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Eylül’ün güzelli¤i bir baflkayd› bu y›l. Parti

sevgisiyle dolu çoflkun yoldafl yüreklerin seli akt›,

A¤ustos’tan Eylül’e...10. y›l buluflmas›ndaki gör-

kem, parti iradesiyle çizilen bir ‘mutluluk res-

mi’nin ta kendisi de¤il miydi? Yeniden yaflad›k ve

gördük ki; parti mutluluktur, devrimcilik mutlu-

luk üretmektir.

Ezilenlerin Sosyalist Platformunun ve At›l›m

gazetesinin davetlisi olarak ülkemize gelen Filis-

tinli yoldafllar›n Eylül’e tafl›d›klar› güzelli¤i nas›l

tarif etmeli peki! Wadia Ebu Hani(FHKC) ve

Osame El Tamimi(FDKC) yoldafllar, “analar›n

intifadan›n sütüyle besledi¤i çocuklar” gibi bu-

ram buram mutluluk kokuyorlard›. Kendi deyifl-

leriyle, “ Çölde açan bir çiçek” ti Filistin. Kökle-

ri ac›dan, vatan sevdas›ndan, Kurtulufl umudun-

dan, devrim bilincinden ve direniflten beslenen.

Yoldafllar nezninde yeniden yaflad›k ve gördük

ki; Filistinli direniflci gibi yaflamakt›r mutluluk.

Filistin davas› 2. ‹ntifadan bu yana kritik bir

süreçten daha geçiyor. 11. Eylül bask›n› sonra-

s›nda Irak’›n iflgal edilmesine varan emperyalist

sald›rganl›k Ortado¤u’daki çeliflkileri büyük bir

h›zla doru¤a t›rmand›rd›. ‹srail, bütün dünyan›n

gözü önünde Filistin’e iflkence ediyor. Her katli-

am, emperyalist medya arac›l›¤›yla, dünya ezilen-

lerini çirkinli¤i kutsamaya ça¤›ran bir siyonist tö-

rene dönüfltürülüyor. Bak ve kork! Sus ve sin! Ya

da törene kat›l ve kurtul! “Çölde açan çiçek” gi-

bi ‘yaln›z’ ve ‘tehlike’ alt›nda olaca¤›na, zehirli

ellerin haz›rlad›¤› saks›lardan birinde bir ot gibi

‘güven’ içinde yafla! Emperyalistlerin ve siyonist-

lerin halklar› kendi çirkinlikleriyle terbiye ederek

al›flt›rmaya çal›flt›klar› gelecek iflte bu!

Ama bu onlar›n gerçe¤i ve gelecek tasavvuru.

Filistin savaflç›lar›n›n ise saks› topra¤›nda ömürle-

rini geçirmeye hiç niyetleri yok. Onlar, bütün

gerçek Filistinliler gibi hayatlar›n› çölü besleyen

öz su olmak u¤runa feda etmeye haz›rlar. Ve on-

lar biliyorlar ki, Filistin asla yaln›z de¤ildir; dün-

yan›n bütün devrimcileri ve ezilen halklar› için

bir direnç ve umut sembolüdür o. Ezilenlerin

enternasyonal çiçe¤idir Filistin. Wadia ve Osame

yoldafllar, marksist leninist komünistler arac›l›-

¤›yla ülkemiz iflçi ve emekçilerine ve dünya halk-

lar›na bu duygularla seslendiler, Filistin için da-

yan›flma ça¤r›s›nda bulundular.

Bizler tabii ki, Filistine karfl› enternasyonal

görevlerimize daha s›k› sar›laca¤›z bundan sonra.

Bir hafta gibi k›sa bir zamana s›¤d›rmak zorunda

kald›¤›m›z yoldaflça paylafl›mlar›m›z› ço¤altmak

ve derinlefltirmek için irademizi daha da gelifltire-

ce¤iz. ‹flte, hemen  ifle koyulduk bile: Kas›m ay›-

n›n 20 ile 30’u aras›nda Filistinle dayan›flma et-

kinlikleri düzenlemek için seferberli¤e bafllad›k.

Filistin’den den konuklar›m›z var yine...

Yoldafllar›n ziyareti vesilesiyle yeniden gördük

ve yaflad›k ki, FHKC ve FDKC ile biz ayn› mut-

lu¤un, komünist bir dünya kurma davas›n›n yol-

dafllar›y›z. Birbirimizden ö¤rencek ve birbirimize

ö¤retecek çok fleyimiz var daha. K›sacas› kavga

Eylül tad›nda. n
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Örgütsüz kald›ktan ve partiyi yak›ndan tan›d›k-
tan hayli zaman sonra parti saflar›nda yer alma ta-
lebimi sunuyorum.

Daha önce konumumu az-çok aç›klayan bir ya-
z› yazd›¤›m için, ayr›ca bir aç›klama düflünmüyor-
dum. Bu nedenle, talebim k›saca üyelik iste¤imi
içeren bir üsluptayd›. Ama sorumlu yoldafl›n öne-
risi üzerine bu aç›klamay› talebime ekliyorum. Tü-
müyle kiflisel durumumu anlatmaya yönelik; o ne-
denle ideolojik-politik bir yön içermiyor.

1990’l› y›llar›n bafl›ndaki çöküflte, içinde yer
ald›¤›m partinin ve daha sonra da partiden artaka-
lan grubun da¤›lmas›yla örgütsüz kald›m. Yenil-
mifltik. Eflimle tart›flt›k. Sonuçta, yenilgiye ra¤-
men devrimci siyasi mücadeleyi terk etmeme ka-
rar› ald›k. Ne yapaca¤›m›z› belirledik. Baz› proje-
ler etraf›nda, hem ayakta durmay› ö¤renecek,
hem kendimizi yeni bir bafllang›ca haz›rlayacak,
hem de tüm devrimci güçlerin bizden istedi¤i her
fleyi elimizden geldi¤i kadar yapacakt›k. Yeni bir
ad›m atma yeterlili¤ini ve HAKKINI kendimizde
görünce, uygun buldu¤umuz saflarda yerimizi
alacakt›k. Çeflitli devrimci güç ve e¤ilimleri dik-
katle izliyorduk. Bizden istenenleri yapmaya çal›-
fl›yorduk.

Ama bu süreç düflündü¤ümüz gibi verimli ol-
mad›, aksine bizim için y›prat›c› oldu. Afl›r› fayda-
c› tav›rlar yaflad›k, gördük. Özellikle (....)* baz› ifl-
lerde yard›m ederken, bu süreçte kendimizden
b›kmam›za yol açacak kadar iç aç›c› olmayan fley-
lere flahit olduk. (...)* Yaflad›¤›m›z benzeri birçok
olumsuzlu¤a tav›r alamad›k, aksine edilgen dav-
rand›k. Bu hatada en büyük pay benimdi. Dolay›-
s›yla yaflad›klar›m›z, karamsarl›¤›m›z› ve kifli ola-
rak kendime güvensizli¤i, harekete güvensizli¤i ar-
t›rmaktan baflka bir fleye yaramad›. Ama her fleye
ra¤men karar›m›z› de¤ifltirmedik.

MLKP izledi¤im örgütlerden biriydi. Birlik
Kongresi aç›l›m ve özellikle vurgusu gittikçe artan
“yeni’’ kavram›, ilgimi gerçekten çekti. Pratik ilifl-
kimle birlikte bu ilgi yak›nl›k duymaya dönüflü-
yordu. MLKP’nin ne yapmaya çal›flt›¤›n› anlamaya
u¤rafl›yordum. Faik’in öldürülmesi olay› bu sürece
bir darbe oldu. Özellikle, bu dönem, devrimci bir
arkadafl›n, kötü durumda oldu¤um halde kendisi-
ne yard›m çabama ra¤men, bana sorumsuzca suç-
lama yöneltmesi benim için a¤›r bir darbe oldu.
(....)* yöneltti¤i suçlamadan da a¤›r bir darbeydi
bu. Gerçekten büyük ac› çektim... 

Bu dönem, partili yoldafllar›n unutmayaca¤›m

Sevgili
yoldafllar



deste¤ini gördüm. ‹liflkim gelifliyordu. Bulundu-
¤um alandan ayr›lma ve bana yönelik suçlamalar›
temizleme sorunlar›m vard›. Bir yandan elimden
geldi¤i kadar pratik ifller yaparken, di¤er yandan
sorunlar›n çözüm sürecini bekliyordum. Gerekli
platformlarda, yapt›klar›m›n hesab›n› verecek, ba-
na yap›lanlar›n hesab›n›n sorulmas›n› talep edecek
ve bu defteri kapatacakt›m. Ondan sonra gönül ra-
hatl›¤›yla partiye yönelecektim. Yani partiye bafl-
vurmamam›n nedeni ideolojik-politik de¤il, ahlaki
idi. Bunu hak etmeliyim diye düflünüyordum. ‹de-
olojik-politik aç›dan hayli umutland›¤›m geliflme-
leri zevkle izliyordum. Gazi ve kay›plar kampanya-
s›ndaki siyaset yapma çizgisi, darc›-tepkici devrim-
cili¤i aflma çabalar›, yenilenmeye iliflkin somut, ge-
nelli¤i aç›kça aflan tart›flmalar beni hayli olumlu et-
kiliyordu. Art›k, sorunu tümüyle, kiflisel durumu-
mu çözmek ve haz›r hale gelmek sorunu olarak gö-
rüyordum. 

Bu aflamada bafl›m›za içinde bulundu¤umuz re-
zalet geldi. Bu ülkede, M. yoldaflla birlikte, son 10-
15 y›l›n en a¤›r suçlamas›yla karfl›laflt›k. Baflta, böy-
le sürpriz bir suçlaman›n flokuyla flafl›rd›m. Ama
kendimi toparlayabildim. Bunda, yan›mda olan
yoldafla afl›r› güvenimin büyük pay› oldu. Bu güven
bana suçlamalar› ret cesaretini verdi, net karar al-
mama çok yard›m etti. A¤›r bir bedel ödedim.
Ama, sorgunun belli bir aflamas›nda, iflkencecilere
cevap verme yerine, devrimi ve devrimci onurumu
savunma tavr›n› hayata geçirebildim. Hayal etti¤im
fleyi yapt›m. 

Cezaevine bu tavr›n rahatl›¤›yla geldim. Hap-
se düfltü¤üme bir yönüyle üzülmüyordum. Bunu,
haketti¤im bir ceza, belli bir dönem iflledi¤im ha-
ta ve günahlar›n faturas› olarak görüyordum. Bu
faturay› ödeyece¤im, bir dönemi böylece kapata-
ca¤›m, sonra bafl›m dik ve hakederek yeni bir
ad›m ataca¤›m diye düflünüyordum. Bu çerçeve-
de, bir yandan davada bulunan herkese (casus-
lukla suçlananlar hariç) yard›m ederken, di¤er

yandan davan›n bitmesini bekliyordum. Ama za-
manla bu iyimserli¤im yerini gerçe¤e b›rakt›. Da-
va ve davan›n içinde yer alanlar›n özelli¤i nede-
niyle hakim olan çürüme ortam› beni çok y›prat-
t›. Sonunda ve herkesin içinde “siyasete devam
etmek istedi¤im için” tüm bu ortamla iliflkimi
kesti¤imi aç›klad›m. Bir kifli hariç herkesle iliflki-
mi kestim veya en asgari s›n›ra indirdim. Bir sü-
re sonra M. yoldafl›n bafllatt›¤› AG imdad›ma ye-
tiflti. Kopuflumu fiili hale getirdim. Gerçi AG, be-
ni, koptu¤um insanlardan baz›lar›yla geçici ola-
rak yeniden iliflki kurmak zorunda b›rakm›flt›,
ama bu uzun sürmedi. Çünkü bu davada ve yer
alanlarda geçmiflimi görüyordum ve o geçmiflten
ne pahas›na olursa olsun kopmal›yd›m. Küfür, fi-
ziki sald›r›, tehdit, hatta mahkemede aleyhime
ifade tehdidiyle karfl›laflt›m. Her fleyi göze alm›fl-
t›m. Kopacakt›m. Davan›n içeri¤i, ifadeler belli
olacak, her fley aç›¤a ç›kacak, savunmam› yapa-
cak ve böylece noktay› koyacakt›m. Onurumu
yeniden kazan›p, hak etmifl bir halde partiye bafl-
vuracakt›m.

Ama süreç tam hayal etti¤im gibi geliflmedi.
Mahkeme uzad›. Davan›n içeri¤i ve tüm gerçekler
büyük ölçüde belli oldu. Savunman›n ne zaman
olaca¤›, olup olmayaca¤› belirsizleflti. Bu anlamda
son noktay› beklemek gereksizlefliyordu. 

Daha önemlisi, AG sonras› kurdu¤umuz komü-
nün faaliyetleri, benim bu, ne deve ne kufl konu-
mumdan zarar görüyordu. Dahas›, bu belirsiz du-
rumum, hem sorumlu yoldafl›, hem de beni y›pra-
t›yordu. Son dönemlerde bu durum gözle görünür
hale gelince; art›k savunmay› yap›p “diploma”y› al-
maya gerek kalmadan, gerekli ad›m› atmaya karar
verdim. Bu karar›m çerçevesinde üyeli¤e baflvuru
talebimi sunuyorum. Buna hakk›m oldu¤una ina-
n›yorum. Umar›m siz de inan›rs›n›z.

Yaflas›n Sosyalizm! Yaflas›n MLKP!
Yoldaflça selamlar. Baflar›lar.
Yasin n

Teoride Do¤rultu’nun notu:

Parti d›flar›dan nas›l görünüyor? Yoldafl Ali Bugün’ün “parti saflar›nda yer alma talebi”ni bildiren yaz›s›, deneyimli bir
devrimcinin partiye d›flar›dan bak›fl›n› da yans›t›yor. ‹çeri¤i bak›m›ndan oldukça anlaml› ve tarihi bir önemi de bulunan
bu belgeyi yay›nlarken, belgede geçen bir devrimci örgütün ismini ve bir yap›y› elefltiren cümleyi ç›kard›¤›m›z› da belir-
telim.
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EEnntteerrnnaassyyoonnaall  ddeesstteekk  oollmmaaddaann
hhiiççbbiirr  flfleeyy  oollmmaazz

Filistin sorununu tarihsel ve güncel boyu-
tuyla nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

W. A. Hani: Filistin gibi tam yüz y›l önce bafl-
layan ve devam eden bir sorun, kestirme ve h›zl›
çözümlerle asla ve asla sonuca ulaflamaz. Filistin
halk›n›n ç›karlar› bak›m›ndan bu böyle. Çünkü
Filistin, emperyalist-siyonist programla seçilen
bir ülke oldu¤u için, planl› bir hedef. Filistin so-
rununun co¤rafya, din, stratejik ve tarihi bak›m-
dan ç›kmazlar› var. fiu andaki dünyan›n durumu
ve Arap aleminin yaflad›¤› süreçler Filistin soru-
nunu daha da zora sokuyor. Dünyadaki güç den-
gesinin köklü de¤iflti¤i dönemlerin faturas› hep
bize ç›k›yor. Dünyan›n hiçbir yerinden destek bu-
lamama durumu yaflan›yor. BM kararlar› unutu-
luyor, rafa kald›r›l›yor. BM devre d›fl› b›rak›lmaya
çal›fl›l›yor. 

Arap ülkelerinin durumu berbat oldu¤u için
Arap kurtulufl ve ulusal hareketleri bu yüzden bü-
yük bir ç›kmaz içindeler. Demokratik olmayan

bütün Arap ülkelerinin halk›n isteklerine cevap
vermeyifli, Filistin’de burjuva s›n›f›n flu an ege-
men olmas›, vb. bu söylediklerimden bizim mü-
cadelemizin geçmifle göre daha zor ve uzun olaca-
¤› sonucuna var›yoruz. fiu an Amerika’n›n dayat-
mak istedi¤i, güç mant›¤›d›r. Ak›l ve müzakere
mant›¤› de¤ildir. Özellikle de 11 Eylül’den sonra
Siyonist yönetim Amerika’ya bask› yaparak, Filis-
tin mücadelesini bir terör olarak de¤erlendirmesi-
ni sa¤lamaya çal›fl›yor. 

fiaron flu an seçimlerde dile getirdi¤i sald›rgan
slogan› uygulamaya çal›fl›yor: “b›rak ordu kazan-
s›n!” Bizim slogan›m›z ise flu: Halk›n kay›plar› ne
kadar olursa olsun, en sonunda kazanacak olan
odur. Bizim halk›m›z, 57 seneden beri Filistin soru-
nunun ayakta kalmas› ve canl› bir flekilde savunul-
mas› için her fleyden fedakarl›k yap›yor. ‹lk baflta,
hayatta kalma hakk›m›z› savunmak için bunu yap›-
yoruz. ‹kincisi kimli¤imiz ve kendi yönetimimiz al-
t›nda yaflamak için. Böyle bir halk›n, her fleyden fe-
dakarl›k yapan bir halk›n hakk›n› kimse yiyemez. 

Filistin yönetimleri siyasi çözümü denediler.
Ondan sonra Oslo Anlaflmas› do¤du. Biz Oslo An-

Amac›m›z
tam demokratik Filistin

devleti kurmakt›r

Ezilenlerin Sosyalist Platformu ve At›l›m
gazetesinin davetlisi olarak ülkemize gelerek
bizleri onurland›ran Wadia ve Osame
yoldafllarla Filistin gerçe¤ini konufltuk. FHKC
(Filistin’in Kurtuluflu ‹çin Halk Cephesi) ve
FDKC (Filistin’in Kurtuluflu ‹çin Demokratik
Cephe) gibi Filistin davas›n›n ayr›lmaz
parças› ve köklü iki örgütünün deneyimlerini
de yans›tmaya çal›flt›¤›m›z röportaj›
okurlar›m›z›n ilgisine sunuyoruz.
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laflmas›’na karfl› ç›kt›k ve hakl› oldu¤umuz görül-
dü. Çünkü bu anlaflmaya göre 1999’da Filistin
devleti kurulmas› öngörülüyordu. Ama olmad›.
Avrupa Birli¤i ve Amerika Oslo Anlaflmas›’na gö-
re yeni bir ‘Singapur’ modeli devlet kurmay› he-
defliyorlard›. Sonucu ne oldu? Bunun sonucu
‹kinci ‹ntifada’n›n bafllamas›d›r. Filistin Kurtulufl
Örgütü, dünyadaki bütün devrimcilere bir umut
olarak yeniden do¤du intifadada. fiu anda Filis-
tin’de uygulanan politikalar ve ‹srail’in yapt›klar›,
George Bush’un kurgulad›¤› zincirin ilk halkas›-
d›r. Filistin’de bafllad›, Afganistan ve Irakla devam
ediyor. Irak’la da bitmeyecek. Daha devam› da
var. Biz Filistin direniflini destekleyen güçlerin
yard›m› ile Filistin sorununun yeniden dünya
halklar›n›n gündemine oturmas›n› umut ediyor
ve amaçl›yoruz. fiu an önerilen tüm çözümler
adaletsizdir. Adil de¤ildir. ‹nan›yoruz ki bir halk,
arkas›nda mücadele eden insanlar varsa asla unu-
tulmaz. 

Emperyalizmin ç›karlar› flunu bize gösteriyor,
Siyonist hükümetin üzerinde bir bask› yapmaya-

caklar. fiu an emperyalist kapitalizmin gücü Orta-
do¤u’da kendini hissettiriyor. Bu yüzden istikrar-
s›zl›k devam edecek. Bu alev daha çok yay›lacak.
Filistin sorununu, bu topraklardaki bütün sorun-
lar›n ana kayna¤› olarak de¤erlendiriyoruz. Bizim
halk›m›z ve Arap halklar›ndan hiç kimse, hiçbir
zaman inanm›yor ki, ABD tarafs›z olacak ve bar›fl
için rol oynayacak. Halk Cephesi olarak, Filistin
sorunu 4’lü koalisyonun elinden al›p BM sahas›na
götürerek ve 7. bendinin tam uygulanmas›n› isti-
yoruz. BM Genel Konseyi’nin kararlar›n›n uygu-
lanmas›n› istiyoruz. 

Uluslararas› destek Filistin için önemli bir hal-
kad›r. Hala uluslararas› deste¤i almad›k. Sizin ara-
c›l›¤›n›zla ve dünyadaki tüm ilerici, demokrat, dev-
rimci bas›n›n katk›lar›yla Filistin sorununu yeni-
den gündeme oturtmaya çal›flabiliriz. Çünkü flu
anda biliyorsunuz ki dünyadaki medya ABD ve Si-
yonistlerin elindedir. O yüzden her zaman Filistin
sorununun kötü bir flekilde yans›tmaya çal›fl›yor-
lar. Yaln›z Filistin’deki sorunu düzeltmek yetmez.
Enternasyonal destek olmadan hiçbir fley olmaz. 

“Kudüs ulusal birli¤in simgesidir”
Sizinle aram›zda birçok ortak noktalar›m›z var.

Bunu sizler de bizler de gördük. 
‹lk baflta bizi davet etti¤iniz için teflekkür ederiz.

Özellikle Filistin demokratik Halk Cephesi Genel
Sekreteri Naif Havatme’nin selamlar› ve sayg›lar›n›
sunuyorum. FDKC 1969 kuruldu. O dönemdeki
Arap yurtseverleri mücadele ediyordu. Biz Marksiz-
me-Leninizme ve enternasyonalizme inan›yoruz.
‹nan›yoruz ki sosyalizm, insanlar›n sorunlar›n› çö-
zecek tek sistemdir. FDKC, Filistin’deki emekçileri
temsil eden partilerden bir tanesidir. Özellikle flunu
vurgulamak istiyorum, bir cephenin ya da partinin
halkla aras›ndaki ba¤ demokratik merkeziyetçilikle
sa¤lanabilir. 

Her dört senede bir kongremizi topluyoruz. fiu
an beflinci kongrenin toplanmas› için haz›rl›¤›m›z›
yap›yoruz. ‹ki kongre aras›nda da konferanslar top-
luyoruz.

Mücadelemizin flu anki hedefi, Filistin toprakla-
r›n› iflgalden kurtarmak, sürgünde yaflayan Filis-
tinlilerin dönüflünü sa¤lamak. Baflkentimiz Ku-
düs’tür. Bizim istedi¤imiz Kudüs, ulusal birli¤in
simgesidir. Bunu geçici çözüm olarak kabul ediyo-
ruz. Ama Filistin sorununun kökten çözümü düflü-
nüyoruz ki bu, bütün Filistin topraklar› üzerinde
demokratik bir Filistin devleti kurmakt›r. Bütün in-

sanlara eflit bir flekilde yaflamalar›n›n ortam›n›
haz›rlamak. 

Bu konuda mücadelemiz flu: 194 no’lu BM kara-
r›n›n sürgündeki bütün Filistinliler için uygulanmas›-
n› istiyoruz. Bu karar, BM’in Filistin sorunu için ald›-
¤› en eski kararlardan bir tanesi. Sizin arac›l›¤›n›zla
Amerika’n›n BM’yi bu karar› uygulamaya zorlamas›
iste¤imizi duyuruyoruz. n

Osame El Tamimi
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“Biz direnifl için döndük 
teslimiyet için de¤il”

‹lk baflta bizi misafir etti¤iniz için çok memnu-
nuz. Çok mutluyuz. Sizin aran›zda bulunmaktan
gurur duyuyoruz. Özellikle Halk Cephesi’nin bütün
yoldafllar›, bütün kadrolar› ve özellikle Halk Cephe-
sinin kurucusu George Habafl’›n ve flu andaki Ge-
nel Sekreterinin sayg›lar›n› sunuyoruz. Daha iyi bir
iflbirli¤i ve daha iyi bir Ortado¤u için çal›flaca¤›m›-
za inan›yorum.

Türk ve Filistin halklar›n›n çekti¤i s›k›nt›lar ayn›-
d›r. Her zaman bütün halklar›n özgürlü¤ü ve gele-
ce¤ini tayin hakk›n› onurlu ve insanca bir flekilde
savunaca¤›z. Biliyorsunuz 1948’den bu yana 5 mil-
yon Filistinli sürgünde yafl›yor ve bunlar da dönüflü
bekliyorlar. Kendi kaderini tayin hakk›n› istiyorlar.
Özellikle bizimle yan yana Filistin devleti kurmak ve
onurluca yaflamak için mücadele ediyorlar. 

Bildi¤iniz gibi biz siyasi ve silahl› mücadeleyi
savunan bir örgütüz. Bunun için Filistin halk›n› bi-
linçlendirmeyi ve bilinçli olarak silah tafl›mas›n›
amaçl›yoruz. Yurtsever ve devrimciyiz. Bizim bafl-
kentimiz Kudüs’tür. Hedefimiz, Filistinlilerin haklar›-
n›n iade edilmesini sa¤lamakt›r. Bu da özgür bir
devlet içinde olabilir. En önemlisi sürgündeki Filis-
tinlilerin dönüflünü sa¤lamak. Bizim amac›m›z tam
demokratik Filistin devletini kurmakt›r. Bundan
sonra kapitalizme karfl› sosyalizm için mücadele

eden bir halk› yaratmay› amaçl›yoruz. Orada, hiç
kimsenin di¤er az›nl›klar›n haklar›n› yok saymadan
ve bast›rmadan sayg›yla kabul eden yeni bir top-
lum yaratmay› amaçl›yoruz. FHKC, flu andaki varo-
lan durumu de¤ifltirmek ve iyi analiz etmek için
Marksizm ve Leninizm’i k›lavuz olarak al›yor. Filis-
tin’deki yöresel inançlar› da baz alarak bunu somut
koflullara uygulamaya çal›fl›yoruz. 

fiu andaki kurtulufl döneminde bütün ilerici, de-
mokrat ve komünist güçler hepsi birlikte olmak zo-
rundalar. Filistin’de bir kurtulufl savafl› oldu¤u için

Wadiya Ebu Hani: 

O.E.Tamimi- ABD’nin her zaman bilinen bir
siyaseti vard›r: havuç ve sopa. Emperyalistler,
Irak’› iflgal ettikten sonra ‘Yol haritas›’ diye bir
program sundular. Bizim için o ‘yol haritas›’ bir
havuç. Filistin’deki Arap burjuvazisine Irak’›n ifl-
gali karfl›s›nda gözlerini yumduklar› için verilen
bir ödüldür. Irak için sustunuz, iflte ben de sizi
ödüllendirece¤im; halk›n›za yutturabilirseniz iyi
olur, diyor emperyalistler. Tabii bunu da ABD,
AB, Rusya ve BM birbirlerine dan›flarak ve iflbirli-
¤i içinde sundular bize. Özellikle bu yol haritas›
Filistinlilere sunulduktan sonra, fiaron onun üze-
rine 14 itirazda bulundu. Ve tabii, o 14 itiraz da
iflleme sokulduktan sonra yol haritas› bombofl
kald›. ‹çinde elde edilecek hiçbir hak da yok.
Amerikal›lar fiaron’un itiraz etti¤i noktalar› anla-
y›flla karfl›l›yoruz, dediler. fiaron yol haritas›n› ge-
çersiz k›lmak için elinden geleni yapt›. Özellikle
savafl alan›nda... fiaron’un plan›na göre, ‹srail
Gazze’deki bütün yerleflim bölgelerinden çekile-
cek. Bat› fieria’n›n topraklar›ndan yüzde 45’ini ge-
ri verecek. Ve sözde bütün bunlar›, orada Filistin

devleti kurulsun diye öneriyor. Ancak biz biliyo-
ruz ki bu program, bu haliyle bile bizzat fiaron ta-
raf›ndan uygulanmayacakt›r. Ama ABD bu öneri-
yi hemen destekledi ve askeri ve ekonomik destek
sa¤lad›. Çünkü fiaron’nun önerdi¤i program, ‘yol
haritas›’n›n bir parças›d›r. Program›n ilk ürünü
olarak duvar örülmeye baflland›. fiaron bu progra-
m› Likud’e sundu. Ve tabii reddettiler. Bu da gös-
teriyor ki Likud Partisi fiaron’dan daha sa¤c›d›r.
fiaron’un program› kendi adamlar› taraf›ndan ka-
bul edilmeyince, Filistin’deki bask›lar art›r›lmaya
baflland›. Evler yo¤un bir flekilde y›k›lmaya bafl-
land›. Rafah kentinin 2/3’si gitti. Ayn› fley Hanyu-
nus kenti içinde geçerli. Cabalia flehrine, giriyor-
lar y›k›yorlar ve ç›k›yorlar. Nablus, Cenin’de de
ayn› fley geçerli. Biz gelmeden bir saat önce Ce-
nin’de bir operasyon düzenlediler. Bunun sebebi
parti içinden daha çok destek almak içindir. Ben
sizden daha sa¤c›y›m demek istiyor fiaron. 

fiaron’un Filistin sorunu için siyasi bir çözümü
yoktur. Onun bütün amac› BM ve kamuoyunu
oyalamak. Biz inan›yoruz ki bir çözüme varmak
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için Filistin iç cephesini daha çok güçlendirmek
ve üstüne daha iyi çal›flmak gerekiyor. S›rf fia-
ron’un ve siyonist yönetimin yapt›¤› bask›lara da-
yanabilmek için iç cephe daha güçlü olmak zo-
runda. Bu nas›l gerçeklefltirilecek? Bütün Filistin
örgütleri ve cephelerine de Kahire’de bir toplant›-
ya davet ediyoruz. fiu an davet edilenler; Hamas,
El- Fetih, FHKC, FDKC, ‹slami Cihad. Biz bu
toplant›dan umuyoruz ki ulusal bir çizgi alt›nda
hepimiz bir yola gidece¤iz. Ve oradan, islamc›la-
r›n da içinde oldu¤u ulusal bir önderlik ç›kmas›-
n› bekliyoruz. 

TTeekk  yyoolluummuuzz  ssiillaahhll››  mmüüccaaddeelleeddiirr

Somut çözüm aray›fllar›n›zdan söz edebilir
misiniz?

W. A Hani- Bizim amac›m›z, flu anda iflgale
karfl› olan ve direnen bütün görüflleri bir çat› al-
t›nda toplamak. Zaten Hamas ve ‹slami Cihad ifl-
galin kalkmas› için savafl›yorlar. Onlar FKÖ’nün
üyeleri olmayan iki örgüt ama biz FKÖ’nün üye-
leriyiz. Madem ki onlar FKÖ’nün içine girmiyor-

lar. O zaman gelin bir ulusal çat› alt›nda toplana-
l›m bu ulusal mücadeleyi bir cepheye götürelim
diyoruz. 

‹ki tane çözüm önerimiz var. BM kararlar›n›n
uygulanmas› ve intifadan›n sürmesi. Ama flu an-
daki kabul edilebilen çözüm tam ba¤›ms›z bir Fi-
listin devleti kurmak. Stratejik çözüm, sosyalist
bir toplumu demokratik bir devlet alt›nda kur-
mak. Özellikle emperyalist Siyonist program› bi-
tirdikten sonra. 

Bizim mücadelemiz Yahudilerle dini bir müca-
dele de¤ildir. S›n›fsal bir mücadeledir. Bunu ger-
çeklefltirmek için bir tek yolumuz silahl› mücade-
ledir. fiu an savundu¤umuz, 1967’de kabul etti¤i-
miz yasalara göre iki devlet. E¤er ‹srailliler bunu
kabul etmezse, e¤er Güney Afrika yönetimi gibi
(ortak devlet) bir flekli kabul ederlerse, biz onu
kabul ederiz. Ancak bunlar özellikle bizi sürgün
etmeye zorluyorlar. Biz, halk›m›z› savunmak için
yapmam›z gerekenleri yapaca¤›z. fiaron iktidar ol-
madan önce 100 gün içersinde intifaday› bitirece-
¤ine söz verdi. Ama flu anda intifadan›n 1442. gü-

direnen tüm güçler ile birlikte olmaya çal›fl›yoruz.
Ezilen iflçi ve emekçilerin haklar›n› temsil eden ön-
derlik rolünü teflvik ediyoruz. Mücadelenin bütün
yollar›n› ve onun bafl›ndaki silahl› mücadeleye ina-
n›yoruz. Çünkü flu andaki siyonist yönetimden do-
lay› silahl› mücadeleden baflka bir mücadeleyle çö-
züm alamay›z. Biz enternasyonalizme, kardeflli¤e
inan›yoruz. Mücadelemizi, Arap milletinin mücade-
lesi ve enternasyonal mücadelenin bir parças› ola-
rak kabul ediyoruz. Enternasyonal ittifaklar› birlefl-
tirmeye çal›fl›yoruz. Siz, enternasyonal mücadele-
nin bir parças› oldu¤unuz için birlikte çal›flaca¤›z,
çünkü emperyalizme karfl› ancak bu flekilde hedef-
lerimize ulaflabiliriz. Siz de bunu biliyorsunuz; Siyo-
nizmin program›, emperyalizmin Ortado¤u’daki ko-
lu olarak yerlefltirilmifltir. Onlar›n uzant›lar› bütün
gerici yönetimler de ayn› plan›n parçalar›d›r. Biz in-
san haklar›na ve uluslar›n haklar›na inan›yoruz.
Sömürüsüz bir dünya yaratmak istiyoruz. 

‹ç tüzü¤ümüz gere¤i demokratik merkeziyetçili-
¤i esas al›yoruz. Cephenin son kongresi, 2000 se-
nesinde yap›ld› ve onlar›n yeni heyetleri seçildi. Es-
ki genel sekreteri George Habafl istifa etti ve bir da-
ha aday olmayaca¤›n› aç›klad›. Bunun ard›ndan
seçilen Abu Ali Mustafa yeni Genel Sekreter oldu.
Ama 2001’in A¤ustos’unda bir savafl uça¤›yla ger-
çeklefltirilen sald›r› sonucu Abu Ali Mustafa öldürül-
dü. Öldürülmesinin temel nedeni flu slogan›yd›:
“Biz direnifl için döndük. Teslimiyet için de¤il.” Bu

slogan ne Filistin yönetiminin ne de ‹srail’in hofluna
gitmedi. Bu yüzden onu hedef olarak ald›lar. 

Ali Mustafa’n›n öldürülmesinden k›rk gün geç-
meden yeni bir genel sekreter seçildi, Ahmet Se-
dat. Onu da hemen tutuklad›lar ve cezaevine koy-
dular. O da flüpheli bir operasyon. Filistin yönetimi
ve uluslararas› taraflar›n kat›ld›¤› bir operasyon so-
nucu tutukland›. fiu an Amerikal› ve ‹ngiliz gardi-
yanlar›n denetiminde bir hapishanede yat›yor. Tabi
onu tutuklamalar›, ‹srail Turizm Bakan›’n›n öldürül-
mesinden sonra ve bu nedenle oldu. fiu anda o Ari-
ya’da Filistin denetiminde bir bölgede, ama hapis-
hane Amerika ve ‹ngiliz denetiminde. Bat› ülkeleri
ve Filistin yönetimi aras›nda bir anlaflma yap›ld›.
Onu tutuklayaca¤›z ama ‹srail’e vermeyece¤iz de-
nildi. Filistin yönetimi d›fl bask›lara dayanamayarak
siyasi tutuklamalar yapmaya bafllad›. Biz özellikle
yönetimle bir iç savafl yaflamamak için siyasi mü-
zakerelerle sorunu çözmeye çal›fl›yoruz. 

Sizin arac›l›¤›n›zla birlikte bütün dünyada yeni bir
kampanya bafllat›yoruz. Bütün siyasi tutsaklar›n ser-
best b›rak›lmas› ve siyasi nedenlerle tutuklamalara
son verilmesi için. Biz hiçbir siyasi devrimcinin tutuk-
lanmas›n› istemiyoruz. Yaln›z Filistin’de de¤il bütün
dünyada. ‹leride gelecek bir yönetim hapishaneleri
temel alacaksa, onu istemiyoruz. Dünyadaki bütün
ilerici, devrimci ve siyasileri ödüllendirmek gerekir,
hapse atmak de¤il. Hapishaneler s›rf h›rs›zlar, katil-
ler ve vatan hainleri için yap›lm›flt›r. n
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nünü yafl›yoruz. fiu anda
duvar var. Gazze-Bat› fieria
fleridinde sürekli operas-
yonlar düzenleniyor. Ama
bizim generalimizden asla
azaltamayacaklar. Bizim
durumumuz bellidir. Her-
kesin alabilece¤i bir flekil-
de düflünülmüfltür ve o ka-
dar kompleks bir çözüm
de¤ildir. Gerçek çözüm-
dür. Ama siyonizm ve ya-
hudi toplulu¤u bar›fl için
haz›r de¤ildir. Bundan
eminiz. 

O. E. Tamimi- Bu soru-
nu cevaplamak için k›saca
Filistin sorununun geçmi-
fline inmemiz gerekiyor.
Özellikle Filistin sorunu
ne zaman ve nas›l baflla-
m›fl. O zaman çözüm öne-
rilerimiz daha makbul olur. Filistin sorunu tam
1917’de bafllam›fl. O tarihte Britanya D›fliflleri Ba-
kan› Yahudilere Filistin’de bir devlet kurma sözü
verdi. Biz buna, toprak sahibi olmayan bir devlet,
hak etmeyene devlet sözü veriyor dedik. Ve tari-
he böyle geçmifltir. Kime vaad ediyor! Yahudilere,
hak etmeyenlere vaat ediyor. Bu tarihten itibaren
Filistin ulusal sorunu bafllam›flt›r. 

O tarihten beri, yani 1. Dünya savafl›ndan son-
ra, ‹ngiltere Filistin’i iflgal etti. O zamanlar ‹ngiliz
yönetimi d›flardan gelen bütün Yahudiler için yar-
d›mc› oldu. Özellikle Osmanl›’n›n vak›f arazileri
üzerine yerlefltirmeye bafllad›lar. Yani hazine ara-
zisi. ‹ngiliz yönetimi, o hazine arazileri üzerine
Yahudilere yerleflim yeri kurmaya bafllad›. Tabii o
dönem emperyalizmin bafl› ‹ngiltere’ydi. Özellik-
le ABD emperyalizminin yard›m›yla da yerlefltiler.
Amaçlar› Tevrat’taki bir ülküyü yerine getirmek,
yahudilere ‘vaat edilmifl topraklar›’ vermekti. On-
dan sonra dünyan›n bütün ülkelerinden Yahudi-
ler, Filistin’e akmaya bafllad›lar. Bu süre içersinde
Yahudiler de çok iyi örgütleniyordu ‹ngilizlerin
deste¤iyle. O dönem Yahudi çeteleri vard›. ‹ngi-
lizler, 1948’de çekildiklerinde ellerindeki bütün
silahlar› ve a¤›r cephaneleri Yahudilere verdiler.
BM Filistin raporunu haz›rlamak için bir görevli
gönderdi. Daha ‹srail devleti kurulmam›flt› o za-
man. Filistin içinde o görevliyi öldürdüler. Onun

haz›rlad›¤› raporlar, bu
topraklar Arap topraklar›-
d›r, diyordu. Tabii onlar
bu raporu be¤enmediler.
BM’ye ulaflmadan o adam›
öldürdüler. 

BM, 1947’de bir yasa ç›-
kard›: Taksim Yasas›. Filis-
tin iki devlete bölünecek;
Yahudilere bir devlet, Fi-
listinlilere bir devlet.
BM’nin 181 No’lu Kara-
r›’nda, o dönemdeki Yahu-
diler, Filistin topraklar›n-
daki nüfusun yüzde 7’sini
temsil ediyorlard›. Top-
raklar›n ise yüzde 10’una
sahiptiler. Halk›n yüzde
7’si, topraklar›n yüzde
10’u ama, BM’nin 181
No’lu Taksim Karar›’na
göre topraklar›n yüzde

43’ünü alacaklar. Yüzde 57’sinde de Filistin devle-
ti kurulacak. Bu karara dayan›larak 1948’de ‹srail
devleti resmen kuruldu. ‹srail, dünya tarihinde ilk
ve son olarak BM karar›yla kurulan devlet oldu.
ABD ve ‹ngiltere, ‹srail’i ilk tan›yan devletler oldu.
Biz onun için korsan devlet diyoruz ‹srail’e. O dö-
nemden beri ‹srail’i himayeleri alt›na ald›lar. Çün-
kü ‹srail, emperyalizmin ileri kolu olacakt› Orta-
do¤u’da. O zaman zorunlu göç bafllad›. 1967’deki
savaflla Filistin topraklar› iflgal edildi. 

Bu verilere dayanarak bizim çözüm önerileri-
miz flöyle; ‹srail’in 1967’de iflgal etti¤i Bat› fieria ve
Gazze’deki bölgelerden çekilmesi ve ba¤›ms›z bir
Filistin devletinin kurulmas›. Onun baflkenti de
Kudüs’tür. En önemlisi de sürgün edilen mülteci-
lerin sorunlar›n›n çözülmesi. Bunun için, siyasi
ve silahl› mücadeleye bütün flekilleriyle devam
edilmesi. Bizim haklar›m›z verilmez, ancak söke
söke al›r›z. Ancak silahl› mücadeleyle bunu ger-
çeklefltirebiliriz. Bu geçici çözüm. Ama kal›c› çö-
züm demokratik Filistin devletini bütün Filistin
topraklar› üzerinde kurmak. Sosyalist bir yönetim
alt›nda bütün insanlar› eflit bir flekilde temsil et-
mek. Burada ne ulusal, ne dinsel, ne s›n›fsal hiç-
bir ayr›mc›l›k olmayacak. Filistin devleti, bütün
sorunlar›n› sosyalizmle çözecek. Tabii Siyonist
›rkç›l›¤› bitirmek flart›yla. Bizim Yahudilerle ayn›
topraklarda yaflamak bak›m›ndan bir sorunumuz

Biz enternasyonalizme,
kardeflli¤e inan›yoruz.

Mücadelemizi, Arap milletinin
mücadelesi ve enternasyonal

mücadelenin bir parças› olarak
kabul ediyoruz. Enternasyonal

ittifaklar› birlefltirmeye
çal›fl›yoruz. Siz, enternasyonal

mücadelenin bir parças›
oldu¤unuz için birlikte

çal›flaca¤›z, çünkü emperyalizme
karfl› ancak bu flekilde 

hedeflerimize ulaflabiliriz.
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yok, çünkü biz iki bin sene-
den beri ayn› topraklar›
paylafl›yoruz. Bizim soru-
numuz Siyonizmle, Yahudi-
lerle de¤il. Bizim mücadele-
miz dine dayal› de¤il, s›n›f-
sal ve Siyonizme karfl› bir
mücadeledir. 

W.A. Hani: fiimdi bizim
önemli bir sorunumuz var.
Bas›n onlar›n elinde oldu¤u
için ‹srail kendisini sald›r›-
ya u¤rayan bir ülke olarak
gösteriyor. Onun için flu
anda Filistin halk› her gün
Amerikan silahlar›yla yok
ediliyor. Ve yaln›z insanlar›
de¤il, altyap›, binalar, yollar
tahrip ediliyor Filistin’de.
Sonuç olarak Gazze’den Bat› fieria’ya her fley yok
edilmifl. Arafat, ‘Gazze Singapur olacak’ diye an-
laflmalar imzalad› Oslo’da. Müzakerelerle devletin
kurulaca¤›n› san›yordu. Onun için devlet, bir ha-
vaalan› olmas›, k›rm›z› hal› olmas›d›r. Bunlar yan-
l›fl hesaplard›r her zaman. Yaser Arafat flunu anla-
yamad›, biz flu anda savafltay›z. Biz bir devletin d›fl
görünüflünün derdinde de¤iliz. O hala devleti bir
kaç bina, müessese olarak anl›yor. Devlet böyle
olmaz. Bizim inanc›m›z da devlet, kurtulufltan
sonra olur. Bizim egemenli¤imiz toprakt›r. Top-
rak ve halk›n olmas› gerekiyor. Biz uluslararas›
alanda Filistin devleti için destek istiyoruz. Ve di-
yoruz ki, Filistin de tahrip edilen her fleyi, kim
tahrip etmiflse onlar yeniden yapmal›d›r. 

Amerikal›lar bölgenin yeniden imar› için pet-
rol karfl›l›¤› ödeme öneriyorlar. Ama Filistinliler
y›llard›r petrolden daha de¤erli olan kanlar›yla
ödemifllerdir bu bedeli. Bu ancak iflgalden kurtul-
duktan sonra gerçeklefltirilebilir. 

O.E.Tamimi: Bir devlet sana verilmez, sen
al›rs›n o devleti. Siyonistler ve emperyalistler, flu
anda sanki bir çözüm öneriyorlarm›fl gibi propa-
ganda yap›yorlar. Mesela, Filistin yönetiminin ye-
niden Gazze’nin yönetimini almas› gibi sözler sar-
fediyorlar. Onun için Filistin devleti kurmak zor
olacak bu y›k›nt›lar aras›nda. Bizim apartmanlara
ihtiyac›m›z yok flu anda, sorunumuz bu de¤il. Ör-
gütlerin alt yap›s›na, örgütlenmeye ihtiyac›m›z
var bizim. 

fiu anda Filistin topraklar› üzerinde bir devlet

kurulabilir. Tabiki iflgalin
bitmesi kofluluyla. Irkç› re-
jimin ve destekçilerinin
Güney Afrika’dan çekilme-
lerinden sonra oldu¤u gibi.
Bu flekilde olursa Filis-
tin’de de bir devlet kurula-
bilir. Bu nas›l gerçeklefltiri-
lebilir? Filistin mücadelesi
daha büyük olmazsa, Arap
dünyas›n›n ve dünyadaki
devrimcilerin deste¤i ol-
mazsa olamaz. Yani siyo-
nistlerin iradesinin k›r›l-
mas›yla olabilir. 

BBiirriinnccii  ‹‹nnttiiffaaddaa
ss››rrtt››nnddaann

hhaannççeerrlleennddii

‹ntifadalardan söz edelim isterseniz biraz.
Filistin’in kurtulufl davas›nda 1. ve 2. ‹ntifada-
n›n rolleri nedir? Ne gibi ay›rtedici özellikleri
var?

W.A. Hani: Tafl intifadas›yla, özgürlük ve ba-
¤›ms›zl›k intifadas›n›n her ikisi de iflgalin sona er-
dirilmesi ve kendimizi savunma kararl›l›¤›nda bu-
lufluyor. 1987’de Filistin yönetimi yoktu. Ulusla-
raras› yasalara göre, Filistin iflgal alt›ndad›r. ‹srail
iflgalcidir ve bütün insanlar›n ihtiyac›n› karfl›la-
mak zorunda. O dönemde direnifl çeflitli bölümle-
re bölünmüfltü.

fiu anda direnifl, e¤itimden, sa¤l›ktan tutal›m
da, iflçilerden silahl› mücadeleye kadar, her türlü
mücadeleye aç›kt›r. ‹kinci ‹ntifada’da da Filistin
topraklar› üzerinde uluslararas› alanda tan›nm›fl
bir yönetim var. Ama yönetimin iradesi yok. Evet,
Filistin’in yönetimindekiler Filistinliler ama, ger-
çekte hiçbir haklar› yok, kararlar› ba¤›ms›z de¤il.
Ne iktisadi ne sosyal ba¤›ms›z bir karar alamazlar.
Kuflkusuz Birinci ‹ntifada da, iflgal alt›ndaki hal-
k›n bütün ihtiyaçlar› karfl›lamak zorundayd›, an-
cak flu anda Filistin halk›n›n sorunlar›n› yönetim
çözmek zorundad›r. Yani Filistin yönetimi özerk
bir yönetimdir. Ama halk›n sorunlar›n› çözmeye
gücü yetmez. 

1.‹ntifada özellikle d›flar›dakiler taraf›ndan yö-
netiliyordu, önderlikleri d›flar›dayd›. Ama flu anda
tam içeriden yönetiliyor. Özellikle FKÖ’nün kad-
rolar› Filistin’e döndükten sonra içeriden yönlen-
diriliyor. 

Biz Marksizme-Leninizme ve
enternasyonalizme inan›yoruz.
‹nan›yoruz ki sosyalizm, insan-
lar›n sorunlar›n› çözecek tek sis-

temdir. FDKC, Filistin’deki
emekçileri temsil eden partiler-
den bir tanesidir. Özellikle flunu

vurgulamak istiyorum, bir
cephenin ya da partinin halkla

aras›ndaki ba¤ demokratik
merkeziyetçilikle sa¤lanabilir. 
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Eski intifada da bir direniflçi, bir gerilla Filistin
topraklar›na serbestçe girebiliyordu. Bu baflar›y›
da getiriyordu. Ama ‹kinci ‹ntifada döneminde
bizzat flimdiki yönetim taraf›ndan anlaflmalara
göre bir sürü insan›n serbest girifl ç›k›fllar› engel-
leniyor. ‹srail de¤il sadece, flimdiki yönetim yap›-
yor bunu. Ve ‹srail’in dedi¤ine bak›l›rsa, Filistin
yönetimi anlaflmalar› ihlal ediyor. Yani daha ön-
ceki intifadada bütün sorunlar›n kayna¤› ‹srail
olarak gösteriliyordu. Ama flu anda yönetim de
ortak gösteriliyor. 

Birinci ‹ntifada döneminde Arap dünyas›n›n
durumu daha iyiydi. Özellikle 1991’deki ve
1993’deki Irak sald›r›lar›ndan sonra Arap yöne-
timlerinin ço¤unlu¤u çökmüfl durumda. Ulusla-
raras› güç dengeleri Birinci ‹ntifada’daki gibi de-

¤il. Hiç olmazsa SSCB’nin varl›¤›n›n yaratt›¤› den-
gelerin avantajlar› vard›. 

Birinci ‹ntifada’n›n bütün çal›flmalar› gizlilik
içinde yönetiliyordu. ‹kinci ‹ntifada’da herkes
aleni çal›flmaya bafllad›. Bu sak›ncal› bir durum.

‹kinci ‹ntifada’da halk deste¤i de Birinci ‹ntifa-
da’n›n ilk bir senesine göre çok azd›. Ama flu an-
da artt›. Özellikle de y›k›mlar, katliamlar bafllad›-
¤› zaman. Ama yine de eskisi gibi de¤il. 

Birinci ‹ntifada, FHKC, FDKC ve El Fetih ön-
derli¤ince yönetiliyordu. Ama ‹kinci ‹ntifada flim-
di daha çok dinsel a¤›rl›kl›. Hamas’›n ve ‹slami
Cihad’›n ortaya ç›kmas›yla birlikte de¤iflti durum.
Ancak flu anda birlikte yönetme anlay›fl› yok gibi

bir fley. Bu ‹kinci ‹ntifada için bir kay›pt›r. 
Birinci ‹ntifada’da ‹srail herkese ulaflam›yordu.

Ama flu anda herhangi bir liderin evinin vurulma-
s›, arabas›na füze f›rlat›lmas›, vb. her fley oluyor,
kimsenin sesi ç›km›yor. 

Siyasi suikastler hiçbir zaman bir sorunu çöze-
mez. Biz, intikam peflinde de¤iliz. Sald›r›y› ‹srail
sürdürüyor. Sald›r›lar› yönlendiren ‹srail halk›d›r,
biz de¤il. Ama ‹srail bizim liderlerimizi hedef al-
maya bafllad›¤› zaman, biz de buna sessiz kalma-
yaca¤›m›z›, onlar›n liderlerini hedef alaca¤›m›z›
‹srail halk›na gösterdik. Biz Filistin halk›n›n ön-
derli¤iyiz. ‹srail k›rm›z› çizgiyi geçti¤i zaman, biz
bu mesaj› göndermek zorunda kald›k. Bu mesaj›
çok güçlü ald›lar ve anlad›lar. Ama neredeyse bü-
tün örgütler bizi yaln›z b›rakt›klar› için çok say›-

da insan›m›z yönetim
taraf›ndan hapse at›l-
d›. 

Özellikle tarihi
önderler, siyasi lider-
ler çok önemlidir bi-
zim için. Yaser Arafat,
Ahmet Yasin, George
Habafl, Naif Hawat-
me, vb. bunlar tarihi
liderler. Biz de bir
fabrika yok ki her gün
lider ç›karal›m. Ama
biz de hiç olmazsa ge-
rilla fabrikas› var, bu-
nun üzerinde duruyo-
ruz. Birinci ‹ntifada’da
Abu Cihad öldürül-
dükten sonra El Feti-
h’in çizgisinde nas›l

bir de¤ifliklik oldu, nas›l bir teslimiyetçi çizgi ol-
du hepimiz biliyoruz. Bu siyasi suikastler olum-
suz bir flekilde bütün örgütleri etkileyebilir. Ama
bütün liderler flunu bilmeli ki, herkes her an öle-
bilir. Ve bir halk›n liderleri flehit olmaya haz›rsa,
mutlaka kazanacakt›r. Biz düflmanla giriflti¤imiz
mücadelenin deneyimlerinden yararlanarak, ye-
niden önderlik yaratmaya çal›fl›yoruz. Devrim ku-
flaktan kufla¤a tafl›n›r. Ve biz halk cephesi olarak
büyük bedeller ödedik. Biz bir örgüt olarak Geor-
ge Habafl’›n, Abu Ali Mustafa’n›n örgütü de¤iliz.
Biz bir kurumuz. Yani liderler gider, yenileri ge-
lir, örgüt bitmez, kurum kal›c›d›r. 

O. E. Tamimi: ‹ki intifadan›n birlefltikleri ortak



nokta iflgale karfl› mücadele-
dir. Birinci ‹ntifada’y›, ‹sra-
il’in Filistin halk› üzerindeki
tutuklamalar›, iflkenceleri ve
bask›s› yaratt›. Ama ‹ntifada-
’da en büyük rolü oynayan
kitlelerin demokratik örgüt-
lenmesiydi. Ondan do¤an
ortak bir liderlik (FHKC,
FDKC, El Fetih) vard›. Bu
ortak önderlikten birkaç
komite ayr›ld› ve bütün mü-
cadele biçimlerini örgütle-
di. Köylerde, kasabalarda
sovyetik tipte yap›lanmalar
ç›kt›. Hayat›n bütün alanla-
r›, e¤itim, sa¤l›k, vb. onlar›n
elindeydi. Çok baflar›l› bir
tecrübe kazand›k. Ve buna
önderlik yapan bu örgütler
FHKC ve FDKC’ydi. ‹slam-
c›lar bunun içine girmedi-
ler. Ortak önderli¤in içine
girmediler. 

Birinci ‹ntifada 7 y›l sürdü. Ama Filistin
kompradorlar›n›n yanl›fl siyasi tav›r almalar› ne-
deniyle intifada durduruldu. Kompradorlar, inti-
fadan›n meyvelerini almaya çal›fl›yorlard›. Özel-
likle Fetih’in önderili¤inin üst kat›ndaki insanlar-
d›, bu kompradorlar. Bu nedenle El Fetih’in teme-
li bize karfl›d›r. Oslo Anlaflmas› yapmadan önce
kompradorlar Tunus’ta bir toplant› yapt›lar.
Oturdular, bu ‹ntifada nereye kadar gidecek, ye-
ter, dediler. Mahmut Abbas, ‹ntifada’da kendi ç›-
karlar›m›z› de¤erlendirerek bir fley elde etmeliyiz,
dedi aç›kca. Bunun için biz Birinci ‹ntifada’y› ar-
kadan vurulmufl bir intifada olarak de¤erlendiri-
yoruz. Bunun sebebi, Oslo’ya ortak olanlar›n Fi-
listin kompradorlar› olmas›d›r. Çünkü Oslo An-
laflmas› hem Filistin halk›n›, hem Filistin kararla-
r›n› ikiye böldü. Çözüme iliflkin ortak görüflleri
parçalad›. Yani Filistin siyasi çizgisi ikiye ayr›ld›.
Onun için intifadan›n rahminden sakat bir çocuk
do¤du. O çocu¤un ad› da Oslo Anlaflmas›’yd› ve
hayatta kalamad› zaten. 

Oslo anlaflmas› Filistin sorununun büyük bir
bölümünü ele bile alamad›. Bu ayr›flmalar ve Os-
lo Anlaflmas›, Filistin halk›n› büyük bir iç çarp›fl-
man›n efli¤ine kadar sürükledi. Bunun sonucu
olarak, gerçekte ödüllendirilmesi gereken FHKC,

FDKC ve ‹slamc› örgütler-
den yüzlerce gerilla, Oslo
anlaflmas› gere¤ince Filistin
yönetimi taraf›ndan hapis-
hanelere at›ld›lar.

Oslo Anlaflmas›, ulusal
soruna bir çözüm olmad›¤›
için Filistin sokaklar›nda
bir kitlesel tepki patlama-
s›yla sonuçland›. Bunun so-
nucu olarak ‹kinci ‹ntifada
ortaya ç›kt›. Bu nedenle
‹kinci ‹ntifada ilk haftas›n-
dan itibaren Filistin halk›n›
tek bir slogan alt›nda bir-
lefltirebildi: Kurtulufl ‹ntifa-
das›. Kitlelerin demokratik
hareketi, bu intifada da bü-
yük bir rol oynuyor. Biz bu
‹ntifada da kardefl halk cep-
hesiyle birlikte çok say›da
flehit, binlerce tutuklu ve
yaral› verdik. Örne¤in,

Halk Cephesi’nin önderlik gücünün hemen hepsi
hapistedir. Yani flu anda 600 kadrosu hapishane-
dedir. Bunun yan›nda, yaln›z halk cephesinden ya
da demokratik cepheden de¤il, Filistin Kurtulufl
Örgütü’nün (FKÖ) genel sekreterli¤inden de ha-
piste olan tutuklular var. FKÖ’nün genel sekrete-
ri hala hapiste yat›yor. 

fiimdi Amerika ve bat›n›n bas›n› daha çok ‹sla-
mi Cihad ve Hamas’la u¤rafl›yor. Filistin’deki ‹n-
tifada’n›n ‘islami terörle’ ba¤lant›lar› oldu¤unu
yans›tmaya çal›fl›yorlar. Halbuki ‹ntifada, bir ulu-
sal dava ve kurtulufl savafl›d›r, biz böyle de¤erlen-
diriyoruz. Siyonistler dünya bas›n›n›, medyay› he-
gemonyas› alt›na alm›fl durumda. Özellikle 11 Ey-
lül’den sonra ‹srail, dünyay› ikna etmeyi baflard›.
Filistindeki mücadeleyi ‘‹slami bir terör’ olarak
gösterip, ayn› kefeye koymay› baflard›lar. O yüz-
den Amerika taraf›ndan destekleniyor ve teflvik
ediliyor Siyonizm. Avrupa’da bir çok demokratik
kesim bile bu bas›na inan›yor. 

Filistin alanlar›ndaki Müslümanlar’la anlaflma-
m›z flu temellere dayan›yor. Kurtulufl savafl› döne-
minde, bütün ulusal güçler ve devrimci güçler ifl-
gale karfl› birlikte çal›flmal›d›r. Sonra ne yapaca¤›-
m›z›, kurtulufltan sonra oturup bunu de¤erlendi-
rece¤iz. O yüzden bu dönemde ‹slamc›larla bir-
leflti¤imiz nokta, iflgal. Onun için Hamas ve ‹sla-
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Filistin’de özellikle Arafat’›n ve
yönetimin yaymak istedi¤i bir

görüfl var: Lider partiden büyük-
tür. Parti de Filistin sorunundan

daha büyüktür. El Fetih için
böyle. Ama bizde böyle de¤il.

Biz kesinlikle FHKC ve FDKC’nin,
Habafl ve Hawatme’den güçlü
oldu¤unu düflünüyoruz. Filistin
sorunu da FHKC ve FDKC’den
daha güçlüdür. Her ne kadar
öncelik ulusal sorun olsa da,

dünya halklar›n›n ç›karlar› Filistin
sorunundan daha büyük.
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mi Cihad örgütüne diyoruz
ki, gelin FKÖ’nün alt›nda
birleflelim. Çünkü biz birlik-
te oldu¤umuz zaman daha
çok fley yapar›z. 

‹‹kkiinnccii  ‹‹nnttiiffaaddaa
öözzggüürrllüükk  vvee
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk
iinnttiiffaaddaass››dd››rr

2. ‹ntifada nereye gidi-
yor?.. Herkes bunu soru-
yor, merak ediiyor

W. A. Hani: Birinci ‹nti-
fada’da oldu¤u gibi bütün
kazan›mlar›m›z›n bofla har-
canmamas› için u¤rafl›yoruz.
Çünkü çok a¤›r bir fatura
ödedik; 3500 flehit, 41 bin
yaral›, sakat ve binlerce tut-
sak verdik. ‹flte bunlar›n
bofla harcanmamas› için yeni
bir yap›lanma flart. Biz ölü-
mü sevmiyoruz. Filistin hal-
k› ayakta ve kazanmak için ölüyor. Biz flunu bili-
yoruz ki, Filistin kompradorlar› flu anda ‹srail ifl-
galinden faydalan›yorlar ve iliflkileri sürdürmek
istiyorlar. Onun için Filistin halk›n› ve ‹ntifada’-
n›n büyük sorunlar›n› aflmak zorunday›z. Özel-
likle Amerikan çözümleriyle hiçbir yere var›lama-
yaca¤›n› anlamak zorunda Filistin yönetimi. Filis-
tin yönetimi öyle bir fley istiyor ki, bir aya¤› mü-
zakerelerde olacak, bir aya¤› direniflte. ‹ki aya¤›
da bir tarafta olmal›. Böyle olmaz. Oslo’dan beri
büyük bir y›k›m yaflan›yor Filistin’de. Yeniden ya-
p›land›rma zorunlu. 

‹ki cephenin Filistin’i yap›land›rmak için
2001-2003 aras›nda yapt›¤› görüflmeler var. Bura-
da çözüm yollar› tart›fl›l›yor ve ortak öneriler ç›-
k›yor. Amerika ve ‹srail’deki bas›n organlar›n›n
‹ntifaday› bir terör olarak yans›t›yorlar. Ve sanki
iki ordu aras›nda bir savafl varm›fl gibi yans›t›yor-
lar. Bunun böyle olmad›¤›n› dünyaya ispatlamak
zorunday›z. Bir yanda halk, bir yanda iflgalciler
var. Biz bütün dünyaya bunu göstermeliyiz. 

Bizim yeni bir önderli¤e, devrimi yeni boyutla-
ra tafl›yacak, böyle bir önderli¤e ihtiyac›m›z var.
Bir deyim var bizde, ‘At arabas› birkaç yönden çe-
kiliyor’ denir. Herkes bir tarafa çekiyor flu anda.
Böyle olmaz. 

Halk›m›z, özellikle eko-
nomik ve sosyal aç›dan ‹nti-
fadan›n bedelini ödüyor. Bu
sorunlar› çözmek zorunda-
y›z. ‹flsizlik yüzde 63’e yak-
laflt›, halk›m›z›n yüzde 60’›
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda
yafl›yor. Filistin yönetiminin
paralar›n›n yüzde 80’i, AB ve
‹srail’den gelen paralar. Ba-
r›fl antlaflmas›na göre mec-
buren uymak zorundalar.
Onun için yönetimdeki in-
sanlarla birlikte Filistin hal-
k›n› dize getirmeye çal›fl›-
yorlar. Gelen yard›mlar yö-
netim için, halk için de¤il.
Özellikle de savafltan sonra
dost ülkelerden gelen halk
yard›m›n› tamamen kurut-
tular. Ve buna ba¤l› olarak
ulasal ekonomiyi çökertti-
ler.

‹ntifadan›n gelece¤i bak›-
m›ndan bir baflka engel, yönetimin içinde demok-
rasinin iflletilmesi sorunu. Ama Amerika’n›n iste-
di¤i biçimde de¤il. Örne¤in, Filistin ‹stihbarat
baflkan› Dehlan, Irak’taki Çelebi gibidir, iflbirlik-
çidir. O da demokrasi öneriyor ama, CIA’n›n ada-
m›d›r. Biz, Filistin’de yeniden bir seçim yap›lma-
s›n›, demokratik bir seçim düzenlenmesini istiyo-
ruz. Ve genç kadrolar›n önünün aç›lmas›n›, hak
ettikleri yere gelmeleri gerekti¤ine inan›yoruz. 

Biz her zaman iç savaflla burun burunay›z.
Onun için siyasi tutuklamalara, hay›r diyoruz. Di-
yoruz ki siyasi suikastlerle bir çözüm gelemez. ‹ç
savafl ç›kartabilir siyasi suikastler. Bizim elimiz
aya¤›m›z ba¤l› kalmaz. fiu anda yönetimden, ‹sra-
il’den, ABD ve AB’den gelen bütün bask›lar, dire-
niflçilerin silah›n› teslim etmesine dönük. Bize si-
lahs›zlanmay› dayat›yorlar. Bu kabul edilemez. Di-
reniflin silah›n› muhafaza etmek zorunday›z, geril-
lan›n silah›n› toplamamak zorunday›z. fiunu vur-
gulayal›m ki biz, siyasi tutuklamalara hay›r diyo-
ruz. Bizim önderli¤imiz tutukland›¤› zaman ferdi
olaylar oldu. Ama biz diyoruz ki buna siz sebep ol-
dunuz. Bir insan onurland›r›laca¤› yerde hapse at›l-
mamal›d›r. Bir direniflçinin yeri hapishane de¤ildir.
Onun için mücadele ediyor o insan. Özellikle Arap
yönetimlerinden tarafs›z kalmamalar›n› istiyoruz.

Filistin’de özellikle Arafat’›n
ve yönetimin yaymak istedi¤i bir
görüfl var: Lider partiden büyük-
tür. Parti de Filistin sorunundan

daha büyüktür. El Fetih için böy-
le. Ama bizde böyle de¤il. Biz
kesinlikle FHKC ve FDKC’nin,
Habafl ve Hawatme’den güçlü
oldu¤unu düflünüyoruz. Filistin
sorunu da FHKC ve FDKC’den
daha güçlüdür. Her ne kadar
öncelik ulusal sorun olsa da,
dünya halklar›n›n ç›karlar› da

Filistin sorunundan daha büyük.
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‹srail’le aram›zda arac› olarak kullan›l›yorlar. Arap
yönetimlerinin daha yap›c› bir tav›r almalar› gere-
kiyor. Biz Arap yönetimlerine diyoruz ki, Kaddafi
gibi teslimiyetçi olmay›n. Ya da Saddam gibi ülke-
nizi bölmeyin. Demokratik olun, diyoruz. Art›k
Arap diktatörlüklerinin, emirler ve krallar›n, yöne-
timi halka vermesi gerekiyor. Sonunuz yoksa Sad-
dam gibi olur. E¤er o ülkelerde demokratik rejim-
ler olsayd› Amerika Irak’a giremezdi.

Özellikle Avrupa’daki kamuoyu çok önemli-
dir. Deste¤ini büyütmelidir. Emperyalistler ‹ntifa-
da ça¤›n› kapatmak istiyorlar. Biz ‹ntifadam›z› da-
ha ileri bir aflamaya götürmeliyiz. Ama bu, bir ka-
rarla ya da bir dü¤meye basmakla olmuyor tabii
ki. fiu andaki sorun fiaron’un sald›r›lar›n› nas›l
durduraca¤›z ve kuflatmay› nas›l kald›raca¤›z.

BBiizzee  hheerrkkeess  ““nniiyyee  
bbiirrlleeflflmmiiyyoorrssuunnuuzz””  ddiiyyee  ssoorruuyyoorr

Halk ve Demokratik Cephenin birleflmesi
‹ntifadan›n gelece¤ini nas›l etkiler? Birincisi,
birleflme gibi bir durum Filistin içindeki kuv-
vet iliflkilerini, yani HAMAS, Cihad, Fetih’in
halk üzerindeki etkileri bak›m›ndan Filistin
içindeki güç iliflkilerini nas›l etkiler, de¤ifltirir?

‹kincisi, bu birlik Filistin direnifliyle siyonist-
ler aras›ndaki iliflkileri nas›l etkiler? Üçüncü-
sü, bu birlik uluslararas› halk deste¤inde Filis-
tin davas›na bir dayan›flmay› ateflleyebilir mi? 

W. A. Hani: Biz, iki cephenin güçlerinin ör-
gütsel bir çat› alt›nda birlefltirilmesini eskiden be-
ri öneriyoruz. Bu nedenle iki cephe de birli¤i gün-
demine ald›. Bize herkes “Niye birleflmiyorsu-
nuz”, diye soruyor. Ayn› kökenden geldiniz, di-
yorlar. Gerçekten iki cephe de Arap vatanseverle-
rinin rahminden ç›kan örgütlerdir. Filistin Ko-
münist Partisi’nin (FKP), bir sayg›nl›¤› yoktu
halk nezdinde. FKP, silahl› mücadeleye inanma-
d›¤› için halka bir alternatif sunam›yordu. Biz
devrimci kökenli oldu¤umuz ve komünizme ge-
çifl yapt›¤›m›z için do¤al olarak ortak noktalar›-
m›z var. Filistin sorununun çözümünde ortak
önerilerimiz var: Laik ve demokratik konum al-
t›nda birlefliyoruz. Örgütsel yap› olarak birbirimi-
ze çok yak›n›z.

Filistin halk› her zaman birleflmeye yak›nd›r,
bu onun ruhundad›r. Kendimizi takdim etti¤imiz
zaman, emekçi halk›n, ayd›nlar›n ve iflçilerin tem-
silcisi olarak takdim ediyoruz. Biz, onlar›n temsil-
cisiyiz. Bu ortak noktalar, birleflmek için ortak ze-
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minler yaratt›, müzakere koflullar›n› haz›rlad›.
Ama bu müzakereler Filistin yönetiminin kriz dö-
nemine denk geldi¤i için sorunlar var. Biz, 5.
kongremizde kabul ettik ki, bir siyasi kriz yafl›yo-
ruz, bir ç›kmaz›n içindeyiz. Bu krizin toplumsal
ve kiflisel sebepleri var. ‹ki cephenin genel komu-
tanl›¤› birlik müzakereleri bafllatma karar› ald› ve
kadrolar aras›nda bir tart›flma bafllatt›. Bu süreç
bitmedi, devam ediyor. Daha sonra her iki cephe
referandum karar› ald›. Referandumda yüzde 75
birleflmeden yana ç›kt›. Birleflmenin aceleci olma-
mas› do¤rultusunda bir karar al›nd› ve birleflme
alttan, yan örgütlerden bafllas›n denildi. Yani ilk
baflta temelden bafllayal›m dedik. Ondan sonra da
birlik kongresinin haz›rlan›p, gerçeklefltirilmesi

öngörüldü. Arada da üç ayda bir toplanacak sü-
reklilefltirilmifl konferanslar düzenlenecekti. Bu
süreç, 1998’e kadar -8 y›l- sürdü. Ancak yukar›ya
do¤ru ç›k›ld›kça ayr›flma yeniden gündemleflti.

Biz flunu anlad›k ki, tart›flmalar komünizm fik-
rini temel alarak bafllamam›flt›r. Parti merkezleri
Filistin içinde ya da di¤er bölgelerde etkili olup
olamayaca¤› konusunda endifleliydi. Filistin için-
de bu süreç etkili yürütülemedi. Süreç baflar›s›z-
l›kla sonuçland›. 

5. ve 6. kongrede yap›lan tart›flmalarda bulun-
dum, gören bir kifli olarak söylüyorum, orada her-
kes birleflmek istiyor. Kimse birleflmeyi reddetmi-
yor. ‹lk baflta referandumun sonucu var. Ama flu
anda yaflad›¤›m›z gerçekler ve önümüzde hemen
çözemeyece¤imiz sorunlar da var. Her ne kadar

elimizdeki belgeler birleflememenin sebeplerini
gösteriyorsa, ama orman› görmek için içine girme-
miz gerekmiyor, d›flar›dan da görmek gerekiyor.
Biz d›flar›dan göremedi¤imiz için baflar›s›z olduk.
Baz› ayr›nt›lar var, ama bunlar birleflmemek için
bir bahane olamaz. Biz aram›zdaki siyasi taktik
farklardan dolay› baflar›s›z olmad›k. ‹ntifadan›n
stratejik hedeflerinde anlaflm›fl›z. Silahl› mücade-
lede anlaflm›fl›z. Bu kadar ortak sorunlar›m›z varsa
siyasi taktik bir engel olamaz. Biz mücadelenin fle-
killeri bak›m›dan her zaman anlaflm›fl›z, ‹ntifada-
n›n taktikleri üzerine her zaman anlaflm›fl›z. Bazen
bölgedeki istikrars›zl›ktan kaynakl› siyasi taktik-
lerden dolay› ayr›flmam›z var. 

Özellikle Filistin yönetimi ve önceki Fetih, par-
tiler aras›ndaki uçurumlar› büyüt-
mek için elinden geleni yapm›fl.
Lübnan ve Filistin’deki örgütleri-
miz, Filistin yönetiminin bask›s› al-
t›nda kalm›flt›r. Arafat’›n kendi flah-
si tutumu da vard›r birleflmenin en-
gellenmesi yönünde. ‹flte bu konu-
da, özellikle yönetimin rolünü bofla
ç›karamad›k maalesef. Benim görü-
flüme göre en önemli sorun bu.
Ama bu birleflmenin önünde baha-
ne de¤ildir. Bu da afl›labilir. Sekiz
y›ll›k süreç bofla ç›kmamal›d›r. Ay-
r›ca iki cephe aras›nda fanatiklikler
ve tarihi ‘düflmanl›k’lar da var.

‹ki cephe de yurtsever; Arap bir-
li¤inden devrimci gelenekten geli-
yoruz. Halk Cephesi 1962’de kuru-
luflunu ilan etti. Ama o koflullarda-

ki teorik ve siyasal ayr›flmalardan dolay› 1969’da
Demokratik Cephe, Halk Cephesi’nden ayr›ld›.
Bu kadar y›l içinde biriken ‘düflmanl›k’lar›n 8 se-
ne içinde temizlenmesi biraz zordur. Geçmiflin
kötü tecrübesinden dolay› güvensizlikle ve kufl-
kuyla yaklafl›ld› birbirlerine karfl›. ‹ki cephenin de
bu konuda örnekleri vard›r. 

‹ki cephenin iki ayr› program› var. Ortak bir
program oluflturulamad›. ‹ki cephenin kadrolar›
dünyan›n her yerine da¤›lm›fl vaziyette. Teorik
sorunlar fazla tart›fl›lmad›. Herkes önce birlik,
sonra bunlar› çözeriz demifltir. 

Müzakereler kapal› kap›lar ard›nda yaflan›yor-
du. Tart›flmalar fleffaf de¤ildi. Kimse, ne tart›fl›ld›-
¤›n› bilmiyordu. ‹ki tarafta kapal› yürüttü tart›fl-
malar›. Alt yap› oluflturulmadan, yana örgütlerde



birleflme ad›mlar› at›ld›. Örne¤in, müzakerelerde
tart›flmalardan gençlik kollar›n›n birleflme karar›
ç›km›fl ve bir sene içinde birleflmeleri öngörül-
müfl. Ama bu nas›l olacak tart›fl›lmam›flt›.

Bunlar, her iki cephenin iç krizlerinin, yöne-
tim krizlerinin göstergeleridir. Nesnel koflullar,
iki cephenin birleflmesine elveriflliydi. Sonuç ola-
rak süreç bitmedi ama donduruldu.

Yaflad›¤›m›z bu ac› tecrübelerden dolay› örnek
olarak bir ‘evlili¤i’ denedik olmad›. ‹kinci ‘evlili¤i’
yaflad›k olmad›. Çekiniyoruz. Daha önce iki kez
aç›ld› birlik konusu, flimdi herkes korkuyor ko-
nuyu yeniden ayn› konuyu açmaya. Birlik için ka-
rarlar yetmiyor, irade gerekiyor. Demek ki irade
oluflamam›flt›.

O. E. Tamimi: Ac› çekerek söylüyorum, iki
cephenin gelece¤i iradeye ba¤l›d›r. Filistin yöne-
timiyle z›t kutuplarday›z. Filistin yöntiminde El
Fetih’in yerine iflbirlikçi burjuvazi getirilmeye ça-
l›fl›l›yor. Bu büyük bir tehlike. Hamas’›n program›
yayg›nlafl›rsa, daha zor durumda kal›r›z. Bu çok
tehlikeli bir program. FKÖ’nün krizi ‹slamc›lara
hareket alan› açt›. Bunu görmek ve birli¤i yeniden
gündeme almak zorunday›z. Filistin’deki devrim-
ci demokrat çizgideki güçler, halk›n destekleye-
ce¤i önderlikleri bekliyorlar. Bofllu¤u doldura-
mazsak, ki flu anda oldu¤u gibi baflkalar› doldu-
rur. ‹slamc›lar, örgütün gerilemesinden iyi fayda-
land›lar. Özellikle 1990’lar›n bafl›nda yaflanan
sosyalizmin yenilgisi, Filistin üzerinde de çok et-
ki yapt›. ‹ki cephe’nin nezdinde bu somut bir ger-
çektir. FKÖ’nün yaflad›¤› kriz, ‹slamc›lara büyük
bir f›rsat oldu. Biz kabul ediyoruz ki, buna karfl›
duramad›k, hastal›klar›m›z vard›.

W. A. Hani: Gazze’deki ve Bat› fieria’daki iki
cephe aras›nda birisi 2003’te di¤eri 2004’de mü-
zakereler yap›ld›. Orada çok tart›fl›lan iki fley var-
d›: Birincisi, flimdiki yönetimin uygulad›¤› bask›-
lar ve ikincisi, Hamas’›n nereye gitti¤i ve niye bu
kadar geniflledi¤iydi?

Hamas’›n durumu ve yapmak istedikleri ko-
nusunda anlafl›yoruz. Hamas, bizi kendi taraf›na
çekmeye çal›fl›yor. Filistin yönetimi de bizi ters
yönde itmeye çal›fl›yor. Çünkü ilerisi için Ha-
mas’› büyük bir tehlike olarak görüyor. Hamas
bize yanafl›yor, ama yönetim de diyor ki Hamas
sizi keser! Yani bizi korkutuyor Hamas’la. E¤er
iki cephe o bofllu¤u doldurmazsa -ki doldurmak
zorundad›r- onlar, yani yönetim ve Hamas hiçbir
zaman Filistin’i demokratik bir cepheye dönüfltü-

remezler.
Bu yüzden birleflmek zorunday›z. Dünyaya bir

mesaj vermek zorunday›z: Art›k Filistin’de dev-
rimci bir çizgi var! Halk›m›za, devrimci mücade-
leciler sahaya indiler mesaj›n› vermek ve bunu
pratik olarak göstermek zorunday›z. Her iki cep-
henin ortak çal›flmas› ve birleflmesi, ileride olufl-
turulacak Filistin anayasas›n›n ilerici temelini gü-
venceye alacak bir örgütlenme olacakt›r. Tek
umudumuz budur. ‹ki cephe flu anda en az›ndan
güncel sorunlar› çözmek için birlikte çal›flmak
zorundalar. Yolsuzluk, iflbirlikçiler, iflsizlik, fakir-
lik.... Bunlar iki cephenin ortak çal›flmas›yla çö-
zülebilir. Kad›n haklar› sorununu da iki cephe çö-
zebilir. Çünkü birbirimize çok yak›n görüfllerimiz
var. Filistin’i yeniden düzenlemek, ‹ntifaday› sür-
dürmek için grupsal ç›karlar ulusal ç›karlar›n ge-
risinde olmak zorunda. 

Filistin’de özellikle Arafat’›n ve yönetimin yay-
mak istedi¤i bir görüfl var: Lider partiden büyük-
tür. Parti de Filistin sorunundan daha büyüktür. El
Fetih için böyle. Ama bizde böyle de¤il. Biz kesin-
likle FHKC ve FDKC’nin, Habafl ve Hawatme’den
güçlü oldu¤unu düflünüyoruz. Filistin sorunu da
FHKC ve FDKC’den daha güçlüdür. Her ne kadar
öncelik ulusal sorun olsa da, dünya halklar›n›n ç›-
karlar› da Filistin sorunundan daha büyük.

Filistin’deki ilericilerin birleflmesi, bütün dün-
yadaki ilericilere bir mesajd›r. Arap aleminin solu-
nu da, dünya solunu da... Bizim birleflmemiz, flu
anda çok elveriflli koflularda bulunan Arap solu-
nun ve dünya solunun hareketinin geliflimini etki-
leyecektir. Biz birleflemezsek, iki uçlu büyük bir
tehlike var. Uluslararas› güçler Filistin’deki sol
kadrolar›n ve önderlerin tasfiye dilmesi için kap-
saml› sald›r›lar örgütlüyorlar. Özellikle NGO’lar
arac›l›¤›yla. Onlar› emperyalistler destekliyor. fiu
anda Filistin’de 4000 casus örgütü var. ‹ki örgütün
ç›kmazda olmas› NGO’lar› güçlendiriyor. Bu
NGO’lar uluslararas› yard›mlar› al›yor ve da¤›t›-
yorlar. ‹ki cephenin yaflad›¤› kriz ortam›nda,
NGO’lar yard›mlar›yla kadrolar› eritiyor. Biz eko-
nomik bir ç›kmaza girdik ve 3000 kadromuzu
muhafaza edemedik. Mesela biz, bir kadromuza
ayl›k 200 dolar ödüyoruz, NGO’lar 2000 dolar
ödüyor. Yayg›n bir örgütsüzlefltirme var. Devlet
içindeki kadrolar (asker ve polisler dahil)
NGO’lardan para al›yorlar. Mustafa Barguti de sol-
dan tan›nmas›na ra¤men NGO’dand›r. Bu adam
eski komünist partisindendir. Adam solcu ve va-
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tansever olarak biliniyor. ‹liflkilerimiz de var, ama
adam bir yerlere sürüklendi. Bunlara dayanamad›.
Özellikle de Gazze’deki iki cephenin önderli¤i de
onlardan yard›m almak için NGO’yla çal›fl›yorlar.
Çünkü bunlar beyindir. Bu Filistin’de çok yayg›n.
Daha çok yönetici, lider özellikteki kiflilere ‘al pa-
ran› evde otur’ diyerek etkisizlefltiriyorlar. 

Ama biz bütün bunlara karfl›l›k, halk›m›z için
birleflmeyi yeniden gündeme tafl›yoruz. Sadece
biz de¤iliz bunu isteyen, binlerce kifli bunun için
bask› yap›yor bize. E¤er birleflme olursa baz›lar›
bir fleyler kaybedecek, ama genel ç›kar için çok
fley kazanaca¤›z. ‹ki örgütün güçlü oldu¤u dö-
nemlerde baz› Yahudilerle görüflerek baz› haklar›-
m›z› kabul ettirdik. Örne¤in ‹srail’deki demokra-
tik hahamlar diyor ki, ‘Tevratta yer alan topraklar
Filistin de¤il.’ Biz güçlü olursak onlar›n da sesi
oluruz. fiu anda binlerce subay ve pilot diyor ki,
bir halka böyle davranamay›z. Birleflirsek, bizim
gücümüz onlar›n gücüne güç katar.

Marksist leninist komünistler, 1993’te birlefl-
me karar› ald›klar› zaman, birincisi irade, ikincisi
de esneklik çok belirleyici olmufltu.

Biz sizden ald›¤›m›z deneyim ve tecrübeleri
üst düzey arkadafllara iletece¤iz. Bir ders ald›k siz-
den, ö¤rendik. Biz sizin tarihi belgelerinizden fay-
dalanmak isteriz. Mesela bizim birleflme giriflim-
lerimizde, flu sorunlar ç›kt›; Genel sekreter kim
olacak, partinin ismi ne olacak. Çok düzeysiz so-
rular gelebilir size, ama kal›nt›lar›n halen devam
etti¤ini gösteriyor bunlar.

Temel kadrolar içinde bu birlik çal›flmala-
r›nda hiç kimse karfl› ç›kmad› m›?

O. E. Tamimi: Hay›r. Hiç kimse karfl› ç›kmad›.

Peki bu normal mi?
O. E. Tamimi: ‹lk önce flunu belirteyim, yol-

dafl›m›n verdi¤i cevaplara aynen kat›l›yorum. ‹ki
cephenin sorunlar›, birleflemenin sebepleri, iki
cephenin grupsal kal›nt›lar›ndan kaynaklan›yor.
‹kisinin konumu birleflme için yeterince olgun-
laflmam›fl. Son birleflme deneyiminde aceleci baz›
kararlar ald›¤›m›z ve iyi çal›fl›lmad›¤› kanaatinde-
yim. Örne¤in bir karar ç›kt› kongreden, bir tane
gençlik kollar› olsun, yani gençlik kollar› birlefl-
sin denildi. Ama oturup tart›flt›¤›m›z zaman görü-
yoruz ki, karar›n› alm›fl›z, ama karar üzerine ko-
nuflmam›fl›z. Ondan sonra ne oldu? Ne olacak,
belli de¤il! Bence bütün koflullar haz›r birleflmek
için. Ve e¤er birleflilirse bütün Filistin halk›na ca-
zip hale gelebilirler. Özellikle iki cephenin içinde
büyük bir özveri gerekiyor birleflmek için. Sizin
önerdi¤iniz bütün birleflme tecrübeniz gerçekten
önemli ve dünyaya önerilmeye sayg› de¤er bir
tecrübedir. Sayg› duyuyoruz, örnek al›nabilecek
bir tecrübe. 

‹ki cephenin birleflmesinin kap›lar› halen aç›k-
t›r. Gidip her iki cephenin kadrolar›yla, önderli-
¤iyle görüflmeler yapaca¤›z. Son birleflme girifli-
minden bu yana geçen 8 senede, iki cephe aras›n-
da biriken düflmanl›klar gitmemifl. O yüzden zor-
luklar yafl›yoruz n



So¤uk Savafl bitiminden bafllayarak politik isla-
mi ak›mlarda iki geliflme belirgin olarak dikkat
çekti. Biri, Lübnan ve Filistin’deki islami örgütlerin
ABD destekli ‹srail savafl makinesine karfl› savafl›
gelifltirmeleri, di¤eri de 1991 Körfez Savafl›’ndan
sonra kuklalar›n›n iktidarda oldu¤u ‹slam ülkeleri-
ni askeri üsleri haline getiren ABD’ye karfl› El Ka-
ide’nin askeri eylemleri gelifltirmesidir. fiimdi ise,
ABD iflgali alt›ndaki Irak’ta silahl› direniflteki bafll›-
ca güçlerden birisidir politik islamc›lar. 

Müslüman ülkelerde artan ABD hakimiyeti ve
emperyalist hegemonyaya karfl›, milliyetçi hareket-
ler, hemen bütünüyle uzlaflma ve iflbirli¤i hatt›na
girdiler. Politik islamc› ak›mlar›n büyük ço¤unlu-
¤u ise popüler deyimle “›l›ml› islam”c›l›kta karar
k›larak ABD’yle uzlama-iflbirli¤i yolunu tutarken,
bir bölüm islamc› örgüt ise ABD’ye karfl› eylem çiz-
gisi aç›s›ndan radikal yönde ilerliyor. Özellikle de
Irak’ta ABD iflgaline karfl› silahl› direniflin bafll›ca
ak›mlar›ndan birisidir radikal islamc›lar. (IKP,
Irak’ta Direnifl, Teoride Do¤rultu sy.16 sf.42)

Bütün bunlar politik islamc› ak›mlar›n analizini
ve izlenecek politikalar›n gelifltirilmesini baflta böl-
ge olmak üzere dünya iflçi s›n›f› hareketi, devrimci
ve komünist hareketin ivedi görevleri aras›na ko-
yuyor.

GGeeççmmiiflfl  ddöönneemmddee  iissllaammii  ggeerriicciilliikk
bbaatt››ll››  eemmppeerryyaalliizzmmiinn  yyeeddee¤¤iiyyddii

20. yüzy›l›n bafllang›ç y›llar›nda emperyalist ifl-
gallere karfl› islami ideolojiyle mücadele eden hare-
ketler ç›km›flsa da, bunlar bütün içinde k›smi ve
arizi kalm›fllard›r. S›n›rl› antiemperyalist rol oyna-
yan bu hareketlerden istikrarl› örgütlenme içinde
olanlar, süreç içinde ya karfl›devrim saf›na geçtiler,
ya emperyalizmle uzlaflt›lar ya da iflbirli¤ine giriflti-
ler. Örne¤in Endenozya’daki Serekat ‹slam gibi.
20. yüzy›l›n bafl›nda komünistlerle ittifak içinde
antisömürgeci olan bu islami örgüt, sonraki on y›l-
larda karfl› devrim saf›nda yer alm›fl, 1960’l› y›llar-
da da ABD emperyalizmi ve Suharto faflist diktatör-
lü¤ünün, komünistlere ve halka karfl› kanl› katli-
amlar›n›n suç orta¤› olmufltur. fieyhlere dayanan
ve örne¤in yüzy›l›n bafl›nda emperyalizme ya da
Rus Çarl›¤›’na ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na karfl›
Arap, Kürt , Türk ve di¤er müslüman halklar›n
milliyetçili¤iyle ortaya ç›kan politik islami hareket-
ler ise, bir süre sonra emperyalizmle uzlaflma, ifl-
birli¤i çizgisine girmifllerdir. Vahabilerin ve Hafli-
milerin, mücadeleye girifltikleri Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u’na karfl›, 1. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’n-
da rakip emperyalist blokun lideri olan ‹ngiliz em-
peryalizminin iflbirlikçisi olmalar› buna örnektir.
Ya da Hindistan’›n sömürgecili¤e karfl› mücadelesi
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sürecinde, yüzy›l›n bafl›nda alt kastlardan müslü-
man din adamlar›ndan antiemperyalist ve komü-
nist kifliler (Bolflevik devriminin etkisi, Hindistan
alt k›tas›nda bile muazzamd›. Devrimin ilk y›llar›n-
da Maulana Obaid-u-‹lah Sindhi (Mevlana Ubey-
dullah Sindhi), Lenin’i görmek için Sovyetler Birli-
¤i’ne gitti. 1924’te, baflka bir din adam› Maulana
Hasrat Mohane (Mevlana Hasret Mohani, Hindis-
tan Komünist Partisi’nin genel sekreteri oldu.) ç›k-
m›flt›r, ama 1948’den sonra, politik islamc› hare-
ketler, pro-ingiliz bir politik çizgide Pakistan’›n
kuruluflunda rol oynam›fl, emperyalizm iflbirlikçisi
gericili¤i temsil etmifllerdir. 

Bunun d›fl›nda, geleneksel islami kurum ve si-
yasi hareketler, do¤rudan politik örgütlenmeler
olarak ortaya ç›kan islami hareketler, emperyalizm
ve proleter devrimleri ça¤›nda, genel olarak, em-
peryalizmle iflbirli¤i ya da uzlaflma çizgisinde ol-
mufllard›r. 

Samir Amin’in vurgulad›¤› gibi, günümüz poli-
tik islami hareketleri, ‹ngiliz emperyalizminin tefl-
vikiyle ortaya ç›kt›lar:

“Modern Politik ‹slam, Hindistan’daki ‹ngiliz
sömürgecili¤ine hizmet eden oryantalistler taraf›n-
dan icat edildi ve Pakistan’da Mawdudi taraf›ndan
gelifltirildi.”(Politik ‹slam)

2. Emperyalist Paylafl›m Savafl› sonras›nda isla-

mi hareketler, emperyalist dünyan›n egemenli¤ini
ele geçiren ABD emperyalizminin sosyalist ülkele-
re ve halklara karfl› yürüttü¤ü So¤uk Savafl’ta, Yeflil
Kuflak Stratejisi’nin arac› olarak gelifltirildiler ve
kullan›ld›lar. ABD, hegomonik hedefleri aras›nda
tayin edici yer tutan Ortado¤u’da Arap burjuva
milliyetçili¤ine karfl› da, politik islamc› hareketleri
kulland›. Koflullardaki farkl›l›¤› dikkate alarak, ‹n-
gilizlerin Hindistan’da politik islam› kullanmas›n›n
bir benzerini ABD, Ortado¤u’da Arap burjuva mil-
liyetçili¤ine karfl›, Endenozya’da burjuva demokrat
Sukarno’ya (ve elbette komünistlere) karfl› uygula-
d›. Hatta, kendisine pürüz ç›karan Butto iktidar›n›
askeri faflist darbeyle deviren ABD, Pakistan’da po-
litik islam› de¤iflik derecelerde, faflist darbenin
müttefiki ve sivil vurucu gücü olarak kulland›. 

Bütün bir So¤uk Savafl süreci boyunca ABD,
emperyalist dünyan›n lideri olarak, Ortado¤u ve
müslüman ülkelerde, iflçi s›n›f›, emekçi halk hare-
keti, komünist ve devrimci harekete karfl› politik
islam›, vurucu güç ve dalgak›ran olarak kulland›.
Bunun özellikle sosyalist Sovyetler Birli¤i’ne karfl›
yans›yan formu ise, Yeflil Kuflak Stratejisi’ydi. 

Bu dönemde, baflta Arap ülkeleri olmak üzere,
Sovyetler Birli¤i içindeki müslüman ülkelerde,
Türkiye, Afganistan ve Güney Asya’daki müslü-
man ülkelerde, bütün ak›mlar›yla politik islamc›
hareketleri mali bak›mdan destekleyen, örgütlen-
melerini sa¤layan bafll›ca güçler, ABD’nin bölgede-
ki kuklas› Suudi otokrasisi ve Arap-Amerikan pet-
rol tekelleri oldu. CIA ve Suudi istihbarat örgütü
ile Pakistan istihbarat örgütü, So¤uk Savafl sürecin-
de, islami gericileri do¤rudan örgütlendirdiler ve
yayd›lar. Geleneksel islami tarikatlar› yayd›lar, isla-
mi partileri gelifltirdiler, Müslüman Kardefller ve
bugünün di¤er islamc› hareketlerini do¤rudan kur-
dular veya beslediler. Türkiye ve K. Kürdistan’daki
politik islam›n baflat rolü de, ABD’ci vurucu güç ve
dalgak›ran rolü oldu. 

ABD, bu politikas›n›, sosyalizmden kapitalizme
geri dönüfl yapan ve dünyada ABD’ye karfl› iniflli ç›-
k›fll› tarzda politik askeri hegemonya mücadelesine
giren sosyal emperyalist SB’ye karfl› da sürdürdü. 

Bu süreç boyunca, baflat olarak ABD’ci gerici rol
oynayan politik islamc› hareketlerin yan›s›ra, az sa-
y›da politik islamc› lider ve örgüt, antiemperyalist
ifllev gördüler. Bunlardan, ideolojik olarak islami
bir renk tafl›sa da esasen politik islamc› çizgiye sa-
hip olmayan Moro Ulusal kurtulufl Cephesi (Fili-
pinler’deki) ve ‹ran’da Halk›n Mücahitleri örnek
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verilebilirler. 
Konuya iliflkin tipik

örnekler ise, Güney Lüb-
nan’da örgütlü bulunan
Hizbullah ile Filistin’deki
Hamas örgütleridir. Bun-
lar, etkin olarak 80’li y›llar
içinde ortaya ç›kt›lar ve
ABD deste¤indeki siyonist
‹srail iflgaline karfl› müca-
dele içinde, ayn› zamanda
ABD karfl›t› bir rol oynad›-
lar. Bunlar, nesnel olarak
belirli s›n›rl›l›¤› olan an-
tiemperyalist ilerici bir ni-
telik tafl›rlar. Nitekim böy-
le oldu¤u için de, ideolo-
jik olarak esasen antiko-
münist ve dini köktenci
olmalar›na ra¤men, laik
yurtsever ve sosyalizmden
etkilenen devrimci güçle-
re karfl› sald›rgan bir tav›r içine girmiyorlar. 

YYeennii  uulluussllaarraarraass››  kkooflfluullllaarrddaa  yyooll
aayyrr››mm››

1998’de bafl›n› El Kaide’nin çekti¤i baz› pan-is-
lamist örgütler, ABD askeri güçlerinin müslüman
ülkelerden çekilmemesine tepki olarak, ABD güç-
lerine karfl› eylem karar› ald›lar. Oysa bu örgütler,
1991 Körfez Savafl›’nda bile, ABD’nin iflgaline karfl›
ç›kmam›fllard›. Hatta bunlara Afganistan’da konufl-
lanma izni veren Taliban iktidar›n› da ABD emper-
yalizmi Pakistan gericili¤i eliyle kurmufltu

Bafl›n› El Kaide’nin çekti¤i bu pan-islamist ör-
gütler, gerçekte ideolojik söylemlerinin gere¤i ola-
rak, ABD askerinin müslüman ülkelerden, özellik-
le “kutsal mekanlardan” çekilmesi gerekti¤ini ileri
sürdüler ve bu do¤rultuda hareket ederek ABD’ye
cihat ilan ettiler. Kuflkusuz yaln›zca bu nedenle de
olsa söz konusu panislamist örgütlerin ABD’ye ci-
hat ilan etmeleri, ABD karfl›t› haline geldiklerini,
emperyalist dünyan›n egemen gücüyle çat›flmaya,
ona darbe indirmeye bafllad›klar›n› gösterir. 

Nitekim cihat ilan›ndan sonra, söz konusu pan-
islamist örgütler, Sudan, Suudi Arabistan ve Ye-
men’de askeri hedefler baflta gelmek üzere, ABD
güçlerine karfl› radikal silahl› eylemler gerçeklefltir-
diler. 11 Eylül 2001’de ünlü ‹kiz Kuleler ve Penta-
gon’a yap›lan eylem dönüm noktas› oldu. Daha ön-
ce Sudan’da ilaç fabrikas›n› bombalama vb. gibi sal-

d›r›larla yetinen ve bu örgüt-
leri yine de kendisiyle uzlafl-
t›rmaya ve kendisine yöne-
lik eylemlerden vazgeçirme-
ye çal›flan ABD emperyalist-
leri, 11 Eylül’den sonra,
dünya egemenli¤i için s›n›r-
s›z sald›rganl›k stratejisi efl-
li¤inde, bu pan-islamist ör-
gütleri de bafl hedefi ilan et-
ti. Politik islam›, popüler de-
yimle “›l›ml› islam” içinde,
ABD iflbirlikçili¤inde “stabi-
lize” etme politikas›na geçti. 

ABD’nin “yeflil kuflak”
politikas›ndan “›l›ml› islam”
politikas›na geçmesi, El Ka-
ide ve izleyicisi örgütlerin,
ABD iflbirlikçili¤inden kar-
fl›tl›¤›na geçmeleri, öncelikle
1990’l› y›llara girerken,
SB’nin çöküflü ve dünya dev-

rim hareketinin dip noktaya gerileyifliyle belirle-
nen yeni uluslararas› koflullarla ilgilidir. ABD bu
koflullarda, art›k radikal islami gericili¤e ihtiyaç
duymuyordu. ‹kincisi, islami gericili¤in bir bölü-
mü, ideolojik söylemine uygun davranarak, ABD
askerlerinin “kutsal mekanlar”› terketmesini talep
ediyordu. Bu koflullarda, politik islam büyük ço-
¤unlu¤uyla, ABD’nin dünya hegemonyas›n›n iflbir-
likçili¤inde karar k›lar ve “›l›ml› islam” kulvar›nda
yürürken, küçük bir bölümü ABD karfl›tl›¤›na yö-
neliyordu. 

Afganistan ve Irak iflgalleriyle birlikte bu yol
ayr›m› daha da keskinleflti. Örne¤in, ‹ran mollala-
r›na yak›n olan ve ABD karfl›t› bir pozisyonda yer
alan Irak ‹slam Devrimi Konseyi (El Hekim lider-
li¤indeki örgüt) ABD iflgalinin zaferinden sonra
‹ran mollalar›n›n da teflvikiyle ABD’nin kukla
Irak rejimi içinde yer al›rken, Selefiler içinde mü-
talaa edilen islamc› örgütler, ABD iflgaline karfl›,
silahl› direnifli en önde yükselten güç haline gel-
diler. Ya da, Türkiye’deki islamc› gericiler, anti-
emperyalist söylemlerine ra¤men, bafll›ca olarak,
alevilere, ayd›nlara karfl› eylem koyar, birahanele-
re sald›rmakla yetenirken, ‹ngiliz Konsoloslu¤u
ve HSBC bombalamalar›nda görüldü¤ü gibi, ABD
ve ‹ngiliz hedeflerine yönelen örgütlenmeler orta-
ya ç›kmaya bafllad›. *

Bugün ABD emperyalizminin emperyalist dün-
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ya hegemonyas›n› elinde
tutma ve rakiplerine ve
halklara karfl› pekifltirme
stratejisinde, enerji kay-
naklar› deposu olan Orta-
do¤u ve Kafkasya-Orta As-
ya üzerine odaklanmas›,
askeri iflgallerini bu bölge-
de yo¤unlaflt›rmas›, büyük
ço¤unlu¤uyla müslüman
inançtan halklar›n yaflad›¤›
bölgede politik islam› kaç›-
n›lmaz olarak keskin bir
yol ayr›m›na sokacakt›.
Dahas› politik islam için-
de, ABD iflbirlikçisi islami
gericilik karfl›s›nda kaç›-
n›lmaz olarak ABD karfl›t›
islamc› hareketin oluflma-
s›na da yol açacakt›. Bunla-
r›n bir bölümünün ifllevi
biten radikal islamc› hare-
ketlerden gelmesi, ya da
buradan gelen El Kaide gi-
bi örgütlerin ABD karfl›t› islamc› hareketlerin önü-
nü açmas› yoluyla, bu türden hareketlerin geliflme-
si sürecin pratik biçimleridir. Ama süreçle birlikte
belirginleflen yön ise, panislamist ideolojik gerici
bak›fl aç›s›na sahip olmalar›na ra¤men politik aç›-
dan ABD karfl›t› islamc› hareketlerin ortaya ç›kma-
s›d›r. Bu hareketler, Irak iflgaline karfl› direniflin ka-
n›tlad›¤› gibi, ABD-‹ngiliz emperyalist sald›rganl›-
¤›na karfl› öfke duyan müslüman inançtan halkla-
r›n ezilen kesimlerinin öfkelerini de saflar›na çeke-
rek, kitle dayanaklar›n› ve güçlerini büyütüyorlar.
Dünyada devrim dalgas›n›n yükselifle geçmekte
zorland›¤› ve özellikle müslüman ülkelerde dev-
rimci-komünist hareketin zay›f oldu¤u bugünün
koflullar›nda, müslüman inançtan halklar›n öfkesi-
nin önemli bir bölümünü toplayacaklar› da görülü-
yor. Süreç ilerledikçe, ifllevsel tasfiyeye tepki ref-
leksiyle, ABD karfl›tl›¤› çizgisi birbirinden ayr›fla-
cak, ikinciler daha belirgin olarak ortaya ç›kacak-
t›r. 

Böylece politik islami hareket içinde, büyük ço-
¤unlu¤u –AKP örne¤indeki gibi- ABD’cilikte
(ABD’nin ipine daha çok sar›lacak ölçüde iflbirlik-
çilikte) karar k›larken, bir bölümü ABD karfl›tl›¤›n-
da karar k›lacakt›r. Olmakta olan da budur. 

Politik islam›n büyük ço¤unlu¤unun ABD’cilik-

te ve emperyalizm iflbirlikçi-
li¤inde daha kararl›ca yer al-
mas›n›n maddi koflullar› da
bugün daha çok artm›flt›r.
Türkiye, ‹ran, Pakistan, M›-
s›r, Endonezya ve Malezya gi-
bi ülkeler, kapitalist geliflimi
ve emperyalist sistemle en-
tegrasyonu ileri düzeyde olan
yeni sömürge ülkelerdir. Ve
bu ülkelerde, burjuvazinin
yaln›zca burjuva laisizmi çiz-
gisindeki bölükleri de¤il, po-
litik islamc› bölükleri de, bu
ayn› süreç içindedir. ‹slamc›
burjuva bölükler, iktisaden
büyüdüler ve bugün ABD ifl-
birlikçili¤ine gidiyor olmala-
r›n›n nedeni yaln›zca geçmifl-
te ideo-politik nedenle
ABD’ci olmalar›ndan gelmi-
yor, iktisadi büyümeleri ve
emperyalist kapitalizmle en-
tegrasyon da “›l›ml› islam”

kulvar›na demir atmalar›n› koflulluyor. Türkiye’de
Ülker’in, islami renkte bir sermaye grubu olarak
NATO ‹stanbul zirvesinin finansörü olmas› bunun
tipik ve çarp›c› örne¤idir. 

‹slamc› büyük sermaye ve politik temsilcileri
içinde, Mahatir Muhammet gibilerinin, geçmiflte
ABD uflakl›¤› yaparken bugün ABD ve emperya-
lizm karfl›t› demagoji yapar pozisyona geçmesi,
ekonomik krizin yol açt›¤› y›k›m koflullar›yla ba¤-
lant›l›d›r. Kriz koflullar›nda toplumsal patlamalar›
engellemek için islamc› burjuvazinin bir kanad›
–baflbakan Mahatir Muhammed- kendi ekonomi
bakan› ve taraftarlar›n› günah keçisi yap›p cezalan-
d›rarak, yo¤un bir demagoji eflli¤inde bir hareket
gelifltirerek, Endenozya’dakinin benzeri bir ayak-
lanmay› önlemifl, toplumsal patlamaya gidecek öf-
keyi de bu sayede kendi arkas›na çekmifltir. 

Ya da bugün ABD’nin, Suudi Krall›¤›n› rejim
de¤iflikli¤ine u¤ratmay› dillendiriyor olmas›, ger-
çekte bu ABD kuklas› krall›¤›n, emperyalizmle ça-
t›flmas›ndan de¤il, islam fleriat›na dayanan rejimin
radikal islamc› hareketlerin geliflmesine elveriflli
bir zemin olmas›na karfl› ABD’nin tepkisinden gel-
mektedir.

Gerçekte politik islamc› ak›mlar›n tümünün
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Bugün, baz› troçkizan ak›mlar›n,
özellikle Irak Komünist ‹flçi Partisi
gibi troçkizan bir ak›m›n, “her iki
gericili¤e de karfl› olmak” politi-
kas›, gerçekte kendilerinin, pra-
tikten kopuk bir ayd›n hareketi
olmalar› ve doktrinerizminden

kaynaklan›yor. Dahas›, ABD em-
peryalist iflgaline karfl› silahl› di-
reniflten kaç›nman›n örtüsü rolü-
nü oynuyor. Bugün Irak’ta silahl›
direnifl d›fl›nda, ABD emperyalist
iflgaline karfl› mücadeleyi yükselt-
menin, halklar› seferber etmenin

bir yolu yoktur. 



kapitalizm savunusu içinde olmalar› bir yana bun-
lar›n ezici ço¤unlu¤u neoliberal ekonomik politi-
kalar› savunmaktat›r. Bu nedenle de politik islam-
c› ak›mlar›n büyük k›sm›n›n bugün ABD’ci veya
emperyalizm iflbirlikçisi olmalar›nda flafl›lacak bir
yan yoktur. 

Birçok nedenin yol açt›¤› bir sonuç olarak poli-
tik islamc› ak›mlar›n büyük ço¤unlu¤u, bugün
ABD iflbirlikçili¤inde daha istikrarl› hale gelmifller-
dir. Türkiye’de AKP’nin en sad›k ABD’ci olmas›,
ABD’nin Cezayir’de F‹S’i destekler tav›r tak›nmas›,
Irak’ta fiii islamc› Sistani, El Hekim gibi liderlere
kukla rejim içinde yer verilmesi canl› örnekler ola-
rak gösterilebilir. Keza, ABD’ci Suharto kli¤inin ik-
tidar› halk ayaklanmas›yla tasfiye edildikten sonra
Washington, Endonezya’daki politik islamc› ak›m-
lar› da, burjuva laik partileri de ABD ve emperya-
lizm iflbirli¤inde rejim içinde bir araya getirmekten
geri durmad›. Sudan’da islamc› rejimi kendisinin
çizdi¤i s›n›rlar içinde istikrarl› k›lmaya çal›fl›yor,
ABD. ‹ran’da mollalar rejimi, bir kanad›yla AB’li
emperyalistlerle iflbirli¤i yaparken ve ABD’yle uz-
laflma belirtileri gösterirken, Hatemi kanad› “›l›ml›
islam”c›l›kta karar k›l›yor. 

AABBDD’’yyee  vvee  eemmppeerryyaalliizzmmee  ddaarrbbee
vvuurraann  iissllaammcc››  aakk››mmllaarr

Ancak, bugün, Filistin’de Hamas, Lübnan’da
Hizbullah gibi örgütlerin yan›s›ra, Irak’ta veya bafl-
ka müslüman inançtan halklar›n yaflad›¤› ülkeler-
de, ABD’ye ve di¤er emperyalist hedeflere yönelen
panislamist hareketler, ideolojik aç›dan gerici ol-
malar›na ve geriye gidifli savunmalar›na ra¤men
politik bak›mdan s›n›rl› antiemperyalist rol oyna-
maktad›rlar. 

Bu bak›mdan, bu hareketlerle emperyalist iflga-
le ve siyonizme karfl› Filistin halk›n› desteklemede,
eylemlerde yan yana gelme tutumu ya da ayn› em-
peryalist hedef(ler)e karfl› nesnel olarak yan yana
savaflma prati¤i yanl›fl de¤ildir. Proleter ve emekçi
halk hareketinin, komünist ve devrimci hareketin
bundan kaç›nmamas› gerekir. Bu baflta Irak ve Fi-
listin devrimci hareketleri aç›s›ndan böyledir, ama
koflullardaki de¤ifliklikler dikkate al›narak bölge-
nin ve ülkemiz halklar›n›n, devrimci ve komünist
hareketinin mücadelesi aç›s›ndan da gereklidir.

Bugün, baz› troçkizan ak›mlar›n, özellikle Irak
Komünist ‹flçi Partisi gibi troçkizan bir ak›m›n,
“her iki gericili¤e de karfl› olmak” politikas›, ger-
çekte kendilerinin, pratikten kopuk bir ayd›n hare-
keti olmalar› ve doktrinerizminden kaynaklan›yor.

Dahas›, ABD emperyalist iflgaline karfl› silahl› dire-
niflten kaç›nman›n örtüsü rolünü oynuyor. Bugün
Irak’ta silahl› direnifl d›fl›nda, ABD emperyalist ifl-
galine karfl› mücadeleyi yükseltmenin, halklar› se-
ferber etmenin bir yolu yoktur. Di¤er tüm mücade-
le biçimleri bu mücadeleye tabidir. Nitekim, Baas
milliyetçileri ve radikal islamc› ak›mlar, ABD’nin
kolay askeri zaferini, cesur askeri eylemler süreciy-
le, pirus zaferine dönüfltürdüler ve ABD’nin yenile-
bilece¤ini göstererek, Irak sunni Arap halk›ndan
bafllayarak, flii Arap halk›na yay›lan ve bölgedeki
halklara uzanan ABD’ye karfl› direnifl ümidini yük-
selttiler. “Her iki gericili¤e de karfl›” çizgisindeki
revizyonist IKP lideri Hamid Majit’in vard›¤› durak
ise, ABD’ci kukla rejim içinde yeralmak oldu. 

Ya da Türkiye’de, ayn› “her ikisine de karfl›...”
çizgisindeki reformcular ve oportünistler, ‹ngiliz
emperyalizmine ait hedefleri vuran radikal islamc›
sald›r›lar› protesto etmekten, “fliddete ne kadar
karfl› olduklar›n›” göstermeyi birinci vazife say-
maktan, sinagog bombalamas›n› –ki bizce yanl›fl
bir hedefti– TÜS‹AD’c›lar, faflist rejimin temsilcile-
ri , AKP ve bilumum gericilerle birlikte protesto
eylemlerine kat›lmaktan geri durmayarak, kime
yedeklendiklerini gösterdiler. Generallerin, siyasal
islamla hesaplaflmas›n›n da keskin ifadesi olan 28
fiubat müdahalesini, yararlanma ad›na destekleyen
pragmatist TKP, 2003 Konferans›nda “emperyaliz-
me karfl› mücadele” perspektifi çizerken, politik is-
lamla hiçbir koflul ve flartta emperyalizme karfl› it-
tifak yap›lmamas› gerekti¤ini vurguluyor:

“Emperyalizme karfl› mücadelede dinci hare-
ketlerle ittifak ya da iflbirli¤i Komünistler için söz
konusu olamaz:

......Anti-emperyalist mücadele, genel olarak
sosyalist mücadele ile bir bütünlük oluflturur. Sos-
yalist mücadelede ödünsüz karfl›t olunmas› gere-
ken bir kesim, anti-emperyalist mücadelede her-
hangi bir biçimde yandafl olamaz. Bu ilke, dinci ha-
reketlerin gerçekte ne kadar “anti-emperyalist” ol-
duklar›na iliflkin de¤erlendirmeleri önceleyen bir
ilkedir.”

Kuflkusuz bu, yaln›zca Türkiye ve Kuzey Kür-
distan için de de¤il bölge için söyleniyor. 

Ciddi bir toplumsal hareketin politik öncülü¤ü-
ne soyunmaktan pratikte ›srarla kaçan, yaln›zca
grupçu lafazanl›kla ve propaganda grubu olarak
güç toplamaya çal›flan TKP’nin, antiemperyalist
mücadelede de pratik yüklerin alt›na girmekten
aciz olaca¤› kendisi için anlafl›l›r bir zaaf›. Ama,
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ABD iflgallerinin yafland›¤› bir dönemde ve bölge-
de, politik islamc› ak›mlar›n hiçbiriyle sosyalistle-
rin, emperyalizme karfl› ittifaka girmemesini vur-
gulamak, ciddi bir antiemperyalist mücadeleden
kaçmaktan kaynakland›¤› gibi, bunu sosyalist mü-
cadelede uzlafl›lmamas› gerekti¤i gerekçesine da-
yand›rmak ise, mant›ksal olarak da saçmal›kt›r. O
çok istekle arkas›nda secdeye vard›¤›n›z burjuva
laisist kemalistler, sosyalist mücadelede ödün ve-
rilmesi gereken güçler midir ki, onlarla emperya-
lizme karfl› mücadelede ittifak› reddetmiyorsunuz
da, emperyalizmle çat›flan islami gericilerle redde-
diyorsunuz? Geçmiflte T‹P’li revizyonistlerin, anti-
emperyalist demokratik devrimi reddetmek için
sözde sosyalist devrimi savunmas›, ama pratikte
Ecevit CHP’siyle her türden kuyrukçu ittifaka gire-
bilmesinin s›rr›, parlamentarist çizgiyi gizlemenin
ve güncel devrimci mücadeleden kaçman›n bir ör-
tüsü olarak kullanma yöneliminde yat›yordu.T‹P
art›¤› lafazan TKP’nin tutars›zl›¤›n›n s›rr› da ayn›
g›day› alm›fl olmas›ndan geliyor. 

BBaa¤¤››mmss››zz  ddeevvrriimmccii  ççiizzggiiddee  öözzggüüvveenn
Proletaryan›n öncüsü misyonuna sahip komü-

nist hareket, baflta iflgal alt›ndaki ülkeler gelmek
üzere ve belli farkl›l›klarla ülkemiz, bölge ve di¤er
müslüman inançtan halklar›n yaflad›¤› ülkelerde,
ABD ve emperyalizm iflbirlikçisi politik islam›,
devrimin ve mücadelenin temel düflmanlar› olarak
hedef al›r. Di¤er yandan ABD ve emperyalizme
nesnel olarak darbe vuran, mücadelede halk› de¤il
ABD ve di¤er emperyalistleri hedef alan k›smen an-
tiemperyalist islamc› ak›mlarla ise, geçici ve em-
peryalizme karfl› mücadeleyi ilerleten eylem birlik-
lerine girmekten de kaç›nmaz. 

Pan-islamist ideoloji, tarihsel olarak geri dönüfl
özlemini ifade eder ve gericidir. Pre-kapitalist ege-
men s›n›f ideolojisi oldu¤u gibi, günümüzde de
burjuva s›n›f taraf›ndan kapitalizmin egemenli¤ini
korumada halk kitlelerini yan›ltmak için kullan›l›r,
kullan›l›yor. Bu panislamist partiler için de geçerli-
dir. Ancak, ABD’nin yeni uluslararas› koflullardaki
sald›r› stratejisi nedeniyle ve müslüman halklar›n,
devrimci seçene¤inin zay›fl›¤› koflullar›nda dini ve
milliyetçi geleneksel ideolojilere yönelmesi bir ol-
gudur. Bu nedenle, baz› burjuva ve küçükburjuva
s›n›f kökenli hareketlerin ABD ve emperyalizme
karfl› tepkilerine, dahas› özellikle iflgallere karfl›
mücadelelere girmelerine yol açmaktad›r. Dolay›-
s›yla konjektürel olarak antiemperyalist pan-isla-
mist ve ulusalc› hareketler geliflmektedir. 

Komünistler, bu türden hareketlerle geçici ve
flarta ba¤l› eylem birli¤ini mümkün görseler ya da
nesnel olarak eylemlerde yan yana gelseler de, esa-
sen proleter, emekçi ve ezilen kitleleri, komünist
proletaryan›n ve devrimci antiemperyalizmin etra-
f›nda toplamay› hedeflerler. Panislamist ak›mlar›n,
antiemperyalist mücadeleyi karfl›devrimle sonuç-
land›rma çizgisine karfl› da hegemonya mücadelesi
yürütürler. Panislamist ak›mlar, geçici olarak anti-
emperyalist mücadelelere giriflseler de, burjuva,
küçükburjuva nitelikleri onlar›n emperyalizmle
uzlaflmalar›na elverifllidir. Gerek içsel özellikleri,
gerekse emperyalizmin –Mukteda Sadr örne¤inde
belirtileri görüldü¤ü gibi– uzlaflma manevralar›, bu
hareketleri mücaleyi karfl›devrimle sonland›rmala-
r›na yol açar. Filistin’de Hamas ve ‹slami Cihad, re-
formcu bir burjuva çözümde, kendilerine de ikti-
dardan pay verilmesi koflullar›nda uzlaflmaya aç›k-
l›¤›n› pek çok zaman dillendirmektedir. Antiem-
peryalist niteli¤i olmayan Taliban, son zamanlarda
Pakistan islamc› hareketleri içinde önemli yeri olan
ruhani bir lider arac›l›¤›yla uzlaflmaya çekilmeye
çal›fl›lmaktad›r. Hemen ve kolayca de¤ilse de bu
türden manevralar›n sonuç almas› mümkündür.
Müslüman halklar›n emperyalist iflgallere karfl›
mücadelelerinin antiemperyalist bir devrime dönü-
flerek, toplumsal devrim yönünde ilerlemesinin gü-
vencesi, komünistlerin ve devrimci öncünün, ABD
iflgallerine ve emperyalizme karfl› mücadelelere ba-
flar›l› devrimci önderlik yoluyla, bu hegemonya
mücadelesini kazanmalar›na ba¤l›d›r. Bugün Irak
ve Afganistan’da, hatta Filistin’de, politik islamc›
ak›mlar›n sert bir silahl› direnifl içinde olmalar›na
ra¤men böyledir. Antiemperyalist islamc› hareket-
lerin, bugün ABD’ye, ABD ve ‹srail’in askeri iflgal-
lerine karfl› silahl› direnifli, k›sa vadede, elbette
devrimin geliflmesine yaramaktad›r. Bu bak›mdan
komünist öncüler bu f›rsat› de¤erlendirmekten ge-
ri durmazlar. Ama uzun vadede bu ayn› ak›mlar›n
emperyalizmle uzlaflma potansiyeli nedeniyle he-
gemonya mücadelesini kazanarak devrimi zafere
ulaflt›rmalar› gerekir. Devrimi gelifltirme pratikleri
hegemonyay› kazanmalar›n› güvenceler, hegemon-
yay› kazanmak için mücadeleleri devrimi ve dev-
rimci güç birikimini ilerletir. 

Ayr›ca, pan-islamist ak›mlar, stratejik bak›m-
dan antiemperyalist devrimci de¤illerdir ve söz ko-
nusu nesnel yan yana gelifl ya da eylem birli¤i, asla
stratejik bir özellik kazanmamal›d›r. Bu ‹ran devri-
minin kanl› bir tarzda islami karfl› devrimle sonuç-
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land›r›lmas› deneyiminde yeterince kan›tlanm›flt›r. 
Dahas›, komünist ve devrimci öncünün dikkate

almas› gereken di¤er bir faktör, k›smi ilerici politik
rol oynayan islamc› hareketlerin, komünistlerin,
iflçi ve emekçileri ba¤›ms›zca örgütlemeleri karfl›-
s›nda çok uzun boylu demokratik özelli¤e sahip ol-
mad›klar›d›r. Bu da, hegemonya mücadelesinin zo-
runlulu¤unu ve zaferini haz›rlama görevini öncü-
nün önüne koyar. 

Ayr›ca, ABD iflgali karfl›s›nda s›n›rl› bir antiem-
peryalist tavra sahip bu hareketler, müslüman üm-
metçili¤iyle, müslüman halklar aras›nda milliyetçi
çat›flmalara pek yol açmasalar da, Alevilik, Dürzi-
lik, Nusayrilik vb gibi halk mezheplerine karfl› ge-
rici katliamc› bir niteli¤i –ideolojik nedenle- üret-
meye her zaman aç›kt›rlar. Ayn› zamanda, bölge-
nin ve dünyan›n müslüman olmayan halklar›na
karfl› da ayn› düflmanl›¤› üretmektedirler. Nitekim
eylemlerinde, söz konusu sivil halklar› hedef al-
makta sak›nca görmemeleri de buradan geliyor.
Bu, onlar›n Irak’ta bile de¤iflik inançtan halklar›
birlefltirme yetene¤i gösteremeyece¤ini, dünyada
ise emperyalizme karfl› halklar› birlefltiremeyece¤i-
ni, ama halklar› gerici bo¤azlaflmalara itece¤ini
gösterir. 

Sonuç olarak, bu etkenler, komünist öncüye,
emperyalizme karfl›, ulusal ba¤›ms›zl›¤›n öne ç›kt›-
¤› iflgal alt›ndaki ülkelerde de, antiemperyalist mü-
cadeleyi devrime dönüfltürme ve devrimin kesin
zaferi için, s›n›rl› ilerici rolü olan politik islamc›
hareketlerle geçici eylem birli¤i ve ittifaka girme,
ama stratejik olarak hegemonya mücadelesi yürüt-
me görevleri yüklemektedir. (Ayn› stratejinin bir
benzeri iflgal alt›nda mücadele eden milliyetçi ör-

gütler için de geçerlidir). Daha yüzy›l›n bafl›nda sö-
mürge müslüman halklar›n mücadelesi için Lenin
ve Komintern bu görevi flöyle formüle etmiflti:

“ ...geri ülkelerde din adamlar›, etkin öteki geri-
ci unsurlar ve ortaça¤ unsurlar›yla savafl›m gere¤i-
dir. 

......Avrupa ve Amerika emperyalizmine karfl›
kurtulufl hareketini, hanlar›n, toprak sahiplerinin,
mollalar›n, vb. gücünü art›rma çabas›yla birlefltir-
meye çal›flan panislamc›l›kla savafl gere¤idir” (Vi-
ladimir ‹liç Lenin

Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine
Tezlerin Ön Tasla¤›... (Haziran-Temmuz 1920).

‹slamc› hareketler içinden, ideolojik bak›mdan,
emperyalist kapitalist sisteme karfl› alternatif ve
kurtulufl arayan ak›mlar ç›kmad›. Ç›kma olas›l›¤›
–h›ristiyan kurtulufl teolojisinin bir benzeri– kufl-
kusuz önsel olarak reddedilemez. Ancak geçmifl ta-
rihsel dönemdeki halk dini örnekleri (Karmatiler,
Alevilik, Bedrettinilik, El Hak ) bir yana b›rak›la-
cak olursa, yak›n tarihte ancak çok az say›da dini
lider d›fl›nda böylesi bir ak›m yoktur.**

K›smi antiemperyalist radikal islamc› ak›mla-
r›n varl›¤› ve mücadele gelifltiriyor olmalar›, anti-
emperyalist ifllevlerinin abart›lmas›na ya da ta-
ban-tavan ayr›m› do¤rusundan hareketle, politik
islama karfl› uzlafl›c› yan›lsamalara da yol açmak-
tad›r. Geçmiflte, Frans›z revizyonistlerinden Gra-
udy’nin ideolojik söylemde ifade etti¤i teoriyi, bu-
gün Filistin halk›n›n devrimci mücadelesi içinde
dövüflmüfl Venezuella’l› enternasyonalist devrim-
ci ‹liç Ramirez (‘Çakal’ lakabl› olarak tan›n›yor)
pratik aç›dan dile getirmekte, “devrimci islam”
tezini ortaya atmaktad›r. Buradan da esinlenerek,
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ama esasen iflçi s›n›f› ve
halklardan güncel devrim
ümitsizli¤i nedeniyle, radi-
kal politik islamc› ak›mlara
“devrimci ifllev”, “devrimci
y›k›c›l›k”, dünya devrimi
dalgas›na ön aç›c›l›k rolü
veren çevreler bu yan›lg›ya
düflmektedirler. Yak›n dö-
nemde, Halklar ve Özgür-
lükler Cephesi(HÖC) gibi
devrimci çevreler, islami
inançl› emekçileri kazanma
ad›na türban mücadelesinin
yede¤ine düfltüler. Bunlar
boyutlar› ve içeri¤i biribi-
rinden farkl› olmak kayd›y-
la, söz konusu politik is-
lamc› kesimlerin antiem-
peryalist rolünü abartan,
dolay›s›yla hegemonya mü-
cadelesini zay›flatan bir rol
oynamaktad›r. 

Öte yandan, iflçi ve
emekçi y›¤›nlar›n devrimci-
leflece¤inden ümitsizli¤e
kap›lan, ÖDP ve EMEP gibi
reformcu partiler, bir yan-
dan, sinagog eylemini protestoda, radikal islamc›-
lara karfl› faflist, liberal ve emperyalist gericilikle
yan yana gelirken, di¤er yandan, Filistin halk›n›
destekleme ad›na, Saadet Partisi, ABD’ci katil
A¤ar’›n partisiyle birlikte miting düzenlemekte,
onlara yedeklenmektedirler. Baz› farkl›l›klarla
benzer bir hatay›, Baas milliyetçileri ve anti iflgal-
ci islamc›lara karfl› Irak Komünist Parti-
si’nin(IKP) devrimci kanad› da yap›yor. ABD’yle

uzlaflan ve iflbirli¤ine giren
Hamit Mejit kli¤ine karfl›
bir çizgide devrimci bir yol
tutarak ABD iflgaline karfl›
silahl› direnifl karar› alan
IKP’nin Kadre kanad›, Sad-
dam’›n ABD’yle çat›flmas›n›
“do¤ru tutum” diye alk›flla-
yabiliyor. Ayn› grup, yara-
tan’›n(Allah’›n) varl›¤›n›
kabul etmeyi Marksizmle
ba¤daflt›rmaya çal›fl›yor ve
bunu, özellikle feda eylem-
leriyle ABD’yi flaflk›na çevi-
ren Sallafi (Selefi) islamc›-
lar›n antiemperyalistli¤inin
abart›l› yorumuna dayand›-
r›yor.

Oysa, iflçi s›n›f›m›z ve
halklar›m›z›n, öncü iradede
›srar ve tutarl› devrimci po-
litika ve çabalarla, antiem-
peryalist devrimci mücade-
lesinin geliflece¤ine dev-
rimci inanç ve özgüven
esast›r. Kitlelerle devrimci
bir çizgide buluflman›n ta-
yin edici önem kazand›¤›

bugünün koflullar›nda bunu sonuna de¤in sür-
dürmek, devrimcili¤in öne ç›km›fl temel ölçütü-
dür. Marksist leninist komünistler, kitlelerin dev-
rimcileflece¤ine inanç ve özgüveni yüksekte tuta-
cak, halklar›n ve sosyalizmin temel düflmanlar›y-
la uzlaflmaz devrimci bir çizgide yürüyecekler, ya-
n›s›ra ayn› ilkeyi, geçici yol arkadafllar›na karfl› da
yüksekte tutacaklard›r. n
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K›smi antiemperyalist radikal
islamc› ak›mlar›n varl›¤› ve müca-
dele gelifltiriyor olmalar›, antiem-
peryalist ifllevlerinin abart›lmas›-
na ya da taban- tavan ayr›m›

do¤rusundan hareketle, politik is-
lama karfl› uzlafl›c› yan›lsamalara

da yol açmaktad›r. Geçmiflte,
Frans›z revizyonistlerinden Gra-
udy’nin ideolojik söylemde ifade
etti¤i teoriyi, bugün Filistin halk›-
n›n devrimci mücadelesi içinde

dövüflmüfl Venezuella’l› enternas-
yonalist devrimci ‹liç Ramirez

(‘Çakal’ lakabl› olarak tan›n›yor)
pratik aç›dan dile getirmekte,
“devrimci islam” tezini ortaya

atmaktad›r.

Dipnotlar
*Devletin polis güçleriyle çat›flmaya kontra ifllevi oynam›fl olan Hizbullah da girdi, ancak bu, ABD-‹ngiliz emperyalist he-
deflerine yönelen örgütlerin ifllevinden tamamen farkl›d›r. fiöyle ki, ifllevi bitip tasfiyesine lideri öldürülerek giriflilen Hiz-
bullah bir tepki refleksi olarak bu türden eylemlere giriflmifltir. Bu eylemleri anl›k bir tepkisel refleks oldu¤u gibi, emperya-
lizmi hedefleyen programa da, emperyalist ve faflist hedeflere yönelen program› ve eylemleri de yoktur.

** “ Sudanl› Mahmud Taha kendi ‹slam yorumunda özgürleflme ögesini vurgulayan tek ‹slami ayd›nd›. Hartum otoritele-
ri taraf›ndan düflünceleri nedeniyle ölüme mahkum edildi¤inde, Taha’n›n infaz›, “radikal” ya da “›l›ml›” tek bir ‹slamc› grup
taraf›ndan protesto edilmedi. Kendilerini “‹slami rönesans”la özdefllefltiren ya da bu hareketlerle “diyalog” öneren hiçbir
ayd›n taraf›ndan da savunulmad›. Olay Bat› medyas›nda haber bile olmad›”(S.Amin, Politik ‹slam makalesinden)



NATO karfl›t› savafl›m›n öncü güçleri içinde be-
lirgin olarak ileri f›rlayan kuvvet, marksist leninist
komünistlerdi. Bu olgu, prati¤in verilerinden ana-
liz edilebilece¤i gibi, NATO karfl›t› mücadele gün-
lerinin ard›ndan ç›kan hemen tüm sosyalizm iddi-
al› ak›mlar›n yay›nlar›nda, marksist leninist komü-
nistlerin eylem hatt›n›n temel de¤erlendirme ve
elefltiri konusu yap›larak fiili bir referans haline ge-
tirilmesinden de görülebilir. 

Bu durum, tabii ki, son alt› ay›n tüm temel po-
litik mücadele gündemlerinden taktik baflar›s›zl›k-
larla ayr›lan EMEP’i de hayli rahats›z etti. Yerel se-
çimlerde, ‘Güçbirli¤i’ çat›s› SHP’nin hegemonya
gölgesi alt›nda yaflad›klar› felaket, 1 May›s’ta,
Türk-‹fl a¤alar›n›n kuyru¤unda ve s›n›f›n geri bilin-
cinin pefline tak›larak gittikleri Ça¤layan’da yafla-
d›klar› bozgun ve nihayet NATO karfl›t› mücadele-
de geçifltirmeci ve iddias›z yaklafl›mlar›n›n ürünü
olarak yaflad›klar› siliklik, EMEP’in teorik yay›n or-
gan› Özgürlük Dünyas›’n›n 149. say›s›n›n üçte bi-
rini ‘cömertçe’, marksist leninist komünistlere ay›r-
malar›n› anlafl›l›r k›l›yor.

“Devrimci fiiddet ve Mücadele Biçimleri Üzeri-
ne” bafll›kl› yaz›, tamamen marksist leninist komü-
nist partinin elefltirisine ayr›lm›flt›r. Komünist ön-
cüyü marksizm d›fl› bir kuvvet olarak göstermek
için yazar, Marks, Engels ve Lenin’in bambaflka
ba¤lamlarda formüle ettikleri fikirlerin her birini

birer tafl yaz›ta dönüfltürerek, komünist öncünün
üzerine f›rlat›r. Partiyi ‘soldan’ elefltirme çabas›
içindeki yazar, kendisini oldukça komik durumla-
ra düflürür. 

Neticede bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda yaz›,
derin bir savunma psikolojisini ele verir. Prati¤i
pratikle elefltiremeyenlerin bildik yöntemi, yani
politikaya ideolojiyle yan›t verme çabas›, bu psiko-
lojiyi deflifre eder. EMEP yaz› boyunca savunmada-
d›r. Komünistlerin pratik politik duruflunun bas›n-
c› alt›ndaki bilgiç tak›m› elindeki son kozu oynar:
“Yo, hay›r, bunlar bizden de¤il!” 

ÖÖzzggüürrllüükk  DDüünnyyaass››’’nn››nn  ddeevvrriimmccii  flfliiddddeettii!!
Devrimci fliddet sorununda muhataplar›m›z›n

marksizmden nasiplenmemifl cehaletleri, yaz›n›n
en e¤lenceli bölümüdür. Partinin devrimci fliddeti
mücadelenin di¤er araçlar›yla bütünlük içinde ör-
gütleyip kullanmas›, muhataplar›m›z› köfleye s›k›fl-
t›r›r. Tav›rs›z kalmak mümkün de¤ildir! Fakat dü-
pedüz devrimci bir partinin askeri eylemlerini
“Marksistli¤e” halel getirmeden k›namak, mah-
kum etmek öyle pek de kolay de¤ildir! O vakit so-
run, partinin eylemleri ‘devrimci fliddet’ kapsam›n-
dan ç›kart›larak ‘çözülür’. 

Özgürlük Dünyas› ayn› yaz›da iki farkl› devrim-
ci fliddet tan›m› yap›yor:

“Marksist teoride fliddetin yeri ve rolü, olur ol-

29TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu

Kaba materyalizm,
sosyalizmin kanseridir

– Özgürlük Dünyas› elefltirisi  –



maz fliddet eylemleriyle iliflkisiz olarak, do¤rudan
do¤ruya, nesnel koflullar› olufltu¤unda, kapitalist
toplumun yerine sosyalist toplumu geçirmeye dö-
nük mücadelesiyle, yeterli bilinç ve örgüt düzeyine
ve bütün sömürülen y›¤›nlar› pefline takma u¤rafl›-
n›n baflar›s›na ba¤l› olarak, proletaryan›n, burjuva
devleti zorla/fliddete dayanan devrimle y›karak
proletarya diktatörlü¤ünü kurmaya giriflmesinde-
dir.”

“Devrimci fliddet, tarihin ileri s›n›f› proletarya
ve sömürülen y›¤›nlar›n›n fliddetidir. … Ama kati-
yen iflçi s›n›f› ve sömürülen y›¤›nlardan tecrit edil-
mifl, ya da kendilerini gönüllü olarak tecrit etmifl,
s›n›fa ve mücadelesine uzaktan bakan bombac› ve
‘öncü eylemci’lerin bireysel ve küçük grup teröriz-
miyle de¤il.” 

Birinci tan›m, yaln›zca sosyalist devrim koflulla-
r›ndaki kitle fliddetini devrimci fliddet say›yor.
‹kinci tan›m ise genel olarak sömürülen kitlelerin
fliddetini devrimci fliddet say›yor. Bu ikisi aras›nda-
ki çeliflkiyi çözme görevi kuflkusuz bu saçmal›kla-
r›n yazar›na aittir. Biz ise, tan›mlar›n özü ve ruhuy-
la ilgiliyiz.

ÖD, bu kavramsal hokkabazl›kla, birkaç sorunu
birden çözüyor! Birincisi, devrimci fliddetin iki te-

mel biçiminden birisini, yani devrimci öncünün
dar grup fliddetini devrimci fliddet olmaktan ‘ç›ka-
r›yor’ ve yaln›zca bir biçimini, yani kitle fliddetini
tan›yor. Fakat, ikincisi, kitle fliddetinin ‘devrimcili-
¤ini’ de öyle koflullara ba¤l›yor ki, mesela Okmey-
dan›’ndaki kitle fliddeti devrimci say›lmas›n! Ve ta-
bii, üçüncüsü, ezilen uluslar›n ulusal özgürlük için
uygulad›klar› dar grup veya kitle fliddetini devrim-
ci fliddet tan›m›ndan tümüyle ç›kar›yor, zira ancak
proletarya diktatörlü¤ünü hedefleyen fliddet dev-
rimci olabiliyor!!* Böylece günlük gazete Evren-
sel’e, MLKP’nin, FESK’in, DHKP-C’nin, HPG’nin
vb. eylemlerini “terörizm” olarak tan›mlay›p lanet-
lemek için gerekli teorik temel sa¤lanm›fl oluyor.
Bravo.

Özgürlük Dünyas›, ‘devrimci fliddeti’ keyfince
tan›mlad›ktan sonra s›ra, komünist öncüye bu ze-
min üzerinde hücuma geçmeye gelir. Ve hücum
borusu çal›n›r: “At›l›mc›lar, proletarya diktatörlü-
¤ünü, lafta ne derlerse desinler, benimseyip hedef-
lememektedirler (Allah, Allah! Kimi ikna etmeye
çal›fl›yorlarsa!-TD). Çünkü, öncünün eylemlerinin
yüceltilmesiyle, s›n›f›, sömürülen y›¤›nlar› ve mü-
cadelelerini, daha ileri mücadelelere çekilme ihti-
yac›n› hesaba katmayan ‘öncülük’le proletarya dik-
tatörlü¤ü, en ileri noktas›nda laf düzeyinde öngö-
rülebilir. … Gerçekte devrimci fliddet, bu yakla-
fl›mlarla y›¤›nlar›n mücadelesinin içinden f›flk›r›p
kendine yol açabilmek için, uygun f›rsat ve koflul-
lar› bulamaz ya da bu, engellenip geciktirilir.”

Ve flu müthifl ve çarp›c› öneri: “Nesnel koflulla-
r› oluflacak ayaklanma ve devrime kadar, bütün
mücadele, ayaklanma ve devrim haz›rl›¤› olarak
anlafl›lmal› ve her fley ‘öncünün kendini aflmas›’ tü-
ründen çocukluklara de¤il, y›¤›nlar›n ayaklanmaya
haz›rlanmas›n›n hizmetine koflulmal›d›r.”

“ ‘Kesin savafl’a kadar mücadele, kesin savafl ha-
z›rl›¤›yla sürer.”

Fakat ÖD’nin komünist öncüye hücum etti¤i si-
lahlar kuru s›k›d›r. Özgürlük Dünyas›’n›n sayfala-
r›nda da oldukça e¤reti duruyorlar! Ne günlük ga-
zetesinde, ne kitle ajitasyonu arac›nda, ne kültürel
araçlar›nda, ne de teorik yay›n›nda hat›r› say›l›r bir
sosyalizm ajitasyonu ve propagandas› yürütmeyen,
proletarya diktatörlü¤ünü ise, bizimle yapt›¤› pole-
mikler d›fl›nda a¤z›na bile almayan, hemen tüm
politik ajitasyonunu reformcu program›n›n temeli
haline getirdi¤i “Ba¤›ms›z-demokratik Türkiye”
slogan›na ba¤layan EMEP; tüm ajitasyon ve propa-
gandas›n› sosyalizm alternatifine ba¤layan mark-
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sist leninist komünistleri,
proletarya diktatörlü¤ünü sa-
vunmamakla elefltiriyor! Bir
de utanmadan s›k›lmadan
“kesin savafl haz›rl›¤›” üzeri-
ne konufluyor! 

Buyrun, dinlemeye haz›-
r›z, ne gibi savafl haz›rl›klar›
yürütüyorsunuz? Kimsenin
görmedi¤i, bilmedi¤i askeri
hücreleriniz mi var? Silah m›
depoluyorsunuz? Kitle ey-
lemlerini militanlaflt›rmak,
kitleleri “savafla haz›rlamak”
için ne gibi çal›flmalar›n›z ol-
du? Diyelim, flöyle son 10
y›ll›k tarihinize baksak, kitleleri rejime karfl› dö-
vüfltürmek, çarp›flt›rmak için att›¤›n›z tek bir ad›m
görebilir miyiz mesela? Kitle militanl›¤›n› aç›¤a ç›-
karma olanaklar› ortaya ç›kt›¤›nda, diyelim 1 Ma-
y›s 2004’te veya NATO Zirvesi döneminde, sizin
tavr›n›z ne oldu? Nas›l “haz›rlad›n›z” y›¤›nlar›
ayaklanmaya? ‹flçileri kapitalizmi ve burjuva düze-
ni y›kacak silahl› ayaklanmaya haz›rlamak için tek
sat›r ajitasyon mu yap›yorsunuz? Peki hat›rl›yor
musunuz, Gazi ayaklanmas› zaman›nda ne olmufl-
tu prati¤iniz? 

E¤er gerçek pratik bir haz›rl›k de¤ilse, “ayak-
lanmaya haz›rl›k” bofl sözden, lafazanl›ktan öte bir
fley de¤ildir. Ama sizin durumunuz bundan da va-
him. Çünkü sizin dilinizde “ayaklanmaya haz›rl›k”
laf› gerçekte, uzun vadeli bar›flç›l haz›rl›k stratejisi-
nin makyaj›d›r. Emekçi, ezilen ve sömürülen kitle-
ler baflar›l›-baflar›s›z, binlerle ve onbinlerle, irili
ufakl› pek çok direnifl, sokak çat›flmas›, barikat sa-
vafl›, vb. yaflamadan nas›l olacak da o mahfler günü
geldi¤inde (sizin sözcüklerinizle ‘nesnel koflullar
olufltu¤unda’) birden bire ayaklan›verecek? Ne ol-
du o pek marksist kavray›fl›n›za? Hani kitleler an-
cak kendi öz deneyimleri zemininde e¤itilebilirdi?
NATO karfl›t› mücadelede Okmeydan› direnifli,
düpedüz bir kitle direnifli olarak, ayn› zamanda bir
ayaklanma haz›rl›¤› de¤il midir? Fakat b›rak›n Ok-
meydan›’na gelmeyi, Kad›köy’e getirdi¤iniz kitle-
nin onda birini bile Mecidiyeköy’e tafl›yamad›n›z?
Bu nas›l “savafl haz›rl›¤›”, anlayan varsa bize de an-
lats›n!

Beri yandan, muhataplar›m›z›n, Lenin’in Ko-
mintern üyesi Avrupa komünist partilerine yapt›¤›
uyar›lar› ba¤lam›ndan kopararak, kendi reformist

bak›fl aç›s› u¤runa çarp›tmas›
da dikkat çekicidir. ÖD, Le-
nin’in Ekim Devrimi’nin ar-
d›ndan kurulan ve belirgin
bir uluslararas› devrimci kriz
ortam›nda, genifl kitle çal›fl-
mas›n›n anlam ve önemini
bilince ç›karamayan genç ko-
münist partilere yapt›¤› flu
uyar›y› aktar›r: “Bütün s›n›f,
büyük y›¤›nlar, öncüyü do¤-
rudan do¤ruya destekleme
durumuna gelmedikçe ya da
öncüye karfl› hay›rhah bir ta-
rafs›zl›k tutumunu benimse-
yerek karfl› taraf› destekleme

olas›l›¤› kesin olarak ortadan kalkmad›kça, öncüyü
kesin savafla sürmek sadece bir ahmakl›k olmakla
kalmaz, bir cinayet olur.” Bu al›nt›, ÖD’nin elinde,
‘kesin savafl’ an›ndan önce öncünün devrimci flid-
deti örgütleyip kullanmas›n› ‘yasaklayan’ bir ayet
haline gelir. Ancak, Lenin’in yapt›¤› vurgu aç›kt›r.
Tart›flma, ‘kesin savafl’la ilgilidir ve Marks’›n ‘ayak-
lanmayla oynamamak gerekir’ vurgusuyla paralel-
dir. Bu al›nt›y›, b›rak›n kesin savafl›, ortada henüz
bir öncünün örgütledi¤i bir kent ayaklanmas›, ya
da yerel bir ayaklanma dahi yokken ileri sürmek,
EMEP skolasti¤ine yak›fl›r.

ÖD yazarlar› çareyi Lenin’i tahrif etmekte bu-
lur: Lenin “öncüyü kesin savafla sürmek” derken
ayaklanmay›, burjuvaziyi devirme ve iktidar› alma
giriflimini tart›fl›r, kitleler haz›r de¤ilken ayaklan-
ma yenilgiyle sonuçlanaca¤› içindir ki, cinayet ola-
ca¤› uyar›s›n› yapar. En usta hokkabazlara parma-
¤›n› ›s›rtan ÖD yazarlar› el çabuklu¤u ile her çeflit
silahl› mücadele biçiminin her hangi bir durum da
kullan›m›n› “öncüyü kesin savafla sürmek” olarak
tahrif eder. Böylece fliddetle arzu edilen, bir ayak-
lanma durumu hariç, silahl› mücadele biçimlerinin
kullan›m›n›n teorik olarak reddedilmesi ve pratik
olarak yasaklanmas› sonucuna ulafl›lmaktad›r. Za-
ten ÖD yazarlar›n›n elde etmek istedi¤i de bundan
ibarettir. Marksizm bu u¤urda tahrif edilmektedir!

GGeerriillllaa  ssaavvaaflfl››
Özgürlük Dünyas›, marksist leninist komü-

nistlere az çok ayn› ezberlerin aktar›ld›¤› bir pole-
mik yaz›s›n› 1995 yaz›nda yazm›flt›. “Küçük bur-
juva gürültü gruplar›” kavram›yla reformist lite-
ratürde yerini alan bu yaz›da da ÖD, ayaklanma
ve devrim durumlar› d›fl›nda gerilla mücadelesi-
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nin Marksizm’de yeri olma-
d›¤›na yemin billah ediyor-
du. Aradan geçen 9 y›lda, ez-
berlerinin pek bozulmad›¤›
görülüyor. 

Muhataplar›m›z bizi Le-
nin’in “Partizan Savafl›” ma-
kalesinden pasajlarla mark-
sizm d›fl›, “s›n›f d›fl›” ve “ön-
cü savaflç›” ilan etmeye çal›-
fl›yorlar. Fakat Lenin’in o
makalede, tam da EMEP’in
yöntemiyle düflünen dar ka-
fal›lar› elefltirdi¤inin fark›n-
da de¤iller. Çünkü devrimci
fliddetin pratikte reddi için
Lenin’de elveriflli pasajlar
bulduklar›n› zannediyorlar. 

Lenin bu makaleyi hangi
koflullarda yazm›flt›r? Sosyal
demokrasinin o tarihe kadar
tan›mad›¤› gerilla savafl›n›n
iflçi kitle mücadeleleri içinden do¤du¤u ve iflçi
partizan gruplar›nca uyguland›¤› koflullar alt›nda.
Akselrod, Martov ve Plehanov gibi Menflevikler,
bu yeni mücadele biçimini yads›maya, bunu ser-
serilerin ve anarflistlerin, terörist ve blankistlerin
ifli görmeye, göstermeye çal›fl›yorlar. Lenin ise
“Marksizm hiçbir mücadele biçimini önsel olarak
reddetmez” sözüyle, tam da EMEP gibi, gerçekte
gerilla savafl›n› –lafta ne denirse densin, bizzat
pratikte– ‘önsel olarak’ reddedenlere yan›t veri-
yor. ‹flçi s›n›f›n›n kurtulufl eylemine ba¤lanm›fl,
siyasal kitle mücadelesinin bir ürünü olarak orta-
ya ç›km›fl gerilla savafl›na aç›kça sahip ç›k›yor.
Ortaya ç›kan gerilla (partizan) eylemlerinin ayak-
lanmayla ba¤›n› gösteriyor. Bizim EMEP’li ‘ayak-
lanma teorisi’ uzman› bönlerimiz ise, Lenin’in
yaln›zca ayaklanma koflullar›nda gerilla müfreze-
lerini ve onlar›n eylemlerini tan›d›¤›n› iddia et-
mek üzere bu sözleri kal›plaflt›r›p dayanak yap-
maya çal›fl›yorlar. ÖD yazar›na göre Lenin, ayak-
lanma koflullar›nda gerilla savafl›n› savunmufl,
ama baflkaca koflullarda reddetmifltir. 

Böyle bir iddia, öncelikle, tarihsel gerçekli¤in
tahrifidir. Çünkü Lenin ve Bolfleviklerin, 1905
devrimi s›ras›nda kurduklar› silahl› iflçi müfreze-
leri, devrimin yenilgisinden ve geri çekilmesin-
den sonra da varl›¤›n› ve eylemlerini sürdürmüfl-
tür. “Boyeviki”ler (silahl› müfrezeler), Stalin, Ka-

mo, Krassin gibi profesyonel
devrimciler taraf›ndan yöne-
tilen bombalama, silahl› sal-
d›r› ve kamulaflt›rma eylem-
lerini 1907 gibi, ayaklanma
dalgas›n›n tümüyle geri çe-
kildi¤i gericilik koflullar›nda
da sürdürmüfllerdir. Burada,
Boyeviki’lerin çok say›da ey-
lemi aras›nda, 1907’de Apte-
karski Adas›’nda Baflbakan
Stolipin ve ailesinin oturdu-
¤u eve düzenlenen bombal›
sald›r›y› ve yine ayn› y›l›n 26
Haziran’›ndaki Tiflis kamu-
laflt›rma eylemini özel ola-
rak an›msatmakta fayda var.
Çünkü Lenin’in Boyeviki’le-
ri, 1907’de RSD‹P içinde
Bolfleviklerle Menflevikler
aras›ndaki ideolojik müca-
delenin merkezi konusu du-

rumundad›r. Boyeviki’lerin fliddet eylemleri ve
özellikle Tiflis soygunu, Menflevikleri müthifl hid-
detlendirmifl, Akselrod, Martov’a “E¤er bütün
bunlar do¤ru ise, Bolfleviklerle ayn› partide nas›l
kalabiliriz?” diye yazm›flt›r. Plehanov ise “Bütün
bu ifller öylesine çirkin ki, Bolfleviklerle bütün
iliflkilerimizi kesmenin tam zaman›d›r bizim için”
diyordu. (Aktaran, Her Yönüyle Lenin, David
Shub, sayfa 167-168) Lenin ise, tüm bu sald›r›la-
r› gö¤üsler, eylemleri savunur ve bizzat örgütlen-
mesinin siyasi sorumlulu¤unu üstlenir. Ve flimdi,
EMEP’li menfleviklerimiz Marksist Leninist ko-
münistleri ayaklanma koflullar› olgunlaflmad›¤›
halde silahl› müfrezeler oluflturarak bombal› ey-
lemler yapmay›, silahl› mücadele biçimlerine bafl-
vurmay› savunduklar› için Lenin’e ters düflmekle
suçluyorlar! 

Onlar, Lenin’in gerilla eylemlerini savunarak
derin bir yöntemsel elefltiri yöneltti¤i; mark-
sizm’in had›m edicilerinin siyasi mirasç›lar›d›r.
Ve Lenin’in Partizan Savafl›’ndaki flu sözleri onla-
ra ne kadar da uymaktad›r: “(Gerilla eylemleri
karfl›s›nda, TD.) Anarflizmden, blankizmden, te-
rörizmden, fazlas›yla bir kendine güvenle söz
eden ve bu konuda gençli¤inde ezberledi¤i birta-
k›m cümleleri gülünç, narsistçe bir kendini be-
¤enmifllikle tekrarlayan teorisyenleri ya da sosyal
demokrat (marksist, bn.) gazete yazarlar›n› gör-

32 TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu

Özgürlük Dünyas›, marksist
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dü¤ümde, dünyan›n en devrimci doktrininin böy-
lesine gözden düflürülmesine yüre¤im s›zl›yor.”
Bizim de öyle, Lenin yoldafl!

Narodniklerin, s›n›f mücadelesinden ve iflçi s›-
n›f›n›n kurtulufl savafl›m›ndan kopar›lm›fl ve yal›-
t›lm›fl, dar bir entelektüeller grubunun bireysel
suikastleriyle Çarl›¤› y›kma üzerine kurulu poli-
tik çizgisi, hem Menfleviklerin, hem de Bolflevik-
lerin elefltiri konusuydu. Ama 1905 devrimiyle
birlikte, ‘grup fliddeti’ olgusu, iflçi s›n›f›n›n kurtu-
luflu eylemiyle ba¤l› bir biçimde ortaya ç›k›nca,
Menflevikler, bu fliddeti de Narodniklerin flidde-
tiyle özdefllefltirdiler. “Anarflizm, blankizm, terö-
rizm” üzerine eski ezberlerini tekrarlamaya de-
vam ettiler. Bolflevikler ise, biçim olarak ‘bireysel
fliddet’ ya da ‘grup fliddeti’ kapsam›na giren bu
fliddetin, öz ve içerik olarak yeni bir fley oldu¤u-
nu söylediler. Çünkü art›k bu fliddet bizzat dev-
rimci iflçilerce ve iflçi s›n›f›n›n devrimci partisinin
profesyonel militanlar›nca uygulanmakta ve s›n›-
f›n kurtuluflu davas›na ba¤lanmaktad›r. T›pk›
marksist leninist komünistlerin, bir yandan en
genifl politik kitle çal›flmas›n› yürütüp kendini ifl-
çi emekçi kitleleri içinde kurarken, bir yandan da
iflçi s›n›f›n›n ve tüm ezilenlerin kurtulufl davas›na
ba¤lanm›fl silahl› eylemleri örgütlemesi gibi.

Ama Özgürlük Dünyas› yazarlar›, sosyalizm ve
devrim savafl›mlar› tarihini neden 1905-1917 Rus
devrimleriyle s›n›rl› tutuyorlar? Bulgaristan Ko-
münist Partisi baflar›s›z 1923 ayaklanmas›n›n ar-
d›ndan 1924-1926’da silahl› müfrezeler oluflturup

–ÖD’nin deyifliyle– düpedüz “bireysel terör” ey-
lemleri yapmad› m›? Bulgar komünistlerinin
“monarko-faflist diktatörlü¤e” karfl›, bir yandan
kitle fliddeti, di¤er yandan öncünün dar grup flid-
deti yoluyla yürüttükleri devrimci strateji “s›n›f
d›fl›” ve “öncücü” müydü? 

Devam edelim. 
1927’de ikinci Çin Devrimi’nin yenilgisinin ar-

d›ndan Çin Komünist Partisi, Komintern’in karar
ve direktifleri do¤rultusunda k›r gerilla savafl›n›
bafllatt› ve kentlerle k›rlardaki siyasal kitle çal›fl-
mas› eflli¤inde yürüttü. ÇKP’nin k›r gerilla ordu-
su, Çin Sovyet Cumhuriyeti, Uzun Yürüyüfl, Ja-
pon iflgaline karfl› savafl ve Komintang’la iç savafl
aflamalar›ndan geçerek bir milyon askerlik dev bir
k›z›l orduya dönüfltü, 1949’da zafere yürüdü. 

1940’larda Bulgar komünistleri yine da¤lar›n
yolunu tuttular. Hitler iflbirlikçisi monarko-faflist
diktatörlü¤e karfl› k›r gerillas›n› örgütlediler ve
1944’te iktidar› ele geçirdiler. 

Arnavutluk’ta Komünist Parti, kendisini geril-
la savafl›n›n atefli içinde infla etti ve zafere yürüdü.
Yugoslavya Komünist Partisi’nin önderli¤indeki
partizanlar, Hitler iflgalcilerine karfl› gerilla sava-
fl›yla düzenli ordu savafl›n› birlefltiren büyük bir
mücadele verdiler. Bir yandan da Kral Peter’e ve
burjuva Çetnik çetelerine karfl› savaflt›lar ve
1944’te iktidar› ald›lar. 

Yunanistan’da komünist parti, Alman iflgali al-
t›nda kentlerde kitle fliddetini, k›rda gerilla sava-
fl›n› örgütledi. ELAS’›, yani Ulusal Kurtulufl Ordu-
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su’nu kurdu. Ama dahas› da
var. Alman iflgalcileri yenil-
dikten sonra bu kez de, ifl-
birlikçi burjuvaziye ve Ang-
lo-Amerikan iflgalcilerine
karfl› Demokratik Ordu’yu
kurarak da¤larda savaflt›lar. 

Fransa’da ve ‹talya’da ifl-
galcilere karfl› büyük gerilla
savafllar› verildi. 

‹spanya’da düzenli ordu
savafl›nda 1939’da yenildik-
ten sonra Komünist Parti,
Franko’nun faflist diktatör-
lü¤üne karfl› uzun y›llar bo-
yunca kent gerillas› savafl›m›
yürüttü. 

Alman Komünist Partisi
faflizme karfl› mücadelede
1920’li 30’lu y›llarda milis
örgütlenmesine ve eylemle-
rine baflvurmad› m›?

Vietnam’da Komünist
Parti, önce Frans›z iflgalcile-
rine karfl› büyük bir gerilla
savafl›yla zaferi haz›rlad›. Ard›ndan Güney Viet-
nam’›n iflbirlikçi hükümetine karfl› gerilla savafl›y-
la büyük zaferler elde etti. 1965’ten sonra ise,
Amerikan iflgalcileri gerilla savafl›yla geriletildi,
1975’te düzenli ordu hücumuyla püskürtüldü. 

Küba’da Castro ve Guevara’n›n ‹syanc› Ordu-
su, diktatör Batista’y› kovarak bir demokratik
devrimin gerçeklefltirilmesini sa¤lad›. Arjantin’de
PRT, Uruguay’da Tupamarolar, fiili’de MIR, Boliv-
ya’da ELN iflbirlikçi diktatörlüklere karfl› k›r ve
kent gerilla savafllar› verdiler. Nikaragua’da San-
dinistler gerilla savafl›yla kurduklar› ordular›yla
zafere yürüdüler. El Salvador’da FMLN, Peru’da
Ayd›nl›k Yol, zaferin efli¤inden döndüler. ‹ran’da
Halk›n Fedaileri, Filistin’de FHKC ve FDKC gibi
örnekleri de ekleyelim. 

Gelelim Kuzey Kürdistan’a. 1984’de gerilla ey-
lemleri bafllad›¤›nda Kürdistan’da yaprak k›m›l-
dam›yordu. Öyle de¤il mi? fiimdiki ÖD yazarlar›
o s›rada gerilla eylemlerini mahkum etme yar›fl›-
na girmifl olmal›lar. Ama flimdi biliyoruz, Kuzey
Kürdistan’da Kürt ulusal ayaklanmas›n› haz›rla-
yan iflte o gerilla mücadelesi oldu.

Muhataplar›m›z tüm bu deneyimleri an›msa-
mamay› ye¤lerler. Bu, onlar›n Ekim Devrimi’yle

kurduklar› dar deneyci ve
flabloncu iliflkiyi yans›tt›¤›
kadar, fakat ondan daha çok
20. yüzy›l tarihi içinde ilerle-
dikçe, devrimlerde ve dev-
rim savafl›mlar›nda devrimci
iradenin rolünün belirgin bi-
çimde artm›fl olmas› gerçe¤i-
ne göz kapamak istemelerin-
den ileri gelir. Onlar bu ol-
guya gözlerini kapatmak
için, s›n›f mücadeleleri tari-
hini Ekim’de dondurmay›
ye¤lerler. Fakat düfltükleri
çeliflki çarp›c›d›r. ÖD’nin
kriterlerine vuracak olursak,
20. yüzy›l devrimci savafl›m-
lar›n›n büyük ço¤unlu¤u
“devrimci fliddet” kapsam›na
dahi girmez. Çünkü ço¤un-
lu¤unda devrimci öncünün
grup fliddeti, “nesnel koflul-
lar›n” bir ayaklanma için ha-
z›r olmas›ndan önce, hatta
birçok durumda ortada ciddi

bir kitle savafl›m› yokken bafllat›lm›flt›r. Ço¤unlu-
¤unda gerilla savafl›, devrimi haz›rlaman›n bir
arac› olarak kullan›lm›flt›r. 

Bunlar aras›nda özellikle, ÖD’nin marksist ola-
rak gördü¤ü Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavut-
luk Komünist Partilerinin deneyimlerini, yapt›k-
lar› ‘devrimci fliddet’ tan›m›yla fiilen marksizmin
d›fl›na itmifl olmalar› dikkat çekicidir.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm  ddeevvrriimmcciiddiirr
Parti, 20. yüzy›l›n tüm devrimci savafl›mlar›-

n›n biriktirdi¤i deneyimden ö¤reniyor. Güncel
olarak da, dünyan›n dört bir yan›nda ezilenlerin
yürüttü¤ü mücadelelerden ö¤reniyor. 

O, Bolivya köylülerinden ve Arjantin iflsizle-
rinden yol kesme eylemlerini ö¤reniyor ve NATO
karfl›t› mücadelede bizzat gerçeklefltirerek, ülke-
mizin emekçilerine mal etmeye çal›fl›yor. Keza O,
emperyalist küreselleflme hareketinin deneyimle-
rinden de somut olarak ö¤reniyor. Okmeydan› Si-
bel Yalç›n Park›’nda örgütlenen Direnifl Kamp› ve
keza çat›flmalarda kullan›lan kask, maske vb.
araçlar, bu mücadelelerin aç›¤a ç›kard›¤› biçim-
lerdi. 

Partinin bu enternasyonalist karakterini pole-
mik konusu yapma, emperyalist küreselleflme
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karfl›t› hareketten ö¤renme erdemini “sivil top-
lumculu¤un yans›mas›” olarak elefltirme bahts›z-
l›¤› da vars›n EMEP’in olsun! 

“‘Silah’, ‘bomba’, ‘fliddet’e dayal› terminoloji ve
‘gösteriler’ asl›nda sivil toplumculu¤un örtüsü
durumundad›r. At›l›mc›lar bunu, temel zaaf› s›-
n›f-d›fl›l›¤› ve sivil toplumculuk olan ‘küresellefl-
me karfl›t› hareket’e dizdikleri övgüde ele vermek-
ten de kaç›nmad›lar: ‘Okmeydan› direniflinde aç›-
¤a ç›kan örgütlü haz›rl›k, Avrupa’da emperyalist
küreselleflme karfl›t› hareketin deneyimlerinin de
bir yans›mas›yd›’ (At›l›m, 3 Temmuz) Bolflevik
Partisi’nin, genel olarak uluslararas› komünist ha-
reketin tarihsel deneyimlerinin ‘z›rn›k’ yans›mas›
yok, ama sivil toplumculuk yans›yor.” 

Bu paragraf, EMEP’in ‘belden afla¤› vurma’
yöntemlerini sergiledi¤i kadar, dünya ezilenleri-
nin hareketinden pratik olarak ö¤renme çabas›-
n›n zay›fl›¤›na da iflaret eder. E¤er iflin içinde ezi-
lenlerin fliddeti varsa hele, o mücadelelerden ö¤-
renme, ülkemizin emekçilerine mal etme çabas›
asla söz konusu olamaz EMEP bak›m›ndan. Avru-
pa’daki harekete sivil toplumculu¤un, Arjan-
tin’deki ayaklanmaya ad› konulmam›fl bir anarfliz-
min, Nepal’deki harekete Maoculu¤un, vb. ege-
men oldu¤u gerçe¤i, bu hareketlere sekterce ilgi-
sizli¤in ve kibirli yaklafl›m›n gerekçesi yap›lamaz.
EMEP’in Avrupa’daki emperyalist küreselleflme
karfl›t› harekete sekter yaklafl›m›, di¤er ülkelerin
emekçi ve ezilenlerinin mücadelelerine karfl› ki-
birli yaklafl›m›n›n bir görünümüdür. 

Komünist öncü, ayn› zamanda çeflitli ülkelerin
emekçi, ezilen kitlelerinin ortaya ç›kard›¤› müca-
dele biçimlerini kendi ülkesindeki emekçi kitlele-
rine tafl›yan ve proleter bak›fl aç›s›yla mücadele-
nin hizmetine sokan bir aktar›m kanal›d›r. Her
ülkenin komünist öncüsü, o ülkedeki iflçi s›n›f› ve
ezilenlerin dünyaya aç›lan kap›s›d›r. Komüniz-
min enternasyonal devrimci karakterinin dolays›z
bir sonucudur bu.

Enternasyonalizmden her uzaklaflma refor-
mizm üretir ve enternasyonalizm devrimcidir. 

DDüü¤¤üümm  nnookkttaass››,,  ddeevvrriimmccii  iirraaddee
EMEP örne¤inde bir kez daha görüyoruz ki,

kaba materyalizm, sosyalizmin kanseridir. 20.
yüzy›l devrim deneyimlerinde defalarca tan›k ol-
du¤umuz bu gerçek, EMEP’in devrimci örgüt ge-
lene¤ine dayanan öncel yap›lanmas›ndan ad›m
ad›m koparak bugüne ulaflan seyrinde bir kez da-
ha analiz edilip çözümlenebilir. Biliniyor, kanser,

hücrelerin bozulmas› ve “metamorfoz”a u¤rama-
s›, yani baflkalaflmas› sonucu bafllar ve tüm bün-
yeyi sarar. Kaba materyalizm, yani tarihsel mater-
yalizmin kaderci ve mekanik tarzda kavran›fl›,
marksizmin “metamorfozu” ya da inkar›d›r. Kaba
materyalist, marksizmin idealizme karfl› savundu-
¤u “nesnel etkenin belirleyicili¤i” ilkesini tek
yanl› olarak yüceltir ve tersinden, insan iradesi-
nin tarih üzerindeki etki gücünü küçümser. Böy-
lece diyalekti¤in yerini giderek metafizik almaya
bafllar. Marksist nedensellik ve determinizm, me-
kanik biçimde kavran›r ve nedenlerin sonuçlara
az-çok kendili¤inden biçimde dönüflece¤i kader-
cili¤ine götürür. Kapitalizmin krizi olgunlaflarak
çöküfle götürecektir. Kitlelerin eylemi olgunlafla-
rak ayaklanmaya varacakt›r. Fakat ya devrimci
parti ne yapacakt›r? 

Devrimci koflullar›n haz›rlanmas›nda, düzenin
bunal›m›n›n keskinleflmesinde bilinçli iradi unsu-
run rolü ne olacakt›r? ‹flçi s›n›f› ve ezilen emekçi
s›n›flar›n baflkald›r›ya haz›rlanmas›nda, egemen
s›n›flar aras›ndaki çatlaklar›n politik hamlelerle
derinlefltirilmesinde, kitle hareketinin bir düzey-
den di¤erine s›çrat›lmas›nda, hareketi büyütebile-
cek mücadele biçimlerinin kitlelere mal edilme-
sinde, farkl› toplumsal kuvvetler aras›nda biriken
patlay›c› maddelerin rejimden hesap sorma zemi-
ninde birlefltirilmesinde öncünün rolü ne olacak-
t›r? Kaba materyalist bak›m›ndan tüm bu sorula-
r›n mücadele tarz› olarak pratik yan›t› yoktur. Y›-
¤›nlar›n mücadelesinin kendili¤indenci bir izleyi-
cisi olmakla yetinir. 

Politika ölçütlerine vurdu¤umuzda, kaba ma-
teryalist yöntemin niflanesi, devrimci iradenin ro-
lünün yads›nmas›d›r. Tarihte iradenin rolünün
teoride kabulü, ama pratikte y›¤›nlar›n kendili-
¤inden eylemine bel ba¤lama, kaba materyalizmin
ve mekanik determinizmin tipik özelli¤idir. 

Toplumsal nesnel koflullar›n insan iradesinden
ba¤›ms›z olarak “ayaklanma için” olgunlaflmas›n›
beklemek, kaba materyalizmin EMEP’teki görü-
nümüdür. Bu EMEP’te en aç›k ifadesini, uzun va-
deli bar›flç›l haz›rl›k stratejisi biçiminde bulur. 

Marksist leninist komünistler ise, “devrimi
bekleme” tarz›n›, Birlik devrimiyle somut olarak
aflt›lar. “Devrimi haz›rlama” bak›fl aç›s›na ve hare-
ket tarz›na s›çrad›lar. Devrimin öznesinin, yani
kitlelerin somut olarak örgütlenip devrime haz›r-
lanmas› bak›fl aç›s› yön verdi eylemlerine. Öncü-
nün, iradesiyle önünü açarak ilerlemesi olarak
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formüle ettiler bu çizgiyi. Fakat EMEP oportü-
nistleri, en az›ndan, bu topraklarda en derin izler
b›rakan iki büyük devrimci at›l›m›n –1971 ve
1984– ‘devrimci öncünün kendi iradesiyle önünü
açarak ilerlemesi’nin ürünü oldu¤u üzerine bir
parça dahi olsun düflünme zahmetine girmediler. 

20. yüzy›l devrim deneyimlerinin incelenmesi,
tarih-zaman içinde bugüne do¤ru ilerledikçe, s›-
n›f savafl›ndaki k›z›flmaya paralel olarak devrimin
haz›rlanmas›nda öncünün oynad›¤› iradi rolün gi-
derek daha belirgin hale geldi¤ini ortaya koyar.
Emperyalist kapitalizmin ilerleyen çürümesine
ba¤l› olarak dünyasal nesnel koflullar devrim için
daha fazla olgunlaflt›kça, emperyalist karfl›dev-
rimci irade de giderek daha aktif biçimde kurulu
düzeni savunmaya giriflmifltir. O bak›mdan, ol-
gunlaflan nesnel zemin üzerinde bir devrimin ger-
çekleflmesi, devrimci s›n›f›n öncü, ileri unsurlar›-
n›n kapsaml› bir iradi haz›rl›¤›n› gerektirir. Bu
haz›rl›k, somut olarak, öncü unsurlar›n tek bir
komünist parti içinde birleflmesini, kitlelerin bir
devrimci siyasi ordu olarak örgütlenmesini ve te-
mel toplumsal talepleri do¤rultusunda devrimci
eyleme çekilmesini içerir. Ancak kurulu düzeni
y›kacak somut bir devrimci kuvvet birikimi orta-
ya ç›km›flsa, kapitalizmin çöküflü olanakl› olabi-
lir. 20. yüzy›l içinden bugüne do¤ru ilerledikçe,
bu birikimin az-çok kendili¤inden biçimde ortaya
ç›kmas›n›n olanaklar› bir çizgi halinde zay›flar-
ken, devrimci s›n›f›n öncüsünün iradesine düflen
rol, bir çizgi halinde artm›flt›r. Nesnel etkenin be-
lirleyicili¤i, bu gerçek zemin üzerinde kavranma-
l›d›r. 

Kaba materyalist ise, kapitalizm hakk›nda yap-
t›¤› felaketli öngörüleri, y›¤›nlar›n eyleme geçece-
¤i o büyük günün yaklaflt›¤› biçiminde yorumlar.
Nesnel koflullardaki olgunlaflman›n, kitlelerdeki
huzursuzlu¤u oldu¤u kadar, kurulu düzenin ez-
me çabalar›n› da yo¤unlaflt›raca¤›n› ve dolay›s›yla
devrimci iradenin rolünün de kapsaml›laflmas›
gerekti¤ini görmez. 

Kaba materyalizm, pekala devrimci, komünist
partilerde de görülebilir, ama en derin ve nadide
örnekleri reformist ve giderek parlamentarist par-

tilerde ortaya ç›k›yor. Ama 12 Eylül karfl›s›ndaki
teslimiyetin dölledi¤i ve 1989-90’da D. Avrupa ve
SSCB’de yaflanan gerici olaylar›n tetikledi¤i tasfi-
yecilik, bu kaba materyalist yöntemin bir kanser
gibi önceline de yerleflti¤i için EMEP’in tüm bün-
yesini sarmas›na yol açt›. Ve flimdi art›k o, bir
müminin ahireti beklemesi gibi, “nesnel koflulla-
r›n olgunlaflmas›n›” beklemekte, kendi taban›na
ve iflçi s›n›f›na sürekli sab›r telkin etmektedir. Na-
s›lsa bir gün bu gemi o limana varacak, nesnel ko-
flullar olufltu¤unda iflçi s›n›f› “devrimci fliddeti”
uygulay›p düzeni de¤ifltirecektir!

Muhataplar›m›zla aram›zda “devrimci fliddet”
sorunu üzerine patlak veren ve Birlik devrimin-
den bu yana dönem dönem alevlenerek süren po-
lemik, özü itibariyle devrimci iradenin kavran›fl›-
na iliflkin daha genifl bir tart›flman›n sivri ucudur.
Ayn› sorun, 18 Mart yerel seçimleri ve 1 May›s
2004’te yaflanan tart›flmalar›n da zeminini olufltu-
rur. 

Engels, son mektuplar›ndan birinde kaba ma-
teryalistlerin ekonomik etkene mutlak belirleyici-
lik atfedip, üstyap› ö¤elerinin etkileyici rolünü
yads›malar›n› elefltirerek, “bunlar›n anlad›¤› an-
lamda ben kesinlikle bir marksist de¤ilim”, de-
miflti. Biz de böyle sefil bir “Marksizm” kavray›fl›
taraf›ndan marksizm d›fl› say›lmaktan mutluyuz.
Çünkü oluflturucu mayas›nda devrimci irade bu-
lunan marksist leninist komünist partinin
EMEP’le bambaflka iki “Marksizm” kavray›fl›n›
temsil etmesi, yap›sal nedenlerden dolay›d›r ve
bu, partinin 20. yüzy›l sosyalizm deneyimlerin-
den ders ç›karma, kendini yenileme gücünün de

bir göstergesidir. n

Dipnot
* Bu arada Gündem gazetesindeki yaz›lar›nda küçük
gruplar›n devrimci fliddet eylemlerini yaln›zca ulusal kur-
tulufl mücadeleleri için kabul eden ÖD yazarlar›ndan
Mustafa Yalç›ner’in kula¤›n› ç›nlatmadan geçmeyelim. 
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GGiirriiflfl
Bu deneme; parti sorunsal›n› ‘partiyi düflün-

mek’ ba¤lam›nda ele almay›; parti olgusunu ola-
bildi¤ince engin düflünmeyi ve tarihsel derinli¤i-
ne mümkün mertebe uzanarak kavramay› amaçl›-
yor. Kuflkusuz ‘partiyi düflünmek’ çok kapsaml›
bir konudur. Bir deneme makalesinin s›n›rlar›n›
katbekat aflan böylesi bir konuyu belli boyutlar›y-
la s›n›rl› tart›flmak ve eksik çözümlemek kaç›n›l-
maz bir durumdur. Bu yaz› tüm bu kusurlar›n far-
k›nda olarak partiyi düflünecektir.

Öte yandan partiyi düflünmek, burada esasen
tarihsel bir düflünme/çözümleme olarak ele al›na-
cakt›r. Parti sorunsal›n›n tarihsel ba¤lamda güçlü
kavranmas› ya da araflt›rma konusu yap›lmas›,
güncel parti gerçeklerinin daha iyi anlafl›lmas› ve
ileriye tafl›nmas›nda yarat›c› ve zengin yeni dev-
rimci fikirlerin k›flk›rt›c›s› ve k›v›lc›m› da olabilir
fikri, yaz›n›n as›l amaçlar›ndand›r.

DDüüflflüünnmmeenniinn  nneessnneessii  vvee  öözznneessii::
SSoorruunnssaall  vvee  yyöönntteemm

Felsefi ve pratik olarak bir “fley”i düflünmek, o
“fley”i kendine (kendisi için) sorun etmektir. Bir
konuyu, olguyu, olay› vs. ‘kendine sorun etmek’

tan›mlanm›fl somut sorunla etkin ve s›k› bir ilifl-
kilenifli ifade eder. Bu ayn› biçimde sorun karfl›-
s›nda bir konum al›fl› gösterir. ‘Kendine sorun et-
mek’, öznel olarak bir sorunu sorunsallaflt›rmak
yan anlam›n› da içerir. Bilinen bir “fley”dir. Dü-
flünme, insan›n bir “fley”i kavrama/çözümleme/ta-
n›mlama ve bilgi-fikir haline getirme edimidir.
Dolay›s›yla düflünmenin iki taraf› vard›r: Düflün-
cenin nesnesi ve öznesi... Düflünmenin nesnesi
konusudur; öznesi ise konuyu düflünmenin ve
düflüncenin yöntemidir.

Bir sorunu sorunsallaflt›rmak, her fleyden önce
bir yöntem konusudur ve hangi yöntemle çözüme
kavuflturulaca¤›ndan ba¤›ms›z olarak, sorunu
çözme iddias› ve amac› tafl›r. Nesne karfl›s›nda,
öznenin etkinli¤i ve konumlan›fl› yöntemi olufltu-
rur. Pratik materyalist için konuyu, sorunsallafl-
t›rmak, sorunu praksis yöntemle ele almaktan
baflka bir anlama gelmez. Praksis, diyalektik ma-
teryalizmin toplumsal hayat içindeki edimsel hali
ve arac›d›r.

Praksis düflünce, eyleme içkin düflüncedir.
De¤ifltirmek için/amac›yla yorumlar, çözümler,
düflünür. Sorunu bilinçlice kavramak, bilgiyle
eylemi buluflturarak var olan› de¤ifltirmeye girifl-

37TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu

Partiyi düflünmek



mek, praksis yöntemin özü
ve kendisidir. Praksis, te-
orik-pratik sorunlar› her
sorunun/ konunun özel
alan bilgisi ve yöntemlerini,
praksis ele al›fl tarz›yla bi-
çimlendirir, bilimsellefltirir
ve çözer.

Yöntemleri bulma ve
kullanma becerisi göstere-
bilmek kadar sorunu tan›m-
lamak da önemlidir. Sorun-
sorunsal ayr›m› basit ve
keyfi bir tasnif de¤ildir. Bi-
lakis, sorunu “tam” olarak
tan›mlama, düflünce ve çö-
zümlemeyi bilimsellefltir-
menin unsurlar›ndand›r.

Her basit sorun bir so-
runsal de¤ildir. Baflka bir
anlat›mla, salt öznel yakla-
fl›m/arzu bir sorunu sorun-
sal niteli¤ine terfi ettiremez.
Çözümü bugünden yar›na
veya derhal mümkün olan
pratik ve basit gündelik so-
runlar birer sorunsal say›lmazlar. Çözümü önce-
den bilinen ve sürekli biçimde tekrarlanan pratik
sorunlar bu kümeyi oluflturur.

Bir sorunun sorunsal niteli¤i, tarihsel-top-
lumsal-evrensel boyutlar›ndan ve çözümünün
belli tarihsel süreç ve evreleri kapsayan özellikle-
rinden gelir. Sorunsallar›n temel ay›rt edici özel-
likleri, toplumda ve bilimde çözülen bir proble-
min yeni bir veçhesiyle, yeni bir kapsam ve içe-
rikle karfl›m›za ç›kmas›d›r. ‘Eski sorunlar›n yeni
biçimde karfl›m›za ç›kmas›’ tam da bu olguyu an-
lat›r. Bu anlamda, tarihsel-toplumsal-evrensel ge-
liflme zenginli¤iyle belirmesinden, güncelleflme-
sinden ve gündemleflmesinden söz etti¤imiz bes-
bellidir. Sözgelimi s›n›f, kad›n, din, devlet, ulus,
parti vs. böylesi sorunsallard›r ve konumuz parti
sorunsal›d›r.

PPaarrttii  ssoorruunnssaall››nn››  ddüüflflüünnmmeenniinn
aannllaamm››,,  ss››nn››rrllaarr››,,  yyöönntteemmii

Her fleyden önce, ‘partiyi düflünmek’ kendin-
den anlam› ve ça¤r›fl›mlar›yla parti sorunsal›n›
tüm boyutlar›yla genifl zamanl› bir ba¤lamda te-
orik düflünmeyi ifade eder. ‘Partiyi düflünme’nin
teorik ve pratik iki düzlemi var. Gerçek bilimsel

düflünce, teorik ve pratik
düzlemde ve teorik-pratik
bilginin birli¤iyle kurulur.
Teorik düflünme düzlemi
kendi içinde iki uçludur/bo-
yutludur ve iki bilgi anayolu-
nu bilimsel ifllemin kavfla¤›n-
da buluflturur.

Teorik düflünme ve ana-
liz, tarihsel olanla güncel ola-
n›n koordinatlar›n› belirledi-
¤i bir teorik kosmos düzle-
minde oluflur, hayat bulur.
Teorik kosmos, teorik dü-
flünmenin topografyas›-
d›r/zeminidir. Teorik düflün-
me, bu kosmos içinde tarih-
sel olanla güncel olan›, özel
olanla genel olan›, yerelle ev-
renseli, tikelle tümeli birlefl-
tirir ve kavramsal bir yap›
oluflturur. De¤iflik bilgileri
etkileflime ve iflleme sokarak
organik bir bilgi bütünlü¤ü
kurmaya çal›fl›r.

Teorik düflünme yöntemi,
sorunsal veya olguyu tarihsel gerçekli¤iyle kav-
rar. Bu epistemolojik bir kavramd›r. Bir bilgi oku-
mas›d›r. Epistemolojik ifllem gerçekli¤in tarihsel
bir yeniden okumas› ve çözümlemesini yapar ve
buradan ontolojik alana nüfuz etmeye çal›fl›r.

Ontolojik düflünme ve ifllem tersinden bir ha-
reket izler. Ontolojik alan, prati¤in, somutlu¤un,
gerçekli¤in alan›d›r. Pratik kalk›fl noktas›d›r. Pra-
tikten teoriye do¤ru bir hareket ve iliflkilenmeyi
ifade eder. Pratik referansl› düflünme, ontolojik
olan›n bilgisiyle gelece¤i ve tarihseli diyalektik
ba¤lamda kucaklamaya ve kendi merkezinde/ek-
seninde çözümlemeye tabi tutar.

Teorik-pratik düzlemli düflünsel kosmos ve
düflünme yöntemi, tarihsel olanla güncel olan›n,
epistemolojik bilgiyle ontolojik bilginin, özneyle
nesnenin diyalektik bir örgüsü ve bütünlük iliflki-
sidir. Teorik düflünmek, bilgi, düflünce ve kav-
ramlarla yeni bir kavramsal yap› oluflturmak, ve-
rili bilgiden daha üst bir bilgiye geçifltir. Olgudan
kavrama, bilgiden fikre ulaflma ve geçifl, bir dü-
flünsel soyutlamad›r. Soyutlama ise bir teorik ba-
k›flt›r ve prati¤i daha tam kavramay› amaçlar. Son
çözümlemede teorik düflünmek esas›nda pratik

38 TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu

Komünal toplumda siyaset,
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olarak topluma yabanc›laflan,
d›flsallaflan ve araçsallaflan bir
olgu de¤ildir. Topluma içkin ve
onun do¤al organik unsurudur.
Bir öz yönetim durumunu ifade

eder. Komünal topluluklarda
siyaseti, komün önder-

lerinde/fleflerinde bir öz yöne-
tim iliflkisinin ötesine geçmez
ve bir hiyerarflik iliflki yarat-

maz. Siyaset toplumu yöneten
de¤il, (toplumun üstünde

anlam›nda) toplumun kendini
yönetti¤i araçt›r.



düflünmektir.
Tarihsel ve güncel zaman›n tam merkezine

parti olgusunu koyarak bütünlüklü bir düflünsel
iflleme tabi tutmak kelimenin gerçek anlam›yla
partiyi düflünmektir. ‘Partiyi düflünmek’ tüm bo-
yutlar›yla varolan parti gerçeklikleri ve varl›k bi-
çimleri üzerine, en baflta da komünist parti gerçe-
¤imiz üzerine düflünmeyi vurgular. ‘Partiyi dü-
flünmek’, bilinçli, yo¤un ve yöntemli düflünmek,
partiyi derinden kavramak ve çözümlemeye çal›fl-
makt›r. Ayn› zamanda s›n›f mücadelesi kosmo-
sunda yarat›c› ve kurucu bir politik özne olarak
devrimin öncüsü ve önderi komünist partiyi daha
ileriden kurmak anlam›na gelir. Partiyi sürekli ge-
lifltirip yetkinlefltirecek teorik ve teknik, stratejik
ve taktik, ideolojik ve örgütsel fikirlerin/projeksi-
yonlar›n gelifltirilmesi, partiyi gerçek ve devrimci
anlamda düflünmenin kendisidir.

Teori-politika iliflkisi ancak tarihsellik ve pra-
tik üzerinden kurulabilir. Bu anlamda partiyi dü-
flünmek tarihsel arka plan ve güncel gerçeklik
üzerinden gelifltirilmelidir.

TTaarriihhsseell  eevvrriimmii  iiççiinnddee  ppaarrttii
Parti, s›n›f ve siyasetin çocu¤udur. Tarihe do-

¤uflu, siyasetin s›n›f temeline oturmas›ndan son-
ra, yani s›n›fl› toplumla bafllar. Siyasetin en eski
ifllevi ve anlam› yönetmektir. Yönetmek olgusu
olarak siyaset, ilkel komünal topluluk düzenle-

rinde sürdürülebilir hayat› örgütlemek ve fleyleri
yönetmekte anlam kazan›yordu. Siyaset, komün
topluluklar›n›n bilge ve yetenekli önderlerinden
ve seçilmifl fleflerinde merkezileflen komünal siya-
set/yönetim, toplum yönetimiydi.

Komünal toplumda siyaset, kendini ve fleyleri
yönetmek olarak topluma yabanc›laflan, d›flsalla-
flan ve araçsallaflan bir olgu de¤ildir. Topluma iç-
kin ve onun do¤al organik unsurudur. Bir öz yö-
netim durumunu ifade eder. Komünal topluluk-
larda siyaseti, komün önderlerinde/fleflerinde bir
öz yönetim iliflkisinin ötesine geçmez ve bir hiye-
rarflik iliflki yaratmaz. Siyaset toplumu yöneten
de¤il, (toplumun üstünde anlam›nda) toplumun
kendini yönetti¤i araçt›r.

S›n›fs›z, devletsiz, egemensiz, eflitlikçi ve ko-
lektif mülkiyetle karakterize olan komünal top-
lumda, siyasi partinin do¤mas› imkans›zd›. Üre-
tim tarz› ve ifl bölümü henüz partiyi do¤uracak el-
verifllilik düzeyine ulaflmam›flt›. Partinin etimolo-
jik anlam› dal, bölüm, kol veya parça demektir.
Partinin etimolojik anlam›  üzerinden bir ak›l yü-
rütme ve çözümleme yapt›¤›m›zda, komün toplu-
munun uyumlu bir bütünlük oldu¤u görülür. Ko-
münün do¤al (toplumsal) ifl bölümüyle belirle-
nen ve komün toplumunun yekpare ve uyumlu
olmas›n› bozmayan bölüm/bölünme d›fl›nda bir
dal kol, parça/tabaka vs. yoktu.

Özel mülkiyet ve s›n›fl› toplumun do¤uflu,
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partinin tarihe do¤uflunun
koflullar›n› haz›rlad›. S›n›f
ayn› zamanda ilk parti ola-
rak tarihe do¤du. Toplu-
mun s›n›flara bölünmesi ‘s›-
n›fa karfl› s›n›f’› yani s›n›f
mücadelesini yaratt›. ‘S›n›fa
karfl› s›n›f’, s›n›f ve partinin
bir ve ayn› fley oldu¤u bir
s›n›f mücadelesi gerçe¤ini
anlat›r. Siyasal parti, s›n›f
mücadelesinin politik arac›-
d›r; s›n›f›n kendini bir amaç
do¤rultusunda araçsallaflt›r-
mas› ve ifllevlendirmesidir.
Oysa s›n›f mücadelesi tari-
hin uzun dönemlerinde ‘s›-
n›fa karfl› s›n›f’ olarak do-
lays›z ve ç›plak bir mücade-
le biçiminde geliflti. Her s›-
n›f›n ya da toplumsal taba-
kan›n parti anlam›na içkin
olmas› ve böyle kabul gör-
mesi esprisinin arka plan›
bu olguyla ilgilidir.

S›n›fl› toplum, tarihin ve
eski toplumun menteflesin-
den kopufludur ve uzun insanl›k tarihinin yeni
bir yön kazanmas›na ve eksen kaymas›na iflaret
eder. Bu, do¤al toplumun siyasal topluma, s›n›fs›z
toplumun s›n›fl› topluma geçiflinden baflka bir fley
de¤ildir. S›n›fl› toplum, siyasetin toplumun ken-
dini ve fleyleri yönetti¤i bir olgu olmaktan ç›kt›¤›,
bir s›n›f›n öteki üzerinde zora dayal› egemenli¤in
iktidarsal yönetim biçimi haline geldi¤i ça¤d›r. 

S›n›fl› toplum tarihi, eski siyaseti kökünden
de¤ifltirir. Siyasetin yönetme niteli¤ine/ifllevine
ikinci bir boyut daha katar ve as›l niteli¤ini de
bu boyut belirlemeye bafllar. Bu, zora dayal› ege-
menlikten baflka bir fley de¤ildir. Devlet, s›n›fl›
toplumun bu gerçe¤ini, zora dayal› egemenlikle
yönetme gerçe¤ini simgeler. S›n›f egemenli¤i,
zor, tahakküm, hiyerarfli ve sömürü üzerine
yükselir ve bunlar›n hepsi özel mülkiyetin ve
egemen s›n›f›n/zümrenin kutsiyetiyle taçlanm›fl
olarak devlet flemsiyesi alt›nda toplan›r. Bu yüz-
den s›n›fl› toplumun ürünü olan devlet, siyase-
tin merkezidir.

KKöölleeccii  ttoopplluummddaa  ppaarrttii
Köleci egemenlik, komünal toplumu y›kt› ve

yerine köle sapihlerinin dü-
zenini kurdu. Komünal yö-
netimden köleci egemenlikli
yönetime geçifl birdenbire
olmad›. Uzun ve belli evrim
u¤raklar› olan bir süreç so-
nunda gerçekleflti. Köleci
toplum, eski toplumun do-
¤um lekelerini yüzünde tafl›-
yarak do¤du. Köleci devlet,
komünal yönetimin belli ku-
rumlar›n› kendine dayanak
yaparak yükseldi. Köle sahi-
bi s›n›flar, yeni toplumun
yönetimi için gerekli araçlar›
olufltururken, eski toplu-
mun kimi kurumlar›n› ve
araçlar›n› miras ald›. Bu mi-
ras› s›n›f egemenli¤i ihtiyaç-
lar› do¤rultusunda yeniden
biçimledi. Örne¤in; ko-
mün/kabile flefli¤i ve askeri
liderlik kurumlar›, toplum-
sal yetkenin/otoritenin bu
kurumlar› köleci toplumda
egemen kral, imparator vs.
olarak ortaya ç›kt›. Siyasetin

nitelik de¤ifltirmesine benzer ve koflut bir durum-
dur bu. Ve köleci toplumda liderlik, toplum kar-
fl›s›nda tanr› kat›ndad›r. Egemenli¤in kumanda
mevkiinde oturan hükümdar/kral karfl›s›nda top-
lum tebaad›r. Köleler ise sadece toplumun hizme-
tine koflulmufl mald›r.

S›n›f, parti ve devlet, birbiriyle ba¤lant›l› ve bir
sürecin bütünleflik parçalar›d›r. S›n›f egemenli¤i
bütünlü¤ünün elemanter olgular›d›r. S›n›f› ilk
parti kabul edersek, s›n›f ve partiden sonra gelen
devlet, belli bir tarihsel u¤rakta ve aral›kta ikinci
partidir. Özel mülkiyet ve s›n›fl›l›¤›n geliflmesinin
belli bir evresinde ortaya ç›kan devlet, dar az›nl›k
egemen s›n›f›n kolektif ç›karlar›n›n realizasyonu-
nun ve siyasal temsiliyetinin arac›yd›. S›n›f, parti
ve devlet s›n›f egemenli¤inin üçlü sacaya¤›d›r. Ta-
rihin belli bir evresinde, s›n›f, parti, devlet s›n›f
egemenli¤i içinde ifllevleriyle özdefl ve örtüflen ol-
gulard› ve s›n›f taraf›ndan temsil ediliyordu. Zira
toplumsal iflbölümünün geliflme düzeyi buna el-
veriyordu. Bafllang›çta içiçe ve örtüflük olan s›n›f,
parti ve devlet olgular› köleci flehir devletlerinin
do¤ufluyla, ayr› olgular halinde geliflir. Devlet bel-
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S›n›f, parti ve devlet, bir-
biriyle ba¤lant›l› ve bir sürecin
bütünleflik parçalar›d›r. S›n›f

egemenli¤i bütünlü¤ünün ele-
manter olgular›d›r. S›n›f› ilk
parti kabul edersek, s›n›f ve
partiden sonra gelen devlet,
belli bir tarihsel u¤rakta ve
aral›kta ikinci partidir. Özel

mülkiyet ve s›n›fl›l›¤›n
geliflmesinin belli bir evresinde
ortaya ç›kan devlet, dar az›nl›k
egemen s›n›f›n kolektif ç›kar-
lar›n›n realizasyonunun ve

siyasal temsiliyetinin arac›yd›.
S›n›f, parti ve devlet s›n›f ege-
menli¤inin üçlü sacaya¤›d›r. 



li tarihsel dönem boyunca siyasal egemenlik ara-
c›/iktidar› olarak ayn› zamanda siyasi parti ifllevi
ve ihtiyac› görür.

Erken köleci toplumda parti, küçük flehir dev-
letleriyle s›n›rl› bir olgudur/varl›kt›r. Birbirinden
ba¤›ms›z küçük flehir devletlerinde dar az›nl›k
egemen s›n›f, hem bir parti hem de devlettir. Siya-
si iktidar›n tepesinde hükümdar oturur. Siyasi
partinin/devletin ve toplumun lideridir. Dar az›n-
l›k egemen s›n›f, köle sahipleri ve özel mülkiyeti,
egemen s›n›f› ve eflitsizli¤i kutsayan ruhban züm-
resinden oluflur. Ruhbanlar, ilk devletli s›n›ft›r ve
tarihte ikinci s›n›f partisinin sahipleridir.

Küçük flehir devletlerinin surlar›yla s›n›rl› top-
lumlarda, egemen s›n›f›n geliflmesi gibi parti ve
devletin geliflmesi de yavafl ve s›n›rl›yd›. S›n›f,

devlet vs. temel toplumsal birim, kurum ve olgu-
lar geliflmifl veya rufleym biçimleriyle kent devleti
içinde ve onun geliflme düzeyi ve çap›yla orant›-
l›yd›. Esasen ‘tek s›n›f tek parti’ gerçe¤i vard›r. Er-
ken köleci dönemde Mezopotamya, M›s›r, Anado-
lu ve Pers bölgelerindeki flehir devletlerinde genel
tablo böyledir.

Köleci flehir devletleri ve köleci imparatorluk
devletleri, köleci toplumun iki aflamas›/düzeyidir.
Erken ve geç dönem kölecilik olarak nitelendirdi-
¤imiz bu ayr›mda, flehir devletleri ilk evrenin si-
yasal-toplumsal düzeyini ve formunu temsil eder.
Köleci emperyalizm ve cumhuriyet evresi geç kö-
leci dönemin formudur.

Cumhuriyet ve demokrasi köleci toplumun

üst evresinin ba¤r›nda çiçek açar. Grek/Helen fle-
hir devletleri ve Roma köleci düzeni, cumhuriyet
ve demokrasi modeliyle siyasal egemenlik ve yö-
netimi yepyeni bir biçime kavuflturur. Köleci
cumhuriyet sisteminde egemen s›n›f, anonim s›-
n›f ç›karlar› ekseninde kendi iç sorunlar›n› de-
mokrasiyle çözüyordu. Demokrasi, egemen s›n›-
f›n iç sorunlar›n›n konsensusla çözüldü¤ü meka-
nizma ve kurumlar› sa¤l›yordu. Kolektif s›n›f ege-
menli¤inin araçsal tesisi ve ifllevini oynuyordu.
Demokrasi, cumhuriyetin özgür yurttafllar s›n›f›-
n›n iç iliflkiler alan›n›, egemenlik paylafl›m›n› ve
özgürlüklerini belirliyor, köle sahibi s›n›f›n ko-
lektif egemenlik ayg›tlar› köle s›n›f› üzerinde tam
bir diktatörlük ve tiranl›k uyguluyordu. Köleci
egemenli¤in ve sömürünün diktatörlü¤ü, demok-

rasi ve cumhuriyette cisimleflir.
‹mparatorlu¤un cumhuriyetinde s›-

n›f demokrasisi konsensus üzerinde
yürür. Köle eme¤inin ve zenginli¤in
paylafl›m›, yeni savafl kararlar›, ya¤ma,
talan ve savafl ganimetinin paylafl›m›
vs. köleci cumhuriyet demokrasisinin
varl›k gerekçesidir. Bu nedenle, köleci
imparatorlu¤un cumhuriyetinde, köle
sahibi s›n›flar ve di¤er egemen s›n›f ek-
lentisi zümreler/tabakalar, genifl parça-
l› bir s›n›f ve parti görünümünü resme-
der. Egemen s›n›f içi sorunlarda kon-
sensus oluflmad›¤› durumlarda cumhu-
riyetin krizi kaç›n›lmazd›r ve demokra-
si bu krizi çözmenin arac› ve çaresidir.
Egemen s›n›f›n tek blok veya birleflik
parti haline gelmesini sa¤lar. Bu ça¤da
demokrasi s›n›f içi ve dolay›s›yla parti

içi bir olgudur.
Köleci cumhuriyet sistemi, s›n›fsal geliflme ve

genifllemenin, tabakalaflma ve klikleflmenin de ye-
ni bir aflamas›d›r ve siyasal partileflme düzeyinde
bir u¤rakt›r. Köleci imparatorluklar›n temel özel-
li¤i, birbirinden ba¤›ms›z küçük flehir devletlerini
tek bir siyasal egemenlik dizgesi içinde toplamas›
ve kentin d›fl›nda kalan komün/kabile toplulukla-
r›n› da bu egemenli¤e eklemlemesidir. Köleci em-
peryalizm/imparatorluk aç›k sömürgeci tahakkü-
me dayan›r. Sömürgeci talan ve ya¤ma, halk/kabi-
le topluluklar›n› kölelefltirme muazzam köleci
zenginlik ve birikimin as›l kayna¤›d›r. Kuflkusuz
bu zenginlik bir merkezde, imparatorlu¤un ana-
vatan›nda toplan›r ve egemen s›n›f tabakalar›, ik-
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tidar›n güç kayna¤› s›n›flar›n›n konumlar›na göre
paylafl›r.

‹mparatorluklar egemenli¤i, gücü ve kendile-
rinde tafl›d›klar› kültür ve üretim tarz›n› daha ge-
nifl co¤rafyalara yayar. ‹mparatorlu¤un kanunu
orman kanunudur. Egemenlik götürüp zenginlik
toplamayla tamamlanan bu çevrimde, toplumsal
ifl bölümü de de¤iflir ve geliflir. Egemen s›n›f nice-
liksel olarak büyür, siyasal iktidar da onu izler.
Bu geliflmeye köle sahibi s›n›flar aras›ndaki reka-
betin artmas› efllik eder. Güç ve iktidar sahibi ol-
ma kavgalar› yeni siyasal partileri tohumlar veya
oluflturur. S›n›f›n bölünmesi ve tabakalaflmas› her
ça¤da toplumsal üretim tarz› ve iflbölümüne denk
düfler. Bu yeni s›n›f partilerinin do¤mas›n›n nes-
nel temelidir. Köleci Roma emperyalizminde da-
ha aç›k biçimde görülen s›n›f gruplar›/klikleri bu-
nun ifadesidir.

Köleci toplumlarda gerçek siyasal partileflme
olgusu egemen s›n›fla iliflkili ve s›n›rl›d›r. Parti,
esasen egemen köleci s›n›f›n bir karakteristi¤idir.
Siyasal partileflmenin düzeyi ise egemen s›n›f›n
de¤iflik klikleflmeleri formunu aflmaz. Çünkü
cumhuriyet ve demokrasi, egemen s›n›f›n tam ve

derin kopuflmas›n›, bölünmesini önler; siyasal
birlik içinde kalmas›n› sa¤lar ve güvenceler. Dola-
y›s›yla s›n›f içi tüm bölünmeler ve hizipleflmeler
köleci cumhuriyet partisinin birer kolundan,
fraksiyonundan öteye gitmez.

Köleci dönemde ortaya ç›kan tek tanr›l› büyük
dinler, dönemin egemen s›n›flar› için siyasal ide-
olojinin üretilmesinin temel kayna¤› olur. ‹mpa-
ratorluk ça¤›nda, H›ristiyanl›k Roma’n›n resmi
ideolojisi mertebesine yükselir. Daha sonraki bü-
tün tarih boyunca egemen s›n›flar›n rüyalar›n›
süsleyen bin y›ll›k Roma Cumhuriyeti’nin arka
plan›nda, H›ristiyanl›¤›n imparatorluk ideolojisi-
nin önemli bir rolü vard›r. Büyük dinlerin siyasal
ideoloji olarak tarihin ufkuna ve s›n›f mücadelesi-
ne dahil olmas› ayn› zamanda siyasal partilerin
esasl› ideolojik nitelik kazanmas› gerçe¤ini de
aç›klar.

Köleci toplumda, köle s›n›f› kendinde partidir.
Kendinde parti nesnel ve s›n›fsal durumu anlat›r.
Köle s›n›f›n›n kendisi için parti yani siyasal parti
haline gelifli sadece ve yaln›zca köle ayaklanmala-
r›yla s›n›rl› bir durumdur. Köle s›n›f›n›n siyasal
bir parti haline gelmesi için belli bir liderlik etra-
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f›nda ve s›n›fsal ç›karlar› te-
melinde birleflmesi gereki-
yordu. S›n›f ç›karlar› teme-
linde siyasal birlik olufltur-
mak, amaç ve irade birli¤i
sa¤lamak siyasal parti olma-
n›n temel kofluludur. S›n›f-
sal birli¤in cisimleflti¤i bir
önderlik yarat›ld›¤› koflul-
larda, köle s›n›f› siyasal bir
hareket haline geliyordu. Si-
yasal hareket siyasal parti-
nin bir biçimidir. Spartaküs
köle ayaklanmas› hareketi
böyle bir parti örne¤idir.

Köle ayaklanmalar›, li-
derlik ve siyasal hareket ol-
ma vasf›yla karakterize olur
ve köle s›n›f›n›n “siyasal par-
ti” haline geçiflinde/geliflinde
anlam bulur. Köle s›n›f›n›n
siyasal birli¤inin süreklili¤i,
kurumsall›¤› vs. yoktur. Kö-
leler ancak belli koflullarda
bir lider etraf›nda birleflip
egemenlere karfl› harekete geçtiklerinde ‘kendisi
için parti’ olabiliyorlard›.

FFeeooddaall  ttoopplluummddaa  ppaarrttii
Belirli bir ça¤daki üretim, s›n›flar, iflbölümü ve

yönetim/egemenlik olarak siyaset aras›nda dolay-
l› ve dolays›z bir nesnel belirleyen iliflkisi bulu-
nur. Üretim tarz›n›n ve iflbölümünün köklü de¤i-
flimi, s›n›fsal yap›y› da de¤ifltirir. Yeni toplumsal
s›n›f yap›lar›n› oluflturup biçimlendirir. S›n›flar›n
karfl›l›kl› konumlanmalar› ve mücadeleleri siyase-
ti üretir. Siyasal sistem ve mücadele biçimlerini
belirler/oluflturur.

Tarih ve teori, tüm yeni toplumsal düzenlerin
eski toplumsal düzenin rahminde döllendi¤ini ve
geliflip do¤du¤unu gösterir. Yeni do¤an toplumun
eski toplumun izlerini tafl›d›¤›n› da kaydeder, im-
ler. Köleci toplumdan feodal düzene geçifl de böy-
le gerçekleflir. Geliflmesinin doru¤una varm›fl kö-
leci düzen, tarihin belirli bir u¤ra¤›nda y›k›l›r.
Köleci toplumun ba¤r›nda tohumlan›p çiçek açan
feodal toplum, çözülen ve y›k›lan eski toplumun
yerini al›r. Mülkiyet ve zenginli¤in as›l kayna¤›n›
köleli¤in oluflturdu¤u kölelik düzeni, yerini top-
ra¤›n/tar›m›n ve serf eme¤i (toprak köleli¤inin)
sömürüsünün as›l zenginlik kayna¤› oldu¤u fe-

odal topluma b›rak›r. Kent
ve k›r, toplumsal üretim ve
iflbölümünün iki büyük kolu
olarak ayr›fl›r. Kent-k›r ayr›fl-
mas›n›n bu yeni evresinde
k›r öne geçer ve egemen ola-
n› temsil eder. Feodal top-
lum yeni s›n›flar ve s›n›f ege-
menli¤i dizgesi yarat›r.

Feodalizm, iki ana s›n›f
üzerine yükselir ve bu iki s›-
n›f›n damgas›n› tafl›r: Toprak
beyleri ve serfler... Köleci
toplumun çözülüflüyle köle
sahibi s›n›flar yeni toplumda
toprak beyi s›n›f› haline ge-
lirken, köle s›n›f› da toprak
kölesi serfe dönüflür.

Feodal toplumda egemen
s›n›f, hem yelpaze olarak,
hem de niceliksel güç bak›-
m›ndan büyüdü, geniflledi.
Ruhban zümresi, dinsel aris-
tokrasi olarak feodal aristok-
rasiyle omuz omuza önemli

bir s›n›ft›r. Ruhban s›n›f›, feodal toplumda tarih-
teki alt›n ça¤›n› yaflayarak büyük bir toplumsal s›-
n›f (tabaka) düzeyine ulafl›r. Feodal kentte ise ti-
caret burjuvazisi ara/orta s›n›ft›r. Feodal aristok-
rasinin afla¤›lay›c› himayesinde ve yede¤inde du-
rur. Kentin üretici, emekçi zanaatkarlar s›n›f› di-
¤er bir ara s›n›f katman›d›r.

Feodalizm yaln›zca çözülen köleci üretimin
k›ra/topra¤a yay›lmas› de¤ildir; ayn› biçimde kö-
leci egemen s›n›flar›n da bir çözülmesi ve k›ra ya-
y›lmas›d›r. Bir güç, egemenlik ve s›n›f da¤›lmas›
ve bunun muazzam biçimde yay›lmas› sonucu,
beyliklere, afliretlere, soylu ailelere dayal› ba¤›m-
s›z devletler ve devletçikler do¤ar. Devlet, bir si-
yasal k›r mantar› gibi yay›l›p ço¤al›r. Feodal top-
rak beylerinde cisimleflen güç ve egemenlik, belli
yerelliklerde birer devlet ve parti niteli¤i kazan›r.
Feodal toprak beyleri belli aristokrat ailelerden
oluflan yap› afliret partilerinin de ilk biçimi olarak
belirir. Feodalizmin ilk parti biçimi egemen s›n›-
f›n ‘afliret partileridir.’

Feodal emperyalizm döneminde ise, afliret par-
tilerinin ayn› anlamda devletlerinin koalisyonuna
dayal› bir merkezileflme ve birleflik/ortak kral-
l›k/egemenlik olgusu ortaya ç›kar. Feodalizmin
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Feodal emperyalizm döne-
minde ise afliret partilerinin ay-
n› anlamda devletlerinin koalis-
yonuna dayal› bir merkezilefl-

me ve birleflik/ortak kral-
l›k/egemenlik olgusu ortaya ç›-
kar. Feodalizmin ilk dönemle-
rinde ‘afliret partileri’ belli böl-
gelerle s›n›rl› yerel parti/devlet
gerçe¤iyle karakterize olur. Fe-
odal emperyalizm evresinde,
afliretler ve devletleri tek ege-

menlik sistemi içinde birlefltiren
feodal imparatorluk formuna

kavuflur.



ilk dönemlerinde ‘afliret par-
tileri’, belli bölgelerle s›n›rl›
yerel parti/devlet gerçe¤iyle
karakterize olur. Feodal em-
peryalizm evresinde, afliret-
ler ve devletleri tek egemen-
lik sistemi içinde birlefltiren
feodal imparatorluk formu-
na kavuflur. Do¤u ve Bat› fe-
odalizminde siyasal birleflme
ve imparatorluk oluflturma
pratikleri iki yoldan geliflir.
Afliret federasyonlar›na da-
yanan Do¤u imparatorlukla-
r›nda afliret partileri etkin-
dir. Ya¤ma ve talana daya-
nan afliretlerin imparator-
luklaflmas› askeri ve despo-
tik tarzda gerçekleflir. Sözge-
limi, büyük Mo¤ol ‹mpara-
torlu¤u’nun Cengiz Han ile
yapt›¤› askeri emperyalizm
hamlesi böyledir ve zora da-
yal› bir siyasal birlefltirme-
dir. Mo¤ol-Türk afliretleri-
nin bir kurultayda Cengiz’i Hakan ilan etmesi,
afliretlerin, askeri zorla dize getirilmesinin sonu-
cudur. Osmanl›’n›n Anadolu’daki beylikleri bir-
lefltirmesi de askeri yoldan gerçekleflir.

‹slam imparatorlu¤u at›l›m›n› gerçeklefltiren
Arap afliret federasyonlaflmas› da ayn› yolu izler.
‹slam imparatorlu¤unun yükselifli belli bafll› Arap
afliretlerinin birleflik gücüyle ortaya ç›kar. ‹slam
imparatorlu¤unun halifelik makam›yla sembolle-
flen iktidar kavgalar› üzerinden bölünmesi ve ay-
r›lmas› ayn› olgunun di¤er bir yüzüdür. Kureyflli-
ler, Emeviler, Abbasiler birer Arap afliretleri ol-
duklar› gibi ayn› zamanda afliret partileri/devletle-
ri olarak ‹slam devletinin de yönetici partileridir.
Do¤u feodalizminin bu gelifliminde afliret partile-
rinin bask›n askeri partiler olma yönü de barizdir.

Bat› feodalizminde de askeri birlefltirme ör-
nekleri yaflan›r. Bunun yan› s›ra, Bat› feodalizmi
Greko-Romen Cumhuriyet ve H›ristiyan ideoloji-
sinin gelene¤inin etkisiyle “demokratik” birle-
flik/ortak krall›klar, afliret koalisyonlar› biçimin-
deki birleflmeler de karakteristiktir.

Feodal ça¤da siyasal partiler daha aç›k ve gelifl-
mifl formda tarih sahnesinde boy gösterir. Aris-
tokrasi s›n›f›n›n, imparatorlu¤un egemenlerinin

partileri, siyasi ideolojik ve
askeri boyutlar›yla en gelifl-
kin partileridir. Afliret parti-
leri, devlet tipi/modelli par-
tilerdir. Siyasal ve askeri bir
örgütlenmedir. Afliret partisi
ayn› zamanda ordudur. Afli-
ret lideri, imparatorlu¤un ya
da beylik devletin hüküm-
dar›, s›n›f›n/partinin ve or-
dunun lideridir/komutan›-
d›r. Afliret partileri, lider
merkezli partileridir. Lider-
lik kurumu, feodal partilerin
temel ay›rt edici özelli¤i ve
olmazsa olmaz unsurudur.

Feodal partilerin askeri
niteli¤i kadar önemli di¤er
bir temel özelli¤i de ideolo-
jik kimlikli partiler olmalar›-
d›r. ‹deolojik kimli¤in esasl›
bir biçimde s›n›f mücadelesi
ve tarihe dahil oluflu büyük
dinlerle mümkün olmufltur.
Büyük semavi dinlerin do-

¤uflu evrensel ideolojilerin ilk biçimidir ve tarih-
sel zamanda büyük köleci ve feodal imparatorluk-
lar›n ideolojisi olagelmifllerdir.

Özellikle H›ristiyanl›k ve ‹slam’›n, büyük im-
paratorluklar›n resmi ideolojileri durumuna gel-
mesi, feodal toplumdaki s›n›f mücadelesinin ide-
olojik-siyasal düzlemde yeni formlar kazanmas›n›
sa¤lar. Dinler, mezhepler, tarikatlar, s›n›f müca-
delesinin birer enstrüman›, ideolojik-siyasi kostü-
mü olur. Ça¤›n bütün egemen güçleri, feodal aris-
tokrasi, hanedanlar, afliretler, ruhbanlar vs. dinsel
ve mezhepsel ideolojileri olabildi¤ince kullan›r.
Kuflkusuz ki, dinin siyasal ideoloji olarak kulla-
n›lmas›nda, feodal aristokrasiyle ayn› egemen aile
albümünde, egemen s›n›f blokunda yer alan ruh-
ban s›n›f›n›n özel ve tayin edici pay› vard›r.

Ruhban s›n›f›, feodal toplumda muktedir bir
s›n›ft›r. Mülk sahibi ve asalak bir zümredir. Fe-
odal aristokrasinin hizmetine amadedir. S›n›f ege-
menli¤inin etkin bir aya¤› ve özel bir bölü¤üdür.
Büyük dinlerin sürekli yay›lmas› ve imparator-
luklar›n resmi ideolojisi mertebesine yükselme-
siyle, ruhban s›n›f› en genifl toplumsal s›n›flar-
dan/tabakalardan biri durumuna gelir.

Ruhban zümresi, belli tarihsel u¤raklarda ege-
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men s›n›fla iktidar› paylaflan bir güçtür. Hatta ay-
r› iktidarlaflmaya taflan devletleflme pratikleri de
geliflir. Bat› feodalizmi içinde ruhban s›n›f›n›n ka-
zand›¤› güç bilhassa çarp›c›d›r. Ruhban s›n›f›,
ekonomik ve siyasi gücüyle egemen s›n›f›n ikinci
partisiydi. Örne¤in, Fransa’daki Tap›nak fiovalye-
leri’nin topraklar› ve bütçesi dönemin devletleri
düzeyindedir. Kiliselerin elindeki toprak, büyük
toprak beylerinkinden az de¤ildi. Günümüzdeki
Vatikan devleti, Bat›’n›n ruhban s›n›f›n›n bu gele-
ne¤inin, tarihsel serencam›n› anlatan tarihin yadi-
gar› ve yaflayan miras›ndan baflka bir fley de¤ildir.

Do¤u feodalizminde ruhban s›n›f›n›n konumu
farkl›d›r. ‹slam’la yükselifl yaflayan Do¤u feodaliz-
minde, egemen s›n›f ayn› zamanda dini otoriteyi
de temsil eder.

Afliret egemenleri, kutsall›k mührünü yan›nda
tafl›r. Feodal toplum, afliret ve cemaat toplumu-
dur. Feodal partiler de cemaat partileridir ayn› za-
manda. Osmanl›’da oldu¤u gibi padiflah›n halife
de olmas›, ruhban s›n›f›n›n ayr› bir s›n›f partisi
olarak geliflip belirginleflmesini, konum almas›n›
önlüyordu. Despotik ve merkezi karakteri bask›n
Do¤u feodalizminde, din-ideoloji ve ruhban s›n›f›

tek yap›l› bütünlü¤ün bir parças›d›r.
Do¤u ve Bat› feodalizminin ayr› geliflme özel-

likleri olmas›na karfl›n, ruhban s›n›f›n›n feodal
ça¤da oynad›¤› s›n›fsal rol ve siyasal ifllev temelde
ayn›d›r. Ruhban s›n›f›, kurulu düzeni kutsama,
meflrulaflt›rma ve ezilenlerin kullaflt›r›lmas›, köle-
lik r›zalar›n›n üretilmesi için özel siyasal rol oy-
nar. Egemenleri ve kurulu düzeni kutsallaflt›r›p,
ezilenleri kullaflt›ran ruhbanlar, feodal partilerin
ve düzenin ideologlar›d›r ve yanl›fl bilinç yap›c›la-
r›d›r. Bu yönüyle ruhban s›n›f›, ça¤›n›n özgün ‘si-
yaset s›n›f›’n› teflkil eder.

Feodalizmin partiler ve s›n›flar diyagram›nda
alta do¤ru indi¤imizde karfl›m›za, iki ara s›-
n›f/toplumsal tabaka ç›kar. Feodal kentin ara s›-
n›flar› olan ticaret burjuvazisi ve zanaatkarlar da
belli ölçülerde örgütlenmifl ve bir partileflme pra-
ti¤ine yönelmifllerdir. Ama s›n›f karakterleri/ko-
numlar› ile, siyasal varl›klar›n›n karakteri uyum-
ludur. Tüccarlar, egemenlerin himayesinde ve ye-
de¤inde olmufllard›r. Lonca örgütlenmeleri, fe-
odal kent s›n›f›n›n/zanaatkarlar›n›n örgütlenme-
sidir. Tam bir parti özelli¤i göstermemekle birlik-
te, bir s›n›f örgütüdür. Belli siyasal koflullarda s›-
n›fsal ç›karlar›n›n rotas›nda, siyasal hareketlerle
kolayca iliflkilenmifltir. Ayr›ca siyasal misyon ve
ifllevle öne at›ld›¤› u¤raklar da olmufltur. Binli y›l-
larda Anadolu’daki beylik devletleri aras›ndaki
kavgalar ve kaos bofllu¤undan yararlanarak, Ahi
Evran örgütlenmesi öncülü¤ünde devlet kuran
bir “lonca partisi” örne¤i müstesnad›r.

Tarihe bak›ld›¤›nda tüm siyasal egemenlik bi-
çimleri ve mekanizmalar›n, partileflmenin ilkin
‘egemen olan s›n›f’ taraf›ndan bulundu¤u/üretildi-
¤i ve kullan›ld›¤› kolayl›kla görülebilir. Do¤al ve
anlafl›l›r bir durumdur bu. Ancak olgunun di¤er
bir anlat›m› ve anlam› daha var. Bu ise, ezilen s›-
n›f›n ilk ö¤retmeninin egemen/ezen s›n›f olmas›
gerçe¤idir. Feodal ça¤daki partileflme pratikleri
ve gerçeklikleri olgunun çarp›c› bir görünümü ve
kan›t›n› sunar. Feodal toplumda ezilen s›n›flar da,
egemenler gibi dinsel mezhepsel referansl› hare-
ketler/partiler örgütler. Egemen ve karakteristik
olan› al›r, taklit eder, kullan›r.

Feodal toplumdaki siyasal partinin ana formu
tarikatlard›r. Feodal partinin en geliflkin biçimle-
ri mezhep ve tarikat partileridir ve bunlar ezilen-
ler taraf›ndan da örgütlenmifltir. Kuflkusuz ege-
men olan›, ideolojik ve toplumsal program olarak
zorlayan ve hatta aflan, eflitlikçi toplum amac› gü-
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den toplumsal hareket ör-
nekleri de mevcuttur. Me-
zopotamya’da binli y›llarda
kurulan ve 150 y›l yaflayan
Karmati devleti, eflitlik-
çi/komüncü bir sistemdir.
Ça¤›n› zorlay›p aflan bir ör-
nektir. Mezhep ve tarikat
modeli bir partileflmedir.
Güçlü örgütlenme, propa-
ganda ve siyasal hareket
tarz› üzerinden amac›na
ulafl›r. Karmatiler, kentin
ve k›r›n ezilenlerinin ayak-
lanmalar›n› birlefltirerek
amac›na ulaflan baflar›l› ezi-
len s›n›f devrimidir. Hasan
Sabbah ve Nizari partisi de
devletleflmeyi baflaran Kar-
matiler’den nitelik olarak
farkl› (feodal afliretçi/ulus-
çu) bir baflka örnektir. K›r
ve kentin ezilenlerini bir-
lefltiren, tarikatsal kurumlaflma ve güçlü önderlik
ve siyasal hareket örgütleyen Karmatiler ve Niza-
riler, dönemlerinin en geliflkin ezilen s›n›f partile-
ridir. Dönemlerinin teorik (entelektüel) siyasal
bak›mdan en donan›ml› ve örgütlenmede en ileri
güçlü partileri olmalar›, baflar›lar›n›n arka plan›-
d›r.

Ezilenler, toprak kölesi köylüler, feodal top-
lumda yayg›n ve etkin s›n›f mücadelesi yürütür.
Köylü ayaklanmalar›yla karakterize bir s›n›f mü-
cadelesidir bu. Feodal ça¤da k›r›n, köylülerin tüm
ayaklanmalar› yenilgiyle sonuçlan›r. Kapal› eko-
nomi, cemaat toplumu ve ezilenlerin birbirinden
kopuklu¤u, birleflememe, siyasal parti olufltura-
mama, ayaklanmalar›n lokal kalmas›, yenilgiyi
koflullayan nedenlerdir. Anadolu’da fieyh Bedret-
tin ayaklanmas› ile Almanya’da Thomas Münzer
hareketi ezilenlerin, yenilgiye u¤rayan, ça¤›n›n en
ileri devrimci hareketleridir. fieyh Bedrettin hare-
keti, siyasal bir hareket olarak belli bir program
ve önderlik oluflturma düzeyi ile bir ezilen s›n›f
partisidir.

Egemen s›n›flar gibi, ezilen s›n›f hareketleri de
tarikat modelli cemaat partileri kurar ve kullan›r.
Tarikat ve mezhep partiler liderlik, propaganda,
örgütlenme ve kurumlaflma özellikleriyle ay›rt
edicidir. Tarikatlar feodal siyasal sistemin partile-

ridir ve modern burjuva siya-
sal partilerin atalar›d›r. Günü-
müzde ise, bilhassa ‹slam co¤-
rafyas›nda tarikatlar aç›k veya
gizli/yeralt› partileri duru-
mundad›r ve siyasal mücade-
lede etkin aktörlerdir.

KKaappiittaalliisstt  ttoopplluummddaa  ppaarrttii
Kapitalist toplumsal düzen

de¤iflikli¤ine öngelen maddi
ve s›n›fsal koflullar, feodal top-
lumda olufltu ve olgunlaflt›.
Belirli bir tarihsel u¤rakta bur-
juva toplum do¤du. Burjuva
devrimleri bu toplumsal dü-
zen de¤iflikli¤inin en kesin ve
keskin ifadesidir.

Burjuva topluma geçilir-
ken, burjuva siyasal partiler
de do¤maya bafllar. Modern
burjuva siyasal partilerin ilk
örnekleri kapitalist geliflme-

nin befli¤i ‹ngiltere’de ortaya ç›kar. 1215’te ilan
edilen Magna Carta sözleflmesi egemenli¤i anaya-
sal krall›¤a dönüfltürür ve burjuva topluma geçi-
flin yolunu döfler. Burjuva ‹ngiltere’nin ilk do¤um
belgesi say›labilecek Magna Carta, s›n›flar›n varl›-
¤›n› kabul eder ve egemen s›n›flar›n siyasal parti-
leflmesinin önünü açar. S›n›f partileflmeleri bu ze-
minde oluflur. ‹lk modern siyasal partiler, 17.
yüzy›lda Toryler ve Whigler olarak örgütlenir.
Toryler ve Whigler, egemen s›n›f›n iki bölü¤ünün
temsilcisi partilerdir. 19. yüzy›lda Muhafazakar
Parti ve Liberal Parti adlar›yla siyasal tarihe ve li-
teratüre dahil olan partiler, modern burjuva siya-
sal partilerin kurumsal bak›mdan ilk modelleri-
dir. Daha sonraki burjuva-siyasal partileflmelerin
ilk örne¤i rolünü oynarlar.

1789 Frans›z Burjuva Devrimi’nde s›n›flar›n ve
partilerin görünümü farkl› bir tabloyu resmeder.
Bu do¤ald›r. Zira ‹ngiliz ve Frans›z devrimleri ka-
pitalist topluma geçiflin iki ayr› biçimine denk ge-
lir. Feodal toplumu tarihe gömen Frans›z Burjuva
Devrimi üç partinin/s›n›f›n damgas›n› tafl›r. Jiron-
denler, Jakobenler ve San Cuolotlar... ‹lk iki par-
ti, egemen s›n›f partileridir ve egemen s›n›f›n iki
e¤ilimini/ak›m›n› temsil eder. Üçüncü parti, bal-
d›r› ç›plak denilen ezilen emekçi s›n›flar›n partisi-
dir. Jakobenler ve Jirondenler, ezilen yoksullar›
San Cuolotlar› siyasal bir ordu olarak kendilerine
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yedekleyerek burjuva cumhuriyetine ulafl›r. Bal-
d›r› ç›plaklar partisi, partileflmemifl bir partiyi
temsil eder. Partileflmemifl parti, bir s›n›f›n veya
toplumsal tabakan›n bir program ve liderlik etra-
f›nda, amaç ve irade birli¤i oluflturamama, siyasal
ordu haline gelememe durumuna denk düfler.
Devrim sonras› Babeuf’un önderli¤inde örgütle-
nen Eflitler Komplosu, ezilen s›n›flar›n, bald›r›
ç›plak yoksullar›n ilk gerçek siyasal partisidir. Si-
yasal bir parti olman›n temel ö¤elerine sahiptir.
Rusya’da feodal çarl›k sistemini y›kmak için ör-
gütlenen Toprak ve Özgürlük Partisi de dönemin
baflka bir örne¤i say›labilir. Bu döneme ulusal di-
reniflçi pek çok parti de efllik eder.

Burjuva devrimler, burjuva egemenli¤inin si-
yasal sistemini kurumlaflt›r›r. Kapitalist düzenin
siyasal egemenlik sistemi burjuva cumhuriyetidir.
Burjuva egemenli¤in anayasal cumhuriyet siste-
mi, s›n›flar›n varl›¤›n›n ve mücadelesinin kabulü
üzerinden yükselir. Köleci cumhuriyetten fark›
buradad›r. Fakat özsel bak›mdan burjuva cumhu-
riyeti ile köleci cumhuriyet ayn›d›r. Özsel olan
ise, cumhuriyetin bir egemenlik ve s›n›f diktatör-
lü¤ü olmas›d›r.

Parlamento, genel ve eflit oy, seçim ve siyasal
partiler burjuva cumhuriyet sistemin yap›tafllar›-
d›r. Burjuva siyasal egmenlik sistemi, devlet ve
parlamento üzerine kuruludur. Egemenli¤in as›l
arac›, egemen s›n›f›n fliddet tekelini ve ezilenleri
ezme, sömürme özgürlü¤ünü elinde tutan devlet-
tir. Burjuva demokrasisi, burjuva egemenli¤in si-
gortas›d›r. Burjuvazinin ezilen ve sömürülen s›-
n›flar üzerindeki diktatörlü¤üdür. Cumhuriyet
sistemi, yani anayasal parlamenter siyasal sistem,
s›n›f diktatörlü¤ünü gizler. Cumhuriyet  kendini
tüm s›n›flar›n eflit ve kolektif ç›karlar›n›n temsili-
ne dayand›¤› biçiminde sunar. Burjuva parlamen-
tosunun ezilen s›n›flara da aç›k ve ezilen s›n›fla-
r›n kendi programlar›n› realize etmelerinin müm-
kün oldu¤unu vaaz eder. Gerçekte ise böyle bir
fley yoktur. Burjuva parlamento egemen s›n›f par-
tilerinin tekelindedir. Parlamento, egmen s›n›fla-
r›n kendini siyasal partileri vas›tas›yla kendi s›n›f
ç›karlar›n› ve sorunlar›n› tart›fl›p çözdükleri, ezi-
len ve sömürülen kitleleri yönettikleri bir siyasal
organd›r. Köleci Roma senatosunda oldu¤u gibi
modern burjuva parlamentosu da egemen s›n›fla-
r›n konsensus ve “birlik”/ortakl›k organ›d›r. Ezi-
len s›n›flar›n burjuva parlamentoda egemen ol-
mas›, kendi programlar›n› uygulamas› vs. müm-

kün de¤ildir. Bu anayasal çerçeve ve siyasal parti-
ler sistemiyle önlenir. 

Burjuva demokrasisi, teoride ve söylemde tüm
nüfusu ve s›n›flar› kapsar görünür. Gerçekte ise
burjuva demokrasisi, egemen s›n›flar için özgür-
lükle s›n›rl›d›r. Demokrasi, burjuva s›n›f›n ege-
menli¤inin ve özgürlü¤ünün koruyucusudur, gü-
vencesidir.

Ezilen ve sömürülen s›n›flar için özgürlük yok-
tur. Burjuva siyasal sistem, parlamento, seçim, ge-
nel ve eflit oy, siyasal partileri kurumlaflt›r›r. S›n›f
mücadelesini burjuva siyasal sistemle s›n›rlar. Si-
yasal özgürlük ve s›n›f mücadelesini siyasal parti-
lerin seçime, parlamentoya girme durumuna in-
dirger/s›n›rlar. Siyasal sistemin kurallar›na uyarak
veya burjuva yasall›¤›n› aflarak zorlayan her ezilen
s›n›f hareketi cezaland›r›l›r. Burjuva siyasal sis-
tem, siyasal mücadeleyi ve s›n›f mücadelesini, bir
temsiliyet, oy ve r›zan›n sat›n al›nmas›na, siyaseti,
belirlenmifl kurallar çerçevisinde sürekli tekrarla-
yan bir politik oyuna dönüfltürür. Bu oyunda bur-
juvazinin kazanmas› mutlakt›r/güvencelidir. Bur-
juva parlamenter sistemin bofllu¤undan yararlana-
rak iktidarlaflmaya giriflen sistem d›fl› s›n›flar/ör-
nekler ç›karsa, bunlar› da devletin kanl› yumru-
¤uyla ezer. Çok partili rejim, demokrasi, özgürlük
söylemlerine ve biçimsel araçlar›na karfl›n, burju-
vazi s›n›f egemenli¤ini ezilen s›n›flarla asla paylafl-
maz. Burjuva siyasal sistemde ezilenlerin iktidar-
laflma yolu, parlamento ve seçimlerden de¤il, ku-
rulu düzeni y›kmay› önüne koyan devrimci/ko-
münist partilerin haz›rlad›¤› devrimlerden geçer.

S›n›f-parti iliflkisi kapitalizmin tüm ana ve ara
s›n›flar›n gerçe¤inde, egemen burjuva siyasal sis-
tem koflullar›nda zengin siyasal biçimlerde varl›k
kazan›r. Her s›n›f ve toplumsal tabakan›n bir veya
birkaç partisi vard›r. Burjuva kapitalist düzen keli-
menin tam anlam›yla bir siyasal parti cennetidir.
Tek s›n›f, çok partililik ya da bir s›n›fsal/toplumsal
tabakaya çok say›da parti izdüflümü kapitalist dü-
zenin ay›r›c› özelli¤idir. Önceki tarihsel ça¤larda
oldu¤u gibi yine s›n›flar›n partileri vard›r. Fakat si-
yasal partilerin s›n›flarla iliflkisi ve indirgenebilirli-
¤i çok daha dolay›ml›d›r. Egemen s›n›flar›n çok sa-
y›da partisi oldu¤u gibi, ezilen s›n›flar da çok say›-
da partiyle iliflkili bir tabloyu oluflturur. Bu duru-
mun toplam›na bak›ld›¤›nda siyasal mücadelenin
bafll› bafl›na bir siyaset s›n›f› yaratt›¤› söylenebilir.
Egemen s›n›flar, siyasal mücadelede bir siyaset s›-
n›f›na gereksinme duyar ve bunu örgütler.
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Kapitalizm, ayn› zamanda uluslaflma, ulus-dev-
let ça¤›d›r. 19. yüzy›l uluslaflman›n yüzy›l›d›r. Do-
lay›s›yla ‘ulus-partileri’nin, milliyetçi parti ve hare-
ketlerin tarihte etkin bir rol oynad›klar› bir ça¤d›r.

19. yüzy›lda ulus-devlet olarak ba¤›ms›zl›¤›-
na kavuflan ya da sömürgeci boyunduruktan
kurtulmaya çal›flan uluslar, de¤iflik s›n›f ve ke-
simleri kucaklayan ‘ulus partileri’ olan milliyetçi
partiler örgütledi. Ulus-devleti ve ulusal  ba¤›m-
s›zl›¤› amaçlayan ulusal partiler dönemin etkin
siyasal partileri ve direnifl örgütleridir. Siyasal-
askeri yap›lar›yla güçlü partiler olarak öne ç›kar.
Ulusal sorunun çözümünü amaçlayan ulusal
partiler özünde birer s›n›f partileridir ve belli s›-
n›flar›n damgas›n› tafl›r. Burjuva-feodal s›n›fla-
r›n önderli¤indeki ulusalc› partilerle emekçi-ezi-
len s›n›f karakterli ulusal kurtulufl partileri ulu-
sal partileflmenin iki ana ak›m›n› oluflturur. Em-
peryalizm ça¤›nda bu iki ak›m aras›ndaki ayr›fl-
ma belirginleflip berraklafl›r. Ayr›ca tüm egemen
s›n›f partileri kendilerini tüm ulusun temsilcisi
olarak sunar ve burjuva milliyetçi ideolojiyi bay-
rak edinir. Milliyetçi ideoloji, kapitalist egemen
s›n›flar›n siyasal partilerinin ideolojik kimli¤i-
nin ana unsurudur.

Muhafazakar, liberal vs. tüm egemen s›n›f
partileri, burjuva milliyetçi ideolojik kimli¤i bir
resmi s›n›f ideolojisi olarak tafl›r. Dinsel ideoloji
irtifa kaybetse de, kapitalizmde önemli ve özgün
bir ideolojik damar olarak egemen s›n›f partile-
rinin ideolojik-siyasal kimli¤inin unsurudur.

KKoommüünniisstt  PPaarrttii
19. yüzy›l, sosyalizm ve sosyalist/komünist par-

tilerin de do¤ufl yüzy›l›d›r. Sosyalizm bir hare-
ket/ak›m ve parti olarak, kapitalizmin befli¤i ‹ngil-
tere’de do¤ar. Çartist hareket, iflçi s›n›f›n›n ve sos-
yalist hareketin en ham ve ayn› zamanda ilk parti-
sel formudur.

Avrupa’daki 1848 devrimleri u¤ra¤›nda Marx,
Engels, sosyalizmin teorisini, takti¤ini, ve progra-
m›n› ortaya koyar. Komünist Manifesto, proletar-
ya partisinin devrim program›n› ve devrim plan›-
n›/takti¤ini ilan eder. Komünist partinin teorik ve
pratik temelleri at›l›r  ve parti, devrimlerin mer-
kezinde infla edilmeye giriflilir. Komünist partinin
maddi siyasal varl›k haline gelifli ve örgütsel flekil
kazanmas› esasen 1848 devrimi deneylerinden
sonra geliflir. 1848 devrimlerine kat›lan ve ‘top-
lumsal cumhuriyet’ slogan› ve program›yla dövü-
flen proletarya güçleri bir siyasal hareket/parti gö-

rünümündedir. Tam bir partileflme düzeyi ve bi-
çimi yoktur.  Proleter devrimci hareket belli ön-
derlerin etraf›nda geliflir ve proletarya 1848 dev-
rimlerinde yenilir. 1848 devrimlerinin içinde ve
akabinde ortaya ç›kan Komünist Lig ve Uluslara-
ras› Emekçiler Derne¤i, komünist parti örgütlen-
mesinin ilk formlar›d›r.

1. Enternasyonal, komünist parti örgütlenme-
sini bir ad›m daha ileri tafl›r. Komünist partiyi
“uluslararas› iflçi s›n›f› hareketinin mücadele  ör-
gütü” olarak kavrar ve konumland›r›r. Enternas-
yonal, de¤iflik sosyalizm ak›mlar›n› mücadele pra-
ti¤inde birlefltirmesiyle de ay›r›c›d›r. Bu dönemin
komünist partisinde parti-ordu-cephe ayr›m ve
iliflkileri henüz yoktur ve siyasal ordu olma vasf›
bütün bu araç ve olgular› içeren bir anlam tafl›r.

1848 devrimlerinin ateflleri içinde do¤an ve
onun dersleriyle flekillenen ilk komünist parti
gerçe¤i, Paris Komünü devrimci at›l›m›yla yeni
bir evreye ulafl›r. Paris Komünü, proletaryan›n
devrimci partisinin devrimidir. Proletarya dikta-
törlü¤ü tarihte ilk kez gerçekleflir. Devrim 72
gün ayakta kal›r. Fakat devrimci proletaryaya
muazzam dersler b›rak›r. 1. Enternasyonal, Paris
Komünü devrimci at›l›m›yla tarihin s›nav›ndan
geçer ve kendini s›nar. 1. Enternasyonal’in da¤›l-
mas› ve sosyal-demokrat iflçi partilerinin kurul-
mas›, KP’nin yeni ve daha ileri bir düzeyini ifade
eder. KP örgütsel, ideolojik ve programsal gelifli-
mini sürekli ileriye do¤ru yürütür. Marx-En-
gels’in özel rolleriyle ve önderlikleriyle katk›da
bulunduklar› bu dönemin partileri, güçlü kitle
partileri yarat›r. Komünizm düflüncesi iflçi s›n›f›
ve ezilen s›n›flara nüfuz eder ve maddi bir güce
ulafl›r. 2. Enternasyonal’in kurulmas›, dönemin
son at›l›mc› etab›d›r. Emperyalizm öncesi KP ta-
rihi  özetle böyle kapan›r.

LLeenniinniisstt  PPaarrttii
Emperyalizm ve proleter devrimleri ça¤›nda

Komünist Parti (KP) yepyeni bir devrimci at›l›m-
la tarih sahnesine girer. Lenin, bütün bir yüzy›la
damgas›n› vuracak olan KP teorisi ve prati¤ide
büyük bir devrim gerçeklefltirir. Marksizme örgüt
teorisi ve prati¤inde ilk büyük ve ç›¤›r aç›c› katk›-
s›n› sunar. Marksizmin devrimci yenilenmesini
sa¤lar. 1902’de yazd›¤› ‘Ne Yapmal›’ adl› eseri,
Marksizme parti teorisi bak›m›ndan devrimsel
katk›d›r.

Lenin, ‘Ne Yapmal›’da ortaya koydu¤u KP te-
orisiyle dönemin verili 2. Enternasyonal partile-
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riyle ayr›fl›r. Bu ba¤lamda,
belki de Lenin’le  2. Enter-
nasyonal’in önderlerinin ilk
kopuflmas›n› KP teorisin-
de/prati¤inde ve Bolflevik-
Menflevik ayr›flmas›na gö-
türmek, öne almak gerekir.
Çünkü ‘Ne Yapmal›’, KP te-
orisi ve prati¤i üzerinden
ileriye do¤ru kesin bir ko-
pufltur. Varolan 2. Enternas-
yonal partilerinden kopufla-
rak ileriye do¤ru bir devrim-
ci s›çramay› ifade eder.

‘Ne Yapmal›’da Lenin,
devrim ve sosyalizmin öncü
partisini, bir savafl kurmay›
ve ezilen s›n›flar›n siyasal
ordusunu örgütlemenin, ha-
z›rlaman›n önderi ve arac›
olarak ele al›r. Bunu iki bö-
lümlü öncü parti teorisinde
somutlar/aç›klar. Lenin’e
göre, komünist parti ilkin
bir profesyonel devrimciler
örgütüdür. ‹ki bölümlü ön-
cü partinin ilk bölümüne profesyonel devrimcile-
ri yerlefltirir. Profesyonel devrimcili¤in nitelikle-
rini vurgular, çerçevesini çizer. ‹kinci bölüm, par-
tinin yerel kadrolar›n›n, örgütlerinin ezilen s›n›f-
larla iliflkilenme ve kaynaflma bölümüdür.

Lenin, komünist partinin önderlik sorununu
hep merkezde tutar. Süreklili¤i sa¤lanm›fl, sa¤lam
ve istikrarl› bir parti önderli¤i olmadan, öncü par-
tinin ezilen s›n›flar›n önderli¤ini kazanamayaca¤›-
n›, önderlik sorununun devrimci komünist parti-
nin hayat memat meselesi oldu¤unu gösterir, sü-
rekli önderli¤in önemini vurgular, dikkat çeker.

Öncü komünist partisini, iflçi s›n›f› ve ezilenle-
ri yaln›zca ayd›nlat›p e¤iten, onlara yard›m eden
bir ayg›t olarak görmez. Partiyi bir devrimci savafl
kurmay› olarak görür ve ilan eder. Parti, ezilenle-
ri siyasal bir ordu haline getirmeye çal›flan ve sa-
vaflan-savaflt›ran örgüttür. 1902’de patlak veren
köylü ayaklanmalar› döneminde, 1905 devrimin-
de partinin iktidar› kazanmas› için devrimci flid-
detin, partizan savafl›n›n gelifltirilmesini savunur.
Bolflevik partiyi buna göre konumland›rmaya ça-
l›fl›r.  Çünkü parti iktidar› kazanman›n arac›d›r ve
karfl› devrimin iktidar gücü fliddet yoluyla parça-

lanmadan proletaryan›n ikti-
dar›n› kazanmak mümkün
de¤ildir. Her devrimin temel
sorunu iktidar sorunudur ve
parti bu sorunu çözecek ön-
cü ve önder kurmayl›kt›r.
Devrimi haz›rlaman›n öncü-
sü ve önderidir. Çünkü parti
devrimin politik öznesi, ya-
p›c›s›d›r. O yaln›zca bir öncü
k›lavuz de¤ildir. Çok daha
fazlas›d›r. Hiçbir fleye karfl›
her fleydir. Parti bir fenerdir,
ayd›nlat›r. Bir pusulad›r,
yol/yön gösterir. Fakat ayn›
zamanda devrim hareketinin
lokomotifidir. Devrimi yürü-
tür. De¤ifltirmenin ve yeni-
den meydana getirmenin mi-
mar› ve yap› ustas›d›r. Parti
bir s›n›f örgütüdür. Fakat o
s›n›f›n herhangi bir örgütü
de¤il, öncü ve önder örgütü-
dür. S›n›f›n en yüksek bilinç
düzeyi, en ileri eylem birli¤i-
dir. Parti iflçi s›n›f› ve ezilen-

lerin savafl örgütüdür. Devrim ve komünizmin sa-
vafl okuludur. Parti özgürleflme arac›d›r. ‹flte Le-
nin’in bize arma¤an etti¤i parti gerçe¤i budur. 

Leninist parti (Bolflevik Parti), öncü ve önder
parti olmay› baflar›r ve bunu Büyük Ekim Sosyalist
Devrimi’ni gerçeklefltirmeyle taçland›r›r. Leninist
parti, proleter devrimin zaferinin partisidir. Ezilen
ve sömürülen s›n›flar› siyasal bir ordu olarak ör-
gütlemenin, savaflt›rman›n ve iktidar› fethedip
sosyalizmi kurman›n arac› ve öncüsüdür. Bütün
bunlar› baflarman›n teorisinin/prati¤inin ad›d›r.

20. yüzy›la damgas›n› vuran sosyalist, demok-
ratik/halk devrimleri ve belli bafll› ulusal kurtulufl
devriminin öncüsü partiler, Leninist partiyi örnek
ald›klar›, bilincini ve anlay›fl›n› kufland›klar›, bol-
fleviklefltikleri ölçüde zafere ulafl›r. Geçti¤imiz
yüzy›l›n devrimlerinin toplam›na bak›ld›¤›nda
Leninist parti model ve anlay›fl›n› benimseyen,
esinlenen komüntern partisi olan veya olmayan
partilerin baflar›l› devrimlere önderlik ettikleri
görülebilir.

Leninist parti ve 3. Enternasyonal, komünist
parti teorisinde, örgütlenmesinde ve prati¤inde
yeni bir düzeyi/evreyi imler. Bu evre/dönem ko-
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Yenilgiyi, bir müminin
kaderini tanr›n›n yazd›¤›
al›nya›z›s› gibi alg›lay›p

içsellefltirenler, iktidar bilinci ve
ufkunu yitirenler, kurulu

düzenin egemenlerine teslim
oluyor, onlar›n saf›na geçiyor.

Burjuvazinin ve sol liberal
düzen tamircilerinin ideolojik
argümanlar›na sar›l›yorlar.
‘‹ktidars›z devrim/siyaset’,
‘öncü partisiz mücadele’,

‘özgürlükçü sol’ vs. teorileri
üzerine bolca gevifl getiriyor-

lar. Burjuva gerici tezleri
papa¤an gibi tekrarl›yorlar. 



münist partilerin sosyaliz-
mi kurma ve gelifltirme pra-
tiklerini kapsar ve bu özel-
li¤iyle ay›r›c›d›r. Komünist
öncünün sosyalizmi kurma
ve gelifltirmedeki rolünün
tarihsel s›nanmadan/s›nav-
dan geçti¤i bir aflamad›r.
Komünist parti, 3. Enter-
nasyonal ve devrimlerle,
sosyalizmin öncüsü kurucu
kimli¤i ve rolüyle ileriye
do¤ru geliflimini sürdürür.
Zengin devrim deneyleri,
örgüt ve mücadele biçimle-
ri yarat›l›r. Komünist parti-
ler ordu ve cephe gibi dev-
rimin kald›rac› temel araç-
lar örgütler. Komünist par-
tiyle devrimin kald›rac›
araçlar aras›nda do¤ru poli-
tik ve örgütsel iliflki/pratikler kurulur. Kazan›lm›fl
devrimler komünist partilerin bu geliflimin ifade-
sidir. Muazzam derecede devrimci birikimler elde
edilir ve ezilenlerin mücadele cephanesine sunu-
lur. Leninist parti, ezilen insanl›¤a sosyalizmin
olanakl›l›¤›n› gösterir. Düflü gerçek k›lar, ezilen-
lere sosyalizmi arma¤an eder. Leninist parti bu-
dur iflte!

2211..  yyüüzzyy››ll››nn  lleenniinniisstt  ppaarrttiissiinnii
ddüüflflüünnmmeekk

20. yüzy›l, sosyalizmin büyük zaferiyle aç›l›p
kötü ve geçici yenilgisiyle kapand›. Sosyalizmin
geçici yenilgisiyle sosyalizmin bir dönemi kapan-
m›flt›r. 21. yüzy›l, sosyalizmin yeni mücadele dö-
nemidir. Sosyalizmin yeni mücadele dönemi, dev-
rim ve sosyalizm mücadelesini yürüten partile-
rin/kuvvetlerin önüne dünyan›n her yerinde or-
tak ve benzer devasa sorunlarla bo¤uflmay› ve
çözmeyi koyuyor. ‹deolojik ve örgütsel kriz ger-
çe¤iyle karakterize olan günümüz komünist/dev-
rimci hareketinin tarihin önüne koydu¤u devasa
sorunlar› hemen ve k›sa dönemde çözmesi müm-
kün de¤ildir. Fakat mutlaka çözecektir. Umutsuz
olmaya, tarih bilincini unutmaya hakk›m›z yok.
Tarih  ve s›n›f mücadelesi bitmedi, sürüyor. Daha
güçlü ve yenilenerek gelecektir sosyalizm.

Sosyalizmin yeni döneminin, eski ve yeni so-
runlar›n› çözerek ilerlemek, 21. yüzy›l komünist-

lerinin kaç›n›lmaz görevidir.
Komünistler bunu baflaracak
ve 21. yüzy›la sosyalizmin za-
ferini yazacakt›r. Sosyalizmin
geçici yenilgisi, devrim ve
sosyalizmin tüm edinimleri-
ne ve ütopyas›na karfl› ezilen-
lerin kuflkuyla ve güvensiz-
likle bakmas›n›n koflullar›-
n›/iklimini yaratt›.

Emperyalist burjuvazi ve
onun ideologlar›/entelektüel-
leri, sosyalizmin yenilgisini
ve yenilgi iklimini sürekli k›l-
mak için büyük u¤rafl veri-
yor. Yenilgiyi bir yaflam ide-
olojisi, bir  al›nyaz›s› haline
getirmeyi amaçl›yor. Tekelci
burjuvazi, iflçi s›n›f› ve ezilen-
lere ‘kaderiniz bu!’ ‘sosyalizm
kötü ve yanl›flt›, bunun için

y›k›ld›, sosyalizm mümkün de¤il’, ‘baflka bir dün-
ya yok, kaderinize raz› olun’ diyor. Öldü denilen
sosyalizme her f›rsatta sald›r›yor. Burjuvazi, sos-
yalizme sald›r›lar›n›n oda¤›na devrimci olan ne
varsa öncelikle onlar› koyuyor. Leninist parti,
burjuva liberal ideolojik sald›r›n›n bafl hedefidir.
Öncü parti, leninist örgüt modeli her f›rsatta ka-
ralan›yor, sosyalizmin yenilgisinin suçlusu ilan
ediliyor, yeniden ve yeniden mahkum ediliyor.

Tekelci düzenin egemenli¤ine boyun e¤ip tes-
lim olan sosyalizm ve devrim dönekleri, burjuva
liberal ideologlar ve liberal sol, leninist partiye
sald›r›da bafl› çekiyor. Leninist parti ve devrim te-
orisi/prati¤i yerine, ‘özgürlükçü sol’, ‘yeni sol’ vs.
parlak ambalaj›yla burjuva liberal projeler ve pra-
tikler öneriliyor. Postmodernizmden sol liberaliz-
me, sivil toplumculuktan STK’lara de¤in günü-
müz tekelci burjuva düzeninin hegemonyas›n›n
araçlar› haline gelmifl siyaset ve siyasal varolufl
kal›plar›/tarzlar› dayat›l›yor.

Öte yandan, leninist örgüt/parti modeline, dev-
rimci ve ilerici harekette geliflen güvensizlik ya da
ondan vazgeçme prati¤i dosdo¤ru yenilgiye yenil-
mekle alakal›d›r. Yenilgiyi, bir müminin kaderini
tanr›n›n yazd›¤› al›nyaz›s› gibi alg›lay›p içselleflti-
renler, iktidar bilinci ve ufkunu yitirenler, kurulu
düzenin egemenlerine teslim oluyor, onlar›n saf›-
na geçiyor. Burjuvazinin ve sol liberal düzen ta-
mircilerinin ideolojik argümanlar›na sar›l›yorlar.
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ve tortulaflm›fl bir siyasal varl›k
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ç›kar›r. Devrimde durmak yoktur.
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ilerlemek, de¤ifltirmek, 
yenilenmek ve yenilemektir.



‘‹ktidars›z devrim/siyaset’, ‘öncü partisiz mücade-
le’, ‘özgürlükçü sol’ vs. teorileri üzerine bolca ge-
vifl getiriyorlar. Burjuva gerici tezleri papa¤an gibi
tekrarl›yorlar. Kuflkusuz,  bu durum liberal gerici
ideolojik hegemonyan›n bir belirtisi ve yenilgi ide-
olojisinin kudretinin bir göstergesidir.

Leninist partiden vazgeçmek, devrim ve sosya-
lizm amac›ndan vazgeçmenin öbür ad›d›r. 20.
yüzy›la sosyalizmi yazan leninist parti, 21. yüzy›l-
da da devrimin öncü partisidir, leninist parti eski-
yip gereksizleflmemifltir. 20. yüzy›l›n sosyalizm
yenilgisiyle kapanmas›, bir yenilgi yüzy›l› olarak
nitelenmeyi hak etmez ve sosyalizmin büyük in-
sanl›¤a katt›¤› muazzam birikimlerin red ve inka-
r›n› gerektirmez. 20. yüzy›l ezilenlerin zaferler,
devrimler, sosyalizm yüzy›l›d›r. Lenin yüzy›l›d›r.
Tarih ve gerçekler inkardan gelinmez. Leninist
parti ve sosyalizm, ezilenlerin binlerce y›ll›k köle
tarihini de¤ifltirir. Ezilenlere kendi kaderini kendi
ellerine alabileceklerini, kölelikten kurtulup öz-
gürleflebileceklerini, sömürüye ve insan›n insana
kullu¤una son verebileceklerini, yeni bir toplum-
sal düzen kurabileceklerini, yönetebileceklerini
gösterir. Toplumsal adalet, eflitlik ve özgürlü¤ün
yani sosyalizmin olanakl› oldu¤unu kan›tlar. Leni-
nist parti, devrimi haz›rlaman›n, egemen s›n›flar›
alafla¤› etmenin ve yeni bir düzen kurman›n bafla-
r›lm›fl prati¤idir. Devrimcilik, bu su götürmez ger-
çe¤i vurgulamay›, tereddütsüzce “20. yüzy›lda biz
ezilenler burjuvaziyi yendik, kurulu sömürü ve
zulüm düzenini y›kt›k, sosyalizmi kurmay› baflar-
d›k, bunu yine yapaca¤›z” diyebilmektir ve ezilen-
lerin devrimci ordusunu örgütlemektir.

Geçmifl yüzy›lda leninist parti, belli devrim
dönemlerine, ülke devrimlerinin özgül karakteri-
ne, s›n›f mücadelesinin yerel ve evrensel özellik-
lerine nüfuz ederek, toplumsal hayat›n ve devri-
min geliflme yasalar›n›n bilgisini derinden kavra-
yarak geliflmeyi baflarm›flt›r. De¤iflik s›n›f müca-
delesi dönemlerinde ve koflullar›nda kendini ye-
nileyerek daha ileriden konumland›rm›flt›r. Leni-
nist komünist parti, dura¤an ve tortulaflm›fl bir si-
yasal varl›k de¤ildir. Partinin geliflmesinin durdu-
¤u ve tortulaflt›¤› yer devrimin ve mücadelenin
yüzgeri dönüm noktas›d›r. Tarih, sosyalizmin ba-
flar›s›zl›¤a u¤rayan deneylerinde bunu önemli bir
ders olarak aç›¤a ç›kar›r. Devrimde durmak yok-
tur. Durmak, geri düflmektir. Devrim; ilerlemek,
de¤ifltirmek, yenilenmek ve yenilemektir.

21. yüzy›lda sosyalizmin yeni mücadele döne-

minde devrimci partiyi yeniden düflünmek gere-
kiyor. Bu komünist partiyi, yeni yüzy›l›n ve yeni
dönemin devrimci önderli¤ine haz›rlamak anla-
m›na geliyor. Komünist partinin s›n›f mücadelesi-
nin yeni döneminin tüm sorular›na cevap bula-
rak, ezilen s›n›flar›n devrimci önderlik sorununu
çözme konumuna yükseltilmesi, günün temel gö-
revi ve kavranacak halkas›d›r.

21. yüzy›la yeni devrimler ve partiler damgas›-
n› vuracakt›r. Devrimci temelde kendini yenile-
yen komünist partiler, sosyalizmi 21. yüzy›la yaz-
ma onurunu kazanacakt›r. Leninist gelenekteki
devrimci ve komünist partiler, günümüz s›n›f
mücadelesi ihtiyaçlar› ve devrim önderli¤i do¤-
rultusunda kendilerini yenilemek ve daha üst dü-
zeyde varetmek durumundad›r. Hayat›n ve tari-
hin buyru¤u budur.

Devrimci yenilenme asla leninist partiden bir
vazgeçme olarak anlafl›lamaz. Sorunu böyle kav-
rayanlar›n leninizmden uzaklafl›p kopuflanlar›n
yönü ve pratikleri bellidir. Parti teorisi ve prati-
¤inde devrimci yenilenme, leninist komünist par-
tiyi yeni tipte ve Leninist formda gelifltirmeyi/ge-
niflletmeyi ve yetkinlefltirmeyi ifade eder. Günü-
müzde devrimi haz›rlayacak, örgütleyip yönete-
cek bir öncü ve önder parti gerçe¤ini yaratmay›
kapsar. Devrimci yenilenmenin yönü ve kapsam›
budur ve marksist leninist komünist öncü bu ye-
nilenme rotas›nda yürüyor/ilerliyor. Marksist le-
ninist komünist partinin “öncü parti-önder parti”
diyalekti¤i, stratejik önderlik-taktik önderlik kav-
ray›fl›, ezilen s›n›flarla devrimci iliflkilenme ve
“kitlesini arayan parti” vurgusu, devrimci fliddet
siyasetinde taktik-teknik vurufl kapasitesinin geli-
flip pratikleflmesi, devrimci yenilenmenin ve leni-
nist önderlik biliminde derinleflmenin/aç›l›m›n›n
somut ifade kazanm›fl boyutlar›d›r. Teorik ve pra-
tik boyutlar›yla daha da derinleflmeye ihtiyaç du-
yuyor.

Devrimci yenilenmeyi bir ihtiyaç ve zorunlu-
luk olarak kavrayan, sosyalizmin yeni mücadele
döneminin  önderi ve devrimin zaferinin partisi
olma amac› ve iddias›nda olan devrimci/komünist
partiler; önderlik, önderlik stratejileri, ezilen kit-
lelerle iliflkilenme tarz› ve politikalar; yasad›fl› ör-
gütte gizlilik ve profesyonelleflme, örgüt ve siya-
set alan›nda taktik-teknik iliflkisini gelifltirme ve
bir bütün olarak ça¤›n bilgi, teknik ve entelektü-
el donan›m›n› özümseme/merkezlefltirme konula-
r›n› teorinin ve prati¤in konusu haline getirmeli
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ve bu alanda devrimci bir s›çrama ve yetkinleflme-
yi baflarmal›d›r.

*  * *

21. yüzy›lda devrimi haz›rlayacak komünist
partilerin, bugünkü mevcut durumdan daha ileri
bir donan›ma sahip olmas› ve belli bir dönemin
politik mücadele tarz›yla flekillenmifl yap›s›ndan
leninist bir s›çramay› baflarmas› devrimin zaferi-
nin partisel ön kofluludur.

Politik mücadele tarz› ve önderlik sorunu, le-
ninist partinin devrimci yenilenme ve s›çramas›-
n›n öncelikli ve temel konular›n›n bafl›nda geli-
yor. Önderlik sorunu, tüm tarihsel ça¤larda siya-
setin kilit sorunlar›n›n bafl›nda gelmifltir. Tarihte
tüm baflar›l› siyasal hareket ve partilerin ayn› za-
manda bir önderlik baflar›s›n› imledi¤i tart›flma
götürmez bir gerçekliktir ve bunun tersi de do-
¤urdur. ‹ster feodal ça¤da baflar›l› olmufl müstes-
na hareketlerin/partilerin prati¤ine bakal›m, ister-
se sosyalizmin zaferine uzanm›fl komünist partile-
rin tarihine bakal›m ayn› gerçekle yüzyüze geliriz:
zaferin/baflar›n›n kazan›lmas›nda önderlik ve par-
ti tayin edici etmendir. Lenin’in komünist partide
önderli¤e bu denli önem vermesi, istikrar› ve sü-
reklili¤i sa¤lanm›fl, sa¤lam ve uyumlu önderler
toplulu¤una, profesyonel devrimciler örgütüne
vurgu yapmas›, önderli¤in tayin edici rolünü de-
rinden kavramas›yla ilgilidir. Günümüzde düfl-
mandan stratejik darbeyi, önderlik üzerinden yi-
yen devrimci partilerin dramas›-ac›-gerçek-hika-
yesi de bunu anlat›r. Ve müthifl ö¤reticidir. Belli
bir alana hapsedilmifl/s›k›flt›r›lm›fl devrimci ön-
derliklerin, devrimci partileri devrimleri, devrim-
ci mücadeleyi do¤rudan ve stratejik düzeyde ta-
yin etme sorununun önemini aç›¤a ç›karan bir
baflka politik ayraçt›r.

Önderlik sorununun iki ana boyutu var. ‹lki,
partinin kendi önderli¤ini örgütleme politikas› ve
tarz›d›r. ‹kincisi, partinin iflçi s›n›f› ve ezilen kit-
lelere önderlik etme tarz›d›r. Kendi önderlik so-
rununu çözmüfl bir parti, kitlelere/ halka önderlik
sorununu da çözer. Parti önderli¤ini örgütleme
politikas› ve tarz› stratejik bir sorundur. Geçmifl
yüzy›l›n bafl›nda Lenin’in tarifledi¤i komünist
parti önderli¤i günümüzde yüz kat daha fazla
önem kazanm›flt›r. Leninist görüfl aç›s›nda parti
önderliklerinin daha özel, sa¤lam, kurumsal ve
kapsaml› örgütlenmesi zorunludur.

Parti önderli¤i oluflturma stratejik politikas›n-

da, yurtsever hareket d›flta tutulursa devrimci ha-
reketin esasl› bir önderlik bilinci ve politikas› ol-
du¤u söylenemez. Devrimci hareketin önderlik
politikas›/prati¤ini devrimci kendili¤indenlikle
belirlenmifl ve flekillenmifltir. Dolay›s›yla güçlü,
kurumsal ve çapl› önderliklerin yarat›lmas› bafla-
r›lamam›flt›r. Önderlik sorunu devrimci hareketin
kanayan ‘aflil topu¤u’ olmay› sürdürmektedir.

Marksist-leninist komünist partinin, önderlik
sorununa bilinçli devrimci yaklafl›m› ve sorunu te-
orik düzeyde stratejik önderlik-taktik önderlik
ba¤lam›nda çözümlemesi leninist partinin ileri bir
aç›l›m› ve kazan›m›d›r. Startejik önderlik-taktik
önderlik teorisinin kapsaml› pratiklefltirilmesinin
düzeyi, partinin stratejik gelifliminin ve at›l›m›n›n
ifadesi olacakt›r. Parti önderli¤i politikas›n›, stra-
tejik önderlik-taktik önderlik teorisinde somutla-
yan marksist leninist komünist parti, ezilen ve sö-
mürülen y›¤›nlara önderlik sorununu da “öncü
partiden önder partiye” teorisinde perspektiflefl-
tirmifltir.

Partinin kitlelere önderlik sorunu devrimin
haz›rlanmas›n›n toplam ifadesidir. Kelimenin tam
ve gerçek anlam›yla strateji ve takti¤in gerçek ko-
nusudur. Ezilen s›n›flara önderlik sorunu, siyasal,
örgütsel, taktik ve mücadele biçim ve araçlar› bo-
yutuyla çok daha karmafl›k bir sorundur. Mark-
sist leninist komünist parti aç›s›ndan ezilenlere
önderlik konusu bugün “öncü partiden önder
partiye” parolas›nda anlam buluyor. “Öncü parti-
den önder partiye” politikas›, iflçi s›n›f› ve ezilen-
lerin kavgalar›n›n bafl›na geçmeyi ve devrimin ku-
manda mevkiine konumlanmay› ifade ediyor.
“Kitlelere hücum”, “kitlesini arayan parti’ ve ‘kit-
lelerle birlikte hücum’ parolalar›nda anlam bulan
güncel verili siyaset, partinin kitleler içinde mad-
di siyasal varl›k haline gelme, kökleflme ve büyük
kuvvet olma amac›n› vurguluyor. Önderleflme
prati¤ini gösteriyor.

“Öncü partiden önder partiye” parolas›n›n
stratejik anlam derinli¤ini tam ve do¤ru kavra-
mak, kitlelere önderlik sorununu stratejik politi-
ka alan›na tafl›rmak gerekiyor. Baflka bir anlat›m-
la “öncü partiden önder partiye” perspektifi stra-
tejik örgüt politikas› ve araçlar›yla gelifltirilmeli-
dir. Stratejik önderlik-taktik önderlikle iliflki bo-
yutlar›n› da içeren, ezilenlere önderli¤in maddi ve
etkin bir olgu/gerçeklik haline gelmesi için parti-
nin kendine stratejik dayanak ve kald›raçlar olufl-
turmas› zorunludur. Ezilenlerin devrimci önderli-
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¤inin kumanda mevkiine
gelmek için parti kendine
“özgürlük alanlar›” ve “dev-
rimci hegemonya çemberle-
ri” oluflturmal›d›r. Komü-
nist parti, devrimci parti ya-
sad›fl› örgütlenir. Kendini
devletin denetiminin d›fl›n-
da konumland›r›r, vareder.
Bu devrimin komünist par-
tisinin “özgürlük alan›”d›r.
Komünist parti ancak “öz-
gürlük alanlar›”n› büyüte-
rek, ço¤altarak devrime yü-
rüyebilir. Buradan tüm dev-
rim örgütlenmesinin yasad›-
fl› örgütlenece¤i gibi dar ve
düz mant›kl› bir ak›l yürüt-
mesi yap›lamaz. “Özgürlük
alan›” özsel olarak devletin
ve düzenin denetiminin d›-
fl›na ç›kma, devlete/düzene
karfl› kendini varetmedir.
Düzenden derin ve kesin bir
kopuflma ve kendi seçene¤ini oluflturmay› ifade
eder.

“Özgürlük alanlar›” iki anlamda düflünülmeli-
dir. Birincisi, klasik ‘kurtar›lm›fl bölgeler’ espri-
sinde somutlafl›r. Belirli bir k›rsal alanda/bölgede
üslenmeyi/karargahlaflmay› ifade eder. Bu genel-
likle gerilla mücadelesi yönetimi tarz›nda gerçek-
leflir. K›rsal alanda devlete/düflmana kapat›lm›fl
bir bölgeyi kapsar. K›r emekçileri, köylülerle dev-
rimci/komünist partinin içiçe oldu¤u ve kaynaflt›-
¤› bir yerel iktidarlaflma biçimini al›r, geliflir.
Güncel planda Kolombiya, Nepal devrimci müca-
deleleri bunu örnekliyor. PKK’nin “medya savun-
ma bölgeleri” kitlesiz ve bir baflka örnektir. Kufl-
kusuz devrimci bir partinin böyle bir “özgürlük
alan(lar)›” ve merkez karargahlaflmas› ya da yerel
iktidarlaflmayla tamamlanan kurtar›lm›fl bölgeler
yaratmas› devrim mücadelesinin belli bir geliflme
aflamas›nda mümkündür.

‹kincisi, “özgürlük alanlar›” devrimin kalbi
kentlerde düflünülmelidir. “Özgürlük alanlar›”n›
salt k›r ve gerilla üsleri ba¤lam›nda, kurtar›lm›fl
bölgelerle s›n›rl› düflünmek eksik ve yanl›flt›r.
“Özgürlük alanlar›” devrimin kalbi kentlerde öz-
gün bir biçimde gerçeklefltirilebilir. Kentlerde
“özgürlük alanlar›” do¤rudan kentin ezilen ve sö-

mürülen kitlelerinin içinde
oldu¤u parti-kitle devrimci
kaynaflmas›n›n yerel devrim-
ci otorite ve üs alan› haline
getirildi¤i durumu ifade
eder. Bir yerel veya sektörel
iktidarlaflmaya denk düfler.
Kentlerdeki “özgürlük alan-
lar›”n›n da belli bir devrimci
geliflme düzeyinde gerçekle-
flebilece¤i aç›k ve anlafl›l›r
bir durumdur. Devrimci ha-
reketimizin geçmifl deneyle-
rinde/tarihinde bu kategori-
de “özgürlük alanlar›” ya da
“devrimci hegemonya çem-
berleri”nin kendili¤inden ve
kimi bilinçli örnekleri var.
“Kurtar›lm›fl gecekondu böl-
geleri/semtler” ya da yerel
yönetim mevzilerinin kaza-
n›lmas› üzerine bina edilen
“devrimci hegemonya alan-
lar›” örnekleri hat›rlanmaya

de¤erdir. Güney Amerika devrimci mücadelele-
rinde, kentlerde ortaya ç›kan “özgürlük alanlar›”
çok daha ileri ve yayg›nd›r. Günümüzde Arjan-
tin’de pigeteroslar›n komün tarz›nda “özgürlük
alanlar›” oluflturmalar›, bu bak›mdan önemsen-
meli ve gözden kaç›r›lmamal›d›r.

Marksist leninist komünist partinin, Gazi bafl-
kald›r›s› sonras› gündeme getirdi¤i emekçi semt-
lerde “devrimci otorite” politikas›, kentlerde “öz-
gürlük alanlar›” oluflturman›n bir ön ad›m›yd›.
“Özgürlük alanlar›” yerel iktidarlaflman›n bir bi-
çimi ve ifadesidir. K›rdan farkl› olarak, kentlerde
“özgürlük alanlar›” iki aflamal›/düzeylidir. ‹ki ana
biçim alt›nda realize  edilebilir. Birinci düzeyi/bi-
çimi “devrimci hegemonya çemberleri” olufltur-
mada ifade bulur. ‹kinci aflama/biçim “özgürlük
alan›” yerel devrimci iktidarlaflmad›r. “Devrimci
hegemonya çemberleri” ve “özgürlük alanlar›”
oluflturmay› salt emekçi semtlerle/varofllarla, bel-
li bölge ve kentlerle s›n›rl› görmek, alg›lamak
yanl›fl ve eksiktir. ‹flçi s›n›f›, emekçi memurlar,
gençlik, kad›n vb. faaliyet/kitle sektörlerinde
“devrimci hegemonya çemberleri” oluflturmak
mümkündür. “Özgürlük alanlar›” belli bir bölge-
nin denetim ve yönetim alt›na al›nmas›n› anlat›r-
ken, “devrimci hegemonya çemberleri” toplumsal
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Politik mücadele tarz› ve
önderlik sorunu, leninist par-
tinin devrimci yenilenme ve

s›çramas›n›n öncelikli ve temel
konular›n›n bafl›nda geliyor.
Önderlik sorunu, tüm tarihsel
ça¤larda siyasetin kilit sorun-

lar›n›n bafl›nda gelmifltir.
Tarihte tüm baflar›l› siyasal
hareket ve partilerin ayn›

zamanda bir önderlik
baflar›s›n› imledi¤i tart›flma
götürmez bir gerçekliktir ve
bunun tersi de do¤urdur.



bir hareketi, iflçi hareketinin bir bölü¤ünün veya
gençlik hareketinin geneline vb. egemen olma ve
yönetmeyi ifade eder. Örne¤in, X partisi A emek-
çi memur sendikas›n› elinde tutuyor; sendika
üzerinden emekçi memur hareketinin bir bölü¤ü-
nü hegemonyas› alt›na al›yor. A üniversitesi der-
nek ve di¤er araç ve örgütleriyle B gençlik örgü-
tünün siyasi etkisi ve denetimindedir. Ya da yurt-
sever hareket A kentinin yerel yönetimini kazan-
m›fl ve bunu merkez alarak siyasal hegemonyas›-
n› güçlendiriyor vb. 

Belli bir sektörel faaliyette hareketi kucaklayan
ana örgütlere ve hareketin yönetimine hükmeden
siyasi güç ‘devrimci hegemonya çemberiyle’ hare-
keti denetimine al›r ve önderlik konumunu gelifl-
tirir. S›n›f hareketi üzerinde “devrimci hegemon-
ya çemberleri” kurulabilir. Dahas› baz› iflçi havza-
lar› birer “özgürlük alan›” haline de gelebilir. Sen-
dikal araç ve mevziler iflçi s›n›f› hareketini ve
emekçi memur hareketini, “devrimci hegemonya
çemberleri”ne almak için temel önemdedir. “Dev-
rimci hegemonya çemberleri” ve “özgürlük alan-
lar›” oluflturmada mevziler ve ezilenleri ekono-
mik, siyasal, kültürel vs. boyutlar›yla kavray›p
kucaklayan, sar›p sarmalayan envai çeflit örgüt ve
biçimler as›l rolü oynar. K›rda “özgürlük alan›”
oluflturmak silah›n gücüyledir. Nispeten daha ko-
layd›r. Oysa kentte durum daha farkl›d›r. “Özgür-
lük alanlar›” oluflturmak demek, belli bir alan›

devletin ve düzenin d›fl›na ç›karmak, alan› devri-

min denetimine almak ve devlete kapatmakt›r. Bu

ise, muazzam bir örgütsel çal›flma ve örgüt düze-

yi yaratmak demektir. Kal›c› ve sürekli örgütlü-

lükler, alan›n devlete/düzene kapat›lmas›, öz ör-

gütlülükler toplumsal dayan›flma ve  yard›mlafl-

ma, alternatif bir yaflam, “özgürlük alanlar›”n›

oluflturan unsurlard›r.

Devletlerin devrimci örgütlere karfl› temel

stratejisi taban boflaltmak, denizi kurutmak ve

devrimci öncüyü marjinallefltirmektir. Baflka bir

deyiflle kitleleri kendi denetiminde tutmakt›r.

Devletle devrimcilerin aras›ndaki as›l kavgada

kim kimi alt edecek sorusu, son çözümlemede

kitleleri kimin kazanaca¤› noktas›nda dü¤ümle-

nir, somutlan›r. Devrimci önderlik, tam da bu so-

ruya pratikte ezilen s›n›flar› devrimin siyasal or-

dusu olarak örgütleyerek cevap verdi¤i ölçüde ro-

lünü oynayacak, devrimin zaferine yürüyecektir.

O halde kitlelere hücum! n
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‘Barbarl›¤›n Kayna¤› Petrol’ isimli kitab›n›zda,
1800’lerden bafllayarak  yeniden bir tarih yaz›m›
çal›flmas› yap›yorsunuz. Bu tarih petro-politik
dengelerin tarihi. Dünya ekonomisinin petrole ba-
¤›ml›l›¤›n›n tarihi. Dünya petrole neden ve nas›l
ba¤›ml› hale geldi?

S.P-Petrol ça¤›n›n en büyük tekellerinden olan
Standart Oil ve onun ac›mas›z baflkan› John D.
Rockefeller’in sahneye ç›kmas› ve spekülatif kar-
maflan›n tekelci bir mant›kla düzene sokulmas›
sonucu  1890 y›l›na ulaflt›¤›m›zda Standart Oil’in
tam anlam›yla bir dünya tekeli konumuna geldi-
¤ini görüyoruz.  Petrol üzerinde bir imtiyazlar sis-
temini kurarak sömürgecilik dönemini aratmaya-
cak bir tekelcilik dönemi bafl gösterdi. Ortado¤u,

Latin Amerika ve Orta Amerika’n›n petrol kay-
naklar› bu sistemin denetimi alt›na al›nd›. Petrol
aristokrasisi ve dünya ekonomisinin petrol üze-
rinden yeniden tan›mlanmas›n›n kökenini Yedi
K›zkardefllere götürmek gerekir. Yedi K›zkardefl-
ler, Standart Oil’in irili ufakl› flirketlere bölünme-
si ile ortaya ç›kt›. Özellikle 1. emperyalist payla-
fl›m savafl› askeri teknoloji aç›s›ndan önemini or-
taya koydu. Örne¤in  Brzezinski’den yaklafl›k
yüzy›l önce bir satranç tahtas› yorumu yap›labilir-
di Ortado¤u için. Belirtti¤im gibi 1. emperyalist
paylafl›m savafl›, tank kullan›m›n›n yayg›nlaflma-
s›n›n zorunlulu¤u vb. gibi nedenlerle petrolün
yayg›nlaflmas›n›n temel bir  nedeni olarak görüle-
bilir. Örne¤in, ABD savafla, Almanya’n›n ‹ngiliz
petrol tankerlerini vurmaya bafllamas› sonucu gir-
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Geçmiflten günümüze
petro-politik dengeler

PPPPetrol, emperyalizmin damarlar›nda dolaflan
kan… Petrol-dolar-borç tuza¤› ise ezilen

halklar›n emperyalizm taraf›ndan sömürüsünün en
önemli bafll›klar›ndan birini oluflturuyor.
Hammurabi Kanunlar›’nda dahi ad› geçen petrolün,
ilk büyük savafllarda bile izi görülüyor. Birinci
Emperyalist Paylafl›m Savafl›’ndan, Körfez
Savafl›’na petrolün damgas›n› vurmad›¤› savafl ve
iflgal neredeyse yok.Emperyalist küreselleflme
döneminde petrol ve petrol kaynaklar› üzerindeki
hegemonya mücadelesi ise petro-politik dengelerin
yeniden kurulmas› hedefini tafl›yor. ‹nsanl›k tari-
hinin bu “masum” enerji kayna¤› üzerinden nas›l
flekillendi¤ini, ABD’nin petrol politikalar›n›, petrol
üreticisi ülkelerin tarihini k›saca petro-politik
üzerinden geliflen bir tarihi, Av. Suat Parlar
“Barbal›¤›n Kayna¤› PETROL” kitab›nda birçok
belge ve veri ile anlat›yor. Kitab›n› “kahramanca
direnifliyle befleriyetin umut ve onurunu yüksek
tutan Filistin Halk›’na” ithaf eden Suat Parlar’la
“uygarl›¤›n” sinir sistemini oluflturan petrol üzerine
konufltuk.



mifltir.Ve bu tarihten sonra dünya tekellerinin
kendini petrol kaynaklar› ve onun üzerindeki im-
tiyazlar üzerinden flekillendirdi¤ini görüyoruz.
Ancak emperyalizmin petrol konusunda manevra
alan› dard›r. Çünkü rezervlerin %5’lik k›sm› an-
cak kapitalist merkezlerdedir. Dünya rezervleri-
nin %32’si ABD’de, %2’si Avrupa’da, buna karfl›l›k
%66’s› Ortado¤u’dad›r. Ve petrol s›n›rl› say›da te-
kelci flirketin egemenli¤i ile  savafllar, iç savafllar,
katliamlar ve çok büyük bir sefalet tablosu ile bir-
likte evrensel bir düzenden ziyade düzensizli¤in
simgesi oluyor.

Türk burjuva devletinin kuruluflunu, saf anti-
emperyalist bir devrim olarak lanse edilme çaba-
lar› var, ancak bunun karfl›s›nda siz de kitab›n›z-
da asl›nda o kadar da anti-emperyalist olunmad›-
¤›n› söylüyor ve bunu veriler ve belgelere dayan-
d›r›yorsunuz. Bunlar›n petrol üzerinden geliflimi-
ni bize biraz anlatabilir misiniz?

S.P-E¤er Türkiye’nin ad›na Milli Kurtulufl Dö-
nemi denilen süreci, petrol ve petro-politik aç›-
s›ndan incelenirse, burada büyük güçlerin, em-
peryalist güçlerin bir hesaplaflma alan›ndan söz

etmek mümkün. Kitapta da asl›nda belgeleriyle
ortaya konuldu; e¤er Türk tarihi bir modernleflme
tarihi olarak yorumlan›rsa ortaya son derecede t›-
k›z görüfller ç›kar. Bu savafla da antiemperyalist
bir savafl çerçevesi içerisinde yaklaflabiliriz. Ama
meseleyi emperyalistler aras› çeliflkiler ve s›n›f çe-
liflkileri ba¤lam›nda petrol eksenine oturtursak;
buradaki petrolün paylafl›m› çerçevesinde de¤er-
lendirirsek, o zaman, çok daha genifl oylumlu ve
tarihsel çerçevesi olan bir boyuttan yaklafl›r›z. O
da asl›nda burada bir anti-emperyalist mücadele-
den ziyade emperyalistler aras› prizmadan süzü-
len çeliflkiler eflli¤inde bir bölgesel savafla tan›kl›k
ederiz: Türk-Yunan savafl›na tan›kl›k ederiz. Do-
lay›s›yla petro-politik aç›s›ndan Milli Kurtulufl
ad› verilen döneme yaklaflmak çok daha verimli
sonuçlara bizi götürecektir, en az›ndan dedi¤im
gibi çok iç faktörle yüklü veya Misak-› Milli fak-
törüyle çok yüklü anlay›fl›n ne kadar yetersiz, ta-
rihi aç›klamada ne kadar elveriflsiz bir model sun-
du¤unu net olarak görmüfl oluruz.

Peki buradan yola ç›karak Türkiye’deki  ‘petro-
politik’ s›n›fsal dengeleri bugüne de biraz daha
yaklaflarak nas›l çözümleyebiliriz?

S.P-fiimdi flunu söylemek mümkün; TC. Os-
manl›’n›n küllerinden do¤du, daha do¤rusu Os-
manl›’n›n bitti¤i, yok oldu¤u noktada ortaya ç›kt›
ve ilginçtir ki Osmanl›’n›n parçalanmas›yla 26
devlet nefl’et etmiflken, bu 26 devletin önemlice
bir bölümü petrollü alanlar›n üzerinde kuruldu.
S›n›rlar› da neredeyse cetvelle çizildi. Burada tabi
Türkiye’nin konumu tam bir tampon kordonu
çerçevesi içerisinde anlafl›labilir o dönem çünkü
Sovyet Rusya da en görkemli dönemini yafl›yordu,
tabiri caizse. 

‹ngiltere ile Sovyet Rusya aras›nda Türkiye bir
tampon oluflturdu. Ortado¤u’ya yönelik olarak da
bu tamponun bir anlam› vard›. Birincisi, Sovyetle-
rin bölgeye s›zmas›n› önlemek aç›s›ndan Türki-
ye’ye bir rol verilmiflti. ‹kincisi de, Türkiye aç›k-
ças› Ortado¤u’da bir petrol bekçisi olarak üslendi-
rildi. Bu konuda da Britanya Türkiye’ye bir rol
çizdi. Daha savafl›n ilk y›llar›ndan itibaren yani
1921’lerden itibaren ‹ngiltere’nin böyle bir e¤ilimi
oldu¤unu görüyoruz. Bölgede kendi ç›karlar›yla
bütünleflmifl ve kendi tercih etti¤i çerçeve içeri-
sinde güçlendirilmifl Türkiye’nin, Ortado¤u’da
petrol alanlar›n›n korunmas›nda fonksiyonel ola-
bilece¤i de¤erlendirildi. Bu de¤erlendirme belki
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bafllang›ç aflamas›nda çok
net kurumlaflmalara yol
açmad›, ama daha sonra-
s›nda Türkiye’nin bütün
askeri ve stratejik iliflkile-
ri bu temelde kuruldu,
buna NATO da dahil. 

Bugüne biraz daha
yaklaflacak olursak Bakü-
Ceyhan petrol boru hatt›
ve Türkiye’nin bunun
üzerindeki politikalar›,
Kafkasya’ya yönelik poli-
tikalar› üzerine ne düflü-
nüyorsunuz?

S.P- fiimdi flöyle bir
durum var; ABD’nin çok
uluslu petrol tekelleri
aç›kças› Bakü- Ceyhan’›
tercih etmiyor. Bu
ABD’nin devlet olarak
stratejik tercihi. Çünkü
Rusya’n›n bu petrol ak›-
fl›nda, yani Hazar ve Orta-
asya petrollerinin ak›fl›n-
da devre d›fl› b›rak›lmas›n› savunuyor. Asl›nda al-
ternatif yollar var. Bu alternatif yollardan bir tane-
si de en k›sa yol olan Körfez yolu. Ama flimdi Bas-
ra Körfezi, ‹ran üzerinden geçecek bir petrol boru
hatt› ile beraber de¤erlendirildi¤inde ortaya arz
anlam›nda  müthifl bir güç yo¤unlaflmas› ç›kar
‹ran aç›s›ndan. Yani flimdi düflünün en k›sa yol
‹ran diyoruz. Hazar ve Ortaasya petrolleri e¤er
‹ran üzerinden Körfez’e ak›t›lacak olursa, dünya
petrol arz› üzerinde ‹ran’›n çok büyük etkinli¤i
olacakt›r. Dolay›s›yla ‹ran’› bu anlamda devre d›fl›
b›rakarak Bakü-Ceyhan üzerinden Do¤u Akde-
niz’e bir petrol boru hatt› planlan›yor. Ama bu da
son derece pahal› bir proje. Gerçi projenin önem-
lice bir bölümü tamamland›. Fakat bu proje ifller
mi, do¤rusu bunu  bilemiyoruz. Çünkü bu proje-
nin ifllemesi çok aktörün yer ald›¤› denklemlerin
çözümüne ba¤l›. Rusya bu projeyi istedi¤i zaman
alt üst edebilecek askeri ve diplomatik imkanlara
sahip. Ermenistan bu proje konusunda ne diye-
cek çok da belli de¤il. Dolay›s›yla Bakü-Ceyhan
petrol boru hatt›n›n inflas›n›n büyük bölümü ta-
mamlanm›fl olmakla birlikte bir müddet sonra
çok daha farkl› alternatifler gündeme gelebilir. Bir
de en önemlisi fludur; Rusya’n›n ta Hollanda’ya

kadar uzanacak bir petrol
ve do¤algaz boru hatt› pro-
jesi var. Bir tek son dönem-
de iflte Çeçenistan’da mey-
dana gelen olaylar da bu-
nunla ba¤lant›l›. Çünkü
Rus petrol boru hatlar›n›n
dü¤ümü Kafkasya ve Orta-
asya aç›s›ndan Çeçenistan.
Böyle de¤erlendirildi¤inde
aç›kças› Türkiye çok bilin-
meyenli bir denklemin orta
yerinde duruyor. Bakü-
Ceyhan mutlaka gerçekle-
flecek diyemeyiz ve Türkiye
Bakü-Ceyhan gerçekleflse
bile  dünya petrol piyasa-
s›nda ancak ABD emperya-
lizminin gölgesinde ve
onun belirledi¤i ifllevler
çerçevesinde terminal ol-
maktan öteye gidemez.

Bugünlerde hangi konu
üzerine konuflursan›z konu-
flun sonuçta Irak savafl›na,

Irak iflgaline gelip dayan›yor. Petrolün de Irak ifl-
galinde çok önemli bir rolü oldu¤unu art›k herkes
biliyor. Bu noktada bilinmeyenler var m›?

S.P- En bilinmeyen fludur: fiimdi insanlar bü-
yük bir kafa tembelli¤i içerisindeler ve Ortado-
¤u’ya bakt›klar› zaman dinamikleri, genel dina-
mikleri çözümleyemiyorlar. Bak›n OPEC toplan-
t›lar›n›n tutanaklar›n› çok iyi incelemek la-
z›m.1999’da Ortado¤u’da yeni bir blok oluflmaya
bafllad›, OPEC içerisinde. O, Suudi Arabistan,
‹ran, Irak bloku idi. Uzun y›llar birbiri ile petrol
fiyatlar› konusunda, kotalar konusunda kavga et-
mifl bu güçler, 1999’dan itibaren ortak hareket et-
meye bafllad›lar. ABD’nin bölgeyi iflgali sadece
Irak petrolleri vs. gibi gerekçelere ba¤lanamaz;
Irak petrollerine ABD’nin ihtiyac› yok fiziki ola-
rak. ABD zaten petrolünün büyük bir bölümünü
Bat› yar›mküresinden karfl›lar. Buradaki temel
mesele petrol piyasas›na müdahale araçlar›n› elde
tutmakt›r. ABD’nin kabusu Suudi Arabistan, ‹ran,
Irak aras›nda oluflan güç ekseninin OPEC’de ken-
dini ortaya koymas›yd›. Bu, dünya petrol piyasa-
s›na müdahale imkan›n› veriyordu bu eksene. Or-
tak hareket, hem arz noktas›nda hem de gelece¤e
yönelik fiyatland›rma noktas›nda çok büyük bir
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Petrol aristokrasisi ve dünya
ekonomisinin petrol üzerinden

yeniden tan›mlanmas›n›n
kökenini Yedi K›zkardefllere

götürmek gerekir. Yedi
K›zkardefller, Standart Oil’in
irili ufakl› flirketlere bölünmesi
ile ortaya ç›kt›. Özellikle 1.
emperyalist paylafl›m savafl›

askeri teknoloji aç›s›ndan öne-
mini ortaya koydu. Örne¤in

Brzezinski’den yaklafl›k yüzy›l
önce bir satranç tahtas› yorumu

yap›labilirdi Ortado¤u için.



imkan sa¤l›yordu. Düflüne-
biliyor musunuz, Suudi
Arabistan ve ‹ran’la bar›fl
içerisinde yaflayan bir Irak,
Ortado¤u dengelerine nas›l
yans›rd›?ABD bunu engel-
ledi, savafl›n en önemli bi-
linmeyenlerinden birisi bu-
dur. Di¤eri de petrol d›fl›n-
da sudur. Dünyan›n en
önemli su kaynaklar›ndan
biri, Nubyan Akiferi Genifl-
letilmifl Ortado¤u denilen
haritan›n, yeralt› sular› an-
lam›nda, do¤rusu ABD’nin
ifltah›n› kabartm›flt›r. Ayr›ca
dünyan›n önemli diyebile-
ce¤imiz akarsular› F›rat,
Dicle ve di¤erleri bu bölge-
dedir. ABD’de petrolün bir
litresi birkaç centle ifade
edilirken domatesin kilosu
afla¤› yukar› alt› dolar. Su-
yun önemi buradan da an-
lafl›l›yor. Sadece petrol kay-
naklar› de¤il bölgede su
kaynaklar›n›n ele geçirilme-
si anlam›nda da Irak iflgalini de¤erlendirmek la-
z›m. Bilinmeyen demeyelim ama üzerinde durul-
mayan noktalardan bir de budur. Onun d›fl›nda,
petrolün yan› s›ra bir de tabi Irak halk›n›n bölge-
nin en e¤itimli halk› olmas›, Irak’›n ‹srail’le aske-
ri eflitli¤i sa¤layabilecek yegane güç olmas› ve
Arap dünyas›n›n kalbinin Irak olmas›, Arap milli-
yetçili¤inin önemli bir oda¤› olmas›, sahip oldu¤u
endüstriyel çeflitlilik, tar›m alan›ndaki potansiye-
li de ABD’nin Irak iflgalindeki önemli noktalard›r.
Ama en önemlisi, aç›kças› OPEC’in omurgas›n›
k›rmakt›r, OPEC’in arz ve fiyatlar üzerindeki de-
netimini k›rmakt›r. Ve bölgedeki petrol üzerinde
fiziki kontrolü t›pk› 19. yüzy›l›n sonu ve 20. yüz-
y›l›n ilk elli y›l›nda oldu¤u gibi tekel alt›na almak-
t›r. Çünkü çok uluslu flirketler, uluslaflt›r›lma
kampanyas› ile beraber bölgeden uzaklaflt›r›lm›fl-
lard›. fiimdi bölgeye tekrar dönüflleri ve petrol re-
zervleri üzerinde fiziki kontrolü ele geçirmeleri
durumu söz konusu. Bu ABD’ye inan›lmaz bir güç
tekeli sa¤layacakt›r yani ABD askeri imparatorlu-
¤unun anahtar› bu olacakt›r. Çünkü Çin dahil ol-
mak üzere dünyan›n önemli güçlerinin hemen

hepsi buna; iflte yükselmekte
olan, ad›na sanayileflen ülke-
ler denilen ülkeler de dahil ol-
mak üzere petrollerini bu böl-
geden al›yorlar. Mesela, buna
Brezilya’y› örnek verebiliriz,
Hindistan’› örnek verebiliriz,
Çin’in d›fl›nda. Kald› ki, Avru-
pa ile Japonya’n›n  bu bölgeye
ba¤›ml›l›¤› zaten biliniyor.
Dolay›s›yla Ortado¤u ve Irak
petrolleri üzerinde bir ABD
vetosu, böyle bir veto imkan›,
askeri veto imkan› ABD’ye
müthifl bir güç sa¤lad›, ikinci-
si san›ld›¤› gibi Suudi Arabis-
tan dünyan›n en büyük petrol
rezervlerine sahip de¤il son
araflt›rmalar bunu gösteriyor,
Irak’›n tespit edilen rezervleri
d›fl›nda tahmin edilen rezerv-
leri ile birlikte Suudi Arabis-
tan’›n yerini almaya aday ol-
du¤u söyleniyor yani yaklafl›k
260 milyar varillik bir servet-
ten bahsediyoruz. 

Tüm bunlar üzerinden Irak savafl›, petrol boru
hatlar› üzerinden yeniden flekillenen bir petrol po-
litikas›ndan bahsedebilir miyiz? Gelecekte petro-
lün rolü ne olacak? Bunlar üzerinden yeni enerji
kaynaklar›n›n yarat›lmas› ve belki petrolün geri
plana düflmesi, olas›l›klar› üzerine neler söyleye-
bilirsiniz?

S.P- fiimdi afla¤› yukar› 21. yüzy›l›n ilk çeyre-
¤ine kadar petrolün kullan›lma oranlar› biliniyor.
Y›ll›k petrolün kullanma, petrol tüketimindeki
ortalama art›fl %1. Buna geliflmekte olan ülkeler
aç›s›ndan bakt›¤›m›zda daha farkl› bir rakamla
karfl›lafl›yoruz. Onlar›n y›ll›k petrol tüketimleri
ortalama %5.6 oran›nda art›yor. Bu büyük bir ar-
t›fl. Petrolün flu anda di¤er enerji türlerine göre
kullan›m oran› %39’larda. Oransal olarak ilk çey-
rekte düflüfl bekleniyordu, yani 2025’lerde %38
deniliyordu. fiimdi tahminlerini düzeltmeye bafl-
lad›lar. Dolay›s›yla petrol kullan›m oranlar›nda
düflüfl olmayacak. Do¤algaza gelince; do¤algaz
petrole rakip olamaz. Yani temiz bir enerjidir, arz
çeflitlili¤i vard›r. Dünyan›n çeflitli bölgelerinde
bulunur, bu anlamda daha adaletli bir enerji kay-
na¤›d›r, da¤›l›m anlam›nda belki, ama bu enerji-
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nin nakli de alabildi¤ine pahal›d›r. Çünkü boru
hatlar›  çok çeflitli ülkelerden geçti¤i için askeri ve
diplomatik sorunlara da yol açabiliyor. Onun için
henüz daha do¤algaz konusunda istenen geliflme
sa¤lanabilmifl de¤il. ‹flte do¤algaza ya da hidroje-
ne dayal› bir tak›m yak›tlar›n gündeme geldi¤ini
görüyoruz, ama bunlar›n araflt›rma gelifltirme
harcamalar› son derece pahal›. Ancak ve ancak
petrol fiyatlar› çok yüksek olur ise alternatif ener-
ji kaynaklar›na yat›r›m yap›labilir. Orada da s›-
k›nt› fludur; petrol tekelleri, hemen hemen  bütün
alternatif enerji piyasalar›na da  tekel kurmufllar-
d›r.Yani onlar yat›r›mlar›n› sadece petrol alan›na
yapm›yor, di¤er alanlar da kontrolleri alt›nda.
Petrol, uzun bir müddet kesinlikle di¤er enerji
kaynaklar›n›n fiyatlar›n›n saptanmas›nda da lider
enerji olarak veyahut da stratejik hammadde ola-
rak varl›¤›n› devam ettirecek. Yani fiyatlarda pet-
rolün bask›s› çok büyük. Böyle de¤erlendirildi-
¤inde asl›nda petrol fiyatlar›n›n yukar›ya do¤ru
gitmesi alternatif kaynaklar üzerindeki araflt›rma-
lar› h›zland›r›r, ama bunlardan hemen sonuç al›-
namaz. Gelecekte neler olabilir? Birincisi, bir ke-
re OPEC’in etkinli¤i ortadan kalkacak, bunu gö-
rece¤iz; ‹kinci bir nokta, Ortado¤u dahil olmak
üzere dünyan›n bütün önemli petrol alanlar›n›n

çokuluslu tekellere aç›ld›¤›n› ve imtiyazlar rejimi-
nin geri döndü¤ünü görece¤iz. Bunlar gelecekler,
fiziki kontrolü de ele geçirecekler. 

Petrolde afla¤› üretim ve yukar› üretim ayr›m›
vard›r. Afla¤› üretim; keflif, sondaj, ham petrolün
ç›kar›lmas›n› içerirken yukar› üretim aflamalar›;
rafinaj, nakliye, petrolün ifllenmesi ve pazarlan-
mas› gibi dallar› içerir. fiimdi burada bir entegre
sistemin tekrardan oluflumu söz konusu. 1970’le-
re göre entegreydi sistem; yani petrolün ç›kar›l-
mas›ndan pazarlanmas›na kadar çokuluslu flirket-
ler a¤›rl›klar›n› koyarlard›. Daha sonra sadece
petrolün yukar› üretim aflamas›na müdahale etti-
ler, onunla yetindiler, ama flimdi tekrar bafla dö-
nüyorlar. Yani her büyük petrol tekeli ayn› za-
manda kendi rezervlerini de tutmak istiyor. Bu da
flunu beraberinde getirecek; Ortado¤u petrolleri
yani ulusallaflt›r›lm›fl olanlar da özellefltirilecek.
Bu beraberinde büyük problemleri getirir. Çünkü
Ortado¤u ülkelerinin petrolden baflka gelir kay-
na¤› yok. fiimdi bu gelir kayna¤›n›n da emperya-
listlerin istedi¤i fiyatland›rma sistemi içinde de-
¤erlendirilmesi aç›kças› bu ülkeleri derin krizlere
sürükler. Bu krizlerde bu ülkelerde h›zla devlet ve
egemenlik krizine dönüflür. Yarataca¤› sosyal tah-
ribat korkunçtur; daha flimdiden Suudi Arabis-
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tan’da bile nüfusun %40-
50’si iflsiz. Gerçi Suudi Ara-
bistan’da d›flardan gelen ya-
banc›lar çal›flt›r›l›rd› düne
kadar. Ama öyle bir hale gel-
di ki tablo art›k, Suudi halk›
yoksullaflmaya bafllad›. Bu
anlamda ifl talebi var ve
gençler aras›nda iflsizlik yo-
¤un. Büyük bir sosyal huzur-
suzluk yaflan›yor-ki dünya-
n›n petrol zengini ülkelerin-
den biri. Bu kaynaklar›n bir
kez daha Bat›’n›n eline geç-
mesi onlar aç›s›ndan felaket
anlam›na gelecektir. ‹flin
böyle bir boyutu var. 

Petrol silahlanmayla bir-
likte de¤erlendirilmelidir.
Bak›n, Bat›’n›n politikas› y›l-
larca flu olmufltur: Bu gelir
transferine karfl›l›k, petrol
üreten ülkelere  yap›lan özel-
likle Ortado¤u’yu kastederek
söylüyorum silah sat›lm›flt›r.
Bu fonlar geri al›nm›flt›r,
özellikle Fransa’n›n ve Ame-
rika’n›n politikas› budur.
fiimdi iflin böyle bir boyutu
da var. Bu ülkeler büyük
problemler yafl›yorlar; silahlanmadan vazgeçe-
mezler. Kaynaklar k›t. Buna bir de fiyata müdaha-
le eklenirse flimdilik belki Amerika’n›n ya da Ba-
t›’n›n tercihi belli nedenlerle yüksek petrol fiyat-
lar›, ama e¤er petrol fiyatlar› düflmeye bafllar ise
bunu büyük silah faturalar› ile de¤erlendirdi¤i-
mizde iki katl› bir sömürü ile bu bölgelerin karfl›
karfl›ya kalaca¤›n› söyleyebiliriz. 

Ama flu var; petrol daha bu yüzy›l›n sonuna
kadar insanl›¤›n bafl›na bela olmaya devam ede-
cek, rakamlar bunu gösteriyor. Rezervlere gelince
41 senelik rezerv oldu¤u söyleniyor. Tespit edilen
rezervler 41 senelik bir ömre sahip. Ama petrol
öyle bir madde ki arand›¤›nda bulunuyor. Daha
önce de 20 y›ll›k ömrü kald›¤›ndan söz edilmiflti.
Roma Klubü’nün Raporu daha k›sa süreler biç-
miflti; flimdi 41 sene deniliyor, fakat bulunacakt›r
petrol. Yani fiyat yükseldikçe, çünkü araflt›rma
gelifltirme faaliyetleri de h›z kazan›yor. 

fiu ana kadar egemenler
ve emperyalist tekellerin,
ABD ve di¤er emperyalist ül-
kelerin aç›s›ndan bakt›k pet-
role. Peki ezilenler aç›s›ndan,
kitle hareketi bak›m›ndan
petrol nas›l bir yerde duru-
yor? Kitle hareketleri petrol
üzerinde nas›l etkilerde bulu-
nuyor ve bulunabilir? 

S.P- fiimdi tabii Ortado-
¤u’dan örnek vermek müm-
kün. Ortado¤u halklar› petrol
konusunda alabildi¤ine bi-
linçlendiler. Buna ayn› za-
manda Amerika k›tas›nda
belli ülkeleri de örnek verebi-
liriz. Mesela Kolombiya’da da
yüklü petrol rezervleri bulun-
du, orada da bu konuda  mu-
halif hareketlerde bir e¤ilim
var. Veya Venezüella’ya bak-
t›¤›m›z zaman  Chavez’i des-
tekleyen genifl bir halk hare-
keti görülüyor. Ama iflçi s›n›-
f› Chavez’e karfl›, iflbirlikçi
yani her yerde iflçi s›n›f› dev-
rimcilerle ortak hareket edi-
yor diye bir kural yok. Tam
tersine Brezilya’da petrol en-

düstrisinde çal›flan iflçiler devrimci, sosyalist. Or-
tado¤u’ya bakt›¤›m›z zaman özellikle petrol ko-
nusunda zengin ülkelerde iflte M›s›r’›, Ürdün’ü
hariç tutarsak bir petrol bilinci var. Fakat bu da
flöyle bir bilinç; buralardaki rejimler halktan ver-
gi almaz, petrolü sübvansiyon olarak de¤erlendi-
rir, e¤itim sa¤l›k gibi hizmetler bedavad›r. Bunlar
da halkla bu rejimler aras›nda bir uyuflmay› bera-
berinde getirir. Bu rejimlere yönelik çok büyük
halk hareketleri ortaya ç›kmaz. Bir farkla, ‹ran
Devrimi  bu konuda söylenebilir. ‹ran’da da otok-
rat fiah rejimi a¤›rl›kl› olarak petrol gelirlerine
yaslan›p çok da fazla vergi almadan sübvansiyon-
larla durumu idare etti, ama petrol fiyatlar›ndaki
düflüfl ister istemez rejimin temellerinin de sallan-
mas›n› beraberinde getirdi. Çünkü petrol gelirle-
rinden baflka hiçbir meflruiyet kayna¤› olmad›¤›
zaman s›n›fsal kaynaflma çok daha yo¤un olabili-
yor. Bu da tabi Ortado¤u’nun gelece¤i aç›s›ndan
çok patlamal› bir süreci, devrimci bir süreci sü-
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rekli gündemde tutuyor. Yani Ortado¤u hakika-
ten denildi¤i gibi, bir devrim oda¤›d›r. Bunun te-
mel nedenlerinden biri de petrol ihraç eden ülke-
lerin neredeyse %90’lara varan oranda gelirlerinin
petrole dayal› olmas›, do¤ru dürüst bir vergi yap›-
s›n›n olmamas›, sermaye birikiminin ranta dayal›
olmas›, buradaki petrol oligarflilerinin servetlerini
Bat›’ya aktarmalar›d›r. Halkta bu konuda ciddi bir
bilincin olmas› ve en ufak bir sars›nt›da da kitle-
selli¤i ön plana ç›karan hareketlerin gündeme
gelmesi Ortado¤u’nun özelli¤idir. Dolay›s›yla Or-
tado¤u çok patlamal› geliflmelere gebe, ama bura-
da flunu da söylemeliyiz ki; Ortado¤u’daki bu ha-
reketler kendilerini sosyalist olarak d›fla vurmaz.
Yani bunun hal tercümesi ‹slam’la kendini ortaya
koyar. Gelecekte de muhtemelen bu flekilde ol-
maya devam edecek. 

Biraz önce Chavez’den ve Venezüella’daki kit-
le hareketinden bahsettiniz. Chavez’in politikala-
r›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Petrolün antiem-
peryalist mücadelenin bir alan› haline gelmesi
mümkün mü?

S.P- Chavez, Amerika aç›s›ndan ba¤›fllanamaz
bir suç iflledi. Küba’yla ticari iliflkilere girdi, ama
parasal iliflkiler de¤ildi bunlar. Küba, Venezüel-
la’daki sa¤l›k sisteminin kurulmas›na yard›m etti,

karfl›l›¤›nda petrol ald›. Venezüella bu bölgede 14
ülke ile Bartr anlaflmalar›n› imzalad›. Bartr ticare-
ti, takas ticaretidir. Paraya dayal› ticaret de¤il, do-
lay›s›yla siz dolar›n, Amerika’n›n egemenli¤inin
d›fl›na ç›k›yorsunuz. Bu Amerika’n›n hiç tercih et-
meyece¤i bir durumdur. Ve ABD’nin o bölgeye
yönelik çeflitli giriflimleri var. Yani burada bir ser-
best bölge oluflumu peflinde. Latin Amerika ve
Orta Amerika’da çok kapsaml› serbest bölge giri-
flimleri var. Aynen Büyük Ortado¤u Projesi gibi.
Yani bölgenin kaynaklar›n› tümüyle s›zd›rmaya
dayanan bir anlay›fl› var. ‹flte Chavez bunu y›kt›.
Böyle bir tehdit oluflturuyor Chavez. ‹kincisi
ABD, aç›kças› petrolü Venezüella’dan almak isti-
yor. Birincisi kendisine çok yak›n, ikincisi çok ka-
litelidir Venezüella petrolü. Maliyeti alabildi¤ine
düflüktür ve Venezüella petrolü, ABD’yi Körfez’e
ba¤›ml› olmaktan kurtar›r. Onun için de ABD, bu
kaynaklar üzerinde Venezüella halk›n›n denetimi
olsun istemiyor. Bu denetimden h›zla ç›karma pe-
flinde. En önemlisi de flu tabi; Venezüella’da ço-
kuluslu tekeller borular›n› öttüremiyorlar, çünkü
Venezüella OPEC’in iki kurucusundan biridir.
Di¤eri de Irak’t›r. Irak’›n cezaland›r›lmas›nda em-
peryalizmin bu kininin önemi de büyüktür. Çün-
kü OPEC’in iki militan ülkesi Irak ve Venezüel-
la’d›r. Venezüella, y›llarca Ortado¤u’da petrol
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üreten ülkeleri bilinçlendirme ad›na faaliyet yü-
rüttü. Venezüella’n›n efsanevi petrol uzmanlar›
bu bölgede tek tek kap›lar› çal›p dolaflarak dünya
petrol piyasas›n›n iç yüzünü anlatt›lar. Venezüel-
la’n›n böyle özellikleri vard›r. Venezüella’n›n tabi
Küba ile iliflkileri de ABD taraf›ndan problem ola-
rak de¤erlendiriliyor. Dolay›s›yla her türlü karfl›-
devrimci giriflim içerisindeler. Ama Venezüella

gibi OPEC’te etkili, dünya petrol piyasas›nda
önemli üretici bir ülkede de her tür geliflmeyi sa¤-
layamazs›n›z; çünkü  finansal anlamda ba¤›ml›
de¤il; elinde bir zenginlik var. Hele petrol fiyatla-
r›n›n artmas› Chavez’in durumunu daha da güç-
lendirecektir. ‹flin böyle bir boyutu da var. 

Petrol fiyatlar›n›n yükselmesi kimin ç›kar›na-
d›r? Belki biraz da bu noktay› açabiliriz?

S.P- Bu herkesin ç›kar›na flu an. Çokuluslu te-
keller kasalar›n› dolduruyor. Araflt›rma gelifltirme
alan›na fonlar ayr›labiliyor. Çünkü e¤er siz, pet-
rolün fiyat›n› yüksek tutarsan›z, ç›kar›lmas› çok

maliyetli olan alanlardaki petrol de ç›kar›l›r. Me-
sela Hazar’daki petrolün ç›kar›lma maliyeti yük-
sektir, ama petrolün varil fiyat› 40 dolar› geçerse
o maliyet uygun hale gelir. Bunun yan›s›ra tekno-
loji yenilenebilir. Yüksek petrol fiyatlar› örne¤in
Rusya’n›n harap olmufl petrol alan›ndaki sabit
sermaye yat›r›mlar›n› yenilemesini de beraberin-
de getirebilir; demek ki Rusya da buradan kazanç-

l› ç›k›yor. Ama uzun vadede petrol fi-
yatlar›n›n yüksek olmas› dünya eko-
nomisini, daha do¤rusu kapitalist
ekonomiyi durgunlu¤a sokar. Bunun
örnekleri daha önce yafland›. Var olan
krizi tetikler; kendili¤inden kriz ya-
ratmaz. Uzunca bir zamanda bu flekil-
de yüksek petrol fiyatlar›n› götüre-
ceklerini zannetmiyorum. Çünkü
dünyada daha önce de böyle dönem-
ler yafland›. Bu sert yükseliflleri sert
düflüfllerin izledi¤i dönemler de oldu.
Ama flu anda yüksek petrol fiyatlar›n-
dan özellikle az geliflmifl ülkeler d›-
fl›nda herkes yarar sa¤lar durumda.
En az yarar sa¤layan kim, Çin. En az
yarar sa¤layan kim, iflte dedi¤imiz gi-

bi az geliflmifl ülkeler. Çünkü bunlar›n y›ll›k tüke-
timlerinde oransal olarak %5.6’l›k bir art›fl var ve
dolay›s›yla yüksek petrol fiyatlar›  uzun vadede
yans›yacakt›r. Rakamlar da asl›nda küçük gibi
görülmekle birlikte az geliflmifl ülkeler aç›s›ndan
anlaml›. Gayri Safi Milli Has›la’n›n yüksek petrol
fiyatlar› ile % 5’ini yitirmeleri söz konusu. Bu
önemli bir rakamd›r. Geliflmifl ülkeler bu anlam-
da daha esnek. Mesela Japonya’da bu oran %3-4,
ama Japon ekonomisi aç›s›ndan bile önemlice bir
yüktür. Bunun uzun sürmesi durgunlu¤u
beraberinde getirir. Ama flu anda aç›kças› herkes
kasalar›n› dolduruyor. n
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Sendikalar ve halk örgütleri içinde yo¤un bir
mücadele sürüyor. Baz›lar›, Evo Morales yanl›lar›,
bu örgütlenmeleri neoliberal hükümete destek ve
seçim yolu çizgisine çekmeye çal›fl›rken, daha radi-
kal olanlar, örne¤in Anti-neoliberal Blok ve Jaime
Solares, Ekim (2003 Ekim ayaklanmas› -çn.) bay-
raklar›n› yeniden yükseltmek ve toplumsal devrim
aray›fllar› için mücadele ediyor. Afla¤›da, ayr›nt›l›
biçimde, ‹flçi Merkezi’nin sendikal hegemonya için
mücadele eden gruplar, aç›k art›rmada kendini sa-
tan yöneticiler, birçoklar›n›n yaflad›¤› tereddütler
ve bugün toplumsal hareketin yaflad›¤› büyük flüp-
heler ve meydan okumalar üzerine bütünlüklü bir
raporu yer al›yor. 

Ekim halk ayaklanmas›n›n bitiminden beri, Bo-
livya’n›n toplumsal panaromas›nda birçok de¤iflik-
lik oldu. Carlos Mesa rejimi, “sa¤a sola” hükümet

yetkileri da¤›tt›. Bunun sonucunda çeflitli toplum-
sal örgütlerin “baflkanlar›” bocalamalar, duraksa-
malar içinde hükümet arabas›na bindi.

Çeflitli kesimlerin taban meclislerinde, La Paz
Yerel ‹flçi Merkezi’nin (COD) ve Bolivya ‹flçi Mer-
kezi’nin (COB) son genifl toplant›lar›nda sunulan
çeflitli tebli¤lere göre, flu anda ülkede var olan gö-
rünürdeki “toplumsal bar›fl›n” konjonktürel ve ak-
la yak›n bir aç›klamas› var.

Öyle görünüyor ki “iktidar hisseleri (devlet ku-
rumlar›nda mevkiler)” baz› yöneticilerin bilincin-
de de¤iflimler yaratm›fl. El Alto Mahalli Birlikler
Federasyonu (FEJUVE) Baflkan› ve MAS taraftar›
Mauricio Cori’nin flafl›rt›c› ve çetin biçimde 31
Mart Çarflamba günü “düflürülmesi,” çok defa ta-
banlar›yla karfl› karfl›ya gelen örgüt yönetimlerinde
yaflananlar›n somut bir örne¤i.
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Bu çerçevede La Paz Yerel ‹flçi Merkezi’nin son
genifl toplant›s›nda yöneticilere, bir tür sendikalar
radyografisini yay›nlamalar›, burada birçoklar›
Ekim 2003’ten öncesine göre politik ve ideolojik
durufllar›nda 180 derecelik bir dönüfl yapan Boliv-
ya toplumsal hareketindeki yeni güçler iliflkisinin
özünü aç›klamalar› görevi verildi.

“MBL, MAS ve MIP’li sendika bürokratlar› ve
‘megasendika’ iktidar arabas›na bindiler” bafll›kl›
rapor, güncel politik ve sendikal haritay› ayr›nt›la-
r›yla inceliyor ve hükümetin “toplumsal sözlefl-
me”yi, gaz referandumunu ve Anayasal Meclis’i na-
s›l yürütmeye çal›flt›¤›n› anlamak için baz› yöntem-
ler sunuyor.

Baz› bölümlerinde de Bolivya solunun, MAS’›n,
baz› gazetecilerin, Katolik Kilisesi’nin, insan hakla-
r› temsilcilerinin ve baz› orta s›n›f “liderlerinin” fa-
razi bir “devlet darbesi” ilan›n›, iktidar sorununu
yeniden tart›flma gündemine tafl›yabilecek yeni bir
sosyal patlamay› engellemek için nas›l kulland›kla-
r›n› aç›¤a ç›kar›yor.

Afla¤›da, La Paz bölgesinden sendikac›lar›n ça-
l›flmalar›yla ortaya konan rapor okuyucuya sunu-
luyor:

11--  UUlluussllaarraarraass››  KKuuttuuppllaaflflmmaa
Bolivya bir ada de¤il. 2003 Ekimi’nde olanlar,

tüm dünya üzerinde geri kalm›fl ülkelerin büyük
bölümünde hergün yaflananlar›n bir parças›yd›;
özü itibariyle, keskin ekonomik ve toplumsal krize
karfl› koymak için somut çözümler arayan, sistem-
li ve yükselen bir ayaklanmalar serisiydi.

Bu yükselen toplumsal süreç genel anlamda 
-Emek ve Tar›mda Kalk›nma için Araflt›rma Mer-
kezi’nin (CEDLA) son çal›flmalar›nda belirtildi¤i
gibi- 1) emek dünyas› 2) sermaye dünyas› aras›n-
daki çarp›flma etraf›nda dönüyor.

Geçen yüzy›l›n sonlar›nda ve gezegenin he-
men her yerinde, “neoliberalizm” olarak bilinen,
finans sermayesine kap›lar› açma politikalar› bir
“tükenifl” sürecine girdi. Emekçilere daha fazla
yoksulluk, çokuluslu flirketleri ve finans sermaye-
sini yönetenlere daha fazla zenginlik getirdi. Bu-
nun örnekleri fazlas›yla var. Yoksullu¤a, açl›¤a,
iflsizli¤e ve sefalete karfl› mücadelede flehit düflen
Eustaquio Picachuri’nin** 30 Mart Sal› günü yi-
¤itçe kendini dinamitlemesi bu çerçevede de¤er-
lendirilmelidir.

Dahas› kriz, kuzeyin devinin ba¤r›nda da ken-
dini hissettirmeye bafllad›.

“Asya Kaplanlar›”, Avrupa Birli¤i ve Birleflik

Devletler aras›nda pazarlar›n egemenli¤i üzerine
yaflanan mücadele tüm gezegende çeflitli ve derin
krizler do¤urdu.

Latin Amerika’da, Uluslararas› Para Fonu
(IMF), Dünya Bankas› (DB) ve ‹nteramerikan Kal-
k›nma Bankas›’n›n (BID) emirleri do¤rultusunda
uygulanan kat› iktisadi politikalar, ifl, daha iyi üc-
retler, beslenme, e¤itim, sa¤l›k ve daha bir dizi te-
mel insani ihtiyaç gibi yaflamsal konulara çözüm
getiremedi.

ABD’nin iktidar merkezlerince yönlendirilen bu
kurumlar, kendi kazançlar›yla ve halklar›n yaflam-
sal ihtiyaçlar›na zarar vermekle meflgul.

Finansal kurulufllar›n s›ras›yla tüm hükümetle-
re kat› iktisadi politikalar› nas›l uygulatt›¤›n›n so-
mut bir örne¤i, Dünya Bankas›’n›n Carlos Mesa ve
onun ekonomik ekibiyle yapt›¤› son anlaflmad›r.
(bkz. Madde 13: Yeni Hükümet ve Dünya Bankas›)

Tüm bunlar Latin Amerika’da, ABD’nin k›tada-
ki irrasyonal ekonomik, politik ve askeri etkisini
tüm ç›plakl›¤›yla ortaya koyan bir toplumsal patla-
malar dizisi yaratt›.

ALCA’ya*** karfl› k›tasal mücadele, Ekva-
tor’daki k›z›lderili ayaklanmalar› ve flu anda Ko-
lombiya, Uruguay, Venezuela, Brezilya, Peru, Ar-
jantin, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve di¤er ülke-
lerde yaflananlar bunu do¤ruluyor.

Bununla birlikte, baz› analistlere göre, bu top-
lumsal hareketlerin henüz üç önemli zay›fl›¤› var:
1) ulusal ve uluslararas› düzeyde bölünmüfllü¤ü,
2) krize karfl› alternatif proje ve hedef eksikli¤i, 3)
örgütsel s›n›rl›l›¤›-genel olarak sadece sendikal ve
ekonomik kazan›mlara dayal› oluflu.

22--  KKeennddiillii¤¤iinnddeenn  vvee  ppaarrççaall››
aayyaakkllaannmmaallaarr

Bu ba¤lamda, Bolivya’daki toplumsal hareketler
de bu ar› gerçeklikten kaçam›yor. Özgünlükleri
var, ancak neredeyse ortak bir bölgesel kökene sa-
hip. fiubat ve Ekim’deki çat›flmalar› gö¤üsleyen
toplumsal örgütlenmelerin büyük ço¤unlu¤u için,
bu iki ayaklanman›n genel olarak “kendili¤inden”
oldu¤u aç›kt›. Bir iktidar program›na, tek ve belir-
gin bir örgütlülü¤e sahip de¤ildi. 2003’teki radikal
ve tarihsel eylemliliklere hiçbir siyasal veya top-
lumsal örgüt hegemon güç olarak önderlik etmi-
yordu. Baz› “siyasal bilimciler (politologos)”, “ga-
z›n sanayileflmesi” sorununun Bolivya halk›n›
Gonzalo Sanchez de Lozada’ya karfl› “birlefltiren”
unsurlardan biri oldu¤una garanti veriyor. Ancak
bu, gerçe¤in yaln›zca bir k›sm›. Gerçekte, Ekim’de
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savaflanlar›n tümü bu sorunu mücadele bayra¤›
olarak benimsedi, ama ayn› zamanda, her kesim
kendi kesimsel talepleri için mücadele etti. Baz›la-
r›, örne¤in La Paz kenti yerlileri, çat›flmaya daya-
n›flma için kat›ld› ve hatta baflka baz› kesimler de
korkusundan bunu yapt›.

Özetle, Ekim çat›flmas› parçal› olarak ve aç›k bir
devrimci politik perspektiften yoksun biçimde
yükseldi. Sonunda tabiat›yla, kendi yata¤›na dön-
dü; tekrar parçaland›.

fiubat ve Ekim’de gözle görülür, birlefltirici ve
sürdürülebilir bir alternatif sosyal, siyasal, ekono-
mik, tarihsel proje olmad›¤› gibi, halk da yaklafl›k

80 Bolivyal›’n›n kurflunla öldürülmesi ve 200’den
fazlas›n›n yaralanmas›ndan sonra, orta s›n›f›n “ba-
r›flç›l” bir açl›k greviyle önerdi¤i ve hayata geçirdi-
¤i “anayasal çözüm”e boyun e¤di.

Bolivya halk›n›n bu yi¤itçe ama kendili¤inden
mücadelesinin ürünü olarak, bir medya a¤›n›n sa-
hibi olan Carlos Mesa, 17 Ekim’de iktidara geldi.
Güvenilirli¤ini kaybetmifl parlamento; ordunun,
ABD konsoloslu¤unun ve bir “taktik ateflkes” ilan
etmifl bulunan COB’un dikkatli gözleri alt›nda ona
sahip ç›kt›.

O günden beri, farkl› toplumsal hareketlerin
önderleri, kendi ideolojik-politik konumlar›na ve
ç›karlar›na uygun olarak, farkl› tutumlar ald›lar.
Hükümet, ustaca bir taktikle, Gonzalo Sanchez de
Lozada’y› deviren halk hareketinin önderlerine bol
keseden yetkiler teklif etti. Baz› toplumsal hareket-
lerle iliflki içindeki NGO’lardan tan›nm›fl araflt›r-
mac›lar da buna dahildi. Baz›lar› kabul etti, baz›la-
r› etmedi.

Kimi yöneticiler, tabanlar›n› bilgilendirmeden,
bakanlarla ve valiliklerle görüfltü.

Bu flekilde, 17 Ekim’den beri, ulusal ve bölgesel
düzeyde güçler iliflkisinin karmafl›k bir yeniden
uyum süreci yaflan›yor. fiunu ayd›nl›¤a kavufltur-
mak gerekir ki, güçler iliflkisinin bu dönüflümü he-
nüz sabitlik kazanmad›. Ço¤u toplumsal hareket
içinde “iktidar boflluklar›” için mücadele hala sü-
rüyor.

Baz› toplumsal örgütlenmelerin yöneticileri,
“yeni” hükümette yer almalar›yla birlikte, Ekim
ayaklanmas›na hayat veren güçler iliflkisini bozdu-
lar ve dönüfltürdüler.

Ama dikkat edin, tüm bu “müzakereler”, olan-
lar› dikkatle gözlemleyen taban›n yan›nda yafland›,
bu olay, balans ayar› yap›lacak bir süreçte çok
önemlidir.

Devlet ayg›t›nda “iktidar hissesi (ifl mevkileri)”
için yürütülen hiçbir müzakere için, meclislere, ge-
nifl toplant›lara, yönetim kurullar›na veya baflka
karar alma mekanizmalar›na dan›fl›lmad›.

33--  ““TTuuttoo’’ccuu””  sseennddiikkaacc››llaarr  MMeessaa
hhüükküümmeettiinnee  aarrkkaa  çç››kk››yyoorr

Çokuluslu tekellere ve neoliberalizme karfl› La-
tin Amerika’daki büyük halk ayaklanmas›, Gonza-
lo Sanchez de Lozada’n›n (Goni) devrilmesinden
sonra ani bir duraklama yaflad›.

“Goni”nin eski yard›mc›s› bugün baflkan. Ne-
oliberal çizginin eski bakanlar›n›n birço¤u bir kez
daha hükümette. fiubat ve Ekim katliamlar›ndaki
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politik, askeri, parlamenter
ve adli ayg›t el de¤meden
duruyor.

Bu s›rada kimi yönetici-
ler zaman›n›, geçti¤imiz y›-
l›n fiubat ve Ekim’inde çok
temel bir rol oynayan taban-
lar›n›n kontrolü d›fl›nda baz›
“politik de¤erlendirmeler”
yapmak için çok iyi de¤er-
lendirdi.

Taban›n sokaklar› terk
etti¤i bu yeni toplumsal at-
mosferde, yöneticilerin mü-
zakere zemini geniflledi. Bu
yüzden 17 Ekim’den beri
farkl› toplumsal kesimlerde
birçok fley de¤iflti.

Bu flekilde Carlos Mesa
iyi bir simyac› gibi, ustal›k-
la, çok farkl› yüzlerden olu-
flan bir kabine oluflturdu.

Diktatör Hugo Banzer Suarez’in politik mirasç›-
s› ve flimdi de Milliyetçi Demokratik Hareket’in
(ADN) yenilikçi ve “teknokrat” kanad›n›n lideri
olan Jorge “Tuto” Quiroga’n›n sopas› alt›nda, baz›
“seçkin Tutocular” Mesa’n›n kabinesine girdi. Bun-
lar, Maliye Bakan› Javier Cuevas ile Ekonomik Kal-
k›nma Bakan› Javier Nogales. Alenen bilinir ki her
ikisi de ayr›ca InterAmerikan Kalk›nma Bankas›
(BID) ve Dünya Bankas› dan›flman›d›rlar.

“Tuto”nun tavsiye etti¤i baz› kiflilerin kimi ba-
kanl›klar ve bakan yard›mc›l›klar›nda bulunmas›,
bir dizi sendikada halen etkili olan taraftarlar›n›, ye-
ni sendikal bürokrasisinin vurucu gücü haline ge-
tirdi.

Bu çerçevede; Ulusal Posta fiirketi (ECON-
BOL), Bolivya Maden Konfederasyonu (COMI-
BOL), Ulusal Sa¤l›k Sand›¤›, t›p örgütleri, K›rsal
Telekomünikasyon fiirketi (SENATER), baz› bele-
diyeler ve yerel sendika merkezlerinde kimi orta
düzey yöneticiler, yeni rejimi desteklemeyi seçti.

Mesa’n›n kabinesinde ayn› zamanda Milliyetçi
Devrimci Hareket (MNR)**** hükümetinin eski
görevlilerini de görüyoruz. Örne¤in: Bakan Rober-
ta Barberi ve Santa Cruz Valisi Corlos Jugo Molina
gibi. Her ikisi de ayn› biçimde, BID ve Dünya Ban-
kas›’na oldukça ba¤l›d›r.

44--  MMBBLL’’lliilleerr  iikkttiiddaarr  aarraabbaass››nnaa
bbiinniiyyoorr

Mesa, Özgür Bolivya Ha-
reketi’nin (MBL) çeflitli ta-
raftarlar›na ve eski taraftar-
lar›na da görevler verdi.
Bunlar, sivil toplum kuru-
lufllar› (STK’lar) arac›l›¤›yla
çeflitli toplumsal, sendikal
ve mahalli hareketlerde bü-
yük etkiye sahipti.

Sadece birkaç örnek ola-
rak, Bakanl›klar, bakan yar-
d›mc›l›klar› ve hükümette,
Köylü Tar›m ‹flleri, Çal›flma,
Sa¤l›k, Çocuk Besleme
Program› (PAN) ve Ulusal
Tar›m Reformu Enstitü-
sü’nde (INRA) yönetici
mevkiler MBL’ye ba¤l› mili-
tanlar ve “flahsiyetler”ce ku-
flat›ld›.

Hidrokarbür Bakanl›-
¤›’na***** utanç verici bi-

çimde Antonio Arribar’›n atanmas›, MBL militanla-
r›n›n Carlos Mesa önderli¤indeki yeni hükümetin
bir parças› oldu¤unu gösterdi.

Bu çerçevede aç›k ki, MBL’lilerin etkisi alt›nda-
ki toplumsal örgütlenmeler -ki bunlar esas olarak
k›rsal alanda konumlanm›fl köylü toplululuklar›,
Do¤ulu yerli örgütlenmeleri ve Bolivya K›r Emek-
çileri Birleflik Konfederasyonu’nun (CSUTCB) baz›
ara örgütleridir- hükümet ve emperyalistlerin yan-
l›s› konumuna sürüklendiler.

55--  MMAASS  vvee  hhüükküümmeett
Ayaklanmaya kat›lan partiler aras›nda, çeflitli

sendikal örgütlenmelerde büyük etkiye sahip bir
parti, Evo Morales’in liderli¤indeki Sosyalizme
Do¤ru Hareket’tir (MAS).

Mesa hükümetinin bu ilk aylar›nda, bir gerçek
yavafl yavafl su yüzüne ç›kt›: MAS taraftarlar› Mesa
hükümetine “elefltirel destek” yolunu seçmiflti.

Ama bu rastlant› ifli de¤il. E¤itim Bakan› Dona-
to Ayma Rojas ile K›z›lderili ve Yerli Halklarla ‹lgi-
li ‹fllerden Sorumlu Bakan Justo Seoane Parapa-
ino’nun yetkilerini MAS sayesinde kapt›¤›n› birçok
sendikal örgüt biliyor.

Bay Justo Seoane, MAS ad›na konseye aday ol-
du¤unu alenen kabul etti.

Ayr›ca çeflitli bakan yard›mc›l›klar›ndan ve vila-
yet yönetimlerinden, bu partinin yönlendirdi¤i
toplumsal örgütlerin pay kapt›¤› biliniyor.
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MAS, emekçi kitleleri içinde, ikti-
dar› “aflamal›” ve “ak›ll›ca”

almak gerekti¤i propagandas›n›
yap›yor. Çünkü ayn› iddiaya

göre flu anda 1- Demokrasinin
sürdürülmesi ile, (ki bunu

Mesa’n›n anayasal hükümeti
olarak okumak laz›m), 2-

Ekim’de iktidar›ndan olan MNR,
Devrimci Sol Hareket (MIR) ve

Yeni Cumhuriyetçi Güç’ün (FNR)
oluflturdu¤u “Oligarfli”nin darbe-
ci sald›r›s› aras›nda “çok tehlike-

li bir konjonktürel çeliflki” var.



Bunun yan› s›ra, baz› sendika yöneticilerine ve
MAS taraftarlar›na göre, örne¤in E¤itim Bakanl›-
¤›’nda bir fleyleri de¤ifltirmek zorlaflm›fl, çünkü bu
devlet kuruluflunda yetkilerin büyük bölümü Dün-
ya Bankas› “temsilcilerinin” kontrolü alt›nda.
An›msamak gerekir ki E¤itim Reformu’nun hemen
hemen bütün “teknik” yetkileri, zaman›nda Ban-
zer, Quiroga ve Sanchez de Lozada taraf›ndan “ku-
rumsallaflt›r›lm›flt›.”

Bu gerçek, sadece Evo Morales’in itibar›n› dü-
flürmek için yap›lm›fl basit bir aç›klama gibi görün-
müyor; tüm ülkelerde MAS taraftarlar›n›n bulun-
du¤u toplumsal örgütlenmelerde de yans›mas›n›
bularak güçleniyor.

MAS, emekçi kitleleri içinde, iktidar› “aflamal›”
ve “ak›ll›ca” almak gerekti¤i propagandas›n› yap›-
yor. Çünkü ayn› iddiaya göre flu anda 1- Demokra-
sinin sürdürülmesi ile, (ki bunu Mesa’n›n anayasal
hükümeti olarak okumak laz›m), 2- Ekim’de ikti-
dar›ndan olan MNR, Devrimci Sol Hareket (MIR)
ve Yeni Cumhuriyetçi Güç’ün (FNR) oluflturdu¤u
“Oligarfli”nin darbeci sald›r›s› aras›nda “çok tehli-
keli bir konjonktürel çeliflki” var.

Bu savafl arac›yla MAS, toplumsal örgütlenme-
ler içinde, çeflitli sendikal örgütlerle birlikte Carlos
Mesa’n›n “bir öncekinin devam› olan ve neolibe-
ral” çizgisini sorgulayan COB yürütme sekreteri Ja-
ime Solares’in “afl›r› tutumunu” ateflli biçimde red-
detmeyi görev edindi.

MAS taraftarlar› toplumsal örgütlerde, referan-
dum, kurucu meclis ve gelecek belediye seçimle-
rinde oy kullanma yoluyla, Chapare’de yap›ld›¤› gi-
bi, iktidar alanlar› kazanma ihtiyac›n› propaganda
ediyor.

Oruro’daki son Ulusal Kongresi’nde MAS, 200
belediyenin “anayasal ve bar›flç›l yoldan” al›nmas›
gerekti¤ini yineledi.

66--  MMAASS  vvee  BBllookk
Yerel ve Bölgesel ‹flçi Merkezleri (COD ve

COR) gibi COB bilefleni örgütler, Bolivya Maden
‹flçileri Sendikal Federasyonu (FSTMB), Bolivya
Fabrika ‹flçileri Konfederasyonu, Bolivya K›r
Emekçileri Birleflik Konfederasyonu (CSUTCB),
Bolivya Emekliler Konfederasyonu, Ifl›k ve Enerji
‹flçileri Federasyonu, Bas›n Emekçileri Federasyo-
nu, Bolivya Kent Ö¤retmenleri Konfederasyonu ve
örgütlerden oluflan “Antineoliberal Sendikal Blok”,
Ekim öncesine dek, önce “Halk Kurmay›”yla, son-
ra “Gaz Savunma Koordinasyonu”yla olmak üzere,
MAS militanlar›n›n destekledi¤i iki örgütle ortak

etkinlikler gerçeklefltirdi.
Örne¤in, 2003 y›l› A¤ustos’unda Antineoliberal

Blok ve Halk Kurmay›, daha çok “mega sendika”
olarak tan›nan ve gelip geçen hükümetlerin deste-
¤i ve hatta finansman›yla on y›ldan fazla süredir en
büyük emekçi örgütünü yöneten neoliberal sendi-
ka yöneticileri grubunu COB’tan atmak için bir po-
litik anlaflma yapt›lar.

Bu konjonktürel anlaflman›n sonucunda, Jaime
Solares ve onun Yürütme Komitesi COB’da sahip-
lenildi. Bununla birlikte, Bolivya Komünist Partisi
ve MAS’›n, Oruro Yerel ‹flçi Merkezi’nin flimdiki
yürütme sekreteri Pedro Montes’i potansiyel aday
olarak gördüklerini de hat›rlamak gerekir.

Ancak 17 Ekim 2003’ten sonra bu konjonktürel
uyuflma son buldu. Dahas›, Jaime Solares’in Blok’a
dan›flmadan ortaya att›¤› “parlamento’nun kapat›l-
mas›” önerisinden dolay› MAS ve Blok aras›ndaki
farkl›l›klar uzlaflmaz hale geldi. Bu durum büyük
bir münakafla yaratt›.

O zamandan beri MAS’›n emek kesimi, sendika
yönetimlerini tabandan “kuflatmay›” ve -MAS’ç›lar
için demokrasiyle eflanlaml› olan- Parlamento’yu
ve Mesa rejimini elefltiren yöneticileri sorgulamay›
görev edindi.

Özetle, baz› MAS yöneticileri, tereddüt etmeksi-
zin Mesa’n›n sürdü¤ü iktidar arabas›na bindiler.

77--  MMAASS’’››nn  sseennddiikkaall  eettkkiissii
MAS flüphesiz, sendikal örgütlenmeler içinde

büyük etkiye sahip. Bolivya K›r Ö¤retmenleri Kon-
federasyonlar›, La Paz K›r Ö¤retmenleri Federas-
yonu, El Alto Bölgesel ‹flçi Merkezi -COR (MAS’›n
üst düzey yetkililerinden Juan Melendres yöneti-
yor), El Alto Mahalli Birlikler Federasyonu- FEJU-
VE (Bir baflka MAS yöneticisi olan Mauricio Cori
yönetiyor), Bolivya Köylü Topluluklar› Konfede-
rasyonu, Koçabamba’n›n 6 Tropik Federasyonu,
Koka Ekicileri Federasyonu gibi örgütlerin yöne-
timlerinde taraftarlar› oldu¤u biliniyor.

Oruro, Koçabamba, Chuquisaca, Tarija, Potosi,
Pando yerel köylü federasyonlar› ve çeflitli merke-
zi federasyonlar ayn› biçimde MAS taraftarlar›nca
kuflat›lm›fl. Bunlar›n d›fl›nda Felipe Quispe’ninkine
“paralel” bir Köylü Konfederasyonu kurdular, bu
örgütü de Roman Loayza yönetiyor.

MAS ayr›ca, Topraks›zlar Hareketi, ‹flsizler
Ulusal Maden Kooperatifçileri Derne¤i, El Alto ve
UMSA Üniversiteleri, Oruro, Koçabamba, Chugu-
isaca, Tarija, Potosi ve Pando COD’lar›nda (Yerel
‹flçi Merkezleri -çn.) baz› ara yönetimler, Bolivya
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Fabrika ‹flçileri Konfederas-
yonu ve baz› yerel fabrika ifl-
çileri federasyonlar›nda da
etkiye sahip.

Ekim’den beri, La Paz,
Koçabamba, Oruro, Potosi,
Chuquisaca ve Santa
Cruz’daki çeflitli Mahalli Bir-
likler Federasyonlar› da
MAS’›n seçim projesine ek-
lemlendi.

MAS’›n çeflitli toplumsal
örgütlerde nas›l varl›k gös-
terdi¤i önemli. Parti yap›s›,
aç›k bir politik perspektif-
ten yoksunlu¤u nedeniyle, eksikliklere sahip. Bu
da militanlar›n›n toplumsal örgütlerde yetersiz,
“önderine tapan” ve kendili¤inden bir pratik ser-
gilemesine yol aç›yor.

Her fleye ra¤men, MAS’›n 17 Ekim’den sonra
politik eyleminde bir viraj döndü¤ü aç›k. Kapal›
bir muhalefetten, “elefltirel deste¤e” geçifl yapt›lar.
Ona ba¤l› toplumsal örgütlerin liderleri, Mesa hü-
kümetine ve uluslararas› finans kurulufllar›n›n da-
yatt›¤› ekonomik istikrar projesine aç›k “ateflkes”
ilan ettiler.

Tüm bunlar flüphesiz ki Bolivya toplumsal ha-
reketindeki güçler iliflkisinde köklü de¤iflikliklere
yol açt›. Bu, ülkede hüküm süren “görünürde” ses-
sizli¤i aç›kl›yor. Tüm MAS’ç› sendikac›lar hükü-
met yetkilileriyle müzakere halinde. Ve bu bir rast-
lant› ifli de¤il. Dahas›, politik bir dengeye tekabül
ediyor. Toplumsal kesimlerin mücadelesini k›s›tla-
mak için, bir devlet darbesi olas›l›¤› söylentisini ya-
yan bu partidir.

88--  ““MMaallllkkuu””nnuunn  MMIIPP’’iinnee  nneelleerr  oolldduu??
Ekim’den sonra, Felipe Quispe’nin Pachacuti

Yerli Hareketi (MIP) de bir dönüflüm yaflad›.
Neoliberal hükümetin ac› bir elefltirisi olarak flu

anda, kendi taban›nca çeflitli toplant›larda ve mec-
lislerde çokça sorgulanan “garip sessizli¤ini” sür-
dürüyor. “El Mallku” (Felipe Quispe -çn.) flafl›rt›c›
biçimde, iletiflim araçlar›nda çok az boy gösterme-
ye karar verdi. “Gazetecilerin aç›klamalar›n› tahrif
etti¤i” gerekçesiyle medyayla konuflmaktan kaç›n›-
yor.

Bununla birlikte, Quispe ve yandafllar›n›n bu
yeni pozisyonunun yaln›zca poz oldu¤u görülüyor.
Çünkü birçok sendika yöneticisi biliyor ki La Paz
valisi Nicolas Quenta, MIP ve MAS ile uyum içer-

sinde bu yetkiyi alm›flt›r.
Quispe’ye son derece

ba¤l› köylü liderleri, valili-
¤in baz› mevkilerinde “da-
n›flman” ya da flef olarak be-
lirdiler. Di¤er kesimler tara-
f›ndan meclislerde ve top-
lant›larda sorguland›klar›n-
da, “çal›flmaya haklar› oldu-
¤unu” veya “baflar›lar›n›n
karfl›l›¤›nda bu yetkileri ka-
zand›klar›n›” ileri sürüyor-
lar.

Quispe yandafllar›n›n
emekçi konumlar› sayg›ya

de¤er, ama bu atamalar›n güncel toplumsal güçler
iliflkisinin yeniden yap›lanmas›na rastgeldi¤i de
çok aç›k.

Felipe Quispe’nin Bolivya K›r Emekçileri Birle-
flik Konfederasyonu, Mesa hükümetine uzun bir
“ara formül” aç›klad›.

Bir baflka somut örnek olarak, La Paz K›rsal
Elektrik fiirketi (EMPRELPAZ), Mesa hükümeti
alt›nda, “El Mallku”nun bafl destekçilerinden biri
olan La Paz Köylü Federasyonu’nun fiili kontro-
lüne girdi. Ekim’den önce bu elektrik flirketine,
Quispe’yi de kapsayan “yolsuzluk” iddias›yla mü-
dahale edildi¤ini hat›rlay›n. Bu mesele hala ayd›n-
lat›lm›fl de¤il. 

Bu olaylar bütünü, köylü merkezlerinde sert
elefltirilere ve “El Mallku”nun “pasif” eylem tarz›-
n›n sorgulanmas›na yol açt›. MIP karfl›t› kesimler
bu elefltiri sürecinden h›zl›ca yararland›lar. Örne-
¤in MBL ve MAS, k›rsal alandaki boflluklar› dol-
durmaya çal›fl›yor. MAS’ç›lar›n son La Paz K›r Ö¤-
retmenleri seçimlerinde kazand›¤› zafer, bu yoldan
geliflti.

MIP ile MAS aras›nda iktidar alanlar› için süren
mücadele, belediye seçimlerine göre flüphesiz ya-
t›flm›fl görünüyor. Ve kendi kesimsel kazan›mlar›-
n› ikinci plana itmifl bulunuyorlar.

99--  ““KKoommüünn””  ggrruubbuu,,  BBllookk  vvee  MMAASS
Alvaro Garcia Linera’n›n yönetti¤i “Komün” gru-

bu, toplumsal kesimlerde etkili olan bir di¤er çev-
re. MAS’la birlikte “Halk Kurmay›”n› örgütlemifl-
lerdi. Üst düzey sendikal temsilcilerinden biri Ko-
çabamba fabrika iflçilerinin önderi Oscar Olivera.
Ekim ayaklanmas›ndan önce “Komün” grubu,

Anti-neoliberal Sendikal Blok’la ve MAS örgütlen-
meleriyle s›n›rl› bir iliflkiye sahipti.
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MAS’›n çeflitli toplumsal örgütler-
de nas›l varl›k gösterdi¤i önemli.
Parti yap›s›, aç›k bir politik pers-
pektiften yoksunlu¤u nedeniyle,
eksikliklere sahip. Bu da militan-
lar›n›n toplumsal örgütlerde ye-
tersiz, “önderine tapan” ve ken-
dili¤inden bir pratik sergilemesi-

ne yol aç›yor.



Ekim’den sonra bu dar iliflkiler de tükendi. “Ko-
mün” bileflenleri, MAS’ç›lar›n “hükümet yanl›s›”
olmalar›n› sorgularken, Blok üyelerini de, örne¤in
“parlamentonun kapat›lmas›” önerisinde oldu¤u
gibi “afl›r› sol” konumundan dolay› elefltiriyorlar.
fiu anda “Komün” grubunun önderli¤inde ne

sendikal örgütlenmeler, ne mahalli temsilciler
var; çünkü bunlar flimdi önemli olan›n, daha
sonra yavafl yavafl iktidar ayg›t›na dönüflecek
olan “genifl toplumsal hareketler” örmek oldu¤u-
nu öne sürüyor.
Etki alan› Koçabamba’da baz› sendikal örgütler,

La Paz ve Koçabamba üniversiteleri, entelektüel
topluluklar, ilericiler ve ulusal ve bölgesel düzeyde
insan haklar› savunucular›yla s›n›rl›.
“Anarflist” konumlar›, Sendikal Blok bileflenlerin-

ce elefltiriliyor. Ve bu mesele hakk›nda, çok elitist
ve kirli bir polemik sürüyor.
Mesa’n›n bakanl›klarla ördü¤ü örümcek a¤›na

düflmemekle birlikte, Oscar Olivera, MNR, MIR ve
NFR’nin, “farkl› toplumsal hareketlerin bu önemli
ilerleme sürecini durdurabilecek” “tehlikeli darbe-
ciler ve diktatörler” oldu¤unu öne sürerek, MAS’la
ayn› tavra düflüyor.
Baflka bir deyiflle “Komün” grubu üyeleri, MAS ile

Blok’un aras›nda bir konumda yer al›yor.

1100--  BBllookk’’ttaa  yyöönn  bbuullaann››kkll››¤¤››
MAS’›n dönüflü ve “Komün” grubunun yeni du-

rumu, Anti-neoliberal Sendikal Blok’un gücünü
azaltt›.

Blok, tüm örgütsel s›n›rlar›yla, yeni rejimi ve
Ekim’den sonra hala de¤iflmeden kalan iktidar ya-
p›s›n› en güçlü biçimde sorgulayan sendikal top-
luluk.

Bununla birlikte, temsilcilerinden birinin, Ja-
ime Solares’in cüretkar bireysel aç›klamalar› MAS
ve Komün’ün oluflturdu¤u toplumsal hareketler
içinde, bu kesimi afl›r›l›kla suçlayan “ak›mlar” ge-
lifltirdi.

Blok örgütleri flu anda yo¤un bir tart›flma ve ör-
gütlenme sürecinde. Blok içinde bir dizi e¤ilim
gözleniyor.

Bu grup içinde yürütülen temel tart›flma “ke-
simsel ve ekonomik kazan›mlar›n ilerisine geçebi-
lecek bir örgüt infla etme ihtiyac›.” Klasik anlamda
bir “devrimci parti”den henüz bahsetmiyorlar, an-
cak afla¤› yukar› bu yolda yürüyorlar.

Özellikle belirtmek gerekir ki mevcut güçler
iliflkisinin yeniden flekillenifli, birçok yöneticide
kafa kar›fl›kl›¤›na yol açt› ve henüz günlük faaliyet-

lerini ayd›nlatacak bir ›fl›k bulmufl de¤iller.

1111--  ““MMeeggaasseennddiikkaa,,””  MMAASS  vvee  ““iiflfl  mmeevvkkiilleerrii””
fiubat ve Ekim olaylar›, neoliberal sendika yö-

neticileri için ölümcül oldu. MNR, MIR, ADN,
NFR ve UCS taraftarlar›ndan oluflan ve “megasen-
dika” olarak bilinen çevre, derin bir kriz süreci ya-
fl›yor. Yok olmad›lar, ancak tabanlar› onlar› üç ke-
reden fazla reddetti. fiimdi, çeflitli devlet kurumla-
r›ndaki sendikalarda hiç kimse MNR, MIR veya
NFR’li de¤il. Ulusal Ulafl›m Servisi’nde örne¤in,
emekçiler onlar› sendika yönetiminde yaflanan ‘re-
zalet’ nedeniyle kovdu. COMIBOL, ECOBOL, CO-
TEL, Petrol Federasyonu ve baflka devlet kurulufl-
lar›nda da ayn›s› yafland›. Bununla birlikte, sendi-
kalardaki yönetimleri, kötü ünlü David Olivares’in
liderli¤i alt›nda gizli biçimde devam ediyor. 

Tüm bunlara ra¤men, Francisco Figueora Bo-
livya Atölyeler Konfederasyonu (UCS), Grafik ‹flçi-
leri Konfederasyonu, Un ‹flçileri Konfederasyonu,
Belediye ‹flçileri Konfederasyonu, Ifl›k ve Enerji
Konfederasyonu, COTEL’de örgütlü sendika
(MNR Yönetim Konseyi Baflkan› Pierre Chair yö-
netiminde), Demiryollar› Konfederasyonu, Gonza-
lo Sanchez de Lozada’ya ait iflletmelerdeki baz› ma-
den sendikalar›, baz› fabrika iflçileri federasyonlar›,
Santa Cruz ve Tarija Bölgesel ‹flçi Merkezleri’nin
(COD) baz› alt yöneticilikleri ve sa¤l›k sektörün-
deki kimi sendikalar onlar›n kontrolünde. 

Santa Cruz, Tarija, Koçabamba ve Beni’de libe-
rallerin ve flirketlerin ‘toplumsal taban›’ olan Sivil
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Komiteler, ünlü bölgesel ‘ya-
r›m ay’› oluflturdular. Bu
grup, COB’un flimdiki Yürüt-
me Komitesi’ni tan›m›yor.
Üstelik baz› MAS yöneticile-
rine, ‘afl›r› uç’, ‘antidemokra-
tik’ ve ‘diktatör’ olarak tan›m-
lad›klar› Jaime Solares’i yöne-
timden düflürmek için ‘kon-
jonktürel bir anlaflma yapma-
y›’ önerdiler. 

Bu çerçevede, MNR taraf-
tar› Bralio Rocho, MAS yöne-
ticisi Juan Melendres ve en
yüksek yerel temsilci MAS’l›
Mauricio Cori’nin yönetti¤i
El Alto iflletmelerinin El Alto
Yerel ‹flçi Merkezi’ni COB
saflar›ndan uzaklaflt›rmay›
baflarmas› tesadüf de¤il. Bu örgütler, El Alto kenti-
nin en kitlesel ve en önemli örgütlenmeleri ve ge-
lecekteki çat›flmalarda di¤er toplumsal hareketlerle
bütünleflmezlerse, kaç›n›lmaz olarak çok zay›flaya-
caklar. Ancak vurgulamak gerekir ki, çeflitli esnaf
odalar›n›n tabanlar›, yerel birlikler ve El Alto Yerel
‹flçi Merkezi’nin taban kesimleri, üst yöneticilerin
‘müzakereci’ ve ‘memur’ tavr›n› sert biçimde sorgu-
lamaya bafllad›lar. Bu düzlemde her fley geliflebilir. 

30 Mart günü, yerel yönetici ve MAS taraftar›
Mauricio Cori’nin ald›¤› müthifl darbe, birçok ta-
ban örgütlenmesinin ve yerel birliklerin Ekim fle-
hitlerinin utanç verici biçimde müzakere konusu
edilmesine haz›r olmad›¤›n› gösterdi. 31 Mart’ta
Cori’nin yetkileri, Valilik’te ald›¤› ‘ifl mevkileri’ ve
sendikal ‘yolsuzluk’ nedeniyle mahalli birlikler ta-
raf›ndan geri al›nd›.

MAS’›n Solares’i y›kma giriflimleri içinde resmi
olarak yer al›p almad›¤› belli de¤il, ama yönetici-
leri bu yönlü davran›fllar içinde bulunmaya baflla-
d›lar.

“Megasendika”, bu durumu baz› Anti-neoli-
beral Blok yöneticilerini sorgulamak için kullan›-
yor. Örne¤in haftalar önce, bir ulusal mecliste,
Bolivya Madenciler Konfederasyonu yürütme
sekreteri, Blok’un önemli bileflenlerinden birisi
ve sonuç olarak Jaime Solares’in temel dayana¤›
Miguel Zuvieta’y› alafla¤› etmek için yeniden giri-
flimde bulundu.

“Megasendika” yöneticileri, iyi cambazl›k yap›-
yorlar. Bir ayaklar› hükümette, di¤eri muhalefette.

Genelde Mesa hükümetini
elefltirmiyorlar, çünkü baz›
taraftarlar› çeflitli devlet mev-
kilerinde. Örne¤in ECOBOL,
SENATER, COMIBOL, Ulu-
sal Ulafl›m Servisi’nde ve baz›
bakanl›klarda bu partilerin
taraftarlar› ve sendika yöneti-
cileri önemli yetkilere sahip.
Bunun yan› s›ra, Do¤u’da
Mesa’n›n son politikalar›na
itiraz yükselten kesimleri de
arkalad›lar. 

NFR taraftar› ve Bolivya
fioförler Konfederasyonu üst
düzey yöneticisi Angel Villa-
corta, “Megasendika”n›n
meslek örgütlenmeleri içinde
nas›l hareket etti¤inin somut

bir örne¤i. Bir yandan sa¤ muhalefette, di¤er yan-
dan Mesa’ya bask› yapmak için sol muhalefetle uz-
laflmaya çal›fl›yor.

1122--  MMeessaa  vvee  oorrttaa  ss››nn››ff
Toplumsal kuvvetler iliflkisinin bu karmafl›k ye-

niden yap›lanma sürecine paralel olarak, ayd›nlar-
dan, ‘ilerici’ giriflimcilerden, gazetecilerden ve
medya kurulufllar›ndan oluflan genifl bir kesim,
Carlos Mesa hükümetinin hiçbir aç›dan Gonzalo
Sanchez de Lozada’n›nkine benzemedi¤ini göster-
meyi öncelikli görev edindi. 

Birço¤u Mesa’y› ‘ilerici’, ‘anti-neoliberal’ olarak
sunuyorlar. Di¤er baz›lar›, yak›n tarihin en fazla
halk deste¤ine sahip baflkan› oldu¤unu söylüyor,
onu ‘y›l›n insan›’ olarak kutsuyor, böylelikle
Ekim’de ayaklanan toplumsal kesimleri yan›ltmay›
ve ideolojik olarak silahs›zland›rmay› amaçl›yorlar. 

Ancak bu da tesadüf de¤il. Mesa’n›n çeflitli mes-
lektafllar› da flimdi iktidara yaklaflt›. Ayn› flekilde,
çeflitli gazeteciler, Kanal 7, Radyo ‹llimani, Bolivya
Haber Ajans›, kimi halkla iliflkiler sorumluluklar›
ve uluslararas› oluflumlarla iliflki içinde olmak iste-
yen Mesa’n›n yeni propaganda ayg›t›nda önemli
yetkiler elde ettiler.

Carlos Mesa ayr›ca, baz› gazeteciler ve medya
gruplar›n›n da politik deste¤ini arkalad›, bunlar,
Mesa’n›n Dünya Bankas›’na ba¤›ml› politikalar›n›
gündemlefltirmeyi aç›kça bir kenara b›rakt›lar. 

Ayn› nedenden kaynakl› olarak, mevcut rejimi
elefltiren yöneticiler de pratikte medyan›n günde-
minden uzaklaflt›. 
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Birço¤u Mesa’y› ‘ilerici’, ‘anti-
neoliberal’ olarak sunuyorlar.

Di¤er baz›lar›, yak›n tarihin en
fazla halk deste¤ine sahip
baflkan› oldu¤unu söylüyor,

onu ‘y›l›n insan›’ olarak kutsuy-
or, böylelikle Ekim’de ayak-
lanan toplumsal kesimleri

yan›ltmay› ve ideolojik olarak
silahs›zland›rmay›

amaçl›yorlar.



Kilise ve “‹nsan Haklar› ve Halk› Savunma Ör-
gütü” de kendi bak›fl aç›lar›ndan Mesa’ya direkt ve
‘elefltirel’ destek ak›m›nda yerlerini ald›lar.

1133--  ‘‘YYeennii’’  hhüükküümmeett  vvee  DDüünnyyaa
BBaannkkaass››

Mesa, ‘Goni’yle (Lozada’yla, çn.) ayn› ya da da-
ha kötü. fiimdiye dek Mesa hükümeti, Sanchez de
Lozada’n›n belirledi¤i politikalardan bir milim ay-
r›lmad› ve finans kurulufllar›n›n emirlerini itaat-
karca yerine getiriyor. Sendika ve halk örgütleriyle
iliflkilenifl biçimi, bu örgütlerin yöneticilerinin ya-
t›flt›r›c› ve uzlaflt›r›c› tav›rlar›na ra¤men, yavafl ya-
vafl yeniden Goni’nin tarz›na dönüyor.

Dünya Bankas›’n›n “Ülkeye Yard›m Stratejisi”
bafll›kl› raporu, bu noktada gayet aç›k ve Mesa’n›n
‘yeni’ hükümetinin ve onun sendikac› ‘konjonktürel’
ortaklar›n›n önüne bir çeflit ateflten gömlek koydu.

Dünya Bankas› yetkilileri, 2004 Haziran sonun-
da ve 2004 Aral›k sonunda, 2004-2005 y›llar›nda
300 milyon dolar kredi almak için üzerinde anlafl›-
lan flartlar›n yerine getirilip getirilmedi¤ini ölçme-
ye gelecek. 

73 nolu anlaflmada, “Bolivya, Carlos Mesa hü-
kümetiyle anlafl›lan flartlar yerine getirildi¤i sürece
her y›l 150 milyon dolar destek alacak” deniyor.

Dünya Bankas› raporu, “makroekonomik ko-

flullar›n iyiye mi kötüye mi gitti¤i ölçüldükten son-
ra, Banka’n›n, IMF anlaflmas›n›n da yard›m›n› alan
hükümetin ekonomik program›ndaki k›sa vadeli
makroekonomik olgular› gözden geçirece¤ini” de
ekliyor.

K›sa vadede bu göstergeleri yerine getirdikten
sonra, Banka ayr›ca son e¤ilimleri (son 24 aydaki)
ile k›sa, orta ve uzun vadede (gelecek iki veya üç
y›ll›k) spesifik ekonomik ve mali göstergelerle ilgi-
li perspektifleri “ölçecek”. Bu göstergelerden baz›-
lar›; mali denge, k›sa vadeli net borcun toplam bor-
ca oran›, net toplam borcun ithalata oran›. Anlafl-
maya göre, spesifik nitel göstergelerin, e¤ilimlerin
ve perspektiflerin kombinasyonu, makroekonomik
koflullardaki de¤iflimleri ölçmek için somut bir te-
mel oluflturacak.

Mesa’n›n Dünya Bankas›’na bir baflka sözü ise
“gaz›n ABD’ye sat›fl›”.

1144--  PPeerrssppeekkttiifflleerr
Bu kat› ekonomik ölçütler, Mesa’n›n hükümet

arabas›na aç›ktan veya gizliden binen sendika yö-
neticilerinin davran›fllar›n› da k›s›tlayan bir tür
ateflten gömlek oluyor.

‹fl, ekmek, adil ücret, e¤itim, sa¤l›k ve emekçi-
lerin di¤er yaflamsal ihtiyaçlar›, mevcut rejim tara-
f›ndan hala çözülmedi. 
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Sendikalar›n taban›, yavafl yavafl uyanmaya bafl-
lad›. Açl›k grevleri ve gösteriler, henüz çok yal›t›l-
m›fl olmakla birlikte, bir kez daha halk›n günde-
minde. Tüm bunlar, tabandan yükselen çat›flmala-
r›n geri dönece¤ini gösteriyor.

Taban, Ekim’de savaflmay› ö¤rendiyse de, ne ya-
z›k ki, bu savafl›mlarda hala bir yön tan›m› eksikli-
¤i var. 

Öyle görünüyor ki, referandum, Kurucu Mec-
lis, belediye seçimleri, iktidar›n verdi¤i sözler ve
çeflitli sendikalar›n Mesa hükümetiyle çal›flma ola-
naklar›, toplumsal çeliflkilerin keskinleflmesini k›-
s›tlay›c› rol oynayacak.

Ama kimbilir. Hareketler kimi zaman en tecrü-
beli politikac›lar› da flafl›rtan dinamiklere sahip.
Böyle düflünmeyen varsa, tarihi hat›rlay›p, taban›n

yönetimleri yerinden etti¤i, aflt›¤› ve hatta alafla¤›
etti¤i fiubat ve Ekim 2003 olaylar›ndan sonuçlar ç›-
karmal›d›r.

Bu noktada, öncelikle, “Uluslararas› Kutuplafl-
ma” bölümünde belirtilen üç temel zaaf› tabandan
ve organik olarak aflmak zorunday›z. 

Son Uluslararas› Seminer’imizde ortaya kondu-
¤u gibi, antikapitalist ve antiemperyalist bir Birle-
flik Cephe kurarak ulusal ve uluslararas› bölünme-
nin üstesinden gelmeliyiz. 

Ülkeyi krizden kurtarmak için devrimci bir
program›n haz›rlanmas› acil görevdir. Ve son ola-
rak, sahte Kurucu Meclis’e karfl›, tabandan, ülkeyi
yap›sal olarak dönüfltürecek Halk Meclisi örgütlen-
melidir. n
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*Raporu aktaran: Econoticiasbolivia.com’dan Miguel Pinto
Paraba, 5 Nisan 2004.

**Eustaquio Pichacuri, COB’lu eski bir maden iflçisi olarak,
emeklilik haklar›n› vermeyen, ifl de sa¤lamayan devletten
hesap sormak için Meclis binas›n›n önünde bedenine sard›¤›
dinamitleri patlatarak feda eylemi gerçeklefltirmiflti -çn.

***Amerikalar Serbest Ticaret Bölgesi, ALCA veya FTAA,
Kuzey ve Güney Amerika’y› tek bir serbest ticaret bölgesi
içinde birlefltirmeyi öngören emperyalist Amerikan plan› -çn.

****MNR, devrilen Sanchez Losada’n›n partisidir -çn.

*****Bu bakanl›k, do¤algaz kaynaklar›ndan sorumlu oldu¤u için
özellikle önemlidir -çn.

Dipnotlar:



‹‹flfllleettiimm  SSiisstteemmlleerrii
‹nsanlar›n düflüncelerinde ilkin bir tepsi gibiy-

di dünya. Bu kan› uzunca süre varl›¤›n› korudu;
küre biçiminde oldu¤u sonradan görüldü/ anlafl›l-
d›. Art›k eski kan›ya dönüfl yolundaki bütün köp-
rüler bir daha kurulmamacas›na  y›k›lm›flt›r. Yine
de birçok  yönüyle ayn› düzlemde tasavvur edilir.
Bir farkla, dünün tepsisi bugün disk olmufltur.
Manyetik disk ya da bilgisayar diski, eskiden in-
sanlar›n imgeleminde kurulu olan dünyay› bugün
daha gerçekçi biçimde simgeleyen bir nesne ol-
mufltur. Manyetik disk, dünyan›n izdüflümü ol-
mufltur. Bilgisayar sistemi de dünyadan, toplum-
sal/siyasal yaflamdan transfer edilmifltir. Bu sistem
paralelli¤i hakim olma, yönteme ve iflletme anla-
y›fl›nda benzerli¤e tekabül eder. Egemenlik siste-
mi kurma ile bilgisayar (iflletim) sistemi kurma,
temelde ayn› yasalarla ifller. Birinde üretilen kod-
lar ya da yöntemler di¤erinde de uygulamaya ça-
l›fl›r.

Bilgisayar iflletim sistemleri (MS-DOS, Win-
dows,  MacOS) disk yönetimi ve iflletimi olarak
ortaya ç›km›flt›r. Özel kodlarla haz›rlanm›fl, ön
plandaki kullan›c›n›n sadece iflletebildi¤i komut-
lar kümesidir. Arka plan›, yani görünmeyen yüzü

yaz›l›m tekellerinin üzerine titredi¤i, s›rt›ndan
milyarlarca dolar kazand›¤›, üzerindeki hakimi-
yetini asla ve kat’a baflkalar›yla, hele de kullan›c›-
larla paylaflmaya yanaflmad›¤›, kodlar›n› saklad›¤›
gizli bir aland›r. Müdahale edilmesini istemezler.
Bilgileri, kodlara eriflim engellenir. Etkileflimli de-
¤il, tek yönlüdür; seçenekler, ‘özgürlük’ verili
olanla s›n›rl›d›r.

‹flletim sisteminin emperyalist-kapitalist dü-
zendeki karfl›l›¤› Dünya Egemenlik Sistemi’dir.
Onun diski, dünyad›r. Kod yaz›c›lar›, emperyalist
tekeller, yürütücüleri büyük emperyalist devlet-
lerdir. Kullan›c› ara birimleri DB, IMF, NATO gi-
bi emperyalist siyasi, ekonomik, askeri oluflumlar
ve iflbirlikçi iktidarlard›r. Hedef kitlesi son kulla-
n›c›lar› ise halklar ve co¤rafyalard›r.

Her iki iflletim sisteminde de bir ekran/vitrin
vard›r. Burada yaln›zca sonuçlar kullan›c›y› hofl-
nut edecek bir formda verilir. Arka planda yürü-
tülen kaba, sert (hardware/donan›m’da hard sert,
kaba demektir) bir arayüzle saklan›r. Her ikisinde
son kullan›c›lar esas›nda kullan›lanlar›d›r. Yine
ikisinde de nesnesine hakimiyet amaçlan›r; nes-
nenin bütün olanaklar›n› kendi yarar›na en uy-
gun biçimde kullanmak hedeflenir. Bunun tam
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Simülasyondan gerçe¤e,
sistem kuruluflu ve yöntemi

– Faruk Temel –



karfl›l›¤› sömürme, sömür-
geciliktir. 

‹ki iflletim sistemi birbi-
rini gelifltirir. Simülasyon
veya modelleme bunu yay-
g›n ad›d›r. Bir anlamda si-
müle edilen ve baflar›ya
ulaflan kodlar di¤er alana
transfer edilerek yeni ver-
siyonlar› ile üretimi zen-
ginlefltirilir.

DDOOSS  //  DDEESS--BBOOPP
Etkinli¤i kiflisel bilgisa-

yarlarla bafllayan, öncekile-
re nazaran kullan›c›lara
“özgürlü¤ünü” hissettiren,
yükten kurtaran ilk iflletim
sistemi DOS’tur (Disk
Operating System)

Bugün pencereler, gör-
sel makyajlar ve ifllevsel al-
benilerle süslenmifl ve daha geliflmifl bir formda
üretilmifltir. Windows vb. iflletim sistemleri, ko-
layl›k ad›na as›l faaliyetle kullan›c› aras›na konul-
mufl büyük bir duvard›r. Kullan›c› software/yaz›-
l›m ile sanal bir perdenin önünde tutulup, perde
arkas›ndaki gerçeklikten (hardware/donan›m)
uzaklaflt›r›l›r, yabanc›laflt›r›l›r. ‹kisi aras›ndaki
dolays›z iliflki kapat›l›r, bütün yaflananlar yaz›l›m
dünyas›nda olup biter.

DOS, Windows’taki süslü perdelerden ar›n-
m›fl, daha sade ve özlüdür. ‹flletim sisteminin
mant›¤›, mekanizmalar› ile daha yak›n mesafede-
dir. Makine kollar›nda üretilmifl komutlar›n gün-
lük dile uygulanmas› için en sade arayüzdür. Do-
lays›z, ç›plak komutlarla ifl yapar. Nispeten
sert/hard komutlar kümesidir.

Dünya Egemenlik Sistemi (DES) de siyasi,
ekonomik, askeri, kültürel misyon sahibi emper-
yalist örgütler ve ba¤›ml›l›k iliflkileri kümesidir.
En geride her bir örgütün iliflkisinin iflletim siste-
miyle ba¤›n› kuran, mekanizmay› iflleten bir “ma-
kine kodu”  vard›r. Emperyalist örgütler, kurullar
ve iflbirlikçi yerel organlar birbirinden ba¤›ms›z
iflleri yürütüyor görünen komutlar›n görevini üst-
lenir. DOS’un Windows’ta oldu¤u gibi, DES’in de
allan›p pulland›¤›, süslendi¤i ve “Özgürlük” so-
suyla, halklar›n “r›zas›yla” sa¤land›¤› kimi ince
versiyonlar› var. Fakat as›l sert-kaba (hard) özü-

nü, bu öze en yak›n yüzü-
nü ABD’nin imparatorluk
projelerinde görüyoruz.
Son olarak Büyük Ortado-
¤u Projesi (BOP) simülas-
yon aflamas›n› bitirdi, B
(Beta) versiyonu ‘piyasaya’
sürüldü, kullan›c›lar›n ya
da arac›lar›n ilk izlenimle-
ri derlendi. BOP “Geniflle-
tilmifl Ortado¤u ve Kuzey
Afrika Giriflimi” bafll›¤›yla
son rötufllar yap›ld›. Ya-
k›nda son kullan›c›lar›n
‘kullan›m›na’ sunulacakt›r. 

Dolay›s›yla DOS’un
flimdiki karfl›l›¤› BOP’tur.
‹kisi de ince/yumuflak
(Soft) de¤il, kaba-serttir
(Hard); gizli de¤il aç›k ifl-
ler, ya da hemen hemen
aç›kt›r. Yunan tragedyala-

r›ndaki ölüm gibi kötü olaylar› göstermeden sade-
ce haber verme tarz›n›n tersine, burada haber ve-
rilmez, eylem sergilenir. ‹fllerinde pervas›zl›k, iflin
özüne dair bilgililik var; göstere göstere yap›l›r. 

IInnssttaallll//  SSeett--uupp  ((KKuurruulluuflfl))
Kurulufllar› da ayn›d›r. Bilgisayarda sistemin

kuruluflu ad›m ad›m ve do¤ru bir yöntemmifl gibi
ö¤retilir. Kurulufl tarz› tektir. Bu tarz›n benimsen-
mesi, geri planda benzer tarz›n kullan›ld›¤› sistem
transferinin, egemenlik kuruluflunun mant›¤›n›
olumlamaya sevk eder. Sinsi ince bir anlay›fl para-
lelli¤i kurulur. Bir ‘bilinç oluflturma simulasyo-
nu’dur bu.

‹flletim sistemini kurmak için diski bölümlere
(partition) ay›rmak ve buralar› biçimlendirmek
(format) ön kofluldur. DES-BOP da co¤rafyalar›
ay›r›r ve biçimlendirir. Parçalamak, biçimlendir-
mekle takip edilir. Biçimlendirmek nesnesinin
üzerini düzlemek, silmekle efltir. Üzeri bofl ve ya-
z›lmaya haz›r bir sayfa haz›rlamakt›r. 

‹nfla etmek (‹nstall/set-up) bir komutla bafllar
ikisinde de. Yazmak için bafllat›lm›fl/düzlenmifl
alana bir sistem transferiyle sürer. Bu, önceden
haz›rlanm›fl kodlar› içeren sitem dosyalar›n›n
kopyalanmas›yla yap›l›r. Tesadüf olsa gerek, ilkin
Command-Com dosyas› kopyalan›r. Bu iflletim
sistemindeki DOS’taki ad›d›r. DES-BOP’ta ise ko-
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‹flletim sisteminin emperyalist-
kapitalist düzendeki karfl›l›¤›
Dünya Egemenlik Sistemi’dir.

Onun diski dünyad›r. Kod
yaz›c›lar› emperyalist tekeller,
yürütücüleri büyük emperyalist
devletlerdir. Kullan›c› ara birim-

leri DB, IMF, NATO gibi
emperyalist siyasi, ekonomik,

askeri oluflumlar ve iflbirlikçi ikti-
darlar›n; hedef kitlesi/son kul-

lan›c›lar› ise halklar ve
co¤rafyalard›r.



mutanl›k olarak bilinir. Askeri komuta ve kontrol
merkezi/kademesi sistemin bel kemi¤idir. O ol-
madan sistem aç›lmaz, ifllemez. DOS’un Com-
mand-com’u BOP’un CENTCOM’u olur böylece.

Bu benzerlik di¤er komutlarda da vard›r ve ke-
sinlikle tesadüf de¤ildir.

FF--ddiisskk  kkoommuuttuu
Sabit diskin manyetik ortam›n›n bölümleri ay-

r›lmas›n›, sistemin kurulaca¤› alanlar›n s›n›rlar›-
n›n/boyutlar›n›n belirlenmesini sa¤lar. Sistemin
bafllat›laca¤› ana bölümün, birincil  kesimin et-
kinli¤ini belirler. Daha önce bir sistemin kurulu
oldu¤u ortam› ise tamamen yok eder. Ortam› ilk
imal edildi¤i, henüz kullan›ma bafllanmam›fl fi-
ziksel koflullar›na döndürür. Böylece bölümlere
ayr›lmas›, parsellenmesi ve yeni bir sistemin ku-
rulmas› kolaylafl›r.

BOP’un fdisk komutu co¤rafyalar› bölme (ya
da birlefltirme), yeni s›n›rlar oluflturma iflini gö-
rür. Böl-parçala-yönet dizgesinin bil-parçala k›s-
m›n› karfl›lar. Küçük ya da büyük, genifl ya da dar,
kurulacak sistemlerin çap›n›, etki alan›n› vs. olufl-
turur. Hepsi ad›na etkin olacak merkezi, ek-

sen/birincil parçay› belirler ve aktiflefltirir.
BOP, öncesinde sistemin kurulu olmad›¤› bir

ortam bulma avantaj›na sahip de¤ildir. O yüzden
de fdisk komutuyla mevcut sistemi kaz›y›p, orta-
m› ilk koflullar›na döndürmek zorunda kal›r.
Özellikle, bir sonraki ad›mda ifllevi olan format
komutun yetersiz/etkisiz kald›¤› virüsler bu ko-
muta dönmeyi  flart koflar. Virüs, bilgisayar dün-
yas›ndaki ad›d›r. BOP onlar› “terörist” diye adlan-
d›r›r; halklar ise “direniflçi” derler. Format komu-
tunun y›k›m›na/darbelerine dayananlar, daha bü-
yük, köklü bir kaz›ma anlam›na gelen f-disk ko-
mutuyla yok edilmeye çal›fl›l›rlar.

F-disk komutu kendi sürecini bitirince, kulla-
n›ma haz›r bir ortam sunar. Fakat ifllenmemifl,
ham bir ortamd›r bu. ‹fllenmesi için mutlaka dü-
zenlenmeli, formatlanmal›d›r. F-disk komutu
mutlaka format komutuyla izlenir.

Böl - parçala - yönet dizgesi F-disk - format -
SYS (sistem transferi) komut dizinde ifadesini
bulur.

FFoorrmmaatt  kkoommuuttuu
‹flletim sisteminin yüklenmesinden  önceki
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son haz›rl›kt›r. Bu komutu iflletmek için her za-
man f-disk komutuna ihtiyaç duyulmaz. Sistemi
silmek amaçlan›yorsa format komutu da bu ifli ya-
par. Yaln›z, manyetik ortam› bölümlere ay›rma ve
etkinlefltirme görevin; yapamaz. Aksine parsellen-
mifl alanlarda kullan›l›r. Buna karfl›n fdisk komu-
tu, format ile tamamlanmal›d›r Bu sistem(ler)in
kurulamas› için zorunludur.

Format, DOS’ta manyetik kay›t ortam›n›/diski
s›f›rlar. Hard-diski formatlarken, “Bu sabit diskte-
ki bütün bilgiler silinecektir. Devam etmek istiyor
musunuz?” diye uyar›da bulunur. Bu “r›za” iste-
¤inden sonra, geçmifle dair en ufak bir iz bile b›-
rakmadan s›f›rlar.

BOP’ta da benzer bir komut ifller. Yaln›z, onun
komutu hiçbir uyar›ya gerek duymaz. Kurtar›l-
mas› gerekenler için f›rsat tan›maz. Bütün kay›t
ortamlar›n› (siyasi, kültürel belle¤i) siler. Tam bir
yok edicidir. Kuraca¤› sistemin kendisiyle baflla-
mas› için zemini düzler. Kendinden önceki izlere
tahammül edemez. Bu yönüyle DOS’taki formatla
ortakt›r. F-disk’e nazaran daha s›k kullan›l›r ve
daha az masrafl›d›r. Yine de bugün, tek bafl›na
BOP’un iflini görmeye yetmez. Bu yüzden f-disk
komutu zorunludur. Bundan sonra da BOP co¤-

rafyalar›, halklar›n kültürel de¤erlerini,
tarihlerini, vb. kendi kuraca¤› sistemin
zeminini oluflturmak için biçimlendi-
rir/formatlar. Bundan sonraki ad›m sis-
tem transferidir. Zira sistemler de s›f›r-
lanm›flt›r.

SSYYSS  kkoommuuttuu
Formatlanm›fl manyetik ya da co¤ra-

fi/siyasi ortama sistem transferi SYS ko-
mutuyla sa¤lan›r. Bu komut sistem dos-
yalar›n› yeni ortama kopyalar ve siste-
min aç›l›fl› için gerekli olan Command-
com dosyas›n› kurar. Bilgisayar art›k bir
sisteme kavuflmufltur. Yard›ma ihtiyaç
duymadan iflleyebilir, iflletilebilir. Yükle-
di¤iniz programlar›nki programlar, özel
amaçlar için haz›rlanm›fl kodlar küme-
sinden baflka bir fley de¤ildir- sorunsuz
çal›flabilece¤i bir alt yap›ya kavuflmufl-
tur.

BOP’un sistem transferi de bu ko-
mutla olur. Sistemin kuruluflu için ge-
rekli olan yap›lar, kurullar, örgütler
oluflturulur ya da merkezden transfer
edilir. DOS’un Command-com’u burada,

CENTCOM (komuta ve kontrol merkezi) olarak
inflaa edilir. Sistemin ifllerli¤i bunun varl›¤›na
ba¤l›d›r. Yoksa sistem kilitlenir. Her yürütülen ifl-
lemden sonra sisteme dönüldü¤ünde bu komuta
merkezi aran›r. Onun garantisi, flemsiyesi olma-
dan kullan›c›ya dönülmez, kullan›m izni veril-
mez. Israrla komuta dosyas /kurulu istenir. 

SYS komutu ile böl-parçala-yönet dizgesi son-
land›r›lm›fl olur. Sistem altyap›s› kurulmufl olur.
Art›k özel bir ifl yapmak için uzmanlar›n haz›rla-
d›¤› program kodlar› iflletilebilir. Siyasi, ekono-
mik, sosyal-kültürel programlar yürütülebilir.
Yard›mc› komutlar / kurallar sayesinde demokra-
si ve özgürlük tatt›r›l›r.

Bu sistemler bir kere kurulduktun sonra, te-
orik olarak kal›c› olmas› beklenir. Ama yaflam›n
hükmü buna mani olur. Her an geliflen, de¤iflen
bu evrende sistemlerde yeni versiyonlar›yla gelifl-
meye ayak uydurmaya çal›fl›rlar. K›yas›ya ege-
menlik yar›fl› ve paylafl›m dalafl› sürüyorken, bu
sistemlerin de ömrü uzun olmaz. Bu yüzden daha
gelifltirilmifl bir versiyonuna ihtiyaç duyulur. Bu
versiyonlar›n yenisi, genellikle öncekilerin üzeri-
ne kurulabilir biçimde üretilir. Burada y›k›m ve
yeniden yap›m (format - SYS) gerekmeyebilir. So-
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run, “lisans anlaflmas›” ile halledilir; sistem “upg-
rade” edilir, yani yükseltilir. Oysa sistem yöneti-
cilerini bafla döndüren, bugünkü durumda ise en
bafla/f-disk komutuna gitmeyi mecbur k›lan ve
yukar›da s›ralad›¤›m›z ad›mlara zorlayan fley vi-
rüslerdir.

VViirrüüsslleerr
Bilgisayar virüsleri, biyolojik adafllar›yla ben-

zer özelliklere sahiptir. Birer program ya da prog-
ram parças› olmalar›na ra¤men kontrol d›fl›d›rlar
ve baflta iflletim sistemleri olmak üzere iflleyen  ifl-
letilen programlara zarar verirler, sabote ederler,
“normal gözle” görülmezler. Ancak mikroskobik
özelliklere sahip özel yaz›l›mlar “anti-virüs pog-
ramlar›” taraf›ndan tespit edilebilirler. Birbirleriy-
le dolayl› ya da do¤rudan ba¤lant›s› olan bir yer-
den baflka bir yere geçebilir, kendini kopyalamak
suretiyle üreyebilir, yayg›nlaflabilir. Kolay kolay
da yok edilemez. Etkinlefltikleri zaman ya prog-
ramlar› ya da bir bütün olarak sistemin ifllemesini
engelleyen, kilitleyen, çökerten sonuçlara sebep
olurlar. Çok zengin bir çeflitlili¤e sahiptirler, ve
her geçen gün daha geliflmifl bir tür ortaya ç›k-
maktad›r. Anti-virüs programlar› ise toptan çö-
züm sunamaz; her bir virüs için ayr› bir kod ha-
z›rlamak mecburiyetindedirler. Ki bu virüsler cid-
di zararlar vermeden önce fark edilmez. Bir virüs
için haz›rlanm›fl “ilaç” baflka virüslerde etkisizdir.
Yani anti-virüs yaz›l›mlar› (ve onlar›n sahipleri)
hep bir ad›m geridedirler.

Virüsler çok zengin bir kaynaktan beslenir. Vi-
rüs yazc›lar› birkaç de¤il, binlercedir. Buna her
geçen gün kat›lanlar olur. Aç›¤a ç›kar›lmalar›, bafl
edilmeleri mümkün de¤ildir. Kaynaklar›n›n kim-
likleri, nitelikleri, becerileri de bilinmez. ‹stihba-
rat çal›flmalar›, güvenlik programlar› kâr etmez.
Virüs ve virüs yaz›c›lar› daha cüretkar, büyük ey-
lemlere imza atm›fl, milyarlarca dolarl›k maddi
zararlar verdirmifllerdir.

Sistem yöneticileri, DOS’un ve türevlerinin  ar-
kas›ndaki güçler, kurulu düzenlerinin bozulma-
s›ndan, haz›rlad›klar› program paketlerinin iflle-
tilmesinin engellenmesinden nefret ederler. Vi-
rüslere karfl› savafl›m vermek için çok büyük fon-
lar ay›r›r, s›rf bu ifllerle u¤raflan özel gruplar, uz-
man anti-virüs yaz›l›m gruplar› olufltururlar. Sis-
temlerinin etraf›na güvenlik duvar› infla ederler.
Yine de çaresizdirler. En mükemmel güvenlik
programlar› dahi mutlaka aç›k vermektedir. Ön-
lerinin al›nmas› imkans›zd›r; “Önleyici virüs” ola-

na¤› yoktur. Bu yüzden virüsler hep bir ad›m ön-
dedirler; canl› ve enerjiktirler.

Virüs yaz›c›lar› ve virüsler, bilgisayar dünyas›-
n›n yer alt› akarsular›d›r. Kurulu düzenin alt›na
dinamit koyarlar. Düzenin/sistemin kadr-i mutlak
olmad›¤›n›n, çökertilebilece¤inin göstericileridir-
ler. Milyarlarca dolarl›k finansman›n ve uzmanla-
r›n kolektif ürünü olan sistemler, virüslerin bas-
k›nlar›yla darmada¤›n olurlar. Virüsler, yarat›m
özgürlü¤ünün ve itiraz yükseltmenin, reddetme-
nin d›fla vurumudur. Dayat›lana boyun e¤meye,
kendilerine ra¤men ve kendilerinin üzerine kuru-
lana r›za göstermeye karfl› ç›k›fl› ifade eder. Bir is-
yand›r, isyan hareketidir.

BOP’un da bafl› virüslerle derttedir. Onun ba-
fl›na musallat olan virüslerin-asl›nda kafl›nan
BOP’çulard›r-bilgisayar virüslerinden eksi¤i yok,
fazlas› vard›r. BOP, her gün farkl› ve ileri bir bi-
çimde üretilen, gittikçe yay›lan ve bafl edilmez
olan isyanc›lara /virüslere “terörist” der. Bafl et-
mek  için büyük maddi kaynaklar ay›r›r, NATO
gibi genifl çapl›, ya da kimi dar ittifaklarla yerel
örgütler kurar, “anti-terör” timleri oluflturur.
Aç›k örgütlerin yan›nda gizli-kirli örgütleri yara-
t›r, finanse eder, kullan›r. Bütün çabalar›na ra¤-
men isyanc›lar› alt edemez; etmesi de mümkün
görünmüyor. BOP’un iflbirlikçi yönetimlerle im-
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zalad›¤›, imzalayaca¤› “lisans sözleflmesi” ve sis-
tem yükseltmesi (upgrade), isyanc›lar›n bask›nla-
r›yla da¤›l›p gider.

Sistem yöneticileri virüslerle bafl edemedikleri
zaman, format komutuna döner ve ad›m ad›m ye-
ni sitemi kurma yoluna koyulurlar. Ço¤u zaman
format komutu da yetmez; en bafla dönerler. Bu
epey meflakkatli ve masrafl› bir yoldur. Birçok bil-
gi, belge ve program feda edilir. ‘Temiz’ bir sistem
için, bu kaç›n›lmazd›r. Bu yöntem bilgisayarlar
için kesin çözüm verir ama bu da geçicidir. Zira
virüs sald›r›s› tek bir çarp›flmal›k de¤ildir, panze-
hir bulunanlar ise mutasyona u¤rat›l›r, direnç ka-
zand›r›l›r ve tekrar etkin k›l›n›r. Yaln›z, sald›r› d›-
flar›dan bafllat›l›r. ‹çerisi temizdir çünkü.

Söz konusu BOP ve isyanc›lar olunca, bilgisa-
yar dünyas›n›n ‘kolayl›¤›’, ifllem algoritmas› sök-
mez. BOP; format komutu da kullansa, f-disk’e de
baflvursa isyanc›lar›n içini silemez. Bilgisayardaki
kesin, fakat bir d›fl sald›r› enfeksiyonuna kadar
geçici olan “iç temizlik”, halklar/isyanc›lar için
asla ve kat’a kesin bir sonuç vermez. En düflük
düzeye indirebilir ama tamam›yle yok edemez.
Kati bir iç temizlikten söz edilemez. Bilgisayar vi-
rüsleri tekildir ve nispeten tecrittirler. Kolektif bi-
rimler, alternatif sistemleri oluflturmazlar. Dire-
niflçi halklar/isyanc›lar ise her ad›mda örgütlüdür
ve gittikçe büyüyen, geliflen bir iliflkiye sahiptir.

Kurulu düzene karfl› alternatif sistemleri/prog-
ramlar› vard›r. Karfl› koyufllar› tekil de¤il, kolek-
tiftir. Deneyimleri ve birikimleri bireysel de¤il,
toplumsal ve tarihseldir. Bu yüzden güçlü kökleri
vard›r ve mevcut hakim sistemlerin, bu kökleri
sökecek ne kudretleri ne de kodlar› vard›r.

Büyük ve köklü bir kaynaktan beslenen, zen-
gin yarat›c›l›k ve atakl›k ürünü virüsler/isyanlar
egemenlerin, sistem yöneticilerinin kurulu dü-
zenlerini felç ediyor; etkileri gün geçtikçe yayg›n-
lafl›yor. Gereksiz olan›, yarat›c›l›¤›n ve özgürlü-
¤ün önünde engel olan› kald›r›p atacak; y›k›c› gü-
cünü yarat›c›l›¤›yla tamamlayacak ve “baflka bir
sistem mümkündür”ü ete kemi¤e büründürecek-
tir. Bu kaç›n›lmazd›r. Hollywood filmlerinin son
sahnesinde kurgulanan, “Happy-end/mutlu son”
simülasyonlar›n›n gerçek yaflamda karfl›l›¤› yok,
olmayacak da. Bilgisayardaki gibi RESET dü¤me-
sine basmak, ya da kapat›p, yeniden açma avan-
tajlar› da olmayacak, kaç›n›lmaz son, yani
“System Halted” (Sistem Durduruldu) mesaj›
BOP’un malum yazg›s›d›r. Bu andan sonra halkla-
r›n özgür, gönüllü birlikteli¤ine dayanan sistemi-
nin el birli¤iyle, renkleri ço¤altarak kurulaca¤›

ça¤ bafllayacakt›r. n
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CIA’n›n gerçeklefltirdi¤i, aç›ktan kar›flt›¤› dar-
belerle, komplolar ve siyasi cinayetlerle yayg›n
olarak ‘60 ve ‘70’li y›llarda tan›flt› ilerici insanl›k.
Do¤rudan müdahale etmedi¤i yerlerde ise mutla-
ka sat›n al›nm›fl, devflirilmifl iflbirlikçileri yoluyla
tezgahlard› kirli ifllerini. Biraz daha dolambaçl› ve
uzun sürse de, ad›n› tart›flmalar›n d›fl›na ç›karm›fl
oldu¤u için tercih ederdi. Ama bu iflin maliyeti
do¤rudan darbe tezgahlamaktan daha pahal›ya
mal oluyordu. Olsun; onun da çaresi bulunurdu;
uyuflturucu kaçakç›l›¤›ndan elde edilen kirli-kan-
l› para, uluslararas› mafyan›n aklanacak kayna¤›
“belli” kara paras›, ambargo uygulanan ülkelere
gizlice el alt›ndan sat›lan silahlardan elde edilen
paralarla finansman sa¤lan›yordu.

Sonuçta amaç; yeryüzünün Amerikan serma-
yesine engelsiz biçimde aç›lmas›, Amerikan kül-
türünün bütün co¤rafyalara yay›lmas›, sömürge
küçük Amerikalar yaratmakt›. ‹flin sahibi ABD
olunca kendi bildi¤i-anlad›¤› dilden konuflurdu o;
kirli-kanl› katliamlar, k›y›mlar, “kaba-saba” yön-
temler, amerikancayd› konuflulan dil yani...

Burada ABD’ye haks›zl›k (!) etmemek için bir
parantez açmak ve ek aç›klamalar yapmak gereki-

yor. ABD’den önce sömürgecili¤in mimarlar› bu-
günün Avrupal› emperyalistleriydi. Baflta ‹ngiliz
ve Frans›z emperyalistleri ve bugün gerilemifl or-
ta düzeyde güçler haline gelmifl olan Portekiz, ‹s-
panya ve Hollanda, Afrika k›tas›n›n tümünü,
Arap yar›madas›ndan Hindistan ve Çin’e kadar,
Amerika k›tas›nda Latin Amerika ve Güney Ame-
rika’yla birlikte dünya co¤rafyas›n›n yar›s›ndan
fazla topraklar›n› halklara zindan etmemifller
miydi? ABD, atalar›ndan dersi “yeterince” alm›flt›.
Boynuz kula¤› geçecek elbet!

Tarihin ilk kapitalist sömürgeci devletlerinin
bir araya gelerek oluflturdu¤u AB (Avrupa Birli¤i)
ve onunla ba¤lant›l› kurulufllar, benzer süreci bu-
gün daha ince yöntemlerle sürdürüyorlar. Yüzy›l-
lard›r soyup talan ettikleri, yoksullaflt›rd›klar›
halklara, “uygarlaflt›kça” ödül veriyorlar, küçük
hediyelerle, rüflvetle daha fazla uygarlaflmalar›
için teflvik ediyorlar. ‹nsan›n gözlerini yaflartacak
(!) denli ›srarla paran›n muslu¤unu açm›fl ak›t›-
yorlar; yüzy›llar›n yoksul ve geri b›rak›lm›fl “bar-
bar” halklar›n› “medeniyetin doru¤una” yükselte-
cekler!...

Dönem dönem skandallar biçiminde patlak
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Bir teslim alma yöntemi olarak
“Proje” siyasetçili¤i

“Birine, sebebi ne olursa olsun; biçimi nas›l olursa
olsun para veriyorsan, onu devflirmiflsin demektir.

Çünkü kendisine verilen paran›n bir karfl›l›¤›n›n
olaca¤›n› bilir.” (Mossad-Hile Yolu)



verdikçe aç›¤a ç›kan ama bo-
yutunun tahmin edilenden
daha kapsaml› oldu¤una
inand›¤›m›z bir sat›n alma,
devflirme yöntemi: “Fon kar-
fl›l›¤› projecilik!” Kaynak;
Avrupa Birli¤i, Dünya Ban-
kas› Fonlar›, uluslararas›
farkl› sendikal birliklerin
fonlar›, Kilise ve uluslararas›
vak›f, vb. baz› emperyalist
tekeller ve baflta uluslararas›
spekülatör, finans oligark›
George Soros!

Uluslararas› borsalarda
kazand›¤› milyar dolarlar
nedeniyle burjuva medya,
“para sihirbaz›” olarak sun-
du Soros’u. Ama arkas›ndan
baflka ifller de çevirdi¤i orta-
ya ç›kt›. ‹lk olarak S›rbis-
tan’da etkin bir muhalefet
hareketinin perde arkas› fi-
nansörü iddialar› at›ld› orta-
ya. Aç›kça kabul etmiyor, ama bu tür hareketle-
rin desteklenebilece¤ini aç›klayarak dolayl› üst-
leniyordu rolünü. Gürcistan’da Rusya’n›n adam›
fievardnadze’nin devrilip, ABD’nin adam› fiaakafl-
vili’nin yönetim darbesiyle tereddütler ortadan
kalkt›. S›rbistan’da ana gövdesini gençli¤in olufl-
turdu¤u muhalefet hareketinin benzeri Gürcis-
tan’da da ortaya ç›k›verdi. Kimdi bunlar, nereden
gelmifllerdi? Sloganlar› ve amblemlerindeki fi-
gürlerin S›rbistan’daki hareketin ayn›s› olmas›
Soros’u yeniden gündemlefltirdi. ‹zleyen günler-
de Soros’un icraatlar› art arda yay›nlanmaya bafl-
lad›.

ABD’nin ve Bat›’n›n, “kadife devrim” olarak
tan›mlay›p meflrulaflt›rd›¤› yönetim de¤iflikli¤i,
ABD ve Bat› Avrupa ülkelerinin hiç de yabanc›s›
olmad›klar› darbe ve komployla, yollar› ayr›lan
karfl› taraf›n adam›n›n yerine kendi adamlar›n›
yönetime getirmekten baflka bir fley de¤ildi. Hiç-
bir yasaya dayanmayan tamamen kanun d›fl› yön-
temin “kadife devrim” olarak lanse edilmesi dar-
be ve komplonun meflrulu¤unun sa¤lanmas›
amac› tafl›yordu. Devletin kilit noktalar›n›; flan-
taj, tehdit ve para yoluyla ele geçirdikten sonra,
milyon dolar ak›tarak bir araya getirilmifl, bilefli-
mi belirsiz, karanl›k tiplerin yönlendirdi¤i, bir

program ve siyasi perspekti-
fi, toplumsal projesi olma-
yan, devflirme kalabal›k dar-
be ve komplonun toplumsal
meflruiyetini sa¤layacak ko-
nu mankeni olarak ifl göre-
cek. Vazifesini tamamlad›k-
tan sonra geldi¤i gibi çekile-
cek tekrar yeralt›na, ta ki
baflka bir ülkede yeniden ih-
tiyaç duyuluncaya kadar...

Ulusal bas›nda ç›kan yeni
bilgilerle, önceki y›llarda or-
taya at›lan ama iddia olmak-
tan öteye geçmeyen söylen-
tilerin gerçek oldu¤u anla-
fl›ld›. Soros ülkemize de el
atm›flt›!

Soros, yaln›zca bir para
avc›s› oligark de¤il, Aç›k
Toplum Felsefesi’nin en ak-
tif organizatörü ve finansörü
ayn› zamanda. Merkezi
ABD’de olan ve tüm dünya-

da yayg›n örgüt a¤›na sahip Aç›k Toplum Ensti-
tüsü’nün de kurucusu. Bir tür toplum mühendis-
li¤i projesi yürütüyor. Amac› “Aç›k Toplum!”
Rusya ve eski SSCB bünyesindeki bugün “ba¤›m-
s›zlaflm›fl” hemen tüm ülkelerde, Orta ve Do¤u
Avrupa ülkelerinde onlarca vak›f bu amaç do¤-
rultusunda faaliyet yürütüyor. Aç›k Toplum Ens-
titüsü (OSI) 1993 y›l›nda bu vak›flar› finanse et-
mek, çal›flmalar›n›n koordinasyonu için kurul-
mufl. Türkiye’de de bir temsilcili¤i var Aç›k Top-
lum Enstitüsü’nün. Türkiye’deki faaliyetlerinde
kime, ne kadar dolar “fonland›¤›” belli de¤il,
aç›klanm›yor çünkü. Bunun esas nedeni paray›
alan kifli ve kurumlar›n aç›klanmas›n› istememe-
leri. Fonlanan paran›n miktar› Türkiye koflullar›-
na göre küçümsenmeyecek düzeyde. Baz› iddi-
alara göre sadece geçen y›l da¤›t›lan fonlar 1 mil-
yon 100 bin dolar civar›ndaym›fl.  

Enstitü temel olarak; siyasi reform, AB, med-
ya, cinsiyet ve bölgesel eflitsizlikler ve sivil top-
lum alan›nda faaliyet yürütüyor. Bu alanlarda yü-
rütülen her türlü çal›flmay›, kifli ve kurum halin-
de destekliyor. 

Aç›k Toplum Enstitüsü’nün, yani Soros fonla-
r›ndan en büyük pay› alan TESEV. Ard›ndan;
Aç›k Radyo, Aç›k Site, Bianet, Umut Vakf›,
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AÇEV, Tarih Vakf›, Avrupa Hareketi geliyor.
Aç›k Toplum Enstitüsü’nün dönüflümlü de¤iflen
bir dan›flmanlar kurulu var. Kurul üyeleri de ba-
s›nda ve kamuoyunda yak›ndan tan›nan-bilinen
isimler. Soros’la ba¤lant›l› kurumlar›n yukar›da-
ki isimleri buz da¤›n›n görünen k›sm› sadece. Bir
k›sm›n›n faaliyeti bas›ndan da izlenebiliyor. Ama
örne¤in Avrupa Hareketi ne iflle ifltigal eder? Bir-
kaç ay önce kamuoyu, hemen bütün büyük gaze-
telerde haftalarca süren “Teröre Hay›r” ilanlar›y-
la haberdar oldu Avrupa Hareketi’nden. Adresle-
rini vermek istemiyorlar, telefonlar› ise bir Avru-
pa ülkesinin telefonu. Milyon dolarlar tutaca¤›
tahmin edilen ilanlar›n finansman› nas›l sa¤lan›-
yor, yan›t› merak edilen hakl› bir sorudur. 

Soros’la iliflkili olan kifliler bu iliflkilerini red-
detmiyorlar, ama sormazsan›z da aç›klam›yorlar.
Ayr›ca fazla soru sorulmas›ndan da hofllanm›yor-
lar. Yapt›klar› ifller kurduklar› iliflkiler do¤ru,
meflru, yararl› iliflkiler ise niye aç›¤a ç›k›p savu-
nam›yorlar? Bir borsa simsar›, vahfli kapitalizmin
en asalak tabakas›n›n bir numaral› adam›yla, top-
luma yararl› nas›l bir proje yürütülebilir? Az ge-

liflmifl ve geliflmekte olan borsalar›n zay›f-yüzey-
sel- köpük finansal piyasalar›nda s›cak para spe-
külasyonu peflinde koflan bir borsa cambaz›n›n
halktan yana, ilerici, adil paylafl›m, fleffaf toplum
amac›n›n olmas› mümkün müdür? Var oldu¤unu
iddia etse bile inanmam›z için tek bir neden gös-
terilebilir mi? Ne idü¤ü belirsiz toplum mühen-
disli¤i projelerinin iki “nadide” örne¤i S›rbistan
ve Gürcistan orta yerde durmuyor mu?

Darbe sonras›, fiaakaflvili’ye 1500 dolar, hükü-
met üyelerine ve baz› bürokratlara 1000 dolar ay-
l›k-maafl verdi¤ini aç›klad› Soros. Amac›; Gürcis-
tan’da rüflvetin ortadan kald›r›lmas› ve fleffaflafl-
ma imifl!

Soros’a ve toplum projelerine inanmam›z ve
güvenmemiz için, iyi niyetli düflünmemiz için
inand›r›c› tek bir neden gösterilebilir mi? Geriye
ne kal›yor o halde? Dolar cazibesi!

Bütün bu politikalar›n hayata geçirilebilmesi
için bir s›n›fa dayan›lmak zorundad›r. Sömürge-
cilerin klasik yöntemidir, her politik-ikitisadi-
toplumsal-kültürel hedef, plan, proje için bir yer-
li iflbirlikçi s›n›fa dayan›rlar, yoksa da bir kesimi
devflirirler ve dayanak haline getirirler. Bugün,
uluslararas› sermayenin ideolojik yerli tafleronlu-
¤unu a¤›rl›kl› olarak orta s›n›flar üstlenmifl görü-
nüyor. Soros’un da hedef kitlesi orta s›n›flard›r.
Liberalizm bugün orta s›n›flar›n ideolojisi olmufl-
tur. Liberal yazarlardan (Murat Belge), gazeteci-
lere (Nadire Mater), iletiflimcilerden, (Ömer
Madra-Aç›k Radyo), üniversitelere (Bilgi Üniver-
sitesi), kad›n kurulufllar›ndan (Diyarbak›r Kad›n
Araflt›rmalar› Merkezi Vakf›), internet yay›nc›la-
r›na (Bianet) kadar genifl yelpaze  etraf›nda olufl-
turdu¤u a¤la Soros’un iliflkisi masum olabilir mi?

Soros’un Türkiye’deki Aç›k Toplum Enstitü-
sü’nün dan›flma kurulunda yer alan isimler ise
flöyle: Hakan Alt›nay (Direktör), Can Paker (Türk
Henkel Genel Müdürü, TESEV Baflkan›, TÜS‹AD
Haysiyet Divan› Üyesi), Nebahat Akkaç (Diyarba-
k›r’da kurulu Kad›n Araflt›rmalar› Merkezi Vakf›
Yöneticisi), fiahin Alpay (Gazeteci-yazar), Murat
Belge (Yazar), Üstün Ergüder (Bo¤aziçi Üniversi-
tesi’nin eski rektörü), Osman Kavala (Kavala gru-
bunun sahibi), Ömer Madra (Aç›k Radyo’nun ku-
rucusu, Bilgi Üniversitesi ö¤retim üyesi), Nadire
Mater (Gazeteci), O¤uz Özerden (Bilgi Üniversi-
tesi kurucusu). Tablo yeterince aç›k; normal ko-
flullarda ortak paydas› olmayan isimlerin Soros
çat›s› alt›nda yanyana gelmifl olmalar› hangi “yük-
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sek de¤erler ve ilkeler” sayesinde mümkün ol-
mufltur acaba?

....
Dünyan›n çeflitli bölgelerinde, özellikle 

1960-70’li y›llarda devrimci hareketlerin önce du-
raklama, ard›ndan gerileme ve yenilgi sürecine
girmeleri, uluslararas› çapta yeni türde kitle hare-
ketlerinin geliflmesi ve yay›lmas›yla efl zamanl›
gerçekleflti. Buradan her iki hareket aras›nda bir-
birini dolays›z etkilemeleri ya da birinin di¤erinin
boflaltt›¤› alan üzerinde geliflti¤i gibi bir iddiam›z
yok, birebir do¤ru da olmaz böyle bir iddia. 1970-
1980 aras›; 1968 hareketinin uluslararas› slogan›
ve temel talebi “gerçekçi ol imkans›z› iste!” for-
mülasyonu özellikle emperyalist yay›lmac›l›k, sa-
vafl ve iflgale duyulan tepkiyle antiemperyalist ka-
rakterli devrim mücadelesine esin kayna¤› olmufl-
tu. 1980’li y›llara gelinirken emperyalist kampla
revizyonist kamp aras›nda olas› bir dünya savafl›-
na karfl› dünya bar›fl› talepli hareketler öne geçti.
1980-90’l› y›larda nükleer savafl tehlikesine karfl›
nükleer karfl›t› hareket ad›ndan söz ettirmeye bafl-
lad›. 1990’lar›n bafl›nda revizyonizmin havlu at-
mas›n›n moral bozucu, umutsuzluk ve karamsar-
l›k bulutlar›n›n dünyay› kaplamas›n›n etkisi k›sa
bir araya yol açt›. Ama 1990’lar›n ortalar›ndan iti-
baren bu kez daha güçlü  olarak geldi enternasyo-
nal kitle hareketi. Bu sefer hedefi emperyalist kü-
reselleflmeydi, ad›n› da buradan ald›; antiküresel
hareket! Daha örgütlü, bileflimi genifl, yer yer mi-
litan ö¤eler içeren, antiemperyalist karakteri bas-
k›n, c›l›z, antikapitalist unsurlar tafl›yan, devrim-
ci müdahalelere daha aç›k, kimi kopufllarla dev-
rimci yap›lanmalara dönüflebilecek potansiyeller
de bar›nd›ran bir hareket.

Bu süreç boyunca, dünya genelinde reformcu-
revizyonist hareketlerden, devrimci sosyalist par-
tilere, sol-sosyalist söylemli partilerden, çevreci,
feminist hareketlere kadar çok genifl yelpazede
genel olarak her birinin kendi kulvar›nda sorgu-
lama, iç mücadele, hesaplaflma, yeni aray›fllar;
ay›klanma ve ayr›flmalar-birleflmeler biçiminde
hareketli-dinamik süreçler yaflan›yordu. Bu süreç
esas olarak hala devam etmekte, henüz gerçek
toplumsal-siyasal-s›n›fsal zeminine yerlefleme-
mifltir.

Emperyalist burjuvazinin 1990’lar›n bafl›ndaki
zafer havas›n›n k›sa sürmesi, teorik-ideolojik tez-
lerinin h›zla alt›n›n boflalmas›, safsata haline gel-
mesi, dünya çap›nda ekonomik durgunluk ve kriz

darbeleriyle sars›lmas›, bir yandan çöken ideolo-
jik temellerine yeni dayanaklar aramaya iterken,
karfl› taraftaki hareketlili¤i de daha dikkatli bi-
çimde izlemeye-müdahale etmeye-manipüle ede-
rek etkilemeye koflulluyor kendisini. 

Dünya Bankas›’n›n, “yoksullu¤u azaltma” pro-
jeleri haz›rlamas›, tedbirler aramas›, bu alandaki
çal›flmalar› finanse etmesi baflka türlü izah edile-
mez.

UNICEF’in daha eskilere dayal› çocuk sa¤l›¤›
ve e¤itimi konular›nda uluslararas› düzeyde kam-
panyalar örgütlemesinin masumiyeti tart›flmal›-
d›r.

Birleflmifl Milletler’in özellikle Afrika k›tas›nda
yürüttü¤ü sa¤l›k yard›mlar› ve toplumsal-ekono-
mik y›k›m›n rehabilitasyonu çal›flmalar› yüz k›-
zart›c› suçlar›n›n iki yüzlü itiraf›d›r.

ABD’nin yoksul, az geliflmifl ve geliflmemifl ül-
kelere süt ve g›da yard›m›, emperyalist baz› te-
kellerin bedava afl› kampanyalar›; hiçbiri insani
duygulara dayanm›yor, rezilce, alçakça bir aldat-
ma, göz boyama, suçlar›n› örtbas etme oyunudur
hepsi.

Avrupa Birli¤i, özellikle Kuzey Afrika, Do¤u ve
Orta Avrupa, Türkiye ve Ortado¤u ülkelerine
milyarlarca Euro para ak›t›yor, amac› nedir, kar-
fl›l›¤›nda ne bekliyor?

Brezilya ‹flçi Partisi (Lula’n›n partisi) Dünya
Sosyal Forumu’nun (DSF) baflkanl›¤›n› yap›yor.
‹lk toplant›s› hat›rlanacakt›r; Brezilya-Porto Al-
legre’de yapm›flt› DSF. Daha bu toplant›da gerçek
rengi ç›km›flt› ortaya. Baflta Kolombiya’l› FARC
olmak üzere, baz› devrimci parti ve örgütlerin
toplant›lara kat›lmas›na izin verilmemiflti. Top-
lant›n›n finansman›n› Lula’n›n ‹flçi Partisi (PT)
üstlenmiflti. DSF’nin esas finansörleri ise Ford
Vakf›, BM, baz› hükümetler ve emperyalist kuru-
lufllard›r. (Kaynak-ILPS Bülteni)

1990’lar sonras› giderek yay›lan ve kendilerin-
den söz ettiren NGO’lar Hükümet d›fl› Organizas-
yon-Sivil Toplum Örgütleri) ayn› kaynaklardan
besleniyorlar. Say›lar› yüzlerce olan NGO’lar yü-
rüttükleri çal›flmalar için “Fon” bulmakta hiç zor-
lanm›yorlar. Coca-Cola’dan Shell’e, Ford’tan
IBM’e birçok emperyalist tekel ve hükümetlerce
destekleniyorlar.

Ocak ay›nda kuruluflu ilan edilen Avrupa Sol
Parti, henüz yeni yeni tart›fl›lmaya, gündemlefl-
meye bafllad› ülkemizde. 17 ülkeden 19 sol ve
sosyalist söyleme sahip partinin yanyana gelme-
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siyle oluflmufl. “Kesinlikle
komintern tarz›nda bir ör-
güt” olmad›klar›n› ilan edi-
yorlar öncelikle, “demokra-
tik, sosyal, ekolojik, femi-
nist, bar›flç›l; k›sacas› daya-
n›flman›n Avrupas› müm-
kün”müfl! Ortak bir prog-
ramlar› yok. Bu “Avrupa
Partisi”ni oluflturanlar›n ba-
z›lar› hükümetle ya da hü-
kümet orta¤›, baz›lar› parla-
mento d›fl› muhalefeti temel
al›yor, bir k›sm› AB karfl›t›,
birileri “Avrupa entegrasyo-
nu”ndan yana. Baz›lar› ba-
r›fltan yana olduklar›n› sa-
vunurken, baz›lar› ABD kar-
fl›s›nda bir Avrupa askeri ör-
gütünün kurulmas›n› savu-
nuyor. Hemen her renkten partilerin yan yana
geldi¤i bir koalisyon.. Ortak siyasal amaçlar ve
program alt›nda yanyana gelmediklerine göre bu
partilerin temel birlefltirici ö¤eleri nedir o halde?
“Aç›k bir proje” olarak koyuyorlarm›fl yap›lanma-
lar›n›. Arkas›ndan akçeli bilgiler geliyor; Avrupa
Birli¤i, ilk kez Avrupa partilerine (Yani en az 6 ül-
kede temsil edilmeleri gerekiyor!) toplam 8.2
milyon euro da¤›tacak! Avrupa Parlamentosu se-
çimlerinde baraj› aflmay› baflaran partiler bu para-
y› almaya hak kazanacak! Avrupa Sol Parti
(EL)’yi oluflturan her partinin ortalama 200 bin
euro para almas› demek oluyor bu! (Kaynak-Öz-
gürlük Dünyas›)

Savafl karfl›t›, sosyal adaletçi, dünyaya aç›k,
ABD karfl›s›nda Avrupa merkezlili¤inde konum-
lanm›fl, cinsiyet eflitli¤ini savunan bir parti olma-
s› gerekiyormufl EL’nin!!!

EL’yi oluflturan her parti, kendi ulusal s›n›rla-
r› içinde ortak bir  Avrupal› kimli¤i edinilmesinin
garantörü olarak görülüyor AB taraf›ndan da. Ya-
ni AB paralar› da garantide demektir!

Ama bu program olmayan “program”, “aç›k
proje” bize çok tan›d›k geldi. Neredeyse George
Soros’un ‘Aç›k Toplum Enstitüsü’nün aç›k top-
lum projesinin ikiz kardefli!

...
Türkiyeli ilerici-devrimci kamuoyu esas olarak

yabanc› bu fonlanmaya! ‹lk kez Türk-‹fl ve KESK
aras›nda karfl›l›kl› suçlamalarla ortaya at›lan ME-

DA Fonu ile olay›n çap›n›n
fark›na vard›. ‹ddialara göre
miktar› aç›klanmayan ama
çok büyük paralar dönmüfl
arada. Sendikalar›n sözde ifl
ve iflçi sa¤l›¤›, iflyeri güvenli-
¤i, güvenlikli çal›flma koflul-
lar›, iflçi e¤itim, seminer ve
toplant›lar›, e¤itim amaçl›
kamplar, grev fonlar›n›n
oluflturulmas› gibi tamamen
meflru temelde sendikal fa-
aliyet alan›na giren bu çal›fl-
malar MEDA Fonu’ndan al›-
nan paralarla gerçeklefltiril-
mifl! Ya da MEDA Fo-
nu’ndan al›nan paralar›n bu
çal›flmalar›n finansman›nda
kullan›ld›¤› aç›klanm›fl! Ni-
ye ihtiyaç duyuluyor bu pa-

ralara? Türk-‹fl sendikalar› çok mu yoksul? Ger-
çekten ald›klar› iflçi aidatlar› samimi-temiz sendi-
kal faaliyet yürütmelerine yetmiyor mu? Güçlük-
le grev karar› al›nabilen iflyerlerinde greve ç›kan
iflçiler o yüzden mi sersefil b›rak›l›yor, greve ç›k-
t›klar›na bir de sendika taraf›ndan piflman edili-
yorlar? Ya sendika a¤alar›n›n süper villalar›, son
model lüks araçlar›, milyon dolarlara döflenmifl
bürolar›, befl y›ld›zl› otelleri, tatil kamplar›na na-
s›l yetiyor paralar? Ya borsada bat›r›lan, repoda
tutulan paralar›n hesab›n› kim tutuyor, kayna¤›
neresi? Sendika a¤alar› ve sar› sendikac›lar, ulus-
lararas› burjuvazi ve yerli iflbirlikçileri taraf›ndan
kelimenin aç›k anlam›yla sat›n al›nm›fllard›r. Ara-
c› bazen MEDA Fonu’dur, bazen BM çal›flma ör-
gütü. Bazen AB ifl yaflam›n› düzenleme örgütüdür,
bazen uluslararas› tekellerin fonlar›. Birilerine
Beykoz s›rtlar›nda milyon dolarl›k süperlüks vil-
la, birilerine Jaguar araba, birilerine K›br›s’ta tatil,
birilerine befl y›ld›zl› otel odas›...

Sendikalar›n bafl›na çöreklenmifl bürokrat ve
a¤a tak›m›n›n, iflçi s›n›f›na yabanc›laflm›fl, iflçi ya-
flam›ndan kopmufl, adeta iflçi düflman› kesilmifl
olmalar›n› aç›kl›yor sat›n al›nm›fl olmalar›! Karfl›-
l›¤›nda milyonlarca iflçinin asgari yaflam koflulla-
r›n›n alt›nda çal›flt›r›l›yor olmalar›, iflsizli¤in kro-
nik hale gelmifl ve sürekli yükseliyor oluflu, kaza-
n›lm›fl haklar›n›n birer birer ellerinden al›nmas›
karfl›s›nda suskunluk veriliyor. Sat›lan iflçi hare-
ketinin ve s›n›f mücadelesinin kendisidir yani!
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Aç›k Toplum Enstitüsü’nün,
yani Soros fonlar›ndan en
büyük pay› alan TESEV.
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Tarih Vakf›, Avrupa Hareketi
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de¤iflen bir dan›flmanlar kurulu
var. Kurul üyeleri de bas›nda ve
kamuoyunda yak›ndan tan›nan-

bilinen isimler.



Mali aç›dan zay›f oldu¤unu bildi¤imiz baz›
sendikalar›n, uluslararas› dayan›flma temelinde
Avrupa’daki kardefl sendikalardan mali olmayan-
dolayl› yard›mlar ald›klar› da oluyor. Ayn› kate-
goriye koymad›¤›m›z bu sendikalar› bekleyen
tehlike biraz daha sinsi ve ideolojik temellidir.
A¤›rl›kl› olarak sendikal kadrolar›n e¤itimi, te-
melli al›nan yard›mlarda verilen e¤itim, sendika-
lar›n kendilerini ekonomik mücadeleyle s›n›rlan-
d›rmalar›n› öngören ça¤dafl sendikac›l›k uzant›l›
içeri¤e sahiptir. Üye e¤itim kampanyalar› ve yeni
üyelikler kazanma çal›flmalar›na bir ölçüde katk›-
s› olmakla birlikte, sendikalar›n ve sendikac› kad-
rolar›n ekonomik-demokratik alanda, siyasal-top-
lumsal gündemlerde etkinleflmelerini önleyici bir
sendikac› kufla¤› yetifltirme amac›na hizmet eden
bu tür yard›mlar da kabul edilmemelidir. 

Daha küçük oranlarda olan ama oldukça yay-
g›n oldu¤unu düflündü¤ümüz “proje” tasar›mc›-
lar›n›n, Fon da¤›tan kurumlarda ellerinde proje-
leriyle kuyru¤a girdikleri de biliniyor. Kendi kul-
var›nda toplumsal, cinsiyetçi, ulusal vs. vb. alan-
larda yürütece¤i “proje”lerinin finansman› için
Avrupal› Fon kaynaklar›na baflvuruyorlar. E¤er
idida edildi¤i gibi ilerici, yurtsever, devrimci
amaçlara ba¤l› çal›flmalar yürütülücekse bunlar›n
hedef kitlelerinin sunaca¤› olanaklarla finanse
edilmesi amaca uygunluk bak›m›ndan daha ger-
çekçi de¤il mi: Avrupa sermayeli fonlar nihai an-
lamda aleyhine sonuçlar do¤uracak, s›n›fsal ç›-
karlar›na ayk›r› “proje”lere niye destek olsunlar:
Kapitalizmin do¤as›na ayk›r› de¤il mi; kar elde et-
meyi ummad›¤› alanlara yat›r›m yapmak? Tek ya-
n›t› vard›r bu sorunun; gelir adaletsizli¤inin uçu-
rum düzeyine gelmesi nedeniyle ezilen y›¤›nlar›n
sert k›r›lmalarla ayaklanmas›n› önleyecek tampon
tedbirler almak. Yani düzenin emniyet siboplar›,
sömürünün istikrar ve süreklili¤inin güvencesi
için katlan›r, kapitalizm bu “fedakarl›¤a!”

Bazen do¤al afetler de “fon avc›lar›na” elverifl-
li olanaklar sunuyor. Adapazar› ve Düzce dep-
remlerinde siyasi partilerden, dernek ve vak›flara
kadar onlarca kurum, depremzedelerin sosyal-
psikolojik rehabilitasyonu, yaflam destek birimle-
ri, e¤itim ve bilinçlendirme seminerleri, deprem
koflullar›nda yaflam, vb. proje ve çal›flmalar›yla
uluslararas› vak›flardan yard›m kurulufllar›na,
resmi kaynaklardan devlet ve hükümet hibelerine
kadar, DB, AB baflta olmak üzere onlarca yan ku-

rulufltan proje ve çal›flmalar›n›n finansman› için
hat›r› say›l›r miktarlarda “katk›lar” ald›lar.

Depremzedeler için yap›lan ba¤›fllara, devlet
ve hükümet taraf›ndan el konulmas› ile, insani
kayg›lar›n önüne geçen “fon avc›l›¤›” aras›nda
etik bak›mdan fark azal›yorsa, elefltirimizin men-
ziline girmelidir diye düflünüyoruz biz de!

Sonuç olarak;
Siyasal program› ne olursa olsun, toplumsal

amaç ve hedefleri, insani duyarl›l›klar›, sendikal
veya siyasal alanda, kültürel ve sosyal projelerde,
yoksulluk, e¤itim, sa¤l›k, cins ayr›mc›l›¤› ulusal
adaletsizlikler vb. hangi konu, alan, gündem olur-
sa olsun yerli iflbirlikçiler ya da uluslararas› tekel-
lerin uzant›s› vak›f ve fonlar arac›l›¤› ile finanse
edilen hiçbir çal›flmadan yarar beklememek gere-
kir. Toplumsal-siyasal sat›n alman›n ad›n›n incel-
tildi¤i günümüz örneklerinde “projecilik”, “fon
avc›l›¤›”, “sponsorluk” karfl› ç›k›lmas› gereken,
s›n›f mücadelesinin konusu olmas› gereken,
emekçilerle, ezilenlerle mesafenin aç›lmas›n›
koflullayan, yukar›dan bakma ve yabanc›laflma
üreten, kitlelerden kopuk, eme¤in de¤ersizlefl-
tirilmesi ve yozlaflmaya yol açan her tür giriflim,
eylem, kavram ve faaliyetten uzak durmal›, dolar
ve euro cazibesiyle ya da samimi niyetlerine kar-
fl›n mali s›k›nt›lar sonucu bu alanlara meyleden-
lere karfl› elefltiri silah›m›z› konuflturmal›y›z. Son
söz: Kimin ekme¤ini yersen, onun k›l›c›n› sallar-
s›n! n
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Kafkasya otoktonu olan Çerkezler, Kuzey Kaf-
kasya’da, atalar› Sind ve Meot’lar›n torunlar› ola-
rak etnik konsolidasyonlar›n› tamamlayarak bu-
güne geldiler.

Azak Denizi ve Karadeniz’in do¤u k›y›lar› ile
Terek nehrine kadar uzanan topraklarda yaflayan
Çerkezler, bu co¤rafyada önemli uygarl›klar ya-
ratt›lar. Çerkez ülkesi, bugünkü Gürcistan’›n ku-
zeyinden Don nehrine kadar uzan›yordu. Tarihsel
Çerkez yurdu olan bu co¤rafyada Çerkezler, antik
Kuban ve Maykop kültürlerini oluflturmufllard›r.
Ulusal mitolojinin arkeoloji aynas›ndan yans›ma-
s› gibi dünya kültürlerinde ender görülen özellik-
lere sahip olan Antik Kuban Kültürüne ve sonra-
s›ndaki Maykop kültürüne, bugün tüm dünya bü-
yük ilgi duymaktad›r.

Çerkezler, 1400’lü hatta 1500’lü y›llara kadar
ilkel komünal toplum yap›s›na sahiptiler. Komü-
nal toplumun en alt birimi olan klan›n bafll›ca
özellikleri totemik, egzogamik ve demokratik
olufluydu. Çerkezler, bu toplum normlar› kal›nt›-
lar›n› günümüze kadar getirmifllerdir. Çünkü

Çerkezlerde, komünal toplum yap›s›n›n çözülüflü
ancak birkaç yüzy›l geriye gider. Bunun sebebi,
Çerkezlerin yaflad›klar› co¤rafyan›n jeopolitik
önemi dolay›s›yla sürekli sald›r›lara maruz kal-
malar›, savunma amac›yla derin vadilere s›k›flarak
üretim araçlar›n› gelifltirememifl olmalar›d›r. Üre-
tim araçlar›n›n geliflmemesi ve üretim fazlas›n›n
oluflmamas› s›n›fs›z toplum yap›s›n›n devam›n›
sa¤l›yordu. 

17. yüzy›lda, Kafkasya’da, s›n›fl› toplumsal ya-
p› olufltu. 18. ve 19. yüzy›llarda feodalite, Çerkez-
lerde güçlendi. Çerkezlerde feodal yap› bafll›ca 4
s›n›ftan olufluyordu: Pfl› (prens) , Workh (soylu)
, Fekotl (özgür köylü) , Pfl›tl› ve Wuneut (köle).

Toplumun yüzde 80’ini özgür köylüler olufl-
turmaktayd›.

Feodalite, Çerkez emekçi halk› üzerinde yo-
¤un bir bask› oluflturdu. Feodaller, halk›n s›rt›n-
dan geçinen bu asalak ve f›rsatç› tabaka, halk› tar-
lalarda çal›flt›rarak sömürüyor, kölelefltirerek sat›-
yordu. Çerkezya’da Bzeyiko Savafl› olarak bilinen
isyan hareketi, Çerkez ezilen s›n›flar›n›n feodali-
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teye baflkald›r›s›d›r. Frans›z ‹htilali’nden de önce
gerçekleflen bu baflkald›r›, Avrupal› bilim adamla-
r›n›n ilgisini çekmifltir. Heidelberg Üniversitesi
Güney Asya Enstitüsü Politika Kürsüsü Profesörü
E.M. Sarkisyan, bu olay› flöyle yorumlamaktad›r:
“Frans›z ‹htilali, e¤itim görmüfl entelektüellerce
haz›rlanarak yürütülmüfltür. Üniversiteleri, kitap-
lar›, gazeteleri olmayan bu halk, acaba bu düflün-
ceye nas›l gelmifl ve bu isyan› gerçeklefltirebilmifl-
tir?”

Bzeyiko Olay›, Çerkezya’n›n baz› bölgelerinde
baflar›l› olmas›na ra¤men ülkenin bütününü etkisi
alt›na alamam›fl ve genel olarak de¤erlendirildi¤in-

de Çerkezya’da feodalite devam etmifltir. Bzeyiko
Olay›’na önderlik edenlerin tutars›zl›klar› ve hedef-
lerindeki mu¤lakl›k bunun sebepleri aras›ndad›r.

Feodal sistemde Çerkez halk›, 12 ana boydan
oluflmaktayd›. Bunlar: Bjedu¤, Çemguy, fiaps›¤,
Abedzex, Hat›kuay, Mamx›¤, Besniy, Kabardey,
Hakuç, Nat›kuay, Yecer›kuay boylar›d›r. Ademiy
ve Jane boylar› ise di¤er Çerkez boylar›na kar›fl›p
kaynaflm›fl olup bugün birer aile olarak bilinmek-
tedirler. Çerkezler 12 boya ayr›lm›fl olmalar›na

ra¤men kabileler federasyonu biçiminde örgüt-
lendiklerinden ortak bir kültür ve afla¤› yukar› or-
tak politik geliflim çizgisi gösteriyorlard›.

Feodalitenin olufltu¤u dönemde önceleri K›-
r›m Hanl›¤› yoluyla, sonralar› direkt olarak Os-
manl› Devleti’nin yay›lma giriflimleri söz konusu-
dur. Osmanl› Devleti, bu giriflimlerinde araç ola-
rak ‹slam dinini kullanm›flt›r. Bugün Kuzeybat›
Kafkasya’daki Ad›ge Cumhuriyeti’nde bulunan
fihaguafle nehrinin, Müslümanl›¤› kabul etmedi¤i
için öldürülerek nehre at›lan Çerkeslerin kanla-
r›yla günlerce k›pk›rm›z› akt›¤› söylenir.

Ayn› dönemde, Çarl›k Rusyas›’n›n Çerkezya
üzerindeki yay›lmac› politikalar›na
bafllad›¤› görülmektedir. Çerkez
emekçi halk›, gerek Çarizmin iflgal
politikalar›na gerekse Osmanl›’n›n ko-
lonyalist bask›lar›na karfl›, maruz kal-
d›¤› feodal bask›lar›n da etkisiyle ulu-
sal intihara varan bir direnifl ile yan›t
vermifltir.

1561 y›l›nda Çerkez prenslerinden
Yidar Temriko’nun k›z› Goflenay, Rus
çar› IV. ‹van ile politik bir evlilik ya-
par. Bu evlilik, K›r›m sald›r›lar›na kar-
fl› Rusya ile ittifak kurmak amac›yla
yap›lan bir evliliktir. Çarl›k Rusyas›
ise daha farkl› hedeflerin peflindedir.
Olaya Moskova Devleti’nin gözüyle
bak›ld›¤›nda Çerkezlerle yap›lacak bir
ittifak Do¤u’ya aç›lan kap›lar›n anah-
tar›n› elde etmek anlam›na gelmektey-
di. 

Çarl›k, bu politik evlili¤in hemen
ard›ndan Terek nehri k›y›lar›na iki ka-
le infla eder. Bir süre sonra bu kaleleri
askeri-idari bir merkez durumuna ge-
tirir. 17. yüzy›l›n bafllar›nda Kuzey
Kafkasya’ya ilk Rus sald›r›lar› bafllar.

1604 y›l›nda Çerkesya’ya sald›ran
Rusya ordular›, Stavropol’da durdurulur. Ayn› y›l
Da¤›stan’›n Tarki bölgesine sald›ran Çarl›k ordu-
lar›, Çeçen ve Da¤›stanl›lar’›n ortak savunmas›yla
geri püskürtülür.

Çar Petro’dan beri s›cak denizlere inme hede-
finde olan Rus Çarl›¤› ve Orta Asya Türkleriyle
birleflme amac›ndaki Osmanl› Devleti’nin politi-
kalar›, Kuzey Kafkasya’da çak›flm›flt›r. Bu co¤raf-
ya, yüzy›llar boyunca bahsi geçen iki devletin çe-
kiflme alan› olmufltur.
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Tarihte, Çerkez Soyk›r›-
m› ve Çerkez Sürgünü ola-
rak bilinen iki olay; Çarl›k
Rusya’s›, Osmanl› Devleti,
‹ngiltere ve Fransa’n›n bi-
rinci derecede sorumlu ol-
du¤u olaylard›r.

Çarl›k Rusya’s›, Çerkez-
ya’y› iflgal etmek amac›yla
amans›z bir vahflet uygula-
m›flt›.

1804 y›l›nda Rus Gene-
rali Tsitsianov, Çerkezlere
flöyle hitap ediyordu: “Ka-
n›m kazanda gibi kayn›yor,
asilerin kan›yla topraklar›-
n›z› sulamak arzusuyla bü-
tün organlar›m sars›l›yor...
Size diyorum ki benim sün-
gü, gülle ve kan nehri meto-
dumla topraklar›n›zda akan
nehirlerin suyu bulan›k ak-
mayacak, ailelerinizin ka-
n›yla boyanm›fl olarak k›p-
k›rm›z› akacak”.

Çerkezlerin fleytan deyimini kulland›klar› Ge-
neral Zass, savafllardan sonra savafl alanlar›ndaki
Çerkez gerillalar›n kafalar›n› kestirip toplat›yor,
bir k›sm›n› m›zraklara tak›p sergiliyor, bir k›sm›-
n› ise kaynat›p temizleyerek anatomi çal›flmalar›
için Berlin’deki profesör dostlar›na gönderiyordu.

Kuzey Kafkasya’n›n iflgali amac›yla uygulanan
vahfleti Wassan Giray Caba¤› flöyle yorumluyor:
“Ruslar taraf›ndan kullan›lmakta olan yöntem,
Kafkas kabilelerinin tam anlam›yla yok edilmesi-
ni amaçl›yordu... Kafkas Savafl›, bir sömürge sava-
fl› de¤il, bir yok etme savafl› olmufltur.”

Baron Rozen, 16 Ekim 1833’te Çerniflev’e gön-
derdi¤i raporda flöyle yazm›flt›r: “ ( ... ) bu ›rk›
yok etmek zorunday›z.”

Rus askeri arflivlerinde, Kafkas Savafl›’n›n bir
yok etme savafl› oldu¤u sav›n› destekleyen birçok
tarihsel belge vard›r. Örnek vermek gerekirse:

14 Nisan 1810 tarihinde Bulgakov sald›r›ya
geçti. 200 köyü yakt›, halk› öldürdü, soydu ve bir
k›sm›n› da esir olarak götürdü.

1807-1810 y›llar› aras›nda Rus birliklerinin,
Kubanötesinde yapt›klar› askeri operasyonlarda,
200 kadar Çerkez köyü yok edilmiflti.

1822’de General Vlasov’un emriyle, 17 büyük

ve 119 küçük köy yeryüzün-
den silindi, hayvanlar› al›-
kondu.

Uygulanan bu vahflete
Çerkez halk›n›n verdi¤i tepki
ise yo¤un ulusal direniflti.
Cesur Çerkez gerillalar› ( Ab-
rekler ) 200 y›ldan fazla halk
savafl› sürdürdüler. Çerkez
Ulusal Kurtulufl Savafl›’na
olan hayranl›¤›n› Karl Marks
flu flekilde dile getiriyordu:
“Ey dünya, ey insanl›k! Öz-
gürlü¤ün anlam›n› Kafkas
da¤l›lar›ndan ö¤renin. Özgür
yaflamak isteyenlerin neler
baflarabilece¤ini görün. Ulus-
lar onlardan ders als›n!” Karl
Marks ve Frederic Engels,
Çerkez Ulusal Kurtulufl Sava-
fl›’n› “halk›n kendisinin biz-
zat kat›ld›¤› hakl› bir özgür-
lük savafl›” olarak nitelemifl-
lerdir.

Bu süreçte Kafkasya ile ilgilenen di¤er devlet-
lerin uygulad›klar› politikalara bakmak, Çerkez
halk›n›n dost ve düflmanlar›n›n ayr›m›na varmas›
aç›s›ndan faydal› olabilir.

12. yüzy›ldan beri büyük ölçüde ‹talyan flehir
devletleri taraf›ndan yürütülen Kafkas köle ticare-
ti, 15. yüzy›lda K›r›m Hanl›¤›’n›n yard›m›yla Os-
manl›lar’›n eline geçmiflti. Osmanl›lar’›n teflvik et-
tikleri köle ticaretini Çerkezya’da sadece sömürü-
cü feodal zümre destekliyordu. Onlar için insan-
lar› yerinde sömürmektense köle olarak satmak
daha karl›yd›. Yüzy›llarca devam eden köle ticare-
ti, fizik yap›s› sa¤lam ve kuvvetli nüfusun d›flar›
sat›lmas›na neden oluyor, böylece yerli nüfusun
art›fl›n› da olumsuz etkiliyordu.

1774’ten sonra Rusya’n›n K›r›m’› ele geçirmek
istedi¤i anlafl›l›nca, Osmanl› Devleti Kafkasya ile
daha yak›ndan ilgilenme ihtiyac› hissetti.

Osmanl› Devleti, Kuzey Kafkasya konusunda
iki yüzlü bir politika izlemifltir. Bir yandan Rusya
ile savaflmamaya özen gösterirken bir yandan da
Çerkezleri k›flk›rtarak Rusya’n›n güneye inmesini
engellemek istemifltir. ‘K›flk›rt ve yaln›z b›rak’
fleklinde ifade edilebilecek bu politikayla Osman-
l› Devleti hiçbir zaman Çerkezlere ciddi bir yar-
d›mda bulunmam›flt›r.

87TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu

Uygulanan bu vahflete
Çerkez halk›n›n verdi¤i tepki ise

yo¤un ulusal direniflti. Cesur
Çerkez gerillalar› ( Abrekler )
200 y›ldan çok halk savafl›
sürdürdüler. Çerkez Ulusal

Kurtulufl Savafl›’na olan
hayranl›¤›n› Karl Marks flu
flekilde dile getiriyordu: “Ey

dünya, ey insanl›k! Özgürlü¤ün
anlam›n› Kafkas da¤l›lar›ndan

ö¤renin. Özgür yaflamak
isteyenlerin neler

baflarabilece¤ini görün. Uluslar
onlardan ders als›n!”



1830 y›l›nda Osmanl›lar
Çerkezya’ya silah yard›m›
yaparlar. Yap›lan yard›m 15
top, 300 f›ç› barut, 4 topçu
subay›ndan ibarettir. Toplar
çok eski, a¤›r, da¤l›k arazide
kullan›lamayacak biçimde
hantal ve yedek parças›zd›r.
Barut f›ç›lar›n›n ise ço¤u ya-
r›m gönderilmifltir. Çerkez-
lerle ittifak halinde olan Po-
lonya yurtseverlerinden Te-
ophil Lapinski bu yard›m-
dan “Tipik Türk Yard›m›”
diye söz eder.

Osmanl› devleti, 1739
Belgrad ve 1774 Küçük Kaynarca anlaflmalar› ile
Rusya’n›n Kafkasya üzerinde hak iddia etmesine
yol açan maddeleri kabul etmifltir.

14 Eylül 1829’da imzalanan Edirne Anlaflma-
s›’yla Osmanl› Devleti, Çerkezlerin bilgisi d›fl›nda
- hiçbir zaman sahip olmad›¤› - Kuzey Kafkasya’y›
Rusya’ya devretmifltir. 

Anlaflman›n flartlar›n› ve Kuzey Kafkasya’n›n
Rusya’ya devredilmesini Çerkezlere anlatan Rus
generaline bir Çerkez yafll›s›n›n verdi¤i yan›t ol-
dukça önemlidir. Çerkez yafll›s› generale flöyle de-
miflti: “Bak general, o a¤açtaki kuflu görüyor mu-
sun? Onu sana veriyorum. Al alabilirsen!” 

Geneldeki çöküflüne paralel olarak gerilemeye
devam eden Osmanl› Devleti’nin Kafkasya siyase-
ti, 1856 Paris Anlaflmas›’nda, Osmanl› bafl delege-
sinin Kuzey Karadeniz ve Kafkasya ile ilgili hiçbir
siyasi problemleri olmad›¤›n› aç›klamas›yla hu-
kuken iflas etmifltir.

‹ngiltere ise t›pk› Osmanl› Devleti gibi, Çer-
kezleri k›flk›rtm›fl ve yaln›z b›rakm›fl, böylece sa-
vafl›n devam›n› sa¤lam›flt›r. ‹ngiltere özellikle Ku-
zeybat› Kafkasya’da kurdu¤u ajan flebekesiyle hal-
k› k›flk›rtmaktayd›. ‹ngiliz ajanlar› Portfolio isim-
li derginin baz› nüshalar›n› da¤›t›yorlar ve bunla-
r›n ‹ngiliz Kral›’n›n flahsi fermanlar› oldu¤unu
söylüyorlard›. Rusya’n›n güneye inerek s›cak de-
nizlere ve Hindistan’a ulaflmas›ndan korkan ‹ngil-
tere bu amaçla Çerkezlerin direniflini kullan›yor-
du. ‹ngilizlerin amac› Çerkezya’ya ba¤›ms›zl›k
sa¤lamak de¤ildi. Oray› kendi pazar› ve stratejik
dayana¤› haline getirerek Rusya’n›n güneye uzan-
mas›n› engellemekti.

30 Mart 1856’da imzalanan Paris Anlaflma-

s›’n›n ard›ndan Palmerston,
Lordlar kamaras›nda flöyle
bir itirafta bulunuyordu:
“(...) Lordlar›m, Çerkezleri
kendi bafllar›na büyük fela-
ketlerle karfl› karfl›ya b›rak-
t›k. Oysa biz onlardan yar-
d›m istedik ve izninizle söy-
leyeyim ki, onlar› en büyük
fedakarl›k ölçülerinde iste-
di¤imiz gibi kulland›k”.

Fransa da di¤er kolonya-
list devletlerin uygulad›¤›
politikalar› uygulayarak
Çerkezya’da savafl›n sürme-
sini sa¤lam›fl fakat Çerkezle-

re yard›mda bulunmam›flt›r. K›r›m Savafl›’n›n
müttefik ordular› lehine dönmesinde büyük pay›
olan Fransa, Paris Bar›fl Görüflmeleri’nde ‹ngiliz
delegelerinin dile getirdi¤i Kafkasya’daki Rus
kuvvetlerinin çekilmesi önerisini veto etmifltir.
Oysa 1864 Çerkez Sürgünü’ne kadar Frans›z ajan
ve askeri görevlilerinin Kafkasya’da bulunduklar›,
savafl›n son döneminde bile Çerkezleri k›flk›rtt›k-
lar› bilinmektedir.

Çerkezya’n›n güneyinde yer alan Gürcistan ise
1801 y›l›nda kendi iste¤iyle Rusya’ya ilhak edil-
miflti ve böylece Çerkezya güneyden de kuflat›l-
m›fl oluyordu. Gürcistan, Çerkezya’n›n iflgalinde
önemli bir basamak olmufltur.

Kafkas - Rus Savafllar› boyunca gerek düflünce-
leri gerekse eylemleri ile Çerkez halk›n›n yan›nda
olanlar Polonya yurtseverleriydi. Sosyalist Rus ya-
zar Petrasevski ise Çerkezleri yaz›lar› ile destekle-
mekteydi.

Kafkas - Rus Savafllar›, 21 May›s 1864’te Çer-
kezlerin yenilgisiyle sonuçlanm›flt›r. Komüniz-
min kurucusu Karl Marks, Çerkez Ulusal Kurtu-
lufl Savafl› hakk›nda 7 Temmuz 1864’te flöyle bir
yorum yapm›flt›: “Rusya’n›n Kuzey Kafkasyal›lara
uygulad›¤› afl›r› önlemleri Avrupa’n›n aptalca bir
umursamazl›kla karfl›lamas› kendileri için daha
kolay oluyor. Polonya’n›n özgürlükçü ayaklan-
mas›n›n sindirilmesi ve Kafkasya’n›n iflgali olayla-
r›n›, 1815 y›l›ndan bu yana Avrupa’n›n en ciddi
olay› olarak de¤erlendiriyorum.”

Rusya, Kafkasya’y› iflgal etmekle yetinmemifl,
sürgün politikalar›yla Çerkezya’y› yerli halktan
ar›nd›rm›fl, Çerkezya’y› yüzde 85’lere varan oran-
larda boflaltm›flt›r. 
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19. yüzy›lda yo¤unlaflan Rus
sald›r›lar›, Osmanl› Devleti’nin

kolonyalist hile ve aldat-
macalar› ile feodallerinin
ihaneti sonucu anayurdu

Kuzey Kafkasya’dan sürülen
Çerkez ulusu, bugün dünyan›n
bir çok ülkesinde asimilasyon
çarklar›nda ö¤ütülmektedir.



Çerkez Sürgünü, çarizmin sürgün politikalar›,
Osmanl›’n›n kolonyalist hile ve aldatmacalar› ile
feodallerin ihaneti sonucu eyleme geçirilmifltir.

Çerkez Sürgünü, bir kolonyalist paylafl›md›r.
Bu paylafl›m ile Kafkasya ve Çerkez halk› payla-
fl›lm›flt›r. S›cak denizlere inme hedefindeki Rus-
ya Kafkasya’y› iflgal ederken, Müslüman nüfusa
ihtiyac› olan Osmanl› Devleti, Çerkezleri kendi
topraklar›na çekmek istemifl ve baflar›l› olmufl-
tur. Osmanl› Devleti Çerkezya’ya gönderdi¤i
ajan ve mollalar arac›l›¤› ile “Kafir ülkesinde ya-
flayanlar cehenneme gider”, “Halifenin toprak-
lar›nda ölenler cennete gidecektir” fleklinde di-
ni propaganda yap›yor, aldatmacalara baflvuru-
yordu.

Feodaller ise Osmanl› ülkesine gitmek yanl›-
s›yd›lar. Çünkü Rusya’da 1861 y›l›nda kölelik
kald›r›lm›flt›. Feodaller, köleli¤in devam etti¤i ve
toplumsal konumlar›n› koruyabilecekleri Osman-
l› ülkesine gitmeyi tercih ettiler. Kendi denetimle-
ri alt›nda olan emekçi halk› ise beraberlerinde Os-
manl› ülkesine götürdüler. Sürgünün büyük bo-
yutlara ulaflmas›nda pay sahibi olmufllard›r.

Çerkez Sürgünü, boyutlar› ve niteli¤i itibariyle
ayn› zamanda bir soyk›r›md›r; zira Kafkasya’n›n
Karadeniz sahillerinden 2 milyondan fazla bir nü-

fusla gemilere doldurulan Çerkezler, Osmanl› k›y›-
lar›na üçte bir oran›nda kay›p vererek ulaflm›fllar-
d›r. Osmanl› k›y›lar›ndaki y›¤›lma nedeniyle salg›n
hastal›klar, açl›k ve ölümler bafl göstermifltir. Hal-
k›n bu kötü durumundan faydalanmak isteyen Os-
manl› köle tacirleri, ‹ngiliz ajanlar ve feodaller,
Çerkez çocuklar›n› kölelefltirmifller, Çerkez k›zla-
r›n› Osmanl› saraylar›nda cariye yapm›fllard›r. Bir
halk için bundan daha büyük bir bela, bundan da-
ha onur k›r›c› bir durum olmasa gerektir.

Çerkez halk›, sürgün olarak geldi¤i Osmanl›
ülkesinde, Osmanl› iskan siyaseti do¤rultusunda
da¤›t›larak yerlefltirilmifltir. Çerkez halk›, s›n›rlar-
da ve sorunlu iç bölgelerde tampon jandarma ola-
rak kullan›lm›flt›r.

Balkanlara yerlefltirilmifl olan Çerkezler Os-
manl›-Rus Savafl›’n›n ard›ndan 1877’de Rusya’n›n
iste¤i üzerine Osmanl› Devleti taraf›ndan ikinci
bir sürgüne tabi tutulmufllard›r. 400 bin nüfusa
sahip bu halk kitlesi, Anadolu ve Ortado¤u’ya sü-
rülmüfltür.

21 May›s 1864’te yaflanan Sürgün Çerkez hal-
k› aç›s›ndan tam anlam›yla bir kültür ve kimlik
flokudur. Çerkezlerin yok olufluna, 21 May›s
1864’te start verilmifltir. Çerkez Ulusal Soru-
nu’nun de¤erlendirilmesi gereken temel, Çerkez
Sürgünü’dür. 

ÇÇeerrkkeezz  uulluussaall  ssoorruunnuu  vvee  KKaaffkkaassyyaa’’yyaa  ddöönnüüflfl
19. yüzy›lda yo¤unlaflan Rus sald›r›lar›, Os-

manl› Devleti’nin kolonyalist hile ve aldatmacala-
r› ile feodallerinin ihaneti sonucu anayurdu Ku-
zey Kafkasya’dan sürülen Çerkez ulusu, bugün
dünyan›n birçok ülkesinde asimilasyon çarklar›n-
da ö¤ütülmektedir.

Yaflad›¤› sürgün sonucu Osmanl› ülkesine yer-
lefltirilen Çerkez ulusu, sürgün olarak geldi¤i Os-
manl› topraklar›nda son derece bask›c› bir ortam-
la karfl›lafl›r. Çerkez tarihinin araflt›r›larak yaz›l-
mas› gibi masum bir çal›flma, Sultan Abdülha-
mit’e ispiyonlanarak engellenir. Ahmet Mithat
Ha¤ur taraf›ndan yaz›lan Çerkez Özdenleri isimli
piyes nedeniyle, piyesin oynand›¤› tiyatro binas›
padiflah›n emriyle yerle bir edilir.

II. Meflrutiyet’in ilan› ile do¤an özgürlükçü or-
tamda Çerkezler örgütlenirler. Dernekler kurar,
gazeteler yay›nlarlar. Çerkezçe e¤itim veren bir
okul açarlar. Bu dönemde kurulan derneklerden
baz›lar› Çerkez ‹ttihat ve Teavün Cemiyeti ile fii-
mali Kafkasya Cemiyeti’dir. Ulusun Kafkasya’da
kalan bölümü ile yo¤un bir iliflki içerisinde olan
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bu dernekler, Çerkez ayd›nlar›n›n örgütlendikleri
yap›lanmalard›r. Çerkezce yay›nlanan ⁄uaze
(Rehber) isimli gazete yine bu ayd›n kadrolar›n
düflüncelerini dile getirdikleri bir yay›nd›r. Çer-
kez Örnek ‹lkokulu ise Çerkezce e¤itim veren ve
Osmanl› tarihinde ilk defa Latin alfabesini kulla-
nan okuldur. 

Sürgünün devam etti¤i bu dönemde Pafle Beç-
mirza, Tsa¤o Nuri ve fiocentsuk Aliy gibi Çerkez
ayd›nlar› sürgünü önlemek ve Kafkasya’ya kitlesel
dönüflü sa¤lamak gibi bir misyon yüklenerek öz-
verili çal›flmalar yürütmüfllerdir.

I. Dünya Savafl›’n›n bafllamas› ile, dernek ve
yay›n organlar› etraf›nda örgütlenen birçok ayd›n
cephelere gitmek zorunda kalm›flt›r. Kurtulufl Sa-
vafl› y›llar›nda ise emperyalizme karfl› verilen or-

tak mücadelede Çerkezlerin de di¤er Anadolu
halklar›yla omuz omuza iflgal ordular›na karfl› sa-
vaflt›klar› bilinmektedir. Kurtulufl Savafl› y›llar›n-
da Kuvay-› Seyyare ad› alt›nda bir gerilla hareketi

oluflturan Çerkez Ethem’in mücadele-
sinden özellikle bahsetmemiz gere-

kir. Yazar Yusuf Büyükbaflaran Et-
hem’in oluflturdu¤u Kuvay-› Sey-

yare için flöyle diyor: 
“ Kuvay-› Seyyare’nin oluflumu ve geliflimi

tarihimizin en devrimci eylemidir.”
Yunan iflgaline karfl› direnifli örgütleyen Ethem,

ayn› zamanda birçok isyan› bast›rm›flt›. Bolflevizme
sempati duyan Ethem, Kuvay-› Seyyare bünyesin-
de Bolflevik Taburu oluflturmufltu. Daha 1920’de
‹smet ‹nönü, bu tehlikeye (!) dikkat çekmiflti.

Ethem, düzenli ordunun kurulmas›ndan sonra
hain ilan edilir. Burada önemli olan nokta Et-
hem’e Çerkez lakab›n›n, kendisi hain ilan edildik-
ten sonra tak›lmas›d›r. Bu yap›l›rken amaç, Çer-
kezlerde ulusal eziklik ve kompleks yaratmakt›r.
Ethem olay›, Çerkezlerin Türklefltirilmesi için bir
araç olarak kullan›lm›flt›r.

Kurtulufl Savafl›’n›n kazan›lmas›ndan sonra
h›zla gericileflen burjuvazinin, 150’likler listesin-
de yarg›lad›¤› 150 kiflinin 86’s› Çerkezdir. Bu,
Çerkez halk›n›n direnme gücünün nas›l sistema-
tik bir biçimde ve devlet eliyle k›r›ld›¤›n› gösteren
önemli bir olayd›r. 

Kurtulufl Savafl› sonras›nda, Çerkezler savafla
yo¤un bir biçimde kat›ld›klar› için dernek, gazete
ve okullar› kapat›larak ödüllendirilirler (!)

Cumhuriyet Türkiyesi’nde tek partili y›llarda
‘Kuzey Kafkasya’ sözcü¤ü bile telaffuz edilemedi-
¤i için kurulan ilk Çerkez derne¤inin ad› ‘Dost Eli
Yard›mlaflma Derne¤i’dir.

1961 Anayasas›’n›n getirdi¤i k›smi demokratik
ortamda Çerkezler, yeniden örgütlenirler. Der-
nekler kurar, gazete ve dergiler yay›nlarlar. 12
Mart ve 12 Eylül Askeri-Faflist Diktatörlükleri so-
nucu sekteye u¤rayan ve kan kaybeden Çerkez
Ulusal Mücadelesi, sorunlar›n› çözemeden bugü-
ne gelmifltir.

Çerkez halk›, anayurdu Kafkasya’dan sürüldü-
¤ü andan itibaren dönüfl talebinde bulunmufltur.
21 May›s 1864 tarihi hem sürgünün hem de ana-
yurda dönüfl düflüncesinin bafllad›¤› tarihtir.

Russkiy ‹nvalid gazetesinin (1867 No:133) be-
lirtti¤ine göre Türkiye’ye yerleflen 200 bin Çerkez
tekrar yurtlar›na dönmek için evlerini yakm›flt›r.
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Kafkas gazetesi (1868
No:127 ) Çerkezlerin yeni
yurtlar›ndan memnun kal-
mad›klar›n›, serbest b›rak›-
l›rsa hepsinin geri dönece¤i-
ni yaz›yordu.

1872 y›l›nda ‹stan-
bul’daki Rus Konsoloslu-
¤u’na dilekçe ile baflvuru-
lup 8 bin 500 kiflinin geri
dönmek istedi¤i belirtilmifl-
ti. Çar II. Aleksandr, bu di-
lekçenin üzerine “Dönüfl
olay›ndan kesinlikle söz
edilemez!” diye yazm›flt›.

Osmanl› Devleti de Çer-
kezlerin dönüflüne so¤uk
bak›yordu. Osmanl› ve Rus-
ya ordular›, s›n›rlarda en s›-
k› önlemleri alm›fllar, kufl uçurmuyorlard›. Daha
önce de belirtti¤im gibi; Çerkez Sürgünü kolon-
yalist bir paylafl›md› ve iki devletin de ç›kar›nay-
d›. Bahsi geçen bu iki devletin, dönüfle karfl› ol-
mas› son derece do¤ald›.

Cumhuriyet’in ilan›ndan 1961 Anayasas›’na
kadar herhangi bir örgütlenme olana¤› bulama-
yan Çerkezler, 60’l› y›llardan itibaren dernekler
kurdular, dergi ve gazeteler yay›nlad›lar. Kuzey
Kafkasya ile ilgili ilk ciddi bilgiler ‹zzet Ayde-
mir’in yay›nlad›¤› Kafkasya Kültürel Dergi’de
bulunuyordu. Ard›ndan yay›nlanan Yamç› gaze-
tesi deneme süresini tamamlayamadan 12 Mart
Faflizmi nedeniyle kapanmak zorunda kalm›flt›r.
Nartlar›n Sesi gazetesi ise 12 Eylül Askeri-Faflist
Diktatörlü¤ü taraf›ndan kapat›lm›flt›r. Bu iki ya-
y›n organ›nda da anayurt ve üretti¤i kültür, di-
asporadaki sorunlar ve anayurda duyulan özlem
yo¤un bir biçimde ifllenmifltir. Bu arada, Dönüfl
Düflüncesi’ni daha detayl› bir biçimde iflleyen ve
daha profesyonelce yaklafl›mlar öneren Yamç›
dergisi, Çerkez halk›n›n kendi kaderini tayin
hakk›n›n bulundu¤u, dönüflün bu anlamda Çer-
kez halk›n›n kendi kaderini tayin etmesi oldu¤u
ilkesinden hareketle, var›lmas› gereken hedef
olarak en k›sa sürede dönebilecek herkesin ana-
yurt Kafkasya’ya dönmesini göstermifltir.

Dönüfl Düflüncesi’nin daha sonralar› Kafda¤› ,
Marje ve Nart gibi birçok ilerici yay›n organ›nda
savunuldu¤u görülmektedir.

Dönüfl Düflüncesi’nin ortaya ç›kt›¤› tarih, daha

önce de belirtti¤im gibi 21
May›s 1864’tür ve Dönüfl
Düflüncesi s›n›fsal temeli
olan bir düflüncedir. Dönüfl
Düflüncesi, Çerkez emekçi
s›n›flar›n›n düflüncesidir.
Osmanl› ülkesinde kazana-
caklar› apoletleri ve paflal›k
rütbelerini yurtlar›na tercih
eden Çerkez feodallerin ter-
sine Çerkez emekçi halk› va-
tanda kalmak yanl›s› olmufl-
tur. Ve sürgünün ac›s›n› ilik-
lerinde hisseden Çerkez
emekçileri, sürgünden sonra
da dönüfl talebinde bulunan
kesimi oluflturmufllard›r.

Dönüflçü Düflünce, 1961
Anayasas›’n›n getirdi¤i k›smi

demokratik ortamda yo¤un bir biçimde tart›fl›l-
m›fl ve hararetle savunulmufltur. Bu dönemde Dö-
nüflçü Düflünce, demokratik aç›l›mlar›n› yaparak
ilerici bir niteli¤e kavuflmufltur. Bu dönemden iti-
baren Dönüfl, ‘Bar›flla Dönece¤im’ fleklinde alg›la-
n›r olmufltur. Çerkezya’daki di¤er tüm halklarla
eflit ve kardeflçe bir arada yaflamay› hedefleyen
Dönüflçü ‹deoloji, Çerkez halk›n›n ulusal sorunu-
na üretilmifl tek çözümdür.

Çünkü Çerkez halk› aç›s›ndan, 19. yüzy›lda
yaflan›lan iflgalin anlam› sürgündür. ‹flgal = Sür-
gün denklemi bize, Çerkez ulusal sorununu vata-
n›n ve özgürlü¤ün kayb› temelinde de¤erlendir-
memiz zorunlulu¤unu dayat›r. Bu de¤erlendirme
tarz› da bizi yine zorunlu olarak Dönüflçü Düflün-
ceye götürmektedir, yani Kuzey Kafkasya’ya... 

Dönüfl talebi; vatanlar›ndan zorla sürülerek
açl›k, sefalet, yokluk içerisinde tarih sahnesinden
silinmesi amaçlanan bir halk›n, kendi topra¤›nda
kendi kaderini kendisi tayin eden bir ulus olma-
s›na yönelik siyasal bir harekettir.

Dönüfl, tarihi bir hatan›n düzeltilmesine yö-
nelik ulusalc›-demokratik bir harekettir. Bu ha-
reket; kendi topra¤›nda az›nl›k durumuna düflü-
rülmüfl, toplumsal direnci flu veya bu nedenle
k›r›lm›fl, tarihi unutturulmufl bir halk›n varolufl
mücadelesidir.

Dönüfl, anayurt Kafkasya’da soyk›r›m ve sür-
günle müdahale edilerek durdurulmufl bir iç di-
nami¤in yeniden canland›r›lmas›na yönelik siya-
sal bir çözümlenmedir. Bu hareketin floven ç›¤›rt-
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kanl›kla hiçbir iliflkisi yoktur.
Dönüfl olay› iki aç›dan önemi artarak halen

gündemdedir:
I- Kuzey Kafkasya’daki federe Çerkez Cumhu-

riyetleri’nin demografik sorunlar› vard›r.
II- Diasporada Çerkez Ulusal Varl›¤› tehlike al-

t›ndad›r.
Kuzey Kafkasya’daki Çerkez Cumhuriyetle-

ri’nin demografik sorunlar›n›n çözülmesi ve dias-
poradaki Çerkez varl›¤›n›n devam› tek bir eylem-
le, anayurda kitlesel bir dönüfl hareketiyle müm-
kün olabilecektir. Diaspora Çerkez halk› anayur-
da dönmedi¤i takdirde yok olacakt›r. 

Burada bir noktan›n alt›n› çizmek istiyorum.
Kafkasya’ya Dönüfl Düflüncesi, Çerkez halk›n›n
diasporada talep edece¤i demokratik haklar›n
önünde bir engel de¤ildir. Yani dönüfl, diaspora-
daki demokratik hak ve kazan›mlara s›rt çevir-
mek anlam›na gelmez.

Ad›ge Xase, DAR, Rodina ve tüm dünya Çer-
kezlerini bir araya getirerek sorunlar›n› çözmeyi
amaçlayan Dünya Çerkez Birli¤i gibi yap›lanma-
lar, Kuzey Kafkasya’da var olan ve temel gündem
maddesi dönüfl olan örgütlerdir.

Geçti¤imiz günlerde 36 Kafkas derne¤inin bir
araya gelerek oluflturdu¤u Kafkas Dernekleri Fe-
derasyonu, Çerkezce yay›n ve e¤itim gibi ulusal
taleplerde bulunmufltur. Bu federasyona, 14 Kaf-
kas derne¤i de üye olmak üzeredir.

Çerkez halk›n›n iç dinamikleri geliflme göster-
mektedir. Çerkezler aç›s›ndan yap›lmas› gereken,
hem Dönüflçü Düflünce’ye sar›lmak hem de her
zamankinden daha gür bir sesle diasporadaki de-
mokratik haklar›n› talep etmektir. 

Bir Çerkezin Dönüfl ‹deolojisine sahip olmas›,
yaflan›lan tüm co¤rafyalarda ulusal mücadele ver-
mesi anlam›na gelmektedir. Bana göre, bugün bir
ulusal doktrin haline gelmifl olan Anayurt Kafkas-
ya’ya Dönüfl, Çerkezya’da kurulacak bir emek ik-
tidar›n›n ilk ad›m› olmal› ve dönüfl bilincine sahip
diasporal› Çerkez, Türkiye’de sosyalist saflardaki
yerini almal›d›r.

Çerkez ulusu, ulusal mücadelesinde ve ulusal
soruna üretti¤i çözüm olarak anayurda dönüfl ko-
nusunda tüm dünya sosyalistlerinden ilgi, destek

ve yard›m beklemektedir... n
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Son y›llar›n siyasi modas›/klasi¤i oldu; her ge-
nel ve yerel seçimin ard›ndan, bir “sol gelece¤ini
ar›yor”, “sol gelece¤ini tart›fl›yor”, “sol nereye?”
vb. bafll›klarla sol tart›flmas› yap›l›yor. ‘Ne olacak
bu memleketin hali?’ avam sorusu, biraz ‘ne ola-
cak bu sol’un hali?’ tart›flmas›na dönüflmüfl/dö-
nüfltürülmüfl gibi... Aç›k ki, memlekete bir ‘sol’
aran›yor ve aranan ‘sol’ bir türlü bulunam›yor.
Hat›rlanaca¤› üzere, 28 Mart yerel seçimleri s›ra-
s›nda ve sonras›nda bir kez daha sol aray›fllar›na
ve tart›flmalar›na tan›k olmufltuk. Radikal, Gün-
dem ve Cumhuriyet gazeteleri dizi yaz› ve uzun
röportaj serileriyle enine-boyuna ‘sol’u tart›flm›flt›.
Yeni sol aray›fllar› tekelci medya ve tv tart›flmala-
r›nda da genifl boyutlar›yla yer alm›flt›.

Mevcut tüm vecheleri ve varolufl formlar›yla
iflas eden düzen sol’u süre¤en bir kriz içindedir
ve yeni bir varolufl formu bularak varl›¤›n› idame
ettirmek istemektedir. ‘Düzen sol’unun krizi ev-
rensel çaptad›r ve esasen sosyal demokrasi ve
onun siyasal sefaleti yaflayan gerçe¤i bunu anlat-
maktad›r.

Bu kriz, do¤al olarak en çok ve en baflta kuru-
lu düzenin egemenlerini ›rgal›yor. Kriz, burjuva-
ziyi gün geçtikçe daha çok kayg›land›r›yor ve ara-

y›fllara itiyor. Onlar da biliyor: do¤a gibi siyaset
de boflluk tan›maz. Bu nedenle, yeni bir ‘düzen
sol’u yaratmak/yap›land›rmak için canh›rafl bir fa-
aliyet ve aray›fl içindedirler. ‹flbirlikçi Türk ege-
men s›n›rlar›n›n yeni sol aray›fllar›n›n merkezinde
ise, hali haz›rda CHP durmaktad›r. ‹ç ve uluslar
aras› dinamikler, ‘yeni düzen sol’u seçene¤inde
CHP’nin dönüflümüne ba¤lanm›fl/kilitlenmifl gö-
rünüyorlar.

2004 yerel seçimleri CHP’nin dövülerek tava
getirilmesi ve liberal (esasl›) dönüflüme u¤rat›l-
mas›n›n özel konaklar›ndan biri oldu. Tekelci
medya ve sermaye oligarflisi CHP’yi neoliberal
program› bayrak edinen sermayenin de¤iflim par-
tisi durumuna getirmek için var gücüyle yüklen-
di. ‹flbirlikçi sermaye oligarflisinin CHP operasyo-
nu 2004 yerel seçimlerini karakterize eden ana
çizgilerden biri olarak kayda geçti.

CHP’nin dönüflüme tabi tutulmas› stratejisi
yeni de¤ildir. 2002 Genel Seçimleri öncesinde
bafllayan bir süreçtir. ‹flbirlikçi egemen s›n›flar›n
‘sa¤ ve sol merkezi toparlama’ stratejisinin temel
ayaklar›ndan biridir. Sermaye oligarflisinin
CHP’yi revizyona u¤rat›p, onu mevcut kurumsal
(milliyetçi) devlet partisinden sermayenin neoli-
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K. Dervifl’in ideolojik simyac›l›¤›:
Sosyal-liberal sentez mümkün mü?



beral de¤iflim partisi durumuna getirme çabas›,
bugün de sistematik bir faaliyet konusudur ve
sürmektedir.

2004 yerel seçim sonuçlar›, CHP’nin dönüflüm
sürecine yeni bir ivme kazand›rm›fl görünüyor.
CHP içeriden ve d›flar›dan zorlan›yor. CHP içinde
büyüyen hoflnutsuzluk ve aray›fllar söz konusu ol-
gu ve sürecin yal›nkat ifadesidir. CHP kazan› kay-
n›yor, iç muhalefet büyüyor, hizipler cirit at›yor.
Muhaliflerin ola¤anüstü kurultay› toplama çabas›
karfl›s›nda CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal, ola-
¤anüstü kurultay karar› almak zorunda kald›. Ve
bütün bu tablo içinde K. Dervifl figürü özel olarak
öne ç›k›yor. CHP’yi dönüflüme u¤ratma siyasetin-
de K. Dervifl bir baflrol oyuncusu olarak sahneye
ç›kt›¤› aç›k ve tart›flmas›z bir gerçektir.

KK..  DDeerrvviiflfl’’iinn  ‘‘SSoossyyaall  ddeemmookkrraassii
rraappoorruu’’nnuunn  eessbbaabb--››  mmuucciibbeessii

Gelinen aflamada, K.Dervifl CHP’yi reforme et-
me hareketini aç›ktan bafllatm›flt›r. Sermaye oli-
garflisi ve tekelci medya, belli uluslararas› güçler
ve tekeller K. Dervifl’in arkas›ndad›r. Ve Dervifl
ad›m ad›m ilerlemektedir. Bilindi¤i gibi K.Dervifl,
stratejik amac› do¤rultusunda yak›n zaman önce
esasl› bir hamle daha yapt›. Yönetici görevlerin-
den istifa eden K.Dervifl, yeni CHP’yi yaratmak
için aç›k ideolojik ve pratik mücadeleyi boyutlan-
d›rd›. Tekelci medya ve TÜS‹AD’›n gücünü arka-
layan K.Dervifl ‘ça¤dafl sosyal demokrasinin’ yeni-
lenmesi ve bunun reçetesi olarak öne sürdü¤ü fi-
kirler manzumesiyle ortaya ç›kt›. Liberal Radikal

Gazetesi bunu K.Dervifl’in ‘Sosyal demokrasi ra-
poru’ ad›yla befl gün boyunca tefrika etti. Raporun
girifl bölümüne düflülen dipnotta bunun bir ‘tas-
lak metin’ oldu¤u, ‘CHP Bilim Yönetim Kültür
Platformu’, ‘baz› milletvekilleri ve ayd›nlar’ tara-
f›ndan yap›lan tart›flmalar sonucu kaleme al›nd›¤›
belirtiliyordu. Dolay›s›yla Dervifl Raporu öncelik-
le bir iç ideolojik mücadele metnidir/manifesto-
sudur. Esbab-› mucibesi, CHP’yi dönüflüme u¤-
ratma ve yeni tipte sosyal demokrasiyi infla et-
mektir. Kurulu düzenin ihtiyaç duydu¤u ‘yeni
sol’u yap›land›rarak iflbirlikçi egemenlere arma-
¤an etmektir. K. Dervifl, parti içi ideolojik/siyasi
mücadeleyi tekelci medya marifetiyle kamuoyu
düzlemine de tafl›yarak güç kazanmak ve emekçi
s›n›flar› da etkilemek istiyor. Bunun yan›s›ra, ‘li-
beral sol’un di¤er bileflenlerini de kendi potas›nda
birlefltirmek gibi bir amac› ve yan anlam› da dü-
flünülmelidir.

KK..DDeerrvviiflfl’’iinn  ‘‘SSoossyyaall  ddeemmookkrraassii
rraappoorruu’’  nnee  aannllaatt››yyoorr??

Kemal Dervifl’in ‘sosyal demokrasi raporu’ bafl-
l›¤›yla yay›nlanan metninin esas›nda iki yazar› var:
Kemal Dervifl-Yusuf Ifl›k. ‹kisi de London School
of Economics’ten mezun. K. Dervifl ABD’de Prin-
ceton Üniversitesi’nde doktora yap›yor. 1973-
1976’da Ecevit’in ekonomi ve uluslararas› iliflkiler
dan›flmanl›¤›, 1978’de Dünya Bankas›’nda memur-
lu¤a bafll›yor ve üst düzeyde görev alan ekono-
mistli¤ine kadar yükselen bir kariyer yap›yor. 

Yusuf Ifl›k, ‹ngiltere’de Birmingham Üniversi-
tesi’nde yüksek lisans›n› tamaml›yor. Petrol-‹fl
Sendikas›’nda E¤itim Araflt›rma Müdürü oluyor.
DPT’de uzman ve stratejik araflt›rmalar dairesi
baflkanl›¤› ve en son olarak K. Dervifl’in bakanl›¤›
s›ras›nda, onun dan›flmanl›¤›n› yap›yor. Yusuf
Ifl›k ayn› zamanda 1991’de kurulan SBP (Sosyalist
Birlik Partisi)’nin kurucular›ndand›r.

Biri DB’nin, di¤eri DPT’nin has bürokratl›¤›-
n›/teknokratl›¤›n› yapm›fl bu ikili, kurulu düzeni
iyi biliyor. Bu iki burjuva iktisatç›s›, bugün ‘yeni
sol’un, sosyal demokrasinin ideolojik ve progra-
matik inflaas› hareketiyle karfl›m›za ç›k›yor. Ölü
sosyal demokrasiyi yeniden ihya etmeye girifliyor.

Peki ne diyor Dervifl? Dervifl’in fikri ve zikri
ne? Malum rapor, ‘Ça¤dafl Sosyal Demokrasi ve
Türkiye’ ana bafll›¤›n› tafl›yor ve iki bölümden
olufluyor. Birinci bölüm, k›sa tarihçesiyle sosyal
demokrasinin tan›m›n›, tarihsel ifllevini ve parlak
sözlerle baflar› öykülerini anlat›yor. Sosyal de-
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mokrasinin krizi ve sorunlar›
s›ralanarak, bunlar› aflmak
için ‘hücum zaman›’ ça¤r›s›
ve vurgusu yap›yor.

‘Türkiye Aç›s›ndan Ça¤-
dafl Sosyal Demokrasi’ bafl-
l›kl› ikinci bölüm ise,
CHP’nin evrimsel analizi ve
günümüzde nas›l bir parti ol-
mas› gerekti¤ini tart›fl›yor.
‹kinci bölüm ayn› zamanda
raporun as›l söylemek istedi-
¤ini, Dervifl’in CHP için
önerdiklerini kaps›yor. ‘Sos-
yal-liberal sentez’ denilen
‘çözüm’ün tezlerini aç›ml›-
yor. Baflka bir anlat›mla yeni
sosyal demokrasinin tarifini
yap›yor, programatik fikirler
manzumesi ve siyasal kimli-
¤ini oluflturmaya çal›fl›yor.

Esas›nda Radikal’de ya-
y›nlanan raporun sayfa manfletleri Dervifl’in fikri-
ni ve zikrini çok iyi özetliyordu: “Reform dalgas›
kendini dayat›yor”, “ulus-devlet alan› yeni siyase-
te dar”, “vahfli piyasay› dizginlemek laz›m”, “Ata-
türkçü sosyal demokrat sentez”, “Ana hedef sür-
dürülebilir büyüme”, “varofllar cemaatlere b›rak›-
lamaz”... Denebilir ki, bu fikir tümceleri Dervifl’in
‘yeni sol’unun genel ilkeleridir. Ve onun neolibe-
ral program›n›n içeri¤ini ve özünü anlatmaktad›r.

Dervifl’in raporundaki ‘fikirler demeti’ baflta
Kürt ulusal sorunu olmak üzere, siyasal sorunla-
r›n üzerinden atl›yor. Dolay›s›yla ‘ça¤dafl sosyal
demokrasinin yenilenmesi’, sadece neoliberal
ekonomi politika program›n›n kabul edilmesiyle
s›n›rl› bir olgu oluyor.

DDeerrvviiflfl--IIflfl››kk  iikkiilliissii,,  ttaarriihhii  vvee
ggeerrççeekklleerrii  ççaarrpp››tt››yyoorr

Dervifl-Ifl›k ikilisi ‘yeni sol’un varl›k gerekçele-
rini teorik söylemde kurmak ve sosyal-liberal sen-
tez safsatas›n›n arka plan›n› oluflturmak için, il-
kin tarihi ve gerçekleri alt üst ediyor, çarp›t›yor
ve keyfince kullan›yor. “Marksist köken-sosyalist
düflünce” laflar›yla sosyal demokrasinin kökenine
at›fta bulunurken, Marksizme ve sosyalizme iha-
net ederek soysuzlaflan sosyal demokrasiyi, sosya-
lizmle özdefllefltiriyor. Sosyal demokrasiyi sosya-
lizmlerin en has› gibi savunuyor ve yüceltiyor.
Keynesyen politikalar› ve onun bir modeli olan

‘sosyal refah devleti’ni sos-
yalizmle eflitliyor; ayn› amaç
ve program›n iki farkl› mo-
deli/uygulamas› gibi gösteri-
yor. Farklar› silerek sosya-
lizmi baya¤›laflt›r›yor, özünü
boflalt›yor. Ve tersinden sos-
yal demokrasiyi sosyalizm
mertebesine yükseltiyor.
Kuflkusuz Dervifl bunu bi-
linçli ve politik bir tercihle
yap›yor. Dervifl- Ifl›k ikilisi,
öldü denilen “sosyalizmin
ölüsü”nden bile siyaset dev-
flirmeye çal›fl›yor. Mark-
sizmle, sosyalizmle soy ba¤›
kurmaya çal›flmas›, sosya-
lizm miras›na hücum etmesi
hem sahtekarca bir baya¤›-
l›kt›r, çarp›tmad›r hem de
‘yeni bir  dünya mümkün-
dür’ fliar›yla sosyalizm aray›-

fl›n› sürdüren ezilen s›n›flar› demagoji ve yalanla
avlamak içindir. Sosyal demokrasinin hala sosya-
lizmle iliflkili oldu¤unun gösterilmeye çal›fl›lmas›-
n›n anlam› bundan ibarettir.

Dervifl-Ifl›k Berlin duvar›n›, yani “sosyalizmi”,
sosyal demokrasinin y›kt›¤›n› söylüyor ve bir ta-
rihsel baflar› öyküsü gibi övgüyle anlat›yor. Hatta
h›z›n› alam›yor, ‘vahfli kapitalizmi’ de, merkezi-
yetçi sosyalizmi de sosyal demokrasinin y›kt›¤›n›
söylüyor. Ve tabii ki, taammüden yalan söylüyor
ve üstelik a¤z›na yüzüne bulaflt›r›yor. Gerçekler
çarp›t›l›nca çeliflkiler kötü s›r›t›r, yalanlar yüksek
sesle güler. Fakat gerçek devrimcidir, yeniden ve
yeniden karfl›m›za ç›kar, sorusunu sorar. Birinci
paradoks ve birinci soru: ‘vahfli  kapitalizm’ yenil-
diyse, yaflad›¤›m›z dünyada bu neoliberal ege-
menlik, bu neoliberal kapitalist vahflet neyin ne-
si? ‹kinci paradoks ve ikinci soru: sosyal demok-
rasi kazand›ysa, “vahfli piyasay› dizginlemek” de-
mek ne demek? ‘Yeni sosyal devlet’ önermek ni-
ye? Sosyal demokrasinin yenilenmesi demek, sos-
yal-liberal sentez demek ne demek? Behey yalan-
c›lar bu nas›l halt yemek? Üçüncü paradoks ve
üçüncü soru, ya da paradoksun paradoksu: sosyal
demokrasi ve sosyal devlet sosyalizmle bir ve ay-
n› fley ise, kendi kendini nas›l dizginleyebilir?
Sosyal devletin varl›k gerekçesi sosyalizmin varl›k
koflullar›n›n bir ürünü ve sonucu de¤il miydi?
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Sosyalizmin yenilgisi ve
yoklu¤u sosyal devletin de
sonu oldu¤una göre, sosyal
demokrasi kendi kendini mi
yendi? Yoksa sosyalizme ve
devrim tehlikesine karfl› em-
peryalist-kapitalist bir ön-
lem, taviz ve tampon olan
sosyal devlet/sosyal demok-
rasi gereksizleflti mi? “Bur-
juva sa¤duyusunun sakat
beygiri, varl›¤› olaydan, ne-
deni sonuçtan ay›ran çukur
önünde elbette ki, ne yapa-
ca¤›n› bilmeyerek durur ka-
l›r ama insan soyut düflünce-
nin engebelerle dolu alan›n-
da dört nala at sürüp avlan-
maya ç›kt›¤› zaman kötü bir
beygire binmemeye dikkat
etmelidir.” (Ekonomi Politi-
¤in Elefltirisine Katk›-K.
Marks s. 35)

Sosyal demokrasi/sosyal
devlet sosyalizm diye yutturulmaya çal›fl›l›nca,
böyle oluyor. Elma ile armut ayn› sepete konulu-
yor, sapla saman birbirine kar›flt›r›l›yor. Bu kar›fl-
t›rma bilinçlidir. Dervifl-Ifl›k ikilisinin sentezleme
ve liberal melezlefltirme yöntemidir. Dervifl-Ifl›k
ikilisi sosyalizm ve tarihini çarp›tt›¤› gibi, sosyal
demokrasi gerçe¤ini ve tarihini de çarp›t›yor. 

1. Emperyalist Paylafl›m Savafl› döneminde
sosyalizme, devrime ihanet ederek marksizmden
kopan sosyal demokrasi, anayurt savunmas› ad›
alt›nda kendi burjuvazisiyle/emperyalizmle iflbir-
li¤ine gitti ve karfl› devrimci bir ak›m haline gel-
di. Bu tarihsel kopufl ve ihanet k›ta Avrupa’s›nda
pek çok büyük devrimin bo¤ulmas›na, sosyaliz-
min önlenmesine yard›m etti. Dahas› pek çok ül-
kede faflizme koltuk de¤nekli¤i yapt›.

Dünya kapitalizminin 1929 büyük bunal›m›,
emperyalist-kapitalist sistem ve sahipleri için ye-
ni bir dönemeç oldu. Bu ayn› zamanda sosyal de-
mokrasinin de yeni bir dönemeciydi. Sosyalist
Ekim Devrimi ve SSCB varl›¤›nda gerçeklik kaza-
nan sosyalizm, kapitalist-emperyalist sistemin
kriz koflullar›nda, dünya ezilenleri ve tüm insan-
l›k için tek ve gerçek kurtulufl seçene¤iydi. Dün-
ya kapitalist sistemi hayat-memat  meselesiyle
karfl› karfl›yayd›. Sosyalizm ve devrim korkusu

karfl›s›nda, emperyalist-ka-
pitalist sistem bir yandan
Keynesyen politikalarla sa-
vunmaya çekilirken di¤er
yandan Hitler faflizminin sal-
d›rganl›¤›yla onu ortadan
kald›rmaya çal›flt›. Sosyal de-
mokrasinin mitlefltirip kut-
sallaflt›rd›¤› ‘sosyal refah
devleti’ tam da bu amans›z
ve evrensel s›n›f mücadelesi
koflullar›nda gündeme geldi
ve flekillendi. Sosyal devlet,
Keynesyen iktisat, emperya-
list-kapitalist sistemin dev-
rim ve sosyalizm varl›¤› ve
korkusu karfl›s›nda ezilen s›-
n›flar› devrim ve sosyalizm-
den al›koymak için verdi¤i
büyük tarihsel tavizi. Ve ter-
sinden sosyalizmin, kapita-
lizmin ba¤r›nda açt›¤› büyük
gedikti. Dervifl-Ifl›k ikilisinin
çarp›tarak söyledi¤i gibi vah-

fli kapitalizmi ve faflizmi sosyal demokrasi de¤il,
sosyalizm/SSCB dizginledi ve durdurdu. Sosyal
demokrasi ise, sosyalizmin kazand›¤› reform ve
kazan›mlar›n üstüne oturdu, burjuvazi ad›na bek-
çili¤ini yapt›. Sosyal demokrasinin ‘üçüncü yol’
teorisi ve sosyal devlet program›yla kimi ‹skandi-
nav ülkelerinde hükmünü konuflturmas› ve bir
model olarak kendini sunmas› da bu dönemin bir
gerçekli¤idir. Ve yine sosyalizmin yüzü suyu hür-
metinedir.

2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’n›n ard›ndan
sosyalizmin kazand›¤› prestij ve büyüme, Do¤u
Avrupa’daki sosyalizm ve halk demokrasileri, iki
kutuplu dünya gerçe¤i ve dengesi kapitalizmin ve
savafl›n yaratt›¤› y›k›m ve bunun imar edilmesi
vb. gerçeklikler dünyas›nda emperyalist-kapita-
list sistem ‘refah devleti’ modelini kabul etti. Bu-
rada  refah devletinin kapitalist anayurtlarda uy-
gulanan kapitalist paradigma oldu¤unu, yeni sö-
mürge ve ba¤›ml› ülkelerde ise, sadece ‘sosyal
devlet’in uygulanabildi¤ini özellikle vurgulamak
gerekir. Kapitalist anayurtlardaki geliflme, büyü-
me ve birikim  refah devletinin realize edilmesine
elveriyordu. ‘Refah’, ‘sosyal devlet’ marifetiyle
paylafl›labiliyordu. Yeni-sömürge ve ba¤›ml› ülke-
lerde paylaflacak bir refah yoktu! 
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Bu dönemde, sosyal demokrat partiler sosyal/
refah devletini savunuyor. Özellikle Bat› Avru-
pa’da onun keyfini sürüyorlard›. Tam da bu ko-
flullar/dönem sosyal demokrasinin yeni bir döne-
meci, baflkalafl›m ve gerici rafineleflme süreci ol-
du. Marksizm ve sosyalizmden kopuflarak karfl›
devrimci bir politik-ideolojik ak›m haline gelen
sosyal demokrasi, 2. paylafl›m savafl›ndan sonra
da teorik söylemde bir süs ve retorik biçiminde de
olsa, evrimci bir sosyalizmi savunuyordu. Evrim-
ci yoldan sosyalizme varmak gibi ütopik bir amaç
tafl›yordu. 1959’da uluslararas› sosyal demokrasi
bu amac›ndan da bütünüyle ve kesin bir biçimde
vazgeçti. Baflka bir deyiflle, kapitalizmi dönüfltür-

me amac› ve iddias›ndan vazgeçerek, kapitalizmi
ehlilefltirme ve iyilefltirme amac›na sar›ld›. Ufku-
nu ve amac›n› ‘sosyal refah devleti’yle s›n›rlad›.
‘Sosyal refah devleti’ gerçe¤inin büyüsüyle ç›¤r›n-
dan ç›kan sosyal demokrasinin gerici ve karfl›
devrimci niteli¤i daha bir derinleflti, koyulaflt›.

GGüünnüümmüüzzddee  ssoossyyaall  ddeemmookkrraassiinniinn
nniitteellii¤¤ii  vvee  hhaall--ii  ppüürr  mmeeaallii

SB ve Do¤u Avrupa’daki sistemin çözülüflü/y›-
k›l›fl› sosyal demokrasi için de yeni bir milatt›r.
Sosyal demokrasinin krizi tam da bu milatla bafl-
lar. ‹ki kutuplu dünya gerçekli¤inin ve evrensel
s›n›f mücadelesi dengesinin ana ç›kt›lar›ndan biri
olarak alt›n ça¤›n› yaflayan sosyal demokrasi,

“sosyalizmin” sahneden çekilifliyle, varl›k zemini-
ni yitirdi. ‘70’lerin ortalar›nda tökezleyen ve krizi
boyutlanarak süren dünya kapitalist sistemi için
sosyal devlet giderek daha a¤›r bir yük ve kambur
haline gelmiflti. SB ve Do¤u Avrupa’n›n dünya
sahnesinden çekilmesi neoliberal kapitalist dalga-
n›n/emperyalist küreselleflmenin önünü açt›, düz-
ledi ve kendini realize etmenin f›rsatlar›n› sundu.
Bu koflullarda emperyalist sistem, sosyal devlet
kamburundan kurtulmak için duraksamad›, onu
kald›r›p bir kenara att›. Art›k ona ihtiyaç yoktu.
Dahas› sosyal devlet azg›n neoliberal h›rs ve geli-
flimin önünde ayak ba¤›yd›. Devasa uluslararas›
tekeller, dünyadaki devletlere ve burjuva siyasete

yeni bir flekil, çeki düzen veriyordu.
Sosyal devletin tasfiyesi, ayn› anlama

gelmek üzere sosyal demokrasinin tasfi-
yesiydi. Sosyal devlet paradigmas›, sosyal
demokrasinin siyasal varoluflunun daya-
na¤›, toplumsal program› ve bayra¤›yd›.
Oysa emperyalist küreselleflme dalgas›,
sosyal demokrasinin elinden sosyal dev-
let bayra¤›n› al›yor, ona neoliberal prog-
ram›n bayra¤›n› veriyordu. Art›k ‘sa¤-sol’
program yoktu. Emperyalist küresellefl-
menin tekelci neoliberal program› vard›.
‘Tek program, iki parti’li bir siyasal düze-
nek dayat›yordu kurulu düzen. Bu du-
rumda sosyal demokrasi, kapitalizmin
süzgecinden tarihsel olarak üçüncü kez
rafine oluyor, gerici/karfl›-devrimci nite-
li¤i doru¤una ç›k›yordu. Evrimci sosya-
lizmden sosyal devlete, sosyal devletten
sosyal-liberal senteze uzanan sosyal de-
mokrasinin evrimi ayn› zamanda onun
karfl›-devrimci niteli¤inin geliflme grafi¤i-

dir. 
Günümüzde sosyal demokrasi tarihinin en ge-

rici niteli¤ine ulaflm›fl, aç›ktan kapitalizm ve te-
kelci liberalizm savunusuyla ve neoliberal politi-
kalar› destekler pozisyonuyla, yeni bir tarihsel
misyon oynamaktad›r. Emperyalist küreselleflme
döneminin neoliberal iktisad›yla uyumlu sosyal
demokrasi, ayn› zamanda ‘yeni sosyal demokrasi’
olarak adland›r›lmaktad›r. Sosyal demokrasinin
krizini aflmak için buldu¤u yol, tekellerin neoli-
beral program›n› kabul  etmek olmufltur. Yeni
sosyal demokrasi tam da budur. ‘Yeni sol’, ‘üçün-
cü yol’ gibi s›fatlar/adlar ise, yeni sosyal demokra-
sinin gerici özünü ve niteli¤ini gizleyen ideolojik
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argümanlard›r. Bugün
ad›/s›fat› ‘sosyal demokrat’,
‘demokratik sosyalist’, ‘iflçi
partisi’, ‘sosyalist parti’ olan
genifl bir sosyal demokrat
partiler yelpazesi ‘yeni sol’,
‘üçüncü yol’ teorisiyle em-
peryalist küreselleflmeyle
uyumlu ve onun hizmetin-
deki siyasal varl›klar duru-
muna gelmifltir. ‹ngiltere’de
Tony Blair, Brezilya’da Lula,
‹spanya’da Zapatero yeni
sosyal demokrasinin yükse-
len y›ld›zlar›d›r. K. Dervifl de
ayn› y›ld›zlar kervan›na ka-
t›lmak ve yaflad›¤›m›z co¤-
rafyada emperyalist küresel-
leflme uyumlu/güdümlü yeni
sosyal demokrasiyi yarat-
mak istiyor. Ortaya att›¤› ‘sosyal-liberal sentez’ fa-
raziyesinin amac› da budur.

‘‘SSoossyyaall--lliibbeerraall  sseenntteezz’’  mmüümmkküünn  mmüü??
Dervifl-Ifl›k ikilisi modern zamanlar›n ideolo-

jik simyac›lar› ve siyaset doland›r›c›lar› olarak
karfl›m›za ç›k›yorlar. DB, DPT kafal› ve sentez
merakl›s› ikilinin söylediklerine inanacak olur-
sak, ‘feylosof tafl›n›’ bulduklar›n›, büyük tarihsel
s›rr›n bilgisine erifltiklerini, sosyal demokrasinin
pis cürufunu alt›na dönüfltürdüklerini ve bunun
formülünün de sosyal liberal sentez z›rvas›nda
sakl› oldu¤unu kabul etmemizi istiyorlar. Sosyal-
liberal sentezle yeni bir alt›n ça¤ yaratabilecekle-
rine inanmam›z› istiyorlar. Siyaseten ölmüfl ve
kokuflmaya bafllam›fl sosyal demokrasiyi, sol ve
sosyalist sözlerle parlatarak, alt›n yald›zl› sosyal
liberal sentez ambalaj›yla kitlelere sunuyorlar.
Böylece yeni bir dünya aray›fl›nda, eflitlik, top-
lumsal adalet, özgürlük düflünün peflinde olan
ezilenleri ideolojik simyac›l›k numaralar›yla al-
datmaya çal›fl›yorlar. 

Fakat biliyoruz ki, görünen her fley gerçek, par-
layan her fley alt›n de¤ildir. T›pk› Dervifl-Ifl›k ikili-
sinin bize ezilenlere alt›n diye göstermeye çal›flt›k-
lar› sosyal liberal sentez gibi... O halde sosyal-libe-
ral sentez safsatas›na biraz daha yak›ndan bakal›m.

Dervifl-Ifl›k ikilisi CHP’yi emperyalist küresel-
leflmenin icaplar›na uygun ve Bat› tipi bir yeni
sosyal demokrat parti formuna sokmak için, iki
senteze melezlefltirmeye tabi tutuyorlar. Sentez-

lerden ilki ‘Atatürkçü sosyal
demokrat sentez’ formülün-
de ifade buluyor. Bu sente-
zin arka plan fikriyat› ‘ulus-
devlet alan› yeni siyasete
dar’ tespitine dayan›yor.
Atatürkçü sosyal demokrat
sentez, kemalist paradigma-
n›n afl›ld›¤›n›, küreselleflme
koflullar›nda geçersiz kald›-
¤›n› anlatmaya çal›fl›yor ve
“küreselleflelim” diyor. Mil-
liyetçi ve kurumsal devlet
partisi CHP’den ‘ulus-devlet’
merkezli varl›¤›n› ve ufku-
nu, ideolojik-siyasal kimli¤i-
ni de¤ifltirmesini talep edi-
yor. Atatürkçü sosyal de-
mokrat sentez, dolayl› ve
z›mnen ulus-devlet gerçe¤i-

nin afl›ld›¤› fikrine dayan›yor.
Dervifl-Ifl›k ikilisinin sentezlerinin iki ana sa-

has› var: sosyal devlet ve ulus devlet. Sosyal-libe-
ral sentez teorisi her iki sahay› da revizyondan ge-
çiriyor ve uluslararas› tekellerin ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda flekillendirmeyi amaçl›yor. Ulus-dev-
letin tekellerin neoliberal ihtiyaçlar›na uyumlu
hale getirilmesi süreci esasen tamamlanm›flt›r.
‘Uluslararas› tahkim’, MAI, M‹GA, yönetiflim gibi
uluslararas› tekellerin uzuvlar› ulus-devlete mon-
te edilmifl ve ‘yeni ulus-devlet’ yarat›lm›flt›r.

Gelelim sosyal devlete... Biliniyor, sosyal de-
mokrasinin püf noktas› ve program›n›n amentüsü
sosyal devlettir. Bugün sosyal demokrasi, kelime-
nin gerçek anlam›yla sosyal devletten vazgeçmifl-
tir. Sosyal devletin neoliberal kapitalist dalgayla
süpürülüp tarihten at›lmas› koflullar›nda, sosyal
demokrasi ‘Yeni sosyal devlet’, ‘Yeni refah devleti’
gibi tümüyle yapay, içi  bofl ideolojik kavramlarla
ortaya ç›k›yor. Sosyal-liberal sentez teorisinin
ay›rdedici yan›  tam da bu ‘yeni’ sözcü¤ünde sak-
l›d›r. ‘Yeni’ sözcü¤ü sosyal devletten vazgeçiflin
ideolojik örtüsünden ve dolay›ml› kabulünden
baflka bir fley de¤ildir. ‘Yeni sosyal devlet’, ‘Yeni
sosyal demokrasi’nin izdüflümüdür ve her ikisi de
yapayd›r. ‘Yeni sosyal devlet’ gerçekte sosyal ol-
mayan devlettir. Dervifl-Ifl›k ikilisinin sosyal dev-
let argüman›, sosyal-liberal sentez faraziyesinde
sadece bir retoriktir. Onlar, uluslararas› tekellerin
emrine, denetimine ve yönetimine sunulan her
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fleyi, sosyal-liberal sentez filesine dolduruyor ve
olumlayarak savunuyor. ‘Yeni kamu yönetimi’ de-
nilen kapsaml› reform ‘yeni refah devleti’nin et-
kinlik potansiyelini art›racakt›r’ deniliyor ve al-
k›fllan›yor.

Hali haz›rda uluslararas› tekeller oligarflisi ta-
raf›ndan yukar›dan dayat›lan ve uygulanan ‘kamu
reformu’ modellerinin ve yönetim biçimlerinin ne
büyük sosyal sorunlara yol açt›¤›, ezilen, sömürü-
len kitleleri daha fazla ma¤dur etti¤i ve d›fllad›¤›
tart›flma götürmez bir gerçektir.

Devletin flirketlefltirilmesi ya da flirket gibi ifl-
letilmesi mant›¤›, yeni sosyal devletin asli nite-
liklerindendir. Ne var ki, devlet eski devlet de-
¤ildir. Ekonomik sektörleri, hatta kamu hizmet-
lerinin belli kalemleri/sektörleri bile ellerinden
al›nan ve küçültülen devletin, sosyal devlet rolü
oynama koflullar›/imkanlar› yoktur. Mevcut dev-
let elinde kalan kamu hizmet sektörlerini de bir
kapitalist flirket/iflletme gibi ve tekelci rekabet
sistemi içinde iflletece¤ine göre, yeni sosyal dev-
let bofl kubbede hofl bir yaland›r. Önce devletin
ekonomik olarak küçültülmesi ve sosyal yüküm-
lülüklerinin at›lmas›, ard›ndan da kamu hizmet-
lerinin paral› hale getirilmesiyle, sosyal devlet
tümüyle bitirilmifltir.

Sosyal demokrasi, devleti elinde tuttu¤u oran-
da kapitalizmin vahfli sonuçlar›na karfl› sosyal

devlet modelini uygulayarak düflük gelirli kesim-
lere nefeslenme imkan› sa¤l›yordu. Bunu yapar-
ken özel kapitalist sektörden hiçbir katk› alm›-
yordu. Sosyal devletin “sosyal” politikalar›n›n bü-
tün finansman›n› kolektif kapitalist olarak kendi-
si karfl›l›yordu. Devlet kapitalizmi buna fazlas›yla
imkan veriyordu; sendikalar›n yüzde 70’i K‹T’ler-
de örgütlüydü. E¤itim-sa¤l›k resmi, yar›-resmi
kurumlarca finanse ediliyordu. Sosyal güvenlik
devlet güvencesindeydi. ‹flsizli¤in yol açabilece¤i
toplumsal hoflnutsuzluklara karfl› K‹T’ler istih-
dam yarat›c› tedbirlerle buradaki bas›nc› azalt›-
yordu. Sonuç olarak sosyal devletin üstlendi¤i yü-
kümlülüklerin hiçbir aflamas›nda özel kapitalist
iflletmelerin ve finans sektörünün katk›s› yoktu.
Oysa yeni sosyal devlet palavras›nda Dervifl-Ifl›k
ikilisi özel sektöre/tekellere böyle bir rol veriyor.
Tekellerin yeni sosyal devlet ve sosyal politikala-
r›n bir ucundan tutaca¤›n›, yükün yar›s›n› omuz-
layaca¤›n› söylüyor. Sosyal-liberal sentez safsatas›
bir kez daha olmayacak duaya amin dememizi, bi-
le bile yalana inanmam›z› istiyor.

Kapitalizmin gerçe¤ine/do¤as›na, günümüz li-
beral kapitalist vahflili¤ine ve ilerleyifline tümüyle
ayk›r› olarak ona atfedilen ‘sosyal karakter’ bofl ve
idealistçe bir saçmal›kt›r. ‹deolojik büyücü-
lük/simyac›l›kt›r. Bilimsel bak›mdan befl paral›k
bir de¤eri olmayan kapitalizm güzellemeleridir.
DB’nin yoksullu¤u azaltma, yoksullukla mücade-
le programlar›ndan esinlenen bu kapitalizm gü-
zellemelerinin ne asl› ne de ondan esinlenerek tü-
retilmifl versiyonlar›n›n vahfli kapitalizmi dizgin-
leme amac› ve gücü vard›r. Bu tür “program”, fi-
kir ve uygulamalar, kapitalizmin en uç açl›k, yok-
sulluk, d›fllanm›fll›k görünümlerinin ve sonuçlar›-
n›n üstünü örtmek için öteden beri kullan›lmak-
tad›r.  Amaç, kurulu kapitalist düzenin, varl›¤›yla
nedeni oldu¤u ve üretti¤i bu sorunlara sistem
içinde çözüm bulaca¤› yönünde umut vermek,
ezilenlerin öfkelerini ve devrimci aray›fllar›n› ma-
niple etmek ve düzen içinde tutabilmektir. Sade-
ce DB gibi uluslararas› finans tekelinin de¤il, pek
çok büyük ve uluslararas› tekelin paralel “sosyal”
gösteri ve programlar› var. Reklam ve ihsan da¤›t-
man›n iç içe geçti¤i, yoksullara, açlara, sokak ço-
cuklar›na, AIDS’lilere, kad›nlara vb. sözümona
yard›m programlar›, günümüz kapitalizminin ye-
ni orta s›n›f›n›n bir bölümünün istihdam edildi¤i
ve ad›na STK, vak›f denilen çok çeflitli örgütlerin
marifetiyle daha örgütlü yap›l›yor. Söz konusu ör-
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gütler, tekeller düzeninin emrinde ezilenleri ya-
t›flt›rman›n ve kontrol etmenin araçlar› ifllevi gö-
rüyor.

Bu örgütler kapitalizmin en i¤renç, en kirli yü-
zünün makyaj›n› yaparak kapitalizme “sosyal”,
“insanc›l” bir yüz vermeye çal›fl›yor. Tekeller, dü-
zeni, sosyal politika ve hizmetini böyle yap›yor.
Vahflice sömürüyor, eziyor. Fakat insanc›l, iyilik-
sever, yard›msever ve ebeveyn görünmeyi de ih-
mal etmiyor. Dervifl-Ifl›k ikilisinin yoksullu¤a
buldu¤u çare budur: DB’nin ve tekellerin STK’lar,
vak›flar, Soros’lar eliyle yap›lan ihsan programla-
r›... DB’nin “sosyal politika” reçetelerinden al›n-

m›fl aspirin ve sakinlefltirici çözümleri, yeni sosyal
demokrasinin program› olarak ezilenlere pazarla-
n›yor.

Dervifl-Ifl›k ikilisinin e¤itim, sa¤l›k, istihdam,
tar›m, kad›n, varofllar konusunda önerdikleri
yoksullukla mücadele program›yla uyumlu ve ay-
n› mant›k çerçevesindedir. E¤itim ve sa¤l›¤›n
özellefltirilmesi, paral› hale getirilmesine karfl› de-
¤iller, bilakis böyle olmas› gerekti¤ini döne döne
vurguluyorlar; bunu ‘sosyal piyasa’ için zorunlu
koflul görüyorlar. 

E¤itimin ana amac›n› sanayiinin teknoloji kul-

lan›m›na ba¤l› geliflmesine, B‹T (Biliflim ve ‹leti-
flim Teknolojileri) alan›ndaki beceri düzeyi ve sü-
rekli ö¤renme kapasitesine ve kalifiye iflgücü ihti-
yac›n›n karfl›lanmas›na göre düzenlenmesini ön-
görüyorlar. “E¤itimin XXI. yüzy›l›n dünya ile re-
kabet ve uluslararas› iflgücü piyasas›nda yer ala-
bilmek için gerekli donan›m› sa¤lamas›”n› istiyor-
lar. Liberalizmin burjuva f›rsat eflitli¤i ilkesiyle ifle
bafll›yorlar. Bütün ‘sosyal politikalar›n›n’ ana hal-
kas›, f›rsat eflitli¤i ilkesidir. F›rsat eflitli¤inin her
fleyi çözece¤ine en az Özal ve Tayyip kadar iman
ediyorlar. Özal’›n tekrarlaya tekrarlaya memleke-
tin ve ezilenlerin anas›n› a¤latt›¤›, hayatlar›n› ber-

hava etti¤i neoliberal program›n f›rsat
eflitli¤i ilkesi, flimdilerde Dervifl-Ifl›k ikili-
sinin dilinde bitmez bir yalan flark›s›na
dönüflmüfltür. Toplumsal adaletsizli¤in
doru¤a ç›kt›¤›, s›n›flar aras› uçurumun ve
eflitsizli¤in sürekli büyüdü¤ü neoliberal
kapitalizm koflullar›nda, f›rsat eflitli¤inin
tek bir anlam› vard›r: Altta kalan›n can›
ç›ks›n... Onlar da bunu söylüyor zaten:
“Sosyal demokrasi yaln›zca hakça gelir da-
¤›l›m› arac› de¤ildir ve ayn› zamanda sa¤-
l›kl› sürdürülebilir. Ülkeyi krize sokma-
dan gerçeklefltirilen yeterince yüksek ve
düzenli bir büyümenin güvencesi olmal›-
d›r.” Dervifl’in derdi/amac› bellidir. Sürdü-
rülebilir kapitalizm, istikrarl› büyüme. Ya-
ni tekelci neoliberal program›n eksiksiz
uygulanmas›, tekellerin azg›n sömürü ih-
tiyac›n›n güvencelenmesidir.

Sa¤l›k konusundaki ‘sosyal’ çözümleri
e¤itim konusundaki yaklafl›mlar›ndan
farkl› de¤il. E¤itime ulaflmada f›rsat eflitli-
¤i nakarat› sa¤l›kta da yineleniyor. Tüm
nüfusun sa¤l›k güvencesine al›nmas› gibi
iddial› sözlere karfl›n, sa¤l›k alan›nda

önerdikleri özetle ‘paran kadar sa¤l›k’t›r. Sa¤l›¤›n
kamu ve özel sektör biçiminde örgütlenmesi, ka-
mu-özel sektör rekabetinin tam bir f›rsat eflitli¤i
sa¤layaca¤›, sosyal hizmet kalitesini art›raca¤›
söyleniyor. Fakat tüm nüfusun nas›l sa¤l›k gü-
vencesine kavuflaca¤›, bunun hangi ve nas›l bir
programla yap›laca¤› söylenmiyor.

‹flsizli¤in kronik iflsizli¤e dönüfltü¤ü günümüz
kapitalizm gerçekli¤inde Dervifl-Ifl›k ikilisi ‘tam
istihdam’ yalanlar› üfürüyorlar. Kapitalizm koflul-
lar›nda ‘tam istihdam’ ya da herkese ifl imkan› ola-
bilir mi? Yalan›n s›n›r› yok. Ve bizim de bu baya-
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¤›l›¤a, yalanlara cevap ver-
mek içimizden gelmiyor.
Sözü gerçek hayata b›rak›-
yoruz. Gerçek hayat bu bur-
juva yalanc›lara yeterince
cevap ve ders veriyor. Daha-
s› Dervifl-Ifl›k  ikilisinin bir
yalan› di¤erini yalanl›yor,
bir söyledi¤i di¤eriyle çelifli-
yor. Örne¤in bir yandan
‘tam istihdam’ laflar› edili-
yor, di¤er taraftan tar›mda
yüzde 35 istihdam›n çok
yüksek oldu¤unu ve bunun
merkez Avrupa ülkelerinde-
ki gibi yüzde 5’lere çekilme-
sini savunuyor. Tar›m›n tas-
fiyesini istiyor: “Tar›mda
ise, her türlü ürüne sübvan-
siyon ödenmesi politikas›na geri dönülmeyecek,
tar›m›n rekabet gücünü ve kapasitesini art›racak,
böylece bu kesimde çal›flanlar›n gelirlerini kal›c›
flekilde yükseltecek ve tar›mda modernleflmeyi
teflvik edecek destekler sa¤lanacakt›r.” deniliyor.
Tar›m›n tasfiyesi ayn› zamanda modernleflmenin
gerçekleflmesi/geliflmesi olarak görülüyor.

‹flgücünün feminizasyonu ve kad›n-erkek f›r-
sat eflitli¤ini önermesi, Dervifl-Ifl›k ikilisinin kad›n
sorununa getirdikleri çözüm program›d›r. Bunca
laf y›¤›n› aras›nda kad›nlara biçtikleri rol, kad›n-
lar›n daha fazla ve bilhassa kalifiye iflgücü olarak
kapitalist üretime kat›lmas›d›r. Kad›nlar›n bu
amaç do¤rultusunda e¤itilmesi, e¤itime vurgu ya-
p›lmas›, bununla ilgilidir. Evrensel ve toplumsal
bir sorun olarak kad›n sorununun di¤er veçheleri
Derviflgilleri ilgilendirmemektedir.

Dervifl-Ifl›k ikilisi, ‘sosyal adalet’, sosyal denge,
sosyal devlet kavramlar›n› bozuk para gibi kulla-
n›p duruyorlar. ‘Sosyal piyasa’ kavram›yla kapita-
lizmi sosyallefltirmeye girifliyorlar. ‘Sosyal adalet’
olmadan, sosyal denge olmadan, sosyal piyasan›n
baflar›l› olamayaca¤›n› söylüyorlar ve tabii ki saç-
mal›yorlar.

Esasen bütün bu savunu ve saçmal›klar piyasa
ekonomisi, neoliberal ekonomi program›n› sosyal
demokrasi lisan›yla kitlelere benimsetmek için-
dir. Bu ba¤lamda, Dervifl-Ifl›k ikilisinin sosyal-li-
beral sentez/sosyal piyasa safsatas›nda betimle-
dikleri sosyal demokrasi program›n›n, AKP’nin
hali haz›rda uygulayageldi¤i ekonomi politika

program›ndan esasta bir far-
k› yoktur. Bizim gördü¤ü-
müzü Dervifl-Ifl›k ikilisi de
görüyor ve ayr›m koymaya
çal›fl›yor: “Gerçekte parti
programlar›n›n ço¤u belki
yüzeysel olarak birbirine
benzemektedir, ama temelde
biraz derinlere inildi¤inde
önemli farklar vard›r” denili-
yor. ‹ster yüzeyden ister de-
rinden bakal›m, Dervifl-Ifl›k
ikilisinin ayr›m koymak için
söyledikleri gerçe¤i yans›t-
m›yor. Sosyal-liberal sente-
zin özel olarak burjuva sa¤,
yeni sa¤ ya da muhafazakar
partilerinin liberal progra-
m›ndan temelde bir fark› bu-

lunmuyor. Spesifik bir çal›flmayla tespit edece¤i-
miz önemsiz farklar, tek bir program›n sol ve sa¤
lisana tercümesinden ibarettir. Ve esasen burjuva
sa¤ ve sol’un siyasal kimliklerinin ihtiyaçlar› ve
kendilerini siyasal bak›mdan idame ettirmeyle s›-
n›rl› düzeydedir.

Dolay›s›yla Dervifl-Ifl›k ikilisinin yoksulluk,
e¤itim, sa¤l›k, kad›n, varofllar bafll›kl› toplumsal
sorun ve konulara getirdikleri yaklafl›mlar›n,
AKP’nin uygulamakta oldu¤u program›n bir ver-
siyonu olmak d›fl›nda fark› yoktur.

Dervifl-Ifl›k ikilisinin varofllara özel önem ver-
meleri konuyu programatik bir bafll›k haline ge-
tirmeleri dikkat çekicidir. ‘Varofllar cemaatlere b›-
rak›lamaz’ derken, Dervifl-Ifl›k  ikilisinin konuyu
iki noktadan önemsediklerini görebiliyoruz. ‹lki,
varofllardan kaynaklanan devrimcilik korkusu-
dur. Varofllardaki açl›k, yoksulluk, iflsizlik, itil-
mifllik, d›fllanm›fll›k, kapitalizmin kutuplaflt›r›c›
toplumsal y›k›m›n›n ç›plak yüzü oldu¤u kadar,
onun mezar kaz›c› ordular›n›n da büyük bir bölü-
¤ünü oluflturan ‘asi’lerin ve ‘barbar’lar›n toplaflt›¤›
sosyal co¤rafyad›r. Kurulu düzenin efendileri,
devrimci patlamalar›n varofllardan gelece¤ini gö-
rüyor ve seziyorlar. ‹kinci önemli boyut ise, bur-
juva siyaseti bak›m›ndan varofllar›n tafl›d›¤› belir-
leyici durumdur. AKP’nin esasen varofllar› oy de-
posu haline getirerek hükümet koltu¤una t›rman-
mas›, varofllar›n kilit siyasal rolünü ve önemini
bir kez daha göstermifltir. ‘Sosyal devlet’in tasfiye
edildi¤i günümüz koflullar›nda, varofllar›n siyase-
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ten elde tutulmas› yaflamsal oluyor. AKP bunu
‘sosyal devlet’i ikame edecek tarikat-cemaat enst-
rümanlar› a¤›yla postmodern tarzda yap›yor ve si-
yasal-sosyal taban›n› yarat›yor, elde tutuyor. Bafl-
ka bir anlat›mla, varofllar› neoliberal program ve
siyasetin kuyru¤una takabiliyor. Cemaat siyaseti
yoluyla bunu baflar›yor. Cemaatçi dayan›flma ve
iflbirli¤i karfl›l›kl› bir al›flverifli interaktif siyasal-
sosyal-iktisadi iliflkiyi kaps›yor. Yeni burjuva si-
yaset, cemaatçi iliflki kimlik ve siyaseti öne ç›ka-
r›yor, teflvik ediyor, ifllevli k›l›yor.

Dervifl-Ifl›k ikilisinin varofllar ve cemaatler
kayg›s› anlams›z ve yersiz de¤ildir. ‹ktidara giden
yollar biraz da bu mekanlardan ve duraklardan
geçmektedir. 

SSoonnuuçç  oollaarraakk
Günümüz kapitalizmi burjuva siyasete tek bir

program›n pratiklefltirilmesini dayat›yor ve uygu-
lat›yor. Tüm renkleri ve tonlar›yla burjuva sa¤ da,
sol da uluslararas› tekellerin neoliberal program›-
n› bayrak olarak tafl›yor. Sosyal-liberal sentez, ne-
oliberal program›n sol yüzüdür. ‘Tek program iki
partili siyasi sistem’in zorunlu aktörüdür.

Sosyal-liberal sentez ‘üçüncü yol’un bir versi-
yonu ve kötü bir kopyas›d›r. Dervifl-Ifl›k ikilisinin
k›lavuzu ve yeni sol’un modern zaman peygambe-
ri Anthony Giddens’tir. Zira neoliberal program›,
düzen sol’u ve yeni sosyal demokrasi için teori

haline getirmifltir. Dervifl-Ifl›k Anthony Giddens,
Tony Blair ve onun partisini, ‘yeni sol’u izleyerek
ilerliyor.

Sosyal-liberal sentez mümkün müdür? Tek söz-
cükle hay›r! Sosyal devlet ya da sosyal refah devle-
ti olgusu kapitalist sistemin zorunlu bir seçene¤i
olarak gündeme gelmifltir. Sosyal devlet kapitaliz-
min sosyalizm karfl›s›nda devrim tehlikelerini ber-
taraf etmek için baflvurdu¤u bir tavizdir. Asla bir
sentez de¤ildir. Önünde sorunda kapitalizm ba¤la-
m›nda, kapitalizmin kendini savunma ve yaflatma
modelidir. Liberal/neoliberal kapitalist ekonomi ile
sosyal devlet birbirini d›fllayan olgulard›r. Sosyal-
liberal sentez’in teorik, pratik ve bilimsel bak›m-
dan bir tutarl›l›¤› ve gerçekleflme imkan› yoktur.
Sosyal-liberal sentez, koskoca liberal bir masald›r.

Vahfli kapitalizmi ancak ve yaln›zca sosyalizm
durdurabilir ve alt edebilir. Kapitalizm insanilefl-
tirilemez. ‹nsani veya sosyal kapitalizm teorileri,
baya¤› burjuva yalandan baflka bir fley de¤ildir.
Ezilen insanl›¤›n tek ve gerçek kurtuluflu sosya-
lizmdir. Yeni bir dünya mümkündür. Yeni bir
dünya sosyalizmdedir. n
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