlýmýndaki adaletsizliði giderici politikalar
üreterek, sistemin bir parçasý haline gelecektir. Bu durumu içine sindiremeyen
teröristler ise, AB üyesi devletin demokratik zoru ile bertaraf edilecektir.
Burada ya gerçekler böyle deðilse diye
sorulmasý bile abes kabul edilmektedir.
Onlar inanmýþ insanlardýr ve eski solcu
dönek bir yýðýn akýlhocalarýna, danýþmanlara
sahiptirler. Bu akýlhocalarý deneyim sahibi olduklarýndan, verdikleri akýldan þüphe
etmeye de gerek yoktur. Hatta bunlarýn terörist sola karþý hâlâ ayný yerde mi otluyorsunuzla baþlayan ideolojik mücadeleleri
bile yeterlidir.
Eski SÝP-yeni TKPnin yaptýðý gibi, iþçi
sýnýfý hareketi hangi koþullarda yükselebilir?
türünden fikir jimnastikleri bile bu küçükburjuva inançlarý desteklemektedir.
Oysa kendi çýkarlarý, hayatta kalma þansý
söz konusu olduðunda egemen sýnýflarýn
önsezileri hiç þaþmaz. Kendi deyiþleriyle,
bir gün varoþlardan çýkýp gelecekler, hepimizi uykumuzda kesecekler korkusu, burjuvaziye yaþamýn her dakikasýnda kendisini
hissettirir. Bu korkudur ki, emperyalizmi ve
onun yerli iþbirlikçilerini sürekli alarm du-

rumunda tutar, sürekli askeri güçlerinin teyakkuzda olmasýný gerektirir. Bu durum,
kendilerinin kadrolu propagandistlerinin herkesi inandýrmaya çalýþtýðý yakýn tehditten
çok, gerçek tehditle ilgilidir. Bu tehdit, devrimdir.
Emperyalizm, hiçbir zaman kendi sömürüsünü ve hegemonyasýnýn geleceðini küçük-burjuva aydýnlarýnýn olasýlýklar hesabýna
dayandýrmaz. Bu nedenle, küçük-burjuvalarýn devrim tehlikesinin gerilerde kaldýðýna
olan inancý ne denli güçlü ise, emperyalizmin (ve yerli iþbirlikçilerinin) devrim korkusu o denli güçlüdür. Çünkü onlar, küçükburjuvazinin kendi sýnýfsal geleceðini bile
göremeyecek kadar miyop olduðunu bilirler. Bu yüzden, bu sýnýflarýn aydýnlarýnýn teorilerine de itibar etmezler. Ama yine de
küçük-burjuva aydýnlarý emperyalizmin tek
akýl hocalarý olduklarýna inanýrlar.
Emperyalist burjuvazi, kâr oranlarýnýn
düþmeye baþladýðý her aþamada demokratik hak ve özgürlükleri sýnýrlandýrmak, gerekirse tümüyle ortadan kaldýrmak için hazýrlýða giriþir. Emperyalist sömürüyü koruma ve kollama harekâtý, her zaman onun
emrindeki askeri güçlerin görevidir. Bu nedenle askeri güçler, ekonomik durgunluk
öncesinde ve durgunluk süresince hiç görülmedik ölçüde önem kazanýr.
Emperyalist burjuvazinin, küçük-burjuva
aydýnlarý gibi, teori yapacak zamaný yoktur.*
O, pratik adamdýr. Kendi varlýðýna yönelik tehdidi, kendi pratik yaþamýnda daha
hýzlý kavrar. Bu kavrayýþýnýn tarihsel süreci,
onda komünizm korkusunu sýnýfsal bir iç* Þimdiye deðin tarihin baþlýca güçlerinden birisi
olarak ... iþbölümü, egemen sýnýfta, zihinsel ve fiziksel emeðin bölünmesi olarak kendini gösterir.
Böylece, bu sýnýf içersinden, bir kesim, sýnýfýn düþünürleri olarak (sýnýfýn kendi hakkýndaki yanýlsamalarýn oluþumunu kendi baþlýca geçim kaynaklarý haline getiren faal ve kuramsal ideologlarý olarak) ortaya çýkarlarken, diðerleri, gerçekte bu sýnýfýn faal üyeleri olduklarý halde kendileri hakkýnda hayal ve düþünceler yaratmaya daha az zamanlarý olmasý nedeniyle, bu düþünce ve yanýlsamalara karþý tutumlarý
daha pasif ve kabullenicidir. Bu sýnýf içindeki bu ayrýlýk, iki taraf arasýnda belli bir karþýtlýða ve düþmanlýða da dönüþebilir, ama sýnýfýn kendi varlýðýný tehdit eden pratik bir çatýþma durumunda, bu durum
kendiliðinden ortadan kalkar, ve egemen düþüncelerin egemen sýnýfýn düþünceleri olmadýklarý ve bu
sýnýfýn gücünden ayrý bir güce sahip bulunduklarý
yolundaki görüntü de uçup gider. (Marks-Engels,
Alman Ýdeolojisi.)
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güdüye dönüþtürmüþtür. Toplumsal ve siyasal süreç olaðan biçimde geliþirken, onun
içgüdüsünün harekete geçtiði görülür. Küçük-burjuva aydýnlarýnýn bile herþeyin olaðan biçimde geliþtiðini düþündükleri bir zaman diliminde, emperyalist burjuvazinin siyasal baskýlarýn artýrýlmasý gerektiðine iliþkin
söylemleri herkesi þaþýrtýr. Ancak bir süre
sonra, hemen herkesin (baþta onun ücretli
elemaný olan küçük-burjuva aydýnlarý) ayný
konularý konuþmaya, yazmaya ve tartýþmaya
baþlamasý da þaþýrtýcý olmaz.
Bugün hemen herkesin ortak kanýsý devrimci mücadelenin marjinalleþtirildiði, dolayýsýyla emperyalist sistem için yakýn ya da
orta vadeli bir tehdit unsuru olmaktan çýktýðýdýr. Ancak emperyalist burjuvazinin, gerek
metropollerde siyasal baskýyý artýrmasý, gerekse dünya çapýnda saldýrganlýðýný görülmedik seviyeye çýkarmasý karþýsýnda yeni
tehdit algýlamasýnýn varlýðýna da pek çok
kiþi inanmýþ görünmektedir. Terörizme karþý mücadele bu inancýn ideolojik söylemi
olmaktadýr.
Bütün bunlardan çýkartýlan sonuç ise,
Türkiyede oligarþinin (ki emperyalizm içsel
olgu olduðu için onun içinde yer alýr) yönetimin askerileþtirilmesine ihtiyaç duymadýðýdýr ve yakýn gelecekte de böyle bir ihtiyaç
ortaya çýkmayacaðýdýr. Oligarþi açýsýndan yönetimin askerileþtirilmesi, yani askeri darbe
için koþullarýn mevcut olmadýðý bir kez kabul edildi miydi, geliþen her siyasal olay bu
olasýlýðýn dinamiklerinin dýþýnda deðerlendirilmeye baþlanýr.
Oysa, oligarþinin yönetimi askerileþtirmesinin koþullarý, dün ne denli mevcut ise, yarýn da ayný ölçüde mevcut olacaktýr. Bu da,
koþullardaki deðiþime baðlý olarak oligarþinin yönetimi askerileþtirmeye yöneleceðinin ifadesidir. Bugüne kadar ülkedeki askeri darbenin oluþum sürecinde Amerikan
emperyalizminin yeri ve rolü tartýþmasýz bir
konumdadýr. AByle geliþtirilen iliþkiler, aday
üyelik ve olasý olmasa da ortaya çýkacaðý
propagandasý yapýlan üyelik koþullarýnda,
yönetimin askerileþtirilmesinde Amerikan
emperyalizminin yerini AB emperyalizmi
alacaktýr. Bu baðlamda, bundan sonraki
süreçte gerçekleþtirilecek her askeri darbe,
AB tarafýndan ve ABnin onayý ile olacaktýr.
Ýkinci gerçek, sömürücü sýnýflar arasýndaki çýkar çatýþmasý, yani kendi iç çeliþkilerinin keskinleþmesinin, tek baþýna askeri darbeye neden olmayacaðýdýr.

Sömürücü sýnýflarýn kendi özçýkarlarýný
temsil eden siyasal kiþi ve partilerle yürüttükleri mücadele, hemen her zaman laiklikþeriatçýlýk olarak iki büyük alaný oluþturmuþtur. Bu alanlar sömürücü sýnýflarýn ve onlarýn siyasal temsilcilerinin kendi kendine bulduklarý ideolojik-siyasal alan deðildir. Bu
alanlar, sömürücü sýnýflarýn maddi varlýk koþullarýndan kaynaklanan ideolojik-siyasal
alanlardýr.
Kapitalizmin dýþ dinamikle, yukardan
aþaðýya geliþtirilmesiyle ortaya çýkan iþbirlikçi-tekelci burjuvazi (sanayi ve ticaret burjuvazisi) ile tekelleþememiþ orta burjuvazi arasýndaki çatýþma, dýþ dinamiðin ortaya çýkardýðý çarpýk kapitalizmin yarattýðý bir çatýþmadýr. Bir yandan dýþ dinamiðe (emperyalizme) baðýmlý ekonomik, toplumsal ve siyasal yapý, diðer yanda geleneksel mallar üretim ve ticaretinin oluþturduðu yapý mevcuttur. Dýþ dinamiðin artan pazar talebi ve
buna baðlý olarak geleneksel mallar üretim
ve ticaret alanýný kendi pazarý haline dönüþtürmesi, kaçýnýlmaz olarak geleneksel mallar üretim ve ticaret alanýndaki tekelleþememiþ burjuvaziyi gerilemeye ve giderek yok
olmaya yöneltmiþtir. Bu durumun yarattýðý
çatýþma, modernciler ile gelenekçiler
arasýndaki çatýþma olarak ideolojik-siyasal
alanda laikler-þeriatçýlar çatýþmasý olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu çatýþmanýn alanlarý kentler ve kýrlar olmaktadýr. Yukardan aþaðýya
geliþen kapitalizmin kýrsal alanlarda ortaya
çýkardýðý mülksüzleþmenin sonucu olarak
kentlere yönelik göç dalgasý, kýrsal alanlardaki ideolojik-siyasal iliþkilerin kentlere taþýnmasýna yol açmýþtýr. Bu da, gecekondu
bölgelerinde (yeni söylemle varoþlar) toplanmýþtýr.
Kimilerinin gecekondu sorunu, kimilerinin varoþlar sorunu diyerek sosyolojik bir
sorun olarak ortaya koyduðu ideolojik-siyasal iliþkiler alaný, sözcüðün tam anlamýyla
yukardan aþaðýya geliþtirilen kapitalizmin yapýsal sorunudur.
Bu sorunun bir yanýnda gecekondularda yaþayan nüfus, diðer yanýnda bu nüfusun
oluþturduðu pazarda egemen olan sömürücü sýnýflar yer alýr. 1970-80 döneminde kýrsal alanlarda ve gecekondu bölgelerinde
devrimci mücadelenin geliþmesine paralel
olarak bu kesim üzerinde gücünü kaybeden
sömürücü sýnýflar oligarþinin saflarýnda yer
almýþlardýr. Ancak devrimci mücadelenin
güç yitirmesine paralel olarak kendi pazarý-
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na yeniden egemen olan bu kesim, geçmiþte olduðu gibi yeniden kendi çýkarlarý doðrultusunda oligarþi ile çatýþmaya yönelmiþtir.
Erbakanýn MNP-MSP ve diðer partileri, her
durumda bu çatýþmanýn siyasal temsilcisi
olarak ortaya çýkmýþtýr.* Ancak yukardan
aþaðýya geliþtirilen kapitalizmin bir sonucu
olarak bu geleneksel mallar üreticisi ve satýcýsý kesim içinde kapitalist unsurlar ortaya
çýkmýþtýr. Bugün AKP yönetiminde etkin bir
güç haline gelen bu unsurlar, eski dönemden farklý olarak çatýþma yerine uyumu tercih etmiþlerdir. Onlarýn uyumu, emperyalizm-oligarþi ikilisinin onlara saðladýðý yeni
kredi ve pazar olanaklarýyla belirlenmektedir. Dünün þeriatçýlýðý, bunlarýn elinde ýlýmlý
islama dönüþmüþtür. Bu nedenle, dün, geliþen kapitalizme deðil, esas olarak oligarþiye
karþý olan tepkileri, oligarþi ile uyuma dönüþmüþtür. Bunlar oligarþi ile çatýþmaya yönelmedikleri sürece, sömürücü sýnýflar arasýndaki çeliþkide belirgin bir yumuþama ortaya çýkmaktadýr.
Öte yandan geleneksel kesimler, yukardan aþaðýya geliþtirilen kapitalizme (emperyalist üretim iliþkileri) eklemlenmiþ ve bu
geliþimden pay alan kesimlerin oligarþi-emperyalizm safýna geçmesi sonucu iyice güçsüzleþmiþtir. Bunlar þeriatçýlýðý siyasal mücadelenin bir aracý olarak kullanmaya devam
etseler de, etkinlikleri ýlýmlý islamcýlarýn
uyumu çerçevesinde zayýflamaktadýr. Ancak ýlýmlý islamcýlýk kendisini tümüyle þeriatçýlýktan ayýramadýðý için, þeriatçýlýðýn ide* MSP (Milli Selamet Partisi): Sýnýfsal olarak, CHP
nin dayandýðý sýnýfsal tabana, yani orta ve küçük sermaye kesimlerine dayanýr. Anadolu esnaf zanaatkar sermayesi ile tüccar-tefeci sermayenin desteðini
almýþtýr. Emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin 12
Mart sonrasý hükümetler dönemindeki hýzlý ve hakimiyet saðlayýcý geliþmesine bir tepki olarak (daha
önce ayný gerekçelerle ortaya çýkan ve 12 Mart döneminde kapatýlan MNPnin yerine) ortaya çýkmýþ
ve APnin politik geri çekiliþi ile birlikte, bir güç
olmuþtur. Anti-tekelci, anti-faizci tutumu aslýnda, tekellere ve faize karþý oluþundan deðil, temsil ettiði
orta sermaye kesimlerinin ekonomik olarak geliþmesini ve tekelleþmesini saðlamak için kendi politikasýný sürdürmek istemesindendir. MSP aslýnda, ülkemizin iç dinamiði gereði ortaya çýkan ve ülkemizdeki emperyalist-kapitalist üretim iliþkileri ile filizlenen kapitalist unsurlarýn tepkilerini bünyesinde toplamýþ bir partidir. Bu tepkiler, özünde oligarþiye karþý
olan tepkilerdir. Ve politik bir silah olarak kullanýlan
din ile birlikte, köylülüðün de sýnýfsal desteðini almýþtýr. (Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci
Taktiðimiz.)

olojik-siyasal etkisi, sýnýfýn ekonomik gücüne baðlý olmaksýzýn artmaktadýr. Bu da, ters
yönden yeni bir pazar iliþkisi ortaya çýkarmaktadýr. Bu pazar, popülist dilde çarpýtýlarak ifade edilen tesettür pazarýdýr. Bu pazar, geliþen kapitalizmin ürünlerinin geleneksel mallarla birleþtirilerek ortaya çýkan
bir pazardýr. Bu pazarýn en temel unsuru
kendisine uygun bir yaþam tarzýný da ideolojik olarak üretmesidir. Ülker olayýnda olduðu gibi, bir yandan muhafazakar-þeriatçý ürünler, diðer yandan her türlü emperyalist metalar deðiþik adlarla birlikte üretilip pazarlanmaktadýr. Bu nedenle, çatýþma,
kendi ekonomik içeriðinden sýyrýlmakta, giderek yaþam tarzý alanýna kaymaktadýr.
Ýslamcý-þeriatçý yaþam tarzýnýn pazarda
yarattýðý büyük talep, uluslararasý islami para-sermaye ile birleþerek bu kesimde önemli bir sermaye birikimine yol açmýþtýr. Özellikle AKP iktidarýyla birlikte Avrupa merkezli
para-sermayenin ülkeye giriþiyle birlikte bu
kesimlerin yatýrýmlarý sürekli büyümüþtür.
Bugün keskinleþen çatýþma, bu geliþen
yeni sermaye unsurlarý ile bunun dýþýnda
kalan küçük ve orta sermaye kesimleri arasýndadýr. Uzan olayýnda olduðu gibi, bu çatýþma, emperyalist üretim iliþkileri çerçevesinde (modernite) faaliyet yürüten sermaye
kesimlerinin islamcý sermaye karþýsýnda
varlýklarýný yitirmelerine yol açmaktadýr.
Oligarþinin dýþýnda geliþen bu çatýþmanýn
yönetimin askerileþtirilmesi için herhangi bir
etkiye sahip olmayacaðý açýktýr. Yine de bu
çatýþmada sürekli yenik düþen kesimler, þeriatçýlýða karþý laikliði öne çýkartarak eski
günlerine geri dönme hesaplarý yapmaktadýrlar.
Üçüncü gerçek, ABnin emperyalist niteliðidir.
AB, açýlýmýyla Avrupa Birliði, üç büyük
emperyalist ülkenin (Almanya, Fransa ve Ýngiltere) diðer emperyalist-kapitalist ülkelerle (Ýtalya, Hollanda, Belçika, Danimarka ve
Ýsveç) oluþturduðu bir ittifaktýr. Ýttifakýn temelini, kapitalist pazarlarýn sosyalist devrimler ve halk kurtuluþ savaþlarýyla sürekli daralmasý oluþturur. Bu nedenle, Avrupanýn
emperyalist güçlerinin ittifaký olarak AB, anti-komünisttir, halk kurtuluþ savaþlarýnýn açýk
karþýtlýðýna (düþmanlýk) dayanýr.
Bu karþýtlýk temelinde AB, ayný zamanda varolan pazarlarý güvenceye alan bir oluþumdur. Bu baðlamda Yunanistan, Portekiz
ve Ýspanya AB üyeliðine alýnmýþtýr. Bu ilk ge-

%

KURTULUÞ CEPHESÝ Kasým-Aralýk 2004

niþleme, geçiþ toplumlarýnýn, yani askeri
yönetimden demokrasiye geçen ülkelerin
emperyalist pazardan kopmalarýna karþý her
türlü gücün kullanýlacaðý garantisiyle gerçekleþtirilmiþtir.
Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýndan
sonra ortaya çýkan paylaþým sonucu Doðu
Avrupa ülkelerini bu pazar güvencesi kapsamý içine almýþtýr. Burada ilk amaç bu ülkelerin emperyalist pazarlara entegrasyonunu saðlamaktýr. Bu entegrasyonu engelleyen her türlü siyasal ve toplumsal muhalefet, bizzat AB tarafýndan tasfiye edilmektedir.
Bu tasfiyede kullanýlan araçlar ise, adam satýn alma ve AB yanlýsý medyadýr. Bu yöntemlerin etkili olamadýðý durumlarda ABnin
askeri gücü devreye girecektir.
AB, emperyalist ülkeler ittifaký olarak,
kendi pazarlarýndaki geliþmeler karþýsýnda
her türlü pasifikasyon yöntemlerini ve baský
araçlarýný kullanmak durumundadýr. Bu faaliyetinde Amerikan emperyalizminin deneyimleri yanýnda, en eski sömürgeci güç olarak Ýngilterenin ve açýk iþgal deneyimi sahibi Fransanýn deneyimleri ABnin pasifikasyon ve müdahale yöntemlerini belirlemektedir.
AVRUPA BÝRLÝÐÝNÝN
POST-MODERN DARBE YÖNTEMLERÝ
VE AÇIK ÝÞGAL

&

Bugün ABnin kendi yaþam alanlarýnda
kendi egemenliðine karþý olan toplumsal ve
siyasal geliþmeler karþýsýnda kullandýðý temel yöntem, bizde bilinen adýyla post-modern darbedir.
Post-modern darbe yöntemi, egemenlik alaný içindeki ülkelerde AB fonlarýyla finanse edilen geniþ bir medya aðýna ve
önde gelen küçük-burjuva aydýnlarýnýn oluþturduðu sivil toplum kuruluþlarýna dayanýr.
Gürcistan ve Ukraynada olduðu gibi, iktidar
gücünü alaþaðý etmek için bu güçler yanýnda Avrupa ya da ABDde eðitim görmüþ bir
toplumsal muhalefet lideri ortaya çýkarýlýr. Kendilerinin finanse ettikleri medya
aracýlýðýyla bu muhalefet lideri pazarlanýr
ve etrafýnda vakýflar aracýlýðýyla satýn alýnmýþ
geniþ bir muhalefet örgütü (sivil inisiyatif) kurulur. Mevcut iktidar seçim sistemini
deðiþtirmeye ve adil seçim yapmaya zorlanýr. Gerçekleþtirilen ilk seçimde medya
desteðindeki muhalefet lideri seçimleri kazanýr. Eðer seçim sonuçlarý istenildiði gibi

gerçekleþmez ise, muhalefet seçimlere
hile karýþtýðý iddiasýyla sivil direniþ baþlatýr. Ülke parlamentosunun önünde baþlatýlan
bu sivil direniþ yeterince uluslararasý destek saðlar saðlamaz parlamentoyu basar ve
kendisini iktidar ilan eder.
Geçmiþte Doðu Almanya, Macaristan,
Polonya, Çekoslovakyada kullanýlan sivil
direniþ, Romanya ve Yugoslavyada olduðu
gibi silahlý güçlerin açýk desteðiyle iktidarýn
devrilmesini saðlamýþtýr. Dolayýsýyla sivil
direniþin parlamento baskýný, her durumda AB tarafýndan NATO baðlantýlarý içinde
kurulan dostluk iliþkileriyle satýn alýnmýþ
askeri komutanlarýn açýk desteðiyle gerçekleþtirilir. Bu darbe yönteminde askeri güç ve
askeri yöneticilerin satýn alýnmasý temel, sivil toplum örgütleri ikincil, yani tali role sahiptir.
Yugoslavya, Gürcistan ve Ukrayna olaylarýnda görüldüðü gibi, bu sivil toplumcu
darbe, uluslararasý medya tarafýndan kadife devrim ya da sivil darbe olarak lanse edilir. Bu darbenin en temel unsuru, küçük-burjuva aydýnlarýnýn hemen hemen
tamamýnýn temiz vakýflar* aracýlýðýyla satýn alýnmasý, sivil toplum örgütleri aracýlýðýyla belirli bir finansman kaynaðýnýn ülkeye aktarýlmasý ve bu kaynak aracýlýðýyla yeterli elemanýn sivil inisiyatif çalýþaný olarak görevlendirilmesidir. Bu satýn alýnmýþ
personelin görevi, sivil darbe sonrasýnda ülkenin geliþeceði, kalkýnacaðý, bireylerin gelirlerinin yükseleceði umudunu yaratmaktýr. Bizde olduðu gibi, AB perspektifi
burada önemli bir yere sahiptir.
Yine de emperyalist propagandayla koþullandýrýlmýþ kiþiler için, bu sivil darbe,
karþý taraf anti-demokratik olduðu için demokratik olarak kabul edilebilir. Oysa söz
konusu olan, demokratik seçim sonuçlarýnýn emperyalizmin desteklediði aday lehine sonuçlanmamasýdýr. Dolayýsýyla bu olaylarda demokratik seçimin hiçbir önemi
yoktur.
Bu post-modern darbe ya da sivil darbenin en temel baþarý koþulu, karþý tarafýn, yani devrilmeleri hedeflenen kesimle* Temiz vakýflarýn emperyalist politikadaki yeri ve
iþlevleri için bkz. Kurtuluþ Cephesi, Amerikan Emperyalizminin Project Democracysi de Temiz Vakýflara Oynamýþtýr! (Mart-Nisan 1998, 42. Sayý) ve
Yaþasýn Napoléon! Yaþasýn Sosisler! [Oligarþinin
Adam Satýn Alma Politikasý] (Kasým-Aralýk 2000,
58. Sayý).
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rin direnmemesi ve bunlarý destekleyen kitlenin sessizliðidir. Emperyalist propaganda
aracýlýðýyla direnmenin, kanlý bir iç savaþa ve emperyalizmin ekonomik ve siyasal ambargosuna (yaptýrým) neden olacaðý
baþtan ilan edildiðinden, karþý taraf daha
iþin baþýnda ya teslim olma ya da kanlý bir
iç savaþý kabul etme seçeneði ile yüzyüze
býrakýlmaktadýr. Nüfusun bir bölümü, politik olarak aktif kesiminin büyük çoðunluðu
ve üst düzey askeri yöneticilerin önemli bir
kesimi emperyalizm safýnda yer aldýðýndan,
geri kalan nüfusun tarafsýzlýðý baþarýnýn
anahtarý haline gelmektedir. Burasý, ayný zamanda ipin inceldiði yer, kopma noktasýdýr.
Ýþte bu noktadan itibaren ABnin açýk askeri darbesi gündeme gelmektedir.
Emperyalist çýkarlara (bunlarýn stratejik
ya da konjonktürel çýkar olmasýnýn önemi
yoktur) hizmet etmeyen yönetimlerin devrilmesine yönelik sivil darbe giriþimi karþýsýnda direnme, her durumda silahlý bir direnme olacaðýndan, sivil darbeciler safýnda silahlý güçlerin devreye sokulmasý kaçýnýlmazdýr. Sudanda olduðu gibi, bu silahlý
güçler özgürlük savaþçýsý ilan edilirken,
karþýtlarý hükümet güçleri olmaktadýr. Bu
çatýþmada hükümet güçleri baþarýlý olduðu ölçüde, emperyalizmin askeri güçleri savaþýn tarafý haline gelir. Daha önce ifade ettiðimiz gibi, bu emperyalist askeri güçler, ülkedeki batý ülke vatandaþlarýný tahliye etmek paravanasý altýnda ülkenin stratejik
yerlerini iþgal eder. Böylece sivil darbe karþýsýndaki her direniþ emperyalizmin açýk
iþgalinin gerekçesi haline gelmektedir.
Bugün AB Ordusu, ABnin sivil darbe
baþarýlarýnýn sonuna gelindiðinin bir kanýtýdýr. Artýk gündemde askeri güçler ve askeri
güçlerin harekâtý vardýr.
Buraya kadar ortaya koyduklarýmýz,
post-modern ile pre-modern* yöntemlerin birarada kullanýldýðýný ve kullanýlacaðýný
göstermektedir. Bir baþka deyiþle, emperyalizmin eski-sömürgecilik dönemine** iliþkin emperyalist müdahale yöntemlerinin
post-modern yöntemlerle bir arada görüldüðüdür. Ancak kullanýlan sadece yöntem* Post-modern, modern zaman sonrasý anlamýnda kullanýlmaktadýr. Modern zaman ise, II. yeniden paylaþým savaþýndan sonraki otomobilli yaþam
dönemi için kullanýlmaktadýr. Pre-modern sözcüðünü bu baðlamda II. yeniden paylaþým savaþý öncesi dönem için kullanýyoruz.

dir. Geçmiþ dönemde emperyalizmin fiili iþgali mevcut olduðundan, askeri müdahale
bu güçlerin harekete geçirilmesi ile gerçekleþtirilmektedir. Bugün ise, ülkeler görünüþte baðýmsýzdýr, dolayýsýyla emperyalist askeri
güçler (özellikle AB için) ülke dýþýndan gelmek durumundadýr. Bu nedenle, dýþ askeri
güçlerin hareketi, iç askeri güçlerin talebiyle gerçekleþen insani amaçlar görüntüsü altýnda gerçekleþtirilmek durumundadýr. Týpký Amerikan emperyalizminin Iraký
demokrasi götürme amacýyla iþgal etmesinde olduðu gibi, emperyalist iþgal propaganda araçlarýyla meþrulaþtýrýlmaktadýr. Bu
meþrulaþtýrmada kullanýlan propagandanýn
hedef kitlesi ise, emperyalist ülkelerdeki ilerici ve demokrat kamuoyudur.
Bu koþullar altýnda, emperyalizme baðýmlý ülkelerde emperyalizmin yakýn ve orta
vadeli çýkarlarýna uygun olmayan ve bu çýkarlara hizmet etmeyi kabul etmeyen siyasal yönetimlerin, geçmiþ dönemdeki hizmetlerinin, yani iþbirlikçiliklerinin hiçbir
deðeri ve önemi bulunmamaktadýr. Sorunun özü, o güne kadar emperyalizme sadakatle hizmet etmiþ, ancak somut koþullarda
** II. Yeniden paylaþým savaþýndan önce, emperyalist istismar metodu sonucu, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, emperyalizmin müttefiki yerli egemen sýnýf
feodalizmdi. (Komprador-burjuvazi emperyalizmin
uzantýsýndan baþka birþey deðildir). Ýkinci bölümde
etraflý þekilde belirttiðimiz gibi, emperyalist kontrol
ve fiili durum, genellikle kýyý bölgelerinde, limanlarda, stratejik yerlerde ve ana haberleþme merkezlerindeydi. Merkezi otorite çok zayýftý. Ülkenin ve nüfusun 3/4ü, kendi aralarýnda da çeliþkileri olan zayýf
feodal mahalli devletçiklerin kontrolü altýndaydý. Þehirleþme, ulaþým, haberleþme, kapitalizm egemen
olmadýðýndan zayýftý. Ülke için emperyalizm dýþsal
bir olgu, toplumsal süreç de feodal bir süreçti.
Bu yüzden ülkedeki baþ çeliþki ülkenin ve nüfusun
dörtte üçünü kontrol altýnda tutan zayýf feodal birimler ile yarý-serf durumunda olan köylüler arasýndaydý. (Demokratik mücadele) Köylülerin spontane
mücadele ve patlamalarýný örgütleyip, onlara proleter devrimci bilinci götürerek, proletarya partisinin
yönetiminde kurulan köylü ordusu ile zayýf mahalli
feodal otoritelerin güçlerini kýrarak üs bölgeleri kurmaya baþlayýp, ülkeyi yavaþ yavaþ denetim altýna almaya baþladýklarý evrede, emperyalizm, kendi sömürüsünü korumak için, ülkeyi bütün olarak iþgal
ediyordu. O zaman, ülkenin baþ çeliþkisi emperyalizm ve bir avuç hainin dýþýnda bütün ulus arasýnda
olmaktaydý. (Milli Mücadele) Ýç savaþ döneminde
savaþ, genellikle sýnýfsal þiarlarla ve sýnýfsal planda
yürürken, devrimci milli savaþ evresinde savaþ, ulusal planda ve ulusal þiarlarla yürümektedir. (Mahir
Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.)

'
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emperyalizmin somut çýkarlarýna hizmet
etmeyen iþbirlikçi iktidarlarýn deðiþtirilmesidir. Bu nedenle, post-modern darbe
nin baþarýsý, darbe yapanlarýn da, darbe yapýlanlarýn da emperyalizmin iþbirlikçileri olmasýdýr. Bu durumda, bu ülkelerdeki ilerici,
demokrat ve devrimci kesimler, mevcut iþbirlikçilere yönelik darbe hareketi karþýsýnda
kolaylýkla tarafsýz konuma itilebilmektedir.
Bu da post-modern darbenin baþarýsýnýn
diðer bir güvencesi olmaktadýr.
Sonuç olarak, AB, Batý-Avrupanýn emperyalist ülkelerinin ittifaký olarak kendi yaþam alanlarýnýn, yani kendi pazarlarýnýn güvenliðini kendi askeri güçleri aracýlýðýyla korumaya yönelmiþtir. Bu yönelim, post-modern darbe olanaklarýnýn sýnýrlarýna gelinmesi, sivil darbecilerin kitleler üzerindeki



etkilerini (yaratýlan umutlarýn büyüklüðü ölçüsünde) kýsa sürede yitirmeleri ve yeni pazarlarda post-modern darbe karþýsýnda direniþ gösterecek yerel güçlerin varlýðýnýn bir
sonucudur.
ABnin Büyük Orta-Doðu Projesi kapsamýnda Amerikan emperyalizmi ile birlikte hareket etmesi, ayný zamanda ABnin
askeri güçlerinin daha fazla devreye girmesine neden olacaktýr. Bu koþullarda ABnin
askeri müdahalelerinin demokratik ve insancýl görünümü, Amerikan emperyalizminin kanlý saldýrganlýðýnýn bir alternatifi gibi
sunulmasý sözkonusudur. Bu sunuþun ne
denli uzun süreceðini ise, AB ülkelerindeki
demokratik kamuoyunun ne ölçüde pasifize edileceði belirleyecektir.
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Alt-kimlik-Üst-kimlik,
Anayasal Vatandaþlýk,
Türkler, Kürtler, Türkiyeliler
ve Uluslarýn Kaderlerini Tayin Hakký

Yurttaþ Verheugenin (Citizen Verheugen) Eylül sonunda Türkiye ve Diyarbakýr
gezisinden sonra açýklanan AB Ýlerleme
Raporuyla birlikte baþlayan azýnlýklar tartýþmasý tüm hýzýyla sürerken, Baþbakanlýk
Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulunun hazýrladýðý raporla birlikte alt-kimlik-üst-kimlik tartýþmalarý da eski kaldýðý yerden yeniden baþlamýþtýr.
Bu hýzlý tartýþma ortamýnda, kimilerine
göre Türk tanýmý ýrksal (bir söyleme göre etnik) özelliklere sahip olmadýðýndan
üst-kimlik olabileceði ileri sürülürken, kimileri tersini iddia ederek, Türkiyelilikin
üst-kimlik için en uygun taným olduðunu ileri sürmüþtür. Bir üçüncü kesim ise, bu türden ýrksal ya da etnik temelli tanýmlamalarýn yerine, ýrksýz ve cinsiyetsiz bir
anayasal vatandaþlýk statüsü oluþturularak
sorunun çözülmesinin daha kolay olacaðýný söylemektedir.
Bu üç ana eksende giden tartýþmalarda,
þimdilik anayasal vatandaþlýk önerisi daha
aðýr basan yan olmuþsa da, tartýþmalar mozaik deðil, mermerci faþistlerin müdahaleleriyle yeni bir AB raporuna kadar askýya
alýnmýþ görünmektedir. Bu yeni AB raporunun da, 17 Aralýk zirvesinde alýnacak kararla ortaya çýkacaðý neredeyse kesin gibidir.
Tartýþmalara ve tartýþan taraflara bakýldýðýnda, alt-kimlik, üst-kimlik, anayasal vatandaþlýk vs. konusunun nereden kaynaklandý-

ðý, hangi sorunu çözeceðinin herkesin
malumu olduðu görülmektedir.
Biz, kendimizin geri zekalý yerine konulmasýný göze alarak, herkesin malumu
olduðu varsayýlan malumatýn ne olduðunu açýklamanýn gerekli olduðunu düþünüyoruz.
Ülkenin tüm aydýnlarýnýn, azýnlýk sözcüðünün tarafý olduðunu kabul eden tüm
ilgililerin malumu olan malumat, hiç
þüphesiz ulusal sorundur. Ve ulusal sorun
denildiðinde ilk akla gelen de Kürtlerdir.
Daha açýk olarak ifade edersek, AB üyeliði ile birlikte baþlayan ve AB ilerleme raporlarýyla devam eden alt-kimlik, üst-kimlik, anayasal vatandaþlýk vs. çerçevesindeki
tartýþmalarýn temel nedeni Kürtlerin ulusal
haklarýdýr. Dolayýsýyla tartýþmanýn ön-geçmiþi, tarihi, Kürtlerin ulus olup olmadýklarýna iliþkin tartýþmalarýn tarihidir.
Sorunu bir kez daha ortaya koyarsak,
mevcut her türden kimlik tartýþmalarýnýn
temelinde Kürt ulusunun varlýðý ve ulus olarak belli haklara sahip olup olamayacaðý
yatar.
Eðer Kürtler bir ulus ise, doðal ve kaçýnýlmaz olarak her ulusun sahip olduðu haklardan yararlanma hakkýna sahip olmalýdýr.
Bunun adý ise, Kürtlerin, ulus olarak kendi
kaderlerini tayin hakkýna sahip olmalarýdýr. Sorunun çýkýþ yeri, temeli ve esasý budur. Bunun dýþýndaki her türden eklemeler,
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çýkarmalar tarihin ve tarihsel gerçeklerin
çarpýtýlmasýndan baþka bir anlama gelmez.
Eðer Kürtler bir ulus iseler, doðal ve kaçýnýlmaz olarak kendi kaderlerini tayin hakkýna sahip olmalarý, ayrý devlet kurma hakký
demektir. Ezilen ulus olarak bir baþka ulusun egemenliði altýnda olduklarý koþullarda,
kendi kaderlerini tayin hakký, ayrýlma ve ayrý devlet kurma hakký olarak tanýmlanýr. Bir
kaç istisna dýþýnda tüm Kürt siyasal örgütlenmelerinin amacý da bu hakký elde etmek
olmuþtur.
Ulusal bir sorun, mevcut ve çözülmemiþ
ise, orada ulusal bir mücadelenin er ya da
geç ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdýr. Bir ulus,
bir baþka ulus tarafýndan egemenlik altýna
alýnmýþ ise, bu egemenlik ne denli cennet
olarak görünürse görünsün, her durumda
ulusal nitelikte sorunlar ortaya çýkartýr. Dolayýsýyla ulusal nitelikteki her sorun, kaçýnýlmaz olarak, uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakký ile çözümlenmek durumundadýr.
Mevcut olan, somut ulusal sorunlar ya da
ulusal nitelik alan sorunlar ne denli yerel,
özel, parçasal olursa olsun, zaman içinde
bütünsel bir ulusal sorun olarak ortaya çýkar. Yapýlan her türlü yerel, özel ya da parçasal ulusal sorunlarýn (ki bu durumlarda
ortaya çýkan sorunlara etnik sorunlar denilerek ulusal yön ikinci plana itilmeye
çalýþýlýr) çözümüne yönelik çabalar, ne denli
iyiniyetli olursa olsun, sonuçta bütünsel
ulusal sorunun çözümünün kaçýnýlmazlýðýný
ortaya çýkarýr ve bu kaçýnýlmaz çözümü hýzlandýrýr.
Ulusal sorunun bu kaçýnýlmaz çözümü,
ancak demokratik bir devlet çerçevesi içinde gerçekleþtirilebilir.* Böyle bir demokratik çerçevede ortaya çýkan uluslarýn kendi
kaderini tayin hakký, demokratik bir hak olarak her ulus tarafýndan kabul edilir ve demokratik bir hakkýn kullaným koþullarýna tabi olarak kullanýlýr. Leninin açýk biçimde
belirttiði gibi, kapitalizm koþullarýnda ulusal barýþ, yani ayný topraklar içinde ve ayný
devlet çerçevesinde yaþayan uluslarýn barýþ
içinde bir arada yaþamasý, demokratizmin



* Belirli bir devlet içinde, tarihinin geçirdiði bütün
deðiþmeler boyunca, burjuvazinin birey olarak devletlerin sýnýrlarýnda meydana getirdiði deðiþiklikler ne
olursa olsun, bütün uluslarýn proleterlerinin sýnýf mücadelesinde en sýký ve bölünmez bir ittifaký gerçekleþtirmek için mücadele verir. (Lenin, Uluslarýn Kaderlerini Tayin Hakký, s. 87, Sol Yay., Kasým 1992.)

tutarlý bir tarzda uygulandýðý ülkelerde gerçekleþtirilebilir.** Bunun dýþýndaki her türlü çözüm, bir zaman azalýyor görünse de,
uluslar arasýndaki kin ve nefreti sürekli kýlar.
Þüphesiz ulusal sorunun, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký çerçevesinde çözümünü olanaksýz görenler olduðu gibi,
böyle bir çözümü mevcut devletin parçalanmasý anlamýna geldiði için bölücülük
olarak kabul edenler de vardýr. Her iki kesim, farklý gerekçeler ortaya koysalar da, ortak hedefleri marksist-leninistlerdir. Marksist-Leninistler, bunlar tarafýndan, iki farklý uçtan, ya pratik öneriler getirmemekle, ya
da ülkeyi bölmekle suçlanýrlar.
Boþanma serbestliðini savunan
bir kimseyi aile baðlarýný yýkmak istemekle suçlamak ne kadar ahmakça
ve ne kadar ikiyüzlüce bir davranýþsa,
uluslarýn kaderlerini tayin etme özgürlüðünü savunanlarý da, yani ayrýlma özgürlüðünü savunanlarý da, ayrýlmayý isteklendirmeyle suçlamak, o
ölçüde ahmakça ve ikiyüzlü bir davranýþtýr.***
Burada bilinmesi ve anlaþýlmasý gereken,
demokratik bir hakkýn tanýnmasý ile bu hakkýn kullanýlmasýnýn bir ve ayný þey olmadýðýdýr. Bir baþka ifadeyle, boþanma hakkýnýn
varlýðý, evli olanlarýn hemen ve derhal boþanmalarý anlamýna gelmediði gibi, uluslarýn ayrýlma hakkýnýn tanýnmasý da ayrýlmayý
mutlak önkoþul olarak ortaya koymaz. Böyle
bir hakkýn tanýnmasý, ezilen ulusun ya da
demokratik devlet sýnýrlarý içinde azýnlýkta
olan ulusun, eþit haklara sahip olmasý ve
polis yöntemleriyle, yani þiddet yoluyla devlet sýnýrlarý içinde tutulmayacaklarýnýn garanti edilmesidir. Bu garanti geçerliliðini yitirdiðinde, azýnlýkta olan ulusun ayrýlma hakkýný kullanmasý sözkonusudur.
Yine de demokratik bir devlet çerçevesinde uluslarýn kaderlerini tayin hakkýnýn tanýnmasýnýn azýnlýktaki ulusun ayrýlmasýný
engellemeyeceði, o ulusun milliyetçilerinin
küçük olsun benim olsun zihniyeti ile hareket edeceði, dolayýsýyla parçalanmanýn
kaçýnýlmaz olduðu söylenebilecektir. Bu
nedenden dolayý, uluslarýn kaderlerini tayin
hakkýnýn tanýnmasýnýn azýnlýkta olan ulusun ayrýlmasýný getirerek ulusal kin ve nef** Lenin, Uluslarýn Kaderlerini Tayin Hakký, s. 36.
*** Lenin, age, s. 75.

Kasým-Aralýk 2004 KURTULUÞ CEPHESÝ

retin devamýna hizmet edeceði ileri sürülebilir. Denecektir ki, böyle bir hakkýn tanýnmasý, kullanýlmasýný beraberinde getireceðinden, ülke içindeki ulusal çatýþmayý, ülkeler arasý çatýþmaya dönüþtürerek, bölgesel ölçekte yaygýnlaþmasýna yol açacaktýr.
Bu ve benzeri savlar, karþý çýkýþlar, yaþamýnýn tek bir zaman diliminde bile demokratik bir devletin ne olduðunu görmemiþ ve
bilmeyen insanlarýn düþüncelerinin ürünüdür. Onlar, demokratik bir ülkenin, demokratik bir devletin, ancak demokratik ilkelere
baðlý bulunanlarýn çoðunlukta olduðu koþullarda ortaya çýkacaðýný bilmezler.*
Bu konuda ne söylenirse söylensin, yine
de marksist-leninist ulusal sorun çözüm
yöntemleri pratik olmadýðý ya da bölücü
olduðu için reddedilmeye devam edecektir.
Bölücü olmayan ulusal sorun çözüm
önerileri ise iki ana baþlýk altýnda toplanýr:
a) Kültürel özerklik; b) yerel özerklik ya da
yerel yönetimlerin güçlendirilmesi (yarý-federal çözüm).
Yakýndan bakýldýðýnda bu iki çözüm
tarzý bir ve ayný þeyi ifade eder. Ancak biçimsel ve söylemsel farklar nedeniyle birbirinden farklýymýþ gibi bir izlenim uyandýrýr.
Ýkisinin ortak noktasý, ayný devlet sýnýrlarý
içinde yaþayan, sayýsal olarak egemen ulustan daha az, ancak hatýrý sayýlýr bir nüfusa sahip uluslara azýnlýk haklarý tanýmaktýr.
Dolayýsýyla ulusal sorunun tek ve pratik
çözümü olarak azýnlýk haklarýnýn verilmesi olduðu görüþünde birleþirler.
Sol kültür sahibi olanlarýn ulusal kültürel özerklik olarak bildikleri bu çözüm
* Kuþkusuz, kapitalist toplumda yürürlükte olan iliþkilerden doðma siyasal ahlak bozukluðu, bazan parlamento üyelerinin ve gazetecilerin belli bir ulusun
ayrýlmasý yolunda ciddi olmayan ve hatta saçma
olan gevezeliklerde bulunmalarýna neden olur. Ama
bu gevezeliklerden korkacak olan (ya da korkar gözükecek olan) gericiler olabilir. Demokratik ilkelere baðlý bulunanlar, yani devlet sorunlarýnýn halk tarafýndan karara baðlanmasýnda direnenler, siyasetçilerin üzerinde gevezelik ettikleri þeyle halkýn karar
verdiði þey arasýnda pek büyük fark olduðunu çok
iyi bilirler. Halk her günkü deneyiminden, coðrafi
ve iktisadi baðlarýn deðerini ve büyük bir pazarla
büyük bir devletin üstünlüklerini bilir. Onun için
halk, ancak ulusal zulüm ve ulusal sürtüþme, yaþamý dayanýlmaz hale getirdiði zaman ve iktisadi iliþkileri baltaladýðý zaman, ayrýlmaya, bir çare olarak
baþvurur. (Lenin, Uluslarýn Kaderlerini Tayin Hakký, s. 75.)

yöntemi, dillerin eþitliði temelinde kültür
alanýna giren her konuda azýnlýk nüfusa
sahip ulusun kendi yönetim hakkýný tanýmaktan ibarettir.
KÜLTÜREL ÖZERKLÝK
Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, kültürel
özerklik, dillerin eþitliði temelinde ulusal
sorunlarýn çözümlenebileceði varsayýmýna
dayanýr. Bu, en açýk biçimde okulun uluslara göre bölünmesi, yani eðitimde ulusal
kapalý alanlarýn oluþturulmasý demektir.
Bunun medya söylemleri içindeki ifadesi,
ana dilde eðitim hakkýdýr. Diðer kültür
öðeleri, örneðin müzik, televizyon ve radyo
yayýný, bu çerçevede ele alýnýr. Okul, dilin
öðretildiði yer, diðer kültür alanlarý dilin
kullanýldýðý ve geliþtirildiði yerler olarak ortaya çýkar. Ancak okul, kamusal alan; diðerleri özel alaný oluþturur. Dolayýsýyla devleti ilgilendiren bölüm kamusal alan, yani
devlete iliþkin alandýr. Bu nedenle, kültürel
özerkliðin odak noktasý, okulun ulusal esasa göre bölünmesidir. Böylece her ulus, ulusal azýnlýk kendi ana dilinde okul açma, eðitim verme hakkýna sahip olacaktýr. Ve varsayýlmaktadýr ki, böyle bir geliþme saðlandýðýnda ulusal sorunlar çözülecek, uluslar
arasýndaki çatýþma son bulacaktýr.
Eðitim, bu konuda biraz bilgi sahibi olan
herkesin kolayca bileceði gibi, okul, binasýndan öðretmenine, öðrencisinden eðitim
programýna kadar pek çok unsuru içerir. Bu
unsurlar da, belli bir parasal kaynaðý ve bu
kaynaðýn sürekliliðini gerektirir. Eðitim hiçbir biçimde kiþisel baðýþlarla, kiþisel çabalarla elde edilen belirsiz ve geçici gelirlerle
sürdürülemez. Dolayýsýyla eðitim sürekliliðinin saðlanabilinmesi için, kaynaðýn saðlam ve sürekli olmasý þarttýr. Bu nedenden
dolayýdýr ki, kültürel özerklik teorisyenleri,
ulusal eðitim için ülke vatandaþlarýnýn eðitim giderlerini karþýlamasý gerektiðinden yola çýkarak, ulusal eðitim için ulus üyelerinin belli oranda vergilendirilmesi gerektiðini söylerler. Pratik olarak, her anayasal
vatandaþ, hangi ulusa ait olduðunu kaydettirerek, kendi ulusal dilindeki eðitim için gerekli vergiyi ödeyecektir.
Böylece kültürel özerklik, ulusal dilde
eðitimin sürekliliði için ulus üyelerinin vergilendirilmesini ve bu vergilerin ulusun temsilcileri ya da temsil organlarý tarafýndan toplanmasýný gerektirir. Doðal olarak, artan nü-
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fus ve eðitim masraflarýnýn artmasý, verginin artýrýlmasýný gerektireceðinden, ayný
temsilcilerin ya da temsil organlarýnýn vergilendirme yetkisine de sahip olmasýný
öngörür. Dolayýsýyla kültürel özerklik, vergilendirme yetkisine sahip olan bir yerel (ya
da ulusal) meclis (yasama organý) ve bunun aldýðý kararlarý yürütme gücüne sahip
bir organýn (yerel yönetim) varlýðýný esas
alan bir hukuksal bütünlük oluþturur.
Böyle bir hukuksal bütünlüðü yok varsayarak, çözümü, sadece ulusal dilde kurslar açma ve bu kurslarýn masraflarýnýn
ulusal topluluk üyelerinin kendi rýzalarýyla
yapacaklarý yardýmlarla karþýlanmasý olarak
sunmak, eðer basit bir bilgisizliðin ürünü
saflýktan kaynaklanmýyorsa, düpedüz
baþka niyetlerin gizlenmesinden baþka anlama gelmez.
Yine burada iyiniyetli insanlar ortaya çýkarak, hukuksal bütünlüðün de fazlaca
önemli olmadýðýný, belirli alanla sýnýrlý olan
bir vergilendirme yetkisi ve vergi toplama
hakkýnýn fazlaca önemli olmayacaðýný, en
azýndan eðitime bir destek anlamýna geleceðini söyleyebilirler.
Elbette böylesine iyiniyetli sözler karþýsýnda cehennemin yolunun iyiniyet taþlarý
ile döþenmiþ olduðu söylenerek itiraz edilebilir. Ama böyle söylendi diye iyiniyetlinin iyiniyetinden vazgeçmeyeceði açýktýr.
Vergilendirme hakký, vergi koyma (yasama) ve vergi toplama (yürütme) organlarýnýn varlýðýný gerektirir. Aksi halde, vergi toplama haraç almaya dönüþür ki, bunun adaletsizliði bir yana, böyle bir gelirle süreklilik gerektiren eðitimin sürdürülmesi olanaksýzdýr.
Vergilendirme hakkýnýn sadece kendi
ana dilinde eðitim yapacak olan ulusun eðitim masraflarýný karþýlamakla sýnýrlý bir hak
olarak yasal hale getirildiðini varsayalým.
Yine varsayalým ki bu ulusal azýnlýk, gerek artan nüfusun eðitimi için, gerekse eðitimin kalitesini yükseltmek amacýyla belirli
bir plan oluþtursun. Bu plan gereðince alýnan vergiler eðitime yatýrýlacaktýr. Her yýl
þu kadar okul, þu kadar okul malzemesi, þu
kadar öðretmen ihtiyacýný karþýlamak için
alýnan vergilerden oluþan bir bütçe ortaya
çýkacaktýr. Doðal olarak bir bütçe sözkonusu
ise, vergilendirme hakkýný kullanan kurum
(yasama), ayný zamanda bu bütçenin oluþumunu ve denetimini de yapmak durumundadýr. Bunun adý ise maliyedir (biraz mo-

dern olsun diye finansman merkezi de
diyebiliriz). Bütçe kaynaklarýnýn gerçekliði,
bütçenin denkliði vb. konular bu kurumun
iþi haline gelecektir.
Ayný zamanda kapitalizm koþullarýnda
yaþanmaktadýr. Dolayýsýyla deðiþik finansman kaynaklarý (kredi vb.) ayný amaçlarla
kullanýlabilecektir. Kredi faiz oranlarý, faiz
oranlarýndaki dalgalanmalar yanýnda eðitime katký bonolarý gibi araçlar da devreye
girecektir. Bu ise, adý farklý konulmakla birlikte devlet iç borçlanma senetlerinden
baþka birþey deðildir. Her bono gibi, alýcýsýna belli bir geliri garantilemek durumundadýr. Bu iþlevler ise, herkesin bileceði gibi Hazineye iliþkindir.
Ve yine kapitalizm koþullarýnda yaþandýðý
için, gerek vergi gelirleri, gerek diðer borçlanma araçlarýnýn rasyonel kullanýmý ve
marjinal verimliliði esas alýnacaktýr. Yani
elde edilen gelirler (finansman) nemalandýrýlacaktýr. Nemalandýrmak ise, sözcüðün
tek ve gerçek anlamýyla sermaye birikimidir.
Kýsacasý, sadece azýnlýk ulusun kendi
dilinde eðitim hakký çerçevesinde vergi koyma ve toplama hakkýnýn tanýnmasý, bir
bütün olarak devlet iþlevlerinin yerine getirilmesi demektir. Normal bir devletten tek
eksik olan yaný, devletin askeri gücüdür.
Böylece dýþ iþleri ve savunma alanlarý
dýþýnda bölgesel özerkliðe ulaþýlýr. Bu ise,
federe devletten baþka birþey deðildir. Bu
aþamadan sonra yapýlacak tek þey, bu fiili
durumu resmi hale getirmekten ibarettir.
Bu geliþmenin olumsuz sonuçlar ortaya
çýkardýðý görüldüðü ölçüde, baþka çözüm
yollarý aranacaktýr. Bulunacak diðer bir çözüm ise, daha önce belirttiðimiz gibi, düzenli olmayan gelirleri esas alýr, yani vergilendirme yerine gönüllü baðýþlarla eðitim
finanse edilmesidir. Bu da, devletin okullara müdahalesinin ortadan kaldýrýlmasý
gibi çok sivil toplumcu bir söylemle sunulabilir.
Okul ve benzeri alanlardan devletin müdahalesini ortadan kaldýrmak ve bunlarý uluslarýn eline teslim
etmek, deyim uygun düþerse, en ideolojik ve saf ulusal kültüre ya da papaz egemenliðinin ve þovenizmin
ulusal temeli üzerinde açýlýp geliþmeye en elveriþli olan alanýný, uluslarý
birbiri ile kaynaþtýran ekonomiden
ayýrmaya çaba göstermekten baþka
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bir þey deðildir.*
Özcesi, bu türden çözümler de, sonal
olarak kültürel özerklik çerçevesindedir ve
resmi vergilendirme yerine, eðitimin cemaatlere teslim edilmesiyle sonuçlanýr.
Kültürel özerklikin her biçiminin sonuçta her türden dini ve milliyetçi ideolojilerin geliþmesine yol açacaðý görüldüðü ölçüde yepyeni arayýþlar ortaya çýkacaðý
açýktýr. Yepyeni çözüm ise, alt-kimlik,
üst-kimlik, anayasal vatandaþlýk söylemleriyle ortaya atýlmýþtýr.
ALT-KÝMLÝK, ÜST-KÝMLÝK
VE ANAYASAL VATANDAÞLIK
Ülkemizde her ulustan, her etnisiteden
aydýn ve politikacýnýn fikir söylediði kimlik
sorunu, insanlarýn kimlik ve kiþilik arayýþý içinde olduklarý bir döneme denk düþmüþtür. Sistemin tek tip insan yetiþtirdiði,
eðitimin bu tek tipleþtirmenin temel aracý
olduðu, bireylerin kiþiliklerinin geliþmesini
engellediði vs. iddialarla ortaya çýkan teoriler 12 Eylül küçük-burjuva aydýnlarýnýn saf
deðiþtirme (dönme) bunalýmýnýn ürünüdür.
Bilimin yerini psikolojinin, bilimsel tahlilin
yerini astrolojinin aldýðý bir dönemde,
dönmeler kimlik bunalýmýna sürüklenmiþlerdir. Ben kimim?, hangi topluluða
aidim?le baþlayan entel iç sýkýntýlar ve bunaltýlarla baþlayan kimlik sorunu, Kürt ulusal hareketinin geliþtiði bir ortamda legal
alanlara devriklenmiþtir. Kürt sözcüðünün
kullanýlmasýnýn ölüm nedeni olduðu bir
dönemde küçük-burjuva aydýnlarýnýn kimlik bunalýmý yeni bir ezop dili oluþturmuþtur. Kimlik arayýþý, bireysellik alanýndan
ulusallýk alanýna taþýnmýþ, kimlik ulusal
kimlik olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Kimlik sorunu ulusal ölçeðe taþýndýðý
oranda toplumsallaþmýþ (sosyalleþmiþ),
toplumsallaþtýðý ölçüde toplumbilimsel (sosyolojik) konu haline gelmiþtir. Her yönüyle,
alabildiðine ideolojik ve siyasal bir sorun,
sosyolojik bir sorun haline dönüþmüþtür. Bu
dönüþümle birlikte sosyolojinin kullandýðý
kavramlar keþfedilmiþtir. Bunlar da alt-kimlik, üst-kimlik olarak psikolojiden, özellikle
de Freud psikolojisinden (alt-benlik, üst-benlik) devriklenmiþtir.**
* Lenin, Uluslarýn Kaderlerini Tayin Hakký, s. 31.
** Sigmund Freud göre, kiþiliðin güdüsü ve kiþinin
en büyük yoksunluðu sevgidir. Sevgi güdülerinin

Soldan dönmelerin, toplumsal döneklikle yalnýzlaþmalarý ve bunun yaratmýþ olduðu bireysel-ruhsal (psikolojik) bunalýmlarýn
psikanalist tedavi yöntemlerinden öðrendikleri benlik sorunu, kimlik sorunu olarak bir kez keþfedildi miydi, yaþamýn her
alanýnda kullanýlan sihirli bir formül oluþturmuþtur.
Sol dönme küçük-burjuva aydýný benlik ya da kimlik sorununu psikoterapiyle
çözdüðünü düþündüðünden, her türlü toplumsal sorunun (sýnýfsal ve ulusal), son tahlilde bireyin benlik/kimlik sorununun kitlesel ölçekte ortaya çýkýþý olarak düþlediðinden, bu sorunlarýn da, týpký bireysel sorunlarda olduðu gibi, psikiyatrik yöntemlerle çözülebileceðini varsayar. Genellikle yaþamýnýn
bir bölümünde psikoterapi görmüþ olan
küçük-burjuva aydýný, ulusal sorunlarýn altkimlik/üst-kimlik çerçevesinde bir sosyo-psikoterapiyle çözüleceðinden yola çýkarak teori üretmiþtir.
Daha önceki yýllarda Sabancýlarýn Doðu
Raporunun hazýrlayýcýsý olan Baskýn Oran
ýn baþýný çektiði bu psikoterapik ulusal sorun çözüm teorisi, ulusal sorunlarýn çatýþmaya dönüþtüðü toplumlarýn topyekün ruh
hastasý olduðundan yola çýkar. Ancak ruh
hastasý toplum ya da uluslar teþhisi özenle gizlenir. Bunun için ulus, bir alt-kimlik, kiþinin doðuþtan, biyolojik yaratýlýþýndan
gelen bir özelliði (alt-benlik) olarak sunulur.
Alt-kimlik (ulusallýk) içgüdüsel ve bilinçsiz
davranýþlarýn kaynaðý olduðu için, her zaman ulusalcýlýða (milliyetçilik) yol açarak,
çatýþmalar doðurur. Bundan kurtulunmasýnýn tek yolu süper-ego (üst-kimlik) yoluyla benliðin (kimlik) bulunmasýdýr.
Bu teori çerçevesinde Türk ve Kürt
birer alt-benlik, yani alt-kimliktir. Dolayýsýyla hiçbirisi benliki (kimlik) oluþturmak
toplandýðý yer olan alt-benlik (id), insanýn ilkel zihinsel yapýsýdýr, içgüdüsel ve bilinçsiz davranýþlarýn
kaynaðýdýr. Üst-benlik (süper ego) alt-benliðin karþýtýdýr ve insaný topluma uydurmakta ve faaliyetlerin
toplumca kabul edilebilir biçimde ortaya çýkmasýna yardým eder. Benlik (ego) ise, alt ve üst benliðin denge durumudur. Benlik baþarýlý olmazsa bireyde zihinsel gerginlik, tereddüt ve çekiþme doðar. Altbenliðin biyolojik yaradýlýþtan geldiðini söyleyen Freuda göre, üst-benlik toplum kurallarý, deðer yargýlarý
ve eðitimle geliþtirilir ve oluþturulur. Dahasý, alt-benliðin isteklerinin üst-benlik tarafýndan bastýrýlmasýnda çevrenin baskýsý ne denli sert olursa, üst-benliðin de o denli sert ve acýmasýz olduðunu söyler.
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için gerekli bir temel oluþturmaz. Öncelikle
bu Türk ve Kürt alt-kimliklerin süper-egosu (üst-kimlik) yaratýlmalýdýr. Bu da Türkiyeliliktir. Artýk çözüm ortaya çýkmýþtýr.
Baskýn Oran þöyle söyler:
Türkiyeli üst kimliðini benimseyince azýnlýk kalmaz, kimse kimseye
yukarýdan bakamaz. Bu, Kürtleri çok
rahatlatýr, memlekete baðlar. Türk üst
kimliði Türkiyeyi bölüyor. Çünkü bir
Kürt ben Türküm demiyor. Ben Türkiyeli Kürdüm diyor. Kýbrýsta da öyle
deðil mi? Kýbrýslý Türk ve Türkiyeli
Türk kavramlarý var. Ama bunu anlamýyor bazýlarý. Oysa Ermeniyi, Rum
u, Çerkezi, Kürtü, Türkü, Lazý, Arnavutu, Süryaniyi, Keldaniyi, Asuriyi, Çingeneyi kucaklayan tek kavram Türkiyeli kavramýdýr. Türkler
bundan rahatsýz olmaz. Türkler zaten
pratikte kuvvetli unsurdur. Çünkü resmi dil Türkçedir, ülkenin adý Türkiyedir ve bayrak Kemalistler tarafýndan oluþturulmuþtur.*
Görüldüðü gibi, Türkler ve Kürtler Türkiyeli üst-kimliði ile psikolojik açýdan rahatlatýlmakta, onlarýn süper-egolarý tatmin edilmekte, dolayýsýyla ego (benlik) ortaya çýkmasý beklenmektedir. Ama her durumda
psikolojik tedavi Türklerde yoðunlaþtýrýlmakta ve bu tedavi baþarýlý olduðu oranda Kürtler de rahatlamaktadýr. Bunun için AB
yandaþlarýnýn kullandýðý Kýbrýslý Türk (ki
onlar Kýbrýslýtürk olarak yazarlar) bile kullanýlmaktadýr. Oysa ayný topraklarda Kýbrýs
Türkleri tanýmý da kullanýlmaktadýr. Nitekim
Orta-Asya Türkleri, Azerbaycan Türkleri,
Balkan Türkleri tanýmlarý da kullanýlmaktadýr.
Burada küçük, ama tarihsel bir malumat da gerekli olmaktadýr: Türkiyeli tanýmý Türkiye devrimci hareketine ait bir tanýmdýr.
Bilindiði gibi Türkiye, yarý-sömürge ve yarý-feodal bir ülkedir. Böyle bir
ülkede devrimci mücadele, baðýmsýzlýk ve demokrasi için yapýlan mücadeledir. Yani emperyalizmin ve
uzantý ve müttefiklerinin temizlendiði, milli bir demokrasiye sahip,
tam baðýmsýz Türkiyeyi kurma mücadelesidir, bugünkü devrimci müca-

dele. Milli demokrasiye sahip, baðýmsýz Türkiyeyi kurma mücadelesi yalnýzca proleter devrimcilerin deðil,
bütün Türkiyeli yurtseverlerin ortak
bir mücadelesidir.** (abç)
Türkiyedeki marksist hareket
þerefli bir mücadele tarihine sahiptir.
CHP ve DP yönetimlerinin karanlýk
yýllarýnda, siyasi irticanýn en azgýn olduðu yýllarda, Türkiyeli proleter devrimciler yiðitçe ve mertçe mücadeleler vermiþlerdir.*** (abç)
Ve yine bir tarihsel gerçektir ki, Türkiyeli proleter devrimciler, hemen her zaman
þovenist olmakla, kemalist olmakla suçlana gelmiþlerdir. Çünkü onlar, her zaman
tam baðýmsýz, merkezi ve demokratik Türkiyeyi savunmuþlardýr ve bu demokratik
Türkiyede ulusal sorunun, uluslarýn kendi
kaderlerini tayin hakký çerçevesinde çözümlenebileceðini söylemiþlerdir.
Bu tarihsellik bir yana itilerek, týpký altüst kimlikin psikiyatriden devriklenmesi
gibi, Türkiyeli tanýmý da devrimci hareketten devriklenmektedir.
Marksist-Leninistleri uluslarýn kaderlerini
tayin hakkýný savunmakla pratik olmamak
la eleþtirenlerin pratik çözümlerinin gerçeklikle hiçbir iliþkisi yoktur. Denilmek istenen, herkes kendisini bir bütünün parçasý
olarak hissederse sorunlar ortadan kalkar.
Tüm pratiklik de budur.
Þüphesiz alt-üst kimlik vs.lerin sorunu
(ulusal sorun) çözmeyeceði açýktýr. Zaten
amaç sorunu çözmek deðil, sorunun pratik bölümünü gözlerden gizlemek, pratik
çözümler için sosyo-psikolojik þartlarýn yaratýlmasýný saðlamaktadýr. Þöyle söyler Baskýn Oran:
AB azýnlýk dediðinde, bir ülkede
çoðunluk ve egemen olmayanlarýn, o
ülkede çoðunluk ve egemen olanlarla ayný muameleyi görmesini istiyor.
Mesela Türkiyede Sünni Müslüman
çoðunluk var. Bunlar camilerde elektriði bedava kullanýyor. Alevi Müslümanlar ise cemevinde ibadet ettiðinde elektriðin parasýný ödüyor. AB, iþte
bu olamaz diyor. Mesela Türk çoðunluk Türkçe öðreniyor, yayýn yapýyor
ama Kürtler Kürtçeyi okulda öðrenemiyor. Kürtçe kurslarýnýn açýlmasý

* Radikal, 25 Ekim 2004.

** Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim-I.
*** Mahir Çayan, ASDye Açýk Mektup.
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bile iki yýl aldý. AB, Eðer Türk çoðunluk Türkçe öðrenebiliyorsa, Kürt azýnlýk da Kürtçe öðrenebilmeli diyor.
Çünkü AB nin azýnlýk tanýmýna göre,
bütün vatandaþlar mutlak olarak eþittir. ABnin azýnlýk hakký dediði de tamamen eþitlik hakkýdýr. Kendi insanýmýzý zoraki vatandaþ olmaktan çýkarýp, gönüllü vatandaþlýða geçirmektir, insanlarýn kendi kültürlerini yaþamasýný engelleyen yasaklarý kaldýrmaktýr.*
Bu kez iþler iyice pratikleþir! Üstelik
AB diyor ki... ile baþlayan cümlelerle yapýlýr bu.
Deniliyor ki, herkes eþit olmalýdýr, eþit
haklara sahip olmalýdýr. Örneðin deniliyor,
sünni müslüman çoðunluðun elektrik parasý...
Ama bu sorun ulusal deðil, dinsel bir
sorundur diye itiraz edilmeye kalkýþýlmasýnýn
da anlamý yoktur. Tüm toplumu ulusal, dinsel, kültürel vb. hangi açýdan alýnýrsa alýnsýn ruh hastasý olarak kabul edenler için,
herþey bir ve aynýdýr. Böyle olunca da dinsel haklar ile ulusal haklar kolayca aynýlaþtýrýlabilir.
Oysa ayný mantýksallýk içinde, söz konusu edilenler, çoðunluðun hakký olarak
deðil de, çoðunluðun imtiyazý (ayrýcalýðý)
olarak da tanýmlanabilir ve tüm ayrýcalýklarýn (imtiyazlarýn) kaldýrýlmasý da talep edilebilir. Daha hak ile ayrýcalýðýn ayrýmýna bile
sahip olmayanlarýn ulusal sorunlarda pratik çözümler ileri sürmeye kalkmasý, bir
art niyet mevcut deðilse, þarlatanlýktan
baþka bir anlama gelmemektedir.
Yine de alt-üst kimlikçilerin hakkýný yememek gerekir. Onlar pratik çözümler
uðruna ne güçlüklere göðüs germektedirler.
Raporlarý bile alenen yýrtýlýp atýlmaktadýr. O
yüzden alt-üst kimlikli rehabilitasyonu bir
yana býrakýp, pratik önerilerine bakmak
gerekir: insanlarýn kendi kültürlerini yaþamasýný engelleyen yasaklar kaldýrýlmalýdýr.
Ve bir kez daha kültürel özerklike geri
dönmüþ bulunuyoruz. Daha önce gördüðümüz gibi, bu da,
...gerçekten demokratik kurumlar getirmekte umutsuzluða kapýlan
ve bir dizi (kültürel) sorunda her
ulusun proletaryasýyla burjuvazisini
* Radikal, 25 Ekim 2004.

yapay olarak birbirinden ayrý tutarak,
burjuvazinin ulusal kavgalarýndan
kurtulmaya çalýþan kiþilerin oportünist düþünden baþka bir þey deðildir.**
Kültürel özerklik teorilerinin yanýnda
ortaya atýlan diðer bir çözüm önerisi de,
anayasal vatandaþlýktýr. Genellikle Kürt
sorununun evrimci ve reformist bir yol izlenerek çözülebileceðini düþünen kesimlerin hararetle savunduklarý anayasal vatandaþlýk, Kürt küçük-burjuva liberal aydýnlarýnýn milliyetçiliðine denk düþer.
Ancak sözkonusu olan anayasal vatandaþlýk kavramýnýn ne olduðu da belirsizdir.
1999 yýlýnda Süleyman Demirel tarafýndan
telaffuz edilen anayasal vatandaþlýk, kimilerine göre, Fransýz kaynaklýdýr, kimilerine göre teorinin kurucusu Alman liberallerinden Jürgen Hebermastýr. Ne olduðu,
nereden geldiði belirsiz olan bu anayasal
vatandaþlýk çözümü, A. Öcalanýn Ýmralý
günleriyle Kürt hareketi içine taþýnmýþ, HADEP tarafýndan savunulmuþ ve en son Leyla Zana tarafýndan Bizim asli kurucu unsur
olduðumuz Anayasaya geçsin talebiyle
yeniden güncelleþmiþtir.
Yorumlar ve kaynaklar muhtelif olsa da,
ortak nokta, anayasal vatandaþlýk kavramý ile, bireylerin ulusa deðil devlete baðlýlýðýnýn esas alýndýðýdýr.
Anayasalarýn kolay deðiþtirilemediði,
dolayýsýyla uzun dönemli kalýcý bir metin
olduðu varsayýmýna dayanan bu çözüm,
Kürt ve Türklerin devletin ve ülkenin kurucu üyeleri olduðunun anayasaya yazýlmasýndan yola çýkar. Anayasanýn Türkler ile Kürtleri devletin ortak kurucusu olarak tanýmladýðý koþullarda, Türkler için verilmiþ haklar ya da ayrýcalýklarýn, aynen ve eþit biçimde Kürtler için de geçerli olacaðý düþünülmektedir. Sonal olarak, anayasa, kültürel hak eþitliði ya da kültürel ayrýcalýklarýn
geniþletilmesinin temel aracý olarak kabul
edilmektedir. Böylece bir kez daha kültürel özerklike geri dönülür.
Yakýndan bakýldýðýnda, alt-üst kimlikçilerin önerileri de, anayasal vatandaþlýk önerileri de, ulusal sorunun çözümünü deðil,
geçiþtirilmesini, bir süre için kültürel alanda oyalanmasýný istemektedir. Böylece otuz
** Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý,
s. 85, Sol Yay. Ekim 1993.
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bin vatandaþýn yaþamýna mal olan bir sorunun yaratmýþ olduðu terör ortamýndan
uzaklaþmak hedeflenmektedir.
Ýkinci olarak, her iki çözüm önerisi de,
her iki ulus için (Türkler ve Kürtler) suya
sabuna dokunmayan, insanlarýn günlük
yaþamlarýnda bir anlama sahip olmayan,
ama üzerinde her türlü ulusal ve uluslararasý platformlarda her bir ulus lehine kullanýlabilecek araçlarýn ortaya çýkartýlmasýna
zemin oluþturmaktadýr. Böylece sorun, bireysel çatýþma alanlarýndan kurumsal
çatýþma alanlarýna taþýnacaktýr. Bunun sonucu ortaya çýkacak çatýþmalar ve gerilimlerle ver-kurtul ya da al-kurtul türünden
kurtuluþ yollarýnýn açýlacaðý umut edilmektedir. Doðal olarak bu umut, Kürt milliyetçiliði için bir umut olurken, Türk milliyetçiliði için yeni bir savaþ anlamýna gelmektedir.
Sanýlmaktadýr ki, anayasal vatandaþlýk
bir kez kabul edilip, Türklerin ve Kürtlerin
Türkiye devletinin asli kurucu üyeleri olduklarý anayasaya kaydedilirse, her türlü haksýzlýk karþýsýnda Anayasa Mahkemesine ve
ardýndan Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesine baþvurarak ulusal haklarýn alýnmasý olanaklý olacaktýr.
Oysa anayasalar, J. J. Roussenýn toplumsal sözleþmesinin yazýlý bir metninden
baþka birþey deðildir. Taraflarýn karþýlýklý
çatýþtýklarý konularda belli bir consensusa
(onay) ulaþmalarýnýn bir ifadesidir. Ancak
her consensus bir uzlaþmayý ifade etse de,
her durumda demokratik olmak durumunda deðildir. Anayasa tek baþýna demokrasiyi ifade etmediði gibi, anti-demokratik bir
siyasal yapý da anayasaya sahiptir. Sorunun
özü, demokratik toplumsal ve siyasal dönüþümün saðlanmasýdýr. Bu gerçekleþtiði ölçüde, bu dönüþümün anayasal bir metin hali-

&

ne getirilmesi, fiili durumun yazýlý hale getirilmesinden ibarettir.
Bugün yürütülen her türden ulusal ya da
demokratik hak ve özgürlükler tartýþmasý,
her durumda yukardan aþaðýya demokratik dönüþüm çerçevesinde yapýlmaktadýr.
Burada yukarý Avrupa Birliði, aþaðý Türkiye olmaktadýr. Bu nedenle sorun, yukardan aþaðýya demokratik dönüþümle demokratik bir toplumsal ve siyasal yapýnýn
kurulup kurulamayacaðýdýr. Diðer bir ifadeyle, Junker tipi geçiþin Türkiye için geçerli
olup olmadýðý ve Junker tipi geçiþ ile ulusal
sorunun çözülüp çözülmeyeceðidir.
Bu soruya verilecek yanýt olumlu olduðu
takdirde, böylesine yukardan aþaðýya dönüþüm için gerekli Junkerlerin nereden bulunacaðý düþünülmek zorundadýr. ABnin
Junkerlerin Almanyanýn birliðinde oynadýklarý rolü oynamasýný beklemek ise, ABnin
siyasal zorunu önsel olarak kabul etmekle
özdeþtir. Ama zor, ayný zamanda ekonomik
bir güçtür. Dolayýsýyla ABnin siyasal zorunu kabul edenler, ayný zamanda ABnin
ekonomik çýkarlarý doðrultusunda bu zoru
kullanacaðýný da kabul etmek durumundadýrlar. Ve çýkarlar deðiþtiðinde, zorun uygulandýðý alanlar da deðiþecektir.
Sonuç olarak, ulusal sorun üzerine yapýlan her türlü gevezelikler, yeni pratik çözüm önerilerinin bugün geldiði yer ABdir.
Bu nedenle, tüm taraflar, ABnin görüntüsel demokrasisi ile gerçekteki emperyalizmi arasýnda salýnýp duracaklarý bir sürecin
tarafý olmuþlardýr. Aþaðýdan yukarý demokratik devrimin tamamlanamadýðý bir ülkede
her türden ekonomik, toplumsal, siyasal,
kültürel, dinsel ve ulusal sorunlar bir kez daha ve sürekli çatýþma koþullarýnda ve de
emperyalizmin egemenliði altýnda yaþanmaya devam edecektir.
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Avrupada
Neler Oluyor?

En Ýyi Entegrasyon Asimilasyondur
(Otto Schily, Almanya Ýçiþleri Bakaný)

Avrupada bir hayalet dolaþýyor! Sözcüðün en olumsuz anlamýnda bir hayalet, ýrkçýlýk ve ayrýmcýlýk hayaleti.
2 Kasým günü Hollandalý film yönetmeni Teo Van Goghun bir Faslý müslüman
tarafýndan öldürülmesiyle birlikte Hollandada baþlayan olaylar, bir yandan yabancýlar
sorununa iliþkin yepyeni ve alýþýlmadýk
yaklaþýmlar ve çözümler ortaya atýlmasýna
yol açarken, diðer yandan aþaðýdan gelen
bir ýrkçý-milliyetçi dalgasýnýn ne denli etkin
olduðunu göstermiþtir.
Faslý bir müslümanýn Hollandalý bir hýristiyan sanatçýyý öldürmesi olarak sunulan
cinayet, hýzla dinsel ayrýmcýlýktan ýrksal ayrýmcýlýða evrilmiþtir. 11 Eylül sonrasýnda baþlayan islamcý teröristler söylemine dayanan dinsel ayrýmcýlýðýn ýrksal ayrýmcýlýða dönüþmesi, Avrupadaki yabancýlar sorununun boyutlarýný göstermesi açýsýndan da büyük bir öneme sahiptir.
Hollandalý Teo Van Goghun öldürülmesiyle birlikte yirmiyi aþkýn cami ve mescitin
bombalanmasý ya da yakýlmasýyla geliþen
olaylar, ne denli dinsel ve kültürel bir sorun
olarak sunulursa sunulsun, her durumda
yabancýlar sorunu olarak varolan bir sorunun derinliðini ve yaygýnlýðýný göstermiþtir.
Türkiye medyasýnýn aðýz birliði etmiþçesine Hollandanýn Avrupanýn en hoþgörülü toplumu olduðuna iliþkin yayýnlarýna
bakýldýðýnda, geliþmeler ayrýksý bir olayýn yarattýðý bir tepkiden baþka birþey deðildir. Dolayýsýyla olaylarý büyütmeye gerek yoktur,
hoþgörü toplumu her zaman olduðu gibi
yabancýlara hoþgörü göstermeye devam
edecektir. Hem zaten gösterilen tepkiler cami ve mescitlerin yakýlmasý ya da bomba-

lanmasý þeklinde olsa da, bu cami ve mescitler köktendinci kesimlerin faaliyet gösterdiði alanlardýr. Bu nedenle, olaylarýn topyekün bir yabancý düþmanlýðý olarak deðerlendirilmemesi gerekir!
320 bin Türk vatandaþýnýn ve 280 bin
Faslýnýn yaþadýðý Hollandada cami ve mescitlere yönelik eylemlerin hýz kesmesiyle birlikte, hoþgörü toplumundaki olaylar bir yana itilmiþtir. Þimdilik ortalýk yatýþmýþ, hoþgörü toplumu yeniden kendi olaðan haline geri dönmüþ görünmektedir. Ancak bu
görünüm sadece medyatiktir. Gerçekte
olan ise, iþin içine Hollanda devletinin tüm
kurum ve kuruluþlarý ile girmesiyle, yabancýlar sorununun devlet sorunu haline dönüþtürülmüþ olmasýdýr. Böylece þu ya da bu
ýrkçý ya da milliyetçi bir partinin propaganda malzemesi olan yabancýlar sorunu tüm
Hollanda toplumunun ortak sorunu haline
gelmiþtir.
Hollanda devlet güçlerinin islamcýlara,
PKKlilere ve solculara yönelik birbiri ardýna gerçekleþtirdiði operasyonlar yabancýlar
sorununun salt dinsel bir sorun olarak görülmediðinin de kanýtýdýr.
Ancak Hollandadaki olaylarýn etkileri
Hollandadan tüm Avrupaya, özel olarak da
Almanyaya yansýmýþtýr. Almanya baþta olmak üzere tüm Avrupada þimdi yabancýlar
sorunu en çok tartýþýlan toplumsal sorun
haline dönüþmüþtür. Ve yabancýlar sorunu
Türkler sorunu olarak ýrksal bir temele
oturmuþtur. Artýk müslümanlarla baþlayan,
islamiyetin kadýna bakýþýyla süre giden her
tartýþma ve konuþma, Türkler sorununa
dönüþerek din alanýndan ýrk alanýna atlamaktadýr. Müslüman olmayan Türkler faz-
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la olmadýðýndan, Türkler sorunu, müslümanlar sorununu da kapsayan bütünsel sorun haline gelmiþtir.
Hollandadaki olaylarýn ardýndan Almanyada baþlatýlan entegrasyon sorunu tartýþmalarýnýn açýk biçimde gösterdiði gibi, sorun, göçmen iþçiler sorunu olarak gerçek
bir temele sahiptir.
Böylece yabancýlar sorunu Türkler sorununa dönüþtürülürken, göçmen iþçiler
entegre olmayan ve entegre olmayý reddeden yabancýlar haline dönüþmüþtür. Artýk
tüm sorun, bu entegre olmayan ve olmayý
reddeden, büyük çoðunluðunu Türklerin
oluþturduðu göçmen iþçilere ne yapýlacaðý
sorunu olmuþtur.
Sorunun, entegre olmayan ve olmayý
reddeden Türkler sorunu haline dönüþmesiyle birlikte, Türkiyenin AB üyeliðine iliþkin
tartýþmalar da iþin içine dahil edilmiþtir. Böylece ABnin hýristiyan demokrat partilerinin baþýný çektiði Türkiyenin ABye üye yapýlamayacaðýna iliþkin kampanyalar, Türklerin entegrasyon özürlü olduklarýna iliþkin
bir toplumsal önyargý oluþturulmasýna yönelmiþtir.
Nasýl sunulursa sunulsun, hangi söylemle
ifade edilirse edilsin, sorunun geldiði nokta, göçmen iþçilerin ekonomik ve toplumsal yaþamdan dýþlanmasý noktasýdýr. Bu
boyutu ile göçmen iþçiler sorunu, göçmen
iþçilerin ülkelerine geri gönderilmesi sorunu olarak pratik ve yasal bir yöne evrilmiþtir.
Türkiyeli iþçilerin kýrk yýllýk Avrupa macerasýnýn, demokratik hak ve özgürlükler ülkelerinde, demokratik hak ve özgürlüklere
raðmen nasýl sona erdirileceði günün gündem maddesi haline gelmiþtir. Pratik konu,
süresiz çalýþma ve oturma hakkýna sahip
olan göçmen iþçilerin (Almanlarýn deyiþiyle
misafir iþçilerin) bu haklarýndan nasýl
mahrum býrakýlacaðýdýr.
Bugün için pratik çözüm, demokratik
hak ve özgürlüklerin kötüye kullanýlmasý
durumunda hak ve özgürlüklerin kaybettirilmesinin demokratik bir tutum olduðunun kanýtlanmasýna dayandýrýlmaktadýr. Bir
baþka ifadeyle, tartýþmalar, demokratik hak
ve özgürlüklerin hangi koþullarda ve nasýl
sýnýrlandýrýlacaðýna ya da tümüyle ortadan
kaldýrýlacaðýna iliþkin yasal bir çözüm bulmaya yönelmiþtir. Bu nedenle, üretilecek
yasal çözümün göçmen iþçilerin yaþadýðý
ulusal devlet yurttaþlarý tarafýndan gerekli ve
haklý olarak kabul edilmesi tüm propagan-

da çalýþmalarýnýn odak noktasý haline gelmiþtir.
Bu baðlamda müslüman erkeklerin
kadýnlara baský ve þiddet uygulamalarýna
iliþkin olaylar toplumlarýn gündemine yeniden taþýnýrken, göçmen iþçilerin paralel
toplumlar oluþturduklarýna iliþkin görüntüler yayýnlanmaya baþlanmýþtýr. Tüm bunlar,
göçmen iþçilerin yaþadýklarý toplumlara
uyum gösteremediklerinin, yani entegre olamadýklarýnýn açýk kanýtlarý olarak sunulmaktadýr. Özellikle Almanyada 1993 ekonomik
bunalýmýyla baþlayan ve 2000 yýlýndan bugüne kadar süre giden ekonomik bunalýmla
büyüyen iþsizliðin yarattýðý ortamdan beslenen yabancý düþmanlýðý, toplumun büyük
bir kesimini etkisi altýna almaya baþlamýþtýr.
Neredeyse göçmen iþçiler (misafir iþçiler)
Almanyadaki her türlü ekonomik ve toplumsal sorunun nedeni olarak görülmeye
baþlanmýþtýr.
Artýk sorunlarýn ne olduðunun, nereden
kaynaklandýðýnýn hiçbir önemi kalmamýþtýr.
Tek bir sorun vardýr: Göçmen iþçilerin geri
gönderilmesi.
Sýradan bir Avrupalýnýn gözünde göçmen
iþçiler, kendi iþlerini ellerinden alan, dolayýsýyla kendilerinin iþsiz kalmasýna yol açan
yabancýlardýr. Dünün sarýmsak kokulu
yabancýlarý, bugün onlarýn iþsizliðinin nedenidirler. Onlardan kurtulunduðu ölçüde kendilerine iþ olanaðý çýkacaðýný düþünmektedirler.
Biraz daha geliþmiþ, sýradanlýðýn sýradýþýlýðýna sahip olan Avrupalý için, yabancý iþçiler, hem kendi iþ olanaklarýný ellerinden
almaktalar, hem de kazandýklarý paralarý yaþadýklarý ülkelerde harcamayarak, ülkelerin
kaynaklarýný dýþarýya transfer etmektedirler.
Bu transfer, açýk bir sermaye transferi olarak görüldüðünden, ülke içindeki yeni yatýrýmlarýn engeli olarak da kabul edilmektedir.
Bu bakýþ açýsý, özellikle protestan-evangaliþ aðýrlýklý ülkelerde, özel olarak da Almanyada akademik ve iþ çevrelerinde oldukça yaygýndýr.
En ilkel haliyle merkantilist dönemde görülen bu düþünceler, Alman halkýnýn ekonomik bilgisini oluþturur.
Hýristiyan ülkeler dýþýndaki Türkiye ile, Ýran ve Doðu Hindistan ile yapýlan ticaret yüzünden para azalmaktadýr.
Bu ülkelerde ticaret daha peþin
para ile yapýlmaktadýr, ama hýristi-

Kasým-Aralýk 2004 KURTULUÞ CEPHESÝ

yan ülkeler içinde yapýlan ticaret, bu
bakýmdan deðiþiktir. Çünkü hýristiyan
ülkeler içindeki ticaret de her ne kadar peþin parayla yapýlýyorsa da, gene
de para, bu ülkelerin sýnýrlarý içinde
kalmaktadýr. Gerçekten burada, hýristiyan ülkeler içindeki ticarette paranýn akýntýsý ve karþý akýntýsý, met ve
cezri yer almaktadýr, çünkü bir ülkede kýtlýk bir baþkasýnda bolluk olmasýna karþýn, para, bazan bir yerde daha bolken, bir baþka yerde daha kýt
olmaktadýr; böylece para hýristiyanlýk
çerçevesi sýnýrlarý içinde gider gelir ve
dolaþýr, ama bu daima çitlerin içinde kapalý kalýr. Hýristiyan ülkeler dýþýnda yukarda adý anýlan ülkelerle yapýlacak olan ticaret için kullanýlan para, gider ve bir daha geri dönmez.
Yüzelli yýl önce söylenmiþ bu ilkel merkantilist düþünce çerçevesinde dünyadaki
ve ülkesindeki geliþmelere bakan ve yorumlayan toplumun, ekonomik bunalým dönemlerindeki istemi de himayecilik olmaktadýr.
Göçmen iþçiler karþýsýndaki tutumu da bu
himayecilik çerçevesinde biçimlenir.
Þüphesiz ilkel merkantilist düþüncenin*
sýradan insanlar tarafýndan kolayca benimsenmesi anlaþýlýr birþey olmakla birlikte,
akademik çevrelerin de ayný düþüncelerin
savunucusu olmalarý oldukça þaþýrtýcýdýr.
Oysa günümüzdeki ekonomik bunalým,
dünyanýn globalleþtiðine inanýldýðý bir dönemde ortaya çýkmýþtýr. Bu bunalýmda, ekonomik bunalýmlara iliþkin varolan tüm teoriler iþlevsiz kalmýþtýr ve yeni bir teori de ortalýkta görünmemektedir. Akademik çevreler, globalizmin serbest pazar ekonomisi
söylemlerine öylesine kapýlmýþlardýr ki, serbest rekabetin geçerli olduðu bir dönemin
* Tüm merkantil sistemde, esas olan nokta, dýþ ticaret teorisidir. Çünkü, darbýmeselde servetin hâlâ
altýn ve gümüþten oluþtuðu yazýlý olduðuna göre, yalnýzca, sonuçta, ülkeye nakit para getirecek alýþveriþler kârlý görülmekteydi. Bundan emin olmak için,
ihracat, ithalatla karþýlaþtýrýlmaktaydý. Ýthal edilenden
daha fazlasý ihraç edildiðinde, aradaki farkýn ülkeye
nakit para olarak girmiþ olduðuna, ve ülkenin bu
fark kadar daha zengin olduðuna inanýlmaktaydý.
Bundan ötürü, iktisatçýlarýn sanatý, her yýlýn sonunda ihracat-ithalat dengesinin ihracat lehine olmasýný
saðlamaktan ibaretti; ve bu gülünç yanýlgý uðruna
binlerce kiþi boðazlanmýþtýr! Ticaretin de kendi haçlýlarý ve engizisyonlarý vardý. (Engels, Bir Ekonomi
Politik Eleþtirisi Denemesi, 1844 Elyazmalarý, s. 397399.)

yeniden yaþandýðý hayaline kapýlmýþlardýr.
Dolayýsýyla serbest rekabetçi kapitalizm dönemine iliþkin teorilere geri dönmüþlerdir.
Ekonomik bunalým dönemlerinde baþgösteren himayecilik eðilimlerinin yanýnda en tipik olgularýn birisi de yabancý düþmanlýðýdýr.
Ýþsizliðin yaygýnlaþtýðý dönemlerde, yabancý iþçilerin daha az ücretle çalýþmalarý
yerli iþçilerin doðal rakibi olarak ortaya çýkmasýna yol açar. Kendisi iþ bulamazken yabancý iþçinin çalýþabildiðini gören yerli iþçi,
ona karþý þovenist ve ýrkçý bir tepki duyar.
Bu durum da, yabancý iþçilerin içinde yaþadýklarý toplumsal iliþkilerden daha fazla yalýtýlmalarýna ve dýþlanmalarýna yol açar. Yalýtýlmýþ ve dýþlanmýþ yabancý iþçiler, giderek
daha da düþük ücretlerle çalýþmayý kabul
ederler. Bu da iþçilik maliyetlerinin düþmesine katkýda bulunur.
Bugün Avrupada, özel olarak da Almanyada göçmen iþçilere ve bunlar içinde büyük bir nüfus oluþturan Türkiyelilere gösterilen þovenist ve ýrkçý tepkiler doðrudan iþsizlik olgusuyla birlikte yoðunlaþmýþ ve yaygýnlaþmýþtýr. Ancak geliþmeler bunlarla sýnýrlý kalmamaktadýr. Almanyada %10lar seviyesinde bulunan iþsizlik, yabancý iþçiler
arasýnda %40lar seviyelerindedir. Dolayýsýyla iþsizlikten en çok etkilenen kesim yabancý iþçilerdir. Bu durumda da iþsizlik sigortasý,
saðlýk sigortasý gibi sosyal haklar devreye girmektedir. Ýþsizliðin nedeni olarak görülen
yabancý iþçi, bu kez ülkenin sosyal fonlarýný tüketen bir kitle olarak görülmeye baþlanýr. Sosyal fonlarýn sýnýrlandýrýlmasý ve yer
yer kesilmesi karþýsýnda, bunun nedeni olarak iþsiz yabancý iþçileri gören yerli halkýn
yabancý düþmanlýðý daha da büyümektedir.
Sorunu güncelleþtiren ve yaygýnlaþtýran
dünya ekonomik bunalýmý ve bunun Avrupaya yansýma biçimidir. Özellikle 2000 yýlýndan itibaren uzun bir ekonomik durgunluða giren Almanyada, iç pazar için üretim
yapan tekeller ve orta sermaye kesimleri,
büyük ölçekli deflasyonla karþý karþýya kalmýþlardýr. Gerek aþýrý-üretim, gerekse iþsizliðin yaratmýþ olduðu talep daralmasýyla ortaya çýkan fiyatlarýn düþme eðilimi, ucuz yabancý mallarýn ithalatýyla daha da tehlikeli
bir hal almaya baþlamýþtýr. Bu durum iç pazar için üretim yapan tekeller ve orta sermaye kesimlerinde himayecilik eðilimlerini güçlendirirken, yabancý iþçilerin, özel
olarak Türkiyeli iþçilerin sýnýrlý tüketimi ve
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biriktirilmiþ paralarýnýn kendi ülkelerine
transferi giderek önemli bir olgu haline gelmiþtir.
Bu durumda, iç pazar için üretim yapan
tekeller ve orta sermaye kesimleri, kendilerinin her türlü zorluða raðmen, yurtseverce (patriotist) üretimi ve istihdamý sürdürdüklerini söyleyerek þovenizmi ve ýrkçýlýðý
teþvik etmektedirler. Yabancý iþçilerin, özel
olarak Türkiyeli iþçilerin sýnýrlý tüketiminin
entegre olmamýþlýktan kaynaklandýðýna
iliþkin düþünceler bu zeminde geliþmeye
baþlamýþtýr. Perakende ticaret alanýnda baþlayan iflaslar, entegrasyon sorununu daha
da öne çýkarmýþtýr. Son aylarda Almanyada
tartýþmaya açýlan paralel toplum* tezleri
bu sorunun ne denli önemsendiðinin açýk
kanýtýdýr.
1980 dünya ekonomik bunalýmý karþýsýnda geliþtirilen monetarizmden baþka yeni
bir anti-bunalým teorisinin üretilemediði emperyalist ülkelerde, her türden eski teorilere gösterilen ilgi, kaçýnýlmaz olarak sorunlarýn çarpýklaþmasýna ve çözülemez hale
gelmesine yol açmaktadýr.
Bugün Avrupada dolaþan ýrkçýlýk hayaleti, yabancý iþçilerin entegrasyonu hayaleti haline dönüþmektedir. Bu yeni hayaletin
özü ise, entegre edilemeyenlerin sürülmesidir.
Avrupanýn en düþük ücretleriyle, en kabul edilemez iþlerinde çalýþan yabancý iþçilerin kendi ihtiyaçlarýný kendi olanaklarýyla
kendi kendilerine temin etmeleri, kaçýnýlmaz olarak yaþadýklarý ülkenin iç pazarýndan sýnýrlý bir talepte bulunmalarýna yol açmaktadýr. Entegre olmuþ yabancý iþçilerin
daha fazla talep yarattýðý yanýlsamasý, ayný
oranda yabancý iþçilerin entegrasyona zorlanmalarýnýn maddi yanýný oluþturmaktadýr.
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* Paralel toplum, bir devlet sýnýrlarý içinde yaþayan
toplumun içinde ikinci bir toplum oluþumunu ifade etmek için kullanýlmaktadýr. Buna göre, Almanyadaki Türkiyelilerin, kendilerine ait iþyerlerinden
kendi tüketim ihtiyaçlarýný karþýladýklarý, kendi içlerinde ekonomik bir iliþki aðý oluþturduklarý, dolayýsýyla kendilerine ait bir toplumsal iliþkiye sahip olduklarý söylenmektedir. Sadece akademik çevrelerin bildiði, ancak söylemedikleri ise, paralel toplumun, giderek kendi özel hukukuna sahip özerk
bir topluluk haline dönüþtüðüdür. Bu özerk topluluk, belli bir ulusa ait insanlardan oluþtuðu oranda
ulusal-azýnlýk oluþmasý anlamýna gelmektedir. Bu
durumu Almanya Ýçiþleri Bakaný Otto Schily, bir kaç
yýl önce Almanyada iki dilde yazýlmýþ þehir yazýlarý görmek istemiyorum diyerek açýklamýþtýr.

Konuyu Türkiyeli iþçiler açýsýndan ele
alacak olursak, Türkiyeli iþçilerin yýllýk olarak 7-8 milyar Euro seviyesinde bir parayý
ülkeye gönderdikleri görülmektedir. Almanyanýn toplam GSMHnýn 2,1 trilyon Euro olduðu gözönüne alýndýðýnda, bu binde üçlük
servet transferinin fazla ciddiye alýnacak
yaný yoktur. Öte yandan toplam 2,3 milyon
Türkiyelilerin gelirlerinin toplamý 20 milyar
Eurodur. Tasarruf edilen kýsým düþüldüðünde, tüketim için harcanan miktar 10-12 milyar Euro olmaktadýr.
Böylesine küçük rakamlarýn Alman ekonomisinde özel bir yere sahip olmadýðý açýktýr. Ancak 2000 yýlýndan beri süregiden ekonomik durgunluk koþullarýnda perakende ticaretteki iflaslar böylesine küçük paralarýn
hesabýnýn yapýldýðý bir dönem baþlatmýþtýr.
Öyle ki, Almanyanýn sahip olduðu tek ulusal tatil günü olan 3 Ekim Birlik Gününün
tatil olmaktan çýkartýlarak 300 milyon Euro
tasarruf yapýlmasý bile gündeme gelebilmiþtir. Bu nedenle Türkiyelilerin kendi içlerinde yaptýklarý alýþ-veriþte kullanýlan birkaç
milyar Euro Alman iç pazarý için büyük bir
para olarak görünmeye baþlamýþtýr.
Oysa sorunun bizzat kendisi Alman ekonomisinin aðýr ve hantal yapýsýndan kaynaklanmaktadýr. Uzun yýllar (40 yýl) deðiþmeyen
tüketim kalýplarý içinde, fazlaca deðiþmeyen
gelirlerin yarattýðý belli bir talep düzeyine göre örgütlenmiþ Alman iç pazarý için Türkiyelilerin kendi içsel tüketim harcamalarý
önemsenmemiþtir. Öyle ki, Türkiyelilerin
talep ettikleri tüm tüketim mallarý bizzat
kendileri tarafýndan ithal edilmek ve kendileri tarafýndan pazarlanmak durumunda
kalýnmýþtýr. Hiç bir Alman perakende satýcýsý bu talebe itibar etmemiþtir. Büyük marketlerde Türkiyelilerin tüketim ihtiyacýna
yanýt veren mallarý bulmak neredeyse olanaksýzdýr. Ýþte bu önemsememe, Türkiyeli
toplumun kendi tüketim mallarýný kendilerinin ithalini ve satýþýný getirmiþtir. Bu da, zaman içinde belli bir sermaye birikiminin ortaya çýkmasýna neden olmuþtur.
Fazla güvenilir olmamakla birlikte, 2002
verilerine göre 65 bin iþyerinin toplam cirosu 25 milyar Euro olmuþtur. Bu ciro içinden turizm vb. þirketlerin cirolarý çýkartýldýðýnda, tahmini olarak 10 milyar Euroluk bir
ciro temel tüketim mallarý ticaretinde (bakkal ve marketler) ortaya çýkmaktadýr. Kimi
verilere göre, Almanyada toplam 35 bin
bakkal ve market bulunmaktadýr.
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Sayýlar ne denli yetersiz ve güvenilir olmasa da, Almanyada yaþayan Türkiyelilerin 10 milyar Euroluk bir temel tüketim
mallarý talebine sahip olduðu söylenebilir.
2000 yýlý öncesine kýyasla bu tüketim talebinde önemli bir artýþ ortaya çýkmýþtýr. Bu
artýþýn temelinde Almanyadaki yüksek iþsizlik ve ayrýmcýlýk yatmaktadýr.
Yine de ekonomik temeldeki yalnýzlýk ve
yalnýzlaþtýrýlmýþlýk yanýnda pek çok toplumsal sorun da Türkiyeli nüfusun giderek içe
kapanmasýný getirmiþtir.
Tüm bunlar bilindiði halde, Türkiyeli nüfusun entegrasyon özürlü olduðuna iliþkin
yorumlar ve yayýnlar süregitmektedir. Öylesine ki, çoðu durumda Türklerin çocuklarýný yüzmeye, okul gezilerine göndermediklerinden, kadýnlarýný dövdüklerinden yola
çýkýlarak entegre edilemez olduklarý iddia
edilmektedir. Örneðin bir hýristiyan-demokrat þöyle söyleyebilmektedir:
Maalesef bazý ikinci ya da üçüncü kuþak çocuklarýnýn ebeveynlerinden daha kötü Almanca konuþtuklarýný görmekteyiz. Bu arada içlerinde
Türk iþyerleri, doktorlarý, gazeteleri,
avukatlarý vb. barýndýrarak kendilerine komple bir Türk altyapýsý oluþturan büyük Türk mahalleleri Türklerin
en azýndan boþ zamanlarýnda tamamen Türklerden oluþan bir çevrede
hareket etmelerine imkan vermektedir. Almanyadaki Türklerin hemen
hemen yarýsý boþ zamanlarýnda
Türkçe konuþmaktadýr, bu ise küçük Ýstanbulun olumsuz tarafýdýr.
Görüldüðü gibi, boþ zamanlarýnda
Türkçe konuþan bir topluluðun entegrasyon sorunundan söz edilmektedir. Sanýlmaktadýr ki, Türkçe konuþan nüfus, boþ zamanlarýnda Almanca konuþursa entegrasyon gerçekleþecektir. Bu, en açýk ifadeyle,
Türkiyelilerin entegre olabilmeleri için, rüyalarýný bile Almanca görmeleri gerektiðidir.
Bugün Batý-Avrupada olmasa bile, Almanyada Türkiyelilerin gittikçe gettolaþtýrýldýklarý, içlerine kapatýldýklarý ve neredeyse
tüm Alman yaþam alanlarýndan dýþlandýklarý
bir gerçektir. Ancak bir diðer gerçek de, tüm
zamanlarda Türkiyelilerin kendi ulusal kültürlerinin horlandýðý, her durumda ayrýmcýlýða maruz kaldýklarý ve Alman yaþam alanlarýnda sürekli rahatsýz edildikleridir. Kendilerine býrakýlan tek alan ise, dini ibadet ve
camiler olmuþtur. Amerikan emperyalizmi-

nin yeþil kuþak projesi kapsamýnda Almanyadaki dinsel faaliyetler alabildiðine
serbest býrakýlmýþtýr. Komünizm tehlikesi
karþýsýnda dindar Türkler baþlý baþýna bir
yedek güç olarak Türkiyeli nüfusun içinde
var edilmiþlerdir. Dinsel alanda gösterilen
tolerans, ulusal kültür alanýnda sýfýr tolerans haline dönüþtürülmüþtür. Bugün ise,
entegrasyon özürlülüðünün gerekçesi dinsel inançta aranmaktadýr. Bu, artýk komünizme karþý dindar Türk ihtiyacýnýn kalmadýðýnýn açýk ifadesidir.
Ancak bugün Türkiyeli iþçiler sorunu
müslümanlar sorununa dönüþtürülürken,
paralel toplum adýný verdikleri iliþkiler alanýnda islamcý sermayenin egemenliðini de
görmezlikten gelmeye çalýþmaktadýrlar.
Asimile olduðunu düþündükleri Türkiye kökenli insanlara bakarak asimile etme
yöntemleri geliþtirilmeye çalýþýlýrken, asimile olanlarýn nasýl devlet parasýyla bu dönüþüme uðradýklarýný araþtýrma zahmetine bile
katlanýlmamaktadýr. Yýllarca Alman kültür
kuruluþlarýndan alýnan paralarla ya- þamlarýný sürdüren bu asimile Türklere bakarak
geliþtirilecek her yöntem, daha baþtan baþarýsýzlýða mahkumdur.
Yapýlmasý gereken ise, Alman toplumsal
yaþamýndan dýþlananlarýn, dýþlanmýþlýklarýna
yol açan koþullarýn ve önyargýlarýn ortadan
kaldýrýlmasýdýr. Yabancý kültürleri Almanlara tanýtmaktan çok, Alman kültürünün ne
olduðunun ortaya konulmasýdýr önemli olan.
Bunlar ise, Alman leid kültür ya da Avrupa islamý gibi zorla kabul ettirilmesi gereken bir entegrasyon yönteminden temelden farklýdýr. Kürt ulusal sorununu yaþayan
bir ülkenin insanlarýna, en iyi entegrasyon
asimilasyondur demenin, her türlü asimilasyonu meþrulaþtýrmak anlamýna geldiði de
unutulmaktadýr.
Nasýl deðerlendirilirse deðerlendirilsin
yabancýlar sorunu, her durumda demokrasisiyle övünen Avrupanýn, demokrasiyi sýnýrlandýrma çabalarýnýn bir parçasýný oluþturmaktadýr. Eðitim ve kültür alanlarýný ilgilendiren entegrasyon konusuyla doðrudan
ilgili ülkelerin içiþleri bakanlarýnýn ilgilenmesi
de, bu gerçeðin açýk ifadesidir. Avrupa Ordusunun kurulduðu bir aþamada, bunun
anlamý, demokrasi adýna demokratik hak
ve özgürlüklerin sýnýrlandýrýlmasý ve yer yer
ortadan kaldýrýlmasý demektir. Bu da, Avrupa demokrasisinin, geniþ anlamda burjuva demokrasisinin intiharýdýr.
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Piyasalarýn
AKP Sevgisi
Nereden Ýleri Geliyor?

AKP hükümeti kurulduðundan bu yana
geçen iki yýl boyunca, gazete ve televizyonlarda piyasalara iliþkin olumlu haberlerin
yer almadýðý bir tek gün bile yoktur. Borsa
tarihi zirvelerine sürekli yenilerini eklerken, ihracat rekor üzerine rekor kýrmaktadýr. Siyasal alanda ise, win-win denilerek,
Kýbrýs gibi onyýllarýn sorunlarýnýn bir çýrpýda
çözüldüðüne iliþkin haberler yanýnda, MGKnin sivilleþtirilmesiyle demokrasi alanýnda nasýl büyük adýmlar atýldýðý haberleri tüm
medyanýn manþetlerini süslemiþtir.
AKP hükümeti ile birlikte herþey öylesine iyi ve güzel gitmektedir ki, enflasyon canavarý yenilirken, dolar üç yýldýr ayný seviyesini korumakta, üretimde büyük artýþlar
olmakta ve nihayetinde Türkiye ekonomisi,
Çin ekonomisini bile geride býrakan büyüme oranlarýna sahip olmaktadýr.
Kasým ayý rakamlarýna göre, ihracat 62
milyar dolarý aþarak rekor kýracakken,
mortgageýn geliþinin müjdesi herkesin yuvasýnýn yapýlacaðýnýn umudu yaratmaktadýr.
Birkaç yýl içinde mortgage sayesinde evsiz-yurtsuz kimse kalmayacaðý için, konut
sorunu diye bir sorun da mevcut olmayacaktýr. Türkiye geleceðe umutla bakabilir!
Bir de AB, müzakerelere baþlama kararý alýrsa doðrudan sermaye yatýrýmlarýnda
meydana gelecek patlama iþsizlik sorununu da tümden ortadan kaldýracaktýr!
Böylesine güzel ve olumlu geliþmeler
(milyon $)
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Ýhracat
Ýthalat
Dýþ Ticaret Dengesi

karþýsýnda birkaç müzmin muhalifin sesine de kimse kulak vermeyeceðinden, AKPnin ikinci, üçüncü ve belki dördüncü seçim
zaferinin bugünden garanti olduðunu söyleyenler bile kötümser sayýlmalýdýr.
Böylesine güzel ve olumlu geliþmeleri saðlayan bir parti olarak AKPnin piyasalarca sevilmesinde de þaþýlacak bir yan
bulunmamaktadýr.
Ama gerçeklerin sunulanlardan farklý olduðunu bilenler için, piyasalarýn AKP sevgisinin nereden kaynaklandýðý da pek belli olmamaktadýr.
Ýhracat rekor üstüne rekor kýrarken,
ithalatýn da rekor üstüne rekor kýrdýðýna da fazlaca aldýran olmamaktadýr.
Aþaðýdaki tabloda görüleceði gibi, rekor kýran ihracat, ilk on ayda %30,7 artarak 50,5 milyar dolar olurken, ithalat %39,9
artarak 78,1 milyar dolar olmuþtur. Bu durumda ilk on aydaki dýþ ticaret açýðý 27,5
milyar dolardýr. Böylece dýþ ticaret açýðý, bir
önceki yýla göre %60,7 büyümüþtür.
Bu sayýsal gerçeklere karþýn, piyasalarda, ne varmýþ yani, sonuçta dýþ ticaret açýðý
ne denli büyürse büyüsün, ekonomideki
olumlu geliþmeler sürmektedir denilmektedir. Piyasa aktörleri, her zaman olduðu
gibi, rol keserek, geliþmelere optimist yaklaþmaktadýrlar. Onlara bakýldýðýnda, ortada
kaygýlanacak önemli bir olumsuzluk mevcut deðildir.

2003
Ocak-Ekim
38.688
55.860
- 17.172

2004
Ocak-Ekim
50.567
78.158
- 27.591

Artýþ
(%)
30,7
39,9
60,7
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Piyasa aktörlerinin bu optimizmi karþýsýnda, birþeylerin olumsuz olmasý gerektiðini düþünenler, yeniden makro ekonomik dengelere bakmak zorunda kalmaktadýr. Bakýlabilecek diðer bir makro ekonomik veri ise, dýþ ve iç borçlanma durumudur.
Ekim sonu itibariyle iç borçlar 225,6 katrilyon TL (153,4 milyar dolar) olmuþtur. Haziran sonu itibariyle dýþ borç toplamý ise
148,2 milyar dolardýr.*
AKP hükümeti kurulduðunda 145,3 katrilyon TL olan iç borçlar, 2003 yýlýnda 194,4
katrilyona ve bugün %155 artarak 225,6 katrilyona yükselmiþtir. Bu durumda AKP hükümetinin yýllýk olarak 40 katrilyon TL iç
borçlanma yaptýðý görülmektedir. Faizlerin
ve dolar kurunun fazla deðiþmediði bu dönemde iki yýl içinde gerçekleþtirilen toplam
80 katrilyon liralýk iç borçlanmanýn bir yerlere gittiði de kesindir.
Ýþte piyasalarda görülen AKP sevgisinin
bir bölümünü bu artan iç borçlanma oluþturmaktadýr.
Ýhracatta görülen rekorlarýn arka planýnda bu iç borçlanma artýþý yatmaktadýr.
Artan iç borçlanma yoluyla ihracatý teþvik
primleri, vergi iadeleri ödenmektedir. Bunlarýn da yýllýk toplam miktarý 10-15 katrilyondur. Böylece yýllýk olarak gerçekleþen iç
borçlanma artýþýnýn %25lik bölümü ihracat
kesimine aktarýlmýþtýr.
Ýkinci %25lik bölüm ise, duble yol vs.
yapýmý olarak sunulan müteahhitlik hizmetlerine gitmiþtir. Kalaný ise, yeni iç borçlarýn
faizlerini ödemek için kullanýlmýþtýr.
GSMHya bakýldýðýnda ise, 2003 yýlýnda
239 milyar dolar iken, bu yýl 293 milyar dolar olacaðý beklenmektedir. Buna göre, 2004
yýlýndaki GSMH artýþý %22 olacaktýr.
Burada yeniden ithalat ve ihracat rakamlarýna geri dönersek, GSMHda meydana gelen artýþýn (54 milyar dolar) yarýsý (27 milyar
dolar) ithalattan kaynaklanmýþtýr. Yani ülke
içinde üretilmemiþ, dolayýsýyla ekonomik
büyüme ile iliþkisi olmayan mal ve hizmetlerin karþýlýðýdýr. Kalan 27 milyar dolarýn
* Hükümetler iç ve dýþ borç toplamýna iliþkin verilerden fazlaca hoþlanmamaktadýrlar. AKP hükümeti de, diðer hükümetler gibi, borç stokuna iliþkin bilgilerin gecikmeli olarak yayýnlanmasýný saðlamaktadýr. Bu nedenle dýþ borç toplamýna iliþkin sayýlar,
Hazine Müsteþarlýðýnýn 30 Eylül tarihli duyurusunda yer alan Haziran ayýna iliþkindir.

önemli bir bölümü ise, dolarýn %40lar seviyesine yaklaþan deðer kaybýndan kaynaklanmaktadýr.
Bu koþullarda, ekonominin iyiye gittiðine iliþkin piyasa söylemlerinin dayandýðý
ikinci olgu ise, ödemeler dengesindeki net
hata/noksan kaleminde görülen kaynaðý
belli olmayan para giriþleridir. Piyasalarýn
AKP sevgisinin ikinci ve en temel bölümü
de bu kaynaðý belli olmayan paralardýr.
Kaynaðý belli olmayan para ise, islamcý
sermayenin, özellikle Avrupa ülkelerindeki
dini bütün Türk vatandaþlarýný dolandýrarak elde ettikleri paradýr. Bu paralar Avrupadan Ýtalya, Ürdün ve Dubaiye transfer
edilmiþtir. 2003 yýlýnda Saddamýn paralarý olarak sunulan para giriþinin kaynaðý budur.
Ancak islamcý sermaye, herhangi bir
kapitalist gibi, saðlam zemine basmak ister.
Bu nedenle saf bir AKP sevgisi ile elindeki tüm paralarý ülkeye transfer etmesi beklenemez. Bu transfer için saðlam zemin
bulunmadýðý sürece, paralarýný yurtdýþýnda
tutacaklarý kesindir. Bugün kira öder gibi
ev satýn almak olarak sunulan ipotekli konut kredisi (mortgage) ellerindeki son paralarýn transferi için gerekli zemini oluþturmak üzere tezgahlanmaktadýr.
Mortgage adýyla sunulan yeni ipotekli
konut kredisi sisteminin islamcasý Sukuku Ýcaradýr.
2003 sonunda Maliye Bakaný Kemal Unakýtan tarafýndan sunulan sukuk-u icara, bazý enstrümanlarýn eksikliði nedeniyle bir
yana býrakýlmýþtý. Bugün bulunan enstrüman mortgage olmuþtur.
Piyasa aktörleri ve bunlarýn medya
sözcüleri tarafýndan mortgage olarak sunulan AKPnin sukuk-u icarasýnýn en önemli
özelliði, ikinci el ipotek piyasalarýnýn oluþturulmasýdýr. Amaç dar gelirlinin yuvasýný
yapmak deðil, bu ikinci el ipotek piyasasý
aracýlýðýyla yeni bir rant kapýsý oluþturmaktýr.
Dini bütün islami sermaye için faiz haram olmakla birlikte, varlýklara dayalý faiz
helal olduðundan, gayri-menkul kredileri
üzerinden alýnan faiz de haram deðildir. Sadece bu gayri-menkul kredilerinin faizlerinin, doðrudan deðil dolaylý yoldan menkul
kýymetlere çevrilerek elde edilmesi gerekmektedir. Bu yolla, haram helale çevrilmiþ olmaktadýr.
AKPnin mehteran takýmýnýn inancýna
göre, böyle bir helal yol bulunduðu tak-
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dirde, ülkeye 10 milyar dolar tutan bir islami sermaye giriþi gerçekleþecektir. Bu paralar da ipotek piyasasýna ait olacaðýndan,
doðrudan sermaye giriþi olarak da sunulabilecektir. Böyle bir sunuþ cari iþlemler
dengesindeki açýðýn kapatýlmasýna olanak
saðlayacaðýndan piyasalarý da rahatlatacaktýr.
Sukuk-u icara yoluyla dar gelirli vatandaþýn yuvasý iki kez yapýlacaktýr.
Birinci yuva yapma, 50 milyon, 150
milyon taksitle, kira öder gibi ev sahibi olma sunumu içinde, dar gelirli vatandaþýn
15-20 yýl süreyle faiz ödemek zorunda býrakýlmasýdýr. 15-20 yýl boyunca faizlerin deðiþmeyeceðine imanla bu iþe giren dar gelirli vatandaþ, %15-20 faizle evsahibi olacaðýný düþünecektir. 35-45 metre kare kutu
gibi evlerin sahibi olunurken, aylýk 50 milyonluk taksidin beþte biri faiz, kalaný ana
para ödemesi olacaktýr. Ancak iþin püf noktasý, tüm ödeme zamaný içinde piyasa faizlerinin ve enflasyonun belirlenen oranlarýn
üzerine çýkmayacaðýnýn varsayýlmasýdýr. Býrakalým Türkiyeyi, dünya ekonomisinin bile
gelecek yirmi yýlda düzenli ve istikrarlý olacaðýna iliþkin hiç bir garanti mevcut deðildir. Ortaya çýkabilecek herhangi bir kriz durumunda sistem tümüyle çökecektir. Bu durumda, dar gelirli vatandaþýn ipotekli kutu
gibi evine el konulacaktýr. Sistem gereði,
o güne kadar ödediði paralar da kiraya sayýlacaðýndan geriye hiçbir ödeme de yapýlmayacaktýr.
Yine de bu iþe giren dar gelirli vatandaþ, en azýndan eve el konulana kadar 50
milyon kirayla oturduðunu düþünerek kendisini teselli edebilecektir. Tabi birikmiþ faiz
faturasý önüne konulana kadar.
Dar gelirli vatandaþýn yuvasýnýn ikinci
yapýlýþý ise, sistemdeki tüm ikinci piyasa iþlemlerine konu olan menkul kýymetlerin
devlet garantisi altýna alýnmasýdýr. Bu nedenle, meydana gelecek tüm haciz iþlemlerinde, ipotek kaðýdý sahipleri parayý, devlet de
boþ binayý geri alacaktýr. Týpký bankalarýn
özelleþtirilip daha sonra devlet tarafýndan el
konulmasý olayýnda olduðu gibi.
Bu ikinci yuva yapma durumunda, ipotek kaðýdý sahibi olan tüm islami sermayenin alacaklarý devlet bütçesinden karþýlanacaktýr. Bu da, dar gelirli vatandaþa yol, su,
elektrik vs. þeklinde deðil, vergiler þeklinde
geri dönecektir.
Diðer yandan ise, islami sermaye dev-

let iç borçlanma senetlerinin faizlerine eþdeðer bir faizi kâr adý altýnda alacaktýr. Böylece Türkiyedeki yüksek reel faizlerden onlar da nasiplerini almýþ olacaklardýr. Tek
farkla ki, uluslararasý para-sermaye bunu
faiz adýyla alýrken, onlar helal kâr olarak
alacaklardýr.
Devlet garantisi altýnda yapýlacak bu iþlemlerin sonucu ise, devletin iç borçlanma
faiz oranlarýndan dýþ borçlanmaya gitmesidir. Bugün ortalama %15 olan reel faiz, islami sermayeye devlet ve kur garantisi verilerek kâr adý altýnda aktarýlacaktýr.
Bugün yerli ve yabancý (ki buna yurtdýþýnda yerleþikler demek daha doðrudur)
islami sermaye, tarihlerinde hiç olmadýk
bir biçimde kredi, yatýrým ve ticaret olanaðýna kavuþmuþtur. T. Özal döneminde ekonominin liberalleþtirilmesiyle birlikte ortaya
çýkan yeni zenginlerin 2000 ve 2001 krizleriyle birlikte tasfiye olmalarýyla boþalan alanlar islami sermaye tarafýndan doldurulmaktadýr. Dýþiþleri bakanlýðýnýn ticaret müsteþarlýklarý aracýlýðýyla kurulan ihracat ve
ithalat baðlantýlarý islami sermayenin ticaret alanýndaki gücünü daha da artýrmýþtýr.
Gýda sektöründe iç pazardaki egemenlikleri, Avrupaya yapýlan ihracatla yeni egemenlik alanlarý oluþturmaya baþlamýþtýr.
Düne kadar bay %5 Ertuðrul Özkökün
siyah laptoplu yuppilerinin ithalat alanýndaki gücü önemli ölçüde kýrýlmýþ, yeþil
sermaye temsilcileri her türden ithalat iþlerinin yeni elemanlarý haline gelmiþlerdir. Jöleli saçlý, çizgili takým elbiseli, Almanyadaki
Milli Görüþ saflarýnda yetiþmiþ ve Dubaide
pratik yapmýþ bu yeni islami yuppilerin uzmanlýk alaný ise, devlet bürokrasisiyle ticari
faaliyetler yürütmektir. En büyük avantajlarý
ise, Avrupadaki müslüman kardeþlerin
ellerinde bulunan milyarlarca Euroluk kiþisel tasarruflarý kolayca yönlendirebilmeleridir.
Ýslami yuppilerin diðer bir uzmanlýk
alaný da, eski deyimle hayali ihracattýr.
Tüm devlet kurumlarý denetimleri altýnda
olduðundan, bunlarýn gerçekleþtirdiði hayali
ihracatlarýn açýða çýkartýlmasý da oldukça
zor olmaktadýr. Ancak eski tarzda hayali ihracat yapmadýklarý ve medyanýn desteðine sahip olduklarý için, yaptýklarý yolsuzluklarýn açýða çýkartýlmasý da olanaklý deðildir.
Bugün islami yuppilerin bulduklarý hayali ihracat yöntemi, kalitesiz ve kullanýþsýz
Çin mallarýnýn ithalatý ve ihracatýdýr. (Re-
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exportun yeni bir biçimi.)
Ticaret, gümrük ve maliye bürokrasisini
denetim altýnda bulundurduklarýndan, Çinde üretilen tüketim mallarý, ara mallar ithalatý olarak ülkeye girmektedir. Ýthal edilen
ara mallar, ülke içinde iþlenerek ihraç
edilmektedir. Gerçekleþtirilen ihracattan vergi iadeleri alýnarak ilk vurgun gerçekleþtirilmektedir.
Vurgunun ikinci ayaðý ise Avrupa, özel
olarak da Almanya olmaktadýr. Ýhraç edilen
mallar Almanyadaki Milli Görüþçü iþadamlarý aracýlýðýyla toptan pazarlanmaktadýr.
Burada ortaya çýkan KDVler üçüncü kiþiler
tarafýndan vergi iadesiyle tahsil edilmektedir.
Böylece ucuz, kalitesiz ve hiçbir kullaným ve ticari deðere sahip olmayan mallar
üzerinden %35lere varan oranda vergi iadeleri alýnabilmektedir. Vergi iadesi dolandýrýcýlýðýna konu olan mallar ara mallar olarak
ithal edildiðinden, yapýlan iþlemlerle üretilmiþ mal haline dönüþtürüldüðü için ortada re-export konusu olabilecek bir iz de kalmamaktadýr.
Özellikle cep telefonu gibi yüksek teknoloji mallarý alanýnda yapýlan bu dolandýrýcýlýklarla elde edilen KDV gelirleri Ýtalya,
Ürdün ve Dubai üzerinden ülkeye transfer
edilmektedir. Transferler, faizsiz bankacýlýk
ya da islami kredi adý altýnda yapýldýðý
oranda kayýtlara geçmekle birlikte, ödemeler dengesindeki net/hata noksan kaleminde ortaya çýkan kaynaðý belli olmayan döviz
giriþleri olarak kayýt dýþý kalmaktadýr.
Þüphesiz tüm bu geliþmeler döviz piyasalarýnda olduðu kadar, ticaret ve kredi
alanlarýnda da belli bir canlanmaya neden
olmuþtur. Düne kadar tümüyle sistem dýþýnda yer alan islami sermaye kaynaklarý (ister ihracat dolandýrýcýlýðýyla, ister yurtdýþýnda çalýþan dindar Türk vatandaþlarýnýn kandýrýlmasý yoluyla elde edilmiþ olmasýnýn önemi yoktur) sisteme dahil edilmiþtir. Bu da piyasalarda AKP sevgisini aþka dönüþtürmeye yetmektedir.
Bu durum karþýsýnda, yine de olsun diyenler çoktur. Bunlara göre, önemli olan
ekonomiye yeni kaynaklarýn girmesidir. Bu
sayede piyasalar canlanmýþtýr. Dolayýsýyla
üzümü yiyip baðýný sormamak gerekir.
Oysa her sermayeleþtirilmiþ para gibi,

islami sermayenin parasý da belli bir kâr
elde etmek durumundadýr. Kâr ise, her durumda karþýlýðý ödenmemiþ emekten ve bu
emeðin sanayici kapitalist tarafýndan maledilmesinden gelir. Ülke içinde hayali üretim
artýþlarý bir yana býrakýldýðýnda, önemsenebilecek bir üretim mevcut deðildir. Dolayýsýyla ülke içindeki üretimden elde edilen artý-deðer miktarý çok düþüktür ve deðil islami sermayenin, diðer para-sermayelerin
(sýcak para) kârlarýný bile karþýlayamayacak düzeydedir. Bunun anlamý ise, iç ve dýþ
borçlarýn sürekli büyümek zorunda olmasýdýr. Ekonomiyle az çok tanýþýklýðý olan herkesin bildiði gibi, bu artan borçlanma döndürülemez boyuta ulaþtýðýnda kriz kaçýnýlmaz olur. Bugün borçlarýn döndürülebilirliðinde sýcak para, yani kýsa vadeli sermaye giriþlerinden daha çok, islami sermayenin kayýtlý ve kayýtsýz giriþleriyle saðlanan
dövizler öne geçmiþtir.
Dünya ekonomisinde meydana gelecek
geliþmeler karþýsýnda artan kriz riskini büyüten ana etmen de, islami sermayenin her
an herþeyini kaybetme korkusudur. AKP
hükümetinin varlýðýna dayanan güvenleri,
içerden alacaklarý tiyoya dayanan bir güvendir. Bu nedenle, yeni krizin, AKP içinde
baþlayacak bir paniðin sonucu ortaya çýkma
olasýlýðý daha yüksektir. Bu kriz oluþumundan, AKP içinden tiyo alamayacak olan
piyasa aktörlerinin büyük kayýplara uðrayacaðý da kesindir. Alacaklarý her türden
pozisyon kendilerini kurtaramayacaktýr.
Sonuçta, ellerinde kalan AKP sevgisi olacaktýr.
Kriz riskini artýran diðer bir faktör ise, Avrupada faaliyet yürüten islami sermayenin
müslüman cemaatlerle olan iliþkisidir. Avrupada bu cemaatlere karþý yaptýrýmlarýn
uygulamaya sokulmasý saadet zincirinin
bir halkasýnýn kopmasýna neden olacaktýr.
Yine de bu süreçten en zararlý çýkacak
kesim bizzat islami sermayenin kendisi
olacaktýr. Panik halinde, paralarýný Ürdün ve
Dubaiye taþýmaya kalkýþmalarý bile bu sonucu deðiþtirmeyecektir. Bu da, tüm para
ticareti deneyimini tefecilikten edinmiþ bir
kesimin, uluslararasý para-sermaye karþýsýnda yeni bir yenilgisi olarak tarihe geçecektir. Bu aþamada kahrolsun emperyalizm
demek bir iþe yaramayacaktýr.
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KURTULUÞ CEPHESÝnden
Çaðrý

Ýþçiler,
Köylüler,
Ýlerici, Yurtsever ve Demokrat Tüm Halkýmýza!
Yýllardýr baþta Amerikan emperyalizmi olmak üzere, tüm emperyalist ülkelerin sömürüsü
ve talanlar, bir yandan ülkemizin her türlü varlýðýný tüketirken, diðer yandan tüm çalýþanlar gittikçe
daha da yoksullaþmaktadýr. Her türlü yolsuzluk, rüþvet, suistimal, dolandýrýcýlýk, çürümüþlük
yaþantýmýzýn neredeyse ayrýlmaz bir parçasý olmuþtur. AKP hükümeti yolsuzlukla mücadele
paravanasý altýnda yeni yolsuzluklar tezgahlamaktadýr.
Yýllar boyu bizlerin ürettikleri ile varedilen KÝTler, özelleþtirme söylemiyle el çabukluðuyla
bir avuç zengini daha da zengin etmek ve emperyalist tekellere yeni kârlar saðlamak amacýyla
yok pahasýna satýlmýþ ve satýlmaya devam etmektedir. Ve özelleþtirilenler, içi boþaltýldýktan
sonra yeniden devletleþtirilmektedir. Bu iþlemlerle milyarlarca dolar, emperyalist tekeller ile onlarýn
iþbirlikçilerine devredilmiþtir.
Kendi düzenlerinin yýkýlamazlýðýnýn yýllarca propagandasýný yapanlar, ülke yönetimini
tümüyle IMF ve Dünya Bankasýna devretmiþler ve her türlü karar bunlar tarafýndan alýnýr olmuþtur.
Ýþçi ücretlerinin düþmesi ve tarým ürünlerine devlet desteðinin kaldýrýlmasý karþýsýnda kendi bireysel
zenginliklerinin artacaðýný düþünenlerin ise, son krizle birlikte nasýl büyük kayýplara uðradýðýný
hep birlikte yaþayýp gördük. Borsa ile zengin olacaðýný uman laikler, bugün þeriatçý AKP iktidarý
ile borsanýn yükselmesinden medet umar hale gelmiþlerdir.
Solun sol olmaktan çýkartýldýðý, devrimciliðin legalizmle tasfiye edilmeye çalýþýldýðý bir
ortamda, Amerikan emperyalizmi daha da pervasýzlaþmýþtýr.
Ilýmlý islam" görünümü altýnda þeriatçý AKP iktidarý ise, askeri darbe korkusuyla emperyalizminin her dediðini yaparken, bir avuç islamcý sermayenin çýkarý için müslüman kardeþlerinin
kaný üzerinden yeni pazarlar bulma peþindedir.
Onlar, trilyonlar harcayarak, istedikleri yalaný yazdýrabilecekleri, istedikleri yalaný söyletebilecekleri, istedikleri görüntüleri gösterebilecekleri onlarca gazete ve televizyon sahibidirler.
Onlarýn, binlerce tankýna, topuna, askerine, gazetelerine, televizyonlarýna karþý, bizlerin,
sadece devrime olan baðlýlýðýmýz ve devrimci bilincimiz vardýr.
Bizler, onlar gibi, milyarlarca dolara, silaha sahip deðiliz. Elimizdeki her türlü araçla, onlara
karþý savaþmanýn gerekli olduðunu söylüyor ve bu amaçla mücadele ediyoruz.
Binlerce silahýmýz, milyonlar satan gazetelerimiz yok, ama onlarýn tüm zenginliklerini ve
güçlerini ellerinden alacak olan yine bizleriz.
Bizler, iþçiyiz,
Bizler, köylüyüz,
Bizler, emekçiyiz.
Ve mücadelemiz devrime kadar, kurtuluþa kadar sürecektir.
Bugün sizleri, bir kez daha, Türkiye devrimci mücadelesinin geliþtirilmesi ve yükseltilmesi
için, maddi ve manevi her türlü desteðinizi ve katkýnýzý vermeye çaðýrýyoruz.
Bu zorlu mücadelede, hepinizin, hepimizin küçük büyük demeden yapacaðý çok þey vardýr.
Zafer Bizim Olacaktýr!
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