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Artýk geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde halk
kitlelerinin, özellikle geniþ emekçi
yýðýnlarýnýn tepkileri pasifize edilerek,
bu tepkilerle oligarþi arasýnda suni bir
denge kurulmuþtur.
Lübnana asker gönderilmesi, Diyarbakýrda patlayan bomba, irtica tehlikesi, PKK vb. gündemlerle geliþen
süreç üzerine bir deðerlendirme.
Üniversitelerin içinde bulunduðu
durum, pasifikasyon ve depolitizasyon
aracý olarak kullanýlmasýnýn ortaya
çýkardýðý eðitimsizlik üzerine bir
irdeleme.
Solda yozlaþmaya karþý savaþ adý
altýnda geliþtirilen manevi deðerlerin
korunmasý çabalarýnýn niteliði üzerine.

Nasrallah röportajýnýn asparagas
çýkmasýyla ortaya çýkan
dolandýrýcýlýk üzerine.

Kitle gösterilerinde görsellik
peþinde koþan legalizm ve legalleþen
solun içinde yaygýnlaþan, küçük
gruplara dayalý eylem biçimleri
üzerine deðerlendirme.
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öncüleriydiler,
savaþarak, savaþta öldüler.
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Suni Denge

Herhangi bir yerde, kendisini solcu
(devrimci, sosyalist ya da komünist gibi sýfatlarla) olarak tanýmlayan ya da öyle bilinen herhangi bir kiþinin memleketin hali
üzerine sohbetlerde bu halk adam olmaz dediðine sýkça tanýk olunur. Kimileri
ise, ülkenin içinde bulunduðu durumu, emperyalist sömürüyü, ABye boyun eðiþin
ulusal onursuzluk olduðunu, ekonomik durumun olumsuzluðunu söyleyerek, halkýn
bunlara karþý ne kadar duyarsýz kaldýðýndan söz ederler ve bu duyarsýzlýkýn ortadan kaldýrýlmasý için devrimcilerin neler
yapmasý gerektiðini sýralarlar. Daha bilinen
kiþiler ise, televoleci kültürün yaratmýþ olduðu tahribatlardan, yozlaþmalardan söze
girerek, Ýþçiler artýk kendi hayatlarýný, týpký geceleri izledikleri diziler gibi izliyorlar
diyerek ortaya çýkarlar.
Üniversite öðrencilerinden gecekondu
mahallelerine kadar her yerde ve her kesimde görülen apolitik, ulusal ve uluslararasý ekonomik ve siyasal olaylara karþý duyarsýzlýk, sol ve devrimci örgütlere karþý
ilgisizlik, þeriatçýlýk karþýsýnda gösterilen
kayýtsýzlýk, kültürel ve ahlaki yozlaþma,
alkolizm, uyuþturucu, kumar, fuhuþ, rüþvet,
yolsuzluk ve bunlara karþý gösterilen bananecilik, solda ve medya köþe yazarlarý
arasýnda çokça ve bolca konuþulur.
Ardýndan bu halk adam olmaz, bu
halkla bir þey olmaz sözleri ya da bu
halký adam etmek için neler yapýlmasý
gerektiðine iliþkin bir yýðýn söz gelir.
Tüm bu olgularý ve söz yýðýnýný bir ta-

rafa býrakýp, devrimci mücadelenin içinde
bulunduðu durum ele alýndýðýnda ise, söylenenler çok farklý deðildir. Ortak yargý ise,
mücadelenin ne kadar gerilemiþ olduðudur. Mitingler, çaðrýlar, kültürel etkinlikler,
seminerler, kurslar, dersler, afiþler, atýlan
sloganlar ve hatta yapýlan silahlý eylemler
kitleler üzerinde etkide bulunmadýðý gibi,
onlarýn tepkisizliðini de ortadan kaldýramamaktadýr.
Marksizm-Leninizm sosyoloji olmadýðý
gibi, Marksist-Leninistler de sosyolog deðildirler. Bu nedenle, sosyolojik olaylarý ve olgularý saptamak, bunlarý alt alta dizmek,
Marksist-Leninist durum tahlili olamaz. Daha da önemlisi, mevcut tarihsel ve somut
koþullarda halk kitlelerinin içinde bulunduðu apolitikliðe ve eylemsizliðe bakarak,
kitlelerin bu durumundan þikayetçi olmanýn devrimcilikle de uzaktan yakýndan ilgisi yoktur.
Marksizm-Leninizm yaþanýlan tarihsel ve
somut koþullarda hangi olgularýn neden
ortaya çýktýðýný, bunlarýn üretim iliþkileri ile
olan baðlantýsýný ve sýnýfsal niteliðini ortaya koyar. Buna baðlý olarak da, mevcut düzenin neden ve nasýl devrileceðine iliþkin
saptamalarda bulunur.
Her siyasal görüþ, içinde bulunulan toplumu belli bir biçimde kavrayýþýn ifadesidir... Toplumsal
dinamik, içinde bulunduðu üretim
iliþkilerine ve sahip olduðu üretici
güçlere ve bunlar arasýndaki çatýþmanýn geliþme durumuna göre þe-
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killenir.*
Bu noktadan hareketle içinde bulunulan toplumu genelde doðru olarak kavrayabilmek ve geliþmenin dinamiðini çýkarabilmek için, þu saptama esas alýnmak zorundadýr:
Artýk geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki oligarþik devlet aygýtý, mevcut üretim iliþkilerini ki buna ülkedeki kapitalizm iç dinamikle geliþmediði için
emperyalist üretim iliþkileri demek
yanlýþ olmayacaktýr uzun bir süre
koruyabilecek seviyeye gelmiþ, bu
ülkelerdeki halk kitlelerinin, özellikle geniþ emekçi yýðýnlarýnýn tepkileri pasifize edilerek, bu tepkilerle oligarþi arasýnda suni bir denge kurulmuþtur (bu durum pasifizmin ve revizyonizmin bu ülkelerdeki maddi
dayanaðýný teþkil etmektedir).**
Suni denge, ülkemizin hem tarihsel sürecine, hem de mevcut durumuna iliþkin
bir olgudur. Tarihsel sürece iliþkin niteliði,
suni dengenin bozulmasýna yönelik mücadeleye stratejik bir nitelik kazandýrýrken,
mevcut durumla olan baðýntýsý devrim mücadelesinin taktiklerine yön verir.
Burada suni dengenin tarihsel oluþumunu ve teorik açýklamasýný ele almayacaðýz.
Bu konuda Mahir Çayan yoldaþýn Kesintisiz Devrim II-IIIde ortaya koyduðu saptamalar ve Ýlker Akman yoldaþýn Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz yazýsýnda yaptýðý ayrýntýlý tahliller yeterince açýklayýcý ve
öðreticidir.
En yalýn haliyle suni denge, halk kitlelerinin mevcut düzene karþý tepkilerinin pasifize edilmesidir. Bu nedenle, suni denge
kavramý, her durumda halk kitlelerinin
mevcut düzene karþý tepkilerinin varlýðýndan yola çýkar. Pasifize edilmiþ olan bu
tepkiler, mevcut düzene karþýdýr ve nesnel
olarak mevcut düzenin çeliþkilerinin uzlaþmaz çeliþkiler boyutuna ulaþmasý demektir. Bu da devrimci durumun varlýðýný ifade
eder.
Suni denge, devrimci durumun sürekli
mevcut olduðu koþullarda, halk kitlelerinin
mevcut düzene karþý tepkilerinin siyasal
zor temelinde pasifize edilmesiyle saðlan-
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* Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz.
** Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.

mýþ olan bir dengesizlik durumudur. Eðer
bu koþullarda suni denge kurulamamýþ ya
da sürdürülemez olsaydý, halk kitlelerinin
tepkileri açýða çýkmýþ, kitlesel eylemler olarak görünür hale gelmiþ olurdu. Bu nedenle suni denge, halk kitlelerinin tepkilerinin
varolduðu, ama eyleme dönüþmediði koþullarýn varlýðý demektir.
Ülkedeki geliþmeler karþýsýnda halk kitlelerinin duyarsýzlýðýndan söz edenler, suni denge olgusunu göremedikleri sürece,
bu þikayet ve yakýnmalarýyla küçük-burjuva entelektüalizmden bir adým öteye geçemezler. Dolayýsýyla küçük-burjuva entelektüalizminin içinde barýndýrdýðý sað ve sol
tepkiselcilikle olaylara bakarlar. Onlarýn siyasal tutumu da bu tepkiselcilikle belirlenir. Ancak bu tepkiselciliðin temelinde halk
kitlelerinin duyarsýzlýðý yattýðýndan, hemen her durumda bireysel tepkileri halk
kitlelerine karþý bir güvensizliðe ve düþmanlýða yönelir. Bu da, küçük-burjuva entelektüel anarþizminin ve pasifizminin (ve de
hümanizminin) içinde boy attýðý maddi
ve düþünsel koþullarý oluþturur.
Hangi ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve askeri olgu ele alýnýrsa alýnsýn, her
zaman halk kitlelerinin bu olgular karþýsýnda gösterdiði ilgisizlik ve duyarsýzlýk ile
sol ve devrimci kesimlerin onlarý duyarlýlýða çaðýran bildirileri, sloganlarý ve eylemleriyle karþýlaþýlýr. Olay ve olgu ne olursa
olsun, ister Afganistan ve Iraka yönelik emperyalizmin açýk askeri saldýrýsý ve iþgali olsun, ister televoleci kültürel yozlaþma olsun fazla önemli deðildir. Ekonomik kriz,
borsa aracýlýðýyla gerçekleþtirilen mülksüzleþtirme, tarýmýn emperyalizmin istekleri
doðrultusunda tasfiye edilmesi gibi genel
olgular ya da tarým ürünlerinin taban fiyatlarý, asgari ücret, toplu sözleþme, uyuþturucu, fuhuþ, kapkaççýlýk gibi somut olgular olmasýnýn burada önemi yoktur. Her durumda bu genel ve somut olgular, ateþ düþtüðü yeri yakar söyleminde ifadesini bulan
bireysel ve parçasal etkide bulunur, ama
toplumun genel olarak tutumunda herhangi bir deðiþikliðe neden olmaz.
Son on yýlýn olaylarýna baktýðýmýzda,
1994, 1999 ve 2001 ekonomik krizlerinde
olduðu gibi döviz fiyatlarýnda meydana gelen artýþlarla insanlar bir gecede yoksullaþabilmekte; IMFnin talimatlarýyla tütünden
þeker pancarýna kadar pek çok tarýmsal
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ürüne kota konulabilmekte; tarým ürünlerinin fiyatlarý Þikago emtia borsasýndaki
spekülasyonlara tabi kýlýnabilmekte; kömür
maliyetleri uluslararasý maliyetlerden yüksek diye kömür madenleri kapatýlmaya çalýþýlmakta; iþsizlik büyük boyutlara ulaþmakta; yolsuzluk, dolandýrýcýlýk, kamu mallarýnýn talan edilmesi olaðan iþler haline
gelmekte; rüþvet olaðanlaþarak resmi tarifeye baðlanmaktadýr. Televizyon ve gazete
haberleri alabildiðine magazinleþtirilmiþ,
her türlü mal ve hizmetin reklamýna dönüþtürülmüþ; televole kültürü baþlý baþýna bir
yaþam tarzý haline getirilmiþtir. Nüfusunun %99u müslüman bir ülkede dini bayramlar bile tüm kutsallýðýndan arýndýrýlmýþ, kredili tatil olanaðýna dönüþtürülmüþtür. Yarým santim kar yaðdýðýnda okullar tatil edilmekte, iki adým ötedeki okula servis
araçlarýyla giden bir kuþak yetiþtirilmektedir.
Ýslamcý kesimler ile bazý sol yapýlarýn
ifadesiyle, manevi deðerler tahrip edilmiþ,
varolan ahlaki deðerler ne olduðu bilinmeyen bir yozlaþmaya uðramýþ; eðlenmek,
oynamak (ya da usul usul dans etmek)
baþlý baþýna sosyolojik olgu haline gelmiþtir.
Son on yýlýn genel seçimlerinde görüldüðü
gibi, %20lere varan oy kaymalarýyla iktidarlar deðiþebilmiþtir. Geleneksel sol ya da
sað oylar ortadan kaybolmuþ, sözcüðün
demagojik anlamýyla ideolojiler ölmüþtür.
ABnin ya da IMFnin dayattýðý her türlü
ulusal ve yerel koþullar neredeyse hiçbir
engelle ve tepkiyle karþýlaþmaksýzýn birbiri
ardýna kabul edilmiþ, toplumsal ve siyasal
yapýnýn paradigmalarý kaybolmuþtur.
Sözcüðün bütünsel ve genel anlamýyla,
ülke altyapýsýndan üstyapýsýna kadar eskisömürgecilik dönemlerine benzer bir sömürge yapýsýna dönüþtürülmektedir.
Bu genel geliþim içinde toplumsal yapýda meydana gelen daðýlma ve çözülme
kargaþaya neden olmakta, her türden yozlaþmýþ iliþkiler kendisine bir yaþam alaný
bulabilmektedir.
Bu genel daðýlma ve çözülme koþullarýnda, aileler parçalanmakta, anne-babalar
ile çocuklar arasýndaki iliþkiler deðiþmekte,
fuhuþ, hýrsýzlýk, uyuþturucu kullanýmý gibi
çürüme olgularý yaygýnlaþmaktadýr. Öylesine bir çürüme ortaya çýkmýþtýr ki, tek
tek aileler kendilerini ve çocuklarýný bu süreçten tekil olarak kurtarma peþine düþ-

müþlerdir. (Son dönemde Ýstanbulun varoþlarýnda ortaya çýkan yozlaþmaya karþý
savaþ türü söylemler ve eylemler bu tekil
kurtuluþ çabalarýnýn ürünüdür.)
Ýthal tüketim mallarýndaki artýþlar, dýþ
ticaret açýðý, cari açýk, sýcak para, yabancýlara mülk satýlmasý, özelleþtirmeler yoluyla
sanayi mülkiyetinin gayri-millileþtirilmesi vb.
olgular piyasa aktörleri ve ekonomistler
dýþýnda kimseyi ilgilendirmez olmuþtur.
Ulusal baðýmsýzlýk, ulusal kalkýnma, ulusal servet, ulusal deðerler vb. kavramlar ise,
birkaç ulusalcý dýþýnda kimse tarafýndan
kullanýlmamakta ve önemsenmemektedir.
Hergün medyaya yansýyan linç giriþimleri, linç olaylarý, herkesin kendi hukukunu kendisinin uyguladýðý, mevcut düzenin yasalarýnýn ve yasa koruyucularýnýn
ciddiye alýnmadýðý bir toplumsal yapý ortaya çýkarmaktadýr.
Bunlara daha pek çok somut ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel olguyu eklemek olanaklýdýr.
Tüm bunlarýn gösterdiði gerçek, toplumsal yapýnýn bir bütün olarak daðýldýðýdýr.
Ama bu daðýlma koþullarýna karþýlýk, toplumun kitlesel olarak tepkisi görünür deðildir.
Diðer yandan herkes bireysel olarak bu
geliþmelerden rahatsýzlýk duymakta ve þikayetçi olmaktadýr. Bu rahatsýzlýklar ve þikayetler, kimi durumda milliyetçilik eðilimlerini güçlendirirken, kimi durumda islami
deðerlere yöneliþ olarak bireysel arayýþlara
yol açmaktadýr.
Bu yönelimlere raðmen, toplumsal düzenin bütün olarak devrilmesi ve yerine yeni devrimci bir toplumsal düzenin geçirilmesi yönünde geliþmeler ise önemsenmeyecek kadar azdýr.
Sözcüðün ideolojik ve politik anlamýyla, bugün halk kitleleri, içinde bulunduklarý durumdan bireysel olarak ne kadar þikayetçi olurlarsa olsunlar, her durumda oligarþik düzene siyasal olarak yedeklenmiþ durumdadýr. Geçmiþten en temel
farklýlýðý, oligarþinin siyasal tutumunun, siyasal bir parti (DP, AP, ANAP gibi) çerçevesinde tanýmlanmýþ ve belirginleþmiþ bir niteliðe sahip olmamasýdýr. Bu belirsizliðin
temelinde ise, oligarþi dýþýndaki sömürücü
sýnýflarýn (küçük ve orta sermaye çevrelerinin) oligarþinin mutlak denetimi altýnda
olmamasý yatar. Oligarþi ile oligarþi dýþýn-
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daki sömürücü sýnýflar arasýndaki uyumçatýþma iliþkisi, belli bir uzlaþma ya da
denge durumunda deðildir. Dolayýsýyla
oligarþinin ülkedeki geliþmeleri denetleyemediði ve yönlendiremediði þeklinde bir
görünüm ortaya çýkmaktadýr. (Serbest piyasa söylemiyle ve globalizm demagojisiyle gerekçelendirilen bu görünüm emperyalist sistemdeki bunalýmlarýn ülkeye yansýmasýndan baþka bir þey deðildir.)
Sömürücü sýnýflar içindeki bu kargaþa,
üretimdeki kargaþaya dayanýr. Üretimdeki
kargaþa ise, ülkedeki üretici güçlerin emperyalist üretim iliþkilerine tabi bir biçimde nispi olarak geliþmesinden kaynaklanýr.
Mahir Çayan yoldaþýn 1970 baþlarýnda
saptadýðý gibi, bu dýþa baðýmlý geliþme, yani
yeni-sömürgecilik, geçmiþ dönemlere kýyasla, izafi olarak feodalizmin etkin olduðu, eski sömürgecilik dönemine kýyasla
belli ölçülerde pazarýn geniþlemesine paralel olarak toplumsal üretim ve nispi refahý
artýrmýþtýr. Bu durum çeliþkileri görünüþte
yumuþatmakla birlikte, sürekli bir ekonomik ve siyasal bunalýmýn da temelini oluþturur.
Ülkenin iç dinamiði, üretici güçleri, kendi toplumsal çýkarlarý doðrultusunda geliþtirmek için zorlarken,
üretici güçlerin sisteme baðlý bir biçimde (metropollere yönelik) düzenlenmesi, hem üretici güçlerin serbest geliþmesini engellemekte, hem
de üretimde sürekli bir bunalým yaratacak olan bir kargaþa (üretim
anarþisi) doðurmaktadýr. Bu durum,
ülke ekonomisinin (emperyalizme
baðýmlý olmasýndan gelen) emperyalizmin hastalýklarýndan etkilenmesiyle birlikte, (baðýntýlý olarak) ekonomik bunalýmýn temelini oluþturur.
Özetle, o ülkedeki ekonomik bunalýmýn temelinde, ekonomik dengenin ülke içinde deðil, metropollerde
tamamlanmasý yatar.*
Emperyalist ekonomilere baðýmlý ekonomik yapý, popüler ifadeyle dýþ piyasalardaki geliþmelere baðlý olarak sürekli bunalým ve kriz üretirken, nispi refah giderek
bunalýmlardan sonraki nispi geliþmeye baðlý hale gelmiþtir. Artýk üretimdeki geliþmeler
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* Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz.

kýsa dönemli refah etkisi yaratýr olmuþtur.
Bu da halk kitlelerinde aný yaþamak, yarýna yönelik hiçbir beklentiye sahip olmamak þeklinde bir tutuma yol açmýþtýr.
Bireysel ve tekil olarak herkes içinde yaþanýlan durumun farkýndadýr. Pek çok ekonomik ve siyasal olaylara karþý tepki duymaktadýr. Ancak bu tepkiler bilinçsiz olduðu kadar, bireyseldir ve kitlesel boyutlara
ulaþmaktan uzaktýr. Bu durumun temelinde oligarþinin 12 Eylül sonrasýndaki açýk askeri zoru yatmaktadýr. Oligarþinin 12 Eylül
askeri darbesinin üzerinden 26 yýl geçmiþ
olmasýna raðmen, geliþen her ekonomik,
sosyal ve siyasal olayýn 12 Eylül ile baðlantýlandýrýlmasý bundandýr.
12 Eylül oligarþinin askeri zorunun hiçbir yasallýða sahip olmaksýzýn sýnýrsýz olarak kullanýlmasýdýr. 12 Eylül öncesindeki en
küçük ekonomik ve demokratik hak ve istem için mücadele etmiþ kiþiler, 12 Eylülle
birlikte askeri zorun baský ve terörüne maruz kalmýþlardýr. Böylece herhangi bir ekonomik-demokratik hak ve istem için mücadele edildiðinde, sadece bugün deðil, gelecekte de oligarþinin askeri zoruyla karþý
karþýya kalýnacaðý düþüncesi belleklere kazýnmýþtýr. Bu toplumsal bellek, her türlü
ekonomik-demokratik mücadeleden uzak
durulmasýna yol açmýþtýr. Bu koþullarda,
halkýn mevcut düzene karþý tepkilerini siyasal eylemlerle dýþa vurmalarýný beklemek
boþ bir hayaldir.
Geliþen iletiþim araçlarý, bir yandan geniþ halk kitlelerinin apolitikleþtirilmesi için
kullanýlýrken, diðer yandan olaylarýn daha
geniþ ölçüde bilinmesini saðlamýþtýr. Bu nedenle, halkýn büyük bir kesimi içinde yaþadýklarý koþullarý, bunun mevcut düzenle
olan iliþkisini, geçmiþ dönemdekinden çok
daha iyi bilmektedirler. Solun klasik ajitasyon ve propaganda söylemlerinin onlara
verdiði yeni ve ek bir bilgi mevcut deðildir.
Dünden bugüne, 50li yýllardan günümüze kadar ülkenin içinde bulunduðu durum,
emperyalizme baðýmlýlýk, iþbirlikçi burjuvazi
ve oligarþik yönetim hiç deðiþmemiþtir.
Devrimci mücadelenin yükseldiði dönemler dýþýnda halk kitlelerinin düzene karþý
tepkileri her zaman pasifize edilmiþtir. Bu
koþullarda temelli bir deðiþiklik olmamýþtýr.
50li yýllarda çarýk yerine ayakkabý, kara saban yerine pulluk kullanýlmasýnýn getirmiþ
olduðu nispi refah, 90lý yýllarda iki anah-
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tara (araba ve ev) dönüþmüþtür. Bunun
toplumsal maliyeti, geçmiþte ne kadar ve
nasýl olmuþ ise, bugün de aynýdýr.
Geçmiþte oligarþinin siyasal zoru kitlelerin tepkilerinin pasifize edilmesinde ne kadar etkin ve belirleyici olmuþsa, bugün de
ayný etkinliðe ve belirleyiciliðe sahiptir.
Kýsacasý, oligarþi ile halkýn düzene karþý
memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz
tepkileri arasýnda kurulmuþ olan suni denge varlýðýný sürdürmektedir.
Ve devrimci görev, dün olduðu gibi bugün de suni dengeyi bozmak olarak somutlaþýr. Bu da devrimci mücadelenin stratejik
mücadelesini ifade eder.
Þüphesiz ve tartýþmasýz günümüzdeki
geliþmeler ve olgular dünden farklýlýklar da
taþýmaktadýr. Yukarda ifade ettiðimiz gibi,
traktörün köylülerin tepkilerinin pasifize
edilmesinde oynadýðý rol, bugün ayný boyutta deðildir. Kentlerin nüfusu kýrsal nüfustan çok daha fazladýr. Dolayýsýyla ekonomik durumun kentlerdeki nüfus üzerindeki pasifize edici etkisi daha fazladýr.
Dünden bugüne deðiþen pek çok toplumsal ve ekonomik olgudan söz edilebilir. Büyük kentlerdeki metrolardan, üçüncü
Boðaz köprüsünden, TEM karayollarýndan,
ucuz ithal mallarýndan, toplu konut fonu
aracýlýðýyla mülk sahibi olunmasýndan, eðitimin yaygýnlaþmasýyla okur-yazar oranýnýn
azalmasýndan, tek kanallý televizyondan
çok kanallý televizyonlara geçilmesinden,
beyaz eþya kullanýmýnýn artýþýndan, borsadan, kadýnlarýn hizmetler sektöründeki çalýþmalarýndan ve buna baðlý olarak kadýn
haklarýnda nispi geliþmelerden vb. söz edilerek, ülkenin çok deðiþtiði, geliþtiði
söylenebilir.
Bu ve benzeri olgular ne kadar sýralanýrsa sýralansýn, ne ülkenin emperyalizme
baðýmlýlýðý, ne oligarþik yönetimin niteliði
deðiþmemiþtir. Geniþ halk kitleleri, her zamanki gibi, günlük maiþet derdi, vs. içinde, emperyalist yayýnla þartlanmýþ, düzenin þu veya bu partisine umudunu baðlamýþ durumdadýr. Son onbeþ yýl içinde
yaþanýlan ekonomik krizleri, bunlarýn ortaya çýkardýðý mülksüzleþmeleri, tahrip ettiði
toplumsal iliþkileri söylemeye bile gerek
yoktur.
Halkýn oligarþik düzene iliþkin bilgi ve
düþüncesi dünden daha az ve farklý deðildir. Bu baðlamda düzene karþý tepkileri de

daha az deðildir. Son onbeþ yýlda þeriatçý
partilere gösterilen ilgi düzene karþý olan
tepkiyi açýk biçimde göstermektedir. AB,
ABD ve IMF karþýsýnda takýnýlan uzlaþmacý
ve boyuneðici tutumlar karþýsýnda milliyetçilikin yükseliþi de tepkilerin bir diðer ifadesidir.
Peki dünden bugüne, 1980 öncesiyle
günümüz arasýnda farklý olan nedir?
Farklýlýk, kitlelerin ekonomik, demokratik ve siyasal mücadeleleridir. Daha tam
ifadeyle, suni dengenin önemli ölçüde bozulduðu, kitlelerinin tepkilerinin açýða çýktýðý
dünün koþullarý ile 12 Eylülle bu tepkilerin
bir kez daha pasifize edildiði bugünün koþullarý arasýndaki farktýr.
Evet, suni denge, oligarþinin 12 Eylül askeri darbesiyle yeniden kurulmuþtur. 1990
sonrasýnda emperyalist dünya pazarlarýnda
meydana gelen geniþleme, 2000li yýllarýn
baþýnda Çinin emperyalist dünya ekonomisine eklemlenmesiyle ortaya çýkan üretim artýþý, 12 Eylülde oligarþinin askeri zoruyla kurulmuþ olan suni dengenin sürdürülmesinde etkin unsur olmuþtur.
Bu süreçte, köylülüðün oligarþik yönetime karþý tepkileri RP, AKP gibi dinci partiler aracýlýðýyla pasifize edilmiþtir. Tarýmdaki tüm olumsuz geliþmeye karþýn, köylü
kitlesinin umudu dinci partilere baðlanmýþtýr. Ýþçi sýnýfý, gerek kamu kuruluþlarýnýn
özelleþtirilmesiyle, gerekse artan ithalat karþýsýnda sanayinin gerilemesine paralel olarak gerilemiþ ve zayýflamýþtýr. Kent küçükburjuvazisi, kadýnlarýn hizmetler sektöründe
ucuz iþgücü olarak istihdam edilmesiyle
meydana gelen gelir artýþýyla, tüketimden
baþka bir þey göremez hale getirilmiþtir. Ýthalata dayanan tüketim ekonomisiyle oluþturulan görüntüsel refah, aðýrlýklý olarak küçük-burjuvazi üzerinde etkili olmuþtur.
Tüm bu farklýlýklardan geriye kalan ise,
her ekonomik kriz sonrasýnda daha fazla
belirginleþen ve büyüyen mülksüzleþme,
yoksullaþma, bireysel ve ailesel sorunlar,
bireysel bunalýmlar, insan iliþkilerindeki çürüme, bireysel geleceðin belirsizliðidir.
Bizler, devrimciler olarak, bu durumun
nedenlerini ne kadar biliyor olursak olalým,
bunlarý ortadan kaldýrmak için devrimin gerekli olduðunu ne kadar söylüyor olursak
olalým, asýl sorun, halk kitlelerinin kendilerini bu durumda yaþatan ve yaþamaya zorlayan mevcut toplumsal düzeni deðiþ-
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tirmek için harekete geçmeleridir. Bu, halk
kitlelerinin bilinçlendirilmesi sorunu olduðu
kadar, suni dengenin dayanaklarýnýn etkisizleþtirilmesi ve bozulmasý sorunudur da.
Suni denge, tam anlamýyla olgun olmasa da varolan milli kriz koþullarýnda, yani
oligarþinin eskisi gibi yönetemediði, halkýn
eskisi gibi yönetilmek istemediði, ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalýmlarýn sürekli mevcut olduðu koþullarda mevcut düzenin sürdürülebilirliðinin olgusudur. Bu nedenle, milli krizin durumuna bakarak halk
kitlelerinin mevcut düzene karþý tepkilerinin pasifize edilmesiyle oluþturulmuþ olan
suni dengeyi görmeyen anlayýþlar da, suni
dengeyi mutlaklaþtýrarak ülkedeki milli kriz
koþullarýný önemsemeyen anlayýþlar da,
nesnel gerçekliði kavramaktan uzaktýrlar.
Suni dengeyi mutlaklaþtýrmak, dolayýsýyla denge durumunu, dýþ dinamikle geliþen
kapitalizmin ortaya çýkardýðý doðal bir toplumsal denge olarak görmek, emperyalist
ülkelerdeki toplumsal dengenin ülkemizde
de mevcut olduðu düþüncesine yol açar.
Bu da devrimci mücadelede evrimci çalýþma tarzýnýn mutlaklaþtýrýlmasý sonucunu
doðurarak, sað-pasifizmin ve legalizmin dayanaðý haline getirilir.
Suni dengeyi önemsemeyen, daha tam
ifadeyle bu olguyu kabul etmeyen anlayýþlar ise, ülkede geliþen her ekonomik, toplumsal ve siyasal olaydan milli krizin derinleþtiði sonucunu çýkartarak devrimci örgütleri koþullarý olmayan ve gücünü aþan
eylemlere ve söylemlere yöneltir. Bu anlayýþ, hemen hergün devrim anýnýn yaklaþtýðý,
devrimin an meselesi olduðu propagandasýyla tüm inandýrýcýlýðýný yitirir.
Suni denge, dengesizliðin düzenlenmiþ
halidir. Suni denge olgusu, toplumsal düze-
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nin dengesizliðinin varlýðýna dayanýr ve bu
dengesiz toplumda ortaya çýkan bilinçsiz
tepkilerin pasifize edilerek yapay bir denge durumunun yaratýlmasýný ifade eder. Suni dengenin bozulmasý, toplumsal dengesizliðin görünür ve açýk hale gelmesine yol
açar.
Suni dengeyi bozmak, maddi olaylar etrafýnda siyasi gerçekleri açýklayarak kitleleri
bilinçlendirmek, onlara politik hedef göstermek, halkýn düzene karþý memnuniyetsizliðini ajite etmek, onlarý emperyalist beyin
yýkamanýn giderek etkisinden kurtarmak
demektir.
Bu görev, ayný zamanda oligarþinin siyasal zoruna karþý mücadeleyi içerir. Sürekli milli kriz koþullarý oligarþiyi, yalnýz ekonomik yapýyý deðil, sosyal ve politik hayatý
da siyasal zorla sürekli kontrol altýna almaya yöneltir. Nispi refah, yaþanýlan ekonomik krizlerde de görüldüðü gibi, uzun dönemde kitlelerin tepkilerinin pasifize edilmesinde kullanýlabilir bir araç deðildir.
Ülkede emperyalist üretim iliþkilerinin
egemen olmasýyla meydana gelen toplumsal üretim artýþý ve nispi refah suni dengeyi
kurmakta ve sürdürmekte kullanýlýr. Ancak,
gerek ülkenin iç çeliþkilerinin gelmiþ olduðu seviye, gerekse kapitalizmin dýþa baðýmlýlýðý, uzun dönemde bu olgunun etkisini
yok eder. Siyasal zor temel ve belirleyici
olur. Zaman içinde milli krizin derinleþmesine paralel olarak, suni dengeyi korumak
ve devam ettirmek amacýyla siyasal zor
askeri biçimde maddeleþir. Bu nedenle
suni dengenin bozulmasýna yönelik mücadele, her durumda oligarþinin siyasal zoruna karþý mücadele olmak zorundadýr. Bu,
devrimci mücadelenin stratejik zorunluluðudur.
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Lübnan,
Diyarbakýr,
TSK, TÝT, TAK

Yaz , Danýþtay saldýrýsý, piyasalardaki
dalgalanmalarýn ardýndan tatil havasýnda
baþladý. Ama yaz aylarý, ayný zamanda savaþlar için en uygun mevsim koþullarýný da
yaratýyordu. Hemen her zaman yaz aylarýnda PKKnin eylemlerinde artýþlar olurken,
dünyanýn herhangi bir yerinden yeni savaþ
ve çatýþma haberleri gelmeye baþlar. Bu yýl
da farklý olmadý.
PKKnin eylemlerindeki nispi artýþlarla
þehit cenazeleri ve þehit aileleri gündemin ilk sýralarýna yükselirken, Ýsrailin Lübnan saldýrýsý Ortadoðuya iliþkin emperyalist
planlarý (BOP) yeniden güncelleþtirirken,
Lübnana asker gönderme tartýþmalarý baþladý.
Lübnan sýnýrýna kadar gidip dönen köþe
yazarlarý, nitelikli dolandýrýcýlarýn Nasrallah röportajlarý, Ýsrail saldýrýsýný protesto eylemleri, islamcýlar ile solun ittifakýna yönelik
açýlýmlar, medyanýn en popüler konularý
haline geldi.
Ýsrailin 41 günlük saldýrýsý, Hizbullahýn
direniþi, uzun menzilli Katyuþa roketleri haberlerin askeri yanýný oluþtururken, protesto eylemleri siyasal içeriðini oluþturdu.
Lübnan olayý, BMin zavallýlýðýný, emperyalist ülkelerin sýradan bir aracý olduðunu
açýkça gösterirken, Ýsrail saldýrýsý, tüm emperyalist ülkelerin ortaklaþtýðý askeri ve politik amaçlara ulaþana kadar sürdürüldü. Bu
amaçlarýn gerçekleþtirildiðine karar verildiðinde ise, 24 saat içinde ateþkes ilan edildi, BM barýþ gücünün Lübnana yerleþtirilmesi kararý çýkartýldý. Böylece Türkiyenin

BM kararlarý çerçevesinde Lübnana asker
göndermesine iliþkin tezkere tartýþmalarý
ve protesto eylemleri gündemin ilk sýrasýna yerleþti.
5 Eylülde TBMMden AKPnin oylarýyla
kabul edilen tezkereyle TSK Lübnan yolcusu olurken, görevi de, en yüksek aðýzlardan barýþý korumak ve insani yardým
olarak kamuoyuna ilan edildi.
Tezkere tartýþmalarý sýrasýnda BM barýþ gücünün temel görevinin Hizbullahý silahsýzlandýrmak olduðu belgeleriyle ortaya
konulmuþ olmasýna karþýn, TSKnýn Lübnan
görevinin barýþý korumak ve insani yardým yapmak olarak sunulmasý ise, yine
medyanýn etkin çabasýyla saðlandý.
Bugün Lübnana gönderilen BM barýþ
gücünün tek görevinin Hizbullahýn silahsýzlandýrýlmasý olduðu, bu gücün yönetimini üstlenen emperyalist ülkeler tarafýndan
hiçbir tartýþmaya yer vermeyecek biçimde
açýk ve net olarak ortaya konulmuþtur. Öyle ki, gönderilen emperyalist ülke askeri
güçleri aðýrlýklý olarak deniz gücünden oluþmakta ve Lübnanýn denizden abluka altýna alýnmasý görevini yerine getirmektedirler. Böylece deniz yoluyla Hizbullahýn silah
temin etmesi engellenecektir.
Lübnanýn barýþ gücü tarafýndan denizden ablukaya alýnmasýna paralel olarak
hava ulaþýmý ve Suriye sýnýrýnýn denetimi
gündeme getirilmektedir. Ýrandan Lübnan
ve Suriyeye giden uçaklarýn Türkiye hava
sahasýndan geçiþinde durdurulmasý ve
aranmasý Hizbullahýn silahsýzlandýrýlmasý
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stratejisinin parçasý durumundadýr.
Henüz Lübnan tezkeresi ülkenin gündeminden çýkmamýþken, þehit cenazeleri ve vatan saðolsun demiyorum söylemleri yeni gündem maddesi olarak kamuoyunun karþýsýna çýkartýldý. Böylece PKK ve
Kürt sorunu, Büyük Ortadoðu Projesi çerçevesinde yeniden güncelleþti.
Amerikan emperyalizminin imajýný
düzeltmek ve yükselen anti-amerikanizme
set çekmek amacýyla PKK koordinatörü
atamasý, birbiri ardýna gelen þehit cenazeleri, Kuzey Irakta Kürt devletinin engellenemez oluþumu haberleri ve tartýþmalarý arasýnda 13 Eylül günü DTPnin ateþkes çaðrýsý ve ardýndan Diyarbakýrda meydana gelen patlama, çok kýsa süreli yeni
bir tartýþmanýn baþlatýcýsý oldu.
Diyarbakýrdaki patlamayý TÝTin (Türk
Ýntikam Tugaylarý) üstlendiðine iliþkin haberler, bombalamayý derin devletin gerçekleþtirdiðine iliþkin düþünceleri pekiþtirmeye yetti. AKP medyasý, Danýþtay saldýrýsý sýrasýnda gösterdiði dezenformasyon
becerisini gösterememiþ olsa da, Diyarbakýr bombalamasýnýn PKK tarafýndan gerçekleþtirildiðine iliþkin hiçbir þüpheye yer
olmadýðýný ilan ederek, sorumluluðu TÝTten TAKa (Kürdistan Ýntikam Þahinleri) aktarma becerisi gösterdi.
Ancak TÝT-TAK haberleri ve spekülasyonlarý birkaç gün içinde ortalýktan kayboldu. Gündem hýzla deðiþti ve þeriatçýlýk, irtica haberleri öne çýkartýldý. 4 Eylül günü
Ýsmailaða Camindeki cinayet ve linç olayýyla baðlantýlandýrýlan irtica tehlikesi, Milli
Eðitim Bakanlýðýnýn ders kitaplarýndaki
müslümanlaþtýrma operasyonlarý medyanýn gözde konusu haline gelirken, PKK,
Kürt sorunu ve þehit cenazeleri Diyarbakýr patlamasý olmamýþçasýna kaldýðý yerden
konuþulmaya devam edildi.
Gerçekte ise, taraflar Diyarbakýr patlamasýndan gereken mesajlarý karþýlýklý
olarak vermiþ ve almýþlardýr.
Mesaj, özetle, TAKýn turizm bölgelerindeki eylemlerine karþý TÝTin Kürt kentlerinde benzer eylemler için sahneye çýkartýlacaðý olmuþtur. Bu mesaj temelinde
Sessiz sedasýz, kavgasýz gürültüsüz "consensus" oluþturuldu.
Bu mesaj teatisinin hemen ardýndan
PKK koordinatörlerinin atanmasý, ABDnin PKKyi bitirmeye karar verdi haber-

leri, Türkiye-Ýranýn PKKye karþý ortak operasyona hazýrlandýðý manþetleri birbiri ardýna kamuoyunun karþýsýna çýkartýlýrken,
bir kez daha sahneye Talabani çýktý.
Talabani PKKnin birkaç gün içinde
ateþkes ilan etmeye ikna edildiði açýklamasýnýn ardýndan Ýmralýdan A. Öcalanýn
ateþkes çaðrýsý geldi.
Her ateþkes olayýyla birlikte ortaya atýlan
çözüm paketleri yeniden raflardan indirildi. Bu son ateþkes yeni bir fýrsat olarak ilan edilirken, PKKnin dað kadrolarý
için genel af çýkartýlmasý, yönetici kadrolarýnýn sürgüne gönderilmesi, doðu ve güneydoðuya yatýrýmlar yapýlmasý gibi klasikleþmiþ çözüm paketleri ortaya çýkartýlýrken terörün kökünü kazýmak söylemleri
olduklarý yerde kalmaya devam etti.
Ýþte bu geliþmeler ortamýnda TSKnin
üst kademeleri birbiri ardýna irtica tehlikesi üzerine açýklamalar yapmaya, ABnin
dayatmalarýna karþý seslerini yükseltmeye
baþladýlar. Ýslamcý medyanýn TSKnýn irtica tehlikesiyle uðraþmak yerine PKKye
karþý mücadeleyle uðraþmasý talebi, bu
ortamda fazlaca etkili olmadý.
Bir ay gibi kýsa bir zaman diliminde
böylesine deðiþken ve yoðun gündemler
ortaya çýkmasý, herbirinin diðerini geride býrakmasý karþýsýnda, hemen herkes ramazan ayýnýn kutsallýðý ve kerameti içinde
olaylarýn izleyicisi olarak kalmaya devam
etti.
Kimi sol oluþumlar, özellikle legalistler,
böylesine hýzlý deðiþen gündemler karþýsýnda hýzlanma stratejileri ortaya atarken,
bazý sosyal-demokratlar televizyon dizileriyle ve rafa kaldýrýlmýþ çözüm paketleriyle
Kürt sorunun kalýcý çözümü için insiyatif
almak için ileri atýldýlar.
Ama gündemler hýzla deðiþtirilebiliyordu, öyle de oldu.
Þimdi öne çýkartýlan gündem, TSKnýn
irtica tehlikesi belirlemeleri ve laik cumhuriyete laik cumhurbaþkaný seçimi olmaya baþladý.
Bu yeni gündemin ara maddesi ise,
Mart ayýnda yapýlmasý ideal olarak kabul
edilen erken genel seçimdir.
Mevcut seçim yasasý açýsýndan ideal
Mart erken genel seçimi için bugünden harekete geçilmesi kaçýnýlmazdýr. En geç Aralýk ayýna kadar erken seçim kararý alýnýrsa,
Mart ayýnda, Cumhurbaþkanlýðý seçimi ön-
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cesinde genel seçim yaptýrtmak olanaklý
olacaðýndan, tüm çabalar AKPyi erken seçim kararý almaya zorlamaya yöneltilecektir.
Artýk ülkenin siyasal gündemi, AKPyi
erken seçim kararý almaya zorlamaya yönelik hýzlý gündemler oluþturmayla belirlenmeye baþlamýþtýr. AB, irtica tehlikesi,
Kürt sorunu, PKK, ateþkes, þehit cenazeleri, bölünmüþ Türkiye haritasý vb. gündem baþlýklarý, yere ve zamana göre hýzla
yer deðiþtirecek gündemler halinde kamuoyunun karþýsýna çýkartýlýrken, ülkenin
olabildiðince çok ve deðiþken sorunlarla
yüzyüze olduðu kanýsý yaygýnlaþtýrýlmaya
çalýþýlacaktýr.
Bugün için Tayyip Erdoðan ve mehteran
takýmýnýn bu hýzlý ve deðiþken gündemler karþýsýnda yapabileceði fazla bir þey
yoktur. Elinden gelen tek þey, hazýr meclis
çoðunluðuna sahipken þeriatçý kesimler
için yeni mevziler kazanmak için ne çok
iþ yaptýðýnýn propagandasýna aðýrlýk vermekten ibarettir. Ama asýl çatýþma, ister
Mart ayýnda yapýlacak olan erken genel seçim, ister Ekim ayýnda yapýlacak olan olaðan genel seçim olsun, seçim sonrasýnda
dört yýllýk AKP hükümeti döneminde þeriatçý kesimlerin elde etmiþ olduðu mevzilerin nasýl korunacaðý ve düþürüleceði noktasýnda odaklanacaktýr. Dolayýsýyla bugünden
yarýna bu çatýþmanýn hazýrlýklarý yapýlmakta, saflar oluþturulmaktadýr.
Milliyetçi-muhafazakar merkez saðýn
partisi olarak Aðar yönetimindeki DYPnin
Amerikan emperyalizmi tarafýndan desteklendiðine iliþkin haberler el altýndan basýna sýzdýrýlmaktadýr. Bazý strateji uzmanlarýnca CHP-MHP koalisyon hükümeti ideal savaþ aracý olarak düþünülürken, baþka
stratejistler %15 oyla mecliste temsil edilecek olan Aðar DYPsinin þeriatçý mevzi-

leri daha kolaylýkla düþürebileceðini iddia
etmektedirler.
Bu stratejistler, seçim barajý %5e indirilerek DTPnin meclise girmesinin saðlanmasýyla meclis aritmetiðinin daha esnek
koalisyonlar çýkartýlabileceði hesaplarý yapmaktadýr.
Bu stratejik hesaplar sýrasýnda, Hakkari komando tugayýnýn emir-komuta zinciri içinde yaptýðý mýntýka temizliði Kürt
kitlesi üzerinde Barzaninin artan etkinliðine karþý yeni bir mesaj olarak gündeme
gelmiþtir.
Süreç, erken ya da olaðan genel seçime doðru evrilmektedir. Bu da medya
aracýlýðýyla yürütülecek dezenformasyon,
manipülasyon ve demagoji kampanyalarýnýn her dönemkinden daha çok yoðunlaþtýrýlacaðý demektir. Ekonomistlerin söylemleriyle ifade edersek, uluslararasý piyasalarda meydana gelecek dalgalanmalarýn yaratacaðý ekonomik kýrýlmalar da bu süreçte
etkin bir unsur olarak ortaya çýkacaktýr.
Özetle, geliþen süreç, oligarþik yönetimin kýrýlganlýðý giderek artan mevcut dengeleri yeniden düzenleme, sömürücü sýnýflar arasýnda yeni bir uzlaþma saðlama
amacýyla nispi demokratik ortamý ve medyanýn gücünü azami ölçüde kullanmaya
çalýþacaðý bir süreçtir. Beklemedikleri tek
þey, devrimci mücadelenin bu süreçte etkin bir güç olarak ortaya çýkmasýdýr. Bu konuda oligarþinin tek güvencesi, legalleþmiþ
ve legalize olmuþ icazetli soldur. Bunlar da,
seçim sath-ý mailinde etkileri altýndaki en
içten duygularla devrime inanmýþ insanlarý
oyalayabileceklerini hesaplamaktadýrlar.
Ayný ýrmakta bir kez daha yýkanmak
istemeyenlerin yapmasý gereken, oligarþik
yönetimin o hiç beklemediði þeyi gerçekleþtirmektir.
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Ýþsiz Üretim Merkezleri:
Üniversiteler



Üniversiteler, 591 fakülte, 179 dört yýllýk
yüksekokul, 473 iki yýllýk meslek yüksekokullarýyla, yeni kayýt olan 450 bin öðrencisiyle açýldý. Yaklaþýk 1.350.000 öðrencinin
yarýsý fakültelerde ders baþý yaparken, yarým milyona yakýn öðrenci ön-lisans programlarýnda okullu oldular.
Ve her zamanki gibi, öðrenci harçlarý,
yurt ücretleri, ulaþým giderleri vb. konular
yapýlan açýklamalarda, yayýnlanan bildirilerde bir kez daha gündemin ilk sýrasýna yerleþtirildi. Öðrenci insiyatifleri, öðrenci kolektifleri, öðrenci dernekleri, öðrenci
konseyleri yeni gelen öðrencilere üniversite öðrencisinin sorunlarýný anlatan bildiriler yayýnlayýp masalar açarken, eski öðrenciler bildik bir mekanda olmanýn rahatlýðýyla üniversite alanlarýný doldurdular.
Bir kez daha, üniversite eðitimi, üniversitelerin paralý hale getirilmesi konuþulup
tartýþýlýrken, nitelikli eðitim, parasýz eðitim gibi savsözler edildi.
Yeni öðrenciler umutlarýyla, eski öðrenciler alýþkanlýklarýyla yeni ders yýlýna
baþladýlar.
Lise birinci sýnýfa kadar olan derslerden
sorumlu tutulduklarý ÖSS sýnavýný kazanarak baþlayan üniversite macerasý, kýsa sürede yeni arkadaþlýk iliþkileriyle, boþ geçen
derslerle, öðretim üyesi olmayan bölümlerle, mezun olduktan sonra nasýl iþ bulunacaðý sorusuna karýþarak her zamanki gibi
yoluna devam ediyor.
Üniversitelerle ilgilenen herkesin ortaklaþtýðý gerçek, üniversitelerin üniversite ol-

maktan çýktýðý, baþlý baþýna bir gelir kaynaðý
haline getirildiði, piyasa için eðitim adý altýnda yozlaþtýrýldýðýdýr. Birbiri ardýna açýlmýþ
üniversitelerin gerekli eðitim araçlarýna ve
öðretim üyelerine sahip olmadýklarý da yine
ortaklaþýlan baþka bir gerçektir. Artýk üniversite eðitiminin, birkaç seçkin üniversitenin gözde bölümleri dýþýnda belli bir
niteliðe sahip olmadýðý da herkesin bildiði
gerçeklerdendir.
Bu gerçekler karþýsýnda, kimileri üniversite reformunun zorunlu olduðunu söylerken, kimileri bu durumun tek sorumlusunun YÖK olduðunun altýný çizmektedirler. Öðrenci kuruluþlarýnýn (insiyatif, kolektif, dernek, konsey vb.) parasýz eðitim talepleri, araya sýkýþtýrýlmýþ nitelikli eðitim
talebiyle yinelenirken, üniversite ve üniversite eðitiminin içinde bulunduðu sorunlardan nasýl kurtarýlacaðýna iliþkin ortak bir bakýþ açýsý mevcut deðildir.
Bugün üniversite öðrencileri için, nitelikli eðitim ya da üniversite eðitimi adýný
hak eden bir eðitim fazlaca önem taþýmamaktadýr. Tüm dikkatler, üniversite eðitimi
sonrasýnda iþ bulma olanaklarýna yöneltilmiþtir. Bu nedenle, gerek öðrencilerin, gerekse ailelerinin tercihleri, kolay ve yüksek
ücretle iþ bulma olanaklarýnýn olduðu üniversiteler ve bölümlerde toplanmýþtýr. Özel
dershanelere ödenen ücretler de bu tercihin bedeli olarak ortaya çýkar.
Yine de üniversite denildiðinde, fakülteler ilk sýrada yer alýr. 2005 verilerine göre,
1.247.000 öðrencinin 630.000i fakültelerde
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okumaktadýr. 60.000 öðrenciye sahip olan
dört yýllýk yüksek okullar dýþýnda, kalan tüm
üniversite öðrencileri, ya iki yýllýk meslek
yüksek okullarýnda (226 bin) ya da ikinci
öðretimde (320 bin) okumaktadýrlar.
Böylece üniversiteler, 1.247.000 öðrencinin okuduðu okullardýr.
Bir öðrencinin ilkokuldan üniversiteyi bitirdiði zamana kadarki eðitim sürecini izlediðimizde karþýmýza çýkan tablo, üniversitelerin, ismin kendisinde yer alan evrensel eðitim kurumlarý olmaktan çýkmýþ olduðudur. Ýster dört yýllýk, ister iki yýllýk (lisans ve ön-lisans sýnýflamasýyla üniversal
bir sýfata sahip kýlýnmýþlardýr) meslek yüksek okullarýnýn üniversite bünyesine alýnmasýyla, üniversiteler evrensel eðitim kurumundan daha çok çýraklýk okuluna dönüþtürülmüþtür.
Daha olumsuz olaný ise, ÖSS sýnavlarýnýn lise birinci sýnýfa kadar olan derslerden sorumlu tutularak yapýlmasýdýr. Böylece üniversite okuluna gelmiþ olan bir
öðrenci, gerek eski dönem üniversitelerine göre, gerekse uluslararasý standartlara
göre, henüz lise birinci sýnýf öðrencisi bilgisine sahip olarak ders baþý yapmaktadýr.
Kaçýnýlmaz olarak, üniversite okulu eðitimi, lise birinci sýnýf üzerinden baþlatýlmakta
ve eðitimin ilk iki yýlý lise bilgisinin tamamlanmasý haline dönüþmektedir. Bu durumda, ön lisans programlarýna yerleþtirilmiþ
meslek lisesi mezunlarý, üniversite mezunu olduklarýnda aldýklarý eðitim, olmasý gereken normal meslek lisesi eðitiminden
baþka bir þey deðildir.
Dört yýllýk bölümlerde okuyan öðrenciler biraz daha þanslýdýrlar. Onlar, üniversite okulunun ilk iki yýlýnda eksik lise bilgilerini tamamlamakta ve son iki yýlýnda da
üniversite eðitimi görmektedirler. Sonuçta, bu bölümlerden mezun olan öðrenciler, uluslararasý standartlara göre üniversite
ikinci sýnýf öðrenimine sahip olmaktadýrlar.
Ýster ön lisans, ister lisans programlarýndan mezun olsunlar, her durumda üniversite mezunlarý, tam ve gerçek üniversite
eðitimi görmeksizin iþ piyasasýna çýkmaktadýrlar.
Her ne kadar fakülteler ve meslek yüksek okullarý piyasa için eðitim verdiklerini iddia ediyor olsalar da, verdikleri eðitim
eksik eðitimdir. Dolayýsýyla da iþ piyasasýnda düz iþçi olarak iþ bulmaktan baþka

bir seçeneðe sahip deðillerdir.
Bugün ÖSS sýnavlarýyla baþlayan bu eðitim eksikliði sadece hukuk fakülteleri için
düzeltilmeye çalýþýlmaktadýr. Hukuk eðitiminin beþ yýla çýkartýlmasý, bu eðitim eksikliðinin hukukçular lobisinin giriþimiyle giderilmeye çalýþýlmasýndan ibarettir.
Ama sorun tüm üniversite eðitiminin temel sorunudur. Paralý eðitim bu sorunun
bir parçasýdýr ve eksik eðitim ortadan kaldýrýlmadýðý sürece ortadan kaldýrýlamaz.
Üniversitelerde, lisans ve ön lisans bölümlerinde yapýlan eksik eðitimin kaynaðý
ÖSS sýnavlarýdýr. ÖSS sýnavlarýnýn lise birinci
sýnýf düzeyinde yapýlmasýyla baþlamaktadýr.
Bu yönüyle, orta öðretim sisteminin çarpýklýðý ve özel dershaneler sorunu ortaya çýkmaktadýr. Bir bütün olarak mevcut eðitim
sisteminin çarpýklýðý, üniversite düzeyinde
devam etmektedir.
Üniversite eðitiminin tam ve eksiksiz bir
üniversite eðitimi haline getirilebilmesinin
yolu, bir bütün olarak eðitim sisteminin deðiþtirilmesinden geçmektedir. Ama böyle
bir sistem deðiþikliði de, mevcut siyasal sistemin bir bütün olarak deðiþtirilmesiyle olanaklýdýr.
Ýþte bu iç içe geçmiþ çarpýklýklar ve siyasal sistemle olan baðlantýsý, üniversite sorununu içinden çýkýlamaz hale getirmektedir.
Türkiyedeki eðitim sistemi baþlý baþýna
bir saadet zinciri oluþturmaktadýr. Bu saadet zincirinin her bir halkasý, bir kesimin
çýkarlarýna denk düþer. Zincirde yapýlacak
en küçük deðiþiklik, çýkarlarýn çatýþmasýna
yol açarak siyasal sonuçlar üretmektedir.
Dolayýsýyla hiçbir siyasal iktidar bu saadet
zincirini kýrmaya kalkýþamaz. Yapabilecekleri tek þey, kendi destekçilerine bu saadet zincirinde bir halka eklemekten ibarettir. Bu halkalar artarak, bugüne gelinmiþtir.
Saadet zincirinin ilk halkasý ana okullarý ve ilköðretimdir.
Gerçek ve tam anlamýyla paralý eðitimin baþladýðý yer burasýdýr. Özel ana
okullarý, özel ilköðretim okullarý, bir yandan
sermaye yatýrým alaný haline getirilmiþ, diðer yandan öðretmenler için daha yüksek gelir kapýsý olmuþtur. Özel, güzel ve
modaya uygun okul üniformalarýyla özel
ilköðretim kurumlarý, parayý verenin sözünün geçtiði, sermaye yatýrýmýnýn kâr oraný
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tarafýndan belirlenen bir eðitimsizlik alaný
haline getirilmiþtir.
Bu deðiþimle birlikte sorun, bu eðitimsizlik alanlarýnda okuyanlarýn eðitimlerini
nasýl sürdüreceklerine dönüþmüþtür. Özel
ilköðretimi, özel ortaöðretim takip eder.
Olaðan olan özel öðretim mezunlarýnýn
özel üniversitelere ya da yüksek okullara
gitmeleridir. Parayý veren bunun karþýlýðýný alýr ya da alamaz. Bu bireysel tercih
konusudur, özel okullarda okuyanlarýn özel
üniversitelerden mezun olmalarý kadar,
mezun olduktan sonra nerede ve nasýl iþ
bulacaklarý da bu bireysel tercihin katlanacaðý bir sonuçtur.
Ama böyle olmamýþtýr.
Özel üniversitelerin devlet üniversiteleriyle eþdeðerleþtirilmesiyle, yani diploma
eþitliðinin saðlanmasýyla eþitsizlik ortaya
çýkmýþtýr. Artýk tüm ortaeðitim mezunlarý
ÖSS sýnavýna girerek üniversiteye yerleþtirilmektedir.
Spor, saðlýklý beslenme, okul gezileri,
kültürel aktivite aðýrlýklý eðitim veren özel
ortaöðretim kurumlarý mezunlarýnýn ÖSS
yoluyla devlet okullarýyla eþitlenmesi, özel
üniversite hazýrlýk dershanelerinde patlamaya yol açmýþtýr. Yüksek ücret ödendiði
için daha deneyimli öðretmenleri istihdam
ederek daha iyi eðitim verdikleri iddiasýnda olan özel orta öðretim okullarý ile devlet okullarý arasýndaki eþitsizlik, özel üniversite hazýrlýk dershaneleriyle kapatýlmaya çalýþýlmýþtýr. (Ayný zamanda pek çok idealist
öðretmen bu özel dershanelerde çalýþarak
yüksek ücret almanýn yolunu bulmuþlardýr.)
1990larýn sonlarýna doðru özel orta öðretim okullarýnda eðitimin artan eðitimsizliði ve devlet okullarýnda derslerin boþ
geçmesi, bir yandan özel hazýrlýk dershanelerine olan talebi artýrýrken, diðer yandan
eðitim düzeyinin düþmesine yol açmýþtýr.
Bunun sonucu ise, ÖSS sýnavlarýnýn düzeyinin geriye çekilmesi, lise birinci sýnýf düzeyine indirilmesi olmuþtur.
Diðer önemli geliþme ise, sanayinin gereksinme duyduðu ara elemanlarýn eðitilmesi adýyla meslek liselerinin yaygýnlaþtýrýlmasýdýr. Ancak bu meslek liseleri, vermeleri gereken mesleki eðitimden uzaklaþtýrýlarak, ÖSS sýnavlarýna endekslenmiþtir.
Böylece meslek lisesi mezunlarý mesleki
hiçbir eðitime sahip olmaksýzýn iþ piyasasý-

na girmek durumunda kalmýþlar ve doðal olarak da çýraklýktan gelme iþgücünün
karþýsýnda iþsiz kalmýþlardýr. Bu da, öðrencileri ve ailelerini ÖSSye daha fazla aðýrlýk
vermeye yöneltmiþtir. Bu yönelim karþýsýnda bulunan çözüm, üniversitelerin çatýsý
altýnda ve üniversite eðitimi verilecekmiþ
görünümüyle iki yýllýk meslek yüksek okullarý yaratmak olmuþtur. Deðiþik imaj çalýþmalarýyla, demagojilerle, reklamlarla bu
iki yýllýk meslek yüksek okullarý cazibe
merkezi haline getirilmiþtir.
Ardýndan ikinci öðretim adýyla yeni
üniversite bölümleri oluþturulmuþtur. Bu
sayede 350 bin öðrenci açýkta kalmaktan
kurtarýlarak, üniversite öðretim üyelerine ek
kazanç kapýsý haline getirilmiþtir.
Saadet zincirine takýlan her ek halka,
bir yandan üniversite eðitiminin düzeyini
düþürürken, diðer yandan ÖSSyi basit bir
eleme ve sýralama sýnavý haline dönüþtürmüþtür. Artýk sýnava giren öðrencinin
bilgi düzeyinin ölçülmesi ve buna baðlý olarak üniversiteye yerleþtirilmesi söz konusu
deðildir. Bu nedenle ÖSS sýnavýnda ne düzeyde soru sorulduðunun önemi de kalmamýþtýr.
Lise birinci sýnýf bilgisiyle üniversiteye
kapaðý atan öðrenciye verilen eðitim, bir
dönem eski klasik lise mezunuymuþcasýna
sürdürülmüþse de, dersleri öðrenme ve baþarý oranlarýndaki düþüþten sonra deðiþtirilmiþtir. Lisede eksik býrakýlan derslerin tamamlanmasýna yönelik bir üniversite eðitimi ortaya çýkartýlmýþtýr.
Üniversite öðrencisi, lisede görmediði
derslere dayanan bu eksik ve çarpýk eðitimi üniversite eðitimi olarak algýlarken,
öðretim üyeleri bu iki yýllýk zaman süresinde bölümle ve eðitimle ilgisi olmayan entelektüel bilgi satýcýsý olarak öðrencilerin
karþýsýna çýkmaktadýr. Bu sayede üniversite öðrencisi entelektüel bilgi sahibi olduðuna inanýr, bu dil ve söylemle konuþur,
çevresiyle iliþki kurar. Olmayan ve verilmeyen ise gerçek üniversite eðitimidir.
Tüm bu saadet zincirinin ortaya çýkardýðý çarpýklýk, göstermelik ön lisans meslek yüksek okullarýnýn üniversite çatýsý altýna alýnmasýyla birlikte üniversite öðrencilerinin ortak amaçlar etrafýnda örgütlenmesini de engellemiþtir. Artýk üniversite adý verilen yere ayný kapýdan giren, ayný bahçede ve koridorlarda dolaþan, ayný yemekha-
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nede yemek yiyen, harç ödeyen, ama iþ
piyasasýnda farklý konumlarda bulunan
öðrenciler, üniversite öðrencisi adýyla bir
ve eþit hale getirilmiþlerdir.
Bugün üniversite öðrenci hareketinin en
temel sorunu, üniversite eðitiminin evrensel niteliðini yitirmesi, eksik eðitim verilmesi ve farklý eðitim düzeylerinin ayný çatý
altýnda birleþtirilmesidir.
Lisans ve ön lisans bölümlerinde kayýtlý meslek lisesi mezunlarýnýn yüksek öðrenime iliþkin sorunlarý ile fakültelerde okuyan üniversite öðrencilerinin sorunlarý bir
ve ayný deðildir. Ortaklaþabildikleri tek konu, eðitim giderleri ve mezun olduktan
sonra iþ bulma olanaklarýnýn sýnýrlýlýðýdýr.
Ekonominin ithalata baðýmlý hale gelmesi, üretimin yerini ithal mallarý ticaretinin almasý, turizm vb. alanlarda yoðunlaþan
hizmetler sektöründeki geliþmeler, geçmiþten farklý olarak, üniversite mezunlarý için
gerekli ve uygun iþ olanaklarý yaratmamaktadýr. Ön lisans adýyla akademik görünüme sokulmuþ olan iki yýllýk meslek yüksek
okullarý (ki üniversite öðrencilerinin üçte
birini oluþturmaktadýrlar) çok sýnýrlý ve konjonktürel iþ konularýna yöneltilerek ve artan kontenjanlarla büyük bir iþsizler kitlesi
üretmektedir. Dayanýklý ve dayanýksýz tüketim mallarý ithalatý, eski ithal ikameci sanayileþme dönemindeki gibi üniversite mezunlarýna iþ olanaðý saðlamamaktadýr. Çarpýk, niteliksiz ve eksik eðitim okullarý haline gelen üniversiteler, iki ya da dört yýllýðýna bir buçuk milyon gencin umut içinde tutulmasýna hizmet eden, sýradan ve basit apolitikleþtirme araçlarý haline dönüþtürülmüþtür.
Bu apolitikleþtirme aracý, düzenin sürdürülmesi için özel olarak ayakta tutulmaktadýr. Ancak iþsiz üniversite mezunlarýnýn
sayýsý gün geçtikçe artmakta ve üniversite
eðitiminin kalitesi sürekli düþmektedir.
Bugün dünyada sanayi üretimi önemli
deðiþikliðe uðramýþtýr. Ucuz iþgücüne dayanan ithal ikameci sanayiler önemli ölçüde yer deðiþtirmiþtir. Özellikle Çinin uluslararasý pazarlara girmesiyle ara eleman
yetiþtirilmesi pek çok ülke için gereksiz hale gelmiþtir. Emperyalist ülkelerdeki iþsizlerin büyük bir bölümü ara elemanlardan
oluþmaktadýr. Bu nedenle sanayinin gereksinme duyduðu ara eleman yetiþtirmeye yönelik eðitim sistemi önemli ölçüde ge-

reksiz hale gelmiþtir.
Diðer yandan ülkemizde her türlü ulusal kalkýnma, ulusal büyüme gibi kavramlar ve ölçüler terk edilmiþ, yerini ucuz döviz-yüksek faiz politikalarýyla ithalat almýþtýr.
Bu durum, tüm eksiklikleri ve çarpýklýklarýyla ara eleman yetiþtirmeyi amaçladýðý
iddia edilen meslek yüksek okullarýný gereksiz hale getirmektedir. Bu ekonomik yapý deðiþtirilmediði, sanayi ve tarým üretimine dayanan ekonomik büyüme saðlanamadýðý sürece meslek yüksek okullarý sürekli ve artan oranda iþsizler üretmeye devam edecektir.
Bu koþullarda meslek yüksek okulu öðrencilerinin, dünyadaki ve ülkedeki ekonomik ve siyasal geliþmeleri izleyerek, ancak
hiçbir hayale kapýlmaksýzýn kendi bölümleri için özgün eðitim programlarý üretmekten baþka yollarý yoktur. Geçici (konjonktürel) iþ olanaklarýna ve globalizmin ortaya çýkardýðý iddia edilen iþ kollarýna dayandýrýlmýþ meslek yüksek okulu bölümlerinin kapatýlmasý ve öðrencilerinin daha temelli bölümlere doðrudan ve koþulsuz geçiþinin saðlanmasý için çaba göstermelidirler. Tüm ön-lisans programlarý iptal edilmeli
ve lisans programlarý haline dönüþtürülmelidir. Hiç unutulmamalýdýr ki, üretime dayanmayan bir ülke ekonomisinde mesleklerin ve ara elemanlarýn istihdam edilebileceði iþler hiç olmayacaktýr.
Benzer durum fakülteler için de geçerlidir. Üniversite kontenjanlarýnýn sýnýrlý olduðu ve üniversitelerin sayýsýnýn az bulunduðu
dönemlerde istihdam olanaðýna sahip olan
pek çok fakülte ve bölüm artýk iþsizler kitlesi üretmektedir. Bu bölümlerden mezun
olanlar, mevcut ihtiyaçtan fazladýr. Ekonomik dilde ifade edersek, arz artmýþ, talep
ayný kalmýþtýr. Özellikle kamu kuruluþlarýnýn özelleþtirilmesi ve kamuya tüm üretim
alanlarýndan el çektirilmesi, pek çok fakülte
mezununun kendi kaderine terk edilmesine yol açmýþtýr.
Daha klasik ve akademik yönü aðýr basan fakülteler ise, eðitim eksikliði ve niteliksizliði nedeniyle öðretmen ve memur
yetiþtirme yerleri haline dönüþmüþtür. Açýlan öðretim üyeliði kadrolarýyla çok küçük
bir bölümü iþ bulabilirken, büyük bölümü
kamu personeli seçme sýnavý kuyruklarda beklemek zorunda kalmaktadýr.
Özetlersek, en bilinen ve klasik söz-
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le, üniversite öðrencilerinin sorunlarý ülkenin aðýrlaþan sorunlarýyla birleþerek topyekün bir düzenlemeyi gerektiren boyutlara
ulaþmýþtýr.
Bu durumun sorumlusu tek baþýna YÖK
deðildir. YÖK, üniversitelerin apolitikleþtirilmiþ gençlik kitlesi yaratmak, saadet zincirinin sürmesini saðlamak için kullanýlan
merkezi bir yönetim aracýndan baþka bir
þey deðildir. YÖKün kaldýrýlmasý ya da reforme edilmesi, üniversite öðrencilerinin
sorunlarýný hiçbir þekilde deðiþtirmeyecek,
tersine yeni umutlar yaratarak, sorunlarýn ertelenmesine ve daha da aðýrlaþmasýna yol açacaktýr.
Bugün tüm üniversite öðrencileri, fakülte ve meslek yüksek okullarý öðrencile-

$

ri, ülkenin içinde bulunduðu koþullarý gözönüne alarak ve bilerek, kendi bölümleri
için yeni bir eðitim programýnýn oluþturulmasý amacýyla bir araya gelmelidirler. Sözcüðün tam anlamýyla, mevcut eðitim programlarý ve yapýlanýþýna alternatif bir eðitim
programý ve yapýlanýþý ortaya çýkarmalýdýrlar. Bu çalýþmalar, tek tek bölümlere kadar yaygýnlaþtýrýlmalý, her bölümün eksik
eðitimi tamamlayýcý ve yenileþtirici özgün
programlar ortaya çýkarmalarý saðlanmalýdýr.
Bu programlarýnýn uygulanmasýna yönelik üniversite öðrencilerinin hareketi, her
durumda ülkenin ekonomik, toplumsal ve
siyasal yapýsýnýn buna baðlý dönüþümünü
de zorlayacaktýr.
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Bu Birahane Kadýn Çalýþtýrýyor.
Cemil Bundan Vazgeç1

Son dönemlerde solda yeni bir söylem
geliþti: Çeteleþmeye ve yozlaþmaya karþý
savaþ!
Özellikle Yürüyüþ çevresinin öne çýkarttýðý bu savaþ söylemi, kültürel yozlaþmaya karþý mücadeleden çok farklý olarak, pratik müdahaleler adý altýnda eyleme dönüþtürülmüþtür.
Küçükarmutlu halký, bu konuda
da hemen her zaman belli bir mücadele sürdürdü, bir buçuk aydýr ise
daha yoðun bir çaba ve örgütlenmeyle mahallesini yozlaþmaya karþý
korumaya çalýþýyor.
1,5 aydýr her akþam 50-100 kiþilik
gruplar halinde mahallenin genelinde devriyeler gezerek, kontroller yapýyor. Mahallede uyuþturucu satan,
gençleri özendiren, fuhuþ yapan,
yaptýrdýklarý tespit edilen, hýrsýzlýk yapan kiþiler, halkýn karþýsýna çýkarýlýp
teþhir edilerek yine halk tarafýndan
dövülerek cezalandýrýlýyor.2 (abç)
Oysa legal olanaklardan yararlanmak
gerekçesiyle birbiri ardýna açýlan kültür
merkezlerindeki kültürel etkinliklerin gerekçesi olarak sunulan yozlaþma, hemen
her durumda 12 Eylül sonrasýndaki depolitizasyon ve ideolojisizleþmeye karþý mücadeleye dayandýrýlmýþtýr. Bu boyutuyla, burjuva ve küçük-burjuva ideolojilerine karþý
1
Yürüyüþ, Sayý: 64, 6 Aðustos 2006. Dergide böyle
yazýlmýþ olmakla birlikte, fotoðrafta yer alan pankartta Bu birahane kadýn çalýþtýrarak suç iþliyor! Cemil
bundan vazgeç-Cephe yazýsý bulunmaktadýr.
2
Yürüyüþ, Sayý: 67, 27 Aðustos 2006.

mücadele ile gerekçelendirilen yozlaþmaya karþý mücadele, son tahlilde yoz kültüre karþý devrimci (ya da sosyalist vb.) kültür olarak solun pratik faaliyetinin aðýrlýk
noktasýný oluþturmuþtur.
Kimi durumda yalýn biçimde ideolojik
mücadele içinde ele alýnan, kimi durumda globalizm propagandalarýyla birlikte
yaygýnlaþtýrýlan beyaz Türklerin life stylene karþý duruþ olarak sunulan yozlaþmaya karþý mücadele, her durumda kültür merkezlerinin varlýðýnýn meþruiyeti olarak kullanýlmýþtýr.
Baþlangýçta ekonomik, politik, felsefik
konularda seminerler, kurslar þeklinde
yürütülen kültürel etkinlikler, giderek deðiþik sanat alanlarýnda atölyeler, insiyatifler oluþturulmasýna dönüþmüþ ve nihayetinde pýrýl pýrýl, deniz manzaralý sanat
ve kültür mekanlarý halini almýþtýr.
Geliþim öylesine bir noktaya ulaþmýþtýr
ki, artýk bu mekanlar beyaz Türklerin
elit mekanlarýyla yarýþ eder hale gelmiþtir.
Salsa, perküsyon kurslarýnýn yapýldýðý NKM,
Beksavýn deniz manzaralý son mekaný
bunun tipik örnekleridir.3
Yepyeni bir Beksav baþlýklý bir haberde þöyle
yazýlýdýr: Beksavýn yeni binasý, Kadýköyün en merkezi konumunda bulunuyor. Beþiktaþ Vapur Ýskelesinin karþýsýnda ve Kadýköy Postanesi sýrasýnda bulunan binanýn 2 ayrý katýný kiralayan Beksav, deniz
manzaralý ve teraslý modern kafeteryasý, 150 kiþilik çok amaçlý salonu, 30ar kiþilik derslikleri ve atölye odalarýyla 12 yýlýn birikim ve deneyimi üzerinden yeniden yapýlanýyor. Bilmeyenler için ekleyelim, Beksav, Bilim Eðitim Estetik Kültür Sanat Araþtýrmalarý Vakfýnýn kýsaltmasýdýr.
3

%
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Neyin neden yapýldýðý, nereden yola çýkýldýðý, nereye gidilmek istendiðinin önemi
kalmamýþ, sadece bir kültür merkezine
sahip olmak tek amaç haline gelmiþtir. Bir
bakýma, 1980 öncesinin dernekler etrafýndaki örgütlenme anlayýþý4 kültür merkezleri etrafýnda örgütlenmeye dönüþmüþtür.
Bu öylesine yaygýnlaþmýþtýr ki, mahalle festivalleri, film festivalleri, konserler ve nihayetinde yaz kamplarý, baþlý baþýna sol
faaliyet haline gelmiþtir.
Sürece yakýndan bakýldýðýnda, tüm yapýlanlar, her görüþten sol oluþumun kendi
örgütlenmesini geliþtirmek amacýyla kendiliðindenciliðe boyun eðiþi, daha tam ifadeyle somut koþullarýn modasallýkýna kapýlýp
gitmesinden baþka bir þey deðildir.
Sorun, dünyada ve ülkede nesnel koþullar alabildiðine olgunlaþýrken, öznel koþullarýn (tek tek siyasal yapýlarýn kendi örgütsel
koþullarý dahil) bu geliþime ters orantýlý olarak sürekli gerilemesi karþýsýnda ortaya çýkan çaresizliktir.
Kendilerince ve bildiklerince her yol denenmiþtir.
Her sol örgütlenme, ilk baþlangýçta sendikal çalýþmalar içinde yer alarak, Türk-Ýþ
içinde örgütlenerek iþçi sýnýfý içinde kök
salmak peþinde koþmuþtur. Çoðu durumda herhangi bir sendikanýn herhangi bir
kentteki (çokluk ve neredeyse tümüyle Ýstanbul) bir þubesini ele geçirmekten öteye
geçilememiþtir.
Türk-Ýþin sendika aðalarý bu durumun
en büyük engeli olarak görülmüþ, sendika aðalarýna karþý mücadele söylemleri
geliþtirilmiþ, devrimci sendika kurmak
için iþçi kurultaylarý düzenlenmiþ, ama yine de bir adým öteye geçilememiþtir.
Ardýndan kamu emekçileri ortaya çýkmýþtýr. KESK bu geliþmenin adý olurken,
tüm umutlar kamu emekçilerinin mücadelesine baðlanmýþtýr. Bu kez de KESK yönetimini ele geçirmiþ olan ÖDPliler (özel
olarak 1980 öncesinin DY artýklarý) engel
ola- rak ortaya çýkmýþtýr.
Bu anlayýþ, öz olarak, Kitlelerin içine girerek, kitlelerin acil gereksinmeleri etrafýnda, kitleleri örgütleyip, eyleme sokma ve kitlelere siyasi bilinç götürüp örgütleme, yani emekçi kitlelerin ekonomik ve
demokratik hak ve istemleri etrafýnda kitleleri örgütleyip, siyasi hedefe yönlendirmeyi düþünen revizyonist ve pasifist bir anlayýþtýr. Daha geniþ bilgi
için bkz. Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.
4
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Yine de KESK ve kamu emekçilerinin
mücadelesi, legalist ve legalize olmuþ sol
örgütlenmelerden bireysel solculara kadar her kesim ve kiþinin mücadele alaný
olarak uzun süre solun gündeminde yer almýþtýr. Bu mücadelenin aðýrlýðýný ÖDPde
yer alan eskilerin kendi iç mücadeleleri
ve çekiþmeleri oluþturmuþtur. Zaman zaman solun birliði paravanasýyla gizlenen
bu iç çekiþmeler ve çatýþmalar, bir süre
sonra ÖDP içindeki eskilerin bir bölümünün ayrýlmasýyla sonuçlanýrken, KESK kamu emekçileri örgütlenmesinde toplu sözleþme görüþmelerinde güçsüz ve yetkisiz
bir sendika haline gelmiþtir.
Bu mücadeleden geriye kalan, KESKin önemsizleþmesi ve kamu emekçileri
hareketinin Memur-Sen vb. sað sendikalarýn egemenliðine geçmesi olmuþtur.
1996 Gazi olaylarý (solun bir bölümünün
söylemiyle Gazi ayaklanmasý), 1 Mayýslardaki kitlesellik, bu aþamada yeni bir
çalýþma tarzýnýn ve örgütlenme alanýnýn ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr.
Kimilerinin varoþlar dediði gecekondu
bölgelerinde, özellikle liselilere dayanan
mücadeleler, hemen her olayda bu bölgelerde düzenlenen barikatlý, molotoflu eylemlerle sürdürülmüþtür. Bu eylemler, belediye otobüslerinin yakýlmasý eylemleriyle
en üst boyutuna ulaþmýþtýr. Sadece Ýstanbulun bazý gecekondu mahallelerinde sürdürülen bu mücadeleler de bir süre sonra yavaþlamaya ve giderek durma noktasýna gelmiþtir.
Solun bürokratik yapýlanmaya sahip
kesimlerinin sendikal alanlardaki sýkýþmasýna ve küçülmesine benzer bir durum bu
mahallelerde örgütlenen sol kesimler için
de ortaya çýkmýþtýr. Gecekondu eylemlerine katýlým gittikçe düþmüþ, polisin yoðun
baskýsý ve diðer baþka nedenlerle 5-10 kiþilik korsanlarýn dýþýnda bir þey yapýlamaz
hale gelmiþtir.
Bu geliþme karþýsýnda gecekondu mahallelerine dayanan ve tüm varoluþunu buna baðlamýþ olan sol örgütlenmeler, çareyi
kültür merkezleri oluþturmakta ya da varolan derneklerde kültürel etkinlikler örgütlemekte bulmuþlardýr. Artýk sokaklardan
dernek binalarýna geri çekilinmiþtir. Yapýlanlar ise, eðitim, dil kursu, üniversite hazýrlýk, müzik, saz, gitar, koro, halk oyunlarý,
tiyatro, þiir, panel, film gösterimleri, müzik
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dinletilerinden ibarettir.
Ýþte böylesine bir geri çekiliþte yaz tatili bulunmaz fýrsat olarak ortaya çýkmýþtýr. Yaz kamplarý bu durumun ve geliþimin ürünü olmuþtur.
1990 baþlarýnda silahlý mücadeleyi savunduðunu söyleyen örgütlerin eðitim aracý olarak keþfedilmiþ olan yaz kamplarý,
bu kesimlerin giderek legalizasyonuyla birlikte önemsizleþmiþken, yeni dönemde alternatif tatil olanaðý olarak yeniden keþfedilmiþtir.
Böylece varoþlarda yoz kültür olarak anlatýlan su katýlmamýþ küçük-burjuva
yaþam tarzý ve ideolojisi, solun alternatif
kültür faaliyetlerinin gerçekliði halini almýþtýr.
Amacýmýz, içinde bulunulan somut koþullarda ya da geçmiþte solun ne yaptýðýný
anlatmak deðildir. Ortaya koymaya çalýþtýðýmýz, kendilerini nasýl tanýmlarlarsa tanýmlasýnlar, her durumda solun örgütlenme çalýþmalarýnýn kýsýr döngüye girdiði, bu döngüyü kýrmak için yapýlan her giriþimin bir
baþka kýsýr döngüye yol açtýðý ve bu kýsýr
döngü içinde eski görüþlerin ve söylemlerin tam tersi olan yeni görüþler ve söylemler ortaya atýldýðýdýr. Bu öylesine sorunlar
doðurabilmektedir ki, kimi örgütlenmeleri
kendi çizgilerinin öngörmediði, hatta küçük burjuva maceracýlýðý olarak ilan ettiði
silahlý devrimci örgütlerin basit ve sýradan
bir taklidi olan silahlý kuvvetler oluþturmaya itebilmiþtir. Bugün varlýðýndan bile söz
edilemeyecek geleneksel çizgilerinin þehir gerilla eylemlerini dýþladýðý bu legalist
örgütlenmeler, bu itme içinde silahlý eylemlere (ki kesinkes þehir gerillasý olarak tanýmlanamaz) yönelmiþlerdir. Kendi çizgilerinin öngörmediði bir yöne savrulduklarýndan, bir süre görece baský koþullarýnýn dýþýnda bu eylemleri sürdürebilmiþlerdir.
THKP-C ya da TKP/ML mirasçýsý olarak ortaya çýkan bazý örgütler ise, mirasýna sahip olduklarý çizgiyi sürdürebilmekten
uzaklaþtýklarý oranda, kendilerini legalize etmiþler ve tüm diðer legalize olmuþ hareketlerin bir benzerine dönüþmüþlerdir.
Ýþte çeteleþmeye ve yozlaþmaya karþý
savaþ adý altýnda Ýstanbul varoþlarýnda
bu yaz ortaya çýkan eylemler, bu çaresizliðin, kendiliðindenciliðin ve daha da
önemlisi kitle kuyrukçuluðunun, popülizmin ifadesi olmaktadýr.

Gerçeklik böylesine yalýn ve açýk olmakla birlikte, bunlarýn bu þekilde ortaya
konulmasý fazlaca da etkili olmamaktadýr.
Herþeyden önce bu türden eylemlerin
içinde yer alan ya da bunlarýn yapýlmasýný
doðru ve haklý bulanlar açýsýndan kendiliðindencilik, kitle kuyrukçuluðu gibi hakaret unsuru taþýdýðý kabul edilen belirlemeler, ne kadar bilimsel olurlarsa olsunlar, ne
kadar nesnel gerçekliði ifade ederse etsinler, her durumda hakaret olarak algýlanacak, söylenenler sadece bu nedenle dýþlanacaktýr. (Burada hep konuþuyorsunuz,
siz de yapýn da görelimci demagojileri ayrýca belirtmeye gerek yoktur.)
Yaz tatili döneminde bazý gecekondu
mahallelerindeki yozlaþmaya karþý savaþ
þöyle gerekçelendirilmiþtir:
Okmeydanýndaki esnaf, 12 Eylül öncesine dönmek istiyor. Çünkü
o yoksul semtlerin apolitikleþtirmeyle, yozlaþtýrma politikalarýyla bozulmamýþ halini istiyor ve þöyle diyor:
Ben 12 Eylül öncesindeki mahallemi istiyorum. Her gün her gece birinin evine hýrsýz giriyor. Güpegündüz
biz kendimizden korkuyoruz. Nasýl
bir mahalle olmuþ burasý, eskiden
insanlarýn birbirine saygýsý sevgisi
vardý. Tekrar öyle olmasý lazým. Siyasiler ve mahallenin büyükleri bu
sorunlarýn çözümüne öncülük etmeli. Esnafýn talebini karþýlayamýyor yeterince devrimciler.5 (abç)
Bu kitle isteminden yola çýkarak yozlaþmýþ kesimlere yönelik döverek cezalandýrma eylemlerini eleþtirenlere karþý da
þunlar söylenmektedir:
Devrimcilerin halkýn sosyal yaþamýna müdahil olmasý gerekli ve
önemlidir. Evet, namus bekçiliði yapacaðýz, evet, zabýtalýk yapacaðýz,
evet, bizden sorulur burasý diyeceðiz. Nereden, hangi kýlýf altýnda gelirse gelsin, yozlaþtýrmaya, apolitikleþtirmeye dur diyeceðiz. Dur demek
bir; yaþam biçimimizle örnek olmakla iki ideolojik ve kültürel faaliyetlerimizle hayatý doldurmakla üç pratik
müdahalelerle mümkündür. Toplumsal çözülme ve çürüme, devrimin engelidir. Devrimci iddia, bu
5

Yürüyüþ, Sayý: 65, 13 Aðustos 2006.
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engeli aþmayý, en azýndan bulunduðu alanlarda etkisizleþtirmeyi gerektirir.6
Bir yýl önce daha bilimsel, daha teorik
görünüm altýnda konuþulduðunda ise þunlar söylenmiþtir:
Yozlaþma, halkýn geçmiþten bu
yana yarattýðý, gelenekselleþtirdiði
olumlu gelenek, kültür, ahlaki özelliklerinin toplamý olan manevi deðerlerinin bozulmasý, içinin boþaltýlmasý ve bunlarýn yerine emperyalist
yoz kültürün geçmesidir.
Yozlaþtýrma politikasý, bir yandan
halkýn asýrlardan bu güne taþýdýðý
olumlu deðerlerin içi boþaltýlýrken,
diðer yandan da bunlarýn yerine
burjuvazinin kültürünün ve lümpen bir kültürün empoze edilmesinden oluþuyor.7 (abç)
Ve son söz de þöyledir: Halk açýsýndan
bakýldýðýnda yozlaþma, mevcut ekonomik,
siyasi koþullarýn ortaya çýkardýðý bir nesnelliktir.8
Burada sapla samanýn, emperyalist yoz
kültür ile burjuva kültürünün birbirine
karýþtýrýlmýþ olmasýnýn hiç önemi yoktur.
Týpký manevi deðerlerin neler olduðunu,
bunlarýn bozulmasýdan kimlerin þikayetçi
olduðunu tartýþmanýn, anlatmanýn önemi
olmadýðý gibi.
Þüphesiz bu deðerlendirmelere, gerekçelendirmelere karþý herkes bir þeyler söyleyebilir. Ve bunlara, biz yaptýk, oldu diyerek karþý da çýkýlabilir. Týpký ÝBDA-Cnin bir
dönem ahlaksýzlýk yerleri olarak gördüðü
birahaneleri bombalamasý gibi, ýlýmlý islamcýlarýn kahvehaneleri, birahaneleri deðiþik gerekçelerle kapatmasý gibi.
Hatta yozlaþmaya karþý döverek cezalandýrma yandaþlarýnýn bir yýl önce söyledikleri gibi de söylenebilir:
... diyelim uyuþturucuya, kumara yönelen gençler var, kimi arkadaþlar hemen dövelim, mahalleden
atalým diye kestirme çözümler önerebiliyorlar. Elbette bu tür yöntemler
de gerekli olabilir ama bu en son
noktada ve uyuþturucunun, kumarýn
karþýmýza çeteleþme þeklinde çýktýYürüyüþ, Sayý: 65, 13 Aðustos 2006.
Yürüyüþ, Hayatýn Ýçindeki Teori: Yozlaþmanýn Teorisi-1, Sayý: 21, 9 Ekim 2005.
6



7

ðý durumlarda düþünülebilir.
Yozlaþma dediðimiz þey, fuhuþtan, uyuþturucudan ibaret deðil, ki
çoðunlukla böyle algýlanýyor, bütün
olarak halkçý deðerlerin tahrifatýdýr.
Dolayýsýyla da yozlaþmaya karþý mücadele daha kapsamlý bir mücadeledir.8
Ýster bilimsel ve teorik sözlerle yozlaþma, halkýn ... manevi deðerlerinin bozulmasý, içinin boþaltýlmasý ve bunlarýn yerine
emperyalist yoz kültürün geçmesidir. denilmiþ olsun, ister ekonomik ve politik hegemonyayý sürdürmek için, kültürel hegemonya da þarttýr; ABD sisteminin bir dünya sistemi olmasý demek, Amerikan yaþam
tarzýnýn ve Amerikan kültürünün ve dolayýsýyla Amerikan mallarýnýn dünyaya taþýnmasý demektir9 diye açýklansýn, konu her
durumda biz yaptýk, olduyla karþý karþýya
gelecektir.
Ýddia büyüktür:
Kim bugün yozlaþtýrma politikalarýna karþý yapýlan eylemleri namus
bekçiliði, zabýtalýk diye görüyorsa,
halkýn durumundan da, kitle çalýþmasýndan da bihaberdir. Ancak halký örgütleme ve devrim diye bir derdi olmayanlar, eylemleri böyle görebilir.10
Bu nedenle, manevi deðerlerin ne olduðunu ele alýp, manevi deðerlerin bozulmasý, içinin boþaltýlmasý ve bunlarýn yerine emperyalist yoz kültürün geçirilmesini
tartýþmak, deðerlendirmeler yapmak ve çözümlerden söz etmek boþ çaba olacaktýr.
Oysa geçen yýl büyük laflar edilmiþtir.
Ekonomik ve politik hegemonya sürdürmek için, kültürel hegemonya da þarttýr11
gibi sivil toplumcu, Gramscici teorilerden
alýnma aðýzlarla konuþulmuþtur.
Yozlaþmaya karþý devletin sözde çözümlerinin bir iþe yaramadýðý artýk açýktýr.
Pisliði üreten sistemin kendisidir. Pislik iþbirliði yaptýklarý emperyalizmin yoz, bencil,
bireyci kültürüdür... Fakat bizler hepimizi ilgilendiren, yaþamýmýzý doðrudan etkileyen
yozlaþma karþýsýnda çaresiz, çözümsüz deYürüyüþ, Hayatýn Ýçindeki Teori: Yozlaþmanýn Teorisi-2, Sayý: 22, 16 Ekim 2005.
9
Yürüyüþ, Sayý: 21, 9 Ekim 2005.
10
Yürüyüþ, Sayý: 65, 13 Aðustos 2006.
11
Yürüyüþ, Sayý: 21, 9 Ekim 2005.
8
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ðiliz. Çözüm; emperyalist, yoz kültüre karþý
kendi deðerlerimizi korumak, yaþatmak;
açlýða, yoksulluða karþý mücadele etmektir. Örgütlü olmak, paylaþýmý, dayanýþmayý,
direnmeyi hayata geçirmek yozlaþmaya
karþý yapabileceðimiz en güçlü savunmadýr.12 denilmiþ olmasý da önemli deðildir.
Çünkü kültür merkezleri temelinde
yürütülen alternatif kültür etkinlikleri, derneklere kapanmayý getirmiþ, 1 Mayýsta görüldüðü gibi, gösteri için gerekli sayýsallýk bile tutturulamamýþtýr. Öte yandan ise,
sadece Ýstanbul ve Ýstanbulun varoþlarýnda, toplu konutlarda deðil, ülkenin pekçok
kentinde kapkaççýlýktan, hýrsýzlýktan, fuhuþtan, televoleci kültürden yakýnmalar
artmýþ, þikayetler yükselmiþtir. Bunun sonucu olarak solun varolduðu küçük mahalle
iliþkilerinde sizler nasýl devrimcilersiniz, bu
ahlaksýzlara karþý neden bir þey yapmýyorsunuz sözleri daha sýk duyulur olmuþtur.
Bir kez yozlaþma devletin, sistemin,
düzenin (hangi sözcük uygun görülürse)
kendisi tarafýndan teþvik edildiði, onlarýn
politikasý olduðu kabul edildikten sonra,
devlete, sisteme, düzene karþý mücadele
kaçýnýlmaz olarak yozlaþmaya karþý mücadeleye, savaþa indirgenebilmektedir.
Yozlaþma, halkýn ... manevi deðerlerinin bozulmasý olarak bir kez kabul edildi
miydi, kaçýnýlmaz olarak manevi deðerlerin savunucusu olunacaktýr. Bunun hýrsýzlýk, fuhuþ, uyuþturucu, alkolizm vb. pisliklere karþý savaþ haline getirilmesi çok
da önemli deðildir.
Bu çaresizliktir, ama perspektifsizliðin
çaresizliðidir.
Okullarýn tatil olduðu yaz aylarýnda sokaklarda boþ gezenlerin çoðaldýðý, belediyelerin halk konserleri, solun festivalleri
ile zamanýn öldürülemediðinde halkýn
taleplerine kulak vermek sýkça karþýlaþýlan bir durum olsa da, emperyalist yoz
kültür tanýmlanmadýðý ve bilinmediði koþullarda, yapýlanlar sadece biz yaptýk, oldudan ibarettir.
Yine de sorun varlýðýný sürdürecektir.
Ýddia edildiði gibi, Kim bugün yozlaþtýrma politikalarýna karþý yapýlan eylemleri
namus bekçiliði, zabýtalýk diye görüyorsa, halkýn durumundan da, kitle çalýþma12
Ýdilcan Kültür Merkezinden Duyuru, 30 Mayýs
2005.

sýndan da bihaberdir. Ancak halký örgütleme ve devrim diye bir derdi olmayanlar,
eylemleri böyle görebilir olarak kalmaktadýr.
Kendi pratiklerinden de bildikleri gibi,
yozlaþmaya karþý alternatif kültür etkinlikleri hiçbir iþe yaramamýþtýr. Yapýlan tüm
etkinliklere karþýn, derneklere gelenlerin
sayýsý sürekli azalmýþtýr. Grup Yorum konserleri, konser olmaktan bir adým öteye
geçmemiþtir. Kitlesel ölçekte 12 Eylülden
bu yana süre giden depolitizasyon eksiksiz sürmeye devam etmiþtir. 1996da 1 Mayýsta yakalandýðý varsayýlan kitlesellik her
geçen gün azalmýþ, kadro çoðaltýlamamýþ, eskiler giderken yerleri yeni katýlýmlarla doldurulamamýþtýr.
Bu durumda belirlenmiþ bir siyasal çizgiyi, stratejik çizgiyi (eðer varsa) pratiðe geçirmek için gerekli insan unsuru da ortaya çýkmadýðý için, giderek bir bütün olarak
sol güçsüzleþmiþ ve sol içindeki güç oranlarý deðiþiklik göstermiþtir.
Kestirme çözüm bulunmuþtur: halkýn
taleplerine kulak vermek.
Bu taleplerin ne kadar devrimci talepler olduðunun da önemi kalmamýþtýr. Siyasal yazýnda popülizm denilen çizgi, böylece kendi meþruiyetini yaratmaktadýr.
Bugün örgütsel adlarý ne olursa olsun,
legalize olmuþ ve legalist sol tümüyle küçük-burjuva yaþam tarzýnýn içinde ve ideolojisinin etkisi altýndadýr. Bu etki, gerek küçük-burjuva aydýný gibi görünen globalizm yandaþlarýyla kurulan iliþkilerle, gerekse medyanýn gündem belirlemesiyle
sürekli hale gelmiþtir. Bu küçük burjuva kesimler günlük yaþamlarýnda hangi sorunlardan etkileniyorlarsa, bu sorunlar medyanýn gündem maddesi olmakta ve ayný biçimde legalize sol tarafýndan içselleþtirilmektedir.
Evet, ister gecekondu bölgesindeki esnaf, ister herhangi bir ilçe ya da kasabadaki
esnaf, her durumda esnaftýr, sözcüðün tam
ve gerçek anlamýyla küçük-burjuvaziyi oluþturur. Hýrsýzlýktan þikayet eden esnaf da,
müþterisini kandýrmaya çalýþan, tartýda hile
yapan, bozuk mal satan esnaf da bir ve ayný esnaftýr. Perakendeci ticaretten toptan ticarete atlamayý, oradan da büyük ticaret
burjuvasý olmayý hayal eden de ayný esnaftýr.
Kredi kartlý yaþam sürdüren, ithal mal-
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larý tüketicisi toplu konut sakinleri de, çocuklarýnýn kumara, uyuþturucuya, oyunlara tutsak olmasýndan þikayet edenler de bir
ve aynýdýr.
Maaþlarýnýn yükselmesinden çok kredi
kartýnýn limitlerinin yükselmesini, faiz oranlarýnýn düþmesini isteyen kamu emekçileri de, KESKten Memur-Sen vb. sað sendikalara geçen kamu emekçileri de bir
ve aynýdýr.
Solun yozlaþmaya karþý savaþçýlarýnýn
her fýrsatta dile getirdikleri yoz kültürün
sürdürücüleri de, içselleþtirenleri de ayný
kesimlerdir.
Bugün biraz Marksizm-Leninizm bilgisine sahip olan herkesin bilebileceði gerçek,
küçük-burjuvazinin bir yandan kapitalizm
tarafýndan yoksullaþtýrýlýp, mülksüzleþtirilirken, diðer yandan burjuva olma hayalleri
kurduðu gerçeðidir.
Globalizm ve AB propagandalarýyla
nasýl bir yaþam tarzýnýn pazarlandýðýný bugün bilmeyen kalmamýþ gibidir. Pazarlanan
bu yaþam tarzýnýn nasýl bir yozlaþmayý temsil ettiðini anlatmak bile gereksizdir. Ama
bunlarýn hiçbirisi fuhuþtan hýrsýzlýða, kapkaççýlýktan kumara kadar özel mülkiyet düzeninin kendi tortularýný, bu tortular içinde
yaþayan lümpen kesimlerin varlýðýný açýklayamaz.
Yine de dün, mahallemizi güzelleþtirelim diyerek belediyenin temizlik iþlerini
devrimci görev, kitle çalýþmasý olarak
sunan sol kesimlerin, bugün zabýta görevine talip olmalarýnda çok þaþýrtýcý bir yan
yoktur.
Geniþ halk kesimleri 12 Eylülle birlikte
apolitikleþtirilmiþtir.
Hemen herkes geleceði deðil bugünü,
yarýnlarý deðil yaþanýlan aný yaþamakla yetinmektedir. Bir AB pasaportu uðruna kendi ülkesinden bile vazgeçmeye hazýr bir kitle yaratýlmýþtýr. Ulusal kalkýnma çoktan
unutulmuþ, ekonomik büyüme sadece borsacýlarýn, rantiyelerin yatýrým planlamasýnýn unsuru haline getirilmiþtir. Kemalizm
olarak sunulan atatürkçülük paradigmasý
yerle bir edilmiþtir. Ýmaj herþeydir çýðlýklarý eþliðinde kozmetik sanayi ve estetik
cerrahi patlama yaparken, lise birinci sýnýfa kadar sorumlu tutulan öðrenciler üniversiteli olmuþtur.
Bugün ister globalizm yandaþý olsun,
ister kendisini ulusalcý olarak tanýmlasýn,

hemen tüm küçük-burjuva aydýný düzenin çivisinin çýktýðýndan þikayet etmektedir.
Aþk yazýlarýnýn unutulmaz belgesel yapýmcý-yazarý Can Dündar bile, aþktan huzurlu sevgiye geçiþ yapmýþtýr. Milliyetin köþe
yazarlarý reklam spotlarýyla halký düzeltmeye çalýþmaktadýr. Linç giriþimlerini linç
giriþimleri ve linçler izlerken, hemen herkes kendi adaletini kendisi vermeye baþlamýþtýr. Tecavüz sanýklarý linç edilmeye çalýþýlýrken, cezaevlerinde kendini asmýþ
olarak bulunabilmektedir.
Küçük-burjuvazinin korkusunu dile getiren kapkaççý terörü yayýnlarýyla özellikle kadýnlar terörize edilirken, kapkaççýlarýn
yakalandýðý yerde dövülerek cezalandýrýlmasý toplumsal bir olgu haline gelmiþtir.
Böylesi bir ortamda benim genelkurmay baþkaným kodu mu oturtmalý sözleri
daha fazla etkili olmaya baþlamýþ, toplumun zaptý rapt altýna alýnmasý gerektiði
düþüncesi yaygýnlaþmýþtýr.
Ama legalize ve legalist sol içine kapandýðý deniz manzaralý ya da manzarasýz
lüks kafeteryalarda kitleselleþemediðini
gördükçe sokaklara yönelme ihtiyacý duymuþtur. Ama sokaða her çýkýþlarýnda, bir
yandan polis baskýsýyla, diðer taraftan apolitik kitlenin duyarsýzlýðý ile yüzyüze gelerek yeniden kültür mekanlarýna geri dönmek zorunda kalmýþtýr.
1 Mayýslarda, 8 Martlarda kitleselleþmeyi herþeyin önüne koyan sol kesimler,
geçen yaz baþlattýklarý yozlaþmaya karþý
kampanyalarý kýþ mevsimiyle birlikte kitlesel final yaparak sonlandýrmýþken, bu yýl
yozlaþmaya karþý döverek cezalandýrmaya aðýrlýk vermek durumunda kalmýþtýr.
Ama daha fazla yapabilecekleri pek bir
þey yoktur.
Emperyalist eðitim sistemiyle üretilmiþ
rehber öðretmen, eðitim danýþmaný aklýyla yola çýkanlarýn yapabilecekleri tek þey
müzik gruplarý kurmak ve futbol turnuvasý
düzenlemek halini almýþtýr.13
Gramscinin sivil toplumda hegemonya
kurmak teorisinden türetilmiþ olan kültürevlerinde sol kitle üretme çabalarý nasýl
Geçen yýldan kalma bir haber: ESP ve SGD çaðrýsýyla düzenlenen Lise Kurultaylarý, 30 Ekim günü
13 yerde gerçekleþti. Lise Kurultayýna Gazi Mahallesinde yaptýklarý futbol turnuvasý ve çeþitli ajitasyon çalýþmalarý ile hazýrlanan, kurultaya hazýrlýk süresince müzik grubundan tiyatro grubuna kadar
13
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iþe yaramadýysa, esnaf istemleriyle, manevi deðerleri koruma söylemleriyle yapýlan zabýta iþleri de iþe yaramayacaktýr. Yine de yapýlan döverek cezalandýrmalardan hoþnut olan, bunlarý teþvik eden bir
kitle hep varolacaktýr. Hatta yaz günlerini boþ geçirmenin devrimcilikle baðdaþmadýðýný düþünenlerin sempatisi de kazanýlabilecektir. Bu da kitleselleþme özürlülüðünden bir çýkýþ olarak algýlanacaktýr.
Yine de þu soru yanýtlanmýþ olmamaktadýr: Yozlaþmaya ve çeteleþmeye karþý ne
yapmalý?
Sorun yanlýþ konulmuþtur. Devrimci
mücadelenin böyle bir sorunu yoktur ve
olamaz.
Evet, yozlaþmaya ve çeteleþmeye karþý
mücadele diye bir sorun devrimci mücadelenin sorunu deðildir. Yozlaþma ve çeteleþme olarak ortaya konulan olgular, mevcut düzenin ürünleri olduðu kadar, bu düzenin devrilmesi gerekliliðinin de olgularýdýr. Devrimciler, her durumda ve her yerde mevcut düzenin gerçeklerini teþhir
ederler. Sözü edilen olgular bu teþhirin ayrýlmaz parçasýdýr.
Zaptiye görevi üstlenenlerin de kabul ettiði gibi, bu olgularýn yaygýnlaþmasýnýn temelinde, devrimin nesnel koþullarý alabildiðine olgunlaþýrken öznel koþullarýnýn geri
kalmýþlýðý yatmaktadýr. Kendilerinin de ifade ettikleri gibi, devrimci mücadelenin geliþtiði koþullarda bu türden olgular azalýr.
Bundan çýkartýlabilecek tek sonuç, devrimci mücadelenin geliþtirilmesidir.
Sorun tam da bu noktada ortaya çýkar.
Devrimci mücadele nasýl geliþtirilecektir?
Ana ve temel sorun budur.
Medyanýn küçük burjuva yazarlarýnýn
yazlýklarýndaki orman yangýnlarýyla baþlayan aðlaþmalarýna bakarak gönüllü itfaiyeciliðe adaylýðýný koyan solun bu soruna
verebilecek yanýtý yoktur.14
Sol perspektif yitimine uðramýþtýr. Adlarý, geçmiþleri ve dün savunduklarý çizgileri ne olursa olsun, legalize ve legalist solun bir bütün olarak kafasýnýn bastýðý tek
þey günü kurtarmaktýr.

Legalize ve legalist solun mantýðý, Özlemi duyulacak olan mücadele, mümkün
olan mücadeledir, ve mümkün olan mücadele belli bir anda verilmekte olan mücadeledir.15 Her ne kadar Lenin, bu anlayýþa,
kendini edilgen olarak kendiliðindenliðe
uyduran sýnýrsýz oportünizm eðiliminin ta
kendisidir16 demiþ olsa da.
Ýçlerinde evrim ve devrim aþamalarý iç
içe geçmiþtir saptamalarý yapanlarý olsa bile (Yürüyüþ dergisi çevresi), yapýlanlar evrim ve devrim aþamalarýnýn kesin çizgilerle birbirinden ayrýldýðý, kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði emperyalist ülke solunun
yaptýklarýndan baþka bir þey deðildir.
Daha da olumsuz olaný, yapýlanlarýn,
emperyalist ülkelerin globalist solunun ya
da klasik revizyonist komünist partilerinin
yaptýklarýyla bir ve ayný olmasýdýr.
Bir çaresizlik içine girilmiþ, bir kýsýr döngüye düþülmüþtür. Geliþmeler bir yerden
sonra durma noktasýna gelmektedir. Yapýlan atýlýmlar, bir süre sonra deniz manzaralý kafeteryalara sýçramaya dönüþmektedir. Yeni katýlýmlar, gidenlerin yerini
doldurmayacak kadar azdýr. Yapmak istediklerini yapacak kadroya da sahip deðil-lerdir.
Tüm bu kýsýr döngü, çaresizlik içinde
biz yaptýk, olduculuk, en büyük kitlesellik bizde ajitasyonlarý ile ayakta kalmaya
çalýþýlmaktadýr. Kendi geçmiþleriyle, kendi
çizgileriyle hiçbir iliþkisi olmayan mücadeleler, mücadele yollarý yüceltilerek, Denizlerin yolundayýz söylemleriyle insanlarýný
motive ederek elde tutmaya, yeni birkaç
kiþinin aklýný çelmeye çalýþmaktadýrlar.
Artýk öyle bir noktaya gelinmiþtir ki, herhangi bir mitingde, protesto eyleminde
bindirilmiþ kýtalarla kitlesellik saðlanmaya çalýþýlmaktadýr.
Böyle koþullarda kitlelerin en gerici kesimlerinin, en gerici istemleri bile solda
yanký bulabilmektedir.
Özel mülkiyet düzeninde bir esnafýn hýrsýzlýktan yakýnmasý ile hýrsýzýn neden hýrsýzlýk yaptýðý birbirine karýþtýrýlabilmektedir.
Her köþe baþýnda birahaneler açýlmasýnýn
üzerinden onlarca yýl geçmiþken, alkolizm

kendi alternatiflerini oluþturan gençler, yeteneklerini kurultayda da sergilediler. Skeç gösterimi, müzik
ve þiir dinletisinin olduðu kurultayda, 1. Hasan Ocak
Futbol Turnuvasýnýn finalisti Özgür Gençlik Futbol
Takýmýda kupasýný aldý.

14
Bu konuda Yürüyüþ dergisinin 68. sayýsýnda yer
alan Ormanlar yanýyor; iktidarlar seyrediyor baþlýklý yazý tipik örnektir.
15
Lenin, Ne Yapmalý?, s. 83.
16
Lenin, age, s. 83.
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yaygýnlaþýyor diye ortaya çýkmak ne kadar
devrimci saptama ise, birahanede kadýn
çalýþtýrýlýyor diyerek fuhuþ yaygýnlaþýyora
karþý savaþ ilan etmek o kadar devrimci mücadele olacaktýr.
Bugün solun kitleselleþmek adýný taktýðý amaç, ya mitinglerde, protesto eylemlerinde kafa sayýsýdýr ya da yapmayý düþündükleri iþleri yapacak insan unsurudur.
Birincisi için söylenecek çok söz yoktur. Politikayý güçlü olanýn her denileni yaptýrdýðý faaliyet olarak algýlayanlarýn, güçlü
görünebilmek için her yola baþvurmaktan
kaçýnmayacaklarý açýktýr. Eðer devrim bilinçli ve örgütlü kitlelerin eseriyse, bu türden güç kavramýnýn devrimci mücadeleyle ilgisi olmadýðý da kesindir.
Ýkincisi ise, doðrudan kendi mantýklarý
içinde kadro sorunudur.
Ýster dernek binasýnda nöbetçi olarak
telefonlara bakmak, gelen gidenle ilgilenmek gibi sekreterlik iþi olsun, ister mitingler için pankart, afiþ vb. hazýrlama iþleri
olsun, her iþ insan gerektirir. Bu yönüyle
bakýldýðýnda, legalist ve legalize sol açýsýndan kadro sorunu, basýn-yayýn iþlerinden
pankart, afiþ hazýrlamaya, kültür merkezlerinin organizasyonundan konser-gece
organizasyonuna, dernek binalarýndaki temizlik iþlerinden belli baþlý yerlerde gazete satmaya, masa açmaya kadar pek çok
iþ için pek çok kadro ihtiyacý vardýr. Her
gelene yapacak iþ verildiði sürece, iþsizlik
diye bir sorun da ortaya çýkmaz.
Ancak devrimci mücadelede kadro sorunu, doðru devrimci çizgiyi öngerektirir.
Doðru bir devrimci çizgiye sahip olmayanlarýn kadro sorunu, yukarda ifade ettiðimiz
iþlerin yapýlmasý için gerekli personel sorunu olarak vardýr.
Adý nasýl konulmuþ olursa olsun, kitlelerin ekonomik, demokratik ve siyasi devrimci istemleri temelinde faaliyet yürütmek,
dünyanýn doðru bir tahliline ve bundan çýkartýlmýþ doðru bir devrimci çizgiye sahip
olmayý gerektirir. Sadece böyle bir çizgiye
sahip olanlar, bu çizgiyi kavramýþ ve pratikte yürütme yeterliliðine sahip kadrolara
sahip olduklarý ölçüde devrimci mücade-

"

lenin geliþtiricisi olabilirler.
Türkiye devrimci mücadelesi, bugün olduðu kadar, her dönemde, evrim ve devrim aþamalarýnýn öne çýkardýðý görevleri
birlikte yerine getirmek durumundadýr. Bu,
temel ve tali mücadele biçimlerinin, legal
ve illegal çalýþmalarýn, silahlý ve barýþçýl
mücadele araçlarýnýn birlikteliði demektir.
Bu mücadele anlayýþýna sahip devrimci örgütler, kitlelerin karþý karþýya olduklarý
sorunlarý devrimci mücadelenin amaçlarý
çerçevesinde ele alýrlar. Bu sorunlar, ister
gecekondu yýkýmlarý þeklinde olsun, ister
varoþlardaki toplumsal sorunlar þeklinde
olsun, her durumda kitlelerin sorunlarýna
karþý duyarlýlýk temelinde deðil, devrimci
mücadelenin amaçlarý temelinde ele alýnýr
ve yerli yerine oturtulur.
Kendisini nasýl tanýmlarsa tanýmlasýn,
solda yer alan herkes bilmek zorundadýr
ki, yozlaþma adý verilen olgular, devrimin
nesnel koþullarýnýn olgunlaþtýðý bir aþamada düzenin kendi olaðan iþleyiþinin bozulmasýnýn olgularýdýr.
Devrimci mücadele yaþanýlan anýn somut sorunlarýný çözerek deðil, devrimci
mücadelenin öne çýkardýðý somut görevleri yerine getirerek geliþtirilebilir. Devrimci
mücadele, düzenin kendi içsel sorunlarýnýn
çözüm yeri deðildir.
Tekil sorunlar, tekil insanlarý ve insan
gruplarýný ne kadar harekete geçirir görünürse görünsünler, her durumda sorunlar
siyasal deðiþimler ve dönüþümlerle birleþir
ve bütünleþir. Bu nedenle toplumun manevi deðerleri yozlaþtýrýlýyor denildiðinde,
düzenin kendi içindeki alternatifleri de siyasal olarak ortaya çýkar. Bugün þeriatçýlýðýn ve faþist milliyetçiliðin yükseliþinde bunlarý görmek olanaklýdýr.
Evet, bugün yozlaþma adý verilen olgular tümüyle mevcut düzenin kendisini
yeniden üretememesinin, düzenini eskisi
gibi sürdürememesinin olgularýdýr. Birahanede kadýn çalýþtýran Cemillere karþý savaþ ilan etmek, boþ geçen yaz akþamlarý
için bir iþ olarak görünse de, devrimci
mücadeleye hiçbir katkýsý olmayacaktýr.
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Artýk
Nitelikli Dolandýrýcýmýz da var!

Türk Ceza Kanunundan:
Dolandýrýcýlýk
Madde 157 - Hileli davranýþlarla bir kimseyi aldatýp, onun veya
baþkasýnýn zararýna olarak, kendisine veya baþkasýna bir yarar saðlayan
kiþiye bir yýldan beþ yýla kadar hapis ve beþbin güne kadar adlî para cezasý verilir.
Nitelikli dolandýrýcýlýk
Madde 158 - Dolandýrýcýlýk suçunun;
.....
c) Kiþinin algýlama yeteneðinin zayýflýðýndan yararlanmak suretiyle...
g) Basýn ve yayýn araçlarýnýn saðladýðý kolaylýktan yararlanmak suretiyle, iþlenmesi hâlinde, iki yýldan yedi yýla kadar hapis ve beþbin güne kadar
adlî para cezasýna hükmolunur.

3 Eylül günkü gazetelerde þöyle bir haber yer aldý:
Nasrallah röportajý asparagas
çýktý
Hizbullah yetkilileri, liderleri Hasan Nasrallahýn geçen ay Evrensel
gazetesinde yayýmlanan ve Deniz
Gezmiþi öven röportajýný yalanladý.
Evrensel gazetesi de bu geliþme
üzerine, röportajý kendilerine gönderen Þeyh Bedreddin Film Kolektifinden Roza Çiðdem Erdoðan ve Mutlu
Þahini nitelikli dolandýrýcýlýkla suçladý.
Bu haberin dayanaðý ise, Evrensel gazetesinde 12 Aðustosta yayýnlanan Þeyh Bedreddin Film kolektifi adýna yapýldýðý iddia
edilen Nasrallah röportajýydý.
Emperyalizme karþý tek cephe baþlýðýyla Evrenselin manþetten verdiði röportajda Hizbullah lideri Nasrallaha þunlar söyletilmiþti:
1960larda Ýsraile karþý savaþmak için Filistine giden Türkiyeli

sosyalist kardeþlerimiz vardý. Ve bunlardan biri halen benim belleðimde
ve kalbimdedir; Deniz Gezmiþ..!
Artýk yeni Denizler istiyoruz. Zalimlere karþý saflarýmýz her zaman
açýktýr yeni Denizlere. Deniz, Filistin
ve Lübnan halkýnýn kalbinde her zaman yaþayacaktýr... Bundan kimsenin þüphesi olmasýn.
Ne yazýk ki, Denizlerin býraktýðý
ortak düþmana karþý ortak savaþým
ile kardeþlik artýk yok. Biz isterdik ki,
Lübnanda sosyalist kardeþlerimizle
emperyalizme ve siyonizme karþý
omuz omuza savaþalým.
Ancak Nasrallah bununla da yetinmemiþ, konuþtukça dili çözülmüþcesine þunlarý da söyler hale gelmiþtir:
Latin Amerika önderlerini ve
halklarýný selamlýyoruz. Amerikan
haydutlarýna karþý kahramanca direndiler ve bize moral oldular. Ezilen halklara yol gösteriyorlar. Gidin,
gezin sokaklarýmýzý..! Göreceksiniz ki
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halkýmýz Chavezi, Ernesto Che Gueverayý baðrýna basmýþ. Her evde
mutlaka Che ya da Chavez resmi
görebilirsiniz. Bizimle birlikte kardeþlik ve özgürlük için savaþmak isteyen sosyalist dostlarýmýza diyoruz ki,
Din afyondur diye gelecekseniz hiç
gelmeyin. Biz bu tespiti kabul etmiyoruz. Ýþte en büyük kanýtý sokaklarýmýzda, yan yana dalgalanan Chavez, Che, Sadr, Hamaney resimleri.
Bu liderler, birlikte selamlýyorlar halkýmýzý. Biz sizin inançlarýnýza siz de,
bizim inançlarýmýza saygý gösterdikten sonra, yenemeyeceðimiz emperyalist güç yoktur!*
Böylece Ýsrail saldýrýsý koþullarýnda nerede kaldýðýný kendisinin bile bilmediðini
söyleyen Hizbullah lideri Nasrallah röportajý
ile Evrensel gazetesi Þeyh Bedreddin Film
Kolektifi aracýlýðýyla büyük bir gazetecilik
baþarýsýna imzasýný atmýþtý.
Herþey iyi ve güzel giderken, röportajýn
ingilizceye çevrilerek yayýnlanmasýyla olanlar oldu.
Önce kuþkulu sözler edildi, ardýndan
Hizbullahtan, böyle bir röportaj gerçekleþmemiþtir açýklamasý geldi.
Ýlk anda Evrensel ve ne olduklarý belirsiz Þeyh Bedreddin Film Kolektifi Hizbullahýn yalanlamasýný yalanlayarak durumu
kurtarmaya çalýþtýlar. Ancak Evrensel gazetesinin ifadesiyle, onlara kuþkulu yaklaþmamýzý engelleyen en önemli faktör,
kendilerini belgesel sinemacý olarak tanýtan, kamuoyunda bilinen bir oluþumun
üyeleri olan** Þeyh Bedreddin Film Kolektifinden ses-soluk çýkmamasý üzerine
Evrensel gazetesi (istemeye istemeye) 2 Eylülde röportajýn asparagas (uydurma) olduðunu kabul ederek Okurlarýmýzdan,
bize güvenerek bu röportaja yer veren basýn organlarýndan, bu röportajý çeþitli yabancý dillere çevirip dünyaya duyuran kiþilerden özür diliyoruz açýklamasýný yaptý.
Açýklamanýn devamýnda Evrenselin
Genel Yayýn Yönetmeni Ýhsan Çaralan, Bu
tutumun, nitelikli dolandýrýcýlýktan öte bir
anlam ifade etmediðini söyleyerek, Türkiye sol hareketi tarihinde ilk kez, TCKda ifadesini bulan nitelikli dolandýrýcýlýk olayýný,

$

* Evrensel, 12 Aðustos 2006.
** Evrensel, 2 Eylül 2006.

adýyla, sanýyla ve TCK maddesiyle onaylamýþ oldu.
Evrensel gazetesi sol tarihinde bir ilke
imzasýný atarak nitelikli dolandýrýcýlýktan
söz etmiþ olsa da, karþý karþýya kalýnan adi
dolandýrýcýlýktan baþka bir þey deðildir.
Ancak bu adi dolandýrýcýlýk olayýnda yýlýn gazetecilik olayý yaratmak adýna kurban olan sadece Evrensel deðildir. Sözü
edilen Þeyh Bedreddin Film Kolektifi yaklaþýk bir yýldýr sol iliþkiler içinde yer almýþ,
deðiþik film festivallerinde organizatör vb.
sýfatlarla boy göstermiþ belgesel sinemacýlardýr.
Yozlaþmaya karþý alternatif kültür modasý çerçevesinde boy gösteren sinema
etkinlikleri içinde kendilerine yer açan ve
yer yapan bu kolektif, ilk ortaya çýktýðý andan itibaren Yeþilçam sokaðýnýn çok iyi tanýdýðý sahte yönetmenlerin niteliksiz dolandýrýcýlýðýndan çok farklý deðildir.
Evrensel gazetesinde 13 Ocak günü yayýnlanan röportajda kolektiften Mutlu
Þahin þunlar söylüyordu:
Þeyh Bedreddin Film Kolektifi
nasýl kuruldu?
Þeyh Bedreddini anlatan uzun
metrajlý bir film çekmek amacýyla
bir araya geldik. Ama dünyada olduðu gibi Türkiyede de sinemada tekelleþme yaþandýðý için, baðýmsýz bir
sinema yapmak çok zor. Bu nedenle bazý sinemacý arkadaþlarýmýzla bir
araya geldik ve gönüllülük temelinde bir çalýþma þekli belirledik...
Filmi çektiniz mi?
Þu ana dek bir çekim yapmadýk.
Ama senaryo çalýþmalarýmýz var.
Yapacaðýmýz sempozyumla birlikte
Þeyh Bedreddini daha iyi bir þekilde
inceleme olanaðýmýz olacak. Sempozyumdan sonra da motor diyeceðiz zaten.
Þüphesiz deniz manzaralý kafeteryaya
sahip kültür merkezleri, sanat vakýflarýnýn solda popüler olduðu bir dönemde,
kendisiyle temel irtibat noktasý olan msnde, çevrimdýþý oluveren belgesel sinemacýlarýn türemesine þaþmamak gerekir.
Yine de bu adi dolandýrýcýlýk olayýnda
tek kurban Evrensel gazetesi deðildir. Neredeyse legalist ve legalize olmuþ tüm sol
bu dolandýrýcý kolektifi için sýraya girmiþ
gibidir. Özellikle Emperyalizme ve Savaþa
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Karþý Küresel Kýsa Film Festivali düzenliyoruz iddiasýyla ortaya çýktýklarý andan itibaren pek çok legalist ve legalize sol kurbanlar listesine adlarýný yazdýrmaya baþlamýþlardýr.
Oysa sadece festivale iliþkin duyurular okunduðunda bile adi dolandýrýcýlýk
ayan beyan görünecek durumdadýr.
Festivalimiz Dünya Kürsel eylem
Günü 19 Mart 2006 Tarihinden baþlayarak 1 hafta boyunca 26 Mart
2006 Tarihine dek sürecektir...
Festivalimiz uluslararasý olup;
Türkçe, Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca ve Arapça dillerinde
web site, afiþ, basýn yayýn ve propaganda araçlarý yoðun kullanýlacaktýr.
Ýngiltere, Almanya, Fransa, Ýsviçre,
Kazakistan, Filistin, Irak, Kýbrýs, Çin
ve Kore emperyalizm ve savaþ karþýtý sinemacýlarý ve gazetecileri ile iletiþim halinde olup desteklenmektedir. Bir çok ülke antiemperyalist sinemacýlarý ile de iletiþim kurma çalýþmalarýmýz devam etmektedir...
Festivalimiz Türkiyede 81 ilde
gösterimi hedeflenmektedir. Ýstanbul
dýþýndaki arkadaþlarýmýz bulunduðu
þehir ve bölgede Festivalimiz filmlerini gösterim salonu bulma konusunda aktif olmaldýr. (Sendika, DKÖ,
Kültür Merkezi, Belediye Salonlarý
vs.)
Ve festival 81 ilde gösterim reklamlarýyla gerçekleþtirilmiþtir:
Festivalimiz;
Ýstanbul Nazým Hikmet Kültür
Merkezi Sinema Salonu, Ankara Hacý Bektaþ Anadolu Vakfý Genel Merkezi Etkinlik Salonu, Ýzmir Ada Kültür
Sanat Merkezi, Muðla Tarým Orkam
Sen Etkinlik Salonu, Sivas Cumhuriyet Ünv. Konferans Salonu, Urfa Viranþehir Belediye Sinema Salonu,
Kocaeli Eðitim-Sen Etkinlik Salonu
ve Antalya, Trabzon, Artvin, Çorum,
Kýrþehir, Erzincan vb. Türkiyede bir
çok þehirle birlikte, Latin Amerika ve
Ortadoðunun bir çok ülkesinde ayný
anda baþlýyor. Irak Baðdatta iþgalci
ABD Askerleri tarafýndan yasaklanan
festivalimiz gösterimleri Irak Basra
ve Týkrit þehirlerinde sembolik ola-

rak yapýlacaktýr.
Festivalimiz açýlýþ ve gala etkinliði, 20 Mart 2006 Pazartesi: Ýstanbul
Nazým Hikmet Kültür Merkezi sinema salonunda özel konuk ve misafirlerimizin katýlýmlarý ile yapýlacaktýr.
Basýn sponsorluðu ve katkýlarý
için: Evrensel Gazetesi-Türkiye, Pravda Gazetesi-Rusya, El Cezire TV-Katar, El Bagdad Gazetesi-Irak, Albasrah.Net-Irak, El Kudüs Gazetesi-Filistin, Telesur TV-Venezuella, Antiemperyalizm.org-Türkiye, Ýran Genç Sinemacýlar Topluluðu-Ýran, Moskova
Ünv. Dziga Vertov Sinema KolektifiRusya teþekkür ediyoruz.
Böylesine çok isimli, bol sponsorlu bir
kolektifin adi dolandýrýcý olacaðý pek
kimsenin aklýna gelmemiþ görünmektedir.
Nasýl gelebilir ki, kolektifin festivali "iþgalci ABD Askerleri tarafýndan yasaklan"mýþ, üstüne üstlük gösterimleri Irak Basra ve Týkrit þehirlerinde sembolik olarak yapýlacak diye ilan edilmiþken!
Eðer Nasrallah röportajý asparagas çýkmamýþ olsaydý, kolektif iþini daha da geliþtirip, kültür piyasasýnda tekel haline gelme ve bunu siyasal bir örgütlenmeyle
taçlandýrma potansiyeline de sahip görünmektedir. Ama yaptýklarý bir hata, bir
asparagas haber bu potansiyelin fiiliyata
dönüþmesini þimdilik engellemiþtir.
Evet, ortada bir dolandýrýcýlýk, Evrensel
gazetesinin söylediði gibi nitelikli dolandýrýcýlýk sanýlan adi dolandýrýcýlýk olayý vardýr. Dolandýranlar her ne kadar belli olmuþ
görünse de, dolandýrýlanlar henüz tümüyle
ortaya çýkmamýþtýr. Kesin olan tek þey, legalize ve legalist solun yaratmýþ olduðu iliþkiler sayesinde her türden yalanýn, dolanýn,
dolandýrýcýlýðýn kolayca kendisine yer ve
ortam bulabildiðidir.
Eskiden sol örgütler vardý. Onlarýn içine sýzmaya çalýþan polislerden, ajan provokatörlerden söz edilirdi. Bugün legalist
ve legalize olmuþ örgütler var. Bunlar býrakalým ajanlarý, dolandýrýcýlarý bile tanýyamaz haldedirler. Galatasaray lisesi ile Taksim otobüs duraðý arasýný eylem alaný haline getirmiþ olan sol için, dolandýrýcýlarýnýn
da Ýstiklal Caddesi Ayhan Iþýk sokaktan çýkmasý pek þaþýrtýcý deðildir.
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Eylemde
Greenpeaceleþmek ve
Bindirilmiþ Kýtalar Operasyonu

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.
Bunun için:
1) Milli krizin varlýðý
2) Öncünün varlýðý
3) Kitlelerin bilinçli ve örgütlü olarak savaþa katýlmasý þarttýr.*
Bir baþka ifadeyle, milli krizin varlýðý koþullarýnda devrimci öncü, kitleleri bilinçli ve
örgütlü olarak devrimci savaþa katarak devrimi gerçekleþtirir. Bu nedenle, devrimci
öncünün temel görevi, kitleleri bilinçlendirmek ve örgütlemek olarak ortaya çýkar.
Kitleleri bilinçlendirmek ve örgütlemek
ise, siyasi gerçekleri açýklayarak mevcut
düzenin niteliðini teþhir etmek, neden devrilmesi gerektiðini ve nasýl devrileceðini kitlelere anlatmaktýr. Bu nedenle de, devrimci
mücadelenin odak noktasý, kitleler ve kitlelerin bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesidir.
Devrimci mücadelenin kadro sorunu da,
bu faaliyet içinde kitlelerin en ileri unsurlarýnýn örgütlenmesi olarak ortaya çýkar.
Bu durum, Marksist-Leninist yazýnda (ki
bugün legal sol yayýnlarda hemen hemen
hiç sözü edilmeyen ve bilinmeyen) kitle
çalýþmasý olarak tanýmlanýr.
Kitle çalýþmasý, kitlelerin içine gire-

&

* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.

rek, onlarla temas kurarak, onlara devrimci bilinç götürmek ve örgütlemek amacýyla yürütülen faaliyetler bütünüdür. Bu
faaliyetin ilk halkasý, kitlelerin içine girmek,
onlarla temas kurmak olarak ortaya çýkar.
Kit- lelerle nasýl temas kurulacaðý, onlarýn
içine nasýl girileceði kadar, bundan sonraki süreçte neler yapýlacaðý, devrimci mücadelenin nasýl yürütüleceði de politik
mücadele biçimleri konusudur.
Marksizm-Leninizmde politik
mücadele biçimleri çeþitlidir. Literatürde bu biçimler a) Silahlý aksiyon,
b) Silahlý aksiyonun dýþýndaki mücadele biçimleri diye iki baþlýkta mütalâa edilirler. Devrimci sürecin evrim ve devrim diye kesin çizgilerle
ayrýldýðý ülkelerdeki Marksist-Leninist
partiler daima bu iki mücadele biçiminin birisini bu iki evreye göre temel ötekini ise ona tabi (tali) olarak
seçerler.
Devrim için uzun ve dolambaçlý
halk savaþýnýn zorunlu bir durak olduðu, emperyalist hegemonya altýndaki geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin somut pratikleri, devrimci sürecin bu
evreleri arasýndaki iliþkide deðiþiklik
yapmýþtýr.
Bu tip ülkelerde devrim aþamasý
kýsa bir aþama deðil, oldukça uzun
bir aþamadýr. Evrim aþamasýnýn nerede bittiðini, devrim aþamasýnýn ise
nerede baþladýðýný tespit etmek fiilen imkansýzdýr. Her iki aþama iç
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içe girmiþtir.*
Emperyalist hegemonya altýndaki geribýraktýrýlmýþ ülkelerde evrim ve devrim aþamalarýnýn iç içe geçmesi, silahlý aksiyon
(eylem) yöntemleri ile barýþçýl yöntemlerin
birlikte kullanýlmasýnýn koþullarýnýn varlýðý
demektir.
Diyalektik bir bütünlük içinde ele alýnan bu yöntemler, birincil ve ikincil (temel
ve tali) yöntemler olarak belirlenir ve bu
belirlemeye göre devrimci mücadelenin
nasýl yürütüleceði, bu süreçte hangi mücadelelerin verileceði, kýsacasý devrim stratejisi saptanýr. Devrim stratejisi saptandýktan
sonra, herþey, zafer ve yenilgi bu stratejinin prati- ðe uygulanmasýna baðlýdýr.
Devrimci mücadele ve devrimci görevler, devrim stratejisi çerçevesinde ele alýnýp belirlenirken, soldaki her türlü
ideolojik-politik farklýlaþmalar ve ayrýþmalar
da dev- rim stratejisi çerçevesinde ortaya çýkar. Oportünizme, revizyonizme ve
legalizme karþý ideolojik mücadele de, her
zaman ve her durumda devrim stratejisi
temelinde ve çerçevesinde yürütülen bir
mücadeledir.
Buraya kadar herþey Marksist-Leninist
dil ve terminolojiyle ifade edilmiþtir. Ancak
SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda, artýk
SBKP revizyonizminin sadýk izleyicisi olan
siyasi örgütlenmeler mevcut deðildir. Ülkemiz somutunda ifade edersek, artýk eskisi
gibi TÝP, TSÝP, TKP gibi adlarý ve sanlarý bilinen, revizyonist çizgileri belirgin örgütlenmeler bulunmamaktadýr. SBKP revizyonizminin sadýk izleyicileri büyük ölçüde daðýl-mýþtýr. Büyük çoðunluðu örgütsüzleþirken,
bazýlarý deðiþik örgütlenmeler içinde yer
almýþlardýr. Kimileri bir süreliðine ÖDP içinde yer almýþken, bazýlarý SÝP-TKP olarak
kendilerini örgütlemeye çalýþmýþlardýr.
SBKP gibi yönetim ve yönelim merkezinin ortadan kalkmasýyla birlikte revizyonist kesimde ortaya çýkan daðýnýklýk, kaçýnýlmaz olarak eklektizmi egemen kýlmýþtýr.
Artýk hiçbir revizyonist, SBKP dönemindeki gibi, belirgin ve açýk bir çizgiyi savunmamaktadýr. Pragmatizm, biz yaptýk, olducu oportünizm baþat durumdadýr. Eyyamcýlýk, popülizm, günü kurtarma her türlü revizyonistin ve oportünistin ortak özelliði haline gelmiþtir. Bir baþka tanýmla, kla* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.

sik revizyonist çizgi ortadan kaybolurken,
revizyonistler ile oportünistler arasýndaki sýnýr çizgileri de silinmiþtir. Bu nedenle, eski
tüfekler denilen revizyonistler ve oportünistler ayný çatý altýnda bir araya gelebilmekte ve aralarýnda hiçbir farklýlýk yokmuþcasýna birlikte bulunabilmektedirler.
Ayný þekilde oportünizm de, artýk eskisi gibi legal ya da illegal, silahlý ya da barýþçý mücadele biçimleri çerçevesinde ortaya
çýkan bir olgu olmaktan çýkmýþtýr. Mao Zedung düþüncesinin kendi içindeki evrimi,
üç dünya teorisi ve ardýndan Enver Hocacýlýk vb. geliþmeler sonucunda maoizmin
ortaya çýkýþýyla, oportünist saflarda geniþleme meydana gelmiþtir. MLKP örneðinde
olduðu gibi, eski maoist ve Enver Hocacýlar, maoizmmi tümüyle reddettiklerini
söyleyerek (ama ayný kesinlikte Enver Hocacýlýðý reddettiklerini söylemeyerek) oportünizm saflarýna katýlmýþlardýr.
12 Eylül öncesinin DY, KSD gibi oportünistleri de açýk biçimde legalizme yönelerek, geçmiþle olan tüm baðlarýný ve iliþkilerini kesmiþlerdir.
Bugün ülkemiz solunda belli ve belirgin bir devrim stratejisine, devrimci çizgiye sahip olan örgütlenmeler, ne yazýk ki bir
elin iki parmaðý kadar bile bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla kimin hangi stratejiyi ya da
çizgiyi savunduðu belirsizleþmiþtir. Bu belirsizlik ortamýnda, kimin ne olduðu da saptanamaz hale gelmiþtir.
Bu durumu daha açýk ve somut olarak
anlayabilmek için, sol medya ifadeleriyle
siyasi partiler, devrimci yapýlar ve kitle örgütlerine bakmak yeterli olacaktýr. Herhangi bir sýralamaya tabi tutmaksýzýn sol medyada yer alan siyasi partiler, devrimci yapýlar ve kitle örgütlerinin bazýlarý þunlardýr:
BDSP, HKP, Alýnteri, ESP, HÖC, Kaldýraç, TKP (SÝP), DTP, EMEP, ÖDP, SDP, Öðrenci Kolektifleri, Partizan, EMEP, Odak,
EHP, BDSP, Halkevleri, TÖP, SEH, Barikat,
SODAP, DKH, Halkýn Birliði, MLKP, TKP/ML,
MKP, TKÝP, TÝKB, DHKP-C, Direniþ Hareketi, TKEP/L, Sendika.org vs..
Bunlarýn kaçýnýn siyasi parti, kaçýnýn
devrimci yapý olduðunu saptayabilmek
için bilinen bir ölçü de bulunmamaktadýr.
Eðer mevcut siyasi partiler yasasý esas alýnacak olursa, ÖDP, SDP, EMEP, DTP, TKP,
HKP siyasi partiler kategorisinde yer almaktadýr. TKEP/L, TÝKB, DHKP-C, TKÝP,
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MKP, MLKP, TKP/ML, HB, DH, SEH devrimci yapýlar kategorisini oluþtururken,
Halkevleri vb. gibi kalanlarý ise, kitle örgütleri ya da deðiþik yapýlarýn ayrýþmalarýyla ortaya çýkmýþ diðer yapýlar olmaktadýr.
Düzenin siyasi partiler yasasýna uygun
olarak kurulmuþ olan ÖDP, SDP, EMEP,
DTP, TKP, HKP açýsýndan belli ve belirgin
bir devrim anlayýþý, devrim stratejisi yasalar nedeniyle zaten söz konusu bile edilememektedir. ÖDPnin eski DY oportünizminin devamý olmasý, SDPnin eski KSD vb.
oportünistlerden oluþmasý, EMEPin eski
TDKPli unsurlardan oluþmasý, TKPnin Y.
Küçükçü SÝPçilerin partisi olmasý, HKPnin Dr. Kývýlcýmlý düþüncelerini savunuyor
görünmesi, DTPnin legal Kürt partisi olmasý, sadece tarih olmaktan baþka bir anlama sahip deðildir.
Devrimci yapýlarýn büyük çoðunluðu,
dünden bugüne eski isimlerini ve sýfatlarýný korumakla birlikte, artýk eski çizgilerine
ve mücadelelerine fazlaca gönderme yapmak durumunda deðillerdir. Özellikle Mao
Zedung düþüncesinden gelen, sovyet sosyal emperyalizm teorisinin savunucusu
olan devrimci yapýlar (TÝKB, TKÝP, MKP,
TKP/ML, HB, MLKP) Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýyla birlikte ayýrýcý özelliklerini yitirmiþler, þekilsizleþmiþlerdir. THKP-Cnin
mirasçýsý biziz söylemini kullanan DHKPC, TKEPin içinden çýkan TKEP/L, MLSPB
kökenli Barikat çevresi geçirdikleri içsel
dönüþümleriyle miraslarýna ve kökenlerine baðlý olmayan bir yöne savrulmuþlardýr.
Yine de tüm bu siyasi partiler ve devrimci yapýlarýn subjektif niyetlerinin devrime yönelik olduðu, kimisinin devrimin
olmasýný, kimisinin devrimin yapýlmasýný
subjektif olarak istedikleri söylenebilir. Bu
nedenle, hepsinin kitleleri bilinçlendirmek
ve örgütlemek diye bir sorunlarý olduðu
varsayýlabilir.
Bu varsayýmdan yola çýkarsak, subjektif niyet olarak her birinin kitlelerle temas
kurmak, kitlelerin içinde çalýþmak diye bir
sorunlarý olacaðý da açýktýr. Bu varsayým
çerçevesinde þu sorular yanýtlanmak zorundadýr:
Kitlelerle temas kurmanýn, geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý ile
onlarý devrim saflarýna kazanmanýn temel

mücadele yöntemi nedir? Halký devrim
saflarýna çekmek için hangi mücadele metodu temel olarak seçilmiþtir? Geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn temel aracý hangi mücadele biçimi olacaktýr?
Emperyalizmin gizli iþgali altýnda olan ülkemizde emperyalizm ve oligarþiye karþý mücadele nasýl yürütülecektir? Oligarþi ile halkýn memnuniyetsizliði ve bilinçsiz tepkileri
arasýnda kurulmuþ olan suni denge hangi
mücadele biçimi temel alýnarak bozulacaktýr?
Mahir Çayan yoldaþýn açýk biçimde ifade ettiði gibi, devrimci çizgi ile oportünist
çizgiyi, devrimci teoriyi, ortodoks ideolojik-politik söz ebeliðinden ayýrt eden temel
ölçü buradadýr.
Yine Mahir Çayan yoldaþýn Kesintisiz
Devrim II-IIIde ortaya koyduðu gibi, geçmiþte devrimci mücadeleyi, yaþadýðýmýz
dönemde, evrim ve devrim aþamalarý diye
kesin çizgilerle ayýran, uluslararasý revizyonizmin, pasifizmin bu soruya cevabý þudur:
Kitlelerin içine girerek, kitlelerin
acil gereksinmeleri etrafýnda, kitleleri
örgütleyip, eyleme sokma ve kitlelere siyasi bilinç götürüp örgütleme,
yani emekçi kitlelerin ekonomik ve
demokratik hak ve istemleri etrafýnda kitleleri örgütleyip, siyasi hedefe
yönlendirme.
Her türden oportünist, revizyonist parti ve yapýlarýn geçmiþteki çizgileri öz olarak böyleydi.
Bu çizginin kitle çalýþmasý, kitlelerin
ekonomik ve demokratik hak ve istemleri
etrafýnda dernek, sendika vb. kitle örgütlenmeleri oluþturmak, bu örgütlenmeler
aracýlýðýyla ekonomik-demokratik mücadeleyi yürütmek ve bu mücadele içinde sendika, dernek vb. içinde ya da haftalýk yayýnlarla kitleleri siyasi olarak bilinçlendirme
ve örgütleme olarak özetlenebilir.
Bu yol oligarþik diktatörlük ile halktan
gelen baský arasýnda kurulmuþ olan suni
dengeyi bozacak yerde onu devam ettirecektir. (Che)
Evet, devam ettirecektir. Elbette
bu yoldan gidildiðinde de görünüþte
bazý ilerlemeler olacaktýr. Ancak bu
yolun savunucularý, giderek baþlangýçta savaþçý niteliklere sahip olsalar bile, bu niteliklerini kaybedecek,
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yozlaþacak ve giderek bürokratlaþacaklardýr. Yitirilen devrimci öz ve de
pasifize edilmiþ beþ-on emekçi; iþte
bu görüþün yolu basitleþtirilince budur.
Bu mücadele biçimini temel alan
örgütler giderek, devrimci milliyetçilerin koltuðu altýna girecek ve onlarýn yönetiminin ülkede demokratik
hak ve özgürlükleri saðlayacaðýný ve
bu ortamda da, ekonomik ve demokratik mücadelelerin etrafýnda
kitleleri örgütleyip bilinçlendireceklerini düþüneceklerdir.*
Yaþanýlan tarihsel süreç, bu saptamanýn
doðruluðunu açýkça göstermiþtir.
Ancak tarihsel sürecin ne gösterdiði hiçbir zaman oportünistleri ve revizyonistleri
ilgilendirmemiþtir. Onlar yine ayný mantýkla
ayný kitle çalýþmasý ile yollarýna devam etmiþlerdir.
Bugün yukarda adlarýný sýraladýðýmýz
siyasi partiler ve devrimci yapýlar ayný
kitle çalýþmasý içinde bulunmaktadýrlar.
Geçmiþten farklarý ise, bu kitle çalýþmasýnýn sonuçlarýna iliþkindir.
Geçmiþte bu kitle çalýþmasýnýn bir
amacý, devrim adý verilen bir amacý olduðu
için, devrimin nasýl yapýlacaðýna iliþkin bir
anlayýþ da söz konusuydu. Bu nedenle, bu
oportünist ve revizyonist yapýlar bu kitle
çalýþmasý sonucunda kitleleri bilinçlendirip örgütlediklerinde siyasi iktidarý nasýl ele
geçireceklerine iliþkin bir yol, yöntem
sahibiydiler. Bu yol, her zaman açýk biçimde ifade edilmese de, Sovyetik ayaklanmaydý.
1917 Ekim Devrimi gibi ayaklanma ile
iktidarýn ele geçirilmesini savunan eski
oportünist ve revizyonistlerin tüm kitle çalýþmasý, bu ayaklanmanýn öznel koþullarýný
oluþturmak ve nesnel koþullarýnýn olgunlaþmasýný beklemekten ibaretti. Doðal olarak
tüm dikkatleri 1917 Ekim Devrimine yönelmiþti, Ekim Devriminin hangi koþullarda ve
nasýl yapýldýðýna yönelikti.
Ortada zafere ulaþmýþ bir devrimci yöntem bulunduðundan, zaman ve mekan
kavramlarý dikkate alýnmaksýzýn Ekim Devriminin geliþim çizgisi ve kitle çalýþmasý olduðu gibi alýnmýþ, taklit edilmiþtir.
Ardýndan Mao Zedung düþüncesi ithal
* Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.

edildi. Bu kez de zafere ulaþmýþ bir devrim
ve devrimci yol bulunuyordu: Çin Devrimi.
Yine zaman ve mekan kavramlarý dikkate
alýnmaksýzýn, Çin Devriminin yolu, çizgisi,
teorisi olduðu gibi alýnýp savunulmaya baþlandý. Sovyetik ayaklanma savunucusu SBKP yandaþý TKPnin karþýsýna sovyet sosyal emperyalizmi teorisiyle özelleþtirilmiþ
halk savaþý savunucularý çýktý. D. Perinçekin TÝÝKP ve onun içinden çýkan TKP/
ML bu çizginin örgütleri olarak tarih sahnesinde yerlerini aldýlar. Daha sonraki yýllarda TDKP, TÝKB, HB, HY, Partizan örgütleri oluþtu. Ancak TDKP ve TÝKB sovyet
sosyal emperyalizmi teorisini savunmakla
birlikte açýktan halk savaþý çizgisini reddettiklerini açýkladýlar. Bu örgütlerin yeni çizgileri Sovyetik ayaklanma oldu. TKP/ML
saflarýnda ortaya çýkan ayrýþmalarla HB,
DHB vb. yapýlar halk savaþýný reddederek
sovyetik ayaklanmanýn orijinal biçimlerini savunur hale geldiðinde, klasik haliyle
Çin Devriminin izleyicisi olarak sadece
TKP/ML kalmýþ oldu.
Bir kez daha solda sovyetik ayaklanma
yandaþlarý tartýþmasýz bir üstünlüðe sahip
oldular.
Zafere eriþmiþ üçüncü devrim ise, Küba
Devrimiydi.
Küba Devrimi, Latin-Amerika baþta olmak üzere dünyanýn pek çok yerinde SBKP-ÇKP çizgileri arasýna sýkýþtýrýlmýþ dünya
devrimci hareketi için yeni bir çýkýþ noktasýný oluþturdu. SBKP revizyonizmine olduðu
kadar ÇKPnin sosyal emperyalizm teorisine karþý ideolojik bir tutum takýnan bu
yeni çizgi, halk savaþýnýn devrimde zorunlu bir aþama olduðundan yola çýkarak, halk
savaþýnýn öncü savaþý aþamasýndan geçecek bir gerilla savaþýyla baþlatýlabileceðini
ortaya koydu. Ülkemiz somutunda THKO
ve THKP-C bu çizginin örgütleri olarak ortaya çýktý.
THKOnun 1972 sonrasýnda fiilen ortadan kalkmasý ve eski kadrolarýnýn TDKP ve
TKEP içinde yer almasýyla, bu çizginin tek
temsilcisi ve savunucusu olarak THKP-C
kalmýþtýr.
Kýzýldere sonrasýnda THKP-Cnin merkezi örgütlenmesinin olmamasý sonucu deðiþik örgütlenmeler ortaya çýktý. DY, KSD,
HDÖ bu örgütlenmelerin belli baþlýlarý oldular. Daha sonra DS ve MLSPB örgütlenmeleri ortaya çýktý.
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KSD, açýk ve net biçimde öncü savaþýný
reddederek sovyetik ayaklanma saflarýna
geçerken, DY, önce THKP-Cnin mücadelesinin yaratmýþ olduðu etkiyi kitle örgütleri içinde örgütleyerek öncü savaþýna baþlanýlacaðýný ileri sürerek, THKP-C çizgisini
revize etti. Böylece DY, revizyonizmin klasik kitle çalýþmasý anlayýþýnýn sürdürücüsü
olarak ortaya çýktý. DS ise, DY oportünizminin tüm görüþlerini benimsemekle birlikte, varolan örgütlenmiþ güçle silahlý eylemlerin yapýlmasýný savunarak DYden ayrýldý.
Böylece solda sovyetik ayaklanmayla
doðrudan baðlantýlandýrýlmýþ olsun ya da
olmasýn, klasik revizyonist ve oportünist
kitle çalýþmasý anlayýþý egemenlik kurdu.
Bugüne gelindiðinde, klasik kitle çalýþmasý ile sovyetik ayaklanma arasýnda açýk
ve net baðlantý kuran, bunu stratejik çizgi
olarak tanýmlayan revizyonist ve oportünist
örgütlenme yok gibidir. Bunun yerini, günü geldiðinde gereði nasýl olsa yapýlacaktýr türünden bir kendiliðindenciliðe tabi kýlýnmýþ kitle çalýþmasý almýþtýr. Klasik revizyonist kitle çalýþmasý anlayýþý, günümüzde legal ya da illegal, silahlý ya da legalist her türden sol örgütlenmenin ortak
paydasý haline gelmiþtir.
Artýk tek bir þey vardýr:
Kitlelerin içine girerek, kitlelerin
acil gereksinmeleri etrafýnda, kitleleri
örgütleyip, eyleme sokma ve kitlelere siyasi bilinç götürüp örgütleme,
yani emekçi kitlelerin ekonomik ve
demokratik hak ve istemleri etrafýnda kitleleri örgütleyip, siyasi hedefe
yönlendirme.
Böylesi bir kitle çalýþmasý, belirgin bir
amaca (isterse sovyetik ayaklanma olsun)
sahip olmadýðý için, umudu büyütmek
söylemleriyle birleþtirilerek, ne zaman ve
nasýl geleceði bilinmeyen bir uygun ortama kadar iþlerin idare edilmesine dönüþmüþtür. 12 Eylül sonrasýndaki depolitizasyon ortamýnda kitlelerin ekonomik ve
demokratik hak ve istemler etrafýnda mücadelesi geliþmediðinden, kitle çalýþmasý
giderek apolitik iliþkiler çerçevesinde insan
iliþkilerine dönüþmüþ ya da yozlaþmaya
karþý savaþ gibi söylemlerle kültürel etkinlikler halini almýþtýr.
Bu kitle çalýþmasý, isterse legal olanaklardan yararlanmak adýna yapýlýyor ol-

sun, her durumda deðiþik adla bir dizi kitle örgütlenmesi ya da moda ifadesiyle insiyatifler, platformlar kurulmasýna yönelmiþtir. Kitlelerin ekonomik-demokratik hak
ve istemleri etrafýnda örgütlenmesi amaç
haline geldikçe, akla gelebilen ve saptanabilen her türlü haklar ve özgürlükler istemi, bir kitle örgütü, platformu, insiyatifi vb. oluþturulmasýnýn dayanaðý olmuþtur.
DS (DHKP-C) gibi, bu tür ekonomik-demokratik hak ve istemler çerçevesindeki
oluþturduklarý örgütlenmeleri (sadece isim
olarak oluþturulmuþ olsalar da) HÖC þeklinde merkezileþtirmeye çalýþýlmýþsa da, her
durumda her hak ve istem ayrý örgütlenmeler doðurmaktadýr. Üstelik her siyasi
parti ve devrimci yapý, ayný hak ve istem
çerçevesinde kendine baðlý kitle örgütleri üretmektedir.
Kitlelerin depolotizasyonunun kýrýlamadýðý, kitle mücadelelerinin geliþmediði günümüz koþullarýnda bu türden kitle örgütleri küçük gruplaþmalarýn arkadaþ iliþkilerinin ötesine geçememektedir. Bu dar ve
küçük arkadaþ gruplarýna dayanan insiyatifler, platformlar, kitle örgütleri kaçýnýlmaz olarak kitlesel ölçekte eylemler örgütleme yeteneðine de sahip deðildir. Ýþte
bu dar ve küçük arkadaþ gruplarýyla sürdürülen kitle çalýþmasý, eylemlerde Greenpeaceleþmenin maddi ortamýný yaratmýþtýr.
Ýnsiyatif, platform, dernek vb. adlarla ortaya çýkan küçük gruplarýn Greenpeaceleþmiþ eylemleri, 3-5 kiþilik gruplarla medyanýn dikkatini çekici eylemler
düzenlemek, pankart asmak, protesto edilen yerlere kendini zincirlemek þeklinde ortaya çýkmaktadýr.
Þüphesiz bu türden eylemler (ya da
etkinlikler) haberleri magazinleþtirmiþ
medyada yer bulmakta güçlük çekmemektedir ve yer buldukça da sürdürülebilir hale gelmektedir.
Son birkaç ayýn olaylarýna bakýldýðýnda,
Greenpeaceleþtirilmiþ eylemlere sýkça rastlanýlmaktadýr. Örneðin dört kiþi 30 Aðustos
törenlerinde öðrenci kolektifi adýyla pankart açmýþ; üç halkevci kadýn halkevi
logolu turuncu eþarplarýyla kendilerini meclis bahçesine zincirlemiþ, Taksim meydanýndaki Burger Kinge pankart asýlmýþtýr.
Zorla kendilerini gözaltýna aldýrtan göste-
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riciler ortaya çýkmýþtýr. Greenpeaceleþme
öylesine boyutlara ulaþmýþtýr ki, 4-5 ya da
8-10 kiþilik gruplar halinde bir yerlerde toplanýp slogan atmak (ve attýklarý sloganlarý
karýþtýrmak) medyanýn magazin haberlerinin konusu haline gelebilmiþtir.*
Eylemlerin Greenpeaceleþmesinin en
önemli sonuçlarýndan birisi, eyleme katýlanlarýn oligarþinin zor güçleri karþýsýnda
savunmasýz ve çaresiz býrakýlmýþ olmasýdýr.
Eylemcilere ne kadar hoþgörü gösterileceði, ne kadar zor kullanýlacaðý, tümüyle oligarþinin zor güçlerinin insafýna kalmýþtýr. Bu
insaf da, eylem yerinde bulunan medya
kameralarýnýn sayýsýyla belirlenmektedir.
Emperyalist hegemonya altýndaki bizim
gibi ülkelerde, oligarþinin siyasal zoru, her
zaman ve her yerde sürekli gündemdedir.
Eylemlerin Greenpeaceleþtirilmesi, eyleme
katýlanlarýn oligarþinin siyasal zoruyla karþý
karþýya gelmeyecekleri önyargýsýnýn yerleþmesine hizmet eder.
Ýkinci olarak, bu tür eylemler, kitle çalýþmasýný olabildiðince daraltan, kitlesel katýlýmý sadece güç gösterisi olarak ele alan
anlayýþýn medyatik reklam amacýnýn ürünüdür.
Üçüncü olarak, oligarþinin demokrasi
demagojisi için kullanýlabilir bir araç yaratmaktadýr. Öyle ki, TÝSK-AB toplantýsýnda
halk kültür merkezleri adýna eylem koyan üç eylemciye karþý gösterilen demok* Burada keyfiyetten söz edilebilir. Ýsteyen, istediði eylem biçimini seçmekte ve yapmakta özgürdür. Doðal olarak herkes seçtiði eylem biçiminin sonuçlarýna da katlanmak durumundadýr. Özgür ve
demokratik bir ülkede baþka türlü olmasý da elbette beklenemez! Dýþtan yapýlabilecek eleþtiriler,
böylesi bir ülkede ister istemez uyarý niteliði taþýyacaktýr. Nispi demokratik ortamýn varlýðý bu tür eylemler için bir gerekçe olarak ileri sürülebilirse de,
bunun kendine özgü koþullarý önemsenmez. Yine
de oligarþik yönetime alternatif silahlý devrimci bir
gücün ortaya çýktýðý ya da çýkma koþullarýnýn olgunlaþtýðý durumlarda, oligarþinin siyasal zoru bu tür eylemlerde de maddeleþir ve görünür hale gelir.
** Meral Tamer, Milliyetteki köþe yazýsýnda olayý
þöyle aktarýr: TÝSK'in Baþkaný Tuðrul Kutadgobilik
konuþmasýna yeni baþlamýþtý: 1990da Türkiyede
her 3 kadýndan 1i çalýþma hayatýndayken, bugün
ancak her 4 kadýndan biri çalýþma hayatýnda kendine yer bulabilmektedir diyecekti ki, lafýný tamamlayamadan tam ensemde bir hareketlenme oldu.
Genç bir hemcinsim ayaða fýrlayýp heyecanla Sizin
yüzünüzden, sorumlusu sizlersiniz diye baðýrdý... Korumalar protestocu 3 genç kadýný durdurmaya çalýþýrken, Kutadgobilik kürsüden belki 10 kez Lütfen

ratik hoþgörü bunun en tipik örneðidir.**
Dördüncü olarak, Greenpeaceleþtirilmiþ
eylemler, Chenin sözüyle ifade edersek,
barýþçýl usullerle örgütlenmiþ kitle savaþlarý
umudunu yaratarak gerilla savaþlarýný frenler, dolayýsýyla, legalizmi meþrulaþtýrýr. Günümüzde bu tür eylemlerin hoþgörüyle
karþýlanmasýnýn temelinde bu gerçek yatar.
Bir yandan eylemler Greenpeaceleþirken, diðer yandan bu duruma karþýtmýþçasýna merkezi eylemler adý altýnda tüm
güçleri bir þehirde ve bir yerde toplayarak güç gösterisi yapma eylemleri geliþtirilmiþtir. Düzen politikacýlarýnýn çok iyi bildikleri bindirilmiþ kýtalarla mitingler düzenleyerek sayýsal çokluk gösterileri yapmak, geliþen siyasal olaylarýn ve bu olaylara karþý gösterilen tepkilerin amacýný aþacak boyutlara ulaþmýþtýr.
Bu tür bindirilmiþ kýtalarla mitingler
düzenleyenler (SÝP-TKP gibi), hemen her
durumda kendi kitlesini diðerlerinden
ayýrmaya özen gösterirken, ayný zamanda
oligarþinin siyasal zoruyla karþý karþýya gelmelerini engellemek amacýyla alabildiðine
göstermelik yöntemler icat etmektedirler.
Ama bu uzlaþmacý tutumlarýný gizlemek
için de, en keskin sloganlarý (iþçi sýnýfý ayaða kalktý gibi) icat etmekten geri kalmamaktadýrlar.***
Bütün bunlar, açýk ve net biçimde solda legalizmin ve oportünizmin egemenliðinin bir sonucudur. Emperyalizme baðýmlý,
emperyalist hegemonya altýnda olan bir
ülkede, bu ve benzeri eylemler, her duengellemeyin, arkadaþýmýzýn söyleyeceklerini sonuna kadar dinleyelim diye adeta yalvardý, ama baþarýlý olamadý. Korumalar, TV kameralarýnýn eþliðinde
3 genç hanýmý yaka paça götürürken, Kutadgobilik
kürsüden protestocularýn mesajlarýna da zirvenin
tüm tebliðlerinin toplanacaðý kitapta yer verileceðini
vaat ederek aynen þöyle dedi: Kadýn haklarýyla ilgili bu deðerli arkadaþýmýn tepkilerini fevkalade normal karþýlýyorum. Kendisine zirvemize katýldýðý için
teþekkür ediyorum. (12 Þubat 2006)
*** Oportünizm bukalemun gibidir. Çeþitli kýlýklara bürünerek sosyalist hareket içinde ortaya çýkar.
Oportünizmin kýlýk kýyafetini o ülkenin ekonomik ve
sosyal bünyesi, iþçi sýnýfýnýn politik bilinç ve örgütlenme seviyesi, kýsaca ülkenin içinde bulunduðu
devrimci aþamanýn niteliði belirler. Ancak her çeþit
oportünizm proletaryanýn devrimci potansiyeline
inanmamaya dayanýr. Genellikle sað oportünizmin
temelinde korkaklýk, azimsizlik, ve proletaryanýn
devrimci zaferine inanmamak yatar. Bu yanlarýný
örtmek için o, en keskin gözükmek zorundadýr.
(Mahir Çayan, Yeni Oportünizmin Niteliði Üzerine.)
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rumda devrimci mücadelenin geliþiminin
en önemli engellerinden birisidir.
Bizim gibi emperyalist hegemonya altýndaki bütün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
milli kriz, tam anlamý ile olgunlaþmýþ olmasa bile mevcuttur. Bu ise devrim durumunun sürekli var olmasý, evrim ve devrim
aþamalarýnýn iç içe geçmesi, bir baþka deyiþle, silahlý eylemin nesnel koþullarýnýn
mevcudiyeti demektir.
Bu nesnel koþullarda, devrim aþamasýna iliþkin çalýþmalarý ve görevleri kendiliðinden olgunlaþacak milli kriz koþullarýna
havale ederek, evrim aþamasý çalýþma tarzýný mutlaklaþtýrmak ve bir türlü olgunlaþmayan milli krizi bekleyerek yeni eylem
biçimleri icat etmek, devrimci unsurlarý ve
kitleleri aldatmaktan baþka bir anlama gelmemektedir.
Evet, bugün devrimci mücadele, tarihinin en alt düzeyinde bulunmaktadýr. Sendikalar sürekli güç kaybetmekte, demokratik kitle örgütlenmeleri sadece devrimcilerin bir araya geldikleri yerler olarak kalmaktadýr. Kitleler en basit ve en güncel sorunlarýna bile kayýtsýz kalabilmektedir. Yapýlan
silahlý eylemler (ki asla silahlý propaganda
deðildir) Greenpeaceleþtirilmiþ eylemler
kadar da etki yaratamamaktadýr. Bölünmüþ
ve ayrýþmýþ solun toplam gücü, bindirilmiþ
kýtalarla bile yirmi-otuz bini geçememektedir.
Þüphesiz solun durumuna ve bunun nedenlerine iliþkin çok þeyler söylenebilir. Ancak söylenecek herþey, yukarda özetlediðimiz durumun onaylanmasýndan baþka bir
anlama gelmeyecektir.
Görülmeyen, bilinmeyen, legalizmin tümüyle bilinemez hale getirdiði en temel olgu ise, halkýn mevcut düzene karþý tepkileri
ile oligarþi arasýnda kurulmuþ olan suni
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dengedir.
Suni denge kavranýlmadýðý, legalizmin
suni dengenin sürdürülmesinde oynadýðý
rol önemsenmediði sürece devrimci mücadelenin geliþmesinden ve geliþtirilmesinden söz etmek olanaksýzdýr.
Bugün legalizmin kitle çalýþmasý, oligarþinin suni dengeyi koruyabildiði oranda
varolmaktadýr. Bu nedenle, suni dengeyi
bozmaya yönelik mücadele, ayný zamanda legalizme karþý yürütülecek ideolojik
mücadeleyi de içerir. Bu mücadelede legalizmin günü kurtarmaya yönelik eylem biçimlerinin niteliðinin teþhir edilmesi özel
ve güncel öneme sahiptir.
Ancak legalizmin eylem biçimlerinin
pasifize edici özelliðinden yola çýkarak,
ekonomik-demokratik mücadelede kitlelerin oligarþinin zor güçleriyle çatýþtýrýlmasý
gerektiði sonucu çýkartýlamaz. Böyle bir
sonuç, legalizmin pasifizmine karþý çýkmak
adýna saðdan sola savrulmak demektir.
Ekonomik-demokratik mücadele her durumda mevcut düzenin yasal sýnýrlarý içinde ortaya çýkar ve giderek bu yasal sýnýrlarý
aþar, politik iktidarýn ele geçirilmesi mücadelesiyle birleþir. Bu süreçte, silahla kontrol altýna alýnamayan kitle hareketlerini düzenin sýnýrlarýný aþmaya zorlamak, kitleleri
oligarþinin açýk zoruyla yüz yüze býrakýr,
katliama uðramalarýna yol açmaktan baþka
bir sonuç vermez. Sað-pasifizmin alternatifi sol-aktivizm deðildir. Yapýlmasý gereken,
bir yandan legalizmin niteliðini teþhir ederken, diðer yandan suni dengeyi bozmaya
yönelik politikleþmiþ askeri savaþýn ne olduðu, nasýl yürütülmesi gerektiði ortaya konulmalý ve bu savaþ örgütlenerek, devrimci
stratejiye uygun olarak yürütülmelidir. Devrim mücadelesinin geliþmesinin ve zafere
ulaþmasýnýn tek yolu budur.
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LEVENT ERTÜMER

1959/BERGAMA
14 EYLÜL 1977/BERGAMA

LEVENT ERTÜMER ve FARUK AÇÝL yoldaþlar, 1977 yýlýnda THKP-C/HDÖ üyesi olarak örgütsel faaliyette bulundular. 14 Eylül 1977 günü faþist
milislere yönelik silahlý eylem hazýrlýðý sýrasýnda
yanlarýnda bulunan bombalarýn patlamasý üzerine
yaþamlarýný yitirdiler.

FARUK AÇÝL

1959/BERGAMA
14 EYLÜL 1977/BERGAMA

ZÝYA ERDÖNMEZ

1954 SÝVAS/KANGAL
17 EKÝM 1980 ÝSTANBUL/KADIKÖY
1954 Sivas/Kangal doðumlu Ziya yoldaþ, 1973
yýlýnda Ýstanbul Ýktisat Fakültesine giriþiyle devrimci
mücadeleye aktif olarak katýlmýþtýr. 1973-76 arasýnda öðrenci hareketi içinde çalýþmýþ ve 1974 yýlýnda AÖSne yönelik faþist saldýrýlarda yaralanmýþtýr.
1975-76 döneminde ÝYÖKD Yönetim Kurulu üyesi
olarak çalýþmýþ ve 1977de THKP-C/HDÖnin Öncü
Savaþýna baþlamasýyla birlikte profesyonel kadro
olarak devrimci savaþa katýlmýþtýr. 1979 sonlarýnda THKP-C/HDÖ-Ýstanbul Ýl Komitesi üyeliðine getirilmiþ ve 1980de Genel Komite üyesi olmuþtur.
17 Ekim 1980 günü Kadýköy Nüfus Dairesinin basýlmasý eylemi sýrasýnda oligarþinin resmi zor güçleriyle girdiði çatýþmada katledilmiþtir.

!#

KURTULUÞ CEPHESÝ Eylül-Ekim 2006

SERDAR SOYERGÝN
1960/ADANA
26 EKÝM 1980/ADANA
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1960 yýlýnda Adanada doðdu. Faþist milis saldýrýlarýn yoðunlaþtýðý bir
dönemde, lisede devrimci mücadeleye katýlmýþtýr. Liseden sonra Adana
Eðitim Enstitüsüne girmiþ ve burada THKP-C/HDÖnin örgütsel faaliyetleriyle tanýþmýþtýr. 1979 yýlýnda THKP-C/HDÖ üyesi olarak okul ve mahalle
iliþkilerinde çalýþmýþ ve 1979 ortalarýnda Adana Çukobirlik Yað Fabrikasýna
iþçi olarak girerek, sendikal çalýþmalarýn örgütlenmesine katýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýndaki etkinliði, sarý sendikacýlar tarafýndan etkisizleþtirilmek amacýyla
polise ihbar edilmiþ ve bir süre polis tarafýndan gözaltýna alýnmýþtýr. 1980
baþýndan itibaren polis tarafýndan aranmasý üzerine, illegal örgütsel faaliyette bulunmakla görevlendirilmiþtir.
14 Eylül 1980 günü Süleyman AYDEMÝR yoldaþla birlikte gerçekleþtirdikleri cezalandýrma eylemi sonrasýnda oligarþinin resmi zor güçleriyle silahlý
çatýþmaya girmiþler ve çatýþmada bir tank yüzbaþýsýný öldürmüþlerdir. Serdar
yoldaþ, çatýþma sýrasýnda aldýðý iki kurþun yarasý sonucu oligarþinin eline
tutsak düþmüþtür.
Olayda bir yüzbaþýnýn öldürülmesi nedeniyle 12 Eylül faþist askeri yönetimi çýlgýna dönmüþ, halka ve devrimcilere duyduklarý bütün kinlerini Serdar
yoldaþýn yargýlanmasýnda göstermiþlerdir.
40 gün süren tüm yargý-yargýtay ve onay iþlemleri, hiç bir hukuk kuralýna uyulmaksýzýn gerçekleþtirilmiþ ve idam cezasý 25-26 Ekim 1980 gecesi
infaz edilmiþtir.
Serdar yoldaþýn son isteði, zafer günü yoldaþlarýyla birlikte içmeyi düþündüðü kahveyi, cellatlarýn gözlerinin içine bakarak içmek olmuþtur.
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Bir hedefe ulaþmak için, bir mücadele
yönteminin sözkonusu olduðunu saptýyoruz.
Ýlkin hedefi incelemeliyiz ve burada, Amerikada, silahlý mücadeleden baþka bir yöntemle iktidarý ele geçirmenin mümkün olup olmadýðýný görmeliyiz.
Barýþçý mücadele kitle hareketleri yoluyla olabilir ve özel bunalým
durumlarýnda halk güçlerinin iktidarý alacaklarý ve proletaryanýn diktatörlüðünü kuracaklarý yumuþamaya hükümetleri zorlayabilir. Teoride doðru!
Bunu Amerikan panaromasýnýn yardýmýyla araþtýrdýðýmýzda ilerdeki mantýki sonuçlara varmalýyýz! Birçok ülkede iktidar bunalýmý ve bazý öznel
koþullar da olsa, bu kýtada genellikle, kitleleri, burjuva ve toprak sahipleri
hükümetlerine karþý þiddet eylemlerine sürükleyen nesnel koþullar vardýr. Tüm koþullarýn var olduðu ülkelerde iktidarý ele geçirmek için harekete geçmemek, elbette ki doðrudan doðruya suç olurdu. Tüm koþullarýn
varolmadýðý ülkelerde ise çeþitli seçeneklerin ortaya çýkmasý ve her söz
konusu ülkeye uygulanabilir bir karara teorik tartýþmalardan varýlmasý
olaðandýr. Tarihin razý gelmediði tek þey, proletarya politikasý teorisyen
ve uygulayýcýlarýnýn hesaplarýndaki yanýlmalardýr. Hiç kimse bir öncü parti
ünvanýna, resmi bir üniversite diplomasýna olduðu gibi talip olamaz. Öncü
parti olmak, iktidar mücadelesinde iþçi sýnýfýnýn baþýnda olmak, iþçi sýnýfýný iktidarý ele geçirmeye götürmeyi ve bunun için de en kýsa yolu bulmayý bilmek demektir. Bu, devrimci partilerimizin görevidir ve hesapta
yanýlma olmamasý için analiz derin araþtýrýcý ve esaslý olmalýdýr.
Bugün Amerikada oligarþik diktayla halkýn baskýsý arasýnda bir kararsýz denge durumu gözlenmektedir. Biz, oligarþi kelimesini, feodal yapýlarýn az ya da çok baskýnlýk durumuna raðmen, her bir ülkenin burjuvazi
ve toprak sahipleri sýnýflarý arasýndaki gerici ittifakýn tanýmlanmasý için
kullanýyoruz. Bu diktalar, bütün kýsýtlamasýz sýnýf egemenliði dönemi
süresince, iþlerinin kolaylaþtýrýlmasý için kendi kendilerine verdikleri belirli bir yasallýk çerçevesi içinde vardýrlar -ama biz halkýn öneminin son
derece büyük olduðu bir aþamayý yaþamaktayýz; halk, burjuva yasallýðýnýn kapýlarýna dayanmýþtýr ve bu yasallýk, kitlelerin zorlamasýný durdurmak için kendi yaratýcýlarý tarafýndan çiðnenmek zorundadýr. Hiç þüphesiz, her zorba yasanýn utanmazca çiðnenmesi, üstelik bunun onayý
için sonradan yasa çýkarýlmasý, halk güçlerini daha büyük bir gerilime
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itmektedir. Bu yüzden, oligarþik dikta, cephesel bir çatýþma olmadan,
anayasa gerçekliðini deðiþtirmek ve proletaryayý daha da boðmak için
eski yasa hükümlerinden yararlanmaya çalýþmaktadýr. Bununla birlikte,
iþte burada çeliþki ortaya çýkmaktadýr. Halk artýk diktanýn eski ve yeni
baský önlemlerine giderek daha az katlanmakta ve onlarý yýkmaya çalýþmaktadýr. Biz hiçbir zaman burjuva devletin otoriter ve baskýcý sýnýf karakterini unutmamalýyýz. Lenin ondan þöyle sözeder:
Devlet, sýnýf çeliþkilerinin uzlaþmazlýðýnýn ürünü ve ifadesidir. Devlet, sýnýf çeliþkileri nesnel olarak nerede, ne zaman ve hangi ölçüde
uzlaþtýrýlamýyorsa orada, o zaman, o ölçüde ortaya çýkar. Öte yandan
devletin var olmasý sýnýf çeliþkilerinin uzlaþmaz olduklarýný kanýtlar.
Demek oluyor ki, sömürücü sýnýf diktasý yerine mazur gösterici tarzda kullanýldýðýnda demokrasi kelimesinin, kavramýnýn derinliðini kaybetmesine ve yalnýzca, vatandaþýn belirli, daha büyük ya da daha küçük
özgürlükleri anlamýna gelmesine izin vermemeliyiz. Kendi kendine devrimci iktidar sorusunu yöneltmeden sadece belirli bir burjuva yasallýðýnýn
eski haline getirilmesi için mücadele etmek belirli, egemen sýnýflarýn daha
önceden kurmuþ olduklarý diktatörce bir düzenin geri gelmesi için mücadele etmek demektir. Bu, ne olursa olsun, mahkuma ucunda daha az
aðýr bir gülle olan bir pranganýn vurulmasý için savaþmak demektir.
Bu tür anlaþmazlýk koþullarýnda oligarþi, kendi anlaþmalarýný, kendi
sahte demokrasisini bozmakta ve bu arada baský amacýyla kurulmuþ
üst yapýnýn yöntemlerinden yararlanmaya çalýþsa da, halka saldýrmaktadýr. Burada yeniden Leninin sorusu ortaya çýkmaktadýr: Ne Yapmalý?
Cevaplýyoruz: Þiddet, sömürücülerin ayrýcalýðý deðildir, sömürülenler de,
onu uygulayabilirler ve dahasý, uygun anda kullanmalýdýrlar.
Che Guevara
Gerilla Savaþý: Bir Yöntem
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ERÝÞ YAYINLARI
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E-Posta Adresi:
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erisyayinlari@kurtuluscephesi.org
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KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM II-III
TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI-I
MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
OLÝGARÞÝ NEDÝR?
MARKSÝZM-LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR-III
THKP-C/HDÖ VE 15 YIL
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
GRAMSCÝ ÜZERÝNE
REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU
ULUSAL SORUN ÜZERÝNE
BDS: BÝR PRAGMATÝK SAPMA
YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE
ZAFER BÝZÝM OLACAKTIR! [Ankara Davasý Savunmasý]
DEVRÝM PROGRAMLARI
RUS DEVRÝMÝNDEN ÇIKAN DERSLER
ESKÝ BÝR GERÝLLANIN EMEKÝ
PASS VE YENÝ ÇÖZÜMÜN FIRSATÇILIÐI

DEVRÝMCÝ MARÞLAR VE EZGÝLER
DÜNYADA VE TÜRKÝYEDE EKONOMÝK BUNALIM [Kurtuluþ Cephesi Seçmeler-I]
LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE [Kurtuluþ Cephesi Seçmeler-II]
TARÝHTE, GÜNÜMÜZDE VE DEVRÝMCÝ MÜCADELEDE KADINLAR

