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NATO’ya Karfl› Tek Yumruk Tek Barikat

Amerikan-‹ngiliz ittifak›n›n Irak iflgali, emperyalizmin uluslararas› iliflkiler sisteminde a¤›r
a¤›r ilerleyen krizi h›zla doru¤a t›rmand›rm›flt›. Amerikan›n, BM ve NATO gibi emperyalist
egemenlik  kurumlaflmalar› bir yana koyma pahas›na giriflti¤i bu hamlenin, uluslararas› iliflki-
ler düzeninde gelip geçici sonuçlara yol açmas› beklenemezdi elbet. Amerika’n›n rakip em-
peryalist güç merkezlerine dayatt›¤› yol aç›kt› çünkü; ya benim öncülü¤ümü kabul eder ve ar-
kamdan yürürsünüz, ya da bafl›n›za geleceklere katlan›rs›n›z. Her ne kadar Washington
yönetimi, iflgalin bir y›l›n›n ard›ndan Irak’ta ‘bafl›na gelenleri’ öngöremeden bunlar› dile getir-
mifl olsa da, stratejisinin ana do¤rultusunda bir de¤iflikli¤e gitmifl de de¤il bugün. O, dünya-
n›n s›cak çat›flma bölgelerine, özellikle de bölgesel savafl merkezlerine askeri kuvvetlerini
yayma ve güçlerini yeniden organize etmeyi sürdürüyor. 

Esasen, rakiplerinin toplam silah gücünü bile aflt›¤› bilinen  aç›k askeri üstünlük ve teknik
hareket yetene¤ine dayanarak ve dayatarak yürütmeye çal›flt›¤› bu hegomonya stratejisi, yine
de uluslararas› egemenlik kurumlar› aras›nda yeni bir iliflkiler sisteminin düzenlenmesini
Amerika için elzem k›l›yor. Washington, Irak’› iflgal haz›rl›¤› sürecinde BM-NATO iliflkisi ba-
z›nda bunun kal›c› temellerini atmay› denedi, ancak istedi¤i sonuca ulaflamad›. Amerika’n›n
murad etti¤i, BM-NATO iflbirli¤iyle Yugoslavya ve Afganistan’da ilk örnekleri denenen yeni
tipte emperyalist sömürgecilik statüsünü Irak iflgali üzerinden genel bir yap›lanmaya oturt-
makt›. Kendi askeri ve siyasi öncülü¤ündeki NATO’yu dolays›z bir dünya polis gücüne dö-
nüfltürmek ve  BM’yi de bunun diplomatik-siyasal örtüsü olarak kullanmak biçiminde formü-
le edilebilecek Amerikan plan›, Irak’ta iki temel nedenden dolay› viraj› düzgün alamad›.
Önce baflta AB ve Rusya olmak üzere, di¤er emperyalist rakiplerinin diplomatik kuflatmas›y-
la cebelleflmek zorunda kald›; sonra da belan›n daha büyü¤ü olan Irak Arap halk›n›n ulusal
direnifliyle karfl›laflt›. 

Amerika’n›n savafl arabas› devrilmekten henüz uzak kuflkusuz,  ancak dünya ‘imparatorlu-
¤u’ u¤runa düfltü¤ü yollarda hayallerini tarumar eden ç›kmaz sokaklar›n say›s› da çok fazla.
Irak direnifli ne ilkti, ne de son olacak. Bu art›k bellidir.  AB ve di¤er emperyalist rakiplerinin
ellerini kavuflturup, Amerika’n›n marifetlerini seyre dalmayacaklar› da kesinlik kazanm›fl bu-
lunuyor. Küresel sömürgelefltirme pastas›n›n piflirilmesinde daha çok inisiyatif ve daha çok
ya¤ma pay› isteyecekleri ve istedikleri de ortada. Geliflmelerin seyri de gösteriyor ki, ‘So¤uk
Savafl’ konseptinin sona ermesiyle bozulan militarist büyük  emperyalist güçler aras›ndaki
stratejik dengenin, yeni koflullar alt›nda, yeni bir  biçimde ve yeniden kurulmas›n›n yolu, yi-
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ne militarist hesaplaflmadan geçiyor. Ve tabii ki bu vahfli hesaplaflma, halklar›n ak›t›lan kan›,
yitirilen can› ve çal›nan gelece¤i üzerinden yürütülüyor. 

S›n›flar savafl›m› deneyiminin  20. yy boyunca biriken  ve bugünde geçerlili¤ini bütünüyle
koruyan temel ç›kar›m›ndan biliyoruz ki, büyük emperyalist devletler aras›ndaki stratejik güç
dengeleri, ayn› y›k›lmalar›nda oldu¤u gibi dünyasal  bir genel savafl süreci üzerinden yeniden
kurulabiliyor. Bu anlamda kurulan her emperyalist yeni denge, bir sonraki dengesizli¤in; em-
peryalist bar›fl, yeni paylafl›m savafllar›n›n haz›rlay›c›s› oluyor. Genel savafl koflullar›, yani
devrimci kriz koflullar›, iflçi s›n›f› ve ezilen halklar›n, toplumsal ve ulusal kurtulufl mücadele-
sinin dünyasal bir karfl› koyufluyla yan›tlanmad›¤› sürece, militarizmin çemberi parçalanam›-
yor. Karfl› devrim sarkac›n›n balyozu, insanl›¤›n ve yerküremizin alt›n› üstüne getire getire
sallanmaya devam ediyor.

fiimdi Amerikan haydutlar›, elinde balyozun en büyü¤üyle dünyaya ‘çeki düzen vermeye’
girifliyor. Dünyan›n yeni stratejik dengesini sa¤lama görevi onun ya! Bafl›nda da ‘tanr› taraf›n-
dan bu ifl için  görevlendirildi¤ini’ sanan bir et kafal› katil bulundu¤una göre, bir yandan ‘kut-
sal adalet’,’sonsuz özgürlük’ vb, Holywood ilahileri eflli¤inde bütün dünyay› Amarikan tanr›-
s› ad›na vaftiz etmeye kalk›flmas›na, bir yandan da balyozu nereye sallasa olur sanmas›na
flaflmamak gerek. Ve tabii Irak’ta balyozu kendi aya¤›na vurmas›na da... ‹flin mizansen k›sm›
bir yana, Amerika, NATO arac›l›¤›yla dünyan›n bütün s›cak bölgelerine yerleflmek, balyozu-
nun gücünü her yerde hissettirmek ve kabul ettirmek  için yeni stratejiler gelifltiriyor. Dikkat
edilirse NATO, bizzat Amerika’n›n teflviki ve fiilen örgütlemesiyle giderek artan bir üye bile-
flimine kavufluyor. SSCB’nin da¤›lmas›yla ba¤›ms›z kalanlarla birlikte Do¤u Avrupa’daki dev-
letlerin neredeyse hepsi bu çerçevede NATO’ya dahil oldu. Rusya art›k NATO’yla komflu!
Azarbeycan, Gürcistan, K›rg›zistan, Tacikistan, Özbekistan Amerika’n›n Kafkaslar’daki askeri
ve siyasi nüfuzunun ileri boyutta art›¤› ülkelerin bafl›nda geliyor. NATO’ya dahil olmak ya da
etkin iflbirli¤i çerçevesinde ortakl›klar kurarak ilerlemek  halihaz›rda iflletilen bir plan duru-
munda. Buradan bak›ld›¤›nda, ‘so¤uk savafl’ sald›rganl›¤›n›n siyasi felsefesine uygun olarak
‘sosyalizmi yok etme’ amac›yla kurulmufl olan NATO’nun, kurulufl amaçlar›yla görünürde
çeliflen bir flekilde varl›¤›n› sürdürdü¤ü aç›¤a ç›k›yor. Daha da ötesinde, kendisini fesetme ye-
rine, de¤inildi¤i gibi abart›l› bir geniflleme politikas› uyguluyor NATO. 

Bu kuflkusuz yeni bir durum ve tamamen emperyalist küreselleflmenin ihtiyaçlar›yla örtü-
flen bir geliflme. Amerika nas›l 2. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan bir ‘bolflevizm düflman›’ yarat-
t›ktan sonra onun karfl›s›na ‘hür dünya’y› korumak için NATO’yu diktiyse, flimdi de ayn› stra-
tejik mant›ktan hareket ediyor. Ancak flimdi dünya art›k ‘küresel’leflti¤ine göre, yeni
‘düflman›n’ da ona efl büyüklükte olmas› gerekiyor. Her yerde ve  her an karfl›lafl›labilir, ama
her arand›¤›nda da kolayca bulunamayabilir bir ‘düflman’ olmal› bu! Tabi ki bu olsa olsa,
‘uluslar aras› terörizm’ olabilir! O halde onunla, her zaman ve her yerde mücadele edebile-
cek kadar güçlü ve yayg›n bir karfl› örgütlenme de olmal›. Bu da olsa olsa, ‘afl›r›’ geniflleme
kapasitesine sahip NATO olabilir. ‹flte düflman, iflte kurtar›c›! Bush, bofluna ‘terörizme’ karfl›
‘sonsuz özgürlük’ için yola ç›kt›k demiyor. Bunun anlam› çok aç›k: ‘sonsuz özgürlük’ için
ABD’ye sonsuz geniflleme hakk›! 

Fakat e¤er ‘düflman’›n niteli¤i ve kapsam› de¤iflmiflse, NATO’nun da de¤iflmesi gerekiyor.
Amerikan emperyalistleri iflte flimdi do¤rudan bu de¤iflimi örgütleme ifline yo¤unlaflm›fl du-
rumdalar. Washington, BM, NATO gibi uluslar aras› egemenlik kurumlar›na (gerçekte bu ay-
n› misyona sahip, ‹MF, DB, GATT vb. ekonomik-mali yap›lanmalar içinde aynen geçerlidir)
ya Amerikan ç›karlar›na uygun dönüflüme u¤rars›n›z, ya da ifllevsiz kal›r ve tasfiye olursunuz
diye dayat›yor. Muhakkak ki bu dayatma temelde ABD’nin dünya ekonomisi  ve mali-finan-
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sal piyasa zincirindeki  gücünün yapt›r›m bask›s›na dayan›yor, diplomatik lak›rd›lara de¤il.
Çünkü büyük haydutun silah ve savafl gücü, ekonomik-mali sisteminin yüksek bir organiklik
düzeyde militarist yap›lanmaya uydurulmufl durumdad›r. Irak iflgalinde bu aç›kça görüldü;
onun, her fleye ra¤men böylesine kapsaml› bir iflgali askeri -ekonomik aç›dan gerçeklefltire-
bilme sorunu yok esasen. Ama uzun vadede sürdürebilme söz konusu oldu¤unda, ifl çok risk-
li hale geliyor. ‹deolojik yan›n› bir tarafa koyal›m, siyasi bak›mdan hedeflerden her zamansal
sap›fl, ABD’n›n ekonomik-mali(dolay›s›yla da askeri) yap›s›n›ndaki k›r›lganl›¤› art›r›yor. 

Çünkü Amerikan ekonomik-mali sistemi yap›s› gere¤i, dünya kapitalist sistemi için kötü
huylu bir tümör gibi çal›fl›yor. Çok büyümüfl ve sistemin beyninde, yani en merkezi yerine
yerleflmifl bir tümör. Ve tabi ki bütün tümörler gibi bütün vücudun, yani kapitalist dünya sis-
teminin kaynaklar›n›, enerjisini emerek yaflayabiliyor. Büyüdükçe sistemin di¤er bölümleri
zay›fl›yor, güç kaybediyor, ifllev yitimine u¤ruyor ya da düpedüz felç oluyor. Tümörü amali-
yat masas›nda ç›kar›p almak m›? Bu ‘çare’ sistemi ölümcül bir komaya sokabilece¤i için,  ra-
kiplerinin flimdilik göze alamayaca¤› birfleydir. Amerika ise bir tümörün ‘düflündü¤ü’ gibi
davranmak zorundad›r her zaman: kanlanmak, ‘s›n›rs›z’ büyümek ve yay›lmak; büyümek, ya-
y›lmak ve s›n›rs›z kanlanmak. Bütün tümörler do¤alar› gere¤i ben merkezcidir. Bu nedenle
Amerika’n›n ‘çare’ olarat dayatt›¤› fley baflka: kanlanmay› h›zland›rmak, dünya üzerinde, kay-
naklar› ve enerjisi emilmedik hiçbir sistem hücresi b›rakmamak, sistemin hayati önemdeki
birkaç yap›s›n› savafllar arac›l›¤›yla s›ks›k dopinglemek ve beslemek... Aslolan, daha uzun sü-
re hayatta kalabilmektir diyor Amerika; çürüyen bedeninden yay›lan derin ölümcül kokulara
ald›rmaz görünerek...

fiimdi  ortaya att›¤› Büyük Ortado¤u Projesiyle(BOP) yapmak istedi¤i tam olarak bu. Besle-
nece¤i, kanlanmay› kesintisizce sürdürebilece¤i yeni yaflam alanlar› açmak. NATO’nun ya-
y›lma alan›n› buraya do¤ru geniflletmek ve rakiplerine bunun elzem oldu¤una ikna etmek.
Washington’un Irak’taki halk direnifli nedeniyle sapmaya u¤rayan siyasal hedeflerinin yaratt›-
¤› stratejik k›r›lganl›k, bütün emperyalist sistemi tehtid ediyor çünkü. Amerikan stratejisi Or-
tado¤u’da çökerse, di¤er emperyalistlerin onun yerine koyabilecekleri ne bir alternatifleri var
flimdiki durumda, ne de güçleri. Bu gerçe¤in bütünüyle fark›nda olan Washington, Irak iflini
NATO’ya havale etmenin yollar›n› aramay› sürdürüyor. Bir bak›ma iflgal öncesi bafllatt›¤›,
ama yar›m kalan ifli tamamlamaya çal›fl›yor. BOP, iflte bu tamamlama iflinin bir arac› ayn› za-
manda. Amerika’n›n emperyalist rakiplerine bir ‘ittifak’ daveti. Tabi ki, kendi ‘mutlak’ gücü
ve öncülü¤ü alt›nda. fiimdilik biçim olarak BM’siz bir NATO de¤il belki ama, fiilen BM’nin
misyonunu da üstlenerek ‘gereksiz’ krizleri bertaraf edecek bir yeni NATO yap›lanmas›n›n
peflinde olan Amerika, BOP’la bunu gelifltirmeye çal›fl›yor. Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda, Ha-
ziran sonundaki ‹stanbul-NATO zirvesinin tafl›d›¤› güncel misyonun önemi kendili¤inden
aç›¤a ç›k›yor. Amerika, Büyük Ortado¤u Projesi’yle  yeni NATO ittifak›n› dayatacak ve belki-
de uluslaras› egemenlik sisteminde iflgal sonras› saflaflman›n yeni bir biçim alt›nda, yeni bir
aflamas›na geçiflinin temelleri haz›rlanacak.

BOP’un enerji-petrol zenginli¤i üzerine oturan bir ekonomik co¤rafya oldu¤u kesin. Fakat
ayn› zamanda ideolojik bir co¤rafya BOP. ‹slam, ABD ve emperyalizm karfl›tl›¤› üretebilen ve
bunu finanse edebilen bir ideolojik direnç ve de¤erler sistemi. Amerika bu nedenle ‘‹slami
Törörizmi’ hedef ve düflman haline getirdi. ‹flte tam da bundan dolay› BOP, ideolojik bir proje
ayn› zamanda. Amerika’n›n kesin olarak fark›nda oldu¤u fley; bu ideolojik batakl›¤›
kurutmadan ‘‹slami terör’ün yenilmifl olmayaca¤›d›r. Amerika’n›n BOP çerçevesinde giriflti¤i
kelimenin tam anlam›yla emperyalist ç›karlara tercüme edilmifl, uyarlanm›fl bir ‹slam yorumu
infla etme ifli büyük önem tafl›yor. Düzen de¤iflikli¤i, demokrasi ve bunun gibi söylemlerle
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islam›n emperyalist sistemle uyumlulaflt›r›lmas› gerekiyor. Il›ml› ‹slam denilen bundan baflka
bir fley de¤il. 

Bu noktada Türkiye’nin pozisyonu ekseninde olup bitenler oldukça önem kazanm›fl görü-
nüyor. Herfley bir yana NATO zirvesinin ‹stanbul’da yap›l›yor oluflu kendi bafl›na bir göster-
ge. NATO’nun yeni rolü ve BOP’un gereklili¤i konusunda Türk egemen yönetici güçleri ara-
s›nda herhangi bir temel yaklafl›m fark› yok. Hepsi ‘üzerlerine düfleni fazlas›yla yerine
getirmeye haz›r’lar. Bu kapsamda, Amerika’n›n kuyru¤una yeniden daha s›k› sar›lmakta ka-
rarl› görünen Türk egemen s›n›flar› ve AKP hükümeti, emperyalist sömürgecili¤in sald›rganl›k
ve ya¤ma stratejisinin ileri karakollar›ndan biri olarak ön cephede yer almak için can at›yor-
lar. Emperyalistlerin bu amaçla dikmeye u¤raflt›¤› ‘model ülke Türkiye’ elbisesiyle provalar
yapmaya bafllad›lar bile. 

Ancak bir de iflin halklar çephesi var. Amerikan›n BOP için rakiplerini ikna etmesi yetmi-
yor. Her ne kadar, despotik rejimlerden kurtulma, demokrasiyle tan›flma, ekonomik kalk›nma
ve refahla buluflma vb. f›rsatlar ve nimetler tafl›d›¤› propagandas›yla sunulsa da, Ortado¤u
halklar›n›n BOP’u kabul edece¤ine iliflkin hiçbir veri de görünmüyor. Tersine, Filistin toprak-
lar›nda kök salm›fl yurtsever anti emperyalist, anti siyonist ve anti sömürgeci direnifl ve kurtu-
lufl mücadelesi, Irak iflgaliyle birlikte baflta Arap halklar› olmak üzere Müslüman ülkeler co¤-
rafyas›nda daha derin ve yayg›n bir toplumsal tabana kavuflmufl durumda. Savafl silahlar›na
dayal› zorun gücüne boyun e¤meyen halklar›n, emperyalistlerin ekonomik, ideolojik, kültü-
rel ‘bar›fl’ silahlar›n›n gücüne secde edeceklerini düflünmek, gerçe¤e karfl› durumdan aptalca
ve bönce bir ç›kar›m olur. Bu gerçek, emperyalistlerin bütün planlar›ndan daha güçlü bir si-
laht›r. Ve halklar, onur ve özgürlüklerini savunmak için ezilenlere ait bu silah› emperyalistle-
re karfl› sonuna kadar kullan›lacakt›r.

fiimdi zaman›n h›zla Haziran NATO zirvesine do¤ru akt›¤› koflullarda ço¤rafyam›z›n ko-
münistlerine, devrimcilerine, ilericileri bütün emek güçlerine düflen görev büyüktür. Düfl-
man, ortak düflman›m›zd›r; NATO halklar›n katili bir emperyalist egemenlik kurumudur.
BOP, emperyalist küreselleflmenin halklar›m›z› içine t›kmak istedi¤i bir hapishanedir. Gerçek
terörizm, Yeni Dünya Düzeni’dir; Amerika en büyük teröristtir. O halde, bu gerçeklerin bilin-
ciyle ve ezilenlerin birleflik gücüyle ‹stanbul’u emperyalistlere ve iflbirlikçilerine dar etmek
boynumuzun borcu olsun. Emperyalistlerin ve iflbirlikçilerinin savafl silahlar›n›n gücü, halk-
lar›n onur ve özgürlük silah›n›n cüretli gücü karfl›s›nda kaybetmeye mahkumdur. ‹stanbul’da
bir kez daha...
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Kazanan için düflüflün bafllang›c›

28 Mart yerel seçimlerinin sonuçlar› 3 kas›m
genel seçimlerinin genel siyasal sonuçlar›yla para-
lel ve oldukça uyumludur. Büyük y›¤›nlar mevcut
statükoyu korumay› veya savunmay› dert edinmi-
yorlar. Öyle laikli¤in tehlikede filan oldu¤unu da
düflünmüyorlar. Laik fleriatç› kutuplaflmas›
AKP’yi güçlendiriyor. Bu nedenledir ki, laik fleri-
atç› ikilem ya da kutuplaflmas›n› dayatarak güç
kazanma hesab› yapan Kemalistler, AKP de¤irme-
nine su tafl›yorlar. Genifl halk kitleleri durumun
de¤iflmesi iste¤ini yans›tt›¤› içindir ki, “Türki-
ye’nin sa¤a çekti¤i” iddias›, halka hala CHP’yi sol
göstermek isteyen Do¤an grubunun “sol” ka-
nat/Radikal bir imalat›d›r. 

28 Mart yerel seçimlerinin sonuçu flundan iba-
rettir; egemen iflbirlikçi burjuvazi belediye yöne-
timlerinde AKP üzerinden bir kez daha halk›n r›-
zas›n› ald›, AKP hükümetini bu yoldan da
güçlendirdi. Bu gerçe¤in tam karfl›s›nda ise iflçi ve
emekçilerin, ezilen milyonlar›n kendilerine etkili
bir tarzda götürülebildi¤i ölçüde sosyalist ajitas-
yona gösterdikleri yüksek ilgi duruyor.  AKP hü-
kümetinin ana muhalefeti CHP’nin, Deniz Bay-
kal’›n bile gizlemeyi baflaramad›¤› yenilgisi, MHP,

DYP ve SP’nin biraz oy kazanmalar› ya da durum-
lar›n› korumalar› ikinci dereceden sorunlard›r.
Öte yandan seçimlere kat›l›m oran›n  düflmesine
dikkat çekilmeli ve daha da önemlisi “Demokra-
tik Güç Birli¤i”nin aç›k baflar›s›zl›¤› üzerinde
önemle durulmal›d›r.

AKP’nin kazanmas›, beklenen bir durumdu.
Hükümet partisiydi ve henüz yükselifl trendini ta-
mamlamam›flt›. Beklenen bir durumdu,  zira yal-
n›zca hükümet olman›n avantajlar›na de¤il, ama
ayn› zamanda sermaye oligarflisi ve yeflil sermaye-
nin ötesinde bir bütün olarak burjuvazinin deste-
¤ine sahipti. Düflkünlefltirilmenin girdab›na itil-
mifl milyonlarla say›lan en yoksullar› ve iflsizleri
avlamak, bafltan ç›kartmak için gereken havuç
onun sepetindeydi. ‹fl vaadi de etkili bir silaht›,
ama gerekti¤inde flantaj ve tehdit devreye girdi:
‹ller Bankas›’n›n musluklar› hükümetin elinde ol-
du¤una göre hizmet isteyenin adresi belliydi! Ya-
r›n kimsenin flikayete hakk› olmayacakt›! Oyu ve-
ren düdü¤ü çalacakt›.

Fakat asla unutulmamal›d›r ki,  AKP’yi kazan-
d›ran ayn› zamanda AB ve ABD’nin deste¤i oldu.
AKP, bu aflamada, bilumum emperyalist dünya-
n›n deste¤ini arkalam›fl tipik bir iflbirlikçi parti-
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Seçim ‘An’›ndan Gelece¤i Kazanmak

Ezilenlerin Akl›nda ve
Yüre¤inde Kalmak



dir. Neoliberal sald›r› prog-
ram›n›n uygulanmas›nda is-
tikrar, yani süreklilik, ulus-
lararas› sermaye ve iflbirlikçi
egemen s›n›flar›n AKP üze-
rinde somutlaflan ortak ira-
deleridir. Uluslararas› ser-
mayenin ve
TÜS‹AD-iflbirlikçi sermaye
oligarflisinin de¤iflim progra-
m›n›n  partisidir AKP. Di¤er
partilerden bir beklentisinin
olmad›¤› koflullarda halk y›-
¤›nlar›n›n, AKP’ni bir nevi
Abdurahman çelebi sayd›¤›
da unutulmamal›d›r. Statü-
koyla,  iflbirlikçilik ve neoli-
beral program›n savunulma-
s›  temelinde çat›flmas›, di¤er
partilerin eskimiflli¤i ve De-
mokratik Güç Birli¤inin her
fley bir yana daha bafltan
onulmaz bir inand›r›c›l›k so-
runuyla malul oldu¤u koflul-
lar alt›nda AKP, halk›n, du-
rumu de¤ifltirme istek ve aray›fl›n›n adresi
olmufltur. Bu bak›mdan AKP’nin de dahil oldu¤u
iktidar yap›s› içerisinde, hükümet ile statükocu
asker sivil bürokrasi aras›ndaki dalafl/sürtüflme-
nin yaratt›¤› yan›lsama küçümsenemez.

Güçlü bir devrimci seçene¤in olmad›¤› ve De-
mokratik Güç Birli¤inin seçim sürecinde ciddi bir
varl›k da  gösteremedi¤i koflullar alt›nda, CHP ile
AKP aras›nda tercihe zorlanan halk›n AKP’ye yö-
nelmesi tamamen anlafl›l›r bir fleydir. Halk
AKP’de kendinden bir fleyler bulabilir belki, ya
CHP’de? CHP, halk›n hiçbir talebine, sorununa
zerrece yak›nl›k duymuyor. Öne ç›kan kadro-
su/vitrini de yap›s›na pek uygun düflüyor. Üst bü-
rokrasiden gelme, halka tamamen yabanc›, tepe-
den bakan kendini be¤enmifl bir grup zevat.
Seçim yenilgisi, mumyalaflm›fl CHP için çok ciddi
bir kitle uyar›s›d›r. Özellikle, Kad›köy, Befliktafl,
Çankaya vb yerlerdeki seçim sonuçlar›, oy taban›
bak›m›ndan CHP’nin adeta bir tuzu kurular parti-
sin haline geldi¤ini gösteriyor.       

“Sol”, “solcu” oldu¤u yerlefltirilmifl yarg›s›yla
köhnemifl CHP, büyük halk y›¤›nlar› aras›nda
devrimci, ilerici güçlerin yani solun sayg›nl›k
kayb›na neden olarak da burjuvaziye ve düzene

eflsiz bir hizmet sundu¤u
içindir ki, onun sol da, solcu
da olmad›¤›n›, statükonun
bekçisi olarak sermayeye ve
faflizme hizmet etti¤ini tefl-
hir etmek ihmal edilemez
devrimci bir görev olarak
kendini dayat›yor. Seçimler-
den devrimci politika bak›-
m›ndan ç›kart›lacak temel
sonuçlardan  biride,
CHP’nin sol olmad›¤› gerçe-
¤inin en genifl emekçi y›¤›n-
lar aras›nda deflifre edilmesi
devrimci görevinin yak›c›
önemidir.

Seçim yenilgisinin ard›n-
dan CHP’de homurtular
yükselmeye bafllad›.
CHP’nin krizi, düzenin kri-
zidir. Homurtular›n istifalar-
la da birleflmesi dikkat çeki-
cidir. TÜS‹AD veya uluslar
aras› sermayenin AKP’yi ve
de¤iflim program›n› güçlen-

dirmek için statükocu CHP’yi çözücü hamleler
yapmas› flafl›rt›c› olmaz. Kemal Dervifl’in seçim-
lerden sonra harekete geçerek CHP yönetiminden
istifa etmesi, böyle bir sürecin tetiklenmekte ol-
du¤unu düflündürmektedir.

Kuflkusuz AKP Diyarbak›r, Çankaya, Kad›köy,
‹zmir gibi ilan edilmifl çok önemli baz› hedeflerini
elde edememifltir. Ama yine de AKP’nin  % 50’nin
üzerine ç›kamad›¤› mealinden yorumlar zeminin-
de iyimser sonuçlar ç›kartmaya çal›flanlar, gerçek-
ten çok komik bir duruma düflüyorlar. AKP’nin
Kürdistan’da elde etti¤i baflar› kuflkusuz ki, ayn›
zamanda devletin örgütlenmifl kazan›m›d›r. Ama
yine de Kürdistan’da elde etti¤i kazan›m  her hal-
de  generaller nezdinde de  AKP’nin kullan›m de-
¤erini art›rm›fl ve pirim yapmas›n› getirmifltir.
AKP devletin istedi¤i Kürt halk›n› kontrol alt›nda
tutma rolünü bir ölçüde oynayabilmektedir.

Seçim sonuçlar› gelece¤e do¤ru AKP bak›m›n-
dan öncelikle flunlar› ifade eder:

‹lkin, AKP’nin oy deste¤i bak›m›ndan ulaflabi-
lece¤i en yüksek noktaya ulaflt›¤› gerçe¤inin alt›n›
kuvvetle çizmeliyiz. Bu yükseklikte birkaç ay m›
ya da daha fazla ne kadar kalaca¤›n› kestirmek
güçtür. Fakat buran›n AKP’nin irtifa kayb›n›n

10 TEORİDE Doğrultu

Halk AKP’de kendinden bir
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bir kitle uyarısıdır.



bafllang›c› oldu¤undan kuflku duyulamaz. AKP’yi
destekleyen uluslar aras› sermaye, TÜS‹AD, MÜ-
S‹AD bir tüm olarak iflbirlikçi burjuvazi, karfl›l›¤›-
n› isteyerek AKP üzerinde büyük bir bask› kura-
ca¤› içindir ki, AKP flimdi neoliberal program›
daha fütursuzca uygulayarak kendisine oy veren
genifl halk kesimleri ile çat›flmaya girecek, dema-
gojisi ile gerçe¤i karfl› karfl›ya gelecektir.

Yerel seçimler AKP’in iktidar içerisindeki po-
zisyonunu kuvvetlendirdi¤ine göre, flimdi
AKP’nin elde etti¤i pozisyona dayanarak ‹mam
hatipler, YÖK vb. konular› tekrardan gündeme
getirmesi ve hatta bir çeflit kuvvet denemeleri
yapmas› sürpriz olmaz. Di¤er yandan Türkiye’nin
süregelen K›br›s politikas›n›n çözülmesinde oldu-
¤u gibi, AKP’nin AB süreci vb dahil d›fl politikada
daha fazla inisiyatif almas› da beklenmelidir.

Hükümet partisi olarak AKP ayn› zamanda gü-
cü ölçüsünde iktidar orta¤› da oldu¤u içindir ki,
AKP’nin kazanmas› rejimin kitle taban›n geniflle-
mesi anlama da gelir. Fakat AKP’nin yürürlükteki
rejimle varolan çeliflki ve sorunlar› gerçe¤i de
gözden kaç›r›lmamal›d›r. AKP rejimin iç dengele-
rini zaten  zorluyordu. fiimdi rejimin iç dengeleri
b›çak s›rt› hassas bir durumuna da gelebilir.
MGK’nin önümüzdeki dönemde K›br›s politika-
s›nda oldu¤u gibi, kimi kritik konularda hüküme-
tin iktidar pay›n›n güçlendi¤ini yans›tan “hükü-
met sorumludur”  vb mealinde aç›klamalar
yapmas› flafl›rt›c› olmaz.

Rejimin temsil sistemi 
tam bir ucube

Seçimlere kat›l›m›n düflmeye devam etmesi

önemlidir. Sand›k bafl›na gitmeme, oy kullanma-
ma e¤ilimi bir tek nedene indirgenemez. K›zg›n-
l›k, protesto, yani bir çeflit cezaland›rma e¤ilimi
bir etken olabilir. Burjuva partilerden ve burjuva
politikadan b›kman›n oy kullanmama, sand›k ba-
fl›na gitmemede önemli bir rolünün oldu¤unu se-
çimlerde yürüttü¤ümüz mücadelede dolays›z bi-
çimde de aç›¤a ç›kard›. Fakat oy kullanmayanlar
bak›m›ndan ana e¤ilimin umutsuzluk ve apolitik-
leflme oldu¤u gerçe¤inin asla gözden kaç›r›lma-
mas› gerekir. Tam da bu nedenledir ki, seçimlere
kat›l›m›n düflmesinden otomatikman devrimci
bak›mdan “hay›rl› sonuçlar” ç›kart›lmas› hiç de
do¤ru bir tutum de¤ildir. “Sand›k bafl›na gitme-
yen kitleler”in,  “28 Mart’›n tek galibi” ilan edil-
mesinin, geleneksel boykotçu apolitik tavr› hakl›
ç›kartma çabas›ndan öte bir anlam› yoktur.

Burada bir di¤er sorun ve gerçe¤e dikkat çek-
mekte de yarar var.  Oy kullanmayan seçmenler
ile mecliste temsil edilmeyen(DYP: yüzde 9,95
MHP: yüzde 10,10   Blok SHP: yüzde5,2 ve di¤er-
leri) seçmenlerin toplam›, toplam seçmen say›s›-
n›n yar›s›n› geçiyor. Böylece demokrasi oyunu en
gülünç halleriyle deflifre oluyor. 

Bu tablo nedeniyle rejimin temsil sisteminin %
10 baraj›n›n tekrar tekrar  tart›fl›lmas› kaç›n›lmaz-
d›r. Böylesine yüksek bir temsil baraj›, kuflkusuz
rejimin antidemokratik niteli¤ini sergileyen so-
mut veridir.  Rejim içi iliflkilerde, yani burjuvazi-
nin de¤iflik kesim ve kliklerinin temsilinde sorun
yaratmaktad›r. 

Fakat bunun yaln›zca burjuvazinin ve mevcut
rejimin bir iç sorunu oldu¤u da düflünülmemeli-
dir. Çünkü temsil baraj› esasen iflçi s›n›f› ve
emekçilerin, Kürt halk›n›n bir tüm olarak ezilen-
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lerin politikaya kat›lma, po-
litika yapma hakk›na getiril-
mifl tamamen anti demokra-
tik bir engeldir. Politik
özgürlükler mücadelesinin
somut sorunlar› aras›ndad›r.

SHP damgalı güç 
birliğinin fiyaskosu

Demokratik Güç Birli-
¤i’nin(DGB)  mimarlar›n›n
ona ba¤lad›¤› umuda karfl›n
28 Mart seçimlerinde elde
etti¤i sonuç, seçim yenilgi-
sinden baflka flekilde tan›m-
lanamaz. Bu yenilginin bü-
tün yönleriyle tart›fl›lmas›
elzemdir. Çünkü, DGB,
emekçilerin, ilerici kitlele-
rin, keza Kürt halk›n›n birlik
talebine böyle yan›t veriyor-
du. Ancak talep eden-
ler,“Demokratik Güç Birli-
¤i”ni benimsemediler ve
hatta bir bak›ma veto ettiler,
ama muhataplar› bundan pek de ö¤renmifl gibi
görünmüyorlar.

DGB’nin mimarlar› gerçeklerden ne denli ka-
çarlar ise kaçs›nlar, seçimler DGB’nin çat›s› olan
SHP’nin, SHP olarak öyle çok anlaml› bir oy gü-
cünün olmad›¤›n› göstermifltir. Bu, EMEP yöneti-
minin, SHP ile ittifak›n kendilerine sosyal demok-
rat iflçilere seslenmek için büyük imkanlar
yaratt›¤›na/sundu¤una dair iddialar›n›n boyunun
ölçüsü olmas› bak›m›ndan  da anlaml› ve önemli-
dir. 

DEHAP, 3 Kas›m 2002 genel seçimlerinde,
“Emek, Bar›fl, Demokrasi” blokunun “çat›s›” idi.
Blokun kifli olarak öne ç›kan bir simgesi de yoktu.
Türk iflçi ve emekçilerinin, Kürt halk›n›n bugün
neyi veto etti¤inin anlafl›lmas› için bunlar›n da
hat›rlanmas› gerekir.  E¤er, DGB, 3 Kas›ma göre
oylar›n› dikkate de¤er bir oranda art›rsayd› bu,
DGB’nin yan› s›ra ve büyük oranda SHP’nin ve ta-
bi ki, Karayalç›n’›n baflar› hanesine kaydedilecek-
ti. Fakat flimdi yaflanan seçim yenilgisinin birinci
derecede sorumlusunun Karayalç›n/SHP oldu¤u
kas›tl› bir inatla gizleniyor. Kürt halk›, Karayal-
ç›n’›n 93 konseptinin sorumlular› aras›nda oldu-
¤unu unutmad›¤›n› gösterdi. Türk iflçi ve emekçi-

leri, Karayalç›n ve partisi
SHP’yi niçin destekleyecekti
ki! Sonuçlar SHP’ye yüz ver-
mediklerini göstermedi mi?
Blokun simgesinin Karayal-
ç›n’›n, çat›s›n›n da SHP ol-
mas›n›n bu yenilgi de özel
bir sorumlulu¤u, pay› yok
mudur? Neden gizlenir bu?
SHP, DGB’de yer alan parti
önderliklerine hegemonya-
s›n› kabul ettirmifl, fakat bu
partilerin kadrolar› ve taban›
SHP hegemonyas›n› sindire-
memifltir.

DGB’nin mimarlar› b›ra-
k›n yenilgiden ö¤renmeyi
tam tersine daha vahim bir
yönelimi derinlefltirmeye ça-
l›fl›yorlar: “Güçbirli¤i projesi
do¤ru bir seçenektir. Ancak
dar ve eksik kalan, tamam-
lanmayan bir seçenektir. Bu
projenin, kendini tamamla-
mam›fl olmas›, ANAP ve
CHP gibi partilerin de bu ya-

p›ya tafl›nmam›fl olmas›, marjinal kalmas›na yol
açm›flt›r. Birinci önemli faktör budur.” DGB’nin,
seçimlerde elde etti¤i baflar›s›z sonuça, “ANAP ve
CHP gibi partilerin bu yap›ya tafl›nmam›fl olma-
s›ndan” yaklaflmak vahim bir bakar körlük vaka-
s›n›n zuhur etti¤ini gösterir. CHP, ANAP, SHP ve
her kimlerse benzeri partilerle, ne için ve nas›l bir
güç birli¤i oluflturulacakt›r? Sonra bu güç birli¤i-
nin program› ne olacakt›r? Amac›n, ilkelerin,
program›n unutuldu¤u ve hatta muhataplar›n
kimli¤inin de unutuldu¤u bu aç gözlü yaklafl›m
olsa olsa, “birlik için birlik” olarak tarif edilebilir.
Hal böyle olunca yaflan›landan anlaml› dersler ç›-
kart›lmas›n› bekleyemezsiniz

“Güçbirli¤i’nin beklenilen sonucu almad›¤›
do¤rudur. Ancak bu, Birli¤in kendisinin yanl›fl ol-
du¤u anlam›na gelmemektedir.” Evet genel ola-
rak birli¤in yanl›fl oldu¤u anlam›na gelmez, ama
bu flekildeki bir birli¤i iflçi s›n›f› ve emekçilerin,
halklar›m›z›n kabul etmedi¤i anlam›na gelir, hem
de bal gibi gelir. Emekçiler, ezilenler flurada kal-
s›n bu flekildeki bir birli¤i bizzat güç birli¤ini ku-
ran partilerin kadrolar›n›n bile benimsedi¤i söyle-
nemez. Güç Birli¤i SHP hariç, içinde yer alan
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partilerin hiç birsinin kadrolar› aras›nda
yeni bir umut ve yeni bir enerji uyand›r-
mam›fl, tam tersine moral k›r›lmalara
neden olmufltur. 

En iyimser yorumla emekçiler, halk-
lar›m›z bu flekilde ki güç birli¤ini onaylamam›fl,
desteklememifltir.

Nedir, bu flekildeki bir güç birli¤inin ay›r›c›
özellikleri:

Sözcülü¤ünün, baflbakan yard›mc›l›¤› yapm›fl,
devletin bir muteber sosyal demokrat adam›na
teslim edilmesi, bu güç birli¤inin birinci ay›r›c›
özelli¤idir. Sermaye ve burjuva devletle sorunu
olmak flurada kals›n bilakis onlar›n güvenilir bir
adam›n›n güç birli¤inin bafl›na geçirilmesi, çok
iyimser bir yorumla sömürülenleri, ezilenleri, ser-
maye ve devletle, düzenle bar›flt›rma giriflimidir.
Demek ki, bu flekildeki birlik emekçilerin, sömü-
rülenlerin, ezilenlerin daha ileri ve güçlü bir mü-
cadele için birlik talebine yan›t vermedi¤i gibi,
dahas› ona terste  düflüyor. Çünkü birli¤i, güç ve
eylem birliklerini, cepheleflmeyi, devlet ve serma-
ye ile uzlaflmak için de¤il, tam da onlarla mücade-
le etmek için istiyor emekçiler, ezilenler ve halk-
lar›m›z.

Programs›zl›¤›, güç birli¤inin ikinci bir ay›r›c›
özelli¤idir. Mücadeleyi gelifltirme perspektifi ile
kurulmufl bir birlik olmad›¤› için, bir mücadele
program› da yoktur. Seçimlerde ne olursa olsun
bir araya gelmek için yap›lm›flt›r; emekçilerin,
ezilenlerin, halklar›m›z›n talepleri için de¤il. Güç
birli¤ini yapanlar›n yay›nlad›¤› seçim deklarasyo-
nu tutarl›l›k ve inand›r›c›l›ktan yoksundur. Onun
da ötesinde kötü bir parlamentarizm belgesidir.

Buradan da asl›nda güç birli¤inin üçüncü ay›-

r›c› özeli¤ine, parlamentarist çizgi gerçe¤i-
ne var›yoruz. Güç birli¤i, parlamentar zih-
niyete, yerel seçimlerle yerel iktidar›, genel
seçimler ile de genel iktidar› alaca¤›n› ilan
edecek denli derinlemesine saplanm›flt›r.

En az bunlar kadar önemli olan bir so-
run da güç birli¤i yapan taraflar aras›ndaki
iliflkinin eflitler aras› iliflki olup olmad›¤›-
d›r. Güç birli¤i eflit taraflar aras›nda de-

mokratik bir iliflki biçiminde
kurulmam›flt›r. DEHAP ve

SHP aras›nda kotar›c›
özel iliflki düzene¤i
bir yana, ne kadar giz-
lenirse gizlensin, ger-
çekte SHP bafltan sona
ayr›cal›kl› olmufltur.
Demek ki, olay hege-
monyan›n DEHAP ta-
raf›ndan SHP’ye tes-

lim edilmesinin de ötesindedir. Burjuvazinin SHP
etraf›nda klikleflmifl sosyal demokrat politikac›la-
r› burjuvaziden daha açgözlüdür. Ama tersinden
muhatab› olan söz konusu partiler de bir o kadar
kendilerine güvensiz.

“Seçim sonuçlar›ndan ç›kar›lacak en önemli
sonuç, Demokratik Güçbirli¤i’ne duyulan ihtiyaç
ve bunun mutlak anlamda sürdürülmesi gerekti-
¤idir” diyen yurtsever hareket, SHP Genel Baflka-
n› Karayalç›n’›n, “Güçbirli¤i yürüyecektir; ancak
her yap›n›n kendini anlay›fl ve yaklafl›m olarak
yeniden yap›land›rmas›na ihtiyaç var” belirleme-
sini onaylayarak, “bu aç›dan kapsaml› tart›fl›lmal›
ve ulafl›lacak sonuçlar üzerinden yeniden yap›lan-
mal›d›r.” sonucuna ulafl›l›yor.

Seçim sonuçlar›ndan, bu flekildeki bir güç bir-
li¤inin “mutlak anlamda”s› flurada kals›n sürdü-
rülmesi gerekti¤i sonucu bile ç›kmaz. Bu flekilde-
ki güç birli¤inin kaybettirdi¤i aç›k de¤il mi?
‹nan›l›r gibi de¤il, kaybettiren güç birli¤i niçin
sürdürülecek? Tabi, sürdürülebilecek mi o da ay-
r› bir konu! fiimdi Karayalç›n ve SHP, özellefltir-
meye, sendikas›zlaflt›rmaya, iflsizli¤e, yoksullu¤a,
AB ve ABD’ye emperyalizme karfl›, Kürt ulusunun
ulusal demokratik haklar› için vb. parlamento d›-
fl› mücadelede kendilerini aslanlar gibi, göstere-
ceklerdir! 

Güç birli¤inin yürüyece¤ini söyleyen Karayal-
ç›n’›n  “ancak her yap›n›n kendini anlay›fl ve yak-
lafl›m olarak yeniden yap›land›rmas›na ihtiyaç
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var.” de¤erlendirmesi olduk-ça önemlidir. Bu 
nas›l anla-fl›lmal›d›r? Karayalç›n, baflta kendisi 
ve SHP gelmek üze-re, kimin “anlay›fl ve yakla-
fl›m olarak” nas›l de¤iflip hangi biçimde 
yeniden yap›-lanmas› gerekti¤ini aç›kla-m›yor. 
Fakat Karayalç›n’›n öngördü¤ü “anlay›fl ve 
yak-lafl›m” de¤ifliminin di¤erleri-ni sosyal 
demokratlaflt›rma çabas›ndan baflka bir fley 
olamayaca¤›n› söylemek spekülasyon d›fl› bir 
durum-dur. Sosyal demokratlara eli-ni veren 
kolunu kapt›r›yor. Onlar piflkinlikle, olanda-
kinden elinde avucunda ne varsa hepsini 
istiyorlar. fiim-di yurtsever hareketi i¤difl

etmeyi kafalar›na koymufllar, onun da 
ötesinde karfl› taraf›n da buna aç›k oldu¤u 
kan›s›ndan cesaret al›yorlar.

Yukar›da üzerinde durdu¤umuz güç birli¤inin 
yenilgisinde rol oynayan etkenlere flu iki gerçe¤i 
de ayr›ca eklemeliyiz. Yurtsever hareket, yöne-
timde oldu¤u belediyelerde halk›n beklentilerini 
karfl›lamakta çok fazla baflar›l› olamad›¤› gibi,  da-
has› halk kat›l›m› ve halkla iliflkilerinin örgütlen-
mesi bak›m›ndan da doyurucu olamam›flt›r. Yer 
yer yaflanan aç›k baflar›s›zl›klar vard›r. ‹lerici güç-
ler için iflçi ve emekçilere, halklar›m›za güvenmek 
d›fl›nda bir ç›k›fl, bir ilerleme yolu yoktur.

Seçim sürecinin orta yerinde Kongre-Gel içeri-
sinde patlak veren krizin yol açt›¤› flaflk›nl›k yurt-
sever saflarda belirsizlikleri güçlendirmifl ve güç 
birli¤inin seçim yenilgisinde etkide bulunmufltur. 
Hareket, ABD politikalar›n›n yurtsever hareket ve 
Kongre-Gel üzerindeki etkilerini yans›t›r flekilde 
bir bölünme tehdidiyle karfl› karfl›ya kalm›flt›r. 
Kürt halk›n afl›lmaz birlik iste¤i, hatta bir bak›ma 
kadrolar düzeyinde gerçekleflmifl olan bölünmeyi 
de bertaraf etmifltir.

Yerel seçim sonuçlar›na bakarak yurtsever ha-
reketin çözülmekte oldu¤u gibisinden sonuçlar 
ç›kartman›n yanl›fll›¤›n› da burada belirtelim. ‹l-
kin durum 99 seçimlerinden oldukça farkl›d›r. Bu 
seçim, o zaman ve hatta 3 Kas›m 2002 seçimlerin-

de oldu¤u gibi bir kimlik ve irade beyan› 
gerilimi eksenine oturmad›. Her fleyden ön-ce de 
SHP hegemonyas›nda yap›lan güç birli¤i bunu 
önlüyordu. ‹kincisi, ayn› seçim sureci içerisinde 
Newroz kutlamalar› gerçekleflti. Bu-rada 
yans›mayan çözülmeyi on gün sonra ortaya 
ç›kartacak bir geliflme de yaflanmad›. Bilakis 
Kürt halk›n›n genifl kesimleri, hareketin birli
¤inin devam› konusunda çok duyarl› oldu¤unu 
ortaya koydu.

Yolumuz doğrudur 

Ezilenlerin sosyalist plat-formunun 
seçimlerde örgütledi¤i mücadele ve elde etti-

¤i sonuçlar oldukça anlaml›d›r. ESP seçim 
dene-yimi ayr›ca, bafll› bafl›na in-celenecektir. 
Fakat e¤er temel bir yan üzerinde burada 
durulmazsa bu yazı için kabul edilemez bir 
eksiklik olur.

ESP’nin yerel seçimlerde gelifltirdi¤i kendi 
gü-cüne ve emekçilerin, ezilenlerin gücüne 
güvene dayal› cüretkar devrimci taktik, yürüttü
¤ü siyasi kampanyan›n emekçilerden gördü¤ü 
ilgi kadar, kadro ve örgütlerde yaratt›¤› enerji, 
yarat›c›l›k ve üretkenlik taraf›ndan da do
¤rulanm›flt›r. 28 Mart seçimlerinde ezilenlerin 
sosyalist alternatifi, emekçilerde yaratt›¤› etki 
ve emekçilerden gördü-¤ü ilgi ile gerçek bir 
durum olarak yükseltilmifltir. 

ESP’nin de pusulas› olan marksist leninist 
komünist çizgi, iflçi s›n›f› ve emekçilerin, 
ezilenlerin devrim ve sosyalizm düflüncesine 
aç›k olduklar› öngörüsü ve inanc›na dayan›yor. 
Bir baflka anlat›mla devrimin güncelli¤i 
düflüncesi üzerine yükseliyor. Tekellerin 
propaganda ayg›tlar›n›n “Türkiye’nin sa¤a çekti
¤i” vb. biçiminde sürdürdü¤ü ideolojik/
psikolojik savafla karfl›n,  ESP’nin  yerel 
seçimlerde yürüttü¤ü siyasi kampanya, bir kez 
daha, iflçi s›n›f› ve emekçilerin, tüm ezilenlerin 
sosyalist ve devrimci ajitasyona oldukça aç›k ol-
du¤unu çarp›c› biçimde aç›¤a ç›kartm›fl, bu yön-
deki umutlu öngörüleri söz götürmez biçimde 
do¤rulam›flt›r. 
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Günümüzde politika sahnesinde iflçi s›n›f› ve
emekçiler ad›na iddialar ile çaba harcayan ilerici,
devrimci çevrelerde iflçi s›n›f› ve emekçilerin
“dikkate de¤er bir güç ve etkinlikle kendilerini
ortaya koyamad›klar›” vb. düflünceler oldukça
yayg›nd›r. Emekçi kitlelerin realize olan güç ve
etkinli¤ini dahi görmekten uzak bu yaklafl›mla-
r›n, iflçi s›n›f› ve emekçilerin, ezilen milyonlar›n
potansiyel gücünü pratik politikan›n sorunlar›
bak›m›ndan görebilmeleri de zaten beklenemez.

Seçim mücadelesi günlerinde ilerici hareket
içerisinden ESP’ne yöneltilen ideolojik hücumlar-
dan birisi özellikle ilgi çekiciydi. Kaç oy alacaks›-
n›z diyordu birisi sa¤dan de¤eri güya soldan sal-
d›ran iki çevre. Sa¤daki, kaç oy al›yorsunuz,
gücünüz ne ki diyerek SHP kuyrukçulu¤unu ge-
rekçelendirirken, di¤eri ise gücünüzün s›n›rl›l›¤›-
n›n aç›¤a ç›kmas› devrimci hareketi zay›f gösterir,
bu yapt›¤›n›z sorumsuzluktur, demeye getirerek,
seyircili¤ini politika d›fl›l›¤›n›, apolitikli¤ini ge-
rekçelendirmeye çal›fl›yordu. Kendi gücüne ve
kitlelerin gücüne güvendi yaflad›klar› ortak so-
run. Güçlerinin s›n›rl›l›¤›ndan ziyade bu gerçe¤in
kitleler taraf›ndan bilinmesinden, yani kitlelerden
korkuyorlard›. 

‹ster yasalc› reformizm, parlamentarizm vb.
biçimindeki kuyrukçuluk isterse doktriner, dog-
matik ya da de “sol” devrimci lafazanl›k olarak
kendini gösteren seyircilik, politika d›fl›l›k biçi-
minde aç›¤a ç›ks›n, ilerici hareket içerisinde kar-
fl›t uçlarda yer alan bu iki temel e¤ilim kesin kes
emekçilere yabanc›laflma ve güvensizlik üzerine
yükselmektedir. Bu emekçilerin de¤il, emekçiler
ad›na kendini iddia sahibi gören ilgili parti, grup
ve çevrelerin sorunudur. Burada özellikle ilerici
devrimci hareketin yak›c› biçimde ihtiyac›n› duy-
du¤u devrimci yenilenmenin temel bir çizgisinin
emekçilere, ezilenlere gitme tarz ve kararl›l›¤›
taraf›nda belirlenece¤i gerçe¤ini vurgulamak is-
tiyoruz. Kendine dönüklükten kurtulma, emek-
çilere yabanc›l›¤›n› yenilgiye u¤ratma güç ve
yetene¤i olmayanlar›n bir geçmiflleri olabilir, ama
emekçiler ad›na bir geleceklerinin olmayaca¤›n›
söylemek kahinlik say›lmaz.
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Egemen s›n›flar yerel seçimlerde emekçilerin
r›zas›n› örgütlemek ve kendi aralar›nda bir dö-
nemli¤ine belediye rantlar›n› kimin da¤›taca¤›n›
ve belediye arpal›klar›n› kullanaca¤›n› kararlaflt›r-
mak, o arada demokrasi komedisinin yeni perde-
lerini sahnelemek istiyorlard›. Egemen s›n›flar ile
üstelik onlar›n kendi sahas›nda hegemonya mü-
cadelesi yürütülecekti. Marksist leninist komü-
nistler seçimler döneminde siyasi mücadelenin
örgütlenmesinde az›msanamaz deneyim birikimi-
ne sahip olmalar›na karfl›n, yine de yerel çal›flma
alanlar›nda ço¤unlukla dolays›z flekilde deneyim
sahibi de¤ildi. Mücadele tamamen efletsiz koflul-
lar alt›nda sürecekti.

‹ndirgemenin tafl›d›¤› bütün mahzurlara kar-
fl›n taktik hareket plan›n›n dayanaklar› flu yal›n
gerçeklere indirgenebilir: 

‹flçi s›n›f› ve emekçiler, ezilenler örgütsüz ve
devrimci önderlikten yoksun olduklar› için zay›f-
t›lar. 

Di¤er nedenleri ne olursa olsun, devrimci hare-
ket ve devrimci önderlik iddias›ndaki yap›lar ise,
iflçi s›n›f› ve emekçilerden uzak, kopuk olduklar›
için, zay›f ve güçsüzlerdi.

Bunlardan ç›kan sonuç; devrimcilerin bütün

güç ve imkanlar›yla kitlelere gitmeleri, ama mutla-
ka devrimci kalarak gitmeliydi. ‹flçi s›n›f› ve emek-
çilerin, ezilenlerin politik bak›mdan güçlenmesi,
devrimci hareketin geliflmesi muhakkak bu süre-
cin itici gücü olmay› baflaran yap›lar› da öncü güç-
ler olarak gelifltirip, güçlendirecekti. Bütün bunlar,
elveriflli bir an›n tüm imkanlar›ndan hakk›yla ya-
rarlanmak üzere ve hatta haz›r kuvvetlerin olanak-
lar›n›n s›n›rlar›n zorlayarak en genifl kapsaml› ha-
reket plan›n›n gelifltirilmesini koflulluyordu.
Gerçekten de bu mücadele biçimi ve alan› söz ko-
nusu oldu¤unda devrimci hareketin tarihi bak›-
m›ndan en genifl hareket plan› baflar›yla gelifltirildi. 

Somut olarak 3 Kas›m genel seçimleriyle k›-
yasland›¤›nda, ortaya ç›kan durum hareket plan›-
n›n geniflleme çap› bak›m›ndan hakikaten çarp›c›-
d›r. 3 Kas›m’da ancak 5 ilde 7 aday gösterilerek
mücadele örgütlenmiflken, bu kez 23 il ve ilçede
aday gösterilerek, yani birkaç misli daha genifl
alana yay›lm›fl olarak seçimler dönemindeki s›n›f
mücadelesi, merkezi düzeyde örgütlendi. 

Kuflkusuz taktik hareket plan› politik bir ileri
at›ml› öngörüyordu. Ancak bu bir örgütlenme
hamlesi zemininde baflar›labilirdi. Gerçekten de,
seçimlerde s›n›f mücadelesinin örgütlenmesi kap-
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sam›nda genifl çapl› bir ör-
gütlenme hamlesiydi, baflar›-
lan. 

Politik ileri at›l›m ve ör-
gütlenme hamlesi, öylesine
somut ve gerçek bir durum-
du ki, Marksist leninist ko-
münistler bir anda taktik bir
kuvvet olarak göründüler.
Çünkü, seçimlerde mücade-
leyi belli bafll› merkezlerde
örgütlemeyi ve belli bafll›
merkezlerde bir kitle ajitas-
yon örgütü olarak kendileri-
ni ortaya koymay› baflard›-
lar. Belki de flunun özellikle
vurgulanmas› gerekir, yasal
bir siyasi parti örgütlenmesi-
ne dayanmaks›z›n seçimler-
de siya mücadelenin bu çap-
ta/genifllikte örgütlenmesi
deneyimini ESP baflard›.

Elde edilen bu örgütsel
ve siyasi düzey ile, son bir-
kaç y›ld›r devrimci ak›l ve
iradeyle örülen kitlelere gitme çizgisinde yeni bir
düzeye ulafl›ld›. Devrimci eylem, devrimci akl›
berraklaflt›rd›. “Kitlelere hücum” parolas›ndan,
“Kitlesini arayan öncü” formülüne ulafl›lmas› bu-
nun somut bir tezahürüdür.  Burada komünist
öncünün kitlesini aray›fl›n›n iflçi s›n›f›n›n ve ezi-
lenlerin saflar›nda bir karfl›l›¤›n›n oldu¤u gerçe¤i-
nin, bizzat gelifltirilen sosyalist kitle ajitasyonu
çal›flmas›yla aç›¤a ç›kar›larak do¤ruland›¤›n›n da
mutlaka eklenmesi gerekir.

Sosyalizmin meşruiyeti
ESP’nin gelifltirdi¤i seçim mücadelesi, bizzat

bu çal›flmay› yürüten kadrolarda büyük bir enerji
aç›¤a ç›kard›. Bu enerjinin nas›l uyand›r›ld›¤›
önemli bir soru asl›nda. Kuflkusuz, bunun teme-
linde son birkaç y›ld›r komünist çal›flman›n elde
edilen baflar›lar temelinde ilerleyen bir rotaya so-
kulmas›, keza bunun kadrolarda yaratt›¤› özgü-
ven ve komünist öncüye güven, inatla gelifltirilen
iflçi s›n›f› ve  emekçilere, kitlelere güven çizgisi
duruyor. Fakat bu büyük enerjinin oluflumu daha
temel bir baflka gerçekle de iliflkilidir. Komünist
öncü, 20. yüzy›l›n sonu ve 21. yüzy›l›n bafl›nda
içinden geçmekte oldu¤umuz tarihsel koflullar al-

t›nda, sosyalizmin meflruiye-
ti için mücadeleyi bafll› bafl›-
na önemli bir sorun ve görev
olarak kavr›yor. Elbetteki bu
yaln›zca seçim döneminin
de¤il, çözümü devrimci ça-
l›flman›n her an›na içerilme-
si, ifllemesi gereken temel
bir sorun ve görevdir. 

Sosyalizmin meflruiyeti
için mücadeleyi ilkin dev-
rimci kadrolar›n, aktivistle-
rin flahs›nda kazanmak gere-
kiyor. Çünkü, bizzat
sosyalizmin meflruiyeti için
mücadelenin sorumlulu¤u-
nu tafl›yacak güçlerde dev-
rimci enerji bo¤ulmas›na yol
açan  kafa kar›fl›kl›klar›, so-
rular, belirsizlikler, inanç k›-
r›lmalar› vb. yads›namaz
gerçeklerdir. Adeta bir çifte
kimliklilik durumu, bir kim-
lik bunal›m›, “sosyalistlerin
sözleri ile eylemlerinin tu-

tarl› olmamas›” durumu görülmektedir. K›sacas›
iç zafiyetin temizlenmesi,  emekçiler aras›nda sos-
yalizmin meflruiyeti mücadelesini kazanman›n
önkofluludur. Sosyalizmin meflruiyeti mücadele-
sinde kadrolar›n kazan›lmas›n›n, kuflkusuz teorik
bir yan› da vard›r. Ama bu sorunu yine de en ni-
hayetinde devrimci eylem çözebilir. Seçimlerde
politik savafl›m›n aç›k sosyalist ajitasyon üzerine
kurulmas›, ideolojik bir savafl ilan› olarak, yaln›z-
ca komünist öncüyü bütün di¤er güçlerden ay›r-
mad›, ayn› zamanda, komünist öncünün kendi
kuvvetlerini ideolojik bak›mdan s›navdan geçirdi.
Emekçiler aras›nda sosyalist ayd›nlatma çal›flma-
s›n› yürüten, sosyalizmin hakl› ve meflru, gerekli
ve kaç›n›lmaz oldu¤unu anlatan, sosyalizm için
mücadeleye davet eden kadrolar, ayn› zamanda
kendi kafalar›ndaki sorular› da aflt›lar. Sosyalizme
ba¤l›l›klar›na su verdiler. 

Seçimler döneminde yürütülen mücadelede
aç›¤a ç›kart›lan muazzam enerji, her fleyden önce
tam bir kararl›l›kla gelifltirilmekte olan sosyaliz-
min meflruiyetine inanç ve güvenden do¤mufltur.
Sosyalizmin meflruiyeti bilinci ve inanc›, kadro ve
aktivistleri hem özgürlefltirici olmufl ve hem de
kendilerine inançlar›na  güç vermifltir. Ancak, yu-
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kar›da iflaret etti¤imiz gibi, kolektife güven,
emekçilere güven, hakl›l›k ve do¤ruluk bilinci,
yapt›¤›na inanmak, vb. bu büyük devrimci enerji-
ye kaynakl›k etmifltir. Sosyalizmin meflruiyeti için
mücadele, elbetteki iflçi s›n›f› ve emekçiler aras›n-
da kazan›lacakt›r. Ancak devrimci eylemin her
ad›m›, kadro ve kolektifleri buna haz›rlad›¤› ölçü-
de, görevini tam yapm›fl say›l›r. 

Dövüşe dövüşe yürümek
ESP’nin seçimlerde gelifltirdi¤i mücadelenin

bütün di¤er kuvvetlerden farkl› bir yan›, yaflanan
say›s›z gözalt› ve tutuklamalar olmufltur. Bu ka-
dar çok gözalt›, ESP’nin bizzat seçimlerde örgüt-
ledi¤i bu mücadeleyle ezilenlerin politika yapma
hakk›n› difle difl savundu¤u, fiilen bu alan› dev-
rimci kuvvetlere açmaya çal›flt›¤› anlam›na gelir.
Ancak, bu kadar çok gözalt› ESP’nin mücadele
tarz›n›n seçim mücadelesine kat›lan bütün di¤er
kuvvetlerden farkl› oldu¤unu da aç›¤a ç›kartmak-
tad›r. Bu fark nedir?

ESP’nin seçimlerde gelifltirdi¤i mücadele hatt›
her ne kadar burjuva yasalar›n istismar›n› da kap-
s›yor olmas›na karfl›n, esasen fiilen kendi gücüne
dayanarak, kendi önünü açarak meflru bir hatta

ilerlemeye dayan›r. Meflru mücadele çizgisidir bu.
Burjuva yasalar› istismar eder, kullan›r, ama ya-
salc› de¤ildir. Zaten, bu kadar çok gözalt› olmas›-
n›n gerçek sebebi de buradad›r. ESP, parlamento-
dan devrimci amaçlarla yararlanma takti¤ini
seçimler dönemine uyarlayarak bu alan›n devrim-
ci takti¤ini infla etmektedir. 

Bu kadar çok gözalt› kadrolarda gerileme ve
y›lg›nl›klara neden oldu mu? Sorusu da yayg›n bir
merak konusudur. Hay›r, gözalt›lar kadrolarda ne
gerilemeye, ne de y›lg›nl›¤a, neden olmufltur.
Kadrolar, yapt›klar› fleyin hakl›l›¤›na, do¤rulu¤u-
na ve meflruiyetine inançtan, büyük bir güç alm›fl-
lard›r. Gözalt›lar bilemifl ya da çeliklerine su ver-
mifltir. Öyle ki, kadrolar› yormam›flt›r bile. 

Afiflleme yaparken ya da bildiri da¤›t›mda,
kahve konuflmas› akabinde ya da valili¤e dilekçe
verilirken, her ad›mda karfl›lafl›lan engeller, sald›-
r›lar bütündeki dayan›flma ve mücadeleyle yan›t-
land›. Sald›r›lar›n olabildi¤ince har alanda politik
mücadelenin konusu haline getirilmesi, bir karfl›
hareketle yan›tlanmas› tarz› bütünde hareketin
ruhi flekillenme birli¤ini pekifltirdi, farkl› kentler-
deki kolektiflerin ve militanlar›n ortak moral fle-
killeniflini pekifltirdi. Sald›r›lar mücadeleyle ya-
n›tland›.   

Burada yeri gelmiflken, seçim mücadelesinin
ESP bak›m›ndan büyük bir ideolojik kazan›m ol-
du¤unu vurgulamal›y›z. Çünkü, kadrolar yürüt-
tükleri kolektif eylemden ve kitlelerle iliflkileniflin
ortaya ç›kard›¤› devrimci gerçeklikten büyük bir
ideolojik güç alm›fl, sosyalizme-devrime, parças›
olduklar› öncü kolektife güven ve inançlar› pekifl-
mifltir.

Niceliklerin geometrik büyümesi

ESP’nin seçimlerde yürüttü¤ü mücadelenin bir
örgütsel ve siyasal hamle oldu¤una iflaret etmifl-
tik. Bunun baz› göstergelerine de¤inmek gere¤i
duyuyoruz. Bunlar, her fleyden önce kitle ajitas-
yonunda kullan›lan araçlar›n niceli¤iyle ilgili.
Kitlesini arayan öncünün araçlar›n› ço¤altmas›,
araçlar›n›n ulaflt›¤› alan› geniflletmesi, iddialar›-
n›n gere¤idir. Bu aç›dan ele ald›¤›m›zda, 28 mart
yerel seçimleri döneminde, kitle ajitasyon araçla-
r›n›n kullan›m›nda daha önce elde edilmifl nicelik
s›n›rlar›n›n afl›lmas› dikkate de¤erdir. Birkaç ör-
nek vermek gerekirse:

Afifller; birkaç y›l önce binlerle say›l›yordu.
Sonra onbinlerce afifl kullan›lmaya baflland›. fiim-
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di yüzbinlerce afiflden söze-
diyoruz. 

Bildiriler; için de, benzer
bir geliflmeden sözedilebilir.
Önce onbinlerce bas›l›yordu
sonra, merkezi bildirilerin
80-100 bin bas›ld›¤› bir dö-
nem oldu. fiimdi ise, rakam
ikiye katland›. 

Yerel seçimler öncesinde
yaz›l› ve bas›l› araçlar yüz-
binlerle say›l›yordu, flimdi
birbuçuk milyon s›n›r›na da-
yan›ld›. Kuflkusuz bu ra-
kamlar, onbinlerce emekçi
dikkate al›nd›¤›nda hala çok
küçük kalmaktad›r. Ama bir
geliflme sürecinin anlafl›lma-
s› bak›m›ndan çarp›c›d›r.
Kitle ajitasyonunu örgütle-
me yetene¤inin geliflimini
gösteren veriler olarak da
kitlelere gitme kararl›l›¤›n›
yanst›c›lar› olarak da önem-
lidir.

Ajitasyon araçlar›n›n çeflitlili¤i; bunlar uygun
kombinazonlarla birlefltirildi¤inde, ajitasyonun dö-
nüfltürücü-vurucu gücünü etkilemektedir. Bu ba-
k›mdan, araçlar›n ço¤alarak zenginleflmesi de,
önemli bir unsurdur.

Pankart kullan›m›, bayrak, önlük, ses cihazla-
r›, CD, kaset kullan›m›; hemen tüm mücadele
alanlar›nda bütün bu araçlar›n devreye sokulmas›
yürütülen kitle ajitasyonunun etkinli¤inin anla-
fl›lmas› bak›m›ndan ve her bir alan›n kitle ajitas-
yonunu örgütleme gücünün gelifliminin gösterge-
leri olarak anlaml›d›r. 

Araçlar›n içerik ve biçimi, öncünün kitlelerle
iliflkilenifli bak›m›ndan önemi özellikle kitlelere
gidildi¤i, iliflkiye geçildi¤i ölçüde somutlaflmakta-
d›r. Kuflkusuz her halükarda, içeri¤e en büyük
özenin gösterilmesi gerekir. Biçim, içeri¤i tafl›ma-
ya, anlafl›lmas›n› kolaylaflt›rmaya uygun olmal›,
esas olarak öncünün arad›¤› kitlesinin görüfl aç›-
s›ndan düzey, istek ve beklentileri bak›m›ndan
düflünülmelidir. Bu bak›mdan, özellikle uzun bil-
dirilerin çok da ifllevli olmad›¤›n›n mutlaka dik-
kate al›nmas› gerekir. ‹çerik yönünden de, konu
ve amac› bak›m›ndan da kendini s›n›rland›rmay›
baflard›¤› ölçüde, somut ve etkili olmaktad›r. 

Ayr›ca üzerinde durul-
mayaca¤› için de¤iflik mü-
cadele biçimlerinin dönem
içinde kullan›m›nda ki iler-
lemeye de, burada dikkat
çekmekte yarar var. Bu ba-
k›mdan özellikle kendi güç-
lerine dayanarak mitingler
örgütleme yetenek, cüret ve
deneyimi bak›m›ndan
önemli bir kazan›m elde
edilmifltir. Miting kaç kifliy-
le örgütlenir, flu kadar ki-
fliyle miting mi örgütlenir
vb. önyarg›lar k›r›lm›flt›r.
Bu türden önyarg›lar›n esa-
sen politik cesaret zaafiyeti-
ni yans›tt›¤› ve pasiflefltirci
rol oynad›¤› da aç›¤a ç›kar-
t›lm›fl, devrimci cüret bura-
da da kendisini göstermifl-
tir. Kimilerinin güçsüzlük
olarak gördü¤ü birkaç yüz
kifliyle miting örgütlemek,
tersine çevrilerek devrimci

cüretin, devrimci meflruiyetin gösterisine, mey-
dan okumaya dönüfltürülmüfl, gerçeklefltirilen
mitingler, kitle ajitasyonunu örgütleme araçlar›
olarak etkin biçimde kullan›lm›fllard›r. 

Oy istemekten daha doğal ne 
olabilir ki

Kullan›lan her mücadele biçiminin bir iç yap›s›
vard›r. Bu seçimlerde yürütülen s›n›f mücadelesi
için de böyledir. Seçimler, s›n›f mücadelesinin bir
an›d›r ve seçimlere kat›larak yürütüldü¤ünde mü-
cadele, al›nan oylar bir de¤er ifade eder. Oy say›la-
r› hem kitlelerle iliflkileniflin bir güç ölçümüdür,
hem de geliflmenin izledi¤i seyri yans›tan deyim
uygunsa istatistiksel bir gösterge. Bu nedenledir
ki, seçimler dönemde yürütülen mücadelenin bir
bütün olarak görülmesi, bütünlüklü biçimiyle
kavranmas› sorunu hala vard›r. Komünist hareke-
tin bu alandaki deneyleri az›msanmayacak düzey-
de olmas›na ra¤men, hala bu mücadeleyi bütün
yönleriyle örgütlemekte ve kavramakta s›n›rl›l›k-
lar yaflanmaktad›r. Oy istemek ve oy say›s›n›
mümkün olan en ileri düzeye ç›kartman›n gerekti-
¤i kadar önemsenmemesi ya da ihmali, böyle bir
durumdur. En genifl alanda yürütülen, olabildi-
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açarak meşru bir hatta iler-
lemeye dayanır. Meflru 
mücadele çizgisidir bu. 
Burjuva yasalar› istismar 
eder, kullanır, ama yasalı 

değildir. Zaten, bu kadar çok 
gözaltı olmasının gerçek 

sebebi de
buradadır. 



¤ince güçlü kitle ajitasyonunun ulaflmas› gereken
sonuçlardan birisi, emekçiler aras›nda yaratt›¤› et-
kiyi oy gücüne dönüfltürmektir. Bir yandan seçim-
lerde, seçimlere kat›larak mücadeleyi örgütleyip,
öte yandan da ayn› zamanda “bizim için oy önem-
li de¤il”, “bizim için kazanmak önemli de¤il” gibi
yaklafl›m ve düflüncelerle hareket etmenin iler tu-
tar yan› yoktur. Emekçilerden oy almak, emekçi-
lerle kurulan iliflkinin bir biçimidir. Bütün di¤er
biçimler gibi, asla küçümsenmemesi gerekir. Hat-
ta, bizim tarihsel koflullar›m›z alt›nda, emekçilerin
devrimcilere, sosyalistlere oy verme al›flkanl›¤›n›n
olmad›¤› dikkate al›nd›¤›nda daha da önemsenme-
lidir. 

Emekçilerden oy istemek, emekçileri burjuva
partilere oy verme al›flkanl›¤›ndan koparmak
önemlidir. Bu yolda harcanacak çabalar›n asla kü-
çümsenmemesi gerekir. Oy istemek ve al›nan oy
say›lar›n› yükseltmek ve dahas› kuflkusuz sand›k-
ta kazanmak da hesaplar›m›z aras›nda olmal›d›r.

‹ster reformist yasalc› isterse doktriner, apoli-
tik seyirci konumda olsunlar  muar›zlar›m›z›n, iki
uçtan bize kafl› sürdürdükleri ideolojik mücadele-
de ald›¤›m›z oy say›lar›n›n düflük oluflunu önemli
bir veri olarak  de¤erlendirmeleri de sorunun öne-
minin anlafl›lmas› bak›m›ndan anlaml› olabilir.

Gelişmenin bir çizgisi yerelleşme
Seçimlerde örgütlenen mücadele, merkezi bir

koordinasyonun flemsiyesi alt›nda yap›s› gere¤i
kuvvetlerin yerelleflmesini gerektiriyordu. Merke-
zi bir plan ve merkezi bir koordinasyon elbetteki
vard›; ama ayn› zamanda, yürütülecek mücadele
kaç›n›lmaz bir flekilde her bak›mdan yerel düzey-
de ele al›nmak, planlanmak ve örgütlenmek zo-
rundayd›. Hareketin birikmifl deneyimleri ve bun-
lar üzerinde yap›lan tart›flmalar sa¤lam bafllang›ç
noktalar›yd›. Ama tüm yerel çal›flmalar bunlardan
esinlenerek somut bir flekle kavufluyordu. 

Seçimlerde örgütlenen mücadelenin üstün
yanlar›ndan birisi, mücadelenin örgütlendi¤i her
bir alanda ESP etraf›nda Marksist leninist komü-
nistlerin yerelde politik bir odak olarak kendileri-
ni göstermeleri oldu. Bu ayn› zamanda yerel çal›fl-
malar bak›m›ndan bir örgütlenme/örgütleme
hamlesiydi de. Kuvvetlerin da¤›n›k ve örgütsüz ol-
du¤u pek çok alanda dönemden ve durumdan ör-
gütlenme hamlesi için lay›k›yla yararlan›ld›. Belir-
li kuvvetlerin örgütlenmenin zay›f ya da geri
oldu¤u alanlara seferber edilmeleri ayn› zamanda

tarz› zenginlefltiren bir unsur olarak da önemliydi. 
Seçim mücadelesi, kuvvetlerin yerelleflmesin-

de önemli bir hamle oldu¤u kadar ayn› zamanda
yerel merkezlerin s›n›rl›l›klar›n›, eksikliklerini,
yetmezliklerini aç›¤a ç›kartarak hangi yönde ge-
liflmeleri gerekti¤ini de gösterdi. Burada özellikle
vurgulanmas› gereken, yerel çal›flmalar›n politik
bak›mdan kendine yetme yönünde gelifltirilmesi,
git gide gerek politik ve gerekse örgütsel bak›m-
dan yerel düzeyde kendine yeten bir yap› haline
gelmesinin sa¤lanmas›d›r. Önümüzdeki süreç,
kuvvetlerin ilerleyiflinin ayn› zamanda böyle bir
hattan olaca¤›n› da aç›¤a ç›karm›flt›r. 

Aktivist toplantıları 

Aktivist toplant›lar› seçim mücadelesinin ör-
gütlenmesinin çok etkili forumlar› olarak büyük
bir rol oynad›lar.  Daha önceki bir çok deneyim-
ler, aktivist toplant›lar›n›n politikalar›n infla edil-
mesinde ve örgütlenmesindeki rolünü aç›¤a ç›-
kartm›flt›. Bu bak›mdan, kölelik yasalar›na karfl›
mücadele, 2002 3 kas›m seçimleri ve keza emper-
yalist savafla karfl› mücadele döneminin deneyim-
leri vard›. Ancak, bu dönemde aktivist toplant›la-
r› daha sistematik tarzda kullan›larak
genellefltirildi. 

Aktivist toplant›lar› oluflturulmufl politikalar›n
kavrat›lmas› gibi bir ifllevin yan› s›ra, fakat bun-
dan daha çok, kadro ve aktivistlerin politikalar›n
inflas›na kat›l›m›n›n kolektif bir formu olarak rolü
büyüktür. Bu bak›mdan, bir örgütlenme ve politi-
ka üretim formu olarak, aktivist toplant›lar›n›n
kullan›m›nda, deyim uygunsa at› araban›n önüne
ba¤lamal›y›z. Yani, daha süreçlerin bafllang›ç
noktas›nda politikalar infla edilirken, aktivist top-
lant›lar›n›n örgütlenmesi sadece kadrolar›n politi-
ka inflas›na kat›l›m› bak›m›ndan de¤il, ayn› za-
manda infla edilecek politikalar›n bilinçli
uygulay›c›lar› olarak, haz›rl›klar› ve politik e¤i-
timleri bak›m›ndan da oldukça yerinde ve anlaml›
olur. Merkezden planlanm›fl biçimde, aktivist
toplant›lar› formunun kullan›lmas›, politik mer-
keziyetçili¤in güçlenmesinde, bütünde yön tutar-
l›l›¤›, tarz birli¤i ve ortak flekillenme bak›m›ndan
önemli bir rol oynamaktad›r. 

Aktivist toplant›lar›n›n devam› kabul edilebi-
lecek biçimde, merkezi düzeyde örgütlenen tem-
silciler toplant›lar›na, deneylerin birlefltirilmesi
ve genellefltirilmesi bak›m›ndan oynayaca¤› ol-
dukça anlaml› rol nedeniyle burada dikkat çekil-
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mesi gerekir.
Aktivist toplant›lar›, ayn› zamanda kadrolaflma

çal›flmas›n›n özel bir biçimde sürdürülebilmesinin
bir formu olarak da kullan›lmal›d›r. Özellikle daha
çarp›c› bir flekilde 3 Kas›m seçimleri döneminde
uyguland›¤› biçimiyle, belirlenmifl güncel politik
e¤itim konular›nda, haz›rlanm›fl propagandistle-
rin e¤itim amac›yla düzenlenmifl toplant›lara gön-
derilmesi, oldukça gelifltirici oldu¤u gibi, aktivist-
lere özgüven kazand›rmakta, enerjilerini misliyle
büyütmektedir. Bu deneyimler de göz önüne al›n-
d›¤›nda yerellerin e¤itim amaçl› aktivist toplant›-
lar›n› örgütlemede gerekli çabay› göstermede ye-
tersiz kald›klar›n›n alt› çizilmelidir. Burada
özellikle karfl›m›za e¤itmen, propagandist kadro

aç›¤› bir sorun olarak ç›kmaktad›r. Mükemmeli-
yetçi yaklafl›mlarla da birleflti¤inde tam bir çözüm-
süzlük ç›kmaz›na saplan›lmaktad›r. Oysa, bu so-
run yerel yap›lar›n güç ve imkanlar›yla en küçük
zaman kaybedilmeksizin hemen ve derhal çözüle-
bilir ve çözülmelidir. Yap›lacak fley, belli kadrola-
r›n propagandistler olarak ayr›lmas›, bu kadrola-
r›n kendilerini e¤itmeleri için gerekli koflullar›n
yarat›lmas› ve tamamen politik mücadelenin gün-
cel ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak e¤itim amaçl› aktivist
toplant›lar›ndan tutal›m da; seminer, panel, tart›fl-
ma vb. amaçl› toplant›lar›n düzenlenerek sürekli
çal›flt›r›larak da bu kadrolar›n pratik içerisinde ge-
lifltirilmesidir. 
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Siyasal ‹slamc›lar›n k›blesi neresidir? Bu soru-
ya yekpare bir yan›t vermek afl›r› bir genelleme ol-
sa da AKP ve etraf›nda toplanan e¤ilim aç›s›ndan
her hangi bir zorlamaya girmeksizin ABD cevab›-
n› verebiliriz. Hele de Erdo¤an’›n ‘ABD ç›karmas›’
ve sonras›nda kamuoyu gündemine tafl›nan Bü-
yük Ortado¤u Projesi’yle siyasal ‹slamc› çevrele-
rin iliflkilenifli üzerinden. Türkiye’deki siyasal ‹s-
lamc›lar›n ABD sevdas› AKP ekseniyle s›n›rl› da
de¤ildir. Biz Müslümanlar›n K›blesini Kabe ola-
rak bilirdik. Eminiz ki ‹slamiyetin vecibelerine
inanan ve bu do¤rultuda bir hayat sürdüren genifl
Müslüman nüfusun k›blesi hala Kabe’dir. Fakat
siyasal ‹slamc› AKP hükümeti ve menfaatini bu
hükümetle birlefltirmifl ‹slamc› çevreler, Müslü-
manlar›n k›blesini Washington’a çevirmekte pek
kararl›lar. 

Tart›flmas›z ABD’ci reflekse sahip AKP’nin hü-
kümete gelmesiyle, Türkiye’de siyasal ‹slam›n ç›-
kar ve menfaatlerini, ABD emperyalizminin böl-
gesel ve küresel stratejisiyle birlefltirmelerine te-
mel teflkil eden zemin kurulmufl oldu. Erdo¤an’›n
ABD ziyareti bu zeminde üstlenilecek siyasal mis-
yonun somutlanmas›nda önemli bir kilometre ta-
fl› özelli¤i tafl›yor. ABD emperyalizminin Ortado-

¤u’ya yönelik uzun süredir gelifltirdi¤i politika en
son ‘Büyük Ortado¤u Projesi’ (BOP) ismiyle so-
mutluk kazand›. Elbette bu proje içerisinde, 50
y›ld›r bölgede ABD ç›karlar›n›n bekçili¤ini yapan
Türk devletine de önemli roller düflecekti. Proje-
nin ve Türkiye’nin üstlenece¤i misyonun esas› or-
taya ç›km›fl olsa da, proje kadar Türkiye’nin mis-
yonunda henüz tam olarak somutlanm›fl de¤il.
Erdo¤an’›n ABD ziyareti bu bak›mdan ‘tarihsel-
dir’. Beyaz Saray’da ‘a¤›r misafir’ a¤›rlama görünü-
mü ve bunu güçlendiren gerekli jestlerden de ka-
ç›n›lmam›fl olmas› bu tarihselli¤in kan›t› niteli-
¤indedir. Bu sefer gezinin reklam›n› yapma ifli de
yüz k›zart›c› bir flekilde di¤er medyan›n yan›nda
esas olarak ‹slamc› bas›na düfltü. Ne de olsa devir
onlar›n devri, süreçte en fazla onlar› ön plana ç›-
kar›yor. 

U¤ur Ziyal’in söylemiyle ziyaretin ‘baflar›’s›n›n
sonuçlar› esas olarak 6 ay sonra görülecektir!
Tezkere kriziyle oluflan ‘en derin güven bunal›m›’
daha bir y›l dolmadan afl›lm›fl, yeni bir sayfa aç›l-
m›fl, iliflkiler yeni bir zeminde tesis edilmifltir. Ne
ki, iflbirlikçilikte sa¤lanan ‘baflar›’n›n anlafl›lmas›
için 6 ay geçmesine bile gerek kalmadan, Erdo-
¤an’›n daha ABD’de Ortado¤u’ya ‘model ülke’,
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Siyasal ‹slam›n K›blesi
Ya da

Büyük Ortado¤u Projesi



Kafkaslar ve Hazar havzas›-
na aç›lmada da ‘köprü’ rolü
üstlenme yönlü aç›klamala-
r›, aç›lan yeni sayfan›n içeri-
¤i kadar, iflbirlikçiler aç›s›n-
dan baflar›n›n ne anlama gel-
di¤ini de göstermifltir. 

ABD gezisi, siyasal ‹slam
ve Erdo¤an hükümetine içe-
ride asker-sivil bürokrasiyle
iktidar mücadelesinde avan-
taj ve meflruiyet sa¤lamas›
bak›m›ndan da önemlidir. 3
Kas›m seçimleri sonras› Öz-
kök’le görüflebilmek için
Wolfowitz’den mektupla
yard›m isteyen Erdo¤an’›n
meflruiyeti, ABD nezdinde
aramas›nda flafl›lacak bir fley
yoktur. Kald› ki bu sadece
Erdo¤an’a özgü bir durum
da de¤ildir. Kurulan bütün
hükümetler, ABD deste¤ini
meflruiyetin ön flart› olarak
kabul etmifllerdir. Tezkere
krizi sürecinde ABD’nin “gerekli önderlik rolünü
oynamad›” diyerek generalleri iflaret etmesi, Tür-
kiye ve bölgeye dönük projeleri bak›m›ndan ‘›l›m-
l› ‹slam’c› AKP’yi daha rantabl bir araç olarak gör-
mesi, dahas› iliflki zeminini geleneksel asker ekse-
ninden AKP eksenine do¤ru kayd›rmas›; AKP’nin
iktidar mücadelesi ve meflruiyetinde çok önemli
bir avantaj sa¤lamas› anlam›na geliyor. 

‹slamc› AKP hükümeti ABD’nin Büyük Orta-
do¤u Projesi’ni (BOP) cansiperane savunuyor.
Bunu herhangi bir flekilde gizleme ihtiyac› duy-
maks›z›n ifade ediyor, projede rol üstlenmek isti-
yor, kendi projesi olarak benimsiyor. Konuyla il-
gili yaz› yazan bütün yazarlar, hükümetin bu pro-
jeyi sahiplendi¤i ve önemli bir aktörü olmay› iste-
di¤i konusunda hemfikirler. Erdo¤an, “BOP kap-
sam›nda Diyarbak›r’›n Ortado¤u’nun y›ld›z›” ola-
ca¤›n› müjdeliyor. Diyanet ‹flleri Baflkan› Ali Bar-
dako¤lu ‘›l›ml› ‹slam’ ve ‘Türkiye modeli’ kapsa-
m›nda ABD’nin ulusal Güvenlik Konseyi ile gö-
rüflmeler yapmaya haz›r olduklar›n› belirtiyor. Yi-
ne Erdo¤an Cidde’de Arap-‹slam toplumuna
BOP’u anlat›yor, bu eksende ‘de¤iflim’ ça¤r›s› ya-
p›yor ve kendilerinin proje kapsam›nda önemli
rol üstleneceklerini ifade ediyor. Öncesinde de A.

Gül ve Sezer taraf›ndan Tah-
ran ve Malezya konuflmala-
r›nda benzer de¤iflim ça¤r›-
lar› yap›yor. E. Edelman
yüzlerce ‹slamc› vak›f ve
derne¤i bir arada tutan Gö-
nüllü Kültür Teflekkülleri ile
BOP kapsam›nda görüflme-
ler yap›yor, Ankara’da ‘Hiz-
bul Tahrin ve Hilafet’ top-
lant›lar› düzenleniyor vs.

Bütün bunlar Türk bur-
juva devleti ve siyasal ‹slam-
c›lar›n proje kapsam›nda ha-
z›rlanmas›, rolünün netleflti-
rilmesinde önemli mesafeler
kat edildi¤ini gösteren olgu-
lard›r. Kald› ki bu haz›rl›k
Erdo¤an’›n ABD gezisiyle
bafllayan bir fley de de¤ildir.
Daha çok önecelerden
ABD’nin “›l›ml› ‹slam” mo-
deli dahilinde AKP’nin
“›l›ml› ‹slamc› kimli¤inin
önemi”, deyim uygunsa cuk

oturdu¤u tespitleri yayg›nca yap›lmaktayd›. Bir-
kaç ay önce ise ABD’nin ‹stanbul Büyükelçili-
¤i’nde medyan›n etkin yazar ve baflyazarlar›na
“Yeni Osmanl›c›l›k” üzerine seminer verilmiflti.
Kat›lan yazarlar›n kimler oldu¤u tam netleflmese
de önemli bir k›sm›n› ‹slamc› cenahta yer alan,
geri kalan›n› da Amerikan misyonerli¤inin gönül-
lü elçisi olan yazarlar oldu¤u kesindir. Yeni Os-
manl›c›l›k teori  ve misyonunun ABD’liler taraf›n-
dan anlat›lmas›n›n tuhafl›¤› (!) bir tarafa bu semi-
nerin projeyi anlatma ve gündeme tafl›mada temel
bir halka oldu¤u belirtilmelidir. Yeni Osmanl›c›-
l›k Türkiye’nin projeye dahil olma çerçevesidir.
Keza yak›n dönemde hemen bütün ABD’li yetkili-
lerin “Müslüman, laik, demokrat” kimli¤i ile
“Türkiye modeli”ni övmeleri örnek göstermeleri
tesadüf de¤ildir. Gerçi Bush bunu ‘cehpe ülkesi’
olarak tan›ml›yor ya, olsun.

Belirtilenlerden ABD’nin Ortado¤u’yu dönüfl-
türme projesinde ‘›l›ml› ‹slamc›’ kimli¤iyle Türki-
ye’nin ‘model ülke’ olarak sürece dahil edilece¤i,
yeni-Osmanl›l›¤› ‘Osmanl› misyonu’nun da bu
stratejinin Türkiye kapsam›n›n ideolojik-siyasal
arka plan› olaca¤› anlafl›l›yor. Tabii bu arada ‘mo-
del’in de biraz de¤ifltirilmesi, daha amaca uygun
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hale getirilmesi gereke-
cek. Osmanl› misyonu
boyutu, hem Türk burju-
va egemen s›n›flar›n›n ya-
y›lmac› militarist yöne-
limlerini karfl›layan ve
k›flk›rtan özellikleriyle
sürece dahil edilmelerini
kolaylaflt›ran,  hem de
BOP’a angaje olmalar›n›
sa¤layan ideolojik flemsi-
ye özelli¤i tafl›yan, ayr›ca
Osmanl› misyonu, AKP
ve egemen s›n›flara, Tür-
kiye’nin kendi projesi iz-
lenimi vererek kamuoyu-
nun sahiplenmesi ve ik-
nas›nda da kolayl›k sa¤l›-
yor. 

ABD Türkiye iliflkile-
rinde oluflturulan bu yeni
zeminin ön plana ç›kan
aktörleri ‹slamc›lard›r.
‘Il›ml› ‹slam modeli’ ve
‘Osmanl› misyonu’ ‹slam-
c› cenah›n sürece angaje
olmas›n› sa¤layan unsurlard›r. Haliyle BOP’un
bayraktarl›¤›n› yapma misyonunu da siyasal ‹s-
lamc› bas›n, medya, yazar ve düflünürleri üstlen-
di. AKP’nin yar›-resmi yay›n organ› özelli¤indeki
Yeni fiafak gazetesi bu rolü tan›mlama ve tart›fl-
mada en ön planda olan›d›r. BOP, “Amerikan’›n
yeni projesi ABD’nin Türkiye Merkezli Ortado¤u
Plan›” haberiyle gazetenin manfletine tafl›nd›.
Sonras›nda ise baflta Y. fiafak yazarlar› olmak üze-
re ‹slamc› bütün bas›n, yay›n organlar›nda hara-
retli bir tart›flma bafllad›. Gazetenin manflet habe-
rinde plan›n üç aya¤›n›n bulundu¤u belirtilmiflti.
Bunlar; 

“1) Müslüman toplumlarda demokrasinin yay-
g›nlaflt›r›lmas›, 

2) Serbest piyasa ekonomisinin gelifltirilmesi,
devlet kontrolündeki kaynaklar›n özel teflebbüs-
lere aç›lmas›, 

3) Radikal dini gruplar›n önlenerek, daha
›l›ml› bir ‹slam fikrinin yayg›nlaflt›r›lmas›.”

Bu kapsamda di¤er fleylerin yan›nda Türk din
adamlar›n›n, imam, vaiz, hatip vs. bölgedeki Müs-
lüman ülkelere gönderilerek, radikal ‹slama karfl›

›l›ml› ‹slam’›n tafl›nmas›,
propagandas› ve bu do¤-
rultuda dönüflümün sa¤-
lanmas›na hizmet ede-
cekleri belirtiliyor. Proje
kapsam›nda gazetenin
rahats›zl›¤›n› duydu¤u
tek konu ise, projenin fi-
kir babas›n›n ‹srail olma-
s›!

“Il›ml› ‹slam” olarak
tabir edilen, ABD karfl›t›
olmayan, ABD ç›karlar›y-
la uyumlu bir ‹slam pro-
jesidir. ABD’ye karfl›t ko-
numlanan radikal ‹slam
ve dinamiklerin tasfiyesi
hedeflenmektedir. Bu-
nun ‘medeniyetler çat›fl-
mas›’ ›rkç› ideolojinin
bölge izdüflümü olarak,
‹slam toplumu içinde bir
iç savafl gelifltirme proje-
si oldu¤u da kolayca an-
lafl›labilir. ABD’ci ›l›ml›
‹slam›n ‹slam co¤rafya-

s›ndaki misyonerli¤ini de Türk devleti ve siyasal
‹slamc›lar› yapacakt›r. AKP’nin ‹slamc› ideolojisi
ve Türkiye’deki siyasal ‹slamc› güçler, ABD’ci
misyoner keklik rolünü üstlenmede adeta biçil-
mifl kaftand›r. Türkiye ‘model ülke’ olarak sunu-
lacak, ‘‹slamiyetle demokrasinin uyumlulaflt›r›l-
mas›na’ çal›fl›lacak, din adamlar›, imamlar, vaiz-
lerle bölge devletlerinin iç ifllerine müdahele edi-
lerek misyoner rolü üstlenilecek. Ne için, bölge
liberal ekonomiyle küresel emperyalist sisteme
entegre olsun, ABD için dikensiz gül bahçesine
dönüflsün diye. Projenin arkas›nda ‹srail siyoniz-
minin bulunmas› ise o kadar› da ‹slamc›lar aç›s›n-
dan katlan›lacak bir fleydir!

‹slamc› bas›nda ç›kan di¤er yaz› ve tart›flmala-
ra geçmeden önce küçük bir parantez açarak, rol
biçme, rol isteme meselesine k›sa bir vurgu yapa-
l›m. ABD emperyalizminin gelifltirdi¤i projede
Türkiye’ye önemli rol biçti¤i tart›flmas›zd›r. Fakat
bir o kadar tart›flmas›z olan bir di¤er olgu ise, Er-
do¤an ve hükümetin rol isteme/üstlenmede tafl›-
d›¤› tarifsiz coflkunluktur. Hatta bu bak›mdan
teklif yapan, aç›k çek sunan pozisyonundad›rlar.
“Köprü rolü üstlenmek istendi¤i” beyanatlar› bu-
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nun ifadesidir. ‹flbirlikçilikte
‹slamc› AKP kendinden ön-
cekilere rahmet okutmakta-
d›r. Menderes, Özal örnekle-
riyle k›yaslanacak, hatta da-
ha derin ve kapsaml› bir ifl-
birlikçilik yaklafl›m›d›r. ‹fl-
birlikçi zihniyet Türk burju-
va egemen s›n›flar›n›n gele-
neksel tavr›d›r. Üstlenilen
rolün son derece flaflal›,
abart›l› sunumu da bu iflbir-
likçi coflkunlukla ilgilidir.
Türk burjuvazisi kendisini
ancak ABD ve di¤er emper-
yalistlerin de¤iflik versiyon-
lardaki tafleronlu¤u üzerin-
den tan›mlayabilmektedir. 

Biz tekrar konumuza dö-
nelim. BOP kapsam›nda Y.
fiafak ve di¤er ‹slamc› bas›n-
da çok say›da yaz› yaz›ld›,
yaz›lmaktad›r. Yaz›lar›n or-
taklaflan özelli¤i projenin sa-
hiplenilmesi eksenindedir.
ABD iflbirlikçili¤ini gizlemek için BOP’u yerli ma-
l› bir proje haline getirme, böyle sunma gayret-
keflli¤i ön planda tutuluyor. ABD’de nereden ç›k-
t›, bu zaten bizim  projemizdir, havas› egemen.
Hatta k›smen ABD emperyalizminin -ve ‹srail’in-
iflin içinde olmas›ndan rahats›zlanm›fl izlenimi
verilmeye çal›fl›l›yor. ‹slamc› çevrelerin etkin ve
kula¤› delik yazarlar›ndan F. Koru’nun “Ne yani,
ABD BOP’tan söz etti diye, kendi Ortado¤u proje-
mizden vaz m› geçece¤iz? Bu bizim 20 y›ld›r sa-
vundu¤umuz bir projedir” ifadesi bu yönlü yerli-
lefltirme yaklafl›m›n› da özetler niteliktedir. 

Burada projeye karfl›t yaz›lar yazan kimi ‹slam-
c› yazarlar›n da hakk›n› teslim etmek gerek. Ör-
ne¤in, ‹. Karagül, gazetenin yay›n çizgisine ters,
son derece dengeli yaz›larla BOP’a karfl› ç›kmak-
tad›r. Fakat bu ve di¤er kimi tekil örnekler (A.
Emre vs.) gazetenin ve siyasal ‹slamc›lar›n genel
çizgisini yans›tm›yor. 

‹slamc› yazarlar›n ortaklaflt›klar› ve ön plana
ç›kard›klar› bir di¤er payda ise ‘Osmanl› misyo-
nu’. Siyasal ‹slamc› çevreleri Osmanl› misyonu-
na/miras›na geleneksel ilgisi biliniyor. 1990’lar
sonras›n›n “Adriyetik’ten Çin Seddi’ne Türk Dün-
yas›” sözleri daha çok milliyetçi kesimlerin sahip-

lendi¤i bir proje olmufltu.
Osmanl› misyonu/yeni Os-
manl›c›l›k ise daha çok siya-
sal ‹slamc›lar›n sahiplendi¤i
bir proje oluyor. Türk-‹slam
ideolojisi, öncelik s›ralama-
s›n› de¤ifltirse de, milliyetçi,
‹slamc› çevrelerin ortak pay-
das›d›r. MHP ve di¤er ›rk-
ç›/floven çevrelerin Kürt has-
sasiyeti nedeniyle güncel
olarak ABD’ye karfl› kay›t
düflseler de, Osmanl› misyo-
nu üzerinden projeye yedek-
lenmeleri beklenmelidir. Bir
farkla, ‹slamc›lar›n önceli¤i-
ni kabullenerek. 

Yeni-Osmanl›c› çerçeve-
de ideolojik k›l›f özelli¤in-
deki, a¤›rl›kl› olarak nostal-
jik, fantastik söylemi bir ta-
rafa b›rak›rsak, projeyle ‹sla-
mi reel politik üzerinden
iliflkilenenler de vard›r. Be-
lirleyici olan da bu tav›rd›r.

BOP’la ilgili çok say›da ‹slamc› yazar›n görüflleri-
ni tek tek incelemek gereksizdir. Bunun yerine,
‹slami reel politi¤in ortak yaklafl›m›n› yans›tan
Ahmet Taflgetiren’in 19 fiubat tarihli yaz›s› üze-
rinden de¤erlendirme yapmak yeterli olacakt›r. Y.
fiafak baflyazar› A. Taflgetiren ‹slami çevredeki
a¤›rl› hükümetle de yak›n iliflkileri bilinen bir ya-
zard›r. 

Yazar A. Taflgetiren makalesine “Kanunun bu-
gün ABD taraf›ndan gündeme getiriliyor olmas›,
bizim ilgimizi azaltacak bir unsur de¤il, aksine
belki hem ilgimizi, hem hassasiyetlerimizi yo¤un-
laflt›rmam›za yol açacak bir geliflme” fleklinde gi-
rifl yapt›ktan sonra, “ABD gibi bir süper güç oda-
¤›, böyle bir proje ile meflgulse, Türkiye’nin, onun
bu iflle ilgilenmesini engelleyecek bir konum al-
mas› Türkiye aç›s›ndan gerçekçi bir tutum ol-
maz” diyerek ABD’nin yan›nda yer alman›n nede-
nini, zorunlulu¤unu ifade ediyor. Ne de olsa ABD
gibi bir ‘süper güç’ devrede…

Fakat Taflgetiren’in ABD stratejisine “bütü-
nüyle eklemleflmesine” de itiraz› var! Bunu hem
Türkiye aç›s›ndan “beklenen, istenen” bir fley ola-
rak görmüyor, hem de daha önemli olarak “bölge
insan›n›n ABD politikalar›na bak›fl› aç›s›ndan tu-
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tarl›” görmüyor. ‹tiraz ve ihtiyat, ABD emperya-
lizminin politikas›na de¤il, bu politikan›n bölge-
ye nas›l kabul ettirilebilece¤i üzerinedir. Çünkü
ABD’nin bölgeyi “demokratiklefltirme” projesini
“gündeme getirdi¤i en olumlu inisiyatif” olarak
görüyor. Bu yüzden de “‘demokrasi ihrac›’n›n bir
‘yeni sömürgecilik biçimi’ne dönüflmesinin veya
böyle alg›lanmas›n›n nas›l önlenece¤i” üzerine
yo¤unlaflt›r›lmas› gerekti¤ini söylüyor. Yani de-
mek istiyor ki, bu proje iyi de, biz bu projeyi böl-
ge insan›na nas›l yutturaca¤›z?! Hem de ABD mis-
yoneri gibi görünmeden, yerli mal› bir proje ola-
rak nas›l ambalajlayaca¤›z? 

Taflgetiren, bu çeliflkiyi çözme çabas›n›n daha
ilk ad›m›nda baltay› tafla vuruyor: O, “ABD ile ça-
t›flmayan -çünkü bu projeyi Türkiye’nin tafl›mas›
mümkün de¤ildir, o politika reel de de¤ildir- ama
Türkiye’nin özgün inisiyatifini koruyan bir Büyük
Ortado¤u iliflkisi tasavvur edilebilir” diyor. Bizim
‹slamc›lar›n duyarl›l›klar› da ilginç, do¤rusu. “Sü-
per güçle iliflkileri, bu co¤rafyan›n ç›karlar›na ve
sa¤l›kl› gelecek inflas›na do¤ru yönelten bir du-
yarl›l›kla”. Duyarl›l›¤›n böylesine flapka ç›karmak
gerek. 

Yazar, projeyi bölge halk›na yutturabilme ko-
nusunda kendisini henüz ikna edebilmifl de¤il. Bu
yüzden birkaç sat›r arayla dil yine yaral› difle gidi-
yor. Önce ABD’yi bir kenara b›rakarak “Türki-
ye’nin Büyük Ortado¤u vizyonu”na vurgu yap›-
yor. Bu vizyonun ABD ile böyle farklar tafl›mas›-
n›n tabi oldu¤una de¤iniyor. Türkiye’nin Büyük
Ortado¤u vizyonu söylemi, iç kamuoyunu iknaya
ve burjuva egemen kesimlerin iradi birli¤ini sa¤-
lamaya yönelik. Nasrettin Hoca’n›n “ya tutarsa”
hesab› gibi olmas› bir tarafa, yazar bir ad›m sonra
tekrar bafla, ayn› noktaya geliyor. fiöyle diyor; “Bu
fark her halükarda korunmal›d›r, çünkü bölge in-
san› nezdinde bu projenin meflruiyeti, ‘ABD dam-
gal›’ olmamas›na ba¤l›d›r. Ne var ki, ‘ABD’ye ra¤-
men’ niteli¤inde bir projeyi hayata geçirmenin
güçlü¤ü de belli. Yani bölgede hiç bir ülke, bu sü-
per güçle bo¤uflmay› göze alarak bir projeyi infla
etme iktidar›nda de¤ildir. Bu durumda Amerikan
projesi ile yan yana… bir politika inflaa etme nok-
tas›nda gibi görünüyor”.

Her fleyden önce ‹slamc›lar aç›s›ndan ABD em-
peryalizmi kadir-i mutlak bir güçtür. Onun karfl›-
s›na ç›k›lamaz, karfl› irade oluflturulamaz. Ancak
onun politikas›na uyum sa¤lanabilir, belki baz›
ç›karlarda ortaklaflt›r›labilir. Reel politikac›l›¤›n

ve ç›karlar› koruman›n tek yolu budur. “Süper
güç”ün iradesi karfl›s›nda teslimiyetin, onun etek-
lerine tutunarak menfaatlerini koruma iflbirlikçi
ars›zl›¤›n›n bundan daha aç›k bir ifadesi olamad›.
Bu iflbirlikçili¤in Türkiye misyonu ‘ABD damgal›’
projeyi, ABD damgal› de¤il gibi göstermek, yani
efle¤i boyayarak pazara ç›karmak. Böyle bir mis-
yon ‘olmamal›’ denilen misyonerlik, tafleronluk,
uflakl›k, iflbirlikçilik ad›n› her ne koyarsan›z tam
da o de¤il de nedir? Hadi buna bir tan›mda biz ek-
leyelim; bu tam bir keklik rolüdür. Keklik avc›la-
r›, av için keklik kullan›rlar. ‹slamc› AKP, ‹slam-
c› yazarlar, imamlar›, vaizleri, din adamlar› vs. ile
ABD ad›na ‹slam co¤rafyas›n› dize getirecekler,
ABD ad›na terbiye edecekler. Öyle ya ABD kadir-
i mutlak oldu¤una göre, ABD’nin karfl›s›nda bir
‹slamiyet, Müslümanl›kta tasavvur edilemez. 

Yazar sonucu  da flöyle ba¤l›yor: “Büyük Orta-
do¤u gündemi, belki bizim inisiyatifimiz d›fl›nda
olufltu. Ama ona bigane kalamay›z, mümkün olan
en k›sa zamanda ve en etkin biçimde inisiyatif
sa¤layacak bir hamlenin içinde olmak zarureti
vard›r” diyor. Bize de iflbirlikçi, uflak ruhlu siyasal
‹slamc›lara size kolay gelsin demek kal›yor. 

Taflgetiren’in yaz›s›n› fazlas›yla uzatt›¤›m›z›n
fark›nday›z, fakat bu siyasal ‹slamc›lar›n iflbirlik-
çili¤ini göstermek bak›m›ndan gerekliydi. ABD
emperyalizmi so¤uk savafl döneminde Sovyetleri
kuflatma ekseninde ‘yeflil kuflak’ projesiyle siyasal
‹slam› gelifltirmifl, siyasal ‹slamc›lar› kullanm›flt›.
Bin Ladinler, Talibanlar bu politikan›n sonucu,
ABD’nin ‹slamc› mücahitleri olarak türediler.
Türkiye’deki siyasal ‹slamc›lar›n bu bak›mlardan
kanl› ve kirli sicilleri de biliniyor. Kanl› Pazarlar,
Marafl katliamlar›,  Sivas katliam› vs. unutulmufl
de¤il. Kürt ulusal hareketine karfl› ‘Hizbullah vah-
fleti’ ise daha yak›n bir örnek, fakat bugün bölge-
de siyasal ‹slamc› güçlerin önemli bir k›sm› ABD
karfl›t› bir konumlan›fl içerisine girdiler. Dini ide-
olojiyle de olsa ezilenlerin tepkisini yans›t›yorlar.
Irak halk› ABD emperyalizmine karfl› direniyor,
Filistin halk› ‹srail siyonizmine karfl› varl›k yok-
luk savafl› sürdürüyor. Bölgede, genel anlamda da
‹slam co¤rafyas›nda, genifl anlamda ABD emper-
yalizmine karfl› ‹slami bir direnifl yaflan›yor. ABD
emperyalizmi ‘‹slami terörizm’ söylemiyle ›rkç›
medeniyetler çat›flmas› düflüncesini arkalayarak,
Ortado¤u ve bütün ‹slam co¤rafyas›na ‘demokra-
si’ ad›na y›k›m, ölüm, açl›k ve sefalet dayat›yor.
Dahas› egemenli¤ine ve iradesine itaate zorluyor,
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Müslümanlar aras›nda iç sa-
vafl› gelifltirmeye çal›fl›yor.
Bölgenin Müslüman halklar›
bütün bunlar›n bilincinde
olarak direniyorlar. Türki-
ye’nin siyasal ‹slamc›lar› aç›-
s›ndan ise tarih tekerrürden
ibarettir. Yeflil kuflak eksenli
uflakl›k siyaseti,  günümüzde
ABD’ci ›l›ml› ‹slam rolüyle
uflakl›¤a dönüflüyor. De¤iflen
zaman ve politikalard›r, baki
olan ise ABD iflbirlikçi¤idir. 

Siyasal ‹slam 28 fiubat
süreciyle yeniden yap›land›-
r›ld›. AKP bu yeniden yap›-
land›rman›n ABD’ci ürünü-
dür. Genifl anlamda siyasal
‹slamc› güçler de öyle. fiim-
di köprünün alt›ndan çok
sular geçti. Siyasal ‹slamc›
güçler hükümetteler ve reji-
min geleneksel yap›s› ve as-
ker-sivil bürokrasiyle ikti-
dar mücadelesi sürdürüyor-
lar. ABD’nin ›l›ml› ‹slam projesi bu iktidar müca-
delesinde de ABD’nin etkinli¤ini ‹slamc› güçler
lehine koymas› anlam›na geliyor. Bu, ‹slamc›la-
r›n BOP’u coflkunlukla savunmas›n›n temel ne-
denlerinden de birisidir. Proje yürürlükte oldu¤u
sürece, siyasal ‹slamc›lar kendisini güvencede
hissedecekler. Bu arada rejim de ›l›ml› ‹slam çiz-
gisinde de¤iflim geçirecek. Projenin tafleronlu¤u
sürecinin bu pozisyonun ikamesi ve yeniden üre-
timini de sa¤layaca¤›n› hesapl›yorlar. Daha flim-
diden çeflitli sonuçlar elde ettikleri de söylenme-
lidir. Genelkurmay çevrelerinde rejimin laik ka-
rakteriyle AKP’nin temsil etti¤i ‹slamc› kimli¤in
uyumlulaflt›r›labilece¤i haberleri bunun sonuçla-
r›ndand›r. 

Yaz› kapsam›nda ABD’nin BOP’le gelifltirdi¤i
stratejinin ayr›nt›s›na girmek gereksizdir. Bu ayr›
bir yaz› konusudur. ABD bölgeyi co¤rafi ve siyasi
olarak yeniden tan›mlayarak, emperyalist stratejisi
do¤rultusunda biçimlendirmeye çal›fl›yor. Proje-
nin askeri, ekonomik ve siyasi boyutlar› vard›r.

ABD’nin neo-con’lar› ile,
Türkiye’nin siyasal ‹slamc›
‘con-demokrat’lar› bu proje-
de hemfikirdirler. 

Bölge halklar› ve ülkele-
ri, Türkiye modeli üzerin-
den tafl›nacak politikan›n
ABD ç›karlar› oldu¤unun
ay›rt›ndad›r. Tarihsel olarak
da bunun deneyimine sa-
hipler. Politikan›n tafleronu-
nun ‹slamc› kimli¤i tafl›yan
güçler olmas› bölge halkla-
r›n› aldatamaz. ‘Osmanl›
misyonu’nun ise bölge halk-
lar› nezdinde befl paral›k bir
de¤eri yoktur. Osmanl› mis-
yonunda ancak sömürgecili-
¤i görebilirler. Ayr›ca iflbir-
likçili¤in Baflbakanl›k D›fl
Politika Bafldan›flman› A.
Davuto¤lu’nun ifadesiyle
‘çok yönlü ve etkin politika’,
‘küresel aktör olma’ gibi fla-
flal›, abart›l› söylemlere bü-

ründürülmesi ise deyim uygunsa komedidir.
Türk egemenleri ABD’nin onay› olmadan komflu-
lar›n› ziyarete gidecek bir iradeye bile sahip ol-
mad›klar›n› gösterdikleri gibi, ‘yüksek politi-
ka’lar›n› da ancak ABD kanatlar› alt›nda ifa ede-
bilirler. Bu yüksek politikac› “Adriyetik’ten Çin
Seddi’ne” versiyonunun nas›l sonuçland›¤›, Türk
iflbirlikçili¤inin ne kazand›¤›, kimin ç›karlar›n›n
tafl›y›c›s› oldu¤u vs. biliniyor.

fiimdi siyasal ‹slamc› yazar ve güçlerin, ‹slam-
c› AKP hükümetinin yüksek politika kat›nda Bü-
yük Ortado¤u’da Türk misyonundan söz etmele-
ri de bunun gibidir. Bu politikan›n ancak ABD
stratejisiyle uyumlu oldu¤u oranda bir a¤›rl›¤›-
n›n olabilece¤inin siyasal ‹slamc›lar da bilincin-
dedir. Siyasal ‹slamc›lar ç›karlar›n› ABD ç›karla-
r›yla birlefltirmifl durumdalar. Yeni süreçte bu ifl-
birli¤ini derinlefltirerek sürdüreceklerdir. Siyasal
‹slamc›lar›n ve hükümetin ABD iflbirlikçili¤ini,
BOP ekseninde kötü ünlü misyonerlik rollerini
teflhir etmek temel bir görevdir.
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Öğrenci Gençlik Hareketinin 
Genel Seyri

Ankara’da buluflan iki bini aflk›n ö¤rencinin 13
Mart’taki difle difl mücadelesi, dikkatlerin bir kez
daha gençlik hareketi  üzerinde toplanmas›n› sa¤-
lad›. Soruflturma terörüne karfl› büyüyen gençlik
hareketi, o gün Ankara’n›n her köflesini direnifl
atefliyle tutuflturdu.

Ö¤renci gençlik 2003 y›l›n›n ilk yar›s›nda,
YÖK’e isyan›n› ve yeni YÖK yasa tasar›s›na karfl›
mücadelesini sürdürmüfltü. Ayn› dönemde, anti-
emperyalist öfkeyle hareketlenen üniversite ve li-
selerden on binlerce ö¤renci, Irak’› emperyalist
postallar›yla çi¤neyen ABD’ye ve Türk burjuva
devletinin iflbirlikçili¤ine karfl› mücadelenin baflta
gelen bir dinami¤i olmufltu. Emperyalist iflgale
karfl› mücadeleye kitlesel kat›l›m›, liseli gençli¤in
kabu¤unu parçalamaya bafllad›¤›n› göstermiflti.
Ö¤renci gençli¤in politik kitle gösterileri ve boy-
kotlarla geliflen anti emperyalist hareketi, canl›l›¤›
ve militanl›¤›yla öne ç›k›yordu.

Üniversitelerin resmi aç›l›fl törenlerindeki yay-
g›n protestolar aras›nda yeni döneme girildi. Ko-
münist gençli¤in inisiyatifiyle ODTÜ’den bafllay›p
‹stanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde

süren, Dicle’ye, Çukurova’ya ve Mustafa Kemal
Üniversitesi’ne uzanan aç›l›fl törenlerindeki dev-
rimci ç›k›fllar, ö¤renci gençlik mücadelesinin yeni
dönemde ivme kazanaca¤›n›n ve daha güçlü ç›-
k›fllara gebe oldu¤unun ilk göstergeleriydi.

Ekim ay›nda, iflbirlikçi AKP hükümetinin em-
peryalist iflgale ortak olmak için yeni bir savafl
tezkeresini burjuva parlamentoya getirmesi karfl›-
s›nda, ö¤renci gençli¤in antiemperyalist mücade-
lesi yeniden alevlendi. Onlarca üniversite kampü-
sünden liselere yay›lan emperyalist iflgali ve
iflbirlikçi savafl tezkeresini protesto gösterileri
aras›nda ‹stanbul ve Ankara’da ö¤rencilerin ana-
yollar› kestikleri militan eylemler ile Çukurova
Üniversitesi’ndeki boykot öne ç›kt›. Mücadelenin
motor gücünü komünist gençlik ve devrimci
gençlik örgütleri oluflturdu. Eylemlerin yayg›nl›¤›
ve militanl›¤›, ö¤renci gençli¤in ezilenlerin anti-
emperyalist mücadelesindeki önemli yerini bir
kez daha ortaya koydu.

6 Kas›m’da 30 kentte on binden fazla ö¤renci
YÖK’e, yeni YÖK yasa tasar›s›na ve emperyalist
iflgale karfl› eylemde bulufltu. AKP ve YÖK’te so-
mutlaflan burjuva klikler aras› çat›flma ortam›nda,
üçüncü taraf YÖK’e karfl› güçlü bir ç›k›fl gerçek-
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lefltirdi. Alanlar ö¤renci
gençli¤in öfkesine ve müca-
dele kararl›l›¤›na, özerk de-
mokratik üniversite talebi-
nin yak›c›l›¤›na tan›kl›k etti.
6 Kas›m eylemlerine damga-
s›n› vuran Ankara direnifli,
gençlik hareketinin eylem ve
mücadele biçimlerindeki ge-
liflimin, militanlaflman›n te-
mel bir basama¤› oldu. Ko-
münist gençlik, “3. Kongre
ile komünist kitle örgütü-
ne!” fliar›n› 6 Kas›m eylem
prati¤inde ete kemi¤e bü-
ründürmeyi baflard›. Ankara
YÖK’e ‹syan Hareketi’nin
toplad›¤› Demokratik Üni-
versite Konferans› ise, 6 Ka-
s›m’dan sonra YÖK’e karfl›
mücadele kararl›l›¤›n›n ko-
runmas›na ve ezilenlerin
mücadele birli¤inin büyütül-
mesine anlaml› bir katk›yd›.

Ö¤renci gençlik hareketi-
nin solu¤u, ezilenlerin bütün önemli toplumsal
ve politik mücadelelerinde kendini hissettirdi.
Aral›k ay›nda hücre-tecrit terörüne karfl› canla-
nan politik mücadelede ö¤renci gençlik temel bir
yer tuttu. Ö¤renci gençlik, hem üniversite ve lise-
lerdeki protesto gösterileriyle ve hem de genel
kitle eylemlerindeki kat›l›m›yla, hücre-tecrit çar-
p›flmas›n› bafll›ca bir mücadele gündemi olarak al-
d›. Bunda, komünist gençli¤in ve Gençlik Derne-
¤i’nin öncü durufllar› belirleyici oldu.

Ö¤renci gençli¤in bast›r›lamayan mücadeleleri
karfl›s›nda ömrünün sonuna yaklaflan ve egemen
s›n›flar›n iç dalafl›nda iyice y›pranan YÖK, Kemal
Gürüz ile yola devam edemez duruma gelmiflti.
“Demokratik ve özgürlükçü” bir makyaj›n arac›
olan Erdo¤an Teziç baflkanl›¤›nda YÖK, faflist re-
jimin ö¤renci gençli¤e do¤rulttu¤u sald›r› m›zra-
¤›n›n bir kez daha sivri ucu olarak rol ald›. Kürtçe
seçmeli ders kampanyas›n›n yaratt›¤› politik sar-
s›nt›ya yan›t olarak t›rmand›rd›¤› soruflturma te-
rörünün birinci dalgas›n›n ard›ndan, faflist devlet,
YÖK ve üniversite rektörlükleri eliyle ikinci so-
ruflturma dalgas›n› bafllatt›. Bal›kesir’den Çukuro-
va’ya kadar sürmekte olan soruflturma sald›r›s›,
ö¤renci gençlik mücadelesini bo¤maya yönelik en

kapsaml› ata¤›n› yaparak ha-
reketin politik merkezi du-
rumundaki ‹stanbul Üniver-
sitesi’ni kuflatma alt›na ald›.
‹stanbul’da soruflturmalara
karfl› bafllayan direnifl, k›sa
sürede yüksekö¤renim
gençlik hareketinin politik
rotas›n› tayin ederek bütün
kentlerde yank› uyand›rd›.

Ö¤renci gençlik hareketi-
nin geliflimi ve YÖK’e karfl›
mücadele, bu andan itibaren
soruflturma terörüne karfl›
direnifl formuna büründü.
Genç komünistlerin baflar›l›
politik müdahalesinin ard›n-
dan temposu yükselen mü-
cadele, komünist gençli¤in
ve Gençlik Derne¤i’nin sü-
rükleyicili¤inde baz› dev-
rimci ve antifaflist gençlik
çevrelerinin birlikte karfl›
koyufl e¤ilimini güçlendirdi.
Protesto gösterileri, bas›n

aç›klamalar› ve yürütmeyi durdurma davalar›n›
takiben alternatif üniversite aç›lmas›yla ve açl›k
grevleriyle mücadele yeni ve daha etkili biçimlere
büründü. ‹stanbul’da bafllayan açl›k grevi, Adana,
Ankara, ‹zmir, Bursa, Mersin ve son olarak da Ba-
l›kesir’de yeni mücadele cephelerinin aç›lmas›n›n
start›n› verdi. ‹stanbul’da ve özellikle Adana’da
soruflturma terörüne karfl› mücadelenin politik
merkezleri olma rolünü oynayan açl›k grevleri ile
hareket önemli bir güç toplad›. Eskiflehir’den Ma-
latya’ya, Zonguldak’tan Amed’e ve Hatay’a kadar
bir dizi kentte soruflturmalara karfl› eylemlilik sü-
reci geliflti.

Faflist rejimin t›rmanan sald›rganl›¤›n›n püs-
kürtülmesi, ö¤renci gençlik hareketinin geliflimi-
nin bafll›ca ihtiyac› olarak flekillendi. Onlarca pro-
testo gösterisi, alternatif üniversite, açl›k grevleri
ve ilerici ayd›nlar›n deste¤i ile güçlü bir toplum-
sal meflruiyet zemini oluflturuldu, büyük politik
yank›lar uyand›rmaya aday bir mücadelenin yolu
aç›ld› ve gençlik hareketi ciddi bir güç toplamaya
bafllad›. Açl›k grevleri, soruflturmalara karfl› bü-
yüyen direniflin politik, pratik ve moral üsleri du-
rumuna gelmekteydi. Üstelik YTÜ’de sorufltur-
malar›n geri al›nmas› ve ‹Ü’de beklenenden hafif
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cezalar›n ç›kmas› gibi rejimin faflist iradesinde
çatlamalar› ifade eden baz› kazan›mlar da elde
edildi. Fakat tam da bu koflullarda, hareketin
merkezi durumundaki ‹stanbul’da açl›k grevinin
bitirilmesi, soruflturma terörünün paçavraya çev-
rilmesi ve buradan al›nan güçle ö¤renci gençlik
hareketinin on binlerin mücadelesine do¤ru s›ç-
rat›lmas› yönünde önemli bir f›rsat›n kaç›r›lmas›-
n› do¤urdu.

Yine de, gücünü ve kararl›l›¤›n› koruyan ö¤-
renci gençlik hareketi, 13 Mart Ankara direnifliyle
bu y›lki en önemli politik ç›k›fl›n› gerçeklefltirdi. 6
Kas›m Ankara direniflinin ard›ndan ‹stanbul, An-
kara, Adana gibi kentlerdeki yerel eylemlerde de
militan duruflunu koruyan ö¤renci gençli¤in ileri
bölükleri, ezilenlerin güçlenen mücadele e¤ilimi
karfl›s›nda t›rmanan devlet terörüne Ankara’daki
merkezi direniflle etkili bir yan›t verdi. 13 Mart
eylemi, Komünist Gençli¤in eylem haz›rl›¤› ve
inisiyatifi, faflist rejimle anlad›¤› dilden konuflul-
mas›n› sa¤lad›. 

Soruflturma terörünün antifaflist gençlik kitlesi-
nin iradesini k›ramamas›, yürütülen mücadelelerin
biledi¤i kararl›l›k ve ö¤renci gençli¤in istemlerini
kazanmak için daha militan ve difle difl mücadele-
lere girme zorunlulu¤unu hissetmesi 13 Mart dire-
niflini haz›rlad›. Faflist polis güçlerini saatler bo-
yunca çaresiz b›rakan sokak çat›flmalar›, ö¤renci
gençlik hareketinin güçlü politik karakterini ve
ezilenlerin politik savafl›m›nda oynayabilece¤i ön
aç›c› rolü bir kez daha sergiledi. Komünist gençlik
13 Mart’a bakarken, gençlik hareketini hangi yol-
dan gelifltirece¤inin verilerini görmektedir.

Mücadele ve Örgüt Biçimleri
Ö¤renci gençlik hareketinin geride kalan kesi-

tinde de bas›n aç›klamalar›, protesto gösterileri,
politik içerikli flenlikler ve kültür-sanat etkinlik-
leri, forumlar ve paneller yayg›nca kullan›lan mü-
cadele ve eylem biçimleriydi. 

Hareketin canl›l›¤› yeni ve özgün ya da birkaç
y›l sonra ilk kez etkin kullan›lan eylem ve müca-
dele biçimlerini ortaya ç›kard›. Yeni mücadele bi-
çimleri aras›nda öne ç›kan ‹stanbul’da ve sonra da
Ankara’da aç›lan alternatif üniversite oldu. Özel-
likle ilerici ayd›nlar›n deste¤ini almaya elveriflli,
politik ilgi ve dikkati üzerine çeken, üniversite-
lerden hoflnutsuz ve aray›fl halindeki genifl ö¤ren-
ci kesiminin sempatisini toplayan alternatif üni-
versite eylemi, ayn› zamanda sosyalist bir gelecek

tasar›m›n›n üniversitesini simgeleyerek gerçek bir
alternatif gösterdi ö¤renci gençli¤e ve ezilenlere.

1995-96 ö¤renim y›l›nda komünist gençli¤in
YTÜ’de sürdürdü¤ü ve yeni bir gençlik dalgas›n›n
ateflleyicisi olan açl›k grevinin ard›ndan ilk kez
açl›k grevi etkili, yayg›n ve merkezi bir araç ola-
rak kullan›ld›. 48 günlük açl›k grevi direnifli de-
neyimi, komünist gençli¤in ilham kayna¤› ve cep-
haneli¤i oldu. ‹stanbul ve Adana’daki açl›k
grevleri mücadelenin politik üsleri ve çekim mer-
kezleri  durumuna geldi. Mücadele cephesi açl›k
grevleri ile di¤er kentlere do¤ru geniflledi. Sorufl-
turmalara karfl› direniflin gelifliminin oda¤›nda
duran açl›k grevleri genifl bir toplumsal meflruiyet
zemini oluflmas›na ve ö¤renci gençli¤in mücade-
lesine deste¤in artmas›na hizmet etti. Onlarca de-
mokratik kitle örgütü, yüzlerce ö¤renci ve ayd›n
açl›k grevlerinin destekçisi oldu. Açl›k grevcileri,
gerek kendi eylemleriyle gerekse çeflitli miting ve
gösterilerde aktif yer alarak mücadelenin politik
etki alan›n› büyüttüler. Özellikle Adana’da bir ay
boyunca büyük bir irade ve kararl›l›kla sürdürü-
len açl›k grevi tüm flehrin politik gündeminin
oda¤›na oturdu, büyük bir çekim gücü yaratt›. 

Ö¤renci gençli¤in örgütlü güçleri etkili pro-
pangandif eylem biçimlerine de baflvurdular. Po-
litik aç›dan hedeflenen yerlere kendini zincirleme
eylemleri, baflbakanl›k gibi kurumlar›n girifllerin-
de gerçeklefltirilen görsel protestolar, binalardan
–daha önce Greenpeace deneyimlerinde görüldü-
¤ü üzere- dev pankartlar›n salland›r›lmas›, Avras-
ya maratonuna politik görsellikle kat›l›m gibi ör-
nekler ö¤renci gençlik mücadelesinde görülen
önemli propagandif eylemler olarak s›ralanabilir.
Hedefin, zaman›n ve eylem biçiminin do¤ru belir-
lendi¤i durumlarda bu tarzdaki ç›k›fllar –burjuva
medyada yer bulmalar›n›n da yard›m›yla- genifl
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y›¤›nlar›n dikkatini istenen
soruna yöneltmekte, gün-
dem oluflturarak politik me-
saj vermekte, politik etki ya-
ratarak mücadele arzusu
uyand›rmakta etkili oluyor.

Gençlik hareketinin yafla-
d›¤› militanlaflma süreci ilk
olarak eylem ve mücadele
biçimlerinde görülüyor. ‹fl-
birlikçi AKP hükümetinin
haz›rlad›¤› iflgal ortakl›¤›
tezkeresine karfl› ‹stanbul ve
Ankara’daki yol kesme ey-
lemleri, 6 Kas›m Ankara di-
renifli, Çukurova Üniversite-
si’ndeki iflgal biçimleri ve
son olarak da 13 Mart dire-
nifli yüzlerin ve giderek bin-
lerin sokak çat›flmalar›na ak-
tif kat›l›m›n›n gerçekleflti¤i
bir sürece girildi¤inin gös-
tergeleridir. Özellikle molo-
tof, sapan, sopa gibi haz›rl›k-
larla giriflilen 13 Mart’taki
kitlesel sokak çat›flmalar›
polisi oldukça zor bir duruma sokarak ö¤renci
gençli¤in moral üstünlü¤ü almas›n› ve mücadele
kararl›l›¤›n›n güçlenmesini sa¤lad›. Hem genifl
ö¤renci kesimindeki hem de ezilen y›¤›nlardaki
çaresizlik ve zay›fl›k duygusunu de¤ifltirmenin
yolunu açacak umut tohumlar› serpti. Sokak ça-
t›flmalar›n›n yan› s›ra özgün iflgal biçimleri de
gençlik hareketinin hanesine yaz›lmaya bafllad›.
Çukurova Üniversitesi’nde soruflturma terörüne
karfl› mücadele sürecinde, soruflturma kurulunun
odas› komünist gençlik ve Gençlik Derne¤i tara-
f›ndan iflgal edildi. Yine ayn› bileflenlerin üniver-
site kampüsünde açl›k grevi çad›r› kurma girifli-
mine polisin sald›rmas› üzerine, bir fakültede
barikatlar›n kuruldu¤u bir direnifl ve kilometre-
lerce süren bir otobüs iflgali gerçeklefltirildi. ‹flgal,
ö¤renci gençlik hareketinin gelifliminde bafll›ca
bir mücadele biçimi ve itilim kayna¤› olarak yeni-
den sahne alacakt›r.

ABD’ci iflgal tezkeresinin burjuva parlamento-
ya getirildi¤i gün Çukurova Üniversitesi’nde, 6
Kas›m’da özellikle büyük kentlerdeki baz› üniver-
sitelerde ve KESK’in 11 Aral›k grevinde ‹stan-
bul’da bir dizi lisede ö¤renci gençlik boykot ger-

çeklefltirdi. Aktif eylemlerle
güçlendirilen, yüzlerce ve
binlerce ö¤rencinin dahil ol-
du¤u boykotlar ö¤renci
gençlik mücadelesinin temel
bir biçimi olmaya devam
ediyor. Kal›pç› ve mükem-
meliyetçi yaklafl›mlarla ara-
s›na kal›n s›n›rlar çeken ko-
münist gençlik, söz konusu
boykotlar› daha büyük mü-
cadelelerin basama¤› yapma
amac›yla örgütledi. Boykot-
larla daha etkili ve kitlesel
mücadeleler örgütlemeye gi-
riflmek önümüzdeki döne-
min de önde gelen bir görevi
olacakt›r.

Ankara’da Demokratik
Üniversite Konferans› ö¤-
rencilerin, e¤itim emekçile-
rinin, velilerin ve ayd›nlar›n
kat›l›m›yla yerel olarak top-
land›. YÖK’e karfl› birleflik
demokratik mücadelenin ör-
gütlenmesine ve düzene al-

ternatif bir üniversite projesine dair tart›flmalar
yürütüldü. Konferans, bu tip araçlar›n etkili kul-
lan›m›n›n ezilenlerin birleflik mücadelesinin ve
devrimci alternatifinin gelifltirilmesine önemli
katk›lar sa¤layabilece¤ini gösterdi.

Genç komünistlerin önderli¤inde toplanan
Ö¤renci Kad›nlar Konferans› yüksekö¤renim ve
ortaö¤renim gençli¤ini bir ilkle daha tan›flt›rd›.
Genç kad›n dergileri ve fanzinleriyle, duyuru ey-
lemleri ve tart›flma toplant›lar›yla, yerel konfe-
ranslarla ve tebli¤lerle haz›rland› Ö¤renci Kad›n-
lar Konferans›. Liseli ve üniversiteli genç
kad›nlar›n özgürlük yürüyüflünü h›zland›ran bu
ç›k›fl genç kad›nlar›n bilinçlerini ayd›nlatarak,
‘geleneksel’e savafl açma cesaretlerini keskinleflti-
rerek, özgüvenlerini ve inisiyatiflerini güçlendire-
rek mücadelelerine yeni bir soluk kazand›rd›. Ö¤-
renci kad›nlar derne¤i, üniversiteli genç kad›n
kulübü gibi örgütlenme biçimlerini gündeme ta-
fl›d›. Konferansla, kad›n›n kurtulufl mücadelesine
ö¤renci kad›nlar cephesinden tarihsel bir dipnot
düflüldü.

Eylül ve Ekim aylar›nda tezkereye karfl› geli-
flen eylem sürecinde emperyalist iflgale karfl› ö¤-
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renci platformlar› yeniden boy vermeye bafllad›.
Üniversitelerdeki bu platformlar hem politik
gençlik örgütlerinin eylem birli¤ini sa¤lad› hem
de daha genifl bir gençlik kitlesini eylemlerine
katmay› baflard›. Söz konusu platformlar yayg›n
eylemlilik sürecinin ard›ndan birçok üniversitede
giderek etkinliklerini yitirdiler. Gazi Üniversitesi
gibi faflist ablukan›n yo¤un oldu¤u ve demokratik
kitle örgütlülü¤ünün bulunmad›¤› baz› alanlarda,
demokratik kitle örgütlenmesi ve antifaflist güç
birli¤i ihtiyac›na yan›t verme çabas›n›n ürünü
olarak varl›klar›n› sürdürüyorlar. Emperyalist
NATO zirvesine karfl› gençli¤in kitlesel ve militan
direniflini haz›rlaman›n ve gerçeklefltirmenin
önemli araçlar› olacakt›r emperyalist iflgale ve
NATO’ya karfl› gençlik platformlar›.

Yüksekö¤renim gençli¤inin akademik-demok-
ratik kitle örgütü olan ö¤renci derneklerinin
önemli bir bölümü bulunduklar› alanlarda daha
çok yerel sorunlarla ilgili çal›flmalar yürüttüler.
Mevcut derneklerin gençli¤in politik mücadelesi
ile iliflkisinin daha güçlü kurulmas›, önümüzdeki
süreçte de NATO’ya karfl› geliflecek antiemperya-
list gençlik hareketinin içine çekilmeleri mücade-
lenin büyümesine oldu¤u gibi derneklerin etkin-
lik kazanmas›na da hizmet edecektir.
Üniversitelerin büyük bölümünde ise ö¤renci
derneklerinin olmay›fl› yüksekö¤renim gençli¤i-
nin kitlesel demokratik örgütlenme sorununun
yak›c›l›¤›n› halen sürdürdü¤ünü gösteriyor. Daha
güçlü bir ö¤renci gençlik hareketi için devrimci
ve antifaflist gençlik örgütlerinin derneklerin ku-
rulup yay›lmas›na öncülük etme görevi önemini
koruyor.

Ortaö¤renim gençli¤i içinde kendili¤inden bir
araya gelme e¤ilimleri güçleniyor. Bu e¤ilimler,
devrimci müdahalelerle bulufltu¤u ölçüde LÖB’ler
giderek yayg›nl›k kazan›yor. Merkezi demokratik
kitle örgütleri olan DLB’ler, örgütlü olduklar›
alanlarda liseli gençli¤in politik mücadelelere ka-
t›l›m›n› sa¤lamada veya paral› e¤itime, özellefltir-
meye, okullar›n sermayeye peflkefl çekilmesine,
uyuflturucuya karfl› eylemlerini gelifltirmede be-
lirleyici roller oynuyorlar. Liseli gençli¤in tafl›d›¤›
büyük potansiyelin harekete dönüflmeye ve safla-
r›ndan mücadeleye yeni bir ak›fl›n yaflanmaya
bafllad›¤› bugünkü koflullarda, LÖB’lerin yayg›n-
laflt›r›lmas›na ve DLB’lerin her kentte örgütlen-
mesine duyulan güncel ihtiyaç daha güçlü hisse-
diliyor.

Hareketin Temel Çizgileri 
ve Sorunları

Ö¤renci gençlik hareketinin tafl›d›¤› politik
karakter, onun güçlü yan›n› oluflturuyor. Emper-
yalist savafla ve iflgale karfl› harekete geçen, hücre-
tecrit sald›r›s›na tav›r alan, anadilde e¤itim iste-
yen, t›rmanan devlet terörüne karfl› mücadeleyi
büyüten, 1 May›s’ta, Newroz’da, 8 Mart’ta eylem
alanlar›ndaki yerini alan ö¤renci gençlik kitleleri
tüm önemli toplumsal ve politik mücadelelerin
temel bir dinami¤i durumundad›r.

Geride kalan dönem incelendi¤inde görüle-
cektir ki, gençlik hareketindeki en önemli geliflim
onun politik karakterinde yaflanm›flt›r. Ö¤renci
gençlik hareketi antiemperyalist ve antifaflist bir
çizgide ilerlemekte, ezilenlerin mücadelesinde
devrimci bir rol oynamaktad›r. Ö¤renci gençli¤in
ayd›nlar›n politik bak›mdan en duyarl› bölü¤ünü
oluflturmas›ndan do¤an bu durum, devrimci ve
antifaflist gençlik örgütlerinin hareketin motor
gücü olmas›n›n da sonucudur. Söz konusu özel-
lik, ö¤renci gençli¤in özgürlük ve sosyalizm, top-
lumsal adalet, toplumsal, ulusal ve cinsel eflitlik
u¤runa savafl›mda tafl›d›¤› büyük potansiyele ifla-
ret etmektedir.

Politik karakterindeki bu geliflime ra¤men,
gençlik hareketi geniflleme sanc›lar› çekmektedir.
Girilen yerel akademik mücadeleler dahi birçok
örnekte faflist terörle yüz yüze kalarak h›zla poli-
tikleflmekte ve militanlaflmakta, ama bu ilerleme
genelde darlaflma ve içe kapanmayla el ele gitmek-
tedir. 2003’ün ilk yar›s›nda Irak’ta emperyalist sa-
vafla karfl› mücadele sürecinde kitlesellik s›n›rlar›
zorlanm›fl olsa da henüz afl›lamam›flt›r. Kitleselle-
flerek ilerleyememesi, onbinlerce ö¤rencinin ey-
lemlili¤ine do¤ru s›çrayamamas› hareketin en
önemli sorununu oluflturmaktad›r. Faflist devlet te-
rörü, politik gençlik örgütlerinin durumu ve genç-
li¤in demokratik kitle örgütlenmesinin zay›fl›¤› bu
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duruma yol açan d›flsal ve iç-
sel etmenlerdir.

Faflist devlet terörünün
t›rman›fl› soruflturmalar›n ve
tutuklamalar›n yo¤unlu¤un-
da kendini gösterdi. Aç›lan
binlerce soruflturma sonu-
cunda yüzlerce ö¤rencinin
uzaklaflt›rma cezas› almas›n›
ve onlarcas›n›n üniversite-
lerden at›lmas›n› artan tu-
tuklamalar izledi. Sivil faflist
sald›r›lar Gazi’den Dokuz
Eylül’e, ‹stanbul ve Bursa’da-
ki liselerden Çanakkale’ye
ve Sivas’a uzanan bir yayg›n-
l›k kazand›. Polis sald›r›lar›
devrimci örgütlerin önderli-
¤inde düzenlenen önemli ve
kitlesel eylemlerin de¤iflme-
zi haline gelmeye, Önder Ba-
bat’›n öldürülmesiyle devlet
katliamlar› devreye sokul-
maya bafllad›. Bu faflist terör
öncelikle örgütlü devrimci
ö¤rencileri y›ld›rmay›, iradelerini k›rmay› ve da-
has› okullardan temizlemeyi hedefliyor. Yürütü-
len kararl› mücadeleler rejimin bu amaca ulaflma-
s›n› engelliyor. Ama ayn› zamanda, faflist terör
alternatif aray›fl›ndaki ve mücadeleye e¤ilimli çok
daha genifl bir ö¤renci kesimine gözda¤› vermek-
te, umutsuzluk ve çaresizlik duygusu yaratmakta
ve hareketin kitleselleflmesini s›n›rland›ran bir et-
kide bulunmaktad›r. T›rmanan devlet terörüne
karfl› kararl› bir mücadele yürütülmesi, sorufltur-
ma ve tutuklama sald›r›s›n›n püskürtülmesi, poli-
sin ve sivil faflistlerin sald›rganl›¤›na karfl› militan
bir durufl sergilenmesi ö¤renci gençlik hareketi-
nin kitlesel geliflimi bak›m›ndan hayati önem tafl›-
maktad›r.

Yüksekö¤renim ve ortaö¤renim gençli¤inin
güçlü demokratik kitle örgütlerinden yoksun olu-
flu hareketin içsel bir handikab› olmaya devam
ediyor. Ö¤renci kitlelerinin mücadelesinin ifllevli
akademik-demokratik örgütlenmelerde birleflerek
ilerleyememesi hareketin kitleselleflmesini ve is-
tikrar kazanmas›n› zorlaflt›r›yor, ç›k›fllar›n dö-
nemsel kalmas›n› getiriyor. Liselerde akademik-
demokratik örgütlenmenin yasal bir hak olarak
bile tan›nmamas› ise bu sorunu a¤›rlaflt›r›yor.

Üniversitelerde derneklerin,
liselerde LÖB’lerin ve
DLB’lerin örgütlenmesinde
ve ifllev kazanmas›nda göste-
rilecek öncü irade ö¤renci
gençlik hareketinin kitlesel-
leflmesini sa¤lamak için her
geçen gün daha fazla aciliyet
kazan›yor.

Gençlik hareketinin poli-
tik geliflimi, kitleselleflmesi
ve s›çramal› ilerlemesi poli-
tik gençlik örgütlerinin güç-
leri, iradeleri, çal›flma ve
mücadele tarzlar›yla yak›n-
dan iliflkilidir. Devrimci
gençlik örgütlerinin önemli
bölümünün politik irade za-
y›fl›¤›yla sakatlanm›fl olan
mücadele tarzlar›, kendine
dönük politika yapma al›fl-
kanl›klar›, kitlenin duygu,
e¤ilim ve istemlerinden ko-
puk, içe dönük ve gettocu
çal›flma tarzlar› ö¤renci

gençlik hareketinin geliflim olanaklar›n›n görülüp
de¤erlendirilmesinin önünde engel oluyor. Ö¤-
renci gençlik y›¤›nlar›n›n mücadeleye mesafeli
yaklaflmas›na neden olan bu durum, iddias›zlaflan
ve kendini amaçlaflt›ran bir varolufl tarz›n› kro-
niklefltiriyor. Oysa ki, “Hareketin dayand›¤› s›n›r-
lar› aflmas› ve kitleselleflerek geliflmesi sorununda
mihenk tafl› tam da politik öznenin iradesi ve yol
aç›c›l›¤›nda somutlafl›yor.” (KGÖ 3. Kongre Bel-
geleri) Komünist gençlik iradesini ve militanl›¤›-
n›, “komünist kitle örgütüne” s›çrama yönünde
yaflad›¤› zihinsel dönüflümle ve bunun çal›flma
tarz›nda yaratt›¤› de¤iflimlerle birlefltirerek ilerli-
yor. “Komünist kitle örgütüne” fliar›, gençlik ha-
reketinin kitleselleflerek s›çramas›na devrimci
müdahale anlam›na da geliyor.

Devrimci ve antifaflist gençlik örgütlerinin
kurdu¤u eylem birlikleri, kendi kuvvetlerinin
toplam›n›n çok üzerinde bir ö¤renci kitlesinin ha-
rekete geçmesini sa¤l›yor. Politik ittifaklar›n
gençlik hareketinde tuttu¤u önemli yer ortaday-
ken, içsel bir zaaf olarak süregelen parçal›l›k ha-
reketi güçten düflüren sonuçlar üretiyor. Bir yan-
dan kendini amaçlaflt›ran varolufl tarz›n›n
keskinlefltirdi¤i grupçuluk ve sekterlik, öte yan-
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dan reformizmin parçalay›c› rolü ö¤renci gençli-
¤in birleflik mücadelesini ve politik ittifaklar› kös-
tekliyor.

Ö¤renci gençli¤in demokratik mücadeleleri-
nin d›fl›nda kalan politik çizgisi ve grupçulu¤u,
TKP’yi gençlik hareketinden tecrit etmifltir. Grup-
çuluk ve sekterlik, ortak mücadelelerin ve eylem
birliklerinin d›fl›nda bir yol tutturan Koordinas-
yon’u da gençlik hareketinden tecrit olmaya do¤-
ru götürmektedir. Ankara’da 6 Kas›m’da ortak ey-
lem henüz toplanma aflamas›ndayken, burjuva
medyada yer bulma u¤runa kendi bafl›na polisle
çat›flmaya girmesi ve hemen ard›ndan da¤›lmas›,
Koordinasyon’un hanesine gençlik hareketinin
gücünü bölen kötü bir f›rsatç›l›k örne¤i olarak ya-
z›lm›flt›r.

Parçal›l›¤›n bir di¤er bölü¤ünü meydana geti-
ren Emek Gençli¤i’nin -ve yer yer Gençlik ‹nisi-
yatifi’nin- bafl›n› çekti¤i reformcu cenah›n politik
çizgisinin tipik özelli¤i taleplerde ve mücadele bi-
çimlerinde en geri olan›n savunmas›, rejimin sal-
d›r› menziline girmekten kaç›n›lmas›d›r. Bu tu-
tumlar›, birçok örnekte devrimci örgütlerin
eylemlerden tecrit edilmesi çabalar›yla bütünlefl-
mektedir. ‹stanbul’da a¤›rl›kl› olarak reformcula-
r›n yer ald›¤› 16 Mart eylemine yaklaflmaya bile
gerek görmeyen polis, az sonra devrimci ve yurt-
sever ö¤rencilerin eylemine azg›nca sald›rm›flt›r.
Soruflturmalara karfl› mücadelenin tamamen d›-
fl›nda kalan, sivil faflist sald›r›lara karfl› devrimci
fliddetin kullan›lmas›n› engellemeye kilitlenen,
gençlik eylemlerinde örne¤in hücre ve tecrit terö-
rüne karfl› politik sloganlar›n yükseltilmesine

karfl› ç›kan, geçen y›llarda geliflen for-
masyon hakk› için mücadeleden hiçbir
ders almay›p bu sene ‹stanbul’daki k›-
p›rdanmalarda da hukuki mücadele-
nin önceli¤ini vazeden bu anlay›fllar
Koordinasyon’u elefltirmek ad›na 6 Ka-
s›m Ankara direniflini karalama ve Çu-
kurova Üniversitesi’nde kurulan açl›k
grevi çad›r›na polisin azg›nca sald›r-
mas›n› çimenlerin üzerinden seyret-
mekle yetinme fleklinde trajik durum-
lara da düflmektedirler. Ö¤renci
gençlik mücadelesinin geride kalan
döneminde neredeyse hiçbir ç›k›flta
boy gösteremeyen bu gruplar, kitlelere
umut ve mücadele gücü afl›lamad›klar›
gibi parçalay›c› durufllar› ile gençlik
hareketinin birleflik ve kitlesel gelifli-

mini frenlemektedirler.
Reformizmin parçalay›c› duruflunun bir baflka

versiyonu ajitasyon ve propaganda yasakç›l›¤›nda
izleniyor. Bu yasakç›l›k, “Gençlik hareketinin bir-
li¤i” ad›na ya da “Genifl ö¤renci kitlesi tepki gös-
terir” bahanesiyle politik örgütlerin eylemlerde
kendini ortaya koyuflunu engelleme karar›n›n
ateflli savunuculu¤unda ifadesini buluyor. “Poli-
tik örgütlülü¤ün ortaya konulmas› kitleleri ürkü-
tür” görüflünü rehber edinerek eylemlerini “üni-
versite ö¤rencileri” ad› alt›nda yapmay› al›flkanl›k
haline getiren bu kesimler kitlelere örgütsüzlük
bilinci tafl›makta, faflist terörün hedefi haline gel-
memeyi amaç edinmekte, eylemlerde devrimci
örgütlerin etkisizlefltirilmesi için her fleyi yap-
maktad›rlar.

Tespitleriyle, politika ve çal›flma tarz›yla, ortak
mücadelelerdeki savunular›yla DGH da, gençlik
hareketi içindeki reformist ve pasifist çizgiye ek-
lemlenen bir rotada ilerlemektedir. Devlet terörü
t›rmand›kça ve mücadele daha militan biçimlere
büründükçe yalpalamalar da ortaya ç›kmaktad›r.
Soruflturmalara karfl› mücadele sürecinde Ada-
na’da açl›k grevi daha büyük bir irade ve kararl›-
l›k gerektirdi¤inde sürecin giderek d›fl›na yuvar-
lanan, militan mücadele biçimleri karfl›s›nda
nutku tutulan, 13 Mart’ta çat›flmaya girilmesini
engellemeye çal›flan Ekim Gençli¤i’nin duruflu
bunun tipik örne¤idir.

Ö¤renci gençlik hareketinin bir boyutunu da
Kürt gençli¤inin mücadelesi oluflturuyor. 10-17
Kas›m anadilde e¤itim haftas› etkinlikleri, Kürtçe
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e¤itim için eylemler, Halepçe katliam›n›n y›ldö-
nümündeki protestolar, bir dizi üniversiteye de
yay›lan görkemli Newroz gösterileri Kürt gençli-
¤inin mücadeleci kimli¤ini, dinamizmini ve po-
tansiyelini bir kez daha gösterdi. Ancak BA-
GEH’in genelde reformcu gençlik çevreleriyle
birlikte hareket etmesi ve ö¤renci gençli¤in
önemli mücadelelerinin d›fl›nda kalmas›, söz ko-
nusu mücadele dinami¤inin ve potansiyelinin
gençlik hareketine güç katmas›na engel oluyor.

Bu parçalanm›fll›k tablosuna karfl›n özellikle
soruflturmalara karfl› mücadele, gençlik hareketi
içinden bir birleflme e¤iliminin filiz sürmesine ola-
nak sundu. Komünist gençli¤in ve Gençlik Derne-
¤i’nin merkezinde durdu¤u kararl› ve birlikte mü-
cadele e¤ilimi, di¤er baz› politik gençlik gruplar›n›
da çevresinde toplayarak ö¤renci gençlik hareketi-
nin bu dönem geliflen bir yan›n› ortaya ç›kard›.
Nitekim 13 Mart direnifli de, t›pk› 6 Kas›m direni-
fli gibi, bu birleflik ve kararl› mücadele çizgisinin
ürünü olarak gerçekleflti. Gençlik hareketinin da-
yand›¤› s›n›rlar› aflarak s›çrayabilmesi için ›srarla
gelifltirilmesi gereken temel bir yöndür bu.

Ezilenlerin Birleşık Mücadelesi ve
Gençlik Hareketi

Ayd›nlar›n politik bak›mdan en duyarl› bölü¤ü

olan ö¤renci gençlik ezilenlerin tüm mücadelele-
rinde yer almal› ve en önde dövüflme cesaretini
göstermelidir. Gençli¤in bu yöndeki her ileri at›l›-
fl› ezilenlerin birleflik devrimci mücadelesinin bü-
yütülmesinin kald›rac› olacakt›r. Komünist genç-
li¤in önderli¤inde ‹stanbul liseli gençli¤inin,
KESK’in 11 Aral›k grevine boykotlar ve eylemlerle
kat›l›m› yürünecek yolu iflaretleyen bir örnektir.

YÖK’e ya da soruflturmalara karfl› mücadele
sadece gençli¤in sorunu de¤ildir; iflçi s›n›f› ve
emekçiler için de temel bir mücadele gündemidir.
Ö¤renci gençli¤in karfl› karfl›ya kald›¤› sald›r›lar
ve talepleri ezilenlerin eylemlili¤inin konusu ol-
mad›kça, gençlik hareketinin geliflim zemini
önemli bir zay›fl›k tafl›r. Dahas›, sosyalizm için
ezilenlerin bütün mücadelelerine önderlik etmesi
gereken iflçi s›n›f›n›n devrimci s›n›f bilinci sakat-
lanm›fl halde kal›r.

Soruflturmalara karfl› mücadelede özellikle al-
ternatif üniversite ile ayd›nlar›n ve demokratik
kitle örgütlerinin deste¤inin al›nmas› geride kalan
dönemin önemli bir kazan›m›yd›. Ancak E¤itim-
Sen merkezinin ve birçok flube yönetiminin kay›t-
s›zl›klar›, açl›k grevlerinin ve 13 Mart’›n d›fl›nda
kalmalar› ö¤renci gençli¤in birleflik mücadele is-
te¤inin karfl›l›k bulmas›n› zay›flatt›. Reformist
gençlik gruplar› ö¤renci gençlik mücadelesinin
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içinde parçalay›c› bir durufl sergilerken, ayn› re-
formist gruplar›n E¤itim-Sen yönetimlerinde ha-
kim olan güçleri, bu kay›ts›zl›klar›yla gençlik ha-
reketini d›fltan s›n›rlamaya kalk›flt›lar. Oysa ki bu
anlay›fl ve tarz, sadece ezilenlerin birleflik müca-
delesini büyütmeye engel olmakla kalmamakta,
ayn› zamanda KESK’in ve E¤itim-Sen’in sendikal
sorunlar için dahi mücadele gücünü k›rmakta ve
emekçi memur hareketini zay›flatmaktad›r.

Ö¤renci gençlik E¤itim-Sen’in düzenlemeye
haz›rland›¤› Demokratik E¤itim Kurultay›’na güç-
lü bir kat›l›m sa¤layarak tabandan ortak mücade-
le kanallar›n›n infla edilmesine ve e¤itim emekçi-
leriyle birleflik mücadelenin gelifltirilmesine
elveriflli olanaklar› de¤erlendirebilir. ‹flçilerin ve
emekçilerin grev ve eylemlerinde “‹flyerlerinde,
e¤itimde, sa¤l›kta özellefltirmeye son!”, “KYTK’na
ve yeni YÖK yasas›na hay›r!” gibi fliarlarla yer al-
mak da birleflik mücadele gücünü büyütmeye hiz-
met eden anlaml› ad›mlar olacakt›r.

ESP, YÖK’e karfl› mücadelede ve 6 Kas›m’da,
soruflturmalara karfl› direniflte, alternatif üniversi-
tede ve açl›k grevlerinde aktif bir rol oynayarak
birleflik mücadele prati¤inin öncüsü oldu¤unu
gösterdi. Tüm bu mücadelelerin içinde yer alarak
ve kendi kuvvetleriyle de eylemler örgütleyerek
ö¤renci gençlik hareketine güç vermenin yan› s›ra

iflçi s›n›f›n›n ve ezilen milyonlar›n devrimci bilin-
cini ve eylemlili¤ini gelifltirmenin ad›mlar›n› att›.
Ezilenlerin devrimci öncüsünün politik mücadele
tarz›n› ete kemi¤e büründürdü.

Özgürlüğü ve Onuru Savunmak İçin
Komünist gençlik, geride kalan süreçte ö¤ren-

ci gençlik hareketinin her an›nda ve ad›m›nda ka-
l›n izler b›rakt›. Seçim çal›flmalar›nda biriktirdi¤i
moral, deneyim, özgüven ve irade onun yeni at›-
m›n›n mayas› olacak. Mücadele sahnesine ç›kan
Sosyalist Gençlik Dernekleri ile gençli¤in sosya-
list solu¤u büyük bir güç kazanacak. “Komünist
kitle örgütüne” dönüflüm, birleflik ve kitlesel bir
devrimci gençlik hareketinin geliflimine önderlik
etme prati¤inde izlenecek.

Ö¤renci gençlik hareketinin geliflim parolas›
berraklafl›yor: “Boykot, iflgal, direnifl!” fiimdi he-
defte emperyalist haydutlar›n ‹stanbul’daki NA-
TO zirvesi var. Ö¤renci gençlik mücadelesi Irak
halk›n›n, Filistin halk›n›n, Afganistan halk›n›n ve
yerkürenin her yan›nda emperyalist barbarl›¤a
boyun e¤meyerek mücadele eden ezilenlerin gü-
cüne güç katacak. Gençlik, bu topraklar› NATO
için cehenneme çevirecek olan halklar›m›z›n ön-
cü savaflç› bölü¤ü olarak dövüflecek, özgürlü¤ünü
ve onurunu savunacak.
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Irak’ta durum

Yoldafllar! Arkadafllar!
Ba¤dat düfltü¤ünde, üzüntü dolu kalplerimizle

a¤lad›k. Biz Irakl›lar, antik ça¤dan beri üzüntü
içindeyiz ve hep üzüntü doluyuz. Ancak ac›m›z,
aslanlar›n ac›s›. Ve aslanlar yaflad›klar› ac› ya da
yaralar› her ne olursa olsun asla do¤alar›n› de¤ifl-
tirmez. Muhtemelen Tanr› da bizleri bu nedenle
Ba¤dat’›n Anglo-Siyonist iflgalinin ac›s›yla s›n›yor.
Ba¤dat iflgal edildi ve biz a¤lad›k. Gözyafl› döktük.
Fakat ac›m›z art›k had safhaya ulaflt› ve  kuflaklar
boyu hat›rlanacak sald›r›da yer almak için ortaya
ç›kan Shanar’›n aslanlar› gibi üzüntüyü bir kena-
ra b›rakt›k. Bu sald›r› sonucunda, düflman yenil-
di¤inde, tüm dünya rahat bir nefes alacak ve bu
gün güçsüz görünen “Tanr›m, dünya ne güzel bir
hale geldi” diyerek dünyay› yönetecek. 

Sizin de bildi¤iniz gibi 1970-1980’ler boyunca
Irak rejimi Amerika ile ittifak halindeydi. Bu ne-
denle ABD ona kimyasal silah dahil, her türlü as-
keri güç sa¤lad›. 30 devletin 1990’da Irak’a karfl›
tepki almas›ndan önce Irak baflkan› ve ABD bafl-
kan› Carter, Reagan ve Bush aras›nda ba¤lant›y›
sa¤layan Rumsfeld ve Dick Cheney’di. Cheney’in
flirketleri Irak’› zehirli gaz teknolojisi ile donatt›.

Bu nedenle, günümüz Amerikan yönetimi Sad-
dam Hüseyin’i mahkemeye ç›karmadan önce –ta-
bi mahkemeye ç›kart›rsa- beyanatlar›n› de¤ifltir-
meye karar verdi. 

1990’da Amerikan yönetimi Saddam Huse-
yin’in kendilerine karfl› ayakland›¤›na karar verdi
ve Irak’›n Kuveyt’i iflgal giriflimini mazeret olarak
kulland›. Ço¤u Amerikan›n masas›ndaki k›r›nt›-
lardan kâr kapmaya çal›flan 30 devletin ordular›n›
harekete geçirdi. Böylece ABD uluslararas› iliflki-
lerde afla¤›dakilerle karakterize edilen yeni bir ça-
¤›n bafllang›c›n› ilan etti;

Güç mant›¤›n›n diyalog mant›¤›n›n karfl›s›n-
daki egemenli¤i, ya da Amerika’n›n söyledi¤i gibi
“önleyici savafl”. Birleflmifl Milletler, Amerikan
kontrolünün d›fl›na ç›kt›¤› an yetkilerini kaybedi-
yor. Amerika her istedi¤ini elde etmek isteyen –ki
bu sizin kelleniz de olabilir- fl›mar›k bir çocuk ha-
line geldi ve özellikle durumu kendi lehine çevi-
rip “özür dilerim” diyene kadar sizin hiçbir flekil-
de hesap sorma ya da yarg›lama hakk›n›z yok.   

Tüm insanlara karfl› bir devletin -“‹srail”- ka-
y›ts›z korunmas›. 

“Anti-semitizm”, “terörizm”, “fundamenta-
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lizm”, “kültürler çat›flmas›”, vb. gülünç iddialar›n
yay›lmas›.

Özet olarak flu söylenebilir ki; ABD insanl›¤›n
uygarl›k geliflimi süresince edindi¤i hukuk ve
normlar›n› inkar ederek dünyay› ilkel kurallarla
yönetilen cang›l haline getirdi. 

Kendisine karfl› gelen ülkelere karfl› güç ve
tehdit kullanma mant›¤› üzerine kurulu Ameri-
kan politikas›, Irak’a 13 y›l boyunca 2 milyon ço-
cuk ve yafll› insan›n ölümüne neden olan  ambar-
goyu dayatt›. Düzinelerce kanser vakas› ve biçim
bozuklu¤u hala görülüyor ve tüketilen uranyum
toprakta kald›¤› sürece de görülmeye devam ede-
cek. Herkesin bilmesi gerekir ki, ambargo Irak’a
sahip oldu¤u kitle imha silahlar› yüzünden uygu-
lanmad›, ambargonun nedeni (Irak’›n) bunlar›
(kimyasal silahlar›) imha etmesi ve Amerika’n›n
söyleminin tersine bunlar› kullanmaktan sak›n-
mas›yd›. Bu gerçek tüm dünyada Saddam’›n Gu-
antanamo yerine The Hague’de yarg›lanmas› ile
aç›kl›¤a kavuflacakt›r! 

Ambargo süresince Amerika ve fino köpe¤i ‹n-
giltere askeri güçleri Irak iflgali için haz›rland›.
Birleflmifl Milletler silah denetçilerinin Irak’›n kit-
le imha silahlar›na sahip olmad›¤› aç›klamas›na
ra¤men, Irak’›n aç›klamalar›na ra¤men, en y›rt›c›,
insan düflman› kapitalist ve gizli dünyan›n efendi-
lerinin ö¤rencisi Richard Butler; aç›klamalar›nda
yer alanlar üzerinden Irak’l› çocuklar›n öldürül-
mesinin kudurmufl avukat› rolünü üstlendi. Her
durumda efendilerinin emrine amade idi ve sald›-
r›n›n genel hatlar›n›n belirlenmesinde görev ald›.
Dünya halklar›n›n tepkisini, neredeyse tüm ülke-
lerde yap›lan milyonlarca gösteriyi göz ard› ede-
rek, Birleflmifl Milletlerin savafl› istemeyen karar›-
n› unutarak Amerika Irak’› iflgal etti. Birkaç tane
hain yardakç›n›n söylediklerine bakarak, Irak’l›la-
r›n onlar› çiçekler ve pohpohlamalarla karfl›laya-
ca¤›n› sand›lar. 

Sald›r›n›n ilk günlerinde, sald›rganlar Irakl›la-
r›n kendi anayurtlar›n› savunma amaçl› muazzam
direnifliyle karfl›laflt›; hem ülkenin güneyinde,
hem de Ba¤dat eteklerindeki askeri hava üssünde,
ki burada birkaç saat içinde ço¤u öldüresiye dö-
vülen 900 iflgalci öldü. Bu direnifl karfl›s›nda
Amerikan sald›rganlar Irakl› askerleri öldürmek
için zehirli gaz kulland› ve (Irakl›) askerlerin geri
kalan› as›l savaflta, gerilla savafl›nda yer almak
için geri çekildi. ‹flgalciler ancak bu koflullar için-
de Ba¤dat’a girebildi. 

Bush’un askeri operasyonlar›n son buldu¤u
aç›klamas›n›n ve iflgalin ard›ndan flu anki durum
nedir? Bugün iflsizlik afl›r› boyutlara ulaflt›. Yok-
sulluk halk›n %70’inden fazlas›n› etkiliyor. Enf-
lasyon afl›r› boyutlara vard›. Temel ihtiyaçlarda
k›tl›k var, hatta petrolün yurdu olmas›na ra¤men
petrolde de k›tl›k var. Kaos toplumsal yap›da ya-
r›klar oluflturdu ve h›rs›zlar, kad›n tacirleri ve be-
yaz köle tacirleri gittikçe art›yor, bakire ve bakire
olmayan kad›nlar için arz ve talep piyasas›na gö-
re fiyatlar olufltu. Geçmiflte, Amerikan›n “Irak
halk›n› özgürlefltirmek” istedi¤i “diktatör” Sad-
dam Husseyin’in yönetiminde sadece siyasetle u¤-
raflan insanlar›n korkmak için gerekçeleri vard›.
Fakat bugün, “özgürlük”(!!!) diye nitelendirilen
durumda  sadece siyasetçiler de¤il, yaflayan her-
kes, özellikle kad›nlar korku içinde. Kad›nlar ka-
ç›r›lma ve beyaz köle piyasas›nda sat›lma korku-
suyla soka¤a ç›kmaya cesaret edemiyor. Bilginiz
olmas› için, yafla ba¤l› olarak bakire kad›n›n fiya-
t› 400$, bakire olmayan›n fiyat› 200$. 

Durum bu. Ve bildi¤imiz üzere uluslararas›
anlaflmalara göre güvenli¤i sa¤lamak iflgalcinin
sorumlulu¤u. Fakat iflgalci güçler, Irak ordusu-
nun da¤›t›lmas›n›n ard›ndan kendini bile koru-
maktan aciz. Bu arada kendilerine “Yönetim Kon-
seyi” ad›n› veren az miktarda hesaps›z oportünist,
iflgalcilerin k›ç›n›n dibinde oturuyor ve methiye-
ler düzüyor, istenilen zamanda iflkence ediyor,
ya¤mal›yor, rüflvet al›yor, kay›rmac›l›k yap›yor ve
efendilerinin himayesinde makam ticareti yap›-
yor. Son 5 ay içinde “Yönetim Konseyi” olarak ni-
telendirilenler aras›nda el de¤ifltiren rüflvet 4 mil-
yar dolar› aflt›.  

Amerikal›lar uluslararas› hukuku ve Irak hal-
k›n› ihlal ederek geldi. ‹flgalci olarak geldiler. Ül-
kemizi iflgal ettiler. Bilim ve e¤itim kurumlar›m›-
z›, altyap›m›z› ve günümüz Irak devleti tarihi bo-
yunca kurdu¤umuz her fleyi y›kt›lar. ‹nsanlar›m›-
z›n sahip oldu¤u sosyal ve kültürel kazan›mlar›n›
y›kt›lar. Bugün bizleri yüzy›llar öncesine sürükle-
diler ve kontrolü sa¤lamak için sürüklemeye de-
vam edecekler. Geldiler ve ülkemizi iflgal ettiler
ve flimdi de kurduklar› çürümüfl Konseyle, dert ve
eziyetle iflgalin faturas›n› ödetiyorlar. fiimdiye ka-
dar Irak, ABD’ye 180 milyar dolar –savafl›n dolay-
s›z faturas›- borçlanm›fl durumda. Bizlere tayin et-
tiklerine ek olarak bugünden Tanr› bizleri özgür-
lefltirene kadar bu tutar ayda 10 milyar dolar. Bu
ikisine de faiz oran›n› eklemeyi unutmuyorlar ve
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ayr›ca Birinci Körfez Savafl› için ‹ran’a 100 milyar
dolar tazminat ödeme de ekleniyor. Yaflananlar-
dan haberdar olmak için; Halliburton fiirketi bir
gecelik komisyon ücreti olarak Condaleezza Ri-
ce’a Umm Qasr liman› ve Diyala Köprüsünün ye-
niden inflas› ihalesini almalar›na yard›mc› olmas›
için 25 milyon dolar ödedi. Halliburton’un –Bush,
Rumsfeld ve Cheney’in büyük hisse sahibi oldu¤u
flirket- niteli¤i hakk›nda verilecek en güzel örnek
Diyala Köprüsü’nün inflas› için yap›lan aç›k artt›r-
ma hikayesidir. Bir grup Irak flirketi yeniden infla
için  300 000 dolar maliyet teklif etti. Ancak Hal-
liburton ihaleyi 53 milyon dolar maliyetle Ameri-
kan flirketine verdi!!

Nüfus kay›t bürolar›, gayri menkul ofisleri,
toprak kiralama bürolar›, vergi bürolar›, dini ba-
¤›fl yap›lan ofisler (awqaf), e¤itim departmanlar›
gibi savafl ya da silahla hiçbir alakas› olmayan ku-
rumlar›n y›k›lmas› da Amerikan›n yapt›klar›na ör-
nektir. Neden y›k›ld›klar›n› ya da yak›ld›klar›n›
hiç kimse bilmiyor. Bunlar sanki Amerikan›n Ba-
bilyon istilas›n›n öcünü almak, hesaplaflmak için
yapt›¤› bir intikamd›. 

Tüm bu yaflananlardan sonra, bizler, sizler ve
tüm dünya Amerika’n›n Irak’› iflgal etmek, bölge-
nin do¤al kaynaklar›n› yönetmek ve bu sayede
tüm dünyay› kontrol etmek ve dünya halklar›n›
boyunduruk alt›na almak amac› tafl›d›¤›n› gördü.
Baflka bir deyiflle, Amerika dünyay› yönetmek,
hepimizi egemenli¤i alt›na almak için Irakl›lar›n
kan›n› döküyor. 

Bu durumda hiç kimse donuk bir ›fl›ktan fazla-
s›n› göremiyor, ne bugün ne de yüzy›l sonras›
için. Bu plana göre Irak halk› bir dilim ekmek için
birbirini katletmek durumunda. Bunlar üzerin-
den Irak halk›n›n silahl› mücadeleye baflvurmak
d›fl›nda bir umudu olamaz. Bizim için kutsal olan
bir fleyin; anayurdun iflgaliyle karfl› karfl›ya oldu-
¤umuzu söylemek de cabas›. Sayg›nl›¤›m›za ve
onurumuza tecavüze karfl› karfl›ya oldu¤umuzu
söylemek de cabas›. 

Direnifl bu nedenlerle bafllad›. 

Irak Direnişi nedir, ve neler 
hedefliyor?

Direnifl ne istiyor? Basit bir flekilde ifade etme-
ye çal›fl›rsak, iflgalcileri kovmak istiyor. ‹flgalcileri
flu veya bu flekilde, ya tabut içinde ya da tabut ta-
fl›yarak Irak’tan kovmak. Tabut tafl›yarak gönde-
rilmek Amerikan birliklerinin tercihi, aynen an-

nelerinin, efllerinin, çocuklar›n›n oldu¤u gibi,
Amerikal›lar ve ‹ngilizler, ve tüm dünya insanla-
r›n›n da. Bu ne kadar çabuk olursa o kadar iyi,
çünkü kimse askerlerin Bush ve Rumsfeld’in ya
da Halliburton flirketinin u¤runda ölmesini iste-
miyor. 

Direniflin görevi ve meflru hedefleri:
Düflman iflgalcinin Irak’›n zenginliklerini özel-

likle petrol kaynaklar›n› sömürmesine engel ol-
mak. Ne bir ihraç ne de bir yararlanma/ kullanma
söz konusu olabilir. Direniflin vurdu¤u petrol bo-
ru hatlar› d›fl dünyaya aç›lanlar, ülke içindeki bo-
ru hatlar› de¤il. Benzin ve yak›t k›tl›¤›n› yaratan
iflgalcilerdir, petrolü çal›yor, Irak-Kuveyt ya da
Irak-Suudi Arabistan s›n›r›nda gemilere yüklü-
yor, sonra da Kuveyt ve Suudi Arabistan’dan ge-
tirtilmifl gibi Irak’ta satmaya çal›fl›yorlar. 

‹flgalin Halliburton ya da benzer flirketlerle im-
zalanan ifl anlaflmalar›ndan kâr elde etmesini en-
gellemek. Bu flirketler için çal›flan müteahhitler ve
uzmanlar Direniflin meflru hedefleridir. 

‹flgalcilerle iflbirli¤i yapan ya da yapt›klar›yla
iflgalcilere kazanç yaratan her Irakl› Direniflin
meflru hedefidir. Bununla “Yönetim Konseyi”ni,
bakanlar›n›, ve hatta iflgal kuvvetlerine efllik eden
çevirmenleri kastediyoruz. 

‹flgal ordusu, malzemeleri, ve hizmette bulana-
cak her ne ve her kimse, teknik uzmanlar, sivil ya
da sivil olmayan iflçiler de Direniflin do¤rudan he-
defleridir. 

Irak Direnifli’nin askeri alan› Irak’›n bilinen ül-
ke s›n›rlar›d›r. Bu nedenle iflgal kuvvetlerinin
Irakl› yardakç›lar› ve iflbirlikçileri Direnifl’in da-
imi hedefidir. ‹flgal birlikleri, ordusu ve sivil yar-
d›mc›lar› sadece Irak s›n›rlar› içerisinde hedef du-
rumundad›r, Irak s›n›r› d›fl›na, sadece 1 metre bi-
le olsa, ç›kan her iflgalci asker art›k askeri bir he-
def de¤ildir. Ona karfl› verilecek mücadele sadece
genel mücadelenin, kolonyalizm ve emperyaliz-
me karfl› verilecek mücadelenin bir parças›d›r.
Aynen bugün Avrupa’da verilen düflüncelerin ve
kurumlar›n bar›flç›l mücadelesidir.

Direniflin yapt›klar›na bakacak olursak;  2003
1 May›s’›ndan, askeri harekat›n bitti¤i deklarasyo-
nundan sonra iflgalin toplam kay›plar› 3,245 as-
ker öldürüldü, 3,434’ü yaraland›, 1,011 araç, 55
demiryolu arac›, 55 helikopter, 4 tafl›ma uça¤›, 3
F-16 uça¤›, 5 askeri bot, tahrip edildi, 83 petrol
hatt› harap edildi, 98 askeri kampa sald›r› düzen-
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lendi. Düflman bu kay›plar hakk›nda sessiz kal-
may› sürdürüyor. Bunlar Direniflin hedefleridir ve
bunlara düzenlenen sald›r›lar askeri operasyon-
lard›r. Bunlar Irak’ta iflgal kuvvetlerinin himaye-
sinde çal›flmay› planlayan flirketlere de bir uyar›
niteli¤indedir. Bu ayn› zamanda Irak’a asker gön-
dermeyi düflünen ülkeler için de uyar›d›r. Irak Di-
renifli bu konuda uyar› yay›nlad› ve dolay›s›yla
olas› sonuçlara karfl› vicdan› rahatt›r. Bundan
sonra, Halliburton flirketi, Bush ya da Rumsfeld’in
u¤runda ölmek isteyen varsa buyursun!

Irak Direnifli kimlerden olufluyor?

Tüm Irak halk›. 
Ayn› zamanda solun, özgürlükçülerin yan› s›-

ra Baas Partisi’nin, Sallafi ‹slamc›lar›n›n önemli
bir varl›¤›  söz konusu. 

Baas 

Baas bugün için Direniflin yaklafl›k %30’luk
bölümünü oluflturuyor. Baas do¤rudan Saddam
Hüseyin’in yönetimindeydi. fiüphe yok ki Saddam
Hüseyin, muhalefeti merhametsizce bask› alt›nda
tutan kat› bir diktatördü. Yönetimi süresince adi
ve hiçbir ifle yaramayan insanlar önemli görevler
ald›. Bunlar affedilebilecek ya da göz ard› edilebi-
lecek fleyler de¤il. Fakat di¤er taraftan 1990’dan
beri Saddam Hüseyin Amerika karfl›s›nda do¤ru
tutum ald›. Sald›r› süresince oldu¤u gibi iflgal
sonras› da Irak savunmas› için muharebeler yö-
netti, son muharebe 30 saat sürdü ve de¤iflik ke-
simlerinden 260 civar›nda düflman öldürüldü ve
düzinelercesinin araçlar› tahrip edildi. Düflman
onu narkotik gaz kullanana dek yakalayamad›, ve
ancak bundan sonra onu canl› yakalayabildi. Kü-
çük düflürmek, hüsrana u¤ratmak ve Direniflin
moral bozuklu¤una u¤ramas› için tüm dünyaya
bu durumda takdim ettiler. Gerçekte ne o ne bah-
settikleri “yuva”, ne de meyveleri temmuzda ol-
gunlaflan hurma a¤ac› aras›nda ba¤lant› var. Ken-
dine geldi¤inde, Bremer ve Myers’›n kay›ts›z söy-
ledikleri üzere “o tehditler savuruyor ve sorufltur-
ma ile iflbirli¤ine yanaflm›yor”du. 

Saddam Hüseyin’in sa¤lam ve do¤ru tutumu,
ki savafl öncesi hatalar› bir kenara at›lamasa da,
itibar›n› artt›rd›. 

Saddam yakaland›¤› ana dek özgürlük hareke-
tinin önemli bir parças›yd›. O bir Iarkl› ve Irak,
geçmiflte yapt›klar› için hesap sorma hakk› olan,
kanun ve yasalara sahip tek ülkedir. Saddam ve

yönetimi, rejimi süresince yap›lanlar do¤rudan
Irak’›n sorunlar›d›r. Bunlar›n hiçbiri Irak’›n iflgali
için gerekçe olamaz. Di¤er bir deyiflle Irak sadece
Saddam Hüseyin de¤ildir, Saddam Hüseyin’in
devrilmesinin alternatifi de iflgal de¤ildir. 

Baas’›n Direniflteki varl›¤›, Baas’›n yeniden ik-
tidara gelmesi demek de¤ildir ve olmayacakt›r.
Genel olarak, iflgalden kurtulufl yeniden tek par-
tiye dönülmesini getirmeyecek, bunun bir anlam›
yok, ne gerekli ne de birileri bunu istiyor. Baas’›n
iktidara dönüflü savaflç›lar›n ve yurtsever politik
aktörlerin amac› de¤il. Temel amaç özgürlü¤ün
kazan›lmas›. 

Direniflin önemli bir bölümünü yöneten Baas
üyeleri var, fakat bu iktidara geri dönmek için de-
¤il, iflgali ortadan kald›rmak için. Gerçek bu. Ve
flehit olan savaflç›lar bunun göstergesi. fiehitler ne
istiyordu? Onlar da iktidar› almak m› istiyordu?
Bu “iktidara gelme” bu dünyada m› yoksa ahiret-
te mi olacak?

‹slamc›lar

Bu ba¤lamda Irak Komünist Partisi (cadre)
ateizmden vazgeçti¤ini aç›klam›fl, Yarat›c›’n›n
varl›¤›n› kabul etmifl durumda. Bunun Kuran, Ye-
ni Ahit, Tevrat’la bir alakas› yok. Bu tamamen
Marksizmin yasalar›ndan elde etti¤imiz, ulaflt›¤›-
m›z bir inanç. 

Irak ulusal Direniflinde ‹slam önemli ve muaz-
zam bir rol oynuyor. fiiiler ve Suniler var, ve ayr›-
ca Sallafilier. Sallafiler genelde dinin buyruklar›n›
yerine getirme ve Salaf’›n (Müslümanl›¤›n ilk je-
nerasyonu) düflüncelerini ve e¤itim kriterleri ko-
nusunda –ilk jenerasyondan ve koflullar›ndan
ça¤lar uzakl›¤›nda olmaya ald›rmayarak- en kök-
tendinci.  

Fakat Sallafilerin düflünceleri bugüne kadar
anlaya geldiklerimizden farkl›laflt›. E¤er 20 yy’›n
son y›llardaki durumu üzerine, dinsel kayg›lar›n
sakal›n›z› nas›l uzataca¤›n›z, türban› nas›l ba¤la-
yaca¤›n›z, aptesi nas›l alaca¤›n›z ve aptes için ne-
lerin gerekli oldu¤u vb. üzerine  s›n›rl› oldu¤u (ya
da baz›lar›n›n bunlarla s›n›rl› tutmak istedi¤i) ko-
flullar üzerine konufluyor olsayd›k durum ayn›
olabilirdi. Bunlar ‹slam dinine So¤uk Savafl süre-
since verilen bir rol ve tek rol; dünya emperyaliz-
minin müttefiki olmak çerçevesinde anlaml›yd›.
Görevleri Komünizme karfl› olas› en fliddetli mü-
cadeleleri, ulusal kurtulufl mücadeleleri vermekti,
ki böylece, kazand›klar› durumda camilerine geri
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çekilip sonsuza dek siyasetten uzak kalacaklard›.  
Usame Bin Ladin deneyimi, bugün tan›k oldu-

¤umuz eylemleri, kendilerine Sallafi diyenler, ve
bizlerin Sallafi olarak tan›mlad›klar› ile gerçekte
Sallafilerin neyi amaçlad›klar› genel öngörüsüyle
çelifliyor. Bunun yerine günümüzde gelecekteki
çat›flmalarda önemli bir oynayacak yeni bir Salla-
fi terimi ve düflüncesi olufltu. Bu yeni kavram ka-
falar›m›zda Sallafiler hakk›nda oluflmufl tüm saç-
mal›klar› da süpürdü. 

Bugün Sallafi hareketinin emperyalizme karfl›
mücadelede öncü konumda oldu¤unu görüyoruz.
Emperyalizmin özü hakk›nda en esasl› anlay›fl sa-
hibi olanlar onlar. Emperyalizme karfl› en iyi ör-
gütlenmeye sahip ve dünya çap›nda emperyalizm
karfl›t› hareketler aras›nda en tehlikeli onlar. On-
lar cihad savaflç›lar› ve dolay›s›yla kendini feda et-
me ruhundan etkileniyor. Düflmanla savaflta, em-
peryalizmin planlar›n› ve hilelerini engellemekle
savafl alan› planlar›nda yeni bir boyuta tafl›yor, il-
ham veriyor. Aç›k olan flu ki, Sallafilerin zeki ci-
had simalar› var. Ve dünya çap›nda Sallafilere se-
bep olan Amerikad›r, ki bunun en önemli kan›t›
Usame bin Ladin’dir. 

Amerikal›lar fiakil Usama’n›n bir kahraman ve
militan bir özgürlük savaflç›s› oldu¤unu söyledi-
ler. Fakat bu ancak Sovyetler Birli¤i’ne karfl› sava-
fl›rken geçerliydi. fiimdi kendi ülkesinin ve insan-
lar›n›n haklar›n› talep ederken bir terörist haline
geldi. Herkesin bilgisi olmas› için, Amerika’da ki
11 Eylül sald›r›lar› terörizm olarak nitelendirile-
mez çünkü Amerika ve al-Qa’dah, ne Birleflmifl
Milletler ne de baflka birisi karfl› ç›kt›, karfl›l›kl›
olarak zaten savafl ilan etmifllerdi. Hiroflima ve
Nagazaki’den, fakir Afgan halk›n›n üzerine ya¤an
bombalardan de anlafl›labilece¤i üzere, Amerika
dikkat çekici bir biçimde ne sivillere ne de üst ya-
p› kurumlar›na karfl› sayg›l›, tepkiler sonucu sa-
dece “özür dilerim” kelimesi telaffuz ediliyor.
‹talya’da ya da baflka yerlerde yaflananlar› da yeni-
den inceleyebiliriz. S›n›rlar içine yap›lan vurufllar
ve hedef al›nan flehirler Amerikan prati¤idir. E¤er
bu yaflananlara Usame bin Ladin neden olduysa
bu sadece misillemeden kaynakl›d›r, baflka bir fley
de¤il. 

Di¤er bir bak›fl aç›s›ndan, biz Komünistler do-
¤al›nda emperyalizmin karfl›s›nday›z. Buna karfl›
kararl› düflmanl›¤›m›z var. Bizler bunu ölüm-ka-
l›m mücadelesi olarak görüyoruz. Bu çok temel
bir argümana dayan›yor, bizler dünyada bask› al-

t›nda tutulanlar›n ad›y›z, onlar ad›na konufluyo-
ruz, özgürlük ve bar›fl isteyen insanlar ad›na.her
türlü köleli¤e ve sömürüye karfl›y›z ve mücadele
ediyoruz. Çok aç›k bir gerçek var ki, bizim temel
düflman›m›z insanlar› kölelefltiren ve sömüren,
topraklar›n› iflgal eden, kanlar›n› emen herkestir.
‹nsanlar› sömüren, ülkelerini iflgal eden, kanlar›-
n› emen emperyalizmdir –Amerika ve ‹sraildir- ve
onlar›n arkas›nda ya da yan›nda duranlard›r. Yani
bizim temel düflman›m›z emperyalizm ve siyo-
nizmdir, ve bizler onlar›n mezar kaz›c›lar›y›z. On-
lar bize karfl› savafl›yor ve biz de onlara karfl›. Bu-
rada ne bir dinlence, gevfleklik ne de bir arada var
olufl söz konusu olabilir, e¤er do¤ru olan bizsek,
ve bask› alt›nda tutulan insanl›¤› temsil etti¤imizi
söylüyorsak. 

Bundan baflka, Amerika bizi tek tercihle; ya
kendisi ya da insanlar, karfl› karfl›ya b›rakt›. Ame-
rika Irak’›n uluslararas› terörizmle mücadele ko-
nusunda bir savafl alan› oldu¤unu söylemekte te-
reddüt etmiyor. Kendisine karfl› direnen, istekle-
rine uymayan herkesi yok edilmesi gereken terö-
rist olarak nitelendirmekten kaç›nm›yor. Sallafile-
rin ne kadar iyi örgütlü olduklar›n›, cihad ahlak
sisteminin ne kadar fliddetli, savafl alan› planlar›-
n›n ne kadar ciddi olduklar›n› bildiklerinden em-
peryalistler tüm enerjilerini özellikle karfl› propa-
ganda ve psikolojik savafl tekniklerini enformas-
yon devrimini gerçeklefltiren dünyada onlarla sa-
vaflmakta harc›yor. Bu noktaya dikkat etmeliyiz;
özellikle Amerika hainleri, komünizmden Mos-
kova’n›n -buyruklar› veren- buyruklar›n› onayla-
mak d›fl›nda hiçbir fley anlamayanlar›  Komüniz-
min ilkelerinden ay›rd›ktan sonra. Bugün bu ha-
inler bir zamanlar Moskova’y› yapt›klar› gibi
Washington’u büyük bir aflkla savunuyor. E¤er
emin olmak isteyen varsa rasgele hainlerden biri-
ni seçebilir, okuyucu Hamid Majid haininin yaz›-
n› Abu Righal’da Washington kelimesinin yerine
Moskova kelimesini kulland›¤›nda ve flunu görür
ki, hiçbir de¤ifliklik yok.

Özetle, bizler, Sallafiler ve laikler Irak’›n öz-
gürlü¤ü için kutsal bir ittifakla ba¤l›y›z. Bu bizi
bir araya getiren fley. Ve aram›zdaki farkl›l›klar
bizi ay›ramaz. Bunun üstünde tek bir fley bizleri
farkl›laflt›r›yor, hepimizin güncel golü kazand›k-
tan sonras› için ayr› vizyonlar› var, ki flimdilik
güncel hedef Irak’›n, Filistin’in, Afganistan’›n öz-
gürlü¤ü. Birimizin hedefi di¤erinin hedefinden
farkl› de¤il. Gerçe¤i söylemek gerekirse bu Kaba-
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ah gibi bir çok farkl› yollardan ulafl›labilir. Sallafi-
lerin durufluna uygun olarak “benim düflüncem
do¤ru ama hatalar içeriyor olabilir, ve rakibimin
düflüncesi yanl›fl ama do¤rular içerebilir.”

Daha aç›k ve kesin olmak için “biz dindar in-
sanlar, Sallafiler ve Sallafi olmayanlar, Baasç›lar,
Arap milliyetçileri, Komünistler, ve yutseverler,
etnik yap›ya ya da mezheplere, Irakl› olan ya da
olmayan ayr›mlar›na ald›rmayarak birlefltik. Biz-
ler kutsal bir ittifak etraf›nda birlefltik. Bizim düfl-
man›m›z tektir, ve bu da emperyalizm ve onun
evlad› Siyonizmdir. Güncel hedefimiz Irak’›n, Fi-
listin’in, Afganistan’›n özgürlü¤üdür.”

Bu temelde Irak ulusal Direnifli “terörist”, “an-
ti-semitik” vb. saçma nitelendirmelerinden kork-
muyor ve kimse de korkmamal›. E¤er Anglo-siyo-
nist emperyalizm dünyay› istedi¤i gibi yaflamas›-
na ve kendi iliflkilerini belirlemesine izin versey-
di, terörizm ortaya ç›kmayacakt› ya da hiç kimse-
nin buna ihtiyac› olmayacakt›. Bu durumda in-
sanlar baflka bir temelde, birlikte yaflama, sevgi ve
bar›fl, kesinlikle aralar›ndaki iliflkilere kendileri
karar verecekti. Uygar, laik, demokratik olarak
bildi¤iniz Avrupa, Avrupa halklar›n›n topraklar›
üzerindeki Amerikan üslerinin fark›na varmas› ve
kald›r›lmas›n› ya da say›lar›n›n azalt›lmas›n› iste-

di¤i durumda, Amerika taraf›ndan Saddam Hüse-
yin ve Usame bin Ladin’in nitelendirdi¤i gibi “te-
rörist” ve “uygarl›k düflman›” olarak nitelenecek.

Sonuç olarak, Irak topraklar›nda dünyan›n ka-
deri ya da en az›ndan Üçüncü Dünya’n›n kaderi
çiziliyor. E¤er Irak Direnifli kazan›rsa, Amerikan
zorbal›¤› sonsuza dek son bulacak. Fakat e¤er
Amerika kazan›rsa, dünyada bar›fl ve özgürlük
umudu kalmayacak, ve Üçüncü dünya halklar›-
n›n özgürlük umudu son bulacak. Bu durumda
bask›, adaletsizlik ve sürekli kölelik bir avuç ka-
pitalist kan emici taraf›ndan egemen k›l›nacak.
Bu kesinlikle siz, asil vatandafllar› , da bekleyen
bir olas›l›k ve Irak halk› ile birlikte davalar›nda
tav›r almaya ve iflgalcilere karfl› mücadele etmek
için zorlayacak bir durum!

Yaflas›n özgür Irak!
‹flgalcilere ölüm!
Yaflas›n Amerikan üsleri, Amerikan himayesi
ve politikalar›ndan, ar›nm›fl Avrupa!
Yaflas›n halklar!
Yaflas›n dünya bar›fl›!

44 TEORİDE Doğrultu



Tekelci kapitalizmin uluslararas›laflmas›n›n
öne geçti¤i günümüz koflullar›nda, halklar›n bir-
li¤i temel sorunlardan biri olmaya devam ediyor.

Hatta, ekonomik-toplumsal koflullar bugün
dünya halklar›n› birlefltirmeye daha çok elveriflli.
Birli¤e elveriflli maddi temel, sorunu bafll› bafl›na
öne ç›kar›rken, kapitalist-emperyalist sistemin
politik-askeri tahakkümü, halklar› özgürlükten
yoksun b›rakmas›, dahas›, burjuvazilerin halklar›
milliyetçi bo¤azlaflmalara sürüklemeleri, sorunun
önemini art›ran di¤er bir temel neden oldu¤u gi-
bi, soruna iliflkin proletaryan›n devrimci hareke-
tinin programatik çözümler üretmesini de acil
k›lmaktad›r. Ayr›ca, geçen 90’l› y›llar boyunca, te-
kelci uluslararas›laflman›n h›zlanmas›, burjuva li-
beral ideologlarca, emperyalist tekelci ekonomik,
siyasi ç›karlar yönünde “birli¤i” hakl› k›lman›n,
bu yolla emperyalizme toplumsal dayanak yarat-
man›n arac› yap›ld›. Etkili de oldu.. Bu nedenle de
sorunu ele almak güncel ve önemlidir...

Sorun tarihsel aç›dan evrensel bir sorun oldu-
¤u gibi, politik aç›dan  dünya çap›nda yayg›nd›r.
Özellikle, emperyalist hegemonya ve paylafl›m ça-
t›flmas›n›n yo¤unlaflt›¤› bölgelerde çözümü acil
hale gelmifltir.

Bu durum, sorunu bölgemiz halklar› için ele
al›r ve çözüm üretirken, dünya çap›nda soruna
devrimci çözüm perspektifiyle bölgesel çözümün
ufkunu çizmemizi gerektiriyor, öyle de yapaca¤›z.

Kapitalizm Halkları Ulusal Düflmanlık 
Bataklığına Götürür

Kapitalizm, tarihsel süreç boyuncu halklar›
ulusal düflmanl›klar batakl›¤›na sürüklemifl, halk-
lar› tüketen trajik katliamlara, on milyonlar›n
katledildi¤i emperyalist yeniden paylafl›m savaflla-
r›na, bölgesel gerici savafllara yol açmakla kalma-
m›fl, halklar› floven flartlanma içine sokarak, birli-
¤inin önüne yeni ideolojik-siyasi engeller de dik-
mifltir.

Ulus ve ulusal geliflme kapitalizmin flafa¤›yla
ortaya ç›kt›. Ve burjuvazi henüz devrimci rol oy-
narken bile, ulusal geliflmenin önderli¤ini, ulusal
pazara baflka burjuvaziler karfl›s›nda rakipsiz ha-
kim olmak amac›yla yapt›. Bu onun sömürücü s›-
n›fsal karakterinin kaç›n›lmaz sonucudur. Bunun
do¤al devam› olarak da,  kendi ulusundan emek-
çi ve iflçileri  ulusal düflmanl›k flartlanmas›yla
kendi arkas›na ba¤lamaya giriflti. ‹flçi hareketi ge-
liflip onun s›n›f egemenli¤i için tehlikeli olmaya
bafllad›kça da, ulusal düflmanl›k flartlanmas›n› t›r-

45TEORİDE Doğrultu

Ortado¤u Halklar›n›n
Federatif Birli¤i



mand›rd›. Nitekim, afl›r› mil-
liyetçili¤i tan›mlayan flove-
nizm, Frans›z devrimiyle si-
yasi iktidar›  ele geçirip ege-
men olan burjuvazinin Na-
polyon’la Avrupa’da yay›lma
döneminde,  Napolyon or-
dusundaki afl›r› milliyetçi bir
isimden, burjuvazinin afl›r›
milliyetçili¤ini tan›mlamak
için kavramlaflt›r›lm›flt›r.

Kapitalizmin tekelci afla-
mas› emperyalizm dönemin-
de burjuvazi gericileflmifl,
buna ba¤l› olarak emperya-
list savafl k›flk›rt›c›l›¤›n›n, ifl-
çi emekçi devrimlerini bas-
t›rman›n bafll›ca bir yöntemi
olarak ulusal düflmanl›klar›,
flovenizmi kullanm›flt›r. Em-
peryalist dönemde burjuva-
ziler, dünya hegemonyas›
için, iki kez dünya çap›nda
emperyalist paylafl›m savafl›-
na giriflmifl, kendi ulusun-
dan iflçi s›n›f›n› rakip emperyaliste karfl› savaflt›r-
mak için flovenizm zehriyle flartland›rm›fl ve s›n›f
kardeflini k›rmaya, ezilen uluslardan halklar› sö-
mürgelefltirmeye seferber etmifltir.  ‹flbirlikçi bur-
juvaziler de kendi s›n›f ç›karlar› ve emperyalist
efendilerinin sömürgeci ç›karlar› için halklar› bir-
birine k›rd›rm›fl ve sürekli ulusal düflmanl›k ve s›-
n›r gerginlikleri politikas› izlemifllerdir.

Bölge Ülkeleri Burjuvazisi 
şovenizmi Geliştirdi

Ortado¤u, emperyalist rekabet ve paylafl›m sa-
vafl›n›n yo¤unlaflt›¤› bölge olarak, emperyalistler
ve yerel burjuvaziler taraf›ndan ulusal düflmanl›k-
lar›n t›rmand›r›ld›¤›, sürekli ve güncel tutuldu¤u
bir aland›r. ‹srail-Arap düflmanl›¤› baflta gelmek
üzere, Türk-Arap, Fars-Arap, Türk-Kürt, Arap-
Kürt, Fars-Kürt, Fars-Azeri ulusal güvensizlikleri
ve düflmanl›klar› sürmektedir.

Yüzy›l›n bafl›nda ‹ngiliz ve k›smen de Frans›z
emperyalist sömürgecili¤i, Arap uluslaflmas›n›
önlemifl, Araplar› ‹ngiliz sömürgecili¤i alt›nda
fleyhlerin kukla yöneticili¤inde krall›k ve emirlik-
lere bölmüfl, Filistin’de 2.emperyalist paylafl›m sa-
vafl› sonras› ABD emperyalizmiyle birlikte emper-
yalizm kuklas› siyonist ‹srail devletini kurmufltur.

‹srail siyonist devletinin ya-
r›m yüzy›l› aflk›n süredir,
ABD emperyalizminin savafl
makinas› rolünü oynayarak
sürdürdü¤ü Filistin iflgali ve
yol açt›¤› savafllar, Arap-‹s-
rail ulusal düflmanl›¤›n› ‹s-
rail halk›yla Arap halklar›
aras›nda kanl› bir güvensiz-
li¤in oluflmas›na yol açm›fl-
t›r. Emperyalist sömürgeci-
lik, kukla emirlik ve krall›k-
lar arac›l›¤›yla Arap halklar›
aras›nda da güvensizli¤e yol
açm›fl, hatta fiii ve Sünni çe-
liflkisini sürdürerek bu gü-
vensizli¤i bir baflka boyutuy-
la büyütmüfl, devam›nda ba-
z› Arap ülkelerindeki burju-
va milliyetçi rejimlerin ku-
rulmas› da Arap halklar› ara-
s›ndaki  güvensizli¤i tek tek
Arap ülkeleri çap›nda burju-
va grup ç›karlar› nedeniyle
sürdürmüfltür. Irak Baas re-

jimi örne¤inde görüldü¤ü gibi, özellikle Kürt hal-
k›na karfl› katliamlar›yla, Irak’ta yaflayan halklar
aras›nda düflmanl›k gelifltirmifl, güvensizli¤i bü-
yütmüfltür.

1991 ve 2003 emperyalist sald›r› ve iflgalde
ABD’nin, Kürt burjuva ulusal hareketini iflgalin
zaferinde dayanak yapma politikas› Arap halk›n›n
Kürt halk›na güvensizli¤inin do¤mas›na yol aç-
m›fl ve güvensizli¤i büyüten yeni bir faktör ol-
mufltur.

‹ran fiahl›k rejimini emperyalist tahakküm
kendi egemenli¤inin dayana¤› yaparak, Fars bur-
juva-feodal egemen s›n›flar›n›n ‹ran’daki ezilen
uluslar üzerinde ilhak›n›n sürmesini sa¤lam›fl ve
Fars burjuvazisinin sömürgeci politikas›n› des-
teklemifltir. Böylece ‹ran’da de¤iflik uluslardan
halklar›n ve proletaryan›n ulusal güvensizlikleri-
ni canl› tutmufl, 1940’l› y›llarda ve daha öncesin-
de, Azeri, Kürt Mahabat ve Gilan demokratik ulu-
sal devletlerinin katliamla bast›r›lmas› örnekle-
rinde görüldü¤ü gibi kanl› bir güvensizli¤in t›r-
manmas›na yol açm›fl, destek vermifltir. Politik ‹s-
lamc› iktidar›n, flovenist kanl› sald›rganl›¤› bu gü-
vensizli¤i sürdürmüfltür. ABD emperyalizminin
bugün gerek Türk burjuvazisini ‹ran’a sald›rtma
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politikas› ve gerekse ezilen-
sömürge uluslar›n burjuva
ulusal hareketleri, ‹ran’da
egemenli¤i ele geçirme poli-
tikas›n›n arac› yapma hesap-
lar› söz konusu güvensizli¤i
büyüten yeni bir faktördür. 

Geçmifl dönemde, Os-
manl› ve ‹ran imparatorluk-
lar›n›n Arap, Kürt ve di¤er
halklar› ilhak alt›nda tutmufl
olmalar›, ezilen uluslar›n
halklar› aç›s›ndan, Türk ve
Fars halk›na güvensizlik
duymalar›na ve bugünkü
güvensizli¤in büyümesinde
tarihsel sürecin yaratt›¤› bir
etken rolü oynamaktad›r. 

Ortado¤u’dan biraz ku-
zeye ç›k›ld›¤›nda, Ermeni
halk›n›n yaflad›¤› katliamlar,
Türk ulusuna bir güvensiz-
lik duyman›n arac› olarak
bugün de Ermeni halk›n›n
haf›zas›nda yaflamaya de-
vam etmekte, yan› s›ra Ekim devrimi öncesi Kaf-
kasya’da Rus çarl›k emperyalizminin, Osmanl›
otokrasisinin ve yerel feodal gericilerin k›flk›rtt›¤›
bo¤azlaflmalar ve günümüzde bu bölgede yerel
burjuvazilerin tutuflturdu¤u Ermeni-Azeri savafl›,
Rus emperyalizminin Çeçenya’daki katliamlar›,
bölge iflçi s›n›f› ve halklar›n›n ulusal güvensizli¤i-
ni yaratm›fl ve büyütmüfltür. Balkanlar için de
benzer fleylere vurgu yap›labilir, yapmal›y›z. 

Bütün bu tarihsel ve güncel olaylar, bölgede
halklar›n güvensizli¤inin doruk noktada olmas›-
na yol açm›fl ve proletaryan›n önüne bu güvensiz-
lik ve düflmanl›klara son vermek devrimci görevi-
ni koymufltur. 

Halkların Birliğini Devrim ve Prole-
ter Enternasyonalizmi Gerçekleştirir

Tekelci kapitalizmin bugünkü uluslararas›lafl-
ma düzeyi, emperyalizm ça¤›yla oluflan halklar›n
birli¤inin maddi temelini daha çok gelifltirmifltir.
Eme¤in toplumsallaflmas› ve uluslararas›laflmas›-
n›n bugün vard›¤› düzey, de¤iflik uluslardan pro-
letaryaya, sosyalizmi ulusal özgürlük ve gönüllü
birlik temeli üzerinde, birlikte infla etmek olana-
¤›n› fazlas›yla sunmaktad›r. 

Nitelik olarak enternasyonalist tek s›n›f olan

proletarya, ulusal ve ülkesel
s›n›rlar› esas alarak devrimin
zaferini sa¤layabilse de, böl-
gesel ve uluslar aras›  dev-
rimci etkenin, devrimde do-
lays›z yedek olan bu etkenin,
devrimin kesin zaferindeki
rolünün artt›¤›n› bilince ç›-
karmal› ve maddi koflullar›
daha çok elveriflli hale gelen
bölge uluslar›ndan kardefl ifl-
çi s›n›flar›yla birlikte sosya-
lizmin inflas›na giriflmelidir.

Maddi koflullar› artan
proleter birli¤in, emperyalist
sald›r›ya karfl› muzaffer dev-
rimlerin kesin zaferinin, böl-
gemiz halklar› aras›nda sö-
mürücü s›n›flar›n yaratt›¤›
güvensizli¤i gidermenin,
halklar aras›nda gönüllü bir-
lik ve kardeflli¤inin tek yolu,
bölge uluslar›n›n halk dev-
rimlerine proleter önderlik
yoluyla, Ortado¤u Halklar›-

n›n Demokratik ve Sosyalist Federasyonu’nu ger-
çeklefltirmektir. Federasyon birli¤in biçimlerin-
den  elbette yaln›zca biridir. Ancak, Sovyet devri-
mi deneyinin gösterdi¤i gibi, halklar›n birli¤inin
gerçekleflmifl en ileri biçimidir, bu nedenle de
halklar yeni ve daha ileri bir biçim yarat›ncaya de-
¤in sovyetik tipte federatif cumhuriyetler birli¤i
en ileri biçim olarak ülkemiz ve bölge ülkeleri
proleter ve emekçi s›n›flar› taraf›ndan öngörül-
meli ve devrimlerin zaferleriyle uygulanmaya
konmal›d›r. Bugün artan bölgesel devrim olanak-
lar› bu programatik hedefi bölge uluslar›ndan
proletaryan›n benimsemesini daha fazla koflulla-
makta ve maddi ve siyasal koflullar› aç›s›ndan
proletaryan›n bu hedefine varmas›n› geçmifle
oranla kolaylaflt›rmaktad›r. 

Halklar›n ulusal düflmanl›k ve güvensizli¤ini
yaratan tarihsel ve güncel egemen emperyalist ve
yerel burjuva s›n›flar oldu¤una göre, bu birlik,
ancak söz konusu burjuva egemenlikleri y›kacak
devrimlerle gerçekleflebilir. Yan› s›ra, küçük bur-
juva ulusalc› hareketler, yerel sömürgeci-ilhakç›
s›n›flara, emperyalistlere karfl› devrimci zaferler
kazansalar da, sonuçta burjuva ulusalc›l›¤›n›n dar
çemberini y›k›p halklar›n kardeflçe birli¤ini, birli-

47TEORİDE Doğrultu



¤in ekonomik maddi temeli olan sosyalist sistemi
gerçeklefltiremeyeceklerdir. Birli¤i sa¤laman›n
önkoflulu, devrimlerde proletaryan›n önderli¤i
ele geçirmesidir. Muzaffer devrimlerin önderli¤i-
ni yapacak olan bölge uluslar›ndan proletarya,
halklar›n demokratik federatif birli¤i yolundan,
sosyalizme ve sosyalist federatif birli¤e ilerlemeli,
tarihsel ekonomik-siyasi-kültürel farklar› karfl›-
l›ks›z yard›mla giderme yolunu tutmal›d›r...

Tarihte, bu birli¤i, Sovyet proletaryas› gerçek-
lefltirdi...Ayr›ca, emperyalist ülkelerin ve yerel
burjuvazilerin halklar› milliyetçi çat›flma batakl›-
¤›na düflürdükleri Balkan ülkeleri için, Komin-
tern ve Komintern’in Balkan uluslar› komünist
partileri, federatif birlik program›n› benimsediler.
Antifaflist devrimlerin büyük zaferi, Yunanistan
hariç bu ülkelerin tümünde Halk iktidarlar›n›n
kurulmas›na, Federasyonun gerçeklefltirilmesine
olanak sa¤lad›. Nitekim zaferden hemen sonra
1946-47 y›llar›nda federasyon görüflmeleri yap›l-
d›. Ancak Tito revizyonizminin kurulacak  Balkan
federasyonuna hakim olma hesaplar› halklar›n fe-
derasyonunun gerçekleflmesini önledi.*  SB’den
sonra Balkanlarda da halklar›n federatif birli¤i
gerçekleflseydi dünya tarihine ikinci gönüllü ve
özgür  bir birlik daha eklenecek ve tarihin sonra-
ki sürecinde, bugünden bakt›¤›m›zda yirminci
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda halk devrimlerin zaferi-
ne  daha etkili  örnekler olarak halklar›n gönüllü
ve özgür birliklerini teflvik edecekti. Balkan halk-
lar› sonraki on y›llar› kardefllik içinde geçirdiyse-
ler de bu tarihsel geliflmenin gerçekleflmemesi,
dünya halklar›n› tart›flt›¤›m›z konuda güçlenmifl
örneklerden mahrum b›rakt›. Güneydo¤u Asya
uluslar›n›n ayn› dönemde devrimlerinin gerçek-
leflmesi de benzer bir olana¤› yaratt›. Ancak Ma-

ocu revizyonizmden kaynaklanan milli-
yetçili¤in Çin-Vietnam s›n›r gerginli¤i-
ne yol açmas›, Vietnam’›n Kamboçya’y›
iflgal ederek kendi yandafl› kli¤i iktidara
getirmesi, milliyetçi çat›flmalard›. Ve
dünya halklar›n›n birli¤i duygular›n›
sars›c› rol oynad›.

Günümüzde, dünya ve bölge komü-
nist partileri, Lenin - Stalin önderli¤in-
de halklar hapishanesi Çarl›¤› ve deva-
m›ndaki burjuva hükümeti y›karak ger-
çeklefltirdikleri halklar›n özgür birli¤in-
den ö¤renmeli. Komintern’in progra-
matik görüflünü kararl›ca yükseltmeli-
dir. Devrimlere ra¤men yaflanan küçük

burjuva milliyetçiliklerinin yol açt›¤› çat›flmalar-
dan ve tarihi f›rsatlar› heba etmesinden ders alma-
l›d›r. Bu nedenle daha flimdiden komünist partiler
ve halklar›n devrimci örgütlenmeleri aras›nda
kardeflçe birlikler kurmal›, devrimlerin ve dev-
rimci dayan›flmalar›n örs ve çekici içinde halkla-
r›n güvenini sa¤lamlaflt›rmal›d›r. 

Bölgesel Emperyalist Bloklar ve 
Halklarda Geçici Yanılgı

Emperyalistler, 90’l› y›llar boyunca, ‘ça¤dafl
uluslararas› koflullar yaratma’, ‘bölgesel uluslara-
ras› bloklar yoluyla ekonomik geliflme sa¤lamak’
söylemiyle, halklar› küçümsenmeyecek bir yan›l-
sama içine soktular. Bu iflte özellikle, devrimci ve
sol reformizmden ABD’cili¤e ve AB’cili¤e dönmüfl
olan ayd›nlar›n ve  küçük burjuva reformistleri-
nin hamaratl›¤› önemli bir rol oynad›....

Bugün özellikle emperyalizmin lideri ABD’nin
dünya hegemonyas›n› elinde tutmak için faflist
Bush çetesi yönetiminde uygulad›¤› dizginlenme-
mifl sald›rganl›k, bu yan›lsamay› Latin Ameri-
ka’dan Ortado¤u’ya uzanan genifl halklar nezdin-
de yerle bir etti. Baz› Balkan halklar› ayn› yan›lsa-
maya en çok düflen halklard›. ABD himayeci sö-
mürgecili¤inin ulusal özgürlük getirmedi¤ini on-
lar da göreceklerdir. Benzer yan›lg›y› bugün Gü-
ney Kürt halk› da yafl›yor ama çok geçmeden ken-
di deneyimiyle yan›lg›s›n görmeye bafllayacakt›r.

ABD’nin kurdu¤u bölgesel birlik NAFTA (ola-
s› geniflletme politikas›yla FFTA), Meksika halk›-
na yoksulluktan baflka bir fley getirmedi¤i gibi,
burjuva yöneticileri eliyle, kardefl Latin Amerika
halklar›na karfl› ABD’nin siyasi-askeri suçlar›na
Meksika halklar›n›n elini de bulaflt›racakt›r. Latin
Amerika halklar›, daha flimdiden NAFTA’n›n,
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ABD’nin emperyalist dünya
egemenli¤i için güçlenmesinin
arac› oldu¤unu, halklara top-
lumsal y›k›mdan baflka bir fley
getirmedi¤ini kavrad›lar. ‹fl-
birlikçi oligarflilere ve ABD
emperyalizmine karfl› pefl pefle
halk ayaklanmalar›na baflvu-
ruyorlar. Ayr›ca bunun, ABD
emperyalizmiyle iflbirlikçi oli-
garfliler aras›ndaki ekonomik
entegrasyonu daha da ilerlete-
rek, oligarflilerin korunmas›
için, ABD’nin devasa askeri-
polisiye gücüyle kendi ülkele-
rine ve halk ayaklanmalar›na
müdahale etmesinin temelini
güçlendirdi¤i bir gerçektir ve
son befl y›l›n deneyleriyle, Ve-
nezüella ve Haiti’deki  ABD’ci
darbeler ve Plan Kolombiya,
Küba’ya sald›r› planlar›yla pratikte de do¤rulan-
maktad›r. 

Dünya halklar›n› yan›lsamaya iten as›l emper-
yalist bloklaflma örne¤i Avrupa Birli¤i’dir. Burju-
va demokrasisi paradigmas›yla, dünya çap›nda
demokrasi örne¤i propagandas› yap›larak çekici
k›l›nan bu birlik, gerçekte Almanya ve Fransa em-
peryalist devletlerinin, dünya çap›ndaki emperya-
list hegemonya rekabetinde ekonomik-siyasi-as-
keri dayana¤›d›r. ABD’nin, AB’yi içten bölme po-
litikas›n›n nedeni de bu gerçektir. 

Ekonomik mali alanda, neoliberal ekonomik
politikalar› temel alan AB, iflçi s›n›f› ve emekçi
halklara sömürüyü a¤›rlaflt›ran ve yeni sömürge
ülke halklar›na toplumsal y›k›m getirdi¤i halde,
özellikle ikinciler için yan›lsamal› biçimde, yaflam
koflullar›n› iyilefltirece¤i beklentisi yaratmaya de-
vam etmektedir. Bu, burjuva demokrasisi getire-
ce¤i beklentisiyle birleflerek, özellikle halklar ve
ezilen ulus ve inançtan halklar üzerinde daha et-
kili beklentiye dönüflmektedir. Bölgemiz aç›s›n-
dan, AB, bölgenin egemen emperyalisti ABD’yle
rekabette, Irak iflgali ve Filistin sorunundaki mu-
halefeti nedeniyle, halklar›m›z üzerindeki yan›l-
samas›n› daha etkili k›lmaktad›r. Ancak, AB’nin
emperyalist niteli¤i ve ekonomik siyasi gerçekle-
ri, bu bloklaflma-birli¤in, Alman ve Frans›z em-
peryalistlerinin dünya emperyalist egemenli¤i
için dayana¤› oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmemekte-

dir. Bu gerçekler,  AB’nin
olas› konfederal birli¤inin
gerçekte halklar aç›s›ndan
demokratik bir birlik olmaya-
ca¤›n› apaç›k biçimde göster-
mektedir. Lenin’in geçen
yüzy›l›n bafl›nda Avrupa Bir-
leflik Devletleri sorunu tart›-
fl›l›rken ortaya att›¤›  ‘ya ger-
çekleflemez veya gerçekleflir-
se emperyalist olur’ tezi bu-
gün do¤rulanmaktad›r.

Latin Amerika’dan, Arap
ülkelerine, Güneydo¤u As-
ya’dan Afrika’ya de¤in kuru-
lan daha gevflek birlikler ise,
bu ülkelerin egemen burjuva-
zilerinin ekonomik-siyasi
iliflkilerini düzenleyen ve iç-
lerinden en geliflkin burjuva-
zilerin ç›kar etkinli¤ini sa¤la-

yan araçlard›r. Ve daha çok da bölgesel bak›mdan
en geliflkin burjuvazilerin efendisi emperyalistle-
rin bölgesel egemenli¤inin arac› olmaktad›r. ‹kin-
ci emperyalist paylafl›m savafl› öncesi SEATO,
CENTO, ASEAN gibi bölgesel birliklere benzer
rolü bugün de Latin Amerika Ülkeleri Birli¤i,
MERCOSUR, D-8, Arap Birli¤i, ‹slam Kalk›nma
Konferans›, vb gibi birlikler oynamaktad›r. 

BDT, fianghay Befllisi gibi Rusya ve Çin’in böl-
gesel egemenlik için rekabet arac› olan daha zay›f
birliklerin emperyalist niteli¤i ise tart›flmas›z
aç›kt›r.

Emperyalist dünyan›n, özellikle günümüzdeki
gerçekleri, kurulacak bölgesel “enternasyonal” fe-
derasyonlar›n, burjuvazilerin iktidarlar›, sürdü¤ü
müddetçe, kaç›n›lmaz olarak gerici nitelikte ola-
ca¤›n›, bölgesel güçlü burjuvazilerin etkinlik ara-
c› ve bu yolla da ba¤land›klar› emperyalistlerin
egemenlik arac› olaca¤›n› kan›tlamaktad›r. Geçici
olarak halklar aras›nda -burjuvazilerinin ç›kar or-
takl›¤› nedeniyle- çat›flmalar› engellese de bu nite-
li¤i ve rolü kapitalizmin ekonomik gerçekleri,
burjuvazilerin ve emperyalist sistemin siyasi-as-
keri gerçeklerinin kaç›n›lmaz sonucudur. Hatta
Rusya örne¤inde görüldü¤ü gibi sosyalist dönem-
de kurulan federasyonlar kapitalist restorasyon-
dan sonra kaç›n›lmaz olarak güçlü burjuvazinin
egemenlik arac› olmakta ya da emperyalist güç
iliflkilerine göre söz konusu uluslar aras›ndaki
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oluflan yeni burjuva iliflkiler
yeniden flekillenmektedir.
Hiçbir burjuva ve küçük
burjuva reformist yan›lsama
bunu de¤ifltiremez.  

İki Ortadoğu 
Federasyonu Tezi İki 
Karşıt Sonuç

Marksist leninist komü-
nistlerin kongre kararlar›n-
da benimsedi¤i ve günlük
mücadelede ajitasyonunu
yo¤unlaflt›rd›klar› Ortado¤u
Halklar›n›n Demokratik Fe-
deratif Birli¤i, bölge halklar›-
n›n devrimlerinin kesin za-
feriyle, proleter ve emekçi
iktidarlar›n özgür ve gönüllü
birli¤ine dayanmaktad›r.
Dahas›, burjuvazilerin ikti-
dar› y›k›lmadan, proleter ve
emekçi iktidarlar›n kesin za-
feri gerçekleflmeden, halkla-
r›n enternasyonal birlikleri-
nin kurulamayaca¤› teorik
temeline dayanmaktad›r. 

Öcalan’n›n, ‹mral› sürecinde ortaya att›¤› ve
bugün Kongra-Gel taraf›ndan savunulan Ortado-
¤u Demokratik Federasyonu  ise, bölge ülkeleri-
nin burjuva demokrasisi rejimlerine geçifli ile ku-
rulacak bir federasyonu öngörmektedir. Bu prag-
matik görüfl, burjuva iktidarlar›n, burjuva de-
mokrasisi rejimleri alt›nda kuraca¤› bir federasyo-
nu önermektedir. Bölge ülkelerinin burjuva de-
mokrasisi rejimlerine geçtiklerini varsayal›m.
Olas› o koflullarda da burjuva iktidarlar ya daha
edilgen de olsa milliyetçi nitelikleri nedeniyle
böylesi bir federasyonu kurmayacak, halklar ara-
s›nda  bugünkü düzeyde olmasa da milliyetçi ger-
ginlik politikas› uygulayacaklar. (Burjuva demok-
ratik bir parti olan ‹srail ‹flçi Partisi’nin Filistin
ulusuna karfl› izledi¤i sömürgeci politika, burjuva
demokratik ‹spanya Sosyalist Partisi’nin özerk
Bask ülkesi halk›na karfl› izledi¤i politika,  Irak,
Suriye Baas partilerinin izledi¤i rekabet politikas›
bunun yeterli kan›tlar›d›r.) Ya da varsayal›m ki
halklar›n mücadelesinin bask›s›yla böylesi bir fe-
derasyonu gerçeklefltirmek zorunda kals›nlar. O
taktirde kurulacak burjuva demokratik federas-
yon geliflkin burjuvazilerin etkinli¤inin ve efendi-

si emperyalist gücün bölge
egemenli¤inin arac› olmak-
tan öte bir rol oynamayacak-
t›r. Federasyonu  söz konu-
su etti¤imiz Ortado¤u oldu-
¤una göre, Türk burjuvazisi-
nin, yan› s›ra ‹srail burjuva-
zisinin etkinlik arac›, onla-
r›n emperyalist efendisi
ABD’nin bölgeye hakimiyet
arac› olmaktan baflka bir rol
oynamayacakt›r. Bunun bel-
ki de az çok fark›nda olduk-
lar› için Kongra-Gel ve Öca-
lan, pek çok kez, Kuzey
Kürdistan’daki demokratik
reformlar›n, ‘Türkiye’yi böl-
gede gelifltirece¤i’ni vurgula-
maktan geri durmuyorlar.
Hakl›lar da!...Ayr›ca
‘ABD’nin bölgeye demokrasi
getirece¤i’ emperyalist libe-
ral demagojinin üzerine at-
lamalar› da, öngördükleri
burjuva federasyon görüflü-

nün ABD’yi güçlendirece¤inin az çok fark ettikle-
rini gösteriyor...

Burjuva demokratik Ortado¤u federasyonu
görüflünün tek olumlu yan›, güncel ajitasyon aç›-
s›ndan Türk , Kürt, Arap ve di¤er bölge halklar›
aras›nda büyütülmeye devam eden ulusal güven-
sizli¤i törpüleyici, azalt›c› bir rol oynamas›-
d›r....Bu rolünün ötesinde, bölgesel güçlü burju-
vaziye ve (bugün) efendisi ABD’nin hakimiyetine
yaramaktan baflka bir rol oynamayacakt›r. 

O halde, Öcalan ve Kongra-Gel’in savundu¤u
burjuva demokratik nitelikteki Ortado¤u federas-
yonu ile marksist leninist komünistlerin savun-
du¤u iflçi emekçi federasyonu, dayand›¤› teorik
tezler bak›m›ndan da, sonuçlar› bak›m›ndan da
temelden farkl› iki programatik görüfltür. Bu da-
yand›¤› s›n›flar›n iktidar hedefinin farkl› s›n›fsal
niteliklerinin kaç›n›lmaz k›ld›¤› bir sonuçtur...

Gerek bölgemiz uluslar›ndan emekçi halklar›n
güvenini ve birli¤ini gelifltirmek, gerek bölünmüfl
sömürge Kürdistan’›n ulusal kurtulufl devrimleri-
nin bölgenin önemli bir bölümündeki ülkelerin
iflçi-emekçi devrimleri aras›ndaki birli¤i güçlendi-
rici rolü, gerekse, kapitalist, emperyalist sistemin
iktisadi entegrasyonunun yaratt›¤› maddi temel;
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devrimlerinin kesin 
zaferiyle proleter ve 
emekçi iktidarların 
özgür ve gönüllü 

birliğine 
dayanmaktadır. 



bölgemizde devrimlerin ve emekçi halklar›n, iflçi
s›n›flar›n›n enternasyonal birli¤i sorununu ve bu-
nun biçimlerini, güncelde ve devrimlerin zaferiy-
le, soruna programatik çözümü acil k›lmaktad›r.
Marksist leninist komünistler, bunun yükledi¤i
proleter enternasyonalist sorumlulu¤u göstere-
rek, iflçi s›n›f› ve emekçi halklar›n iktidarlar›na
dayanan, devrimin zaferini önkoflul alan Ortado-
¤u halklar›n›n demokratik federasyonunu, ko-
mintern gelene¤ini güncelde gelifltirerek, progra-
matik görev olarak önlerine koyuyor, güncelde de
bu do¤rultuda bölge devrimci ve komünist hare-
ketlerinin mücadele birli¤ini infla etmeye gelifltir-
meye çal›fl›yorlar, kararl›l›kla bu proleter enter-
nasyonalist yoldan yürüyecekler... ABD haydutla-
r›n›n emperyalist dünya düzeni ve bölge hakimi-
yetine seçenek olarak, bölge iflçi emekçileri ve
ezilenlerinin bu devrimci yolunu yükseltecekler.

Bölgedeki ümmetçi islamc›s›ndan, Arap milli-
yetçisi ak›mlara, Kürt reformcu ulusalc›lara de¤in
de¤iflik uluslardan burjuva ve küçük burjuva
ak›mlar, halklar›n birli¤ini ve özgüvenini geliflti-
recek mücadele ve çözümler gelifltiremiyorlar, ge-
lifltiremezler de... Böylece, zor ve iflgal yoluyla,
ekonomik ba¤›ml›l›k yoluyla, ABD ve Avrupa em-
peryalistleri karfl›s›nda, iflçi s›n›f› ve halklar›n kar-
deflli¤i ve birli¤inin seçene¤i olam›yorlar.

Ancak ülkemiz ve di¤er uluslardan pek çok
devrimci ak›m da, mücadelede enternasyonalist
dayan›flma içine girse de, halklar›n birli¤ini prog-
ramatik hedef ve görev olarak önüne koymuyor,
adeta inan›lmaz bir ulusal dar görüfllülük sergili-
yorlar. Hatta denebilir ki, ümmetçi islamc›lar›n,

müslüman uluslar için sözde savundu¤u “bir-
lik”ten, Kongra-Gel’in burjuva demokratik fede-
rasyon önerisinden, bu bak›mdan adeta daha ge-
ri konumda kalmaktan kurtulam›yor... Kuflku-
suz, devrimci ak›mlar ulusal çapta tart›flmas›z
devrimci nitelik ve perspektife sahip olduklar›
halde, bu politikalar›(do¤rusu politikas›zl›klar›)
onlar›n, devrim perspektifinin bölgesel ve ulusla-
raras› devrimci perspektifsizliklerinden kaynak-
lan›yor.

Bölgemiz proletaryas› ve emekçi halklar›; ABD
ve emperyalizmin bölgemizde (ve dünyada) ifl-
gal, zor ve ekonomik tekelcilik yoluyla, halklar›
boyunduruk alt›nda tutularak, emperyalist ege-
menlik ve rekabette halklar› birbirine k›rd›rarak
gelifltirdikleri halklar aras› güvensizlik ve düfl-
manl›¤a karfl›, yerel burjuvazilerin ç›karlar› do¤-
rultusunda gelifltirdikleri milliyetçi-ba¤naz bo-
¤azlaflma ve düflmanl›klara karfl›, iflçi s›n›f› ve
halklar›n özgür ve gönüllü birli¤ini, mücadele
içinde gelifltirmeli, devrimlerin kesin zaferiyle
demokratik federatif birliklere ulaflt›rmal›, prole-
tarya diktatörlü¤ü alt›nda sosyalist federatif birli-
¤e dönüfltürerek, tarihsel gerilikleri karfl›l›ks›z
fedakarl›k ve dayan›flmayla giderme sürecini iler-
letmeli, halklar›n birli¤ini proleter enternasyona-
lizminin sosyalist ufkuyla yürüyerek gerçeklefl-
tirmelidir... Komünistler ve proletarya, eme¤in
toplumsallaflmas›n›n uluslararas›laflma düzeyi-
nin vard›¤› bu ileri koflullarda bu yolda yürü-
mekte, proleter enternasyonalist bayra¤› yüksek
tutmakta daha da kararl›d›r....
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Dipnotlar

* Tito’un vazgeçmedi¤i önerisi, Yugoslavya içindeki
federe cumhuriyetlerin birer oyu ile di¤er Balkan ülkele-
rinin birer oyuyla federe uluslar›n meclisi karar almas›

biçimindeydi. Ve görünüflte bütün uluslar›n eflit birer oyu
olacakt› ama sonuçta Yugoslavya Komünistler Birli¤i yo-
luyla Tito Balkan Federasyonunda tam yetki sahibi ola-
cak bütün kararlara damgas›n› basacakt›...



Do¤a boflluk tan›m›yor. Do¤ada var olan bu
boflluk alerjisi, zamanla topluma da bulaflm›flt›r.
Türkiye’de son iki-üç dönemde gerçekleflen genel
seçimler bu alerjinin boyutunu çok net aç›kl›yor.
Üç dönemlik genel seçimlerde toplumca siyaset
alan› bafltan sona yap›lanmaya ve eskiyenin elene-
rek, dayanmayanlar›n teste tabi tutulmas›na sah-
ne olmufltur. Deneme, eleme sonucunda siyaset
alan›nda önemli bir boflluk oluflmufltur. Ayn› za-
manda toplumun duyargalar› da siyasete bir o ka-
dar aç›lm›flt›r. 

Emekten, demokrasiden, özgürlüklerden ve
ezilenlerin ç›karlar›n› korumadan yana politika
yapmay› amaç edinen parti ve örgütler, faflist dik-
tatörlü¤ün bask› ve engellemelerinin yan› s›ra
kendi aralar›nda girdikleri k›s›r ve dar tart›flmala-
r›n da sonucunda topluma gitmede, program ve
amaçlar›n› anlatmada, en önemlisi de var olan po-
tansiyel enerjilerini sinerjiye dönüfltürmekte ye-
tersiz kalm›fl ve var olan bu siyasi bofllu¤u doldur-
mam›fllard›r. Bir di¤er neden de toplumsal bir ta-
lep olan demokrasi ve özgürlükler talebini prog-
ramatik düzeyde özümseyememifl ve bu alanda
elde edilecek kazan›mlara, önemsiz küçük birer
ad›m olarak bakm›fl olmalar›d›r. Bu ba¤lamda

söylemlerini zenginlefltirip, dillerini gelifltirecek
özde, düflünsel sezgileri topluma açmada tutuk ve
yetersiz kalm›fllard›r. Oysa, demokrasi özgürlük-
ler ve insan haklar› üzerine seminerler düzenle-
mek hak alma bilincini gelifltirmek ve çeflitli et-
kinliklerde bulunmak, deyim yerindeyse günün
yirmi dört saati halkla iç içe olmak günümüz aç›-
s›ndan elzemdir. E¤er Türkiye’nin bir geçifl döne-
minde oldu¤unu varsay›yorsak –ki, bu varsay›m
do¤rudur- siyasetin kendini yeniden her düzeyde
örgütlemesi de vazgeçilmez bir gerekliliktir. Ezi-
lenlerden yana politika yürütenler, toplumda hak
alma temelinde bir demokrasi bilincinin geliflme-
si ve yerleflmesinde gücü oran›nda ön ayak olma-
m›fl, söylemlerini canland›r›p zengin k›lacak tar-
t›flmalardan uzak kalmay› ye¤lemifltir. 

Hal böyle olunca siyasi boflluk bir kez daha
burjuvaziye b›rak›lm›fl ve toplum burjuva siyasi
demagoglarca bir tür demokrasi terapisine tabi tu-
tulmufltur. Yer yer ajitasyona varan demokrasi ve
insan haklar› nutuklar›yla halk deflarj edilerek ta-
lepleriyle birlikte bir kez daha uyutulmaya daha
do¤rusu seçimden seçime aç›lacak bir tür kozaya
sokulmak istenmifltir. Demokrasi konusunda Tay-
yip Erdo¤an’›n nutku bunun en bariz kan›t›d›r. 
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AKP’deki Kimlik Aray›fl›
- Azmi Ak  -



Milli Görüfl kimli¤inden
koptuktan sonra, bir tür
kimliksizlik ve köksüzlükle
cebelleflen ve bu yüzden de
tam anlam›yla gerçek kiflili-
¤ini bulamayan AKP, niha-
yet kendine uyan bir kimlik
buldu. “Muhafazakar De-
mokra(t)si”. Bu tan›m kav-
ramsal ve teorik bazda irde-
lenmeyi hak etti¤i gibi, bunu
benimseyen siyasi partinin
program›n› da tan›may› ge-
rektiriyor. Fakat biz yaz›m›-
z› flimdilik sadece kimlik
aray›fl›n›n nedenleriyle s›n›r-
l›yoruz. 

Muktedirler, 28 fiubat
“postmodern” darbeyle hü-
kümette bulunan RP’yi ala-
fla¤› edip siyasal ‹slam’a ikti-
dar olma yolunu tümden ka-
patmak istediler. Lakin ’80
askeri faflist darbesinden
sonra yeflil kufla¤›n bir iç
versiyonu olarak öne sürülen Türk-‹slami sen-
teziyle palazlan›p geliflen bu kesim, Kürt özgür-
lük hareketine karfl› kulland›r›lman›n avantajlar›-
n› da de¤erlendirerek, zamanla muktedirlerle ik-
tidar› paylaflmak isteyecek kadar devletin üst ka-
demelerine sirayet etmeyi baflarm›fl ve hafife al›n-
mayacak bir güç durumuna gelmiflti. “Postmo-
dern” darbe, ilk hamlede önemli bir baflar› elde
etse de, iç’e do¤ru nüfus eden bu kesime nihayi
darbeyi vurmay› baflaramad› ve amac›na ulaflma-
d›. Darbe sahipleri “Bat› Çal›flma Gruplar›”, “Do-
¤u Çal›flma Gruplar›” vb. biçimde hukuk d›fl› ça-
l›flmalar yürütseler de, iktidar ayg›t› içindeki ç›kar
ortakl›¤›na dayanan (burda ç›kar kirli savaflta el-
de edilen rant –ki, bu nedenle hizbikontray› bütü-
nüyle ortaya ç›karmad›lar- ve yeflil sermayedir)
uzant›lar›n› bünyesinden söküp atmay› baflarma-
yaca¤›n› da gördü. Bu ba¤lamda “böl-parçala-yö-
net” çerçevesinde bu kesim içinde, kendine iflbir-
likçiler edinerek hareketi içten bölüp güçten dü-
flürmek, etkisizlefltirip kontrol edilebilir hale ge-
tirmek istedi. 

Hareketin içinde yer alan yeflil sermaye sahip-
leri, iktidara yak›n durarak elde ettikleri konum-
lar›n› ve avantajlar›n› din için kaybetmeyi göze

alamad›klar›ndan, uzlaflma
yollar›n› ar›yorlard›. 

Yeflil sermayenin bu uzla-
fl› aray›fl› da muktedirlerin
bu yeni konseptiyle çak›flt›-
¤›ndan bölünme k›sa sürede
gerçekleflti. AKP bu konsep-
tin sonucunda do¤du. (Bu
do¤umun d›fl siyasi kon-
jonktürlerde ba¤lant›s› ol-
du¤unu da belirtelim) Bu
güne kadar süren kimliksiz-
li¤i de bunu kan›tl›yor. Ke-
malist laisizm ile siyasal ‹sla-
m›n suni döllenmesinden
peydahlanan bir tür k›rma
ama gerçek anlamda melez
dahi olamayan bir oluflum. 

Tam melez olmayan bu
k›rma hareket, Türkiye’nin
süregelen siyasal, ekonomik
ve yap›sal krizlerin sonucu
oldukça y›pranan bir siyasal
ortamda yararlanarak öne
ç›kmay› baflard›. Burjuva si-

yaset sahnesinin vitrininde yerini ald›ktan sonra
h›zla kendini tan›mlayacak ve kiflili¤ini anlamlan-
d›racak kimlik aray›fl›na da girdi. ‹lk ad›mlar›nda
“›l›ml› ‹slam” tan›m›n› kendine uygun bulsa da
bu tan›m muktedirlerin pek hofluna gitmedi. Ki,
takkiyecilikle suçland› ve bir tak›m “kulak çek-
me” operasyonlar›na maruz kald›. 

‹slami çerçevelerde Milli Görüfl’ün haylaz ço-
cu¤u olarak görülen AKP eskimifl sayd›¤› gömle¤i
s›rt›ndan bir kez ç›karm›fl, (her f›rsatta bunu dil-
lendiriyordu) ama buna ra¤men muktedirleri
memnun etmemiflti. Bu nedenle “›l›ml› ‹slam” ta-
n›mlamas›nda fazla direnmeyerek, yeniden aray›fl
içine girdi. Ve “Müslüman demokrat” tan›mlama-
s›n› yapt›. Lakin, islam dininin kat› kurallar› ve
tart›flma kabul etmez fleriat yasalar› demokrasiyle
pek ba¤daflm›yordu. Öte yandan, gözetmenlerini
tatmin etmek için ‹slami renkten tamamen uzak-
laflmas› gerekti¤inin de fark›na varm›flt›. Bu tan›-
m›n da kimseyi ikna edemeyece¤ini düflünmüfl
olmal› ki, bir süre sonra bundan vazgeçti. Irak ifl-
gali döneminde, ABD’de hükümet eden çetenin
etkisinde kalarak bir ara neo-con’culu¤a da özen-
se de (ki bu son ‘muhafazakar demokrasi’ kimli-
¤inden de bu etkilenmenin izleri var. ABD’deki
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çete de kendini ‘yeni muha-
fazakar’ olarak da tan›ml›-
yor) siyasal, ekonomik ve
askeri alandaki zay›fl›klar
bu rolü daha fazla sürdür-
melerine el vermedi. (Irak’a
fetih at›ndan indi¤inde bu
heveste gitmiflti) Ve en son
“muhafazakar demokrasi”ye
vard›lar. Bu tan›mlamada
demirlenecekleri de kesin
gibi. 

10 Ocak günü R.T. Erdo-
¤an’›n aç›l›fl konuflmas›n›
yaparak tart›flt›rmak istedi¤i
siyasi kimli¤ini “Uluslarara-
s› Muhafazakarl›k ve De-
mokrasi Sempozyumu”nda
masaya yat›rd›.

AKP’nin kendini tan›m-
lay›p yeni bir forma dökmek
için bafllatt›¤› kimlik aray›fl›
y›llard›r Türkiye siyaset sah-
nesinde benzefltiklerini de
gösteriyor. Aray›fl AKP’nin
eski kimli¤inden kurtulmak istedi¤i kader, farkl›-
laflmay› ve toplumca özlenilen yani –eskiyenden
farkl›- bir siyasi kimli¤in ve söylemin de ifadesi-
dir. Bir di¤er anlam› da 3 Kas›m 2002’deki genel
seçimlerle da¤›lan siyaset-burjuva siyaset tiyatro-
sunu da yeniden toparlamakt›r. 

Bak›n AKP’nin bu aray›fl›n› Erdo¤an nas›l ifade
ediyor: “Türkiye’de siyasetin gerçekçi bir zemin-
de yap›lmas›; partilerin kendi siyasal kimliklerini
deklare etmeleri, buna uygun siyaset tarz› gütme-
leri, siyasetin güçlenmesi anlam›n› tafl›yacakt›r.
AKP siyaseti radikallefltiren siyasi cemaat anlay›-
fl›na da (bu cemaat RP ve Milli Görüflçüler olma-
l›), siyaseti fikirsizlefltiren siyasi flirket anlay›fl›na
da karfl›d›r. AKP muhafazakarl›k temelinde bir
kitle partisidir. Siyasetinfikir ekseninde yap›lma-
s›n› temel almakta, buradan kalkarak kitlelere dö-
nük merkez siyaseti üretmektedir” diyor. Do¤a-
boflluk diyalekti¤i çerçevesinde dikkate de¤er bir
at›l›md›r bu hamle.

Buna benzer aray›fllar. Türkiye siyaset sahnesi-
nin geçmifl dönemlerinden de¤iflik biçimlerde
gündeme gelmifltir. Fakat burjuva siyaset arena-
s›nda cereyan eden de¤iflikliklerin ve söylem fark-
l›l›klar›n›n tümü, halk› aldatma zemininde ger-

çekleflmifltir. Bugün AKP’nin
bafllatt›¤› de¤iflim ve yenilen-
me de (bu bir anlamda mer-
kez sa¤’›n yenilenmesidir)
eskilerden pek farkl› olma-
yacakt›r. Ki, bunu AKP’nin
hükümette bulundu¤u dö-
nemden bu güne kadar ki
prati¤inden de ç›karmak pek
zor olmasa gerek.

Demagoji

10 Ocak 2004’te AKP’nin
düzenledi¤i “Uluslararas›
Muhafazakarl›k ve Demok-
rasi Sempozyumu”nda Bafl-
bakan R.T. Erdo¤an aç›l›fl
konuflmas›nda demokrasi
nutku çekti. Erdo¤an, ko-
nuflmas›nda birçok noktaya
temas etti. ‹nsan haklar›na
at›fta bulundu ve bak›n ne
inciler döktürdü: “Herkesin
do¤uflta sahip oldu¤u insan

haklar› hiçbir dinsel, ›rksal, cinsel, dinsel, siyasal
ya da s›n›fsal ayr›m gözetmeksizin tüm insanlar
için geçerli olmal› ve hukuki zeminde tan›nmal›-
d›r” diyor. Diyor, fakat bu söylemin hükmünü
sormuyor/sorgulam›yor. Söylem sorgulanmal› ve
pratikte denenmeli ki söz hükmünü yitirmesin.
Ki bizce söz-söylem eylemin özüdür. Ama Erdo-
¤an bunu göz ard› ediyor. Çünkü O, ancak düflü-
nünce düfl’ünün gerçekleflece¤ine inan›yor. Nes-
nel-somut gerçekler hakk›nda düflünemiyor, on-
lar› yok say›yor. T›pk›, Kürt sorununda “düflün-
mezseniz yoktur” dedi¤i gibi. Marks bir mektu-
bunda bu idealist düflünüfl biçimini yererken ay-
nen flöyle diyor, “bu aptalca düflünüfl biçiminden
dolay› onlarca insan bo¤ularak öldü. Sadece bo-
¤ulmay› düflünmezseniz, bo¤ulmazs›n›z diyen bir
akl› evvel yüzünden”. Erdo¤an da insan haklar›n›
ancak düflündü¤ü zaman varsay›yor. “Dinsel, ›rk-
sal” ayr›ma tabi tutulmaz diyor; ama burada Kürt-
leri varsaym›yor. O yüzden “hani herkesin do¤ufl-
ta sahip oldu¤u haklar” vard›. Kürtleri sadece
Kürt do¤duklar› için yok saymay›, hangi hakk›
ba¤daflt›r›yorsun diye sormak da bofluna. Bofluna
çünkü suç Tayyip’te de¤il onun düflüncesinde!
“Cinsel” bask›dan da bahsediyor mesela. Ama de-
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sen ki, sadece bar›fl, demokrasi ve özgürlük iste-
dikleri için ‹stanbul’da, Diyarbak›r’da, Van’da
Kürt kad›nlar› polisin tecavüzüne ve cinsel flidde-
tine maruz kal›yor. Bu insan haklar›na yap›lm›fl
en adi sald›r› de¤il mi? O an düflünmedi¤i için
böyle bir fleyi yok say›yor. Bingöl’de hak arayan
depremzedeleri provokatör, Ankara’da sendikal
hak için yürüyen memurlar› ise illegal örgüt mili-
tanl›¤›yla suçluyor. Çünkü o hem kat›ks›z bir ide-
alist, hem de muhafazakar! En “makul” olanlar›n-
dan. ‹flte tüm düflündü¤ü insan haklar› bu “ma-
kul” s›n›rlar içinde cereyan etti¤i sürece vard›r.
Keza demokratl›k anlay›fl› da ayn› s›n›rlar için
kalmak flart›yla uygulan›yor. Yukardaki söylemi
de bir tür güzelleme olarak benimsiyor. Erdo-
¤an’dan sel olup akan bu tutum AKP’de kal›ba dö-
külüyor. O yüzden hükümette bulundu¤u dö-
nemden bugüne kadar insan haklar›n› iyileflti¤i
görülmemifltir. 

Buna ra¤men AKP’li Erdo¤an demokrasiden
de dem vuruyor. “Demokrasi bir diyalog, taham-
mül ve uzlafl› zeminidir. Diyalo¤un geliflmedi¤i
kapal› toplumlarda demokratik bir çözüm üretile-
mez. Türkiye’de kendine özgü demokrasi yerine,
ço¤ulculuk, çokseslilik (peh peh peh) ve taham-
mül duygusunu içine sindirmifl bir demokrasi te-

sis etmelidir. ‹deal olan, seçimlere ve belli kurum-
lara indirgenmifl bir demokrasi de¤il; idari, top-
lumsal ve siyasal tüm alanlara yay›lm›fl organik
bir demokrasidir. Biz buna derin demokrasi diyo-
ruz”. Böylece derin devleti “derin demokrasinin”
üstüne oturtuyor. 

Bu uzun al›nt›y› burjuva siyasetçilerinin ne ka-
dar ucuz demagojik söylemlerle halk› uyuttukla-
r›n› anlatmak için aktard›k. Bu sözlerin pratikte
hiçbir hükmü yok. Lakin yine de insan sormadan
edemiyor akla gelenleri.

‹nsan, R.T. Erdo¤an’›n sözlerini okuyunca,
herhalde iktidarda olan›n AKP ve bu konuflan›n-
da baflbakan olmad›¤›n› düflünüyor. Asl›nda bu
türden kula¤a hofl gelen konuflmalar birkaç y›ld›r
Türkiye’de s›kl›kla tekrarlanmaktad›r. Yarg›tay
aç›l›fllar›nda, cumhurbaflkan›n›n çeflitli konuflma-
lar›nda vb. dinleyenleri mest eden konuflmalar...

Bu konuflmalar bir tür toplumsal terapiyi and›-
r›yor adeta. Toplumun genel talebi olan demokra-
si ve insan haklar› ba¤lam›ndaki beklenen iyilefl-
tirmeler üzerine devletin en yetkili kurumlar› ve
kiflilerini bu türden konuflmalar›yla toplumu, de-
flarj etmek istiyor adeta. Bunlara al›fl›ld› art›k. 

Bizce demokrasi de kast edilen derinlik bu
mevzuya iliflkindir. Derin ruhi meditasyon...
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Faflist ve Kemalist güçler, K›br›s, AB, “Kamu
reformu” vb. konularda hükümetin (asl›nda dev-
letin) politikalar›na alarmist-k›yametçi hamasetle
sald›rarak “savunma-c›l›k” siperlerini güçlendir-
meye çabal›yorlar. ‹flçi Partisi, ADD gibi parti ve
örgütlerin bafl›n› çekti¤i “Denktafl’a destek” ey-
lemleri, “K›z›lelma koalisyonu” türü birliktelik-
lerle; “Kurtulufl (savafl›)” öncesi iflgal ve mütare-
ke günlerine gönderme yaparak; “Türk Milleti ve
Devleti” ‘beka’ sorunuyla karfl› karfl›ya, ‘millet ve
devlet parçalan›yor, eyaletlere bölünüyor, Kuzey
Irak’ta Kürdistan kuruluyor, s›ra bize gelecek”;
“K›br›s’› veren Türkiye’yi (de) verir”, “milli ifllet-
meler özellefltirme ile yabanc›lar›n eline geçiyor,
gizli iflgal alt›nday›z”; “laiklik elden gidiyor, teok-
rasi gelecek”… mealindeki say›klamalarla kendi
beka sorununu “Türk milletinin beka sorunu”
olarak ortaya koyup, “Türk’ün Türk’ten baflka
dostu yoktur” vecizine uygun olarak flovenist bir
‘heyecan dalgas›’ yaratma peflindeler. 

Bu tarz-› siyasetin, iktidar bloku içindeki
“klik”lerin güncel meseleler etraf›ndaki çat›flma-
lar›na ‘kitle deste¤i’ yaratma gibi bir ifllevi oldu¤u
gibi emperyalist küreselleflme ve AB sürecinin
‘ulus-millet’, ‘ulus-devlet’ gibi ‘projeler’de yaratt›-

¤› “yap›söküm”e karfl› bir “öze (1930’lar›n tezleri-
ne) dönüflü”de ifade ediyor. “Hilafetin kald›r›l›fl›”
ve ‘Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ç›kar›l›fl›n›n
y›ldönümü vesilesiyle düzenlenen, ordu komuta
kademesinin iki-üç eksikle tam tekmil kat›ld›¤›
(ayr›ca di¤er “zinde güçler”in de yo¤un kat›l›m
gösterdi¤i, konferans’›n sonucunda okunan “Ulu-
sal Uyan›fl ve Birlikteli¤e Ça¤r›” bildirisinin içeri-
¤i, bu siyasetin her iki yönünü de içermektedir. 

‹ktidar bloku içinde, TÜS‹AD’›n temsil etti¤i
sermaye oligarflisinin siyasetinin “devlet siyaseti”
haline gelifli, devlet kemalizminin sahibi/hamisi,
‘sivil’ kemalistlerin de ‘kemalist cumhuriyet’in ku-
rucusu ve kollay›c›s› olarak görülen Ordu’nun
gücünün/etkinli¤inin gerileyifli, faflist ve kemalist
“zinde güçler”in ‘beka’ korkular›n›n depreflmesi-
ne neden oldu. “Ça¤r›”daki ifadeler bunu gösteri-
yor: “… fier odaklar›n›n, Cumhuriyet, ülkenin
bölünmez bütünlü¤ü ve ulusal menfaatleri ile il-
gili olarak geçici kazan›mlar› karfl›s›nda karam-
sarl›¤a düflenlerin çare olarak gördükleri ulusal
birleflme…” (akt. Cumhuriyet gazetesi 4 Mart
2004, alt› çizen-bn). Bütün faflist ve kemalist gü-
ruhun kat›ld›¤› konferans›n bildirisi “ant” olarak
takdim edildi. 
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Kemalizmin hem devlet kat›n›n hem de ‘sivil’
örgütlerin, kiflilerin ideolojisi olarak yaz›lmas›,
ikisi aras›nda konjonktürel çak›flma ve çat›flmala-
r›n yaflanmas› 1940’l› y›llar›n sonlar›ndan beri ya-
flanan bir olgudur. 1960 darbesinin k›sa süren
“devrim günleri”ni saymazsak, ‘çok partili sis-
tem’e geçiflten itibaren kemalistler kendilerini
hep “ma¤dur” ve “muhalif” olarak telakki etmifl-
ler, öyle bir pozisyona da düflürülmüfllerdir. Dev-
letin resmi ideolojisi olarak kemalizm devletin
(yani hakim olan s›n›flar›n) hassasiyetleri do¤rul-
tusunda de¤iflik yönlerden revizyona tabi tutul-
mufltur hep. “Yeflil Kuflak Projesi” gere¤i ›rkç›-fle-
riatç› örgütlenmelere ve uygulamalara yol ve des-
tek verilmesi, sonra da ‘Türk-‹slam Sentezi’nin
‘resmi ideoloji’ mertebesine ç›kar›lmas›, liberal
ekonomik uygulamalar, vb. geliflmeler, laiklik,
devletçilik, halkç›l›k gibi ilkeleri daha çok öne ç›-
karan Pozitivist-Ayd›nlanmac›, ‘sivil’ kemalist
“zinde güçler”le devletin aras›n›n aç›lmas›na ne-
den olmufltur. “Sivil kemalizm”, ’60-’80 aras› dö-
nemde, ‘reel-devlete’ muhalefet ederken, sol-sos-
yalist fikriyatla etkileflime girerek (sosyalizmi
Türklefltirerek; tabii içini boflaltarak) esas› aflk›n-
devlet eliyle kalk›nmac›l›k stratejisini ilke edinen
“sol-kemalizm” denen bir lisan edinmifltir. ’80
sonras› liberal politikalara ve Türk-‹slam sentez-
cili¤e yine bu temelde bir lisan kullanarak, ‘sol’
olarak telakki edilme flerefine nail oldu. 

’90’larda Cumhuriyet’in “inkar›n›n inkar edil-
mesi” yani Kürt milli hareketinin yükselifli, Alevi-
lerin hareketleri ve siyasal ‹slam›n hükümete ka-
dar gelifli, ‘sivil’ kemalistlerin reel-devlete elefltiri-
lerini “aflk›n-devlet ve millet” arzular›n›n alt›nda
b›rakt›. 28 fiubat süreciyle ordu önderli¤inde bafl-
lat›lan ‘yeniden yap›land›rma’n›n Türk-‹slam Sen-
tezi’nden vazgeçilerek laiklik ve cumhuriyet ilke-
lerinin vurgulanmas› koflullar›yla kemalizmin ih-
ya edilmesi, ‘sivil kemalistlerce ordunun asl›-
na/özüne rücu etmesi olarak telakki edildi, öyle
de savunuldu. Ordu, özüne rücu ederek, Devlet’e
ve Millet’e sahip ç›kan milli/anti-emperyalist ke-
malist bir ordu olmufltu! Art›k ‘ma¤dur ve sahip-
siz ve de muhalif de¤illerdi; dolayl› olarak da olsa
kendilerini gene devletin ve milletin sahibi/hami-
si olarak kurgulayabilirlerdi. Öyle de yapt›lar. Her
nevi kemalist, iktidar bloku içindeki mücadelede
Ordu’nun arkas›nda mevzilendiler. Ordunun ‘at-
fedilmifl misyon’a uymayan davran›fllar› susarak
geçifltirildi. Ve saire…

Ordunun ‘özüne rücu etti¤i an’da, bu sefer dev-
let siyaseti üzerindeki belirleyicili¤i azal›yor, s›n›r-
lan›yor. ‘Devlet siyaseti’ as›l olarak, iflbirlikçi tekel-
ci sermaye oligarflisinin (Ordu’daki hakim kanat
da bunlara dahil) emperyalist küreselleflmeye
uyum siyaseti taraf›ndan belirleniyor. Küresellefl-
menin neoliberal siyaseti ise ‘milli devlet’, devlet-
çilik vb. kavramlar›n afl›lmas›n›, egemenli¤in em-
peryalistlerce paylafl›lmas›n› gerektiriyor; ‘sosyal
devlet’ uygulamalar›n›n terki ve yerel yönetimle-
rin güçlendirilmesi yoluyla ‘hizmet üretimi ve da-
¤›t›m›n›n’ piyasaya aç›lmas›n› istiyor, vesaire.
“Milli ç›kar” de¤il emperyalizme uyum “milli
övünç” ve itibar kayna¤› art›k… TÜS‹AD, AB üye-
li¤ini ve IMF program›n›n eksiksiz uygulanmas›n›
her fleyden önemli görüyor. Bunun için K›br›s so-
rununun engel olmaktan ç›kar›lmas›n› istiyor, bu-
nun için bast›r›yor. “Siyasal istikrar(!)’›n sürmesi
için Meclis’te tek bafl›na istedi¤i yasay› ç›karabile-
cek olan hükümeti kolluyor, destekliyor…

Hem iç hem d›fl konjonktür ordunun siyaset-
teki a¤›rl›¤›na gem vurup, geriletiyor… Kuzey
Irak için belirlenen ‘k›rm›z› çizgiler’in afl›lmas›
(özellikle “milli gurur” sorunu haline getirilen
‘çuval olay›n›n’ geçifltirilmesi), ABD’nin Kürtlerle
kurdu¤u iliflkilerden duyulan ›rkç›  öfkeye vesaire
ra¤men hala “çakal siyaseti” mesaisi yapmalar› fa-
flist ve kemalist ‘zinde güçler’i “karamsarl›¤a” ve
nevrotik bir krize sürük(ledi)/lüyor.

Bu ahval ve flerait içinde, faflist ve kemalist
‘zinde güçler’, kemalizmi program alan örgütlen-
melere gidiyorlar. Yeniden, ‘tarihsel misyon’lar›n›
-“halk için halka ra¤men” “Milleti ve devlet”i ko-
rumak- yerine getirmek için harekete geçiyorlar!
Hareketin “fikri ya da söylemi ise, 1930’lar›n mil-
let ve devlet anlay›fl› temelinde flovenizmi ihya et-
me. 

3 Mart’taki konferansta okunan bildiri, ’90
sonras›nda, özellikle de 2000’lerden itibaren K›z›-
lelma koalisyonunda somut sembolik ifade kaza-
nan yak›nlaflma-harmanlanman›n ideolojik muh-
tevas›n›n kesinlik kazand›¤›n› bildiriyor. Bildiri-
de, “Ulusal mutabakat… Atatürk’ün, ilke ve dev-
rimlerini etkisizlefltirmek, anayasada tan›mlanm›fl
dünya görüflünü de¤ifltirmek ve Türkiye Cumhu-
riyeti’ni bölüp parçalamak, millet ve ulus-devlet
anlay›fl›n› ortadan kald›racak milli hedef ve men-
faatlere ulaflmam›z› engellemek…” isteyenlere
karfl› kurulmufl bir birliktelik oldu¤u belirtildik-
ten sonra, “… (‘ulusal mutabakat’›n) gayri-milli

58 TEORİDE Doğrultu



iflbirlikçi politikalar›n Türki-
ye’yi hangi noktaya götürdü¤ü
gerçe¤inden hareketle, emper-
yalizmin k›skac›ndan ve onun
yurt içindeki iflbirlikçilerin-
den kurtulmay›…” amaç ve
sorumluluk olarak benimsedi-
¤ini ilan ediyor.

Faflistler ve kemalistler, an-
ti-Kürtçülük ve anti-fleriatç›l›k
üzerinden flovenist söylemle-
rini örmüfllerdi. Kürt ulusal
hareketine karfl› yap›lan “dü-
flük yo¤unluklu savafl”ta as›l
olarak anti-Kürtçülük üzerin-
den örgütlenen, flehit cenaze-
lerini vs. kullanarak bu temel
motifi flovenizmin kökleflmesi
ve yayg›nlaflmas›n›n payanda-
s› yapm›fl olan faflistler ve ke-
malistler, “s›cak savafl” orta-
m›n›n Öcalan’›n “Bar›fl” siya-
seti gere¤i sonlanmas› ile ade-
ta “konu”suz kalm›fllard›. Ya-
ni “iç-düflmans›z” kald›lar, da-
ha do¤rusu ‘iç-düflman’ olarak takdim ettikleri,
toplumca inand›r›c› bulunmuyordu. En baflta,
“milli davalar” ya da “fleriat tehlikesi” gibi konu-
larda kamuoyunun galeyana getirilmesinde (psi-
kolojik harbin) büyük bir belirleyicili¤i olan bü-
yük medyan›n art›k eskisi gibi/ kadar deste¤i
yok(tu). Neoliberal siyaset gere¤i medya, “Milli
dava”lar, ‘laiklik’ konusunda tav›r de¤ifltirdi. 

fiimdi ‘Ulusal Mutabakat’ bildirisi bir “iç-düfl-
man”, tüm topluma ona karfl› birlefltirece¤ini
umut etti¤i bir “düflman” yaratarak, “konu bul-
mufl oluyor. “‹ç-düflman” eskiden (emperyaliz-
min maflas› olan) Kürtlerdi; flimdi gene emperya-
lizmin iflbirlikçisi gayr› milli unsurlar. Burada
“gayr› milli unsurlar” olarak kast edilen, aç›k ki,
iflbirlikçi tekelci büyük burjuvazinin baz› sözcü-
leri. Ama elbette, bunlara az›nl›klar, Kürtler ra-
hatl›kla dahil edilecektir, güncel olaylara göre.
Fakat dikkat edilmesi gereken iki fley var burada.
Birincisi, gayr› milli diye tan›mlananlar›n emper-
yalizmin uzant›lar› olarak d›flsallaflt›r›lmalar›. Ya-
ni her türlü flovenist  söylem ve politika anti-em-
peryalizm olarak pazarlanacak!

‹kincisi ve daha da önemlisi, ulusal mutabakat
bildirisinde “ulus” kavram› yerine “milli”, “mil-

let” kavramlar›n›n kulla-
n›lmas›ndaki seçicili¤in
manas›d›r. Ulus ile millet
kavramlar›n›n anlamdafl
olarak kullan›m›n›n yay-
g›nl›¤›na karfl› ulus’un ül-
ke(dafl), yurttafl olma,
farkl› etnik kökenlileri ül-
kedafl olarak, yurttafl ola-
rak -devlet merkezli, bir
devletin yurttafl› olarak-
kimliklendirmesi ‘olana¤›’
varken, millet direk bir et-
nik, homojen bütünü, özü
kimliklendirir. Millet as-
l›nda belli bir etnik toplu-
luktur. Millet, ›rksal teme-
le de göndermelerde bulu-
nur. ‘Mutabakat’ bildirisi-
nin ulus kavram› yerine
‘millet’ kavram›n› seçiflinin
arkas›nda bu vard›r. Mil-
let/ulus anlay›fl›nda yeni-
den 1930’lar›n Türk Tarih
Tezi’nin ve öncesinde M.

Kemal’in türdefl, s›n›fs›z, zümresiz, asil kan tafl›-
yan “halk” anlay›fl›na dönüfl var. “Ulusal birlikte-
lik bir kifliye, bir zümreye, bir s›n›f ya da bir ç›kar
grubuna ait bir düflüncenin ürünü de¤ildir (…)
milletin bir araya gelifli, dini, mezhebi, s›n›fsal ya
da tarikat ba¤› de¤il, Türk milleti ortak paydas›n-
da gerçekleflmifltir. Türk milleti yüce Atatürk’ün
tan›m› ile ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halk›n
ad›d›r’, bölünmez.” (agy) Buradaki vurgu, son y›l-
larda, baz› kemalist ayd›n ve çevrelerce (bile) ka-
bul edilen, uluslaflma projesinin baflar›s›z kald›¤›
homojen (tek dil, tek devlet, tek bayrak) ulus’un
yarat›lamad›¤›; “Türkiye ulusal/milleti” demenin
daha yerinde olaca¤›n› (yani Türklü¤ün de bir alt-
kimlikler içinde bask›n olan, (eflitler aras›nda bi-
rinci) olarak kavranmas›, kavramlaflt›r›lmas›n›n)
tart›fl›lmaya bafllanmas›; Kürt vd. etnik kimlikle-
rin alt-kimlik olarak tan›nmas› gerekti¤i gibi tar-
t›flmalara karfl› bir tav›r al›fl söz konusudur. ‘Mil-
let vurgusunda ak›l-d›fl›l›¤a varan inkarc› bir flid-
det var; “bölünmez”! Dolay›s›yla alt-kimlik, üst-
kimlik tart›flmas› yap›lamaz. Herkes Türk’tür. Ke-
za, bu ‘millet’ vurgusu, ’60’l› y›llardan sonraki,
milletin s›n›flara ayr›flt›¤› yollu kabulleri de red-
detmektedir. 
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Bildirgede ifadesini bulan bu, 1930’lardaki ta-
rih ve millet tezlerine geri dönüfl, çok daha kap-
saml› asl›nda. Tür milliyetçili¤inin -kemalistler,
‘ülkücü hareket’ vd.- yüzünü 30’lar›n tezlerine
dönmesinde belirleyici izlek AB, daha genifl bo-
yut küreselleflmenin etkilerine karfl› durmak ve
içeride “yap›söküme” karfl› tayakkuza ve taarru-
za geçmektir. Bu çerçevede yeniden Hititlerin
Türk oldu¤u gibi iddialar piyasaya sürülüyor.
Örne¤in, Bilim ve Ütopya (say› 115, Ocak 2004)
Günefl-Dil Teorisi’nin asl›nda ne kadar ‘bilimsel’
oldu¤unu anlatan eski-yeni yaz›lar yay›nl›yor,
üniversiteler proto-Türkler’in Anadolu’daki var-
l›¤›na dair kaz›lar düzenliyor, vs. (Türk milliyet-
çili¤inin ’30’lar›n tezlerine dönüflü’ için, ayr›ca
bkz. Toplum ve Bilim Say› 96, Bahar 2003, Suavi
Ayd›n’›n yaz›s›)

“Ulusal Mutabakat” bildirisi, faflist ve kema-
list güruhun yeni söylem ve konumlan›fllar›n›n
alt›n› çizmek aç›s›ndan önemli. ‹ç siyasal arena-
da en gerici, en floven-inkarc›, d›fl siyasette ise ya-
y›lmac›-emperyalist(1) yönelimin ana mecras› ola-
rak kendilerini takdim ve tahkim ediyorlar. 2002

genel seçimlerinde vuku bulan Genç Parti olay›
hat›rlan›rsa, neoliberalizmin yaratt›¤› d›fllanma,
sefalet, güvensizlik vs. içindeki kitlelerin otori-
ter/totaliter ve popülist-milliyetçi söylemlere ek-
lemlenmesinin koflullar›n›n varl›¤›n›n daimi ol-
du¤u görülür. Alternatifsizlik koflullar›nda ya da
güçlü ve etkili bir alternatif yarat›lamad›¤›nda,
kitlelerin faflist söylemlerin ard›ndan gitmesinde
de anormal bir durum yok, hele ki flovenist kirli
kan›n hala isyan damarlar›nda dolaflt›¤› ak›la ge-
tirilirse. fiovenizmin, “gayr› milli” (neoliberalist
sermaye oligarflisi de dahil ediliyor bunlara) güç-
lere karfl› aflk›n-devlet ve millet savunusu sure-
tinde tezahürü, anti-emperyalist (daha somutta
AB ve ABD karfl›tl›¤›) ve “anti-tekelci sermaye”
maskesini geçiriyor surat›na. Her ne kadar bu flo-
venizmden nemalanmak isteyenlerin çoklu¤u,
büyük medyan›n aktif deste¤inden mahrum ol-
mas› gibi (dolay›s›yla popüler milleyetçilik hali-
ne gelemese de) dezavantajlar› olsa da rehavete
kap›lmay› gerektirecek bir durum yok. fiovenizm
hala ezilenlerin isyan›n› zehirleyen kan olarak
dolafl›mda…
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Dipnot:
(1) Konferanstaki konuflmac›lardan biri olan Prof. Dr.

An›l Çeçen, “Emperyalizmle Amerika ve Avrupa ile iliflkile-
rimizi keselim. Onlarla iflbirli¤i yapmak yerine Avrasya ile
‹ran, Rusya, Çin ile iflbirli¤i yap›p yeniden mazlum milletle-
rin lideri olal›m” mealinde sözler etmifl… Avrasyac›l›k hem
bütün kemalist güruhlarda hem de ülkücü milliyetçilerde ifl-
lenen bir hülyad›r, muratt›r. A. ‹lhan’›n “mazlumlar enter-

nasyonali, Sultan Galiyevcilik” yaz›lar›ndan, ASAM’›n, Eski
MGK Genel Sekreteri Tuncer K›l›nç’a kadar birçok kifli ku-
rum taraf›ndan dile getirilmektedir. Ordu içindeki bölünme-
nin de temelinin Avrasyac›l›k-Bat›c›l›k oldu¤u söylenebilir.
MHP’li milliyetçiler zaten eskiden beri Türki Cumhuriyetler,
D›fl Türkler üzerinde, Turan ideali çerçevesinde bu anlay›-
fl› ifllemekteydi. Bunlar toplumda, güncel politik bir seçene-
¤i ifade etmese de hem bürokraside hem de sivil siyasette
‘birlefltirici” bir hülya ya da idealdir.



G‹R‹fi

Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi
olarak tan›mlanan 1929 Krizi klasik ve neo
klasik tezlerin aksine “Mahreçler Yasas›n›n”
ifllemedi¤i, kapitalist ekonominin kendili¤in-
den dengeye gelmedi¤i, ekonomiye devlet
müdahalelerinin, esneksizliklere neden olma-
d›¤› gibi bir dizi gerçe¤i de ortaya koydu. Bu
gerçek burjuva iktisatç›lar›nca da kabul gör-
dü.`Temelini J. Maynard Keynes’in att›¤› ta-
lep yönlü iktisat politikalar› –ki tümüyle re-
formist yaklafl›mlard›r- merkez kapitalist ül-
kelerde yaflama geçirildi. Amaç yaln›zca kapi-
talizmi içine düfltü¤ü yap›sal krizden kurtar-
makt›.

Bu politikalara göre devlet ekonomiye mü-
dahale etmeli; yüksek düzeyli efektif talebi
garanti alt›na alacak politikalar üretmeliydi.
Devlet piyasan›n en büyük al›c›s› olmas› ya-
n›nda, mümkün oldu¤unca fazla emek istih-
dam ederek ve sosyal harcamalar yaparak ge-
lir yaratmak suretiyle sermayeye destek oldu.
“Refah devleti” biçiminde tan›mlanan bu mo-

del, devlet-sermaye-sendikan›n üçlü koalis-
yonu ile mümkün oldu. Bu üçlü uzlaflmayla
hem sermaye hem de iflçi s›n›f› bir ölçüde s›-
n›fsal iddialar›ndan geri ad›m atm›flt›. ‹flçi s›-
n›f› s›n›fsal mücadelesini devrimci çizgiden
reformist çizgiye kayd›rarak büyük bir tarih-
sel yan›lg›ya düfltü. Zira refah devleti mode-
liyle kapitalizm içinde kalarak s›n›fsal müca-
delesini sendikal düzeye indirdi.

‹kinci paylafl›m savafl›n›n ard›ndan prestiji
artan sosyalizmi çekim merkezi olmaktan ç›-
karmak için zorunlu bir yol olan refah devle-
ti, ayn› zamanda sosyalizme tarihsel bir alter-
natif olarak Rudolf H‹LFERD‹NG’in sundu¤u
“örgütlü kapitalizm”i de  yaflama geçirmifl ol-
du. Herkes “mutluydu”! ‹flçi s›n›f›n›n klasik
döneme  oranla  refah  düzeyi  yükselmifl, -ta-
bi ki devrimci mücadeleden vazgeçmesi paha-
s›na- sermayenin kar oranlar› artm›fl ve kapi-
talizm yeni bir geniflleme dönemine girmiflti.

Merkez kapitalist ülke sanayileri de bu ge-
niflleme sürecine uygun olarak yap›land›. Ko-
runmufl bir ulusal pazar sistemiyle ba¤lant›l›

61TEORİDE Doğrultu

Esnek Üretim ve
‹flçi S›n›f

- Murat Yücetürk -



olan bu sanayi tipi, For-
dizm olarak tan›mland›.
Asl›nda bu üretim yönte-
mi 20. yüzy›l bafl›ndan be-
ri vard›. Ancak savafl son-
ras› dönemde otomobil-
den di¤er sektörlere de
yay›ld›. Fordist birikim
modeli taylorist ifl örgüt-
lenmesine dayal› sanayi
yap›lar›yd›. Dikey örgütle-
nen sanayiler büyük ölçü-
de vas›fs›z eme¤i istihdam
eden büyük ölçekli ifllet-
meleri içeriyordu. Bu ifl-
letmeler devlet taraf›ndan
desteklenen efektif talebi,
düflük maliyetlerle karfl›-
lamaya yönelik kitlesel
üretim yap›yorlard›. Bu
sanayi yap›lanmas› bera-
berinde dev sendikalar›
yaratt›.

1945-1975 y›llar›n› kapsayan üçlü uzlafl-
ma dönemi, 1960’lar›n sonlar›na do¤ru
A.B.D.’de bafllay›p daha sonra tüm merkez
kapitalist ülkelerde yayg›nlaflan yap›sal krizle
sona erdi. Her türlü kaynak da¤›l›m›n›n piya-
sa lehine de¤iflmesi gerekti¤i görüflünün yay-
g›nl›k kazanmaya bafllad›¤› yeni bir süreç or-
taya ç›kt›. Neo liberal ideoloji dünyay› küre-
sel bir pazar haline getirdi. Sermayenin dün-
ya ölçe¤inde hareketlili¤ini art›ran yeni dö-
nem küreselleflme olarak tan›mland›. Ancak
belirtmek gerekir ki küreselleflme terim ola-
rak yeni; olgu olarak kapitalizmin yafl› kadar
eskidir. Yeni dönemin sanayileri de yine kon-
jonktüre uygun biçimde yap›land›. Postfor-
dizm de denilen esnek üretim modelleri, eski
birikim modeli fordizmin yerini al›rken; bir
önceki dönemde iflçi s›n›f›n›n kazand›¤› mev-
ziler de bir bir kaybedilmeye baflland›. Küre-
selleflme süreci ile gündeme gelen esnek üre-
tim sistemlerini ve iflçi s›n›f›n›n bu yeni sü-
reçteki konumunu anlamaya yönelik bu ça-
l›flma, ayn› zamanda kapitalizm içinde yer

alan çözümlerin –sosyal
demokrasi gibi– iflçi s›n›f›
lehine kapitalizmi ›slah
edemeyece¤i iddias›n› ta-
fl›r.

FORD‹ZM
Kapitalizmin 1974’te

tüm merkez ülkelerde
yayg›nlaflan yap›sal krizi
neo liberalizme do¤ru
oluflan ideolojik kayma ve
teknolojik devrim çerçe-
vesinde sanayileri yeniden
yap›lanmaya zorlad›.  Zi-
ra, sermayeye göre krizin
nedenleri aras›nda fordist
kitlesel üretim sistemi ve
onun yaratt›¤› dev sendi-
kalar›n etkileri sonucu ifl-
gücü piyasas›nda meyda-
na gelen esneksizlikler ya-
t›yordu. Daralan pazarlar
ve de¤iflen talep yap›lar›

karfl›s›nda yeterince esnek olmayan fordist
üretim süreçleri kar oranlar›n› azaltt›¤› için
de¤iflen talebe ve pazar koflullar›na, ayr›ca
teknolojik transformasyona uyum gösterecek
üretim sistemleri gündeme geldi. Fordizm bu
uyumu gösterecek yetene¤e sahip de¤ildi.

Fordist üretim sistemi, rekabeti yaln›zca
düflük maliyetlere dayanan, yüksek düzeyde
talebi karfl›lamaya yönelmifl, büyük ölçekli ifl-
letmeleri zorunlu k›l›yordu. Dolay›s›yla son
derece büyük sabit sermayeye ihtiyaç gösteri-
yordu. Talepte meydana gelecek daralmalar
da afl›lmas› güç zorluklar yarat›yordu. Ayr›ca
s›n›rl› düzeyde verim art›fl› potansiyeline sa-
hipti. Nitekim, 1970’li y›llarda emek sürecin-
de s›n›rlar›na geldi¤inden verimlilik ve ücret
art›fl› ars›ndaki üretken döngü ifllemez hale
geldi. Böylece kapitalist birikim yeniden bir
yap›sal krize sürüklendi. Verimli¤i art›racak
teknolojik dönüflüm taylorist ifl örgütlenme-
sinin geçerli oldu¤u fordist kitle üretiminin
krizine ba¤l› olarak ç›kt›. 
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Fordist kitle üretimi
standartlaflt›r›lm›fl belirli
ürünlerin üretimi için
Henry Ford taraf›ndan ge-
lifltirilmifltir. Hareketli bir
bant üzerinde seri bir bi-
çimde devam eden üretim
süreci olan fordizm bü-
yük hacimlerde stoklar›
zorunlu k›lar. Bu stoklar,
talebin daralmas› halinde
maliyet art›r›c› (dolay›s›y-
la kar haddini azalt›c›) bir
etki yapar. Yüksek düzey-
de sabit sermaye gerekti-
ren  üretim hatt› bir baflka
ürüne geçilmesinde yete-
rince esneklik sa¤lamaz.
Bu durum sermayenin kar
oranlar›n› azalt›r. Fordiz-
min yeni teknolojilere
karfl› esneksizli¤i kar
oranlar›n›n azalmas› ko-
nusunda yaratt›¤› olumsuzluktur. Büyük öl-
çekli iflletmelerde, büyük miktarlarda serma-
yeye ihtiyaç gösteren üretim hatt›n›n s›k s›k
de¤ifltirilmesi olanaks›z oldu¤undan, verimli-
li¤i art›racak teknolojik yeniliklerin üretim
sürecine sokulmas›n› mümkün k›lm›yordu. 

Fordizmin di¤er bir özelli¤i ifl örgütlenme-
si ve iflletme yönetiminin bürokratik, hiyerar-
flik, ve merkeziyetçi olufludur. ‹flletmelerde
bölümler aras› iliflkiler merkezden geçerek
oluflmakta, her fley ayr›nt›l› olarak haz›rlan-
m›fl iflletme yönetmeliklerine göre yürütül-
mektedir. Bu örgütlenme biçimi F.W.Toy-
lor’un 20.yy. bafl›nda gelifltirdi¤i  ilkelere da-
yan›r. Taylor, geleneksel makine atölyesi kül-
türünün ancak hiyerarflik ve otokratik bir or-
ganizasyon yap›s›n›n gelifltirilmesi ile fabrika
kültürüne dönüflebilece¤ine inanmaktad›r.
Bu da dolays›z üreticiden tüm üretim bilgisi-
nin ve tasar›m gücünün kopar›lmas› ve mer-
kezi otorite olarak yönetimin elinde toplan-
mas›n› gerektirmektedir. Ayr›ca sistematik
kaytarma ve  çal›flma ekipleri aras›ndaki da-

yan›flmay› k›rmak için
üretim yerindeki iflbirli¤i-
nin ifllevsel bir hiyerarfliye
dönüfltürülmesi flartt›r.
(Özkaplan: 1994, 181-
182) Böylece emek süreci-
ni iflçiden ba¤›ms›z k›larak
iflçinin ürüne ve eme¤ine
yabanc›laflmas›na neden
olan taylorist ifl örgütlen-
mesi  eme¤i, kafa-kol biçi-
minde ayr›flt›r›r. Üretim
süreci üzerindeki kontro-
lünü kaybeden iflçi nitelik
kayb›na u¤rar; yani vas›f-
s›zlaflt›r›l›r. Kald› ki, kapi-
talizmin bu birikim mode-
li vas›fl› iflçiye de ihtiyaç
duymamaktad›r. Her bir
iflçi, önüne gelen ürünün
yaln›zca bir parças›n› be-
lirli bir zaman dilimi için-
de üretmek ve ya monte

etmek durumundad›r. Bu durum, kalifiye ifl-
çilerin grev, ifli yavafllatma ve ifle gelmeme gi-
bi tepkilerine  yol açar ki; do¤al olarak bu
tepkiler üretim düzeyinde düflüfllere, son
planda kar marj›nda azalmaya neden olur.
Sermaye aç›s›ndan bak›ld›¤›nda fordizmin bir
di¤er olumsuz  taraf›, “refah devleti’’ uygula-
malar›n›n da yard›m›yla  iflçi s›n›f›n›n vahfli
kapitalizm dönemine göre ciddi mevziler ka-
zanmas›na yol açm›fl olmas›nda. Fordist üre-
tim sistemi, büyük oranda eme¤e ba¤›ml› ol-
mas› nedeniyle dev iflçi sendikalar›n›n oluflu-
muna yard›m etti. Keynesyen talep yönlü po-
litikalar›n da yard›m›yla reel ücretler serma-
yenin hiç hofluna gitmeyecek düzeylere ç›k-
m›flt›. Yüksek reel ücretler yan›nda iflsizlik,
yafll›l›k ve emeklilik sigortalar› v.b. sosyal
harcamalar krizin ard›ndan sermayenin boy
hedefi haline geldi.

“Refah devleti” uygulamalar› yan›nda iflgü-
cü piyasas›nda esneksizli¤e ve yüksek ücret-
lere neden  oldu¤unu düflündükleri sendika-
lar›n etkilerini k›rmak ve üretimde eme¤e
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olan ba¤›ml›l›¤›  azaltmak,
de¤iflen ve daralan talep
koflullar›na ve teknolojik
transformasyona uyum
sa¤layabilen  yeni bir biri-
kim ve üretim modeli ve
sanayi yap›s› oluflturma
çabas›na düflen sermaye,
esnek üretim sistemlerini
gelifltirdi.

Esnek Üretim 
Sistemleri

Taylorist, postfordist,
esnek uzmanlaflma gibi
çeflitli biçim ve adlarla or-
taya konan esnek üretim
sistemleri, tekelci kapita-
lizm döneminin üretim
tekni¤i ya da sermaye biri-
kim tarz› olan fordizmin
t›kanmas›yla ortaya ç›kt›.
Özellikle dünya pazar›na
üretim yapan firmalar›n
de¤iflen talep yap›lar›na,
daralan pazar koflular›na
uyum gösterebilecek sen-
dikalar›n etkilerini k›racak ve iflçi s›n›f›n›n
kitlesel mücadelesini bireysellefltirerek, böy-
lece sermayenin kar oranlar›n› restore ede-
cek, üretim teknik ve ifl organizasyonlar› ge-
lifltirildi.

Temelde kriz koflullar›na uyum gösterebi-
len iki esnek üretim biçiminden söz edilebi-
lir. Bunlar esnek uzmanlaflma ve yal›n kitlesel
üretim bafll›klar› alt›nda toplan›r. Her ikisi de
talebi önceden kestirip üretim yapmak  yeri-
ne; talep miktar›ndaki de¤iflmelere karfl› es-
neklik sa¤layabilen, siparifl üzerine üretim ve
pazarlama yöntemini benimsenmifltir. Dola-
y›s›yla büyük miktarlardaki stoklar›n mali-
yetlerinden kurtulma olana¤› sa¤lanm›flt›r.
Elbette  daralan pazar koflular›nda -ki  buna
kriz demek daha do¤ru olur- krizin ekono-
mik etkilerinin dolays›z üreticinin üstüne y›-
k›labilmesi için sendikalar›n  etkilerinin k›r›l-

mas› gerekiyordu. Bunu
esnek çal›flma, tafleronlafl-
t›rma, robot kullanma ve
emek tasarruf ettirici ileri
teknoloji kullanma gibi
yöntemlerle ve yedek ifl
gücünü mümkün oldu-
¤unca yüksek düzeyde tu-
tarak baflard›lar. 

Fordist birikim mode-
line göre esnek üretimin
di¤er bir avantaj› farkl›la-
flan talep yap›lar›na uyum
sa¤layabilmesidir. Ürün
esnekli¤ine sahip yeni
üretim teknikleri, bir ürü-
nün üretiminden di¤er bir
ürüne geçifl üstünlü¤ü
sa¤lar. Bu olanak serma-
yeye  dünya pazarlar›nda
kolayca rekabet etme flan-
s› verir. Bilgisayar destekli
yeni teknolojilerin devre-
ye sokulmas›yla çok
amaçl› makineler kullan›-
larak eme¤e olan ba¤›ml›-

l›k azal›rken; ürün esnekli¤i de elde edilmifl
oldu. Böylece standartlaflt›r›lm›fl ürün yerine
de¤iflen talebe uygun ürün çeflitlemesi müm-
kün olabildi. 

Esnek üretimin en belirgin özelliklerinden
bir di¤eri, ileri teknoloji kullan›lmas›d›r. Ay-
r›ca her yeni teknolojik geliflmenin kolayca
üretim sürecine adapte edilebilmesidir. Tek-
nolojik esneklik fordizmin yaln›zca emek ta-
sarruf ettirici tek amaçl› makineleri yerine;
hem emek, hem sermaye ve hem de enerji sa-
k›ngan özelliklere sahip mikro-elektronik
teknolojileri ön plana ç›kard›.

Esnek üretimle birlikte taylorist ifl örgüt-
lenmesi de ortadan kalkmaya bafllad›. Dikey
örgütlenmeyi baz alan hiyerarflik yap›lar k›r›l-
d›. Yerine yatay örgütlenmeyi esas alan, kafa-
kol eme¤ini birlefltiren yeni ifl organizasyon-
lar› ikame edildi. Daha çok ‘’beyaz yakal›’’
iflgücünü talep eden yeni organizasyon bir
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çok beceriye sahip ve becerisi oran›nda birey-
sel ücret alan vas›fl› iflgücü istihdam ediyor.
Böylece toplu ücret pazarl›¤› yerine bireysel
pazarl›k kendini göstermeye bafllad›. Bu du-
rum, etkisi zaten güdük olan sendikalar› daha
etkisiz k›lan ve sendikal› iflçi oranlar›nda cid-
di düflüfllere yol açan yeni bir süreci bafllatm›fl
oldu. Özellikle AB üyesi ve aday ülkelerde
sendikal› iflçi say›s›nda dramatik düflüfller ya-
fland›. Di¤er taraftan vas›fs›z eme¤in reel geli-
ri sürekli düflüfl gösterdi. Do¤al olarak serma-
yenin kar marj› yükselirken vas›fs›z emek da-

ha fazla iflsiz kald›.
Tablodaki de¤erler incelendi¤inde, vas›fs›z

eme¤in reel ücretlerinde sürekli düflüfl oldu-
¤u gözlenmekte; kalifikasyon artt›kça reel üc-
retlerdeki düflüfl azalmakta ve en üst %20’lik
dilime giren vas›fl› iflçinin reel geliri ise art-
maktad›r. Bu durumun iflçi s›n›f› içinde  yeni
k›r›lma noktalar› yarataca¤› aç›kt›r. Ayn› za-
manda üzerinde dikkatle durulmas› gereken
bir sonuç daha ortaya ç›kmaktad›r. ‹flsizlik ve
sefaletin yaln›zca, ‘üçüncü dünyan›n lanetlile-
rine’ özgü bir durum olmad›¤›; merkez kapi-
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talist ülkelerde de yayg›laflmaya bafllad›¤›, da-
ha do¤ru bir deyiflle, merkezin kendi üçüncü
dünyas›n›n da giderek geniflledi¤i gözlerden
kaçmamaktad›r. AB ülkelerinin iflsizlik oran-
lar› da göz önüne al›nd›¤›nda bu gerçek daha
yal›n bir biçimde ortaya ç›k›yor.

Esnek üretim sistemlerinin, bilgisayar
destekli yüksek teknolojileri üretim sürecine
sokmas› yaln›zca ücretlerde azalmaya yol aç-
makla kalm›yor, yedek iflgücünü yani iflsizli-
¤i kitlesel hale getiriyor. Özellikle üçüncü
dünya ülkelerinde küreselleflmenin de etki-
siyle marjinallefltirilen kitleler, açl›¤a ve sefa-
lete itiliyorlar.

S O N U Ç

Esnek üretim modelleri yukar›da da aç›k-
lanmaya çal›fl›ld›¤› gibi son çeyrek yüzy›ld›r
küreselleflme sürecine h›z veren sermayenin
tüm çal›flan kesimler için oluflturdu¤u yeni
bir tuzak olarak önümüze konmufltur. Bu tu-
zak, çal›flan tüm kesimlerin bütün dünyada
ekonomik ve siyasi ç›karlar ve örgütlenmele-
ri önünde bir dizi engeller oluflturmufltur. Bu-
nun yan› s›ra s›n›f içi yeni k›r›lma noktalar›
yaratm›flt›r. Ücret pazarl›¤›n›, toplu pazarl›k-
tan bireysel pazarl›¤a dönüfltürerek, çal›flan
tüm kesimler aras›nda ücret farkl›l›klar› yara-
tarak, birlikte hareket olana¤›n›  ortadan kal-

d›rmaya yönelmifltir. Bu yeni durum, sendi-
kalar›n ifllevlerini yok ederek çal›flan kesimle-
rin örgütsüzlefltirilmelerine yol açm›flt›r.

Kafa-kol eme¤ini birlefltiren bu yeni üre-
tim modeli daha fazla beyaz yakal› eme¤i is-
tihdam ederek vas›fs›z iflçinin giderek daha
fazla iflsiz kalmas›na yol açm›fl, yedek iflgücü
ordusunun genifllemesine neden olmufltur.
Bu sayede reel ücretlerde h›zl› bir düflüfl ya-
flanm›flt›r. Bununla birlikte “sosyal devlet”in
tüm ifllevleri ortadan kald›r›l›rken, açl›¤a ve
sefalete itilen y›¤›nlar toplumun sa¤l›ks›z ke-
simleri olarak tan›mlanm›flt›r. Sa¤l›kl› kesimi
de tabi ki toplumun ancak %5-10 aras›nda
kalan sermaye s›n›f›d›r.

Son çeyrek yüzy›ld›r yaflanan süreç göster-
mifltir ki, kapitalizm içinde yer alan hiçbir çö-
züm ya da yaklafl›m, çal›flan kesimlerin so-
runlar›na çare üretmez. 1945-1975 y›llar› ara-
s›nda yaflama geçirilen refah devleti sosyaliz-
min önünü kesmeye yönelik bir stratejinin
parças›yd›. “Refah devleti” döneminde elde
edilen mevziler, Sosyalist Blok’un da¤›lmas›y-
la birlikte kaybedilmeye baflland›. Bu da gös-
termifltir ki, kapitalizm asla ›slah olmaz. Bu-
nun yan› s›ra kapitalizm içinde yer alan tüm
reformist yaklafl›mlar çare de¤ildir. Zira bu
yeni süreçte reformistler, sosyal devletinin
bile arkas›nda duramad›lar. Neo-liberallerle
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TABLO: 3 BAZI ÜLKELERDE İŞSİZLİK ORANLARI

1964-1973 % 1980-1982
%

1983-1992
%

1996-1998
%

KANADA
FRANSA
ALMANYA
İTALYA
JAPONYA
İNGİLTERE
ABD

4.23
2.23
0.79
5.28
1.22
2.94
4.46

7.5
6.4
-
7.6
2.0
6.8
7.0

9.64
9.70
6.03
10.13
2.71
9.79
4.79

8.3
11.8
9.7
12.3
4.1
6.0
4.5

 Kaynak: 1. ve3. Sütunlar ESEN (1997)
2. ve 4. Sütunlar The Worldbank 2001



ayn› çizgiye gelen reformistler, onlarla birlik-
te hareket eden ve bir “alacakaranl›k” olarak
karfl›m›zda durmaktad›rlar.

fiu halde, iflçi s›n›f› ve  tüm çal›flan kesim-
lerin hareket tarz› yeniden devrimci çizgiye
dönmek olmal›d›r. Israrla sosyalizmin bitti¤i-
ni iddia eden görüfllerin tersine; sosyalizmi
ortaya ç›karan nedenler flimdi daha fliddetli

bir biçimde varl›¤›n› sürdürmektedir. fiimdi
her zamankinden daha fazla sosyalizme ihti-
yaç vard›r. Bunu baflarman›n yolu;  tüm refor-
mist yaklafl›mlar› d›fllayan çözüm etraf›nda
toplanarak yeniden ve daha fliddetli bir dev-
rimci mücadeledir.
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“Küreselleflme” herkese refah getirecektir sö-
zünün kocaman bir yalan oldu¤u art›k inkar edi-
lemez olmufltur. Bu geliflmenin; emperyalist küre-
selleflmenin motoru, uluslararas› tekellerdir,
uluslararas› mali pazarlard›r. Dünya çap›nda iflçi
s›n›f› ve emekçi y›¤›nlar, emperyalist küresellefl-
menin bir kader olmad›¤›n› kavramaya, bu ne-
denle, gerçek içeri¤inden farkl› yorumlansa da
„baflka bir dünyan›n olas›” oldu¤una inanmaya ve
bu do¤rultuda mücadele etmeye bafllam›fllard›r.

Emperyalist küreselleflmeye karfl› hareketin
yükseliflinde Attac’›n rolü büyüktür. Attac, Fran-
sa’da do¤du. ’90’l› y›llar›n ortas›nda dünya mali
pazarlar›ndaki geliflmeler (Asya krizi vb.) nede-
niyle Fransa’da yay›mlanan ayl›k gazete „Le Mon-
de Diplomatique“ in flefi Ignacio Ramonet, diz-
ginlerinden boflanm›fl mali spekülasyona son ver-
mek için, Aral›k 1997’de bir inisiyatif ça¤r›s› ya-
par. Ça¤r›n›n yank›s› büyük olur ve k›sa bir za-
man sonra Attac (Association pour une Taxation
des Transactions Financières pour Aide aux Cito-
yens- “Yurttafllar ‹çin Tobin-Vergisi Eylemi” veya
“Vatandafllar›n Lehine Mali Transaksiyonlar›n
Vergilendirilmesi ‹çin Birlik”) kurulur.

Attac’›n kurulufl toplant›s› (3 Haziran 1998)
köylüleri, iflsizleri ve ayd›nlar› bir araya getirdi.
1987’de kurulan “ba¤›ms›z” köylü sendikas›
(“Confederation paysane”), ‹flsizler Hareketi
(AC) ve ayd›n grubu “Raisons d’agir” ve baflkaca
çok say›da örgütler, sendikalar, dernekler ve ga-
zete redaksiyonlar› bir araya geldiler. Attac, e¤i-
tim derneklerinden, iflsizler hareketine, köylü ör-
gütlerine, sendikalardan Hükümet D›fl› Örgütlere
(NGO) kadar uzanan genifl yelpazede yer alan 70
örgütten oluflmaktad›r, ama öncelikle o bireysel
üyeli¤e dayanmaktad›r1. Örgütsel yap› bak›m›n-
dan Attac, ulusal yönetimden ve çok say›da yerel
seksiyondan oluflmaktad›r. Bu seksiyonlar olduk-
ça ba¤›ms›z hareket edebilmekteler. 

Farkl› s›n›flardan ve toplumsal tabakalardan
insanlar› bir araya getirmek ve ayn› paydada bir-
lefltirmek, sosyal bileflimi bak›m›ndan Attac’a öz-
gü olan bir özelliktir. Bu ortak payda, sosyal hak-
lar›n somut savunusudur. Attac, sosyal haklar›n
somut, fiili savunusunu temel fliar yapm›flt›r. Ama
söz konusu haklar›n nas›l kazan›ld›¤›n›, bu hak-
lar›n kazan›lmas› için say›s›z insan›n yaflamlar›n›
kaybetmelerini sadece belirtmifl ve ne türden ör-
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gütlenme ve mücadele ile sa-
vunmaya çal›flt›¤› haklar›n
elde edildi¤ine hiç kafa yor-
mam›flt›r.

Attac, “Manifesto 2002’de
ne oldu¤unu ve ne olmad›¤›-
n› bizzat aç›kl›yor:

-Attac, bir parti de¤il,
“baflka bir dünya olas›d›r” an-
lay›fl› do¤rultusunda müca-
dele eden bir sosyal hareket-
tir. Böylece Attac, hiçbir so-
rumlusunun seçimlerde aday
olmayaca¤›n›, seçime kat›lan
partilerin adaylar›n› destek-
lemeyece¤ini, ama seçim dö-
neminde “demokratik motor
rolü”nü oynayaca¤›n› aç›kla-
m›fl oluyor.

-Attac, “bir çeyrek yüzy›l-
l›k neoliberal beyin y›kama-
dan sonra siyasi düflünmeyi
yeniden özgür gelifltirmek için
çal›flmak” istiyor. 

-Attac, “dünyay› de¤ifltirenin düflünceler” oldu-
¤una inan›yor.

-Attac, herkesi “pazarlar›n diktatörlü¤ünden
kurtarmak” istiyor. “Bu nedenle Attac, mali spekü-
lasyonun vergilendirilmesi için, özellikle döviz tica-
retinde Tobin-Vergisi için, vergi vadilerinin ve off-
shore banka merkezlerinin kald›r›lmas› için…mü-
cadele ediyor”.

- “Attac, geliflen ülkelerin borçlar›n›n silinmesi
için mücadele ediyor”.

-Attac, Frans›z devletinin DTÖ, DB, IMF,
OECD, BM gibi kurumlarda seçmenlerin ç›karla-
r› do¤rultusunda etkili olmas›n› talep ediyor.

-Attac, AB politikas›n›n güçlü bir parlamenter
kontrol alt›na al›nmas›n› talep ediyor2. 

“Adaletli, dayan›flmal›” bir dünya isteyen Attac,
uluslararas› faaliyeti esas al›yor. Bu nedenle de
“strateji ve eylemlerini daha bafltan itibaren ulusla-
raras› alanda” gerçeklefltirmeyi hedefliyor. “Bu
nedenle de,… sadece Fransa de¤il, dünyaya aç›lma-
dan önce, bir Avrupa Tobin Alan› için” mücadele
ediyor3.

-Attac, uluslararas› sermaye, meta ve hizmet
pazarlar›n›n düzenlenmesi ve demokratik kontro-

lü için mücadeleyi esas gö-
revi olarak görüyor. 

-Attac, liberal bir Avrupa
karfl›s›nda sosyal bir Avru-
pa’y› savunuyor.

Attac, “8 Tez”inde de
kendisini tan›mlar. Bu tez-
lerden Attac’›n nas›l bir sos-
yal hareket oldu¤unu anl›-
yoruz4. 

Attac, ekonominin in-
sanlara hizmet etmesi ge-
rekti¤i anlay›fl›ndad›r. Ama
bunun; üretim insanlar için-
dir, toplumsal refah içindir
anlay›fl›n›n nas›l gerçekleflti-
rilece¤i konusunda Attac,
hayaller yaymaktad›r; üre-
tim ile üretim iliflkileri/mül-
kiyet iliflkileri aras›ndaki ba-
¤› görmemeye özen göster-
mektedir. 

Attac, politikan›n, adale-
te, demokrasiye ve ekolojik
geliflmeye göre biçimlenme-

si gerekti¤ini ve ancak böylece, kapitalist ekono-
minin neden oldu¤u toplumsal eflitsizli¤in orta-
dan kald›r›labilece¤ini savunmaktad›r. Ama At-
tac, politika ile ekonomi, ekonomi ile adalet veya
daha genel ifade edersek; politika ile iktidar/s›n›f-
lar aras›nda ba¤ kurmaktan kaç›nmakta ve devle-
tin, tekellerin politikalar›n›/ç›karlar›n› uygulayan
mekanizma oldu¤unu gözlerden gizlemeye çal›fl-
maktad›r.

Bu nedenle veya bu amac›na ulaflmak için At-
tac, „pazarlar›n zincirlerinden boflanm›fl güçlerine
karfl›“, toplumsal bir ittifak ile karfl› ç›kmak iste-
mektedir. Kurulmas› gereken veya kurulmufl ha-
liyle toplumsal ittifak›n nihai amac›, „pazarlar›n
zincirlerinden boflanm›fl güçlerini“ tasfiye etmek;
etkisizlefltirmek de¤il, sadece ve sadece frenle-
mektir. Böylece Attac, „pazarlar›n zincirlerinden
boflanm›fl güçlerinin“ sömürüsü yerine pazarlar›n
zincirlerinden boflanmam›fl güçlerinin sömürüsü-
nü tercih etti¤ini aç›klamaktad›r. 

Attac, emperyalist burjuvazinin; neoliberalizm
savunucular›n›n „küreselleflme alternatifsizdir“
anlay›fllar›na karfl› ç›kmakta ve alternatifin oldu-
¤unu savunmaktad›r. Bu alternatif de, nas›l ger-
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çeklefltirilece¤i belli olmayan „baflka bir dünya
olas›d›r“ söyleminden ibarettir. 

Attac, “yeni bir politikaya ihtiyac›m›z var” an-
lay›fl›nda ve bu yeni politika ile neyin kastedildi-
¤ini de flöyle aç›kl›yor: “Bunun için iktisadi ve top-
lumsal-politik alternatifler vard› ve var. Ekolojik ve
dayan›flmac› bir dünya ekonomisi düzeni için müca-
dele ediyoruz. Bu ekonomide daha ziyade eflit ulus-
lararas› iflbirli¤i söz konusudur…Bütün insanlar
için demokrasinin garanti edildi¤i ve kültürel çeflit-
lili¤in devam etti¤i bir dünya istiyoruz” 5.

Attac, tespit etti¤i bu hedeflerinin gerçekleflti-
rilebilmesi için uluslararas› faal olan güçlü bir
toplumsal hareketin kaç›n›lmaz oldu¤u anlay›fl›n-
dad›r ve kendisini de bu hareketin bir parças› ola-
rak görmektedir. 

Attac, görünüflte parlamento d›fl› hareketin bir
parças› olarak toplumun kapsaml› demokratiklefl-
tirilmesi için katk›da bulunmay› amaçl›yor.

Attac, zenginli¤in adaletli bölüflüldü¤ü bir
dünya ekonomik düzeni için mücadele ediyor.
Ama zenginlik ile mülkiyetin s›n›fsal karakteri
ar›s›nda, üretim iliflkileriyle; bu iliflkilerde kutup
olarak yer alan s›n›flar›n konumuyla toplumsal
ürüne el koyufl aras›nda ba¤ kurmuyor.

Attac, bar›fl ve savafl karfl›t› hareketin bir bile-
fleni oldu¤unu savunuyor ve adaletli bir dünyan›n
bar›fl olmaks›z›n olanakl› olmad›¤›n› savunuyor.

Attac’›n savafla, zor kullanmaya karfl› tavr›, pasi-
fisttir. Attac, Irak’a karfl› savafl döneminde de gö-
rüldü¤ü gibi, emperyalist savafl konusunda ABD
karfl›s›nda AB yanl›s› bir tav›r sergilemifltir. 

Attac, k›sa zamanda dünyan›n birçok ülkesine
yay›ld›. 2002 y›l› sonu itibariyle Attac 45 ülkede
örgütlüdür ve 80 000 üyesi vard›r6. Fransa’da, Al-
manya’da bir çok senatörün, milletvekilinin, sos-
yal demokrasinin önde gelen Lafontaine gibi li-
derlerinin (Almanya) üye oldu¤u bu toplumsal
hareketin bütün talepleri, “sosyal devlet”i kur-
tarmak için öne sürülmüfl taleplerdir. Attac, in-
sanl›¤›, sömürüyle, bask›yla, evet emperyalist ta-
lanla bar›flt›rman›n çabas› içindedir. 

Attac, Amerikan emperyalizminin, Amerikan
“küreselleflme” anlay›fl›n›n karfl›s›na Avrupa em-
peryalizmini (AB-emperyalizmini); Avrupai “kü-
reselleflme” anlay›fl›n› koymakta ve bu nedenle de
Amerikan emperyalizmine karfl› Avrupa, özünde
de AB emperyalizmini ve “küreselleflme”sini sa-
vunur konumdad›r.

Le Monde diplomatique’in Aral›k 1997 say›s›nda
Ignacio Ramonet, çok ateflli bir flekilde “pazarlar
silahs›zland›r›lmal›”, “mali pazarlar silahs›zland›-
r›lmal›”, “dayan›flma vergisi” uygulanmaya kon-
mal› fliarlar›yla start vermiflti. Yani “yeni bir dünya
olas›d›r”›n gerçeklefltirilmesine Tobin-Vergisi ile
bafllanmas› öngörülmekteydi. Ignacio Ramonet,
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“21. Yüzy›lda dünyan›n nihai olarak, haydutlar›n
söz sahibi oldu¤u bir balta girmemifl ormana dönüfl-
türülmesi engellenmek isteniyorsa, mali pazarlar›n
silahs›zland›r›lmas› ilk yurttafll›k görevidir” diye
yaz›yordu7. 

Mali pazarlar› silahs›zland›racak derecede güç-
lü san›lan, Tobin-Vergisi’nin ne anlama gelmekte-
dir?

“Küreselleflme” ve sonuçlar›yla ilgili tart›flma-
lar “çerçevesinde James Tobin’in 1972’den kalma
önerisi giderek sempati toplamaya bafllad›. Nobel
ödülü sahibi (J. Tobin), döviz transaksiyonlar›n›n
cüzi bir vergiye tabi tutulmas›n› öneriyordu. Tobin’e
göre, k›sa vadeli yat›r›mlar mali pazarlar üzerinde
istikrar bozucu etkide bulunuyorlard› ve orada sü-
reklilik arz eden kur dalgalanmalar›na neden olu-
yorlard›. Her borsa gününde mali merkezler aras›n-
da gidip gelen 1,5 trilyon dolar›n yüzde 80’i iki ay-
dan daha az, hatta sadece 2 saatlik k›sa vadeli yat›-
r›mlard›r” 8.  

Bu verginin dünya çap›nda uygulanmas› sonu-
cunda “yuvarlak olarak 90 milyon dolar elde edile-
cek”. Ve bu, “bütün sanayi ülkelerinin geliflme yar-
d›m›n›n iki misli olan bu miktar, baz› iklim politi-
kas›, sosyal amaçlar veya geliflme politikas› gibi an-
laml› giriflimlerde”9. kullan›labilirmifl! 

Mali pazarlarda büyük kumar oynayanlar›n
vergilendirilmesine karfl› de¤iliz. Ama bu vergi-

lendirmeyle de ayn› pazarlar›n silahs›zland›r›laca-
¤›na, sermayenin dizginlenece¤ine inanacak ka-
dar saf da de¤iliz. Bu talep, hayalci oldu¤u kadar
gericidir de. Neden?

Bu vergiyle mali pazarlarda spekülasyonun
önü al›namayacakt›r. Bunun böyle oldu¤unu biz-
zat Attac aç›kl›yor. “Tobin-Vergisi, dünya ekono-
misi üzerinde mekanizmay› durdurmadan mekaniz-
ma içinde kum etkisi yapar. Dövizleri vergilendir-
mek, her amaç için kullan›lan silah de¤ildir. Yüzde
10, 20 veya Asya krizinde oldu¤u gibi yüzde 40 ila
yüzde 60 kar›n elde edilece¤i spekülatif sald›r›lar
engellenemez”10.

Böylece Attac, Tobin-Vergisi’nin spekülatif sal-
d›r›lara karfl› bir çare olmad›¤›n› ve “sadece ‘nor-
mal’ s›radan spekülasyona karfl›”11 bir çare olabile-
ce¤ini kabul ediyor.

Böyle bir vergi anlay›fl›n› temel talep olarak
öne sürmek de¤er mi! De¤er! De¤er, çünkü Al-
manya ve Fransa’da bu vergilendirmeyi do¤ru bu-
lan reformist kesimler var. Bu nedenden dolay›
olsa gerek birçok burjuva, sosyal demokrat politi-
kac› Attac’c›d›r.

Bu vergi, mali pazarlardaki aktörleri ve ulusla-
raras› tekelleri etkilemez. Çünkü tekeller ve mali
pazarlardaki aktörler bu vergi miktar›n› fiyatlara
bindirirler (tekel fiyat›). Bu vergi, ancak, tekelci
olmayan sermaye kesimini etkileyebilir. 
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Spekülatif sermaye, afl›r›
birikimin do¤rudan sonucu-
dur. Maddi de¤erlerin üreti-
mine yat›r›ld›¤›nda bekle-
nen azami kar› getirmeye-
cektir. Aksi taktirde baflka
yat›r›m alan› aramas›na ge-
rek kalmazd›. Azami kar pe-
flinde olan bu sermayeyi To-
bin-Vergisi de etkileyemez.
Çünkü;

“Sermaye, kar olmad›¤›
zaman ya da az kar edildi¤i
zaman hiç hoflnut olmaz, t›p-
k› eskiden do¤an›n boflluktan
hofllanmad›¤›n›n söylenmesi
gibi. Yeterli kar olunca ser-
mayeye bir cesaret gelir. Gü-
venli bir yüzde 10 kar ile her
yerde çal›flmaya raz›d›r; ke-
sin yüzde 20, ifltah›n› kabar-
t›r; yüzde 50, küstahlaflt›r›r;
yüzde 100, bütün insansal ya-
salar› ayaklar alt›na ald›r›r;
yüzde 300 kar ile, sahibini
ast›rma olas›l›¤› bile olsa, ifllemeyece¤i cinayet, at›l-
mayaca¤› tehlike yoktur. E¤er kargaflal›k ile kavga
kar getirecek olsa, bunlar› rahatça dürtükler. Ka-
çakç›l›k ile köle ticareti bütün burada söylenenleri
do¤rular” 12.

Attac, bu vergi silah›yla, azami kar için her
türlü cinayeti iflleyen tekelci sermayeyi frenleye-
bilir mi? Frenleyemez. Sermayenin azami kar için
yeni yat›r›m alan› aramas› ve azami kar için bar-
barl›¤› da göze almas›, kapitalist üretim biçiminin
temel yasall›klar›ndan birisidir. Bu yasall›¤›n
maddi temelinin ortadan kalkmas›, kapitalizmi
yok etmekle efl anlaml›d›r. Attac, Tobin-Vergi ile
tekelci sermayeyi yeniden maddi de¤erlerin üreti-
me yöneltmeye çal›fl›yor. Ama sermaye, tercihe
göre de¤il, nesnel yasalar›na göre hareket ediyor.
Dolay›s›yla Attac’› dinlemiyor.

Ayr›ca, mali flirketlerin faaliyetlerini, bu
verginin olmad›¤› yerlere efl zamanl› kayd›r-
mamalar› durumunda, bu verginin hiçbir ülke-
de uygulamaya konmayaca¤› tespitini bizzat
Attac da yap›yor. Ama esas sorun bu de¤il.
Esas sorun, kapitalizm gerçekli¤inde bu vergi-
yi uygulamaya kimin koyaca¤› sorunudur. BM
mi? Attac’›n zorlamas›yla veya talepleriyle ha-

rekete geçecek herhangi bir
devlet mi? Bütün umutsuz-
lu¤una ra¤men Attac, ABD,
Japonya ve AB’yi bu vergiyi
uygulamaya koymalar› için
harekete geçirmeye çal›fl›-
yor. Bunun sonucu, en faz-
las›yla, G-7’lerden oluflan
bir „Tobin-Vergisi Alan›“
olabilir. Ama bu emperya-
list ülkelerin hiçbirisi bu
vergiyi uygulamaya ne ni-
yetliler ne de güçleri yeter. 

Attac, kapitalizmin/em-
peryalizmin dizginlenebile-
ce¤i, yasalarla uygarlaflt›r›la-
bilece¤i, reforme edilebilece-
¤i vb. hayaller yaymaktad›r. 

Attac, kendisini, “pazar-
lar›n zincirlerinde boflanm›fl
güçlerine karfl› genifl toplum-
sal ittifak” olarak tan›ml›yor.
Ama günlük yaflad›¤›m›z ka-
pitalizm üzerine; rekabet,
ücret, yabanc›laflma, barbar-

laflt›rma, bask›lar, iflsizlik vb. üzerine hiç bir fley
söylemiyor. Uluslararas› protesto hareketinin bir-
çok bilefleni gibi Attac da, “ekonomi, sömürü, spe-
külasyon, iflten ç›kartmalar ve (ekonominin) a¤›rl›k
merkezini yurt d›fl›na kayd›rma ile mutlaka elele
gitmek” zorunda de¤ildir anlay›fl›nda.  

Attac, „demokrasinin uluslararas› mali dünya
lehine kaybetti¤i alanlar›, yat›r›mc›lar›n haklar›
ad›na kaybedilen ulusal hükümranl›¤› geri elde et-
me, dünya çap›nda demokratik bir alan yaratma“
taleplerini yükseltiyor. Attac, burjuva demokrasi-
sini nihai hedef olarak gördü¤ü için, bu demokra-
sinin “yeniden” uygulanmas›n› sa¤lamak için mü-
cadele ediyor. Attac’a göre “demokrasi”, uluslara-
ras› mali dünyaya, tekellere, uluslararas› mali pa-
zar aktörlerine yenilmifltir. Bu gerçeklik göz
önünde tutularak yap›lmas› gereken, “demokra-
si”yi yenen bu güçlerin geri püskürtülmeleridir,
yani “sosyal devlet” anlay›fl›na geri dönülmesidir.
Böylece devlet, “sosyal devlet” olarak ne kadar et-
kili ise yeniden o kadar etkili olacakt›r. Çünkü
uluslararas› yat›r›mc›lar›n lehine kaybetti¤i “ulu-
sal hükümranl›¤a” yeniden kavuflacakt›r. 

Bu anlay›fl›yla Attac, uluslararas› tekelle-
rin, mali sermayenin vb. insafa gelecekleri ve
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“yanl›fl” yoldan geri dönebilecekleri hayalini
yay›yor. Bu hayale kendisi de pek inanmad›¤›
için olsa gerek, öncelikle „sivil toplumu“, yani
mevcut haliyle ayd›nlar› ve NGO’lar› bu do¤-
rultuda harekete geçirmeye çal›fl›yor; „sivil top-
lum“ kurulufllar›, bankalar›, mali tekelleri, hü-
kümetleri, Attac’›n demokrasiye geri dönme,
“sosyal devlet”e geri dönme talepleri do¤rultu-
sunda etkilemeliler. 

Attac’›n reform perspektifi, kapitalizme
karfl› de¤il, kapitalizmin, “sosyal devlet” anla-
y›fl›yla uyuflmayan yönlerine, örne¤in neolibe-
ral sald›r›lar›na karfl› mücadeleden öteye geç-
memektedir. Burada söz konusu olan, sonuç-
larla, sistemin bir k›s›m neoliberal görüngüle-
riyle u¤raflmakt›r. Esas olan, kapitalist siste-
min özünü, temel özelliklerini; bir bütün ola-
rak kapitalist sistemin kendisini sorgulamak-
t›r. Attac’›n yapmad›¤› da budur. Attac’›n, ka-
pitalizmin/emperyalizmin politik ekonomisini
analiz eden, bu ekonomiyi s›k› bir elefltiriye ta-
bi tutan hiçbir araflt›rmas›n›n olmamas› tesa-
düfi de¤ildir. Münferit görüngülerle, neoliberal
sald›r›lar›, emperyalist küreselleflmeyi ifade
eden geliflmelerle yetinilmektedir. 

Attac’›n öne sürdü¤ü ve önemli olanlar›n›
yukar›ya aktard›¤›m›z taleplerine bakt›¤›m›z-
da flunu anl›yoruz: Bu sorunlar ortadan kal-
karsa, Attac’›n talepleri gerçeklefltirilirse, bu
düzen, yaflan›labilinir bir düzen olur. Yani At-
tac, asl›nda kapitalizmin öyle hiç de yaflan›la-
maz oldu¤unu savunmuyor. Yönlendirilebilen,
reforme edilmifl kapitalizm, ideal bir toplum
düzenidir diyor ve bu toplum düzeninin ger-
çeklik olmas› için mücadele ediyor. 

Attac, koflullar›n reforme edilmesini talep
ediyor, yani sosyal, demokratik bir kapitaliz-
mi talep ediyor. Bu kapitalizmde de sömürü-
nün, bask›n›n, talan›n, iflsizli¤in olmas› onu
pek ilgilendirmiyor, çünkü bu olgular›n “de-
mokratik”, “sosyal” bir kapitalizmde “normal”
oldu¤unu kabul ediyor.

Böylece Attac, emperyalizmin ekonomisini
politikas›nda ay›r›yor ve politikay› bir tercih
sorununa indirgiyor13.

Attac, bu do¤ruyu kavram›yor. Ve bunu
kavramad›¤› için de emperyalizmin reforme
edilebilece¤i, ekonomisinin politikas›ndan ay-
r› olarak ele al›nabilece¤i hayalini yay›yor.

Kim kime karfl› –s›n›flar›n konumu veya öne
sürülen taleplerin gerçeklefltirilmesi için güçlerin
s›n›fsal yap›s› sorununda Attac susuyor. Bu konu-
da herhangi bir aç›klamas› yok, ama prati¤i ve ba-
z› ilkesel anlay›fllar› bu konudaki düflüncesini an-
lamam›za yard›mc› olmaktad›r. Attac, Mevlana
tarz›nda, herkesi mücadeleye ça¤›r›yor. Ama dün-
ya görüflünde ço¤ulculuktan, Attac’ta örgütlenen-
lerin H›ristiyan veya baflka dini motiflere sahip
olabileceklerinden, ateist, hümanist, Marksist
olabileceklerinden veya baflka filozoflara ba¤l›
olabileceklerinden bahsetmesi, Attac’›n, ba¤lay›c›,
dünya görüflü, dini veya ideolojik taban› yoktur
demesi, tam bir lalettayinlikten de¤il, ›rkç›l›¤a,
antisemitizme, yabanc› düflmanl›¤›na, flovenizme
ve bunlara akraba ideolojilere yer vermeme anla-
y›fl› Attac’›n sosyal bileflimi ve hangi güçlere daya-
narak taleplerini gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› konu-
sunda yeterli bilgi vermektedir. 

Attac, medya üzerinden siyasal ayd›nlatma ile,
protestolarla, takvimsel ve sembolik eylemlerle
(antiküresel eylemler) kapitalist düzenin belirle-
yici kurumlar› ve yürütücüleri üzerinde bask› uy-
gulamay› ve onlar› rota de¤ifltirmeye zorlamay›
esas almaktad›r. Ve bu mücadeleye mümkün olan
bütün güçleri katmaya çal›flmaktad›r. Attac aç›-
s›ndan toplumsal güçlerin s›n›fsal ayr›m›n›n öne-
mi hiç yoktur. Dolay›s›yla taleplerinin de s›n›fsal
ç›karlar aç›s›ndan ele al›nmas›na hiçbir anlam
vermemektedir.

Emperyalist küreselleflmeyle ba¤lam içinde At-
tac, DTÖ, DB, IMF gibi kurumlar›n reforme edi-
lebilece¤i ve böylece talanc› rotalar›ndan döndü-
rülebilecekleri anlay›fl›n› savunmaktad›r. Attac,
bu kurumlar›n Amerikan emperyalizminin ve
dünya kapitalizminin hizmetinde olan, emperya-
list küreselleflmenin, neoliberal taleplerin uygula-
y›c›s› kurumlar oldu¤unu bilmek istemiyor.

Attac, “küreselleflmeye” karfl› mücadeleyi ne-
redeyse sadece “yoksullu¤a karfl› mücadele”den
ibaret görüyor. Attac, “Kuzey-Güney” kavram›n›,
yani zengin ülkelerle-fakir ülkeler, di¤er bir ifa-
deyle emperyalist ülkelerle, emperyalizme ba¤›m-
l›, yeni sömürge ülkeler aras›ndaki iliflkileri çarp›-
tarak ele almaktad›r. Böylece Attac, Almanya eski
baflbakanlar›ndan W. Brandt’›n inisiyatifiyle olufl-
turulan emperyalist ülkelerle ba¤›ml› ülkeleri uz-
laflt›rma politikas›n› savunmaktad›r. Bu anlay›fla
göre, görüflmelerle belli bir uzlaflama sa¤lanabilir
ve ba¤›ml› ülkelerin emperyalist ülkeler, tekelci
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sermaye taraf›ndan talan›
belli “demokrasi” kal›plar›
içinde kurumlaflt›r›larak de-
vam ettirilebilir.

Bu hareket, bir bütün
olarak kapitalist sistemi
de¤il, tersine onun önpla-
na ç›km›fl birtak›m görün-
gülerini elefltiriyor. Attac’a
göre, sanki sömürü ve ta-
lan, sadece „Üçüncü Dün-
ya” ülkelerinde var. Em-
peryalist ülkelerdeki sö-
mürü ve bask› Attac’› pek
ilgilendirmiyor. Böylece
bu hareket, dünyan›n sö-
mürenler ve sömürülenler
olarak iki kutba bölün-
müfllü¤ünü, „Kuzey-Güney
Çeliflkisi“ne, yani bilinen
sosyal demokrat, s›n›flar
üstü anlay›fla indirgiyor. 

Bunun ötesinde Attac,
“yoksullu¤a karfl› mücade-
le”den bahsederken, yok-
sullu¤un nedenine karfl› mücadele etmiyor, sa-
dece sonuçlarla u¤rafl›yor. Bu anlamda Attac,
“normal” kapitalizm koflullar›nda yoksullu¤u,
iflsizli¤i, bask›y› kabulleniyor. 

Y›¤›nlar› harekete geçirmede Attac’›n yeri de
tart›flmal›d›r. Medya, Attac’›, “antiküresel hare-
ket”in belirleyici gücü olarak tan›mlamaktad›r.
Bunun gerçekle hiçbir iliflkisi yok. Attac, söz ko-
nusu uluslararas› protesto hareketi içinde yer alan
sosyal hareketlerden sadece birisidir. Uluslararas›
hareketin bileflenleri aras›nda en “sa¤” kesimde
yer almaktad›r. Bunun böyle oldu¤unu onun ta-
leplerinin içeri¤i de göstermektedir. 

Attac, mücadelede zorun rolünü yads›makta,
zor kullanmay› reddetmektedir. Çünkü Attac,
devletle çat›flmay› de¤il, anlaflmay› esas almakta-
d›r. Attac’›n baflkan yard›mc›lar›ndan birisi olan
Susan George, Porto Alegre’de yapt›¤› bir konufl-
mada siyasi konumunu flöyle dile getiriyor: “‹tiraf
etmekle üzgünüm. 21. yüzy›l›n bafl›nda ‘kapitalizmi
y›kman›n’ ne anlama geldi¤i üzerine hiçbir fikrim
yok. Belki de filozof Paul Virilio’nun dedi¤i gibi ‘kü-
resel bir kaza’ yaflayaca¤›z. Tabii bu gerçekleflirse,
ona mutlaka ki devasa bir ac› efllik edecek. Bütün
mali pazarlar ve borsalar bir anda çökerlerse, mil-

yonlarca insan soka¤a at›l›r,
büyük ve küçük firmalar iflas
ederler, bankalar›n kapanma-
s›, hükümetlerin felaketleri
engelleme yetene¤ini geride
b›rak›r, güvensizlik ve polisi-
ye olaylar yayg›nlafl›r ve her-
kesin herkese karfl› mücadele
etti¤i Hobbes’in savafl›n cehen-
neminde bulufluruz... ‹stiyor-
san›z beni reformist olarak ta-
n›mlayabilirsiniz. Ama böyle
bir gelecekten kaç›nmak isti-
yorum. Önceden programlan-
m›fl neoliberal gelecekten de
kaç›nmak istiyorum. Anali-
zim do¤ruysa, söz konusu
olan, karfl›t›n program›n› dur-
durmakt›r, flimdiki, vahfli ka-
pitalist sistemin yerini koope-
ratif bir sistemin almas› için
tedbirler almakt›r; bu sistem-
de pazarlar, olmas› gereken
yerde olacakt›r ve onlar›n ya-
sas› bütün topluma dayat›l-

mayacakt›r”. 
Medyada yans›t›lmaya çal›fl›ld›¤›n›n aksine At-

tac, uluslararas› protesto hareketinin örgütlenme-
sinde de her zaman kendisinden beklenilen çaba-
y› göstermemektedir. Duruma göre hareket et-
mektedir. Örne¤in DTÖ’nün, DB’n›n, IMF’nin;
bir bütün olarak daha ziyade Amerikan emperya-
lizminin protestosu söz konusu olunca Attac, y›-
¤›nlar› seferber etmede nispeten aktif davranmak-
tad›r. Ama sorun AB’nin protestosu oldu¤unda
Attac, inisiyatifsiz kalmay› ye¤lemektedir. Örne-
¤in AB zirvelerinin hiçbirinde (Kopenhag, Sela-
nik) Attac, aktif bir rol oynamam›flt›r.

Attac için önemli olan, en genifl y›¤›nlar› sefer-
ber etmek de¤ildir. Tam tersine seferber edilmifl
y›¤›nlar›; o görkemli uluslararas› protestolar› ken-
di taleplerinin gerçeklefltirilmesi için manevra
arac› olarak kullanmaya çal›flmaktad›r. Bu anlam-
da Attac, y›¤›nlar›n seferber edilmesi için aktif ça-
ba harcamamakta, en genifl y›¤›nlar›n seferber
edilmesi önünde engel olmaktad›r. Bunun say›s›z
örnekleri vard›r. Kopenhag’daki, Selanik’teki AB
zirvelerinde böyle olmufltur, keza Almanya’da 1
Kas›m yürüyüflünün kitlesel olmamas› için son
ana kadar direnmifltir. Attac’›n en genifl y›¤›nlar›n
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seferber edilmesindeki bu objektif s›n›rlay›c›,
frenleyici rolü, onu burjuva medyada popüler ve
enteresan yapmaktad›r. Çünkü emperyalist bur-
juvazi, uluslararas› protesto hareketinin geliflme-
sini engelleyemedi, bu hareketi “anarflinin” bir
ifadesi olarak topluma kabul ettiremedi, hareketi
yok sayamad›. Bu durumda yap›lmas› gereken,
hareketi kontrol alt›na alabilmektir. ‹flte tam da
burada Attac, üstüne düflen görevi yerine getir-
mektedir. Emperyalist burjuvazi, Attac’›n y›¤›nla-
r› seferber etmekteki frenleyici, hareketin radikal-
leflmesinde engelleyici rolünden yararlanmakta
ve böylece bu hareketi kontrol alt›na alaca¤›n›
sanmaktad›r.

Attac, “dünyay› de¤ifltirenin düflünceler” oldu-
¤undan bahsediyor, ama hangi düflüncelerin dün-
yay› de¤ifltirece¤i konusunda susuyor. “8 Tez”in-
de de aç›klad›¤› gibi “Attac’›n, ba¤lay›c›, dünya gö-
rüflü, dini veya ideolojik taban› yoktur. Ve böyle bir
fleye ihtiyaç da yoktur. Çeflitlilik, bir güçtür”. Böy-
lece Attac, aç›kça tan›mlamasa da nerede durdu-
¤unu aç›klam›fl oluyor. Sa¤c› ekonomist Thomas
L. Friedman ile bir tart›flmada Fransa Attac baflka-
n› I. Ramonet, Attac’›n, bu konudaki anlay›fl›n› ve
geliflen memnuniyetsizlik karfl›s›nda supap rolü-
nü flöyle aç›kl›yor: 

“Temel ihtiyaçlar›n› gidermek için dünya çap›n-

da milyonlarca insan, flüphesiz ki, barikatlar olufl-
turmaya, zora bafl vurmaya haz›rlar. Böyle bir çö-
züm beni üzmektedir. E¤er ak›ll› olursak, bu durma
gelinmez. Dünya zenginli¤inin cüzi bir k›sm›n› ne-
den ‘dünyan›n lanetlilerine’ vermeyelim?.... Ne ya-
pabiliriz? Ayaklanmaktan ve zora baflvurmaktan
insanl›¤›n yar›s›n› nas›l al› koruz?” Demek ki At-
tac’›n sorunu, dünyay› de¤ifltirecek düflüncenin
maddi güce dönüflmesini engellemektir. Attac,
“dünyay› de¤ifltirecek düflüncelerin” maddi güce
dönüflmesi; örgütlenmesi ve harekete geçmesi
önünde bir engeldir. 

Attac, “liberal bir Avrupa karfl›s›nda sosyal bir
Avrupa”y› savunmaktad›r. Onun bu anlay›fl›n›
“baflka bir Avrupa, baflka bir dünya olas›d›r” anla-
y›fl›yla birlefltirebiliriz. Her halükarda ortaya ç›-
kan, “sosyal devlet”in hakimiyetinin söz konusu
oldu¤u, emperyalist küreselleflmenin “demokra-
tik” yap›ya büründürüldü¤ü, “demokratik” em-
peryalist sistemin gerçeklefltirilebilece¤i bir Avru-
pa ve dünyad›r. 

Attac’›n bu anlay›flta olmas›nda flafl›lacak bir
yan da yoktur. Onun politikas›n› belirleyen ön-
derli¤in s›n›fsal karakteri yeteri kadar aç›klay›c›
olmaktad›r. Attac’›n kurucular›, inisiyatifçileri,
önderleri, istisnas›z küçük burjuva ve “orta taba-
ka”dan gelmekteler; Gazeteciler, NGO görevlileri,
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siyasi fonksiyonerler vs. vs. 
Attac’ta, yaz›l› olmayan

kural geçerlidir: belli bir ön-
derlik grubu politikay› olufl-
turur ve bu politika yaflama
geçirilmeye çal›fl›l›r. Bunun
nas›l bir politika oldu¤unu
da yukar›da söz konusu edi-
len talepler göstermektedir.
Bu önderler, Marks’›n dedi¤i
gibi, bir bak›ma “muhafaza-
karlara karfl› devrimci, dev-
rimcilere karfl›, karfl› devrim-
ci”dirler.  

Sonuç itibariyle:
Attac’›n program›, refor-

mist hayaller yaymaktad›r.
Attac’›n program›, s›n›f mü-
cadelesinin geliflmesini en-
gelleme program›d›r. Kendi
ifadesiyle Attac, bir parti de-
¤ildir, o en fazlas›yla antikü-
resellcilerin bir örgütüdür.
Ve bu örgüt, demokratik bir
dünya istiyor. Bu dünyan›n
da ancak ve ancak kapitalizmin reforme edilme-
siyle kurulaca¤›n›n propagandas›n› yap›yor.

Attac, emperyalist devleti, reforme ederek onu
genifl y›¤›nlar nezdinde güvenilir, s›¤›n›lmas›, ko-
runmas› gereken bir kurum olarak göstermeye ça-
l›fl›yor. Attac’›n tarihi misyonu budur.

Attac’a göre neoliberalizmin alternatifi “sosyal
devlet”tir.

Attac’›n öne sürdü¤ü bir k›s›m reform taleple-
ri flüphesiz ki reddedilemez. Bu talepleri destek-
lemek gerekir. Bunun ötesinde Attac içinde çal›fl-
mak gerekir. Bir çok ülkede Attac, genifl emekçi
y›¤›nlar›n neredeyse umudu durumuna getiril-
mifltir. Bunun böyle olmas›nda burjuva, emper-
yalist medyan›n da rolü önemlidir. Bu rol, bilinç-
li olarak oynanmaktad›r. Böylece genifl y›¤›nlar,
alternatif ad›na alternatifsizli¤e sürüklenmekte-
ler. Bu geliflmenin önünü almak, bu örgütlere
umutla bakan y›¤›nlara gerçek alternatifin sosya-
lizm oldu¤unu gösterebilmek için bu örgütlen-
meler içinde yer almak gerekir. Bu kurulufl, ayn›
zamanda bir “düflünce üretme fabrikas›”d›r.
Onun bu özelli¤ini de¤erlendirmek gerekir. Bu-
nun ötesinde onun araçlar› üzerinden hitap etti-

¤i kitleye hitap olanaklar›n›
de¤erlendirmek gerekir. At-
tac içinde her türden ak›m
ve düflünce “cirit atmakta-
d›r”. 

Attac’›n flimdiye kadarki
en önemli projesi, DSF’nun
oluflturulmas›nda aktif faali-
yet sürdürmesidir.

Attac, gelecek vaat etme-
yen bir oluflumdur. Daha
flimdiden bu oluflum içinde
çatlak sesler ç›kmaya baflla-
m›flt›r. Örne¤in Frans›z troç-
kistlerinin Avrupa çap›nda
ayr› örgütlenme çabalar› At-
tac’tan güç ayr›lmas› anlam›-
na gelmektedir. Bunun öte-
sinde Almanya Attac içinde
AB seçimlerine kat›lma do¤-
rultusunda sesler ç›kmakta-
d›r. 

Attac’›n gelece¤i flimdiki
“Yefliller”in gelmifl oldu¤u
yerdir. Almanya’da a¤›rl›kta

çevre, silahs›zlanma ve bar›fl hareketi ekseninde
geliflen “Yefliller” hareketinin emilmesi, düzene
hizmet eder bir hale getirilmesi için Alman tekel-
ci burjuvazisinin muhafazakar, CDU/CSU’da ör-
gütlenmifl olan kesimi, SPD’nin, “Yefliller” hare-
ketini emme, kendine çekme göreviyle karfl› kar-
fl›ya oldu¤unu dile getirmiflti. fiimdi bu görev,
SPD’den ziyade “Yefliller” partisine düflece¤e ben-
zemektedir. Attac’›n önümüzdeki süreçte partile-
flip, partileflmeyece¤i pek önemli de¤il. Her halü-
karda Attac, aynen “Yefliller” hareketinde oldu¤u
gibi, geliflmesinin belli bir aflamas›nda, kendisine
s›n›fsal, ideolojik ve örgütsel bir çerçeve çizmek
zorunda kalacak, siyasi arenada kimin ad›na ko-
nufltu¤unu anlafl›l›r bir biçimde aç›klamak zorun-
da kalacakt›r. Hem düzenle olan iliflkileri ve hem
de toplumun her kesimine hitap edilemeyece¤i
gerçe¤i Attac’› böyle bir ad›m atmaya zorlayacak-
t›r. Bu ad›m kaç›n›lmazd›r. Attac, örne¤in Alman-
ya’da oldu¤u gibi, hükümet orta¤› olacak kadar
geliflir mi, bunu bilmiyoruz, ama her halükarda,
SPD ve “Yefliller”in “sol” kesiminde yer alan re-
formistlerin ve pasifistlerin siyasal söylemleri ba-
z›nda kurumlaflmaktad›r. 
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Al›nt› ve Dipnotlar
1 - Almanya’da da Attac, sendikalardan, dini kurulufllara kadar
uzanan genifl bir yelpazede yer alan “toplumsal  bir ittifak›” ifa-
de ediyor ve 160’dan fazla yerel gruptan oluflmaktad›r.

2 - Bu ifadeler için bkz.: Ruth Jung; “Attac: Sand im Getreibe”,
Syf., 91-98, 2002.

3 - Agk., Syf., 115.

4 - “1- Dünya Görüflünde Ço¤ulculuk:

Attac’ta örgütlenenler H›ristiyan veya baflka dini motiflere
sahip olabilirler. Ateist, hümanist, Marksist olabilirler veya
baflka filozoflara ba¤l› olabilirler. Attac’›n, ba¤lay›c› dünya
görüflü, dini veya ideolojik taban› yoktur. Ve böyle bir fleye
ihtiyaç da yoktur. Çeflitlilik, bir güçtür.

Bu, tabii ki tam bir lalettayinlik de¤ildir. Irkç›l›¤a, antisemitiz-
me, yabanc› düflmanl›¤›na, flovenizme ve bunlara akraba
ideolojilere yer yok.

Attac’›n temel oydaflmas› fludur: 

-Attac, neoliberalizmin hakim oldu¤u ve birincil olarak varl›k-
l›lar›n ve tekellerin kar ç›karlar›n› gözeten küreselleflmenin
güncel biçimini reddeder. Dünya meta de¤ildir.

-Attac, ekonomik iktidar ve adaletli bölüflüm sorununu gün-
deme getirir.

-Attac, sosyal adaletin küreselleflmesi, siyasi, iktisadi ve
sosyal insan haklar› için, demokrasi için mücadele eder…

2-Tematik A¤›rl›k Noktalar›:

Attac oluflumunun bafllang›c›nda, döviz transferlerinin vergi-
lendirilmesi üzerine tek noktal› bir yönlenme söz konusuydu.
Bu art›k güncel de¤il. fiimdi ekonomik küreselleflmenin bir-
çok sorunu, Attac’›n gündeminde…

3-Attac’a Kimler Kat›l›r?

…Bireyler, yerel gruplar, sendikalar, dernekler gibi kolektif
üyeler…

4- Enternasyonalizm:

Bizim aç›m›zdan küreselleflme döneminde sadece uluslara-
ras› proje olarak Attac’›n bir anlam› olur… Küreselleflmenin
sonucu olarak günümüzde uluslararas› iflbirli¤i ve dayan›fl-
man›n olanaklar› vard›r-öncelikle Internet…

Uluslararas› Attac hareketi, enternasyonalizmin önceki kon-
septlerinin hatalar›ndan kaç›nmaya çal›flmaktad›r. Bir mer-
kez yok….Her bir ulusal Attac-örgütü, ba¤›ms›zd›r ve kendi-
si için sorumludur. Münferit ulusal Attac örgütlerinin birbirle-
riyle iliflkileri örgü biçiminde (netzwerkförmig) yürütülmekte-
dir…

5- Tabana ve Harekete Göre Yönelme:

‘90’l› y›llarda her fleyden önce profesyonel NGO’lar, neolibe-
ral küreselleflme karfl›s›nda elefltirel ve muhalif duruflun ta-
fl›y›c›lar› olarak alg›lan›yorlard›. Seattle’den sonra elefltiri ve
alternatiflerin yeni bir sosyal harekette de ifadesini bulmaya
bafllad›¤› görüldü… Attac, bu hareketin bir bölümüdür ve po-
tansiyelinin önemli bir bölümünü tabandaki vatandafllar›n
angajman›ndan almaktad›r.

6- Küreselleflmeye Elefltirel Yaklaflan Hareket ‹çinde Attac:

Attac, küreselleflmeye elefltirel yaklaflan yeni hareketin
önemli bir bileflenidir, ama onun kendisi de¤ildir. 

Attac, baflka aktörlerle iflbirli¤ini amaçlamaktad›r. Amaç, kü-
resel pazarlar›n ve onlar›n siyasi organlar›n›n güçleri karfl›-
s›nda karfl› güç olarak toplumsal bir ittifakt›r…

7- Araçlar›n ve Eylem Biçimlerinin Ço¤ullu¤u:

…Yay›nlar, atölyeler, konferanslar, profesyonel kamu çal›fl-
mas›,… gösteriler Attac’›n, duruma göre kulland›¤›, bunlar-
dan birisini mutlaklaflt›rmad›¤› araçlard›r.

Demokratik olmayan eylem biçimlerini… reddediyoruz. Bun-
dan anlafl›lmas› gereken, eylem biçimlerinin bar›flç›l olmas›-
d›r” (Zwischen Netzwerk, NGO und Bewegung. Das Selbst-
verstaaendnis von ATTAC, Ekim 2001, Internetten).

5 - Wortlaut der Attac-Erklärung Die Welt ist keine Ware – eine
andere Welt ist möglich! Was will Attac?

6 - Afrika: Burkino Faso, Kamerun, Fas, Mali, Senegal, Tunus,

Latin Amerika: Arjantin, Bolivya, Brezilya, fiili, Kosta Rika, Do-
minik Cumhuriyeti, Ekvator, Kolombiya, Paraguay, Peru, Uru-
guay, Venezüella.

Kuzey Amerika: Kanada (Quebec).

Asya: Japonya.

Avrupa: Andora, Belçika, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Yu-
nanistan, ‹ngiltere, ‹talya, Jersey, Luksemburg, Hollanda, Nor-
veç, Avusturya, Polonya, Portekiz, ‹rlanda, ‹sveç, ‹sviçre, S›r-
bistan, ‹spanya, Macaristan.

7 - Bkz.: Ruth Jung; “Attac: Sand im Getriebe”, 2002, Syf., 18.

8 - Peter Wahl; “Tobin Steuer”, “Besteuert die fünfte Gewalt!”,
taz, 29.1.2001, Syf., 11.

9 - Agy.

10 - Agy.

11 - Agy.

12 - T. J. Dunning’den aktaran Marks; Kapital, C. 1, Syf., 788.

13 - Bu konuda Lenin.

„As›l olan flu ki, Kautsky, emperyalizmin politikas›n› ekonomisin-
den ay›rmakta; ilhaklar›n mali-sermayece “tercih edilmifl” bir po-
litika oldu¤unu ileri sürmekte; ve bu politikan›n karfl›s›na, güya
olanakl› görünen ve gene mali-sermaye temeline dayanan bafl-
ka bir burjuva politikas› ç›karmaktad›r. Buradan da, ekonomi
içersinde tekellerin, tekeli, zoru ve fethi d›fltalayan bir politik tu-
tumla ba¤daflabilece¤i sonucunu ç›karmaktad›r. Bu da, tam an-
lam›yla mali-sermaye döneminde tamamlanm›fl olan ve en bü-
yük kapitalist devletlerin aras›ndaki rekabetin günümüzdeki bi-
çimlerinin kendine özgü temelini meydana getiren “dünyan›n
paylafl›lmas› olay›n›n” emperyalist olmayan bir politikayla ba¤-
daflabilece¤i demek oluyor. Böylece, Kautsky, kapitalizmin -bu-
günkü evresinin en temel çeliflkilerini bütün derinli¤iyle ortaya
koyaca¤› yerde, bunlar› daha hafif göstermeye, gizlemeye çal›-
fl›yor. Vard›¤› sonunda, marksizmin yerine, burjuva reformizmi
oluyor….

Bankalar›n ve tröstlerin politikas›na karfl› yap›l›p da bunlar›n
ekonomik temellerini kavramayan bir “savafl›m”, reformizmden
ve burjuva pasifizminden baflka bir fley de¤ildir, masum ve iyi ni-
yetli isteklerden öteye gidemez. Varolan çeliflkileri bütün derinli-
¤iyle ortaya koymak yerine onlardan kaçmak, en önemlilerini
gözden kaç›rmak, Kautsky’nin marksizmle hiçbir ortak yan› ol-
mayan teorisi böyledir iflte“ . 

92 TEORİDE Doğrultu



Güney Kürdistanl› Kürtlerin Kerkük’ü de içe-
ren federasyon yönelimleri Türk burjuva devleti ve
egemen s›n›flar›n›n Kürt düflman›, ›rkç› refleksle-
rini flaha kald›rd›. Erdo¤an’›n “müdahale ederiz”,
‹. Baflbu¤’un “kan ak›t›l›r” aç›klamalar› sömürgeci
rejimin siyasal refleksini yans›tan aktüel unsurlar-
d›r sadece. Benzeri tehdit, afla¤›lama ve refleksle-
rin, öncesi bir tarafa, birinci tezkere tart›flmalar›n-
dan beri onlarcas›n› s›ralamak mümkün. Psikolo-
jik savafl teknikleri ve etkin medya deste¤iyle de
sürdürülen bu söylem genel bir retori¤e dönüflmüfl
durumda. Günlük bas›n ve TV’lerde yans›yan küs-
tah, peflmerge, afliret reisi, hadlerini aflt›lar, Ker-
kürt vb. söylemle; devlet erkan›n›n ezeriz, müda-
hale ederiz, kan ak›t›l›r, hadlerini bilsinler, muha-
tab›m›z de¤iller türü aç›klamalar›, bu retori¤in un-
surlar›. Aç›k hedef Güneyli Kürtlerin siyasal yöne-
limleri ve bu eksende Talabani, Barzani gibi Kürt
siyasal flahsiyetleri olsa da, gerçekte bir bütün ola-
rak Kürt ulusunu afla¤›lamay›, Kürt düflmanl›¤› ve
flovenizmi körüklemeyi sa¤layan ›rkç› arka plana
dayan›yor. Dolay›s›yla güncel/siyasal nedenlerle,
tarihsel, ideolojik arka plan›n ›rkç›, floven Kürt
düflmanl›¤› fleklinde harmanland›¤› bir yap› ve bu-
nun günlük retorikteki üretimi söz konusudur.

Söz konusu ›rkç› söylem yaln›zca Güneyli
Kürtleri hedeflemekle s›n›rl› de¤il. “‹çeri”de de
MHP-ülkücü kesimin bafl›n› çekti¤i yönelimin
devreye girmifl olmas› tesadüf olmasa gerek. ‹bra-
him Tatl›ses ve Ferhat Tunç’a yap›lan tehditler;
‹zmir’de üniversitelerde “Bütün suçlar›n Kürtler
taraf›ndan ifllendi¤i”, “her sorunun müsebbibinin
Kürtler oldu¤u” söylemleri; 15 ve 20 Kas›m’da is-
lamc› militanlar›n eylemleri sonras›, eylemcilerin
Kürt kimli¤inin holding medyas›nca ön plana ç›-
kar›l›p hedef gösterilmeleri; göç ettirilmifl Kürt ai-
lelerin çeflitli köy, kasaba ve kentlerde d›fllanma-
lar› vb. vs. yaflananlar ilk akla gelenler. MHP-ül-
kücülerin bir yönüyle gündeme girme, kendi iç
krizine de bu sayede derman bulma gibi etkenler
olsa bile, esasta flovenizm ekseninde çat›flma ve
düflmanl›¤› körüklemeye soyunan yeni bir siyasal
rol üstlenmesiyle ilgilidir. Dahas› Kürt düflman›,
›rkç› yaklafl›m MHP-ülkücülerle s›n›rland›r›lama-
yacak genifllikte bir yelpaze oluflturmaktad›r. Ke-
malistlerin, ‹P, CHP gibi partilerin, cumhuriyetin,
de¤iflik türden liberal çevrelerin, ruhunu ve kifli-
li¤ini emperyalistlere satm›fl medya tekellerinin,
devletin karar verici bütün kurum ve kesimleri-
nin, en genifl yelpazede siyasal islamc› güçlerin
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vb. vs. bu Kürt düflman› ›rk-
ç› politikalar›n de¤iflen dü-
zeylerde unsuru olduklar› ve
bu eksende gerici bir “top-
lumsal mutabakata” sahip
olduklar› bilinmektedir. On
y›llard›r k›flk›rt›lan flove-
nizmle Kürt düflmanl›¤›n›n
toplumsal dokuya da yediril-
mifl olmas› ise, iflin en trajik
olan taraf›d›r.

Burada durup düflünmek,
eskisinden görece farkl› yeni
bir durumla karfl› karfl›ya
olundu¤unu tespit etmek
gerekiyor. Yeni durumun
ay›r›c› özeliklerini aç›¤a ç›-
karmak, sömürgeci rejime
karfl› mücadelede izlenecek
politikalar›n içeri¤i ve yön-
temleri aç›s›ndan da önem
tafl›maktad›r.

Güneyli Kütlerin siyasal
aktör olarak ön plana ç›kma-
lar›, sömürgeci rejimin Kürt-
lerle ve Kürt sorunuyla iliflkilerinde son derece
hassas bir durum ortaya ç›kard›. Kuzey-Güney
ekseni birleflerek, güncel ve ileriye dönük sonuç-
lar› bak›m›ndan birbirini etkileyen, sorunun içe-
rik ve kapsam›n› geniflleten, dar s›n›rlar›ndan
kurtararak çok yönlü anlamda uluslararas›laflt›-
ran bir özellik kazanmas›n› sa¤lad›. ABD-‹ngiliz
emperyalizmi ve di¤er emperyalist güçlerin de so-
mut olarak devrede olmas›, rejimin kuflku ve pa-
ranoyalar›n› körükleyen bir unsurdur. Eski statü-
ko ABD-‹ngiliz emperyalistlerinin Irak’› iflgaliyle
y›k›lm›fl, bölgenin yeni statükosunun hangi bi-
çimlerde oturaca¤›, rejim taraf›ndan flüphe ve
kayg›yla izlenen, belirsizlik ve “sürpriz”leri içinde
bar›nd›ran bir duruma dönüfltü.

Mevcut durum, burjuva devletin geleneksel in-
kar ve Kürt düflman› politikas›n›n flovenizm/›rkç›-
l›k zemininde örtük biçimlerden, daha aç›k ›rkç›
bir içeri¤e dönüflmesini sa¤l›yor. Rejim Kürt ulu-
suna ›rkç› aparthait politikas›n› dayat›yor. Burjuva
rejimin siyasal reflekslerinde ›rkç› tonlar› bariz
olarak ön plana ç›karmas›; Kürt sorununun kap-
sam ve içeri¤i itibariyle karmafl›klafl›p boyutlanan
gerçekli¤iyle iliflkileniflinde yeni bir düzeyi ifade
etmektedir. Elbette burjuva sömürgeci rejim, ›rkç›

Kürt düflmanl›¤›n›n fliraze-
den ç›kmas›n›n fazlas›yla
riskli, stratejik olarak da
kaybettirecek bir politika ol-
du¤unun bilincindedir. Bu
yüzden kontrolü tümden el-
den b›rakt›¤› söylenemez.
Pragmatist, eklektik ve kont-
rollü bir ›rkç›l›kt›r devrede
olan.  Abdullah Gül’ün za-
man zaman yapt›¤› “vatan-
dafllar›m›z›n akrabalar›d›r,
biz himaye ettik” türünden
aç›klamalarda, baflka neden-
lerin yan›nda, ayar›n kaçt›¤›
dönemlerde dengeleyici ola-
rak ifade edilmektedir.

Asl›nda realite olarak ›rk-
ç›lar›n ön plana ç›kmas› ka-
dar, Güneyli Kürtlerin kendi
kaderlerini belirleme yöne-
limlerinin, geleneksel politi-
ka üzerindeki örtüyü kald›-
rarak ›rkç› karakterini deflif-
re etti¤i de söylenebilir. Bu

deflifrasyonun, yo¤unlaflan tehdit, flantaj ve afla¤›-
lamalar›n siyasal literatüre tercümesi ›rkç›l›k ol-
maktad›r. Ve bunu art›k kamufle etmek de “terö-
rizm”le perdelemek de o kadar kolay de¤ildir. Er-
do¤an’›n “yok diye düflünürsen yok olur” türün-
den aç›klamalar›n›n befl paral›k bir de¤eri yoktur.
Rejimin Kürt düflman› karakteri, baflta Kürtler ol-
mak üzere hemen herkes taraf›ndan anlafl›l›r aç›k-
l›ktad›r. Bunu gizlemek için çok özel çaba sarf et-
tikleri de söylenemez. Yoksa sömürgeci rejimin es-
ki kavgal› komflular›n› kap› kap› dolaflarak, Irak’›n
di¤er etnik ve dinsel gruplar›n› da dahil ederek,
Kürt karfl›t› bir koalisyon yaratma çabas›n›n anla-
m› nedir? Keza Türkmenlere sunulan aç›k deste-
¤in, Kürtlere karfl› koz olarak kullanma politikas›-
n›n, “Kerkük Türk’tür” hayk›r›fllar› neyin göster-
gesidir? Veya Moldova’da Gagavuz Türklerine
özerklik isteyen, Do¤u Türkistanl›lar›n davas›n›
güden, so¤uk savafl dönemi boyunca, SSCB’deki
“esir Türklerin özgürleflmesi”ni dört gözle bekle-
yen, Bat› Trakya’da ve Bulgaristan’da Türklerin et-
nik haklar›n›n peflini  kovalayan, K›br›s’taki etnik
devletçi¤ini ayakta tutmaya çal›flan, “Adriyatik’ten
Çin Seddi’ne Türk dünyas›” emperyal vizyonuna
bürünen sömürgeci rejim de¤il midir? 
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Son ABD seferinde Har-
ward Üniversitesi’nde verdi-
¤i konferansta Erdo¤an, bir
ö¤retim görevlisinin “Kuzey
Irak ve K›br›s politikan›z çe-
liflmiyor mu?” sorusuna,
“Bu elma ile armut gibi, tek
ortak yan› ikisi de meyve.
Ama armut, armut; elma da
elmad›r” fleklinde pek felsefi
(!) cevap veriyor. Yine bir
baflka soruya “Buna sadece
terör örgütlerinin ›rkç› terör
eylemleri olarak bak›yo-
rum” dedikten sonra, eflinin
Siirtli, koordinatörlerinin
Vanl› oldu¤u, “Güneydo-
¤u’da ikinci parti olduklar›
vb. bildik cevaplar veriyor-
du. Devletin resmi politikas›
ve bu politikas›n›n son dere-
ce sinsi sürdürücüsü olarak
Erdo¤an hükümeti aç›s›n-
dan Kürtler elma ya da ar-
mut bir tarafa, çürük elma
kategorisindedir. Haliyle Kürtlere karfl› her türlü
afla¤›lama, yergi, tehdit, düflmanl›k serbesttir. Bu-
na bir de ezen ulus kibirlili¤i ve bu kibirlili¤in
kontrol d›fl›, “d›fl Kürtlerin” varl›¤› ve yönelimle-
riyle deforme olmas›n›n yaratt›¤› kompleks de ek-
lendi¤inde, her türden ›rkç› söylem meflruluk ka-
zanm›fl oluyor.

Siyasal konjonktürün Kürt faktörünü bir flekil-
de ön plana ç›karmas›yla, rejimin Kürt düflman›
söylem ve politikalar›n›n pekiflmesi madalyonun
iki yüzü gibidir. Türk milliyetçili¤i aç›s›ndan
Kürtlerin kendilerini yönetir duruma gelmesi fe-
laketle eflde¤er bir durumdur. Bu yüzden rejimin
politika önceli¤i bu siyasal iradenin bir flekilde
bo¤ulmas›, ifllevsizleflmesi üzerine kuruludur, ‘S›-
n›r›n ötesinde” vücut bulacak bir devlet yap›lan-
mas›n›n, “s›n›r›n berisindeki” Kürtleri de etkile-
yece¤i ve bölünmeye götürece¤i, örnek teflkil ede-
ce¤i korkusu floven Kürt düflmanl›¤›n› körükle-
mektedir. Ortada 20. yüzy›l›n çözülmemifl en bü-
yük ulusal sorunu vard›r. Demirel bu korkuyu,
“Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti kurulursa, Türki-
ye’nin do¤usunda 14 ilde devlet olma iddialar›n›
ortadan kald›ramazs›n›z. Dolay›s›yla önümüzdeki
20 y›l boyunca Türkiye’nin en önemli sorunu bu-

dur” fleklinde ifade etmekte-
dir. Elbette bu, Demirel’in
kiflisel bir de¤erlendirmesi
olman›n ötesinde devletin
karar verici güçlerinin genel
yaklafl›m›n› özetlemektedir.

Böyle bir “bölünme”nin
ne kadar gerçekçi oldu¤u, ne
düzeyde bir “tehdit” olufltur-
du¤u farkl› bir konudur. Fa-
kat rejimin barometreleri
Demirel’in de¤erlendirme-
sinde de oldu¤u gibi, en uç
olgulara göre ayarl›d›r. Mev-
cut politikan›n ikamesi aç›-
s›ndan “tehlike”yi mümkün
oldu¤unca abartmakta kaç›-
n›lmazd›r. Bunun ötesinde
rejim, stratejik olarak dav-
ranmakta ve konumlanmak-
tad›r. Birkaç y›l› de¤il birkaç
on y›l› hesaba katmaktad›r.
Birkaç y›l önce MGK taraf›n-
dan haz›rlanan bir belgede
“mevcut nüfus art›fl düzeyiy-

le 2020’lerde Kürtlerin nüfusunun Türkleri geçe-
ce¤i” tespitini yapan ve bunu önlemenin aray›flla-
r› içerisine giren bu rejimin böyle pozisyonun al-
mas› do¤as› gere¤idir.

Kürt deyince eli teti¤e giden rejimin, böyle bir
sorunu yok saymas›na ra¤men, iç ve d›fl politika
gündemini Kürt sorunu belirlemektedir. Erdo-
¤an’›n ABD seferi de, K›br›s gündemi bir tarafa b›-
rak›l›rsa, Kürt sorunu eksenine oturdu. Güney
Kürtlerinin federasyon talebi ve Kongra-Gel’in
Güneydeki askeri varl›¤› görüflmelerinin merkezi
konusu oldu.

***
Burada tarihle güncelin kesiflti¤i noktaya ulafl›-

yoruz. 80 y›ll›k cumhuriyet tarihi hep ayn› kav-
flakta kesiflmifltir. Rejimin, bütün tarihini Kürt
halk›na karfl› tedbir ve bask›larla flekillendirmifl;
kimli¤ini, ideolojisini, varl›¤›n› ve gelece¤ini bü-
yük oranda bunun üzerinde tan›mlam›flt›r. Kür-
dün inkar›, yabanc›laflt›r›lmas›, düflmanca yakla-
fl›m rejimin adeta amentüsü olmufltur. Kürt ulu-
sunun kolektif kimli¤inin, kültürünün, dilinin,
tarihinin inkar edilerek yok say›lmas›n›n kendi
bafl›na ›rkç› karakteri bir tarafa, tarihin her afla-
mas›nda rejimin Kürt sorununa yaklafl›m› ›rkç›-
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l›kla iç içe olmufltur.
Tarihinin belli bir döne-

mini (30’lu y›llar) kafatas›
ölçümleriyle geçirmifl, bi-
çimli kafatas›na sahip oldu-
¤unu ispatlamaya çal›flm›fl
Türk Tarih Tezi, Günefl Dil
Teorisi gibi ›rkç› teorilerde
y›llarca kafa patlatm›fl, bir
devlet gelene¤idir söz konu-
su olan. Keza bu gelenek,
›rkç› ‹ttihat Terakki iktidar›-
n›n ermeni soyk›r›mc›l›¤›n›n
cansiperane savunusuna
uzanmaktad›r. “Kürdistan’›
Ermanistan yapmak istiyor-
lar” denilerek ve Kürt afliret-
lerinin Ermeni k›r›m›ndaki
ortakl›¤›ndan yararlan›larak,
Kürt afliret ve ileri gelenleri-
nin deste¤iyle, Kurtulufl sa-
vafl›nda sözde “Türklerin ve
Kürtlerin kader birli¤i” sa¤-
lanm›flt›. Fakat rejim daha
ayaklar›n›n üzerinde durur
durmaz ilk ifli Kürt katliamc›l›¤›, Kürdün inkar›
ve Türklefltirilmesi oldu. Öyle ki daha 1923 gibi
erken bir zamanda günlük Takvim gazetesinde
yer ald›¤› flekliyle “Türk süngüsünün girdi¤i yer-
de Kürt sorunu yoktur” düzeyine ulaflm›flt›. Deva-
m› biliniyor, son A¤r› isyan›n›n bast›r›lmas›yla
Milliyet gazetesinde A¤r› da¤›n›, mezar yapt›lar,
mezar tafl›na da “Hayali Kürdistan burada mer-
humdur” yaz›lacakt›.

Atatürk’ün 1920’deki çok bilinen meclis ko-
nuflmas›nda flunlar ifade edilmekteydi: “Meclis-i
alimizi teflkil eden zevat yaln›z Türk  de¤ildir, yal-
n›z Çerkez de¤ildir, yaln›z Kürt de¤ildir. Fakat
hepsinden mürekkep anas›r-› islamiyedir, samimi
bir mecmuad›r. Yek  di¤erine karfl› hürmeti müte-
kabile ile riayatkard›r ve yek di¤erinin her türlü
hukukunun ›rk›, içtimai, co¤rafi hukukuna da-
ima riayetkard›rlar” (1 May›s 1920)

Benzer içerikte aç›klama ve beyanlar o y›llara
yayg›nca yap›lmaktayd›. O y›llar›n Kürt ileri ge-
lenleri herhalde, kurulacak rejimin dillerini, kül-
türlerini, bir bütün olarak kimliklerini inkar ede-
ce¤ini ak›llar›ndan bile geçirmemifllerdir. Kendi-
lerini böyle bir gelece¤in bekledi¤ini bilselerdi,
yine de Türk ulusal kurtulufl savafl›m›na destek

olurlar m›yd›? fieyh Sait is-
yan›yla bafllay›p, 1937 Der-
sim isyan›yla kapanan süreç-
teki Kürt isyanlar›, bu soru-
nun da cevab› niteli¤indedir
asl›nda. Keza Kürtlerin des-
tek ve kat›l›mlar›ndan mah-
rum olarak Türk Kurtulufl
savafl› ayn› sonuçlara ulafl›r
m›yd›, bu da kendi içinde
önemli bir soru iflareti ola-
rak durmaktad›r. Fakat biz
bu yoruma aç›k sorular› bir
tarafa b›rak›p, geliflmelerin
somut seyrine bakal›m.

Atatürk’ün 1920’deki ko-
nuflmas›ndan k›sa bir süre
sonra, ‹kinci Meclis Anayasa
Komisyonu raporunda du-
rum esastan de¤iflmifltir. Ra-
porda; “Devletimiz milli
(ulusal) bir devlettir. Devlet
Türk’ten baflka millet tan›-
maz. Ancak Türk camias›d›r
ki bütün uruku (›rklar›) bir

arada topama kabiliyetine sahiptir” denilmektey-
di.

T.C devletinin kurucu anlaflmas› olan Lozan
anlaflmas› ise, Kürdistan’›n dört parçaya bölünme-
sinin resmi belgesi olmas› kadar, Türk devleti s›-
n›rlar› içerisindeki Kürtlerin her türlü kimlik hak-
lar›n›n gasp› ve inkar› anlam›na da gelmekteydi.
Lozan, müslüman ve gayri-müslimleri tan›makta-
d›r. Kürtler kurucu unsur olarak yer almad›¤› gibi,
az›nl›k haklar›n›n da d›fl›nda tutulmufltur. Lozan
az›nl›k olarak gayri-müslimleri kabul etmektedir.
Türk heyeti, dini az›nl›klar d›fl›nda az›nl›k yer al-
mamas› konusunda çok özel bir çaba içerisinde ol-
mufltur. Kürtler ‘müslüman” kategorisi içerisinde
eritilmifltir. Müslüman kavram›n›n da o zaman ve
süreç içerisinde Türk anlam›na geldi¤i/dönüfltü¤ü
biliniyor. Lozan anlaflmas›n›n maddelerinde yera-
lan, varolan bütün yerel dillerdeki ‘e¤itim ve ya-
yan hakk›’ ise, anlaflman›n ruhunda ve bütünlü-
¤ünde bir ayr›nt› teflkil etti¤i için sonradan günde-
me dahi gelmemifltir. Lozan’da Kürtlerin haklar›-
n›n gasp edilmesinde ‹ngiliz, Frans›z emperyalist-
leriyle Kemalist burjuvazi hemfikirdir. Bu, Lo-
zan’dan günümüze süregelmifl bir ortakl›kt›r.

Abdullah Öcalan dahil, de¤iflik siyaset e¤ilim-
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deki bir çok çevre taraf›ndan savafl›m ve kurulufl
sürecindeki Türk-Kürt iliflkilerine yap›lan olumlu
at›flar gerçe¤i yans›tmamaktad›r. Atatürk ve döne-
min Türk burjuva önderli¤ince Kürtlere biçilen
rol nettir; savafl›m süresince Kürtlerin pratik des-
te¤ini almak ve bunun gerekli k›ld›¤› politik söy-
lemleri kullanmak; sonras›nda ise Kürdün inkar›-
na da dayanan etnik ulus-devleti kurmak. Birinci-
si ne kadar net ise, ikincisi de o kadar nettir.

29 May›s 1919 tarihli Atatürk’ün flifreli yaz›-
s›nda flunlar belirtilmekteydi: “Kürtlere ve Kür-
distan üzerinde tesiri bulunan ve harp esnas›nda
hukuk ve maksatlar›n› pek ziyade kazand›¤›m
Kürt umeras›ndan meflhur müteaddit zevata
re’sen ve kolordu vas›tas›yla telgraf yazarak devle-
tin vaziyet-i esasiyesi bak›m›ndan (bu) ve kendi-
leriyle ittihas› laz›m gelen vaziyet hakk›nda icab›
gibi beyanat ve müessir ve yasada bulundum.”
(D. Avc›o¤lu, Milli Kurtulufl Tarihi, C-3. s. 312

“Türk’ün makus talihini de¤ifltirmek” için
Kürtlerin de deste¤i al›narak verilen Türk ulusal
kurtulufl savafl›, Kürdün ‘makus’ trajedisine dö-
nüfltürülmüfltür. Türk kurtulufl savafl›n›n teme-
linde etnik nedenler ön plandad›r. “Anadolu’da
Ermenilik ve Rumluk iddialar›na karfl› mücadele”
savafl›m›n bütünlefltirici en önemli unsurlar›n›n
bafl›nda gelmektedir. Buna ‹zmir ve çevresinin
Yunanistan taraf›ndan iflgal edilmesi tüy dikmifl-
tir. Ancak bu sayede mücadele bölgesel olmaktan
ç›karak genel bir niteli¤e kavuflabilmifltir.

Osmanl›n›n çöküfl ve parçalanma döneminin
trajik ruh haliyle flekillenmifl Türk burjuva önder-

li¤i aç›s›ndan etnik ve dini topluluklar parçalan-
man›n temel nedeni olarak alg›lanmaktayd›. Par-
çalanma paranoyas› cumhuriyet dönemine de mi-
ras kalan önemli unsurlardan birisidir. Bugün ay-
n› kuflkunun devletin yönetici iradesince misliyle
sürdürülüyor olmas›, her f›rsatta sevr korkulu¤u-
nun ortay at›lmas› tesadüf de¤ildir. Da¤a, tafla
Türk yaz›lmas›, Türk olmayan her fleyin yabanc›-
laflt›r›l›p düflmanlaflt›r›lmas›, “Ne mutlu...”, “Bir
Türk ...” ›rkç› parolalar›, “Vatandafl Türkçe Ko-
nufl” kampanyalar› vs. bu korkuyu hafifletmeye
yetmemifltir. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Türkler
d›fl›nda di¤er ulusal topluluk olarak Kürtler, bu
parçalanma korkusunun, Türk floven milliyetçili-
¤inin ve militarizminin gelifltirilmesinin nesnesi
olarak kullan›lm›flt›r. Farkl›l›k parçalanmak de-
mektir, o zaman herkes Türktür!

Burada küçük bir parantez açarak ›rkç› flove-
nizmin hedefinin yaln›zca  Kürtleri kapsamad›¤›-
n› da belirtelim. Her türden ulusal, kültürel, dini
farl›l›k bir parçalanma unsuru olarak görülmekte-
dir. Bu yüzden farkl›l›klar›n d›fltalanmas›, bast›r›l-
mas› temel politika olmufltur. Cumhuriyet önce-
sinin uygulamalar›, Ermeni Rum trajedileri bir ta-
rafa, Kemalist rejim  kendisini tamamen tekçi et-
nik Türk temelde tan›mlam›flt›r. Türkefl’in bir za-
manlar “ne mozai¤i ulan, mermer” yaklafl›m› ney-
se, O. Ekfli’nin “Türkiye vatandafll›¤›” söyleminin
dahi “alçakl›k” ve “ihanet”le damgalanmas› ayn›
ideolojik yap›ya dayan›r. E. Özkök’ün “Hürriyet
gazetesinin logosundaki “Türkiye Türklerindir”
yazs›n› de¤ifltirmeye benim de, gazetenin de gücü
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yetmez” demeci de ayn› nedenledir.
Bu Türkçü/›rkç› ideolojiyi, Kemalizmin ide-

ologlar›ndan, tek parti döneminin ve CHP’nin
güçlü isimlerinden Mahmut Esat Bozkurt, Adalet
Bakan› s›fat›yla “Benim fikrim, kanaatim fludur
ki, memleketin kendisi türktür. Öz Türk olma-
yanlar›n Türk vatan›nda bir hakk› vard›r, o da
hizmetçi olmakt›r, köle olmakt›r” biçiminde ifade
etmekteydi.

Ayn› M. E. Bozkurt ikinci dünya savafl› günle-
rinde de; bir makalesinde “Türkçü ›rkç›l›¤›n›n Al-
man ›rkç›l›¤›ndan kopya edildi¤i” suçlamalar›na
karfl› ç›karak “Türk milliyetçili¤inin esas›nda ›rk-
ç› oldu¤unu, çünkü dil ve kültürün yan›nda, kan
faktörünün de birli¤in unsurlar›ndan biri olarak
kabul etti¤ini” belirtmekteydi. (Bozkurt’tan Tu-
ran’a, G. Göksu Özdo¤an, s. 235)

Keza dönemin Baflbakan› fi. Saraço¤lu 1942’de
hükümet program›n› meclise sunarken yapt›¤›
konuflmada, “Biz Türküz, Türkçüyüz ve daima
Türkçü kalaca¤›z. Bizim için Türkçülük bir kan
meselesi oldu¤u kadar ve laçkal (en az›ndan) o
kadar bir vicdan ve kültür meselesidir” demek-
teydi. (age, s 595) Alman faflizminin yenilece¤i-
nin kesinleflmesi üzerine 1944’de aç›lan ›rkç›-
l›k/Turanc›l›k davas›n›n 1946’larda “milli bir ide-
olojinin, milli olmayan bir ideolojiye karfl› ifade-
si” olarak aklanmas› da, sonraki süreci de tan›m-
layan ayn› ideolojiye dayanmaktayd›.

Belki bugün ›rkç› söylem ayn› kat›l›kta ifade
edilmiyor. Fakat mant›¤›n ayn› oldu¤u flüphesiz-
dir. Irka, kana dayal› politika geçerlidir. Farkl› ol-
man›n ve bunu ifade etmenin “kan› bozuk” ol-
mayla ifade edildi¤i, ancak Türk kimli¤iyle özdefl-
leflildi¤i oranda yaflam hakk› tan›nd›¤› Türkçü bir
ideolojidir.

Bu ideolojinin sonuçlar›n› politik konjonktüre
göre de¤iflik etnik ve dini topluluklar farkl› dü-
zeylerde yaflam›fllard›r. Hala ayn› düflmanca yak-
lafl›m sürdürülmekle birlikte, gelinen aflamada
Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani vb. topluluklar
çok küçük az›nl›klara dönüflmüfl durumdad›r. Yi-
ne de Ermeni ve Rum düflmanl›¤› d›fl politika
gündemlerinden ve K›br›s sorunundan hareketle
popülerli¤ini sürdürmektedir. 550 y›l önce tarih
olmufl Bizans’la hala sanal kavga yürütülüyor ol-
mas›, bu düflmanl›¤›n ideolojisinin hangi düzey-
lere vard›¤›n› göstermektedir.

Di¤er etnik, dini topluluklar›n eritildi¤i du-

rumda geriye büyük bir ulusal topluluk olarak
Kürtler kalm›flt›r. Kürt ulusu Türkçü düflmanl›-
¤›n sonuçlar›n› çok yönlü olarak yaflam›flt›r/yafla-
maktad›r. Kürtler içeride ve d›flar›da bölücü bir
unsur olarak görülmesinin yan›nda; fetihçi sö-
mürgeci “büyük devlet, yönetici ulus” kompleksi-
ni de malzemesi olarak da ›rkç› düflmanl›¤›n he-
defi olmaktad›r.

Belirtilenlerden de anlafl›laca¤› üzere TC, ide-
olojik ve politik olarak etnik Türkçü bir devlettir.
Bu etnik Türkçülük, Türkiye d›fl›ndaki bütün
Türklerin, Türki topluluklar›n da haklar›n›n sa-
vunucu¤unu, hamili¤ini üstlenen, zaman zaman
da pan-türkçü içeri¤e bürünen karakterdedir. Fa-
kat ayn› devlet Kuzeydeki Kürtler bir tarafa, Gü-
neyli Kürtlerin federasyon talebine karfl› ç›kmak-
tad›r. Düflmanl›k gütmekte ve savafl nedeni say-
maktad›r. Dünyadaki bütün Türkler, di¤er bütün
topluluklar ulusal kimlikleri etraf›nda örgütlene-
bilirler, fakat Kürtler asla!

Bu politika Cumhuriyet tarihi boyunca geçer-
lili¤ini korumufltur. Musul, Kerkük sorununun
1925’te Milletler Cemiyeti karar›yla ‹ngiltere lehi-
ne çözülmesinden sonra, Türk burjuva devletinin
bölge devletleriyle iliflki ve anlaflmalar›n›n merke-
zi sorununu da Kürtler oluflturdu. Dört parçaya
bölünmüfl Kürtlerin ‹ran, Irak, Suriye’yle birlikte
kontrolü sömürgeci ortakl›¤›n temeli oldu. Her
üç devletle ayr› ayr› yap›lan anlaflmalar›n d›fl›nda,
esas olarak Kürtlerin kontrolü için Türkiye’nin
giriflimiyle 1935 y›l›nda ‘Sadabat Pakt›’ ad›nda bir
pakt da kuruldu. Pakt›n temel nedeni olan Kürt-
lerin kontrolü sorunu 7. Madde’de flu biçimiyle
yer ald›: “Ba¤›tl› taraflar›n her biri, kendi s›n›rlar›
içinde di¤er ba¤›tl› taraflar›n kurumlar›n› y›kmak,
düzen ve güvenli¤ini sarsmak veya politik rejimi
bozmak amac›yla silahl› çeteler, birlikler veya ör-
gütlerin kurulmas›n› ve eyleme geçmelerini en-
gellemeyi yükümlenir” (B. Oran, Türk D›fl Politi-
kas›, C-1, s. 368) Irak, ‹ran, Suriye devletleriyle
ayr› ayr› da yap›lan anlaflmalarla bu Kürt karfl›t›
koalisyon, her üç devletle de de¤iflen düzeylerde
farkl›laflan iliflkiler içerisinde sabit kalan tek konu
oldu. T.C., Güney’e 90’l› y›llar boyunca yapt›¤› s›-
n›r ötesi operasyonlar› bu anlaflmalara dayand›r-
d›.

1974 y›l›nda Güney Kürdistan’a Irak anayasa-
s›nda özerk statü verilmesine de ilk tepki göste-
ren ve karfl› ç›kan da Türkiye oldu. Musul-Ker-
kük; Kürtlerin kontrolü, Türkmen varl›¤› gibi ol-
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gular›n yan›nda, Türk bur-
juvazisinin fetihçi, yay›lma-
c› e¤ilimleri aç›s›ndan da
büyük önem tafl›d›. Misak-›
Milli s›n›rlar› içerisinde olan
Musul-Kerkük’ün, 1925’de
‹ngiltere/Irak lehine kaybe-
dilmesi, Türk burjuvazisi-
nin bir türlü içine sindire-
medi¤i, uygun her f›rsatta
dillendi¤i bir sorun oldu.
1968  y›l›nda Demirel tara-
f›ndan iflgal planlar› yap›ld›.
Bunu Demirel yak›n zaman-
da “o zaman öyleydi, flimdi
flartlar de¤iflik” sözüyle itiraf
etmekteydi. Birinci Körfez
savafl› döneminde Özal bu
yay›lmac› politikay› en üst
düzeyde sürdürdü. Aktar›-
lanlardan da anlafl›laca¤›
üzere Türk devletinin Gü-
ney Kürdistan’a ilgisi çok
yönlüdür. Kürtlerle ve re-
jimle ilgili nedenlerle, yay›l-
mac› emperyal yönelimlerin harmanland›¤› bir
tablo söz konusudur. Sorunun basit bir d›fl politi-
ka sorunu olmad›¤› kolayca anlafl›lacakt›r. Çok
güçlü tarihsel/ideolojik bir arka plana dayanmak-
tad›r.

fiimdi Türk burjuva devletini bu denli pervas›z
k›lan da, bu tarihsel ideolojik arka plan›n, gün-
cel/siyasal geliflmelerin aleyhte tetiklemesiyle bir-
leflmifl olmas›d›r. Yurtsever Kürt ulusal özgürlük
hareketi, 1984-1989 aras›ndaki savafl›m›yla, gele-
neksel sömürgeci inkar politikas›n›n her yerinde
gedikler açarak kalbura çevirmiflti. Yaz›n›n bafl›n-
da belirtilen Güneydeki geliflmelerin d›flar›dan et-
kisi ise, bu politikay› bütünüyle sürdürülmez k›l-
maktad›r. Politikada yaflad›¤› iflas ve açmaz›, düfl-
manl›k ve sald›rganl›k dozunu yükselterek den-
gelemeye çal›fl›yor. Bu yüzden federasyona karfl›
oldu¤unu her f›rsatta aç›kl›yor.

Türk devleti kimlik vurgulu federasyonu, ba-
¤›ms›z Kürt devletine geçiflin aflamas› olarak de-
¤erlendiriyor. Daha genel olarak Türk egemenle-
ri, federasyon, özerklik, otonomi ad› her ne olur-
sa olsun, Kürtlerin inisiyatif kazanaca¤› her kom-
binezona düflmanl›¤›n› peflinen ilan ediyor. Mü-
dahale nedenlerine Kerkük’ün Kürtlerin eline

geçmesini ve petrol zenginli-
¤ine sahip olmas›n› da ekli-
yor. Ayr›ca merkezi Irak ya-
p›lanmas› içerisinde Kürtle-
rin inisiyatif sahibi olmas›n-
dan da hofllanm›yor. Sömür-
geci devlet Kürtlere karfl›
Saddam’›n yoklu¤undan do-
¤an bofllu¤u da doldurma
zorunlulu¤u duyuyor. Ab-
dullah Gül. Saddam’›n ken-
dilerine “Kürtlerin kellesini
birlikte keselim” teklifi yap-
t›¤›n› fakat kabul etmedikle-
rini söylemiflti. Fakat niye
bir baflkas›na de¤il de Türk
devletine önerdi¤i sorusu-
nun cevab› ortada kalm›flt›r.
Demek ki Saddam’da kime
ne teklif edece¤ini iyi biliyor.
Kürtlerden yana güzü arkada
kalmayacakt›r, bu kesin.

Sömürgeci rejim etnik fe-
derasyona karfl› oluflan ger-
çek nedenlerini gizleyerek

demagoji yapmaktan da geri durmuyor. Demok-
ratik Irak’tan, toprak bütünlü¤ünden, etnik özel-
likleri ön plana ç›karman›n çat›flmalara neden
olaca¤›ndan söz ediyor. Fakat gerçekte Kürtlerin
iradesine ipotek koyarak, kendi geleceklerini be-
lirlemelerini engellemeye çal›fl›yor. Bu yüzden
Türkiye “Irak’›n gelece¤i”yle de¤il, “Kuzey Irak’›n
gelece¤i”yle ilgilidir.

Güneyli Kürtlerin federasyon istemi ve yöne-
limlerinin Kürtlerin özgürleflmesinde nas›l bir yer
tutaca¤› ayr› bir konudur. Güneyli Kürtlerin
ABD–‹ngiliz emperyalizminin  iflbirlikçili¤ini ya-
parak, s›rt›n› emperyalizme dayayarak özgürlü¤e
ulaflamayaca¤› ise, kendi tarihsel deneyimleriyle
de sabittir. Feodal, afliretçi, burjuva siyasal önder-
li¤in Kürtleri ABD bayraklar›yla yürütmesi, Kürt-
ler gibi mazlum bir hak aç›s›ndan utan›las› bir du-
rumdur. Fakat bu utanç halka de¤il, burjuva-fe-
odal milliyetçi siyasal önderli¤ine aittir. ABD’nin,
Kürtlerin özgürlü¤üyle de¤il, kendi emperyalist
ç›karlar›yla ilgili oldu¤u kesindir. Erdo¤an’›n
ABD gezisinde bas›na yans›d›¤› biçimiyle Türki-
ye’ye “etnik federasyon olmayaca¤›, Kerkük’ün
Kürtlerin kontrolüne b›rak›lmayaca¤›” güvencesi
vermesi de bunun göstergesidir. Barzani ve
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KDP’nin “Kabul etmeyiz, ye-
niden isyan ederiz” vb. aç›k-
lamalar›n› bu gerçekli¤in bi-
lincine varmalar› fleklinde
yorumlamak da oldukça
güçtür. Güneyli siyasal ön-
derliklerin de ötesinde Ku-
zeyli Kürtlerde de ABD’nin
müdahalesiyle eski statünün
y›k›lmas›n›n Kürtlere özgür-
lük getirece¤i gerici düflün-
cesi yayg›nl›k kazanmakta-
d›r. A.Öcalan’›n da yer yer
Güneyli siyasal önderlikleri
(demokratik cumhuriyet
stratejisi gere¤i) elefltirmekle
birlikte “demokratik sömür-
gecilik” de¤erlendirmesiyle
bu yönelime farkl› bir eksen-
den kat›lmaktad›r.

Bugün ulusal sorunun
çözüme ulaflmad›¤› birkaç
ulustan biridir Kürt ulusu.
Hatta 30-40 milyonluk nü-
fusunun dört parçaya bölün-
müfl olmas› gerçekli¤i, Ortado¤u’nun ve petrolün,
emperyalistler aras› ç›kar çat›flmas›n›n merkezin-
de yer almas› gibi nedenler dikkate al›nd›¤›nda
çözümü en zor ve kapsaml› olan›d›r. Kürdis-
tan’n›n parçalanmas›, emperyalistler sayesinde
sa¤land›¤› gibi, bölgesel sömürgeci güçler de sö-
mürgeci boyunduruklar›n›, emperyalist güçlerin
göz yummas›, onay› ve deste¤i sayesinde sürdüre-
bilmifllerdir. Kürt ulusunun tarihi, tarihsel dram-
lar, katliamlar, ve ihanetlerle iç içe geçmifltir. Gü-
neyli Kürtlerin de 1920’li y›llarda ‹ngiliz emper-
yalizmine karfl› mücadeleden günümüze de¤in
uzanan büyük bir mücadele tarihi vard›r. Siyasi
ve hukuki temeldeki kazan›mlar› esasen bu uzun
soluklu mücadele üzerine kuruludur. Güneyde ve
bütün parçalarda yürütülen bu mücadele olma-
sayd›, Güneyde bugünkü fiili olarak kendi kendi-
ni yönetme durumundan ve siyasi hukuki kaza-
n›mlardan söz edilemezdi. Saddam rejiminin ve
eski statükonun y›k›lmas›, Kürt sorununu daha
genifl çapl› ve çözüm bekleyen bir sorun olarak
uluslar aras› kamuoyunun gündemine daha yak›-
c› biçimde tafl›m›flt›r.

Kürt gerçe¤ini yok sayan, eski statükoyu sür-
dürmekte ›srar eden, her türlü çözümü d›fltalayan

çizgi iflas etmifltir. Kürt so-
runu parçalardan hareketle
çözümü dayatmaktad›r. Böl-
gesel sömürgeci devletlerin
düflmanl›¤› ve emperyalist
güçlerin ihaneti de çözüm-
süzlü¤ü sonuna de¤in sür-
düremez. Bunun hangi bi-
çimde çözüme kavuflaca¤›
ise Kürt ulusunun siyasal
iradesine ve bununla birle-
flen di¤er unsurlara ba¤l›d›r.
Di¤er bölge halklar›yla de-
mokratik çözüm veya milli-
yetçi çözümü kadar; burjuva
emperyalist çözümler de
gündemdedir. Güneyde yü-
rürlükte olan burjuva em-
peryalist çözümden hatta
Türk-Kürt, Kürt-Arap vb.
gerici ulusal bo¤azlaflmalara
dönüflmesi olas›l›k d›fl› de-
¤ildir. Bölge devletlerinin
düflmanl›¤›, bayram günle-
rinde Erbil’de patlayan bom-

balarda, Irak’l› ulusal ve dini topluluklar aras› son
tart›flma ve kamplaflmalar dikkate al›nd›¤›nda bu,
yak›n ve somut bir tehlike olarak varl›¤›n› sürdür-
mektedir. fiüphesiz ki böylesi bir durum bölge
halklar›na büyük bir y›k›m getirecek, y›llarca sü-
recek düflmanl›k ve bo¤azlaflmalara neden olacak-
t›r. Türkiye’in Türkmen k›flk›rtmas› da bu çat›fl-
ma tehlikesinin hizmetindedir.

Kürt sorunun yap›s›ndan kaynaklanan zoruk-
lar› bir tarafa, günümüzde ulusal sorunlar›n çözü-
mü de oldukça zor ve kar›fl›k bir niteli¤e bürün-
müfltür. Daha yak›n dönemde Yugoslavya ve Bal-
kanlar’da yaflanan kanl› ve emperyalistler taraf›n-
dan flekillendirilen süreçler haf›zalardad›r. Keza
Filistin ulusal sorunu, Çeçenya ve Kafkasya’daki
di¤er ulusal sorunlar ve ald›¤› biçimler ortadad›r.

So¤uk savafl dönemde ABD’nin bafl›n› çekti¤i
emperyalist güçler, SSCB’ ve Do¤u Bloku’nu zay›f-
latmak için, ulusal farkl›l›klar› k›flk›rtarak reka-
bette avantaj sa¤lama siyaseti izlemifllerdi.
1990’larda SSCB’nin da¤›lmas› sonras›nda ise he-
men bütün uluslar ba¤›ms›z ulus devletlerini kur-
dular. Burjuva milliyetçi önderlikler taraf›ndan
ulusal devletlerin kurulmas› temel e¤ilime dönüfl-
tü. Bu durum, emperyalist devletlerin müdahale-
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sini kolaylaflt›ran, etnik çat›flmalar› körükleyen
bir sürecin de yaflanmas›n› sa¤lad›. Di¤er taraftan
egemenlik alt›nda bulunan ulusal, kültürel ve di-
ni topluluklar›n kimlik eksenli örgütlenme, mü-
cadele ve hak taleplerini yükselttikleri bir süreç
yafland›. Bu süreç ve e¤ilim günümüzde de sür-
mektedir. Ulusal kurtulufl mücadeleleri, uluslara-
ras› proletarya hareketinin müttefiki olarak tarih-
sel devrimci rolünü bugün de sürdürmektedir.
Fakat bu rol günümüzde oldukça s›n›rlanm›fl du-
rumdad›r. Ulusal kurtulufl hareketlerinin genel
olarak devrimcilikten reformculu¤a do¤ru bir se-
yir izlemesi gerçe¤i bir tarafa; güncel olarak ulu-
sal mücadelelerin burjuva milliyetçi önderliklerce
sürdürülmesi, emperyalist devletlerin k›flk›rtma
ve müdahalelerine daha yatk›n siyasal atmosferin
oluflmas›, yak›n dönem ulusal hareketlerinin he-
men tamam›n›n emperyalist çözüm koridoruna
girmesi, egemen devletlerin örgütlenme ve milita-
rist yap›lanma düzeyinin ulusal savafl›mlar›n ba-
flar› flans›n› zay›flatmas› ve bunun da emperyalist-
lerin deste¤ini almaya daha fazla yöneltmesi, dev-
rimci proletarya hareketinin zay›fl›¤› gibi neden-
ler bu rolün s›n›rlanmas›n›n nedenleri olarak sa-
y›labilir.

Farkl› bir geliflimin sonucu olmakla birlikte
emperyalist küreselleflme süreci de önemli bir un-
surdur. Emperyalist güçler, küresel emperyalist
yönelimleri temelinde dünyan›n entegrasyonunu
derinlefltiriyorlar. Bu süreç ulus-devletlerin eko-
nomik, siyasi egemenliklerinin s›n›rland›r›l›p ye-
niden yap›land›r›larak emperyalist küreselleflme
sürecine entegre edilirken; ayn› zamanda ‘güven-

lik devleti’ fonksiyonlar›n›n pekifltirilerek ulus-
devletlerin güvenlik devleti fleklinde etkinlik ka-
zand›r›ld›¤› bir süreç yaflan›yor. Bu sürecin ta-
mamlay›c› bir di¤er yan› da “alt kimlik” diye ta-
n›mlanan etnik, kültürel ve dini kimlik ve az›n-
l›klar›n ön plana ç›kar›lmas›d›r. Bu dönem em-
peryalist güçlerin kontrol, müdahale ve yönlen-
dirme olanaklar›n› güçlendirirken, Yugoslavya
örne¤inde oldu¤u gibi inisiyatif d›fl›na ç›kan dev-
letlerin parçalanarak sisteme entegre edilmesini
de içeriyor. Emperyalizmin geleneksel böl-parça-
la-yönet politikas›n›n güncellefltirilmifl bir versi-
yonudur söz konusu olan. Keza emperyalistler
aras› rekabette “alt kimlik” siyaseti de etkili bir
unsurdur. Rakip güçlere karfl› koz elde etme, he-
gemonya mücadelesinde avantaj sa¤laman›n un-
suru olarak da kimlik siyaseti emperyalistlerce
kullan›lmaktad›r.

Irak iflgali sonras› Ortado¤u’nun ABD’ci yeni-
den yap›land›r›lmas› çal›flmalar› sürdürülüyor.
ABD’nin “Büyük Ortado¤u” projesinde flapkas›n-
dan neler ç›kaca¤› tam olarak netleflmifl de¤il. Bir-
den çok projenin çekmecede tutuldu¤u ve gelifl-
melere göre bunlardan hangilerinin geçerlilik ka-
zanaca¤›n›n netleflece¤i de söylenebilir. Keza sü-
reci yönlendiren unsurun sadece ABD’nin emper-
yalist iradesinin olmad›¤›, Irak ve Ortado¤u halk-
lar›n›n direniflçi karfl› iradesinin de devrede oldu-
¤u, daha flimdiden bir çok hesab› bofla ç›kard›¤›
da unutulmamal›d›r. ABD’nin “Irak’›n gelece¤i”ne
iliflkin senaryolar›nda üç devlete bölünmesi de
yer al›yor. Emperyalistlerin bölge istikrar›n›n bu
flekilde sa¤lanaca¤›, denetiminin de daha kolay
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olaca¤› varsay›l›yor. ‹srail’le
dost bir Kürt devletinin, ‹s-
rail’le bölgedeki tecrit konu-
mundan kurtaraca¤›, bu yü-
zünden ‹srail’in de Kürt dev-
leti kurulmas› yönünde fa-
aliyet yürüttü¤ü yayg›nca
ifade ediliyor. ‹srail’in Gü-
ney’deki çeflitli faaliyetlerde
bu çabalara kan›t olarak su-
nuluyor. ABD iktidar çevre-
lerinde bu tür senaryolar›n
taraflar›n›n oldu¤u muhak-
kakt›r. Irak’ta direniflin güç-
lenerek devam etmesi de
ABD aç›s›ndan böyle bir se-
naryoyu öncelik haline geti-
rebilir. Fakat ABD emperya-
lizminin bugünkü önceli¤i-
nin federal temelde birleflik
Irak oldu¤u anlafl›l›yor. Da-
ha çok federasyonunun han-
gi temelde kurulaca¤› tart›fl-
mas› yürütülüyor. Bu federal
yap›n›n orta ve uzun vadede
ba¤›ms›z bir Kürt devletine düfltürülece¤i de var-
say›labilir.

ABD’nin Irak’› iflgali Türkiye’nin en temel ko-
zu olan jeo-stratejik önemini azaltt›. Dahas› siya-
sal denklemde Kürtler önemi bir unsur haline
geldi. Ortado¤u siyasi haritas›nda Kürtlerin böyle
bir konum kazanmas›, Kürtlerin ve Kürdistan’›n
inkar›na dayanan siyaseti geçersizlefltirdi¤i gibi;
iflbirlikçi Türk burjuva iktidar›yla ABD aras›ndaki
Kürt sorunundan kaynakl› çatla¤›n yap›sal bir
kriz niteli¤ine dönüflmesini de sa¤lad›. K›rm›z›
çizgiler politikas›n›n iflas etmesi ve çuval hadise-
si, Türk devletinin askeri tedbirlerle bölgedeki es-
ki statükoyu sürdüremeyece¤ini ortaya ç›kard›.
Yer yer üst perdeden yap›lan aç›klamalara ra¤men
devletin yönetici çevreleri bunun bilincindedirler.
Kürt sorunu krizi dönemsel olarak art›p azalsa da,
Türk devletinin ABD’yi do¤rudan karfl›s›na alan
bir politika izleyemeyece¤i kesindir.

ABD’yle farkl›laflan politika, öncelik ve zaman-
lama sorunlar›n› uyumlulaflt›rmaya çal›fl›rken,
karfl›l›kl› olarak ‘farl›l›k olmad›¤›’ aç›klamalar› ya-
p›l›yor. Türk yönetici çevreleri Kürtlere karfl› teh-
dit ve flantaj politikas›n› sürdürürken, ABD’yle ifl-
birlikçili¤i derinlefltirerek istedikleri sonuçlar› el-

de etmeye çal›fl›yorlar. Erdo-
¤an’›n ABD gezisi öncesi ‹n-
cirlik’in yeniden ABD’nin
hizmetine tahsis edilmesi
bunun içindi. Gezi sonras›
yüksek sesle dillendirilen
Türkiye’ye “yeni rol” tart›fl-
malar›n›n anlam› da budur.
Buna göre Türkiye, ABD’nin
“Büyük Ortado¤u Projesi”ne
ba¤l›, jeopolitik eksende
‘model ülke’ olarak bölgeye
›l›ml› islam ihraç edecek!
Türkiye’nin son ‘K›br›s ata-
¤›’ndan da, K›br›s’ta ABD’ye
üs verilmesi sürprizinin ç›k-
mas› da bu çerçevede okun-
mal›d›r. K›saca Türk devleti,
iflbirlikçili¤i derinlefltirilerek
kendisinin ABD için vazge-
çilmez oldu¤unu gösterme-
ye, istedi¤i siyasal sonuçlar›
da bu yoldan elde etmeye ça-
l›fl›yor.

Bütün bunlar bir tarafa,
Güneyli Kürtlerin kendi kendini yönetme, kendi
gelece¤iyle ilgili karar vermeleri en do¤al haklar›-
d›r. Bunun hangi biçimde somutlanaca¤›na karar
verecek olan da Kürt halk›d›r. Her fleyden önce
bütün uluslar gibi, kendi ba¤›ms›z ulus-devletle-
rini kurabilirler. Buna arfl› ç›kmak gericiliktir, sö-
mürgeci statükonun devam›n› istemektedir. Türk
devleti ve di¤er sömürgeci devletler Güneyli
Kürtlerin iradesine ipotek koyamaz, onlar ad›na
karar veremezler. Güneyli Kürtlerin genel fede-
rasyon temelinde karar vermeleri de kendi kader-
lerini tayin etmenin bir biçimi olarak görülmeli-
dir.

Burada temel sorun Kütlerin kaderlerini hangi
biçimde tayin edecekleri de¤ildir. Komünistler
haklar›n kendi kaderlerini belirlemelerine sayg›
duyman›n yan›nda, haklar›n özgürlü¤üyle ilgili-
dirler. Güneyli siyasal aktörler ve Kürt halk› öz-
gürlü¤e ABD-‹ngiliz emperyalizminin himayesi
alt›n ulaflabilece¤ini düflünmektedir. Bu, özgür-
lük ad›na büyük bir yan›lg›d›r. Genel olarak Kürt
halk›, somut olarak da Güneyli Kürtler bu yan›l-
g›n›n ac› tarihsel deneylerine sahiptirler. ABD-‹n-
giliz emperyalistleriyle iflbirli¤i Kürt halk›na köle-
likten baflka bir fley getiremez. Emperyalistler
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Kürt halk›n›n dostu de¤ildir. Emperyalislerin
dostlar› de¤il, sürekli ç›karlar› vard›r.

Kürdistan’›n parçalanmas› kadar, sömürgeci
statünün sürdürülmesi de ancak emperyalistler
sayesinde mümkün olmufltur. 1920’li y›llarda Gü-
neyli Kürtleri bombalayan ‹ngiliz Kraliyet uçakla-
r›yd›. Halepçe katliam›n› Saddam’›n, emperyalist-
lerin göz yummas› ve ABD’den temin edilen gaz-
larla yapt›¤› unutulmufl de¤il. 1. Körfez savafl›
sonras› Güneyli Kürtleri yüzüstü b›rakan da
ABD’ydi. Kuzeyli Kürtlerin özgürlük mücadelesi-
nin bast›r›lmas› ve sürdürülen sömürgeci boyun-
duruk ABD’nin Türk sömürgecili¤ine aç›k deste-
¤iyle mümkün olmaktad›r.

ABD-‹ngiliz emperyalistleriyle iflbirlikçilik bu-
güne kadar hiç bir halk› onurland›rmad›. ABD,
emperyalist ç›karlar› do¤rultusunda bölgeyi bi-
çimlendirmek, Irak ve bölge halklar›n› kölelefltir-
mek için Irak’› iflgal etmifltir. ‹flbirlikçilikle ABD
himayesi alt›nda kurulacak ba¤›ms›z devlet ya da
federasyon, ABD’nin emperyalist ç›karlar›na hiz-
met etmekten baflka bir rol oynayamaz. Böyle bir
devlet emperyalistlerin kukla devleti olacakt›r.
Irak halk›n›n akan kan› ve gözyafl› üzerine Gü-
neyli Kürtler ‘özgürlük’ infla edemezler. Güneyli
Kürt önderli¤i, iflbirlikçilik ve ulusal dar görüfllü-
lükle, bölge halklar› aras›nda kin ve düflmanl›¤›n
geliflmesine hizmet etmektedir. Güney’de Kürt
sorununun bu emperyalist çözümü bölge halklar›
aras›nda iç savafla kap› aralamaktad›r. Elbette bu-
nun tek sorumlusu olarak Kürtler görülemez.
Bayramda Erbil’de patlayan bombalar da böyle bir
yönelime hizmet etmekle birlikte, bir yönüyle de
Kürt önderli¤inin ABD iflbirlikçili¤ine tepkiyi
yans›tmaktad›r.

Kürt halk› yaflad›¤› büyük ac›larla mazlum bir
halkt›r. ABD iflbirlikçili¤i en büyük zarar› da maz-
lum Kürt halk›na vermektedir. Zarar gören Kürt-
lerin yüz y›ll›k ulusal özgürlük düflüdür. Kurula-
cak devlet iflbirlikçili¤in ABD taraf›ndan ödüllen-
dirilmesi olarak damgalanacakt›r. Bu mazlum
Kürt halk›n›n hakl› ve onurlu ulusal özgürlük
mücadelesini lekelemekte, bölge halklar›n›n düfl-
manl›¤›n› kazanmaktad›r.

Elbette, g›rtla¤›na kadar ABD’yle iflbirli¤ine
bulaflm›fl Türk devleti ve di¤er gerici devletler,
Güneyli Kürtleri ABD iflbirlikçili¤iyle suçlaya-
mazlar. Onlar Kürt düflman› statüko zarar gördü-
¤ü için bu söylemi kullanmaktad›r. Kürtleri afla¤›-
laman›n, meflru taleplerini gölgelemenin unsuru

olarak ifade etmektedirler. Sorun iflbirlikçili¤in,
Kürt halk›n›n ulusal özgürlük davas›nda nas›l bir
yer tuttu¤unun bilince ç›kar›lmas›d›r. Güneyli
Kürtlerin taleplerinin meflrulu¤uyla, tuttuklar›
yolun özgürlük mücadelesi ve halklar nezdinde
meflru olmad›¤› aras›ndaki ayr›m› kesin olarak
yapmak gerekiyor. Kürt ulusunun kendi kaderini
özgürce tayini, sömürgeci güçlere oldu¤u kadar,
anti-emperyalist temelde ABD-‹ngiliz iflgalcilerine
karfl› mücadele ve bu temelde Kürt, Arap, Türk,
Fars vb. halklar›n birlikte mücadelesiyle kazan›la-
cakt›r.

*****
Türk burjuva devletinin Güneydeki geliflmele-

re karfl› ‘etnik’ alerji ve düflmanl›¤›n›n versiyonu
içeride de geçerlidir. Uzatmaya gerek yok, yaln›z
bir kaç noktaya vurgu yapmak önem tafl›yor. Kürt
halk›n›n ulusal özgürlük mücadelesi, egemen
güçler ve ‘ilifltirilmifl’ burjuva ayd›nlar taraf›nda
‘d›fl güçlerin uzant›s›’ olmakla, etnik siyaset yap-
makla suçlan›yor. Hatta Kürtleri ‘›rkç›’ politika
güttü¤ü (T. Akyol, Erdo¤an v.d.) flarlatanl›¤› ya-
p›l›yor. Söz konusu olan ›rkç›/floven Türk milli-
yetçili¤i de¤il de, Kürtlerin etnik/›rkç› politikala-
r›! Sömürgeci Kemalist devlet gelene¤inin sözcü-
sü olarak D. Baykal, SHP ile iflbirli¤ine gitmeme
nedenini, SHP’nin DEHAP’la iflbirli¤i yapmas›na,
bunu ‘etnik siyaseti gündeme tafl›makla’ suçlaya-
rak aç›kl›yor. O. Ekfli ‘Türkiye vatandafll›¤›’ söyle-
mini alçakl›k ve ihanetle suçluyor. Kemalistler
flovenizm ve Kürt düflmanl›¤›n› anti-ABD’cilik,
anti-emperyalizm olarak ambalajl›yor. Irkç›
MHP’yle milliyetçi ‘K›z›l Elma’ koalisyonlar› ku-
ruluyor. Güneye müdahalenin ve federasyon kar-
fl›tl›¤›n›n bayraktarl›¤›n› CHP yap›yor. Öyle ki
AB’ye üye olmak için dil, yay›n kapsam›nda at›lan
s›n›rl› ad›mlar dahi Kürtlere karfl› savafl›, düflman-
l›¤› güçlendirmenin vesilesi yap›l›yor. AKP hükü-
meti, Kürt sorununda geleneksel politikay› sür-
dürmeyi kendini rejime kabul ettirmenin arac›
olarak görüyor. Kürt sorununun varl›¤›n› dahi
kabul etmeme, sessizlik çizgisinde son derece sin-
si bir politika izliyor. ‹slamc› bas›n geleneksel flo-
ven çizgisini, hükümet olman›n olanaklar›ndan
nasiplenmeyle birlefltirerek devam ediyor.

Kürt ulusu en temel demokratik haklar›ndan
dahi mahrum durumda. AB’ye uyum kapsam›nda
dil e¤itimi ve yay›n konular›nda bir hak nas›l kul-
land›r›lmaz mant›¤›yla at›lm›fl kimi ad›mlara ra¤-
men Kürt hakk›n›n kolektif kimli¤i tan›nm›fl de-
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¤il. Haklar bireysel hak kate-
gorisinde de¤erlendiriliyor.
‹nkar siyasetinde gerek yü-
rütülen mücadeleler sonucu,
gerekse ABD kapsam›nda
gedikler aç›lm›fl olsa bile ge-
çerlili¤ini sürdürüyor. Gü-
neydeki geliflmelere karfl›
düflmanca pozisyon al›n›r-
ken, ayn› zamanda Kuzeyde-
ki Kürtler de tehdit ediliyor.
‹çeride ve d›flar›da Kürtlere
karfl› uygulanan politika bir
bütün, Kürt sorununun gün-
deme geldi¤i her durumda
‘k›rm›z› çizgiler’ politikas›
devreye giriyor.

***
Kürt sorunu sömürgeci

faflist rejimin temel sorunu-
dur. ‹ç ve d›fl politika günde-
mi bu sorun taraf›ndan be-
lirlenmektedir. Zaten genel
olarak devletlerin iç ve d›fl
politikalar› bir birinin deva-
m›, bütünleyeni durumundad›r. Türk burjuva
devlet gelene¤i ve siyaset tarz› aç›s›ndan ise bu iç
içelik çok daha barizdir. Örne¤in K›br›s sorunu-
nu, bir biriyle do¤rudan ilintili olarak hem d›fl,
hem de iç politika gündemidir. Kürt sorunu söz
konusu oldu¤unda bu durum çok daha belirleyi-
cidir. Kimi teknik yanlar› bir tarafa b›rak›ld›¤›nda
bir ayr›m yapmak mümkün de¤ildir.

Rejim güncel olarak Kürt sorunundan kaynak-
lanan ‘Tehdit’i içeriden çok d›flar›dan alg›lamak-
tad›r. Güneydeki Kürt devleti yönelimi bir tür
çarpan etkisi yaparak rejimin Kürt politikas›n›
zorlamaktad›r. “‹çeri”ye dönük alg›lamada daha
çok Güneydeki geliflmelerin etkisi çerçevesinde
yorumlan›yor. Güney Kürdistan’daki özel harpç›
askeri varl›k, Kongra-Gel ileri sürülse de, daha
çok Güneydeki geliflmelere müdahil cayd›r›c› bir
güç olarak konumland›r›lmaktad›r.

Gelinen aflamada geleneksel politika mevcut
ortam›n, de¤iflkenlerin ve yönelimlerin d›fltan ve
içten etkisiyle h›za çözülüyor. Çözülme politika-
da meflruiyet krizini derinlefltiriyor. Rejim her ba-
k›mdan politik itibar kayb›, itibars›zlaflma süreci
yafl›yor. Çözülme politik iflas›n ve krizin derin-
leflmesiyle el ele gidiyor. 1999’da Öcalan’›n yaka-

lanmas›yla lehine çevirdi¤i
denge durumu ‘d›fl Kürtler’
konjonktürünün devreye
girmesiyle yeniden bozul-
mufl durumdad›r.

Devletin yönetici güçleri
mevcut durumumun yaratt›-
¤› iflas, zorlanma ve açmaz-
lar›n flüphesiz ki bilincinde-
dir. Fakat bu iflas, rejimin
Küt sorununda geleneksel
inkar ve düflmanl›k politika-
s›n› de¤ifltirece¤i anlam›na
gelmiyor. Tersine, s›k›flt›k-
ça, uluslararas› dayanaklar›-
n› yitirdikçe daha fazla sal-
d›rganlaflmaktad›r. Mevcut
ideolojik, politik yap›lanma
ve devlet gelene¤i dikkate
al›nd›¤›nda kolay yoldan po-
litika de¤ifltirece¤ini düflün-
mek safl›k olurdu. Ulusal
hareketin tasfiyeci bar›fl söy-
lemine ve Güneydeki gelifl-
melere takn›lan tavr›n anla-

m› da budur. Buradan hareketle görünür gelecek-
te rejimin geleneksel politikas›n› yeni unsurlarla
tahkim ederek sürdürece¤ini düflünmek kehanet
olmayacakt›r. Di¤er taraftan rejim ABD’ye karfl›
yaltaklanma, taviz, iflbirlikçilik politikas›n› derin-
lefltirerek de sonuç almaya çal›fl›yor. ABD’nin de,
50 y›ld›r sad›k iflbirlikçili¤ini yapan Türk devleti-
ni kolayca gözden ç›karmayaca¤› ve yükleyece¤i
yeni rollerde dikkate al›nd›¤›nda, politikan›n ika-
mesi aç›s›ndan verilecek tavizlerin önemli bir un-
sur oldu¤u anlafl›lacakt›r.

Bununla birlikte politikan›n Güney aya¤›nda,
konjonktürün zorlanmas› ABD’yle karfl› karfl›ya
gelme ihtimali, AB’ye üyelik yönelimi gibi bir di-
zi unsurun etkisiyle, ABD politikalar›n daha
uyumlu bir çizgiye ad›m ad›m gelebilir. Kimi za-
man yap›lan aç›klamalarda, koflullar›n bu yönde
zorlanmas›na dönük ifadeler olarak de¤erlendiri-
lebilir. Fakat bu her bak›mdan rezerv bir söylem-
politika durumundad›r. Bilinçli, iradi bir yöneli-
mi, politika de¤iflikli¤ini ifade etmez. Fiili durum
ve geliflmelerin zoraki kabulü, sürükleme ve bu
durumun politik bir düzeye yükselmesi fleklinde
olabilir. 1991 sonras› Güney’deki fiili durumla
iliflkilenifl buna örnektir. Her durumda iniflli-ç›-
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k›fll› gerilimli bir süreç ola-
cakt›r. Fakat rejim her du-
rumda müdahale tehdidini
sopa olarak sallamay› sürdü-
recektir.

***
Kürt ulusuna karfl› ›rk-

ç›/floven inkara dayal› devlet
politikas›n›n, genifl toplum-
sal kesimlerin de kimi za-
man aç›k, kimi zaman da
hay›rhah deste¤i sayesinde
sürdürülebildi¤ini kabul et-
mek gerekir. Özellikle
1990’l› y›llarda yükseltilen
milliyetçi/floven ortam›n et-
kisi, toplumsal katmanlarda
gerici reaksiyoner bir tablo
ortaya ç›kard›. Elbette bu-
nun toplumsal yap›n›n tari-
hi, ideolojik, politik özellik-
leriyle, devlet kültüyle,
Türk uluslaflmas›n›n yap›sal
özellikleriyle vb. ilgili çok
yönlü nedenleri var. Milli-
yetçi, floven toplumsal refleks yaln›zca Kürt soru-
nunda de¤il, egemenlerin “milli ç›kar/politika”
olarak tan›mlad›klar› Ermeni sorunu, K›br›s,
az›nl›klar, Ege-Yunan anlaflmazl›klar› vb. konu-
larda da genel olarak geçerlidir. Bu Milli Güven-
lik ideolojisi etraf›nda flekillendirilmifl toplumla-
r›n az-çok ortak karakteristik özellikleridir. Top-
lumsal bilinç, ‘düflman’ tan›mlamas›na göre flekil-
lendirilir, devlet politikas› tabu, tart›fl›lmaz k›l›-
narak arka plana itilir.

Kürt sorununda egemen s›n›flar cephesinde
daha çok 90’l› y›llarda geçerli olan küçük itirazla-
r› bir tarafa b›rak›rsak, burjuva anlamda dahi mu-
halefetin olmad›¤›, olan›n da özel savafl atmosferi
içerisinde h›nçla bast›r›ld›¤› bir durum söz konu-
sudur. Sorunla az-çok ilintili dinamikler ise, bu
belal› konuya fazla bulaflmama e¤ilimi egemendir.
Bu da kolayl›kla sosyal-floven bir konumda yer al-
malar›n› sa¤l›yor. En uç örne¤ini ÖDP’nin olufl-
turdu¤u ilerici, reformist güçlerde bu durum aç›k
sosyal floven bir özelliktedir. Devrimci militan
güçlerin ço¤unlu¤unda ise, güncel devrimci poli-
tikaya te¤et geçme, “kitleselleflme” ad›na Kürt ha-
reketinin kimi yanl›fllar›, 1999 sonras›nda ise tas-
fiyeci bir çizgiye kaymas›, sorunun etraf›ndan do-

laflman›n, ilgisizli¤in, sosyal
flovenizmin dayana¤› yap›l-
maktad›r.

Kürt sorunuyla devrimci
temelde iliflkilenen güçler ise,
marksist leninist komünist
güçler de dahil olmak üzere,
Türk emekçi kitlelerini ay-
d›nlatarak floven milliyetçili-
¤in k›r›lmas›nda çok da bafla-
r›l› olamam›flt›r. Yarat›c› mü-
cadele ve eylem biçimleri ge-
lifltirilememifl, gerekli ajitas-
yon dili yarat›lamam›flt›r.
Kürt hareketiyle devrimci da-
yan›flma, politik durufl netli-
¤i, reaksiyonel refleksler s›n›-
r› afl›lamam›flt›r. Sonuçta
Kürt sorunu emekçi halk y›-
¤›nlar›n›n gündemine tafl›na-
mam›flt›r. Bat›da ikinci cep-
henin gelifltirilememesinde
böylesi bir ayd›nlat›c› düzey
eksikli¤inin s›n›rland›r›c›l›¤›-
n›n da çok yönlü etkileri ol-

mufltur.
Gelinen aflamada emekçi y›¤›nlar sezgisel ola-

rak da olsa, “milli güvenlik/devlet politikas›/milli
ç›kar” politikalar›n› sorgulama e¤ilimi gösteriyor.
fioven milliyetçili¤in k›r›lma e¤ilimi ve bu k›r›l-
man›n yumuflak zeminleri ortaya ç›k›yor. Di¤er
taraftan Kürt sorunu son derece özgün bir içeri¤e
kavuflmufl durumda. Güney boyutu, ›rkç› söylem
resmi politikan›n içten ve d›fltan çözülmesi vb. Bu
durum sorunun emekçi y›¤›nlar›n gündemine ta-
fl›yarak gerici yarg›lar›n k›r›lmas›na önemli ola-
naklar sa¤l›yor. Keza ayn› fley resmi ideoloji ve
politikalar›n floven burjuva siyasal güçlerin teflhi-
ri aç›s›ndan da geçerlidir. fioven milliyetçili¤in k›-
r›lmas›, devrimci politikan›n kitlelerle ulaflarak
devrimci politikaya manevra al›n sa¤lamada tay›n
edici bir rol oynayacakt›r. Fakat bu süre, komü-
nistlerin önderleflme iddia ve yönelimine uygun
olarak, geleneksel politika tarz› ve rutin refleks
düzeyini Kürt sorunu kapsam›nda da çok yönlü
olarak aflma do¤rultusunda sergileyece¤i politik
pratikle de do¤rudan ilgilidir. Öncelik ise, Kürt
sorunu kapsam›nda yaflanan de¤iflkenlerin politi-
ka düzeyinde tespiti ve bunu bir hareket plan›n›n
dönüfltürülmesine verilmelidir.
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