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Bir ülkede, devrimin stratejik çizgisi
ve rotasý çerçevesinde devrimci
mücadelenin
sürdürülüþüne iliþkin
bir deðerlendirme.
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Yüksekovadaki cenaze töreni sýrasýnda alçaktan uçuþ yapan F-16larýn,
savaþýn doðasýndan kaynaklanan
þiddet ve bu þiddetin sýnýrsýz kullanýmý açýsýndan bir deðerlendirmesi.
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SAVAÞTA
SINIRSIZ GÜÇ KULLANIMI
VE YÜKSEKOVADA F-16LAR
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Þemdinli olaylarý sýrasýnda ortaya
çýkan kontra-gerilla faaliyetleri
karþýsýnda medyanýn döret elle
sarýldýðý derin devlet ve çete
söylemleri üzerine.

Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn feodal-tacir zihniyetiyle
ülkeyi pazarlama çalýþmalarýnýn
son durumu üzerine bir
deðerlendirme.

Borsada yaþanan rekorlarýn
makro ekonomik veriler
çerçevesinde bir incelenmesi.

28 Ekimde Paris banliyölerinde
baþlayan göçmen isyaný vb. olarak
tanýmlanan olaylarýn Fransa, Cezayir
ve Türkiye basýnýndaki yansýlarý.

Ulusal onur üzerine Leninin bir
deðerlendirmesi.
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Devrimin
Yolu

Ýnsanlar devrimden söz ediyorlar. Ýster
demokratik halk devriminden, ister sosyalist devrimden olsun, herkes devrimden
söz ediyor. Kimisi için iyi, kimisi için kötü,
kimisi için gerçekleþmesi mümkün olamayacak bir þeydir devrim.
Kimisine göre devrim, ülkenin içinde
bulunduðu baðýmlýlýk ve sömürü iliþkileri
içinde tek kurtuluþ yoludur; kimisine göre,
halkýn yoksulluk ve sefaletten tek kurtuluþ
yoludur; bir baþkasýna göre ezilenlerin ve
sömürülenlerin daha iyi bir dünyada yaþamalarýnýn yoludur. Kimileri için ise, güzel bir ütopyadan ibarettir, hayal edilmesi
gereken, ama uðruna mücadeleye deðmeyen.
Devrim, nasýl tanýmlanýrsa tanýmlansýn,
hangi sorunlarýn çözümü için ortaya konulmuþ olursa olsun, her koþulda, mevcut düzenin altüst edilmesi, mevcut düzenin yýkýlmasý ve yerine yeni bir toplumsal düzenin kurulmasýdýr.
Ýlk bakýþta kolayca anlaþýlabilen bu devrim tanýmý Mahir Çayan yoldaþ tarafýndan
þöyle ifade edilmiþtir:
Marksist devrim anlayýþý, sürekli
ve kesintisiz bir ihtilâl sürecini öngörmektedir. Devrim, halkýn devrimci
giriþimiyle aþaðýdan yukarý mevcut
devlet cihazýnýn parçalanarak, politik iktidarýn ele geçirilmesi ve bu iktidar aracýlýðýyla yukarýdan aþaðýya
daha ileri bir üretim düzeninin örgütlenmesidir.1
Görüldüðü gibi, devrimle ulaþýlmak iste-

nen amaç (daha ileri bir üretim düzeninin
örgütlenmesi), herþeyden önce politik iktidarýn ele geçirilmesini öngörür. Yani politik iktidar ele geçirilmeksizin bir devrimden, devrimci amaçlardan söz edilemez.
Bu nedenle, her devrim mücadelesinin ilk
ve yakýn hedefi politik iktidarýn, devlet aygýtýnýn parçalanarak ele geçirilmesidir.
Politik iktidar, bürokrasi ve militarizmi
ile bir bütün oluþturan mevcut devlet iktidarýdýr. Mevcut düzeni ayakta tutan, koruyan temel güç olarak devlet gücü, devrim
mücadelesinin karþýsýnda egemen sýnýflarýn çýkarlarýnýn temsilcisi, sömürünün, baskýnýn, baðýmlýlýðýn dayanaðýdýr. Dolayýsýyla
her devrim mücadelesi, öncelikle mevcut
devlet gücüyle yüz yüze gelir ve onunla hesaplaþýr.
Devlet, bir sýnýf egemenliði organý, bir sýnýfýn bir baþka sýnýf üzerindeki baský organýdýr; sýnýflar arasýndaki çatýþmayý hafifleterek, bu baskýyý yasallaþtýrýp pekiþtiren bir
düzenin ifadesidir.
Sürekli ordu ve polis, devlet iktidarýnýn
baþlýca zor araçlarýdýr.
Herhangi bir barýþçýl protesto eyleminde, herhangi bir ekonomik hak ve istem
için yapýlan grevde ortaya çýkan kamu gücü, devletin zor güçleridir. Görünüþte polis gücü olarak ortaya çýkan kamu gücü,
arkasýndaki tüm silahlý kuvvetleriyle (ordu)
zorun ilk basamaðýný teþkil eder.
Barýþçýl bir eylemde polis gücünün da1

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim-I.
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ðýlýn uyarýsýyla baþlayan güç kullanýmý, bu
uyarýya uyulmamasýna paralel olarak adým
adým ilerler. Önce polis güçleri eylemcileri
daðýtmak için saflarý sýklaþtýrýrlar, gaz
bombalarý hazýrlanýr, gaz maskeleri takýlýr.
Yasalar gereðince bir kez daha daðýlýn
uyarýsý yapýlýr. Barýþçýl eylemin sözcüleri
öne çýkarak polis yetkilileri ile görüþme
yaparlar. Bu görüþme, eylemin nerede ve
nasýl sona erdirileceði üzerine bir pazarlýktan ibarettir.
Yapýlan görüþme-pazarlýkta, devletin
zor gücünün temsilcisi, yasalardan kaynaklanan zor kullanma yetkisiyle hareket
ederken, eylem sözcüleri, eylemin amaçlarýnýn asgari düzeyde gerçekleþtirilmesini
göz önünde bulundururlar.
Son dönemlerde sýkça görüldüðü gibi,
yapýlan pazarlýklar, eylemcilerin basýn
açýklamasý yapmalarý koþuluyla zor kullanýmýna gerek olmaksýzýn daðýlmasýyla sona
erer.
Ancak zaman zaman basýn açýklamasýnýn yeri ve süresine iliþkin uzlaþmazlýk
ortaya çýktýðýnda, siyasal zor gücü, yani
polis güçleri zor kullanarak göstericileri
daðýtýr. Gaz bombalarý, cop, tekme-tokat ve
nihayetinde gözaltýna alýnmalarla sonuçlanan bir çatýþmayla barýþçýl eylem, bir
sonraki eylemde ayný durumlar bir kez daha yaþanmak üzere sona erer.
Devletin zor güçleri, yaptýklarý iþin yasadýþý bir eylemi önlemek olduðunu söylerken, barýþçýl eylemcilere sorulduðunda protesto edilen olayýn anti-demokratikliðinden, insan haklarýna aykýrýlýðýndan, insan
haklarýnýn çiðnenmesinden, devrimci insanlar olarak bu türden haksýzlýklar karþýsýnda duyarsýz kalýnamayacaðýndan söz
ederler ve hatta devrim mücadelesinin bir
parçasý olarak bu eylemi gerçekleþtirdiklerini söylerler.
Þemdinli-Yüksekova olaylarýnda görüldüðü gibi, her protesto eylemi, ilk adýmda
karþýlaþtýðý devletin resmi zor güçlerinin
düþük yoðunluklu müdahalesinin yanýnda sýnýrsýz güç kullanýmýyla da karþý karþýyadýr. F-16 uçaklarýyla cenaze törenine katýlanlarýn üzerinde yapýlan alçaktan uçuþ,
sýnýrsýz güç kullanýmý kararýnýn teblið edilmesinden baþka bir þey deðildir.
Devrim, mevcut düzenin, altyapýsýndan
üstyapýsýna kadar artýk tarihsel olarak ortadan kaldýrýlmasý gereken eskimiþ ve kokuþ-

muþ bir düzen olmasý gerçeðinin üzerinde
yükselir. Eðer mevcut düzen, insanlýðýn geliþmesi ve daha iyi koþullarda yaþamasýnýn
engeli haline gelmiþ ise, devrim kaçýnýlmazdýr. Bu nedenle, devrimin kaçýnýlmaz
olduðu koþullarda, devrimin gecikmesi, insanlarýn mevcut düzenin bozulmuþluðundan, yozlaþmasýndan daha fazla etkilenmelerine, yaþamýn daha fazla çekilmez hale
gelmesine, daha fazla baský görmelerine
neden olur. Devrim ne kadar gecikirse, bu
bozulmalar, yozlaþmalar, baskýlar o denli
fazlalaþýr ve büyür.
Bu aþamada sorun, devrimin zorunluluðu deðil, insanlarýn bu zorunluluðun farkýna varmalarý ve bunun bilincine sahip olmalarýdýr.
Devrim, bir þiddet eylemidir. Kýsa ya
da uzun süreli bir þiddet eylemidir. Devrimin þiddetini belirleyen, mevcut düzenin
ayakta kalabilmek amacýyla elinde tuttuðu
devlet gücünü, zor gücünü sonuna kadar
kullanma isteði ve bu gücün sýnýrsýz kullanýmýdýr.
Mevcut düzenin bozulmuþluðundan,
eþitsizliðinden, adaletsizliðinden, haksýzlýðýndan söz eden insanlarýn, sýra devrime
geldiðinde duraksamalarý, hemen her zaman mevcut devlet gücünün sýnýrsýz güç
kullanýmýnda kendi gerçekliðini bulur. Ancak bu sýnýrsýz güç kullanýmý karþýsýndaki
boyuneðiþ, devrimin þiddete dayanmasýna
karþý çýkýþla gizlenmeye çalýþýlýr.
Devrim, bir þiddet eylemidir. Kýsa ya
da uzun süreli bir þiddet eylemidir. Þiddetin
boyutunu ve süresini belirleyen, mevcut
devlet gücünün sýnýrsýz kullanýmýnýn boyutlarý ve yenilgiye uðratýlmasýdýr.
Mevcut devlet gücünün, zor gücünün
sýnýrsýz kullanýmý, mevcut toplumsal düzenin devrimle topyekün yýkýlmasý karþýsýnda
egemen ve sömürücü sýnýflarýn kendi varlýklarýný sürdürme çabasýnýn sonucudur. Bu
sýnýrsýz güç kullanýmýný ortadan kaldýrmak,
yenilgiye uðratmak ise, doðrudan devrim
güçlerine, devrimci halk güçlerine ait bir
görevdir.
Emperyalizme baðýmlý geri-býraktýrýlmýþ
bir ülkede devrim teorisi, emperyalizm ve
onun yerli iþbirlikçisi iktidarýnýn nasýl yenileceði sorusunu yanýtlamak için, öncelikle
düþmanýn gücünün ve halk güçlerinin durumunun saptanmasýný gerektirir.
Her türden ajitatif ve keskin söylem bir
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yana býrakýldýðýnda, karþý karþýya olunan
gerçek, devrim güçleri karþýsýnda emperyalizm ve oligarþinin askeri olarak mutlak bir
üstünlüðe sahip olduðudur.
Bu askeri üstünlük sadece maddi bir
üstünlük deðil, ayný zamanda teknik olarak
da üstünlüktür. Dolayýsýyla emperyalizm ve
oligarþi, maddi ve teknik olarak üstün bir
güce, askeri güce sahiptir. Her devrim teorisinin ve stratejisinin çözmek durumunda
olduðu soru, düþmanýn bu üstün askeri
gücünün nasýl yenilgiye uðratýlacaðýdýr.
Devrim mücadelesi, devrim teorisi ve stratejisinin saptadýðý rotada düþman gücünün
yenilgiye uðratýlmasý mücadelesidir.
Burada halk güçlerine moral vermek
adýna düþmaný, yani emperyalizmi ve
oligarþiyi küçümseyen söylemlerden ve sloganlardan uzak durulmasý gerektiði açýktýr.
Ortada gücü tartýþmasýz bir düþman vardýr
ve yenilgiye uðratýlmasý þarttýr. Ve yine
tartýþmasýz diðer bir gerçek, bu gücün devrim güçleri tarafýndan yenilgiye uðratýlacaðýdýr.
Emperyalizmin ve oligarþik yönetimin
askeri gücü pek çok sayýsal verilerle ifade
edilebilir. Þu kadar yüzbin silahlý asker, þu
kadar tank, top, uçak, helikopter vs. Bu
sayýsal veriler, bu gücün yenilmezliði için
bir kanýt olarak kullanýlsa da, her durumda devrimci güçlerin yenilgiye uðratacaklarý gerçek ve maddi bir gücün varlýðýnýn
ifadesidir. Bu maddi güç, yenilgiye uðratýlmadýðý sürece, bir ülkede devrimin yapýlamayacaðý da tarihsel ve bilimsel bir gerçektir.
En temel Marksist-Leninist belirlemelerden birisi olan, devlet egemen sýnýflarýn
baský aygýtýdýr belirlemesi de, emperyalizm ve oligarþinin askeri gücünün, devlet
gücü, zor gücü oluþunu tanýmlar. Bu nedenle, siyasal iktidarýn halk güçleri tarafýndan ele geçirilmesi, öncelikle oligarþik devlet gücünün, bu baský aygýtýnýn temel dayanaðý olan askeri gücünün alt edilmesini
öngerektirir.
Hangi açýdan ele alýnýrsa alýnsýn, devrimin zaferi, düþmanýn askeri güçlerinin yenilgiye uðratýlmasýyla, düzenin sürdürücüsü
bir güç olmaktan çýkartýlmasýyla gerçekleþebilir.
Düþmanýn askeri gücü nasýl yenilgiye
uðratýlýr?
Herhangi bir savaþ alanýnda düþmanýn

askeri gücü aðýrlýklý olarak tanklara dayanýyorsa, burada verilen savaþta düþmanýn
yenilgiye uðratýlmasý, onun tanklarýnýn imha (tahrip) edilmesi ve etkisiz kýlýnmasýyla
olanaklýdýr. Ayný þekilde, yine savaþ alanýnda düþmanýn askeri gücü toplar, tanklar,
helikopterler ve uçaklardan oluþan savaþ
araçlarý ile iyi eðitilmiþ ve donatýlmýþ askerlerden ve güçlü bir lojistik güçten oluþuyorsa, düþmanýn yenilgiye uðratýlmasý, onun
bu askeri araçlarýnýn, insan gücünün ve lojistiðinin imha edilmesi ve etkisiz kýlýnmasýyla olanaklýdýr.
Düþman askeri güçleri insangücünü, savaþ araçlarýný ve geri üsleri
içerir. Ýnsan gücü gerekli bir unsurken, savaþ araçlarý ve geri üsler keza
emperyalist ordularýn önemli ana
parçalarýný oluþtururlar. Düþmanýn
insan gücünü imha ederken, özellikle daha önemlileri olmak üzere,
onun savaþ araçlarýný ve geri üslerini tahrip etmeliyiz.2 (Giap)
Burada asla unutulmamasý gereken bir
olgu ise, düþmanýn amacýnýn da devrimin
askeri güçlerini imha etmek olduðudur. Bu
nedenle, düþmanýn askeri güçleri (insangücü, savaþ araçlarý ve lojistik güçleri) imha
edilirken, ayný zamanda kendi güçlerimizi
korumak temel amaçtýr.
Savaþýn amacý, yani kendini korumak ve düþmaný imha etmek, savaþýn özü ve savaþtaki her türlü etkinliðin temelidir. Bu, öz, teknik ve
stratejik, bütün savaþ etkinliklerinde
baþat bir unsurdur. Savaþýn bu amacý, temel ilkedir ve hiç bir teknik,
taktik ya da strateji ve kavram ya da
ilke, bundan ayrýlamaz.3 (Mao)
Verili ve somut koþullarda düþmanýn ne
kadar askeri güce sahip olduðu sorusu, bu
gücün ne büyüklükteki bir devrimci silahlý
kuvvetler tarafýndan yenilgiye uðratýlabileceði sorusuyla birlikte ortaya çýkar. Savaþýn
kazanýlmasýný saðlayacak ölçüde düþmanýn
askeri güçlerini imha edebilecek bir devrimci silahlý gücün varlýðý koþullarýnda tek
sorun, bu askeri gücün savaþý nasýl yürüteceði ve zafere ulaþtýracaðýdýr.
Yinelersek, devrimin zaferi, emperyalizGiap, Vietnam Ulusal Kurtuluþ Savaþý, s. 107.
Mao Zedung, Uzatýlmýþ Savaþ, Askeri Yazýlar, s.
286.
2
3
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min ve oligarþinin askeri güçlerinin yenilgiye uðratýlmasýyla gerçekleþecektir. Bunu
saðlayacak olan tek güç, devrimci silahlý
kuvvetlerdir, yani halk kurtuluþ ordusudur.
Bu nedenle devrimin zafere ulaþabilmesi için, halk kurtuluþ ordusunun kurulmasý,
geliþmesi ve düþmanýn askeri güçlerini yenilgiye uðratacak güce ulaþmasý þarttýr.
Artýk devrimci mücadelenin hedefleri
belirginleþir: Halk kurtuluþ ordusunun kurulmasý, geliþtirilmesi ve zafere ulaþtýrýlmasý.
Bu ise, halk kurtuluþ ordusunun, uzatýlmýþ bir savaþ aracýlýðýyla maddi ve teknik
olarak üstün emperyalist ve oligarþik ordularý yenilgiye uðratmasý, yani halk savaþýný
yürütmesidir.
Halk savaþý, genellikle, bizden
maddi olarak daha güçlü olan bir
düþman üzerinde mutlak bir siyasi
üstünlüðü saðladýðýmýz þartlarda verilir.4
Ýkinci olarak:
Halk Savaþý vermek için, silahlý
kuvvetler, ana kuvvet birlikleri, bölgesel birlikler, milis ve kendini koruma birlikleri þeklinde uygun örgütlenme biçimlerine sahip olmalýdýr.
Ana kuvvet birlikleri, ülkenin herhangi bir yerindeki çarpýþmalarda kullanýlabilecek olan hareketli birliklerdir.
Bölgesel birlikler, bölgedeki silahlý
mücadelenin dayanaðýný teþkil eder.
Milis ve kendini koruma birlikleri,
üretim faaliyetine devam eden ve
üslerdeki halk iktidarýnýn temel cihazý olan, halkýn yaygýn, yarý-silahlý kuvvetleridir.5
Mao Zedung halk savaþý vermek için
gerekli silahlý kuvvetleri, düzenli birlikler,
hareketli birlikler ve gerilla ve milis olarak
tanýmlar.
Düzenli birlikler, yani düzenli ordu, halk
savaþýnýn temel savaþ gücünü oluþturur.
Hareketli birlikler bölgesel niteliktedirler.
Gerilla ise, ülkenin her yerinde faaliyet yürüten silahlý güçlerden oluþur.
Bu yapýdaki halk silahlý güçleri, yani
halk kurtuluþ ordusu, mevzi savaþ, hareketli savaþ ve gerilla savaþý olarak üç savaþ
biçimini yürütür. Mevzi savaþ düzenli bir-
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Giap, Halk Savaþýnýn Askeri Sanatý, s: 183.
Giap, Halk Savaþýnýn Askeri Sanatý, s: 179.

liklerin savaþ tarzýdýr. Hareketli savaþ bölgesel birlikler tarafýndan yerine getirilir,
gerilla savaþý ise ülkenin her yerindeki gerilla güçleri tarafýndan yürütülür.6
Genel olarak hareketli savaþ imha görevini, mevzi savaþ yýpratma
görevini yerine getirir ve gerilla savaþý, her iki görevi birden yerine getirir.7
... bu savaþ hem yýpratma ve
hem de imha savaþýdýr. Bu, neden
böyledir? Çünkü düþman, gücünden
sonuna kadar yararlanýyor ve stratejik üstünlüðü ve stratejik inisiyatifi
elinde bulunduruyor. Bu yüzden, biz,
imha seferleri ve muharebeleri vermedikçe, onun gücünü hýzla azaltamayýz; üstünlüðünü ve inisiyatifini
kýramayýz. Bizim, hâlâ zaaflarýmýz var
ve stratejik aþaðý durumdan ve edilginlikten hâlâ kurtulamadýk. Bu sebeple, imha seferleri ve muharebeleri vermedikçe, iç ve uluslararasý
durumumuzu düzeltmek ve elveriþsiz durumumuzu deðiþtirmek için
zaman kazanamayýz. Ýmha seferleri, stratejik yýpratma hedefine ulaþmanýn bir yoludur. Bu bakýmdan imha savaþý yýpratma savaþýdýr. Çin, imha yoluyla yýpratma yöntemi kullanarak, uzatmalý bir savaþ verebilir.8
Özetlersek, maddi ve teknik olarak çok
üstün bir düþmanýn (emperyalizm ve oligarþinin) uzatýlmýþ bir savaþla yenilgiye uðratýlmasý, halk silahlý kuvvetlerinin varlýðýný
ve uygun savaþ biçimlerini yürütmesini geBu savaþ biçimleri basit bir sýralamaya sahip deðildir. Halk savaþýnýn geliþimine baðlý olarak temel-tali
iliþkisi içinde yer alýrlar. Mao þöyle yazar: Direnme
Savaþýnýn üç stratejik aþamasýndaki mücadele þekli
þöyledir: birinci aþamada hareketli savaþ önde gelir, gerilla savaþý ve mevzii savaþ yardýmcýdýr. Ýkinci
aþamada gerilla savaþý birinci plana geçecek ve hareketli savaþ ve mevzii savaþ ona yardýmcý olacaktýr. Üçüncü aþamada, hareketli savaþ yine önde gelecek ve onu mevzii savaþ ve gerilla savaþý destekleyecektir. Ama üçüncü aþamadaki hareketli savaþý
yalnýz düzenli kuvvetler yürütmeyecek, bir kesimini, olabilirse önemli bir kesimini, gerilla kuvvetleri
iken hareketli kuvvetler halini alan birlikler üzerine
alacaktýr. Japonlara Karþý Direnme Savaþýndaki her
üç aþama bakýmýndan da, gerilla savaþýndan vazgeçmek olanaksýzdýr. (Mao Zedung, Askeri Yazýlar,
s. 307)
7
Mao, Askeri Yazýlar, s. 310.
8
Mao, Askeri Yazýlar, s. 310.
6
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rektirir. Bu nedenle, emperyalizme baðýmlý geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde devrimin yolu,
böyle bir savaþýn yürütülebilmesi için gerekli halk silahlý güçlerinin oluþturulmasýndan ve savaþýndan geçer.9
Oluþmuþ, hazýr halk silahlý güçleri (halk
kurtuluþ ordusu) mevcutken, bu güçlerin
halk savaþýný nasýl yürüteceði ve zafere
ulaþtýracaðýna iliþkin yapýlacak her türlü
stratejik ve taktik planlamalar, halk savaþýnýn yürütülmesi ve zafere ulaþtýrýlmasýna
iliþkindir. Ama ortada zayýf da olsa halk silahlý güçleri mevcut deðilken, halk savaþýnýn nasýl yürütüleceðine iliþkin her türlü
stratejik ve taktik planlama hiç bir deðere
sahip deðildir.
Halk savaþýný belirlenmiþ strateji çerçevesinde yürütecek halk silahlý güçleri (halk
kurtuluþ ordusu) mevcut deðilken, halk savaþýndan söz etmek, halk savaþýnýn yürütüldüðünü söylemek boþ sözlerden öte bir
anlama sahip deðildir.
Emperyalizm ve onun yerli iþbirlikçileri
halk savaþýyla yenilgiye uðratýlacaktýr. Ancak halk savaþý verilebilmesi için gerekli silahlý güçler oluþturulmaksýzýn, halk savaþýndan da, halk savaþýnýn yürütülmesinden de
söz edilemez. Bu nedenle, halk savaþýný yü9
Þüphesiz teorik planda devrimin baþka bir yoldan
gerçekleþmesi olasýlýðý da mevcuttur. Örneðin dünyada ve ülkede meydana gelen olaðanüstü geliþmeler sonucunda kitlelerin kendiliðinden ayaklanma ve
isyanlarýnýn emperyalist ve oligarþik güçler tarafýndan engellenemediði ya da emperyalist ve oligarþik
güçlerin parçalanmasýna yol açan olaðanüstü bir
durumda bir iktidar boþluðunun ortaya çýkmasý
olasýlýðý mevcuttur. 12 Mart günlerinde Dr. Hikmet
Kývýlcýmlýnýn ordu kýlýcýný attý diyerek yaptýðý tahliller böyle bir iktidar boþluðu varsayýmýna dayandýrýlmýþtýr. Bu iktidar boþluðu, mevcut devlet gücünün, zor gücünün etkisizleþmesinden baþka bir þey
deðildir. Yine mevcut oligarþik ordunun parçalanmasý ve bunun bir bölümünün, sol kesiminin iktidarý ele geçirmesi olasýlýðý mevcuttur. Bu türden bir
sol darbeyle iktidarýn ele geçirilmesi durumunda,
düþmanýn askeri güçleri parçalanmýþ ve bir bölümü halk güçlerinin silahlý gücü haline dönüþmüþ
demektir. Oligarþiye baðlý silahlý güçler direnmediði
ve savaþý sürdürecek güçte olmadýðý durumlarda,
sol darbe, mevcut oligarþik ordunun kan dökmeksizin iktidarý devretmesinden baþka bir þey deðildir. Ancak her durumda, halk güçlerinin belli güçte bir silahlý kuvvetlere sahip olmasý gerektiði açýktýr.
Yine açýktýr ki, böylesi özgün koþullarda iktidarýn ele
geçirilmesi, emperyalist güçlerin kesinkes yenilgiye
uðratýldýðý anlamýna gelmez. Söz konusu olan iç
düþmanýn özgün koþullarda yenilgiye uðratýlmýþ olmasýdýr.

rütecek halk silahlý güçlerinin oluþturulmasý
görevi, devrimin bu aþamasýnda temel görev olarak ortaya çýkar. Artýk devrimci mücadelenin görevi, bu halk silahlý güçlerinin
oluþturulmasýdýr.
Öncü Savaþýnýn amacý, geniþ
halk kitlelerini silahlý mücadeleye
kazanmak, yani Halk Savaþýný baþlatmaktýr. Halk Savaþý maddi olarak güçlü düþmana karþý mutlak
siyasi üstünlüðün saðlandýðý þartlarda verilir. O halde Öncü Savaþýnýn amacý oligarþinin siyasal tecrididir.
Oligarþinin siyasal olarak tecrit edilmesi, siyasal olarak teþhir edilmesiyle olanaklýdýr. Bu ise, siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasýnýn her yerde ve her düzeyde
yürütülmesi demektir.
Gerilla savaþýnýn devrimci politik amaçlarla, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak
yürütülmesine, yani politik kitle mücadelesi olarak ele alýnmasýna Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi denir.10
Bir baþka ifadeyle, gerilla savaþýnýn siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir
aracý olarak yürütülmesine silahlý propaganda adý verilir.
Silahlý propaganda, kýr ve þehir
gerilla savaþý ile psikolojik ve yýpratma savaþýný içerir.
Temel mücadele biçiminin bu
þekilde ele alýnmasý, elbetteki öteki
mücadele biçimlerinin ihmal edilmesi demek deðildir. Silahlý propagandayý temel alan örgüt, öteki mücadele biçimlerini de gücü oranýnda ele alýr. Ancak öteki mücadele
biçimleri talidir. Silahlý propaganda,
temel mücadele biçimidir. Bu, ekonomik ve demokratik kitle hareketlerine seyirci kalýnmasý demek deðildir. Örgüt, gücü oranýnda, ekonomik
ve demokratik hak ve istemler etrafýnda kitleleri örgütlemeye çalýþýr.
Oligarþiye karþý her çeþit tepkiyi yönlendirmeyle uðraþýr. Ancak baþlangýçta asla her yere koþmaz, gücünü
aþan, silahla güven altýna alýnamayan kitle hareketlerinin içine girmez.
10

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
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Gücüyle orantýlý olarak silahlý propagandanýn dýþýndaki, bilinçlendirme,
siyasi eðitim, propaganda ve örgütlendirme iþleri ile uðraþýr.11
Bu stratejik bakýþ açýsýyla yürütülen silahlý propaganda, kýr ve þehir gerilla savaþýnýn baþlatýlmasý, geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý demektir.
Baþlatýlýp geliþtirilen kýr ve þehir gerilla
savaþý sonucunda, halk savaþýnýn yürütülmesi için gerekli silahlý güçler adým adým
inþa edilir.
Kesintisiz Devrim II-IIIde bu stratejik rota þu þekilde ortaya konulmuþtur:
1. aþama: Þehir gerillasýný yaratma
2. aþama: Þehir gerillasýný geliþtirme,
Kýr gerillasýný yaratma ve kuvvet
gösterisi.
Bu iki aþamada, savaþýn, psikolojik yýpratma yönü aðýr basacaktýr.
3. aþama: Þehir gerillasýný yaygýnlaþtýrma,
Kýr gerillasýný geliþtirme
4. aþama ise, Kýr gerillasýný yaygýnlaþtýrma aþamalarýdýr.
Kýr gerillasýnýn yaratýldýðý evrede, devrimci silahlý güçler üç ana bölüm halinde
örgütlenmiþ durumda bulunur.
Birinci bölüm, Öncü Savaþýnýn temel dinamiði olarak ve merkezi güçlere dayalý
hareketli gerilla birliðince oluþturulur. Hareketli gerilla birliði, somut ülke koþullarýna
göre saptanmýþ belli bir operasyon alanýnda faaliyet gösteren silahlý propaganda gücüdür. Bu birlik bir yandan suni dengeyi

&
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Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.

bozma yönünde hareket ederken, öte yandan doðrudan (araçsýz olarak) operasyon
alanýndaki kitlelerle temas kurarak, siyasi
gerçekleri açýklar, onlara siyasi bilinç iletir,
siyasi eðitimlerini yapar ve örgütler. Bu birlik, gelecekteki halk kurtuluþ ordusunun
düzenli birliklerinin çekirdeðidir.
Ýkinci silahlý güç, gerilla birliðinin operasyon alaný dýþýndaki kýrsal ve kentsel
alanlarda örgütlenmiþ bölgesel gerilla gücüdür. Bu güç, kentlerde kýr gerilla savaþý tekniði ile þehir gerillasýný, kýrlarda þehir gerilla
savaþý tekniði ile kýr gerillasýný yürütür. Tüm
faaliyetlerinde hareketli gerilla birliðine tabidir ve hareketli gerilla birliði ile maddeleþen stratejik merkezi komutaya baðlýdýrlar.
Yeni gerilla cephelerinin açýlmasýnda bu
silahlý güçlerin eylemleri özel bir yere sahiptir ve kýr gerillasý dýþýndaki örgütlenmeyi
gerçekleþtirir. Halk Savaþý evresinde halk
ordusunun bölgesel birliklerinin nüvesi bu
güçlerdir.
Üçüncü tip silahlý güç ise, ülkenin her
yerinde (kýr gerillasýnýn operasyon alaný da
dahil) gerilla eylemlerini sürdüren yerel ve
mahalli silahlý güçlerdir. Bu güçler, basit,
ama etkin þehir gerilla savaþý taktikleriyle
savaþýr ve gelecekteki milis ve yerel gerilla
güçlerini oluþturur.
Bu silahlý güçler küçükten büyüðe, basitten karmaþýða doðru ilerleyen bir süreçte
yaratýlmaksýzýn halk savaþýný yürütecek bir
silahlý gücün (halk ordusunun) oluþturulmasý olanaksýzdýr. Diðer ifadeyle, halk savaþýný yürütebilmek için, öncelikle halk silahlý güçlerinin adým adým oluþturulmasý
gereklidir.
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Savaþta
Sýnýrsýz Güç
Kullanýmý
ve Yüksekovada F-16lar

Savaþ Üzerine adlý yapýtýnda Clausewitz þöyle yazar:
... savaþ, hasmý irademizi yerine
getirmeye zorlayan bir þiddet hareketidir.
Þiddet, þiddeti göðüslemek için,
bilim ve sanatlarýn buluþlarý ile silahlanýr... Þiddet, yani fizik kuvvet (çünkü devlet ve kanun kavramlarýnýn
dýþýnda manevi kuvvet diye bir þey
yoktur), böylece savaþýn aracý olmaktadýr; ereði ise düþmana irademizi zorla kabul ettirmektir. Bu ereði
tam bir güven içinde geçekleþtirebilmek için, düþmaný silahtan arýndýrmak gerekir, ve iþte bu silahsýzlandýrma, tanýmlama gereði, savaþ operasyonlarýnýn gerçek anlamda ilk
amacýdýr. Bu amaç son ereðin yerini almakta, onu bir bakýma, savaþýn
kendisine ait bir þey deðilmiþcesine,
bir kenara itmektedir.
Sýnýrsýz kuvvet kullanma
Ýnsancýl kiþiler belki kolaylýkla,
düþmaný çok kan dökmeden silahsýzlandýrmanýn ve yenmenin etkin
bir yöntemi bulunduðunu, ve gerçek
savaþ sanatýnýn bu amaca yöneldiðini düþünebilirler. Ancak bu istenilir bir þey gibi görünmesine karþýn,
aslýnda bir çýrpýda bir kenara itilmesi gereken bir yanýlgýdýr. Savaþ gibi
tehlikeli bir iþte, iyi yüreklilikten gelen hatalar baþa gelebilecek þeylerin
en kötüsüdür. Fizik gücün sonuna

kadar kullanýlmasý hiç bir zaman zekanýn kullanýlmamasý anlamýna gelmediðinden, bu fizik gücü acýmadan
kullanan ve kan dökmekten çekinmeyen taraf, ayný þekilde hareket etmeyen diðer tarafa oranla avantajlý
bir durum elde eder. Neticede de
iradesini hasmýna kabul ettirir. Böylece her iki taraf da ayný þeyi düþündüðünden, birbirlerini aþýrý hareketlere iterler ve bu aþýrýlýklar karþý tarafýn güç ve direncinden baþka bir sýnýr tanýmaz.
Ýþte soruna bu açýdan bakmak
gerekir. Bize iðrenç geliyor diye vahþet unsurunu ihmal etmek ve iþin
gerçek yüzünü görmezlikten gelmek
anlamsýzdýr ve insanýn kendi çýkarýna aykýrý düþer.
Savaþ bir þiddet hareketidir ve
bu þiddetin sýnýrý yoktur. Taraflardan her biri diðerine iradesini kabul
ettirmek ister, bundan da karþýlýklý
bir eylem doðar ki, kavram olarak ve
mantýken, sonuna kadar gitmeyi gerektirir.*
Clausewitzin Napolyon savaþlarýndan
edindiði deneyimlerin ýþýðýnda kaleme aldýðý Savaþ Üzerine adlý yapýtýnda böyle yazmaktadýr.
Clausewitzin savaþa iliþkin bu belirlemeleri, savaþta sýnýrsýz güç kullanýmýný
doðal ve kaçýnýlmaz olarak tanýmlamasý,
* Clausewitz, Savaþ Üzerine, s. 42-47, May Yay.
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daha sonraki zamanlarda pek çok askeri
teori ve stratejilerin temelini oluþturmuþtur.
Savaþta sýnýrsýz güç kullanýmýný savaþýn doðasý olarak kabul eden teori ve stratejilerin en geniþ kapsamlýsý II. dünya savaþýnda Nazi ordularýnýn savaþ stratejisi olmuþtur. Faþist Alman ordusunun topyekün savaþ doktrini, Clausewitzin sýnýrsýz
güç kullanýmýnýn ifadesi olurken, ayný zamanda savaþta fizik gücü acýmadan kullanan ve kan dökmekten çekinmeyen
taraf olmanýn da teorisini oluþturmuþtur.
Faþist Alman ordusunun topyekün
savaþ anlayýþýyla yürüttüðü saldýrýlarda tüm
halk hedef olarak alýnmýþ, kentler sürekli
bombalanmýþtýr. Faþist Alman ordusunun
topyekün savaþýnýn sonucunda milyonlarca sivil insan yaþamýný yitirmiþtir.
Ancak savaþ tek taraflý bir eylem deðildir. Bir taraf sýnýrsýz güç kullanmayý esas
aldýðýnda, karþý taraf, hasmý da ayný yolu
izlemeye baþlar. Dolayýsýyla karþýlýklý olarak
sýnýrsýz güç kullanýmý savaþýn gerçekliði
haline gelir.
Bu aþamadan sonra, savaþan taraflarýn
sýnýrsýz güç kullanýmý, kendi maddi ve
teknik güçlerinin düzeyi ile belirlenen bir
aþamaya ulaþýr. Artýk savaþan taraflarýn
maddi ve teknik güçleri, sýnýrsýz biçimde
kullanýlýr, maddi ve teknik gücü daha fazla ve yüksek olan, bu güç kullanýmýný en
üst boyuta yükseltir.
II. Dünya Savaþýnda Londranýn bombalanmasýyla en üst boyuta çýkan faþist Alman ordusunun sýnýrsýz güç kullanýmý,
ABD ve Ýngiliz güçlerinin 1943 yýlýndan itibaren Almanyanýn kentlerini sürekli bombalamasýyla karþý bir güç kullanýmýna dönüþmüþtür. Dresden, Frankfurt, Hamburg
ve Berlin bombardýmanlarý ABD ve Ýngiliz
askeri güçlerinin güç kullanýmýnýn son sýnýrýna kadar ulaþtýrýldýðý aþama olmuþtur.
II. Dünya Savaþýndan sonra fizik gücü
acýmadan kullanan ve kan dökmekten çekinmeyen taraf tümüyle emperyalist güçler, özel olarak da emperyalizmin jandarmalýðýný üstlenmiþ olan Amerikan emperyalizmi olmuþtur.
Amerikan emperyalizminin savaþ doktrini sýnýrsýz güç kullanýmýna dayandýrýlmýþtýr. Ulusal ve halk kurtuluþ savaþlarýna
karþý yürütülen karþý-ayaklanma stratejisi,
askeri güçleri acýmadan ve kan dökmekten çekinmeden kullanmaya dayandýrýl-

mýþtýr.
Amerikan emperyalizminin bu sýnýrsýz
güç kullanýmýnýn Vietnamdaki bilançosu
milyonlarca Vietnamlýnýn öldürülmesi olmuþtur.
Irak iþgalinin her aþamasýnda, özellikle
Felluce operasyonunda Amerikan askeri
güçlerinin sýnýrsýz güç kullanýmý artýk herkesin görebileceði kadar açýk hale gelmiþtir.
Birleþmiþ Milletler çerçevesinde savaþta
sýnýrsýz güç kullanýmýný sýnýrlamak ve belli
kurallara baðlamak amacýyla yapýlmýþ her
türlü anlaþma (Cenevre anlaþmalarý), savaþ
alanlarýnda hiçbir biçimde uygulanmamýþtýr. Yapýlan tek þey, uygulama sona erdikten sonra, uygulamanýn kurbanlarýný teselli etmek amacýyla soruþturma açmak,
uygulayanlarý suçlu bulmaktan baþka bir
þey deðildir.
Amerikan emperyalizmi sýnýrsýz güç
kullanarak ulaþmak istediði amaca ulaþtýktan sonra yapýlan uluslararasý savaþ suçlarý araþtýrmalarýnýn, bu savaþta yaþamlarýný yitirmiþ insanlara baþ saðlýðý dilemekten baþka bir anlamý olmamýþtýr.
Amerikan emperyalizminin ulusal ve
halk kurtuluþ savaþlarýna karþý geliþtirdiði
düþük yoðunluklu çatýþma doktrini hiç
bir biçimde sýnýrsýz güç kullanýmýný ortadan kaldýrmaz. Sadece bu güç kullanýmýný
çatýþma bölgesiyle sýnýrlandýrýr, ancak
çatýþma bölgesinde askeri güçler sýnýrsýz
ölçüde kullanýlýr. Bir baþka ifadeyle, düþük
yoðunluklu çatýþma, sýnýrsýz güç kullanýmýnýn bölgesel ölçekte gerçekleþtirilmesidir.
Emperyalizmin sýnýrsýz güç kullanýmýnýn
baþlý baþýna bir savaþ anlayýþý olduðu bir
tarihsel dönemde, halk güçlerinin emperyalizme karþý kurtuluþ savaþlarý kaçýnýlmaz
olarak bu savaþ anlayýþýyla yüzyüzedir. Ýlk
kez ve en yaygýn biçimde Fransýz paraþütçüleri tarafýndan Vietnam ve Cezayirde
uygulamaya sokulan sýnýrsýz güç kullanýmý karþýsýnda gerilla savaþýnýn baþlý baþýna
bir savaþ biçimi haline gelmesi, ayný zamanda halk kurtuluþ güçlerinin sýnýrsýz
güç kullanýmýna karþý savaþ yöntemi olmuþtur.
Emperyalizmin sýnýrsýz güç kullanýmý
karþýsýnda, halk kurtuluþ güçlerinin mücadelesinde sivil halkýn korunmasý savaþýn
ayrýlmaz bir parçasý haline gelmiþtir.
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Emperyalizmin sýnýrsýz güç kullanýmýna karþý önlemler almayan, buna karþý askeri yöntemler geliþtirmeyen ulusal ya da
halk kurtuluþ hareketleri, daha baþlangýçta
emperyalizmin bu sýnýrsýz güç kullanýmýyla ulaþmak istediði amaca ulaþmalarýný saðlamýþ olur.
Emperyalizmin sýnýrsýz güç kullanýmýna karþý ilk ve temel kural, silahla kontrol altýna alýnamayan kitle hareketlerinin
içine girilmemesidir.
Ýkinci kural ise, silahlý güç ile kitle örgütlenmesinin, kitle örgütlenmesi ile silahlý gücün birlikte büyütülmesi gerektiðidir.
Bu kurallara uyulmadýðý takdirde, halk
kitleleri düzenin koyduðu sýnýrlarý çok aþan
eylemlere teþvik edilir, ama onlarý koruyabilecek silahlý güç mevcut olmadýðýndan,
sonuçta kitle, sýnýrsýz güç kullanýmýyla yüz
yüze býrakýlýr, belli ölçüde düþman güçlerinin insafýna terk edilir.
1991-93 yýllarýnda PKKnin stratejik denge aþamasýnda olduklarýný, artýk kentlerde ayaklanma aþamasýna ulaþtýklarýný söyleyerek baþlattýklarý kent eylemlerinin (Lice,
Þýrnak, Cizre vb.) karþýsýnda devlet güçlerinin sýnýrsýz güç kullanýmý belli ölçülerde
uygulamaya sokulmuþtur. Ancak yine de
belli ölçülerde sýnýrlandýrýlmýþ bir güç kullanýmý ortaya çýkmýþtýr. Her durumda, devlet güçleri sýnýrsýz güç kullanmakta duraksamayacaðýný gösterecek boyutta olmuþtur. Bir baþka ifadeyle, kuvvetini, kullanmamak için göstermiþtir.
Bu sýnýrsýz güç kullanýmý gösterisi karþýsýnda PKKnin yapabildiði tek þey, Filistin
intifadasýnýn taklit edilmesine dayalý serhýldan olmuþtur.
Kürtçe serhýldanlaþtýrýlan Filistin intifadasý, kesinkes silah kullanýmýný dýþlayan
bir kitle mücadelesi olarak ortaya çýkmýþtýr.
Ýsrailin sýnýrsýz güç kullanýmý tehdidi altýnda baþka bir yol bulunamamýþtýr. Ancak
intifada karþýsýnda Ýsrailin sýnýrsýz güç
kullanýmý, giderek intihar eylemlerini doðurmuþ ve böylece sýnýrsýz güç kullanýmýnýn karþýtýný ortaya çýkarmýþtýr.
Bir savaþta sonucu belirleyen, savaþan
güçlerin iradesi ve maddi olanaklarýnýn geniþliðidir. Dolayýsýyla sýnýrsýz güç kullanmak durumunda olan güçlerden iradesi
ve maddi olanaklarý geniþ olan taraf savaþýn sonucunu belirler.

Savaþýn bu gerçekleri bir tarafa býrakýlarak, ABnin gözlemciliðine, insan haklarý kuruluþlarýnýn protestolarýna dayanýlarak yürütülecek bir yarý-askeri çatýþmanýn
neler ortaya çýkartabileceði açýktýr.
Yine de biz yaparýz, olur mantýðý içinde kitleleri yarý-askeri ayaklanmaya yöneltmek isteyenlerin, Engelsin 1848 devrimleri döneminde söylediði þu sözleri dikkatli bir biçimde okumalarý gerekir:
Ayaklanma, savaþ ya da herhangi bir baþka sanat kadar bir sanattýr;
savsaklanmalarý, bunlarý savsaklayan
partinin yýkýmýna yolaçan bazý pratik kurallara baðlýdýr. Böyle durumlarda gözönünde tutulmalarý gereken partilerin ve koþullarýn özlüðünden mantýksal olarak çýkan bu kurallar öylesine açýk ve öylesine yalýndýrlar ki, kýsa 1848 deneyi, bunlarý Almanlara adamakýllý öðretmiþtir. Birincisi, eðer oyununuzun bütün sonuçlarýna korkusuzca göðüs germeye
iyice kararlý deðilseniz, ayaklanma
ile hiç oynamamak. Ayaklanma, deðerleri her gün deðiþebilen çok belirsiz büyüklükler ile yapýlan bir hesaptýr; düþman güçleri, her tür örgütlenme, disiplin ve yetke alýþkanlýðý
üstünlüðüne sahiptirler; eðer onlarýn
karþýsýna daha üstün güçler çýkaramazsanýz, bozguna uðradýðýnýzýn,
hapý yuttuðunuzun resmidir. Ýkincisi, bir kez ayaklanma yoluna girdikten sonra, en büyük bir kararlýlýk ile
ve saldýrýcý biçimde davranmak. Savunma, her türlü silahlý ayaklanmanýn ölümüdür; ayaklanma, daha
düþmanlarý ile boy ölçüþmeden yitirilir. Düþmanlarýnýza, güçleri daðýnýk
olduðu sýrada, birdenbire saldýrýn, ne
kadar küçük olursa olsun, yeni, ama
günlük baþarýlar hazýrlayýn; ilk baþarýlý ayaklanmanýn size verdiði morali yükselterek sürdürün; her zaman
en güvenilir yanda gitmeye çalýþan
sallantýlý öðeleri böylece kendi yanýnýza alýn; devrimci siyasette, bugüne kadar bilinen en büyük usta olan
Danton ile birlikte: de laudace, de
laudace, encore de laudace [hücum, hücum, yine hücum] diyerek,
düþmanlarýnýzý güçlerini size karþý toparlayamadan, önünüzden kaçmaya
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zorlayýn.*
Bugün kentlerdeki halk ayaklanmalarý
düþmanýn üstün askeri güçleri ve askeri
teknikleriyle yüz yüzedir. Hiçbir askeri savunma olanaðýna sahip olmayan halk kitlelerinin, hangi nedenle ve nasýl eyleme
geçirilmiþ olunursa olsunlar, tümüyle düþmanýn askeri güçlerinin saldýrýlarýyla yüz
yüze býrakýlmýþ olacaktýr ve sonuç katliamdýr.
Þemdinli-Yüksekova olaylarýnda alçaktan uçuþ yapan F-16lar, devletin sýnýrsýz
güç kullanma kararlýlýðýnýn gösterisi olmuþtur. Bu durumu Hava Kuvvetleri komutaný Faruk Cömert açýkça dile getirmekten
kaçýnmamýþtýr:
Þu anda Türk Hava Kuvvetlerine ihtiyaç yok. Ama ihtiyaç gösterecek bir durum olursa elbette bize
düþen görevi yaparýz. Biliyorsunuz,
daha önce uçaklara ihtiyaç olduðunda bu tür görevler yapýldý. Görev
verilirse yine yaparýz. Biz askeriz. Bizde emirsiz bir þey olmaz. Emir alýrsak elbette yine yerine getiririz.**
AByle görüþmelerin baþladýðý, Avrupa
Parlamentosu ve insan haklarý kuruluþlarýnýn kürt ulusal haklarýnýn yanýnda tavýr
aldýðýna bakarak ve bunlara dayanarak giriþilecek yarý-askeri kitle eylemleri ve yarýayaklanma taktikleri, kitlelerin katliamlara



* Engels, Almanyada Devrim ve Karþý-Devrim, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s. 451-452.
** Milliyet, 24 Kasým 2005.
*** Clausewitz, Savaþ Üzerine, s. 56.

uðratýlmasý yoluyla siyasal üstünlük saðlama mantýðýndan baþka bir þey deðildir.
1993-1999 yýllarýnda olabilecek her düzeyde uygulanmýþ olan bu mantýkla bir yere
varýlmayacaðý da görülmüþtür.
Ýki taraf muharebe için silahlanmýþ ise, aralarýnda bir düþmanlýk
var demektir. Silahlarýný elden býrakmadýkça, yani aralarýnda bir barýþ
akdetmedikçe, bu düþmanlýk ister
istemez sürecektir. Taraflardan biri
ancak bir tek nedenle bu düþmanlýðýn etkisinden sýyrýlabilir: o da harekete geçmek için daha uygun aný
kollamaktýr. Oysa, bu nedenin taraflardan sadece biri için geçerli olabileceði açýktýr, çünkü diðeri için zorunlu olarak ters yönde bir etki yaratacaktýr. Taraflardan birinin harekete geçmekte çýkarý varsa, diðerinin
çýkarý beklemekte olacaktýr.***
Ýþte tüm savaþ tarihinin gösterdiði gerçekler bunlardýr.
Bu gerçekler bir tarafa býrakýlarak, yok
kabul edilerek ve sadece ABnin hümanizmine güvenerek savaþ sürdürmeye
çalýþmak, savaþýyormuþ gibi yapmaktan
baþka bir þey deðildir.
Tarih, ondan ders çýkarmasý bilenler
için yol göstericidir.
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Þemdinlide
Çete
Edebiyatý

9 Kasým günü Þemdinlide bir kitapçýya
elbombasý atýlmasýyla birlikte baþlayan
olaylar, giderek II. Susurluk olayý olarak
sunulmaya baþlanmýþtýr. Baþta AB propagandisti, neo-liberal ve eski solcu döneklerin köþe tuttuðu Radikal gazetesi Þemdinli olayýný II. Susurluk gibi manþetlerine taþýrken, diðer medyanýn tavrý derin devlet edebiyatý etrafýnda þekillenmiþtir.
Elbombasý olayýndan sonra halkýn özel
görevlilere ait otomobili kuþatmasý ve içindeki eþyalara el koymasýyla birlikte ele geçen evraklar Radikal gazetesinde manþetlere çýkartýlýrken, bu evraklarla baþka ilgilenen çýkmamýþtýr.
Legal ve legalleþmeye çalýþan sol kesimin Þemdinli olayý karþýsýndaki tutumu Radikalden çok farklý deðildir: II. Susurluk.
Bir kez olay teþhis edilmiþ ve II. Susurluk olarak tanýmlanýnca, artýk yapýlacak
tek þey birinci Susurlukta yapýlanlarý yinelemekten ibarettir: Akþamýn karanlýðýnda
meþaleli aydýnlýk istemini dile getirmek,
hesap sorulmalý ya da hesabý sorulacaktýr sloganlarý eþliðinde protesto eylemleri
düzenlemek.
Susurluk çetesinin ardýndan þimdi
Þemdinli çetesi çýkmýþtýr. TCKnýn eski
168. maddesinden alýnma savcý aðzýyla çetelerden hesap sorma sloganlarý eþliðinde
yapýlan protesto eylemleri, bir taraftan derin devlet söylemini bir kez daha güncelleþtirirken, diðer taraftan AKPnin bu durumu kendi çýkarlarý doðrultusunda nasýl kullanacaðýný gündeme getirmiþtir.
I. Susurluk ile baþlatýlan bir dakika

karanlýk eylemleri ile ÖD Partisinin yýldýzýnýn nasýl yükseldiðini unutmayan sol kesimlerin II. Susurlukla yükselecek yýldýz
peþine düþtükleri de açýktýr.
Söylemler bir ve aynýdýr, atýlan sloganlar bir ve aynýdýr, yapýlan protesto eylemleri benzeþtir. Ancak tarihin basit bir yinelenme olmadýðý da kesindir.
Hegel, bir yerde, þöyle bir gözlemde bulunur: bütün tarihsel büyük
olaylar ve kiþiler, hemen hemen iki
kez yinelenir. Hegel eklemeyi unutmuþ: birinci kez trajedi olarak, ikinci kez komedi olarak...
Ýnsanlar kendi tarihlerini kendileri
yaparlar, ama kendi keyflerine göre,
kendi seçtikleri koþullar içinde yapmazlar, doðrudan veri olan ve geçmiþten kalan koþullar içinde yaparlar. Bütün ölmüþ kuþaklarýn geleneði, büyük bir aðýrlýkla, yaþayanlarýn
beyinleri üzerine çöker. Ve, onlar
kendilerini ve þeyleri, bir baþka biçime dönüþtürmekle, tamamýyla yepyeni bir þey yaratmakla uðraþýr göründüklerinde bile, özellikle bu devrimci bunalým çaðlarýnda, korku ile
geçmiþteki ruhlarý kafalarýnda canlandýrýrlar, tarihin yeni sahnesinde o saygýdeðer eðreti kýlýkla ve baþkasýndan alýnma aðýzla ortaya çýkmak üzere, onlarýn adlarýný, sloganlarýný, kýlýklarýný alýrlar.1
Marks, Louis Bonaparteýn 18 Brumairei, Seçme
Yapýtlar, Cilt: I, s. 477-478.
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Evet, Marks, Hegelin bütün tarihsel
büyük olaylar ve kiþiler, hemen hemen iki
kez yinelenir gözlemine birinci kez trajedi olarak, ikinci kez komedi olarak diye
ekleme yaparken, I. ve II. Susurluku düþünmemiþtir þüphesiz.
Birincisi trajedi olmamýþtýr, ÖD Partisinin medyatik yükseliþiyle2 ve kendisini
DHKP-C olarak yeniden isimlendiren DSnin silah býrakýþmasýyla sonuçlanmýþtýr.3
Ardýndan oligarþinin 28 Þubat 1997 postmodern darbesi gelmiþtir.
3 Kasým 1996 günü meydana gelen
trafik kazasýyla baþlayan I. Susurlukun
9. yýlýnda sol bayram tatiline çýkmýþtýr. Sol
bayram tatiline çýkarken karanlýk güçler
ya da sol medya diliyle söylersek çeteler 2 Kasým günü Rizede bir kez daha
TAYADlýlarý linç etmeye kalkýþmýþlardýr.
Mart ayýndaki bayrak kriziyle baþlayan
ve giderek yaygýnlaþan linç giriþimleri ve
ardýndan milliyetçiliðin yükseliþi karþýsýnda her zamanki itidalli tutumunu sürdüren sol, Tüpraþ ve YÖK eylemleriyle yavaþ
yavaþ hareketlenmeye baþladýðýnda, bir
den (!) Þemdinli olayý patlak vermiþtir.
Ve þimdi I. Susurluk muharebesinin
tüm anýlarý canlanmýþ ve buradan alýnma eðreti kýlýklarla ortaya çýkýlmýþtýr. Çetelerden hesap sorulacakla baþlayýp, ya
çete düzeni ya sosyalizmle biten sloganlar atýlýrken, deðerlendirmeler birbiri peþi
sýra yapýlmaya baþlanýr:
Þemdinli devlettir, Þemdinlide
yakaladýðýmýz çeteleri organize
eden, o çetelerin halka karþý yürüttüðü savaþýn politikasýný yapan, oligarþik devlettir. Halkýmýz Þemdinlide
birkaç subay ve itirafçýyý deðil, devleti suçüstü yakaladý. Bu halk güçlerinin eline ender geçen fýrsatlardan
ÖD Partisinin bu medyatik yükseliþi 1999 genel
seçimlerinde %0,8 oy almasýyla sonuçlanmýþtýr.
3
Susurluk olayýndan birkaç ay sonra þu açýklamayý
yapmýþlardýr: Çiller grup toplantýsýnda 28.11.1996 tarihli bir emniyet raporuna atýf yaparak DHKP-Cnin
Susurlukla ilgili eylem hazýrlýðý içinde olduðunu iddia etmiþtir... Elbette çetelerin peþindeyiz, halkýmýza bunlarýn gerçek yüzünü göstermek, halkýn çetelerden hesap sormasýna önderlik etmek misyonumuzun gereðidir. Ancak tüm kamuoyuna açýkça ilan
ederiz ki, bu süreçte DHKP-C olarak bu sorunla ilgili HERHANGÝ BÝR ASKERÝ EYLEM PROGRAMIMIZ
YOKTUR. (Halk Ýçin Kurtuluþ, Sayý: 19, s. 4, 1 Mart
1997.)
2

"

biridir. Bu fýrsatý düzeniçi manevralara kurban etmemeliyiz. Oligarþik
devletten hesap soralým; halk hareketini bu hedefte geliþtirelim ve birleþtirelim.4
Bir baþka deðerlendirmeye göre:
Þemdinli serhildaný, Türkiye ve
Kuzey Kürdistanýn tüm iþçi ve
emekçilerinin özgürlük haykýrýþýdýr.
Þemdinli serhildaný, ezilenlerin öfke
ve özlemlerinin bayraðýdýr. Þemdinli
serhildaný, sermayeye, faþizme ve
sömürgeciliðe karþý mücadele çaðrýsýdýr.5
Ardýndan eylem çaðrýlarý yapýlýr, I. Susurluktan alýnma eðreti kýlýkla ve aðýzla:
Faþist kontrgerilla daðýtýlsýn!
Bin gizli operasyon aydýnlatýlsýn!
Ezilenlerin, Pariste emperyalist
karanlýðý yýrtan öfkesini, varoþlardan,
iþçi havzalarýndan selamlayýn.
Her akþam saat 8de meþaleli
sokak yürüyüþleri gerçekleþtirerek
taleplerinizi ortaya koyun.5
I. Susurlukta ÖD Partisinin rolünü üstlenmeye soyunup, II. Susurlukun en hýzlý eylemcisi olarak öne fýrlayan bir baþka
kesim ise, ayný eski aðýzla akýl vermekten geri durmaz:
Türkiye kapitalizmi binbir tereddüt içinde, kah bir rotaya kah diðerine salýným gösterecek, en azýndan
sürecin ana rengi siyah veya beyaz
deðil gri olacaktýr. Sömürü düzeni bu
süreçten herhangi bir statükocu konYürüyüþ, Sayý: 27, 20 Kasým 2005.
MLKP-MK Bildirisi.
Burada yer alan sloganlar I. Susurluk günlerinde, özellikle DS tarafýndan bolca kullanýlmýþ sloganlardýr. Bin gizli operasyon, I. Susurluk günlerinde
Mehmet Aðara aittir.
Ama bunlardan daha hýzlý olanlar da vardýr:
Destek eylemlerinde resmi binalarýn ve OYAK
Bank gibi kurumlarýn hedefe çakýlýp tahrip edilmesi Toplamýnda kitle militanlýðýyla faþist rejim ve
burjuva medya üzerinde bir basýnç oluþturulmuþ, ortaya çýkan pisliði gizleme çabalarý, terör demagojileri önemli oranda etkisizleþtirilmiþtir.
Þemdinlide ortalýða dökülen pislik ve halkýn yükselttiði eylemli karþý koyuþ hepimiz için bir eylem
çaðrýsýdýr. Þimdi sokaða çýkma, katillerin üstüne
üstüne yürüme zamanýdýr! Devletin bir çavuþunu ve
bir itirafçýsýný harcayýp olayý kapatmasýna, kendisini
aklamasýna fýrsat vermeden Þemdinlide kurulan barikatlarý dörtbir tarafta geliþtireceðimiz eylemlerle
güçlendirmeliyiz! (Alýnteri, 14 Kasým 2005)
4
5
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solidasyon ya da emperyalist reformla deðil, toplu çözülüþü hýzlanarak
çýkacaktýr.
Ya çete düzeni ya sosyalizm,
yanlýþlanma olasýlýðý olmayan bir slogandýr. Geleceðimiz ise örgütlü mücadelenin güç biriktirmesindedir.6
I. Susurlukun yýldýzý ÖD Partisi ise
bu kez daha temkinlidir! Fazlaca etliye
sütlüye karýþmak yerine, günlük gazetelerinde ajans haberlerini manþetten vermekle yetinmiþtir. Birkaç köþe olmuþ yazarlarýnýn yazdýklarý ise, klasik çete söyleminin biteviye yinelenmesinden ibaret kalmýþtýr.
Legalizmin saðlam kalelerinden bir diðeri, EMEPin tavrý ise 68 ruhunun kabarýþý gibidir:
Çetelerin inlerini daðýtabilecek
tek güç halk. Demokratik bir Türkiye, hukuk devleti, faili meçhul cinayetlerin son bulmasý ancak halkýn
hesap sormak ve kontrgerillayý daðýtmak için mücadelesini yükseltmesi
ile mümkün olacaktýr.
Bu kez tepkiler dokuz sene öncesinden daha güçlü olmazsa, her
þey eskisi gibi olmaya devam edecektir.7
I. Susurluk günlerini çaðrýþtýran bu
sözler ve çaðrýlar sürerken, Þemdinli olayýnýn ardýndan bölgesel protesto eylemleri
Yüksekovada ölümler ve F-16larýn alçaktan uçuþuyla yön deðiþtirmeye baþlamýþtýr.
Ve ardýndan Tayyip Erdoðanýn türbana iliþkin ulema açýklamalarý, Ýsviçreye karþý
Komünist(!), 18 Kasým 2005.
Sipten türeme bu TKP birden kendilerinin komünist aðýzlarýný bozarak, I. Susurluk günlerinin
ÖD Partisi aðzýyla konuþmaya baþlamýþtýr. Kendi
aðýzlarýnda devrimci demokrat olanlar bile birden sol ve sol kitle haline dönüþmüþtür. Þöyle
yazmaktadýrlar:
Sol oyunu bozmak, bu beter gidiþi egemen güçlerin arzuladýðý rotadan saptýrmak, süreçten emekçi
sýnýflarýn kiþilik, aðýrlýk ve mevzi kazanarak çýkmasý
için karþý aðýrlýk koymak durumundadýr.
Peki solun bu temel doðrultusu, düzenin afiþe
olan çeteleri baðrýna basmasý durumunda deðiþecek
midir? Son derece kýsmi olarak. Bu durumda da sol
çeteleþmenin düzenin karakteri olduðunu deþifre
etmek ve bu karakterin karþýsýna kitlesel bir kuvvet
çýkarmak için kollarý sývamalýdýr. Her durumda sol
kitleleri sömürü düzenine karþý örgütlü mücadeleye,
öz gücüne güvenmeye çaðýracaktýr. (ags)
7
K. Tekin Sürek, Evrensel, 15 Kasým 2005.
6

milli savaþ gelmiþ ve nihayetinde altkimlik-üst-kimlik tartýþmalarýyla, Þemdinli olayý, II. Susurluk, legal ve legalleþen
solun güç biriktirmek için bir fýrsat olarak gördüðü marjinal bir konuya dönüþmüþtür.
Oysa solda yer alan herkesin çok iyi bildiði gerçek, Susurluk, Þemdinli vb. olaylarýn CIAin karþý-ayaklanma stratejisinin
uygulanmasýndan baþka bir þey olmadýðýdýr. Daha dar anlamýyla kontra-gerilla yöntemlerinin gerçekliðidir. Bilinmeyen ise, bu
kontra-gerilla yöntemlerine karþý nasýl bir
yol izleneceðidir.
Vietnamdan Latin-Amerikaya kadar
dünyanýn her yerinde ve her zaman en geniþ ölçüde uygulanmýþ ve bugün Kolombiya ve Irakta sýnýrsýz ölçüde uygulamaya devam edilen CIAin karþý-ayaklanma stratejisi, silahlý kurtuluþ hareketlerinin sürekli
karþý karþýya olduklarý bir durumdur. Adýna ister kirli savaþ denilsin, ister ölüm
mangalarýndan söz edilsin, her durumda
söz konusu olan silahlý halk hareketlerini
kitlelerden tecrit etmektir.
Burada asýl olan, devletin yasal konumunu koruyarak, yasadýþý örgütlenmeler
aracýlýðýyla gizil operasyonlar yapmasý deðildir. Vietnamda, Kolombiyada, Irakta görüleceði gibi devlet tüm yasal niteliðini yitirmiþ olsa bile, bu gizli operasyonlarý sürdürür. Çünkü amaç silahlý halk hareketini kitlelerden tecrit etmektir. Bu amaç,
yani silahlý halk hareketlerini kitlelerden
tecrit etme amacý, sivil halkýn nereden ve
kim tarafýndan yapýldýðý belli olmayan silahlý eylemlerle terörize edilmesi ve bu yolla silahlý mücadeleye verdikleri desteði engellemektir. Bu amacýn somut karþýlýðý ise,
barýþ ya da karþýlýklý silahlarýn susmasý
isteklerinin sivil halk arasýnda yaygýnlaþmasýdýr.
PKK hareketi gibi, silahlý mücadeleyi zafere ulaþmanýn bir yolu olarak deðil, kitle
üzerinde otorite kurmak ve uluslararasý
emperyalist kuruluþlardan siyasal destek
saðlamak amacýyla bir araç olarak kullanýldýðý koþullarda ise, bu türden barýþçýl
talepler çok daha fazla ortaya atýlmaya baþlanýr. Bu nedenle de, karþý ayaklanma taktikleri karþýsýnda kitleyi koruyacak yöntemler geliþtirmek yerine, kitlenin bu tür
eylemlerle karþý karþýya kalmasýna yol açacak bir çizgi izlenir. Bu yolla kitlelerin mev-
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cut devlete karþý tepkilerinin daha fazla yoðunlaþacaðý hesaplanýr. Amaç, devletin
meþruiyetini yitirmesi deðil, uluslararasý
güçlerin (ABD ve AB) sivil halký korumak
ve sivil halkýn demokratik haklarý için
devreye girmesini saðlamaktýr. Medya
söylemiyle ifade edersek, devlet ile sivil
halk karþý karþýya getirilirken, uluslararasý
güçlerin bölgeye müdahalesi için koþullar
olgunlaþtýrýlmaya çalýþýlýr.
Þemdinli olayýyla ortaya çýkan örtülü
operasyonlar PKKnin ateþkesi sona erdiðini açýkladýðý günden itibaren adým adým
geliþmiþtir. Özellikle Tayyip Erdoðanýn Kürt
sorununun barýþçýl çözümünü isteyen
aydýnlarla yaptýðý toplantý sonrasýndaki Diyarbakýr çýkartmasýnda 600 kiþiyle karþýlanmasýyla birlikte yeni bir sürece girilmiþtir. Ýslamcý medyanýn uzun süre yazýp çizdiði bu olay sonrasýnda Hakkari bölgesinde
bombalama eylemlerindeki artýþ da bu yeni sürecin sonucu olmuþtur.
Yeni sürecin en temel olgularýndan birisi ise, Kuzey Iraka iliþkin planlar ve pazarlýklardýr.
Aydýn Doðan medyasýnýn Barzaninin
bölgedeki faaliyetlerine iliþkin haberlerinde
de görüleceði gibi, Hakkari bölgesi Amerikan emperyalizminin yeni Irak politikasý
açýsýndan özel öneme sahiptir. Hakkari neredeyse yapýlan pazarlýklarýn odak noktasý
haline gelmiþtir. Amerikan emperyalizmi
Türkiyeden yeni Irak politikasýna uygun
olarak Kuzey Iraktaki Kürt devletini tanýmasýný ve hamiliðini üstlenmesini istemektedir. Buna karþýlýk olarak Kuzey Iraktaki
PKK güçlerinin etkisizleþtirileceðini söylemektedir. Anlaþmazlýk konusu ise, Kuzey
Iraktaki Kürt devletinin tanýnmasý ve hamiliðinden çok, bu Kürt devletinin Türkiye sýnýrlarý içindeki etkisinin zaman içinde
artmasý ve gelecekte toprak talebinde bulunabileceðidir.
Bu gizli pazarlýklar, gizli operasyonlarýn da arka planýný oluþturmaktadýr. Sadece bu yönüyle bile Þemdinli olayý I. Susurluktan farklýdýr.
Sorunun temelinde yatan Kürt ulusal sorunu çözümlenmediði sürece, benzer olay-
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larýn geliþmesi, kapalý kapýlar arkasýnda
yapýlan görüþmeler ve pazarlýklarýn bir parçasý olarak gizli operasyonlarýn ortaya çýkmasý ise neredeyse kaçýnýlmazdýr.
Þemdinli olayý, çete olayý olmadýðý gibi, devlet içinde çeteleþme olayý da deðildir. Kýsa dönemli bir kontra-gerilla taktiði
de deðildir. Topyekün karþý ayaklanma
stratejisinin parçasýdýr ve bu strateji, doðrudan genelkurmay tarafýndan yürütülmektedir. Ýddia edildiði gibi ya da gösterilmeye
çalýþýldýðý gibi, genelkurmay baþkanlýðýný
ima eden derin devletin bir uygulamasý
deðil, devletin tüm kurum ve kuruluþlarýnýn
içinde yer aldýðý stratejik bir faaliyettir. Bu
nedenle, hükümette hangi partinin olduðunun hiç bir önemi yoktur. Tayyip Erdoðan
hükümeti de bu stratejinin yürütülmesinde,
iktidar olarak üstlerine düþeni yapmaktan
çekinmemiþlerdir. Yüksekovada cenaze töreninde F-16larýn alçaktan uçuþu devlet
kurumlarýnýn birlikteliðinin ve kararlýlýðýnýn ifadesi olarak ortaya çýkmýþtýr.
Devrimci hareketin en büyük zaafý, Kürt
ulusal sorunu karþýsýndaki tutumunu ve
konumunu açýk biçimde geniþ halk kitlelerine anlatamamýþ olmasýdýr. Soldaki oportünizmin ve pasifizmin kuyrukçuluðunun
etkisi kýrýlamamýþtýr. Kime karþý olursa olsun, her türden haksýzlýða, yasadýþýlýða karþý
olmak ile belli bir hareketin kuyruðuna takýlmak arasýndaki sýnýr çizgileri çekilemediði sürece, geliþen olaylar karþýsýnda devrimci güçlerin etkin ve belirleyici bir güç
haline gelebilmesi de olanaksýzdýr.
Devrimcilere düþen görev, II. Susurluk
diyerek birincisinden alýnmýþ eðreti kýlýklar
ve aðýzlarla olaylarý protesto etmekten öte,
ulusal sorun karþýsýndaki tavrýný ve konumunu net ve açýk hale getirmektir. Uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký geniþ halk
kitlelerine anlatýlmalýdýr. Aksi halde devrimci güçler etkisiz kalmaya devam edecek ve
sol kitle Kürt milliyetçi hareketlerinin kendi çýkarlarý doðrultusundaki eylemlerinin
kuyruðuna takýlmaktan ve devletin bunun
karþýsýndaki eylemlerinin sonuçlarýna katlanmaktan kurtulamayacaktýr.
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Fýrsatlar
Ülkesi
Türkiye!

[Feodal-Tacirler Türkiyeyi Nasýl Pazarlýyor?]

Tayyip Erdoðanýn Türkiyeyi pazarlýyorum sözünün üzerinden çok geçmeden
YASED (Yabancý Sermaye Derneði) tarafýndan düzenlenen Yabancý Yatýrýmcýlarýn
Yeni Gözdesi: Fýrsatlar Ülkesi Türkiye
toplantýsý 8-9 Kasým tarihlerinde Ýstanbul
Ceylan ÝnterContinental otelinde yapýldý. 9
Kasým günü yapýlan son oturum ise, AKP
hükümetiyle birlikte palazlanan ve güçlenen yeni gözdeler ile eskilerin buluþmasý halini aldý.
TEB/BNP Paribasýn yönetim kurulu baþkaný, eski Merkez Bankasý baþkaný Yavuz
Canevinin yönetiminde yapýlan son toplantýda, baþ konuþmacý olarak Tayyip Erdoðan sahne alýrken, yeni ve eski gözdelerin en üst düzey yöneticileri podyumda
yerlerini aldýlar.
Jon Fredrik Baksaas (Telenor CEOsu),
John Fleming (Ford Avrupa Baþkaný),
Mikhail Fridman (Alfa Group),
Mohammed Hariri (Saudi Oger),
Alfonso Di Ianni (Oracle),
Anders Igel (Telia Sonera),
Bram Klaeijsen (Cargill),
Mehmet Kutman (Global Yatýrým),
Eyal Ofer (Carlyle MG Ltd.),
Bülent Özaydýn (Koç Holding),
Stefano Pessina (Alliance UniChem),
Michael Philipp (CSFB),
Güler Sabancý (Sabancý Holding),
Ferit Þahenk (Doðuþ Holding),
Jacques Vincent (Groupe Danone)
Böylesine üst düzey katýlýmýn amacý,

Türkiyeyi pazarlamayý bir marifet bellemiþ feodal-tacir Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn gönlünü hoþ etmekten baþka
bir þey deðildi. Pazarlama dehasý olduðunu düþünen Tayyip Erdoðan ve mehteran
takýmýný mutlu ettikçe kendilerine yeni
fýrsatlar çýkacaðýndan emin olduklarý için,
sahnede figüran rolü oynamakta hiç sakýnca görmemiþlerdir.
Mevcut düzen sýnýrlarý içinde yabancý
sermayenin Türkiyeye pahalýya mal olduðunu söyleyenleri sermaye ýrkçýlýðý yapýyorsunuz diye suçlayan Tayyip Erdoðan,
Türkiyeyi pazarlýyorum sözlerine açýklýk
getirmiþtir:
Dünyada nasýl ekonomideki
metanýn pazarlamasý gerekirse, siyasi, sosyal olaylarýn pazarlamasý
vardýr. Bunlarýn böyle bilinmesi bilimsel bir gerçektir.
Böylece feodal-tacir zihniyetinin tüccarlýðýnýn nerelere kadar uzanabileceði daha anlaþýlýr olmuþtur. Artýk islamcý sermayenin sözcüsü olarak, sadece metalarý
satmakla kalmadýklarýný, siyasal ve sosyal
olaylarý, bir bütün olarak ülkeyi satýþa sunduklarýný alenen söyleyebilecek cesareti
göstermektedirler.
Tayyip Erdoðanýn yabancý sermaye
karþýsýnda gösterdiði büyük sevgi, özellikle yahudi iþdünyasý ile yakýn iliþki kurmaya özen gösteriþi, tümüyle islami feodaltacirlik zihniyetiyle belirlenmiþtir. Hz. Muhammed nasýl ki yahudi tüccarlarla ticaret
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yapmýþtýr, onlar da yapmalýdýrlar. Hem peygamberin yaptýðýný yapmak sünnettir.
Böylece bir yandan para kazanýrlarken, diðer yandan da bolca sevap iþlemiþ oluyorlardýr. Hem dünyevi yaþamý garantiye almaktadýrlar, hem ahireti!
Siyasi ve sosyal olaylarýn pazarlamasýnýn bilimsel gerçek olduðuna inanmýþ bir
feodal-tacir için yapýlamayacak hiçbir þey
yoktur. Bir yerde bir siyasal ya da sosyal
sorun olduðunda hemen ortaya çýkýlýr, tacir kafa yapýsýyla insanlara bir þeyler söylenir ve sonra bunlar pazarlanýr. Yapýlanýn
adý siyasal ve sosyal olaylarýn üzerine gitmektir. Ama ticaret dünyasýnda bunun adý
sadece showdur, siyaset dünyasýnda bunun adý ise propagandadýr.
Gücü ellerine geçirdiklerine inandýklarýndan gittikçe pervasýzlaþmýþlardýr. Siyasette bir marketing var diye konuþan Tayyip Erdoðan, Kürt sorununu pazarlamak
için gittiði Diyarbakýrda ancak 600 kiþilik
dinleyici kitlesi bulabilmiþtir. Þemdinli olaylarý sonrasýndaki marketing turu ise, tam
Kasýmpaþalýya yakýþýr biçimde çelik yeleksiz cesaret pazarlamasý olmuþtur.
Türkiye þimdi islamcý sermaye için fýrsatlar ülkesi olmuþtur. Herþeyi pazarlamakta sakýnca görmeyen ýlýmlý islamcý feodal-tacirler iþbaþýndayken, Türkiyenin yaðmalanmasýndan pay almak için tüm islam
alemi kapýyý çalmaya baþlamýþtýr.
Ne yazýk ki, kapýdan girebilenler, Abdullah Gülün yýllarca birlikte çalýþtýðý Dubai
prensi, Lübnanlý Hariri (Saudi Oger) olarak
kalýrken, arkadan Ülkerin mýsýr þekeri
ortaðý Amerikan Cargill, Milli Görüþ aðalarýnýn AB þirketleri gelmiþtir.
Türkiyeyi pazarlamakla, siyasal ve sosyal olaylarý pazarlamakla övünen Tayyip
Erdoðan, Kasýmpaþada futbol oynamaktan,
belediye baþkanlýðýnda komisyon toplamaktan ve sýrt sývazlanmasýyla yaðý erimekten baþka bir özelliði olmayan zeka
özürlü, kendisini uyanýk zanneden kasaba
politikacýsýndan baþka bir þey deðildir. Ýþin
arkasýnda Abdullah Gül, Unakýtan gibi uzmanlar, kendisi bebek yüzlü gangster rolüne soyunmuþ, karýsý türban mankeni
rolünü üstlenmiþ Ali Babacan gibi teknisyenler ve tercümanlýk iþinden ekonomistlere cevap yetiþtirmeye kadar her iþi yaparýmcý danýþmanlar vardýr. Bunlarýn en arkasýnda ise, tarikatlar içinde örgütlenmiþ

gerçek feodal-tacirler yer alýr.
Bu feodal tacirler için, paranýn dini ve
imaný yoktur. Para, paradýr ve Unakýtanýn
sözüyle paranýn kokusu bile yoktur.
Onlar, Osmanlý Ýmparatorluðunun Avrupanýn kapitalist ülkelerinin yarý-sömürgesi
haline dönüþme sürecinde, Avrupa sermayesi ile iþbirliði yapan Batý ve Orta Anadolu çarþý esnafýnýn günümüzdeki temsilcileridirler. Onlar için, bir malýn nerede ve kim
tarafýndan üretildiði, bu maldan kimin ne
kadar kâr ettiði hiç önemli olmamýþtýr. Onlar, sadece kendilerinden mal alacak olanlarýn müslüman olmasýyla ve bu müslüman ahaliden elde ettikleri kâra bakmýþlardýr. Günümüzdeki temsilcileri de sadece bununla ilgilidirler.
1980 öncesinin Akýncýsý Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý için millet deðil,
ümmet vardýr. Bu nedenle milli sýnýrlar
deðil, cemaatýn yerleþtiði yerler önemlidir. Cemaat, müslüman olduktan sonra, nasýl olsa gavura, müslüman mahallesinde salyangoz sattýrmayacaklarýna
inanmýþlardýr. Bu nedenle yabancý sermaye karþýsýnda hiçbir kaygý duymazlar.
Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn
siyasal ve sosyal olaylar karþýsýndaki tutumlarý da bir ve aynýdýr.
Onlarý, alt-kimlik/üst-kimlik gibi akademik sözler fazlaca ilgilendirmez. Bunlar kendi ümmet ve cemaat düþüncelerine hizmet ettiði sürece vardýrlar. Ulusal
kimlikleri, týpký atalarý Osmanlýlar gibi
müslüman üst kimlikte buluþturduklarýnda kolayca çözeceklerine inanýrlar. Onlarýn bildiði tek üst-kimlik elhamdülillah
müslümanýzdan ibarettir. Alt-kimlik ister
Türk, ister Kürt olmuþ onlarý ilgilendirmez.
Bu nedenle Tayyip Erdoðan alt-kimlik/
üst-kimliki marketing yapmaktadýr. Bu
pazarlamada ne denli baþarýlý olurlarsa,
ulus yerine ümmeti kolayca geçirebileceklerini düþünmektedirler. Ondan sonra
tüm islam dünyasý ayaklarýnýn altýna Ýran
halýsý gibi seriliverecektir. Bu nedenle Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoðu
Projesinin üstüne atlamýþlar, ancak tabandan gelen tepkiler üzerine hevesleri
kursaklarýnda kalmýþtýr.
Þüphesiz birileri bir þeyleri uygun fiyatlarla pazarlayýnca, bir baþkalarý da uygun
fiyat verildiðini gördüklerinde satýn almakta tereddüt etmeyeceklerdir. Feodal-tacir-
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ler karþýsýnda uluslararasý sermaye de bu
fýrsatý kaçýrmaya pek niyetli deðildir.
Ancak bu sermaye, islami sermaye
kadar iþtahlý da deðildir. Çekinceleri vardýr,
satýn aldýklarýný hükümet deðiþikliðiyle kaybetmek istememektedirler. Tayyip Erdoðan
ne kadar siyasi ve sosyal olaylarý pazarlamaya çalýþýrsa çalýþsýn, oyunun kurallarýný
koyan kendileri olduklarýndan bu türden
marketing numaralarýna inanacak kadar
da imanlý deðillerdir.
YASEDin düzenlediði toplantý bu açýdan
ilgi görmüþtür. Ancak YASED, yani Yabancý Sermaye Derneðinin sorunu vardýr: Yabancý sermaye karþýtlýðý. Bu nedenle toplantý, islami ve yahudi sermayesiyle kapalý kapýlar ardýnda pazarlýk yapan yerli islami sermayenin medya önüne çýkmasýndan baþka bir iþe yaramamýþtýr.
Uluslararasý sermaye çekingendir. Geliþen siyasal ve sosyal olaylar onlarý ürkütmektedir. Özellikle AKP dýþýndaki düzenin
tüm partilerinin yabancý sermaye karþýtý tutum sergilemeleri, halkýn yabancý düþmanlýðýnýn giderek yeniden yükseliþe geçmesi
baþlý baþýna yatýrým sorunu haline gelmiþtir. Bu nedenle YASED yeni bir söylem geliþtirmek ve bu söylemle yabancý sermayeyi pazarlamak istemektedir.
YASED baþkaný Erdikler uluslararasý sermayenin sorununu þöyle dile getirir:
Yabancý kelimesi Türkiyede
olumsuz algýlamaya yol açýyor. Sermayeyi yabancý diye tanýmlayýnca,
hemen bir baþka sýnýfa itmiþ gibi
oluyoruz. Artýk Türkiye çok deðiþti.
Bizim de kendimize bu deðiþime
uyacak yeni bir isim bulmamýz gerekecek.
Yabancý sermaye yerine düþünülen
isimler ise Uluslararasý Yatýrýmcýlar, Global Yatýrýmcýlar gibi isimler olmaktadýr.
1980den itibaren her türlü ekonomik,
toplumsal, siyasal ve kültürel sözcüklerin
ve kavramlarýn içeriklerinin boþaltýlmasý ve
yerlerine boþ, anlamsýz, isteyenin istediði gibi kullanabileceði sözcük ve kavramlarýn
geçirilmesi gibi, þimdi yabancý sermaye
kavramýnýn da içeriði boþaltýlmaya çalýþýlmaktadýr. Týpký tekeller ya da emperyalist þirketlerin yerine çokuluslu þirketlerin
geçirilmesiyle ve ardýndan çokuluslu þirketlerin yeni-sömürgecilikle özdeþleþmesiyle anti-emperyalist mücadelenin sloganý

haline gelmesi karþýsýnda uluslarüstü þirketler tanýmýna geçilmesi gibi.
Herkes fýrsatlarýn peþinde koþmaktadýr,
her fýrsattan yararlanarak kýsa vadeli çýkarlarýný gerçekleþtirmeye çalýþmaktadýr. Þeriatçýlar da, uluslararasý tekelci sermaye de,
uluslararasý para sermaye de ayný fýrsatlarýn peþinde koþarken ortaklýk içindedirler.
Ýslami sermaye, fýrsatlardan yararlanarak yerli iþbirlikçi tekelci burjuvazinin yanýna yükselmeye çalýþmaktadýr. 12 Mart ve
12 Eylül holdingleri gibi, AB desteðinde oligarþinin içinde yer almanýn fýrsatýný yakaladýklarýný düþünmektedirler.
Þeriatçýlar, bulduklarý fýrsatlardan yararlanarak laikliðin içini boþaltmaya, deðersizleþtirmeye çalýþmaktadýrlar.
Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý þeriatçýlarýn ve islami sermayenin hizmetkarlarý olarak oylarýný korumanýn peþine
düþmüþlerdir. Bulduklarý her fýrsatý deðerlendirmeye çabalamaktadýrlar. Türban konusundaki tutumlarý da bunun en açýk örneðidir.
Bir taraftan AÝHMyi kullanarak türban
yasaðýný kaldýrtmaya çalýþýrken, diðer yandan (konjonktürel nedenlerle) AÝHMden
istediklerini elde edemeyince ulemaya
sormak gerekir diye islama dönüþ yapmaktadýrlar. Onlar için türban önemsiz
bir olaydýr. Türban, amaca varmak için
kullanýlan bir araçtýr. Amaç, oy toplamak,
hükümet olmayý sürdürmektir.
Türban, bir yandan inananlarý saflarda tutmanýn bir aracý olarak kullanýlýrken,
diðer yandan tesettür olabildiðince modalaþtýrýlarak yaygýnlaþtýrýlmaktadýr. Bu yolla
inananlarýn da, tesettür modasýna kapýlmýþ olanlarýn da oylarý garantilenmektedir.
AÝHMnin türban yasaðýný onaylayan
kararý karþýsýnda bu iþi ulemaya sormak
gerekir diyen Tayyip Erdoðan ve mehteran
takýmý, bugün modalaþmýþ tesettür ile
Kuranýn Ahzap ve Nur surelerinde geçen
tesettürün hiç bir alakasýnýn olmadýðýný
çok iyi bilmektedirler. Ama ýlýmlý islam
görünümü altýnda hükümet olmayý sürdürebilmek için oya ihtiyaçlarý vardýr ve oy
alabildikleri sürece fýrsatlardan yararlanabileceklerdir.
AKPnin Diyarbakýr milletvekili ve de Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkanvekili Cavit
Torun bu ikiyüzlülüðü þöyle anlatmaktadýr:

'
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Okumayý bilenler, bilmeyi hazmedenler ve okuduklarýndan hüküm çýkarma yetenek ve becerisinde olanlar Kuran-ý Kerimdeki örtünme ayetlerinin, þu anda Türkiyede
uygulanan biçimi ile Türbaný içermediðini anlamaktadýrlar... Türban takmanýn modern bir örtünme tarzý olacaðý ileri sürüldü.
Ve insanlar, genç kýzlarýmýz -okuyaný, okumayaný- bu giyim biçimini
derhal kabullendiler. Omuzlara sarkýtýlan baþ örtüleri önceleri pardesülerin, sonralarý ceketlerin altýna alýndý. Arkasýndan pardesüler çýkartýldý.
Örtünmeden murat edilen anlam,
tabir caiz ise ortadan kalktý.
Vücut hatlarý ortaya çýktý. Üstü
kaval, altý þiþhane diyeceðimiz görüntüler ile karþý karþýya kaldýk. Hatta türbanlý genç kýzlarýmýz erkek arkadaþlarý ile el ele, kol kola, hadi
biraz daha ilerî gidelim, gönül gönüle yollarda yürümekten geri durmadýlar.
Müsaadenizle biraz daha ileri gideyim, türbanlý genç kýzlarýmýz düðünlerde erkeklerle halay çekmekten, televizyonlarýn show programlarýnda göbek atmaktan geri durmadýlar.
Ýþte o anlarda yer olsa da yarýlsada dibe girsem dediðim zamanlar
oldu. Yüzüm kýzardý ve keþke bu
türbaný takmasalardý daha iyi olurdu
dedim her zaman.
El hasýlý türbanýn nerede ise hiçbir getirisi olmadý.*
Modalaþtýrýlmýþ türbanýn artýk hiç bir
getirisi olmadýðýný düþünen þeriatçýlarýn
hislerine tercüman olan Cavit Torun yazýsýný þöyle sonlamaktadýr:
Örtünme Allahýn emridir. Aksini düþünenler Ýslam ülkelerindeki



* Cavit Torun, Diyarbakýr Olay, 18 Kasým 2005.

uygulamalara baksýnlar. Çok uzaða
gitmeye gerek yok, Hac ibadeti yapýlýr iken her yýl 4 milyon hacýnýn yarýsýný oluþturan hanýmlarýmýzdan bir
tekinin bile baþýnýn açýk olduðunu
gören var mý? Elma þekerlerine kanacak halimiz yok.
Þüphesiz Tayyip Erdoðanýn ulemasý
da elma þekerleriyle kanacak insanlar
deðillerdir. Onlar kendi çýkarlarýna hizmet
ettiði sürece modalaþtýrýlmýþ tesettürden
yanaymýþ gibi görünmektedirler. Amaca,
yani þeriat düzenini kurabilecek koþullara
ulaþýldýðýnda bu yüz kýzartýcý durumu sona erdirecekleri de kesindir. Onlarýn istedikleri, nasýl olursa olsun kendilerine oy verilmesini saðlamaktýr. Ulema, günü gelince Kuran-ý Kerimdeki örtünme ayetlerinin gereðini yaptýracaklarýndan emindirler.
Ama bunlarý bilmeyenler, tesettür modasýna kapýlmýþ her yaþtan, her kesimden
ve her düzeyden genç kýzlar ve kadýnlardan baþkasý deðildir. Onlara tesettür modasý pazarlanmýþtýr. Tayyip Erdoðan ve
mehteran takýmýnýn ülkeyi pazarlarken dayanaðý da, bu pazarlamadaki üstün baþarýlarý olmaktadýr.
Bir zamanlarýn küçük Amerikasý, bugün islami söylemle fýrsatlar ülkesi haline getirilmiþtir. Herþeyin ve herþeyinin, en
kutsal deðerlerin bile pazarlanýr olduðu
bir ülke. Bu, T. Özalýn Boðaz Köprüsünü
satýþa çýkarmasýyla baþlayan sürecin son
halkasýdýr. Eðer bir ülke meta haline getirilmiþ, ticarete konu olmuþsa, elbette bu
metayý satýn alacaklar da çýkacaktýr. Üstelik deðerinin çok altýnda fiyatlarla. Bütün
sorun, bu metalaþtýrýlmýþ ve pazarlanýr
ülkenin insanlarýnýn bu satýþ karþýsýnda ne
yapacaklarýndadýr.
Ülkenin pazarlanmasýna ses çýkarmayanlarýn, bir gün kendilerinin pazarlanmasýndan da yakýnmaya haklarý yoktur.
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Borsa
Rekordan Rekora
Koþarken

11 Kasým 2005
Merkez Bankasýnýn döviz rezervi geçen hafta 1 milyar 192 milyon dolar azalarak, 41 milyar 849 milyon dolar olarak gerçekleþti. Rezervde bu
ay içerisinde yaþanan toplam azalma 2 milyar 998 milyon dolara ulaþtý.
18 Kasým 2005
Merkez Bankasý kur sepetinin deðerini koruyabilmek için alým yaparak piyasalara müdahale etti. Merkez Bankasýnýn yýlýn altýncý, 2001de geçilen dalgalý kur rejiminden itibaren 14üncü doðrudan müdahalesiyle piyasadan 3 milyar dolarlýk alým yaptýðý belirtiliyor.
Bu yýl içinde yapýlan doðrudan alým müdahaleleriyle Merkez Bankasýnýn
döviz alýmý 11,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
24 Kasým 2005
Döviz rezervi, geçen hafta 3 milyar 299 milyon dolarlýk bir büyüme
kaydetti. Bu büyümeyle rezerv 42 milyar 849 milyon dolardan 45 milyar
148 milyon dolara kadar çýktý. Döviz rezervi þimdiye kadar en yüksek noktaya 44 milyar 847 milyon dolarla 28 Ekimde yükselmiþti.
21 Kasým 2005
Konsolide bütçe toplam borç stoku 329 milyar YTL.

Medyanýn televoleci ve haberci
ekonomi yazýnýnýn sözleriyle ifade edersek,
3 Ekimde AB ile müzakerelerin baþlamasýnýn þerefine yükseliþ trendine giren ÝMKB,
ardýndan kâr realizasyonuyla düþmüþ ve
Kasým ayýnda yeniden rekordan rekora
koþmaya baþlamýþtýr.
Borsadan gelen rekor haberleri, islam pazarcýlarýnýn ekonominin düze çýktýðýný bir kez daha ilan etmeleri için yeni fýrsat olarak görülmüþtür. AKPnin büyük baþarýsý borsa rekorlarýyla bir kez daha onaylanmýþtýr!
Þüphesiz borsa, eski görkemini kaybetmiþ, küçük yatýrýmcýlar piyasalardan çekilmiþ, iþler birkaç bin yurt dýþý yerleþik yatýrýmcý ile yerli yatýrýmcýnýn elinde kalmýþtýr. Küçük yatýrýmcý diyerek halkýn

milyarlarca dolarlýk birikimlerini borsada
kaybettirten her türden borsa simsarý, spekülatörü ve ekonomi medyasý, þimdi borsanýn rekorlarýnýn nedenlerini bile açýklayamaz hale gelmiþlerdir.
Ancak açýklanamaz olan sadece borsa deðildir. Ekonomiye iliþkin her türlü
makro veriler de açýklanamazlar kategorisinde yer almýþtýr.
Aþýrý deðerlenmiþ TL aracýlýðýyla ithal
mallarý aðýrlýklý endekslerle ve endeks deðiþiklikleriyle enflasyon düþmüþ, faiz oranlarý %14ler düzeyine inmiþ, bir günde milyarlarca dolarlýk özelleþtirme ihaleleri yapýlmýþ, Dubaiden Ýsraile ve Ýtalyaya kadar
pek çok ülkeden yabancý sermaye ülkeye akýn akýn gelmiþ iken, makro ekonomik verilerin sürekli kötüye gitmesi karþý-
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sýnda ekonomistler þaþkýnlýklarýný gizleyemez hale gelmiþlerdir. Bir baþka ifadeyle,
ekonomide görülen iyiye gidiþ sade vatandaþa da, makro ekonomiye de yansýmamýþtýr.
Oysa burada þaþýrtýcý bir yan yoktur.
Ekonominin iyiye gittiðine iliþkin tüm söylemler, Tayyip Erdoðanýn açýkça ifade ettiði gibi, ekonomik olaylarýn pazarlanmasýna dayanan propaganda ve manipülasyonlardan baþka bir þey deðildir.
Borsanýn rekor kýrdýðý Ekim sonrasýnda, kâr realizasyonu denilerek sýradanlaþtýrýlan borsanýn deðer kaybetmesinin devlete maliyeti üç milyar dolar olmuþtur. Yani
üç milyar dolarlýk bir sýcak para iki hafta
içinde ülke dýþýna çýkmýþtýr. Üstelik bu miktar sýcak paranýn neden ülke dýþýna çýktýðýna iliþkin de hiçbir mantýklý açýklama ya
da veri mevcut deðildir.
Bilindiði gibi sýcak para, bir ülkenin
kýsa vadeli borçlanmasýnýn diðer adýdýr. Çoðunlukla kýsa vadeli devlet bonolarýna ve
borsaya yönelik olan bu borç para giriþi,
kýsa vadede yüksek kâr saðlamayý amaçlar.
Kýsa vadeli kâr amaçlandýðý için, kârýn gerçekleþtiði koþullarda yeniden geldiði yere
geri döner.
Ancak sýcak para bu þekilde hareket
etmekle birlikte, ayný zamanda kamu ve
özel sektörün kýsa vadeli finansman ihtiyacýný da karþýlamýþ olur.
Kamu ve özel sektörün kýsa vadeli finansman ihtiyacý, aðýrlýklý olarak ithalat bedellerinin ödenmesi ve vadesi gelmiþ borçlarýn ötelenmesine dayanýr. Ýhracat vb.
yollardan elde edilmiþ gerçek gelir olmadýðý koþullarda, kamu ve özel sektör kýsa
vadeli iþlerini yürütebilmek için borçlanmaya yönelirler. Sýcak para bu borçlanmayý
karþýlar ve bu hizmetinden dolayý da olabildiðince yüksek bir getiri (faiz) sahibi
olur. Bu kýsa vadeli iþlemlerin bir yýl içindeki toplam miktarý ise, makro ekonomik
veriler çerçevesinde, iç ve dýþ borçlanma,
bu borçlar için ödenen faizler ve ithalat-ihracat verilerine yansýr. Bu yansýma makro
düzeyde olduðu için, makro veriler içinde gözden yiter.
Örneðin kamu ya da özel sektörün kýsa
vadeli (üç ay) borçlanma yoluyla yaptýðý bir
ithalat, dýþ ticaret verilerinde gider olarak
yer alýrken, bu borçlanmanýn faiz giderleri
mikro ölçekte maliyet hesaplarý içinde

yer alýr. Bunun tek istisnasý, sýcak paranýn
doðrudan faiz geliri elde etmek amacýyla
ülkeye giriþ ve çýkýþýdýr. Bu giriþ-çýkýþlar
makro düzeyde ödemeler dengesi hesaplarýnda görülür.
Sýcak paranýn en önemli özelliði, kýsa
vadeli döviz ihtiyacýný kendi olaðan ekonomik iliþkileri çerçevesinde elde edemeyen ülkeyi tercih etmesidir. Yani sýcak para, bir ülkenin kýsa vadeli döviz ödemelerini yapamamasýnýn bir sonucudur. Bu
nedenle, sýcak paranýn varlýðý, ekonominin iyiye gittiðinin deðil, kýsa vadede sýkýntý içinde olduðunu gösterir.
Kemal Derviþle birlikte ekonomik literatüre kazandýrýlan borçlarýn çevrilebilirliði ve borçlarýn ötelenmesi, kýsa vadeli
sorunlarýn bir baþka zamana ertelenmesi
olmuþtur. Bunun sonucu olarak da, borçlarýn çevrilebilirliði tümüyle yüksek faizli kýsa vadeli borçlanmaya dayandýrýlmýþtýr.
Tümüyle ithalata dayanan ülke içi mal
fiyatlarýnýn dolarizasyonu ve yüksek faiz politikasýyla dolarýn deðerinin düþük tutulmasý, bir taraftan fiyat artýþlarýný (enflasyon)
frenlerken, diðer yandan ithalatýn sürekli
artmasýný ve bu ithalatýn finansmaný sorununu doðurmuþtur. Ýthalattaki artýþ, ülke içi
üretimin gerilemesine, iþsizliðin yükselmesine ve giderek kýsa vadeli borçlanma ihtiyacýnýn artmasýna da neden olmuþtur.
Böylece sýcak para giriþine dayalý ekonomik yapý, makro ölçekte sorunlarýn büyümesini ve yýðýlmasýný getirmiþtir. Washington Timesin son aylarda Türkiye üzerine yaptýðý yayýnlarda da açýkça görüleceði
gibi, bir krizin hükümetin gitmesine yol
açabilecek sonuçlar doðuracaðý iddiasý bu
makro ölçekteki sorunlarýn birikmesine
dayandýrýlmýþtýr.*
Benzer bir durum, Fýrsatlar Ülkesi Türkiye pazarlama toplantýsýna davetli Prof.
Steve Hanke ile Tayyip Erdoðanýn baþdanýþmaný Egemen Baðýþ arasýndaki tartýþmada da ortaya çýkmýþtýr.
Medyada fazla yer almayan Financial
Times sayfalarýndaki tartýþmada Prof. Hanke, Türkiyenin yeni bir ekonomik krizin
eþiðinde olabileceðini, makro ekonomik
dengelere bakarak söylerken, Tayyip Erdo* Diðer taraftan Washington Times AKP hükümetiyle birlikte Türkiyede islami faþist bir yönetimin
iþbaþýnda olduðuna iliþkin yayýnlar yapmaktadýr.
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ðanýn baþ danýþmaný ve tercümaný
Egemen Baðýþ, Prof. Hankeyi yanlýþlarken, iddiasýný siyasal istikrar sayesinde
borçlarýn çevrilebilirliðine dayandýrmýþtýr.
Prof. Hanke, Türkiyenin cari iþlemler
açýðýnýn bu yýl da GSYÝHnýn %6,3üne ulaþmasý beklendiðini, bu açýðýn portföy yatýrýmlarýyla (sýcak para ya da kýsa vadeli
borçlanma) finanse edildiðini, ancak özellikle dünya ekonomisindeki bu trend,
yükselen piyasalardaki yatýrýmlarýn aleyhine dönerse, bu tür kýsa vadeli sermaye
giriþlerinin sürdürülebilir olmayabileceðini
söyledikten sonra þöyle devam etmiþtir:
Doðrudan yabancý yatýrýmlarýnýn
artmaya baþlamasýna karþýn açýk,
borçlanma ve portföy akýmlarý ile finanse ediliyor. Ayrýca, Merkez Bankasýnýn müdahale yoluyla yaptýðý
agresif dolar alýmlarýna raðmen, ülkenin rezervleri petrol faturasýna göre düþüyor
Eðer Türkiye, kendi kendinin neden olduðu bir baþka finansal çöküþü yaþayacak olursa, bunun hükümeti götürecek ve ekonomik canlanmayý rayýndan çýkartacak siyasi
bir kriz yaratacaðý kesin gibidir.
Ýþte baþdanýþman Egemen Baðýþýn
tartýþmaya katýldýðý yer de, bu hükümeti
götürecek olan sonuç bölümü olmuþtur.*
Cari iþlemler açýðý üzerine yapýlan her
türlü tartýþma ve yorum, özellikle sürekli artan ithalat giderlerinin karþýlanmasý (finansmaný) noktasýnda toplanmaktadýr. Bir diðer
ifadeyle, ithal mallarýn karþýlýðý olarak döviz bulunmasý sorunu ekonominin en temel sorunu olarak varlýðýný sürdürmektedir.
24 Ocak 1980 Kararlarý öncesinde Demirelin 70 cente muhtacýz dediði durumdur
bu.
Ödemeler dengesi hesabýna bakýldýðýnda, Ocak-Eylül 2005 dönemindeki dýþ tica* Egemen Baðýþ, Financial Timese gönderdiði okuyucu mektubunda Prof. Hankeye þöyle giydirmektedir:
Türkiyedeki mali bir kriz hakkýndaki kehanetlerini duyunca Prof. Hankenin on yýl önce ayný tahminleri yeniden ortaya attýðý 1997 yýlýnda mýyýz diye
saatime baktým... Geçmiþteki mali krizler, kendi ele
avuca sýðmayan, þiþkin ekonomik sistemini yaratan
zayýf bir siyasi yapýnýn ürünüydüler. Türk seçmeni
Kasým 2002de bunlarýn hepsini rafa kaldýrdý... Bir
tekzipçi olarak, uyarmalýyým ki lira dalgalý kurda, iktidarda AKP var ve tarih Kasým 2005.

Ödemeler Dengesi
(Milyon $)

2004
Ocak-Eylül

Cari Ýþlemler Hesabý
Dýþ Ticaret Dengesi
Ýhracat
Ýthalat
Finans Hesabý
Doðrudan Yatýrým
Portföy Hesabý
Diðer Yatýrýmlar
Net Hata ve Noksan
Genel Denge
Rezerv Varlýklar
Resmi Rezervler
IMF Kredileri

2005
Ocak-Eylül

-10.619
-17.505
47.880
-65.385
14.365
1.514
4.455
8.396
43
3.789
-3.789
-1.465
-2.324

-16.352
-24.587
55.405
-79.992
25.697
2.975
8.960
13.762
3.986
13.331
-13.331
-8.561
-4.770

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý, Kasým 2005.

ret açýðý 24,5 milyar dolar olmuþtur. Bu dýþ
ticaret açýðýnýn bir bölümü, iþçi dövizleri ve
turizm gelirleri ile karþýlanmýþ ve geriye kalan 16,4 milyar dolarlýk döviz ihtiyacý (cari
iþlemler açýðý) dýþ kaynaklardan saðlanmýþtýr.
Dýþ kaynak ise, kýsa ve uzun vadeli dýþ
borçlanmadan baþka bir þey deðildir. Ödemeler dengesi hesaplarýnda portföy ve
diðer yatýrýmlar kalemleri kýsa vadeli
borçlanmaya, yani sýcak paraya denk
düþmektedir. Buna ek olarak kaynaðý belli
olmayan döviz giriþlerinin yer aldýðý net
hata ve noksan kalemi de eklendiðinde,
Ocak-Eylül 2005 döneminde ülkeye giren
sýcak para yaklaþýk 26,7 milyar dolar olmaktadýr. Borsaya giren sýcak para miktarý ise 9 milyar dolardýr.
Bu sýcak parayla 16,4 milyar dolarlýk
dýþ ticaret açýðý finanse edilmiþ ve kalan
bölümüyle iç ve dýþ borçlarýn faiz ödemeleri yapýlmýþtýr.
Cari iþlemler açýðýna iliþkin yapýlan tüm
tartýþmalar ve yorumlarýn, sýcak parayla
yapýlan bu finansmanýn sürdürülüp sür(Milyar $)

2002
2003
2004
2005 Ekim

Ýç Borç
Dýþ Borç
91,7
130,2
139,3
145,3
167,3
161,8
180,2
161,8

Toplam
221,9
284,6
329,1
342,0

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý, TCMB.
(Milyar $)

2002
2003
2004
2005-II

Toplam
Dýþ Borç
130,2
145,3
161,8
161,8

Kýsa
Vadeli
16,4
23,0
31,9
33,5

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý, TCMB.

Uzun
Vadeli
113,8
122,3
129,9
128,3

!
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dürülemeyeceði üzerinde yoðunlaþmasýnýn
nedeni de budur. Eðer bu sürdürülemezse, ekonomik krizin, dýþ ödemelerin yapýlabilmesi için gerekli dövizin bulunamamasýyla patlak vereceði hesaplanmaktadýr. Oysa ayný sýcak para ile iç borç faiz ödemeleri de finanse edilmektedir. Ülkeye giren dövizlerde azalma olduðu takdirde,
özellikle iç borç faiz ödemeleri için Merkez Bankasýnýn emisyon miktarýný artýrmaktan, yani karþýlýksýz para basmaktan
baþka çaresi de yoktur.
Doðal olarak ekonomik kriz, ithalat giderleri ve iç borç faiz ödemeleri için kullanýlan döviz giriþinin kesintiye uðramasýna
paralel olarak gündeme gelme olasýlýðý taþýmaktadýr. Bu ise, bir yönüyle ithalat ve iç
borçlanmanýn artýþýna, diðer yönüyle uluslararasý para-sermayenin hareketine baðýmlý bir geliþmedir.
Ýddia edildiði gibi, uluslararasý para-sermaye, siyasi istikrara bakarak bir ülkeye
yönelmez. Belirleyici olan, para-sermayenin
kazancýdýr. Eðer bir ülke yüksek faiz politikasý izleyerek, diðer ülkelerden daha fazla
getiri saðlýyorsa, para-sermayenin yönü
bu ülkeye doðru olacaktýr.
Yine de uluslararasý para-sermayenin
hareketi sadece yüksek faizle belirlenmemektedir.
Emperyalist ülkelerdeki sermayenin finansman ihtiyacý tarafýndan da belirlenmektedir. Daha önceki dünya ekonomik
bunalýmlarýnda açýkça görüldüðü gibi, emperyalist ülkelerin finansman ihtiyacýndaki
artýþ, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki sýcak
paranýn emperyalist ülkelere doðru hareketine yol açmaktadýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin yüksek faiz politikasý bile bu hareketi engelleyememektedir.
Özetlersek, Türkiye ekonomisinin ithalata dayalý bir tüketim yapýsýna dönüþme-

"

siyle birlikte ortaya çýkan dolarizasyon ve
dýþ ticaret açýklarýnýn finansmaný, asýl olarak emperyalist dünya ekonomisinin hareketine baðýmlýdýr. Ýstenildiði kadar siyasi istikrar saðlanmýþ olsun, emperyalist ekonomilerdeki deðiþmeler doðrudan (þiddetle)
yansýr. En aðýr ekonomik kriz de, bu deðiþmelerle ortaya çýkacak olanýdýr.
Þüphesiz ülke içindeki geliþmelerden
(ekonomik, sosyal ve siyasal) kaynaklanan
kriz olasýlýklarý da mevcuttur. Ancak bu
kriz geçici özelliklere sahiptir, ülke içindeki geliþmeler bir ölçüde kontrol altýna
alýndýðýnda uluslararasý finans kuruluþlarýnýn devreye girmesiyle (IMF) geçiþtirilebilir
niteliktedir.
Ancak AKP hükümetiyle birlikte býyýklý
yabancýlar denilen yurtdýþý yerleþik vatandaþlara ait sýcak para, her durumda büyük risk altýndadýr. Ýslami sermaye olarak tanýmlanan, ödemeler dengesi hesaplarýnda net hata ve noksan kaleminde
görünen döviz giriþi, AKP hükümetinin varlýðýna baðlý durumdadýr. Dolayýsýyla AKP
hükümetinin zayýflamasý ya da iktidarý kaybetme durumunda bu islami para-sermayenin hýzla ülkeyi terk etmesiyle bir kriz
çýkma olasýlýðý mevcuttur. Prof. Hankenýn
Türkiye, kendi kendinin neden olduðu finansal çöküþ iddiasýnýn dayanaðý da burasýdýr.
Bu koþullar ve olasýlýklar içinde Türkiye
ekonomisine iliþkin daha pek çok kriz senaryolarý yazýlacaðý gibi, kriz yok edebiyatý da sürüp gidecektir.
Sorun, ekonomik bir krizin nasýl ve ne
zaman patlak vereceði deðildir. Sorun, geleceðin her türlü belirsizlik içinde bulunduðu koþullarda insanlarýn yaþamlarýný nasýl
sürdürebilecekleri ve bu belirsizlik koþullarýnda sosyal ve siyasal olaylarýn ne yönde evrileceðidir.
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Paris
Yanarken

26 Ekimden itibaren Paris, Fransa ve
Avrupa, hiç alýþýk olunmayan bir olaylar dizisiyle karþýlaþtý.
Paris banliyölerinden Clichy-sous-Boisde polisten kaçan iki göçmen gencin gizlenmeye çalýþtýklarý elektrik trafosunda
yaþamlarýný yitirmeleriyle birlikte Paris göçmen ateþiyle yanmaya baþladý.
Günlerce süren, sonuçta Fransýz hükümetinin Olaðanüstü Hal ilan etmesiyle sonuçlanan Paris ateþi, baþta Fransa olmak
üzere, tüm Avrupanýn göçmen politikalarýný ve göçmenlerin entegrasyonu sorununu tartýþmaya açtý.
Kimilerine göre Paris ateþi, beyaz ýrkçý
Avrupayý yakýyordu. Kimine göre, ýrkçý Avrupanýn yabancý düþmanlýðýna karþý bir
baþkaldýrýydý. Bir baþkasýna göre ise, globalizme karþý göçmen ayaklanmasý Parisi
yakýyordu ve yakýnda devrim olacaktý.1
II. Yeniden Paylaþým Savaþý sonrasýnda
sömürgeciliðin (kolonyalizm) sona eriþiyle
birlikte milyonlarca iþbirlikçi, Avrupanýn
1
Her zaman olduðu gibi, her olaydan kendilerine
pay çýkartmayý çok seven sol çevrelerde bu tür deðerlendirmeler sýkça yapýlmýþtýr. Ýþte bunlardan biri:
Göçmen ayaklanmasý, devrimci olanaklarýn,
emperyalist merkezlerde de biriktiðini ortaya koyan bir iþaret fiþeði oldu. Dünya devriminin ateþleri
sadece yeni sömürgelerde deðil, emperyalist merkezlerde de parlamaya baþlýyor... Devrimci geliþmeler Fransa proletaryasýnýn sýnýf belleðini de canlandýracaktýr. 1789un, 1848in, 1871in, 1935in, 1944ün,
1968in biriktirdiði devrimci miras, yeni koþullarda
yeni bir biçim altýnda, akacak bir kanal bulacaktýr.
(Atýlým, Sayý: 80, 11 Kasým 2005.)

emperyalist ülkelerine göç etti. Daha sonra bunlara ucuz iþgücü olarak yabancý iþçiler dahil edildi. Ancak yabancýlara karþý
kolonyalist tutum varlýðýný sürdürdü.
Paris ateþi, bu kolonyalist tutumun ve
bunun yansýsý olan göçmenlerin ve yabancý iþçilerin dýþlanmýþlýðýnýn bir sonucu olarak ortaya çýkmýþtýr.
Burada Paris olaylarýnýn nedenlerinden
çok, deðiþik kesimler tarafýndan nasýl deðerlendirildiðini ve medya tarafýndan nasýl
sunulduðunu ele alacaðýz.
Olaylarýn baþlangýcýný oluþturan, 26
Ekim günü iki göçmen gencin ölümü
Fransýz basýnýnda sýradan bir polis olayý
olarak yer alýrken, Fransa dýþýnda haber
deðerine sahip olmamýþtýr. Ancak olayý protesto etmek için sokaða çýkan göçmenlerin, arabalarý ve binalarý yakmaya baþlamalarýyla birlikte, Paris ateþi gazetelerin
manþetlerinde yer almaya baþlamýþtýr.
Ýlk günün bilançosu, yakýlmýþ 23 otomobil, bir kreþ yatakhanesi ve vitrinlerin tahrip edilmesi oldu.
28 Ekim tarihli Le Monde, bu olaylarý,
Clichy-sous-Bois, iki gencin kaza sonucu
ölümü üzerine þiddet hareketlerine sahne
oldu2 diye duyurdu. Fransýz Komünist Partisinin resmi yayýn organý olan lHumanité,
Ayaklanma Gecesi3 baþlýklý haberinde
olaylarýn bir isyan olduðuna dikkatleri çekiyordu. Diðer Fransýz gazeteleri ise, olay2
3

Le Monde, 28 Ekim 2005.
L'Humanité, 28 Ekim 2005.
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larý küçük haber baþlýðý olarak sunmakla
yetindiler.
Hürriyet, Ýþte ABnin Ýki Yüzü4 baþlýklý
haberinde, Paristeki bir baþka olayý, lise
öðrencilerinin eðitim reformu yasasýna karþý protestolarýnda Fransýz polisinin þiddet
kullanmasýný öne çýkartýyordu.
Ancak 29 Ekimden itibaren tüm Fransýz basýnýnýn ilk sayfalarý ve manþetleri Paris ateþiyle doldu.
Paris banliyösünde þiddet.
Fransýz basýný, tüm þiddet söylemlerine karþýn, sözleþmiþcesine olaylarý alabildiðine küçümserken, diðer yandan da kýsa
sürede sona ereceði beklentisi içindeydi.
Bu beklentiyi lHumanité, Þiddeti gerileten yürüyüþ5 olarak ifade ederken, 400 kiþinin katýldýðý bu yürüyüþü, þiddete hayýr
demek ve kurbanlarýn aileleriyle dayanýþmak  olarak sunuyordu.
30 Ekim günü, göçmen ve yabancý iþçi
çocuklarýný iþe yaramaz pislikler diye niteleyen ve bu pislikleri Paris banliyölerinden temizlemeyi amaçladýðýný ilan eden içiþleri bakaný Sarkozy olaylar karþýsýnda sýfýr hoþgörü gösterileceðini açýkladý.
Sabah gazetesi Paristeki olaylarý þu baþlýklarla veriyordu: Paris banliyölerinde gerginlik týrmanýyor6, Paris banliyöleri barut
fýçýsý.7
LHumanité, Sarkozynin pislikler sözlerini öne çýkartarak, Sarkozy, kundakçý itfaiye eri8 baþlýðýyla olaylarýn sorumlusunun
içiþleri bakaný Sarkozy olduðunu iþlemeye
baþladý. Öte yandan, Sarkozynin durumu
yatýþtýrmak yerine, tonunu sertleþtiriyor olmasýný, olaylarýn bastýrýlamayýp iþlerin büyümesine yol açabileceði kaygýsýný dile getirmekten de geri durmuyordu. LHumanité
Sarkozynin tutumunu Yangýn stratejisi
olarak tanýmlýyordu.
Sartrenin kurucularý arasýnda yer aldýðý
sol Libérationun baþlýðý ise, Paris banliyölerindeki þiddet olaylarý hükümette de
bir çeteler savaþý yarattý... Bu olaylar Villepin ve Sarkozy arasýnda yeni bir iktidar mücadelesine yol açýyor9 þeklindeydi.
2 Kasýmýn bilançosu 177 yanmýþ otomo4
5
6
7

$

8
9

Hürriyet, 28 Ekim 2005.
L'Humanité, 29 Ekim 2005.
Sabah, 1 Kasým 2005.
Sabah, 2 Kasým 2005.
L'Humanité, 2 Kasým 2005.
Libération, 2 Kasým 2005.

bil ve tahrip edilmiþ bir polis karakoluydu.
3 Kasýmdan itibaren Türkiyedeki gazeteler Paris olaylarýna daha geniþ yer vermeye baþladýlar: Chiractan itidal çaðrýsý.10
Anadolu Ajansý, Etnik iç savaþ benzetmesi baþlýðýyla, Fransa Ýçin Hareket Partisi (MPF)nin lideri Philippe de Villiernin
kontrol edilemeyen göç politikalarýndaki
yanlýþlýklarýn, olaylarýn gerçek nedeni olduðu Sadece þehir gerillalarýna karþý deðil,
otomobillerin ateþe verildiði ve gerçek mermilerin kullanýldýðý etnik bir iç savaþ haliyle karþý karþýya olunduðu11 haberini geçiyordu.
3 Kasýmýn bilançosu, 400 yakýlmýþ otomobil.
Paris yangýnýnýn 4 Kasým bilançosu, 519
otomobil ve 27 otobüs oldu.
Yakýlan otomobil sayýsýndaki sürekli
artýþla birlikte Fransada ve Türkiyede Paris Yanýyor manþetleri atýlmaya baþlandý.
5 Kasýmýn bilançosu, Pariste 700, tüm
Fransada 900 yanmýþ otomobil oldu.
Taha Akyol olaylarý þöyle yorumluyordu:
Yüzlerce dükkân ve kamu binasý ateþe
verildi, 250 araç yakýldý. Polis, isyancýlar için
þehir gerillasý diyor! Bütün Avrupada korkulan olay Pariste patlak verdi: Entegre olmamýþ yerleþik göçmenlerin þiddete baþvurarak ayaklanmasý.12
6 Kasýmda yakýlan otomobil sayýsý
1.500e yükseldi.
Olaylarýn onikinci gününe gelindiðinde
Fransada kaygýlar artmaya baþladý. Temel
kaygý, kontrolden çýkmaya baþlayan olaylarýn bastýrýlmasý ve sarsýlan kamu otoritesinin onarýlmasý oluyordu. Devlet sorgulanýyor13 baþlýklý Libération bu kaygýnýn en
çarpýcý örneðiydi.
Bir baþka baþlýk Endiþe verici salgýn,14
olaylarýn giderek bir isyan, ayaklanma
görünümü almaya baþlamasýnýn ve ülke
çapýnda yaygýnlaþmasýnýn düzeni tehlikeye düþürmeye baþlamasýndan duyulan
korkuyu ifade ediyordu. Fransanýn entegrasyon politikasýnýn iflas ettiði iddiasý da ayný haberin içine yerleþtirilmiþti. Ayný günün
akþamý, Dominique de Villepin banliyölerde sokaða çýkma yasaðý konmasýný saðla10
11
12
13
14

Hürriyet, 3 Kasým.
Anadolu Ajansý, 3 Kasým 2005.
Taha Akyol, Milliyet, 5 Kasým 2005.
Libération, 7 Kasým 2005.
Le Figaro, 7 Kasým 2005.
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mak istiyor15 haberi korkuyu kýsmen yatýþtýrmýþtý. Baþbakan, Devletin tepkisi kati ve
adil olacak! diyerek acil önlemler alacaðýný
TF1 kanalýna açýkladý.
LHumaniténin baþyazarý Pierre Laurent
bu koroya, Acil yurttaþ tepkisi çaðrýsýyla
katýldý16. Artýk FKP, o bildik düzen partisi
söylemini açýkça dile getirmeye baþlamýþtý:
On günlük ayaklanma boyunca, bu mahallelerin sayýsýz ihtiyacýna cevap verecek
ve huzuru saðlayacak tek bir acil tedbir
açýklanmadý
Sarkozy barutu ateþleyip
sahnede rol kesiyor Baþbakan onu destekliyor Çalýþma bakaný hiç ortalýkta yok.
Resmi iletiþim her sabah bir gece önce yakýlan araç ve bina sayýsýný basýna bildirmekten ibaret. Bu aþaðýlama-sorumsuzluk
karýþýmý umursamazlýða acilen son verilmeli. Bu, saðýn ekmeðine yað sürmek. Oysa
son günlerde bu mahallelerde þiddetin artmasýna karþý çýkarak Sarkozynin oyununa
düþmek istemeyen çok sayýda yurttaþ
var16.
Libérationun Sarkozyyi söndürmek17
baþlýðý, FKPnin düzen için duyduðu kaygýnýn neredeyse ayný ifadelerle tekrarlanmasýndan ibaretti. Fransýz solu artýk önce barýþ diyerek ortaya çýkmýþ ve çözüm önerisi olarak da diyalogtan söz etmeye baþlamýþtý.
Paris banliyölerinde baþlayan yangýnýn
büyük kitlesini Cezayirli göçmenler oluþturduðundan, Cezayir basýný da konuya ilgisiz
kalmamýþtýr: 1400den fazla araç yakýldý,
395ten fazla sorgulama18, Chirac önceliði
toplumsal düzenin ve güvenliðin yeniden
kurulmasýna veriyor19.
7 Kasým gününün en popüler haberi
ise, Erdoðan: Olaylarý türban yasaðý fitilledi haberi olmuþtur. Tayyip Erdoðan Fransada türbanýn yasaklanmasýyla ilgili olarak
okullarda baþlatýlan süreç, olaylarý fitilledi.
Daha önce Fransada hiç böyle bir þey olmamýþtý. Kendilerine de anlattýk. Bir buçuk
yýl önce Fransýz iþ adamlarý ve entelektüellerinin de bulunduðu bir grupla bir araya
geldim. Kendilerine anlattýk.20 diyerek engin ve derin bir Paris yangýný tahlili yapa15
16
17
18
19
20

Le Monde, 7 Kasým 2005.
L'Humanité, 7 Kasým 2005.
Libération, 7 Kasým 2005.
El Moudjahid, 7 Kasým 2005.
La Tribune, 7 Kasým 2005.
Hürriyet, 7 Kasým 2005.

rak ortaya çýkmýþtýr.
CHPnin tepkisi ise, Bu, Avrupadaki
Türklere türban yasaðýna karþý siz de yürüyün demektir. Bu bir teþviktir, tahriktir.
Baþbakan açýklamasýný derhal düzeltmelidir þeklinde düzenden yana olmuþtur.
Agence France Presse (AFP) Tayyip
Erdoðanýn türban tahlilini dünyaya duyururken, Ýngiliz basýný Devrim ilkeleri nerede kaldý21 diye sorarak, Fransýz müslümanlarýnýn okullarda türban takmasýnýn yasaklanmasýný, cumhuriyetin özgürlük ilkesine aykýrý bulduklarýný haber haline getiriyordu.
8 Kasým günü, Fransýz Ulusal Meclisi,
bakanlar kurulunun aldýðý sokaða çýkma
yasaðýný görüþmek için toplandý. Le Monde, Dominique de Villepin mecliste olaðanüstü hali doðruluyor ve önlemlerini açýklýyor22 haberiyle konuyu okuyucularýna duyururken, bütün siyasi partiler Cumhuriyet
düzeninin yeniden tesisinden söz ediyorlardý.
Sosyalist Parti ilke olarak sokaða çýkma yasaðýna karþý çýkmaz, diðer yandan
acil reformlardan söz ederken, sað parti
UDF, uygulamanýn ancak gerekli olan yerlerle sýnýrlý kalmasýný istiyordu. Yeþiller ve
FKP sokaða çýkma yasaðýna karþý olduklarýný ilan ettiler.
FKP milletvekili Alain Bocquet, Þu elli
yýl öncesinin olaðanüstü yasasý söz konusu,
sanki savaþtaymýþýz gibi. Bu, ülkedeki toplumsal güvensizliðe cevap olamaz diye hükümeti uyarmakla yetiniyordu.
1955 tarihli Olaðanüstü Hal Kararnamesinin uygulamaya sokulmasýna iliþkin hükümet kararý 8 Kasým günü mecliste kabul
edildi.
Olaðanüstü hal ilan edilmesi karþýsýnda
troçkist LCR (Ligue Communiste révolutionaire) yayýnladýðý bildiride, Savcýlarýn sokaða çýkma yasaðý ilan ettiði her yerde gece-gündüz ayýrmaksýzýn sokaða çýkarak direnin Halkýn acil ihtiyaçlarýna cevap vermek yerine Villepin, Cezayir Savaþýndan
kalma koloni yasasýný geri getiriyor diyerek
eylem çaðrýsý yapýyordu.
Ayný günkü Libérationun baþlýðý ise,
Villepin savaþa gidiyor23 oldu.
21
22
23

The Ýndependent, 7 Kasým 2005.
Le Monde, 8 Kasým 2005.
Libération, 8 Kasým 2005.
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Böylece, Fransa içinde ve dýþýnda tüm
basýn, 1955 yasasýný ve Cezayir savaþýný sayfalarýna taþýmaya baþladýlar.
Olaðanüstü Hal Kararnamesi, 3 Nisan
1955 tarihinde Cezayir baðýmsýzlýk savaþçýlarýna karþý yürütülen insan avý için çýkartýlmýþ bir yasa. 1955 yasasý, savcýlara uygun
gördükleri bölgelerde en çok 12 gün süreyle dolaþým, toplantý, gösteri ve ifade yasaðý
koyma konusunda geniþ yetkiler veriyor.
Bu süreyi uzatma yetkisi, üçer aylýk sürelerle Ulusal Meclise ait.
Olaðanüstü Hal uygulamasýyla birlikte
Fransadaki durum, banliyölerde tepki, iktidarda polis devletine kapý aralayarak olaylarý kontrol altýna alma eðilimi, solun oy
kaygýsý (saðýn baský ve söylemleriyle seçmen kaybýna uðramamak için radikal
söylemden uzak durma çabasý), Fransýzlarýn Cumhuriyetin ilkeleri, deðerleri söylemiyle ve göstermelik barýþçý, diyalogdan
yana küçük gösterileri ile tüm düzen partilerine bastýrýn þu þiddeti, düzen istiyoruz
mesajý ile yükselen yüksek tansiyon durumundan ibaretti. 1968den beri Fransa
belki de ilk kez ne yapacaðýný bilemez hale
düþmüþtü. Fransa sorguluyor. Sorular, her
kesimin çýkarlarý, beklentileri ve yaþam
tarzlarý doðrultusunda ve her türlü sistematikten uzak havada uçuþuyor ve oradan gazete sayfalarýna yansýyor. Her türden beklenti, altýna sýðýnacaðý ortak bir kýlýf bulmuþ gibi: Cumhuriyetin ve ilkelerinin korunmasý!.
9 Kasým: Reuters (Ankara): Tayyip Erdoðanýn Fransadaki Türklere, olaylarýn dýþýnda kalýn talimatýný geçiyor.
Reuters (Paris): 1955 yasasýnýn tozlarý
silkelendi.
Taha Akyol Varoþlarýn isyaný ve türban24 yazýsýyla Tayyip Erdoðanýn mehteran takýmýna destek veriyor. Çetin Altan,
Fransanýn hastalýðýna taný koyuyor: Köylü
kentli çatýþmasý ve taze öfkeler.25
Cezayirin günlük haber gazetesi Horizons birinci sayfadan veriyor: Cumhuriyet
baþ aþaðý ... Aþaðýdaki Fransanýn neden
yandýðýný bilmeyen yukarýdaki Fransa.26
Ayný gün, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi türban kararýný açýkladý. Türkiye-

deki gazetelerin manþetleri AÝHMden üniversitede türban yasaðýna onay27 þeklinde
çýkarken, Tayyip Erdoðanýn Paris olaylarýna iliþkin türban yorumu tüm haberler ve
köþe yazýlarýnda yerini korumayý sürdürdü.
Tek farkla ki, artýk Avrupadaki göçmen
Türkler ve Türkiye-Avrupa iliþkileri çerçevesinde.
Birisi, Avrupaya nasýl konuþmalý?diye
soruyor, bir yandan da taktik veriyor: Uygarlýklar arasýnda köprü olmak adýna siyasi meselelere yalnýzca din farký perspektifinden bakmak ve ona göre siyaset ve söylem oluþturmak Türkiyeye yarar saðlamaz.
Avrupadaki Türklerin meselelerine vatandaþlýk haklarýnýn geliþtirilmesi ve yaþadýklarý
toplumlara uyum saðlama açýsýndan bakmak gerekir.28 Ýlter Türkmenin ise, içi rahattýr. Emekli büyükelçinin Fransanýn kurumlarýna güveni tamdýr. Fransada bunalýmý incelerken Demirelin güvencesi imdadýna yetiþiyor: 9uncu Cumhurbaþkaný
Süleyman Demirel haklý. Fransa bu iþin üstesinden gelir29.
11 Kasýma gelindiðinde Fransa artýk sýkýyönetimi konuþmaya baþlamýþtý.
Michel Tubiana soruyor: Sýkýyönetim:
düþmanlar kim?30, Vanessa Sheneider,
Villepin, savaþ stratejisinin kuyumcusu31.
Hasan Cemal ise, hariçten gazel okuyucusu
olarak, Fransa kendini sorgulamak zorunda32 diye yazmaktan kendini alamamýþtýr.
Horizons, Cezayir basýnýnýn ortak tutumunu sergilemektedir: Baþkan Chirac, Cezayir-Fransa ortaklýðýnýn gücünü vurguladý33.
Kuruluþundan bu yana, baðýmsýzlýk savaþlarý savunucusu, Afrika halklarýnýn gözü,
kulaðý olma misyonunu üstlenmiþ Cezayir
gazetesi El Moudjahid ise olaylara karþý
umursamaz bir tutum sergilemektedir.
Onun bu umursamazlýðýnýn nedeni, sadece Paris banliyölerinde baþlayan yangýnda,
Cezayir savaþýndan sonra kolonizmin iþbirlikçisi olduklarý için kaçýp Fransaya yerleþenlerin de bulunmasý deðildir. Ýþin içine,
yenilenmeye çalýþýlan Cezayir-Fransa iliþkileri, anlaþma sonucu Cezayire gelmesi
27
28
29
30
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Milliyet, 10 Kasým 2005.
Milliyet, 10 Kasým 2005.
Horizons, 10 Kasým 2005.
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Sabah, 10 Kasým 2005.
Sabah, 10 Kasým 2005.
Hürriyet, 12 Kasým 2005.
Le Monde, 11 Kasým 2005.
Libération, 11 Kasým 2005.
Milliyet, 11 Kasým 2005.
Horizons, 13 Kasým 2005.
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beklenen Fransýz sermayesi ve yatýrýmlarý
ile kýsa dönemde beklenen, bakanlar seviyesinde resmi ziyaretler de girmiþtir.
14 Kasýma gelindiðinde Fransa birden
durulmaya baþladý. Þiddet eylemlerinde
düþüþ olduðu haberleri gazetelerde yer alýrken lHumanitéden Pierre Laurent, Normale dönüþ mü?34 diye sorarken, bir diðer
haber baþlýðý: Sokaða çýkma yasasýndan
beri ortalýk yatýþtý35 olmuþtur. Þiddet olaylarýndaki düþüþe raðmen, Ulusal Meclis olaðanüstü hali üç ay uzatma kararý almakta
tereddüt etmedi.
Ortalýðýn yatýþtýðýna iliþkin haberler birbiri arkasýna geldikçe, sol yeniden konuþmaya baþladý: Olaðanüstü rejime hayýr!36
Liberal Avrupaya hayýr!ý çaðrýþtýracak þekilde haykýrýyordu. Birbiri ardýna sorular soruyordu: Polis devlet mi?37,Cumhuriyet
nereye gidiyor?38
Pariste düzen yeniden kurulduktan
sonra en sert eleþtiri lHumanitéden J.
E. Ducoin tarafýndan yapýldý: Çürüme30.
Bu süreçte Paris olaylarýna iliþkin en
yürekli yaklaþým Ece Temelkurandan
geldi: Önce Paris, sonra tüm yeryüzü
ayaklanacak40 diyordu yazýsýnda.
Yüzlerini göstermeyen gölgeler
Parisin gettolarýnda ayaklandý. Alevlerin önünde birer kara gövde olarak ellerini kaldýrýyorlar þimdi, zafer
iþaretleriyle bütün dünya gazetelerinin birinci sayfasýna çýkýyorlar. Avrupa baþkentleri diken üzerinde. Kaybedecek hiçbir þeyi kalmamýþ insanlarla konuþmak için bir dil arýyorlar...
Avrupanýn arka sokaklarýnda yaþayan, kaný emilmiþ Güney yarýmküreden gelen bu insanlar da pek yakýnda kendilerine liderler bulacaklar.
Çünkü dilsiz, söz söyleyemeyen bir
ayaklanma sürdürülemez. Öfkeleri
ve farklýlýklarý sürdüðü sürece bu isyan enerjisi kendisine bir lider arayacak ve nihayet bulacak. Görürsünüz, pek yakýnda baþka Avrupa
kentlerinde de benzer olaylar çýka34
35
36
37
38
39
40

L'Humanité, 14 Kasým 2005.
Le Figaro, 15 Kasým 2005.
L'Humanité, 15 Kasým 2005.
Libération, 16 Kasým 2005.
Libération, 16 Kasým 2005.
L'Humanité, 19 Kasým 2005.
Ece Temelkuran, Milliyet, 9 Kasým 2005.

cak. Bu iþin rengi çok deðiþecek!40
Yine de bu yürekli sözler, ne denli öncüsüz devrim olamayacaðýna bir gönderme
gibi görünse de, ezilenlerin kendilerini
kurtaracak lider beklemeleri gerektiði düþüncesiyle gölgeleniyordu.
19 Kasýma gelindiðinde, Fransa basýný
artýk aklýnda olaný sayfalarýna yansýtmaya
baþladý. Ortalýk sessizleþmiþ, düzen yeniden kurulmuþtu. Tabu tarih diye adlandýrýlan dönem, Cezayir Savaþý konuþulmaya
baþlandý.
Bir yasak hikaye41 ve Kara gece42
baþlýklý haberler Cezayir savaþýný gündeme
yeniden taþýdý. Fransa adý konmamýþ savaþý, sömürgeci ile sömürge arasýndaki, sömürgenin baðýmsýzlýðýyla sonuçlanan savaþý, Cezayir Baðýmsýzlýk Savaþýný konuþmaya
baþladý.
Böylece Paris yanmýþken, sorun banliyölerinin sosyal durumu, göçmenlerin entegrasyonu gibi sorunlar olmaktan çýkýp,
doðrudan kolonyalizmin, kolonyalist zihniyetin sorgulanmasýna dönüþmeye baþladý.
Ve bu sorgulamanýn odak noktasýna Cezayir Savaþý yerleþti.
Cezayir, 1830dan itibaren Osmanlý egemenliðinden Fransýz kolonisi haline dönüþmüþ, 132 yýl Fransanýn sömürgesi olarak
yönetilmiþ bir ülkeydi.
1830-1870 arasý, ülkenin yerli arap-müslüman halkýna, Fransýz dilini, kültürünü ve
yasalarýný baský yoluyla kabul ettirmeye çalýþan bir asimilasyon politikasý baþlatýldý. Bu
asimilasyon politikasý pek çok kendiliðinden isyanlara yol açtý. Bunlarýn bir sonucu
olarak 1946da geniþ bir reform giriþimi
baþlatýldý.
1948de Cezayire genel vali olarak atanan Sosyalist Parti üyesi Marcel-Edmond
Naegelen reformlarý engelleyen üç temel
nedenden söz ediyordu: Kendi siyasalekonomik ayrýcalýklarýný koruyarak müslümanlarýn yaþam þartlarýný düzelteceklerini
düþünen Avrupa kökenliler, uzaktaki bu
ülke dýþýnda daha önemli dertleri olduðunu düþünen Fransýz yöneticiler ve reformlarýn baðýmsýzlýðý engellemesi olasýlýðýna
karþý uzlaþmaya yanaþmayan Cezayir milliyetçileri.43
41
42
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Le Figaro, 19 Kasým 2005.
Le Figaro, 19 Kasým 2005.
Naegelen, Cezayirde Görev, Flammarion, 1962.
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Sosyalist Partinin iktidar koþullarýnda
uygulanan reformlarýn sonucu ise, durumu idare etmekten ibaret kaldý. Bir baþka
deyiþle, Cezayirliler için kolonyalizmin, yasal güvencelerle sürdürülmesinden baþka
bir sonuç vermedi.
Bu dönemde Cezayir nüfusunun dörtte
birini, çoðunluðu Fransýz olan Avrupalýlar
oluþturmaktaydý. Halkýn taktýðý isimle, bu
Pieds Noirs (Kara Ayaklýlar) ülkenin yönetici tabakasýný oluþturuyorlardý.
Kolonyalizm, tüm kolonilerde olduðu
gibi, Fransýz askeri varlýðýna dayanarak bu
Kara Ayaklýlar aracýlýðýyla sürdürülüyordu.
Ekonomik iliþkiler tümüyle bunlara aitti.
Yerli halkýn küçük bir azýnlýðý, Harkiler
Fransýz kolonyalistlerinin iþbirlikçisi olarak
Kara Ayaklýlarýn hizmetindeydiler. Ayný zamanda Fransýz lejyonlarýnda görev alan bu
iþbirlikçi Cezayirliler, bu yolla Fransýz vatandaþý olmayý da hak ediyorlardý. 1962deki baðýmsýzlýktan sonra Fransaya kaçanlar bu iþbirlikçi Cezayirlilerdi.
Fransýz sömürgeciliðine karþý Ulusal
Kurtuluþ Cephesi (FLN) 1 Kasým 1954 gecesi ülke çapýnda harekete geçti. Ayný anda pek çok Fransýz karakoluna saldýrýlar
düzenlendi. Eylemler Toussaints yortusunda yapýldýðý için Fransa tarihine Toussaint
Rouge (Kýzýl Toussaint) olarak geçmiþtir.
Eylemlerin ardýndan FLN, Cezayir halký, Ulusal davamýzýn savaþçýlarý! Bizi yargýlayacak olan sizlere programýmýzý, hareketimizin anlamýný, Kuzey Afrika çerçevesinde
ulusal baðýmsýzlýða dayalý görüþlerimizi
açýklýyoruz sözleriyle baþlayan ve Devrim
ilkelerine uygun olarak, hareketimiz yalnýz
ve yalnýz sömürgeciliðe, yani pasif savaþ
taktikleriyle, asgari özgürlüklerin kullanýlmasýný engellemeyi daima baþaran tek ve
inatçý düþmana karþýdýr diye devam eden
1 Kasým Bildirisini yayýnladý.44
12 Kasým 1954 günü içiþleri bakaný
François Mittérand Ulusal Mecliste Fransanýn politikasýný Cezayir, Fransadýr diyerek açýklýyordu.
Ardýndan, yüz bin kadar asker Cezayire
gönderildi. Fransýz lejyonerleri ve düzenli
ordusuyla FLN arasýnda pek çok silahlý çatýþma, kýrlarda ve kentlerde aylarca sürdü.
3 Nisan 1955te Fransýz meclisi Olaða-
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M. Harbi, Cezayir Ýhtilali Arþivleri, Genç Afrika say.,
1981.

44

nüstü Hal Yasasýný çýkardý. Sözcüðün tam
anlamýyla karþý ayaklanma taktiðinin yasal bir zemine oturtulmasýydý bu. Cezayirdeki durumu Jacques Soustelle, Hiç bir
vaadimizi tutmadýðýmýzý cesaretle kabul etmemiz gerekiyor. Bu ikili bir sorun yarattý:
kitlenin sosyal, seçkinlerin siyasal hoþnutsuzluðu. Birbirine eklenen bu hoþnutsuzluklar, müthiþ bir patlayýcý güç oluþturdu45
diye özetliyordu.
Fransýz solu, sosyalistler ve komünistler
Cezayirin baðýmsýzlýðýný desteklediklerini
deðiþik biçimlerde ortaya koydu.
Özellikle ordunun sivil halka baskýsý,
FLNyi destekleyenlere uygulanan iþkenceler savaþ boyunca solun eylemlerinin odak
noktasýný oluþturdu.
13 Mayýs 1958de De Gaullecüler bir
darbeyle Cezayirde bir geçici hükümet
kurdular. Bu geliþme karþýsýnda FLN, Cezayir Geçici Devrim Hükümetini ilan etti.
15 Mayýsta, Fransanýn IV. Cumhuriyeti
sona erdi.
Ve Fransa için yeni anayasa hazýrlandý.
V. Cumhuriyetin bu anayasasý, ilk kez Cezayirlilerin de oy kullanmalarý saðlanarak
kabul edildi. Anayasa oylamasýna, FLNnin
tüm çabalarýna karþýn Cezayirde %90 evet
oyu çýktý.
Cezayir olaylarýyla siyasi gücünü arttýran De Gaulle, Þubat 1959da V. Cumhuriyetin Cumhurbaþkaný oldu.
Seçilir seçilmez Cezayire giden De Gaulle, halka yaptýðý konuþmada þöyle diyordu: Sizi anladým! Burada neler yaþandýðýný biliyorum her þeyi en baþtan kurumlarýmýzdan baþlayarak yeniden baþlatmak
istediðinizi Ýþte bu yüzden buradayým.46
Bu tarihten itibaren Fransanýn en kirli savaþý baþladý. Fransýz kontra-gerillasý Organisation de lArmée Secrete (OAS-Gizli
Ordu Örgütü) FLNye karþý silahlý saldýrýlar
baþlattý. Giderek OAS eylemleri Cezayir ve
Fransada FLNnin legal unsurlarýnýn öldürülmesine yöneldi. Ancak OASa raðmen
barýþ görüþmeleri 1960da baþlatýldý. Barýþ
antlaþmasý 18 Mart 1962de imzalandý.
19 Martta Cezayir Geçici Devrim Hükümeti baþkaný Abdelaziz Bouteflika, Cezayir
Edgar Faure Hükumetinde okunan 1 Haziran 1955
Raporu.
46
Söylevler ve Mesajlar, (Mayýs 1958-Temmuz 1962)
s.15.
45
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halkýna þöyle sesleniyordu:
Yedi buçuk yýllýk acýmasýz bir savaþta,
Cezayir halký dünyanýn en büyük sömürgeci güçlerinden birine kafa tuttu . Bunu,
davasýnýn haklýlýðýna olan inancý kolonyalizmin zincirlerini kýrmadaki kararlýlýðý ve
hepsinden önemlisi tek vücut olarak direnmesiyle baþardý ..Ulusal Kurtuluþ Cephesi ve Ulusal Kurtuluþ Ordusu, halkýn emrinde etkin birer savaþ aracý oldular Maðribli Arap kardeþlerimize, sosyalist ülkelere, üçüncü dünya halklarýna, bize destek
olan Fransa ve Avrupanýn tüm demokratlarýna, destekleri ve dayanýþmalarý için teþekkürlerimizi ifade etmeliyiz. Bu savaþ
emperyalizmin aþaðýladýðý halklara bir örnek olmuþ ve emperyalizmin yenilmezliði
efsanesini yýkmýþtýr 47
Ve Cezayir 5 Temmuz 1962de baðýmsýzlýðýný ilan etti.
Cezayýr Savaþý, ardýnda 500.000 ölü býrakarak sona erdi.
Cezayir Savaþýnýn sona ermesinin en
önemli sonuçlarýndan birisi de, Fransýz kolonicilerinin ve Fransýz sömürgeciliðiyle iþbirliði yapan yüzbinlerce iþbirlikçinin anavatana göç etmesi oldu.
Bugün Paris banliyölerinde ateþi yakan-

47

Le Moudjahid, 19 Mart 1962, Özel sayý.

larýn büyük çoðunluðu, bu iþbirlikçi göçmen kitlesinin üçüncü kuþak gençleridir.
Bugün Parisin yanýþýnýn üzerinden bir
aydan fazla zaman geçti. Olaðanüstü Hal
uygulamasý ile uygulanan sokaða çýkma yasaðý, binlerce tutuklama sonucunda eylemler azaldý ve sona erdi.
Geriye, sert uygulamanýn mimarý olarak görünen Sarkozynin beyaz Fransýzlarýn büyük bir desteðini kazanmasý ve
FKPnin ayrýmcýlýk temeline oturtulmuþ
þu romantik deðerlendirmesidir:
Bir gün tarih kitaplarýmýzdan Cumhuriyetçi Fransanýn, 21. Yüzyýlýn ilk yýllarýnda, nihayet gözünü evlatlarýna, en çok ta
göçün mirasçýlarýna çektirdiklerine çevirdiðini okuyabilecek miyiz?48
Kuþkusuz bir gün yeryüzü ayaklanacaktýr, varoþlardan çýkýp geleceklerdir,
ama isyana lider aramadan, ne yaptýklarýný, ne için yaptýklarýný, nasýl yapacaklarýný
bilerek, kendi devrimci öncüleriyle geleceklerdir. O gün geldiðinde gazeteler ve tarih, bu bilerek yapmaký yazacaklar yorumsuz olarak, oraya buraya çekiþtirmeden, devrimin dilinden.
Paris yanarkenin geriye býraktýðý tek gerçek budur.

48

L'Humanité, 26 Kasým 2005.
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Ulusal Onur

!

ULUSALLIK ve yurt üzerine, bugünlerde, ne kadar da çok söz ediliyor, ne
iddialar ileri sürülüyor, baðýrýp çaðrýlýyor! Ýngilterede liberal ve radikal bakanlar, Fransada (gerici meslektaþlarýyla tam görüþ birliðine varmýþ bulunan Ýlerigörüþlü gazeteci sürüsü) ve Rusyada (nice narodnikler ve marksistler dahil)
resmi kadet ve ilerici kalem güruhu, hepsi, kendi ülkelerinin özgürlük ve baðýmsýzlýðýný, ulusal baðýmsýzlýk ilkesinin yüceliðini öve öve bitiremiyorlar. Burada,
Nikola Romanov kasabýnýn ya da zencileri ve Hintlileri gaddarca ezenlerin övgüsünü yapan satýlýk dalkavuðun nerede bittiðini, ve basbayaðý ahmaklýktan ya
da yüreksizlikten ötürü akýntýya uyan darkafalý küçük-burjuvanýn nerede baþladýðýný, insan kolay kolay kestiremiyor. Kökleri, egemen uluslarýn büyük toprak
sahipleri ve kapitalistlerin çýkarýyla iç içe olan yaygýn ve pek derin bir ideolojik
akým ile karþý karþýyayýz. Bu sýnýflarýn çýkarýna olan görüþlerin propagandasý
için her yýl yüz milyonlar harcanýyor: bu deðirmeni büyücek bin akýntý döndürüyor ve bunun suyu (inanç bakýmýndan bir þoven olan Menþikovdan, Plehanov ve Maslov gibi, Rubanoviç ve Smirnov gibi, Kropotkin ve Burtsev gibi
oportünistliklerinden ya da yüreksizliklerinden ötürü þoven kesilmiþ olanlara kadar) birçok kaynaklardan gelmektedir.
Bu ideolojik akým karþýsýnda, biz Büyük-Rus sosyal-demokratlar da, tutumumuzu belirlemeye çalýþalým. Avrupanýn uzak-doðusunda bulunan ve Asyanýn
önemli bir bölümünü kaplayan bir egemen ulusun temsilcileri olarak bizim, (hele
haklý olarak halklarýn hapisanesi diye adlandýrýlmýþ bir ülkede özellikle kapitalizmin Avrupanýn uzak-doðusunda ve Asyada birçok büyük ve küçük yeni
uluslarý canlandýrdýðý ve ulusal bilince ulaþtýrdýðý bir zamanda; çarlýk yönetiminin bazý ulusal sorunlarýný; Birleþik Soylular Þurasýnýn ve Guçkovlarýn, Krestovnikov ve Dolgorukovlarýn, Kutler ve Rodiçevlerin çýkarlarýna uygun bir biçimde
çözümlemek üzere, Ruslarý da, Rus olmayanlarý da silah altýna çaðýrdýðý bir
anda) ulusal sorunun büyük önemini unutmamýz çok yanlýþ olur.
Ulusal onur duygusu, bize, biz sýnýf bilinçli Büyük-Rus proleterlerine yabancý bir duygu mudur? Elbette ki deðildir! Biz, dilimizi ve yurdumuzu severiz;
biz, yurdumuzun emekçi yýðýnlarýný (yani yurdumuz nüfusunun onda-dokuzunu) demokratik ve sosyalist bilinç düzeyine yükseltmek için elimizden geleni
yapýyoruz. Çarýn kasaplarý, soylular ve kapitalistler elinde, güzel yurdumuzun
uðradýðý hakaretleri, zulüm ve aþaðýlamalarý görmek ve duymak bizim için çok
acýdýr. Rodiçevi, dekabristleri ve 1870lerin devrimcilerini kendi içinden yaratmýþ
olan biz Büyük-Ruslarýn, bu zulüm ve aþaðýlamalara karþý göstermiþ olduðumuz direniþten ötürü onur duyuyoruz. Büyük-Rus iþçi sýnýfýnýn, 1905te yýðýnlarýn güçlü devrimci partisini yaratmýþ olmasýndan ötürü; Büyük-Rus köylülüðünün demokrasiyi benimsemeye baþlamasýndan, papazlarýn ve büyük top-
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rak sahiplerinin boyunduruðunu kýrma iþine giriþmesinden ötürü, onur duyuyoruz.
Yaþamýný devrim davasýna adamýþ olan büyük Rus demokratý Çerniþevskinin bundan yarým yüzyýl önce: Zavallý bir ulus; tepeden týrnaða köleler ulusu;
hepsi köle dediðini anýmsýyoruz. Açýk ve gizli Büyük-Rus köleleri (çarlýk boyunduruðunu taþýmalarýndan ötürü Büyük-Rus köleleri) bu sözü anýmsamaktan hoþlanmazlar. Oysa bu söz, bizce gerçek yurt sevgisini, Büyük-Rus halk yýðýnlarýnda bir devrimci ruhun olmayýþýndan ötürü duyulan acýyý içeren bir sevgiyi
ifade eder. Çerniþevskinin zamanýnda o ruh henüz yoktu. Þimdi de az var.
Ama þimdiden o ruh mevcuttur. Büyük-Rus ulusu da, bir devrimci sýnýf yarattýðý için, bu ulus da insanlýða, yalnýzca katliamlar, sýra sýra idam sehpalarý, zindanlar, büyük açlýk ve papazlara, çarlara, büyük toprak sahiplerine ve kapitalistlere kölece baðlýlýk örnekleri deðil, özgürlük ve sosyalizm uðruna savaþýmdan
da örnekler verebildiði için, yüreklerimiz ulusal onurla doludur.
Yüreklerimiz ulusal onur duygusuyla doludur; iþte bundan ötürüdür ki, (toprak sahibi soylularýn, Macaristanýn, Polonyanýn, Ýran ve Çinin özgürlüðünü
boðmak için köylüleri savaþa sürdükleri) kölece geçmiþimizden özellikle nefret
ederiz: ayný toprak sahiplerinin, kapitalistlerin de desteðiyle, Polonya ve Ukraynayý boðazlamak için, Ýranda ve Çinde demokratik hareketi ezmek için ve
Büyük-Rus ulusal onurumuzun yüzkarasý Romanovlar, Bobrinski ve Puriþkeviçler çetesini güçlendirmek için, bizi savaþa sürdükleri zaman, bugünümüzden de nefret ederiz. Bir kimse köle doðdu diye suçlanamaz; ama özgürlük
uðruna savaþýmdan kaçmakla kalmayýp köleliðini haklý bulan ve onu öven bir
köle (örneðin Polonyanýn ve Ukraynanýn vb. gýrtlaklanmasýna Büyük-Ruslarýn
yurt savunmasý diyen bir kimse), haklý olarak, öfke, tiksinti ve nefret duygularý uyandýran bir aþaðýlýk parazit, bayaðýnýn bayaðýsý bir köledir.
Devrimci proletaryanýn öðretmenleri, 19. yüzyýl demokrasisinin tutarlý en büyük temsilcileri Marks ve Engels, baþka uluslarý ezen bir ulus, özgür olamaz
dediler. Ve biz Büyük-Rus iþçileri, yüreklerimiz ulusal onurla dolu olarak, ne
pahasýna olursa olsun, baðýmsýz, demokratik, cumhuriyetçi ve onurlu bir BüyükRusya istiyoruz; komþularý ile iliþkilerini, bir büyük ulus için o kadar alçaltýcý
olan feodal ayrýcalýk ilkesine deðil, insani eþitlik ilkesine dayandýran bir Rusya
istiyoruz. Ve iþte bunu istediðimiz içindir ki, biz, 20. yüzyýlda, Avrupada (hatta
Avrupanýn uzak-doðusunda bile),monarþiye karþý, yani kendi yurdundaki toprakbeylerine ve kapitalistlere karþý, yani yurdumuzun en kötü düþmanlarýna
karþý savaþmak için bütün devrimci olanaklarý kullanmadan yurtsavunmasýnýn
olanaksýz olduðunu söylüyoruz. Hangi savaþta olursa olsun, çarlýðýn yenilgisini istemeden, Büyük-Ruslarýn yurtlarýný savunamayacaklarýný ve bunun, BüyükRusyada yaþayanlarýn onda-dokuzu için ehveniþer olduðunu söylüyoruz. Çünkü
çarlýk, bu onda-dokuzu, iktisadi ve siyasal bakýmdan ezmekle kalmýyor, baþka
uluslarý ezmeyi ve bu utanç verici durumu, ikiyüzlü ve sözde yurtseverce sözlerle maskelemeyi öðreterek, bu onda -dokuzu soysuzlaþtýrýyor, manen düþürüyor, onursuzluða, ahlaksýzlýða sürüklüyor.
Bize karþý, çarlýktan baþka, ve onun koltuðu altýnda bir yeni tarihsel gücün,
Büyük-Rus kapitalizminin ortaya çýktýðý ve güçlendiði ve bu gücün, geniþ bölgeleri, iktisadi bakýmdan bir merkeze baðlayarak ve birbiriyle kaynaþtýrarak,
ilerici nitelikte bir iþ baþardýðý görüþü ileri sürülebilir. Ama bu itiraz, (Marksýn,
lasalcýlarý, Prusya kraliyet sosyalistleri diye adlandýrdýðý gibi) çarcý Puriþkeviç
sosyalistleri diye nitelendirmemiz gereken sosyalist-þovenistleri haklý kýlmaz,
tersine onlarý daha da suçlu duruma düþürür. Tarihin, yargýsýný, Büyük-Rus
egemen-ulus kapitalizmi* lehine ve küçük uluslarýn aleyhine vereceðini varsaysak bile, bu, olanaksýz deðildir; çünkü sermayenin bütün tarihi, þiddet ve
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talan, kan ve ahlâksýzlýk tarihidir. Biz, her ne pahasýna olursa olsun, küçük
uluslarýn muhafaza edilmesini savunmuyoruz; öteki koþullar eþit olduðu takdirde, kesinlikle merkezileþmeden yanayýz ve federal iliþkileri yücelten, küçükburjuva ülküsüne karþýyýz.
Varsayýmýmýz doðru olsaydý bile, ilkin, Romanov-Bobrinski-Puriþkeviçe,
Ukraynanýn vb. boðazlanmasýnda yardým etmek, bize, ya da (sosyalistlerden
vazgeçtik) demokratlara düþmez. Bismarck kendine özgü junker tarzýyla, ilerici
ve tarihsel görevi yerine getirdi, ama bundan ötürü, Bismarcký sosyalistlerin
desteklemesini haklý göstermeye kalkacak olan bir kimse, gerçekten pek tuhaf
bir marksist olurdu! Üstelik Bismarck, baþka uluslar tarafýndan ezilmekte olan
parçalanmýþ Almanlarý birleþtirerek iktisadi geliþmeyi saðlamýþtýr. Büyük-Rusyanýn iktisadi gönenci ve hýzlý geliþmesi ise, bu ülkede, Büyük-Ruslarýn öteki
uluslarý ezmesine son vermesini gerektirir. Ýþte, geleceðin Rus Bismarklarýnýn
bizdeki hayranlarýnýn gözden kaçýrdýklarý fark burada.
Ýkincisi, eðer tarih, yargýsýný, Büyük-Rusya egemen-ulus kapitalizmi* lehine
verecekse, bundan çýkan sonuç, kapitalizmin doðurduðu komünist devrimin
baþlýca itici gücü olarak Büyük-Rus proletaryasýnýn sosyalist rolünün daha büyük
olacaðýdýr. Proleter devrim, iþçilerin tam bir ulusal eþitlik ve kardeþlik ruhuyla
uzun süre eðitilmelerini gerektirir. Onun için Büyük-Rus proletaryasýnýn çýkarlarý, Büyük-Ruslarýn ezdikleri bütün uluslarýn tam eþitliði ve kendi kaderlerini
tayin hakký uðruna (en kararlý, tutarlý, yürekli bir biçimde ve devrimci biçimde)
savaþým vermek üzere yýðýnlarýn sistemli olarak eðitilmesini gerekli kýlar. BüyükRus ulusal onurunun çýkarlarý da (kölece bir anlam verilmedikçe), hem BüyükRus, hem öteki proleterlerin sosyalist çýkarlarýyla baðdaþýr. Uzun yýllar Ýngilterede yaþadýktan ve kendisi yarý-Ýngiliz olduktan sonra, Ýngiliz iþçilerinin sosyalist hareketinin çýkarlarý gereði Ýrlanda için özgürlük ve ulusal baðýmsýzlýk
isteyen Marks, bize her zaman örnek olacaktýr.
Ele aldýðýmýz ikinci varsayýmda, yerli sosyal-þovenlerimiz, Plehanov vb., yalnýzca kendi ülkelerine (özgür ve demokratik Büyük-Rusyaya) deðil, Rusyadaki
bütün uluslarýn proleter kardeþliðine, yani sosyalizm davasýna ihanet etmektedirler.
V. Ý. Lenin

Sosyal-Demokrat, n° 35
12 Aralýk 1914
(Lenin, Uluslarýn Kaderlerini Tayin Hakký, s 124-129, Sol Yay.)
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