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SSUUNNUU
S›n›flar kavgas›n›n kavurucu s›cakl›¤› ortas›nda, Teoride Do¤rultu’nun Temmuz-A¤ustos

1. say›s›yla yine birlikteyiz.
- Sermaye ve faflist rejimin, ezilen ve sömürülen emek cephesine yönelik ekonomik ve

politik sald›r›lar›n›n yo¤unlaflarak artt›¤› bu süreçte, antikapitalist, antifaflist mücadelelerin ih-
tiyaçlar›n› karfl›layabilecek, sermaye ve faflizme geri ad›mlar att›rarak yeni devrimci mevzi-
leri kazanman›n olanaklar›n› içinde bar›nd›racak devrimci araçlara, devrimci örgütlenmelere
kesin ihtiyaç vard›r. ‹stanbul Emek Platformu’nun böylesine birleflik devrimci mücadelenin
gerçek bir arac› ifllevine kavuflabilmesi görevi aç›s›ndan “‹EP ve Baflar›n›n Koflullar›” bafl-
l›¤› alt›nda, bu platformun sorunlar›n› ve yürümesi gereken yolu tart›flmaya çal›fl›yoruz.

- 1993 Çorlu Tabakhane Direniflleri Çeliflkiler Havzas› yaz›m›z, modern iflçi s›n›f›na yö-
nelik çal›flman›n, s›n›f içinde gerçek anlamda devrimci politik bir odak  olmak görevinin
bütün zamanlardan daha fazla acil bir sorun düzeyine yükseldi¤i gerçe¤i dikkate al›narak,
yak›n zaman s›n›f direnifllerinin güncel ve canl› bir deneyi olarak Çorlu iflçi direniflini der-
li toplu vermeyi amaçlad›k. ‹flçi s›n›f›n›n sermayeye karfl› mücadelesinde ö¤renilecek önem-
li bir deneyimdir Çorlu tabakhane direniflleri.

- Sermaye ve üçlü koalisyon hükümetinin, irtica ve dinsel gericili¤e karfl›, mücadele ver-
di¤i, bunda kararl›ca sonuna kadar yürünece¤i yalan ve ikiyüzlülüklerin dörtnala koflturul-
du¤u günümüzde, bu demagojiyi teflhir etmek, yalan› aç›¤a ç›karmak, iflçi s›n›f› ve emek-
çi halk kitlelerinin bilincini ayd›nlatmak amac›yla siyasal iktidarlarla, dinsel odaklar›n orga-
nik iliflkilerini gözler önüne seren Sermaye ‹ktidarlar›n›n Palazland›rd›¤› Dinsel Gericilik bafl-
l›kl› yaz›m›z, somut örneklerle sermaye-siyasal ve dinsel gericilik iliflkisini gözler önüne se-
riyor.

- Sermaye Birikimi ve Sermaye Birleflmeleri yaz›m›z, dünya ölçe¤indeki s›n›fsal ayr›fl-
may› ve sermayenin merkezileflmesini irdeliyor. Buna ba¤l› olarak iflbirlikçi tekelci Türk
holding ve sermaye gruplar› aras›ndaki birleflme, birbirlerini yutma tart›flmalar›na de¤iniyor.

- Gen Tekni¤ine ‹liflkin Ön Düflünceler, son günlerde ABD flirketlerinin DNA haritas›-
n›n ayr›nt›land›r›lmas›yla ilgili yapt›¤› aç›klamalar›n yaratt›¤› tart›flmalara diyalektik mater-
yalist bak›fl aç›s›yla kat›l›yor. Bilimsel teknik geliflmelerin, sermaye düzenlerine karfl› yürüt-
tü¤ümüz mücadelede bizlere de önemli olanaklar haz›rlad›¤›na iflaret ediyor. Burjuva bilim
adamlar›n›n yaratt›¤› yanl›fl yönlendirme ve düflünce flekillenmelerine devrimcilerin dikkat-
lerini çekiyor.

- Mücadele biçim ve yöntemlerine iliflkin tart›flmalar›n h›zland›¤›; reformizmle kayna¤›n›
felsefi idealizmden alan subjektivizmin atbafl› birlikte kofltu¤u flu günlerde, Komünist Enter-
nasyonal Belgeleri’nden çevirdi¤imiz, Devrimci Sald›r› Eylemi (sorunu ve koflullar›) bafll›k-
l› yaz›n›n önemli bir devrimci ifllev görece¤ine inan›yoruz.

- Kapitalist Özel Mülkiyet-Din-Fuhufl Üçgeni; Sömürücü sistemlerdeki insanal yabanc›-
laflma, toplumsal çürüme ve yozlaflman›n dinsel gericilik ile fuhuflla olan organik ba¤›na
iflaret ediyor. Maddi verilerle bu iki alan›n, din ve fuhuflun kapitalist sistemle do¤rudan ilifl-
kisini gözler önünü seriyor.

Bir sonraki say›da buluflmak dile¤iyle.
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Sermayenin, faflizmin ve patron
ufla¤› sendikac›lar›n sald›r›lar› alt›ndaki
iflçi s›n›f›, en geri mevzilere itilmifl, mü-
cadeleyle kazand›¤› yasal haklar›n› bile
kullanamaz hale getirilmifl bulunuyor.

Sendikal örgütlülü¤e sahip olmak
adeta bir ayr›cal›k. Son befl y›lda sendi-
kal› iflçi say›s› 1.5 milyondan 700 bine
geriledi. Bu kan kayb› durdurulabilmifl de
de¤il. ‹flçi s›n›f›n›n sendikal yaflam d›fl›n-
da bulunan, yüzde 90’› aflk›n bölümün
örgütlenme giriflimleri, iflten atma terö-
rüyle bo¤uluyor. Sar› sendikac›lar, tek
tek fabrika ve iflletmelerde sendikalaflma
u¤runa patlak veren direnifllere sahip
ç›kmayarak, burjuvazi ve devlet taraf›n-
dan kuflat›l›p yenilgiye u¤rat›lmas›na
aç›kça destek oluyorlar. Tafleronluk sis-
temi ve özellefltirme sald›r›s› di¤er fleyle-
rin yan› s›ra, sendikal örgütlülü¤ü çözüp
da¤›t›yor. Zaten kolu kanad› k›r›k halde
bulunan grev hakk›, hükümetin, erteleme
ad› alt›ndaki yasaklamalar›yla bütünüyle
ifllevsizlefltirilebiliyor.

Burjuvazinin uzant›s› olan sar› sen-
dikac›lar, tüm bunlar karfl›s›nda k›llar›n›
k›p›rdatm›yorlar. ‹flçi s›n›f›n›n gücüne
dayal› bir mücadelenin yükselmemesi
için tüm hünerlerini sergiliyor, demagoji,
yalan ve oyalamay› son s›n›r›na vard›r›-
yorlar.

Sendikalar›n ezici ço¤unlu¤u, “ücret
sendikac›l›¤›” zemininde bile çok geri po-
zisyonlara sürüklendiler. Klasik sar› sen-
dikac›l›¤›n en pespaye örnekleri sergile-
niyor. Sendikalar bir toplusözleflme ayg›-
t›na dönüfltürüldü. Çerçeve, IMF ve iflbir-
likçi burjuvazi taraf›ndan çiziliyor, sendi-
kac›lara ise imza atmak ve iflçi tepkileri-
ni yat›flt›rmak kal›yor. Örne¤in, Koç ve
Sabanc› dünyan›n en zengin flah›slar›
listesinde boy gösterirken, sendika genel
merkez yöneticileri, bu tekelci kapitalist-
lere ait fabrikalardan gelen iflçi temsilci-
lerine, toplusözleflmeler için, “afl›r› istek-
lerde bulunmay›n” uyar›s› yapabiliyorlar!

Birçok sendikan›n yüzde 10’luk ba-
raj s›n›r›n›n alt›na düfltü¤ü biliniyor. Bur-
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juvazi ve devlet bu durumu, söz konusu
sendika yöneticilerine karfl›, bir terbiye
sopas› olarak kullan›yor. “Çerçeveyi afl-
may›n, yoksa toplusözleflme yetkinizi eli-
nizden al›r›m!” Bu flantaj, iflçi s›n›f›n›n
gücü ve eylemine dayal› varoluflu bir ke-
nara itmifl sar› sendikac›lar üzerinde,
sermayenin ve faflizmin bekledi¤i etkiyi
yarat›yor. Sat›fl sözleflmeleri ve eylem
k›r›c›l›¤› tipik bir uygulama haline geliyor.

‹flçi s›n›f› kitlesinin yüzde 90’dan
fazlas›n›n sendikal örgütlenme hakk›n›
fiilen kullanamay›fl›, son on y›lda milyon-
larla say›lan nicelikteki büyük iflçi k›y›-
m›yla, örgütlenme tecrübesi, mücadele
deneyi ve s›n›f bilinci bak›m›ndan en ge-
liflkin iflçi kufla¤›n› ve öncü iflçilerin soka-
¤a at›lm›fll›¤›; süregiden sendikas›zlaflt›-
rma sald›r›lar›, sendikal bölünmüfllük,
mevcut sendikalar›n esas› itibar›yla en
rezil türden sar› sendikac›lar›n elinde
oluflu, flovenizm salg›n› ve burjuva refor-
mist sendikac›lar›n ataleti, dibe vuran
bürokratik tarz› koflullar›nda, faflizmin bir
dizi mevzi elde etmesi, iflçi hareketini
ekonomik-sendikal zeminde bile çok ge-
ri ve zay›f bir pozisyona sürükledi. Oysa
nesnel çeliflkilerin düzeyi, bu cenderede
ö¤ütülmesi imkâns›z memnuniyetsizlik-
leri ve aray›fllar› filizlendiriyor. ‹flçiler
kendilerini ifade edebilecekleri bir kanal
bulduklar›nda, büyük kitleler halinde
alanlara ak›yorlar. Nitekim sendika kon-
federasyonlar›n›n ça¤r›lar› üzerine, pek
çok defa, on binler ve yüz binler olarak
meydanlar› doldurdular. 

Buna karfl›n k›v›lc›mlar atefllere, tek
tek atefller ise büyük yang›nlara dönüfle-
meden sönüp gidiyor. Çok güçlü nesnel
flartlara ra¤men, genel grev genel dire-
nifl yönünde ciddi bir geliflme sa¤lanam›-
yor. Çünkü subjektif faktör hâlâ çok ye-
tersiz. Komünistlerin ve devrimcilerin iflçi
s›n›f› içindeki etkisi fazlas›yla zay›f. Kü-
çük burjuva reformistleri ifle bu koflullar-
da TÜS‹AD iflbirlikçisi sendika a¤alar›n›n
kuyru¤una daha s›k› biçimde yap›fl›yor-

lar.

Bütün bu tablo içinde, öncü iflçilerin
birli¤i ve politik iradesi yönündeki giriflim-
ler, zorluklara, kolayc›l›¤a ve zamana ye-
nik düflüyor. ‹flçi Birli¤i denemeleri, bu-
nun canl› bir örne¤i olarak kabul edilebi-
lir.

Fakat zay›fl›klara, yetersizlikler, ba-
flar›s›z denemeler, hatta irade k›r›lmala-
r›, ihtiyac› ihtiyaç olmaktan ç›karm›yor.
Yeni araçlar ve biçimler aran›yor, dene-
niyor. 

“Faflizme, sermayeye ve sendika
bürokrasisine karfl› savafl›m›n geliflmesi-
ne hizmet edebilecek, en genifl iflçi y›-
¤›nlar›na ulafl›lmas›na uygun düflen,
araç ve yöntemlerin, mücadele ve örgüt
biçimlerinin, deneylere dayal› olarak ha-
reketin canl› gelifliminden bulunup ç›ka-
r›lmas›, ço¤alt›l›p çeflitlendirilerek zen-
ginlefltirilmesi” (1) dün ihtiyaçt›, bugün
daha büyük bir ihtiyaçt›r. 

Marksist leninist komünistlerin bu
soruna yönelik düflünsel ve pratik ilgileri
süregeldi ve biriken deneyler ›fl›¤›nda
süregidecektir. 

“Bu koflullarda, komünistlerin ister
sendikalar içindeki çal›flmalar›nda, ister-
se s›n›fa yönelik çal›flmalar›n›n bütünün-
de atacaklar› her ad›mda, s›n›f›n, tüm
ezilenlerin ve sömürülenlerin en yaflam-
sal sorun ve talepleri için öncü iflçilerin
ortak bir politik irade oluflturabilmelerini,
öncü iflçilerin irade ve eylem birli¤ini, te-
mel bir politika tarz› olarak de¤erlendir-
melidirler. Sendikalar›n, iflyeri temsilciler
toplant›lar›, sendika flubeleri platformlar›,
fabrika ve iflyerlerinin yo¤unlaflt›¤› böl-
gelerde ya da flehirler düzeyinde özel
olarak haz›rlanacak iflçi kitle toplant›lar›,
iflyeri ve fabrikalar›n yo¤unlaflt›¤› yerle-
rde aç›labilecek iflçi lokalleri ya da di¤er
araçlar, öncü iflçilerin geliflen somut du-
rumlarda bir politik irade ve eylem birli¤i
oluflturmas› bak›m›ndan etkin bir biçim-
de de¤erlendirilebilecek araç ve yöntem-
lerdir.”(2)

—‹EP ve Baflar›n›n Koflullar›—

Teo r i d e  DO⁄RULTU / 6



—‹EP ve Baflar›n›n Koflullar›—

“Bütün iflçi kitlesi içinde küçük par-
çay›, az›nl›¤› oluflturan sendikal› iflçilere
yöneltilen ilgi ve dikkat milyonlarca sen-
dikas›z iflçiye de yöneltilmeli, onun ör-
gütlenme sorunlar› çözülmeye çal›fl›lma-
l›d›r. Elbette bunun baflta gelen yolu sen-
dikalaflma çal›flmas›ndan geçiyor, ancak
bu tek yol de¤ildir ve olmamal›d›r. Birbir-
lerini güçlendirecek birçok iflçi inisiyatifi
(il ya da alt bölge temsilciler platformu,
ilerici iflçiler inisiyatifi, sendikal›-sendika-
s›z fabrika temsilcileri meclisi vb.) geliflti-
rilmelidir.” (3)

Son olarak, ‹flçi Birli¤i giriflimlerini ve
‹EP’in oluflturulmas› yönündeki çabalar›,
sözü edilen düflünsel ve pratik ilginin ör-
nekleri olarak hat›rlatabiliriz. 

Peki Türkiye ve Kuzey Kürdistan ko-
münistlerinin, gerek sendikalardaki mu-
halefet etkinliklerine, gerekse de öncü ifl-
çilerin politik iradesini oluflturmaya dö-
nük çeflitli türden platformlara (örne¤in
bunun bir biçimi olarak ‹EP’e) yaklafl›m-
lar› nedir? Bu sorunu hangi temel görüfl-
lere ba¤l› olarak ele al›yorlar? Bu konu-
da tam bir bilinç aç›kl›¤› yarat›lmadan,
sa¤l›kl› istikrarl› ve amaca uygun ad›mla-
r›n at›lmas› olanakl› de¤ildir. Öyleyse te-
mel perspektifleri ifade edelim:

“Komünistler, genifl iflçi y›¤›nlar›yla
kendi aralar›na suni çitler ören her türlü
tav›r ve yaklafl›mdan kaç›nmal›d›rlar.
Her durumda komünistler gibi düflünme-
yen ileri iflçiler ya da do¤al iflçi önderleri
ve s›n›f›n genifl kesimleri ile somut so-
runlar ve s›n›f›n yak›c› talep ve ç›karlar›
zemininde canl› ve mücadeleyi geliflti-
ren, ileri götüren birliktelikler oluflturmal›,
y›¤›nlar› mücadele içinde dönüfltürüp,
kazanacak mücadele tarz›n› gelifltirmeli-
dirler. 

Kuflkusuz ki, sendikal muhalefet ör-
gütlenmelidir. Ancak bu örgütlenmenin
komünist parti örgütlenmesinin yerine
ikame edilemeyece¤i ve her zaman ge-
nel geçer bir biçiminin olmad›¤› da aç›k
bir gerçektir. Sendikal muhalefetin örgüt-

lenmesi ve geliflimi, en önce komünist
öncünün s›n›f içerisindeki güç ve etkinli-
¤inden bafllayarak, sendika bürokrasisi
ve a¤alar› ile s›n›f aras›ndaki nesnel çe-
liflkinin keskinleflmesi temelinde birçok
faktöre ba¤l› oldu¤u bir gerçektir.” (4)

“Sendika bürokrasisi ve a¤al›¤›na
karfl› savafl›mda, bütün sendika yönetici-
lerini, sendika a¤as› ve bürokrat› olarak
gören ve karfl›s›na alan kolayc›, toptanc›
mant›k ve yaklafl›mdan kaç›n›lmal›d›r.
Bütün sendika yönetimlerinin ayn› kefeyi
konamayaca¤› aç›k bir gerçektir. Bu mü-
cadelede gerçek bir temele dayanan
ak›lc› ay›r›mlar yap›labilmelidir. Özellikle
flube yöneticileri aras›nda ortak ifl yap›la-
cak önemli güçlerin varl›¤› gözden kaç›-
r›lmamal›d›r. Bu güçlerle ortak çal›flma
ve mücadelelerde, s›n›f›n ç›karlar› için
birlikte hareket etme ve mücadele içinde
dönüfltürüp kazan›lmas›n› temel alan bir
mücadele tarz› gelifltirilmelidir.” (5)

‹‹EEPP::  MMüüccaaddeelleenniinn  KKaaçç››nn››llmmaazz  BBiirr  ‹‹hhttii--
yyaacc››

Hiç kuflku yok ki, 5 fiubat 2000’de
kurulan ‹EP’i ortaya ç›karan, iflçi ve
emekçi memurlar içindeki komünist, dev-
rimci ve ilerici grup veya çevrelerin her-
hangi birinin keyfi masabafl› tasar›mlar›
de¤ildi. ‹EP, mücadelenin bir ihtiyac›yd›.
Hem de art›k kendini iyice dayatan bir ih-
tiyac›. Mesele onu projelendirmek ve
gerekli iradeyi sergilemekten ibaretti. 

Kendimizi iflçi s›n›f›yla s›n›rlayarak
konuflursak, mevcut sendikal gerçekli¤i
ve s›n›f›n yüz yüze bulundu¤u sald›r›la-
r›n boyutunu, yukar›da ana çizgileriyle
ortaya koydu¤umuzu söyleyebiliriz. Y›l-
lard›r derinleflerek süregelen bu gerçek-
li¤e müdahale için kurulan ‹‹SfiP’nin ve
sonras›nda ‹SfiP’nin giderek bürokratik
bir tarza; eylemsizli¤e ve ifllevsizli¤e sü-
rüklendi¤i biliniyor. Söz konusu araçlar-
la, b›rakal›m politik iflçi iradesinin ortaya
ç›kar›lmas›n›, s›n›f›n güncel ekonomik-
sendikal haklar› u¤runa mücadele için bi-
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le, kayda de¤er bir birleflik durufl sa¤la-
namad›, oysa bunun haz›r güçleri ve po-
tansiyel dinamikleri mevcuttu. Bir ad›m
atma cesareti gerekiyordu ve ‘eylemin’,
proletaryan›n baflkentinde gelifltirilmesi
son derece do¤ald›. Platformun, faflist
diktatörlü¤ün en vahfli zindan k›y›mlar›n-
dan biri olan Ulucanlar sald›r›s›-katliam›
sonras› gündemleflmesi ve ‹EP olarak
flekillenmesi, tümüyle iradi ad›mlar›n za-
manlamas›yla ilgilidir. Yoksa öncesinde
bir ihtiyaç olmad›¤›n› ve gerekli dinamik-
lerin ancak o süreçte olufltu¤unu göster-
mez. Demek ki, ‹EP’i gecikmifl bir ad›m
olarak de¤erlendirmekte hiçbir mahzur
yoktur. Bu, ayn› zamanda, onun ifllevli
k›l›nmas›n›n ve ihtiyaçlar temelinde ge-
lifltirilmesinin tafl›d›¤› büyük önemi de
gösterir. Dolay›s›yla ‹EP karfl›s›ndaki so-
rumsuz tutumlar, iflçi ve emekçi memur
hareketinin gelifltirilmesine karfl› sorum-
suzluktan baflka bir fley de¤ildir ve olma-
yacakt›r.

‹‹EEPP’’llee  NNeerreeyyee  vvee  NNaass››ll??
Kendimizi bir kez daha iflçilerle s›-

n›rlayarak konuflursak, marksist leninist
komünistler ‹EP’i, “s›n›f›n politik bilinç ve
örgütlenmesinin, faflizme, sermayeye ve
sendika bürokrasisine karfl› savafl›m›n›n
geliflmesine hizmet edebilecek, en genifl
iflçi y›¤›nlar›na ulafl›lmas›na uygun dü-
flen” araçlardan biri olarak görmektedir-
ler.

Bu, hayalci bir beklenti midir? Kufl-
kusuz hay›r. Baflar›p baflaramayaca¤›-
n›n temelde bileflenlerinin tutumlar›na
ba¤l› bulunmas›, ‹EP’in, öncü iflçilerin ve
emekçi memurlar›n politik irade ve eylem
birli¤inin bir arac› oldu¤u gerçe¤ini de-
¤ifltirmez. Hakk› verildi¤i ölçüde bu mis-
yonu yerine getirece¤i gibi, as›l amaç
olan, iflçi ve emekçi memurlar›n genifl
kesimlerini harekete geçirilmesini de
sa¤layacakt›r.

Bugüne de¤in kitlesel bas›n aç›kla-
mas›, eylemlere kat›l›m, dayan›flma zi-

yaretleri, politik irade beyan› ve miting gi-
bi yöntemlerle ortaya ç›kan ‹EP’in, kendi-
ni pratikte oluflturma ad›mlar›na ra¤men,
sürece müdahale edebilecek bir etkinlik
tarz› ve düzeyi kazand›¤› söylenemez. 

Oysa ‹SfiP ve “Emek Platformu”nun
mevcudiyetine ra¤men, ‹EP’in oluflumu-
nu gerekli, meflru ve hakl› k›lacak temel
unsur, politik ve ekonomik-sendikal ge-
liflmeleri, tam da kendini, iflçi ve emekçi
memurlar›n gücüne, eylemine dayal›
tarzda müdahalede üretmesiyle olanakl›-
d›r. 

Tam da bu noktada, bünyesinde çe-
flitli sendikalar› toplamas›n›n ‹EP’in iflçi
ve emekçi memur kitlesini harekete ge-
çirmesi aç›s›ndan büyük bir avantaj tefl-
kil etti¤i görülmelidir. Çünkü, burjuvazi-
nin uzant›s› sar› “sendika yönetimlerine
karfl› duyulan derin güvensizli¤e karfl›n,
iflçilerin harekete geçirilmesinde sendi-
kalar belirleyici oluyor. S›n›f sendikalara
bak›yor ve sendikalar›n tavr›na, sorumlu-
lu¤u üstlenmesine büyük önem veriyor.”
Yönetimlerine duyduklar›, bariz güven-
sizli¤e ra¤men, “örgütlü iflçiler, sendika-
lar› kendi örgütleri olarak görüyorlar.” (6) 

‹EP bileflenlerinin bütün bu gerçek-
leri dikkate almak kadar, platformun ho-
mojen karakterini özenle gözetmeleri,
‹EP’i bir ast örgüt olarak görme ve yap›-
s›n› bozma pahas›na bir ast örgüt haline
getirme politik sekterli¤ine ve da¤›t›c›l›¤›-
na kap›lmamalar› temel bir meseledir. 

Var oluflunu, iflçi ve emekçi memur-
lar›n gücüne, eylemine dayand›rmamak
ve salt ekonomik sendikal zeminde kal-
mak, ‹EP’in rolünü oynamas›n› engelle-
yecek temel tehlikeler listesinde birinci
s›rada yer al›yorsa; ‹EP’i bir ast örgüt gi-
bi görme ve kendini dayatma tutumu da
ikinci s›rada yer al›r. Bundan dikkatle ka-
ç›n›lmal›d›r. Ayn› fley, ‹EP’i, esasen bir
devrimci güç birli¤i olarak gören, grupla-
ra do¤ru daraltan görüfl aç›s› için de ge-
çerlidir.
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DDaarr  GGrruuppççuulluukk  vvee  KKuuyyrruukkççuu  VVaaaazzllaarr
‹EP, vurgulanan tehlikelerden çok

da uzakta de¤il. Bünyesindeki e¤ilimler
bak›m›ndan, düflünce düzeyinde veya
pratikte, dar grupçuluk kendini ifadede
oldukça h›zl› davrand›. Keza kuyrukçu-
luk da ortaya ç›kt› ve özünde ‹EP’e hiç
de sempatik bakmayan gerçe¤ini laf y›-
¤›n› ard›na gizleyerek vaaza bafllad›. 

Önce sorun üzerine kafa yoran ve
konuyla ilgili yazmakta neredeyse ilk s›-
ray› alan Özgür Gelecek’in yaklafl›mlar›-
n› ele alal›m. 

Bulut Çiçek, 3 Mart tarihli 9. say›da,
“Partizanca” adl› köflesinde flöyle yazd›: 

“Dikkatimizi, iflçi ve tüm halk›n dik-
katini, özellikle gerilla savafl›na ve F tipi
hücre sald›r›s›na yo¤unlaflt›rmal›y›z”. 

Gazetenin ayn› say›s›ndaki orta
sayfa yaz›s›nda ise flunlar söyleniyordu:

“‹stanbul Emek Platformu devrimci
bir durufltur, ancak henüz devrimci bir
yürüyüfle sahip oldu¤u söylenemez.”

“‹stanbul Emek Platformu’nun temel
ayr›m noktas›, günün görevlerini politik
iktidar mücadelesinin görevleriyle, eko-
nomik-demokratik talepleri siyasal-ide-
olojik taleplerle, sendikal faaliyeti parti
faaliyetiyle, flehir faaliyetini zindan faali-
yetiyle birlefltirmesidir.”

Devam edelim. 

10. say›da Ozan Can Bak›fl, “‹leri”
adl› köflesinde, “‹stanbul Emek Platfor-
mu ‘alanlarda güç gösterme’ vurgusunun
üzerinde önemle durmaktad›r” sözlerin-
den sonra flunlar› yazd›:

“Niçin alanlara dökeceksiniz iflçi ve
emekçileri?

a) Bir politikay›, sald›r›y› protesto et-
mek, k›namak için, 

b) Bir politikay› ya da sald›r› giriflimi-
ni önceden engellemek amac›yla, uyar›
için, 

c) Bir politikaya, sald›r›ya karfl› ka-
muoyu yaratmak, duyarl›l›¤› art›rmak

için, 

d) Politikaya ve sald›r›lara karfl› uya-
r› amaçl› gövde gösterisi ve kitleyi çeflitli
süreçlere haz›rlamak için.

Tüm bunlara bakt›¤›m›zda, bunlar
bir politikaya ve sald›r›ya karfl› do¤all›-
¤›nda olmas› gereken ‘protesto ve uyar›’
s›n›rlar›n› aflmayan bir özelli¤e sahiptir.
Peki bu tarz bir eylem anlay›fl› ya da
‘alanlara ç›k’ anlay›fl›yla herhangi bir po-
litika-sald›r› bofla ç›kar›labilir, geri püs-
kürtülebilir mi? Hay›r. Mevzi, hak koruna-
bilir mi? Hay›r. Yeni mevziler kazan›labi-
lir mi? Hay›r.

O halde böyle bir ‘alanlara ç›kma’
anlay›fl› devrimci de¤il reformist, kitlesel
de¤il bürokratiktir.”

Özgür Gelecek’in 11. say›s›nda ise,
yine Ozan Can Bak›fl, “devrimci demok-
ratik bir oluflum”, “devrimci demokratik
bir platform” olarak niteledi¤i ‹EP’in,
“devrimci bir iddiaya ve durufla sahip” ol-
du¤unu yazd›ktan sonra, “Niteli¤ini koru-
yacak m›? ‹fllevli olacak m›? Misyonunu
oynayacak m›? Devrimci direnifl çizgisi-
nde s›n›f savafl›m›na hizmet edecek mi?
S›n›fa ve emekçilere proleter devrimci bir
siyaset mi yoksa reformist-ekonomist bir
siyaset mi götürecek? Reformist-bürok-
ratik anlay›fl›n cephane çöplü¤üne at›l-
m›fl silahlar›n›-araçlar›n› m› kullanacak
yoksa proletaryan›n iktidar mücadelesi
için kullanmak zorunda oldu¤u devrimci
silahlar› araçlar› m› kullanacak?” diye so-
rup, ekledi:

““‹‹ssttaannbbuull  EEmmeekk  PPllaattffoorrmmuu((......))  MMaarrkk--
ssiizzmm  LLeenniinniizzmm––MMaaooiizzmm  bbiilliimmiiyyllee  ddoo--
nnaannmmaall››””dd››rr

5 fiubat’ta kurulan ‹EP’e iliflkin yuka-
r›daki görüfl ve tezleri ileri süren Ozan
Can Bak›fl, 14 Nisan tarihli say›da “‹EP
bir model olabilir mi?” diye sorduktan
sonra, “henüz aç›k de¤il”, “henüz dev-
rimci yürüyüflle bunu kan›tlamad›” yan›t-
lar›n› veriyordu.
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Ona göre:

“‹EP’in henüz ciddi anlamda ideolo-
jik durufl sorunu vard›r. Proletaryan›n po-
litik iktidar mücadelesi perspektifinden;
Marksizm-Leninizm-Maoizmden henüz
çok uzakt›r. Daha çok bürokratik ve eko-
nomizm, reformizm ve oportünizm leke-
lerini önemli ölçüde üzerinde tafl›makta-
d›r.”

Bu al›nt›lar y›¤›na¤›, Özgür Gele-
cek’in ve bu tarz düflünenlerinin ‹EP’e
yaklafl›m›na yön veren mant›¤› ve pers-
pektifi ortaya koyuyor. Kuflkusuz bu son
derece yanl›fl, ‹EP ve benzeri platformla-
ra karfl› politik sekterizmle malul bir ba-
k›flt›r.

‹EP ne bir devrimci cephe yap›lan-
mas›d›r, ne de maoistlerin ast örgütü ve-
ya büyük bir sendikadaki fraksiyonu.

‹EP, sermayeye ve faflizme karfl›,
bir politik iflçi ve emekçi memur iradesi;
ekonomik-sendikal mücadelede de öncü
pozisyonda tav›r gelifltirerek, iflçi ve
emekçi memurlar› savafl›ma yöneltebile-
cek bir platform olmal›d›r. Kuflkusuz ki o,
bu ifllevlerini yerine getirebildi¤i ölçüde
patron ufla¤› sar› sendikac›lara karfl› da,
etkin bir mücadele oda¤› haline gelecek-
tir. ‹EP’te, salt komünist ve devrimciler
de¤il, antifaflistler, ilericiler ve kendilerini
böyle tan›mlamayan, fakat s›n›f›n ve
emekçi memurlar›n hak ve ç›karlar›n› ka-
rarl›ca savunmak isteyen öncü iflçi ve
kamu çal›flanlar› da yer almal›d›r. Bunla-
r›n bir bölümü geçici ve sallant›l› bir po-
zisyonda olsalar bile, kapsay›c›l›kta du-
raksanmamal›, birlikte çal›flma ve ortak
mücadele içinde gelifltirme, dönüfltürme
çizgisinde yürümeli; irade ve eylem birli-
¤ini ihlal etmekten baflka hiçbir nedenle,
‹EP’ten d›fllama tavr›na baflvurulmamal›-
d›r.

‹EP’in, kendini, iflçi s›n›f›n›n, emekçi
memurlar›n ve tüm ezilenlerin hak ve ç›-
karlar›n› savunma, bu do¤rultuda müca-
dele yürütme temelinde tan›mlamas› ye-
terlidir. Onun kendini, “devrimci demok-

rat bir platform” olarak ilan etmesi gerek-
miyor. Bu, ‹EP içindeki, komünist ve dev-
rimci e¤ilimlerin sorunudur ve ‹EP’in ey-
leminin içeri¤inde anlam kazanmal›, ora-
da cisimleflmelidir.

“‹EP’in Marksizm-Leninizm-Maoizm
bilimiyle donanmas›”n› arzu etmek, ka-
zan›c›l›k ve ikna temelinde (fakat kesin-
likle daraltarak, parçalayarak, çeflitli sa¤-
l›ks›z yöntemlerle bir ast örgüt haline ge-
tirerek de¤il) bir emek seferberli¤i içinde
olmak ayr›d›r; ‹EP’i maoistlerin bir plat-
formu haline getirmek veya maoist bir
platform olarak ilan etmek ayr›. 

Aksi görüfl ve pratikler, ‹EP’i, “ide-
oloji”, “program”, “ilke” tart›flmalar› içinde
bo¤maktan baflka bir ifle yaramayacak-
t›r.

‹EP’e “politik iktidar mücadelesinin
görevlerini” yerine getirmeyi yüklemek
tarz›ndaki düflünceler ise, çok radikal gö-
rünmesine karfl›n, tersten ekonomizmdir.
Daha fazlas› de¤il! Keza Özgür Gele-
cek’in, “alanlara ç›kmak vurgusu” üzeri-
ne yapt›¤› de¤erlendirmeler abart›l›, sub-
jektif ve amac›n› tümüyle aflan bir karak-
terdedir. 

‹EP gibi platformlar›n geliflimine bu
yöntemlerle katk›da bulunulamaz. ‹yi dü-
flünmek, amaç aç›kl›¤› içinde olmak ve
deneyleri incelemek gerekir. 

Politik sekterizmin baflka görünüm-
leri de vard›r. Örne¤in Devrimci Mücade-
le dergisi çevresinin, ‹EP’ten “s›n›f parti-
si” ç›karma veya onu, böyle bir ifllev yük-
lemeye yöneltme anlay›fl› ile, bunu bir
tart›flma gündemi olarak zorlamas›, dö-
nemin fliddetle gereksinme duydu¤u bir
platformu felç etmekten baflka bir fleye
hizmet etmez. Aç›kl›kla vurgulanmal›d›r
ki, bunlar, cidiyetsiz, hatta iflçi s›n›f› ha-
reketinin ihtiyaç ve görevleri dikkate al›n-
d›¤›nda saçmal›¤a varan tav›rlard›r. 

Politik sekterizmin pratik bir örne¤i
olarak ise, ‹EP’in, faflist rejime ve onun
iflkenceci cellatlar›na karfl›, bir teflhir, he-
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sap sorma ve kavga bayra¤› olarak yük-
seltilen, “‹flkencede Cinsel Taciz ve Te-
cavüze Karfl› Kurultay” karfl›s›ndaki tutu-
munda ifade bulmufltur. Benmerkezci ve
ultra grupçu anlay›fllar, ‹EP’in, kurultaya
destek vermek bir yana, güncel bir politik
sorun olan ve kamuoyuna maledilmifl
bulunan iflkencede taciz ve tecavüze ka-
rfl› tavr›n›, iradesini aç›klamas›na bile
engel olmufllard›r. fiüphe yok ki, bunlar,
‹EP’i daraltan, yap›s›n› kemiren bir anla-
y›fl üretmektedirler. Siyas› bak›mdan
sekter ve pratikte son derece zararl› olan
bu tür e¤ilimlerle, ilkeli bir ideolojik mü-
cadele yürütülmesi ve öncü iflçi ve
emekçi memurlar nezdinde itibar görmez
bir hale getirilmesi önemlidir. 

‹EP’i, kendili¤indenci-kuyrukçu bir
görüfl aç›s› ile de¤erlendirme tutumu ve
vaazlar› ise K›z›l Bayrak dergisinde ifade
buluyor. S›n›flar savafl›m›nda “öncülük”,
“irade” gibi temel silahlara bütünüyle töv-
beli, bu devrimci lafazanl›k veya dergi ra-
dikalizmi prototipi, 12 fiubat 2000 tarihli
7. say›s›nda flöyle diyor:

“Tipik bir örnektir; kurulda ço¤unluk
oyuyla Ulucanlar davas› örne¤inde de
görüldü¤ü gibi, platformun ne böyle bir
niyeti ne de yönelimi bulunmaktad›r. Kal-
d› ki, bulunsa dahi, bu s›n›f sendikalar›-
n›n siyasetten uzak kalamayaca¤›-kal-
mamas› gerekti¤inin ifadesinden ziyade,
siyaseti sendikalara havale etmenin bir
ifadesi olacakt›r. Böyle bir tutum ise,
platformun sadece belirli siyasi yap›lar›n
dar platformlar›na dönüfltürmekten, dola-
y›s›yla da hem sendikal, hem de siyasal
zeminlerin yitirilmesinden baflka bir so-
nuç vermeyecektir.”

Yüksek siyaset diye buna dense ge-
rek! Buyuruyor ki K›z›l Bayrak dergisi: Ey
iflçiler ve emekçi memurlar, ‹EP, Ulucan-
lar katliam›na karfl› mücadele sorunun-
da, birbirini yads›yan iki ayr› karardan
hangisini al›rsa als›n, bu, ayn› biçimde
iflçi davas›na zararl›d›r! Çok ak›ll›ca de¤il
mi?

Peki ne yapmal› ‹EP? Asl›nda bu tip
meselelerle u¤raflaca¤›na, bir an önce
kendini feshedip, malum “Emek Platfor-
mu”na kat›lmal›d›r. K›z›l Bayrak’›n hiç
de¤ilse illegal görüflü bu! Aç›kça söyle-
yemiyor. Fakat dil a¤r›yan difle gidermifl.
K›z›l Bayrak da ayn› ak›bete u¤ruyor ve
flöyle yaz›yor:

“Olas› bir ayr› durufl salt oluflumun
kendisi için de¤il, oluflum d›fl›ndaki kesi-
mi, sendikal bürokrasisinin kesin deneti-
mine terk edilmesi anlam›nda ‹stanbul ifl-
çisinin as›l ço¤unlu¤u için de olumsuz
olacakt›r.”

EMEP’li Levent Dokuyucu’nun 23
fiubat 2000’de ‹‹SfiP ad›na, ‹EP’i “solcu-
lar›n platformu” olarak ilan eden zihniye-
tiyle, K›z›l Bayrak’›n zihniyeti aras›nda
bir fark var m›? Aç›kt›r ki yok. 

‹‹EEPP  HHaannggii  YYöönnddee  GGeelliiflflttiirriillmmeellii
‹EP, yaz›n›n giriflinde k›sa bir tablo-

su çizilmifl olan, iflçi s›n›f›n›n ekonomik-
sendikal durumu, tüm iflçilerin güçlü bi-
çimde etkilendikleri, iflten atma, mezarda
emeklilik, sendikas›zlaflt›rma, düflük üc-
retler, kazan›lm›fl haklar›n fiilen gasp› gi-
bi, sermayenin ve faflist devletin, emper-
yalizm destekli, dizginlerinden boflalm›fl
ekonomik-sosyal terörü karfl›s›nda, bir
mücadele kanal›; genifl emekçi y›¤›nlar›n
bir dikkat merkezi haline gelebilir ve gel-
melidir. ‹çinden geçti¤imiz süreçte bu
halkadan tutarak veya bu noktada birik-
mifl toplumsal patlay›c› maddeleri tutufl-
turmaya yo¤unlaflarak, iflçi s›n›f› ve
emekçi memur kitlesinin mücadele arzu-
sunu ve dinamizmini sars›p aya¤a kald›-
rabilir. O halde ‹EP, iflçi s›n›f› ve emekçi
memurlar›n ifl ve yaflam koflullar›n›n dü-
zeltilmesi, sermaye ve faflizmin özellefl-
tirme, tafleronluk sistemi, esnek üretim
türlü sald›rlar›na ve çeflitli sosyal hakla-
r›n gasp›na karfl› mücadelede; sendika,
grev ve toplusözleflme haklar›n›n önün-
deki faflist yasa ve fiili engellerin temiz-
lenmesi, üretimden direnifl ve grevlerle,
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muharebeleri kazanmaya hizmet eder
tarzda bir dayan›flma örgütlenmesi gibi
konularda kararl› bir öncü durufla yönel-
tilmelidir. ‹EP’in, bugün iflçi ve kamu ça-
l›flanlar›n›n genifl kesimleri taraf›ndan
dikkatle s›nanaca¤› ilk, hatta temel alan
budur. 

Komünist iflçiler bütün bu sorunlar›n
gündemlefltirilmesinde, mücadelenin ör-
gütlenip gelifltirilmesinde düflünsel ve
emek yo¤unluklar›yla, güç seferberlikle-
riyle, ‹EP’in do¤ru bir hatta konumlan›p
geliflmesi için özel bir çaba harcamal› ve
sorumluluk almal›d›rlar. 

Bütün bu gerçek, görev ve yak›c› ih-
tiyaçlar› atlamaks›z›n, asla ihmal edilme-
yecek bir di¤er sorun, ‹EP’in öncü iflçi ve
emekçi memurlar›n politik iradesi olarak
etkinlefltirilmesidir. Bu, Türkiye ve Kuzey
Kürdistan’da yaflanan ve ezilenlerin taraf
oldu¤u tüm önemli geliflmeler karfl›s›nda
görüfl aç›klama ve tav›r gelifltirmede ifa-
de bulacakt›r. 

‹EP, örne¤in, IMF ve hükümetin ta-
r›m politikas› hakk›nda ne düflündü¤ünü,
y›¤›nlara mesaj›n› ulaflt›rabilece¤i bir dil
ve içerik sadeli¤iyle ortaya koymal›d›r.
Bu hiç de¤ilse kitlesel bir bas›n aç›kla-
mas›yla duyurmak ve emekçi köylülü¤e
yönelik y›k›m program›n› protesto göre-
vinin bilinciyle hareket etmek ‹EP’in
omuzlar›ndad›r. 

O, ö¤renci harçlar›, Kürdistanl›lar›n
köye dönüfl talebi, ola¤anüstü hal, üni-
versiteye girifl sorunu, yolsuzluklar, F tipi
tabutluk zindanlar, AB’ye girifl, MGK ve
di¤er çevrelerin Kürt ulusal sorunuyla il-
gili aç›klamalar›, iflkence gerçe¤i ve k›-
sacas› halklar›m›zla faflist diktatörlük
aras›nda cereyan eden bütün önemli so-
runlarda kendi görüflünü ortaya koymal›-
d›r. Ezilenlere yöneltilen devlet terörüne
ve çeflitli tipten bask›lara tav›r alma, ey-
lemli bir sahiplenme ve dayan›flma çizgi-
sini gelifltirme perspektifiyle hareket et-
melidir. 

Bileflenleri ve ‹EP, “genifl üye kitle-

sinden kopuk, onlara yabanc›laflm›fl, her
çeflit uzlaflma ve anlaflmay› kotarabile-
cek” sendikal yap›lanma anlay›fl›n› y›k-
maya özel bir dikkat göstermelidirler.
Kuflkusuz bu kolay de¤ildir ve bir hamle-
de çözülemez. Çünkü “sendikal› iflçilerin
genifl y›¤›n›, sendikalar›, kendisinin de
aktif bir unsuru oldu¤u bir iflçi kitle örgü-
tünden çok, avukat› ve ifl takipçisi olarak
görüyor. Kendi sorunlar›n› ve örgütünü
sendika bürokrasisi ve a¤alar›na havale
ediyor.” (7)

Elbette bu kötü gelenek ve al›flkan-
l›k salt bir pedagojik faaliyetle alt edile-
mez. Pratik ad›mlar› gerektirir. Öncüler-
den bafllayarak, genifl iflçi ve memur kit-
lesini kararlar›n oluflturulmas› süreçleri-
ne katmak, merkezi ve yerel görevler
üstlenmelerini sa¤lamak, denetim al›fl-
kanl›klar›n› gelifltirmek vb. yolundan iler-
lenebilir. 

‹EP’in taban örgütlenmelerine git-
mesinin bir ç›rp›da gerçekleflmeyece¤i,
bu nedenle de, öncelikle platformda yer
alan sendikalar›n tüm üyelerini seferber
etmeye, eylemlere katmaya yo¤unlafl-
malar›n›n daha ak›lc› olaca¤› ortadad›r.
Taban örgütlenmesi ad› alt›nda yerel,
dar komiteler oluflturulmas›n›n bugün
kazand›raca¤› düflünülen fleyler, yeni
sorunlara yol açacak bir bürokrasinin
üretilmesiyle bofla ç›kacakt›r. Tercih
edilmesi gereken biçim, bafllang›çta on-
befl günlük, giderek de haftal›k iflçi ve
emekçi memur kitle toplant›lar› ile temsil-
ciler toplant›lar›d›r. 

‹EP’in oynayabilece¤i rolü, salt 5 ay-
l›k sürece bakarak de¤erlendirenlere,
yüksek perdeden konuflanlara ve hayal
k›r›kl›¤› beyanlar›na giriflenlere, “allah ›s-
lah etsin” demekten baflka her fley lüks
say›l›r. Bugün iflçi s›n›f› ve emekçi me-
murlar cenah›nda savafl›m›n ihtiyaçlar›-
na yan›t verebilecek daha elveriflli bir
araç yaratman›n koflullar› bulunmad›¤›
ve mücadeleye bu araçla en ileri düzey-
de müdahale etmenin gere¤i gözler
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önündedir. ‹EP’e dergi sayfalar›ndan
buyruklar ya¤d›rmak, onu komünist, ma-
oist vb. elefltiri bombard›man›na tutmak
hiçbir sorunu çözmüyor. Sorulmas› gere-
ken fludur; öncü devrimci iflçi ve emekçi
memurlar›n en yo¤un kat›l›m›na sahne
oldu¤u halde, nas›l oluyor da ‹EP, politik
ve ekonomik-sendikal etkinlik bak›m›n-
dan ihtiyaç duyulan ve olanakl› düzeyi
tutturam›yor? Bileflimindeki sendikalar›n
üye say›s›, örne¤in 15-16 Haziran mitin-
ginde neden ifade kazanm›yor? ‹EP için-
de daha yo¤un emek, “tabana” dönük
olarak ise yarat›c› ikna ve seferberlik tar-
z›n›n gere¤i aç›kt›r. Kuflkusuz bunlar ka-
dar, ‹EP’in istikrarl›, güven, heyecan ve
umut yaratan eylemlilik ve de¤iflik pratik
etkinliklerinin de büyük bir ateflleyici gü-
cü olacakt›r. 

‹EP hiçbir gerici bask›ya ald›rma-
dan, ba¤›ms›z varl›¤›n› korumal›, malum
Emek Platformu’na kat›l›m gibi bir yola
girmemelidir. Keza o, de¤iflik flehirlerde-
ki kendisiyle benzer yap›larla merkezi-
leflmeye gitme gibi erken ad›mlardan da
uzak durmal› ve koordinasyonla yetin-
melidir. 

‹EP, yaz ve sonbahar boyunca, iflçi
ve emekçi memur y›¤›nlar›n›n hükümet
ve kapitalistlerle giriflecekleri muharebe-
lere müdahale imkânlar›n› flimdiden dü-
flünüp, örgütlenmelidir. 

‹stanbul’da süregiden veya önümüz-
deki günlerde geliflebilecek direnifllerde-
ki iflçilerle, genel ve kitlesel dayan›flma
geceleri örgütlenmesi vb. yöntemler bir
dizi aç›dan yararl› olacakt›r. 

Her bas›n aç›klamas›n›n, di¤er kitle-
nin yan› s›ra, platform sendikalardan biri-
nin örgütlü oldu¤u fabrika ya da iflletme-
lerde iflçi ve emekçi memurlar›n özel ve
yo¤un kat›l›m›yla yap›lmas› gibi metod-
larla taban› sürece katma ve mücadeleyi
sahiplenme ve yöneltme çabas› daha
iradi hale getirilebilir. 

‹EP kulland›¤› eylem biçimleri konu-
sunda da yeni bir yol açabilmelidir. He-

deflerin elde edilmesi için böyle bir hat-
tan ilerlemek gerekti¤i deneylerle ortaya
ç›km›fl bulunuyor. Kitle kararl›l›¤›na, kit-
lenin feda ruhuna ve haz›rl›k ölçüsünde,
kitle fliddetine dayal› biçimler, iflçi s›n›f›
ve halk hareketinin zengin tecrübeleri
aras›nda mevcuttur. Bugünkü güçler, ih-
tiyaçlar ve hedefler çerçevesinde bunlar
güncellefltirilebilir. Ve yine ‹EP, her tür-
den eyleme iflçi ve emekçi memur ailele-
rini katmay›, özel bir tarz haline getirme-
lidir. Bu, iflçi ve kamu çal›flanlar› kitlesi-
nin mücadeleyi, ‹EP’i ve sendikalar› aktif
bir öznesi, yap›c›s› olarak sahiplenmesi
yolunda önemli bir pratik ve psikolojik at-
mosfer yaratacakt›r. 

Bütün bunlardan ayr› olarak vurgu-
lamal›y›z ki, ‹EP’in bünyesinde hem
D‹SK hem de Türk-‹fl’e ba¤l› sendika
merkezleri ve flubeleri toplamas›, iflçi
s›n›f›n›n sendikal bölünmüfllü¤üne karfl›
anlaml› bir eylem olarak çok de¤erlidir.
‹EP, bu avantaj›n› do¤ru ve hakk›nca
kullanmal›d›r. 

Hiç kuflkusuz ki, ‹EP’i iflçi ve emekçi
memurlar›n büyük kitlesinin gözünde
sayg›n, güvenilir ve sözüne de¤er verilir
k›lacak olan tutarl›l›¤›, kararl›l›¤› ve el-
bette bugün ondan da çok, örgütledi¤i
veya dayan›flmada bulundu¤u mücade-
lelerle elde edece¤i kazan›mlar olacak-
t›r. Ve bu yüzden ‹EP, somut baflar›lara
kilitlenmek zorundad›r. Daha az laf, daha
çok somut baflar›. 

Dipnotlar:
1. Birlik Kongresi Belgeleri, s. 128
2. Birlik Kongresi Belgeleri, s. 135
3. MLKP II. Kongre Belgeleri, s. 258
4. Birlik Kongresi Belgeleri, s. 133-134
5. Birlik Kongresi Belgeleri, s. 135
6. Birlik Kongresi Belgeleri, s. 129
7. Birlik Kongresi Belgeleri, s. 131
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Pis kokular saçarak simsiyah akan Er-

gene deresine gözlerini diken iflçi, “10-15
sene önce burada yüzer, balık tutardık” de-
di.

Fabrikalar, 15 yılda dereyi kirletmekle
kalmamıfl, bölgenin iktisadi-sosyal hayatını
da alt üst etmiflti. Burjuvazinin, ‹stanbul’da
yo¤unlaflan sanayii, çevre bölgelere da¤ıt-
ma operasyonuna ba¤lı olarak, Gebze-‹z-
mit hattından sonra, ikinci önemli sanayi
merkezi olarak do¤du Çorlu-Çerkezköy-Lü-
leburgaz havzası. Çorlu Ticaret Odası ka-
yıtlarına göre, havzadaki iflletmelerde 150
bine yakın iflçi çalıflıyor. Sadece Çerkezköy
Organize Sanayi’inde 20 bin iflçi çalıflıyor.
Tekstil a¤ırlıklı olmak üzere, beyaz eflya,
otomotiv, gıda, deri ve kimya sektörleri,
havzayı mesken tutmufl durumda. Burjuva-
zi, sanayii ‹stanbul dıflına taflıyarak as›l
amac› olan daha fazla kâr dürtüsünün yan›
s›ra s›n›f›n sendikal örgütlülü¤ünü kırmak,
bilinçli, deneyimli iflçi kuflaklarını da¤ıtmak,
‹stanbul’u daha güvenli kılmak ve bilinçsiz,

örgütsüz iflçileri çalıfltırmak hesaplarını da
güdüyor. ‹stanbul, burjuvazi için hiçbir za-
man güvenli olmadı, olmayacak. Fakat kâr-
larını artırma vb. hesaplarının (bölgede)
tuttu¤unu söyleyebiliriz. Vize köylülerinden
yafllı bir emekçinin anlattıkları, durumu
özetliyor aslında: ‘70’li yıllarda yeni kurulan
Çerkezköy fabrikalarına köylerden jandar-
ma zoruyla iflçi toplandı¤ına tanık olmufl.
Trakya’nın emekçi köylüsü, ‘90’lı yıllarda
hâlâ iflçilikle köylülük arasında salınmaya
devam ediyordu. Ama asıl büyük fırtına
göçle koptu. Kapitalist geliflme ve kirli sava-
flın anaforunda savrulan on binlerce insan,
köyden topladı¤ı denklerini havzada açtı.
Erzincan, Dersim, Mufl, Varto, Kars, ço¤un-
lu¤u Samsun’dan Karadenizli emekçiler,
dalgalar halinde bölgeye geldiler. Son bü-
yük göç, Özal’ın kıflkırtmasıyla Bulgaris-
tan’dan: 150 bin kadar Bulgaristan göçme-
ninin ezici ço¤unlu¤u Trakya’da kaldı. Göç
dalgalarıyla bölgeye yı¤ılan ve iflçili¤e ilk
adımını burada atan karmakarıflık topluluk-
lar, halen sancılı bir iflçileflme süreci yaflı-
yorlar. Hemflehricilik, flovenizm, mezhepçi-
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lik, kültürel farklılıklar, sınıf bilincinin üzerini
kalın bir tortuyla örtüyor. Bu koflullarda bur-
juvaziye gün do¤du. Sendikasız, sigortasız,
kölece bir sömürü girdabına yuvarlanan ifl-
çi sınıfı, kanıyla, teriyle burjuvazinin kasala-
rını fliflirdi. Türkiye’nin en modern tekstil ifl-
letmelerinden “Konyalılar Tekstil”de bir de-
fada 30’u aflkın iflçinin “ifl kazasına” kurban
gitmesi, havzada çalıflma koflullarının so-
mut bir göstergesidir.

Sa¤lık Mahallesi, Çorlu’nun 2-3 km do-
¤usunda, Edirne yolu üzerinde kuruludur.
30 bin nüfuslu bu “mahalle”, deyim uygun-
sa, bir iflçi gettosudur. Üç-befl küçük esna-
fı saymazsak, binlerce iflçi, aileleriyle birlik-
te yaflar ”Sa¤lık”ta. Sabahları binlerce iflçi,
öbek öbek toplanarak, servislerini bekler ya
da yürüyerek fabrikasına gider. ‹flçi arıların
kovanı gibidir mahalle. Ergene kıyısında sı-
ralanan deri fabrikalarıyla mahallenin evleri
neredeyse iç içe geçmifltir. Kıfl aylarında
rüzgâr ters esti¤inde, deri fabrikalarının du-
manı mahallenin üstüne çöker. Kesif bir ko-
ku, genizleri yakar. Mahalleyi ve fabrikaları
göz alabildi¤ine bu¤day, ayçiçe¤i tarlaları
kuflatır.

“Eskiden çalıflmazdık deride. Pis ifl
derdik, yabancıların, Kürtlerin ifli sayardık”
diyor bir iflçi, Trakya flivesiyle ve ekliyor:
“fiimdi on takla atarız ifl için, geçinmek zor,
ekmek aslanın a¤zında...”. “Pis iflti” gerçek-
ten de deri iflçili¤i. Daha ham deriler indiri-
lirken bafllıyordu pislik, parmak kadar kurt-
lar sıçrayıp a¤ızlarına, gözlerine, koyunları-
na doluyordu iflçilerin. Alıflık olmayan, fab-
rikaların içi bir yana, tabakhaneler bölgesi-
ne girdi¤i anda ö¤ürtülerle sarsılıyordu. Bir
Kazlıçeflme iflçisinin söyledi¤i gibi, “koku
vücutlarına siniyor, trende insanlar uzakla-
flıyordu yanlarından”. Fabrikaların içi, özel-
likle de alt katlar, bir baflka alemdir. Gürül
gürül dönen tonlarca deri ve kimyasal mad-
de ile yüklü dolaplar, açıktaki kanallardan
akan kimyasallı sular, kavelatanın yanında
iflçilerin elleriyle temizledi¤i deri artı¤ı ya¤
tepecikleri... De¤di¤i yeri yakan, tüyleri dö-
ken, yaralar açan zırnık denilen kimyasalla
haflır neflir iflçiler. Hızla dönen 15-20 tonluk
dolaplara kapılarak ölenler, sakat kalanlar,

hiçbir güvenli¤i olmayan asansörden dü-
flenler, “tava”nın baflında piflenler. Buharla-
flan kimyasalı ci¤erlerine çekenler... Bun-
lar, deri iflçilerinin yaflamının ola¤an kesit-
leridir. 1993’te 100 civarı fabrikada üç bine
yakın iflçi çalıflıyordu. Fabrikaların en bü-
yüklerinde 100-150, ço¤unlu¤u oluflturan
küçük ve orta boylarda ise 10-50 arası iflçi
çalıflıyordu. Küçük iflletmelerde patron da
iflçilerle birlikte çalıflıyor, ekibini efl-dost,
akraba çevresinden kuruyordu. Bu ilkel ko-
flullarda bir de feodal çerçevedeki hatır-gö-
nül iliflkileri yapıflmıfltı iflçilerin yakasına,
sömürünün katmerlisi düflüyordu paylarına.
Tabakhanelerde fiili iflgünü -özellikle ifller
açıldı¤ında- 12-14 saatin altına ender ola-
rak düfler. Bu ifl cehenneminde bir köflede
birkaç saat kestirerek 52 saat aralıksız ifl-
baflında kalındı¤ı bilinir.

NNiissaann  11999933::  ‹‹llkk  KKııppıırrddaannmmaallaarr  
Havzadaki deri iflçileri ‘93 Nisanı’nı bı-

çak kemikte karflıladı. Sınıf sezgi ve duygu-
ları nispeten güçlü iflçiler, sancılı bir arayıfl-
taydı. Daha önce birkaç fabrikadaki cılız
sendikalaflma giriflimleri, baflarısızlıkla so-
nuçlanmıfltı. ‹flçiler deneyimsizdi. Kazlıçefl-
me’nin mücadeleci iflçileri yoktu Çorlu’da.
Tek tük rastlanılsa da, bu geri atmosferde
suskundu onlar da. Kısa süre önce yenil-
giyle sonuçlanan Humanıc direniflinin etki-
leri, kimilerini cesaretlendiriyor, kimilerini
ürkütüyordu. Deri iflçileri arasında, üç dev-
rimci yapı faaliyet yürütüyordu. Humanıc
yenilgisinin -biraz da zorlamayla- fatura
edildi¤i çevre, sendikayla yürüyüp, yürüme-
me konusunda net de¤ildi. Bu belirsizlik on-
ların aktivitesini düflürdü. Di¤er çevre, öncü
hamleler yapacak dinamizmden yoksundu,
kuyrukçu, “akıllı uslu” bir çizgi izliyordu. Ko-
münistler ise, henüz bölgeyi tanıma süre-
cindeydi. ‹flçileri cesaretlendiriyorlar ve
devrimci dostları daha atak olmaya teflvik
ediyorlardı. Fakat henüz somut bir hareket
planı oluflturmamıfllardı. Fısıltılar, Sa¤lık
Mahallesi’ni, tabakhanelerin çamurlu yolla-
rını kat ediyor, çay ocaklarında, kahveha-
nelerde, yollarda, küçük gruplar toplaflıp
tartıflıyor, ”bulaflmak istemeyenler” hızla

—1993 Çorlu Tabakhane Direniflleri—
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uzaklaflıyor, bakıflların, selamlaflmaların
bile mesaj iletti¤i esrarlı-heyecanlı bir hava
kuflatıyordu atmosferi. Tedirginlikle hınç,
korkuyla cesaret, tevekkülle daha iyi yafla-
ma özlemi iflçilerin ruhunda karmakarıflık
akıp gidiyordu. ‘93 Mayısı ön gününde du-
rum böyleydi.

Komünistlerin önünde iki yol vardı:

1. Sessiz, derinden bir çalıflma örgüt-
lemek. Henüz bölgeyi tanıma aflamasında-
ki örgütsel yapılarını korumak ve genifllet-
mek; keza patronlara sezdirmeden; sendi-
kal örgütlenme çalıflmalarını sürdürmek.

2. Eylemin diliyle konuflmak. Risk üst-
lenmek. Kendi içinde bo¤ulmaya müsait
karmaflık havayı, eylemin serin rüzgârıyla
temizlemek, büyüyen mücadele içinde bü-
yümek.

Komünistler ikinci yolu seçtiler.

EEyylleemmiinn  RRoollüü
l Mayıs, girilecek yol için iyi bir fırsat

sa¤lıyordu. Bu nedenle l Mayıs’ı, yasak
savma kabilinden bir gösteri olarak de¤il,
tabakhanede direnifli ateflleyecek fünye
olarak gündemlefltirdiler. l Mayıs’ta militan
bir sokak eylemi ve eylemden sonraki haf-
ta içinde, iyi mevzilenilmifl bir fabrikayı sen-
dikaya üye yapma kararı birlikte alınmıfltı.
Örgütlenme ve eylem anındaki duruflumuz
da bu ciddiyete uygun oldu. Ortak eylem
komitesinde yer alan bir devrimci gruptan
arkadafllar, eyleme dahi yetiflmezken,
SSH, örgütlü oldu¤u bir fabrika baflta ol-
mak üzere etkileyebildi¤i herkesi seferber
etmiflti. Fabrikaların balkonlarına, çatılarına
salkım saçak yı¤ılan iflçilerin flaflkın bakıfl-
ları altında, çamurlu tabakhane yolunda
sloganlarla ilerleyen 200 kiflilik iflçi toplulu-
¤unun baflında komünistler yürüyordu. Po-
lisle çatıflırken, coplar, yumruklar altında
polis otolarına sürüklenirken komünist iflçi-
lerin yumrukları gevflemedi, sloganlar din-
medi.

l Mayıs gösterisinden beklenen her
fley elde edildi; hatta daha da fazlası... Ta-
bakhaneler ve Sa¤lık Mahallesi, bir heye-

can fırtınasına tutulmufltu sanki. ‹flçilerdeki,
özellikle de öncü bölüklerindeki bulanık ha-
va da¤ıldı. Ruhlar, bilinçler, eylemin rüzgâ-
rıyla temizlenmeye baflladı. Cesaret, umut
ve eyleme geçme iste¤i, l Mayıs’ın ardın-
dan elle tutulur hale geldi.

Eylem ayrıfltırıcıdır. ‹flçilerin ileri ke-
simleri yukarıdaki havayı yaflarken, geri bö-
lüklerin ürkekli¤i arttı. Sadece iflçiler de¤il,
öncülük iddiasındaki gruplar ve flahsiyetler
de ayrıflmaya baflladı. Daha l Mayıs akfla-
mı sendika binasını tıklım tıklım dolduran
iflçiler, eylem komitesinin görevlerini yap-
mayan unsurlarına ve resmi sendika tem-
silcili¤ine atefl püskürüyor, coplar, yumruk-
lar altında sloganları susmayan SSH’lı iflçi-
nin tutumunu örnek gösteriyorlardı. Öfkesi
burnunda bir grup iflçi, komünistlere, daha
o akflam sendika temsilcisini azledip, yeri-
ne henüz gözaltında olan SSH’lı iflçiyi getir-
me önerisinde bulundu. Öneri, erken oldu-
¤u gerekçesiyle kabul edilmedi. Komünist-
ler, eylemdeki tutumlarıyla saygın, tutarlı ve
militan öncüler, önderler olarak iflçiler ara-
sında sivrildiler. ‹flçi çevrelerinde, fabrika-
larda tanındılar, iflçilerle ba¤ kurma olanak-
ları umulanın ötesinde arttı. Pozisyonları
sa¤lamlafltı. l Mayıs, patronlara meydan
okuyufltu. Nitekim gösterinin haftasında
DESMO Fabrikası, üstelik servis otolarını
sendikanın önüne çekerek, sendikaya üye
oldu. Bu iki geliflme, tabakhanelerdeki dire-
niflin fitilini ateflledi. Mayıs baflından Hazi-
ran ortalarına dek 35 civarı fabrika, pefli sı-
ra sendikaya üye oldu. Patronlar iflçi attı,
iflçiler de direnifl çadırlarıyla yanıt verdi. Di-
reniflçi fabrikaların tümünde üretim durdu.
Tabakhaneler direnifl çadırlarıyla donatıldı.
Yürüyüfller, gösteriler, direnifl kırıcılarla ve
polisle çatıflmalar birbirini izledi.

ÖÖnnccüüllüükk  SSoorruunnuu
O dönem popüler tartıflma konuların-

dan biri, “öncülük” sorunuydu. Benzer du-
rumlarla her zaman karflılaflılabilece¤i için,
olaylardan, olgulardan çıkan bir sonuç ola-
rak, bu soruna de¤inelim. ‹flçiler arasında
kaynaflma olması, bölgede eskilere daya-
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nan çalıflma ve örgütlülüklerin, olayların,
eylemlerin içinde yer almanız vb. kendi ba-
flına öncülük/önderlik sorununu çözmez.
Önemli olan, sizin bu dayanakları ve ola-
nakları nasıl de¤erlendirdi¤iniz ve duruflu-
nuzu, eyleminizde nasıl somutladı¤ınızdır.
‘93 Çorlu’sunun, risk ve olanakları bir arada
barındıran -kendi koflulları içinde- karmaflık
tablosu, komünistlerin hareket planı ve ey-
lemleri, deri iflçilerinin eylemini ateflleyen
öncü bir rol oynamıfltır. Olaylar, olgular bu-
nu gösteriyor: l Mayıs gösterisi, SSH’lı iflçi-
lerin öncülü¤ündeki DESMO’nun gösteriye
firesiz katılımı ve militan tutumu, aynı hafta
DESMO iflçilerinin sendikaya üye olarak
yolu açması, iflçilere güç ve cesaret aflıla-
ması, küçük burjuva devrimci çevrelerin ih-
tiyatlılı¤ını alt ederek, oyalanmayı, ortada
durmayı imkânsızlafltıran sürükleyici rolü,
öncülük dü¤ümünün nasıl çözüldü¤ünü
açıklıkla ortaya koyuyor. DESMO, bu rolü-
nü, direnifl süresince de sürdürdü. Direnifl-
lere, çadırda pasif beklemenin uyufluklu¤u-
nun çökmesine izin vermedi, yürüyüfllere
baflladı, yeni bir yol açtı. DESMO iflçilerinin
yürüyüfl korteji, yol boyunca çadırlarda,
fabrika önlerinde iflçilerin coflkulu alkıflla-
rıyla karflılandı.

MMeerrkkeezziilleeflflmmeenniinn  ÖÖnneemmii
Olaylardan çıkan önemli bir ders ya da

sonuçla bu konuyu kapatalım: DESMO’nun
SSH’lı militan iflçileri, tek bir fabrikada top-
lanmak yerine -isterse en önemlileri olsun-
5-10 fabrikaya da¤ılmıfl olsalardı, asla aynı
sonuçlara ulaflılamazdı. Güçleri da¤ıtma-
yıp merkezilefltirmek, sa¤lam bir dayanak
yaratıp, bu dayana¤ı manivela olarak kul-
lanmak ve bu ”köprübaflından” hareketle
yaygınlaflıp etkiyi derinlefltirmek, 1993 Çor-
lu tabakhane direnifllerinin önemli dersle-
rinden biridir.

‹‹flflççiilleerriinn  BBaayyrraamm  GGüünnlleerrii
DESMO’nun ardından devrimci ve ko-

münistlerin örgütlü oldu¤u 4-5 fabrikanın
daha sendikaya üye olmasıyla geçici bir
duraklama oldu. O aflamada iki seçenek
vardı: Atılan adımlarla yetinip mevzileri pe-

kifltirmek, ya da direnifli yaymak. Tereddüt-
süz ikinci yola girildi. “Tabakhaneler tek bir
fabrikadır ya hepsinde kazanır ya hepsinde
kaybederiz” sözleri, direniflçi iflçilerin dilin-
de slogan haline geldi. Sendikalaflma ne-
deniyle tek bir iflçi çıkarılması dahi direnifl
gerekçesi kabul edildi, üretim durduruldu.
Bu arada yerinde bir davranıflla, fabrikalar
terk edilmedi, makineler çalıfltırıldı, ama
üretim yapılmadı. Patronların noter baskın-
larıyla tutanak tutturma oyunu bofla çıkarıl-
dı, tutanaklarda iflçileri haksız duruma dü-
flürecek tespitler yapılamadı. Bundan son-
ra patronlar kapıları kapattı, iflçiler de fabri-
ka önlerini direnifl çadırlarıyla donattılar.
Polisin çadırlara saldırısı daha ilk deneme-
de bofla çıkarıldı. Çorlu Emniyet Müdü-
rü’nün bizzat gelerek Nobel Deri direniflçi-
lerini gözaltına alma giriflimi engellendi. ‹fl-
çiler, polis otolarının etrafını kuflatarak ar-
kadafllarını polisin elinden aldılar. Özgü-
ven, moral, coflku muazzam yükseldi. Dü-
nün kendi halindeki iflçileri, yaman örgütçü-
ler olarak sahneye çıktılar. Kitle seferberli-
¤iyle di¤er fabrikaların örgütlenmesine giri-
flildi. Komünistlere ve sendika görevlilerine
bilgi, istihbarat, iliflki ya¤maya baflladı. ‹flçi-
lerin kitle seferberli¤i olmasaydı, ne komü-
nistler ne de sendika bu kadar kitleye ula-
flamazdı. Eylem atefli ve kitle seferberli¤i
geliflmeleri hızlandırdı. Belki de normal za-
manlarda yıllar bulacak bir çalıflmayla ula-
flılabilecek iliflki ve olanaklara, haftalar için-
de ulaflıldı. Komünist aktivistlerin her gece
2-3 kitle toplantısına katılması normaldi ey-
lem günlerinde. Direniflçi iflçiler, tüm iliflki-
lerini seferber ederek henüz örgütlenme-
mifl fabrikaların toplantılarını hazırlıyor,
sonra da ”konuflmacıları” ça¤ırıyorlardı.
Sa¤lık Mahallesi, heyecanlı bir hareketlilik-
le yüklüydü. Efl dost ziyaretine gider gibi
çoluk çocu¤uyla evlerinden çıkan iflçiler,
umutla toplanıyordu kararlafltırılan evlerde.
Polis, hareketlili¤i seziyor ama hiçbir fley
yapamıyordu. Adımlar sessizdi ama toplan-
tı evleri hiç de sessiz sayılmazdı.

Kahkahalar, sorular, tartıflmalar gece-
kondu duvarlarından taflarak, gecenin ıs-
sızlı¤ında yayılıyordu. Kendileri için bir fley-
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ler yapmanın, “gizli toplantılara” katılmanın
heyecanı kuflatmıfltı yürekleri. Solgun iflçi
yüzleri, eylem heyecanıyla ıflıltılı bir aydın-
lı¤a kesmiflti. ‹flçilerin bayramıydı yafla-
nan...

Patronlar fark edene kadar, sendikaya
üye olundu¤u açıklanmıyordu. Bu gizlilik
sürecinde de, mükemmel denetçiler olarak
çalıfltı iflçiler. Herkesi çok iyi tanıyor, sallan-
tılı, zayıf unsurları, bir an olsun bofl bırak-
mıyorlardı. “fiu arkadafl gelirse herkes ge-
lir”, “falanca kiflinin kafası kırılmadan bura-
da hiçbir fley olmaz” vb. yaklaflımlarıyla, ki-
mi zaman tek bir saygın iflçinin iknası, tüm
fabrikayı sürüklüyor, kimi zaman da patro-
na yalakalık eden birinin sindirilmesi, yolu
açıyordu. Baflkaca zorlamalara da baflvu-
rulmadı de¤il. Birkaç mızmızın ayak dire-
mesi yüzünden ço¤unluk sa¤lanamıyorsa,
servis araçları sendikanın önüne çekilerek
emrivakiye baflvuruldu. Bu tip emrivakilere
maruz kalanların ço¤u, süreçte sa¤lam di-
reniflçiler olup çıktı. Kim nasıl karflılar, bile-
meyiz ama iflçiler bu durumu yadırgamadı-
lar.

ÇÇaattııflflmmaallaarr,,  ‹‹flflççii  MMiilliissii,,  DDeevvrriimmccii  fifiiiddddeett......  
Bu arada patronlar da bofl durmuyor-

du. Deri ‹flverenleri Derne¤i’nde toplantı
üstüne toplantı yapıyor, direniflleri engelle-
yemeyen arkadafllarını topa tutuyor ama
onların zararlarını da karflılıyorlardı. Tuzla
patronları da imdada kofltu. Fakat Tuzla
deri iflçileri örnek bir dayanıflmayla, direnifl-
teki fabrikaların mallarını ifllemeyi reddetti.
Nutuklar, tehditler, vaatlerle iflçileri, fabrika-
larda cendereye aldılar. Servisleri polis es-
kortuyla getirip götürmeye baflladılar vb.
vb. Hiçbir tedbir, direnifllerin yaygınlaflma-
sını engelleyemedi. Böyle bir aflamada di-
renifl kırıcılı¤ı devreye sokuldu. Direnifl kırı-
cılar, sabahın 5’inde fabrikalara girip, hava
kararınca çıkmaya baflladılar. DE-SA deri
patronu daha da ileri gitti. Mardin’in korucu
afliretlerinden adam getirerek fabrikayı ka-
pattı. ‹ki aya yakın, fabrikadan dıfları adım
atmaksızın çalıfltılar. Yalnızca geceleri fab-
rikanın damına çıkıyorlardı; o da havaya si-
lah sıkmak için... D‹SK’te örgütlü Günefl

Deri’nin direnifl kırıcılarıyla direniflçi iflçiler
arasında meydan kavgaları yaflandı. Eylem
kırıcılar, fabrika avlusu içindeki yemekha-
neye tafl, sopa ya¤muru altında gidiyorlar-
dı, bazen de aç kalıyorlardı.

Bu flartlar altında iflçi grupları, tabak-
hanelerde devriye gezmeye baflladılar. Nö-
bet usulü ve sabaha dek. En az iki grup
(bazen üç), aynı anda devriyeye çıkıyordu.
Adı konmasa da, milisti bu; iflçi milisi. Daha
bir ay önce kendi halinde ifle gelip giden ifl-
çiler, eylemlerinin güvenli¤i için nöbet tutu-
yorlardı tabakhanelerde. SSH’lı iflçiler, cofl-
kuyla görev aldı miliste. Yanı sıra komünist-
ler, örgütledikleri özel grupla da, güvenli¤e
katkı sa¤ladılar. Sabahın köründe fabrika-
lara sokulmaya çalıflan direnifl kırıcılar, feci
flekilde dövüldüler. Sallantılı unsurların yo-
lu kesilip, uyarıldı vb. Yukarıda sözü edilen
iki iflletme dıflında direnifl kırıcılık sorunu,
baflarıyla çözüldü. Korucu-iflçilerle de, fır-
satı yakalandı¤ı anda, meydan kavgasına
girildi, fabrikadan dıfları adım attırılmadı
onlara. Eylemin ısısı gittikçe yükseldi. Ta-
bakhanelerden Sa¤lık Mahallesi’ndeki sen-
dika lokaline sloganlarla yürüyüfl, rutin hale
geldi. Polisle kitlesel çatıflmalar yaflandı.
Edirne-‹stanbul yolu, oturma eylemleriyle
trafi¤e kapatıldı. Sendikacıların gözaltına
alınması üzerine karakola yüründü. Polisin
panik içinde silah do¤rultmasına aldırılma-
dan, sloganlarla beklendi karakol kapısın-
da. Grup fliddeti de devreye girdi. Karako-
lun yüz metre afla¤ısında bir iflbirlikçinin
otosu komünistler tarafından yakıldı. Di¤er
bir devrimci ise, benzer bir eylemi Zeytin-
burnu’nda bir servis otosuna karflı gerçek-
lefltirdi. Kimin yaptı¤ı belli olmayacak flekil-
de bir fabrikaya kundaklama giriflimi oldu.
Bulanık bir iflti bu. Devrimcilerin yapmadı¤ı
biliniyordu. Öfkeli bir iflçinin bireysel girifli-
minden, provokasyon ya da kazaya dek bir
dizi olasılı¤ı düflündürüyordu. Yine de pat-
ronları dehflete düflürdü. Son olarak, bir ifl-
çi vardı ki, komünistler için özel bir moral
kayna¤ıydı: Dimitrov’un partizanlarından
biriydi bu. Gençlik yıllarında nazi sürülerine
da¤lardan kurflun ya¤dıran bu yafllı direnifl-
çi, flimdi de ekme¤i için patronlara ve faflist
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rejimin polisine direniyordu.

DD‹‹SSKK  DDeerrii--‹‹flfl’’iinn  ÖÖrrggüüttlleennmmeessii
Olaylar düz bir hatta geliflmedi kuflku-

suz. Tersine gelgitlerle, çeliflkilerle yüklü
sancılı bir süreç yaflandı. Devrimciler ara-
sındaki sorunlar zamanla kangrenleflti, yı-
kıcı sonuçlar üretti. ‹lk ayrıflma sendikal
planda ortaya çıktı. Sendika temsilcisi, Ma-
yıs ortalarında istifa etti. Bir süre sonra da
(ileri iflçi konumundaki) bir grup arkadaflıy-
la D‹SK Deri-‹fl’in örgütlenmesine giriflti.
(Direniflteki 35 civarı fabrikanın 6-7’si D‹SK
Deri-‹fl’te örgütlüydü.) Temsilcinin, Huma-
nıc direnifli esnasında genel merkezle iliflki-
leri bozulmufl, yenilgiyle birlikte de kopma
noktasına gelmiflti. Tabakhane direniflleri
baflladı¤ında Türk-‹fl’le yürüyüp yürüme-
menin belirsizli¤ini yaflıyor ve do¤al olarak
fliddetli elefltirilere maruz kalıyordu. Huma-
nıc yenilgisi, onun flahsında sendikaya fa-
tura ediliyor, yeni sürece kendisini vereme-
mesi elefltirilerin dozajını daha da artırıyor-
du. Komünistler, bu süreçte kendisini, yo-
¤un olarak elefltirdiler. Fakat bu arkadaflın,
iflçi mücadelelerindeki kararlı ve fedakar tu-
tumu, zamanla, komünistlerin elefltirilerin-
de haksız yönler oldu¤unu açı¤a çıkardı.
Arkadafl, öncesi ve sonrasıyla ele alındı-
¤ında, yerel bir iflçi önderiydi. Özellikle
Trakyalı ve göçmen iflçiler üzerindeki etkisi
büyüktü. Do¤al ki, hata ve zaafları vardı.
Bunların hiçbiri do¤al iflçi önderi gerçe¤ini
karartmadı¤ı gibi, çeliflmez de. ‹flçi önder-
leri, idealize edilmifl varlıklar de¤ildir. Arka-
daflın o kesitteki tutumunu elefltirmek do-
¤aldı; do¤al olmayan ise, belirli bir durum
ve dönemi genellefltirerek ele almaktı. Ha-
tasını fark etti¤i anda, açık yüreklilikle, öze-
lefltirel bir tutum aldı. Bu, güvene dayalı sı-
cak ve ilkeli devrimci iliflkilerin yolunu açtı.
Söz konusu iflçi arkadafl, istifa edip D‹SK
Deri-‹fl’in örgütlenmesine giriflti¤inde ko-
münistler, bunun do¤ru olmadı¤ını, 3000
kiflilik bir iflçi toplulu¤una iki ayrı sendikanın
fazla gelece¤ini, iflçilerin geri oldu¤unu,
Türk-‹fl’teki burjuva çevrenin bunu istismar
edece¤ini, bu giriflimin objektif olarak mü-
cadeleye zarar verece¤ini söylediler. Ve

kendilerinin ciddi sorunlara ra¤men Türk-
‹fl’teki ana gövdeden kopmayacaklarını, sı-
nıfın çıkarlarının bunu gerektirdi¤ini açıkla-
dılar. Türk-‹fl içinde mücadeleye davet etti-
ler. Arkadafl ikna olmadı ve bilinen yolu tut-
tu. Ne yazık ki bu yol, öngörülen bütün so-
runlara yol açtı. D‹SK’in örgütlenmesi o
flartlarda yanlıfltı.

Buna ra¤men D‹SK, 6-7 fabrikayı ör-
gütleyip direnifle çıkardı. Bu durumda Türk-
‹fl Deri-‹fl’te örgütlenenler için iki yol vardı:
Ya kavga gürültü pahasına D‹SK giriflimi
engellenecek ya da 6-7 direniflle fiilen orta-
ya çıkan D‹SK’te örgütlü iflçilerle ilkeli, dü-
rüst bir dayanıflmanın yolları aranacaktı...
Komünistler, tereddütsüz ikinci yolu tuttu-
lar. D‹SK’i bastırmaya, adam ayartmaya
vb. giriflmediler, baflkalarının da bunu yap-
masını engellediler.

Mümkün olan her durumda, patronlara
ve polise karflı birlikte mücadele edilmeliy-
di. Komünistler, bu tutumdan milim sapma-
dılar. Türk-‹fl’te oldu¤u kadar, D‹SK’te ör-
gütlü iflçilerin de güvenini kazandılar. Öyle
ki, komünistlerin ça¤rısı ve örgütlemesiyle
Türk-‹fl ve D‹SK’in direniflçi iflçileri, iki kez
ortak gösteri yaptılar, polisle militanca ça-
tıfltılar.

TTüürrkk--‹‹flfl  DDeerrii--‹‹flfl’’ttee  SSoorruunnllaarr......
Türk-‹fl Deri-‹fl’te ise sorunlar hiç bit-

medi. Eski temsilcilerinin D‹SK’e geçmesin-
den hemen sonra, sendikadaki küçük bur-
juva çevre, “ünlü” bir eski sendikacının böl-
geye atanması için kampanya bafllattı. Or-
tada bir boflluk olmadı¤ı halde, bu flahsı
getirmek için yapılan kampanyayı anlamak
mümkün de¤ildi. Zaman gösterdi ki bunun
altında, küçük burjuva çevrenin öz güven-
sizli¤i, hemflehricilik ba¤larını, siyasi kimlik-
lerinin üzerinde tutmaları ve mantık sınırla-
rını zorlayan siyasi ve örgütsel oportünizmi
vardı. Bu flahıs, çeliflkileri derinlefltirdi, çö-
zümsüzlü¤e sürükledi. ‹flçiler arasında ünü,
itibarı vardı.

Çorlu’da bir mirasyedi olarak itibarını
yedi, tüketti. Bunun bedelini ne yazık ki, ifl-
çiler ödedi.
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Onunla birlikte bürokratik usuller de
geldi, iflçilerin teklifsiz ve rahat oldukları
sendika lokaline a¤ır bir resmiyet havası
çöktü. ‹lk icraatlarından biri, kitle toplantıla-
rı yerine temsilciler kurulunu geçirmek oldu.
Hayatlarında ilk kez, kendi kaderleri hak-
kında kararlar alan, tartıflan, görev ve so-
rumluluk üstlenen iflçiler, bürokratik yön-
temlerle geri plana itildiler. Uyanıfl halinde-
ki taban inisiyatifi, bo¤ulmaya baflladı. Sen-
dikayla iflçiler arasında yabancılaflma öge-
leri uç verdi. Bürokratik usuller, örgütlenme
çalıflmalarına da yansıdı. ”‹fl bitirici” prag-
matik bir anlayıflla tasçı ve traflçıları mer-
kez alan, sıradan iflçiyi önemsizlefltiren bir
yol vb. izlemeye baflladılar. Bunların do¤al
tamamlayanı, mücadele biçim ve yöntem-
lerinde sa¤ pasifizm oldu. Direnifller, çadır-
da beklemek evresini geride bıraktı¤ı hal-
de, gerek dayanıflmayla direnifllerin etrafını
örmek, gerekse ( iflgal vb. gibi ) militan ey-
lem biçimlerinden öcü gibi kaçtılar. Sendika
yönetim kademeleri, ahbap-çavufl, hem-
flehri çevresine döndü. Komünistler hakkın-
da, ”bölücüler”, ”D‹SK’e çalıflıyorlar” gibi
propaganda silahlarıyla(!) savaflmaya bafl-
ladılar. ‹flçilerin en geri yönlerini kaflıdılar,
bulanık suda balık avlayarak flovenizme
yaslandılar. Nasılsa, Kürt-Alevi iflçilerin
arasında, Alevilik üzerinden Kürtlü¤ün in-
kârına yönelen ve bu yoldan Türk floveniz-
mine eklemlenen damar Çorlu’da güçlüy-
dü.

Sorunları çözmek için görüflme öneril-
di. Masaya oturuldu¤unda muhataplara, iz-
ledikleri yolun çıkmaz oldu¤u, yenilginin yo-
lu oldu¤u ifade edildi. Siyasi-ideolojik tartıfl-
maya gerek olmadı¤ını, direnifllerin nasıl
sürdürülece¤ine dair somut noktalar üze-
rinde anlaflılabilece¤ini, bu sayede, sorun-
lara ra¤men, birlikte yürünebilece¤i söylen-
di. Ve flu öneriler sıralandı:

-Kitle toplantıları usulüne geri dönül-
sün.

-Fabrika iflgalleri dahil, durum ve ihti-
yaçların gerektirdi¤i mücadele biçimlerin-
den kaçınılmasın.

-Aramızdaki görüfl farklılıklarını, istedi-

¤iniz zeminde anlatabilirsiniz; fakat “bölü-
cüler”, “D‹SK’e çalıflıyorlar” gibi propagan-
dalardan vazgeçin.

-Sendika yönetiminde bir komünist ifl-
çiye görev verilsin.

-Ortak bir örgütlenme komitesiyle so-
runları birlikte çözelim, süreci birlikte götü-
relim.

Bu isteklerin hiçbiri kabul edilmedi.
Maceracı bir çizgi izledi¤imiz, kitle toplantı-
ları tarzına dönülemeyece¤i, ortak komite-
nin gereksiz oldu¤u söylendi. “Bölücü” kav-
ramını kullandıklarını, fakat bununla sendi-
kadaki bölünmeyi kastettiklerini, “D‹SK’e
çalıfltı¤ımızın” do¤ru olmadı¤ını fakat ken-
dileri söylemedi¤i için yalanlamalarına ge-
rek olmadı¤ını ifade ettiler. Emek ve katkı-
mızın inkâr edilemeyece¤ini, bunun karflılı-
¤ında da bir arkadaflımıza sendika görevli
kartı çıkarma teklifinde bulundular. Anlafl-
ma sa¤lanamadı.

Komünistlerin önünde tek bir yol kalı-
yordu: Ba¤ımsız güçlerini büyüterek sendi-
kada do¤ru çizgiyi hakim kılmak, direniflte
ön safta olmak, politik/ideolojik mücadeleyi
ilkeli zeminlerde yürütmek ve çekiflmelerle
vb. direnifle zarar vermemek.

Anlatageldi¤imiz süreç boyunca, özel-
likle genç deri iflçilerinin en mücadeleci ke-
simi, komünistlerin etrafında toplanmaya,
giderek de birer taraftar olarak görev üst-
lenmeye baflladı. ‹lk iliflkiler, eylemlerde,
sendika ve iflçi kahvehanelerindeki tartıfl-
malarda baflladı. Mücadelenin geliflim ve
sorunlarını tartıflma, eylemlerdeki duruflun
çekicili¤i, kafaca ve ruhça ortaklaflmanın
zeminini hazırladı. Sempati, sevgi, güven
ve dostlu¤u gelifltirdi. Mücadeledeki durufl,
ortaklaflmaya baflladı. Muazzam bir bilgi
açlı¤ı ve arayıfl içindeki bu dinamik kesi-
min, komünistlerden talepleri arttı. Rastge-
le sohbetlerin yerini, düzenli toplantılar aldı.
Örgütsel çeper büyümeye baflladı.

SSSSHH  ÖÖrrggüüttlleenniiyyoorr
Temel yapımızı çevreleyen ikinci hal-

ka, SSH platformuna ba¤lı iflçilerdi. Bunlar,
direniflte olanların yanı sıra, henüz örgüt-
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lenme aflamasındaki fabrikaların iflçileriyle
D‹SK’te direniflte olan kimi iflçilerdi. Ba¤ım-
sız gücümüzü konuflturma kararı alındı¤ı
andan itibaren, bu iliflkilere, daha bir a¤ırlık
verildi. Toplantılar örgütlendi, sendikada,
çadırlarda ve eylemlerde alınacak blok tu-
tumun çerçevesi belirlendi, kararlar alındı.

Toplantılarda, sendikadaki gruplaflma-
ların temelinde iki ayrı sendikal ve siyasal
çizginin oldu¤u, hangi çizginin hangi sonuç-
lara yol açaca¤ı ifllendi. Sınıf Sendikacılı¤ı
Hareketi etrafında kenetlenme ça¤rısı ya-
pıldı, iflçi arkadaflların kafasında SSH hak-
kında bilimsel bir netli¤in olufltu¤u söylene-
mez. Anladıkları kabaca, komünistlerin di-
reniflte do¤ru çizgiyi izledikleri ve bu çizgi
temelinde onlarla beraber olduklarıydı. Bu
arkadafllar, SSH’ı büyütmek için çalıflmaya
baflladılar. ‹flçiler SSH bildirilerini dolapla-
ra, yemekhanelere, direnifl çadırlarına bı-
raktılar, okutup arkadafllarıyla tartıfltılar.
Komünistler, hiç ortalıkta görünmedikleri
halde, her taraftan SSH bildirilerinin “fıflkır-
ması” herkes gibi polisi de oldukça flaflırttı:
30 kadar da¤ıtımcı, direniflte olan ve olma-
yan 20’ye yakın fabrikaya aynı anda bildiri
ulafltırdı. Ayrıca maddi katkılarla bildiri çı-
karılmasını sa¤ladılar.

SSH, iki sokak gösterisi düzenledi.
Bunların ilki, S›vas katliamının (3 Temmuz
1993) hemen ardından, Türk-‹fl ve D‹SK’e
üye veya örgütsüz yaklaflık 800 iflçinin yü-
rüyüflüdür. Sendikal ayrımın yapay çitlerini
de, önüne çıkan polis barikatlarını da yıkan
bu militan gösteri, Türk-‹fl’in sendika bürok-
rat ve çevresini dehflete düflürdü. Gösteri-
nin örgütlendi¤ini ruhları bile duymamıfltı.
Üstelik komünistlerin öncülü¤ünde ve onca
düflmanlık yaratmaya çalıfltıkları D‹SK’li ifl-
çilerle birlikte, direniflleriyle ilgisi olmayan
bir konuda yürüyordu iflçiler.

‹kinci gösteri, D‹SK yöneticisi arkada-
flın gözaltına alınması üzerine yapıldı. ‹flçi-
ler, infial halinde (birbirine çok yakın olan)
her iki sendikanın önünde toplandılar. Bü-
rokratımız her zamanki manevralarıyla so-
runu müzakere edeceklerini, beklemek ge-
rekti¤ini vb. a¤zında gevelemeye bafllamıfl-

ken, komünistler, hiç tereddüt etmeden, ka-
rakola do¤ru yürüyüfle geçtiler. Türk-‹fl ve
D‹SK’in iflçilerinin ezici ço¤unlu¤u, komü-
nistleri izledi. Polisler, panik halinde silahla-
rını kitleye do¤rultmalarına ra¤men, slo-
ganlar, haykırıfllar dinmedi. Karakolun
önünde oturmaya geçildi, Edirne-‹stanbul
yolu bir süre trafi¤e kapatıldı. “Arkadaflımı-
zı almadan gitmeyece¤iz”, a¤ızlardan çı-
kan tek söz buydu. Vakit ilerledikçe kitle
azaldı. Bunun üzerine, karakolun 100 met-
re ilerisine geçilerek, büyük bir atefl yakıldı.
Marfllarla, sloganlarla halaya duruldu. Çor-
lu ve Sa¤lık Mahallesi emekçilerinin gözü-
nün üstümüzde, yüreklerinin bizimle oldu-
¤unu biliyorduk. ”Almadan gitmeyece¤iz”,
bu söz inattı, isyandı yüreklerde. Gecenin
ikisinde, direniflin kazanıldı¤ı ilan edildi. Ar-
kadafl serbest bırakılmıfltı, yanımızdaydı.
Tüm bu olumlu geliflmelere ra¤men SSH
örgütlülü¤ünün yeterince pekiflti¤ini söyle-
yemeyiz. Pekiflme için biraz daha zamana
ihtiyaç vardı, olayların hızlı geliflimi, bu ola-
na¤ı tanımadı ne yazık ki...

KKiilliittlleennmmee  vvee  YYeenniillggii
Bu geliflmeler, dönemin sendika atan-

mıfllarını çok rahatsız etti. ‹ki defa fiziki sal-
dırıya u¤radık ve do¤al olarak kendimizi
savunmak zorunda kaldık. Tüm gayretleri-
mize ra¤men kilitlenmeyi aflacak bir pozis-
yona ulaflamadık. Direnifller, gün geçtikçe
tavsıyor, güven kaybına u¤ruyor, kan kay-
bediyordu. Pasif bekleyiflçilik, direnifllerin
tavsamaya bafllaması, iflçilerin ekonomik
olarak yeterince desteklenmemesi vb. dire-
niflleri çözmeye baflladı. Desmo iflçileri,
patrona tüm isteklerini kabul ettirdikleri hal-
de, direniflteki arkadaflları için fabrikayı ifl-
gale hazırdılar. Fakat o koflullar altında bu-
nun etkili olması mümkün de¤ildi artık. Ey-
lül sonlarında son direnifl çadırı da hüzün
ve öfkeyle toplandı. Nisan sonundan Ey-
lül’e dek süren direnifller, yenilgiyle sonuç-
landı. Tabakhanenin çamurlu yolları, Sa¤lık
Mahallesi’nin yoksul iflçi evleri, yıllarca sü-
recek bir sessizli¤e gömüldü.

Komünistler bakımından yenilginin fla-
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flırtıcı bir tarafı yoktu. Onlar, direniflin en
parlak günlerinde, Temmuz bafllarında, dö-
nemin sendika yönetimine izlenen çizginin
yenilgiye yol açaca¤ını söylemifller, çözüm
önerilerini ortaya koymufllar, ensonu öz
güçlerine dayanarak ellerinden geleni yap-
mıfllardı. Komünistler için bu yenilgi, en faz-
lasından, engelleyemedikleri bir yenilgi ol-
du.

HHaattaallaarrıımmıızz
Komünistler, süreçte kendi paylarına

düflen hataları da titizlikle incelediler.

1.Genel merkez, bafltan itibaren ko-
münistlerden ürküntüye kapıldı. Bürokrat
yöneticinin bölgeye atanmasıyla komünist-
lerin karflısında bir blok olufltu. Bu blok, yu-
karıda da anlatıldı¤ı gibi, komünistler tara-
fından, özgüce ve iflçi tabanına dayanılarak
aflılmaya çalıflıldı. Ne var ki, ikinci yol; yani
diyalog ve görüflmeler yoluyla, genel mer-
kezle buzları çözme esnekli¤i gösterileme-
di. Baflarılı olup olmayaca¤ı bir yana, bu
yol hiç denenmedi.

Keza yukarıda sözü edilen ”sendika
kart”ını kabul etmemek de yanlıfltı. Bunu
bir örnek üzerinden daha iyi anlatabiliriz:
Bir grup iflçi, “temsilcilerini de¤ifltirmek iste-
diklerini, bunun bir cezası (hapis ya da pa-
ra) olup olmadı¤ını” ö¤renmek için komü-
nistlere danıflmaya geldiler... Bu uç bir ör-
nek olarak ele alınmamalı. Çünkü iflçilerin
ço¤unun gözünde sendika, hâlâ, ödüllendi-
ren cezalandıran bir devlet dairesinden
farksızdı. Bu flartlarda sendika koltu¤una
oturan bir kütük bile “ifllevli” oluyordu. Gö-
revli kartının resmi bir ifllevi yoktu ama iflçi-
lerin gözünde fiili ifllevi vardı. Böyle bir ola-
na¤a sahip olmamak, muhataplarımızın,
komünistleri, “sendikacı olmayan” “bölü-
cü”ler olarak lanse etmelerini kolaylafltıran
bir rol oynadı. Sendikal faaliyetin bazı öz-
gün yönlerindeki deneyimsizlik, bu alanda
esneme ve manevra becerisi göstereme-
memiz payımıza kaydedilmesi gereken bir
hatadır.

2. Komünistler fabrikalarda, evlerde

harıl harıl sendikal örgütlenmeyle u¤raflır-
ken, sabahlara dek devriye nöbetleri tutar-
ken, muhatabımız ustaca bir manevrayla,
temsilciler kurulu usûlünü gündemlefltirdi.
Böylelikle örgütledi¤imiz fabrikaların iplerini
kendi elimizle bürokratın eline teslim ettik.
Kitle toplantıları kalktı¤ı için örgütledi¤imiz
fabrikaların toplantılarına dahi giremez ol-
duk. Öte yandan, kofluflturmacadan fırsat
bulup temsilcilerle iliflkilere gereken önemi
vermedi¤imiz için, bunlar, sendika koltu-
¤uyla özdefl bürokratın çekim alanına gir-
meye baflladılar. Dahası sendikadaki bü-
rokratik usûl, fabrikalara da taflındı; temsil-
ciler, tabanın etkin temsilini sa¤layacak yol-
lar yerine, kararları ileten özel ulaklar gibi
davranmaya baflladılar. Sonuçları, her ba-
kımdan tahripkâr oldu. De¤iflik mücadele
yöntem ve araçlarını ustalıkla kullanmayı
ö¤renmemek ve hele de parti gücünü bü-
yütme, çalıflmalarda bunu bir an bile ihmal
etmeme çizgisinden sapmanın bedeli a¤ır
oluyor. ‹flçi hareketine içtenlikle hizmet et-
menin ahlâki bir de¤eri olabilir ama komü-
nistlerin asıl görevi hizmet de¤il, öncülük ve
önderliktir. Bunu örgütlülükte ve mevziler
edinmede somutlafltırmak, ürüne dönüfltür-
mek gerekir.

3. Özel gruba dayalı devrimci fliddetin
daha üst düzeyde örgütlenmemesi, bir
di¤er eksikliktir. Fabrika çatısından akflam-
ları havaya silah sıkan korucu iflçilerle ve
gemi azıya alan kimi patronlarla, anladıkları
dilden konuflulmalıydı...

Tabakhane direniflleri yenildi. Fakat bu
yangının külleri dahi topra¤ı gübreledi. Çor-
lu deri iflçilerinin önüne yeni bir yol açtı.
Komünistlere, iflçilere ve ö¤renmek isteyen
herkese çok fleyler ö¤retti. Harcanan
eme¤in asla bofla gitmeyece¤i, ekilen tohu-
mun er geç filize duraca¤ını zaman göster-
di. Çorlu deri iflçileri tam yedi yıl sonra
bugün yine direniflte. ■
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20. yüzy›l›n son çeyre¤inde ‹ran, Su-
dan ve Afganistan'da ‹slami yönetimlerin
iktidara gelmesi ve M›s›r, Lübnan, Cezayir,
Pakistan ve Türkiye baflta olmak üzere di-
¤er “müslüman" ülkelerde de ‹slami hare-
ketlerin güçlenmesiyle birlikte, siyasal ‹s-
lam, pan-‹slamizm ve fleriat devleti gibi ko-
nular s›k s›k tart›fl›lmaya baflland›. Özellik-
le emperyalist sermaye çevrelerinin tekel-
lerinde bulunan uluslararas› haber ajansla-
r›, araflt›rma flirketleri ve politik dan›flman-
lar›n “gayretleri" sayesinde, bu konular gü-
nümüz dünyas›n›n en önemli konular› ola-
rak gösterilmifl ve var olan düzenin en cid-
di ve tehlikeli düflmanlar›ndan biri olarak
öne sürülmüfltür. Böylece, büyüteç alt›na
al›nan siyasal ‹slam, say›lar› yetmifli bulan
ülkelerde, büyümekte olan toplumsal hofl-
nutsuzlu¤un baflvuru ve çözüm mercii ola-
rak gösterilmeye çal›fl›lm›fl, “yeflil tehlike"
diye tan›mlanan bir tez gelifltirilmifl ve ilgi
oda¤› haline getirilmesi geçici bir süre için
de olsa baflar›lm›flt›r. 

Siyasal ‹slam›n ç›k›fl, yükselifl ve inifl

sürecini do¤ru bir flekilde de¤erlendirmek
için ilk önce bu hareketin yafland›¤› Orta-
do¤u, Kuzey Afrika ve Güney Asya ülkele-
rinin 20. yüzy›l itibar›yla ekonomik, sosyal
ve politik koflullar›n› ele almam›z gereki-
yor. Bu ülkelerin 20. yüzy›l›n bafllar›nda
sundu¤u birbirine çok benziyor: Ya ortaça-
¤ feodalizmine göre örgütlenmifl ve dini
(‹slami) kurumlarla iç içe olan kral-tanr›
devletleri ya da sömürgeci devletlerin bo-
yunduru¤u alt›nda, yine dini kurumlar›n bü-
yük bölümünün deste¤ine dayanan iflbirlik-
çi yerel yönetimleri görmekteyiz. Fakat tüm
dünyaya yay›lan kapitalist pazar ekonomi-
sinin bu ülkeleri de kendi etki alan›na al-
mas› ve yine bu ülkelerde kapitalizmin ge-
liflme sürecine girmesiyle birlikte, eskimifl
devlet mekanizmas›n›n yeni gereksinimle-
re göre yeniden yap›lanmas› ve yepyeni
sosyo-ekonomik ve siyasal oluflumlar›n or-
taya ç›kmas›yla birlikte yeni bir portrenin
ortaya ç›kmas› kaç›n›lmazd›. Bu portrenin
özelliklerinin bafl›nda devlet mekanizmas›-
n›n sürekli olarak büyümesi gelmektedir.
Bakanl›klar›n nicel ve nitel aç›dan büyü-
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meleri, ordu ve polis güçlerinin sürekli ola-
rak gelifltirilmesi, bankalar, radyo-televiz-
yon ve benzeri kurumlar›n da ayn› rotay›
çizmeleriyle birlikte, eskinin tersine en üc-
ra köye kadar hegemonyas›n› kurmufl olan
burjuvazinin din olgusundaki politikalar›
hep ikiyüzlü olmufltur. 

Devletin güçlenmesi dini kurumlarla iç
içe geçen yöresel güçlerin zay›flamas›,
toprak reformuyla birlikte at›lan ad›mlarla
toprak a¤alar›n›n s›rt›n› dayad›¤› din
adamlar›n›n ve dini kurumlar›n kan kaybet-
mesi anlam›na geliyor. Yabanc› sermaye
ve meta ak›fl› da geleneksel diyebilece¤i-
miz müslüman tüccar kesimini de karfl›s›-
na alm›fl, kad›n-erkek eflitli¤i ile ilgili çok
s›n›rl› ve yüzeysel olmakla birlikte, at›lan
ad›mlarda bu devletlerin dini yönetimden
uzaklaflt›klar› imaj›n› gelifltiriyordu. Fakat
bu ülkelerdeki kapitalizmin kendi iç dina-
miklerine dayanmaktan daha uluslararas›
sermaye güçleriyle iflbirli¤i içinde yap›lan-
mas›, ekonomik ve sosyal yap›da ortaya
ç›kard›¤› düzensiz ve çarp›k yap›lanmaya
orant›l› olarak eskiyi savunan kurum ve ke-
simlere karfl› uygulanan politikalar da ayn›
flekilde düzensiz, çeliflkili ve çarp›kt›. Din
dersleri, okul kitaplar›nda var olan ‹slam
tarihiyle ilgili bölümler d›fl›nda, üniversite-
lerde ilahiyat ve ‹slam tarihi gibi uzmanl›k
dallar›, ‹slami yay›nlar ve say›lar› her za-
man okul say›lar›yla rekabet edecek du-
rumda olan kuran kurslar› ve di¤er ‹slami
okullar her dönem devletin deste¤ini al-
m›fllard›r. Zira bu ülkelerde var olan iflbir-
likçi burjuvazinin kendi iç dinamiklerine
ba¤l› olarak geliflen burjuva devletlerin ter-
sine kitlesel tabanlar› yok denilecek kadar
zay›ft›, aristokrat ve bürokrat kesimin d›-
fl›nda genelde uluslararas› sermayelerin
iflbirlikçili¤ine soyunan kesimlerden öteye
gitmiyordu. Dolay›s›yla yar›m yamalak ya-
p›lan burjuva reformlar› örne¤in kad›n-er-
kek eflitli¤i, toprak reformu ve benzeri re-
formlar da orta ve alt kesimleri hoflnut et-
mekten ziyade, bu kesimlerin hoflnutsuz-
luklar›n› art›r›yor ve tabans›z devletin k›r›l-
ganl›¤›n› daha da derinlefltiriyordu. Bu et-

kenlere ra¤men ‘70’li y›llara dek henüz
nasyonalizm ve milli de¤erler güç ve taze-
li¤ini kaybetmedi¤inden ve tüm bu devlet-
ler nasyonalizm ve milliyetçili¤i savunduk-
lar›ndan, ayr›ca kapitalizmin yap›lanma sü-
recinde olmas›yla birlikte en az›ndan flehir-
lerde e¤itim ve sa¤l›k gibi konularda baz›
ilerlemelerin kaydedilmesiyle birlikte ba-
¤›ml›l›¤a dayal› kapitalist sistemler alt›n
ça¤lar›n› yafl›yorlar. En az›ndan yaflanan
krizler ve ortaya ç›kan itirazlar ve ayaklan-
malar henüz sistemi tehdit edecek boyutla-
ra ulaflmam›fllard›; ama a¤›r sanayiden da-
ha çok d›flar›ya ba¤›ml› ve montaj sanayi-
nin gelifltirilmesi, sermaye ve meta ihrac›-
na kolayl›klar sa¤lanarak yerel küçük ve
orta üretimin yok edilmesi, burjuva demok-
rasisi yerine dengesiz ve ba¤›ml› düzeni
korumak için polis devletlerinin öne ç›kma-
s›, bölgeler aras› ve flehir ile köy aras›nda
var olan derin yaflam standart› farkl›l›¤› ve
toplumu oluflturan alt ve üst kesimlerin ge-
lirleri aras›ndaki uçurumun korkunç bir fle-
kilde derinleflmeye devam etmesi, toplum-
sal hoflnutsuzlu¤u körükleyerek, bu devlet-
ler için tehlike çanlar› çalmaya bafllam›flt›.
Milliyetçi devletlerin toplumsal refah ve gü-
venli¤i sa¤lamakta baflar›s›z olduklar›n› ve
ifl-ekmek-özgürlük üçlüsünün ne kadar ha-
yati oldu¤unu sadece ayd›nlar de¤il de alt
tabakalardan olan herkes yafl›yor ve anl›-
yordu. Gelece¤e yönelik ümitsizlik Bey-
rut’tan Jakarta’ya, ‹stanbul’dan Kahire’ye
kadar emekçilerin kitlesel gösterileriyle
kendini gösteriyordu. Nasyonalizm ve milli-
yetçilik meflalelerinin söndü¤ü ve getirebi-
lecekleri herhangi olumlu bir sonucun ol-
mad›¤›n› anlayan kitleler radikalleflmeye
yöneliyorlard›. Endonezya, Türkiye, ‹ran,
Lübnan, Umman, Filistin ve di¤er baz› “‹s-
lami” ülkelerde kendini gösteren sosyalizm
k›v›lc›mlar›, hem iflbirlikçi devletlerin hem
de uluslararas› sermaye tekellerinin korku-
lu rüyas› haline gelmiflti. Dolay›s›yla sos-
yalizme ve radikalizm tehlikelerine karfl›,
sermaye çevrelerinin sunduklar› reçete; ‹s-
lami kurumlar› takviye etmek ve siyasal ‹s-
lam›n yolunu açmak oldu. Zaten kapitaliz-
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min merkezleri haline gelen flehirlerde ya-
flayan kitlelerin kavufltuklar› yeni bileflim
biçimi ve iflçi s›n›f›n›n da say›sal olarak art-
mas›na ra¤men nitelik ilerleme kaydede-
memesi siyasal ‹slam›n uygulanmaya ko-
nulmas› için müsait zemini haz›rlad›. 

Köylerde yaflam seviyesinin gerileme-
si ve tar›m alan›nda da kapitalist uygula-
malar sonucu artan topraks›z çiftçiler, etnik
ve ulusal sorunlardan dolay› fliddetlenen
köyden flehire göç, toplumsal ve siyasal
aç›dan flehirdeki ayd›nlanma seviyesini
derinden etkiledi. fiehirlerin yoksul semtle-
rini oluflturan bu kesimler, her türlü radikal
hareketlerde çok önemli roller üstlenebile-
ceklerinden de siyasal ‹slam›n propagan-
das› için en önemli hedef haline geldi. Ko-
münistlere yönelik en utanmaz çamur at-
ma politikalar›yla birlikte bu kesimleri kul-
lanmak için ‹slami dernekler, yay›nlar, ki-
taplar, kuran kurslar› ve cami say›s›nda
devletlerin aç›k yard›mlar›yla patlama ya-
fland›. Köyden iflsizlik ve yoksulluk nede-
niyle flehirlere göç etmek zorunda kalan ve
sürekli bir ifl, yani sürekli ekmek kap›s› bu-
lan yeni iflçilerin toplam iflçi say›s› içerisin-
de ço¤unlu¤u elde etmelerinden; ayd›n ve
militan iflçilerin az›nl›¤a düflmesiyle birlikte
radikal haraketlerde duraklama ve hatta
gerilemeler yafland›. Siyasal ‹slam›n ilerle-
me yolu aç›ld›. Fakat bu dönem uzun süre-
mezdi, somut toplumsal gerçekler siyasi
‹slamdan yapamayaca¤› radikal ve belirle-
yici tavr› bekliyordu, bu da din gerçe¤inin
gitgide aç›¤a ç›kmas›n› ve siyasal ‹slam›n
da sömürü ve eflitsizli¤e dayal› düzenin
hizmetinde oldu¤unu su yüzüne ç›kar›yor-
du. 

1950'li y›llarda, Sovyetler Birli¤i baflta
olmak üzere sosyalist blokun geriye dönüfl
sürecine girmesiyle birlikte, bir ara durak-
sama gösteren, fakat tüm dünyada gelifl-
me trendine giren “k›z›l tehlike”, yani sos-
yalist harekete karfl›, kitleleri yönlendire-
cek ve onlar› sosyalist harekete akma teh-
likesi gösteren e¤ilimlerini de¤ifltirecek ve
yönlendirilecek ilgi oda¤›n›n yarat›lmas›,

emperyalist sermaye çevrelerinin bafll›ca
politikalar›n›n ???!!! dahil edildi. Burjuva
akademisyenlerin deyimiyle, müslüman ül-
kelerinde üretim araçlar›n›n dengesiz ve
düzensiz geliflimi, toplumsal ve kültürel do-
kunun feodal ve ataerkil temellere dayal›
oldu¤u, ülke içi bölgeler aras›nda kapitalist
geliflme aç›s›ndan uçurumlar›n ortaya ç›k-
mas› ve köy ile flehir, yine flehirlerde de
geliflmifl semtler ile köylerden ak›n ak›n
gelerek y›¤›lmalar›n olufltu¤u varofllar ara-
s›nda refah ve yaflam düzeyi farkl›l›klar›,
bu ülkelerde yaflayan halklar› radikal ey-
lemlere yöneltiyordu. Baflta Latin Amerika
olmak üzere, emperyalistler taraf›ndan s›-
n›rlar› belirlenen ve küçük parçalara bölün-
müfl ülkelerde s›k s›k yap›lan darbelerle,
Afrika'da darbelerin yan› s›ra k›flk›rt›lan et-
nik çat›flmalar sayesinde, de¤iflik uluslar
aras›nda ve iç savafllar› körüklemekle,
Uzakdo¤u ve dünyan›n de¤iflik bölgelerin-
de yap›lan soyk›r›mlar ve gerekti¤inde d›fl
kaynakl› askeri müdahaleler ile duruma
hakim olmaya çal›flan uluslararas› serma-
ye çevreleri, Filistin ve Kudüs sorunundan
dolay› birliktelikleri güçlenen “müslüman”
ülkeler için yeflil tehlike diye adland›rd›kla-
r› siyasal ‹slam› güçlendirmeye yönelik ça-
balar›n› boyutland›rd›lar ve bu ifl için tabiri
caizse kollar› s›vad›lar. 

Camiler, medreseler, kuran kurslar›
gibi ‹slami kurumlar, kendilerini laik diye ta-
n›mlayan ülkeler dahil tüm “müslüman” ül-
kelerde en genifl maddi ve manevi destek-
lerle yeniden canland›r›ld›lar. Camii, ‹mam
Hatip Okullar› gibi ‹slami, kuran kurslar› gi-
bi ‹slami kurum ve yay›nlar›n say›s›nda
patlamalar yafland›. Dolayl› ya da dolays›z
olarak din dersleri ve gençlerin bilinçlerini
dumura u¤ratan ve yarat›c› tarzda düflün-
meyi engelleyen dinsel bilgiler, okullarda
ve üniversitelerde yayg›n bir flekilde ö¤re-
tilmeye baflland›. ‹slami konferanslar, rad-
yo ve televizyonlarda süslenerek insanla-
r›n önüne konulmaya baflland›. Böylece,
siyasal ‹slam›n örgütlenmesine aktif çaba
sarfetmeden de olsa ona karfl› kay›ts›z ka-
lan genifl y›¤›nlar; iflçiler, emekçiler, me-
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murlar, köylüler, kad›n ve erkek ay›rmaks›-
z›n herkes için cazip hale getirilmeye çal›-
fl›lan siyasal ‹slam›n de¤iflik versiyonlar›
toplumsal taban buldu, örgütlendi ve yay›l-
maya bafllad›. Öyle ki, en sa¤da duran sol
çevreler dahil çeflitli örgütlenmelerin yolla-
r› aç›ld›. Fakat, evdeki hesap çarfl›ya uy-
mad› ve radikal toplumsal hareketlere kar-
fl› beslenen yeflil tehlike silah› ters tepti.
Geliflen ‹slami hareketin en önemli sonuç-
lar›ndan biri, dinsel gerici özünün, “modern
dünya” gereksinimleriyle çelifliyor olmas›y-
d›. Di¤er sonucu ise geleneksel ticari iliflki-
lere dayal› burjuva kesimi de, siyasal ‹sla-
m›n büyümesiyle birlikte büyüyerek, ikti-
dardan daha fazla pay isteyerek iktidar
krizlerine sebep olmaya bafllad›. Ayn› za-
manda, kendi ifllevinin d›fl›na taflan ve
uluslararas› sermaye ile tam bir uyumluluk
gösteremeyen siyasal ‹slam, popülerli¤ini
yitirmeye bafllamas›yla birlikte, henüz ken-
di amac›na varmadan, uluslararas› serma-
yenin hedefine kondu ve denetimli bir tarz-
da geriletilmeye baflland›. Bu duruma bafl-
ta Cezayir olmak üzere, Filistin-‹srail gö-
rüflmeleriyle birlikte bölgedeki ‹slami örgüt-
lerin “eski” dostlar›n›n da yard›m›yla köfle-
ye s›k›flt›r›lmas›, Refah Partisi’nin kapat›l-
mas› ve Fazilet Partisi’nin tepesinde sü-
rekli olarak “Demokles'in k›l›c›”n›n sallan-
d›r›lmas›, ‹ran'›n yeniden Bat›ya aç›lma po-
litikalar› ve reformistlerin iktidara tafl›nma-
s›, Orta Asya ülkelerinde laiklik politikalar›-
n›n ön plana ç›kar›lmas› ve Bat› dünyas›-
n›n Çeçenistan'daki duruma kay›ts›z kal-
mas› vb. gibi durumlar, bu söyledi¤imizin
yak›n dönem kan›tlar›d›r. 

Akdeniz'de ticaret yollar›n›n denetlen-
mesi ve ele geçirilmesi için yap›lan haçl›
savafllar›ndan 18-20. yüzy›l›n bafllar›na
dek süren yerel feodal ve tüccarlar›n, sö-
mürgeci ülkelere karfl›, kendi ç›karlar› u¤-
runa örgütledikleri ‹slami hareketler, 1917
Sosyalist Ekim Devrimi ile büyük bir bafl-
lang›ç yapan sosyalist ve ulusal kurtulufl
savafllar›n›n geliflmesiyle birlikte suskun¤a
bürünüp uykuya dald›. 

‹kinci Emperyalist Paylafl›m Sava-
fl›'n›n ard›ndan ortaya ç›kan sessizlik pek
uzun sürmedi ve küresel krizlerle birlikte
bölgesel krizlerin alevlenmesi, dünkü düfl-
manlar›, ayn› cephede radikal ve devrimci
hareketlere karfl› birlefltirdi. Eskiden Bat›l›
ülkelerle ticaret iliflkileri günah ve Bat›l›
ürünleri pis diye nitelendiren ‹slami çevre-
ler, daha sonra Bat›l› devletlerin ve iflbirlik-
çi yerel burjuvalar›n ç›karlar› do¤rultusun-
da harekete geçtiler. 1960'l› y›llardan itiba-
ren Kuzey Afrika, Ortado¤u ve Güney As-
ya'da yaflanan toplumsal ve siyasal de¤i-
flim ve oluflumlar da, bu süreci h›zland›rd›.
1967 y›l›nda ‹srail ve Arap devletleri ara-
s›nda meydana gelen savaflta, Bat› des-
tekli ‹srail'e karfl› Arap devletlerinin bozgu-
na u¤ramas›, Bangladefl'in, Pakistan'dan
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesi, ‹srail ve Arap
devletleri aras›nda yeniden cereyan eden
savafl, ‹ran ve Türkiye'de yükseliflte olan
devrimci hareketler ve bu ülkelerde ger-
çekleflen devrim ve darbeler, ‹ran ve Irak
devletleri aras›nda 8 y›l gibi uzun bir süre
devam eden savafl, Numeyri'nin Sudan'da
iktidardan uzaklaflt›r›lmas›, Beyrut'ta Filis-
tinliler ve ‹srail aras›nda cereyan eden ve
yüz gün süren savafl, Marcos'un bir halk
ayaklanmas› sonucu Filipinler'de devrilme-
si ve di¤er benzer geliflmelerin gösterdi¤i
gibi, müslüman ülkeler diye adland›r›lan ül-
keler, 20. yüzy›l›n son 35 senesini çalkan-
t›l› ve derin siyasal krizlerle geçirdiler. Tüm
bu ülkelerde, burjuvazinin gerekti¤inde
aç›k ve gerekti¤inde gizli olarak, fakat tam
teflekküllü deste¤iyle güçlü bir toplumsal
harekete dönüflen siyasal ‹slam olmasay-
d›, durum flimdikinden çok farkl› olacakt›.
Siyasal ‹slam, bu ülkelerde reformist ak›m-
lar›n bir yerde atefli söndürme rolünü oy-
nad›. Ard› kesilmeyen krizlerle bo¤uflan
Latin Amerika halklar›n›n bugüne dek orta-
ya koyduklar› ve geleneksellefltirdikleri di-
renifl ve mücadeleye karfl› siyasal ‹slam›n
ikiz kardefli say›lan siyasal H›ristiyanl›¤›n,
Latin Amerika'da ön plana ç›kar›lmas›na
yönelik yap›lan çal›flmalar, laiklik ve özgür-
lüklerden yana oldu¤unu göstermeye çal›-
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flan uluslararas› sermayenin ikiyüzlülü¤ü-
nü ifade eder. 

1970'li ve 1980'li y›llarda uluslararas›
sermaye “müslüman” ülkelerdeki oluflum-
lara karfl› planl› ve örgütlü bir flekilde mey-
dana ç›km›flt›. ‹kinci Emperyalist Paylafl›m
Savafl›'ndan sonra bu ülkelerde cereyan
eden sosyo-ekonomik yap›daki de¤iflimi,
kendi iç dinamizmlerinden daha ziyade
uluslararas› sermayeye ba¤›ml›l›k temelin-
de gerçekleflmesi nedeniyle ekonomik ya-
p› gibi, kültürel aç›dan da çeliflkili bir yap›-
ya büründüklerinden, kriz yumaklar›na dö-
nüflmekten baflka çareleri yoktu. Burjuva
iktidarlar, bafllang›çta milliyetçilik bayra¤›y-
la meydanlara ç›karak, toplumda birli¤i
sa¤lamakta baflar›l› olmalar›na karfl›n, ka-
pitalizmin geliflim süreci h›z kazand›kça ve
yap›sal çeliflkilerin körükledi¤i krizlerin de-
rinleflmesiyle, hem varl›k nedenlerini kay-
betmifl hem de uygulad›klar› politikalarla
git gide toplumdaki antikapitalist e¤ilimleri
güçlendiriyorlard›. Baflka bir anlat›mla, bu
ülkelerde iktidarda bulunan liberal ulusalc›-
lar, “sosyalist” ulusalc›lar, dini veya totali-
ter devletler, eskisi gibi toplumu yönetemi-
yor ve ufukta kökten de¤iflimler görünüyor-
du. Do¤uda ve Bat›da emperyalist bloklar
aras›ndaki rekabetin h›z kazanmas›yla bir-
likte ivmelenen krizi, uluslararas› sermaye
avantajl› konumunu da kullanarak söz ko-
nusu ülkelerde de¤iflim rüzgârlar›n› lehleri-
ne çevirmek için var olan ortamdan alabil-
di¤ince yararlananak siyasal ‹slam› ön pla-
na ç›kard›lar. Tabii ki, Do¤u Bloku ülkeleri
de bu do¤rultuda mümkün oldu¤u kadar
Bat› dünyas›ndan geri kalmayarak Libya,
Güney Yemen, ‹ran, Suriye ve Cezayir’de-
ki siyasal ‹slam hareketlerini antiemperya-
list diyerek kullanmaya çal›flt›. 

Modern dünyayla uzaktan yak›ndan
iliflkisi(?!) bulunmayan ‹slam dinine daya-
nan hareketlerin geliflimi, dolar faktörü
devreye girmeden mümkün olamayaca¤›n-
dan baz› noktalara vurgu yapmadan geçe-
meyiz. Suudi Arabistan baflta olmak üzere,
petrol fleyhlerinin de¤iflik ülkelerde kendi

rotalar›ndaki ‹slami kurumlar› için her y›l
yüz milyonlarca dolar› gözden ç›kard›klar›-
n› herkes biliyor. Resmi verilere göre, 30
milyar dolar d›fl borcu bulunan ‹ran'daki ‹s-
lami rejim, yine kendi resmi verilerine göre
Lübnanl› ve Filistinli köktendinci örgütlerin
dayana¤› olan Suriye devletine son y›llar-
da geri al›nmas› mümkün olmayan 12 mil-
yar dolar borç vermifl, yine her y›l Lübnan,
Filistin ve di¤er birçok ülkelerde kurdu¤u
ve ayakta tuttu¤u Hizbullah, Hamas ve ‹s-
lami Cihat gibi örgütlere yüz milyonlarca
dolar harc›yor. ABD buyru¤u do¤rultusun-
da Pakistan'›n teknik ve Suudi Arabistan'›n
dolarlar›yla örgütlenen Taliban hareketi,
di¤er bir çarp›c› örnektir. 1970'li y›llarda
M›s›r'da devletin yar› gizli deste¤iyle faali-
yete geçen ‹hvan ül-müslümin örgütü, g›da
ve sa¤l›k hizmetleri vererek yoksul kesim-
lere hofl görünmek istiyordu. El-cihad ör-
gütü bile kurdu¤u Kur'an kurslar›nda elbi-
se, ayakkab› ve yiyecek da¤›t›yordu. ‹sla-
mi hareketin lideri Raflit Gunuçi, Tunuslu
iflçilerin ilgisizliklerini saptad›ktan sonra g›-
da da¤›tarak iflçi haklar›n› savunmaya so-
yundu. Türkiye’de RP ve onun devam›
FP’nin politik “ticari yard›mlaflma”, g›da ve
giysi yard›m› biçimindeki yöntemleri düflü-
nülünce, bunun siyasal ‹slam›n genel bir
yöntemi oldu¤u rahatl›kla anlafl›l›r. Zaten
kayna¤› belirli olan mali destekler olmadan
siyasal ‹slam›n b›rak›n geliflmesini, ortaya
ç›kmas› bile kolay de¤ildi. Örne¤in Türki-
ye'de say›lar› on binleri bulan Kur'an kurs-
lar› ve tarikatlar, yüz binlerce tirajlar›yla ‹s-
lami gazeteler, mantar gibi ço¤alan bölge-
sel ve uluslararas› yay›n yapan televizyon
ve radyolar›n maddi kaynaklar› nereden
geliyor acaba? Laik maskeli iktidarlar›n ör-
tülü ve örtüsüz ödeneklerin gitti¤i adresle-
rin sadece birisidir siyasal ‹slam. 

Suudi Arabistan'›n eski kral› Faysal
‹bni Abdülaziz'in liderli¤ini yapt›¤› ve di¤er
Körfez çevresindeki Arap krallar›n›n des-
tekledi¤i, 1970'li y›llar›n bafl›nda resmi ‹s-
lama dönüfl hareketi, siyasal ‹slam›n flekil-
lenmesi ve geliflmesine yönelik at›lan en
büyük ad›mlardand›. Bölgesel ve uluslara-

—Sermaye ve ‹ktidarlar›n›n Palazland›¤› ‹slami Gericilik—

Teo r i d e  DO⁄RULTU / 2 7



ras› kurumlar, örne¤in ‹slam Ülkeleri Kon-
ferans›, ‹slami Geliflme Bankas›, Körfez ve
Arap ülkelerini kapsayan Bölgesel ‹flbirli¤i
Konferans› gibi örgütlenmelerin ortaya ç›k-
mas›yla birlikte, siyasal ‹slam›n politik are-
nan›n ön cephesine yerlefltirilmesine çal›-
fl›ld›. Ayr›ca maddi destekler sa¤layarak
di¤er ülkelere de her yönüyle ‹slam›n tak-
viye edilmesi sa¤land›. Cemal Abdul Nasir
önderli¤inde geliflen Arap milliyetçili¤i
1967 y›l›nda ‹srail’e karfl› yap›lan savaflta
kesin bir yenilgiye u¤ramas›, tüm Arap ül-
kelerini kriz merkezlerine dönüfltürdü¤ü ve
Türkiye, ‹ran ve Endonezya’da da toplum-
sal hoflnutsuzlu¤un boyutlanmas›, “‹slama
dönüfl” hareketinin sermaye aç›s›ndan ne
kadar gerekli oldu¤unu göstermiflti. Fakat
siyasal iflas ve de ekonomik ç›kmazlar›n
sermaye ad›na gerekli k›ld›¤› siyasal ‹s-
lam, durumu kurtarmas›na ve sermaye ha-
reketinin devam›n› sa¤lamas›na ra¤men,
uzun vadeli bak›ld›¤›nda sermaye aç›s›n-
dan pek de iç aç›c› de¤ildi. Çünkü, siyasal
‹slam›n özünde bulunan derin çeliflkiler ve
her alanda korkutucu ve kaç›n›lmaz gerici-
li¤i uzun sürede krizleri derinlefltiren bir
faktöre dönüflerek, sermayenin önüne diki-
lecekti. Yine zaman› gelmeden, yani sos-
yalist ve devrimci hareketlere karfl› kulla-
n›lmadan kendi kendini teflhir etmesi de
uygun bulunmazd›. Siyasal ‹slam›n ortaya
ç›k›fl›, sermayenin ikiyüzlülü¤ü ve çaresiz-
li¤inin ta kendisidir. En gerici ve en kaba
yöntemlere dayal› ‹slami ak›mlar› destekle-
mesi, sermayenin hem çaresizli¤ini hem
de ikiyüzlülü¤ünü gösteriyor. Bu konuyu
kan›tlayan örnekleri saymakla bitmez, yine
de baz›lar›na de¤inmekte yarar var. 

Cemal Abdul Nasir'in 1970 y›l›nda öl-
mesinin ard›ndan iktidara yerleflen sa¤ ko-
lu Enver Sedat, pan-Arabizm bayra¤›n› in-
direrek, ‹slami kutsal savafl bayra¤›yla
1973 y›l›nda ‹srail ile yeniden savafla girdi.
Kendisi için Mümincumhurbaflkan› ünvan›-
n› seçen Sedat cami, ‹slami kurum ve ya-
y›nlar›n say›s›n› art›rd›. Anayasada da de-
¤ifliklik yaparak “devletin resmi dini ‹slam-
d›r”, ve “fleriat yasaman›n ana kayna¤›d›r”

ilkelerini ekledi. 1981 y›l›na kadar ‹slami
kurumlar› desteklemeyi kendine görev sa-
yan Sedat’›n 1981 y›l›nda M›s›r-‹srail bar›fl
anlaflmas›na karfl› ç›kan Halit ‹stanbuli ta-
raf›ndan öldürülerek, kendi kazd›¤› kuyuya
düfltü. Libya'n›n ideolojik hüviyetini pan-
Arabizm, sosyalizm ve ‹slam olarak aç›kla-
yan Kaddafi, git gide ilk iki temel ilkeyi rafa
kald›rarak yaln›zca ‹slam› savunmaya bafl-
lad›. Sosyalizmin de ‹slamdan kaynaklan-
d›¤›n›, fakat yetersiz oldu¤unu iddia etti.
Cezayir'de milliyetçili¤in simgelerinden
olan fleyh Madeni de “‹slami Kurtulufl Cep-
hesini” kurarak bukalemun gibi renk de¤ifl-
tirdi. General Nümeyr Sudan'da ‹slami
devrim ilan etti. Tunus'ta Habib Burguiba,
Ramazan ay›nda aç›kça portakal suyu içe-
rek lay›k oldu¤unu göstermenin yan› s›ra,
her fabrika ve iflyerinde bask› arac› olarak
‹slami dernekler kurmay› unutmad›. ABD
emperyalizmini büyük fleytan diye adland›-
ran ‹ran ‹slam rejimi eski Cumhurbaflkan›
Rafsancani'nin ‹ran-Irak savafl›n›n sürdü-
¤ü y›llarda CIA ve Pentagon yetkilileriyle
s›k s›k görüfltü¤ü ve silah al›m› karfl›l›¤› Ni-
karagua'daki gerici milislere maddi yard›m
sa¤lad›¤›, Lübnan'daki Hizbullah ve ‹slami
cihad örgütlerinin, ‹ran ve Fransa devletle-
ri arac›l›¤›yla ‹srailli yetkililerle s›k s›k gö-
rüfltükleri ve Filistin-‹srail bar›fl süreci bo-
yunca hep ‹srail'in köfleye s›k›flt›¤› ve geri
ad›m atmak zorunda kald›¤› dönemlerde
bu örgütlerin bombal› eylemlerinin ‹srail
devletinin imdad›na yetiflmesi, Bat› destek-
li Suudi Arabistan ve Kuveyt'te insan hak-
lar›n›n hiçe say›ld›¤›, kad›nlar›n seçmek ve
seçilmek hakk› bulunmad›¤›n›, ABD des-
tekli Taliban yönetimi alt›nda olan Afganis-
tan'da üretilen uyuflturucuyu iflledikten
sonra piyasa de¤erinin 200 milyar dolar ol-
du¤u, bu ikiyüzlülü¤ün ve yozlaflman›n en
s›radan örnekleridir. K›sacas›, makyavelist
yöntemlerin tam› tam›na uygulanmas›yla
siyasal ‹slam, itildi ve öne ç›kar›ld›. Zaten
daha önce anlatt›¤›m›z gibi, siyasal iflas›n
yan› s›ra ekonomik kriz ve ç›kmazlar da si-
yasal ‹slama dayal› yeni aray›fllar› gerekti-
riyordu. Dengesiz geliflmeye ra¤men orta-

—Sermaye ve ‹ktidarlar›n›n Palazland›¤› ‹slami Gericilik—

Teo r i d e  DO⁄RULTU / 2 8



ya ç›kan iflçi s›n›f›n›n harekete geçmesi ve
di¤er kesimler için de ba¤›ms›zl›k ve milli-
yetçilik politikalar›n›n oynad›¤› roller de
son perdeye vard›¤›ndan, ekonomik krizin
itici gücüyle siyasal kriz ve iktidar krizleri
derinleflmiflti. Toplumsal muhalefetin radi-
kakleflmesini önlemek için yarat›lan ve
hoflnutsuzlu¤un taban›n› oluflturan yoksul
kesimlere hofl görünmek için eflitlik ve
adaletten yana oldu¤unu, iflçi ve emekçile-
rin haklar›n› savundu¤unu göstermeye ça-
l›flan siyasal ‹slam, asl›nda 1990'l› y›llara
geldi¤imizde pek de baflar›s›z say›lmazd›.
Fakat git gide, ‹slam›n gerici özünün ve gü-
nümüz koflullar›n›n yetersizli¤inin aç›¤a
ç›kmas›yla birlikte yükselifl süreci önlene-
mez bir flekilde düflüfle geçti. Çünkü, bur-
juva normlar›na göre karfl›laflt›rma yap›lsa
bile, er ya da geç ‹slam›n ve onu savunan
ak›mlar›n eflitsiz düzene, insan haklar›na,
kad›n haklar›na, çocuk haklar› ve daha çok
hukuki ve medeni haklara; evlenme, bo-
flanma, miras, k›sa giyinme özgürlü¤ü ve
iktidar›n kayna¤›n›n seçim ya da tanr› ira-
desi oldu¤una dair aç›kl›k getirmek zorun-
dayd›.* Köfleye s›k›flan siyasal ‹slam›n ge-
rici, bask›c› ve vahfli yüzü ‹ran, Afganistan,
Sudan, Suudi Arabistan ve Türkiye'de, dini
gericili¤in kitlelere yönelik faflist ve gerici
hareketlerin yan› s›ra, devlet kaynakl› ör-
gütlenme olsa bile Hizbullah örne¤inde git
gide aç›¤a ç›k›yor. Cezayir'de s›radan in-
sanlar› topluca kurfluna dizen silahl› ‹slami
milisler, M›s›r'da okul ö¤rencilerine ve tu-
ristlere karfl› ac›mas›zca katliamlar düzen-
leyen ‹slamc› teröristler, ‹srail'de askeri
yerleri de¤il de okul ve pazar gibi sivil in-
sanlara aç›k yerlerde, baflta çocuklar ol-
mak üzere masum insanlar›n kan›n› ak›tan
Hamas örgütü, Fransa'da çoluk çocuk
ay›rmaks›z›n bombal› eylemlerle kurbanla-
r›na yeni kurbanlar katan Halit Halhal çete-
si, Cezayir'de petrol iflçilerine greve gitme-
mesi için bask› yapan ve çok say›da iflçiyi
vahflice katleden Cemal Zeytuni'nin bafl›n›
çekti¤i örgüt, Pakistan'da ayd›n ve demok-
ratlar› hedefleyen ‹slami çeteler, ‹ran'da
ilerici ve devrimci önder iflçileri kasaplar gi-

bi bo¤azlayan tanr› ordular›, Rusya'da
mafyac› devletten kurs gören ve art arda
patlat›lan bombalarla yüzlerce sivili katle-
den müslüman Çeçen milisleri ve Türki-
ye'de devletle kol kola çal›flan, adam kaç›-
ran, iflkence yapan, fidye alan Hizbullah
örgütü, daha önce devrimci geliflmelere
karfl› hemen harekete geçen, kitle katliam-
lar› gerçeklefltirmekte tereddüt etmeyen
milyarderler kulubü Fazilet Partisi gericili-
¤in kaynaklar›d›r. Siyasal ‹slam›n gerileme
ve ayn› zamanda sermaye çevrelerinin bi-
linçli bir flekilde flimdilik geriletilmesindeki
etkenlerin baz›lar› da s›ras›yla flöyledir:

‹slami örgütlerin, ‹slami iktidarlar› sa-
vunmalar›na ra¤men, uygulama aç›s›ndan
de¤iflik ve ço¤u zaman çeliflkili savlara sa-
hipler. Bu da ‹slam›n bafll›ca kayna¤›
Kur'an'›n içeri¤inin bir devleti de¤il de bir
kabileyi yönetmek için bile gereken hüküm
ve yöntemlerden yoksun olmas› ve di¤er
kaynaklar; sünnet, icma ve k›yas denilen
kaynaklarda da birbirini tutmayan çeliflkili
yöntemlerin çoklu¤undan kaynaklan›yor. 

M›s›r-‹srail antlaflmas›yla ‹slam “dün-
yas›nda" ortaya ç›kan ilk bölünme, ‹ran-
Irak ve ard›ndan cereyan eden Körfez sa-
vafl›yla birlikte, ‹slami ümmetin ne kadar
birlikten yoksun oldu¤unu ve ‹slami devlet-
lerin nas›l ‹slam ümmetinin yan›nda de¤il
de Bat› dünyas›n›n yan›nda oldu¤unu gös-
terdi. 

Sovyetler Birli¤i ordusunun iflgali dö-
neminde Arap ve Bat› dünyas› deste¤iyle
örgütlenen Afgan mücahid örgütleri, daha
iktidara yerleflmeden silahlar›n› birbirine
karfl› ateflleyerek, kendi ç›karlar›n›n ‹sla-
m›n müslümanlara sözde emretti¤i birlik ve
beraberlikten daha üstün oldu¤unu ve uy-
gulamaya koyduklar› politikalar›n ‹slam›n
temellerinden esinlendi¤ini, bu dinin ne ka-
dar gerici oldu¤unun aç›¤a ç›kmas›n› sa¤-
lad›. Fakat Talibanlar, onlar› da sollayarak,
bütün dünyan›n gözlerinin önünde Afga-
nistan'› Ortaça¤a geri dönüflün yoluna sok-
tu.

‹slam dünyas›n›n önderli¤inde siyasal
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‹slam›n kan kaybetmesi neticesinde de¤i-
flik ak›mlar›n birbirlerini teflhir etmelerine
de yol aç›yor. Birkaç sene öncesine kadar
Erbakan'›n da arzu etti¤i bu önderlik maka-
m›na, flu anda Suudi Arabistan Kral› Fahd,
‹ran'›n dini lideri Hamaney, Afganistan'›n
dini lideri Molla Abdullah Ömer ve Su-
dan'›n dini lideri Hasan El-Turabi de talip-
ler. 

‹slam “dünyas›” ülkeleri aras›nda gelir
uçurumu, yine ‹slami iktidarlar›n hüküm
sürdü¤ü tüm bu ülkelerde toplumun de¤i-
flik kesimleri aras›ndaki gelir uçurumu ve
bozuklu¤u, siyasal ‹slam›n ekonomik ç›k-
mazlara karfl›, yoksul kesimler için iyileflti-
rici reçetelerinin bulunmad›¤›n› da ortaya
ç›karm›flt›r.

Özellikle ‹ran'da iktidarda bulunan ‹s-
lami rejimin, bir radikal ayaklanmayla dev-
rilmesi, tüm Ortado¤u’yu kriz bata¤›na sü-
rüklemekle birlikte, siyasal ‹slam›n da so-
nunu getirecektir. “Demokratikleflerek”
ayakta kalmas› da totaliter Arap rejimlerine
bir model üretmekle birlikte, ‹slam›n gele-
cekte radikal hareketlere karfl› kullan›labi-
lece¤ini garantiye alacakt›r.

De¤iflik ülkelerde, iktidar aray›fllar›na
giren, di¤er yandan da mafya-çete iliflkile-
rine yönelen ‹slami ak›mlar›n, ciddi krizlere
neden olmakla birlikte toplum içindeki ima-
j›n› da kaybetmektedirler.

K›sacas›, zaten gerileme sürecine gi-
ren siyasal ‹slama, rotas›nda seyretmedi¤i
ve ters tepti¤i için, bir dur emri de uluslara-
ras› sermaye cepheleri ve iflbirlikçi yerel ik-
tidarlardan gelmektedir. Fakat, ayn› senar-
yonun bir kez daha uygulanmas› pek de
kolay olmayacakt›r. Siyasal ‹slam›n ne ol-
du¤unu anlayan kitleler, önümüzdeki sü-
reçte devrimci hareketlere karfl› bir kez da-
ha ortaya sürülecek siyasal ‹slama tutsak
düflmeyecektir. 

Bugün afla¤› yukar› tüm “‹slami” ülke-
lerde yeniden ‹slama yeni bir misyon yük-
lenmesi politikas›yla karfl› karfl›yay›z. Libe-
ral, ›l›ml› ve demokrat ‹slami hareketlerden
söz ediyorlar. ‹ran’daki Hatemi önderli¤in-

de reformist ‹slami hareketin benzerleriyle
di¤er ülkelerde de karfl›laflabiliriz. Hatemi
kli¤i gibi Fazilet Partisi de bu yeni misyonu
üstlenen siyasi çevrelerdendir. ‹slam’a
kaybetti¤i itibar› yeniden kazand›rmak,
flimdilik bu harekete verilen rolün dozunu
azaltmak ve gelecekte gerekti¤inden yeni-
den güçlendirmek için ayakta tutmak bu
politikan›n ana temelini oluflturuyor. 

*Demokrasi ve eflitlik savunuculu¤u
teflebbüslerine ra¤men ‹slami örgütler ken-
di ana kaynaklar›n› inkâr etmeleri mümkün
olmad›¤›ndan er ya da geç kendilerini tefl-
hir etmek zorundalar. Örne¤in, Kur'an'da
eflitlikten de¤il de insanlar›n 2. Sure’nin
178. Ayeti’ndeki gibi üç kategoriye, yani er-
kekler, kad›nlar ve kölelere ve 16. Sure’nin
75. Ayeti’nde (yine 16. Sure’nin 71. Ve 30.
Sure’nin 28. Ayeti’nde) insanlar›n güçsüz,
sahipli köleler ve hür insanlara ayr›ld›¤›n-
dan söz ediliyor. 3. Sure’nin 26. Ayeti’nde
ve daha birçok ayette ekonomik eflitsizlik
savunuluyor ve bu eflitsizli¤in kayna¤› da
tanr› olarak gösteriliyor. 4. Sure’nin 34.
Ayeti’nde erkeklerin kad›nlardan kat kat
üstün oldu¤u söyleniyor. Yine f›kra anlatan
komik palyaçolara benzeyen “demokrat"
müslümanlar›n iddialar›n›n tersine ‹slami
tarihte demokrasi diye bir olguya rastla-
mak mümkün de¤ildir. Çünkü en müslü-
man beyefendiler, halk›n görüfllerine bafl-
vurmay› kendileri için afla¤›lay›c› bir yön-
tem say›yorlard›. Örne¤in Muhammed’in
ölümünden sonra, di¤er müslümanlar›n
görüflüne baflvurmadan, Ömer'in bafl›n›
çekti¤i birkaç kiflinin seçimiyle Ebu Bekir
halife seçildi. Ebu Bekir ölmeden önce
Ömer'i kendisinden sonra halife ilan etti.
Ömer ölmeden önce Talha, Zübeyr, Abdül
Ralman ‹bni Auf, Ali ve Osman'dan oluflan
bir beflli grubu halife seçimi için görevlen-
dirdi ve Osman karfl›t› isyanc›lar taraf›n-
dan halifeli¤e seçilen Ali d›fl›nda ‹slam ta-
rihi boyunca, ‹slami din adamlar›n›n des-
tekledikleri halifelerin tümü antidemokratik
yöntemlerle seçildi. ■
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Özellikle son on yıl içinde kapitalist dün-
ya ekonomisinde yeni yönlerin oldu¤una da-
ir, artık kapitalizmin klasik kapitalizm olmak-
sızın ç›k›yor oldu¤una dair burjuvazinin ka-
lemflörleri yazıp çiziyorlar. Sermaye hareke-
tinin ulusal ve uluslararası nicel geliflmesinin
sınırlarını farklı göstermek için adeta her
"açıklama” yoluna baflvuruluyor. Bütün bu
açıklamalarında "küreselleflme ve sermaye
birleflmesi” belirleyici çıkıfl noktasını olufltur-
maktadır. Daha önceki yazılarımızda "küre-
selleflme”; sermayenin uluslararasılaflması
üzerinde durdu¤umuz için bu yazımızda ser-
maye hareketini birleflme açısından; temer-
küz ve merkezilefltirilme açısından ele ala-
rak kapitalizmin kapitalizm olma özelli¤inden
hiçbir fley kaybetmedi¤ini göstermeye çalı-
flaca¤ız. 

11--  SSeerrmmaayyeenniinn  TTeemmeerrkküüzzüü  vvee  MMeerrkkeezzii--
lleeflflttiirriillmmeessii

K. Marks, "Kapital” Cilt 1’de sermayenin
temerküzü üzerine flöyle diyor:

"Mülksüzlefltirme, kapitalist üretimin
kendi içinde taflıdı¤ı yasaların ifllemesiyle,
sermayenin merkezileflmesiyle gerçekleflir.
Bir kapitalist, sürekli birçoklarının baflını yer.
Çalıflma sürecinin giderek boyutları büyüyen
kooperatif flekli, bilimin bilinçli teknik uygu-
lanması, topra¤ın yöntemli bir biçimde ifllen-
mesi, çalıflma araçlarının ancak ortaklafla
kullanılabilir çalıflma araçlarına dönüfltürül-
mesi, bütün çalıflma araçlarının bileflik top-
lumsal çalıflmanın üretim araçları olarak kul-
lanılmasıyla sa¤lanan tasarruf, bütün insan-
ların dünya pazarları a¤ına sokulması ve
böylece kapitalist rejimin uluslararası bir ni-
telik kazanması, bu merkezileflme ya da bir-
çok kapitalistin birkaç kapitalist tarafından
mülksüzlefltirilmesi ile el ele gider. Bu dönü-
flüm sürecinin bütün avantajlarını sömürü ve
tekellerine alan büyük sermaye sahiplerinin
sayılarındaki sürekli azalmayla birlikte, sefa-
let, baskı, kölelik, soysuzlaflma (ve) sömürü
de alabildi¤ine artar” (s.790. Alm ).

Demek oluyor ki temerküz (konsantras-
yon), sermayenin de giderek daha az sayıda
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kapitalistin veya kapitalistler grubunun elin-
de toplanmasıdır. Bu süreç, kapitalist biri-
kimle, yani artıde¤erin sürekli sermayeye
dönüfltürülmesiyle gerçekleflen ve kapitalist
üretim biçiminin hakim oldu¤u her ülkede
–emperyalist veya ba¤ımlı ülke– farklı kap-
samda da olsa görülür.

Sermayenin merkezileflmesi hakkında
da aynı yapıtında Marks flöyle der:

Sermayenin merkezileflmesi, "daha ön-
ce oluflmufl bulunan sermayelerin yo¤unlafl-
ması, ba¤ımsızlıklarına son verilmesi, kapi-
talist tarafından mülksüzlefltirilmesi, birçok
küçük sermayenin, birçok büyük sermayeye
dönüfltürülmesidir. Bu süreci daha önceki
süreçten (sermayenin temerküzünden-çn)
ayıran fley, halen var olan sermayenin da¤ı-
lımında sadece yeni bir de¤iflikli¤i öngörme-
si nedeniyle, faaliyet alanının, toplumsal
zenginli¤in mutlak büyüklü¤ü ya da birikimi-
nin mutlak sınırları ile sınırlı olmamasıdır.
Baflka yerlerde birçok kapitalistin elinden çı-
kan sermayeler, burada, tek bir kapitalistin
elinde büyük bir kütle halinde toplanır. ‹flte
bu, birikim ve yo¤unlaflmadan (temerküz-
den- çn) farklı olarak gerçek anlamda ser-
mayenin merkezileflmesidir...

Rekabet mücadelesi, meta fiyatlarının
ucuzlatılmasıyla verilir. Meta fiyatlarının
ucuzlu¤u, aynı kalan koflullarda, iflin verimi-
ne ve bu da üretimin boyutuna ba¤lıdır. (Ya-
ni, verimlilik ne kadar yüksek olursa, meta
üretimi de o kadar ucuz olabilir- çn) Bu ne-
denle büyük sermayeler, küçükleri yenerler.
Ayrıca, unutulmamalıdır ki, kapitalist üretim
biçiminin geliflmesiyle, bir ifli normal koflullar
altında yürütmek için gerekli asgari bireysel
sermaye miktarında bir yükselme olur. Bu
nedenle, küçük sermayeler, büyük sanayiin
henüz yalnızca yer yer el attı¤ı, ya da bütü-
nüyle ele geçiremedi¤i üretim alanlarına
akarlar ve buralarda toplanırlar. Burada re-
kabet, birbirine düflman sermayelerin sayıla-
rıyla do¤ru, büyüklükleriyle ters orantılı bir
flekilde devam eder. Ve bu mücadele, da-

ima, sermayelerinin bir kısmı kendilerini ye-
nen kapitalistlerin eline geçer, bir kısmı da
yok olup giden birçok küçük kapitalistin batıp
gitmesiyle sonuçlanır. Bundan baflka, kapi-
talist üretim ile birlikte tamamen yeni bir güç
ortaya çıkar: Kredi sistemi. Bu sistem ilk afla-
malarında, birikimin alçakgönüllü bir yardım-
cısı olarak hiç sezdirmeden iflin içine giren
ve büyük ya da küçük miktarlar halinde top-
lumun yüzeyinde da¤ılmıfl bulunan para
kaynaklarını, görünmeyen iplerle, tek ya da
ortaklık halindeki kapitalistlerin ellerinden
çeker; ama çok geçmeden, rekabet mücade-
lesinde yeni ve müthifl bir silah olur ve niha-
yetinde sermayenin merkezileflmesi için de
bir toplumsal merkezileflmeye dönüflür.

Kapitalist üretim ve birikimin geliflmesi
ölçüsünde, merkezileflmenin en güçlü iki
mekanizması da geliflir: Rekabet ve kredi.
Birikimdeki ilerleme, aynı zamanda, merke-
zileflmeye uygun malzemeyi, yani bireysel
sermayeleri de ço¤altır; bu sırada, kapitalist
üretimin genifllemesi, bir yandan toplumsal
gereksinimini yaratırken, di¤er taraftan da,
gerçeklefltirilmesi daha önceki bir sermaye
birikimini gerektiren dev sanayi kuruluflları
için zorunlu teknik araçları sa¤lar. Bu neden-
le, bugün, bireysel sermayeleri bir araya top-
layan çekim gücü ve merkezilefltirme e¤ilimi,
her zamandan daha kuvvetlidir” (Kapital-
C.1-Sy.654/655....)

Konumuz açısından oldukça anlamlı ol-
du¤u için uzun alıntı yapmaktan çekinmedik.
Demek ki sermaye birikimi, temerküz ve
merkezileflmesi, yeni firma birleflmeleri kapi-
talist üretim biçiminin yasallı¤ıdır. Sermaye
birikimi, temerküzü ve merkezileflmesi ol-
maksızın kapitalizm ele al›namaz. Marks bu-
nu, Kapital’in (1.Cilt) ilk baskısını ç›k›fl nok-
tas› olarak alırsak, 1867’de söylüyor, tespit
ediyor. Marks, daha 1867’de "Bugün, birey-
sel sermayeleri bir araya toplayan çekim gü-
cü ve merkezileflme e¤ilimi, her zamandan
daha kuvvetlidir” tespitini yapıyor. Öyleyse
bugün görülen "sermayelerini bir araya top-
layan çekim gücü ve merkezileflme e¤ilimi”,

—Sermaye Birikimi—
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—Sermaye Birikimi—

yani rekabet ve sermaye (firma) birleflmeleri
hiç de yeni de¤ilmifl!

Rekabet ve kendi sistemi, sermayenin
merkezileflmesinde güçlü bir kaldıraç oluyor.
Rekabet, sonuç itibarıyla, bir kısım ba¤ımsız
sermayeleri iflasa götürüyor, bir kısmının
baflka sermayeler tarafından yutulmasına
yol açıyor. Kredi sistemi, kapitalist iflletmele-
re, kendilerine ait olmayan, yabancı serma-
ye kullanma olana¤ı sa¤lıyor. Bu da birikimi
ilerletiyor/katlandırıyor. Birikimin ilerlemesi
de merkezileflmeyi hızlandırıyor. Çünkü biri-
kimin ilerlemesiyle merkezilefltirilebilecek
çok sayıda sermaye ortaya çıkıyor.

Kâr oranının düflmesiyle rekabet kes-
kinleflir, sermaye giderek büyüyen kendini
de¤erlendirme sorunlarıyla karflı karflıya ka-
l›r, yani kronik bir sermaye fazlası ortaya çı-
kar. Verimlili¤in artması sonucunda, kapita-
list tarafından kabul edilebilir bir kâr oranı
için kullanılabilecek sermayeden daha çok
bir sermaye ortaya çıkar. Ortada bir serma-
ye bollu¤u vardır. Peki bu sermaye fazlalı¤ı
neye yol açar? Bu sermaye fazlalı¤ı, giderek
daha çok sermayenin bankalarda toplanma-
sına; temerküzüne yol açar. Bankalarda top-
lanan bu sermaye, kredi sistemini gelifltirir.
Marks’ın dedi¤i gibi, kredi sistemi de serma-
yenin merkezileflmesini hızlandırır.

De¤iflmeyen koflullarda kâr oranının
düflmesi verimlili¤in artıflıyla hızlanır. Kâr
oranının düflmesi, kâr kütlesinin düflmesi an-
lamına gelmez. Yani kâr oranının düflmesine
ra¤men, normal olarak, kâr kütlesi artar. Kâr
kütlesinin artması, sermaye birikimi demek-
tir. Marks’ın dedi¤i gibi ilerleyen sermaye bi-
rikimi de sermayenin merkezileflmesini atefl-
ler/güçlendirir.

Anlattı¤ımız, daha do¤rusu Marks’tan
aktardı¤ımız bu süreç, sermaye hareketinin
nesnel gerçekli¤idir. Bu sürecin sonucu belli
çok sayıda küçük sermayeler, az sayıda bü-
yük sermayeye dönüflürler. Bu sermayeler
ve sermaye grupları, faal oldukları alandaki
geliflmelerinin belli bir aflamasında o alanda-

ki pazarda hakim konuma gelirler; yani tekel
olurlar. 

22--  TTeekkeell  vvee  RReekkaabbeett

"Felsefenin Sefaleti” yapıtında Marks,
flöyle der.

"Yaflamın prati¤inde sadece rekabet,
tekel ve onların çatıflması de¤il, bilakis, sim-
ge olmayan bir hareket olan sentezleri de
görülür. Tekel, rekabete neden olur. Reka-
bet, tekele neden olur. Tekelciler, rekabet
edenler, rekabetçiler tekelci olurlar. Sentez,
tekelin sürekli rekabet mücadelesine girme-
siyle ayakta kalabilece¤i türdendir.” (Marks-
Engels, C.4,Sy.163/164)

Burada Marks, tekel ile rekabet arasın-
daki diyalektik iliflkiyi gösteriyor:

"Rekabet, tekele neden oluyor.” Serma-
yenin merkezileflme süreci için rekabet, ön
kofluldur. Bu süreç, geliflmesinin belli bir
aflamasında tekele neden olur. Böylece re-
kabetçiler tekele neden olurlar.

"Tekel, rekabete neden olur.” Bu cümle-
de ifade edilen açık. Burada ifade edilen, te-
keller arasındaki ulusal ve uluslararası plan-
daki tekeller ve tekelci olmayan iflletmeler
arasındaki rekabettir. Tekel ne kadar güçlü
olursa sınırlı ulusal ve dünya pazarında ser-
maye yatırımına zorlanma o kadar büyüktür.
Güçlü tekel, tekel ne kadar güçlü olursa, te-
keller arası rekabet de o denli fliddetli olur.

Tekel ve rekabetin diyalekti¤i hakkında
Lenin, "Emperyalizm…” yapıtında flöyle der:

"Serbest rekabet, kapitalizmin ve genel
olarak meta üretiminin temel özelli¤idir; te-
kel, serbest rakebetin tam karflıtıdır. Bizzat
serbest rekabet, büyük üretimi yaratarak,
küçük üretimi saf d›fl› b›rakarak, büyük ifllet-
menin yerine daha büyü¤ünü geçirerek,
k›saca, üretim ve sermayenin temerküzünü,
tekelleri do¤uracak kadar ilerleterek, gözler-
imizin önünde tekel durumuna dönüflmeye
bafllam›fl ve karteller, sendikalar, tröstler ve
sermayeleri bunlarla iç içe geçmifl, milyon-
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lar› çekip çeviren bir düzine banka
oluflmufltur. Ayn› zamanda, tekellerin, için-
den ç›kt›klar› serbest rekabeti yok
edemediklerini, onun üstünde ve yan›nda
var olmaya devam ettiklerini, böylece de son
derece keskin, fliddetli sürtüflmelere,
çat›flmalara yol açt›klar›n› görürüz. Tekel,
kapitalizmden daha yüksek bir düzene
geçifltir.” (Lenin, C. 22, s. 270, Alm.)

Lenin, burada bir geçifl sürecinden
bahsediyor. Yani tekelci kapitalizm, serbest
rekabetçi kapitalizm olmaktan henü
ç›kmam›flt›r. “Daha yüksek bir düzene geçifl”
(Lenin) henüz gerçekleflmemifltir. 

Bu geçifl sürecinin özelliklerini Lenin,
ayn› yap›t›nda flöyle aç›klar;

“... Tekellerin tarihinin en önemli sonuç-
lar› flöyledir; 19. yüzy›l›n ‘60’l› ve ‘70’li y›lla-
r›nda -serbest rekabetin geliflmesinde en
yüksek nokta- tekeller belli belirsiz embri-
yonlar halindedir. 2) 1873 krizinden sonra
karteller önemli ölçüde gelifliyor; fakat hâlâ
istisnai ve kal›c› de¤il, geçici olgular duru-
mundalar. 3) 19. yüzy›l›n sonunda görülen
yükselme ve 1900-1903 krizi: Karteller, bü-
tün ekonomik yaflam›n temeli haline geliyor-
lar. Kapitalizm, emperyalizme dönüflmüfltür”
(C. 22. syf. 206).

Sermaye tekelci/emperyalist olunca re-
kabet bir taraftan s›n›rland›r›l›r, ama di¤er ta-
raftan da güçlendirilirler. Serbest rekabet, s›-
n›fland›r›l›r ama genel olarak rekabet daha
yüksek bir aflamaya çekilir ve böylece tekel-
ler aras›ndaki rekabet mücadelesi fliddetle-
nir. Kapitalizmin geliflmesinin bu yüksek
aflamas›nda; emperyalizm aflamas›nda re-
kabet mücadelesi, pazarda serbest rekabet-
le sürdürülmez, onun yerini çeflitli türlerden
nüfuz güçleri al›r. 

Sonuç itibar›yla: Sermaye birikiminin,
sermayenin temerküz ve merkezileflme ha-
reketinin; serbest ve tekelin diyalekti¤i kapi-
talizmde firma birleflme hareketinin yeni bir
olgu olmad›¤›n› ve sermaye hareketinin ka-
ç›n›lmaz bir yans›mas› oldu¤unu göstermek-

tedir.

33--  SSeerrmmaayyee  BBiirrlleeflflmmeelleerriinniinn  
BBooyyuuttllaarr››

Rekabetin diyalekti¤i aç›kt›r: Birden faz-
la güçlerin söz konusu alanda hakimiyet kur-
mak için mücadelesi. Bu mücadelede ser-
maye gücünün yan› s›ra her türlü “savafl” hi-
lesi kullan›l›r ve devletin siyasi, iktisadi, as-
keri ve de diplomatik katk›s› sa¤lan›r. Önem-
li olan, rakibi saf d›fl› b›rakmakt›r. Bu neden-
le sadece güçlü olmayacaks›n, en güçlü ola-
caks›n. Yutulmamak için yutacaks›n, yenil-
memek için yeneceksin, yok olmamak için
yok edeceksin ve nihayet yeniflemiyorsan en
güçlü rakibinle birleflmesini de bileceksin!
Son y›llarda s›çramal› bir geliflme gösteren
sermayenin birleflme hareketinde görülen
budur. Geliflme, faal olunan sektörde birkaç
büyük tekelin hakimiyetine götürüyor. Zaten
daha bugünden sektörlerde belli say›da
birkaç çok uluslu tekel hakimiyeti kurmufl du-
rumdalar. 

Belirtti¤imiz gibi, sermayenin birleflme
hareketi her ne kadar kapitalizmin tarihi ka-
dar eskiyse de; sermayenin birikim, temer-
küz ve merkezileflme sürecinde bu varsa da,
birleflme hareketinin geçen yüzy›l›n ‘90’l› y›l-
lar›nda itibaren s›çramal› bir geliflme içinde
oldu¤unu görüyoruz. Dünya ekonomisi, 20.
yüzy›l›n ‘90’l› y›llar›ndan bu yana hummal›
bir birleflme hareketlili¤i içindedir. Sermaye
birleflmesi, büyükten daha büyü¤e ve en bü-
yü¤e do¤ru bir seyir izliyor. 

Sadece 1997 y›l›nda toplam 23 bin sa-
t›n alma ve birleflme ifllemi yap›lm›flt›r. Bu,
1989 y›l›ndakinin iki misline eflit bir hacim.
1997 y›l›ndaki bütün birleflmelerin toplam
de¤eri, 1. 630 milyar dolard›. 1998’deki bir-
leflmenin toplam de¤eri de 2,1 trilyon dolar
tutar›ndayd›. 1997’den 1998’e 470 milyar
dolarl›k bir de¤er hacmi art›fl› söz konusu-
dur. 1998’deki birleflmelerdeki sermaye hac-
mi 1992’dekinin yaklafl›k alt› misliydi. 

—Sermaye Birikimi—
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“Merkezileflme, sanayici kapitalistlere,
ifl alanlar›n›n boyutlar›n› geniflletme olana¤›
sa¤layarak, birikim iflini tamamlar. Bu sonuç,
ister birikimin ya da merkezileflmenin eseri
olsun, ister bu merkezileflme, fliddete varan
ilhak yöntemleriyle gerçeklefltirilsin –baz›
sermayeler– di¤erleri için öylesine a¤›rl›kl›
çekim merkezi haline gelirler ki, bunlar›n bi-
reysel bütünlü¤ünü parçalayarak bu parçala-
r› kendilerine çekerler –ya da isterlerse, al›fl-
m›fl ya da oluflmakta olan bir k›s›m sermaye-
lerin birleflmesi, anonim flirketler meydana
getirmek gibi yumuflak bir yoldan sa¤lanm›fl
olsun– ekonomik etki, ayn› olur. Her yerde,
sanayi kurulufllar›n›n büyüyen boyutlar›, çok
say›da kimsenin ortaklafla yapacaklar› iflin
daha kapsaml› bir düzen alt›na al›nmas› için,
bunlar›n maddi itici güçlerinin daha da gelifl-
mesi için baflka bir ifadeyle, al›flagelen yön-
temlerle yürütülen tek bafl›na üretim süreçle-
rine dönüfltürülmesi için ç›k›fl noktas› olur. 

Ama birikim, yani dairesel bir hareket
olmaktan ç›k›p sarmal bir hareket haline ge-
len yeniden üretim ile giderek oluflan serma-
ye art›fl› süreci, toplumsal sermayeyi olufltu-
ran parçalar›n sadece nicel gruplanmalar›n-
da bir de¤iflikli¤i gerektiren merkezileflme ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, aç›kt›r ki, çok yavafl bir
süreçtir. E¤er dünya, demir yollar›n›n yap›-
m›na yetecek kadar bireysel sermayelerin
bir araya toplanmas›n› bekleseydi, bugün bi-
le bu araçtan yoksun kal›rd›. Halbuki, merke-
zileflme bunu, anonim flirketlerin arac›l›¤›yla,
göz aç›p kapayana kadar baflarm›flt›r. Ve
merkezileflme, bir yandan böylece birikimi
art›r›r ve h›zland›r›rken ayn› zamanda, ser-
mayenin teknik bilefliminde de¤iflmeyen k›s-
m›n› de¤iflen k›sm› aleyhinde geniflleten ve
böylece çal›flmaya olan görece talebi azal-
tan köklü de¤ifliklikleri geniflletir ve h›zland›-
r›r. 

Merkezileflme yoluyla bir gecede bir
araya getirilen sermaye kütleleri, aynen di-
¤er sermayeler gibi, ama daha büyük bir h›z-
la yeniden ürer ve ço¤al›r ve böylece toplum-
sal birikimde yeni ve güçlü kald›raçlar halini

al›rlar” (Karl Marks, “Kapital” C. I. syf.
656/657 Alm).

Bugün olan da budur. Yani Marks’›n
1867’de ifade etti¤i geliflme. Tabii bu gelifl-
menin kapsam› ve siyasi yönelimi o günden
oldukça farkl›d›r. Bu farkl›l›k nitel bir karakter
tafl›maz; serbest rekabetçi dönem kapitaliz-
mi emperyalizm döneminde kapitalizmden
ne denli farkl›ysa her iki dönemdeki sermaye
birleflmesi hareketi de birbirinden o kadar
farkl›d›r. 

fiimdi, yapt›¤›m›z teorik aç›klama ›fl›-
¤›nda ekonominin ana sektörlerindeki ser-
maye birleflmesi hareketinin son y›llardaki
seyrine bakal›m.

3.1- Mali Sektörde Sermaye Temerkü-
zü ve Merkezileflmesi

Geçen yüzy›l›n (20. yüzy›l) ‘80’li y›llar›n-
dan itibaren geliflmesi h›zlanan ve ’90’l› y›l-
larda kapsamlaflarak bir dalgaya dönüflen
uluslararas› çaptaki, sermaye birleflmesi ve
devralma hareketine bankalar güçlü bir fle-
kilde kat›lm›fllard›. Bizim burada söz konusu
etti¤imiz, bankalar›n kat›ld›¤› birleflmeler de-
¤il, bizzat banka birleflmeleridir. ABD’de bir-
leflen banka say›s› 1991/’92 döneminde
1354’ten 1993/’94 döneminde 1477’ye ve
1995/’96 döneminde de 1803’e ç›km›flt›r.
Ayn› dönemde birleflme de¤eri 56.8, 55.3 ve
114.9 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. Bu
banka birleflmelerinin bütün birleflmelerin
de¤erindeki pay› da keza ayn› dönemlerde
yüzde 18.7, yüzde 9 ve yüzde 10.6 oran›n-
dayd›.

Sadece 8 AB ülkesinde birleflen banka
say›s› 1991/92 döneminde 550; 1993/94 dö-
neminde 393 ve 1995/96 döneminde de 268
idi. Bu birleflmelerin de¤eri de, s›ras›yla ayn›
dönemlerde 25.8, 17.4 ve 42.9 milyar dolar-
d›. Birleflen banka say›s› azalmas›na ra¤-
men birleflen sermaye de¤erinin art›fl›, daha
ziyade büyük bankalar›n birlefltiklerini göste-
rir. Bu birleflmelerin 8 AB ülkesindeki bütün
birleflme de¤erindeki yaklafl›k pay› –s›ras›y-
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la ayn› dönemlerde– yüzde 7.6, yüzde 9.4
ve yüzde 17.3’tü.

Büyük banka birleflmelerini Fransa, ‹tal-
ya, Hollanda ve ‹ngiltere’de görüyoruz. Fran-
sa’da birleflen banka say›s›, 1991/92 döne-
minde 133’ten 1995/96 döneminde 49’a düfl-
mesine ra¤men birleflen sermaye de¤eri 2.4
milyar dolardan, 6.1 milyar dolara ç›k›yor.
Yeni birleflen banka say›s› yüzde 63 oran›n-
da azal›rken, birleflen sermaye hacmi yüzde
154 oran›nda (2.5 misli) art›yor. ‹talya’da bir-
leflen banka say›s› 1991/92’de 122’den
1995/96’da 94’e düflerken, birleflen sermaye
miktar› ayn› dönemlerde 5.3 milyar dolardan
6.2 milyar dolara ç›k›yor. 

Hollanda’da 1991/92’de 20, 1995/96’da
da 8 banka birlefliyor. Birleflen sermaye hac-
mi de 0.1 milyar dolardan 2.2 milyar dolara
ç›k›yor. 

‹ngiltere’de birleflen banka say›s›
1991/92’de 71’den 1995/96’da 22’ye düfler-
ken, birleflen sermaye miktar› 7.5 milyar do-
lardan 22.6 milyar dolara ç›karak 3 misli art›-
yor. (Bkz: William R. White, The Coming
transformation of continental uropeanban-
king. BIS. Working papers No: 54, Basel,
Haziran 1998, syf, 31. Aktaran Z. Nr.39, Ey-
lül 1999, syf, 78).

Toplam birleflme miktar› 11.671 trilyon
mark. Bu en büyük banka
birleflmelerinin sadece iki-
si uluslararas›, 18 ulusal
ve ulusal olan›n da 7’si
Amerikan kaynakl›.

-Yat›r›m Bankalar›nda
Sermaye Temerküzü -
Birleflmeler-

Ticari bankalar daha ziya-
de kredi ve tasarruf iflleriy-
le u¤rafl›rlarken yat›r›m
bankalar› de¤erli kâ¤›tlar
pazar› alan›nda uzmanlafl-
m›fllard›r. Bu bankalar›n
müflterileri say›sal olarak
oldukça azal›r; hükümet-
ler, çok zengin kifliler ve
büyük iflletmeler. Bu ban-
kalar bu türden olan müfl-
terilerinin hisse senetleri
iflleriyle, kârlar›n›n yat›r›m
ve sermaye birleflmeleri-
nin haz›rl›¤›yla u¤rafl›rlar.
Yat›r›m bankalar›nda ifl-
lem gören sermaye mikta-
r› korkunç denecek boyut-
lara var›yor. Örne¤in sa-
dece 1998 y›l›nda bilinen
sermaye birleflmeleri mik-
tar› 2.1 trilyon dolard›. Ve
dünya çap›nda önder ko-

—Sermaye Birikimi—
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numda olan üç yat›r›m bankas›n›n her birinin
sermaye miktar› 500 milyar dolar› geçiyordu.
Demek oluyor ki, sadece önde gelen üç ya-
t›r›m bankas› 1998’deki toplam birleflme
miktar›n›n dörtte üçünü yönlendiriyordu. 

Birleflmelerin ve devralmalar›n ör-
gütleyicileri olarak en güçlü yat›r›m ban-
kalar› –1997–

Bu 15 en büyük yat›r›m bankas›n›n
1997’deki devralmalarda kontrol ettikleri ser-
maye, toplam sermaye miktar› 3897 milyar

dolar tutar›nda. Yaklafl›k 3.9 trilyon dolar.
Tablonun da gösterdi¤i gibi bu 15 bankan›n
11’i ABD kaynakl›. Amerikan sermayesinin
en hakim oldu¤u alanlardan birisi de yat›r›m

bankac›l›¤› alan›d›r. 

-Kurumsal yat›r›mc›lar

Emperyalist, geliflmifl ülkelerde birikim
fazlal›¤›, yeni türden iflletmelerin kurulmas›-
na neden oldu. Bu kurumlar yat›r›m alan›
arayan sermayeyi yönlendiriyorlar. “Kurum-
sal yat›r›mc›lar” kavram›yla sigorta flirketleri,
sermaye flirketleri kastedilmektedir. Bu alan-
daki sermaye birikimi küçümsenmemeli. Afl›-
r› birikim sonucu oluflan sermayenin bir k›s-
m› bankalarda toplan›rken bir k›sm› da sigor-
ta flirketleri, sermaye yat›r›m flirketleri gibi
“kurumsal yat›r›mc›lar”da toplanm›flt›r. Bura-

lardan toplanan
miktar, 1995 y›l›
verilerine göre
21 trilyon dolara
var›yordu. Ayn›
y›ldaki dünya
GSMH tutar› ise
26 trilyon dolar-
d›. Bu 21 trilyon
dolarl›k miktar›n
yar›s›n› Ameri-
kan flirketleri,
yüzde 14’ünü
Japon, yüzde
9’unu ‹ngiliz,
yüzde 6’s›n›
Frans›z ve
yüzde 5’ini de
Alman flirketleri
kontrol ediyor-
lard›. 21 trilyon
dolarl›k miktar›n
yüzde 87’si G-7
ülkelerinde, ge-
riye kalan yüzde
13’ü de di¤er ül-
kelerde toplan-
m›flt›. (Bkz.

Bank ‹nternationale Zahlungsgleche”(BIZ).
1998 y›l› raporu. syf. 94-96).

3.2- Otomobil Sektöründe Sermaye

—Sermaye Birikimi—
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Goldman Sach

Ad

ABD

lke

ABD

ABD

ABD

svire

ABD

ABD

ABD

svire

ABD

ABD

Almanya

ABD

B. Britanya

ABD

597

D nya

ap nda

Devralmalar n De eri (milyar dolar) S ralama

537

536

351

288

279

266

255

215

113

104

103

102

80

67

435

ABD

322

441

282

222

219

172

170

-

99

-

-

101

-

-

134

Avrupa

174

60

-

55

-

60

84

94

-

-

29

-

68

-

1

D nya

ap nda

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

ABD

3

1

4

5

6

7

8

-

10

-

-

9

-

-

2

Avrupa

1

7

-

8

-

6

4

3

-

-

10

-

5

-

Morgan Stanley Dean

Witter

Merill, Lynch

Saloman Smith

Borney

Credit Suisse First

Boston

Lehman Brothers

JP Morgan

Lozard Houses

SCB Warburg Dillon

Read

Chase Monthattan

Donaldson, Lufkin ve

Jenrette

Deutsche Bank

Bank Of America

Rothschild Group

Bears Stearns

Tablo 2



Temerküzü ve Merkezileflmesi

Genel anlamda ifade edecek olursak,
20. yüzy›l›n son çeyre¤inden bu yana ve
özellikle de bu yüzy›l›n ‘90’l› y›llar›nda ba-
¤›ms›z motorlu araç tekeli say›s› giderek
azalm›flt›r. Otomobil sektöründe, özellikle
geliflmifl ülkelerde nispeten doymufl olan pa-
zarda pay›n› korumak ve ayn› zamanda ar-
t›rmak isteyen tekel, kendisiyle rekabet
edenleri yutmak zorundad›r; yok olmamak
için yok etmek!

Geçen yüzy›l›n, özellikle son on y›l›nda,
yani ‘90’l› y›llarda dünya otomobil sektörün-
deki dehfletli rekabetin sonucunda bir zama-
n›n dev tekelleri daha büyüklerin kontrolüne
geçmifllerdir. Bu sektörlerde dikkati çeken

bir nokta da sermaye merkezileflmesinin bir-
leflmeden ziyade devralmas›yla sa¤lanmas›-
d›r. 

1960’larda ba¤›ms›z otomobil iflletme-
lerinin dünya çap›nda say›s› 60’d›. Bu say›
1999’un ortalar›nda 15’e düflmüfltür. Afla¤›-
daki tablo bu geliflmeyi gösteriyor. (Tablo 3)

Dünya otomobil pazar›na hakim olan te-
keller bunlar. Bunlar›n içinde en büyük ise
Amerikan (2), Alman (4), Frans›z (2), ‹talyan
ve Japon (3) tekelleridir. 

3.3- Yüksek Teknolojiler Sektörü

Elektronik, haberleflme teknolojisi, tele-
fon, bilgisayar vb. alanlarda sermaye hare-

keti gerçek bir alt üst oluflu ifa-
de ediyor. Bu sektörler, her an
yeni bir meta üretmeye aç›k ol-
malar›ndan ve azami kâr bek-
lentisinin çok büyük olmas›n-
dan dolay› rekabetin çok çetin
yürütüldü¤ü sektörlerdir. Bu
sektörlerde k›ran k›rana reka-
bet sonucunda, devler, birbirini
yutabiliyorlar, ortakl›¤a gidebili-
yorlar veya koflullar› oldu¤u
için dünya çap›nda yeni tekel-
ler kurabiliyorlar. Örne¤in Mic-
rosoft böyle bir tekeldir. 

Yüksek teknolojiler sektörün-
deki sermaye temerküzü ve
merkezileflmesi hareketi, eko-
nominin di¤er sektörleriyle kar-
fl›laflt›r›lamayacak derecede
h›zl› geliflmektedir. Bugün ba-
¤›ms›z olan iflletme, yar›n bafl-
ka bir iflletme taraf›ndan yutu-
labiliyor ve öbür gün de bu ifl-
letmeyi daha büyük bir iflletme
yutabiliyor. Telekom alan›nda
geliflme bunu göstermektedir. 

Ayr›ca, bilimsel-teknik devrimin
kazan›mlar›, özellikle, 21. yüz-
y›l›n teknolojileri olan Nano
teknolojisi, rekabet teknolojisi

—Sermaye Birikimi—
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B a ğımsız İşletme

General Motors

Ford

Daimler-Chrysler

V W

B M W

Parche

Renault

PSA

Fiat

Hyundai

Daewoo

Honda

Mitsubishi

Toyota

Proton

Merkezin

Bulunduğu ülke

ABD

ABD

Almanya

Almanya

Almanya

Almanya

Fransa

Fransa

talya

G ney Kore

G ney Kore

Japonya

Japonya

Japonya

Malezya

Tamamen Bağımsız Tekele Ait Olan veya Onun
Belirleyici Nufuzu Altnda Olan işletmeler (Markalar)

Opel, Vaux, Saab, Oldsmobil, Buick, Saturn,

Chevrolet, Cadillac, GMC, Halden, ISUZU

Volvo (binek), Mazda, Jaguar, Aston, Martin,

Lincoln, Mercury

Mercedes-Benz, Chrysler, Smart, Dodge, Jeep,

Playmouth

Audi, Skoda, Seat, Rolls-Royce, Bentley,

Lamborgini, Bugatti

Rover, Land Rover, Mini, MG

-

Nissan, Ruji Heauy(Subaru), Dacia

Peugoet, Citroen

Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Lancia

Samsung, Kia

Ssang Yong

-

-

Daihatsu

Lotus

Tablo 3



ve gen teknolojisi bu alanlarda sürekli yeni
tekelleflmelerin olaca¤›n› göstermektedir.
Sanayinin di¤er sektörlerinde de ayn› gelifl-
me söz konusudur; giderek daha az say›da
tekel dünya pazar›n› paylafl›yor. Büyük ser-
maye küçü¤ü yutuyor, büyükler birlefliyorlar
ve sonuç itibar›yla demir-çelik, kimya, petrol
vb. sektörlerde de birkaç tekel pazara hakim
oluyor. 

Tekel, sermaye birikimi ve sermaye bir-
leflmesi de ayn› zamanda sermaye birikimi

demektir. 

Bu anlamda tekel, temerküz olmufl,
merkezileflmifl ve dolay›s›yla birleflmifl ser-
maye demektir. Son olarak bu geliflmenin
hangi boyutlara vard›¤›n› ve belli ülkelerin
pay›n› gösterelim. (Tablo 4 ve Tablo 5) 

19. yüzy›l›n son çeyre¤indeki, özellikle
de 1878 durgunlu¤undan sonra, sanayide
yaflanan sermaye temerküzü hareketini göz
önünde tutarak 1912’de ekonomist J. B. ve
J. M. Clark flöyle yaz›yorlard›; “Sadece en

son birleflmeler, bu gelifl-
meyi takip etmifl olan her-
kesi endiflelendirecek bo-
yut alm›flt›r. Paleozoik (bi-
rinci zaman- çn) döneme
dönsek ve dinozorlar dün-
yay› yeniden doldursalar,
de¤iflmeler, hayvan alemi
için, devasa flirketlerin ti-
caret dünyas›nda neden
olduklar› altüst olufllardan
daha az heyecanl› olurdu”
(J. B. ve J. M. Clark; “The
Contral of Trusts”, New
York, 1912. Akt. Le Mon-

de Diplomatique, Aral›k 1999. sfy. 11.)

Bu iki ekonomist yaflad›klar› yüzy›l›n;
20. yüzy›l›n son çeyre¤indeki birleflmelerin
boyutlar›n› görebilmifl olsalard›, her halde
de¤il, mutlaka kalp krizinden giderlerdi. 

Almanya’n›n önde gelen AEG’nin kuru-
cular›ndan olan W. Rothenav (önde gelen
sanayici ve politikac›, AEG Baflkan›,
1922’de Alman faflistleri taraf›ndan Yahudi
oldu¤u için katledildi) sermaye ve siyasi ik-
tidar kaynaflmas›n› flöyle ifade ediyordu:
“Birbirini tan›yan 300 adam Avrupa k›tas›-
n›n iktisadi gelece¤ini yönlendiriyor ve ha-
leflerini kendi aralar›ndan seçiyorlard›” (Ne-
ue Freie Presse”, Wien 1909; Akt. Le Mon-
de Diplomatique. Ags.).

20. yüzy›lda Avrupa’n›n iktisadi gelece-
¤ini belirleyen iflletmelerin say›s› yüzy›l›n

—Sermaye Birikimi—
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En büyük 200 çok uluslu tekel 1998 y›l› itibar›yla
Tablo 5

Ülke Say› Ciro %
milyar dolar

ABD 74 2776 36,5
Japonya 41 1830 24,1
Almanya 23 958 12,6
Fransa 19 610 8,0
B. Britanya 13 399 5,3
‹sviçre 6 217 2,8
‹talya 5 179 2,4
Hollanda 4 158 2,1
B. Britanya/Hollanda 2 138 1,8
G. Kore 3 82 1,1
Çin 3 76 1,0
‹sveç 2 49 0,7
Belçika/Hollanda 1 31 0,4
Venezuela 1 25 0,3
Brezilya 1 25 0,3
Meksika 1 20 0,3
‹spanya 1 19 0,3
Toplam 200 7592 100,0
‹lk 6 Ülke 176 6790 89,3

Dünyan›n en büyük 50 tekelinin dünya ekonomisindeki pay›-1999
itibar›yla- tablo 4

Ülke Tekel Borsa de¤eri Borsa de¤erindeki 
say›s› pay›% (milyar dolar) pay› %

ABD 33 66 4901,2 71,8
‹ngiltere 5 10 591,6 8,7
‹sviçre 3 6 249,0 3,6
Japonya 3 6 478,0 7,0
Almanya 2 4 199,2 2,9
Fransa 1 2 73,6 1,2
Di¤erleri 3 6 329,9 4,8
Toplam 50 100 6822,5 100,0
Bkz. J. P. Morgan Securities (Temmuz 1999)
Aktaran; Le Monde Diplomatique, Aral›k 1999, syf 11



—Sermaye Birikimi—

bafl›nda 300’den, yüzy›l›n sonunda yar›dan
fazla azald›. Bugün daha az say›da iflletme,
en büyük 200 çok uluslu tekel baz›nda sa-
dece 75 tekel Avrupa’n›n iktisadi gelece¤ini
belirledi¤i gibi, dünya ekonomisinin gelece-
¤ini de belirleyen güçleri oluflturuyor.

20. yüzy›l›n bafl›nda dünya ekonomisi-
ne hakim olan ABD, Almanya, Fransa, ‹ngil-
tere ve Japonya, ayn› yüzy›l›n sonunda da
dünya ekonomisine hakimler. Yukar›daki
toplamda belirtilen dünyan›n en büyük 20
tekelinin yüzde 90’› bu ülkelere ait. Bu 200
tekel, ekonominin sadece belli sektörlerinde
de¤il, bütün sektörlerinde; toplumsal yafla-
m›n bütün alanlar›nda hakim konumdalar;
sanayiden tar›ma, bankac›l›ktan mali sektö-
re; borsadan kültüre, medyadan sinemaya,
ticaretten politik yaflama kadar her
toplumsal, ekonomik, mali vb. yaflam
bu tekellerin elinde. 

Yukar›daki iki tablo 20. yüzy›l›n
sonunda sermaye temerküzünün,
merkezileflmesinin ve dolay›s›yla bir-
leflmesinin varm›fl oldu¤u devasa
boyutu göstermektedir. 

‹lk tabloda dünya çap›nda en
büyük 50 tekel içinde Amerikan te-
kellerinin ezici hakimiyetini görüyo-
ruz. 50 tekelin 33’ü Amerikan kay-
nakl› ve bunlar›n borsa de¤eri üze-
rinden kontrol ettikleri miktar topla-
m›n yüzde 71.8’ine var›yor. 

‹kinci tablo, ciro baz›nda dünya-
n›n en güçlü 200 tekelinin co¤rafi da-
¤›l›m›n› ve hangi ülke kaynakl› olduk-
lar›n› gösteriyor. Bu 200 tekel içinde 176’s›-
n›n merkezi sadece 6 ülkede (ABD, Japon-
ya, Almanya, Fransa, B. Britanya ve ‹sviç-
re).

Bu iki tablo, “küreselleflme”nin; serma-
yenin uluslararas›laflmas›n›n boyutlar› ne
denli büyük olursa olsun, uluslararas›laflan
sermaye, ayn› zamanda ve 6 ülke örne¤in-

de de görüldü¤ü gibi bölgesellefliyor. Ser-
maye üç kutupta; üç merkezde toplan›yor:
ABD, Avrupa ve Japonya.

Trilyon dolar baz›nda gayri safi yurt içi
üretimi 1982’de 11.2; 1992’de 23.8; 1995’te
28.6 ve 1998’de de 26.9 trilyon dolar olarak
gerçekleflti. Bu miktar içinde OECD üyesi
olmayan bütün ülkenin toplam gayri safi
yurt içi üretiminin pay› 1982’de yüzde 28.6;
1992’de yüzde 20.2; 1995’te yüzde 22.8 ve
1998’de de yüzde 24.5 oran›ndayken söz
konusu 200 tekelin toplam cirosunun pay›
da 1982’de yüzde 27.2; 1992’de yüzde
24.7; 1995’te yüzde 27.5 ve 1998’de de
yüzde 26.3 oran›ndayd›. (Tablo 6)

Temerküz, merkezileflme ve birleflme
anlam›nda sermaye hareketinde görülen te-

mel e¤ilimlere gelince:

Belirtti¤imiz gibi, sermaye temerküzü
ve merkezileflmesi, kapitalizmin tarihi kadar
eskidir. Sermaye birleflmesi de kapitalizmin
tarihinde yeni olan bir olgu de¤ildir. Birçok
nedenin bir araya gelmesinin sonucunda
kapitalizmin tarihinin belli dönemlerinde
sermaye birleflmesi dalga dalga geliflmifltir.
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Fevkalade anlaml› olan bu verileri tablo olarak verelim:
Tablo 6

Y›llar 1982 1992 1995 1998
Dünya Yurtiçi
üretimi 11,2 23,8 28,6 26,9
(trilyon dolar)

OECD üyesi
al›nmayan bütün
ülkelerin toplam 28,6 20,2 22,8 24,5
Yurtiçi üretiminin
dünya üretimi
içinde pay› (%)

200 tekelin toplam
cirosunun dünya 27,2 24,7 27,5 26,3
üretimindeki pay› (%)



Bunun böyle olmas›; sermaye birleflmesinin
iniflli-ç›k›fll› bir e¤ri göstermesi, kapitalizm-
de eflit olmayan siyasi ve ekonomik gelifl-
menin de bir ifadesidir. Bilimsel-teknik gelifl-
meye, rekabet iliflkilerine, ekonomide baflka
büyüme koflullar›na, politik tavra, olas› sa-
vafl ve sonuçlar›na, politik erkin iktisadi ted-
birlerine vb. birçok olguya ba¤l› olarak kapi-
talizmin belli dönemlerinde sermaye birlefl-
melerinin dalga halinde geliflti¤ini görüyo-
ruz. 19. yüzy›l›n son çeyre¤inden 20. yüzy›-
l›n bafl›na kadar olan dönemde, yani ser-
best rekabetçi dönemden emperyalizme
geçifl dönemine sürecin kapitalist ekonomi-
de sermayenin ilk birleflme dalgas› görül-
müfltür. Bu birleflmede, kapitalizmin emper-
yalistleflme özelliklerinin belirleyici olmaya
bafllamalar› etken olmufltur. 20. yüzy›l›n
‘20’li y›llar›n›n ikinci yar›s›nda; görece istik-
rar döneminde ve 1929-32 dünya krizinden
önce, büyük tekellerin politik geliflmeye et-
kilerinden dolay› yeni bir birleflme dalgas›
görülmüfltür. ‘60’l› y›llardan itibaren de üre-
tim ve sermayenin uluslararas›laflma hare-
keti özellikle geliflmeye bafllam›fl ve ‘80’li
y›llar›n sonundan itibaren de yeni bir birlefl-
me dalgas›; küreselleflme yaftas› alt›nda
güçlü bir flekilde geliflmeye bafllam›flt›r. Bu
geliflme hâlâ devam etmektedir. 

Bugünkü sermaye birleflmesi daha ön-
cekileriyle karfl›laflt›r›lamayacak derecede
büyük, kapsaml› boyutlarda gerçeklefliyor
ve geliflme ekonominin her bir sektöründe
birkaç tekelin ayakta kalabilece¤i bir çizgide
ilerliyor. Bu çizgi, “süper tekel”e götürür mü,
götürmez mi, bu tamamen ayr› bir tart›flma
konusudur. Ama her halükarda, bugünkü
birleflme dalgas›, küreselleflme kapitalizmin
yeni bir aflamas›, emperyalizm ötesi bir
aflamas› de¤ildir. Bu, emperyalizm içi bir
geliflmedir. Tabii bu geliflmenin kendine öz-
gü olan yönleri de var; sermayenin mevcut
merkezileflme ve birleflme hareketi, mevcut
bütün sermayeyi harekete geçirmeyi ve do-

lay›s›yla dar özel kapitalist mülkiyet iliflkile-
rini aflmay› hedefliyor. Asl›nda bunda da ye-
ni olan bir fley yok. Sermayenin, dar özel
kapitalist mülkiyet iliflkisini aflmas› kapitaliz-
me ayk›r› de¤ildir, ama sistemin ne denli çü-
rüdü¤ünü, tarihsel önemini doldurmufl ol-
du¤unu gösterir. 

Sermaye birleflmesini ekonominin
klasik sektörleriyle s›n›rl› kalmad›¤›n›; top-
lumsal faaliyetin metaya dönüfltürülen
bütün alanlar›na yay›lm›fl oldu¤unu ve
dolay›s›yla birleflerek, giderek daha güçlü
olan sermayenin toplumu, yaflam›n ve üre-
timin her alan›nda kontrol etti¤ini görüyoruz. 

Sermayenin birleflmesi, her ne kadar
“küreselleflme” flemsiyesi alt›nda bir süreç
olarak görülüyorsa da bunun gerçekle pek
ilgisi yok. fiüphesiz ki üretim ve sermaye
uluslararas›lafl›yor, burjuvazinin deyimiyle
“küresellefliyor”. Ama sermaye, ayn›
zamanda güçlü bir bölgeselleflme içinde.
Uluslararas›laflan sermayenin bölgesellefl-
mesi kapitalist dünya ekonomisindeki
ekonomik güçler dengesinin durumuyla
aç›klan›r, yani eflit olmayan siyasi ve
ekonomik geliflmeyle.

Yukar›da söz konusu etti¤imiz dün-
yan›n en güçlü 50 ve 200 tekeli aras›nda 6
ülke tekellerinin belirleyici olmas›, ulus-
lararas›laflan sermayenin bölgesel kaleleri-
ni ifade eder. Uluslararas›laflan sermaye bu
ülkelerde toplan›yor: ABD, Avrupa ve
Japonya. Bu üç merkezde yo¤unlaflan ser-
maye rekabetin, birleflmenin, hegemon-
yan›n stratejisi ve taktiklerini belirliyor. 

Dünya çap›nda yat›r›lan do¤rudan
yat›r›mlar›n yaklafl›k yüzde 85’inin bu üç
bölgedeki (ABD, AB ve Japonya) tekel-
lerinin elinde olmas›, uluslararas›laflan ser-
mayenin ne denli bölgesel oldu¤unu gös-
terir. 

44--TTeekkeellcciillii¤¤iinn  SSoossyyaall--EEkkoonnoommiikk  ‹‹ççeerrii¤¤ii
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“Bu dönüflüm sürecinin (bkz; bu
makaledeki ilk al›nt›da söz konusu olan
dönüflüm. çn) bütün avantajlar›n› sömüren
ve tekellerine sahip olan sermaye sahip-
lerinin say›lar›ndaki sürekli azalmayla birlik-
te, sefalet, bask›, kölelik, soysuzlaflma,
sömürü de olabildi¤ince artar; ama gene
bununla birlikte say›lar› sürekli artan, kapi-
talist üretim sürecinin kendi mekanizmas›
ile e¤itilen, birlefltirilen ve örgütlenen iflçi
s›n›f›n›n tepkisi de büyür, yayg›nlafl›r. Ser-
maye tekeli, kendisiyle birlikte ve kendi
egemenli¤i alt›nda f›flk›r›p boy veren üretim
biçiminin ayakba¤› olur, üretim araçlar›n›n
merkezileflmesi ve çal›flman›n toplumsal-
laflmas›, sonuç itibar›yla bunlar›n kapitalist
kabuklar›yla ba¤daflmad›klar› bir noktaya
ulafl›r. Böylece kabuk parçalan›r. Kapitalist
özel mülkiyetin çan› çalm›flt›r. Mülksüzlefl-
tirenler, mülksüzlefltirilirler. 

Kapitalist üretim biçiminin, ürünü olan
kapitalist mülk edinme biçimi, kapitalist özel
mülkiyet yarat›r. Bu mülk sahibinin kendi
bireysel çal›flmas›na dayanan özel mül-
kiyetinin ilk yads›nmas›d›r. Ama kapitalist
üretim bir do¤a yasas›n›n kaç›n›lmaz zorun-
lulu¤u ile kendi yads›nmas›n› do¤urur. Bu,
yads›nman›n yads›mas›d›r (inkâr›n in-
kâr›d›r. çn). Bu, özel mülkiyeti yeniden getir-
mez; ama ona, kapitalist dönemde edinilen
elbirli¤i ve toprak ile üretim araçlar›n›n ortak
sahipli¤inin temeline dayanan bireysel mül-
kiyeti sa¤lar” (K. Marks, “Kapital”. C. I. syf.
790/791. Alm).

Evet Marks burada da¤›n›k, parampar-
ça olmufl bireysel özel mülkiyetin sa¤lan-
mas›ndan de¤il, birbirine ba¤l› üreticilerin
mülkiyetinin sa¤lanmas›ndan bahsediyor.
Bu mülkiyetin geçerli k›l›nmas›, Marks’›n
deyimiyle bu konudaki inkâr›n inkâr›n›n ger-
çeklefltirilmesi ancak ve ancak birleflik üreti-
cilerin, yani iflçi s›n›f›n›n sosyal(sosyalist)
devrimiyle mümkün olur. 

Burada söz konusu olan “toplumsal

mülkiyete az say›da kapitalistin el koymas›”
tekelleflmenin ve tekelleflme de kapitalist
düzenin çürümesinin/kokuflmaya bafl-
lamas›n›n aç›k ifadesidir. Toplumsal durum,
üretim araçlar›n›n toplumun eline geçmesini
sa¤layacak derecede olgunlaflm›flt›r. 

Bu olgunlaflman›n veya tersten ifade
edersek, çürüme ve kokuflman›n ekonomik
ifadesi tekeldir. Tekel, kapitalizm koflullar›n-
da; özel mülkiyet koflullar›nda ilerleyen top-
lumsallaflmad›r, keskinleflmifl bir çeliflkidir.
Tekel, üretim araçlar› mülkiyetinin de¤ifl-
mesi zaman›n›n geldi¤ini ifade eder; tekel,
özel kapitalist mülkiyetten toplumsal mül-
kiyete geçiflin do¤rudan ifadesidir. Bu geçifl
bugün sa¤lanam›yorsa bu geçifli sa¤lamak
zorunda olan s›n›f›n; iflçi s›n›f›n›n
sorunudur. Yoksa nesnel koflullar›n olgun-
laflm›fl olmas›n›n bir ifadesi de¤ildir. 

Lenin, tekelci kapitalizmin çürüyen
kapitalizm oldu¤unu flöyle ifade ediyor:

“Emperyalizmi, bir geçifl kapitalizmi
olarak tan›mlamak gerekir... Bütün bir ifllet-
me, kitlesel verilerin tam hesab› temelinde
planl› bir flekilde onlarca milyon insan için
gerekli bütün hammaddelerinin üçte ikisinin
ya da dörtte üçünün teminini örgütleyen dev
bir iflletme oldu¤unda; bu hammaddeler sis-
temli ve örgütlü bir biçimde bazen birbirin-
den yüzlerce, binlerce mil (‹ngiltere, ABD
gibi ülkelerde uzunluk ölçüsü, 1 mil=1609,3
metre-çn) uzakl›ktaki en uygun üretim yer-
lerine ulaflt›r›l›yorsa; çeflitli mamul mad-
delerin yap›m›na kadar hammaddenin bir-
birini izleyen iflleme evreleri bir merkez
taraf›ndan yönetiliyorsa; bu ürünler tek bir
plan dahilinde on milyonlarca, yüz milyon-
larca tüketiciye da¤›t›l›yorsa (Amerikan pet-
rol tröstünün Amerika’da ve Almanya’da
petrol sat›fl›), o zaman, art›k... üretimin top-
lumsallaflmas›yla karfl› karfl›ya bulun-
du¤umuz aç›kt›r. Özel ekonomik iliflkiler ve
özel mülkiyet iliflkileri, art›k içeri¤ine uy-
mayan bir kabuktan ç›kart›lmas› yapay
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olarak geciktirilirse kesinlikle çürüyecek
olan, bu çürüme durumunu oldukça uzun
sürdürse de (en kötü ihtimalle, oportünist
ç›ban›n iyileflmesinin uzun zaman almas›
halinde) sonuçta kesinlikle at›lacak olan bir
kabuktan ibarettir” (Lenin; “Emperyalizm”,
C. 22, syf. 307/308). 

Bu oportünist ç›ban yüz senedir, em-
peryalizmin bütün tarihi boyunca iflçi
hareketi içinde ve d›fl›nda emperyalizm için
çal›fl›yor. Ama bu kabuk, bu ç›bana ra¤men
ve onunla birlikte tarihin çöplü¤üne
at›lacakt›r. 100 senedir çürüyen kapitaliz-
min y›k›lmas›, mülkiyetin s›n›fsal karakterin-
de inkâr›n inkâr›n›n sa¤lanmas›, kapitalist
özel mülkiyetten toplumsal mülkiyete
geçiflin sa¤lanmas› dünya proletaryas› ve
emekçilerinin 21. yüzy›ldaki temel sorunu
olacakt›r. Sermaye temerküzünün, mer-
kezileflmesinin ve birleflmesinin sosyal-poli-
tik içeri¤i 21. yüzy›l insan›n› devrimci ol-
maya zorluyor. 

55--  TTüürrkkiiyyee  EEkkoonnoommiissiinnddee  
SSeerrmmaayyee  BBiirrlleeflflmmeessii  SSoorruunnuu

Sermaye birleflmesinin olabilmesi,
sermaye hareketinin bu yönde geliflebilme-
si için, birçok ön koflulun bir arada olması
gerekir. Türkiye ekonomisinin özelliklerini
göz önünde tutarak bu konuda söylenmesi
gereken flunlardır:

a- Türkiye’de kapitalizm, adeta tekelci
kapitalizm olarak do¤mufltur. Normal
seyri içinde sermaye birikimi hareketi-
nin ötesinde Kemalist devlet, özellikle
‘30’lu yıllarda aldı¤ı iktisadi ve ekono-
miye yönelik siyasi tedbirlerle Türki-
ye’de tekelci bir kapitalist geliflmenin
temelini atmıfltır. Bu devlet kapitalizmi,
her dönem özel sektörün tamamlayıcı-
sı ve destekçisi olmufltur.

b- Türkiye’de özel sektör, sektör olarak
tanımlayabilece¤imiz özellik ve gücüy-

le, ancak ‘50’li yıllardan itibaren gelifl-
meye bafllamıfltır. Bu sektördeki ser-
mayenin dikkati çeken iki özelli¤i var-
dır:

1- Özel sektörde sermaye konsantrasyo-
nu ve santralizasyonu; tekelleflme,
önemli boyutlara varmıfltır. Burada
esas olan, tekelleflmenin hangi boyut-
lara vardı¤ından ziyade, böyle bir duru-
mun; tekelleflme durumunun nesnel bir
gerçeklik olmasıdır.

2- Özel sektörde sermaye, tek baflına de-
¤il yabancı sermaye ile ortaklık içinde
faaldir. Türkiye ekonomisinin özel sek-
töründe yabancı sermaye ile ortaklı¤a
gitmemifl güçlü bir sermaye grubu/flir-
ket hemen hemen yok gibidir. Bu ortak-
lıklarda, genellikle, sermayenin yüzde
51’i veya daha fazlası yerli flirketlere
aittir. Ama bu pay durumundan hare-
ketle yabancı sermayenin yerli serma-
ye hareketine, onun çıkar yönüne tabi
oldu¤u sonucuna varılmamalıdır. Bu
ortaklıklarda yerli ve yabancı sermaye,
Türkiye pazarına hakimiyet ve dıflarıya
açılma stratejisine göre hareket ediyor.
Yani tam bir uzlaflma, iflbirli¤i hakim.

3- Yıllarca süren korumacılıktan dolayı
Türkiye’de iç pazar, yerli flirketlerin ar-
palı¤ı durumundaydı. ‹yi-kötü, kaliteli-
kalitesiz ne üretilirse, dıfl rakipsiz satılı-
yordu. Bu durum 12 Eylül (1980) dar-
besinden ve özellikle Özal’lı yıllardan
bu yana de¤iflti ve Türkiye’de iç pazar,
yabancı sermayeye adım adım açıldı.
fiimdi ise “küreselleflme” yaygarası al-
tında, aslında yabancı sermayenin da-
yatması olarak, IMF ve Dünya Bankası
öncülü¤ünde yabancı sermaye için iç
pazarda hiçbir engel bırakılmıyor ve
ulusal sayılabilecek bütün zenginlikler
yabancı tekellere peflkefl çekiliyor. IMF
kredileri, Dünya Bankası’nın uyumluluk
programı ve bunun için krediler, Tah-
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kim Yasası vb. hep bu teslimiyet ve
peflkefl çekmenin ifadesidir.

Sanılmasın ki Türkiye’de çok büyük bir
yabancı sermaye birikimi vardır. Türk burju-
vazisinin, özellikle Özal’dan bu yana aldı¤ı
teflvik tedbirlerine ra¤men ülkemize ola¤a-
nüstü bir yabancı sermaye akıflı olmamıfl-
tır. Türk burjuvazisi bu konuda hayal kırıklı-
¤ına u¤ramıfltır. fiöyle diyebiliriz: Revizyo-
nist blo¤un da¤ılmasından sonra, bugün
daha ziyade Balkanlar-Ortado¤u ve Kaf-
kasya/Hazar Havzası üçgeninde keskinle-
flen emperyalistler arası çeliflkilerin/reka-
betin tam ortasında yer alan Türkiye’nin je-
ostratejik öneminin “yeniden” keflfi, henüz
tam anlamıyla nakite (sermayeye) dönüfl-
memifltir. Bu süreç yeni bafllıyor.

Geliflmenin/durumun bu seyrinden çı-
kartılması gereken sonuç fludur:

fiirketler, iç pazardaki paylarını/ko-
numlarını koruyorlar ve birinin aleyhine di-
¤erinin lehine çok önemli/zorlayıcı bir gelifl-
me yok; onları birleflmeye, birleflerek büyü-
meye zorlayan nedenler henüz gerçek an-
lamda oluflmamıfltır. Bu nedenden dolayı
da yerli flirketler (sermayeler), birleflme so-
rununu, Türkiye’de rekabetin/sermaye ha-
reketinin bir kaçınılmazlı¤ı olarak gündem-
lerine almamıfllardır.

Türkiye iç pazarı bazında özel sektör-
de sermayenin tekelleflmesi ne denli boyut-
lu olursa olsun, dıfl pazar açısından bu ser-
mayenin çapı oldukça küçüktür. ‹hracatın
yüzde 85’ini sanayi ürünlerinin oluflturması,
Türk flirketlerinin baflka ülkelerde yatırım
yapıyor olmaları; sermaye ihraç etmeleri,
sorunun özünde bir fley de¤ifltirmiyor; ulus-
lararası planda Türk sermayesinin rekabet
alanı oldukça dardır. Bu alanlar, -inflaat
sektörü hariç- çok uluslu tekellerin girme-
dikleri, önemsemedikleri alanlardır. Bun-
dan dolayıdır ki Türk sermayesi, büyük ol-
madı¤ı halde, yurt dıflında var olabiliyor.

Uluslararası iddiasızlıktan ve iç pazar-
da rekabet koflullarının zorlama boyutların-
da keskinleflmemesinden dolayı ülkemizde
sermaye birleflmesi hareketi, henüz, ulus-
lararası planda görüldü¤ü gibi görülmüyor.
Ama e¤ilim bu yönde. Sabancı ve Koç’un,
‘deneme için de olsa’ diye açıklamaları bu-
na bir örnektir. Ayrıca, bankacılık sektörün-
deki geliflmeler, ülkemizde de sermaye ha-
reketinin birleflme kaçınılmazlı¤ını gösteri-
yor. Her holdingin kendi bankasını kurması
ve sermaye –mevduat– avcılı¤ına çıkma
dönemi artık kapanmıfltır. Bugün Türki-
ye’de bu kadar çok sayıda bankanın var ol-
ma koflulu yoktur. Vesilesi ne olursa olsun,
bundan dolayıdır ki, bankaların bir kısmı if-
las etmifltir. Bu sektörde, kaçınılmaz ola-
rak, baflka iflaslar da olacaktır. En büyük
birkaç banka bütün sektöre hakim olana
kadar bu süreç devam edecektir veya da
birleflilecek ve bu birleflmelerden güçlü
bankalar do¤acaktır. ‹fl Bankası Genel Mü-
dürü ve Türkiye Bankalar Birli¤i Baflkanı
Ersin Özince bu konuda flöyle diyor: 

”Birleflmeler rekabetin çok büyük oldu-
¤u marjinalleflmifl pazarlarda de¤erlidir.
Türkiye’nin bu aflamalara süratle gelece¤i
kanaatindeyim. Ancak bu konuda flartların
geliflti¤ini düflünüyorum” (Hürriyet, 25 Mart
2000).

Bu anlayıfl sadece bankacılık sektörü
için de¤il, bütün sektörler için geçerlidir.

Çok sayıda sermayenin (flirketin) aynı
pazarda rekabeti, pazarı marjinallefltirir.
Yani her bir flirketin pazar payının düflük ol-
masını beraberinde getirir. Bu marjinallefl-
meyi aflmanın yegane yolu, rekabet ve da-
ha güçlü olmaktır. Güçlü olmak iki dürtüden
kaynaklanır; öncelikle, var olmak, di¤erle-
riyle rekabet gücüne sahip olmak ve sonra
da, buna ba¤lı olarak, yutulmamak için yut-
mak; yok olmamak için yok etmek. Örne-
¤in, genelde her biri bir aile flirketi olan Ga-
ziantep’li sanayi flirketlerinin birleflmeden
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yana olmalarının nedeni, iç ve dıfl pazarda
rekabet gücünü artırma/büyüme dürtüsün-
den ileri gelmektedir.

“Stratejik Teknik Ekonomik Arafltırma-
lar Merkezi” tarafından düzenlenen “Sigor-
ta Arenası 2000 Forumu”na katılan Devlet
Bakanı Recep Önal, Türk sigorta flirketleri-
nin uluslararası arenada var olabilmeleri
için güçlü olmaları gerekti¤ine dikkat çeke-
rek flöyle diyordu:

“Sigorta flirketlerimiz yeni ortaklar bul-
mak, devir ve birleflmeler de dahil olmak
üzere ellerindeki tüm olanakları kullanarak
öz kaynaklarını güçlendirmek durumunda-
dırlar.”

Bakan, aynı konuflmasında, serma-
ye/flirket birleflmeleri önünde bir dizi engel-
lerin oldu¤undan da bahsediyor. Do¤ru.
Sadece sigortacılık sektöründe de¤il, genel
olarak ekonomide sermaye birleflmelerinin
önünde bir dizi bürokratik, mevzuata iliflkin
engeller var ve flimdiye kadar rekabet, bir-
leflmeleri kaçınılmaz kılacak derecede da-
yatmadı¤ı için, söz konusu engeller de aflıl-
mamıfltır. Ama Türkiye’de de sermaye ha-
reketinin genel seyri, birleflmeleri kaçınıl-
maz kılacak yönde geliflti¤i için, mevzuata
iliflkin engellerin aflılması da sadece bir za-
man sorunu olarak görülmelidir.

Sermaye birleflmesinin önündeki en-
gelleri flöyle sıralayabiliriz:

1. Sektörü tam rekabetten uzak-
lafltıran sınırlayıcı düzenlemeler

a)Sektöre girifl çıkıflların önündeki en-
geller

b)Tasarrufta tam güvence sa¤lanması

c)Kamu bankalarının sektördeki a¤ırlı-
¤ı

2.Banka birleflmeleri ve vergi uygu-
lamaları

a)Kurumlar vergisi

b)Damga vergisi

c)Banka ve sigorta muameleleri vergi-
si

d)Harçlar

3.Sermaye piyasalarına iliflkin dü-
zenlemeler

a)fiirket halka açık oranlarının düflük
olması

b)Bankaların ortaklık yapıları ve banka
sahibi olan grupların aralarındaki rekabet

c)Hukuki altyapı güvensizli¤i 

4.Rekabet Kurulu’ndan izin alınma-
sı

5.Kurum kültürleri arasındaki farklı-
lıklar

6.Uluslararası muhasebe standart-
larına tam olarak uyumun olmayıflı (Bkz.:
Finacial Times, 6 Temmuz 2000).

Bu engellere ra¤men, Türkiye’de ser-
maye birleflmesi, kapitalist dünya ekonomi-
sinde çok uluslu tekellerin birbirlerini yut-
maları, devir, satın alma biçimlerinde görül-
mese de, “rekabette ortaklık” biçiminde ge-
liflmektedir.

Türkiye’de holdingler arası “ortaklafla
rekabet”in örnekleri flunlardır:

Do¤an Holding:
- ‹fl Bankası: (Petrol Ofisi)
- Sabancı Holding: (GSM ihalesi)
- Koç Holding: (Ultra TV. Otokar Afi)
- Raks Holding: (D&R)
Koç Holding:
- Medya Holding: (GSM ihalesi)
- Do¤an Holding: (Ultra Kablo)
- Uzel Holding: (Döktafl Döküm)
- Sabancı Holding: (Türk Philips)
- ATA Grubu: (Besicilik yatırımı)
- ENKA Holding: (Ramstore/Moskova)
Sabancı Holding:
- OYAK Grubu (Oysa Ni¤de Çimento,

Oysa ‹skenderun Çimento)
- Do¤an Holding: (GSM ihalesi)
- Do¤ufl Holding: (GSM ihalesi)
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F‹BA Holding:
- Bayındır Holding: (Romanya’da banka)
‹fl Bankası:
- Do¤an Holding: (Petrol Ofisi ihalesi)
Anadolu Grubu:
- Ülker Grubu (Polinas ambalajı)
Çukurova Holding:
- Do¤ufl Holding: (Yapı Kredi Bankası)
- Koray Grubu: (Yapı Kredi Koray

GMYO)
- Medya Holding: (ATV)
OYAK Grubu:
- Koç Holding: (Goodyear’da ortaklık)
- Sabancı Holding: (Oysa Ni¤de Çimen-

to, Oysa ‹skenderun Çimento)
- Gama Grubu: (Elazı¤ Çimento Sanayii)
- ET‹ Grubu: (Tam Gıda Sanayii)
- Halk Bankası: (Halk Finansal Kiralama)

(Bu veriler, “Capital”in Temmuz 2000
sayısından alınmıfltır. Syf. 106).

Burada Türkiye’nin önde gelen bazı
sermaye gruplarının, rekabet edecekleri
alanlarda rekabet etmektense ortak
hareket etmeyi ye¤lediklerini görüyoruz. Bu
sermaye gruplarının ortak hareketleri, reka-
beti ortadan kaldırmıyor. Sadece, söz
konusu alanlarda geçerli olan, en azından
ortak hareket etme bazında “sermaye bir-
leflmesi”ne gittiklerini göstermektedir. Böy-
lelikle bu sermaye grupları, faal oldukları
baflka alanlarda rekabet kurallarına göre
hareket ederlerken, yani kıyasıya rekabet
ederlerken, sadece söz konusu alanlarda
ortak hareket ederek, güçlü olmanın yolunu

aramıfl oluyorlar. Bu geliflmeye GSM ihale-

si, tipik bir örnek oluflturur. GSM ihalesi, bu

ihale bazında “Do¤an Holding-Sabancı

Holding-Do¤ufl Holding”, ”Koç Holding-

Medya Holding” gibi ortaklıkların do¤-

masına yol açmıfltır. GSM ihalesindeki bu

ortaklık geliflmesi, daha önce Petrol Ofisi

ihalesinde de görülmüfltü (Bu ihaleyi

Do¤an Holding-‹fl Bankası ortaklı¤ı kazan-

mıfltı)

Sonuç itibar›yla:

Türkiye’de de flirketler, geliflmelerinin

belli bir aflamasında sermaye birleflmesine

gitmek zorunda kalacaklardır. Sermaye bir-

leflmesi süreci, belirtti¤imiz nedenlerden

dolayı, Türk ekonomisinde henüz yeni

sayılabilecek, en azından etkisi pek görül-

meyen bir geliflmedir. 

‹ç pazarda rekabetin keskinleflmesi,

bunun ötesinde dıfl pazara açılma e¤ilimi;

eflit olmayan ekonomik geliflme yasasının

sonucu olarak, flirketler arası birleflmelere

yol açacaktır. Sermaye hareketi nesnel bir

harekettir. Bu nesnellik, koflulları oluflunca

Türk flirketlerinde de görülecektir. Bundan

kurtulufl yoktur. Çünkü, yok olmamak için

rakibi, ya yutacaksın ya yok edeceksin

veya da onunla birlefleceksin.

Türkiye’de sermaye hareketi, bu

sürecin henüz baflındadır. ■
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Dev adımlarla geliflen gen tekni¤i, bir
dizi sorun ve korkuyu da beraberinde geti-
riyor. Bir çok hastalı¤ın nedeninin anlaflıla-
ca¤ından, selektif insan üretilece¤inden
bahsediliyor. Gen tekni¤i, her fleyin "yaratı-
cısı” olan tanrıyı da inkar ediyor. Yani so-
run felsefe alanına da uzanıyor. Gen tekni-
¤inin geliflmesi, teknik ile felsefe arasında-
ki ba¤ı gündeme getiriyor ve bu nedenlede
Nietzsche gibi ırkçı/faflist ideolojinin felsefi
babaları güncellefliyor. 

Bu ve benzer nedenlerden dolayı bu
yazımızda gen tekni¤ini ve bir bütün ola-
rak, 21. yüzy›l teknolojileri denen yeni tek-
nolojileri ele alaca¤ız.

11--BBiilliimmsseell  --TTeekknniikk  DDeevvrriimm

Bilim ve teknik, üretici güçler ve üretim
iliflkileri arasındaki iliflkiler perspektifiyle
ele alındı¤ında toplumsal görünümler ola-
rak kavranabilirler. Marks, üretim sürecin-
deki insanın iki türden iliflkisini vurgular.
Bunlardan birisi, insan ile do¤a arasındaki

iliflkidir; burada sözkonusu olan, insanların
gereksinimlerini gidermeye yarayan maddi
kullanım de¤erlerinin üretilmesine yönelik
insan eme¤i. Bu insan-do¤a iliflkisinde, in-
sanın kullandı¤ı bütün araç ve faktörleri
Marks, toplumun üretici güçleri olarak ta-
nımlar. Bu üretici güçler içinde en önemlisi
insandır. Teknik de (makinalar, baflka
araçlar vs.) üretici güçlerin bir bileflenidir.
Tekni¤in yardımıyla insan, üretimdeki fiziki
ve zihni gücünü artırır ve do¤a üzerindeki
hakimiyetini güçlendirir ve geniflletir. ‹kinci
iliflki ise insanın do¤a ile mücadeleye birey
olarak giriflmedi¤ini ifade eder; do¤a ile
mücadelesinde/iliflkisinde insan, tecrit  bir
birey de¤ildir, tersine di¤er insanlarla/bi-
reylerle birlikte bir toplumsal olgudur. Yani
insan üretim sürecinde di¤er insanlarla ilifl-
kiye girer. Bu iliflkileri Marks üretim iliflkile-
ri olarak tanımlar. Bu iliflkilerin; üretim ilifl-
kilerinin karakterini üretim araçlarının mül-
kiyeti belirler. Üretim iliflkileri toplumun sı-
nıfsal yapısını ele verir; üretim araçlarının
mülkiyetine sahip olan sınıf, aynı zamanda
siyasi olarak da hakim olan sınıftır. 
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Bilimsel-teknik devrimin toplumsal bir
süreç olarak açıklanması için buradan çı-
kartılacak sonuç fludur; bilimsel-teknik
devrim, üretici güçlerin geliflmesinin yasal,
kaçınılmaz bir sonucudur. Yani toplum ile
do¤a arasındaki iliflkilerin olgunlafltı¤ını
ifade eden çeliflkilerin yasal ifadesidir. Ama
üretimin nedenini ve sosyal amacını üretici
güçlerden hareketle açıklayamayız. Bilim
ve teknik, hangi amaca hizmet edecekleri-
ni kendi kendilerine belirleyemezler. Bun-
lar; bilim ve teknik, toplumsal amaçlara ta-
bidirler ve toplumsal amaçlar da, üretim
iliflkilerinden, baflka türlü ifade edecek
olursak; siyasi iktidar iliflkilerinden kaynak-
lanırlar. Demek oluyor ki bilimsel-teknik
ilerleme, gerçekleflti¤i toplumsal iliflkilere
ba¤ımlılık içinde çok farklı, birbirine zıt
amaçlara hizmet edebilir. Örne¤in, hem in-
sanların ihtiyaçlarını gidermeye hizmet
eden kullanım de¤erlerinin üretimi, hem de
insanları öldürmeye yarayan silahlar, aynı
bilimsel buluflların, aynı teknik geliflmenin
katkısıyla gerçeklefltirilmektedir. Demek ki
teknik, insanların hizmetinde oldu¤u gibi,
onların öldürülmelerinin de aracı olmakta-
dır. Öyleyse, bilimsel-teknik ilerlemenin
amacı, bizzat bilim ve teknikten hareketle
açıklanamaz. Bu amaç, toplumsal iliflkiler
vasıtasıyla açıklanır. Bundan dolayı kapita-
lizm, "kötü”lü¤ünü bilime ve tekni¤e de¤il,
kapitalist üretim iliflkilerine borçludur. 

Bilimsel-teknik ilerlemeden toplumsal
geliflmenin süreçleri için do¤rudan/dolay-
sız sonuçlar çıkartılamaz. Bir toplumsal dü-
zenin bütün temel  özellikleri, siyasi iktidar
iliflkilerinde veya mülkiyet iliflkilerinde aran-
malıdır. Ama flüphesiz ki üretici güçlerin
geliflmesi, belli üretim iliflkilerini gerekli kı-
lar. Örne¤in köleci üretim iliflkilerinde kapi-
talizme özgü üretici güçleri aramak abes
olur. 

Herhalükarda bilimsel-teknik devrim,
bugünkü geliflme boyutlarıyla kapitalist dü-
zenin ömrünü doldurdu¤unu gösteriyor. 

Bilimsel-teknik devrimden anlaflılması
gereken nedir? ‹nsanlı¤ın, diyelim ki son

birkaç on yılda, do¤ayı kavramada, ona
hakim olmada sıçramalı bir geliflme göster-
di¤i inkar edilemez bir gerçektir. Bu, aynı
zamanda toplumsal ilerlemeye yeni ve
kapsamlı bir ufkun açılmıfl olması anlamı-
na gelir. ‹nsanlık, geçmiflte  rüyasını bile
göremedi¤i yeni alanlara girmifltir; atomun
parçalanması, atom enerjisi, bioteknik iler-
leme, canlı organizmada irsili¤e müdahale,
elektroteknik, otomasyon vs. vs. fiimdi de
bu geliflmeye, gen tekni¤indeki, nano tek-
ni¤indeki ve robot tekni¤indeki devasa iler-
lemeler katılmıfltır. ‹nsanlık, bütün bu bilim-
sel kazanımların kapitalizmde kâr amacıy-
la, insanlık  aleyhine nasıl kullanıldı¤ının
flahidi olmufltur ve olmaktadır. Bu, insanın
do¤a üzerindeki mevcut hakimiyetinin ye-
ni/kapsamlı boyutunun, toplumsal iliflkiler-
de devrimci alt üst oluflu kaçınılmaz kıldı¤ı-
nı da göstermektedir. Ama do¤aya hakimi-
yette nitel bir geliflme; böyle bir durum, an-
cak ve ancak sosyalizmde mümkündür ve
insanlık buna da flahit olmufltur. 

Bilimsel-teknik bir devrimden bahse-
debilmek için en görülür, en belirgin/etkili
de¤iflmelerin dolaysız üretimde gerçeklefli-
yor olması gerekir. Bu nedir konusunda ge-
nel hakim olan görüfl fludur; bilimsel-teknik
devrimin çekirdek süreci, temel yönelimi,
üretimde otomasyondur. Üretimde otomas-
yon, elektrotekni¤i, bilgisayarı ve baflka
modern teknolojileri kapsamına alır. Oto-
masyon ve elektroteknik, sadece ve sade-
ce iflgücü kullanımını sınırlamak -kronik
kitlesel iflsizlik de¤il- anlamına de¤il,  aynı
zamanda, klasik makina, fabrika, üretim
yöntemi anlayıflının ve uygulamasının da,
artık tarihe karıflıyor olması anlamına gelir.
(Bu tarihe karıflma olgusu, bir süreçtir ve
emperyalist ülkelerde de oldukça geliflmifl-
tir). Rekabet gücüne sahip olmak isteyen
her iflletme ve ülke, bu yolu tutmak zorun-
dadır. Sanayii devrimi çerçevesinde zana-
atçılıktan makinalı büyük üretime geçifl ne
anlama geliyorsa, bugün otomasyon; elekt-
roteknik/bilgisayar da o anlama gelmekte-
dir. O dönemde bu geçiflin üretici güçlerin
bütün sistemi üzerindeki devrimci etkisi, en
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önemli üretici güç olan insan ile üretici güç-
lerin en devrimci unsuru olan ifl araçları
arasındaki iliflkiyi de¤ifltirmesiydi. Bu de¤i-
flimi bugün de yaflıyoruz; otomasyon/elekt-
roteknik, yeni makinalar, yeni üretim ola-
nakları ve yöntemler, üretici güçlerin bütün
sistemi üzerinde devrimci etkisini, en
önemli üretici güç olan insan ile üretici güç-
lerin en devrimci unsuru olan ifl araçları
arasındaki iliflkiyi de¤ifltirmektedir. Bu de-
¤iflim, bilimsel teknik devrimden baflka bir
fley de¤ildir. Sanayi devrimi sürecinde ifl
araçlarının devrimci de¤iflimi söz konusuy-
du. Bugün ise, üretimin bütün maddi-tekni-
ki temellerinin köklü de¤iflimi söz konusu-
dur; bilimsel-teknik devrim, ifl araçlarının,
ifl nesnellerinin (hammaddeler, yanı mamul
maddeler vs.), enerji kaynaklarının, üretim
yöntemlerinin (teknolojik yöntemlerin) kap-
samlı ve kökten de¤iflimi demektir. 

Bilimsel-teknik devrim, büyük ölçüde
yeni ifl nesnelerinin kullanımı ve oluflturul-
masıyla karakterize olur. fiimdiye kadarki
insanlık tarihinde kullanılan maddelerin sa-
yısının ve özelliklerinin oldukça yavafl de-
¤iflti¤ini görüyoruz. Tarım ürünleri, a¤aç,
metal, tafl vs. Bunlar, do¤al maddelerdi ve
do¤adan kazanıldıkları gibi kullanılıyorlar-
dı. Kimyanın geliflmesi yeni, yapay madde-
lerin kazanımını beraberinde getirdi. Bilim-
sel bulufllar, bilimsel-teknik geliflme, yeni
maddelerin bulunmasına ve üretilmesine
yol açtı. Örne¤in atom enerjisi, enerji kay-
naklarını çeflitlendirdi. Örne¤in kimya, yeni
hammaddelerin üretimini olanaklı kıldı. Bi-
yoloji, do¤ayı, bitki ve hayvan dünyasını
çeflitlendirdi.

Bilimsel-teknik devrim, aynı zamanda,
yeni, oldukça etkili teknik yöntemlerin kul-
lanılması demektir. Bu, üretimin otomasyo-
nuna, nitel yeni (önceleri bilinmeyen, yeni
bulunan veya yapay olarak üretilen) ifl nes-
nelerinin kullanımına dayanır. Yeni, olduk-
ça etkili teknik yöntem, ifl araçlarının ve ifl
nesnelerinin sürekli geliflmesini kaçınılmaz
kılar. 

Bilimsel-teknik ilerleme ile bilimsel-

teknik devrim arasında belli bir farklılık var-
dır. Teknik ilerleme, insanlık tarihi kadar
eskidir. Toplumsal ilerleme, nihayetinde in-
sanların, iflin etkili araç ve nesnelerini bul-
maları ve uygulamaları ve böylece do¤a
üzerinde hakimiyetlerini hem pekifltirmeleri
ve hem de kapsamlafltırmalarıdır. Bilimsel-
teknik ilerlemenin bir biçimi, bilinen ürünle-
rin ve yöntemlerin mükemmellefltirilmesine
dayanırken, ikinci biçimi, tamamen yeni, o
zamana kadar bilinmeyen ürünlere ve yön-
temlere dayanır. Bilimsel-teknik ilerlemenin
birinci biçimine evrimci (nicel birikimi ifade
eden geliflme), ikinci biçimine de devrimci
(sıçramayı ifade eden geliflme) yol denir.

Bilimsel-teknik ilerlemeyle bilimde ve
teknikte, hem devrimci, hem de evrimci de-
¤iflimler ifade edilirken, bilimsel-teknik dev-
rimle devrimci de¤iflimlerin (sıçramalı ge-
liflmenin) bütünü ifade edilir. Bu durumda,
bilimsel-teknik  ilerlemenin bilimsel-teknik
devrimden daha kapsamlı oldu¤unu, bilim-
sel-teknik devrimin, bilimsel-teknik ilerle-
menin sadece devrimci de¤iflim biçimini
(sıçramalı geliflme biçimini) kapsadı¤ını
görürüz. 

22--  2211..  YYüüzzyyııll  TTeekknnoolloojjiilleerrii,,        BBiilliimmsseell--
TTeekknniikk  DDeevvrriimm  OOllaarraakk  GGeenn  TTeekknnii¤¤ii

Gen tekni¤inin temel ilkesi oldukça
basit; irsi istidadın/kalıtımın taflıyıcısı olan
DNA molekülü, deney kabında parçalanır,
her bir parça, eskisinden farklı olarak -efli
olmayan bir biçimde- yeniden birlefltirilir ve
sonra, de¤ifltirilmifl olan DNA, ço¤alaca¤ı
canlı hücrelere aktarılır. ‘70’li yıllarda do-
¤an bu teknik, bugün bir çok alanda rutin
olmufltur ve dev adımlarla da geliflmekte-
dir. Bu tekni¤in kazanımlarının/sonuçları-
nın insan yaflamı için, sonu bugünden kes-
tirilemeyecek oldukça tehlikeli sonuçlar da
verece¤i artık tartıflma götürmez bir açıklık
kazanmıfltır. 

Burjuvazinin elinde teknoloji ve kaza-
nımları, her fleyden önce silah üretimi ala-
nında kullanılmıfltır. Burjuvazinin tarihi, ön-

Teo r i d e  DO⁄RULTU / 4 9



ce silah üretiminde kullanılmamıfl önemli
hiçbir teknolojinin olmadı¤ını gösteriyor.
Atom tekni¤i, önce silah üretiminde kulla-
nıldı. Belirtelim ki, atom bombası, yeni tek-
noloji bazında silahlar yanında çocuk
oyunca¤ı gibi kalıyor. Ne türden silahların
üretilece¤i bugünden bilinmiyor. Ama bili-
nen flu ki, gen teknolojisiyle burjuvazi, kit-
lesel seçip öldürme, yok etme yetene¤ine
sahip olacak.

Açık olan flu ki, kalıtıma müdahale,
günümüz insanı anlamına gelen homo sa-
piens’in biyolojik yapısını de¤ifltirme olana-
¤ına sahip olmak anlamına gelmektedir.
fiüphesiz, biyolojik yapıyı de¤ifltirme, kalı-
tıma müdahale yeni bir geliflme de¤ildir.
Kalıtıma müdahale, 19. yüzy›lda botanik
(bitki dünyası) ve zoolojik (hayvan bilimi)
alanlarında yapıldı ve bitki ve hayvanların
evrimsel geliflmesini yönlendirmede ilerle-
me sa¤landı. Bu türden müdahalelerin en
son bilinen örne¤i "Doli”dir; kopyalanmıfl
koyun.

Gen tekni¤i, homo sapiens’in evrimsel
geliflmesine müdahale demektir. Homo sa-
piens’in; bugünkü "modern” insanın oluflu-
mu, yaklaflık 250 bin sene önce bafllamıfl-
tır. ‹lk insan temsilcisi, dolayısıyla "ata”mız
olan homo erectus, günümüzden 80 bin-
250 bin yıl önce yaflamıfltı. ‹nsansal gelifl-
me ise dryopithecus ile 15-18 milyon yıl ön-
ce bafllamıfltı. Daha öncesi bir yana, "mo-
dern” insanın 250 bin yıllık evrimine adeta
bir anda müdahale edilebiliyor. Bu müda-
haleyi olanaklı kılan, gen tekni¤idir. Bu tek-
nikle insanın biyolojik yapısının de¤iflime
u¤ratılması olası oluyor. Homo sapiens’in
biyolojik yapısına müdahale, biyolojik açı-
dan amaçlanan tipte insan yetifltirme/üret-
me yetene¤ine sahip olmak anlamına gel-
mektedir. 

Yeni yöntemleriyle gen tekni¤i, bilim
ve arafltırmada kelimenin tam anlamıyla
devrim yapmıfltır. 21. yüzyılın en güçlü tek-
nolojileri; gen teknik, robotik ve nano teknik
günümüzde bilimsel-teknik devrimin tam
ifadesidirler. Gen tekni¤inde, DNA unsurla-

rının eklenmesiyle veya da çıkartılmasıyla
canlıların orjinalitesi de¤ifltiriliyor, do¤al
oluflumları yönlendiriliyor. Gen tekni¤inde
en belirleyici avantaj, zaman kazanımıdır.
Gen teknik yöntemleri, akıl almaz derece-
de hızlıdır. Nasıl ki, atom çekirde¤inin par-
çalanması, atom bombası ve nükleer sant-
ralların yapımına  götürdüyse, nas›l ki, mo-
dern elektronik çalıflma koflullarını alt üst
ettiyse ve etmeye de devam ediyorsa, gen
teknikli biyoloji de; yeni biyoloji de, canlıla-
rın istenildi¤i biçimde yeniden yapılandır-
masının nesnel koflullarını hızlandırıyor. 

Baflka biyo-teknik yöntemlerle birlikte
gen tekni¤i ve aynı zamanda robotik (robot
tekni¤i) ve nano teknik (büyüklü¤ü bir mili-
metrenin milyonda biri kadar olan fonksiyo-
nel unsurların imaline hizmet eden teknolo-
ji), yeni bilimsel-teknik devrimin motoru ol-
mufltur. 

Bu teknolojiler; 21. yüzyılın en güçlü
teknolojileri olan gen teknik, robotik ve na-
no teknik, insanlı¤ın bugüne kadar tanıdı¤ı
ve kullandı¤ı teknolojilerin, tehlikesini göl-
gede bırakan tehlikelere, evet tamamen
farklı tehlikelere temel teflkil eden özellikler
taflıyorlar. Özellikle robotlar, yani tekniksel
üretilmifl bu "canlı”lar, nano robotlar çok
tehlikeli/önemli bir özelli¤e sahip olacak-
lar/oluyorlar; bunlar, kendili¤inden ço¤alma
özelli¤ine sahipler. Bir tüfe¤i, tabancayı, ne
kadar çok mermi alıyorsa alsın, nihayetin-
de yeniden doldurmak zorundasın, ama bir
robot, ço¤alma ve bir çok robot olma yete-
ne¤ine sahip oluyor ve bunların kontrol dı-
flına çıkamayaca¤ının hiçbir garantisi yok. 

Bu yeni teknolojinin her biri akıl almaz
olanaklara yol açıyor. Düne kadar "tan-
rı"nın ifli olarak görülen yaradılıfl, ölüm-
"ölümsüzlük", bugün teknolojinin ifli oluyor.
Yeni tanrı, teknoloji oluyor. Gen teknolojisi,
özellikle ‘80’li yıllardan bu yana bir çok
hastalı¤ın iyilefltirilmesinde, yeni ilaçların
üretimde kullanılıyor. Bu teknoloji, bugün,
iyilefltirilme olana¤ı olmayan bir çok hasta-
lı¤ın da panzehiri olaca¤a benziyor. Nano
tekni¤i ve buna ba¤lı olarak nano tıbbı, bu

—Gen Tekni¤i ve Felsefe—

Teo r i d e  DO⁄RULTU / 5 0



türden hastalıkları yok etme olanaklarını
geniflletiyor. fiüphesiz ki bu açıdan, bu tek-
nolojiler, insan yaflamı süresini uzatabilirler
ve yaflam koflullarında iyileflmeye neden
olabilirler. Bu, sorunun sadece bir yönü,
kapitalizmde bireye birtakım küçük avan-
tajlar/kolaylıklar sunan yönü. Ama burjuva-
zinin elinde bu teknolojiler, yo¤unlaflmıfl ik-
tidar, güç ve aynı zamanda sonucu hesap-
lanmayan tehlike demektir. 

Geçen yüzyılın, yani 20. yüzyılın tek-
nolojileriyle bu yüzyılın teknolojilerinin kısa
bir karflılafltırması dahi burjuvazinin elinde
yeni teknolojilerin korkunçlu¤unu ortaya
koymaya yetiyor. Nükleer, biyolojik ve kim-
yasal, kitlesel yok etme silahlarının üretil-
mesine çıkıfl noktasını oluflturan teknoloji-
ler, flüphesiz ki tehlikeli olmaya devam edi-
yorlar. Bugünün mevcut yok etme silahları
da bu teknolojiler bazında üretilmifllerdir.
Örne¤in, bir atom bombası üretmek için
do¤ada oldukça nadir rastlanan hammad-
deye ihtiyaç vardır. Bu bombanın imal edil-
mesine yarayan bilgi, saklı tutuluyordu. Bi-
yolojik ve kimyasal silahlar da öyle kolayca
imal edilemiyorlar. Ama yeni teknolojilerin -
gen teknik, nano teknik ve robotik- tehlike-
si tamamen baflka; tek tek bireyler, veya
bir grup insan, oldukça  kolay bir flekilde bu
teknolojileri kötüye kullanma  olana¤ına
sahip oluyorlar. Bunun için büyük tesislere,
ender rastlanan hammaddelere ihtiyaç
yok. ‹htiyaç duyulan fley, sadece ve sade-
ce konuya iliflkin bilgi. Yeni teknolojiler, bil-
giye dayanan kitlesel yok etme tehlikesini
olanaklı kılıyorlar. 

Molekül elektroni¤in (münferit atom ve
moleküllerin litografi tekni¤i yardımıyla üre-
tilen transitörlerin yerini almaları) ve buna
ba¤lı olarak  nano teknolojisiyle birlikte ge-
liflme hızı daha da kısaltılacak. Örne¤in
2030 yılında bugünki bilgisayarlardan (PC)
bir milyon kere daha güçlü makinaların se-
ri üretimine geçilebilecek duruma gelinme
olasılı¤ı oldukça güçlü. 2009 yılında 1000
dolar de¤erindeki bir bilgisayar, saniyede
bir milyar ifllem yapacak güçte olacak.

2019 yılında bilgisayarın, bilgisayar oldu¤u
anlaflılmaksızın, herhangi bir insan gibi ko-
nuflmaya katılabilece¤i sanılıyor. Ray
Kurzweil’in tahminine göre 2029 yılında in-
san beyni kopyalanabilecek ve bir bilgisa-
yarda ikilenebilecek (ço¤altılabilecek). Bu,
çip yerlefltirilmifl "ebedi” yaflamın bafllangı-
cından baflka bir anlam taflımaz. 

Fizikteki olanaklar ve ilerlemifl gen
tekni¤i bilgisiyle ba¤ları içinde güçlü bilgi-
sayar, devasa de¤iflimlere yol açıyor. Böy-
lece, iyi veya "kötü” anlamda; kapitalist
barbarlık veya sosyalist perspektif açısın-
dan dünyayı tamamen yeniden flekillendir-
me olana¤ı do¤uyor. Böylece, flimdiye ka-
dar do¤anın, inananlar açısından da tanrı-
nın ifli olan yaradılıfl, insanın ifli oluyor.
fiimdiye kadar bilgisayar ve mikro prosesor
sadece makinaydı ve bilgisayar programla-
rı, verilerden öteye geçmeyen bir ifllemdi.
Hala da öyledir, ama önümüzdeki 30 sene
içinde insana  denk gelebilecek derecede
beyinsel güçlü bilgisayarların üretilebilece-
¤i hesabı yapılıyor. 

"Akıllı” robot üretimi de hayal dünya-
sından çıkıyor. Hesaplama/ifllem tekni¤in-
deki ilerleme 2030’a do¤ru bu türden robot-
ların üretilebilece¤ini gösteriyor. Bu türden
bir robot yapıldıktan sonra, kendini kopya-
layan robotlar dünyasına girifl, sadece bir
zaman sorunu olacak. 

Burjuvazi, gen tekni¤inin umut saçan
yönünün propagandasını yapıyor; gerçek-
ten de bu teknoloji, tarımda verimi artırma
ve kimyasal ilaç kullanmayı azaltma anla-
mında devrim yapıyor. Bu teknoloji ile on-
binlerce yeni bakteri türleri, bitkiler, virüs-
ler, hayvanlar üretilebilecek. Cinsel iliflki te-
melinde üremenin yerini kopyalama alıyor
veya da cinsel üreme-kopyalama birbirini
tamamlıyor. Çok sayıda hastalı¤ın iyileflti-
rilmesi için yöntemler gelifltiriliyor vs. vs.
Ama bu teknolojik geliflme, etik ve ahlak
sorununu da gündeme getiriyor. Örne¤in
insan kopyalaması. Bu teknoloji bugün bu-
nu yapacak derecede geliflmifltir. Burjuva-
zi, hakimiyetini ebedi kılmak için güzel-çir-

—Gen Tekni¤i ve Felsefe—

Teo r i d e  DO⁄RULTU / 5 1



kin, güçlü-zayıf, akıllı-akılsız insan üretme
yolunu tutabilir. O bunu yapabilecek duru-
ma geliyor. Sorunun bu yönünü burjuvazi
hiç tartıflmıyor. 

Yeni botanik kılı¤ına bürünmüfl gen
teknik ve biyoloji, kendini, bitkilerin evrimci
geliflmesine göre yönlendirmiyor. Tersine
kapitalizmde bu teknolojinin de baflarısı,
ekonomik baflarıyla ölçülüyor. Yani kâr ve
daha çok kâr! Amerikan tarım bakanlı¤ı
gen tekni¤iyle de¤iflime u¤ratılmıfl 50 gıda
bitkisinin serbest ve sınırsız ekimini onay-
ladı. Bugün dünya çapında üretilen soya
fasülyesinin yarısından ço¤u ve ekilmifl mı-
sırın da üçte biri baflka canlı varlıkların ge-
nini taflıyor.

Bu teknolojinin askeri amaçlı kullanıl-
mayaca¤ının, bu teknoloji bazında kitlesel
yok edici silahların üretilmeyece¤inin veya
flimdiye kadar üretilmifl olmadı¤ının hiçbir
garantisi yoktur. Teknolojinin bu amaçla
kullanıldı¤ına AIDS bir örnek de¤il mi? Bi-
yolojik silah olarak üretilen AIDS virüsü, et-
kisinin ölçülmesi için Amerikan hapishane-
lerindeki siyah mahkumlar üzerinde denen-
di. Sonuç ölümdü, ama hemen de¤ildi. Ya-
ni savafl anında karflı ordunun askerlerini
hemen öldürmeyece¤i anlaflılmıfltır. Ama
bu virüs de laboratuvardan çıkarak New
York sokaklarına  saçılmıfltı. Burjuvazi ve
onun "bilim” adamları, Afrika’daki "yeflil”
maymunu ararlarken -bir türlü bulamadı!-
AIDS’lilerin sayısı onmilyonlara ulafltı. 

Nano teknik devrimi, yaflamı alt üst
ediyor. Nano teknolojisi temelinde hemen
hemen her fley ucuza üretilebilecek, yapay
"akıl”la ba¤lam içinde bütün hastalıkların
ve fiziki sorunların kökü kazınabilecek. Ör-
ne¤in solar enerjisi, akıl almaz ucuzlukta
üretilebilecek, kanser hastalı¤ı tarihe karı-
flabilecek. Çevre kirlili¤i de yok olabilecek.
Süper bilgisayarlar çanta ebatında ve ol-
dukça ucuz üretilebilecek. Uzay yolculu¤u,
uçak yolculu¤u gibi do¤al olabilecek. Nesli
yok olmufl türler, yeniden yaflama döndü-
rülebilecekler. Ama bu teknoloji, aynı za-
manda, silah olarak kullanılma özelliklerine

de sahip. Aynen nükleer tekni¤i gibi. Nano
tekni¤i bazındaki silahın yıkıcı, yok edici
gücü, selektif kullanılabiliyor. Bu silah, ör-
ne¤in belli bölgelerde yaflayan, özgül ge-
netik özellikler taflıyan insanları, yani hedef
seçilen belli insanları/insan gruplarını yok
edebiliyor. 

20. yüzyılın atom, biyolojik ve kimya-
sal kitlesel yok etme  silahları devlete ait
arafltırma kurumlarında gelifltirilmifllerdi.
Yeni teknolojiler ise (gen tekni¤i, nano tek-
nik ve robotik) neredeyse, tamamen kâr
amaçlı özel iflletmelerde gelifltiriliyorlar.
Akıl almaz boyutlara varan kâr, rekabeti de
kızıfltırıyor. ‹nsanlar, keflif yarıflını medya
vasıtasıyla izliyor. Bulufl, hemen açıklanı-
yor ve patent alınıyor. 

33--KKaarr  HHıırrssıı  AAhhllaakk  TTaannıımmaazz

Karl Marks, Kapital I’de, "Quarterly
Reviewer”den (T.J. Dunning’in yazısı)
olumladı¤ı flu sözleri aktarıyor;

"Sermaye, kâr olmadı¤ı zaman ya da
az kâr edildi¤i zaman hiç hoflnut olmaz...
Yeterli kâr olunca sermayeye bir cesaret
gelir. Güvenli bir yüzde kâr ile her yerde
çalıflmaya razıdır; kesin yüzde 20, ifltahını
kabartır; yüzde 50, küstahlafltırır; yüzde
100, bütün insani yasaları ayaklar altına al-
dırır; yüzde 300 kâr ile, sahibini astırma
olasılı¤ı bile olsa, iflleyemeyece¤i cinayet,
atılmayaca¤ı tehlike yoktur. E¤er kargafla-
lık ile kavga kâr getirecek olsa, bunları ra-
hatça dürtükler.” (Kapital C. I. syf. 788)

fiimdi gen hisse senetleri pek revaçta.
Alınıyorlar, satılıyorlar. Gen teknolojisi, ye-
ni bir borsa oyununa da yol açmıfl oldu.
Bio-teknik sektöründe yaklaflık 550 ifllet-
menin faal oldu¤u söyleniyor. Bu iflletmele-
rin toplam cirosu 300 milyar dolar. Bunun
borsa de¤erinin de yaklaflık 1,6 trilyon do-
lar oldu¤u hesaplanıyor. Bu, bu alandaki
pazarın sadece görünür tarafı. Esas he-
saplar, görünmeyen tarafta yapılıyor ve bu-
radaki miktar da bilinmiyor. Bilinen bir fley
varsa o da, akıl almaz miktarların söz ko-
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nusu oldu¤udur. Bütün oyun ve hesaplar,
bu bilinmeyen tarafta yapılıyor. 

‹nsan genini çözme, bu iflin sırrına
eriflme yarıflı her türlü hile, "savafl oyunu"
kullanılarak sürdürülüyor. Hemen hemen
her gün, bu alanda ulaflılan yenilik, internet
de dahil bütün medyada açıklanıyor. Yarı-
flanların baflında "Celera Genomics” firma-
sıyla (özel iflletme) "Hurman-Genom Pro-
jekt” geliyor. Her iki taraf, insan geninin ta-
mamını 2001 veya 2002 yılına kadar çöz-
müfl olacaklarını açıklıyorlar. (Bu yazı, 26
Haziran’dan önce, B. Clinton ve T. Blair‘ın,
efl zamanlı olarak, insan genomunun bü-
yük bir kısmının deflifre edildi¤ini açıklama-
larından önce hazırlanmıfltı). Elde edilen
bafları, rakibi flaflırtmak için gizlenmiyor.
Di¤erinin de kısa zamanda aynı sonuca
varaca¤ından emin olundu¤u için, sırrı çö-
zümlenen her gen için patent dairesinin ka-
pısı çalınıyor. Böylelikle elde edilen sonucu
kullanma hakkı tekellefltiriliyor. Hayvanlar,
bitkiler, mikro organizmalar, albümün, gen
vs. hep patent hakkına tabi tutuluyorlar. Bu
hakkı elde eden, o alanda tek hak sahibi
oluyor. Kapitalizm, bizzat yaflamı patentli
kılıyor, yaflamı metaya dönüfltürüyor. 

Gen teknolojisi, sigorta alanında da
etkisini göstermekte gecikmedi. Amerikan
iflletmesi "Celara Genomics” 6 Nisan 2000
tarihinde, insan genomunun üç milyar ya-
pıtaflının sırrını çözdü¤ünü açıkladı. Böyle-
ce bir çok hastalı¤ın iyilefltirilmesinin, ne-
deninin bulunmasının da yolu açıldı. Ama
sorun bununla sınırlı de¤il. ‹nsan geninin
patente tabi tutulması; özellefltirilmesi ve
pazarlanması, sigorta flirketlerini de hare-
kete geçiriyor. Sigorta flirketlerinin ileride
müflterilerini; isteyerek veya zorunlu olarak
sigortalı olmak durumunda olanları, seçime
tabi tutmayacaklarının hiçbir garantisi yok.
Küfür babında kullan›lan "kanı bozuk”un
yerini "geni bozuk” alacak. Sigortalar gen
analizi isteyecekler ve gen-riskli olanları,
ya sigortalı yapmayacaklar ya da sigorta
aidatlarını yüksek tutacaklar. Nitekim Fran-
sa’da Axa sigorta flirketi, do¤uflta özürlü

çocukların sigorta aidatını %180 oranında
arttırdı. Ama kamuoyunun yo¤un baskısıy-
la kararından vazgeçmek zorunda kaldı.
Tabi bu bir bafllangıçtı. Bu anlayıflın za-
manla yaygınlaflaca¤ından ve sigorta flir-
ketleriyle sigortalı olmak zorunda olanlar
arasında çetin bir mücadelenin bafllayaca-
¤ından hiçkimsenin flüphesi olmamalıdır. 

Bunun ötesinde iflletmeler, ifle alınan-
ları gen testine tabi tutma yoluna geçecek-
lerdir. Az hastalanan, irsi hastalı¤ı olmayan
veya tehlikeli, masraflı hastalı¤a iflaret
eden genleri olmayanları ifle alacaklar.
ABD’de bu gibi testler yasal olmadı¤ı halde
yapılıyor. 

Bankadan kredi alınırken, ö¤renim için
burs alırken gen testi istenecek. fiu veya
bu hastalı¤a iflaret eden gen yaflamı karar-
tacak. Yaflam, tam anlamıyla pazarlanacak
ve kapitalizm, "geni bozuk” olanı cezalan-
dıracak. 

Gen tekni¤inin geliflmesi, DNA-banka-
larının kurulmasını da beraberinde getirdi.
Bugün dünyanın her tarafında kurulmufl
olan bu türden irili-ufaklı yüzlerce banka
var. Kısmen, tıbbın ilerlemesine umut ba¤-
layan hastaların ve ailelerinin maddi katkı-
sıyla kurulan bu bankalar, korkunç olanak-
lara sahipler. Amerikan "Bioetik Komisyo-
nu”nun tahminine göre bu ülkede yaklaflık
282 milyon DNA-numunesi depolanmıfl du-
rumda. Bunun 2,3 milyonu arafltırma
amaçlı. Geriye kalan 279,2 milyon DNA-
numunesinin hangi amaçlar için kullanıla-
bilece¤ini bankadan baflka kim biliyor?
Fransa’da depolanan DNA-numune sayısı
42 bin. Bu numuneler, irili-ufaklı yüzden
fazla DNA-bankasının elinde. Bütün dün-
yada laboratuarlar, hummalı bir çalıflma
sürdürüyorlar. Kimin, hangi amaçlı, ne yap-
tı¤ı da, görünüflte pek belli de¤il. Bir Fran-
sız genetikçisine göre, "DNA-bankacılı¤ı
alanında orman kanunu geçerli”.

Frans›z genetikçi Axel Kahn’a göre,
"gen materyali bugün, uranyum ve petrol
gibi, hammadde olarak geçerli. DNA-ban-
kaları, çok pahalı dünya çapında iktisadi bir
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de¤er.” DNA’sını belli koflullarda gönüllü
olarak veren insanlar, DNA’larının hangi
amaçla kullanıldı¤ını bilmiyorlar. Laboratu-
varlar, çeflitli arafltırma amacı için toplanan
DNA numunelerini özel flirketlere, yani
DNA-bankalarına satıyorlar. Numune vere-
nin bundan haberi olmuyor. Esasen temel
arafltırma amacıyla kurulan DNA-bankala-
rı, amaçlarından sapmıfllar ve insanları
kandırmayı, kâr amacı gütmeyi esas almıfl-
lardır. Bütün dünyada bu türden bankalar,
üniversiteler ve özel sektör arasında ve
özel iflletmelerden özel iflletmelere anlafl-
ma konusu oluyorlar. Yapılan, imzalanan
anlaflmalar, DNA numunesi hırsızlı¤ından
baflka bir fley de¤il.

Belirtti¤imiz gibi, hemen hemen bütün
teknolojilerde, örne¤in nükleer teknolojisin-
de oldu¤u gibi, yeni teknolojilerde de kulla-
nım alanı, önce silah üretimi olacaktır. Bu
teknolojilerin silah olarak kullanımı, insan
neslini yok etme tehlikesini beraberinde
getiriyor. Bu teknolojilerin silah olarak kul-
lanılması durumunda insan neslinin yok ol-
ma tehlikesi John Leslie’ye göre %30, Ray
Kurzweil’e göre de %50. 

Özel mülkiyette yeni teknolojinin nihai
marifeti, kendini üreteni; insanlı¤ı yok et-
mek. Sermaye, sahibini yok etme pahası-
na kendi yasal hareketi do¤rultusunda iler-
liyor; kâr, daha çok kâr!!

K.Marks, "‹ktisadi-Felsefi El Yazma-
sı”nın (1848) "Para” kısmında flöyle der;

"Para ile, ödenen ile kendim için elde
etti¤im, yani paranın satınalabilece¤i ne
ise, o benim, paranın sahibinin bizzat ken-
disi. Paranın gücü ne kadar büyükse, be-
nim gücümde o kadar büyüktür. Paranın
özellikleri benim -onun sahibinin- özellikle-
ri ve özgücüdür. Ben ne isem ve neye muk-
tedirsem, bu asla kiflili¤imle belirlenemez.
Çirkinim, ama en güzel kadını satınalabili-
rim. Öyleyse ben çirkin de¤ilim. Çünkü çir-
kinli¤in etkisi, onun ürkütücü gücü para va-
sıtasıyla yok olmufltur. Ben -kiflili¤ime gö-
re- ben topalım, ama para bana 24 ayak
kazandırıyor; öyleyse ben topal de¤ilim;

ben kötü, flerefsiz, vicdansız, ruhsuz bir in-
sanım, ama para flereflidir, öyleyse sahibi
de. Para en büyük de¤erdir. Öyleyse sahi-
bi de de¤erlidir... Ben ruhsuzum, ama para
bütün fleylerin gerçek ruhudur. Onun sahi-
bi nasıl ruhsuz olabilir? Ayrıca paranın sa-
hibi, zeki insanları satınalabilir ve zeki
olanlar üzerine iktidar gücüne sahip olan,
zeki olandan daha zeki de¤il midir?... Öy-
leyse param, benim bütün acizli¤imi tersi-
ne çevirmiyor mu?... Kim yi¤itli¤i satınala-
biliyorsa o, korkak da olsa yi¤ittir.” (K.
Marks. F. Engels. Toplu Eserleri. Ek. Cilt. I.
Bölüm, syf. 564-566).

Yine, teknolojiyi tekelinde/mülkiyetin-
de tutan burjuvazi, sermayenin sahibi o ka-
ranlık güç, bu teknolojilerle neye muktedir
oldu¤unu ve olaca¤ının, sadece, "iyi”, sıra-
dan dünyalı tarafından kabul edilebilir yan-
larının propagandasını yapıyor. Paranın
gücüyle herfleye muktedir oldu¤unu sanan
burjuvazi, herfleye muktedir olmadı¤ını ve
asla da olamayaca¤ını, 20. yüzyılın dev-
rimleri tecrübesinden dolayı da çok iyi bili-
yor. Burjuvazi, iktidarını; paraya dayanan
hakim gücünü devam ettirebilmek için seç-
kin insan yetifltirmenin tekniki yolunu açtı¤ı
gibi felsefi izahını da yapıyor. 

44--FFeellsseeffee  vvee  YYeennii  TTeekknnoolloojjiilleerr

Yeni teknolojiler, gen tekni¤i, sadece,
din ve bütün varlıkların yaratıcısı tanrı ol-
gusunu tarihin çöplü¤üne atmıyor, aynı za-
manda gerici, ırkçı faflist felsefi anlayıfllara
ve bu anlayıflların felsefesini yapanlara;
burjuvazinin gerici, ırkçı faflist filozoflarına
maddi zemin de hazırlamıfl oluyor. Bunla-
rın en tanınmıfllar›ndan birisi Peter Sloter-
diyk’tir. Bu "bilim adamı” 1999’un Ekim
ayında yaptı¤ı bir konuflmada gen tekni¤i-
nin baflka hangi amaçlar için kullanılabile-
ce¤ini açıkladı. Konuflmasının içeri¤ini
flöyle özetleyebiliriz: Ça¤ımız baflını alıp
giden bir barbarlık ve yabancılaflma özelli-
¤i taflımaktadır. Aydınlanmacılık ve hüma-
nizm, insanları yabanilikten arındırma, etki-
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sizlefltirme misyonunu yerine getirmemifl-
tir. fiayet bu amaca, insanları yabanilikten
kurtarma amacına ulaflılmak isteniyorsa,
bunu gerçeklefltirmek için filozoflardan ve
gen teknikerlerinden oluflan bir grup olufl-
turulmalıdır. Bu grup, bir antrapo (insana
iliflkin) teknik hazırlamalıdır. Bu teknik, uy-
gun bireylerin ve cinsi özelliklerin genetik
reformu temelindeki seçicilikle (seleksiyon)
yeni tipte bir insan yetifltirmelidir/üretmeli-
dir. Bu yeni insan tipi, barbarlık ve yabani-
likten arındırılmıfl olacaktır. Yeni tipten in-
san üretmek olanaklıdır, çünkü insanın
varlı¤ı genetik cinstendir. Bu alandaki yay-
gın korku, dinsel önyargıya dayanmakta-
dır. Buna göre, yaradılıfla insansal müda-
hale yapılmamalıdır. Buna karflın, biyoloji-
nin ve tıbbın çoktandır gitti¤i yoldan karar-
lıca gidilmelidir. Madem ki gen tekni¤i ile
kanser ve baflka hastalıklar iyi edilebiliyor-
sa, gen yapısında mevcut olan cins (tür)
özelliklerini reforme etme yetene¤ine sahip
olunmalıdır. 

P. Sloterdiyk’e göre, "insanlar hayvan-
dır, onlardan bazıları, kendileri gibi olanları
yetifltirirlerken, bazıları da yetifltirilirler”.
Bu, Nietzsche’nin "insan yetifltiren insan”,
"üstün insan-sürü insan” anlayıflından fark-
lı de¤ildir. 

Konuflmasını, sıradan bir dünyalının
anlayamayaca¤ı "açıklanmıfl özellik planı”,
"özgür seçimle do¤um”, "do¤um öncesi se-
çim” (seleksiyon) gibi kavramlarla "bilim-
sel”lefltiren bu bay, gen tekni¤ini, burjuva
düzenin kurtarıcısı olarak görüyor. Bu baya
göre insansal "yeniden üretimin yetifltirici
yönlendirilmesi”, öyle bir devlet adamının
eline verilmeli ki o, "ehil olanlarla devleti
dokumaya (örmeye-çn) bafllamadan önce,
ehil olmayan (amaca uygun olmayan-çn)
yaratıklarla bafl edebilsin”. 

Sloterdiyk’in bu devlet adamını tanıyo-
ruz. Bu, Hitler’di. Hitler’in ırkçı/faflist ideolo-
jik adamı da yaflam felsefesinin temsilcisi
Alfred Rosenberg’di. Bu Rosenberg’in dü-
flünce babası (atası) da Friedrich Nietzcs-
he’den baflkası de¤ildir.

Emperyalist burjuvazinin has adamı
Sloterdiyk, gerçekten de nesnel olarak var
olan barbarlık ve yabancılaflma gerçe¤in-
den hareket ediyor, bu gerçekli¤i veri ola-
rak alıyor. Ama önemsiz(!) sayılabilecek(!)
birkaç hata (!) yapıyor. 

Bu "filozof”, yafladı¤ımız bu barbarlık
ve yabancılaflmanın nedenini maddi-top-
lumsal iliflkilerde aramıyor. Bu bay açısın-
dan kapitalizmde sermaye hareketinin ka-
çınılmaz amacı olan kârın, daha fazla kârın
ve bunun için hırsın; kâr hırsının hiçbir öne-
mi yok. Emperyalizm, faflizm, dünya sa-
vaflları, Hiroflima, açlık, sefalet, yüz mil-
yonlarla ifade edilen dünya çapındaki göç
hareketi, vs. sanki mevcut barbarlık ve ya-
bancılaflmanın ifadesi de¤ildir. Bu bay,
barbarlık ve yabancılaflmanın gerçek ne-
denini, kapitalist mülkiyet ve üretim iliflkile-
rini dikkatlerden uzak tutmaya, saklamaya
özen gösteriyor. Sorunu, salt düflüncede
arıyor; aydınlanma ve hümanizm, insanlı¤ı
barbarlık ve yabancılaflmadan kurtarma
görevini, bu misyonunu yerine getirmemifl!
Bundan dolayı da barbarlık ve yabancılafl-
ma varmıfl!

Aydınlanmacılıktan ve hümanizmden
umudunu kesen Sloterdiyk, kurtuluflu zo-
olojide (hayvan biliminde) arıyor. Sanki in-
sanlık dünyası, hayvanat bahçesi. Aynen
Schopenhauer gibi. Bu efendi de tarihi,
hayvan biliminin (zoolojinin) devamı olarak
anlamak istiyordu. Sloterdiyk ise insanı,
sadece biyolojik bir yaratık olarak görüyor.
Bu düflünceyi takip edersek, yolumuz, He-
idegger’e, Nietzcshe’ye kadar uzanıyor.
Nietzsche, yafladı¤ı dönemin sorunları için
Sokrates’ten, hristiyanlıktan bu yana dü-
flünce gelene¤ini sorumlu tutuyordu. O,
Sokrates’ten öncesine giderek, aradaki ta-
rihi yok saymaya çalıflıyordu. Hayal dünya-
sında yaflayıp, rasyonalizmin yerine irras-
yonalizmi koyuyordu. Heiddeger’de aynı
yolun yolcusuydu. Postmodernizm, aydın-
latıcılı¤ı yok saymak istiyor. Yani ondan
öncesine gitmek istiyor. Katolik teoloji, Lut-
her’dan öncesine gitmek ve Luther sonra-
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sını kabul etmemek istiyor. Ne kadar geri-
ci, faflist düflünce akımı varsa hepsi aydın-
latıcılıktan, rasyonalizmden, hümanizmden
öncesine kaçmak istiyor. Bu, yani yükselen
burjuva döneminden; burjuva tarihsel ilerici
geliflmeden ve tabii ki marksizmden kaçıfl-
tan baflka bir fley de¤ildir. Kaçıyorlar, çün-
kü yükselen burjuva ça¤ından bu yana, ka-
pitalizmde barbarlık ve yabancılaflmanın
gerçek nedenlerini maddi-toplumsal iliflki-
lerde arayan ve bulan düflünce akımları bu
dönemde geliflmifltir ve kapitalizmin, burju-
vazinin, tarihsel olarak ömrünü doldurmufl
oldu¤u dönemde de açı¤a çıkmıfltır. Em-
peryalist burjuvazi öyle flaflkın ki, bugün
kendini, düzenini, kapitalizmi kurtarmak
için, ‘bilim” adamları vasıtasıyla kendi tari-
hinin öncesine sı¤ınıyor. 

Tarih yeniden bafllamalı, bu sefer tam
biyolojik olarak, hayvan biliminin devamı
olarak bafllamalı ve bunun içinde gen tek-
ni¤i kullanılmalıdır; "zararlı” düflüncelerden
arındırılmıfl, barbarlık ve yabancılaflmadan
arındırılmıfl insan tipleri yetifltirilmelidir.
Bunların bir kısmı yönetmekten, ezici ço-
¤unlu¤u da köle gibi çalıflmaktan, biyolojik
varlık olarak yaflamaktan baflka bir fley
yapmamalıdır. Sloterdiyk, düflünce atası
Nietzcshe gibi düflünüyor. Aynen onun gibi
düflünüyor. 

Sloterdiyk, do¤ru söylüyor; kapitalizm,
barbarlık ve yabancılaflmadır. Ama insanlı-
¤ın kapitalizmden ibaret oldu¤unu, kapita-
lizm = insanlık oldu¤unu kim söylüyor?
Sloterdiyk!

Bu arada Sloterdiyk, aynen Nietzcshe
gibi, devrimci düflünceler savunmaktan da
(!) geri kalmıyor. O, de¤iflim istiyor. Sade-
ce, açıklamasını yaptı¤ı durum de¤iflimini
de¤il, köklü bir de¤iflim; nesnel koflulların
de¤iflimini, maddi de¤iflimi öneriyor. Aynen
Nietzsche gibi Sloterdiyk de dünyayı de¤ifl-
tirmek istiyor. Sanki Marks’ın "Feurbach
Üzerine Tezler”inin 11.’sini hatırlamıfl.
Marks bu tezinde "Filozoflar dünyayı sade-
ce farklı biçimlerde açıkladılar, ama esas
olan, onu de¤ifltirmektir” diyor.

Tabii ki Sloterdiyk, Marks gibi, dünya-
nın maddi toplumsal koflullarının; üretim ve
mülkiyet iliflkilerinin de¤ifltirilmesini de¤il,
insanın biyolojik öz yapısının de¤ifltirilme-
sini talep ediyor. Bu da maddi bir de¤iflim
de¤il mi? Bu de¤iflimi felsefe kılı¤ına bü-
ründürerek temellendiren, açıklayan Ni-
etzsche ve uygulamaya çalıflanlar da Nazi-
ler de¤il miydi? Peki böyle karanlık, evet
hayvansal, faflist düflüncelerin babası olan
Nietzsche kimdir? Neden bu insan bugün-
lerde tartıflma konusu oluyor? 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-
1900), Almanya’da en gerici idealist felsefi
ve siyasi-sosyal ö¤retinin önde gelen tem-
silcisidir. Nietzsche’nin temsil etti¤i bu fel-
sefi akım, kapitalizmin çeliflkilerinin keskin-
leflti¤i bir dönemde oluflmufltur. Alman-
ya’daki toplumsal geliflme sürecini, sınıf
mücadelesinin seyrini sürekli izleyen ve in-
celeyen Nietzsche, sosyalist iflçi hareketi-
nin artan gücünden ürkmüfltür. Burjuvazi
için en büyük tehlikenin nereden geldi¤ini
gören Nietzsche, kılıcını da o yöne salla-
maya bafllamıfltır. Oluflmakta olan tekelci
burjuvazinin yeni ihtiyaç ve çabalarını en
çıplak bir flekilde ilk kez dile getiren Ni-
etzsche olmufltur. Franz Mehring’in "Ni-
etzsche Üzerine” makalesinde (18 Ocak
1899) belirtti¤i gibi, Nietzsche’nin felsefesi
"büyük kapitalizmin kutsanmasıdır ve o, bu
anlamda da büyük bir dinleyici bulmufltur”.

Nietzsche’nin gerici volantarist felse-
fesinin merkezinde sosyalizme ve proletar-
yanın sınıf mücadelesine karflı mücadele
vardır. O, Marks’tan tek bir satır okuma-
mıfltır, (G. Lukacs), ama demokrasi ve sos-
yalizmin amansız düflmanıdır. Sosyalizme,
onun taflıyıcısı olan sosyalist düflünceye,
dolayısıyla proletarya ve emekçi yı¤ınlara
duydu¤u kin sınırsızdır. Onun antihümaniz-
mi bu kin ve nefret üzerine yükselir. Ni-
etzsche nihilistir, varoluflçudur, irrasyona-
listtir, agnostikçidir, ırkçıdır. Nietzsche, "üs-
tün ırk” anlayıflının kurucusudur. Onun "üs-
tün ırk”nın görevi, hakim sınıfı, "seçkin-
ler”in birli¤inde birlefltirmektir. Bu "seçkin-
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ler”, bütün dünyada yok ediciler olarak yol-
dadırlar ve kendilerinin iktidar iradesine
karflı koyanlara korku saçarlar. Nietzsc-
he’nin sosyolojik düflünceleri, ırkçı fantazi-
lerden oluflmaktadır. Faflist iktidarlar, onun
ırkçı fantazilerini gerçekli¤e dönüfltürmüfl-
lerdir. Nietzsche, sınıf mücadelesini tanır;
ama "üstün ırk”ın, "adi ırk”a karflı mücade-
lesi olarak. Tam da bu anlayıflından dolayı
o, insanlık tarihini, iki ırk arasında sonsuz
mücadele olarak görür; "üstün ırkı” "seçil-
miflleri”, bunların karflısında "ayak takımı”
diye tanımladı¤ı halkı, "güçsüzler”in ırkını
oluflturan kölecili¤i kutsar. 

Nietzsche, yeni Avrupa üzerinde haki-
miyet kuracak bir kastın, ırkçı temelde ye-
tifltirilmesini kaçınılmaz görmüfltür. Avrupa
ve bütün dünya üzerinde hakimiyet için bü-
yük savaflların zorunlulu¤unu vaaz eden,
Nietzsche’dir. Aslında o, bu düflünceleriyle
"Birleflik Avrupa Devletleri” düflüncesinin
sahibidir. O, Avrupa devletlerinin askerilefl-
mesini/silahlanmasını coflkuyla selamla-
mıfltır. Çünkü o, barbarlı¤ın ilkeleri temelin-
de insanlı¤ın yeniden do¤uflu için araç ve
proletarya ve emekçi yı¤ınların dizginlen-
mesini militarizmde görmüfltür. 

Nietzsche’nin "sınıfsal” ayrımı biyolo-
jiktir. O, toplumu kapitalist sınıf, iflçi sınıfı
diye ayırmaz. Ayrım, "üstün ırk”-"adi ırk”
bazındadır. O, "adi ırk”, "ayak takımı” hak-
kında flunları söyler;

"Yaflam, zevkin kaynadı¤ıdır; ama
ayak takımının da içti¤i her kuyu zehirlenir.
Piflmifl kelle gibi sırıtan a¤ızları görmek is-
temiyorum... onlar, kirli rüyalarını zevk diye
isimlendirdiklerinde kelimeyi de kirlettiler...
Yaflama sırt çevirenler, ayak takımına sırt
çeviriyorlardı. Onlar, ... kuyuyu ve verimi
ayak takımıyla paylaflmak istemiyorlardı”
(“Also Sprach Zarathustra”dan).

Nietzsche; insanları "pis kalabalık”
olarak görür. Öyleki, ari, katıflıksız Alman
ırkından olan "üstün insanı” da, "sarıflın ca-
navar” olarak tanımlar. Nietzsche, insan
düflmanıdır. Ama en çok da emekçilerin
düflmanıdır. Nietzsche’ye göre "üstün in-

san”, sayısal olarak azdır. "Ayak takımı”
ise sayısal olarak çoktur. "Ayak takımı”, ya-
ni halk, emekçi yı¤ınlar en kötü özelliklere
sahiptir.

Nietzsche, bu "ayak takımı”nın çıkar-
larını savunanlara, düzene, sömürgeye
karflı olanlara; demokratlara, ilericilere,
devrimcilere sonsuz korkunç nefret ve kin
duyar. Bunlara hitap ederek, "hey eflitlik
vaazı verenler,... sizler benim için zehirli
büyük taranto örümce¤isiniz, inkarcısınız”
der ("Also Sprach Zarathustra”dan).

Nietzsche, emperyalist (burjuva) ide-
olojisinin en önemli atalarından birisidir,
onun çizgisini sürdüren ve uygulayan Al-
man faflizminin/ırkçılı¤ının bafl temsilcileri
A. Rosenberg’dir. Emperyalizme geçifl dö-
neminin sorunlarından hareketle bir çok
düflünceyi ortaya atan Nietzsche’nin bu
düflünceleri, kendinden sonraki filozoflar
ve iktidarlar  tarafından çarpıtılmamıfl, kö-
tüye kullanılmamıfltır. Tam tersine onun
ham düflünceleri, faflizmin felsefi, sosyolo-
jik ideologları tarafından gelifltirilmifltir. Ni-
etzsche’nin felsefesi, faflist idelojinin en te-
mel/önemli kaynaklarından birisidir. 

Teorik bilimler alanında, özellikle fel-
sefede ve ekonomide, aydınlatıcı devrimci
burjuva ideolojisinin çöküflü, genel anlam-
da ifade edersek 1848 devrimiyle baflla-
mıfltır. Ricordo okulunun (burjuva ekono-
misi) çözülüflünden (19. yüzyılın ‘20’lı yılla-
rı) ve Hegelcili¤in (burjuva felsefesi) çözü-
lüflünden (19. Yüzyılın, 30‘lu ve 40‘lı yılları)
bu yana burjuva ideolojisi, bu alanlarda ye-
ni, orjinal, ileriye dönük bir fley ortaya çı-
kartamamıfltır. Burjuva felsefesi ve ekono-
mi alanlarında ortaya çıkanlar, kapitalizmin
tam apolegetikleri -koflulsuz savunucuları-
olmaktan baflka bir özelli¤e sahip de¤iller-
di. Bu dönemde yükselen marksizmdi, iflçi
sınıfının düflünce, örgütlenme ve mücade-
le hareketlili¤iydi. Toplumu etkileyen, gide-
rek saran ve sarsan ideoloji, artık mark-
sizm olmaya bafllamıfltı. Yükselifl döne-
minde feodal-mutlakiyetçi sisteme karflı
mücadeleyi esas alan burjuva ideolojisi, si-
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lahını artık marksizme çevirmiflti. Proletar-
yanın dünya görüflü, marksizm, burjuvazi-
nin temel düflmanı olmufltu. Düflünce, ide-
oloji alanında mücadele, gericileflen burju-
va ideolojisiyle, felsefesiyle, gelece¤i tem-
sil eden diyalektik ve tarihsel materyalizm;
marksist felsefe arasındaydı. Taraflar; sı-
nıflar, her alanda savaflıyor, mücadele edi-
yorlardı. Felsefe alanında  burjuvazi, Ni-
etzsche’yi ortaya çıkardı. Nietzsche, daha
bafltan katıflıksız demokrasi ve sosyalizm
düflmanı bir felsefi düflünce gelifltirdi. 

Felsefe tarihinin ender eklektikçilerin-
den birisi olan Nietzsche, düflüncesiyle in-
sanlık suçu ifllemifl bir alçaktır. 

Böyle birisini kim savunabilir? Varo-
luflçular, nihilistler, irrasyonalistler, ırkçılar,
agnostikçiler, eklektikçiler; bir bütün olarak
en gerici, ırkçı faflist ideolojinin savunucu-
ları Nietzsche’yi bafltacı yapıyorlar. Bunun
ötesinde aklı bir karıfl yukarda olan bir kı-
sım varoluflçular, küçük burjuva soytarı ve
avanak takımı, Lenin’in deyimiyle filistenler
(küçük burjuva aklı kıtlar, darkafalılar, ah-
maklar) Nietzsche’de bir flekilde ilericilik
görebiliyorlar ve onu, düflünceleri faflizm
tarafından kullanılmıfl ve dolayısıyla hak-
sızlı¤a u¤ramıfl bir filozof olarak korumaya
alıyorlar. Ama Nietzcshe, Rosenberg’ler ta-
rafından yaflatıldı; gelifltirildi, uygulandı ve
flimdi de Sloterdiyk’ler tarafından yaflatılı-
yor, gelifltiriliyor ve düflünceleri uygulan-
malıdır deniyor. Sloterdiyk’ler kılı¤ında Ni-
etzsch’nin ırkçı düflüncelerini uygulaması-
nın zorluklarını bilimsel-teknik devrimin ka-
zanımları, yani yeni teknolojiler daha da
olanaklı kılıyor. Alman faflistlerinin "ayak
takımı” üzerinde yaptıkları denemelere de
pek gerek kalmadı. "Üstün insan”, "üstün
ırk” yetifltirmek için, geriye kalanları köleli-
¤e mahkum etmek için, teknik olanaklara
sahipler. Büyük sermayenin, "büyük kapi-
talizm”in; emperyalizmin yıkılan dünyasını
kurtarmak için Nietzsche de bunu istemiyor
muydu? 

Öyleyse:

Bu teknoloji, felsefede gericili¤i ve ırk-

çılı¤ı körüklemektedir ve burjuvazi, iktidarı-
nı devam ettirmek için, bu teknolojiyi felse-
fe alanında da kullanacaktır. 

Marksizmin; marksist felsefenin çürüt-
tü¤ü ve tarihin çöplü¤üne attı¤ı birtakım
burjuva akımlara gün do¤du. ‹nsanı, salt
do¤a yaratı¤ı, yani salt biyolojik bir yaratık
olarak gören antropologizm, insan toplu-
munu ve geliflmesini biyolojik faktörlerde
ve yasallıklarda arayan biyolojizm, bunun
türleri olan sosyal- darvinizim, maltusçuluk,
yeni bir bahar yaflayacaklar. Irkçılık teorisi-
nin savunucularının eline yeni fırsatlar ge-
çecek. Nietzsche ve ö¤rencilerine; bütün
"üstün insan-sürü insan” savunucularına,
"sürü” ve "ayak takımı” diye tanımlayarak
nefret ettikleri emekçi yı¤ınları "gütmek”
için seçkin insana ihtiyaç vardır diyenlere
gün do¤du. Irkçılı¤ın bu felsefi babasının
takipçilerine ifl düfltü. Düflünce ve eylemde
insanlık suçu ifllemifl bu felsefi akımların
kurucuları ve savunucuları, baflta da Ni-
etzsche ve ö¤rencileri, bir noktada yanılı-
yorlar; Homo sapiens, salt biyolojik bir var-
lık de¤ildir. Onun fiziki/biyolojik varlı¤ı, in-
san oluflumunun bir önkofluludur. Di¤er
önkoflulu ise, homo sapiens’in toplumsal
bir varlık olufludur. Bu insanlık düflmanları,
insanın toplumsal bir varlık oldu¤unu inkar
ediyorlar. ‹nsanı, insan yapan, ifltir/çalıfl-
madır, onun bilinçlenmesidir. Günümüzden
2,5 milyon-700 bin yıl önce eline sopa ala-
bilen Australopithecus Africanus, ancak
800 bin-250 bin yıl önce Homo Erectus ge-
liflme seviyesine gelebilmifltir. Homo erec-
tus, insan olma evriminde ilk temsilcimizdi.
O günden bugüne geçen süreç, muazzam
bir bilinçlenme, toplumsallaflma sürecidir.
Reddedilmek istenen tam da bu süreçtir;
Nietzsch ve ö¤rencileri (faflistler, ırkçılar),
nefret ettikleri, afla¤ıladıkları, sürü olarak
gördükleri yı¤ınların; iflçi sınıfı ve emekçi-
lerin, sömürü düzenini yıkmak için sürdür-
dükleri mücadeleleri ile salt bir biyolojik
varlık olmadıklarını ortaya koymalarını, ta-
rih yapıyor olmalarını ve o uzun oluflum sü-
recinin bir ürünü olduklarını anlamak iste-
miyorlar.  
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Nietzsche‘nin Ö¤rencileri ‹fl Baflında.

Ama iflleri kolay de¤il. Toplumu bunla-
rın barbarlı¤ına terk etmeyecek, insan ya-
flamını zoolojik yaflama, biyolojik yaflama
indirgemeyecek güçler vardır. 21. yüzyıl bu
tarihsel hesaplaflmanın yüzyılı olacaktır.

55--KKaarraannllıı¤¤aa,,  BBaarrbbaarrllıı¤¤aa,,          KKöölleelleeflflttiirr--
mmeeyyee  KKaarrflflıı  YYeeggaannee  KKuurrttuulluuflfl  YYoolluu;;
MMüüccaaddeellee            

Nietzsche, Rosenberg, Sloterdiyk gibi-
lerinin karanlık düflüncelerinin, insanlık
düflmanı anlayıfllarının felsefi ve biyolojik
olarak tutarlı bir yanı yoktur. Felsefi açıdan
bunlar, insanı salt bir biyolojik yaratık ola-
rak görüyorlar ve insanı, insan yapan, hay-
vanlar aleminden ayıran esas yanı; sosyal
yanı göz ardı ediyorlar. ‹nsanın bireysel ye-
tenekleri; eksiklikli¤i veya üstün yanı, sal-
dırganlı¤ı, faflistli¤i veya devrimcili¤i biyo-
lojik kalıntılarıyla açıklanamaz. Diyelim ki,
kifli, bireysel olarak biyolojik kalıntısından,
DNA’sından dolayı saldırgan. Peki devletin
saldırganlı¤ı ne olacak? Devletin biyolojik
kalıntısı, onu saldırgan yapan DNA’sı var
mı? Yok. Ama onun, kapitalist devletin top-
lumsal ekonomik koflullandırılmıfl "biyolo-
jik” kalıntısı, DNA’sı var. Bu iki saldırganlık
arasında Nietzsch de farklı görmez. 

Biyolojik olarak istenilen insanın yetifl-
tirilmesi, üretilmesi için kat edilmesi gere-
ken yol var. Ama bunun temellerinin atıl-
masını sa¤layan bilgi-teknik de mevcut. 

Devasa boyutlarda geliflmifl yeni nitel
maddi ve entelektüel üretici güçlerle karflı
karflıyayız. Bu bizim dıflımızda de¤il. Bütün
sorun, ne yapabiliriz de dü¤ümleniyor. Ka-
muoyu korkusundan dolayı burjuvazi bili-
min "kötü”ye kullanılmasını engellemek
için etkili yasaların yeterli olaca¤ını savu-
nuyor. Aslında bu, üretici güçlerin geliflme-
sini yasayla engellemeye çalıflmaktan bafl-
ka bir anlam taflımaz. Engellenmesi gere-
ken, bilimsel-teknik devrimin kazanımları-
nın kötüye kullanılmasıdır. Yani yeni tekno-
lojilerin, üretici güçlerin, kâr amacı için kul-

lanılmalarının engellenmesidir. Tabii ki
burjuvaziden, teknolojinin kâr amacı için
kullanılmasını engelleyen yasa beklemek
ne kadar nesnelse, onun sosyalist devrim
için mücadele edece¤ine inanmak da o ka-
dar nesnel olur. Bu olmaz. Burjuvazi, tek-
nolojiyi, rekabetten ve son kertede de aza-
mi kârdan dolayı gelifltiriyor. O, bu amaçla
devasa boyutlarda sermayeyi arafltırmaya
yatırıyor. 

Öyleyse yasalarla, olmayacak yasak-
lamayla üstesinden gelinmeyecek bir du-
rumla karflı karflıyayız. 

Sorunun boyutu, hormonlu domatese,
genetik de¤iflime u¤ratılmıfl soya fasülye-
sine, mısıra vb. karflı tepki ve mücadele ile
sınırlandırılamaz. Burjuvazi, bu üretim
maddelerinin hormonlu, genetik de¤iflime
u¤ratılmıfl olup olmadıklarını etiketlerle tü-
keticiye açıklıyor. ‹steyen alır, istemeyen
almaz diyerek, sorunu kapatıyor. fiüphesiz
ki buradaki tepki küçümsenemez. Duyarlı
tüketicinin, ve üreticinin çabaları kısmen de
olsa bofla gitmemifl, bu türden mücadeleler
için sayısız örgütlenmelere gidilmifltir. Gen
tekni¤inin kazanımları, salt bunlarla sınırlı
olsa bunun üstesinden gelmek o kadar zor
olmaz. Yukarda da belirtti¤imiz gibi, burju-
va üretim iliflkileri içinde yeni teknolojiler,
insanlık neslini yok edecek kapasitede teh-
likelere yol açıyor. Önemli olan, bunu en-
gellemektir. Koyunu kopyalayan  anlayıflın,
insanı kopyalamayaca¤ını kim söyleyebilir
ki? Hangi yasa bunu engelleyebilir? Kim,
hangi yasayla bir gözü sarı, bir gözü kırmı-
zı, bir kolu uzun, bir kolu kısa güzel-çirkin,
güçlü-zayıf vb. biyolojik özellikler gösteren
insanların üretilmesini; genetik yapıya mü-
dahale ile insanın biyolojik-zoolojik yafla-
ma itilmesini engelleyebilir? Burjuvazi, kâr
ve azami kâr u¤runa  her fleyi yapar. "Ka-
pital"den aktardı¤ımız anlayıfla bir daha
bakalım; Sermaye yüzde 100 kârla bütün
insani yasaları ayaklar altına alır; yüzde
300 kâr ile sahibini astırmayaca¤ı tehlike
yoktur. E¤er kargaflalık ile kavga kâr geti-
recek olsa, bunları rahatça dürtükler. 
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Burjuvazi yeni teknolojilerle kâr, azami
kâr u¤runa kendini astıracak ve insanlı¤ı
yok edecek adımlar atmıyor mu? Atıyor.
Bu adımları, bırakalım 21. yüzyılın teknolo-
jilerini, 20. yüzyılın teknolojisiyle; nükleer,
kimyasal, biyolojik silah üretimiyle atmadı
mı? Attı.

Yine Marks’tan aktardı¤ımız "para”nın
gücüne ve "güzel”li¤ine bir daha bakalım.
Burjuvazi, parasının gücüyle bilimsel-tek-
nik devrinin kazanımlarını azami kâr geti-
ren ve insanlık neslini yok etme tehlikesi
içeren alanlarda kullanmıyor mu ve bunu
da devasa propaganda gücüne; yine para-
sının gücüne dayanarak insanlı¤a hizmet
olarak açıklamıyor mu? Burjuvazi istiyor ki,
milyarlarca dünyalı her parlayanın altın ol-
du¤unu sansın? Yani o, azami kâr elde
ederken, yok olufla boyun e¤sin.

Burjuvazi de olsa insan, bu denli kötü
niyetli olabilir mi diye sorabilir. Ama sorun
iyi veya kötü olma sorunu de¤il ki. ‹nsan
olarak bir burjuva, bir kapitalist "iyi” niyetli
olabilir, insancıl olabilir. Yani onun geni;
DNA’sı "iyi niyet” özellikleri taflıyabilir. Ama
onu "iyi niyetli” yapan veya canavarlafltıran
DNA’sı de¤ildir. Sahip oldu¤u sermayedir.
Sermaye hareketi, nesnel bir harekettir.
Sermaye, sahibinin genetik özelliklerine,
DNA’sına göre hareket etmez. Tam tersi-
ne, sermayenin sahibi, sermayesinin "ge-
netik” özelliklerine; DNA’sına göre hareket
etmek zorundadır. Sermayenin genetik ya-
pısını ise, sürekli kâr ve azami kâr dürtüsü-
nü ifade eder. Yön veren kapitalist de¤il,
sermayedir. Ve kapitalist, kapitalist olarak
kalmak istiyorsa, sermayenin genetik yapı-
sının emirlerini yerine getirmek zorundadır.
Biz burada kapitalizmi bir sermaye ve kapi-
talist sınıfı da bir kapitaliste indirgedik. 

Öyleyse, burjuvazinin iyi niyetine hitap
etmenin de bir anlamı yok. 

Neye karflı olamayız? Üretici güçlerin
geliflmesine, teknolojinin geliflmesine, bir
bütün olarak bilimsel-teknik devrime karflı
olamayız. Buna karflı olmak, buz devri in-
sanları, inlerde yaflayan ilkel insanlar ol-

mak anlamına gelir. Stalin "Marksizm ve
Dil Biliminin Sorunları” yapıtında flöyle der;

"Bir zamanlar bizde ‘marksistler’ vardı.
Onlar ülkemizde Ekim Devrimi’nden sonra
geriye kalmıfl olan demiryollarının burjuva
demiryolları olduklarını, onları kullanmanın
marksistlerin ifli olamayaca¤ını, sökülüp
atılmalarının ve yeni ‘proleter’ demiryolları-
nın infla edilmesinin gerekli oldu¤unu sa-
vunuyorlardı. Onlara ‘trogloditler’ (buz dev-
ri insanları, inlerde yaflayan ilkel insanlar.
çn) takma adı verildi” (Stalin, C 15. syf. 209
Alm).

Ayrıca, bir yandan sosyalizmin maddi
hazırlı¤ının kapitalizmdeki üretici güçlerin
geliflme derecesiyle ölçülür oldu¤unu sa-
vunurken, di¤er taraftan da bu hazırlı¤ın
unsuru olan teknolojinin geliflmesine  karflı
olunamaz. Uzatmayalım: Teknolojiye, bi-
limsel-teknik devrime karflı olmak "genetik”
olarak geri zekalı olmak anlamına gelir.

Öyleyse neye karflı olmalıyız?

Makinaların, demiryollarının, fabrika-
ların, bir bütün olarak teknolojinin ve kaza-
nımlarının sınıfı yoktur. Bunlar, hangi sını-
fın elindeyseler, o sınıfı hizmet ederler. Do-
layısıyla ve Stalin’in belirti¤i gibi, "troglodit”
de¤ilsek, bilime ve makinalara; üretim alet-
lerine karflı olamayız. Karflı olmamız gere-
ken, kapitalist üretim  iliflkileridir, burjuva
mülkiyettir. Önemli olan, üretim araçlarının
burjuva mülkiyetini yok etmektir. Teknoloji-
nin, insanlı¤ı yok edici kullanımını engelle-
menin yegane yolu, teknolojiye karflı mü-
cadele de¤il, onun kapitalist mülkiyetine
karflı mücadeledir. Bu bir devrim sorunu-
dur. 

Devrimle yıkılacak olan, kapitalist üre-
tim/mülkiyet iliflkileridir. Ekonomik yapıdır.
Ekonomik yapıdır, çünkü bu yapı, kapitalist
üretim ve mülkiyet iliflkilerine göre flekillen-
mifltir? Yıkılanın içinde üretici güçler ve
özellikle de üretim araçları yoktur. Devri-
min amacı, hiçbir zaman ve hiçbir koflul al-
tında, "yardımıyla maddi varlıkların üretildi-
¤i üretim aletlerini, bu aletleri harekete ge-
çiren ve belirli bir üretim deneyimi ve ifl be-
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cerisi sayesinde maddi varlıkların üretimini
gerçeklefltiren insanları, toplumun temel
üretici güçlerini,  yani iflçileri ve emekçileri”
yıkmak, yok etmek olamaz. Kapitalist dü-
zeni yıkmak isteyen zaten bu insan gücü-
dür. Üretici güçlerin insansal unsurudur.
Üretici güçlerin di¤er bölümünü oluflturan
üretim araçları (makinalar, teknolojinin ka-
zanımları vs.) hangi sınıfın mülkiyetindey-
seler, o sınıfa hizmet ederler. Dolayısıyla
bunlar, "troglodit” de¤ilsek, yıkılmazlar, yok
edilmezler, devralınırlar ve "iktidara gelen
sınıfın hizmetine girerler”. Stalin, adı geçen
yapıtında konuya iliflkin olarak flöyle der;

"...Üst yapıdan temelden ayrılan dil,
üretim aletlerinden, diyelim ki makinalar-
dan (temelden ayrılmaz); makinalar, keza
dil gibi, sınıflar karflısında kayıtsızdırlar. Dil
gibi hem kapitalist, hem de sosyalist top-
lum düzenine aynı tarzda hizmet edebilir-
ler” (C. 15. syf. 197. Alm).

Sorunu bu boyuta taflımamız yersiz
de¤il. Kapitalizme karflı mücadelenin bu
alanında; teknoloji alanında kafaların karı-
flık olmadı¤ını iddia edemeyiz. Bu alanda
‘kahrolsun’ edebiyatı da geçerli de¤il. Bu
alanda iflçi sınıfı, köylü de yok. Bu alan, bi-
limsel-teknik devrim alanı; teknoloji sorunu
alanı. Sorunu kavramayanlar, teknolojinin
kendisini sorguluyorlar veya sorgulayacak
duruma düflüyorlar. Aynen kapitalizmin ilk
dönemlerinde; makinalı büyük üretimin
bafllangıç döneminde ‹ngiltere’de iflçilerin,
iflsizli¤in nedeni olarak makinaları görme-
leri ve onlara saldırmaları gibi bir durumla
karflı karflıyayız. 

Öyleyse Nietzsche’lere, Rosen-
berg’lere, Sloterdiyk’lere karflı mücadele-
de; ırkçılı¤a, gen ve DNA manüpülasyonu-
na karflı mücadelede; insanlı¤ı biyolojik-
zoolojik yaflama mahkum etmeyi hedefle-
yen düflüncelere karflı mücadelede hedef,
teknoloji, bilimsel-teknik devrim, gen tekni-
¤i, robotik ve nano tekni¤i gibi 21. yüzyılın
teknolojileri olamaz. Mücadelemiz, bu tek-
nolojilerin kapitalist/burjuva mülkiyetine
karflı olmak zorundadır. 

fiüphesiz ki toplumun bütün kesimleri,

teknolojinin kâr amaçlı kullanılmasından

do¤an sorunlara karflı mücadeleyi, bizim

gibi; komünistlerin anladı¤ı mücadele gibi

algılamıyorlar. 

Ancak iflçi sınıfı ve emekçi yı¤ınlar, ni-

hai çözümü kapitalist üretim iliflkilerinin yı-

kılmasında; devrimde görürler. Ama top-

lumda baflka sosyal tabakalar da var. Bun-

lar, sorunun çözümünü yasal tedbirlerde

ararlar. Bunlar, sorunun yasal tedbirlerle

ortadan kaldırılamayaca¤ını kavramıyorlar,

ama tehlikenin büyüklü¤ünü, korkunçlu¤u-

nu pekala görüyorlar. Bunlardan birisi de

yeni teknolojilerin gelifltirilmesine katkıda

bulunan Amerikalı bilim adamı B. Joy’dur.

(Yeni teknolojiler üzerine verileri onun bir

makalesinden aldık). Bu kifli, bir burjuva bi-

lim adamı ve aynı zamanda müteflebbis

olarak, bu teknolojilerin nasıl kötüye kulla-

nılabilece¤ini görüyor ve buna karflı müca-

delede bilim çevresindeki umursamazlık-

tan yakınıyor. Bu teknolojileri gelifltirenler

arasında duyarlı insanların çıkması sevin-

diricidir. 

Esas sorun, bu alandaki umursamaz-

lı¤a ve bilgisizli¤e karflı aydınlatma müca-

delesinde. Teknolojinin "kötü”ye kullanıl-

ması bütün insanlı¤ı ilgilendiriyor. Ama bü-

tün insanlı¤ın bu konuda aydınlatılmamıfl

olması da bir gerçek. Teknolojinin "kötü”ye

kullanılmasına karflı mücadelede pasif kal-

mamak gerekir. Bu amaçlı örgütlenmeler-

de inisiyatiflerde yer almak, nihai çözümün

yolunu göstermek gerekir. 

‹nsanlı¤ın gelece¤ini do¤rudan ilgilen-

diren bu sorun karflısında kayıtsız kalmak,

kapitalist mülkiyet ve üretim iliflkileri karflı-

sında kayıtsız kalmak anlamına gelir. ■
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Tarihi bulgular›n gösterdi¤i gibi, fahi-
flelik mesle¤i, insanl›k tarihinde ortaya ç›-
kan en eski mesleklerden biridir. Di¤er bü-
tün  insani ihtiyaçlar gibi, insan›n en ilkel ih-
tiyaçlar›ndan say›lan cinsellik de, özel mül-
kiyetin ortaya ç›k›fl›yla birlikte, al›m - sat›m
pazar›na dahil edilerek, bir meta hüviyetine
bürünmüfltür. Uygarl›¤›n ilk aflamalar›nda,
devlet ayg›t›n›n flekillenmesiyle birlikte,  fu-
hufl iki kategoride de¤erlendirilmeye konu
olmufltur. Henüz evlenmemifl k›zlar›n her
türlü, evli olan kad›nlar›n da  kocalar› d›fl›n-
daki cinsel iliflkileri  özel mekanlarda vergi-
ye tabi tutulan ve dini kurumlar›n kontrolü
alt›nda yap›lanlar da, resmi fuhufl kategori-
lerinde de¤erlendiriliyordu. Mezopotamya,
Yunan, M›s›r ve Roma uygarl›klar› dönem-
lerinde de, fuhufl, devlete en çok vergi ka-
zand›ran meslekler içindeki yerini korudu.
Ortaça¤da, tarihinin alt›n ça¤›n› yaflayan
kilise, fuhufla göz yummakla yetinmeyip,
16. yüzy›lda  inan›lmas› zor olan boyutlara
ulaflt›¤›ndan  yasaklamak zorunda kald›¤›
dönem hariç, hep fuhuflun yay›lmas›nda
baflrol oynam›flt›r. ‹slami imparatorluklar›n

hüküm sürdü¤ü dönemlerde, devam et-
mekte olan klasik fuhufl flekillerine, ileride
görece¤imiz gibi fuhufla ilahilefltirilmifl yeni
biçimleri eklendi. 18. ve 19. yüzy›la gelindi-
¤inde, Avrupa'da birden çok fuhufl merke-
zinin bulunmad›¤› flehir kalmam›flt›. 20.
yüzy›lda, nazi Almanyas›, sosyal yaflam d›-
fl› bir olay oldu¤unu ilan ederek, fuhuflu ya-
saklad›, fakat toplama kamplar›nda, fuhufl
merkezleri kurarak, binlerce esir tutuklu ka-
d›n›, gaz odalar›na ve zor ifllere gönderme-
menin karfl›l›¤›, ya da bir ekmek karfl›l›¤›
zor kullanarak, Alman subay ve askerlerin
cinsel zevk arac›na çevirmifltir. ‘80'li y›llar-
dan itibaren, televizyonlarda seksi flovlar
boy göstermeye bafllad›, pornografi her ge-
çen gün yeni boyutlara ulaflt›, uluslararas›
seks ticaret flebekeleri kartelleflme süreci-
ne girdi ve Berlin duvar›n›n y›k›l›fl›yla birlik-
te, uluslararas› boyutlarda faaliyetlerini yü-
rüten Güneydo¤u Asya ve Latin Amerika
ülkelerindeki seks flebekelerine, Do¤u Av-
rupa ülkelerindeki flebekelerin de eklenme-
siyle birlikte, silah ve uyuflturucu sektörle-
rinden sonra, günümüz dünyas›n›n en çok
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kâr getiren sektörler s›ralamas›nda üçüncü
s›rada bulunan  fuhufl sektörleri de her yö-
nüyle, küreselleflme sürecine girmifltir.

SSeerrmmaayyee  DDüüzzeennii  vvee  FFuuhhuuflfl

Sosyal bilimler literatüründe, genellik-
le fuhuflta, yoksulluk, iflsizlik, açl›k, uyufltu-
rucu ba¤›ml›l›¤› ve evsizlik gibi, sosyal ya-
flam›n çirkin fenomenlerin yer ald›¤› kate-
goride de¤erlendirmeye tabi tutuluyor ve
s›radan her toplumun ahlaki sa¤l›¤› da, fu-
huflun oradaki seviyesiyle ölçülüyor. Arafl-
t›rmalara göre, fuhufl hem de¤iflik hastal›k-
lar›n yay›lmas›na yol aç›yor hem de, al›c›
ve sat›c›y› ay›rt etmeden bu yöntem ile ilifl-
kiye giren kiflilerin de¤iflik psikolojik rahat-
s›zl›klara girmelerine ve karakter bozukluk-
lar›na u¤ramalar›na neden oluyor. Fuhufl
sektöründe çal›flan kad›nlar ve say›lar› gün
geçtikçe artan erkekler, burjuva propagan-
dan›n etkisiyle çok  insan taraf›ndan, toplu-
mun en afla¤›l›k kiflileri say›lmakta, dolay›-
s›yla, müflterileri dahil çok  insan›n sayg›-
s›z ve aflalay›c› muamelelerine maruz kal-
maktalar. Fuhufl sektöründe çal›flan insan-
lardan her y›l on milyarlarca dolar vergi
alan sermaye devletleri, s›rtlar›ndan küp-
lerle para kazand›klar› bu insanlar›, sa¤l›k,
iflsizlik ve emeklilik, sigorta haklar›ndan bi-
le yoksun b›rakm›fllar. Fuhufl dedikçe, "Hu-
kuk devletinin" uygulamaya koydu¤u eko-
nomik, sosyal ve kültürel politikalar saye-
sinde büyük bir fuhufl merkezine dönüflen
Türkiye'yi hesaba katmad›¤›m›zda, ilk ola-
rak hemen, daha fazla turizm geliri sa¤la-
mak için, fuhuflun aç›k bir flekilde destek-
lendi¤i ülkeler, örne¤in Filipinler, Tayland,
Malezya ve Berlin duvar›n›n y›k›l›fl›ndan
sonra, fuhufl cennetlerine dönüflen Do¤u
Avrupa ülkelerinin, akla gelmesine karfl›n,
resmi verilerin ispatlad›¤› gibi, fuhufl söz
konusu oldu¤unda, en geliflmifl ülkeler ile
geliflmekte olan  ülkeler  aras›nda, kayda
de¤er bir farkl›l›k göze çarpmamaktad›r.

Dünya Çal›flma Örgütü taraf›ndan,
1998 y›l›nda Cenevre'de yay›nlanan ,"Sex
Sector, The economic and sosial bases for

prostitution in south Asia. International La-
bour Office" (Güney Asya'da, Fuhuflun
Ekonomik ve Sosyal Temelleri) adl› kitap,
genelde resmi verilerden yola ç›kt›¤›ndan,
tüm gerçekleri yans›tmamas›na ra¤men,
yine de bu ülkelerdeki fuhuflun ulaflt›¤› kor-
kunç boyutlar› su yüzüne ç›kart›yor. Bu ki-
tab›n aktard›¤› verilere göre Endone-
zya'da, 1993 - ‘94 y›llar› aras›nda, %10’luk
bölümünün 17 yafl limitinin alt›nda olan, fu-
hufl sektöründe çal›flan kad›nlar›n say›s›
140 - 230 bin civar›ndad›r. Yafllar› 17'nin
üzerinde bulunanlar›n ve bu sektörlerde
çal›flan kad›nlar›n, %80 - 90’l›k gibi büyük
bir bölümü, 17 yafl›n alt›nda bu ifle baflla-
m›fllar. Baflka bir deyiflle, Endonezya fuhufl
sektöründe çal›flanlar›n %82-91’lik bölü-
mü, sermaye düzeninin 18 yafl olarak belir-
ledi¤i ergenlik limitine henüz varmadan,
zorunlu olarak bu fuhufla sürükleniyor. Nü-
fus aç›s›ndan en büyük ‹slami ülke diye ni-
telendirilen, Endonezya devleti ve dini ku-
rumlar›, ayr›ca zaman zaman insan haklar›
savunculu¤una da soyunan, sermaye çev-
relerinin denetimi alt›nda bulunan uluslara-
ras› örgütler, küçük yafltaki on binlerce
k›z›n cinsel sömürüye maruz kalmas›na
seyirci kalmakla yetiniyorlar.

Resmi dini ‹slam olan di¤er bir Gü-
neydo¤u Asya ülkesi Malezya'n›n durumu
da pek farkl› de¤ildir. Resmen fuhuflun ya-
sak olmas›na ra¤men, sadece 1993 - ‘94
y›llar› aras›nda, hoteller, diskotekler, taksi
ajanslar›, barlar ve turizm firmalar›n›n
oluflturdu¤u  fuhufl flebekeleri a¤lar›nda,
142 bin kad›n  çal›fl›yordu. H›ristiyanl›k ve
‹slam›n kökten dincilik merkezi olan Filipin-
ler'de ve bir Budizm ülkesi say›lan Taylan-
d'da, fuhufl pazar›na  müflteri getirme göre-
vini, turizm sektörü üstlenmifltir. Filipin-
ler'de bulunan ABD askeri üsleri ve bu ül-
kelerden hizmetçi ve çocuk bak›c›s› s›fat›y-
la Avrupa ve ABD'ye ihraç edilen k›zlar, fu-
hufl sektörünü daha da geniflletiyor. Resmi
verilere göre, 1993 - ‘95 y›llar› aras›nda, Fi-
lipinler’in fuhufl piyasas›na akan para, 27
milyar dolar›n üzerindeydi ve bu dört ülke-
nin  fuhufl sektörlerinin y›ll›k geliri, milli ha-
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s›latlar›n›n % 5-14'üne eflittir. Dünya Çal›fl-
ma Örgütü’nün, resmi veri ve bulgulara da-
yanarak çizdi¤i tablonun bu kadar vahim
oldu¤unu düflündü¤ümüzde, fuhuflun ser-
maye düzeni için ne kadar önemli ve onun
vazgeçilmez bir parças› oldu¤unu anla-
mak, pek de zor olmasa  gerek.

Görünürde geliflmifl ülkelerin durumu
farkl› olmas›na ra¤men, fuhuflla ilgili Gü-
neydo¤u Asya ülkelerinde yaflananlar bu
ülkelerde de, tabii ki ço¤u zaman daha mo-
dern flekillerde yaflan›yor. ABD'nin fuhufl
ve cinayetler ülkesi oldu¤unu anlamak, bu
ülkede üretilen film ve TV dizilerinden ko-
layca anlafl›ld›¤›ndan ve Güneydo¤u Asya
fuhufl sektörünün bafll›ca müflterileri,
ABD'li ve Japonyal› erkeklerdir. Daha in-
sanc›l ve  medeni toplumlar olduklar›n›
söyleyen Bat› Avrupa’n›n önde gelen iki ül-
kesindeki durumu ele alarak, sermaye ve
burjuva propagandas›n›n öne sürdü¤ü, da-
ha insanc›l ve daha medeni toplumlar›n,
nas›l bir kapitalist çürüme içinde oldu¤unu
birlikte görece¤iz.

‹ngiltere, fuhuflun serbest, fakat fuhufl
merkezi kurman›n ve d›flar›da aç›k bir fle-
kilde müflteri  bulmaya çal›flman›n  yasak
oldu¤u bir ülkedir. Bu kurallardan yola ç›-
karak,  ‹ngiltere'de fuhuflun en asgari limit-
lere indi¤ini düflünmek mümkündür. Fakat,
hoteller, masaj salonlar›, sonalar, kabare-
ler ve e¤lence merkezleri, yasak olan res-
mi fuhufl merkezlerinin yerini fazlas›yla dol-
durmufllar. Londra Üniversitesi, Kriminoloji
Bölümü’nün 1999 raporuna göre, sadece
Londra'da her hafta 80 bin erkek (y›lda 4
milyon 160 bin eder), müflteri s›fat›yla fu-
hufl sektörüne baflvurarak, toplam olarak 4
milyon ‹ngiliz paundu harcamaktalar. Fakat
bu paran›n büyük bir bölümü, cinsel sömü-
rüye tabi tutulan kad›nlar›n cebine de¤il de,
fuhufl mafyas›n›n cebine akmaktad›r.

Almanya yasalar›na göre, fuhufl yap-
mak bir meslek olarak tan›mlan›yor. Fuhufl,
devletin kontrolünde gerçeklefliyor. Fuhufl
sektöründe çal›san kad›nlar›n kay›tlar› ya-
p›l›yor ve di¤er resmi çal›flanlar gibi, bu ka-
d›nlar da  vergiye tabi tutulmaktalar, kay›t-

s›z çal›flanlara da de¤iflik cezalar uygu-
lanmaktad›r. Almanya'da yay›nlanan, Fo-
cus dergisinin 33, 34 ve 37'inci say›lar›nda
yer alan yaz›lar›n aktard›¤› verilere göre,
bu ülkenin fuhufl sektöründe, %50’lik bölü-
mü yabanc›lardan oluflan, 400 bin kad›n
çal›flmaktad›r. Y›ll›k olarak müflterilerin
ödedi¤i 20 milyar marktan, ayl›k gelir orta-
malar› 2000 mark olan bu kad›nlar›n, y›ll›k
toplam gelirleri 9.6 milyar mark olmas›na
karfl›n, devlete ödenen vergi 2 milyar mark
ve fuhufl mafyas›n›n kasas›na giren bölü-
mü de, 9 - 10 milyar mark civar›ndad›r. 

Sadece Almanya'da y›ll›k fuhufl sektö-
rünün cirosunu  20 milyar markt›r. Pornog-
rafik ve erotik dergiler, filmler, video band-
lar›, bilgisayar ve video oyunlar›, erotik te-
lefon hatlar›, TV-erotik flovlar, TV-seks ka-
nallar› ve erotik gösteri merkezlerinde do-
laflan paralar› da ekledi¤imizde, seks sek-
törünün nas›l  sermaye düzeninin en çok
kâr getiren  sektör oldu¤unu anlamak daha
da kolaylafl›yor. Baflka bir örnek  vermek
gerekirse, "iletiflim ça¤›n›n" harikas› diye
adland›r›lan, interneti gösterebiliriz. 1998
verilerine göre dünya çap›nda, 180 milyon
abonesi bulunan internette yap›lan toplam
410 milyar dolarl›k ticari hacmin, %60'› ya-
ni yaklafl›k 245 milyar dolar› seks sitelerine
aittir!!  

Ayn› kayna¤›n aktard›¤› verilere göre,
Almanya'da, günlük olarak ortalama 1 - 1.2
milyon erke¤in, kay›tl› olarak fuhufl yapan
kad›nlara baflvurdu¤u tahmin ediliyor. Bu,
y›ll›k olarak 365 - 438 milyon baflvuru de-
mektir. Baflka bir anlat›mla Almanya fuhufl
sektöründe kay›tl› olarak çal›flan her kad›n,
y›ll›k olarak vücudunu  912 - 1095 kez cin-
cel sömürücüsüne sunmak zorundad›r.
1996 verilerine göre 82 milyon 300 bin nü-
fusa sahip olan Almanya'da, nüfusun
%50'sini erkekler oluflturmaktad›r. Toplam
erkek say›s›n›n 41 milyon 150 bin civar›n-
da oldu¤u anlafl›l›yor. Ayn› y›l verilerine gö-
re 18 yafl›n alt›nda ve 65 yafl üzerinde bu-
lunan yafl gruplar›n›n, Almanya toplam nü-
fus içindeki  oranlar› s›ras›yla, %19.2 ve
%15.2’dir. Yafllar› 18 - 65 aras›nda olan er-
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keklerin say›s› 26 milyon 994 bin olarak or-
taya ç›k›yor.  Her y›l 365 - 438 milyon erke-
¤in bu sektöre müflteri s›fat›yla baflvurdu¤u
düflünüldü¤ünde, y›lda erkek bafl›na, 13-
16 defa müracaat pay› düflüyor! Verilerin
gösterdi¤i gibi, Almanya bir fuhufl cenneti-
ne dönüflmüfltür. Baz› fuhufl merkezlerinde
50'nin üzerinde hayat kad›n› çal›flmaktad›r.
Almanya’n›n fuhufl sektörünün baflkenti
say›lan Hamburg, bu alanda, Amster-
dam'dan sonra Avrupa s›n›fland›rmas›nda
ikinci s›raya yerleflmifltir. Fakat bu "cennet-
te" kay›tl› çal›flan s›fat›yla sömürülen ka-
d›nlar, devlete kazand›rd›klar› milyarlarca
marka ra¤men, iflsizlik, emeklilik ve sa¤l›k
sigortalar› gibi s›radan haklardan bile  yok-
sun b›rak›lm›fllard›r.

Fuhufl sömürü ve özel mülkiyetin kut-
sall›¤› ilkelerinin üzerinde kurulan sermaye
düzeni taraf›ndan bir sektöre dönüfltürüle-
rek, daha da yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. Sermaye
düzeninin bafll›ca ürünlerinden olan, eko-
nomik ve kültürel yoksulluk, bu düzen çer-
çevesinde, zaman ve koflullara ba¤l› olma-
d›¤› için, fuhufl da, sermaye düzeni kuralla-
r›n›n geçerli oldu¤u, zaman ve mekan ko-
flullar›na ba¤l› de¤ildir. ‹ster 19. ister 20. ve
ister 21. yüzy›l kapitalizmi olsun, ister Gü-
neydo¤u Asya bölgesi, ister geliflmifl kapi-
talist ülkeler ve daha sonra aktaraca¤›m›z
gibi, ister ‹slami iktidarlar›n hüküm sürdü¤ü
Suudi Arabistan ve ‹ran olsun, fuhufl, kapi-
talist sistemin ay›rt edilmez bir parças›d›r.

KKuuttssaall  FFuuhhuuflfl

Seks al›fl veriflinin tam olarak ne za-
man bafllad›¤› sorusunu yan›tlamak için,
net bir tarihin ileri sürülmesi ne kadar zor-
sa, onun hangi koflullarda ortaya ç›kt›¤› so-
rusunu cevapland›rmak da, o kadar kolay-
d›r. Bilimsel sosyoloji araflt›rmalar›n›n  gös-
terdi¤i gibi, her bölgeye özel, tarihi ve yöre-
sel koflullara ba¤l› olarak, fuhuflun de¤iflik
flekillerde ortaya ç›ksa da, özel mülkiyet ve
meta takas›n›n  do¤rudan  bir sonucu ola-
rak ortaya ç›km›flt›r.  Yoksul duruma düflen
kad›nlar (ve bazen de genç erkekler), ken-

dilerinin ve ço¤u zaman da çocuklar›n›n ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamak için, kendi vücutlar›-
n›, al›flverifl pazar›na sunmak zorunda kal-
m›fllard›r. ‹lerleyen y›llarda, toplumlar›n kö-
leci, feodal ve kapitalizme evrilmesiyle
geçmesiyle birlikte, fuhuflun ortaya ç›k›fl›na
neden olan sömürü ve özel mülkiyetin,  in-
san›n temel ihtiyaçlar›ndan olan cinselli¤in
metalaflmas›n› da birlikte getirmifltir. Ve fu-
hufl, giderek yayg›nlaflm›flt›r.  Geride kalan
binlerce y›l boyunca, özel mülkiyeti kutsa-
yan  burjuva siyasetçiler, fuhuflun kayna¤›-
na iliflkin de kamuoyunu hep aldatm›fllar-
d›r. Baz› dini kurumlar ara s›ra içi bofl ç›k›fl-
lar d›fl›nda, fuhuflun ekonomik, sosyal ve
kültürel köklerini yok etmek için, herhangi
bir çaba  harcamam›fllard›r. Sömürücü dü-
zen felsefesine göre, meslekleri fahiflelik
olan kad›nlar, zaten "namussuz" oldukla-
r›ndan, bu mesle¤i kendileri seçmifller, do-
lay›s›yla toplumun sa¤l›¤› aç›s›ndan, müm-
kün oldu¤u kadar, fuhuflun aç›k bir flekilde
yap›lmas›, gizli olarak yap›lmas›ndan daha
hay›rl›d›r. Günümüzde bile, geliflmifl ve ge-
liflmekte olan  ülke ayr›m› yapmadan, yay-
g›n olan kültür ve bak›fl aç›s›ndan dolay›,
trajedik boyutlara ulaflm›fl, fuhufl sorunuyla
ile ilgili ciddi bir söylefli yapmak ve sorunun
çözülmesini istemek, tabu olmaya devam
ediyor. Fuhuflla ilgili yap›c› tart›flmalar›n ta-
bu olmas›na karfl›n, bu konuyla ilgili f›kra
anlatmak, kullan›lmas› gereken en do¤al
haklardan say›l›yor.

Yayg›n görüfle göre, din ya da dini
inançlar fuhufla karfl›d›r. Dinler,  evli kad›n-
lar›n kocalar› d›fl›ndaki erkeklerle  ve he-
nüz evlenmemifl olan k›zlar›n herhangi bir
erkekle  cinsel iliflkiye girmesi  fuhufl olarak
tan›ml›yor. Bu tarz  bir cinsel iliflkide bula-
nan kad›nlar ve k›zlar yak›larak öldürül-
mek, vahfli hayvanlara yem etmek, taflla
öldürmek, suda bo¤mak ve k›rbaçlamak gi-
bi cezalara çarp›yor. Halbuki  Jane Good-
win’in, "Namusun Fiyat›" adl› kitab›nda ak-
tard›¤› gibi, günümüzde oldu¤u gibi, fuhufl
merkezleri hep camiler, kiliseler ve di¤er
ibadet mekanlar›na yak›n bir mesafede ku-
rulmufltur ve bu merkezlerin bafll›ca müflte-
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rileri de dini mekanlar›n süreklilik gösteren
ibadetçileri olmufllard›r!!

Eski toplumlar›n tarihini inceledi¤imiz-
de, fuhuflun ilkel flekillerinin aras›nda, de-
¤iflik ibadetgah ve tap›naklarda yap›lan
"kutsal fuhuflun", özel bir yeri oldu¤unu
görmekteyiz. De¤iflik tanr› ve tanr›çalar›n
ibadetinin yap›ld›¤› eski uygarl›klarda, in-
sanlar›n yaflam flekilleri ve inand›klar› ef-
saneler kar›fl›m› olan dinler aras›nda do¤-
rudan  benzerlik ve ba¤lant›lar vard›r. So-
yun ve toplumun devaml›l›¤›n› sa¤layan
cinsel iliflki de, de¤iflik flekillerde kutsan›-
yor. De¤iflik bölgelerde, Afrodit, ‹sis, Asta-
tete, Anahita, ‹shtar, Venüs, Kubele ve As-
hetoret gibi, aflk, anal›k ve gebelik tanr›ça-
lar›na yönelik edinilen özel ibadet törenleri
aras›nda her zaman, kutsal fahiflelik de bu-
lunuyordu. Kutsal fahiflelik, insan soyunun
devaml›l›¤›n› sa¤layan, cinsellik ve gebe
kalma özelliklerini, kad›nlar›n vücutlar›na
yerlefltiren, sözünü etti¤imiz tanr›çalara
ibadet etmek amac›yla yap›l›yordu. Genç
k›zlar›n, cinsel yaflama merhaba demesi
ve özellikle Mezopotamya uygarl›klar› dö-
neminde örneklerine rastland›¤› gibi, ba-
zen de evli olan kad›nlar›n, yeniden ibadet
görevlerini yerine getirmeleri için düzenle-
nen bu törenlerde, cinsel iliflkiye giren er-
kekler, do¤al olarak ellerini ceplerine at-
mak zorunda olduklar›ndan, fuhufl merkez-
lerine dönüflen tap›naklar›n kasalar› da, bu
vesileyle dolmufl oluyordu. Dini inançlar-
dan dolay›, tanr›çalar›n r›zas›n› elde etmek
için, her aile, ergenlik yafl›na varan k›zlar›-
n›, kutsal fahiflelik görevini yerine getirmek
için, tap›naklara gönderiyorlard›. Kutsal fa-
hifleli¤in, süresi ve yap›l›fl flekli, farkl› uy-
garl›klarda de¤iflik olmas›na karfl›n, amaç
ve içerik aç›s›ndan aralar›nda fazla bir fark
yoktur. 

Mezopotamya’n›n ünlü uygarl›klar›n-
dan, Babil'deki zorunlu olan töreye göre,
her k›z, müstakbel erke¤ine iyi bir kad›n ol-
mak ve çocuk do¤urabilmek için, evlenme-
den önce, aflk, hamile kad›nlar›n korucusu
ve çocuk do¤urma tanr›ças› oldu¤una ina-
n›lan, ‹shtar adl› tanr›çan›n tap›na¤›nda,

kutsal fuhufl görevini yerine getirmekle yü-
kümlüydü. Tap›na¤a giden her k›z, kafas›-
na çiçeklerden ördü¤ü bir flapka geçirerek,
tap›na¤a giren ziyaretçilerin yoluna  otura-
rak, vücudunu teslim edece¤i erke¤i bekle-
meye bafll›yordu. Tap›na¤a giren erkekler,
beklemekte olan k›zlar aras›ndan seçim
yapmakta tamamen özgürlerdi. Törelere
göre, tap›na¤›n pay›n› ödemenin ard›ndan,
seçtikleri k›z›n ete¤ine bir gümüfl sikke ata-
rak, "Tanr›ça ‹shtar, seni bana ba¤›fllam›fl-
t›r" dedikten  sonra, o, k›zla cinsel iliflkiye
girme hakk›n› elde ediyorlard›. K›zlar›n, on-
lar› seçen erkekleri kabul etmeme haklar›
hiç yoktur. Çeyiz masraflar› için kullana-
caklar›, bu sikkenin de¤eriyle ilgili de, kut-
sal oldu¤undan dolay›, itiraz haklar› bulun-
muyordu. Güzel k›zlar, dini görevlerini çok
h›zl› bir flekilde yerine getirmekte, zorluk
çekmemelerine karfl›n, güzel olmayanlar,
görevlerini yerine getirmeden evlerine dön-
mek hakk›na bile sahip de¤illerdi. O ne-
denle  günler ve bazen aylarca beklemek
zorundayd›lar. Tabi ki sosyal yaflam›n her
örne¤inde her an› ve alan›nda  oldu¤u gibi,
kutsal fuhufl olay›nda da kiflinin, hangi s›n›-
fa ait oldu¤u önemliydi. Çok say›da hizmet-
çiyle tap›na¤a giren zengin ailelerin k›zlar›,
sadece zengin erkeklerin girifllerine izin ve-
rildi¤i, tap›na¤›n özel bir bölümüne yerlefli-
yorlard›.

Eski Anadolu toplumlar›, Ermeniler ve
Zertüstliler, afla¤› yukar› ayn› kurallar›n ge-
çerli oldu¤u kutsal fahiflelik görevini yerine
getirmek için, k›zlar›n› daha uzun süreler
için, Anahita ve Kubala dedikleri, ana tanr›-
çaya ibadet etmek üzere, infla ettikleri
muhteflem tap›naklara gönderiyorlard›. Li-
bya ve Ermenistan'da M.S ikinci yüzy›la
kadar devam eden, çeyiz masraflar›n› kar-
sfl›lamak için, k›zlar›n evlenmeden önce fu-
hufl yapma töresi, Mu¤la k›y›lar›n›n karfl›-
s›nda bulunan, Yunanistan’in Kos Adas›’n-
da, M.S 18. yüzy›la, yine Afrika ve Avus-
tralya k›talar›nda yaflayan yerliler aras›nda,
20. yüzy›la kadar devam etti.  Günümüzde
bile örneklerine rastland›¤› gibi, Hindistan-
’daki kutsal fuhufl, di¤er bölgelerde olanlar-
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dan farkl›yd›. Bakire olarak kocas›n›n evine
ad›m atmayan k›zlar›n, vahfli hayvanlara
yem olmalar› ve kocalar›n›n ölümünden
sonra, onlar›n rahatl›k ve cinsel mutlulukla-
r›n›n sa¤lanmas›ndaki  rollerini kaybetti¤i
tespit edilen kad›nlar›n, kocalar›n›n cesedi-
ni yakan ateflte diri diri yak›lmas›n› emre-
den Hindu dini, kutsal fuhufla da yer b›rak-
m›flt›r. Töreye göre, geçimsizlik sonucu ai-
leleri taraf›ndan tap›naklara ba¤›fllanan ya
da tap›nak yöneticileri taraf›ndan, ailelerin-
den sat›n al›nan k›zlara, cinsel iliflkiyi sim-
geleyen hareketlerden oluflan danslar ö¤-
retiliyordu. Bayad›r denilen bu k›zlar özel
günlerde, tap›na¤›n girifl paras›n› ödeyen
erkeklerin önünde, toplu bir flekilde, e¤iti-
mine tabi tutulduklar› danslar› sergilemek
zorundayd›lar. Tap›na¤›n köleleri duru-
munda olan bu k›zlar, yeterince para öde-
yen erkeklere sat›l›yor ve onlar›n kölelerine
dönüfltükleri için, cinsel ihtiyaçlar›n› da kar-
fl›lamak zorundayd›lar.

Dünyan›n en büyük ikinci ekonomisine
sahip olan Japonya'n›n baz› bölgelerinde,
bu eski dinsel tören, hâlâ varl›¤›n› sürdür-
mektedir. Töreye göre, ailelerinin çeyiz
masraflar›n› karfl›lamakta zorluk çekti¤i
yoksul Japon k›zlar, evlenmeden önce bir
süre, fahiflelik yaparak, para biriktirmeye
çal›fl›yorlar. Yeterince para biriktirdiklerin-
de, bu ifli b›rakarak, çeyizlerini alma ifline
bak›yorlar. Fuhuflun, Japonya’da da ahlâk
d›fl› bir olay görünmesine karfl›n, çeyiz
masraflar›n› karfl›lamak için yap›lanlar,
normal karfl›lanmaktad›r.

YYaahhuuddiilliikk  vvee  FFuuhhuuflfl

Özel mülkiyet biçimlerindeki de¤iflim-
lere ba¤l› olarak dinlerde de de¤iflimler ya-
fland›.  Küçük devletlerin yerine, güçlü im-
paratorluklar›n geçmesiyle birlikte, yerel
din ve tanr›larda,  çözülmeler ve iflgaller
sonucu yok olmalar yoluyla, yerlerini daha
yayg›n dinler ve daha güçlü tanr›lara b›rak-
mak  zorunda kald›lar. Kad›nlar›n tamamen
toplumsal üretimden uzaklaflt›r›ld›klar›n-
dan dolay› da, yeni sosyo-ekonomik gerek-

sinimler sonucu, eski dinlerin ürünü olan
yeni dinler, ataerkil uygulamalar aç›s›ndan,
eskilerini aratmad›lar. Köleci düzen süre-
cinde, uygulamaya konulan iliflki ve kural-
lar›n beraberinde getirdi¤i, ola¤anüstü eflit-
siz servet bölüflümü, biriken servetin, ba-
badan o¤ula geçmesini sa¤layan, ataerkil
ailenin  toplumsal de¤eri yükselerek, toplu-
mu oluflturan hücre olarak kutsal bir hüvi-
yete büründü. Miras paylafl›m› konusunun
gerekterdi¤i gibi, k›zlar›n bakire olarak ko-
calar›n›n evine ilk ad›mlar›n› atma ve ka-
d›nlar›n kocalar›na sad›k kalma gere¤i, ila-
hi buyruklar olarak, dinlerin bafll›ca ö¤reti-
leri aras›nda yer ald›. K›zlar›n bakire kal-
mama ve kad›nlar›n, kocalar›na sad›k kal-
mamalar› da, genelde ölüm gibi, en a¤›r
cezalara lay›k göründü. Dolay›s›yla, kutsal
fuhufl dahil, özellikle de kad›nlar için her
türlü evlilik d›fl› cinsel iliflki, bir günah ola-
rak de¤erlendirildi. Fakat, toplumdaki eflit-
siz servet da¤›l›m›, hem zengin hem de
yoksul erkekleri, özel mülkiyetin yeni flekil-
lerinin gerekli k›ld›¤› bu kurallar›  çigneme-
ye yöneltti¤inden, dinin ikiz kardefli olan fu-
huflun, dinin himayesinde yaflam›n› sürdür-
mesini sa¤lad›. Yoksulluktan dolay›, ço¤u
genç erke¤in evlenememeleri,  zengin er-
kekler içinde, servetin beraberinde getirdi¤i
h›rs, fuhufl merkezlerini ya da en az›ndan,
fuhuflun yeni flekillerini gerekli k›l›yordu.
Bu nedenle, mekan ve zamana  bakmazs›-
z›n, dini iktidarlar›n hüküm sürdü¤ü dö-
nemler dahil, s›n›fl›  toplumlarda, fuhufl,
yayg›nl›¤›n› ve konumunu sürdürmüfltür.

Ço¤u töre ve ö¤reti aç›s›ndan H›risti-
yanl›k ve ‹slam›n, ana kayna¤› say›lan, Ya-
hudilik de, k›zlar›n bakire olmas› ve kad›n-
lar›n, kocalar›na sad›k kalma zorunlulu¤u,
hükümlere ba¤lanarak, kurallar› ihlal eden
k›z ve kad›nlar›n, tafllanarak ya da yak›la-
rak öldürülmeleri öngörülmüfltür. Bu kural-
lardan anlafl›ld›¤› gibi, fuhufl yapmak bu
din aç›s›ndan, suç say›lm›flt›r. Fakat bu ku-
rallar sadece, Yahudi kad›nlar için geçerli-
dir. Yabanc› kad›nlar›n, yahudilerin yaflad›-
¤› yerlerde fuhufl yapmalar› ve Yahudi er-
keklerin bu kad›nlarla cinsel iliflkiye girme-
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leri, Yahudilerin kutsal kitaplar›nda bile, ör-
ne¤in; Tevrat’›n birinci bölümünün, 38. k›-
tas›nda ifllenen hikayede oldu¤u gibi, ola-
¤an konular olarak de¤erlendirilmifller !

Hikayenin özeti flöyledir: Judah, Ta-
mar ad›nda bir k›z›, büyük o¤lu Er'in nika-
h›na geçirdi, fakat birkaç gün sonra, Er bir
günah ifllemifl ve tanr› onu öldürmüfltü. Di-
ni törelere göre bir erkek öldü¤ünde soyu-
nun devam etmesi ve do¤acak ilk erkek ço-
cu¤un, onun miras›n› sahiplenmesi için,
ölen erke¤in kardefllerinden biri, onun kar›-
s›yla evlenmesi gerekiyordu. Töreleri yeri-
ne getirmek isteyen Judah, ikinci o¤lu
Onan'dan, Tamar ile evlenmesini istemifl,
fakat Onan, Tamar ile cinsel iliflkiye girme-
sine ra¤men, ilk çocuklar›n›n ona de¤il de,
ölen kardefli Er'e ait olaca¤›n› bildi¤inden,
Tamar ile evlenmeyi kabul etmemifl. Olaya
k›zan Tanr›, onu da öldürmüfltü. Judah, bu
olaydan sonra, Tamar'a, baban›n evine
dön ve benim küçük o¤lum, Shelah'in bü-
yümesini bekle, demiflti. Fakat, Shelah'in
büyümesine ra¤men, Judah verdi¤i sözü
yerine getirmeye yanaflm›yordu. Hep dul-
luk elbiseleri giyen Tamar, bir gün bu elbi-
seleri ç›kararak, fahifleler gibi giyindikten
ve onlar gibi yüzünü örttükten sonra, Judah
ve o¤lu Shelah'in yolunda oturmufl, Ju-
dah'la yapt›¤› pazarl›ktan sonra, gönderile-
cek bir koyun karfl›l›¤›, Shelah ile cinsel
iliflkiye girmeyi kabul etmifl, koyun yerine-
de, Shelah'in yüzü¤ü ve madalyonunu re-
hine alm›flt›. ‹leriki günlerde, rehin b›rakt›k-
lar› eflyalar› geri almak için, Judah bir hiz-
metçisini, sözünü verdi¤i koyunla birlikte,
fahifle sand›¤› kad›nla bulufltu¤u yere gön-
derir, fakat kad›n› bulamad›¤› için, olay›
unutmaya bafllar. Birkaç ay sonra, halen
gelini say›lan Tamar'›n hamile oldu¤u ha-
berini al›r. Dini töreleri yerine getirmek için,
Tamar’› huzuruna getirilerek yak›larak öl-
dürülmesi için, adamlar›n› gönderir. Tamar
geldi¤inde, rehine tuttu¤u yüzük ve ma-
dalyonu göstererek, bu eflyalar›n ait oldu¤u
erkekten hamile kald›¤›n› ve  dini töreler
gere¤i, Shelah'in, onunla evlenmeye yü-
kümlü olmas›na karfl›n, Judah ve She-

lah'in, bu konuyla ilgili herhangi bir giriflim-
de bulunmamalar›ndan dolay›, bu hileye
baflvurmak zorunda kald›¤›n› söyler.
Yanl›fl düflündü¤ünü anlayan Judah da,
Tamar'› ba¤›fllar.

Yahudilerin kutsal kitab›, Tevrat'ta ifl-
lenen bu hikayenin aç›k bir flekilde göster-
di¤i gibi, sadece Yahudi kad›nlara fuhufl
dahil her türlü evlilik d›fl› cinsel iliflki yasak-
lanm›fl, yabanc› kad›nlar›n fuhufl yapmas›
ve Yahudi erkeklerin, herhangi bir bask›  ve
ceza görmeksizin, bu kad›nlarla cinsel ilifl-
kiye girmeleri ola¤an say›lm›flt›r.

HH››rriissttiiyyaannll››kk  vvee  FFuuhhuuflfl

Cinsel iliflki konusunda, birbirini tutma-
yan hükümleriyle, H›ristiyanl›¤›n da, fuhufla
olan yaklafl›m›, di¤er dinlerden  farkl› de¤il-
dir. Bildi¤imiz gibi, H›ristiyanl›k bir taraftan,
‹sa evlenmedi diye, evlenmek ve cinsel ilifl-
kiyi, din adamlar› ve rahibelere yasaklam›fl,
di¤er yandan, cinselli¤in en önemli içgüdü-
lerden oldu¤u ve insan soyunun da ancak
cinsel iliflki arac›l›¤›yla devam edebildi¤in-
den, evlenmeyi  kutsam›fl, boflanmay› da
yasaklam›flt›r!! Genel olarak, fuhufla karfl›
oldu¤unu göstermeye çal›san H›ristiyanl›k,
bütün tarihi boyunca, fuhufla göz yummak-
tan ve ço¤u zaman da, yay›lmas›na yar-
d›mc› olmaktan geri kalmam›flt›r. Ortaya
ç›kt›ktan sonra uzun süre ölüm kal›m sava-
fl› veren H›ristiyanl›k, yayg›nlaflmas›n›, res-
mi dinine dönüfltü¤ü Roma ‹mparatorlu¤u’-
na borçludur. Talan, iflgal ve kölelefltirme
ilkeleri üzerinde kurulan Roma ‹mparator-
lu¤u döneminde, fuhufl düflünülmesi bile
zor olan  boyutlarda yayg›nlaflm›flt›r. Roma
devleti fahiflelerin s›rt›ndan kazand›¤› ver-
gilerle, askeri kurumlar baflta olmak üzere,
di¤er kurumlar›n› güçlendiriyordu. H›risti-
yanl›¤›n, bu devletin resmi dinine dönüfl-
mesinden sonra da, bu durumda bir de¤i-
fliklik meydana gelmedi¤i gibi birlikte, bu
dinin sayesinde, fuhuflun yeni flekilleri de
yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r.

Klasik anlamda sözü edilen fuhufl, ya-
ni para karfl›l›¤›nda yap›lan cinsel iliflki,
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ataerkil kültürüne dayal› s›n›fsal toplumlar-
da, mevcut olan fuhuflun biricik biçimi ol-
mamakla beraber, en yayg›n fleklidir. H›ris-
tiyanl›k, cinsel iliflkiyi, insan soyununun de-
vaml›l›¤›n› sa¤lad›¤› için zorunlu bir günah
olarak tan›mlad›¤›ndan, evlenme ve cinsel
iliflkiyi, papazlara ve rahibelere yasakla-
m›flt›r. Fakat papazlar ve rahibeler de, fi-
ziksel ve psikolojik aç›lardan di¤er insan-
lardan farkl› olmad›klar› için, kendi cinsel
ihtiyaçlar›n›, eflcinsellik dahil, baflka flekil-
lerde karfl›lamak zorundayd›lar. Tarihi kili-
se ve manast›rlar›n›n restorasyonlar›n›n
yap›ld›¤› s›rada ortaya ç›kan, dünyaya gel-
dikten hemen sonra gömülerek öldürülmüfl
olan çocuklar›n cesetleri, binbeflyüz y›l› afl-
k›n bir sürede bu mekanlarda, "kutsal fuhu-
flun" yeni biçimlerinin devam etti¤ini göste-
riyor !

Roma ‹mparatorlu¤u döneminde, bu
devletin s›n›rs›z deste¤iyle, Avrupa'n›n bü-
yük bir bölümünde yay›lmay› baflaran H›-
ristiyanl›k, teslimiyet ve sürüleflmenin pro-
pagandas›n› yapt›¤›ndan dolay›, ilerleyen
dönemlerde, egemen s›n›flar›n sürdürdük-
leri destek politikalar›yla, öylesine geliflti ki,
Avrupa'n›n büyük bir bölümünde, as›rlarca
sürecek olan H›ristiyanl›k temelinde dini
devletler kuruldu. Bu dini devletlerin en
önemli uygulamalar›, ahlaki fesat›n olabil-
di¤ine yay›lmas›yd›. Lüks ve tembel ya-
flamlar›ndan dolay›, cinsel istekleri üst bo-
yutlara ulaflan papazlar, a¤›r vergilerden
dolay› yoksulluk bata¤›na dönüflen köyler-
de, kad›nlarla para karfl›l›¤› cinsel iliflkiye
girmekte öylesine ileri gittiler ki, baz› köy-
lerde, halk  taraf›ndan, metresi bulunma-
yan papazlar›n girifli yasakland›. Bu eyle-
min h›zl› bir flekilde di¤er bölgelere yay›l-
mas›ndan dolay›, bafl kardinal "Konstan-
tin", köylülere, metres vergisi denilen vergi-
yi getirdi !   

Bilim adamlar›n›n ve farkl› düflüncele-
ri savunanlar›n yak›larak ya da hapishane-
lerde çürüyerek öldürüldü¤ü bu dönemde,
H›ristiyanl›k, ahlâki çürümenin yay›lmas›n-
da baflrol oynad›. 1095 y›l›nda, Papa ikinci
Urbain emriyle bafllayan ve aral›klarla iki

as›r boyunca süren, ‹sa'n›n do¤du¤u ve ya-
flad›¤› san›lan topraklar›, kafir dedikleri
Müslümanlar›n elinden kurtarmak bahane-
siyle bafllayan "kutsal" haçl› savafllar döne-
minde, tüm Avrupa ve "kutsal" H›ristiyan
savaflç›lar›n ad›mlar›n› bast›klar› bölgeler,
tam anlam›yla fuhufl merkezlerine dönüfl-
müfltür.  "Kutsal"  haçl› savaflç›lar›n›n iflgal
ettikleri  bölgelerde tecavüz etmedikleri ya-
da para karfl›l›¤› cinsel iliflkiye girmedikleri
kad›n b›rakmamalar›na karfl›l›k, ana vatan-
lar›, H›ristiyan ülkelerde de, geriye kalan az
say›daki erke¤e karfl›l›k, kocas›z ve gelir-
siz kalan milyonlarca kad›n, fuhufla sürü-
klenmifllerdir. Dansöz, flark›c›, soytar› ve
benzeri k›l›klara girerek, yol kenarlar›nda
ve pazarlarda konumlanan kad›nlar, gitgi-
de bir lokma ekmek için, kilise ve ordu ko-
mutanlar›n›n boyunduru¤una girdiler. Kuru
ot, odun, saman, toprak ve kum tafl›mak,
yol yapmak, siper kazmak, atlara ve di¤er
hayvanlara bakmak, çukurlar› doldurmak,
yemek ve temizlik yapmak gibi iflleri üstle-
nen bu kad›nlar, emrinde bulunduklar› kili-
se ya da komutan›n buyru¤u do¤rultusun-
da, kendi vücutlar›n› da sunmak zorunday-
d›lar. Kendisini bu çevrenin d›fl›ndaki er-
keklere teslim etmeleri de, ölüm dahil de¤i-
flik a¤›r cezalara tabi tutuluyordu. 

Roma ‹mparatorlu¤u’nun y›k›l›fl›n›n
habercisi oldu¤u, feodalizm döneminde,
egemen din olan H›ristiyanl›k, alt›n ça¤›n›
yaflam›flt›r. Bu dönemde, H›ristiyanl›¤›n,
kad›nlar› ne hallere soktu¤u ve ne denli
afla¤›lad›¤›, henüz  belleklerden silinme-
mifltir. De¤iflik bölgelerde, Senyör, fiöval-
ye, Baron, Dük, Lord ve Kont denilen ve ki-
lisenin müttefiki olan feodaller, kilisenin
yapt›¤› gibi, istediklerini yapmakta, tama-
men özgürlerdi. Masallarda anlat›lan, be-
yaz atl›, iyi yürekli ve kurtar›c› flövalyelerin
tam tersine, feodaller, en seçkin tutkular›
olan, asileri ac›mas›zca cezaland›rmak ve
ölçüsüzce yemenin ve içmenin yan› s›ra,
cinsel arzular›n› dizginsizce doyuran, kaba
vahfli yarat›klard›. Avrupa'da, kilisenin te-
pesinde bulundu¤u, dini devletler dönemin-
de, feodaller istedi¤i genç k›za sahip olma
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hakk›n› elinde tutuyorlard›, ayr›ca evlenen
k›zlar›n ilk gece hakk› da onlara aitti.

‹‹ssllaamm  vvee  FFuuhhuuflfl  

‹slam dini,  sözde her türlü evlilik d›fl›
cinsel iliflkiyi yasaklam›fl ve iliflkinin çefliti-
ne göre, k›rbaç ve tafllanarak öldürülmek
cezalar›n› getirmifltir. Fakat çeflidine bak-
maks›z›n, kad›nlar›n cezaland›r›lmas›na
karfl›n, sadece evli kad›nlarla iliflkiye giren
erkeklerin cezaland›r›lmas›n› ve di¤er ola-
s›l›klar da, iliflkiye girdi¤i kad›n veya k›zla
evlenerek kurtulmas›n› öngörmüfltür. Hin-
du dini, H›ristiyanl›k  ve Yahudilik gibi, ‹s-
lam dini de, k›z›n bakire olarak, gelecekte
onun masraflar›n› karfl›layacak ve onun
sahibi olacak erke¤inin evine ad›m atma
gere¤ini, hükümlere ba¤lam›flt›r.

Erke¤in cinsel ihtiyac›n› karfl›lamak il-
kesi ve ekonomik temellere dayal› bu ev-
lenme biçiminin, klasik fuhufl biçimi ile ara-
s›ndaki tek farkl›l›k, evlenen kad›n›n bu
kontrat gere¤i sürekli olarak ayn› erkekle
cinsel iliflkiye girme ve ev ifllerini yerine ge-
tirme zorunda olmas›d›r. Klasik fuhuflta ise,
fuhufl yapan kad›n›n, belirli para karfl›l›¤›
ve genel olarak, sadece bir defa gibi çok k›-
sa süre için, paray› ödeyen herhangi bir er-
kekle iliflkiye girmesi ve onun ev iflleriyle il-
gili herhangi bir sorumlulu¤u üstlenmeme-
sidir. ‹slam dininin ö¤retilerine göre, fuhufl
gibi, evlenmenin de temelini, ekonomik ge-
reksinimler oluflturmaktad›r. Bu olay›,
Kur'an da yer alan ço¤u ayetlerden de an-
lamak mümkündür; örne¤in 4. surenin 34.
ayetinde bu konu flöyle aç›klanm›flt›r:

"Erkekler, kad›nlar›n koruyucular› ve
hakimleridirler, çünkü Allah birini di¤erin-
den üstün yaratm›flt›r, çünkü erkekler, ken-
di mallar›yla kad›nlar› beslerler, iyi kad›nlar
itaat ederler..."

‹slamda, bütün  erkeklere tan›nan,
ama uygulamada yaln›zca zengin erkekler
taraf›ndan kullan›lmas› mümkün olan, dört
kad›nla ayn› anda evli olma hakk›;  hudut-
lar› belirlenmifl ve de zengin erkeklerin ya-
rar›na özellefltirilmifl fuhufltan baflka bir

fley de¤ildir. Medeniyetin ilerlemesi ve top-
lumsal radikal güçlerin bask›s› sonucu, gü-
nümüzde, 4 kad›n ile evlenmenin, Muham-
med dönemindeki özel koflullardan kay-
nakland›¤›n› söyleyen, liberal görüntülü
‹slami çevrelere sorulmas› gereken soru,
Muhammed’in peygamberli¤ini ilan etme-
sinden sonra  1400 sene boyunca, neden
belirli koflullardan dolay› ve belirli bir süre
için geçerli oldu¤u düflünülen bu ilahi hü-
küm, sürekli olarak uyguland› ve geçen  14
as›r boyunca, bir ‹slami din adam›n›n ne-
den böyle bir soru sormad›¤›d›r. 

Klasik fuhufl biçimini yasaklayan ‹slam
dini, kad›n - erkek aras›nda uygun buldu¤u
di¤er tüm iliflki biçimleri de,  fuhufltan bafl-
ka bir fley de¤ildir.  Erkeklere,  33. surenin
50. ayetinde, "cariye" ve 4. surenin 24.
ayetinde "sahip oldu¤unuz kad›nlar" denil-
di¤i, kad›n köleleriyle, evlenmeye gerek ol-
madan cinsel iliflkiye girme hakk› tan›nma-
s›, fuhuflun ilahilefltirilmesi ve kurallara
ba¤lanmas›n›n di¤er bir örne¤idir. ‹slam›n
öngördü¤ü, taraflar aras›nda anlaflmal›
olarak, belirli para karfl›l›¤›nda ve belirli sü-
re için yap›lan nikah, tamamen ekonomik
temellere ve erke¤in cinsel ihtiyac›n› karfl›-
lamak ilkesine dayal›d›r. Özünde klasik fu-
hufltan farkl› de¤ildir. fiii kaynaklar d›fl›nda,
Tarihi - Taberi, Sahih kitaplar› ve Malik ibn-
i Anes'in yazd›¤›, "El Müte Fil Hadis" gibi,
sünni müslümanlarca kaynak say›lan kitap-
larda aktar›ld›¤› gibi, vadeli nikah, Muham-
med döneminde çok yayg›nd›. Muhamme-
d’in 40’a yak›n, vadeli olarak nikah›na ge-
çirdi¤i kad›nlardan söz eden bu kaynaklar,
afla¤› yukar› tüm zengin sehabelerinde,
böylesi nikahlar yapt›klar›n› aktarm›fllard›r.
‹kinci halife Ömer döneminde, yoksul er-
keklerin bir kad›nla  evlenmekte bile zorluk
çektikleri halde, zengin erkeklerin, evlen-
dikleri 4 kad›n ve sahip olduklar› çok say›-
da kad›n köle d›fl›nda, vadeli nikahlar yap-
makta da çok ileri gitmifl olmalar› nedeniy-
le, yoksul erkeklerin afl›r› tepkilerini bast›r-
mak için Ömer bir fetva ile bu tür evlili¤i ya-
saklam›flt›r. Fakat ilk üç halifeyi tan›mayan
fiiiler, günümüzde oldu¤u gibi, peygambe-
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rin onaylad›¤› bu tür evlili¤i sürdürmüfller-
dir.

Jany Beecher, "Mezhep ve Cinsiyet"
adl› kitab›nda yapt›¤› gibi, vadeli nikah ve
imam nikah›n›, aç›klamas›n› yapt›¤›m›z,
kutsal fuhufl ile karfl›laflt›rmam›z gerekiyor.
Aradaki fark, kutsal fuhufl yapan k›zlar›n
kafalar› dik olarak kendi evlerine veya
müstakbel kocalar›n›n evine dönmeleri ve
yapt›klar› iflin toplumca ay›p say›lmamas›-
d›r. Vadeli veya imam nikah› yapan kad›n-
lar›n ise, toplum taraf›ndan afla¤›lanmas›-
d›r. Harry Benjamin, yazd›¤›, "Fuhufl ve
Ahlak" kitab›nda, yeni serüvenleriyle birlik-
te, kutsal fuhuflla ilgili flu de¤erlendirmeyi
yap›yor: "Kutsal fahifleler ve sokakta müfl-
teri bulmaya çal›flan fahifleler aras›ndaki
fark, kilisede kutsal flarap servisi yapan ra-
hibe ile barda flarap servisi yapan k›zlar›n
aras›ndaki fark gibidir."

ABD'li yazar ve gazeteci, Jane Good-
win, "Namusun Fiyat›" adl› kitab›nda, müs-
lüman  ülkelere yapt›¤›  araflt›rma gezileri
s›ras›nda, karfl›laflt›¤› konular› da ifllemifl-
tir. Goodwin, H›ristiyan ülkelerde fuhufl
merkezlerinin kiliselerin civar›nda kurulmufl
olmas› gibi, Müslüman ülkelerde de, fuhufl
merkezleri, hep camilerin civar›nda kurul-
mufltur diyor. Pakistan gezisi s›ras›nda, La-
hur kentinde bulunan ve "Hiramandi" diye
adland›r›lan, ünlü fuhufl merkezinin, kentin
en büyük camisinin yan›nda infla edildi¤ini
görünce fetvalar vererek,  her y›l binlerce
köylü kad›n›,  zina suçundan yakan, "Molla
Azad"a, Pakistan’›n en büyük din adam›na,
flu soruyu sorar: Devlet ve mollalar, nas›l
oluyor da, Hiramandi'nin, cami duvarlar›na
bitiflik olarak faaliyet yürütmesine izin verir-
ler? Molla Azad, dalga geçerek flu yan›t›
verir. Kapat›lmas›n› istemiflim, fakat bir fley
yapmam›fllar, ben bu k›zlar› evlat etmeye
ve koca evine göndermeye haz›r›m!

Goodwin'in aktard›¤›na göre, ço¤u
müslüman ülkelerde, nüfusun büyük bir bö-
lümünün yoksul olmas›ndan dolay›, fuhufl
hem aç›k hem de gizli biçimlerde yayg›nca
yap›lmaktad›r. Yazar›n, ‹slam›n ana vatan›
ve merkezi say›lan, petrol rezervleri ve ih-

racat› aç›s›ndan dünyada birinci s›rada bu-
lunan, her y›l sadece hac›lardan milyarlar-
ca dolar kazanan, 1996 verilerine göre kifli
bafl›na düflen milli geliri  9700 dolar olan,
Suudi Arabistan'da flahit oldu¤u olaylar,
özel mülkiyet, din ve fuhufl üçgeninde olup
bitenleri anlamam›z› kolaylaflt›r›yor. Good-
win'in aktard›¤›na göre, fahifle kad›nlar›n
dünyaya getirdikleri çocuklar›n bak›lmas›
için, her flehirde, özel merkezler bulunmak-
tad›r. Baflkent Riyad’da bulunan 600 çocuk
kapasiteli, merkez, sürekli dolu oldu¤un-
dan yeni gelen çocuklar, çok düflük stan-
dartlara sahip  bu merkezde yer bulmak bi-
le  hayli zordur. Evli olmayan kad›nlar ha-
mile kald›klar›nda, hapishaneye benzeyen
özel merkezlere gönderiliyorlar. Bu mer-
kezlerde iki y›l tutulduktan sonra, çocukla-
r›, sözü edilen yetimhanelere gönderiliyor.
Kendileri de k›rbaçland›ktan sonra serbest
b›rak›l›yorlar. Ayr›ca hiçbir erkek onlarla
evlenmeye yanaflm›yor. Suudi Arabistan-
’da kad›nlar›n çal›flma olana¤› bulunmad›-
¤›ndan ve dolay›s›yla, yoksullu¤a baflka
çare b›rakmad›klar›ndan dolay›, tekrar fu-
hufl yapmak zorunda kal›yorlar.

Suudi Arabistan, Endonezya ve Ma-
lezya gibi, "‹slami" ülkelerin durumunu gör-
dük, daha fazla turizm geliri elde etmek
için, seks sektörünü gelifltiren Türkiye, M›-
s›r, Fas ve benzeri ülkelerin durumunu tah-
min etmek pek de zor olmad›¤›ndan, ken-
disini ‹slam dünyas›n›n merkezi ilan eden
‹ran ‹slam Cumhuriyeti’ndeki fuhuflun duru-
munu ele almakla yetinece¤iz. Haziran ay›-
n›n ilk haftas›nda, ‹ran rejimi taraf›ndan, ‹s-
lam dünyas›n›n "Um - Ul Kuras›" (Kentlerin
anas›) olarak adland›r›lan  Tahran'›n flehir
konseyinde (Belediye Meclisine verilen ad)
tart›fl›lan ve sistematik olarak uygulanan
sansüre ra¤men, ulaflt›klar› boyutlardan
dolay›, baz› bölümleri gazetelere  yans›yor.
Konular›n bafl›nda, ‹slam›n "Um - Ul Kura-
s›", olan Tahran’›n son y›llarda, Fuhufl ve
uyuflturucunun "Um - Ul Kuras›na" dönüfl-
tü¤ü konular yer al›yordu! Tart›flmalar s›ra-
s›nda, uygulanmakta olan politikalar sonu-
cu, yoksulluk ve iflsizli¤in uç boyutlara
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— Kapitalist özel mülkiyet-Din-Fuhufl Üçgeni —

ulaflt›¤›ndan ve her türlü e¤lencenin, uygu-
lanmakta olan kurallar sonucu, yasak ol-
mas›, özellikle de gençlerin fuhufl ve uyufl-
turucuya bulaflma e¤ilimlerinin artmas›,
Tahran’›n, büyük bir fuhufl ve uyuflturucu
merkezine dönüfltü¤ü  itiraf edildi.   

NNee  SSeerrmmaayyee  DDüüzzeennii,,  NNee  DDee  DDiinn  FFuu--
hhuuflfluu  SSoonnaa  EErrddiirreemmeezz

Daha önce belirtti¤imiz gibi, özel mül-
kiyetin ortaya ç›k›fl›yla birlikte cinsellik de,
insan›n di¤er ihtiyaçlar› gibi, al›fl-verifl pa-
zar›na dahil edilerek, kâr kayna¤›na dönüfl-
müfltür. Dolay›s›yla özel mülkiyet ve kâr il-
keleri üzerinde kurulan kapitalist düzende,
fuhuflun sona ermesi ve cinselli¤in, iki in-
san aras›nda, sevgi, sayg›, samimiyet ve
vefakarl›k ilkelerine dayanabilece¤ini dü-
flünmek safdillik olur. Bu sermaye düzeni-
nin do¤as›na ayk›r›d›r. Nitekim  20. yüzy›l
boyunca, yafland›¤› gibi, sermaye düzeni-
nin, kad›n-erkek iliflkilerinde, de¤iflik yollar-
dan ve mümkün oldu¤u kadar,  kad›n› me-
talaflt›rmaya çal›flt›¤›n› ve her gün yineledi-
¤i moda - makyaj modelleriyle, cebini dol-
durmaya ve öte yandan seks sektörünü
olabildi¤ine gelifltirerek, kâr›na kâr katma-
ya çal›flt›¤› tarihsel olgularla sabittir.

Hindu, Yahudilik, H›ristiyanl›k, ‹slam
ve varl›¤›n› sürdüren tüm dinlerin, yüzlerce
ve binlerce y›l› bulan tarihlerine bakt›¤›m›z-
da, fuhufla karfl› gerçek bir  önlem al›nma-
d›¤›n› görmekteyiz. Nedeni çok basittir:
Dinler, özel mülkiyet ve ataerkil kültürünün
ürünü olduklar›ndan, kendileri gibi özel
mülkiyet ve ataerkil kültürünün ürünü olan
fuhufla karfl› da mücadele edemezler. Fa-
kat, erke¤in egemenli¤ini ve miras›n, baba-
dan çocuklar›na geçmesini sa¤layan, kla-
sik aile modelini kutsamak zorunda olduk-
lar› için, anlat›ld›¤›  gibi de¤iflik fuhufl bi-
çimlerini meflrulaflt›rman›n yan› s›ra, klasik
fuhufl biçimine de karfl› olduklar›n› söyle-
mek zorunda kalm›fllard›r.

Tüm insanl›k tarih boyunca, kad›n
cinsini afla¤›layan, de¤iflik flekillerde cinsel
sömürüye tabi tutulmas›n› vaaz eden dinle-

rin di¤er bir görevi de, flu ya da bu flekilde
fuhufl yapmak zorunda kalan kad›nlar›n
her türlü do¤al haklar›ndan yoksun b›rak›l-
mas›d›r. Toplum taraf›ndan d›fllanmalar›n›
formüle ederek, en çok egemen s›n›flara
kâr getiren fuhuflun devaml›l›¤›n› sa¤la-
m›flt›r.

Tüm toplumsal eflitsizlikler, haks›zl›k-
lar ve insanl›k d›fl› uygulamalar›n, ancak is-
çi ve emekçilerin yönetece¤i sosyalizmde
sona erece¤i gibi, fuhufl baflta olmak üze-
re, her türlü cinsel sömürü de, ancak sos-
yalizmde  sona erecektir. Bu bir slogan de-
¤il, tarihteki örneklerin de kan›tlad›¤› gibi
bir bilimsel gerçektir. S›n›fsal düzenlerin ve
rengarenk dinlerin, insanlar› aldatmak için,
fuhuflun köklerini hedef almak yerine, kur-
banlar›n› hedef göstermelerinin tam tersi-
ne, sosyalizmin, insanl›¤a ve eflitli¤e ters
düflen geliflmelerin, köklerini kaz›maya yö-
nelece¤i gibi, fuhuflun kurbanlar›n›n yerine,
ekonomik, sosyal ve kültürel köklerinin yok
edilmesine yönelecektir. 

Fuhuflla aktif bir mücadelenin yolu,
ekonomik ve kültürel yoksullu¤un yok edil-
mesi için, herkese eflit ifl ve e¤itim olanak-
lar›n›n yarat›lmas›, fuhuflun ekonomik, sos-
yal ve kültürel temellerinin, bu meslekte ça-
l›flanlar baflta olmak üzere tüm insanlara
ö¤retilmesi, fuhuflu organize eden çetelere
karfl› amans›z bir savafl›n yürütülmesi, bu
meslekte çal›flanlar için e¤itim ve çal›flma
olanaklar› yaratarak normal bir hayata dön-
melerinin sa¤lanmas›, her alanda kad›n ve
erkekler aras›nda eflitli¤in gerçekleflmesi
ve dolay›s›yla, ç›kar iliflkileri  yerine, cinsel-
li¤in, evlili¤in temelini gerçek sevgi, kar-
fl›l›kl› sayg› ve paylaflman›n ald›¤›, cinsel
sömürünün önünün kesilmesinden geçer.
Tüm bunlar, ancak  iflçi s›n›f›n›n devrimci
iktidar› alt›ndaki toplumsal  dönüflümün,
sömürü ve ayr›l›klar›n ortadan kald›r›l-
mas›na yönelik sürdü¤ü sosyalizmde ger-
çekleflecektir. ■

Teo r i d e  DO⁄RULTU / 7 2



II
Mart eyleminden bu yana Almanya ve

Avusturya komünist partileri parti bas›n›nda
sürdürülen tart›flma, devrimci ve oportünist
taktik aras›ndaki ayr›m›n kesin flekillendiril-
mesiyle karakterize olur. Ama bu flunu ge-
rektirir; sald›r› politikas›n›n devrimci bak›fl
aç›s› esasen, sadece oportünizm karfl›s›nda
devrimci düflünüflün ölçüsü olarak, ilkesel
sorun olarak ele al›nmal›d›r; ama bu politi-
kan›n tam içeri¤i, onda tarihsel-özgül olan,
onun olas›l›klar›, koflullar›, beklentileri ve
tehlikeleri yeteri kadar analiz edilmiyorlar.
Bu sat›rlar›n görevi, sald›r› politikas›yla ba¤-
lam içinde olan, henüz yeteri kadar aç›klan-
mam›fl, ama oldukça güncel olan baz› so-
runlara dikkat çekmektir.

Merkezciler ve komünist partisinin
oportünistleri de, III. Enternasyonal politika-
s›n› teorik olarak darbecilik üzerine kurar-
ken, daha önce ondan (darbecilikten-çn)
tam kopmufltu iddias›nda bulunuyorlar. Her
eylem de, nihai zaferle sonuçlanmad›¤› için
darbe gören bu Enternasyonal’i darbecilikle

suçlayan itiraz (böyle karakterde oldu¤u
müddetçe-çn) bizi ilgilendirmez. Buna kar-
fl›n, Komünist Enternasyonal’in, gerçekten,
devrimci mücadelenin biçimleri karfl›s›nda
teorik tavr›n› de¤ifltirip de¤ifltirmedi¤ini ve-
ya ne derece de¤ifltirip de¤ifltirmedi¤ini, fla-
yet bu söz konusuysa hangi dünya çap›nda-
ki durumun de¤ifliminin bunu gerekli k›ld›¤›-
n› araflt›rmak önemlidir. 

Sald›r› politikas› tart›flmas›n› takip
edersek, bu soruna k›smen hiç de¤inilmedi-
¤ini, k›smen de doyurucu cevap verilmedi¤i-
dir. Dikkatimizi çeken sorun gerçekten bütün
Enternasyonal’in ülkelerini kapsam›na alan
dünya çap›nda yeni oluflmufl bir durumun
komünist partilerinin yeni bir teorik tavr›n›
zorunlu k›l›yormufl, sanki baflka uygun te-
orik kavray›flla de¤iflik tarihsel bir dönemin
önceliymifl gibi aç›klan›yor. Bu tasavvur teh-
likelidir ve yanl›flt›r. Tehlikelidir, çünkü dev-
rimci sürecin her yeni geçici durgunlaflmas›
oportünizme parti içinde en tam pasiflik için
neden ve teorik taban sunabilir. Yanl›flt›r,
çünkü komünist partisinin sald›r› politikas›-
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yla olan iliflkisini flemalaflt›r›r. Devrimci pro-
leter partilerinin varl›¤›ndan bu yana, onlar›n
amac›, asla sald›r› ve en ileri aktiflikten bafl-
ka bir fleye göre de¤ildir. Nas›l ki; teorik ola-
rak, amaca göre, iste¤i sürekli sald›r› ›srar›
ise, pratikte komünist partisi hareket ve ey-
lemini sadece bir görüfl aç›s›ndan yönlendi-
rir; verili tarihsel durumun ve somut dev-
rimci olanaklar›n de¤erlendirilmesi (Tabii
ki burada olas›l›klardan, s›n›flar›n birbirleriy-
le belli kat›fl›ks›z nesnel iliflkinin statik oran›
de¤il, tersine bütün öznel irade güçlerinin en
azami seferber edilmesiyle dinamik olarak
ulafl›labilir olas›l›klar anlafl›lmal›d›r). Bu
nedenle bir komünist partisi hiçbir zaman
sadece sald›r›ya göre konumlanamazd›, ko-
numlanamaz; onun taktik techizata ayn› öl-
çüde, savunma da dahil olmal›d›r. Devrimci
süreç, tam da bu mücadele türlerinin birbiri-
ne dönüflümüdür. 

Komünist kitle partilerinin oluflmas›n-
dan bu yana Enternasyonal’in politikas›n›n
sald›r› olmas› gerekti¤i anlay›fl›, esas itiba-
r›yla, devrimci sald›r›n›n eski amac›n›n ger-
çekleflmesi için yeni olanaklar›n do¤du¤u
do¤ru tespitinden baflka bir fley de¤ildir; ya-
ni bir anlay›fl, teorik olarak de¤il, bilakis
sadece taktik soruna de¤iniyor. 

Kolayca devrimcilefltirilen kitle ordular›-
n›n yerini burjuvazinin s›n›f militarizminin al-
mas›ndan dolay› bu bask› örgütlerinin dev-
rimci durumlar içinde çöküfl umudunun yok
oldu¤u ve bundan dolay› onlara karfl› müca-
delenin azami amaca uygun aktiflikle sürdü-
rülmesi gerekti¤i temellendirilmesi, keza
do¤ru bir saptamad›r, ama sorunu yanl›fl
koymaktad›r. Devrimci komünistler için soru,
parti eylemler yapmak zorunda m›d›r, de¤il
midir. Bu eylemler enerjik olarak m›, daha
az enerjik olarak m› yürütülmelidir de¤ildir.
Sorun daha ziyade eylemin y›¤›nlar›n ken-
dili¤indencili¤ine olan iliflkisidir!

Burjuvazinin askeri s›n›f örgütlerinin
gerçeklefltirilmifl inflas›yla devrimci geliflme-
nin engellenmesi, esasen, kitle ordular› dö-
neminde onlar›n görece çözülebilirli¤ini
oportünistler için, partinin azami aktifli¤ine

karfl› neden oldu¤u gibi, kendili¤indenci kit-
le eylemlerinin olas›l›k ve zorunlulu¤una
karfl› keza bir kan›t olabilir. O zaman da par-
ti, kitle ordular›na karfl› silahl› mücadele için
silahlanmak zorundayd› ve onlar›n çöküflü
önceden kaderci olarak, kesin görülemezdi.
Di¤er taraftan bugünkü s›n›f ordular›, sade-
ce, bileflimlerine göre de¤il, fonksiyonlar›na
göre böyledir ve kendili¤indenci kitle ayak-
lanmalar›yla silinip süpürülebilinirler. (Var-
flova’ya karfl› bolflevik ilerleme döneminde
Macar karfl›devrimci s›n›f ordusunun çözül-
mesinin aç›k iflaretlerini düflünün). Ve kapi-
talizmin iktisadi çöküflü ve böylece büyük y›-
¤›nlar›n sefaleti sürekli zorunlu olarak güç-
lendi¤i için y›¤›nlar›n radikalleflmesinin ken-
dili¤indenci kitle eylemlerine ve böylece
devrimci durumlara dönüflece¤i umudu “ki-
yetist mucizelere inanç” de¤il, bilakis sade-
ce devrime olan kesin inançt›r. Tabii ki,
ekonomi ve ideoloji aras›ndaki eski iliflkinin
hâlâ var oldu¤u, yani tarihsel materyaliz-
min yasalar›n›n hâlâ geçerli oldu¤u koflu-
luyla. 

Yoldafl Lukacs, Enternasyonal’in 6. sa-
y›s›nda sorunu fluna ... indirgiyor; tarihsel
materyalizmin sadece proletarya hakimiyeti
ça¤› için de¤il de kapitalizmin ça¤› için ge-
çerli oldu¤undan, yani tarihsel materyaliz-
min devrimci süreç döneminde fonksiyon
de¤iflimine u¤ramak zorunda olmas› gerek-
ti¤inden hareketle soruyu flöyle koyuyor:
“Ne zaman, nerede, hangi koflullarda ve ne
dereceye kadar zorunluluk alan›ndan öz-
gürlük alan›na bu s›çrama gerçeklefli-
yor?

Bu soru, gerçekten oldukça günceldir.
Çünkü, devrimin daha flimdiki aflamas›nda
tarihsel materyalizmin fonksiyon de¤iflimi
bafllarsa, yeni ekonomi ve ideoloji iliflkisi
önemli bir de¤iflime u¤rarsa, tabii ki, Komü-
nist Enternasyonal’in kendili¤indenci kitle
eylemleri sorununa teorik tavr› da tamamen
de¤iflmek zorunda olacakt›r. 

Yoldafl Lukacs, yukar›da orijinal ve en-
teresan tespit edinmifl probleme, fonksiyon
de¤ifliminin söz konusu süreci bafllam›flt›r.

—Devrimci Sald›r› Eylemi—
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—Devrimci Sald›r› Eylemi—

Kendili¤indenci eylemler (tabii ki komünist
partisi taraf›ndan uyand›r›lan ve yönetilen)
yaln›zca devrime götürmeyecektir sonucuna
vararak cevapland›r›yor.

Ama bu görüfl ve dahas› bundan ç›-
kart›lan taktik sonuçlar, yeteri kadar te-
mellendirilmemifl izlenimini veriyor. Kapi-
talizmin temel kategorilerinin fonksiyonel
iliflkisi, proletaryan›n burjuvaziyle olan iliflki-
si öz itibar›yla hâlâ ayn› oldu¤undan, prole-
tarya bask› alt›nda tutuldu¤undan ve maki-
nan›n kölesi oldu¤undan, evet, bu yöndeki
e¤ilimler giderek daha da güçlendi¤inden,
söz konusu fonksiyon de¤ifliminin neden bu-
gün gündeme gelmesi teorik olarak, zor
kavran›l›r. De¤iflen sadece, birbirlerine karfl›
olan güçlerinin nicel ve nitel kaymas›d›r.
Esas itibar›yla s›n›f savafl›m›, proletarya ikti-
dar› ele geçirmedi¤i müddetçe, fonksiyon
de¤iflimine u¤ramam›flt›r. Ama buna ra¤-
men, tarihsel materyalizmin fonksiyon de¤i-
fliminin -bir süreç oldu¤undan ve dolay›s›yla
bafllang›c› kesin s›n›rlanamayaca¤›ndan, bi-
lakis tedrici geçifl oldu¤undan- bafllam›fl ol-
mas› teorik olarak düflünülebilir. Ama biz,
pratik s›n›f mücadelesi aç›s›ndan bu olas›l›k
sorunundan ziyade, bu sürecin, de¤iflmifl
tarihsel yasalara ve bundan dolay› “ekonomi
ve ideoloji” sorununun yeni bir teorik kavra-
n›fl›na neden olup olamayaca¤› derecede
bir büyümeye ulafl›p ulaflmad›¤›, ilgilen-
dirmektedir, ama flimdilik bu yönde hiç iflaret
yok.

Çünkü, örne¤in, iktisadi çöküflün ilerle-
mesine ra¤men proletaryada devrimci alg›-
laman›n ilerlemesi, d›fl görünümü menfle-
vizm olan engellemelere çarpmas›, yeni bir
görüngü de¤ildir. Çünkü de¤iflimden beri
proletarya, yeni geliflme aflamalar›na yeni
örgüt biçimleriyle uymak zorunda ne kadar
s›kça kald›ysa da, devaml›, eskimifl biçimle-
rin engelleyici etkisi yüzünden ideolojik bir
krize girmifltir. Kendini devrimci ideolojide
ifade etmese de durumu nesnel olarak dev-
rimci olabilmesi yeni de¤ildir ve bundan do-
lay› belirmifl olan fonksiyon de¤iflimi sonu-
cuna varmak için bir neden de¤ildir. Fonksi-

yon de¤iflimi, menflevizmin nüfuzunun ide-
olojik karfl› etkisiyle yeterli derecede aç›kla-
n›r. Bizzat, dünya savafl›m› patlak vermesi-
nin nesnel olarak flüphesiz devrimci durumu
esasen ve hatta bu savaflta görülen ekono-
minin çöküflü bile y›¤›nlarda devrimci ideolo-
jiyi zorlukla oluflturabildi, sosyal yurtseverli-
¤in ideolojik krizinin afl›lmas› böyle zordu.
Ve, bizzat komünist partisi taraf›ndan ilerle-
tilse ve yönlendirilse de y›¤›nlar›n kendili¤in-
dencili¤inin sürekli sadece, ilk hedefi amaç-
lad›¤› ve onun elde edilmesiyle geriledi¤i
görüngüsü de esas itibar›yla, bu kendili¤in-
denci kalk›flmalar›n iktidar› ele geçirmeye
kadar keskinlefltirilmesi olas›l›¤›na karfl› hiç-
bir fleyi kan›tlamaz. Çünkü, kapitalizm iktisa-
di olarak yozlaflt›kça, devrim kaç›n›lmas›
mümkün olmayan oldukça kendili¤indenci
eylemlerde, niceli¤i devrimci iktidar› ele ge-
çirme niteli¤ine dönüflene kadar güçlene-
cektir.

Öyleyse, tarihsel materyalizmin temel
yasas›n›n de¤iflmifl olmas› için neden yoktur
ve di¤er taraftan bask› örgütünün ve parti-
nin formel farkl›l›¤›na ra¤men devrimci
geliflmenin özü ayn› kalm›flt›r. Öyleyse
dünya politik durumunun özünde, III. Enter-
nasyonal taraf›ndan yeni teorik bir tav›r ta-
lep edebilecek kadar de¤iflmemifltir. Bu, ol-
mam›flt›r da. Çünkü sald›r› politikas› teorik
de¤il, bilakis sadece kat›fl›ks›z taktik sald›r›,
dünya devriminin mevcut periyodunda olas›-
d›r, dolay›s›yla zorunludur- alg›lama olabilir.
Tabii ki bu tarihsel tespit, flekli ve dogmatik,
dolay›s›yla antimarksist olmak istemiyorsa,
Enternasyonal’in bütün mücadele alanla-
r›n› kapsam›na alamaz, bilakis sadece, par-
tiye, bir taraftan nesnel durumu, di¤er taraf-
tan da bu nesnel durumun gerçeklefltirilme-
sini olanakl› k›lan ve eylem için koflullar›n
verili oldu¤u an› kapsayan alanlarda. 

IIII
fiimdi soruya gelelim; bir eylem için

koflullar nelerdir? Bu sorunun ele al›n›fl›n-
da da her iki taraf tart›flmada flekilcili¤e dü-
flüyorlar. Oportünizme e¤ilimli yoldafllar, bi-
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linçli veya bilinçsiz olarak, esasen “nihai za-
fer” kazanmad›¤› müddetçe eylemi yads›-
yorlar. Ama bunun karfl›s›nda, kaç›n›lmazl›-
¤a, dolay›s›yla yenilginin devrimcilerine dik-
kati çeken yoldafllar, her eylem devrimi tefl-
vik ediflini ve bunun için koflul nedir sorusu-
nu “üvey evlat gibi” ele al›yorlar.

“Komünizm”in 15/16. say›s›nda
(Syf.480) yoldafl Revai flöyle yaz›yor:

“Ya Mart eylemi bir ‘Bakunist darbe’dir,
dolay›s›yla bir çözülme iflaretidir, dolay›s›yla
parti, nesnel olarak kurtar›lamaz. Çünkü
devrimci bir parti için maddi temel yok ol-
mufltur, ama ya da parti, ‘kurtar›la’bilir. Bu
durumda Mart yenilgisi ‘çözülme iflareti’ de-
¤ildir, Mart eylemi ‘Bakunist darbe’ de de¤il-
dir. Ya (böyle) ya (öyle)”. Bu tespit, kitle par-
tisi eylemi ve darbe kavramlar›n› birbirinden
ay›rd›¤› derecede -çünkü devrimci kitle par-
tisi sadece kabarman›n ve güçlü ak›fl›n ürü-
nü, buna karfl›n darbe az say›da devrimcinin
y›¤›nlar› kazanma olas›l›¤›na umutsuzlu¤un
ifadesi olarak sadece devrimin akamete u¤-
rat›lmas›n›n ürünü olabilir- tabii ki do¤ru-
dur. Ama ya böyle ya öyle ile cevaplayan
sorunun bizzat kendisi oldukça doktriner
konmufltur.

Kitle eyleminin asla darbe olarak tan›m-
lanamayaca¤› sorunu de¤il, bilakis bu eyle-
min hiçbir zaman devrimci geliflme üzerinde
engelleyici etkide bulunabilece¤i sorunu en
önemli sorun de¤ildir. Ama sorun böyle ko-
nursa, o zaman yoldafl Revai’nin anlay›fl›na
karfl› gelinmelidir. Çünkü, devrimci parti ta-
raf›ndan giriflildi¤inden dolay› her eylemin
zorunlu olarak devrimci etkide bulunmas›
gerekti¤i sav›, proletaryada tehlikeli hayalle-
re neden olabilir ve eski revizyonist cümle-
nin z›tt›na keza antimarksist bir dönüflümü
anlam›na gelebilir: “Hareket hiçbir fley, nihai
sonuç her fley”.

Oportünizme karfl› mücadelede yoldafl-
lar›n kolayca bir eylem fetiflizmine kayabil-
meleri anlafl›l›r. Ama muhtemelen Komünist
Enternasyonal’in III. Kongresi partide opor-
tünizmi nihai olarak tasfiye edece¤i için, tar-
t›flma daha flimdiden eylemin devrimci etki-

si için koflullar›n bu sorununun araflt›r›lmas›
üzerine yo¤unlaflt›r›lmal›d›r, yo¤unlaflt›r›l-
mak zorundad›r.

Öznel yan›yla ilgili olarak, devrimin sü-
reci, proletaryan›n bilinçlenmesinden ibaret-
tir. Devrimci idrak, proletaryan›n, hakim s›n›-
f›n direncini k›rmak için nicel ve nitel yeterli
olan bir k›sm›n› kapsam›flsa, bu büyüme
(tabii ki komünist partinin önderli¤inde) ikti-
dar› ele geçirmeye dönüflür. Sonuncusu sa-
dece bir bilinçlenme süreci sorunudur.

Öyleyse, bir eylem devrimi ne zaman
teflvik eder sorunu, sadece, bu eylem bu id-
rak sürecini teflvik ediyor mu veya engelliyor
mu sorunudur. Sonuncusu (idrak süreci-çn)
sadece, d›fl iflaretleriyle (belirtileriyle-çn) al-
g›lanabilir. Partinin nicel büyümesi, art›r›lm›fl
vurucu güç, nitel büyüme, disiplinin, tecrübe
kompleksinin art›r›l›fl›, örgüt sorunlar›n›n
aç›kl›¤a kavuflturulmas›, parti ve s›n›f ara-
s›ndaki iç iliflki, partiye ait olmayan büyük y›-
¤›nlar›n radikallefltirilmesi -bilinçlenme süre-
cinin bu emarelerinden, ister ayn› zamanda
veya s›rayla, ayn› yönde veya birbiriyle çe-
liflkili görünsünler- sadece ve sadece devri-
min büyümesi görülür.

Yani eylem idrak sürecini, yani devrim-
ci geliflmeyi teflvik etmeliyse, onun sonucu
nihai olarak -devrim zafer veya yenilgi ile so-
nuçlanm›fl olsun, kitle partileri veya küçük
gruplar taraf›ndan yürütülmüfl olsun- kendini
böylesi emarelerin aç›¤a ç›kmas›nda gös-
termelidir. Yenilgiden sonra nicel veya biz-
zat nitel zay›flama (örne¤in parti disiplininin
gevflemesi) ortaya ç›ksa da, bu hasarlar,
yerini, nihai olarak idrak sürecinin teflvikine
b›rakmak zorundad›r, yani kendini yeni daha
güçlü büyüme emarelerinde göstermelidir.
Sürecin kendisi diyalektik oldu¤u için bu
emareler de, birbirlerinin yerini alacaklard›r,
birbirlerini tamamlayacaklard›r, ama bir bü-
tün olarak iniflli-ç›k›fll› artacaklard›r. Öyley-
se eylem, bu etkiyi ne ile sa¤layabilir?

Eylem, ister y›¤›nlar›n kendili¤indenci
ve kendili¤indenci-gerçeklefltirilmemifl kal-
k›flmas› olsun, isterse o, partinin yal›t›lm›fl
bir hareketi veya nihayet bu her iki türün
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kaynaflmas› olsun, bilinçli veya bilinçsiz bir
düflüncenin gerçeklefltirilmesidir, soyut bir
tasavvurun somutlaflt›r›lmas›d›r. Eylemin
kriterini tehlike de¤il, bilakis, y›¤›nlar›, o za-
mana kadar sadece düflüncede var olmufl
olan yolda harekete geçirmek oluflturmakta-
d›r. Böylece eylem, ajitasyonun zorunlu bü-
tünlemesi olur. Ajitasyon, olas›l›klar› bilince
ç›kart›r ve teorik olarak tan›mlarken, eylem,
onu gerçeklefltiren ve fiilen kan›tlayand›r.

Ajitasyon, proletaryada, nesnel devrim-
ci duruma tekabül eden potansiyel (gizli var
olan-çn) devrimci enerjiyi gelifltirir, ama ey-
lem, tam bilinçlenmenin iç engelleri, yani ta-
savvur edilenin imkâns›zl›¤› karfl›s›nda kor-
ku -bu, tasavvur edilenin k›smen gerçeklefl-
mesiyle kaybolurken, gizli enerjiyi kinetik
(hareketi-çn) enerjiye dönüfltürmek ve onu
devrimci yönde harekete geçirmek zorun-
dad›r. Eylem bunda ne zaman baflar›l› olabi-
lir ve olmal›d›r sorusunun cevab› sadece
flöyle olabilir: Parti eylemi s›n›f bilinçli pro-
letarya taraf›ndan kendi eylemi olarak
hissedildi¤inde.

Ama bu amac›n ulafl›lmas›nda, do¤ru-
su birbirinden zor ayr›flt›r›lan iki yol göster-
mektedir: Ya eylem, kendili¤indenci olarak
kitleden kaynaklanarak do¤ar; bu durumda
parti onu, azami keskinleflmeye ve aç›kl›¤a
do¤ru ilerletir veya o, partinin bir eylemidir;
bu durumda eylem, derhal, s›n›f içinde ide-
olojik olarak kök salabilmelidir. Bu, gerçek-
ten devrimci ve dolay›s›yla bizzat yenilgi-
lerinde de yenilemez eylemin kriteridir.
Onun kökleri, daha bafllang›çtan önce ve
hemen sonra proletarya içinde birleflmelidir,
önderli¤i, bafllang›çtan önce ve hemen son-
ra komünist partinin elinde olmal›d›r.

‹lk durumu ele alal›m: parti, kendili¤in-
denci kitle eylemlerine önderlik ediyorsa,
görevi, bu eylemleri fliddetlendirmektir. Par-
ti, sadece mücadele eden s›n›flar›n dinamik
güçler dengesinin tahminine göre elde edile-
bilir olan› amaç edinmemelidir, bilakis müte-
akip, ileriye yönelik eylemin amaçlar›n› he-
men dile getirmelidir. Bundan dolay› böylesi
her bir eylem, az çok, partinin yenilgisiyle

sonuçlanacakt›r. Ama eylemin amac› ulafl›l-
maz, ama proletarya taraf›ndan anlafl›l›r ise,
parti, kitleden önde, ama ondan kopuk de-
¤ilse, eylemin yap›s›, sa¤lam ve düflünsel
ve örgütsel çatlakl›k de¤ilse, iflte ancak ve
ancak bundan sonra bu yenilgi -o anda par-
ti için ne anlamda zorunlu olursa olsun- ni-
hai olarak, proletaryan›n devrimci iste¤ini ar-
t›racakt›r ve böylece bir zaferi temsil ede-
cektir. Ancak ve ancak bundan sonra par-
tinin kendisi ve s›n›f aras›ndaki ba¤› daha
sa¤lam ba¤layacak, partiye dayat›lan illega-
lite nitel olarak güçlenecek, artan iktisadi ve
siyasi bask› y›¤›nlar› radikallefltirecektir.
Böylesi yenilgilerden korkmak oportünizm-
dir, böylesi yenilgilerden kaç›nabilme umu-
du, bir ütopyad›r.

Anlat›lan ilk durumda -parti önderli¤in-
de kendili¤indenci kitle hareketleri- kendili-
¤indencilik durumu, partinin s›n›f içinde kök
salm›fll›¤› için belli bir garantidir.

fiimdi, ikinci durum sorunu cevapland›-
r›lmal›: Nesnel devrimci duruma ra¤men y›-
¤›nlar›n kendili¤indencili¤i gerçekleflmezse,
partinin görevi nedir? Ve bu durum esasen,
ne ölçüde düflünülebilir?

Bir fley tespit edilmelidir; flayet-yukar›-
da aç›klad›¤›m›z gibi aksini kabul etmemiz
için bir neden yok- iktisat ve ideoloji aras›n-
daki flimdiye kadarki iliflki esas itibar›yla var
olmaya devam ederse, sonuç itibar›yla her
gerçek devrimci durum, y›¤›nlar›n art›r›lm›fl
kendili¤indencili¤ine ve aktivitesine dönüfl-
melidir. Bu, hiç gerçekleflmiyorsa, o zaman,
ister istemez -flayet kafam›z› kuma sokmak
politikas› gütmek istemiyorsak- her türlü ra-
dikalleflmenin hiç olmamas›ndan durumun
gerçekte devrimci olmad›¤› veya daha do¤-
rusu proletaryan›n büyük kitlesi taraf›ndan
henüz böyle alg›lanmad›¤› sonucunu ç›kart-
mak zorunday›z.

Tabii ki bu, her devrimci durum kendini
derhal devrimci ideolojide ifade edecektir
anlam›na gelmemelidir. Tam da menfleviz-
min, bahsedilen geciktirici ideolojik nüfuzu -
örgüt biçimleri y›¤›nlar› ne kadar çok kapsa-
m›na al›rsa, etkisi de o derece büyük olur-

—Devrimci Sald›r› Eylemi—

Teo r i d e  DO⁄RULTU / 7 7



kendili¤indencili¤in büyümesini engelleme-
nin nedeni olur. Bu durumda partinin yal›t›l-
m›fl bir eylemi, kendili¤indencili¤in yerini al-
mak için de¤il, bilakis bu engellemenin afl›l-
mas›yla kendili¤indencili¤i oluflturmak için
gerçeklefltirilebilir.

Ama bu durumda eylemin bafllang›ç
döneminde kendili¤indencilik kendini gös-
termedi¤i, bundan dolay› hedef belirleme
ve sloganlar için kriter olmad›¤› ve parti
için, s›n›ftan kopma veya onun içinde kök
salmama tehlikesi bafl gösterece¤i için, böy-
lesi bir yal›t›lm›fl eylemden önce mevcut
durumun tam bir analizi gereklidir.

Her fleyden önce -kendili¤indencilik he-
nüz yoksa da- bunun için emareler proletar-
yada görülebilir olmal›d›r. Tam da menfle-
vizm vas›tas›yla devrimci ideolojinin engel-
leme derecesi hesaplanamaz oldu¤u için
devrimci durumun tahmini asla, sadece nes-
nel teorik-iktisadi bak›fl aç›lar›na göre de¤il,
bilakis y›¤›nlar›n gerçekleflmifl radikalleflme-
sinin gerçek mevcut öznel emarelerine göre
de yap›lmal›d›r.

Ama radikalleflmenin bu emaresi de
tam araflt›r›lmal›d›r.

Çünkü komünist partisi ne olmak zo-
rundaysa, daima o olmal›d›r; yani bütün pro-
letaryan›n devrimci seçkini. Öyleyse sadece
partinin radikalleflmesi onun eylem için ira-
desi eylem için yeterli bir önkoflul olabilir.
Ama parti, genel anlamda, zamansal ve ye-
rel durumlar›n belirlemesinden dolay›, bü-
tün proletaryan›n bu ideal temsilcisi de¤ildir.
Burjuvazinin siyasi ve iktisadi bask›s› prole-
taryan›n bütün kesimlerini ayn› zamanda ve
ayn› derecede yoksullaflt›rmad›¤›ndan s›n›-
f›n öncüsü de her zaman, esasen belli ikti-
sadi bölgelerde ikamet ederler ve belki, tam
da devrimcileflmifl iflçi tabakalar›n›n men-
suplar›n› kapsam›na al›r. Bu görüngü kaç›-
n›lmazd›r, bundan dolay› da her türlü de¤er-
lendirmenin ötesindedir. Ama buna ra¤-
men bu görüngü, partinin devrimci irade-
sinin tahmininde dikkate al›nmal›d›r.
Çünkü, partinin, önce yal›t›lm›fl eyleminin
proletaryada kök salabilmesi için, onun

amaçlar›...bundan dolay› parti, sadece üye-
lerinin iradesinden hareketle, onlar›n radika-
lizminden hüsrana u¤rayarak kendi amaç-
lar›n› y›¤›nlar›n amaçlar›yla kar›flt›rmak-
tan kaç›nmal›d›r. Parti, bu durumu dikkate
almazsa, her türlü eylemlerde, kolayca s›n›f-
tan kopabilir; kendili¤indencili¤i uyand›rma-
da ise baflar›l› olmaz.

Nihayet, y›¤›nlar›n kendili¤indencili-
¤inin biçimleri bugün onlar› (y›¤›nlar›-çn)
çevreleyen menflevik kitle örgütlerinin
biçimlerine uymufl olduklar› ve bundan
dolay› d›flsal olarak de¤iflmifl olmalar› ge-
rekti¤i dikkate al›nmal›d›r. Kat›fl›ks›z kendili-
¤indencilik, devrimci itici güçlerin orijinal, bi-
çimsiz k›flk›rtmas› sürekli daha çok kaybol-
mal› ve örgüt sa¤laml›¤›yla tutulmufl, y›¤›n-
lar›n devrimci olmayan biçimlere preslenmifl
bir hareketine yerini b›rakmal›d›r. Dolay›s›y-
la partinin, kendili¤indencilik sorunuyla olan
iliflkisi de de¤iflmelidir. Sonuncusu (kendili-
¤indencilik-çn) örgütler içinde uyand›r›l-
mal›, buna karfl›n örgütler d›fl›nda yürü-
tülmelidir. Yoldafl Lukacs’›n, bu cinsten
kendili¤indencilik, örgütlerin ve önderlerinin
müsaade ettiklerinden öteye ilerletilemez
(biçimdeki) korkusu, temelsizdir. Bu örgütle-
rin y›¤›nlar ile ba¤lar›, tabii ki, kapsaml›d›r
ve güçlüdür, ama sadece gerçek ve kuru-
dur. Çünkü....flayet, bundan dolay› komünist
partisi, eylemini, kendili¤indencili¤in bu de-
¤iflmifl biçimi üzerine kurarsa, o örgütlerin
her “eylemi”ni gerçek devrimci eylemlere
dönüfltürürse, böylece kitle aktivitesinin en
büyük engelini, menflevik örgütleri proletar-
yadan yal›t›r.

Bu, eylemin temel koflullar›ndan baz›la-
r›d›r. fiimdi, bu koflullar olmad›¤› halde, par-
ti, belli zorunluluklardan dolay› eyleme zor-
lan›rsa ne yap›lmal›d›r sorusuna gelelim. Bu
provokasyon sorunudur. 

Marks’a dayanarak, parti provokasyon-
lardan kaç›nmamal›d›r (gibi) genel aç›klama
yapan yoldafllar, Marksizmin en temel ilkesi
karfl›s›nda -soyut geçerli, mutlak gerçek ta-
rihsel yasalar yoktur- suç iflliyorlar. Provo-
kasyon sorunu da somut-tarihseldir ve
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devrimci strateji aç›s›ndan ele al›nmal›-
d›r.

Hörsing’in provokasyonu gibi durumlar,
önceden görülmeyen durumlar olarak görül-
memelidir. Proletaryan›n büyük y›¤›nlar›
devrimci dalgan›n kapsam›na ne kadar çok
girerlerse, yeni bir büyümenin iflaretleri ken-
dilerini ne kadar çok gösterirlerse, eylemi,
çok vakitsiz, bütün olas›l›klar›n›n azami öl-
çüsünü henüz içermeyen vurufla sebebiyet
vermek için bilinçli provokasyon ve en az›n-
dan eyleme zorlamay› görme olana¤›n› kar-
fl› devrime daha çok verir. Tam da bundan
dolay› “en yüksek ilke”, provokasyonu kabul
etmek olamaz. Burada, esas itibar›yla, en
yüksek bir ilke varsa, o da, devrimci mak-
sada uygunlu¤un görüfl aç›s›d›r. Ve bu
görüfl aç›s› da, provokasyonu mümkün ol-
du¤unca reddetmeyi gerekli k›lar.

Sadece iki durumda mutlak kabul ge-
reklidir:

1. provokasyon, sadece, partiye ve
böylece dolayl› olarak s›n›fa de¤il, bilakis
ona do¤rudan sald›r›yorsa, yani partiye vu-
rufl, proletarya taraf›ndan kendine vurufl ola-
rak alg›lan›yorsa. Bu durumda -esasen, par-
ti ve s›n›f›n bir bütünlük olarak birbirine ka-
r›flt›¤› eylemlerde oldu¤u gibi- yenilgi de
kendini devrimci niteli¤in yükselmesinde ifa-
de eder. 

2. Provokasyon, partinin varl›¤›n› teh-
dit ederse. Bu durumda parti, y›¤›nlar tara-
f›ndan terk edilse de ve böylece onun sa-
vunmas› umutsuzluk mücadelesinin damga-
s›n› tafl›sa da, mücadeleyi kabul etmek zo-
rundad›r.

Ama provokasyonun bu iki ölçüsü verili
de¤ilse ve eylemin, yukar›da belirtilen koflul-
lar› da yoksa, ‘devrimci onur’unki de olsa,
hiçbir görüfl aç›s›, partiyi mücadeleye itme-
melidir. Komünist partisinin en yüksek
onuru, her durumda devrimi, nesnel ola-
s› oldu¤unca ilerletmektir. Kahramanl›k
ve fedakarl›k, devrimci bir partinin zorunlu
nitelikleridir. Ama bu niteliklerin, s›n›f ve ön-
cü iliflkisini daha içsel flekillendirebilmeleri
için proletarya, partinin bu fedakarl›¤›nda,

bu kahramanl›kta kendininkini görmek zo-
rundad›r. 

Provokasyon sorunu bizi nihayet son
önemli bir probleme götürüyor; bu, eylemin
amac›na ve dolay›s›yla kofluluna de¤inen
problemdir; eylem vas›tas›yla, henüz mev-
cut olmayan nesnel devrimci durumu ya-
ratma olas›l›¤›. 

Devrimin geliflmesi, sadece, kapitaliz-
min, yani nesnel durumun temel faktörünün
çürümesinin mekanik bir de¤ifltirilmesi ve
sadece bunun sonucu olarak proletaryan›n
öznel güçlerinin art›fl› olsayd›, eylem ile, ya-
ni irade güçlerinin harekete geçirilmesiyle
nesnel durumu etkilemek istemek bir hayal
olurdu. Ve oportünistler de, hakl› olarak,
“karfl›devrimi k›flk›rtma”may› tavsiye eder-
lerdi. Esasen, safi nesnel devrimci durum
yoktur. Bu durum, öznel olan, proletaryan›n
iradesi onu de¤ifltirmek için en az›ndan sak-
l› olarak var oldu¤undan dolay› devrimci ola-
rak karakterize ediliyor, kendi s›çramal› de-
¤iflimi için özü kendi içinde tafl›d›¤›ndan do-
lay› öyle kabul ediliyor. Bundan dolay›, duru-
mun nesnelli¤i, öznelli¤ine ba¤l› oldu¤u gibi,
öznelli¤i ve nesnelli¤ine ba¤l›. Bu nedenle
onlar, birbirlerini etkiliyorlar ve diyalektik kar-
fl›l›kl› etkilenme içinde keskinlefliyorlar. Na-
s›l ki, kapitalist çöküfl kavram› anlam›n›, an-
cak, ona neden (çöküfle neden-çn) olan pro-
letaryan›n iradesiyle al›yorsa, nas›l ki, nes-
nel krizin, iktisadi düzenin flekillenmesinin,
üretimin engellenmesinin devrimci iflçi hare-
ketinin sadece nedeni de¤il, ayn› zamanda
sonucu oldu¤unu her gün görüyorsak ey-
lem de, bu sürecin bir parças› olarak, ka-
pitalizmin nesnel zorluklar›n› güçlendirmeli-
dir ve böylece devrimci durumlara sebebiyet
vermelidir -Ama sadece bir durumda; yani
o (devrimci durum-çn) gerçekten o süre-
cin zorunlu organik bir k›sm›ysa, yani yu-
kar›da analiz edilen ön koflullar var ise-
ler.

Bu ön koflullar olmaks›z›n parti, sade-
ce ve sadece, karfl›devrimi k›flk›rtmak ama-
c›yla eylem yaparsa, bu, devrimin diyalektik
sürecinde zorunlu olarak temellendirilen
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‘provokasyon olmaz ve devrimin muhtemel
yenilgisi, sadece, karfl›devrimin, devrimci
güçlerin gerçek art›r›l›fl›na tekabül eden ar-
t›r›l›fl›na (ve böylece iç zay›flama) de¤il, bi-
lakis sadece, partinin nesnel geliflme direnç-
lerinin yükseltilmesine, yani devrimci hare-
ketin kösteklenmesine neden olur. 

Tabii ki, sürekli yeniden devrimcileflti-
ren etkisiyle kapitalizmin devasa krizi içinde
devrimin böyle gerçekten bir gerilemesi,
partinin nihai ölümü anlam›na gelmeyece¤i,
yani bu durumda da eski toplumsal itici güç-
lerin hareketi ve böylece partiyi de yeniden
canland›raca¤›, tabii ki, sadece bundan do-
lay› partinin takti¤inin bu durumda tehlikeli
ve yanl›fl olmayaca¤› anlam›na gelmez.

Devrimci geliflmeyi, kendi öznel güçle-
rini harekete geçirerek teflvik etmek, partinin
temel görevi olmas› için muhtemel yanl›fl
takti¤e ra¤men, (bu takti¤i) takip eden devri-
min yeniden canlanmas›, bu taktik için bir
kan›t olamaz....

Öyleyse sald›r› politikas›, devrimci ge-
liflme aflamas›ndan kaynaklanan taktik bir
problemin çözümüdür. O, devrimci sürecin
organik bir bölümüdür ve bundan dolay›, so-
yut flemalara göre de¤il, bilakis sadece so-
mut tarihsel koflullara göre de¤erlendirilir.
Bütün öznel güçlerin devrimci bir amaca
azami konsantrasyonu olarak sald›r› po-
litikas›, bu konsantrasyonun yönüne gö-

re devrimci geliflmeyi belirleyici teflvik
edilebilir, ama belirleyici köstekleyebilir
de. Bunun ölçüsü, eylemin soyut kavra-
m›nda mevcut de¤ildir, bilakis sadece
onun somutlu¤unda, onun tarihsel-özgül
koflullar›nda ve ön koflullar›nda mevcuttur.
Sald›r› politikas› bunun üzerine, verili duru-
mun taktik problemine uyumlu -ve böylece
nesnel mevcut durumun zorunlu öznel ta-
mamlanmas›- olarak infla edilirse, o, dünya
proletaryas›n›n ideolojik krizini çözmeye en
yüksek derecede uygun olur. O, soyut-teorik
olarak kavran›rsa, ideolojiye, henüz nedeni
olmayan etkilenmede bulunur veya...

Bu sorunda karara varmak ve devrimci
sald›r› eyleminin tam özünü tespit etmek,
Komünist Enternasyonal’in bugünlerde top-
lanan 3. Dünya Kongresi’nin temel görevle-
rinden birisi olacakt›r. 

O zaman III. Enternasyonal, gelen zor,
karara do¤ru keskinleflen devasa mücade-
lelere do¤ru sakin ve zaferden emin ilerleye-
bilir.

Komünist Enternasyonal’in
Güneydo¤u Avrupa ülkeleri için 
dergisi, Say› 21/22, Syf. 693-703, 

15 Haziran 1921 
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