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Kapitalist sömürü düzeninin, emperyalist-milita-

rist sömürgeci paylafl›m ya¤mas›n›n ve faflist vahfletin

ezilenler için elbirli¤iyle haz›rlad›¤› dünya cehenne-

minin karanl›¤› sürüyor.

Emperyalist sömürgecilerin savafl ve iflgal arabala-

r› durmaks›z›n kan ve ac› tafl›yor cehennemin kap›-

s›na. ‹flte Irak, Filistin, Çeçenistan ve di¤erleri… 

Ücretli emek sömürüsünün çürük ve kokuflmufl

temellerinden kaynaklanan kapitalist kriz sars›nt›lar›

deprem ve  tsunami afetine dönüflüp ölüm boca edi-

yor bu cehennemin içine. ‹flte, Endonezya, ‹ran, Tür-

kiye ve di¤erleri…

Faflist kudurganlar›n, tezgahlad›klar› ‘bayrak his-

terisi’ eliyle toplumu teslim alma çabalar› ve yürüt-

tükleri linç kampanyalar›yla besleniyor cehennemin

›rkc›-flovenist topraklar›. ‹flte Mersin, Konya, Trab-

zon ve di¤erleri…

‹flsizlik, evsizlik, e¤itimsizlik, sa¤l›ks›zl›k milyar-

larca ezileni yutan bir girdap gibi dönüp duruyor bu

cehennemin içinde. Ezilenler neden hep aç, sefil ve

yoksul. Birbirine k›rd›r›lmak ezilenlerin kaderi

mi?Ac› ve ölüm neden hep ezilene düflüyor?  Kim

durduracak bunu? Kim son verecek buna? Yeryü-

zünde eme¤in cennetini kim yaratacak?

‹nsanl›¤›n gelece¤ini basan kapitalist,emperyalist,

faflist karanl›ktan ç›k›fl yok mu!? Dünyam›z, insanl›-

¤›n kurtulufl umudunun sonsuz uykusuna yatt›¤› bir

mezara m› dönüfltü art›k!? Yalan›n efendileri emekçi

insanl›¤›n buna inanmas›n› istiyorlar ve ellerinden

gelen her fleyi yap›yorlar. Ama biliyorlar ki bu nafile

bir çabad›r! 

Biliyor ve korkuyorlar ki,  bir avuç mutlu az›nl›k

için kurduklar› dünya cenneti ebedi de¤ildir. 

Biliyor ve korkuyorlar ki, iflçiler, emekçiler ve ezi-

len halklar için yaratt›klar› cehennem karanl›¤›n›n

gerçe¤inde, ayd›nl›¤›n do¤uflu da sakl›d›r; gecenin

karanl›¤›n›n en koyu oldu¤u an, sabah›n ayd›nl›¤›n

en yak›n oldu¤u and›r. 

T›pk› her 1 May›s’ta umudun ›fl›¤›n›n biraz daha

parlamas›nda oldu¤u gibi…

***

‹flte, iflçi s›n›f›n›n birlik, mücadele ve dayan›flma

ruhunun  sembolü olan 1 May›s’›n ›fl›¤›na do¤ru yak-

laflt›¤›m›z günlerdeyiz yine. ‹flçi s›n›f›n›n kan› ve ca-

n› pahas›na, yerküremizin bütün ezilenlerine arma-

¤an etti¤i o umut ve coflku dolu güne haz›rlan›yor in-

sanl›k. Demek ki, biraz daha y›rt›lacak emperyalist-

lerin, sömürgecilerin ve faflistlerin yaratt›¤› karanl›k! 

Her 1 May›s’ta oldu¤u gibi yine, kapitalist sömü-

rü düzeninin adaletsizli¤ine karfl› öfke akacak sokak-

larda. Toplumsal eflitlik talebi iflçilerin, emekçilerin

ve tüm ezilenlerin yüre¤ini kabartan bir coflkunlukla

hayk›r›lacak. S›n›fsal, ulusal ve cinsel ayr›mc›l›¤a ve

bask›ya karfl› insani ve özgür bir dünya kardeflli¤inin

enternasyonal flark›lar› söylenecek omuz omuza ve el

ele.  

Emperyalist-militarist güçlerin iflgal ve savafl bar-

barl›¤›na karfl› lanetler ya¤d›r›lacak. Dünya halklar›-

n›n onurlu ve adil bir bar›fl özlemi ve savafls›z bir

dünya u¤runa yürüttükleri mücadelenin gücü dikile-

cek savafl k›flk›rt›c›lar›n›n karfl›s›na. ‹MF,DB,DTÖ gi-

bi emperyalist kurulufllar eliyle dayat›lan ekonomik

ve toplumsal y›k›ma karfl› büyüyen uyan›fl ve direni-

flin görkemi zaptedecek 1 May›s alanlar›n›. Özellefl-

tirme, örgütsüzlefltirme, kurals›z çal›flma dayatmas›-

n›n derinlefltirdi¤i emperyalist küresel vahflete duyu-

lan nefretle yürüyecek ezilenler.  

Milliyetleri, dilleri, dinleri, renkleri farkl› milyon-

larca iflçi ve emekçi, kapitalist, emperyalist ve faflist

karanl›¤a karfl› 1 May›s’›n ayn› ayd›nl›¤› alt›nda bu-

luflacaklar: özgürlük, devrim ve sosyalizm! ‹flçi s›n›-

f›n›n ve ezilen dünya halklar›n›n ac› ve ölümle tüke-

nen yaflamlar›na son verecek, kapitalist sömürü çar-

k›n› durduracak, emperyalist barbarl›¤› yok edecek

büyük iradenin ayd›nl›k umudu ›fl›ldayacak 1 May›s
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meydanlar›nda. Yeryüzünde eme¤in cennetini kura-

cak büyük insanl›¤›n özgürlük tutkusu ve kavga ina-

d›yla güzelleflecek  fabrika önleri, varofl sokaklar›,

da¤ bafllar›.

***

Türk kapitalistleri ve onlar›n sömürgeci faflist ik-

tidar› 1 May›s’›n amans›z düflman›d›r. 12 Eylül faflist

cuntas›n›n, baflta ‹stanbul-Taksim meydan› olmak

üzere 1 May›s alanlar› üzerinde koydu¤u ve hiçbir

hükümetin kald›rmay› gündemine almad›¤› yasa¤›n

sürmesi bundand›r. Bundand›r ki, 1 May›s, resmi ta-

til ve ücretli izin günü hakk› gaspedilmifltir. Türk

burjuvazisi ve hükümetler iflçi ve emekçilere bunu

lay›k görmemektedir! 1 May›s sömürü günü olarak

yaflanmaya devam etmektedir.

Bundand›r ki, sermaye, hükümetler ve medya her

1 May›s’› ‘terör’ günü ilan ederek gözü dönmüfl bir

propaganda kampanyas› yürütmektedirler. 

Onlara inan›lacak olursa; 

SEKA, TEKEL, TELEKOM, ERDEM‹R gibi ifli,

onuru ve gelece¤i için özellefltirmeye karfl›ç›kan, di-

renifle, iflgale ve greve baflvuran iflçiler… 

Kolektif ulusal kimli¤inin tan›nmas› için mücade-

le eden, anadilde e¤itim hakk›n› kazanmak için so-

kaklara ç›kan Kürt halk›… 

Kapkaç-h›rs›zl›k, uyuflturucu, dilencilik, çetelefl-

me bata¤›nda bo¤ulmaya terk edilen iflsizler ordu-

su… 

Bar›nma hakk›n› savunmak için polise, jandar-

maya karfl› barikat kuran gecekondusu bafl›na y›k›-

lan emekçiler…

Bir avuç tarlas›-bahçesi de elinden al›nmas›n diye

yollar› kesen, protesto mitingleri düzenleyen küçük

üretici köylü…

‹flas edip küçücük dükkan›n› da kapatmak zo-

runda esnaflar…

Paras›zl›ktan çocuklar›n› okutamayan emekçi ai-

leler…

Bin bir zorlukla liseyi-üniversiteyi bitirip de soka-

¤a at›lan gençler…

Hastane kap›lar›nda can veren yoksullar…

Yoksullukla bafl edebilmek için bedenini satmak

zorunda b›rak›lan emekçi kad›nlar… hepsi  suçlu! 

Ve suçlu olduklar› için ‘terör’e meyilli! 

Yani toplumun sömürülen ve ezilen ezici ço¤un-

lu¤u oluflturan milyonlar, egemen s›n›flar›n ad›na

‘demokrasi’ dedikleri bu düzen için potansiyel olarak

tehlikeli!

‹flte bu nedenle iflçi s›n›f›n›n ve ezilen halklar›n

1 May›s alanlar›nda bir araya gelmeleri, kapitalist

düzeni sorgulamalar›, toplumsal eflitsizli¤in ve ada-

letsizli¤in hesab›n› sormalar›, insani ve özgür bir

dünya talep etmeleri ‘yasad›fl›’ gösterilmeye çal›fl›l›-

yor! 

‹flte bu nedenle bir avuç tekelci para babas›n›n

iktidar› ve onlar›n  hükümetlerinin, partilerinin ve

örgütlerinin ç›karlar› için konmufl yasaklar›n  do-

kunulmaz ve hakl› kabul edilmesi isteniyor!

‹flte bu nedenle Ordusu ve sermaye oligarflisiyle,

partileri ve medyalar›yla  egemen s›n›flar, New-

roz’la 1 May›s’›n kardeflli¤ini ve buluflmas›n› balta-

lamak için, en adi yalanlar› propaganda etmeyi, en

afla¤›l›k provokasyonlara baflvurmay›, en insanl›k

d›fl› linç giriflimlerini, cinayet ve katliamlar› tezgah-

lamay› iflçi ve emekçilerin beyninde ve yüreklerin-

de ‘ola¤an’laflt›rmaya çal›fl›yorlar. 

Ama hay›r!  Bu yalan, sömürü ve zulüm düzeni

ilelebet böyle sürmeyecek, sürmemeli.

‹flçi s›n›f›n›n birleflik devrimci iradesi bütün za-

limlerden daha güçlüdür. 1 May›s’lar bunu göster-

mek için var! 

‹flçi s›n›f›n›n enternasyonal birli¤i bütün emper-

yalist savafl koalisyonlar› ezip geçmeye muktedir-

dir. 1 May›s’lar bunun yolunu açmak için var. 

Halklar›n kardefllik köprüsü ve mücadele birli¤i

›rkç›-flovenist faflist k›flk›rt›c›l›¤›n bütün sald›r›lar›-

n› aflacak kadar güçlüdür. 1 May›s’lar bu dayan›fl-

may› kurmak için var. 

‹flçi s›n›f› ve ezilen halklar›n özgürlük, devrim ve

sosyalizm ç›¤l›¤›, kapitalizmin, emperyalizmin ve

faflizmin bütün yalan z›rhlar›n› delip geçecek kadar

güçlüdür. 1 May›s’lar bunu hayk›rmak için var. 

Haydi yürüyelim 1 May›s alanlar›na; Türk, Kürt,

Laz, Çerkez, Çingene, Abaza...Her milliyetten iflçi,

emekçi ve ezilenler birlik olsun 1 May›s’›n k›z›l

bayra¤›n›n alt›nda! 

Gösterelim; yeryüzünde eme¤in cenneti nas›l

nak›fl nak›fl ifllenir meydanlarda! 

Gösterelim; gençlerimiz yafll›lar›m›zla, kad›nla-

r›m›z erkeklerimizle, kardefllerimiz yoldafllar›m›zla

el ele verip nas›l yarat›l›r meydanlarda, yeni bir

dünya!

Gösterelim; nas›rl› ellerimiz, ayd›nl›k bilincimiz,

sevinçli yüreklerimizin hüneriyle nas›l büyütülür

sömürü karanl›¤›n› yok edecek sosyalizmin ›fl›¤›!

Gösterelim; nas›l  ezilip geçilir faflist  yasaklar,

özgürlefltirilir 1 may›s alanlar›! ■
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Dünya ezilenlerinin yaratt›¤› zenginli¤in en bü-

yük paylar›ndan birini alan ve neoliberal sald›rganl›-

¤›n bafll›ca merkezlerinden olan Avrupa kapitalizmi,

son yar›m yüzy›lda gemlemeyi baflard›¤› kendi pro-

letaryas›n›n uyanmas›ndan hep korkuya kap›lm›flt›r.

Bu korku, yaln›zca Avrupa emperyalistlerinin ve ka-

pitalist devletlerinin de¤il, ayn› zamanda dünya em-

peryalist-kapitalist sistemin de korkusudur. Çünkü

Avrupa iflçi s›n›f›, bir kez siyasi olarak harekete geç-

ti¤inde, neoliberal emperyalist sald›rganl›¤›n en cid-

di muhalifi haline gelebilecek ve tüm dünya iflçi s›n›-

f› ve ezilenlerinin hareketi üzerinde dolays›z etkide

bulunabilecek zincirlenmifl bir dev gibidir. Avrupa

iflçi s›n›f›n›n kendi burjuvazisine karfl› mücadelesi,

yaln›zca emperyalist sermayenin –oldukça k›flk›rt›c›

biçimler de kazanan- pervas›zca uygulad›¤› neolibe-

ral sald›rganl›¤›n h›z›n› kesmekle kalmayacak, daha

da kapsaml› uluslararas› bir rol oynayabilecek niteli-

¤e sahiptir; dünyan›n dört bir yan›nda emperyaliz-

min ekonomik, siyasi ve askeri sald›rganl›¤› alt›nda

y›k›ma u¤rayan ezilenlerin üzerindeki boyunduru¤u

gevfletici, dolay›s›yla da onlar›n mücadelesine de alan

aç›c› bir etkide bulunacak, baflka co¤rafyalardaki s›-

n›f mücadelelerini de h›zland›r›c›/sürükleyici bir rol

oynayacakt›r. 

Dev uyan›yor. Zincirlerini k›rmaya bafllad›. 30

y›ld›r iflçi hareketi ad›na yapra¤›n k›m›ldamad›¤› ül-

kelerde dahi, iflçi s›n›f› onbinler, yüzbinler olup so-

kaklara dökülüyor, flalterleri indiriyor ve dünya zen-

ginliklerini yüzy›llard›r doymaz bir ifltahla ya¤mala-

yan, halklara cehennem azab› çektiren kendi burju-

vazisinin en korkulu kabusu oldu¤unu hissettirmeye

bafll›yor. 

En son Fransa iflçi s›n›f›n›n fiubat ay› içinde bafl-

layan ve Mart ay›na da taflan grev ve gösterileri, Av-

rupa iflçi s›n›f›n›n uyan›fl›n›n aç›k bir göstergesiydi.

Soka¤a ç›kan milyonlar, Frans›z tekelci burjuvazisi-

nin ve gerici hükümetin neoliberal sald›r›lar›na karfl›

öfkesini hayk›rd›. Özellikle bu son mücadelelerde,

sendika bürokrasisinin bütün oyalay›c› tutumlar›n›n,

taban örgütlenmelerine dayal› afla¤›dan gelifltirilen

bir inisiyatifle afl›lmas› ve mücadelelerin bu yönünün
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öne ç›kmas›, Avrupa iflçi hareketinin yeni yeni ka-

zanmaya bafllad›¤› bir nitelik olarak önemliydi. Av-

rupa iflçi hareketinin yeni döneminin iflaretlerinden

biriydi. 

YYaann››llssaammaaddaann  ggeerrççee¤¤ee

1995’teki Frans›z iflçi s›n›f›n›n, gençli¤inin, çiftçi-

lerinin –birbirini etkileyen ve besleyen- eylem dalga-

s›, Avrupa iflçi hareketinin silkiniflini haber veriyor-

du. Bu uyuyan devin, art›k uyanma zaman›n›n geldi-

¤inin de iflaretiydi. ‹talya iflçi s›n›f›, Frans›z s›n›f kar-

defllerinin mücadelelerine yan›t verdi; genel grevler-

le birleflen eylem dalgas›, Berlusconi Hükümeti’nin

de sonunu getirdi. ‹spanya, Yunanistan gibi Avrupa

iflçi s›n›f›n›n di¤er bölükleri izledi bunu. Eylemler,

neoliberal sald›r›lar›n h›z›n›n yavafllamas›nda etkili

oldu. Hareket, yaln›zca Avrupa tekelci burjuvazisine

istedi¤i gibi at oynatamayaca¤›n› göstermedi, ayn›

zamanda neoliberal sald›rganl›¤a dikensiz gül bahçe-

si haz›rlama görevi üstlenmifl sendika bürokrasisinin

de huzurunu kaç›rd›. 

Sonraki süreçte hareket, sessizli¤e gömülmedi ise

de, yeniden geçici bir dura¤anl›k dönemine girdi.

Bu, Avrupa iflçi s›n›f›n›n yeni mücadele dinamikleri

ve potansiyelleri biriktirdi¤i bir dönemdi. Avrupa ifl-

çi s›n›f›n›n neoliberal sald›rganl›¤›n dünya çap›ndaki

y›k›c› sonuçlar›n› alg›lama, sendikal krize yeni çö-

züm aray›fllar› gelifltirme ve yer yer sendika bürokra-

sisiyle hesaplaflma, bu hesaplaflmalar›n bir sonucu

olarak yeni mevziler infla etme ve örgütlenme, em-

peryalist küreselleflme karfl›t› hareketle birleflik mü-

cadele kanallar›n› aç›¤a ç›karma yönünde de¤erlen-

dirdi¤i haz›rl›kla örtüflüyordu. 

UUlluussllaarraarraass››  mmüüccaaddeelleenniinn  iizziinnddeenn

Neoliberal sald›r›lar›n AB kararlar›yla yeniden t›r-

man›fla geçti¤i 2001’den sonra, Avrupa iflçi hareketi

de canland›. ‹talya, Yunanistan, ‹spanya, ‹ngiltere,

Almanya, Fransa, Portekiz iflçileri grevler ve kitlesel

gösterilerle yan›t verdi buna. 2002’de ‹talya iflçi s›n›-

f›n›n “ifl güvencesi” yasas›na karfl› genel grevi, Yuna-

nistan’da sa¤l›k ve e¤itim emekçilerinin grevleri, ‹s-

panya’n›n Sevilla kentinde toplanan AB zirvesine

karfl› sokaklara dökülen milyonlar›n eylemi, Avrupa

iflçi hareketindeki yükseliflin önemli verileriydi. Ha-

reket ulusal düzeylerde s›n›rl› kalmad›, ayn› zaman-

da Avrupa tekelci burjuvazisinin birleflik s›n›f duru-

fluna karfl› da ortak bir mücadele prati¤i ortaya ç›kar-

d›. 2003’te AB’nin sosyal güvenli¤in tasfiyesi ve

emeklilik yafl›n›n art›r›lmas› kararlar›na karfl› Avrupa

iflçi s›n›f› da birleflik bir tutum ald›; 2-3 Nisan bütün

Avrupa ülkelerinde eylem günü olarak ilan edildi.

Bütün Avrupa’y› saran eylem dalgas›, iflçi hareketinin

en zay›f oldu¤u ülkelerde dahi büyük bir hareketi

ateflledi. Bunlardan biri Avusturya idi. AB’nin emek-

lilik yafl›n›n yükseltilmesi karar›na Avusturya iflçi s›-

n›f› 30 y›ldan sonra ilk defa yeniden harekete geçti.

Yüzbinlerce iflçi ifl b›rak›rken, 300 bin iflçi gösteriler-

le sald›r›ya suskun kalmayaca¤›n› gösterdi. Hollan-

da, ‹sveç, Belçika, ‹sviçre, Norveç, Danimarka gibi ifl-

çi hareketinin zay›f oldu¤u ülkelerde de iflçiler, bu

birleflik eylem karar›na uydu. Fransa iflçi s›n›f›, 2-3

Nisan’›n eylem hatt›n› May›s’ta da sürdürdü. Genel

grevle bafllayan eylemler, Haziran’a kadar sürecek

eylemlerin de önünü açt›. Ayn› günlerde, Avrupa’n›n

baflka ülkelerinde de eylemler kesilmedi. Benzeri bir

eylem, Avrupa sendikalar›n›n ortak karar›yla 2004’te

de hayata geçirildi. Enternasyonal eylem, Avrupa ifl-

çi kitle hareketinin yeni dönemine iflaret eden önem-

li bir geliflme ve dünyadaki enternasyonal kitle hare-

ketinden etkilefliminin göstergesiydi.

Avrupa iflçi s›n›f›n›n enternasyonal nitelikteki ha-

reketlerine ve s›n›f dayan›flmas›na önemli bir örnek

de 2004 y›l›n›n sonuna do¤ru gerçekleflen General

Motors tekeline ba¤l› OPEL otomobil iflçilerinin dire-

niflidir. Almanya’da OPEL patronlar›n›n bini aflk›n

iflçiyi iflten ç›karma sald›r›s›na karfl› geliflen direnifl

etraf›nda Avrupa çap›nda bir s›n›f dayan›flmas› örül-

dü. Avrupa’n›n baflka ülkelerindeki OPEL fabrikala-

r›nda çal›flan iflçiler, Alman s›n›f kardefllerinin deste-

¤ine koflmakta gecikmediler. Direnifl, Mercedes, Si-

emens gibi baflka tekellere ba¤l› fabrikalarda çal›flan

iflçilerden de destek gördü. Direnifli ay›r›c› k›lan,

2003 ve 2004’teki k›ta çap›nda genel eylem kararla-

r›nda ya da uluslararas› savafl karfl›t› koalisyonlar›n

emperyalist sald›rganl›¤a ve iflgale karfl› ald›¤› dünya

çap›nda eylem kararlar›nda oldu¤u gibi, her hangi

bir merkezin iradesine ba¤l› kalmadan ve karar bek-

lemeksizin s›n›f›n afla¤›dan geliflen iradesinin bir

ürünü olmas›d›r. Bu uluslararas› s›n›f dayan›flmas›-

n›n alt›na imza atan iflçi s›n›f› bölükleri, OPEL iflçile-

rine yap›lan sald›r›da kendi geleceklerini görmüfl,

sendika bürokrasisinin oyalay›c› ve tavsat›c› s›n›f ifl-

birlikçi giriflimlerine ra¤men bir s›n›f refleksi göster-

mifltir. Direnifl ve uluslararas› s›n›f dayan›flmas› kar-

fl›s›nda OPEL  patronlar› geri ad›m atmak zorunda

kalm›flt›r.

Avrupa iflçi s›n›f› hareketinin durumu, geliflen

yanlar› ve gelece¤ine ›fl›k tutan bu enternasyonal ey-

lemler yeni dönem kitle hareketinin ortaya ç›kard›¤›

önemli bir niteliktir. Avrupa iflçi s›n›f› da bu tarz ey-
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lemlere yönelerek, kendi ç›k›fl

yolunu aramakta ve açmakta-

d›r. Son birkaç y›l›n iflçi hare-

ketlerine damgas›n› vuran

‹talya proletaryas›, bu konuda

önemli bir düzey yakalam›fl-

t›r.

‹‹ttaallyyaa  iiflflççii  ss››nn››ff››  yyooll  aaçç››yyoorr

2002 y›l›nda Berlusconi

Hükümeti’nin iflçi k›y›m› ya-

sas›na karfl› aya¤a kalkan ‹tal-

ya proletaryas›, gerçeklefltirdi-

¤i genel grevle hayat› felç et-

miflti. O dönemde bize –ve

Avrupa iflçi s›n›f›ndan büyük

beklentileri olan herkese-

“Merhaba proletarya” dedir-

ten bu büyük genel grev hare-

keti s›ras›nda alanlara ç›kan

11 milyon iflçi, ‹talya kentleri-

nin en büyük meydanlar›na

s›¤mam›flt›. Bu büyük eyle-

miyle hükümete geri ad›m at-

t›ran ve sonraki dönemde de

iflçi s›n›f›n›n kitlesel bask›s›n› ‹talyan tekelci burjuva-

zisinin üzerinden eksik etmeyen iflçiler, Avrupa iflçi

s›n›f›n›n en ileri bölü¤ü olarak öne ç›km›flt›. 

1995’te birinci Berlusconi döneminde hükümeti

koltu¤undan afla¤› indiren ‹talya proletaryas›, bu

hakl› unvan›, yaln›zca neoliberal politikalar›n kendi

üzerinde yaratt›¤› y›k›ma karfl› mücadele ederek al-

mad›; o ayn› zamanda emperyalist sald›r› ve iflgale

karfl› da Avrupa iflçi s›n›f›n›n en dinamik ve kitlesel

eylemlerine imza atarak elde etti. Irakl› kardefllerine

binlerce kilometre uzaktan enternasyonal bir selam

gönderdi; yüzbinler olup meydanlar› doldurdu, ma-

kineleri susturdu, savafl  araçlar›n›n nakledilmesini

bloke etti, askeri üslere sald›rd›, Amerikan emperya-

lizminin Avrupa’daki en sad›k dostlar›ndan olan Ber-

lusconi hükümeti üzerinde, Irak’taki ‹talyan askerle-

rin geri getirilmesi için eylemleriyle bask› kurdu. 

AAllmmaannyyaa’’ddaa  ddeevvrriimmccii  PPaazzaarrtteessiilleerree

‹flçi eylemleri, 2004’te de devam etti. Özellikle

Almanya iflçi s›n›f›, neredeyse bütün y›l› ayakta ge-

çirdi. Toplu ‹fl Sözleflmesi mücadeleleri, sosyal de-

mokrat SPD ve Yefliller koalisyonunun Ajanda 2010

ve Hartz IV sald›r›s›na karfl› mücadeleler, Avrupa

kapitalizminin bu ileri ülkesinde y›la damgas›n›

vurdu. Pazartesi Eylemleri di-

ye adland›r›lan Hartz IV yasa-

s›na karfl› mücadeleler olduk-

ça dikkat çekiciydi. 1989’da

Berlin Duvar›’n›n y›k›l›fl›n›n

önünü açan Pazartesi gösteri-

leri, o dönemde sosyalizme

karfl› bir hareket olarak gelifl-

miflti ve adeta Bat› kapitaliz-

minin zaferini simgeliyordu. 

O y›llarda, revizyonist bü-

rokratik yönetime karfl› aya¤a

kalkan Do¤u Alman iflçi s›n›f›,

de¤iflim aray›fllar›na yan›t›,

Bat› kapitalizmine entegre ol-

makta bulmufl, boynunu gö-

nüllü bir flekilde kapitalist sö-

mürü boyunduru¤una uzat-

m›fl ve kaderini Alman tekelci

burjuvazisinin pençelerine

teslim etmiflti. Çok geçmeden

bunun büyük bir yan›lg› ol-

du¤unu anlayacakt›. Çünkü,

gelece¤ine dair büyük umut-

larla sar›ld›¤› Avrupa burjuva

demokrasisi, asl›nda dizginsiz bir sömürü, artan ve

giderek kronikleflen iflsizlik ve yoksullaflmayd›. 

Sovyetler Birli¤i (SB) ve Do¤u Avrupa’n›n da¤›l›-

fl›yla dizginlerinden boflanan Bat› kapitalizmi, h›zla

sosyal devleti, dolay›s›yla iflçi s›n›f›n›n 150 y›ll›k

mücadelesinin tarihsel kazan›mlar›n› tasfiyeye yö-

nelmiflti. 1989’da karfl›devrimci bir giriflim olarak

ç›kan Pazartesi Eylemleri, aradan 15 y›l geçtikten

sonra iflçi s›n›f›n›n elinde bir mücadele bayra¤› ha-

line geldi. Pazartesiler, Do¤u Almanya’y› yutan Bat›

Alman tekelci burjuvazisinin neoliberal sald›r›lar›-

na karfl› Alman iflçi s›n›f›n›n mücadele arzusu ve öf-

kesine ›fl›k tuttu. 

AAvvrruuppaa  iiflflççii  hhaarreekkeettiinnddee  yyeennii  ddöönneemm

Bütün bu geliflmeler, Avrupa iflçi hareketi bak›-

m›ndan yeni bir dönemin bafllad›¤›na iflaret etmek-

tedir. Avrupa iflçi s›n›f› 2001’den bu yana, sürekli

ayakta. Hareket bu süreç içinde önemli bir geniflle-

me gösterdi. ‹flçi hareketinin daha canl› oldu¤u ‹tal-

ya, ‹spanya, Fransa, Yunanistan gibi ülkelerin d›-

fl›nda Almanya, ‹ngiltere, Avusturya, Belçika, Hol-

landa, ‹sviçre ve ‹skandinav ülkelerine do¤ru genifl-

ledi. Bu geniflleme henüz, Avrupa tekelci emperya-

list burjuvazisinin iktidar›n› sarsan devrimci bir
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dalgaya dönüflmüfl olmaktan uzakt›r elbet. Ancak

neoliberal sald›r›lar› püskürtme do¤rultusunda gi-

derek güçlenen bir kitle politizasyonu ve pratik ha-

reket kuvveti biriktirdi¤i de kesindir. Gelece¤i be-

lirleyen geliflmenin yönü budur. 

Hareketi yeni yapan, her fleyden önce, onun içe-

risinden geçti¤imiz tarihsel-politik koflullar›n ürü-

nü olmas› ve dolay›s›yla günümüz toplumsal hare-

ketlerinin kimi özelliklerini tafl›mas›d›r. Hareketi

geçmiflten farkl› k›lan yeni unsurlar, henüz hareke-

te bir bütün damgas›n› vuran, onu belirleyen bir

düzeyde de¤ildir. Her yeni hareket gibi geçmi-

flin/gelenekselin zay›f/c›l›z dinamikleri üzerinde

kendi geliflim kanallar›n› açmaya çal›flmaktad›r. Bu

nedenle geleneksel sendikal anlay›fl ve yap›lardan

henüz kopuflamam›flt›r. Onun zay›f yönüdür bu.

Ancak Avrupa iflçi s›n›f›, yer yer bilinçli, yer yer de

kendi s›n›f güdüleriyle bunu anlamakta, hissetmek-

te ve bu yönde aray›fllar gelifltirmektedir. ‹talya’da-

ki COBAS örne¤i, Almanya ve ‹ngiltere’de muhalif

sendikac›lar›n örgütlenme ve alternatif oluflturma

çabalar›, en son Fransa’da hükümetin neoliberal

sald›r›lar›na karfl› taban inisiyatiflerinin afla¤›dan

bas›nc› ile örgütlenen genel grev ve milyonlar› so-

kaklara döken kitlesel gösteriler, ‹spanya’da tersane

iflçilerinin geleneksel sendikal kal›plar› y›karak ge-

lifltirdikleri militan direnifller, OPEL iflçilerinin di-

renifli etraf›nda örülen uluslararas› s›n›f dayan›flma-

s›, tüm bu çabalara örnek oluflturan önemli veriler-

dir. Son 50 y›la damgas›n› vuran “toplumsal ba-

r›fl/uzlaflma” döneminin sona erdi¤i gerçe¤i, Avrupa

iflçi s›n›f›n›n bilincinde de belirmeye bafllam›flt›r.

Tüm bu yeni yönelim ve aray›fllar›n bafll›ca neden-

lerinden biri budur.

Avrupa iflçi s›n›f›n›n yeni aray›fl ve yönelimleri-

ne, hareketi dünden farkl› k›lan özelliklerine tekrar

dönece¤iz. Ancak önce sorunu daha iyi analiz et-

mek ve durumu daha anlafl›l›r k›lmak için Avrupa

iflçi hareketinin son 50 y›l›n› ve bu sürece damgas›-

n› vuran “toplumsal bar›fl/uzlaflma” dönemine ve

sonuçlar›na; bunun hareket üzerinde yaratt›¤› ide-

olojik ve politik bozulmaya de¤inmek gerekiyor. 

““TToopplluummssaall  bbaarr››flfl””  vvee  iiflflççii  ss››nn››ff››

19. yüzy›l boyunca ve 20. yüzy›l›n bafllar›ndaki

s›n›f mücadeleleri, 20. yüzy›l›n bafllar›nda Rusya’da

gerçekleflen Ekim devrimi, Avrupa tekelci burjuva-

zisini, iflçi s›n›f› karfl›s›nda geri ad›m atmaya zorla-

d›, onu uzlaflma siyasetine do¤ru geriletti. Bütün bu

s›n›f mücadeleleri boyunca burjuvazi, iflçi s›n›f›n›

yenemeyece¤ini görmüfltü. 1930’larda Avrupa’n›n

baz› ülkelerinde burjuvazi, iflçi s›n›f›n›n –özellikle

ücretler- baz› talepleri konusunda sendikalarla an-

laflmalara vard›. Böylelikle “toplumsal bar›fl/uzlafl-

ma” siyasetinin temelleri at›ld›.  

Avrupa’n›n baz› bölgelerinde; özellikle kuzeyde

kurumsallaflan bu süreç, ‹kinci Emperyalist Payla-

fl›m Savafl› sonras› Avrupa’n›n –baflta merkez ülke-

leri olmak üzere- hemen hemen bütününde temel

al›nd›. Avrupa’da s›n›f mücadeleleri, emekle serma-

ye aras›ndaki çat›flmalarla karakterize olan bir dö-

nemden –göreli- bir bar›fl (sendikalar, patronlar ve

devlet aras›ndaki ikili, üçlü görüflmeler ve uzlaflma

politikalar›) dönemine girdi ve iflçi s›n›f› mücadele-

lerinin sonraki 50 y›l›na da damgas›n› vurdu. 

Emekle sermaye aras›ndaki –göreli- bar›fl, refah

devletinin -ya da sosyal devletin- üzerinde geliflti¤i

zemini de oluflturdu. Emekle sermaye, iflçi s›n›f› ile

burjuvazi aras›ndaki antagonist/uzlaflmaz çeliflkiler

siliklefltirildi. Sömürenlerle sömürülenler aras›nda

bir “toplumsal sözleflme” oluflturuldu. Sosyal dev-

let, bu “toplumsal sözleflme”nin kendisiydi. Devlet,

bütün toplumun asgari ihtiyaçlar›n› karfl›lamakla

yükümlü olacak, patronlar ücretler ve sosyal haklar

konusunda uzlaflmaz davranmayacak; çal›flma yafla-

m›na bar›fl hakim olacakt›... Di¤er taraftan iflçi ha-

reketi üretimin kapitalist örgütlenmesi, üretim

araçlar›n›n özel mülkiyeti ve patronlar›n emek sü-

recini düzenlemesini kabul edecekti. Böylelikle ça-

l›flma yaflam›na “bar›fl” hakim olacakt›. Bunun anla-

m›, iflçi s›n›f›n›n, sosyal devlet ve tedricen iyileflen

yaflam koflullar› karfl›l›¤›nda kendi sosyalist proje-

sinden vazgeçmesiydi.

“Toplumsal sözleflme” bu temel ilkeler üzerinde

kendini var edecekti. Emekle sermaye aras›ndaki

iliflki de buna göre düzenlendi. Ücretler ve çal›flma

koflullar› tedricen iyilefltirildi. Yaflam standartlar›

belirgin bir biçimde yükseltildi. Bu politika, önem-

li kazan›mlar sa¤lad›¤› için de iflçi s›n›f›n›n kitlesel

deste¤ini kazand›.

Patronlarla iflçiler aras›nda ç›kan sorunlar›n çö-

züm yöntemi olarak ‘diyalog’ temel al›nd›. Sorunlar

masa bafl›nda çözülmeye bafllam›flt›. Savafl›n y›k›n-

t›lar› üzerinden, dünya kapitalizminin yeni lideri

Amerikan emperyalizminin deste¤iyle kendini ye-

niden örgütlemeye giriflen Bat› Avrupa burjuvazisi,

iflçilerin karfl›s›nda uzlaflmaz tavr›n› (daha sonra ye-

niden ç›karmak üzere) geçici olarak para kasas›na

koymufltu. Anlaflmazl›klar›n masa bafl›nda çözüldü-

¤ü koflullarda iflçi s›n›f› da mücadeleyi geri plana it-
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ti; böylelikle kendisini de geri plana itmifl oldu. Pat-

ronlar ve devlet temsilcileri karfl›s›nda kendini sa-

vunacak ‘vekillere’ b›rakt› inisiyatifi. 

Sendika bürokrasisinin güçlenmesinin önünü

açan bu süreç, tersinden de iflçi s›n›f›n›n mücadele

dinamiklerini eritti. Emek hareketi, derin bir apoli-

tizasyona u¤rad›, sermayeye karfl› ›l›ml›laflt›. S›n›f

bilincinin parçaland›¤› ve iflçi s›n›f›n›n kendi tarihi-

ne ve tarihsel misyonuna yabanc›laflt›¤› bu süreç,

hareketin radikal dinamiklerini marjinallefltirdi. Bu

s›n›f uzlaflma siyasetini yönetmek, sosyal demokrat

partilerin tarihsel rolü haline geldi. Sendika bürok-

rasisi de sosyal demokrat partilere entegre oldu.

Bugün sosyal demokrasinin yaflad›¤› kriz, tam da

bu nedenle sendikal hareketin kriziyle dolays›z bir

ba¤ içindedir. 

Sosyal devlet ve “toplumsal bar›fl/uzlaflma”, ger-

çekte iflçi s›n›f›n›n gücünün ürünüdür. Burjuvazi,

s›n›f mücadelelerinin ve sosyalizmin kazan›mlar›-

n›n bas›nc› alt›nda “toplumsal bar›fl/uzlaflma” siya-

setine baflvurmak zorunda kalm›flt›r. Keza ‹kinci

Dünya Savafl›ndan sonra oluflan sosyalist blok, ka-

pitalizmin üzerinde daha büyük bir bas›nç yarat-

m›flt›r. Bu da dolays›z bir biçimde, özellikle kapita-

lizmin ileri ülkelerinde, iflçi s›n›flar›n›n yaflam ve

çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi yönünde etkili

olmufltur. Bunu böyle kavramamak; tersinden ka-

pitalizmin geliflme düzeyinin bir sonucu olarak gör-

mek, iflçi s›n›f› ile burjuvazi aras›ndaki uzlaflmaz ta-

rihsel çeliflkilerin üzerini örtmek, s›n›f›n gücünü ve

s›n›f mücadelelerinin de¤ifltirici etkisini küçümse-

mek anlam›na gelir ki, sendika bürokrasisinin ve s›-

n›f iflbirlikçi oportünist siyasetin beslendi¤i ideolo-

jik temel de buras›d›r. Sendika bürokrasisinin ve

oportünizmin bugün içine düfltü¤ü batak da bura-

dan gelmektedir.  

SSeerrmmaayyee  kkuurrdduu¤¤uu  ““bbaarr››flfl””››  bboozzdduu

“Toplumsal bar›fl” siyasetini olanakl›/uygulana-

bilir k›lan, üzerine oturdu¤u tarihsel koflullard›.

Yukar›da da söyledi¤imiz gibi, 20. yüzy›l›n ilk yar›-

s›nda proletarya ve ezilen halklar›n verdi¤i mücade-

leler ve Ekim devriminden bafllayarak bir dizi ülke-

de gerçekleflen devrimler, burjuvaziyi uzlaflma siya-

setine do¤ru geri ad›m atmaya zorlam›flt›. Ancak

“toplumsal bar›fl/uzlaflma” siyasetinin uygulanabil-

mesi için, bu bas›nc›n kapitalizmin ekonomik ko-

flullar›yla da buluflmas› gerekiyordu. ‹kinci Emper-

yalist Paylafl›m savafl› sonras› oluflan kapitalizmin

uzun süreli istikrar dönemi, böyle bir olana¤› sun-

du. Bat› kapitalizmi, savafltan sonra 20 y›ldan fazla

bir istikrar ve güçlü bir ekonomik büyüme yaflad›.

Bu durum emperyalist sömürü sonucu elde edilen

karlar›n emek, sermaye ve sosyal devlet aras›nda

bölüflülmesine olanak sa¤lad›. 

Bu s›n›f uzlaflmas›, yüksek büyümeye sahip is-

tikrarl› bir kapitalist ekonomiye dayand›¤›ndan, k›-

r›lgan bir niteli¤e sahipti. Nitekim Bat› kapitalizmi-

nin 1970’lerin bafl›nda yaflad›¤› ekonomik krizle

birlikte, gerilemeye bafllad›. Kriz, burjuvaziyi, mali-

yetleri düflürmek için di¤er fleylerin yan› s›ra, ücret-

lere ve sosyal devletin temellerini oluflturan kamu

harcamalar›na sald›r›ya yöneltti. Kapitalist güçler,

sald›r›ya geçti ve “bar›fl”› bozdu.

Ancak, mücadeleci dinamikleri alabildi¤ine ge-

rileyen, ›l›ml›laflan iflçi s›n›f› ve emek örgütleri bu-

na haz›r de¤ildi. Tam bir flaflk›nl›k yaflad›lar; serma-

ye, “toplumsal bar›fl”a uygun davranm›yordu. Pat-

ronlar, görüflmelerde hiç de uzlafl›c› de¤ildi. Aksine

düflmanca ve kendi ç›karlar›n› dayat›c›yd›. Sendika

bürokrasisi, “toplumsal bar›fl›” korumak için serma-

yenin sald›r›lar› karfl›s›nda pasif kald› ve iflçi hare-

keti savunmaya geçmeye zorland›. Art›k ç›karlar›n›

iyi savunamad›¤› için iflçiler, sendikalar› terk etme-

ye bafllad›.

Bu geliflmeler, ayn› zamanda iflçi s›n›f›n›n burju-

vaziyle tutufltu¤u s›n›f mücadelelerini, esas olarak

kaybedece¤i bir dönemin de bafllang›c›yd›. Neoli-

beral sald›rganl›k 80’lerde iyice h›z kazand›. SB ve

Do¤u Avrupa’n›n da¤›lmas›yla da önündeki bütün

engeller kalkm›fl oldu. Burjuvazinin art›k “toplum-

sal sözleflme”ye de ihtiyac› kalmam›flt›. Emekle uz-

laflmaya gerek yoktu. Bütün cephelerde zafer ka-

zanm›flt›. Ve toplumsal sözleflmeyi y›rtt› att›. Emek-

le sermaye aras›ndaki bar›flç›l bir arada yaflama siya-

seti darmada¤›n oldu.

ÜÜrreettiimm  ssüürreecciinnddeekkii  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerr  vvee  ss››nn››ff
mmüüccaaddeelleelleerriinnee  eettkkiissii

Sermayenin iflçi s›n›f›n›n kazan›lm›fl haklar›na

yönelik sald›r›lar›, kapitalist üretim sürecinde yafla-

nan de¤iflimlerle de paralel bir seyir izledi. Tekno-

lojik geliflme, üretim araçlar›n›n yenilenmesine ve

emek üretkenli¤inin art›fl›na olanak sa¤lad›. Bu du-

rum, kaç›n›lmaz bir biçimde kapitalist üretim süre-

ci üzende önemli de¤iflikliklerin önünü açt›. Üretim

araçlar›n›n yenilenmesine ba¤l› olarak, çok say›da

iflçinin yapt›¤› iflin, yeni üretim teknolojisi ile daha

az say›da iflçi ile yap›l›yor olmas›, sermayeyi yeni

üretim biçimlerine yöneltirken, binlerce iflçinin

topland›¤› fabrikalar›n, kapitalist üretimdeki rolü-
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nü de zay›flatt›. Bunun sonucu, üretim sürecinin

esneklefltirilmesi oldu. Burjuvazi, 19. yüzy›l›n ikin-

ci yar›s›na ve 20. yüzy›l›n son çeyre¤ine kadarki bö-

lümüne damgas›n› vuran –akar bant da denilen-

Fordist-Taylorist üretim biçimini terk etmeye baflla-

d›. Baflta Japonya gelmek üzere Uzakdo¤u’da baflla-

yan üretimin esneklefltirilmesi, uluslararas› serma-

yenin sar›ld›¤› kurtar›c› oldu. Bu, binlerce, hatta

onbinlerce iflçiyi bir çat› alt›nda toplayan entegre

bir sistem olan fabrikan›n da parçalanmas› anlam›-

na geliyordu. Bir çok üretim ünitesi, fabrikadan ko-

par›ld›. Tafleronlaflma alabildi¤ine yayg›nlaflt›. Eski-

den fabrikan›n herhangi bir ünitesinde üretilen bir

parçay›, art›k tafleronlar üretmeye bafllad›. 

Fordist üretim biçimi, iflçilerin onbinlercesinin

ayn› iflletme ve tesis çat›s› alt›nda bir araya gelmesi-

ni, ortak bir yaflam› paylaflmalar›n› sa¤l›yordu. Bin-

lerce, onbinlerce iflçinin ayn› vardiya saatlerinde ifle

bafllamas›, ayn› yemekhanede yemek yemesi, ayn›

zamanlarda dinlenmesi, onlar›n sorunlar›n› da or-

taklaflt›r›yordu. Üretim sürecindeki bu ortaklaflma,

iflçilerin sendikalarda örgütlenmesini kolaylaflt›r›r-

ken, s›n›f bilincine ulaflmalar›n›n da olanaklar›n› ar-

t›rm›flt›. Üretimin esnekleflmesiyle birlikte bu du-

rum giderek de¤iflti. ‹flin parçalanmas›na ba¤l› ola-

rak, üretim merkezden çevreye kayd›. Dolay›s›yla

iflçi s›n›f› da… Sanayi proletaryas›, s›n›f mücadele-

lerindeki belirleyici rolünü yitirmeye bafllad›. Fab-

rikalarda istihdam edilen iflçi say›s› büyük oranda

azal›rken, iflçi s›n›f›n›n büyük bölümü esnek çal›fl-

maya itildi. Bu, iflçi s›n›f›n›n büyük bölümünün ör-

gütsüz ve güvencesiz çal›flma koflullar›na mahkum

edilmesi anlam›na geliyordu. 

Bu süreç, sendikalarda örgütlü iflçi say›s›n›n da

h›zla düflmesinin önünü açt›. Esnekleflme, sendikal

harekete büyük bir darbe indirdi. Kapitalist üretim

sürecindeki bu de¤iflim yaln›zca iflçi s›n›f›n›n örgüt-

sel yap›s›n› bozmad›, ayn› zamanda bilincini de

parçalad›. ‹flçileri tekillefltirdi. Burjuvazi ile prole-

tarya aras›ndaki çeliflkiyi, patronla iflçi aras›ndaki

iliflkiye indirgedi.

Kapitalist güçlerin iki koldan gelifltirdi¤i bu ne-

oliberal yeniden yap›land›rma süreci, SB ve Do¤u

Avrupa’n›n y›k›l›fl›yla birlikte 90’lar›n bafl›nda h›z

kazand›. Uluslararas› tekelci sermaye, iflçi s›n›f› ve

emekçilere karfl› oldukça pervas›z bir sald›r›ya geç-

ti. Bu dönem, ayn› zamanda kapitalist dünya için-

deki uyumun da bozuldu¤u bir dönemin koflullar›-

n› olgunlaflt›rd›. Sermayenin ola¤anüstü merkezi-

leflmesi, emperyalist güçler aras›ndaki rekabeti k›-

z›flt›rd›. Uluslararas› tekeller, emperyalist sermaye-

nin dünya üzerinde serbestçe dolafl›m›n›n önünde-

ki engelleri ortadan kald›rmak için ulusal ekonomi-

leri k›skaca ald›. Uluslararas› tahkim yasalar› ile,

MA‹, M‹GA gibi uluslararas› anlaflmalarla bunun

hukuksal dayanaklar›n› olufltururken, ulusal eko-

nomileri de göçertme ve emperyalist sermayenin

basit birer uzant›s› haline getirme yolundan yürün-

dü. Kuflkusuz bu sald›r›lar›n en y›k›c› sonuçlar›n›

yeni sömürge ülkelerin halklar› yaflad›. Özellefltir-

meler, ulusal tar›m›n çökertilmesi ve uluslararas›

tar›m tekellerine ba¤›ml› hale getirilmesi, iflçi s›n›f›

ve orta s›n›flar üzerinde büyük bir y›k›ma yol açt›. 

70’li ve 80’li y›llarda daha çok yeni sömürge ül-

kelerde uygulanan bu süreç, 90’lardan sonra Avru-

pa’y› da etkisine ald›. Özellefltirmeler h›z kazand›,

e¤itim ve sa¤l›¤›n paral› hale getirilmesi, sosyal gü-

venli¤in budanmas›nda somutlaflan sosyal devletin

tasfiyesini, çal›flma yaflam›n›n kurals›zlaflt›r›lmas›

izledi. Neoliberal yeniden yap›land›rman›n kaç›n›l-

maz biçimde ortaya ç›kard›¤› çal›flma yaflam›n›n

kurals›zlaflt›r›lmas›na, reform ad›ndaki yasal düzen-

lemeler ve yeni ifl yasalar› ile de hukuksal dayanak-

lar›na kavuflturulmas› yolundan gidildi. 

Bütün bu sald›r›lar, iflçi s›n›f›n›n yaflam standart-

lar›nda h›zla bir kötüleflmeye yol açarken, orta s›-

n›flar› da ola¤anüstü bir biçimde çözdü. ‹flsizlik ve

yoksullaflma büyüdü. Bugün Avrupa, ciddi bir ifl-

sizlik kriziyle yüz yüze. Birçok ülkede resmi veriler

bile, ‹kinci Dünya Savafl› öncesi iflsizlik düzeylerine

ulaflt›. Refah k›tas› Avrupa, art›k emekçiler bak›-

m›ndan giderek katlan›lmaz hale gelmeye bafllad›.

Orta s›n›flar›n çözülmesi ve birçok sektörün art›k

kapitalist art›de¤er üretimi sürecinin dolays›z bir

parças› haline gelmesi, iflçi s›n›f›n› nicel bak›mdan

büyütmesine karfl›n, onunla ters orant›l› bir flekilde

de örgütlenme düzeyi alabildi¤ine düfltü.

Avrupa’da tüm bu neoliberal sald›r›lar›n merke-

zinde AB duruyor. AB, bugün Avrupa’da neoliberal

toplumsal ve ekonomik modeli kurumsallaflt›ran

temel araçt›r.  

SSeennddiikkaall  kkrriizz

Sermayenin tüm bu sald›r›lar›na, sendika bü-

rokrasisinin yan›t› s›n›f uzlaflmac›l›¤›n› devam ettir-

mek oldu. Neoliberal sald›r›lara karfl› anlaml› mü-

cadeleler örgütleyemedi. ‹flçi s›n›f›n›n afla¤›dan ge-

lifltirdi¤i mücadeleleri de “toplumsal bar›fl”› koru-

mak ad›na köstekledi. Böylelikle sendikalar, iflçi s›-

n›f›n›n bilincinde önemsizleflmeye bafllad›. Ve sen-
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dikal hareket derin bir krize yuvarland›. ‹flçiler, kit-

lesel olarak sendikalar› terk etmeye bafllad›. 

Son yirmi y›l içinde sendikalarda örgütlü iflçi sa-

y›s› yar› yar›ya düflmüfl durumda. Ve bu büyük kan

kayb› devam ediyor. Sendikal bürokrasi, bu kan

kayb›n›n önüne geçemiyor; statükolar›n› korumak

için daha fazla sermayeye yanafl›yor, onlar›n sald›r›

politikalar›na payandal›k yap›yor. Neoliberal sald›r-

ganl›¤a, dikensiz gül bahçesi haz›rl›yor. Mevcut kri-

zi içinde, üyelerinin acil ekonomik ve toplumsal ç›-

karlar›n›n savunucusu olarak oynamalar› gereken

rolü yerine getiremiyorlar. Tüm sektörler ve sanayi-

ler içindeki temellerini yitirdiler. 

Kapitalist üretim sürecindeki de¤iflimleri anla-

makta oldukça geciktiler. Sendikalar›n örgütlü ol-

du¤u fabrikalar ve kamu iflletmelerindeki iflçi say›s›

h›zla düflmesine ve iflçi s›n›f›n›n büyük bölümü ör-

gütsüzlefltirilmesine karfl›n, bu büyük örgütsüz kit-

leyi göz ard› ettiler. Sendikalardaki erimeyi durdur-

mak için yeni alanlara yönelme konusunda ya tü-

müyle hareketsiz kald›lar ya da oldukça geç müda-

hale ettiler. Bu yöndeki kimi pratikler ise “toplum-

sal uzlaflmay›” yeniden kurma amac›na ba¤land›¤›

için, güven vermediler. Örgütlenme pratikleri, e¤i-

tim seminerlerinin ötesine geçemedi, geçemiyor. 

Örgütsel kriz, sendikal krizin yaln›zca bir boyu-

tu. Daha temelde ideolojik kriz vard›r. Toplumsal

sözleflmenin ideolojik miras›, geleneksel sendikal

hareketin boynunda a¤›r bir pranga gibi as›l› dur-

maktad›r. Sendika bürokrasisi de kendini, bu ide-

olojik zemin üzerinde hala varetmeyi sürdürmekte-

dir. 

Tümüyle burjuvalaflan sendika bürokrasisi, eski

statükosunu kaybetmemek için, emperyalist küre-

selleflme zemininde toplumsal sözleflmeyi yeniden

kurma çabas› içindedir: 20. yüzy›l boyunca daha

çok ulusal s›n›rlar içinde kalan emekle sermaye ara-

s›ndaki toplumsal uzlaflma, “küreselleflmeye” ba¤l›

olarak yeniden kurulmal›d›r! Emekle sermaye ara-

s›ndaki iliflkiler, uluslararas› hukukla yeniden belir-

lenmelidir! Sendika bürokrasisinin, krize çözümü

budur. Uluslararas› sendikal konfederasyonlar ve

koalisyonlar, bu amaçla, WEF toplant›lar›na kat›l-

makta, uluslararas› sermayeyi ikna etmek için yo-

¤un çaba gösterirlerken, di¤er taraftan, kendini em-

peryalist küreselleflme karfl›t› kitle mücadelelerin-

den ve hareketlerden mümkün oldu¤unca yal›tma-

ya çal›flmaktad›rlar. Sosyal Forumlara, genel prog-

ram›n içinde de¤il de, daha çok ayr› programlarla

kat›larak emperyalist sermaye flirin gözükmeye,

emperyalist küreselleflme karfl›t› hareketle aras›nda-

ki mesafeyi korumaya özen göstermektedirler.      

YYeennii  ddöönneemmiinn  iiflflaarreettlleerrii

“Toplumsal bar›fl”› yeniden kurma yönündeki

çabalar›n hiçbirisinin, iflçi s›n›f›n›n yaflad›¤› mevcut

krize çözüm olamayaca¤› art›k aç›¤a ç›km›flt›r. Bur-

juvazi, kendi kurdu¤u “bar›fl›” neoliberalizmle

dümdüz etmifltir. Ve bir daha da geriye dönmeye

hiç niyeti olmad›¤›n› aç›ktan belli etmektedir. Av-

rupa iflçi s›n›f›, 19. yüzy›l ve 20. yüzy›l›n bafl›ndaki

mücadele dinamizmini ve toplumsal ideallerini ye-

niden kazanamad›¤› sürece, sermayenin sald›r›lar›-

n› püskürtemeyece¤i gerçe¤ini henüz bir bütün ola-

rak bilince ç›kartm›fl de¤ilse de, son y›llardaki s›n›f

mücadeleleri, bu yönde önemli çaba ve aray›fllar›n

oldu¤unu göstermifltir. Kuflkusuz hareketin gelifli-

mi, her yerde ayn› düzeyde ilerlememektedir. S›n›f

mücadelesi, do¤as› gere¤i eflitsiz bir biçimde gelifl-

mektedir. 

Avrupa iflçi s›n›f›n›n son birkaç y›la s›¤d›rd›¤›

mücadeleler, hareket içinde ç›k›fl aray›fllar›n›n artt›-

¤›n› gösteriyor. Sendika bürokrasisinin hareketi ge-

riye çekici tutumlar› ve sermaye ile girdi¤i rezil ifl-

birlikleri, iflçi s›n›f›n› geleneksel bürokratik sendi-

kal hareketten kopufla zorluyor. Ve –yaz›n›n bafl›n-

da da ifade etti¤imiz ve örnekleriyle de aç›klad›¤›-

m›z gibi- Avrupa’n›n çeflitli ülkelerinde s›n›f bölük-

leri aras›nda yeni aray›fl ve yönelimler gelifliyor. Bu

yeni aray›fl ve yönelimlere denk düflen mücadele

pratikleri ortaya ç›k›yor. 

Bu yeni aray›fl ve mücadeleleri, geleneksel sendi-

kal anlay›fllardan ay›ran ortak yanlar›n› bafll›klar al-

t›nda s›ralayal›m. 

1- Enternasyonal mücadele ve dayan›flma, Av-

rupa iflçi hareketinin yeni bir niteli¤i olarak gelifli-

yor. 19 ve 20. yüzy›l boyunca iflçi hareketinin sen-

dikal mücadelesi, ulusal s›n›rlar›n belirledi¤i bir

zemin üzerinde gelifliyordu. ‹flçi s›n›f›n›n enternas-

yonal yönelimlerini daha çok s›n›f bilinçli unsur-

lar, politik hareketler belirliyordu. Emperyalist kü-

reselleflme ve sermayenin uluslararas› sald›r›lar›n›n

birleflik burjuva s›n›f karakteri, iflçi s›n›f› ve ezilen-

leri de uluslararas› çapta ortak davranmaya yönelt-

ti. Emperyalist küreselleflme karfl›t› hareketlerde

ilk somut biçimlerini alan enternasyonalist hareket

tarzlar›, iflçi s›n›f›n› da bu mücadelelere kat›ld›kça

etkiledi. Irak’a yönelik emperyalist sald›rganl›k ve

savafla karfl› mücadelelerin en önemli dinamikle-

rinden biri Avrupa iflçi s›n›f›yd›. Amerikan emper-

13TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu



yalizminin Irak’a ilk bomba-

lar› ya¤d›rd›¤› gün (21 Mart

2003) emperyalist savafla

karfl› uluslararas› savafl karfl›-

t› koalisyonlar›n›n ald›¤›

dünya genel grevi karar›n›n

merkezinde Avrupa iflçi s›n›f›

duruyordu. Avrupa iflçi s›n›-

f›n bu mücadelelerden ö¤-

rendi¤ini, AB’nin bütün Av-

rupa ülkelerini kapsayacak

tarzda ald›¤› emeklilik yafl›-

n›n yükseltilmesi karar›na

karfl› ayn› y›l gerçeklefltirdi¤i

k›ta çap›ndaki 2-3 Nisan ge-

nel eylemleriyle gösterdi. En-

ternasyonal mücadele silah›-

na daha sonra da baflvurarak,

bu yönelimin hareketi karak-

terize eden bir nitelik olarak

geliflti¤ini ortaya koydu. Ser-

mayenin uluslararas› sald›r›-

lar›n›n, ancak baflka uluslar-

dan emekçilerle birlikte mü-

cadele edilerek püskürtülebi-

lece¤ini bilince ç›karmaya

bafllad› ve bu yöndeki aray›fl-

lar›n› yo¤unlaflt›rd›. Bu ara-

y›fllar, onu ayn› zamanda emperyalist küreselleflme

karfl›t› toplumsal hareketlerle daha etkin iliflkiler

gelifltirmeye yöneltti, yöneltiyor.

2- Avrupa iflçi hareketi içindeki yeni aray›fllar,

dünyan›n baflka co¤rafyalar›nda oldu¤u gibi kendi-

ni, daha çok politik ve toplumsal talepler üzerinde

infla ediyor. “Toplumsal bar›fl” döneminin iflçi hare-

ketini ücret temelli iflyeri ile s›n›rl› taleplere hapse-

den mücadele anlay›fl›n› reddederek geliflme kanal-

lar›n› aç›yor. Sermayenin, sald›r›lar›n›n politik, ide-

olojik ve birleflik niteli¤i, iflçi s›n›f›n›n politik müca-

deleye daha etkin kat›lmas›n› gerekli hale getiriyor.

Yeni tarz örgütlenmeler de bu bilinçten hareket edi-

yor. Avrupa iflçi s›n›f›n›n uluslararas› mücadelelere

yönelmesi ve emperyalist küreselleflme karfl›t› top-

lumsal hareketlerle iliflkilenme çabalar›n›n içinde

de bu bilinci görmek mümkün. Bu durum, kendili-

¤inden hareketin çehresinde de bir de¤iflimin ya-

fland›¤›na iflaret ediyor. Kapitalist üretim sürecinde

yaflanan de¤iflimler, neoliberal yeniden yap›lanma-

ya ba¤l› olarak orta s›n›flardaki çözülme, memurla-

r›n genifl bir kesiminin art›de¤er üretim sürecine

dahil olmas› gibi nesnel ne-

denlere ba¤l› olarak s›n›f mü-

cadelelerinin toplumsal zemi-

ninin genifllemesi, kendili¤in-

den hareket üzerinde de etki-

de bulunuyor. Yaflam koflul-

lar›n›n iyilefltirilmesine yöne-

lik en küçük mücadeleler bile

emekçileri devletle karfl› kar-

fl›ya getiriyor, politikan›n ala-

n›na sokuyor. 

3- Yeni tarz örgütlenme

pratiklerini geleneksel bürok-

ratik sendikal anlay›fltan ay›-

ran temel olgulardan biri de,

bu örgütlenmelerin sektörle-

re dayal› örgütlenme anlay›fl›-

n› reddetmesidir. Kapitalist

üretim sürecinin esnekleflti-

rilmesiyle birlikte iflçi s›n›f›-

n›n büyük bir bölümü kural-

s›z çal›flma koflullar›na ve ör-

gütsüzlü¤e itilmifltir. ‹flkolu

esasl› sektörel örgütlenme-

nin, iflçi s›n›f›n›n, kölece ça-

l›flma koflullar›na itilmifl, ör-

gütsüzlefltirilmifl bu en genifl

kesimini örgütlemeye yeterli

olmad›¤› aç›¤a ç›km›flt›r. Yeni tarz örgütlenme pra-

tikleri, çal›flmalar›n›n merkezine bu örgütsüz iflçi

y›¤›nlar› içinde örgütlenmeyi koymufltur. 

4- Yeni tarz örgütlenmelerde taban inisiyatifinin

gelifltirilmesi, tabana dayal› örgütlenme modelleri

öne ç›kmaktad›r. Yukar›dan, dayatmac› bürokratik

sendikal yönetim anlay›fl›na karfl› afla¤›dan, s›n›f de-

mokrasisinin iflletilmesine dayal› bir örgütlenme ve

yönetim anlay›fl› geliflmektedir. Fransa’daki son ge-

nel grev ve milyonlar›n kat›ld›¤› gösterilerde taban

inisiyatiflerinin belirleyici rolü, iflçi s›n›f› içersindeki

mücadele arzusu ve potansiyelini aç›¤a ç›karm›flt›r. 

Tüm bunlar›n bir toplam› ve sonucu olarak, gele-

neksel bürokratik sendikal kal›plar›n reddi üzerin-

den kendini infla eden yeni tarz örgütlenme ve mü-

cadeleler, kaç›n›lmaz bir biçimde sendikal bürokra-

siyle hesaplaflmay› gerektiriyor. Avrupa iflçi s›n›f›,

bugün bu hesaplaflmay› çeflitli düzeylerde bafllatm›fl

durumda. ‹flçi s›n›f›n›n afla¤›dan bas›nc› ve yeni ara-

y›fllar› sonucu Avrupa’n›n bir çok büyük sendikas›

içinde muhalefet örgütlenmeleri oluflmufltur. Ve bu

süreç ayr›flmaya do¤ru ilerlemektedir. 
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Sermayenin, sald›r›lar›n›n
politik, ideolojik ve birleflik
niteli¤i, iflçi s›n›f›n›n politik

mücadeleye daha etkin
kat›lmas›n› gerekli hale

getiriyor. Yeni tarz örgütlen-
meler de bu bilinçten hareket
ediyor. Avrupa iflçi s›n›f›n›n
uluslararas› mücadelelere
yönelmesi ve emperyalist

küreselleflme karfl›t› toplum-
sal hareketlerle iliflkilenme

çabalar›n›n içinde de bu bil-
inci görmek mümkün. Bu

durum, kendili¤inden
hareketin çehresinde de bir

de¤iflimin yafland›¤›na iflaret
ediyor.



ÇÇ››kk››flfl  hhaatttt››nnaa  ddoo¤¤rruu
Kuflkusuz tüm bu pratikler, hareket içinde yeni

yeni aç›¤a ç›k›yor. ‹talya’daki COBAS örne¤inde de

görüldü¤ü gibi bu aray›fllar›n geçmifli 20 y›l öncesi-

ne kadar gitse de, hareketin belirginleflen özellik ve

nitelikleri olarak yeni yeni netleflmeye ve iflçi s›n›f›

taraf›ndan anlafl›lmaya bafllanm›flt›r. ‹çerisinden

geçti¤imiz süreç bir geçifl dönemine denk düfltü¤ü

için, henüz s›n›f›n hakim bir e¤ilimi haline gelme-

mifltir. Hareket, bu geçifl döneminin do¤as› gere¤i,

sermayenin sald›r›lar›na karfl› henüz savunmada ve

kazan›lm›fl haklar›n› koruma temelinde mücadele-

lere girmektedir. Ancak, sermayenin sald›r›lar› kar-

fl›s›nda iflçi s›n›f›n›n ald›¤› yenilgiler, onu, kaç›n›l-

maz biçimde yeni aray›fllara yöneltmektedir. Ayn›

zamanda köklü bir demokrasi ve s›n›f mücadelesi

gelene¤ine sahip olan Avrupa iflçi s›n›f›n›n yeni ara-

y›fl ve pratikleri anlama yetenekleri geliflkindir. Bu,

Avrupa iflçi s›n›f›n›n önemli bir avantaj›d›r. ‹flçi s›-

n›f› kendi öz deneyimlerinden ve güçlü tarihsel ge-

leneklerinden ö¤renerek kopufl ve ç›k›fl hatt›na

do¤ru ilerlemektedir.

Bu ç›k›fl›n araçlar›n›n, tek bafl›na sendikal müca-

deleler ve örgütlenmeler olmad›¤› ve olamayaca¤›,

tarih taraf›ndan defalarca kan›tlanm›flt›r ve gerçek

yaflam iliflkileri içinde de aç›¤a ç›kmaktad›r. Bu ye-

ni aray›fl ve yönelimlerin geliflmesi kuflkusuz ki

önemlidir. Ancak, iflçi s›n›f›n›n gerçek s›n›f kimli¤i-

ni kazanmas› ve tarihsel rolünün bilincine ulaflma-

s› için yeterli de¤ildir. Bu bilinç, iflçi s›n›f›na komü-

nist öncüsü taraf›ndan tafl›nabilir. Avrupa iflçi hare-

ketinin gelece¤ini de komünist öncünün inflas› te-

melindeki aray›fl ve elde edece¤i baflar›lar belirleye-

cektir. 

Son y›llarda Avrupa iflçi s›n›f› hareketi içinde bu

yönde de çeflitli k›p›rdanmalar›n oldu¤u görülüyor.

Sosyalist partilerin iflçi hareketi içindeki etkinli¤ini

art›rmas›, hareket içinde sola yönelimin geliflmesi,

bu küçük k›p›rt›lara iflaret etmektedir. Ancak bu-

nun oldukça yetersiz oldu¤u da bir gerçektir. Gerek

Avrupa iflçi s›n›f›n›n tarihsel gelenekleri, gerekse de

bu yafll› k›tan›n toplumsal yap›s›, biriktirdi¤i patla-

ma potansiyelleri, bu bak›mdan oldukça genifl ola-

naklar sunmaktad›r. Avrupa iflçi s›n›f›, bütün bu

toplumsal olanaklara yaslanarak ve köklü tarihsel

miras›n›n izlerini sürerek, tarih sahnesindeki yerini

alacakt›r. 

Dev uyanmaktad›r, ancak henüz uyku sersemli-

¤i içindedir. ■
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ÜÜÇÇ  DDÖÖNNEEMM,,  ÜÜÇÇ  KKUUfifiAAKK  KKAADDIINNLLAARR

demir parmakl›klar
ortak düfller

– Mukaddes Erdo¤du Çelik –

“Yafl ortalamam›z 23 civar›ndayd›. Dünyan›n belki
de en kararl› kad›n direnifllerinden biriydi, Metris’teki.
Biz y›llarca birbirimizi unutmad›k, çünkü biz çok
önemli bir gelecek vaadini paylaflt›k. Demir
parmakl›klardan bakt›¤›m›zda ortak bir düfl görür,
bunu paylafl›rd›k. Parmakl›klar›n arkas›nda, d›flar›da
elinde bayraklarla yürüyen bizden sonraki neslin
türkülerini duvarlarda görür, çok inan›rd›k.”

Kavel Grevinden 15-16 Haziran ve 68
baflkald›r›s›na, T‹P’ten Dev-Genç’e, 12 Mart gün-
lerinde devrimci militan örgütlere gelen iflçi, ayd›n ve
daha çok ö¤renci kad›nlardan, 74- 80 aras› devrimci
yükselifl günlerinin yap›c›s› olan, 12 Eylül
zindanlar›nda direnifli ören kad›nlardan 90’l› y›llar›n
yeni kavgalar›na kulaç atan, iflkence ve zindan
deneylerini zenginlefltiren, bu yüzden yak›lan, ölüme
yatan, can veren devrimci militan kad›nlardan, Kürt
serhildan›ndaki gerilla kad›nlara ulaflan tarihsel bir
süreklilik  vard›r. Kitap üç dönem boyunca
yaflad›klar›yla kad›nlar›n tarihsel  süreklilikteki rollerini
de aç›¤a ç›kar›yor, toplumun bilgisine sunarak kad›n
cephesinden ›fl›k tutuyor. Özetle; Harbiye
hücrelerinden F Tiplerine uzanan otuz k›rk y›ll›k tari-
hte kad›nlar›n yer al›fl›n›n canl› tan›kl›¤› denebilir.

Birçok Hayat Yaflad›k: 13
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Dumanl› y›k›nt› da¤lar›, parçalanm›fl ceset y›¤›n-

lar›, duman tüten, buhar ç›kan yang›n denizi, nere-

ye baksan›z çamur ve kül; ç›rp›nan bir k›rlang›ç gi-

bi yanarda¤›n kayal›k eteklerine tüneyen, geliflen

küçük flehirden geriye tek kalan bunlar. Bir süredir

k›zg›n devin, bu insan cüretine, iki bacakl› cücele-

rin bu kör kibirlerine karfl› h›rsla veryans›n etti¤i ve

gürledi¤i duyuluyordu. Büyük öfkesi içinde bile

yüce gönüllü olan bu gerçek dev, ayaklar›nda sürü-

nen bu pervas›z yarat›klar› uyard›. Duman ç›kard›,

k›zg›n bulutlar püskürttü, gö¤sünde tüfeklerin yay-

l›m atefline ve toplar›n gümbürtüsüne benzer patla-

malar oluyor, kayn›yor ve köpürüyordu. Fakat yer-

yüzünün efendileri, insanl›¤›n kaderini belirleyen-

ler, kendi mant›klar›na olan inançlar› sars›lmadan

beklediler. 

May›s’›n 7’sinde hükümet taraf›ndan gönderilen

komisyon, St. Pierre’nin endifleli halk›na  gökyü-

zünde ve yeryüzünde her fleyin yolunda oldu¤unu

duyurdu. Her fley yolunda, pani¤e gerek yok! –T›p-

k› devrimci yanarda¤›n kraterinde k›zg›n lavlar kor-

kunç bir püskürme için toplan›rken, Tenis Kortu

Yemini’nde arifesinde XVI. Louis’in dans sarhoflu

salonlarda söyledi¤i gibi. Her fley yolunda, her yer

sükunet ve bar›fl içinde! –Elli y›l önce Mart patla-

mas› arifesinde Viyana ve Berlin’de söyledikleri gi-
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Martinik
– Rosa Luksemburg –

Çeviren: Ayfle fiener

Çevirmenin notu:

May›s 1902’de Antiller’deki Martinik Adas›’n›n St. Pierre liman›n-

da yaflanan yanarda¤ patlamas›n›n ard›ndan yaz›lan bu yaz›, Rosa

Luksemburg’un Avrupa d›fl›ndaki olaylara yönelik yo¤un ilgisini ve

sömürgecili¤e olan öfkesini yans›tmaktad›r. Rosa’n›n yaz›s›nda çiz-

di¤i tablo, Güneydo¤u Asya’da yaflanan tsunaminin emperyalist sis-

tem taraf›ndan katliama  dönüfltürülmesinin ard›ndan yaflananlarla
çarp›c› bir benzerlik tafl›yor. Martinik Adas› ise, o gün oldu¤u gibi, bu-
gün de bir Frans›z sömürgesidir. Rosa’n›n bu makalesi, ilk olarak Le-
ipziger Volkszeitung gazetesinin 15 May›s 1902 tarihli say›s›nda ya-
y›mland›. Bizim esas ald›¤›m›z metin, ABD’de yay›mlanan Monthly
Review dergisinin Ocak 2005 tarihli say›s›nda yay›mland›. Rosa’n›n
yaz›s›n›n ‹ngilizce’ye tercümesi David Wolff taraf›ndan yap›ld›.

St. Pierre kenti ve Pelee Da¤›



bi.(1) Martinik’in yafll› ve sab›rl›

devi, sayg›de¤er komisyonun ra-

porlar›n› dikkate almad›. 7’sinde

vali taraf›ndan halk›n endifleleri

giderildikten sonra, 8’inde erken

saatlerde patlad› ve birkaç dakika

içinde valiyi, komisyonu, halk›,

evleri, yollar› ve gemileri yap›lan-

lardan dolay› öfkeli kalbinin k›z-

g›n lavlar› alt›nda yakt›. 

Patlaman›n eseri, gerçekten

esasl›yd›. 40 bin insan toptan öl-

dürüldü, az say›da ürpermifl mül-

teci kurtar›ld›. –Yafll› dev huzur

içinde gürleyip fokurdayabilir, zi-

ra art›k gücünü göstermifl, sahip

oldu¤u gücün önemsenmemesi-

nin öcünü korkunç bir flekilde al-

m›flt›r. 

Ve flimdi Martinik üzerindeki

bu yok edilmifl flehrin y›k›nt›lar›

aras›ndan yeni bir konuk ortaya

ç›kt›, tan›nmayan, daha önce hiç

görülmemifl –‹nsano¤lu. Efendiler

ve köleler de¤il, siyahlar ve beyaz-

lar de¤il, zenginler ve yoksullar

de¤il, plantasyon sahipleri ve üc-

retli köleler de¤il –minicik ve

mahvolmufl adada insano¤lu orta-

ya ç›kt›, sadece ac›y› hisseden, fe-

laketi gören ve sadece yard›m et-

mek, imdada yetiflmek isteyen in-

sano¤lu. Yafll› Pelee Da¤› bir mucize yaratt›! Fasho-

da(2) günleri unutuldu, Küba üzerindeki çat›flma-

lar unutuldu, “la Revanche” (‹ntikam, çn.) unutul-

du –Frans›zlar ve ‹ngilizler, Çar ve Washington Se-

natosu, Almanya ve Hollanda para ba¤›fll›yor, telg-

raflar gönderiyor, yard›m eli uzat›yor. Do¤an›n ya-

k›c› öfkesine karfl› halklar›n kardeflli¤i ortaya ç›k›-

yor, insanl›k kültürünün y›k›nt›lar› üzerinde hüma-

nizm diriliyor. Onlar›n insanl›¤› hat›rlamas›n›n ce-

zas› çok yüksek oldu, fakat gümbürdeyen Pelee Da-

¤›, sesini duyurabildi. 

Fransa, küçük ada üzerindeki 40 bin ceset için

gözyafl› döküyor ve tüm dünya Cumhuriyet

Ana’n›n gözyafllar›n› kurutmak için acele ediyor.

Peki yüzy›llar önce Fransa, Küçük ve Büyük Antil-

ler için nas›l olup da sel gibi kan dökmüfltü? Afri-

ka’n›n do¤u k›y›s›nda volkanik bir ada –Madagas-

kar– yer al›yor: Bugün, kaybetti¤i çocuklar› için a¤-

layan kederli Cumhuriyet’in, 50

y›l önce orada zincirlerle ve k›l›ç-

la dik kafal› yerlileri nas›l boyun-

duruk alt›na ald›¤›n› gördük.

Orada kraterini açan bir volkan

yoktu: Ölüm ve imha saçan,

Frans›z toplar›n›n a¤›zlar›yd›;

Frans›z top ateflleri yeryüzünde

yefleren binlerce insan yaflam›n›

toptan yok etti. Ta ki özgür bir

halk takati kesilip yere serilene,

“vahfliler”in esmer kraliçesi gani-

met olarak “Ifl›k fiehri”ne (Paris,

çn.) götürülene kadar. 

Asya k›y›s›nda, okyanusun

dalgalar› taraf›ndan y›kanan, gü-

lümseyen Filipinler yat›yor. Alt›

y›l önce yard›msever Yankee’leri,

Washington Senatosu’nu orada ifl

bafl›nda gördük.(3) Orada y›¤›n-

lar halinde insan yaflam›na toptan

son veren; atefl püsküren da¤lar

de¤il, Amerikan tüfekleriydi; fle-

ker karteli Senato, bugün binlerce

ve binlerce alt›n dolarlar› y›k›nt›-

lar aras›nda yaflam bulmak için

Martinik’e gönderiyor; ayn› Sena-

to dün, Küba’ya ölüm ve y›k›m

ekmek için top üstüne top, savafl

gemisi üstüne savafl gemisi, mil-

yonlarca dolar üstüne milyonlar-

ca dolar göndermiflti. 

Bugün Martinik’te çocuklar›n annelerini, ana-

babalar›n çocuklar›n› kurtaran ayn› ‹ngilizlerin,

sadece birkaç y›l önce, çok uzakta, kendi eme¤iy-

le geçinen bar›fl ve sükunet içindeki küçük bir hal-

k›n yaflad›¤› güney Afrika’da nas›l büyük bir felâ-

ket yaratt›klar›n› gördük: Orada, önlerinde ve ar-

kalar›nda uzanan kan, ölüm ve ›st›rap gölü içinde

yürüyen vahfli askerlerin, postallarla insan vücut-

lar› ve çocuk cesetleri üzerinde tepindiklerini gör-

dük.

Ah, ve de Ruslar, kurtaran, yard›m eden, a¤la-

yan Tüm Ruslar›n Çar› –eski tan›d›k! Seni s›cak Po-

lonyal› kan›n›n derelerden akt›¤› ve buhar›yla gök-

yüzünü de k›z›la boyad›¤› Praga surlar›nda gör-

dük.(4) Fakat bunlar geçmiflte kald› m› diyorsu-

nuz? Hay›r! fiimdi, sadece birkaç hafta önce siz yar-

d›msever Ruslar›, tozlu yollarda, y›k›lm›fl Rus köy-

lerinde periflan paçavral›, fliddet dolu, öfkelenmifl
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homurdanan Rus köylüleriyle göz gözeyken gör-

dük: Silahlar atefllendi, nefesi kesilen müjikler top-

ra¤a düfltü, köylülerin k›rm›z› kan› yolun tozuna

kar›flt›. Onlar ölmeliydi, düflmeliydiler, çünkü vü-

cutlar› açl›ktan ikiye katlanm›flt›, çünkü ekmek için

hayk›r›yorlard›, ekmek!

Ve sizi de gördük, göz yafl› dam›t›c›s›, yafll›

Cumhuriyet Ana (Fransa, çn.). 1871’in 23 Ma-

y›s’›ndayd›, muhteflem bir bahar günefli Paris’in

üzerinde parl›yordu, ifl elbiseleri içinde binlerce

solgun yüzlü insan sokaklarda, cezaevi avlular›nda

topland›, beden bedene ve bafl bafla; duvarlardaki

mazgal deliklerinden kana susam›fl mitralyözler

uzan›yordu. Hiçbir yanarda¤ patlamad›, lavlar etra-

fa saç›lmad›. Sizin mitralyözleriniz, Cumhuriyet

Ana, s›k›fl t›k›fl bekleyen kalabal›¤a çevriliydi, ac›

ç›¤l›klar› gö¤ü parçalad›. –20 binden fazla ceset Pa-

ris’in kald›r›mlar›n› kaplad›.(5)

Ve hepiniz! –Frans›z ya da ‹ngiliz, Ruslar ve Al-

manlar, ‹talyanlar ve Amerikal›lar– Bundan önce si-

zi bir kez daha yan yana kardeflçe bir anlaflmada,

uluslar›n fevkalade birli¤inde, birbirinize yard›m

ederken ve yol gösterirken görmüfltük: Çin’deydi.

Orada da kendi aralar›n›zdaki kavgalar› unutmufl-

tunuz, orada da bir halklar bar›fl› yapm›flt›n›z –kar-

fl›l›kl› katletme ve kundaklama için. Saç örgüleri

nas›l da kurflunlar›n›z›n önüne düflmüfltü, t›pk› ol-

gunlaflm›fl tah›l tarlas›n›n t›rpanla biçilmesi gibi!

Kad›nlar arzulu sar›l›fllar›n›z›n iflkencesinden ka-

çarken, nas›l da kollar›nda ölüleriyle, feryat figan

so¤uk sulara gömülmüfllerdi!(6)

Ve flimdi hepsi Martinik’e dönmüfl durumda, bir

kez daha hepsi tek yürek ve tek düflünce; yard›m

ediyor, kurtar›yor, gözyafllar›n› kurutuyor ve y›k›m

yaratan yanarda¤› lanetliyor. Pelee Da¤›, cesur dev,

gülebilirsin, bu yard›msever katillere, gözyafl› dö-

ken etoburlara, Samiriyeli (hay›rsever, çn.) elbisele-

ri içindeki hayvanlara nefretle bakabilirsin. Fakat

baflka bir yanarda¤›n, kaynayan ve köpüren bir ya-

narda¤›n, gümbürtüsünü duyuraca¤› bir gün gele-

cek ve isteseniz de istemeseniz de, tüm bu sahte so-

fular›, kan dökme kültürünü dünya üzerinden silip

süpürecek. Ve sadece bu yanarda¤ patlamas›n›n y›-

k›nt›lar› üzerinde tüm milletler gerçek insanl›k aile-

si içinde birleflecekler; ve bu aile tek bir ölümcül

düflman tan›yacak –kör, ölü do¤a. ■
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Notlar:

1) 1848’de Avrupa’da patlak veren devrimlere bir gön-

derme.

2) 1898’de Fransa ve ‹ngiltere Sudan’daki Fashoda böl-

gesi üzerinde yaflanan gerilim  nedeniyle neredeyse

savafla giriyordu.

3) 1898 ‹spanya-Amerika Savafl›’na bir gönderme. Bu sa-

vaflta Birleflik Devletler Filipinler ve Küba’ya el koydu.

Bu asl›nda alt› y›l de¤il dört y›l önce gerçekleflmiflti. 

4) “Praga’n›n surlar›” Rus ordusu taraf›ndan 1831’de Var-

flova’n›n varofllar›ndan Praga’da ayaklanan Polonya-

l›lar› katledifline bir gönderme. 

5) 1871 Paris Komünü’nün merhametsizce bast›r›lmas›-

na, binlerce devrimcinin Frans›z hükümet güçleri tara-

f›ndan katledilmesine gönderme.

6) Çin’de 1900’de patlak veren ve Çin üzerindeki emper-

yalist egemenli¤ini hedefleyen “Boxer” isyan›na karfl›

ellerini birlefltiren emperyalistler, Çin’i boyunduruk al-

t›nda tutmak için büyük bir katliam yapt›lar.



28-29 Ocak 2005 kavgal›-gürültülü, yumruklu-

küfürlü, sandalyeli-silahl› bir kongrenin tarihiydi.

Burjuva politikan›n da d›fl›na sürüklenen, içeriksiz,

apolitik, lümpen anlay›fl›n kongresi de kendinden

menkul adli bir sokak kavgas› düzeyinde olacakt›r.

Bahsetti¤imiz CHP kongresidir. Ama konumuz ne

CHP, ne de malum kongresi de¤ildir.

Ayn› günlerde Özgürlük ve Dayan›flma Partisi’nin

de kongresi vard›. 28-29-30 Ocak’ta ÖDP, 4. Ola¤an

Konferans ve Kongresini gerçeklefltirdi.

“Bahse girmeye gerek yok. Bugün bütün gazetele-

rin ço¤u, köfle yaz›lar› kongre de¤erlendirmelerinden

olufluyordur. Bafll›¤› okuyunca benim de di¤er kö-
fle yazarlar› gibi (abç) CHP kurultay› hakk›nda

yazd›¤›m› düflündüyseniz, fena halde yan›ld›n›z.”

(Melih Pekdemir 31.01.05) Yan›l›p yan›lmad›¤›m›z

bir yana, ama ÖDP için büyük talihsizlik! Kongre es-

nas›nda ve izleyen günlerde burjuva bas›n bütün

renkleriyle CHP kurultay›na odakland›. ÖDP’nin

kongresi ya hiç hat›rlanmad›, ya da küçük haberler-

le gözden uzak aralara s›k›flt›. Medyan›n yak›n ilgisi

ve deste¤ini her zaman yan›nda bulan, üstelik ilgiye

mahzar olacak yöntem ve gündem bulmada pek ma-

hir olan ÖDP’nin kongre haberlerinin hiç yap›lma-

m›flças›na araya gitmesine serzeniflte bulunmas›n da

ne yaps›n tüm ÖDP’liler gibi Melih Pekdemir de!

Çok öfkelendi¤i belli olan Pekdemir, CHP kurul-

tay› ile k›yasl›yor kongrelerini; “hiç kimse genel bafl-

kanlar›n› rüflvetçi diye suçlama”m›fl, “hiç kimse yu-

halanma”m›fl, “havalarda sandalyeler uçuflma”m›fl...

Ayn› kulvarda yer almamalar›na karfl›n CHP ile kar-

fl›laflt›rmal› kongre anlat›m› öfkeden olsa gerek. Bu-

ras› bizi ilgilendirmiyor; ÖDP ve Pekdemir’in sorunu

bu!... Kendi kongrelerinde yürütülen tart›flmalarla

ortaya ç›kan tablonun hiç de iç aç›c› olmad›¤›n› ise

üç sözcükle ifade ediyor Pekdemir: “Durum hakika-

ten vahimdi!”

Madem durum böyle, o halde ne yapaca¤›z “de-

mifller” ve “bu soruya da delikanl›ca cevaplar” ver-

mifller. “Önce program›m›z› yeniden yapaca¤›z! ‹ste-

yen buna yeni bir paradigma yarataca¤›z ya da zama-

na ve zemine uygun soldan ideolojik sa¤layaca¤›z”
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“Durum Hakikaten Vahim”
ÖDP 4. KONGRES‹: 



desinmifl; “örgütlenmemizi de, örgütlenme anlay›fl›-

m›z› da sil bafltan yenileyece¤iz” demifller ve “birbir-

lerine söz” vermifller. M. Pekdemir’in kendi dilinden

kongrenin özü özeti bu.

***

On y›l öncesinden kuruluflu hat›rlanacakt›r

ÖDP’nin; 12 Eylül tasfiyecili¤inin dip noktas›n› tem-

sil eden DY’den ÖDP’ye evrilme süreci örgütsel ye-

nilgi, siyasal ve ideolojik tasfiyecilikte son insan›na

kadar neredeyse da¤›lmay› ifade eder. Revizyonist

kamp›n yenilgisinin resmen ilan› 89-91 olaylar›ndan

sonra iyice derinleflen kriziyle DY, -kral›n ç›plak olup

olmad›¤›na karar verdikten sonra!- ancak ‘94’te evri-

min ilk “köklü” ad›m›n› ‘Aflk›n ve Devrimin Parti-

si’nin kurulufluyla atar. “Parti olmayan parti”, örgüt-

süzlük, merkezsiz-hiyerarflisiz tabandan tavana ör-

gütlenme söylemleri, sivil toplumculuk, siyasal libe-

ralizm vb. eklenebilecek burjuva liberalizminden

apar›lm›fl fikirlerle ilan edilir Özgürlük ve Dayan›flma

Partisi. Ne kadar dönek solcu, yorgun-bitkin, solu¤u

tükenmifl varsa “umut” olur  onlara. Küçük burjuva

ve orta s›n›f ayd›n ve sanatç›lardan liberallere kadar

genifl bir yelpazede destek bulur, burjuva medya ku-

cak açar...

Ayn› dönemde Kuzey Kürdistan devrimi yay›l›-

yor, rüzgar› Bat›y› da etkiliyordu. Bat›da devrimci

hareket gelifliyor, militan çizgide bir antifaflist kitle

hareketi mayalan›yordu. 94-95-96’da yükselifle ge-

çen militan kitle hareketini devrimci parti ve örgüt-

ler kucaklamaya çal›fl›yor, bir yandan buradan besle-

nerek güç toplama, bir yandan hareketi yayma ve

büyütmenin araç ve taktik aray›fl›na yo¤unlafl›yorlar-

d›. Tam s›ras›yd›, burjuvazi ÖDP’ye sar›ld› bu dö-

nemde. Do¤rusu ÖDP de karfl›l›¤›n› vermekten hiç

imtina etmedi. Cömertçe sundu kendini burjuvazi-

ye, lay›k›yla oynad› rolünü.

‹lk a¤›r lekeyi ‘95 Gazi Ayaklanmas›nda sürdü ta-

rihine; karar› önceden al›nm›fl ve haz›rl›klar› tamam-

lanm›fl, ayn› günlerde yap›lacak olan emekçi memur

eylemlerini iptal ettirdi. ‹lerici, devrimci kamuoyuna

“sa¤duyu” ça¤r›lar› yapt›. ‹kinci lekeyi de ‘96 1 Ma-

y›s’›nda burjuva medyan›n 100 bini aflk›n iflçi-emek-

çinin kat›ld›¤› Kad›köy gösterisine vandalistler diye

sald›rmas›na efllik edip yardakç›l›k yaparak sürdü.

Devrimci hareketle farkl› kulvarlarda hareket etti¤ini

sürekli dile getiriyor, burjuvaziye fark›n› göstermek

için her f›rsat› kolluyordu. Somut her geliflmede dev-

rimcilerle aras›na mesafe koymay›, ba¤›ms›z politika

oluflturman›n bir gere¤i sayd›. ‘99 fiubat’›nda Abdul-

lah Öcalan’›n emperyalist ABD ve CIA’n›n eliyle ya-

kalanarak Türk faflizmine teslim edildi¤i dönemde,

resmi ve sivil faflistlerce Kürt halk›na karfl› giriflilen

linç sald›r›lar›nda parti binalar›n› kilitleyip “ölü bö-

cek” taklidi yaparak kayboldular ortal›ktan. Avru-

pa’n›n sahte gözyafllar›yla özelefltiri istedi¤i Ermeni

soyk›r›m›, varl›k vergisi, 6-7 Eylül olaylar› gibi ›rkç›-

kafatasç› provokasyonlar› elefltirirken ÖDP, benzer

bir kitlesel linçin efli¤inden dönen Kürtler söz konu-

su oldu¤unda reaksiyoner Türk milliyetçili¤i, ›rkç›l›-

¤› ve flovenizmine ‘sorun ç›karmayarak’ soldan des-

tek verdi.

Devrimci de¤erlerle h›zla kopufltu; faflizmin infaz

mangalar› iflkencede, sokakta, evde devrimcileri kat-

lederken üç maymunu oynad›. Devrimci direnifl ve

mücadelelere, özellikle devrimci fliddet eylemlerine

burjuva medyadan önce, kendileri ‘teflhir’ etti. Ceza-

evlerinde yaflanan toplu katliamlarda ve Ölüm Oru-

cunda flehit düflenlere, “Bize mi sordunuz da Ölüm

Orucuna gittiniz” diyebildi. Devrim flehitlerine karfl›

insani duyarl›l›k bile gösteremedi... En son 19 Aral›k

katliam› ve süren Ölüm Oruçlar›na karfl› ald›¤› tu-

tum, ÖDP’nin, tutarl› demokrat ve insan haklar› sa-

vunuculu¤u çizgisinden de kopmufl oldu¤unu tescil

etti. Bu noktadan sonra ÖDP, içinde k›r›nt› düzeyin-

de tafl›d›¤› ilerici potansiyeli geri dönüflsüz biçimde

tüketmifl oldu¤unu öncelikle sermaye oligarflisine

kan›tlam›fl oldu... Kendi tercihidir, yolunu ay›r›r;

ama aç›k ki bu çizginin sonu halktan ve devrimden

söylem düzeyinde dahi kalmamacas›na kopmak,

burjuva kampa yamanmakt›r. On y›ll›k ÖDP tarihi-

nin devrimcilere mesafeli durmas›, hatta yer yer düfl-

manca tutumlar gelifltirmesi ne kazand›rm›flt›r ona?

‹flte, ayn› zamanda kongre delegesi olan DY önderli-

¤inden fiili ÖDP önderli¤ine siyasette endam› bilinen

zat›n nihai saptamas›: “Durum hakikaten vahimdi!”

DDaa¤¤››llmmaakk  iiççiinn  BBiirrlliikk  mmii,,  ““UUmmuutt””  mmuu,,
TTüükkeenniiflfl  mmii??

Büyük iddialarla ç›km›flt› ortaya! Komünistlerin

Birli¤i hedefiyle yola ç›k›p, Marksist Leninistlerin

dört komünist örgütü birlefltirerek Marksist Leninist

teoriye ba¤l› illegal zeminde bir komünist parti kur-

mufl olmalar›n› görmezden gelerek, “Olmaz› gerçek-

lefltirdik, birçok ak›m›n bir araya gelmesiyle ÖDP’yi

kurduk” diyebilmifltir. On y›ll›k tarih ise baflka bir

fley anlat›yor; ÖDP, güçleri birlefltiren de¤il, da¤›tan

bir parti olmufltur. Parti, en genel ve öz olarak irade

ve eylem birli¤i demektir. ÖDP’yi oluflturan ak›mla-

r›n bir araya gelifli “yan yana geliflti”, bir tür koalis-

yondu, h›zla miad›n› doldurdu, hakikate döndü. DY
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gelene¤i, geride kalan iradesi-

ni teslim etmifl (nefesini teslim

etmifl diye de okunabilir!) bir-

kaç flahsiyetle birlikte ÖDP’yi

yeniden kurmaktan söz ediyor

flimdi.

“Solun dünya ölçe¤inde

yaflad›¤› krize cevap aray›fl›n›n

bir parças› olarak kurulan Öz-

gürlük ve Dayan›flma Partisi

de bu infla sürecinde –solun

yeniden inflas› kastediliyor,

bn.- Özgürlükçü Sosyalizm

perspektifiyle önemli katk›-
lar sunmufl, ancak son dö-

nemde dünyada küreselleflme

karfl›t› hareketlerde yaflanan

çekilmeye benzer bir çekilme
ve içe kapanma yaflamaya

bafllam›flt›r.” (abç) (Öykü PO-

LAT 05.02.05)

Sözcüklerle oynaman›n ya-

rar› yok! Gerçek, söylenenler-

den her zaman daha devrimci-

dir. ÖDP, “solun dünya ölçe-

¤inde yaflad›¤› krize cevap aray›fl›n›n bir parças› ola-

rak” kurulmam›flt›r. Siyasal-örgütsel yan›n› yukar›da

özetlemifltik, ÖDP, revizyonizmin iflas›n›n ve o gün-

kü koflullarda sosyalist ve sosyalizan hareketlerin

ideolojik krizinden do¤mufltur. Aç›kt›r ki, her kriz

devrimci patlamalara yol açmaz, bazen içe do¤ru

patlar. Patlama, h›zl› yanma demektir. H›zl› yanma,

içerdeki enerjiyi, yan› oksijeni bir anda yok eder.

ÖDP’nin yaflad›¤› budur. ÖDP, içe patlama ile

DY’den kalan son oksijeni de yakm›fl, yaflam enerjisi-

ni tüketmifltir.

ÖDP’nin “çekilme ve içe kapanma” diye yumu-

flat›lan yaflam fonksiyonlar›n›n durma nedeni,

“küreselleflme karfl›t› hareketlerde yaflanan çekil-

me” de¤ildir. Bir yandan “solun dünya ölçe¤inde

yeniden infla edilmesinin parças›” diye bir illiyet

ba¤› kuracaks›n›z, di¤er yandan iddia edilenin ak-

sine küreselleflme karfl›t› hareketin yay›lmas› ve

yer yer radikalleflmesine karfl›n s›rf ÖDP’nin tüke-

niflini d›fl olgulara ba¤lamak için gerçe¤i çarp›ta-

caks›n›z. “Özgürlükçü Sosyalizm perspektifini

Türkiye siyasi hayat›nda var etmeye bafllam›fl, an-

cak bu durum özellikle küreselleflme sürecinin
etkilerinin ve dönüflümüne yan›t üretileme-
yince kaybolarak ÖDP kabu¤una çekilmifltir.

Kabu¤a çekilme hali etkisiz-

li¤i getirse de bu, potansi-
yel kayb› ve yok olma an-
lam›na gelmemektedir.

ÖDP’nin dipten ve derin-
den geldi¤i söylenemese
de, Türkiye’de sol siyaset

ulusalc›l›k-vatanseverlik te-

melinde belirlenirken, emek

eksenli, ulusalc›l›¤›n dar s›-

n›rlar›na s›k›flmayan özgür-

lükçü bir perspektifin hayata

geçirilmesi noktas›nda umut
vaat etmektedir. Bu anlam-

da ÖDP, özgürlükçü siyase-

tin merkezini iflgal etmeye
devam etmektedir.” (abç)

(Öykü POLAT 05.02.05)

ÖDP’nin ifli çok zor! Öy-

kü Polat’›n ifli daha da zor!

Bir yandan gerçekler ac› ac›

söyletirken, bir yandan ‘an-

cak’larla, ‘ama’larla ÖDP’nin

hala (evet hala!) umut vaat

ediyor oldu¤unu umut edi-

yor! Asl›nda yukar›da söyledikleriyle Öykü Polat,

ÖDP’nin bitiflini kabulleniyor. Son cümlelerinin

bir inand›r›c›l›¤› yok, “adettendir”, söylenir!

Ergülen TOP, daha dikkatli, daha derinden ana-

lizler yap›yor. “ÖDP’nin kuruldu¤u dönem ile bu-

gün aras›nda bir fark var. Sosyalizmin yenilgisi dö-

neminde kurulduk. O dönemdeki tart›flmalar ve

hassasiyetler farkl›yd›. Bugün dünya çap›nda kapi-

talizme karfl› bir aray›fl sürüyor. Antikapitalist mü-

cadele dünya çap›nda büyüyor. Sol hareketler geli-

fliyor. –ÖDP neden geliflmiyor?! bn.- Küresel adalet

hareketleri her ülkede mevzi kazan›yor. O nedenle

bugün, solun ve ÖDP’nin büyüyebilece¤i nesnel or-

tam daha elveriflli.” (Ergülen TOP 27.01.05)

Bu düflünceler kongre öncesi ÖDP Genel Baflkan

Yard›mc›s› Alper TAfi ile yap›lan röportajda dile ge-

tiriliyor. E. Top’un yaz›s›na ileride tekrar dönece¤iz,

burada Ö. Polat’›n ÖDP’nin tükenifline dair gerekçe-

lerini elinden ald›¤›n› sergilemekle yetinelim flimdi-

lik. Yine de bir noktay› atlamamak gerekti¤ini söyle-

meliyiz: Kongre haz›rl›k aflamas›nda delegelere bir

tür mesaj anlam› tafl›yan yaz›-röportaj (E. TOP),

kongre sonras› ortaya ç›kan manzara karfl›s›nda du-

rumu kurtaracak gerekçe bulmada zorlanan ruh ha-

line (Öykü Polat) bir fayda sa¤lamam›fl.
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ÖDP’nin “çekilme ve içe
kapanma” diye yumuflat›lan

yaflam fonksiyonlar›n›n
durma nedeni, “küreselleflme
karfl›t› hareketlerde yaflanan
çekilme” de¤ildir. Bir yandan

“solun dünya ölçe¤inde
yeniden infla edilmesinin

parças›” diye bir illiyet ba¤›
kuracaks›n›z, di¤er yandan
iddia edilenin aksine küre-
selleflme karfl›t› hareketin

yay›lmas› ve yer yer
radikalleflmesine karfl›n s›rf
ÖDP’nin tükeniflini d›fl olgu-
lara ba¤lamak için gerçe¤i

çarp›tacaks›n›z.



AAyyiinneessii  ‹‹flflttiirr  KKiiflfliinniinn

ÖDP, malumun ilan› ile birlikte yeni bir rota çiz-

mifl 4. Kongrede, bir yeniden yap›lanma hedefi koy-

mufl önüne. Bir geçmifl muhasebesi yok, özelefltiri

yok, hesaplaflma yok! 80 sonras› 15 y›l› bulan örgüt-

süzlü¤ün ard›ndan “beklememize de¤di” bab›nda

ÖDP’nin kurulufluna sar›ld›lar. Bir on y›l daha geçti,

ortada kocaman bir hiç! Toplumda 25 y›ll›k baflar›-

s›zl›k ve bitiflin tarihidir bu! 25 y›lda nereden nereye

geldiniz? 25 y›lda Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da bir

devrim bafllad›-yenildi, antifaflist kitle hareketi yük-

seldi-geriledi, devrimci partiler güçlendi-zay›flad›,

devrim mücadelesi aral›ks›z can bedeli sürdü mevzi-

ler kazan›ld›-kaybedildi, lokal dönemsel baflar›lar el-

de edildi, siyasal özgürlük ve demokrasi mücadele-

sinde mevzi mevzi direnerek bugüne geldi toplumsal

muhalefet... Kopenhag Kriterleri diye Türk faflizmi-

nin yerine getirmek zorunda kald›¤› yasal baz› dü-

zenlemelerin arkas›nda, yürütülen bu mücadelenin

ulusal/uluslararas› düzeyde yaratt›¤› büyük bas›nç

vard›r. AB’nin demokrasi severli¤i ya da Türk ege-

menlerinin Bat› hayranl›¤› de¤ildir bu de¤iflimi zorla-

yan... Siz ne yapt›n›z, neresinde durdunuz, katk›n›z

ne oldu geçen 25 y›lda? “Durum hakikaten vahim!”

25 y›l sonra m› farkettiniz vahameti! 25 y›ll›k siyasal

sefaletten sonra bu halk niye itibar etsin size? “Bize

flimdilik kulak vermeyen halk›m›z›n da can› sa¤ ol-

sun” diye halka sitem eden zata, “Bu yaz›y› ‘solculuk

ad›na’ hangi yüzle yazabildin” diye, bu halk›n as›l sa-

na/size sormas› gerekmiyor mu? Bu ne yüzsüzlük!

“Kendisini sosyal demokrat olarak tan›mlayan

baflta CHP olmak üzere di¤er partiler, sosyal haklar

ve demokratikleflme konusunda emekten, toplum-

dan yana bir tav›r almak yerine milliyetçi, statükocu

ve piyasac› bir çizgiyi benimsiyorlar. Sosyal demok-

rasideki bu gerileme ve kimlik yitimi süreci, k›s›r li-

derlik ve rant kavgalar›na yol aç›yor. Sosyalist solun

bir kesimi de milliyetçi ve statükocu pozisyonlara

savruluyor. Bu da solun bir seçenek olarak kendisini

yeniden infla etmesinin önünde engel oluflturuyor.

“Bu süreç, emek örgütleri baflta olmak üzere top-

lumsal muhalefeti de etkilemekte, zaten var olan da-

¤›n›kl›¤› daha da art›rmaktad›r. Sürece uzun vadeli

ç›karlar› aç›s›ndan müdahale etmek yerine, neolibe-

ral politikalar karfl›s›nda gündelik savrulmayla s›n›r-

l› bir müdahale sürecine savrulmalar›na neden olu-

yor.” (4. Kongre Sonuç Bildirgesi)

Okur “bu süreçte” ÖDP’nin rolünün ne oldu¤unu

bulamaz, yoktur çünkü. CHP’den “emekten, top-

lumdan yana tav›r” almas›n› bekler, göremeyince

CHP’yi suçlar. “Sosyal demokrasideki gerileme ve

kimlik yitimi”nden söz etti¤ine göre, Türkiye’deki

sosyal demokrat partilerden bir zamanlar ilerleme-

den, emekten, toplumdan, demokratikleflmeden vb.

yana olduklar› sonucu ç›k›yor. Onlar ÖDP’yi de ge-

riye (mi?) çekmifl oluyorlar. “Sosyalist solun bir kesi-

mi milliyetçi ve statükocu pozisyona savruluyor”

derken, akl›m›za ilk gelen karfl›devrimci ‹P ve sosyal

floven TKP oluyor. Bunlar›n toplumsal muhalefet

üzerindeki etkileri nedir ki, solun bir seçenek olarak

kendisini yeniden infla etmesinin önünde engel olufl-

tursunlar. Kald› ki her iki partiyi toplasak etki düzey-

leri kendi kulvarlar› ile s›n›rl›d›r. Niye bu kadar abar-

t›l› rol biçiliyor o halde?

“Emek örgütlerinin uzun vadeli ç›karlar› yerine,

gündelik savrulmayla s›n›rl›” kalmalar›ndan ÖDP ki-

mi sorumlu tutabilir?

90’lar›n bafl›ndan itibaren az çok istikrarl›, zaman

zaman militan ç›k›fllarla bugüne kesintisiz gelen

emekçi memur hareketinin bugünkü güçten düfl-

müfl, kitlesine yabanc›laflm›fl, günden güne üye kay-

beden KESK, hangi “uzun vadeli ç›karlara” dönük

politikan›n ürünüdür? Kitle sendikac›l›¤› söylemiyle

hareketi dar sendikal s›n›rlara hapseden kimdir?

Emekçi memur kitlesinin afla¤›dan zorlamas› duru-

munda bile hareketi geri çekmek için elindeki ola-

naklar› devreye sokan, KESK içindeki ÖDP’liler de¤il

mi? Fiili meflru mücadele ile kazan›lan mevziler ve

meflru eylem çizgisi, icazetli çizgiye teslim edilmedi

mi? Son aylarda yeniden gündemleflen E¤itim-Sen

tüzü¤ündeki “anadilde e¤itim hakk›n› savunur” ge-
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rekçesiyle sendikan›n kapat›l-

mas› ilk gündeme geldi¤inde

ÖDP, bu zeminde direnmek

ve anadilde e¤itimin bir hak

oldu¤unu savunmak yerine,

tüzü¤ü de¤ifltirme önerisi

yapmad› m›? (Bu icazetçi-tes-

limiyetçi öneriye karfl› sendi-

ka bünyesinde bulunan yurt-

sever ve devrimci e¤itim

emekçilerinin anadilde e¤itim

hakk›n› kararl›l›kla savunma-

lar› ÖDP’ye sosyal floven çiz-

gide geri ad›m att›r›rken, hak-

l› ve meflru direniflle rejime de

geri ad›m att›rd›lar). Kurulu-

flunda en a¤›r bedeli göze alan

ilerici-devrimci memurlar,

ÖDP’nin çabalar›yla yönetim-

lerden d›fllanmad› m›? Genel

kurullarda ÖDP’nin ittifak

anlay›fl›yla flimdi yak›nl›¤›

CHP’li, ‹P’li düzen içi, hatta

karfl› devrimci anlay›fllarla

devrimci ve ilericilerin tasfi-

yesinde ortaklaflm›yor muydu? Emekçi memur hare-

ketini uzun vadeli ç›karlar› için mücadeleye seferber

edecek politik kuvvetler CHP’liler, ‹P’liler miydi;

devrimci, ilerici, demokratlar m›yd›? “Uzun vadeli

ç›karlar”, ekonomik-demokratik taleplerin politik ta-

leplerle birleflmesini gerektirmez mi? Kitle hareketi-

nin politikleflmesini engellemeye dönük sendikal

çizginin bugün ortadaki tablodan flikayet etmesi de-

¤il, “övünmesi” gerekmez mi? Parti olarak politik ref-

leksi gösteremeyen, anlaml› bir politik ç›k›fl sergile-

yemeyen, politik durufluyla kimlik edinemeyen

ÖDP, varl›¤›n› KESK’e ba¤layarak, onun üzerinden

siyasal-örgütsel yaflam›n› idame ettirmedi mi? ‹flte on

y›ll›k tarih; genel, soyut, afaki tart›flma de¤il, somut

olarak koysunlar ortaya: ‹deolojik olarak ne katt›n›z

sola? Siyasal alanda ne kazand›rd›n›z topluma? Ör-

gütsel alanda yaratt›¤›n›z mevzi var m›? KESK mi?

Geçiniz! Bütün zay›fl›k ve zaaflar›na karfl›n KESK, si-

ze ra¤men emekçi memurlar›n ekonomik-demokra-

tik mevzisi olarak kalmay› baflarabilmifltir!

TToopplluummssaall  HHaarreekkeettlleerr  vvee  ÖÖnnccüüddee
SSoommuuttllaaflflaann  PPoolliittiikk  ‹‹rraaddee  SSoorruunnuu

“Bugün sosyalist hareket aç›s›ndan en önemli so-

runu, ciddi bir toplumsal muhalefet hareketinin ya-

rat›lamamas›nda görür ve top-

lumsal-siyasal mücadele bü-

tünlü¤ünü gözeterek toplum-

sal muhalefeti afla¤›dan yukar›-

ya yeniden infla etmeyi ve top-

lumsal hareketler yaratmay›

hedefler.” (Sonuç Bildirgesi)

Toplumsal muhalefet hare-

ketleri, onunla iliflkilenme ça-

bas› içine giren hemen her si-

yasal yap›y› güçlendirir. Genel

bir olgudur bu ve politikan›n

alfabesidir, kendili¤inden kitle

hareketi iflçi s›n›f› merkezli ol-

sun, küçük üretici veya esnaf

merkezli olsun, emekçi memur

ya da gençlik merkezli olsun,

demokrat partilerden refor-

mistlere, yasal partilerden ille-

gal devrimci partilere kadar

de¤iflik tandansta siyasi yap›la-

r›n yönlendiricili¤ine aç›kt›r.

Devrimci hareketin a¤›rl›kl›

olarak 80 sonras› döneme dair

yapt›¤› tespitler, toplumsal

muhalefet ya da daha net ifade edersek, kitle hareke-

tinin ilerili¤inin avantaj-dezavantajlar› tart›flmalar›

yeni de¤ildir. Bu tespitin ÖDP bak›m›ndan anlam›

ise politik iddia sahibi bir partinin, kitle hareketiyle

iliflkilenmenin zorunlulu¤unu “keflfetmifl” olmas›yla

s›n›rl›d›r. Sonuç Bildirgesinde “toplumsal-siyasal

mücadele bütünlü¤ü gözetme” vurgusuna karfl›n

ÖDP’nin kitle hareketlerinin politiklefltirilmesi görüfl

aç›s›n› benimsemifl olabilece¤i konusunda iyimser

olam›yoruz. Solculuk ad›na sol olan, militan olan ne

varsa ona savafl açan bir ÖDP tarihi var ortada. ÖDP

tarz› siyaset, siyasetsiz solculuk, solcu olmayan bir si-

yasettir; solun siyasetten tasfiyesidir. Solculuk yap-

madan toplumsal muhalefet hareketi yaratman›n bir

formülü yoktur, ÖDP’nin de solculuk yapmaya niye-

ti ve takad›!

Son y›llarda (90’lar›n bafllar›na kadar uzat›labilir)

belli talepler üzerinden veya belli gündemlere odak-

lanan toplumsal ve/veya kitle hareketlerinin karakte-

ri özgündür.

Kendili¤inden kitle hareketlerinin patlama aral›k-

lar› giderek aç›lm›fl, s›kl›¤› azalm›fl, kitle taban› daral-

m›fl, militan karakteri afl›nm›flt›r. Devrimci, ilerici ha-

reketi (ilerici, reformist, yasal partileri de katabiliriz)

besleyecek, güç katacak, sponton çizgiden saptanm›fl
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Sonuç Bildirgesinde
“toplumsal-siyasal

mücadele bütünlü¤ü
gözetme” vurgusuna karfl›n
ÖDP’nin kitle hareketlerinin

politiklefltirilmesi görüfl
aç›s›n› benimsemifl ola-

bilece¤i konusunda iyimser
olam›yoruz. Solculuk ad›na

sol olan, militan olan ne
varsa ona savafl açan bir

ÖDP tarihi var ortada. ÖDP
tarz› siyaset, siyasetsiz sol-
culuk, solcu olmayan bir
siyasettir; solun siyasetten

tasfiyesidir. 



hedeflere yönlendirilecek türden hareketler tarihe

karfl›t›. Nesnel koflullar›n bütün elverifllili¤ine, po-

tansiyel olanaklar›n›n cezbedici birikimine karfl›n

sendikalar güç kaybediyor, demokratik kitle örgütle-

ri hedef kitlesinin geniflli¤ine ra¤men taban bulam›-

yor. Yasal partiler örgütlenmesinin önündeki engel-

lerin önemli ölçüde kalkm›fl olmas›na karfl›n güç ola-

m›yor, kitleselleflemiyorlar. Yoksullu¤un-açl›¤›n kit-

lesel boyutlarda oldu¤u bir co¤rafyada yoksulluk

karfl›t› bir hareket geliflemiyor, iflsizli¤in kronik kitle-

sel boyutlara ulaflt›¤› koflullarda iflsizlik karfl›t› bir ha-

reket –baz› c›l›z giriflimlere ra¤men- geliflmiyor. Ör-

gütsüz iflçiler aras›nda sendikal örgütlenme aray›fl ve

giriflimleri dahi tekil örnekler olarak kal›yor. ‹ç siya-

sal koflullar›n yan›nda uluslararas› gündemlerde de

ayn› sonuçla karfl›lafl›r›z. Emperyalist küreselleflme

karfl›t› hareketin Avrupa ve baz› baflka ülkelerde yüz-

binlerle an›l›rken, co¤rafyam›zda yank›s›n› bulma-

mas› tipiktir. Emperyalist savafl karfl›tl›¤›nda yüzbin-

ler aya¤a kalkarken, bizde en iyi ihtimalle birkaç on-

binle s›n›rl› kalmas› önrektir. ABD karfl›tl›¤›n›n

%80’lerde oldu¤u koflullarda, bu tepkinin birkaç

yüzbinle meydanlara yans›mamas›n›n yan›t› da ayn›-

d›r. Kitle hareketinin karakteri yeniden tan›mlanma-

y› gerektiriyor art›k. Siyasal koflullar›n bask›lanmas›-

n›n yan›nda, tarihsel seyriyle birlikte irdelenmeyi

hak eden bir olgu haline gelmifltir.

Sonuç fludur: politik bir iddia sahibiyseniz, önce-

likle ve esas olarak kendi imkanlar›n›zla, ama en bafl-

ta bir politik irade sergileyerek ancak kitlelerle bulu-

flabilir ve seferber edebilirsiniz. ‹radi müdahale kav-

ram› dünle k›yaslanmayacak düzeyde belirleyici du-

ruma gelmifltir verili koflullarda. Bu, özne olmak de-

mektir. Ayd›nlatan, bilinçlendiren, uyaran, sarsan,

örgütleyen ve harekete geçiren irade demektir. Do-

¤ald›r ki, kitleye bilincin d›flar›dan tafl›nmas› anlam›-

na gelir bu, üstelik bilinç tafl›mayla s›n›rland›rmaz

kendisini, hedef gösterir ve harekete geçer.

“ÖDP’yi toplumsal hareketin içerisinde yeniden

kuraca¤›z” diyor Alper TAfi, Ergülen TOP’la röporta-

j›nda. Kongre öncesi ifade edilen bu düflünceler, So-

nuç Bildirgesinde ayn› anlama gelmek üzere “top-

lumsal muhalefeti afla¤›dan yukar›ya yeniden infla et-

meyi ve toplumsal hareketler yaratmay› hedefler” bi-

çiminde karar haline gelmifl. Yukar›da yaz›lan gerek-

liliklere karfl›l›k gelen bir anlam yak›nl›¤› yoktur bu

ifadelerde. Sonuç Bildirgesi, politik özne, ondan da

önemlisi politik öncü misyonu biçmiyor ÖDP’ye.

De¤iflen bir fley yoktur ÖDP’de, ekonomizm, refor-

mizm çizgisinde daha da geriye düflmüfl, siyasal libe-

ralizme gerilemifltir. Kitle çizgisi anlay›fl›ndaki kuy-

rukçuluk, geri bilince seslenme, kendili¤indencilik

hiçbir elefltiri konusu olmam›fl, ayn› kavramlar on y›l

önce nas›l kullan›ld›ysa tekrarlanm›flt›r.

AABB  YYoolluunnddaa  ÖÖDDPP

ÖDP 4. Kongresiyle Avrupa liberalizmine do¤ru

geriye parende atm›fl, Avrupa’ya dönük yüzünü

AB’ci solculuk çizgisiyle derinlefltirmifltir. 2004 y›l›-

n›n gündemine AB tart›flmalar› damgas›n› vurdu.

Türk sermayesinin ana gövdesinin dünyaya aç›lma,

uluslararas› sermayeye entegrasyonunun bir ad›m›

olarak AB’ye girme u¤rafl›nda yedekledi¤i güçlerden

birisi de ÖDP’dir. ÖDP, kuruluflundan bugüne ide-

olojik kimlik bunal›m›, siyasal çizgi tutars›zl›¤›, ör-

gütsel parçal›l›k durumu trajik bitifl noktas›nda efli¤e

gelmifltir. AB’ye Evet, ÖDP’nin gelece¤inde tek

umuttur. Kongre Sonuç Bildirgesinin yans›tt›¤› kada-

r›yla ÖDP’nin yüzünü Avrupa liberalizmine döndü-

¤ü, siyasal örgütsel varl›¤›n› ‘Avrupai’ çizgide yeni-

den tan›mlad›¤› görülüyor. Yeni siyasal zemini tarif

ederken Alper TAfi, “Eme¤in Avrupa’s› Projesi, Avru-

pa’daki sosyalist, ekolojist, savafl karfl›t›, feminist

güçlerle birlikte infla eden; Avrupa Birli¤i müzakere

sürecini bir mücadele süreci olarak tasarlayan ve bu

talepleri dillendiren bir ÖDP görece¤iz” diyor. Kong-

rede yeniden baflkan seçilen Hayr› Kozano¤lu da,

“ÖDP, Eme¤in Avrupa’s›n›, sosyal bir Avrupa’y› sa-

vunurken enternasyonalist anlay›fl›n› Avrupa antika-

pitalist sol partileri ve Avrupa Sol Partisi ile birlikte

somutluyor” diyerek, yeni yol arkadafllar›n›n isimle-

rini de veriyor.

Küreselleflme karfl›t› hareketle savafl karfl›t› hare-

ket, dinamikleri hemen hemen ayn› olsa da, topla-

m›nda Avrupa’n›n en güçlü kitlesel hareketleri duru-

mundad›r. Her iki hareketin somut geliflmelere gün-

cel olarak müdahale etmede uluslararas› mekaniz-

malar› da mevcut. IMF, DTÖ, DB, G-8, G-20 gibi

emperyalist sermaye kurumlar› ve BM, NATO,

OECD gibi siyasi, askeri kurumlar›n toplant›lar› ve

kararlar›na karfl› bu mekanizmalar› arac›l›¤›yla gös-

terdi¤i refleksler önemli bir bas›nç oluflturmay› ba-

flarmaktad›r. DSF, ASF ve di¤er baz› uluslararas› ka-

t›l›mlarla örgütlenen periyodik ya da gündemsel top-

lant›larda giderek hedef belirleme, yön tayini sorun-

lar› daha fazla tart›fl›lmakta, ‘Baflka bir dünya müm-

kün’ aray›fl›, yan›t›n› sosyalizm ça¤r›s›yla giderek ge-

niflleyen kat›l›mla somutlamakta. A¤›rl›kl› olarak Av-

rupa merkezli süren tart›flmalara Türkiye Devrimci

Hareketi Avrupa’daki örgütlülükleri ile s›n›rl› kat›-
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l›mlarla yetiniyor. Ülke için-

den güçlü kat›l›mlar›n sa¤lan-

mas› ise bir dizi nedenle sa¤la-

namamakta.

ÖDP’nin Kongre kararla-

r›yla birlikte siyasetini bu ha-

reketlere odaklayaca¤› ve

program›n›n merkezine de

bunlar› koyaca¤› anlafl›l›yor.

DY gelene¤inden itibaren son

25 y›ll›k tarihte ÖDP’nin ör-

gütlü kitlelerini seferber ede-

rek geliflmesinde rol oynad›¤›

bir toplumsal muhalefet ve

toplumsal hareket örne¤i yok-

tur. (28 fiubat sürecindeki ‘Ne

Refahyol, Ne Haz›rol’ eylemle-

ri somut bir hedefe ba¤lanma-

d›¤›, kitlesine bir seçenek sun-

mad›¤› için, hatta bilinçli ola-

rak MGK rejimi üzerine yürü-

me kararl›l›¤›n› boflaltt›¤› için

ne ÖDP taban›nda, ne hedef

kitlesinde bir bilinç aç›kl›¤›

yaratm›fl, oportünist muhale-

fet görüntüsünü aflamam›flt›r. Susurluk sürecinde ise

kontrgerilla devletinin aç›¤a ç›kan çürümüfllü¤üne

büyük tepki gösteren haz›r bir kitle olmas›na karfl›n

ÖDP, bu tepkinin içeri¤ini boflalt›c› süpürme, y›ka-

ma gibi medyatik flovlarla yetinmifltir. Ayn› dönem-

de ‘ayd›nl›k için bir dakika karanl›k’ eylemleri ve bu

çerçevede gerçeklefltirilen gösterilerde devrimci ha-

reketlerin kontrgerilla devletinden hesap sorma ka-

rarl›l›¤› ile ÖDP’nin siyasetsiz, içeriksiz flovlar›, med-

yada kendinden söz ettirme çabalar› haf›zalardad›r).

ÖDP, kendi d›fl›nda geliflen hareketlere ya seyirci

kal›r, küçümser, karfl› ç›kar ya da geriye çekmek, yö-

nünü sapt›rmak için dahil olur. Bu rolünü ise esas

olarak örgütlü oldu¤u emekçi memur hareketi üze-

rinde oynar. Haz›r geliflen bir hareket varsa, medya-

tik flov f›rsat› olursa, ÖDP mutlaka vard›r o hareket

içinde. Yeni dalga olarak geliflen küreselleflme karfl›t›

hareket bu anlamda ÖDP için can simididir. Kendi-

sini yeniden infla edece¤i toplumsal hareketin adresi

buras›d›r.

Savafl karfl›t› hareket görece konjonktürel bir ka-

rakter tafl›yor, dönemsel refleks göstererek harekete

kat›lmas›n›n as›l amac› sonradan ortaya ç›kt›. Genifl

bir bileflimle kurulan Emperyalist Savafl Karfl›t› Bir-

lik’ten ayr›lmas›n›n gerekçesi kimseyi ikna etmemifl-

tir. Irak’ta Saddam’›n yenilgi-

sinden sonra savafl›n sona er-

di¤i, Birlik’in ifllevini tamam-

lad›¤›, da¤›lmas› gerekti¤i sav-

lar›na karfl›l›k savafl›n iflgale

dönüflerek sürdü¤ü koflullar-

da birli¤in Emperyalist Savafl

ve ‹flgal Karfl›t› Birlik olarak

sürmesi önerilerini reddede-

rek ayr›lmas›, ama hemen ar-

d›ndan baz› ayd›n ve sanatç›-

lar› da yedekleyerek BAK ya-

p›lanmas›yla (Bar›fl ve Adalet

Koalisyonu) süreci yaln›z sür-

dürmeyi tercih etmesi, Türki-

ye’de oluflturulan BAK’›n Kü-

resel Bar›fl ve Adalet Koalisyo-

nu’nun bir aya¤› oldu¤u düflü-

nüldü¤ünde, birlikte yürü-

mek istedi¤i kuvvetler hakk›n-

da bir fikir vermektedir. Bu-

gün kongre karar› haline gelen

Avrupa Birlikçi çizginin bafl-

lang›c› bu ad›mlarla at›lm›flt›r.

HHaannggii  AAvvrruuppaa  iillee  NNaass››ll  BBiirr  AAvvrruuppaa  BBiirrllii¤¤ii

“Eme¤in Avrupa’s› perspektifiyle bugünkü ser-

maye hegemonyas›na dayal› birlik projesini redde-

der, Avrupa’n›n mevcut bütünleflme sürecini neoli-

beral bir yeniden yap›lanma projesi olarak görür ve

Avrupa’n›n devrimci dönüflümünden yana tav›r ko-

yar. (...) AB uyum sürecinin tüm gündemine emek-

çiler ve ezilenler ad›na müdahaleyi ertelenemez bir

görev olarak önüne koyar.” (Sonuç Bildirgesi)

Avrupa Birli¤i’nin aç›k bir tan›m› yoktur burada.

AB kimin, neyin birli¤idir? Tekellerin birli¤i midir?

Emperyalist bir birlik midir? “Sermaye hegemonyas›-

na dayal› birlik projesini reddeder” demenin bir an-

lam› yoktur! AB’de bir hegemonya mücadelesi var-

d›r, ama bu ÖDP’nin sand›¤› gibi bir yan›nda serma-

yenin, bir yan›nda eme¤in durdu¤u bir hegemonya

mücadelesi de¤ildir. Gerçek anlamda eme¤in Avru-

pa’s›, AB hegemonya mücadelesi ve tart›flmas› d›fl›n-

dad›r. Tekeller aras›, emperyalistler aras› bir hege-

monya mücadelesi vard›r AB’de. “Avrupa’n›n mevcut

bütünleflme sürecini neoliberal bir yeniden yap›lan-

ma projesi olarak görür.” ÖDP, Avrupa Birli¤i’ni ku-

ruluflundan itibaren geldi¤i gibi ekonomik bir birlik

olarak görüyor, elefltirdi¤i yanlar da sermaye hege-
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Türk sermayesinin ana
gövdesinin dünyaya aç›lma,
uluslararas› sermayeye ente-

grasyonunun bir ad›m› olarak
AB’ye girme u¤rafl›nda

yedekledi¤i güçlerden birisi
de ÖDP’dir. ÖDP,

kuruluflundan bugüne ideolo-
jik kimlik bunal›m›, siyasal
çizgi tutars›zl›¤›, örgütsel

parçal›l›k durumu trajik bitifl
noktas›nda efli¤e gelmifltir.

AB’ye Evet, ÖDP’nin
gelece¤inde tek umuttur.



monyas›d›r, neoliberal yeniden yap›lanmad›r... 50’li

y›llarda demir ve çelik tröstleri birli¤inden AET’ye,

oradan AB’ye ekonomik birlikten siyasal birlik afla-

mas›na gelmifltir Avrupa. Bugün yeni üyeliklerle bir-

likte AB’nin genifllemesi ekonomik-siyasi çerçevede

tart›fl›l›rken, AB içi tart›flmalarda ise siyasi çerçeve

öne ç›kmaktad›r. ÖDP’nin açmazlar›ndan birisi bu-

dur, ancak tutars›zl›¤› göze almaktan baflka çaresi

de yoktur. ÖDP, Avrupa entegrasyonunun AB içi

perspektifiyle ele al›yor, kendini AB içi parti olarak

görüyor. Buna ra¤men AB’nin siyasi tan›m›ndan

özenle ve ›srarla kaç›n›yor. Avrupa merkezli karar-

larla flekillenen Sonuç Bildirgesi’nin hiçbir yerinde

AB’nin siyasi tan›m›na rastlayamazs›n›z.

“Avrupa’n›n devrimci dönüflümünden yana tav›r

koymak”, içeri¤i olmayan bofl sözlerdir. AB’de ser-

maye hegemonyas›na neoliberal yeniden yap›lanma-

ya karfl› ç›kman›n “devrimci dönüflümle bir ilgisi

yoktur. T›pk› “kapitalist küreselleflmeye” karfl› ç›k-

man›n “antikapitalist ideolojik-politik hatt›n ad›” ile

bir ilgisinin olmad›¤› gibi. AB, sermayenin Avrupa’s›

ile eme¤in Avrupa’s›n›n hegemonya mücadelesi yü-

rüttükleri bir siyasal-ekonomik platform de¤ildir.

Gerçekten eme¤in Avrupa’s›n› savunuyor ve bunda

ciddi ve samimi iseniz, sermayenin birli¤i olan AB’ye

karfl› ç›kmakla ifle bafllamak zorundas›n›z. Yoksa,

“Avrupa’n›n devrimci dönüflümünden”, AB’yi dev-

rimcilefltirece¤inizi mi kastetmek istiyorsunuz?! Av-

rupa emperyalistleri siyasi-ekonomik birli¤e bugün

ihtiyaç duyuyorlarsa AB vard›r, yar›n ç›karlar› birle-

flik bir ‘Avrupa Devleti’ni gerektirirse onu da kurar-

lar. Eme¤in Avrupa’s› ise emperyalist birli¤e eme¤in

birli¤ini temsil edecek yap›lanmalarla karfl› koyabilir

ancak. Bugüne kadarki s›n›f mücadelesinin ortaya ç›-

kard›¤› mücadele araçlar› içerisinde eme¤in birli¤ini

uluslararas› en ileri düzeyde Enternasyonaller temsil

etmifltir. ÖDP kendini enternasyonalist olarak tan›m-

l›yor, ama bir enternasyonal iflçi birli¤i ya da ad›

önemli de¤il, eme¤in uluslararas› birli¤i rolünü oy-

nayacak bir direnifl ve mücadele mevzisi oluflturma

görüfl aç›s› koymuyor ortaya. “Kapitalist küresellefl-

meye karfl› mücadelenin ancak yerel, bölgesel ve kü-

resel ölçekteki mücadele ve direnifllerin birbirini ta-

mamlamas› ile gerçekleflebilece¤ini savunur.” (Sonuç

Bildirgesi) Yine söz kalabal›¤›! Hangi araçlarla, hangi

yoldan, nas›l bir mücadele ve direniflin yan›t› yoktur.

Sözü edilen “direnifl ve mücadelenin” birbirini ta-

mamlayaca¤› platform Avrupa Parlamentosu, buraya

girmenin arac› da Avrupa Sol Partisi’dir. “Eme¤in Av-

rupa’s› mücadelesiyle Eme¤in Türkiye’si mücadelesi-

ni, baflka bir dünya için verilen mücadelenin ayr›l-

maz parças› olarak görür. Bu ba¤lamda Avrupa Anti-

kapitalist Partiler Konferans› ve Avrupa Sol Partisi

üyesi dost devrimci güçlerle ortak mücadele ve daya-

n›flmay› hedefler.” (Sonuç Bildirgesi) Avrupa Sol Par-

tisinin bileflimi, niteli¤i, ‘program› reddeden progra-

m›n›n’ içeri¤i, bir araya gelifl amac›, hedefleri vs. kufl-

kusuz baflka bir yaz›n›n konusu olmal›d›r. Yaln›zca

yukar›da sözünü etti¤imiz anlamda bir birlik olmad›-

¤›n›, eme¤in Avrupa’s› için eme¤in uluslararas› birli-

¤i gibi bir rol-ifllev yüklenmedi¤ini, amac›n›n Avru-

pa Parlamentosu’nda temsil edilmeyle s›n›rl› oldu¤u-

nu, sosyal demokratlaflan ve karfl› devrimcileflen Eu-

ro-komünistlerin kulübü oldu¤unu, bizim anlad›¤›-

m›z anlamda Avrupa emperyalizmini karfl›s›na ala-

rak ve yine bizim anlad›¤›m›z anlamda eme¤in Avru-

pa’s›n› yaratma diye bir hedefinin olmad›¤›n› belirt-

mekle yetinelim. Avrupa Sol Partisi (ASP), d›flar›dan

partilere kapal› olmamakla birlikte kendisini, AB üye

ve aday ülkelerin her renkten sol partilerinin ve siya-

si örgütlerin –birli¤i olarak de¤il!- “esnek, merkezi

olmayan ortakl›¤›” olarak tan›mlamaktad›r ve ÖDP

bu “ortakl›¤a” gözlemci s›fat› ile ilk ad›m›n› atm›flt›r.

ÖDP iflte bu esnek, merkezi olmayan ortakl›kla bir-

likte “Avrupa’n›n devrimci dönüflümüne” katk›da

bulunacak, “Eme¤in Avrupa’s›n›” yaratacak!

BBMM--AABB  PPllaann  vvee  PPrroojjeelleerriinnddeenn
ÖÖDDPP  PPrrooggrraamm››nnaa

ÖDP’nin “Eme¤in Türkiye’si mücadelesi”, “K›br›s

çözümü”, “Kürt sorununda çözüm önerileri”, “tar›m-

da dönüflüm program›”, “yerel yönetim anlay›fl›”,

“solun yeniden inflas›”, “çeflitli toplumsal kesimlerin

örgütlenme politikas›” ve “toplumsal hareketler ya-

ratma” görüfl aç›s›, Avrupa merkezli siyasete odak-

lanm›flt›r. “Ulusal ya da ulusalc›” çözümlere karfl›

ç›kmak ve “enternasyonalizm” ad›na tüm politikala-

r›n› Avrupa perspektifine ba¤l› olarak yeniden olufl-

turmaktad›r. “ÖDP’yi yeniden kurma” karar›n›n arka

plan›nda AB ile ortaya ç›kan “yeni olanaklar›” de¤er-

lendirme, AB uyum sürecine soldan kat›larak destek

verme durmakta; zay›flayan toplumsal taban›n› ve ifl-

levsizleflen, da¤›lmayla yüz yüze olan örgüt iskeletini

%70 AB taraftar› oldu¤u savlanan faflist ve ceberut

devlet gelene¤ine öfke duyan; siyasal özgürlük ve de-

mokrasi özlemlerini AB’de bulma umudu tafl›yan;

Alevi inanca mensup olup mezhep ayr›mc›l›¤›ndan

kaynakl› inanç özgürlü¤ü ve eflit haklar talebine AB

sayesinde kavuflaca¤›na inanan toplumsal kesimle-

rin; yenilen ama siyasal-ulusal taleplerini geri çeke-
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rek ulusal-kültürel taleplerle ulusal kimli¤ini sömür-

geci rejime dayatan, esas olarak taleplerini AB saye-

sinde edilebilece¤ine inanan Kürt halk›n›n; iflsizlik

ve yoksullu¤un-açl›¤›n çaresizli¤inde k›vrananlar›n

AB kap›s›nda ifl, ekmek, özgürlük bulaca¤›n› düflü-

nen Kürt, Türk ve ezilen di¤er iflçi ve emekçi milyon-

lar›n; genifl orta s›n›f mensubu kitlelerin konumunu

yitirme korkusu olan ya da iyilefltirme beklentisi

içindeki kesimlerin AB taraftarl›¤› rüzgar›yla toparla-

mak, yedeklemek, aya¤a kald›rmak istemektedir.

K›br›s çözümünde “iki toplumlu, iki bölgeli, fe-

derasyona dayal› bar›flç›l bir çözüm”ü ve “K›br›sl›

Türk ve Rum toplumlar›n›n verdi¤i bir arada yafla-

ma” karar›n› destekliyor, savunuyor. Adan›n fiilen ve

resmen bölünmesine yol açan emperyalist devletle-

rin bugün çözüm diye ortaya koyduklar› plan›n ay-

n›s›d›r bu! K›br›s’ta sorun yaln›zca iki halk›n “bir ara-

da bar›fl içinde yaflamas›” de¤ildir. Adan›n her iki ke-

siminin ba¤›ms›zl›k sorunu vard›r ve çözümsüzlü-

¤ün temelinde Ada halklar›n›n nas›l yaflayacaklar›na

ba¤›ms›z iradeleriyle karar verebilme olanaklar›n›n

tan›nmamas›d›r. AB ve ABD emperyalistlerinin BM

eliyle ortaya koyduklar› plan› onaylayan ÖDP, bu

politikas›yla adan›n Yunan ve Türk sömürgecili¤inin

elinden al›n›p bütünüyle AB emperyalistlerinin (ve

ABD’nin) fiili sömürgesi olmas›n› savunmaktad›r.

Kürt sorunu, kuruluflundan itibaren ÖDP’nin en

büyük “bafl a¤r›s›” olmufltur. Genelkurmay ve Türk

›rkç›-flovenizmiyle karfl› karfl›ya gelmeyi göze alama-

m›fl, nesnel olarak flovenizme yedeklenmifl, somut

parti politikalar› ile ise sosyal floven çizgide hareket

etmifltir. Kitlesel katliam, faili meçhuller, gözalt›nda

kay›plar, köy yakmalar, zorla göç ettirmeler vb. Ge-

nelkurmay’›n kirli savafl politikalar› karfl›s›nda, s›ra-

dan tutarl› bir demokrat›n sorumlulu¤unu dahi ser-

gilememifltir. Sosyal floven çizgiden taviz vermekten-

se, partinin bölünmesini göze alm›flt›r. Tek tek tav›r

al›p kopanlar›n d›fl›nda en büyük ve soldan tav›r ala-

rak bölünme, Kürt sorunu ekseninde yaflanm›flt›r

ÖDP’de.

Bugün Kürt sorununun çözümünü “alttan k›s›tl›

ad›mlar›n uygulamaya yans›t›lmas›”, “siyasi genel af”,

“zorunlu göçe tabi tutulanlar›n geri dönme talepleri-

nin gerçeklefltirilmesi ve zararlar›n›n tazmin edilerek

insanca yaflam koflullar›n›n sa¤lanmas›n› savun-

ma”dan ibaret görüyor. Genlerinde tafl›d›¤› sosyal flo-

venizm, Kürt sorununda ÖDP’nin AB resmi politika-

lar›ndan dahi geri noktada olmas›n› koflulland›r›yor.

Tar›mda dönüflüm program› AB’nin aday ülke

olarak Türkiye tar›m›na iliflkin plan›na ba¤l›d›r.

“ÖDP, tar›m alan›nda sermayenin karl›l›k kriterleri-

ne göre de¤il, tar›msal yaflam›n tüm unsurlar›n›, in-

sanlar›, hayvanlar›, topra¤› bir bütün olarak gören,

tar›m› bir yaflam biçimi olarak kabul eden, verimlilik

ve ekolojiyi birlikte ele alan bir tar›m dönüflüm prog-

ram›n› üretir.” (Sonuç Bildirgesi)

Nedir bu “tar›m dönüflüm program›”, somut de-

¤ildir.

‘95’te Gümrük Birli¤inin kabulüyle birlikte “ta-

r›mda ve sanayide uyum ve dönüflüm sorunu” Türk

egemenleri ve AB tekellerinin sürekli gündeminde

oldu. Türkiye’de tar›m, a¤›rl›kl› olarak küçük ve or-

ta ölçekli üreticiler taraf›ndan geri teknoloji ile ger-

çeklefltirilmektedir. Tar›mda istihdam olunan nüfu-

sun k›rsal kesimde yaflayan toplam nüfusa oran› ve

yine tar›mda istihdam edilen nüfusun çal›flabilir top-

lam nüfus içindeki oran›, Avrupa rakamlar›yla ters

orant›l›d›r. Tar›mdan elde edilen GSMH’nin istih-

dam etti¤i nüfusa oran› ile bu istihdam›n ülke GSMH

içinde yaratt›¤› katma de¤er ve GSMH’deki pay› da

Avrupa ile k›yasland›¤›nda büyük farkl›l›klar göster-

mektedir. Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da tar›mla ge-

çinen aile say›s› üç milyondur. Geleneksel aile birey-

lerinin say›s› Avrupa’n›n üzerinde oldu¤u için bu ra-

kam 20-25 milyon aras› bir nüfus anlam›na geliyor.

70 milyon olarak kabul edilirse toplam nüfusun

%35-40’› demektir. %40’l›k nüfusun GSMH’de pay›

son y›llarda %8’e kadar gerilemifltir. Oysa, örne¤in

Fransa, %12’lik tar›msal nüfusla GSMH’de %25’lik

orana sahiptir. Aradaki ters orant› ve uçurum çarp›-

c›d›r. AB tekellerinin hedefi ve Türk egemenlerinin

de itiraz etmedikleri plan, on y›la yay›lan biçimde ra-

kamlar›n AB ölçülerine yaklaflt›r›lmas›d›r. Yani ta-

r›mda %40’l›k nüfus tasfiye edilecek, kademeli ola-

rak önce %25 ve %15’e indirilecek. ‹deal hedef %10!

Efl zamanl› olarak %8’lik üretim pay› önce %15’e ve

sonra da %25’e yükseltilecek. Bu ne anlama geliyor?

Üç milyon aile, yani yaklafl›k 25 milyonluk nüfus, bir

milyon aile ve 8-9 milyonluk nüfusa düflürülecek.

Tar›m›n tasfiyesinin Türk egemenlerini en çok dü-

flündüren yan› buras›d›r. Ortaya ç›kacak 15 milyon-

luk topraks›zlaflt›r›lm›fl, üstelik vas›fs›z nüfusu bü-

yük toplumsal patlamalara yol açmadan nas›l absor-

be edecek? Dü¤üm noktas› buradad›r ve ÖDP’nin

süslü ifadelerle söylemeye çal›flt›¤› “tar›mda dönü-

flüm program›”, bu dü¤üme önerece¤i çözümleri ifa-

de etmektedir. Program nedir, henüz aç›k de¤il, ama

önemli olan tar›m›n tasfiye edilerek Avrupa g›da ve

tar›m tekellerinin elinde toplanmas›n› önsel olarak

benimsemifl olmas›d›r.
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NNaass››ll  BBiirr  SSoorrgguullaammaa,,
NNaass››ll  BBiirr  GGeennççlleeflflmmee??

ÖDP, Kongrede, son on y›-

l›n muhasebesini yapm›yor,

ama yine de bir muhasebeyi

“lütfen” yaparak kongre önce-

si aç›kl›yor. Ama gerçekler öy-

le mi? “Üç Kas›m seçimlerinde

sol dibe vurmufltu, solun ne-

den dibe vurdu¤unu,

ÖDP’nin buradaki baflar›s›zl›-

¤› üzerine çok ciddi tart›flma-

lar yapt›k” diyor Alper TAfi.

Baflar›s›zl›¤›n sorumlusunu da

bulmufllar: “ÖDP gibi, solu

Türkiye’de gelifltirecek hare-

ketler yeterince güçlü de¤il!”

‹flte sorumlu; c›l›z toplumsal

hareketler! Sormazlar m› peki,

siyasi parti olarak sizin görevi-

niz nedir diye? ÖDP-DY gele-

ne¤i ortak tarihi, sorumluluk-

tan kaçma tarihidir. ÖDP-DY

önderli¤i sorumlulu¤u üstlen-

mez, hesap vermez, özelefltiri-

ye gelmez, baflar› varsa kendi-

sine aittir, baflar›s›zl›¤›n so-

rumlusuna ise kurban arar! 3

Kas›m seçimlerinin faturas› o zamanki genel baflkana

kesilmiflti. Ama ÖDP-DY gelene¤ini az çok tan›yan-

lar bilirler ki, genel baflkanl›k ya da MYK, PM sem-

bolik yönetimlerdir. Teflkilat ve siyasetin yönetimi,

“derin liderlik”in elindedir. Hac›yatmazlar onlar, hiç

yan›lmazlar, her zaman hakl›, do¤ru ve daima “bir

bilen”dirler.

4. Kongrede ÖDP’nin gençleflti¤i iddia ediliyor.

MYK ve PM’de gençlerin say›s›n›n artmas›, bir parti-

nin gençleflti¤i anlam›na gelmez. ÖDP’nin siyaseten

ve örgütsel iskelet olarak gençleflmesinin “iç” engeli,

DY’den itibaren konumunu sürdüren önderlik yap›-

s›d›r. ‹kinci olarak gençleflme, partinin yeni, taze

kuvvetlerle buluflmas› ve partiye kazanmas›yla

mümkündür. ÖDP’nin kitle çal›flmas› yürüt(e)medi-

¤i, emekçi memur sendikalar›ndaki orta kuflak kitle-

sine dayand›¤›, gençlik çal›flmas›nda ise sürekli geri-

ledi¤i ortada oldu¤una göre, bir gençleflmenin sözü-

nün edilemeyece¤i aç›k de¤il mi? Parti iskeletinin

yaln›zca siyaseten de¤il, kuflak olarak da yaflland›¤›,

ÖDP’nin en “genç” kesimini ana gövde olarak orta

kufla¤›n temsil etti¤i, rutin parti ifllerinde amatör ru-

hun yitirilmifl oldu¤u, ev-ifl-ai-

le-çocuk dünyas› ile tamamen

düzenli bir yaflam içine giril-

mifl oldu¤u, hatta ÖDP’li Bir-

gün yazarlar›n›n yak›nd›¤›na

göre yaz›n “herkesin yazl›klar›-

na kaçt›¤›” bir ÖDP tablosu

vard›r ortada. PM’nin üçte bi-

rinin yafl›n›n otuzun alt›nda

olmas› gençleflme olmad›¤› gi-

bi, bu “gençlik afl›s›” ÖDP’ye

tutmaz!

‹‹kkttiiddaarrss››zz  SSiiyyaasseetttteenn  SSooll
SSiiyyaasseettiinn  NNiihhaayyeettiinnee

“Özgürlükçü Sosyalizm”

tasavvuruna yap›lan gönder-

melerin söylem düzeyinde da-

hi sosyalizmle ilgisi yoktur.

Konjonktürel hareketlerin; sa-

vafl karfl›tl›¤›, küreselleflme

karfl›tl›¤›, ekolojik hareket, an-

ti-militarizm, feminizm, özyö-

netimcilik vb, sosyalizmin ol-

mazsa olmaz temel programa-

tik köfle tafllar› de¤ildir. Sosya-

lizm aç›k ve dolays›z s›n›fsal-

siyasal karfl›tl›klar temelinde

kendisini kurarken, dolayl› ve örtük karfl›tl›klar› da

ayn› görüfl aç›s›yla ele al›r, s›n›fsal-siyasal amac›yla

örtüfltü¤ü ve temel hedefine güç verdi¤i oranla bu

gündemlere ilgi duyar, iliflkilenir. Tali sorunlar ola-

rak siyasal-s›n›fsal amaçlardan sapma tehlikesine

karfl› ideolojik duyarl›l›¤›n› korur. Özyönetimcilik

yeni moda sosyalizm karfl›tl›¤›n›n ve sivil toplumcu-

lu¤un bir argüman›d›r asl›nda. Afla¤›dan yukar›ya

sosyalizmin inflas›, yerel yönetimler arac›l›¤›yla kamu

hizmetinin örgütlenmesi, belediye sosyalizmi vb. ik-

tidars›zl›k teorileridir. Sosyalizm, siyasal-toplumsal-

iktisadi formasyonlar› içeren bir sisteme dayan›r ve

merkezinde bir s›n›f›n durdu¤u bir siyasal iktidar›

öngerektirir. “Bir siyasal örgütün iktidar› ele geçirip

toplumu yukar›dan afla¤›ya dönüfltürmesi fleklindeki

sosyalizm anlay›fl›na” (Sonuç Bildirgesi) karfl› ç›k-

mak, flu ya da bu içerikte farkl› anlay›fllar›n savunul-

mas›ndan önce, iktidar kavram›na karfl› ç›kmak an-

lam›na gelir. Bugünden bir iktidar bilincine sahip ol-

maks›z›n, yar›na dair bir iktidar modeli ortaya koy-

maks›z›n önüne ne gelirse gelsin, sosyalizm, sosya-

lizm olmaktan ç›km›fl demekdir. ‹ktidars›z sosyaliz-

min gelece¤i, ÖDP’nin gelece¤i kadard›r.
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ÖDP on y›l içinde yafllanm›fl, eskimifl, modas›

geçmifltir. Ergülen TOP’un bildirdi¤ine göre, “bir

y›l içerisinde tüzük ve program kurultay› yapmay›

karar alt›na” alm›fl. Bir k›sm›n› kendi belge ve ya-

y›nlar›na, bir k›sm›n› ise öngörülerimize dayanarak

öne sürdü¤ümüz fikirlerin, flayet yap›l›rsa tüzük ve

program kurultay›nda tescil edilece¤ini iddia ediyo-

ruz. ‹flte o zaman sol “yüklerinden” de kurtulacak

ÖDP ve dört bafl› mamur liberal bir parti olarak Av-

rupa Sol Partisine üye olacak, Avrupa Parlamento-

su’nda da arz-› endam edecektir. Türkiye ve Kuzey

Kürdistan devrimci ve komünist partileri ise e¤ip

bükmeden, içeri¤ini yozlaflt›rmadan aç›k ve dolay-

s›z biçimde devrim ve sosyalizm mücadelelerini

aral›ks›z sürdüreceklerdir. Tereddüde yer olmaks›-

z›n bir yanda 25 y›ll›k DY-ÖDP tarihi durmakta, bir

yanda devrimci ve komünist hareketin tarihi. Baflka

bir dünya mümkün aray›fl›n›n somut adresi, 21.

yüzy›l sosyalizmidir. ‹flçiler, emekçiler, yoksullar,

Kürt’ü-Türk’ü, Alevi’si-Sünni’si, Laz’›-Arap’›, kad›-

n›-erke¤i ile tüm ezilenler gelecek düfllerini ve sos-

yalizm özlemlerini Marksist Leninist komünistlerin

saflar›nda örgütlenerek ve partileri önderli¤inde

mücadeleye at›larak gerçeklefltirecekler, kazanacak-

lard›r.

Liberal solculu¤un solla, sosyalizmle bir yak›nl›-

¤›n›n olmad›¤›n› elbette ÖDP de biliyor. ÖDP’nin

bilmesi gereken bir fley daha var; yeni sol liberal çiz-

gisi ile Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’deki karargah› ol-

maya soyunan ÖDP, bu topraklar›n devrimcileri ve

sosyalistlerinin ideolojik mücadele oklar›n›n hedefi

olmaktan kurtulamayacakt›r. ■
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1948 y›l›nda Lübnan Amerikan Üniversitesi’nde

bir araya gelen ve hemen hemen tamam› burjuva kö-

kenlerden gelen ayd›n Arap gençlerin oluflturdu¤u

bir yap› olan Milli Arap Hareketi (Hareket el-kavmi-

yin el-Arap), birleflik merkezi yap›s›n›n da¤›ld›¤› 6

gün savafllar› sonras›na kadar sürekli dinamik yap›-

s›yla pratikten ö¤renen ve de d›fltan etkilenmeye aç›k

olagelmifltir. 

Bu yap›s› sayesinde keskin dönüflümler yaflam›fl-

t›r. MAH’›n faaliyet yürüttü¤ü dönem, iflçi s›n›f›n›n

ideolojisi olan sosyalizmin prestijinin hayli yüksek

oldu¤u ve iflçi s›n›f› d›fl›ndaki s›n›f ve tabakalarda da

etkili oldu¤u dönemdi. MAH da bu etkilenmenin d›-

fl›nda kalmam›flt›r (o dönemde faaliyet yürüten tüm

dünyadaki ulusal güçler gibi). Ve bugüne kadar de-

¤iflik Arap ülkelerinde faaliyet gösteren kollar›na göz

att›¤›m›zda, bu ülkelerde solu temsil eden ve burju-

va ulusal devrimci yap›lardan, küçük burjuva sosya-

list, ilerici, devrimci yap›lara dönüflebilen örgütlen-

meler görmekteyiz. Bu özellikleriyle MAH deneyimi,

Ortado¤u’nun siyasi durumunu anlamak isteyenle-

rin ve bu haritan›n bir parças› (olmak zorunda)

Marksist Leninist komünistlerin ilgisiz kalamayaca¤›

bir deneyimdir. Arap Komünist partilerinin gittikçe

revizyonizm bata¤›na saplanarak bürokratik fikir ku-

lüplerine dönüflerek kitlelere devrim vaat etmekten

hayli uzak olduklar› bir dönemde, kitleler burjuva da

olsa kendilerine devrim vaat eden yap›lar›n saflar›n›

doldurmufllard›r. Ulusal kurtulufl yolunda sömürge-

cili¤e ve Siyonist yerleflimcili¤e karfl› girifltikleri sa-

vaflta Arap halk›n›n karfl›laflt›¤› her s›k›nt›, her sorun,

“toplumlar›n tarihlerini belirleyen s›n›f savafl›” bilin-

meden anlafl›lmaz ve afl›lamazd›. E¤er samimi iseler,

ulusal da olsa devrim isteyen güçler, devrim bilimi

olan Marksizm-Leninizm’i bilmek ve uygulamak zo-

rundad›r. Devrim iste¤inde samimi bir hareket olan

MAH, bunun canl› bir örne¤idir.

MAH’›n kuruluflu, Filistin halk›n›n ve Arap ulu-

sunun 1948 y›l›nda Filistin’in iflgali (‹srail’in kurulu-

flu) sürecinde yaflad›¤› katliamlar›n ve afla¤›lanmala-

r›n yaratt›¤› s›k›nt›l›, bunal›ml› dönemle ba¤lant›l›-

d›r. Bu durum, örgütün ilk dönem faaliyetlerine
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damgas›n› vurur. Örgütün ilk faaliyeti, “‹ntikam”

isimli bir yay›n ç›karmak olmufltur. Bu yay›n› Görüfl

ve Hürriyet dergileri izlemifltir ve bu üçlünün (‹nti-

kam, Görüfl ve Hürriyet) literatürü, bu siyasi örgütün

ideolojisini, etkinliklerini ve olaylar karfl›s›ndaki du-

rufllar›n› ele verir. Örgütün bafllang›çta üç temel slo-

gan› vard›: Birlik, Özgürlük, ‹ntikam. Örgütün kuru-

cular›, Filistin halk›n›n ve Arap ulusunun yaflad›¤›

tüm ac›lar›n temel sebebi olarak gördükleri Siyo-

nizm’e karfl› her misillemeyi, insanl›k tarihinin yafla-

d›¤› ac›lar›n bir intikam› olarak görüyordu ve hare-

ket 1959 y›l›na kadar bu görüfl aç›s›yla ve bu üç te-

mel sloganla mücadelesini sürdürdü. 

Daha sonra bu fliarlara “sosyalizm” fliar›n› ekleye-

rek, “intikam” slogan›n› “Filistin’i geri almak” sloga-

n› ile de¤ifltirdi ve Arap ulusunun her parças›ndaki

kitleleri, “Filistin’in geri al›nmas›” ve Arap topraklar›-

n›n sömürgecilikten kurtar›larak, birleflik sosyalist

bir devlet kurulmas› hedefi etraf›nda birlefltirmeyi

hedefler hale geldi. 

Örgüt, 1948 y›l›nda Lübnan (Beyrut)’taki Ameri-

kan Üniversitesinde bir araya gelen Arap gençlerin-

den kurulmufltur. Kurucular› aras›nda flu isimler öne

ç›km›flt›r: Filistin’den Corc Habbafl ve Jodi Haddad,

Suriye’den Hani Hanada, Kuveyt’ten Dr. Ahmet Ha-

tib. Hareketin yay›lmas› ve bütün parçalarda faaliyet-

lerinin artmas›yla, Arap vatan›n›n ço¤unlu¤unda ör-

gütlenmesiyle hareketin önderli¤i yerel ve genel ön-

derleri kapsamaya bafllad›, ki, baz›lar› flunlard›r:

Lübnan’dan Muhsin ‹brahim, Filistin’den Ahmet Ye-

meni, Irak’tan Bas›l Kebrsy ve Salan Ahmet, Ür-

dün’den Naif Havatme, Yemen’den Abdulfettah ‹s-

mail (Yemen Sosyalist Partisi’nin kurucusu) ve Kah-

tan el-fiaabi (Güney Yemen’in Britanya sömürgecili-

¤inden kurtuluflundan sonra kurulan Yemen De-

mokratik Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaflkan›) ve di-

¤erleri. 

1956 y›l›na kadarki faaliyetleri, farkl› kurulufllar-

la farkl› isimler alt›nda sürdü. 1956 y›l›nda bu kuru-

lufllar›n ça¤r›s›yla Amman’da toplanan 1. Kongre, ör-

gütün faaliyetlerini MAH ad› alt›nda sürdürmeyi ka-

rarlaflt›rd›. 

MAH, birleflik bir Arap devleti kurmay› ve bu ku-

rulacak devletin toplumsal hayat›nda sosyalizmi uy-

gulamay› hedefleyen tek milli Arap siyasi örgütü de-

¤ildi. Arap Baas Partisi de ayn› hedeflerle siyasi are-

nada yerini almaktayd›. Arap Sosyalist Baas Partisi,

her ne kadar 1948 y›l›nda kurulmufl olsa da, 1948

y›l› bunal›m›ndan önce oluflmufltur. MAH’n›n kuru-

luflu s›k›nt›l› bir dönemin ürünü oldu¤undan, fliarla-

r›na bu durum yans›yordu. Ve bütün ulusal mücade-

le yöntemlerini kabul etmekle beraber, a¤›rl›¤› aske-

ri mücadeleye veriyordu. Yaflanan ac›lar›n Arap kit-

lelerinin örgütsüzlü¤ünün bir sorunu olarak kabul

etti¤inden, tüm faaliyetlere örgütlü bafllanmas› ge-

rekti¤ini görüyordu. Ayr›ca Filistin’i geri almak he-

define öncelik tan›d›¤›ndan, bunun ancak zorlu bir

silahl› mücadele ile olanakl› oldu¤unu görüyordu.

Bunun için üyelerinin her an kendini feda etmeye ta-

mamen haz›r oldu¤u demir disiplinli siyasi askeri bir

örgüt oluflturdu. Bu örgüt, merkezi ve esnekti. Temel

fliar›, “uygula, sonra tart›fl” idi.

1956’da toplanan 1. Kongre’de hareket, önceki

mücadelesinin deneyimleri ›fl›¤›nda, askeri örgütlen-

melerden baflka özel mesleki örgütlenmelerin ihtiya-

c›n› hissetti ki, bu durum, bu tarz örgütlenmeleri

oluflturulacak güce gelmesiyle kendini dayatan bir

ihtiyaçt›. 

Bu dönemde Lübnan, Suriye, Irak, Ürdün ve Ba-

t› fieria’n›n tümünde örgütlenmeyi baflarm›flt›. Ayr›ca

M›s›r Üniversitesi’nde ö¤renim gören Arap vatan›n›n

de¤iflik parçalar›ndan gelmifl ö¤rencilerden oluflan ve

hareketin özellikle de¤er verdi¤i bir örgütlenme

oluflturmufltu ki, bu örgütlenme sayesinde mezun

olan ö¤renci üyelerinin de katk›lar›yla 1959 y›l›nda

hareket Lübnan, Sudan, Güney Yemen, Kuzey Ye-

men ve Bahreyn’de de etkin duruma geldi.

Arap ulusunun ezici ço¤unlu¤unun içinde yafla-

d›¤› savafl koflullar›n›n yaratt›¤› özel siyasi ortam, ye-

rel önderliklerin kongre taraf›ndan seçilmesine ya da

merkezi önderlik taraf›ndan atanmas›na olanak tan›-

m›yordu. Kongreler, temel ilkeleri belirliyor, önder-

lik ile ikinci dönem kadrolar› aras›ndaki ba¤lant›y›

sa¤l›yor ve sadece zorunlu görülen ayarlamalar yap›-

l›yordu. 1. Kongrede kararlaflt›r›lan temel ilkeler

flunlard›:

A) Kolektif önderlik

B) Yetecek kadar önderlik

C) Siperlerde saflardaki önderlik

D) Esnek merkeziyetçilik

E) Elefltiri – özelefltiri

F) Uygula (prati¤e dök) sonra tart›fl.

MAH, faaliyetlerinin bafllang›c›nda iflgal alt›ndaki

Filistin’e fedai gruplar› göndermek suretiyle askeri

eylemlere yo¤unlaflt›. Ama bu faaliyetlerinde Siyonist

‹srail’in yan› s›ra, iflbirlikçi Arap yönetimlerinin en-

gellemeleriyle karfl›laflt›. Özellikle ‹ngilizlerin yöneti-

mindeki Ürdün ordusu, ‹srail’in s›n›r koruma bekçi-

si gibi bir rol oynuyordu. Bu durum, Siyonist katli-

am ve y›k›c›¤a karfl› askeri eylemlerle tutunabilme-
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nin ve Filistin sorununun çözümünün Arap ülkeleri-

ne yönelik emperyalist plan ve projelerin baflar›s›zl›-

¤a u¤rat›lmas› ve Arap ülkelerindeki gerici yönetim-

lerin y›k›lmas› ile ba¤lant›l› oldu¤u fikrini ön plana

ç›kard› ve hareket özellikle Ürdün ve Lübnan’da ol-

mak üzere bütün bat› bölgelerde emperyalist proje-

lere ve emperyalizmin iflbirlikçilerinin planlar›na

karfl› kitlesel ve siyasi mücadele bafllatt›. Bu mücade-

leyle, bu ülkeleri emperyalist sömürgecili¤in ege-

menli¤inden ve etkisinden kurtararak, ‹srail Siyoniz-

mi’ne karfl› mücadeleyi yo¤unlaflt›rmak temel hedef-

ti. Bu mücadeleyle hareket, Ürdün ve Lübnan baflta

olmak üzere bütün bat› bölgelerinde yürütülen Arap

ulusal kurtulufl mücadelesinin ayr›lmaz bir parças›

konumuna geldi. Yeni bir kuflak ve siyasi egemenlik

ça¤›nda olmas›na ra¤men, tüm bölgedeki ulusal kur-

tulufl örgütleri ve di¤er kuvvetler taraf›ndan hareket-

li, eylemlilikli bir örgüt olarak kabul edilir oldu. 

Bu dönemlerde Nas›rc› hareket de hem müttefik

kuvvetler içerisinde, hem de emperyalist iflbirlikçiler

aras›nda ses getirmeye bafllam›flt›. Y›llar içinde Nas›r-

c› hareket Arap kitleleri içerisinde sempati toplama-

ya bafllam›flt›. Gerek ortak hedefler, gerek Nas›rc›l›-

¤›n kitleler nezdinde artan prestiji MAH’› etkiliyor ve

MAH, Nas›rc›l›¤›n do¤al bir müttefiki durumuna ge-

liyordu. Arap ulusunun birlik ve özgürlük mücade-

lesinin en önemli dönemeçlerinden biri olan M›s›r-

Suriye birleflmesinin Cemal Abdül Nas›r önderli¤in-

de gerçekleflmesi ve Nas›rc›l›¤›n yaratt›¤› güçlü dal-

gan›n etkisiyle Irak’ta 14 Temmuz devriminin ger-

çekleflmesi, birli¤i teoriden ç›kar›p prati¤e döken Ab-

dül Nas›r’› tüm bölgelerdeki kitleler nezdinde önder

konumuna getirdi. Bu dönem MAH’›n baz› kadrola-

r›, hareketin kendini fesh etmesi gerekti¤ini öne sür-

dü. MAH’›n önderli¤i, fiili olarak MAH’›n tüm kitle-

lerinin önderi konumuna gelen Abdul Nas›r’› resmen

önder olarak tan›d›. Fakat Nas›rc› önderli¤in ifllek,

kitleler içinde sa¤lam mevziler tutabilen ve kitleleri

Cemal Abdul Nas›r’›n öne sürdü¤ü ortak hedefler

do¤rultusunda mücadeleye seferber edebilen siyasi

bir örgüte ihtiyac› oldu¤u iddias›yla ve de Nas›rc› ha-

reketin formüle etti¤i örgütlenme modellerinin kitle-

leri kapsamayaca¤› iddias›yla kendini feshetmeyi

reddetti. 

MAH, M›s›r ve Suriye’nin birleflip Birleflik Arap

Cumhuriyeti’ni kurmas›n›, örgütün hedeflerini (öz-

gürlük, birlik, sosyalizm ve Filistin’i geri almak) bü-

yük oranla gerçeklefltirecek bir ad›m olarak görüyor-

du. Ve bu yüzden Eylül 1963’te gerçekleflen ayr›lma-

da gerek önderlik baz›nda, gerekse çal›flma alanlar›n-

da, mevzilerinde büyük bir sars›nt›ya yol açt›. Bu dö-

nemde örgüt birlik deneyiminin hatalar›n› çözümle-

yerek M›s›r-Suriye birli¤inin tekrar sa¤lanmas› nok-

tas›nda yo¤unlaflt›. Özellikle Suriye’deki ayr›lma ta-

raftar› kuvvetlerin ekti¤i ayr›l›kç› tohumlar›n, ayr›l›k-

ç› karfl› devrimle sonuçlanmas› üzerinde durdu. Bu

yönde propaganda faaliyetlerini h›zland›rd› ve bu

dönemde Suriye ve Irak’ta kitlesellik ve örgütlenme

de baflar›ya kavufltu. Yine ayn› dönemde hareket, bir-

lik döneminde Nas›rc› hareketle iliflkileri Birleflik

Arap Cumhuriyeti’nde baz› önderlerle kurarken, bir-

lik sonras›nda Nas›rc› hareketle ba¤lant›lar, hareket

olarak direkt Cemal Abdul Nas›r’›n kendisiyle sür-

meye bafllad›. Bu dönemden sonra MAH ve Cemal

Abdul Nas›r flahs›nda Nas›rc› hareket aras›nda gerek

ideolojik, gerekse siyasi s›cak bir iliflki geliflti. Cemal

Abdul Nas›r ile kurulan kiflisel s›cak iliflkiler buna or-

tam haz›rlam›flt›. 

Irak’taki 14 Temmuz devriminden sonra hareket,

Irak’›n Birleflik Arap Cumhuriyeti ile birleflmesi ge-

rekti¤ini savunmufl, Irak’ta propaganda faaliyetlerini

bu merkeze oturtmufltu. Komünist Partisi’nin des-

tekledi¤i Abdülkerim Kas›m önderli¤ini birlik karfl›-

t›, ayr›l›kç› bir güç olarak tan›mlad› ve sebeplerden

dolay› Komünist Parti ideolojik bir mücadeleye dal-

d›. 1963 y›l›nda Irak’ta Abdülkerim Kas›m yönetimi-

ne karfl› Ramazan Devrimi’nin ve Suriye’de ayr›l›kç›

güçlere karfl› 8 Mart Devrimi’nin gerçekleflmesiyle

M›s›r, Suriye ve Irak aras›nda yeniden birlik sa¤lan-

mas› fikri tüm bölgedeki ulusal güçlerde ve kitleler

aras›nda canland›. Her iki ülkede (Irak ve Suriye) de
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bu devrimlerden sonra birlik yanl›s› olan BAAS Par-

tisi egemen güç haline geldi ve birlik karfl›t› güçler

tasfiye edildi. MAH, bu durumu üçlü birli¤in sa¤la-

nabilmesi yolunda büyük bir f›rsat olarak kabul etti.

M›s›rda Nas›rc› hareketin yönetimi sürmekteydi ve

böylece 1961 y›l›ndaki ayr›l›¤›n yaratt›¤› büyük ka-

y›plar telafi edilebilecek, hareketin ve Arap halk›n›n

ulusal hedeflerine varmas› yak›nlaflacakt›. Bu üçlü

birleflme için bafllat›lan diyalog sürecinde Kahire’de

yap›lan görüflmeler s›ras›nda, hareket Cemal Abdul

Nas›r’›n yaklafl›m›n› do¤ru kabul edip destekledi. 

Üçlü birli¤in karfl›lafl›lan zorluklar›n engeline ta-

k›lmas›, ulusal hareketlerde hayal k›r›kl›¤›na ve geri-

lemeye yol açt›. MAH, Güney Yemen’deki ‹ngiliz sö-

mürgecili¤inin varl›¤›na ve Filistin’de Siyonist sö-

mürgecili¤e karfl› silahl› bir direnifl bafllatarak bu ge-

rilemeyi tersine çevirmenin olanaklar›n› Cemal Ab-

dul Nas›r’la beraber araflt›rmaya bafllad›. MAH’›n her

iki ülkede varolan kollar›, silahl› bir direnifli bafllata-

bilmeye olanak tan›yordu. Böylece Cemal Abdul Na-

s›r’la Güney Yemen’de silahl› bir devrim bafllatmak

konusunda görüfl birli¤ine var›ld› ki, bu silahl› dire-

nifl, ‹ngilizlerin ülkeden at›larak Güney Yemen’in ba-

¤›ms›zl›¤a kavuflmas›yla sonuçland›. Bu kazan›m,

MAH’›n baflar›lar› aras›nda gerçeklefltirdi¤i en büyük

tarihi kazan›m›d›r. Filistin’de Siyonist sömürgeci yer-

leflimcilere karfl› silahl› mücadele konusunda ise ha-

z›rl›klara bafllanarak, gerekli düzenlemelerin yap›l-

mas› ve Arap-Siyonizm mücadelesinin gözlenerek

uygun koflullar›n ve uygun siyasi an›n beklenmesi

kararlaflt›r›ld›. Çünkü bu savafl sadece MAH’›n de¤il,

M›s›r’›n devlet olarak giriflece¤i bir savaflt›. 

Hareketin önderli¤i bu iki temel göreve (Güney

Yemen’de ve Filistin’de silahl› mücadele) 1964, 1965

ve 1966 y›llar›nda kendini iyice kapt›rd›. 

Bu dönemde MAH ile Cemal Abdul Nas›r aras›n-

daki iliflki; ittifaktan sürekli birlikte yan yana durma-

ya dönüfltü. Bu sürekli yan yana duruflun gidiflat›,

hareketin saflar›nda bölünmeye yol açacak kadar so-

runlar, ihtilaflar do¤urdu. Örgüt, biri sa¤, di¤eri sol

olarak iki grup ve iki çizgi aras›nda tart›flmalar ve çe-

liflkiler yaflamaya bafllad›. Fakat hareketin önderli¤i,

dikkatleri pratik sonuçlara ve bütün Arap ülkelerin-

de genifl kitleler taraf›ndan çevrelenen Nas›rc› ak›m

içinde MAH’›n rolünün ve etkisinin art›rmas› sonu-

cu, MAH’›n artan etkinli¤i noktas›nda yo¤unlaflt›ra-

rak, bu durumun üstesinden gelebilmeyi baflard›.

1967 y›l›nda 6 gün savafllar› olarak bilinen sava-

fl›n sonucunda gelen Haziran hezimeti, hareket üze-

rinde derin etkiler b›rakt›. Bu hezimetin nedenlerini

tahlil etmeye giriflen hareket, son tahlilde, bu yenil-

giyi Arap küçük burjuva örgütlenmelerin s›n›fsal ve

ideolojik konumlar› sonucu bu savafla macerac› bir

flekilde dalmalar›n›n do¤al bir sonucu olarak kabul

etti (Bu örgütlenmelerin bir parças› olan Cemal Ab-

dul Nas›r’a duyduklar› derin sayg› ve sevgiye ra¤-

men).

Bu tahliller ›fl›¤›nda hareket, örgütlü kitlelerin “‹s-

rail”e karfl› savaflta esas rol oynamas› gerekti¤i fleklin-

deki görüfllerine yeniden döndü. Buradan hareketle

Arap klasik ordular›yla yetinilemeyece¤i, silahl› mü-

cadelenin ve halk kurtulufl savafl›n›n süreklilefltiril-

mesi gerekti¤i tarz›ndaki yaklafl›m derinlefltirildi. Ay-

n› y›l›n (1967) sonlar›nda hareket, Haziran hezime-

tinin nedenlerini, etkilerini ve hareket üzerindeki

ideolojik, siyasi ve örgütsel sonuçlar›n› aç›klad›¤› çok

önemli bir belge yay›nlayarak, iflçi s›n›f›n›n teorisini

kendi ideolojisi olarak kabul etti¤ini aç›k ve net bir

flekilde ve de resmen kabul etti.

Asl›nda, hareket 1964 y›l› bafllar›ndan beri biri

sa¤, di¤eri henüz çocukluk evresini yeni yeni atlatan

ve güçlenen sol olmak üzere, iki çizgi ve iki grup ara-

s›nda çeliflki yaflamaktayd›. Bir yandan Haziran ye-

nilgisinin yaratt›¤› sars›nt›, di¤er yandan bu iki çizgi-

yi temsil eden iki grup aras›ndaki çeliflkilerin ciddi-

leflerek tehlikeli boyutlara ulaflt›¤› bir dönemde, ha-

reket genel olarak bütün Arap ülkelerindeki iflçi s›n›-

f›na ve özel olarak Filistin iflçi hareketine a¤›rl›k ve-

rip yo¤unlaflt›. Bu koflullar alt›nda hareketin bütün

Arap ülkelerindeki kollar› arac›l›¤›yla sürdürdü¤ü fa-

aliyetleri merkezilefltiren milli siyasi bir örgüt olarak

birli¤ini koruyabilmesi ve varl›¤›n› sürdürebilmesi

zorlaflt›. Ve MAH, milli siyasi bir örgüt olarak faali-

yetlerini bitirdi¤ini ilan etmemesine ra¤men, bu du-

rum fiilen gerçekleflti. Örgütün merkezi birleflik ör-

gütsel yap›s› fiilen da¤›larak, hareketten geriye bir-

çok Arap ülkesinde faaliyet gösteren ve aralar›nda

merkezi örgütsel ba¤lar olmayan kollar› vard›. 

MAH, bugün de Arap vatan›n›n de¤iflik parçala-

r›ndaki kollar›yla mevcuttur. De¤iflik ülkelerdeki ile-

rici, sosyalist grup, topluluk ve ba¤›ms›z ayd›nlar›n

yan› s›ra, Filistin Halk Kurtulufl Cephesi (FHKC), Fi-

listin Demokratik Kurtulufl Cephesi (FDKC), Yemen

Sosyalist Partisi, Kuveyt Demokratik Ligas›, Amman

Halk Kurtulufl Cephesi (AHKC), Bahreyn Halk Kur-

tulufl Cephesi (BHKC), Lübnan Komünist ‹flçi Örgü-

tü, MAH’›n bu ülkelerindeki kollar›ndan kurulmufl-

tur. Bu ülkelerin siyasi haritalar›n› inceledi¤imizde,

bu örgütlerin sosyalist sol siyaseti temsil etti¤ini

görüyoruz. ■
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-Her ay›n 15’nde bayilerde-



Komünist öncünün, ‘Kad›n kitlelerine hücum’

fliar› etraf›nda yürüttü¤ü bir 8 Mart çal›flmas›n› ge-

ride b›rakt›k. Politik-örgütsel ba¤lamda bu çal›flma,

iki düzeyli bir amaç bütünlü¤üne sahipti. Birincisi,

sosyalist kad›nlar›n halihaz›rdaki kuvvetlerinin kit-

leler içindeki gücünün aç›¤a ç›kar›lmas› ve daha ile-

ri bir nitelik düzeyinde yeniden örgütlenmesiydi.

‹kincisi de, emekçi kad›n kitlelerinin demokratik,

sosyalist ayd›nlat›lmas› ve taban örgütlülükleri te-

melinde harekete geçirilmelerinin yol ve yöntemle-

rinin ortaya ç›kar›lmas›nda ileri bir hamle gelifltire-

bilmekti. Kolektif kuvvetlerin ‘bir kad›n örgütü gi-

bi’ çal›flmas› fleklinde ortaya konulan perspektif ise,

genel anlamda bu iki düzeyli amac› güçlendirmeye

hizmet eden ve yine iki yönde geliflim sa¤lamay› he-

defleyen bir iç yönelimdi. 

Bu yönelimle aç›lmas› hedeflenen  kanallardan

biri, sosyalist kad›nlar›n süreklileflmifl bir EKB üye-

si olma bilinci ve prati¤ini kazanmalar› olarak orta-

ya konulabilir. Komünist kad›nlar›n, kad›n›n kur-

tuluflu mücadelesindeki somut yerlerine dair net

sorgulamalardan yola ç›kmalar›n› hedefleyen ve

pratik özelefltiri üzerinden gelifltirilmek istenen bir

hatt› bu. T›kanm›fl bulunan ve aç›lmaya çal›fl›lan di-

¤er kanal ise, komünist erkeklerin kad›n kitleleleri-

nin örgütlenmesi görevi karfl›s›ndaki kabul edile-

mez ideolojik ilgisizli¤inin ve pratik-politik at›ll›l›-

¤›n›n k›r›lmas›yd›. Komünist erkeklerin 8 Mart se-

ferberli¤inin birinci dereceden aktif öznesi haline

getirilmesinde somutlan›yordu, bu yönelim. 

Politik talep ve yönelimlerini özgünlefltirip net-

lefltirememifl ve dolay›s›yla özerklefltirememifl, ge-

nifl emekçi kad›n kitlelerinin somut gerçekli¤inden

esasen uzak kalmas› nedeniyle kendili¤indenci

yönde ilerleyen bir kad›n hareketiyle karfl› karfl›ya-

y›z. Bugün hak alma ve kazanma bilinci ile donan-

m›fl, kapitalist ataerkil sisteme ve emperyalist küre-

selleflmenin kad›n üzerinde yo¤unlaflan ve somutla-

flan sömürüsüne karfl› güçlü bir hareketten söz et-

mek mümkün de¤il. 

8 Mart’›n ‘ücretli izin günü ve resmi tatil ilan

edilmesi’ talebi etraf›nda örgütlenen kampanya, bu
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somut duruma devrimci ira-

denin bir müdahalesiydi. Bu

müdahale, flimdiki aflamas›n-

da gerçekleflen içeri¤inin dar-

l›¤› ve yaratt›¤› kazan›mlar›n

s›n›rl›l›¤›na ra¤men, ilerleme-

nin önündeki ideolojik ve ör-

gütsel statükoyu aflmaya dö-

nük ileri bir politik hamleydi.

Bu hamle, Marksist Leninist

komünist hareketin bütün ör-

gütlülükleri ile dönemsel ola-

rak bir kad›n örgütüne dönüfl-

me ça¤r›s› yapmas›nda da gö-

rüldü¤ü gibi, temel olarak bir

kopuflma iste¤ine iflaret edi-

yordu. Eskiyeni, ayak ba¤› ha-

line gelen yan› söküp atarak,

kad›n kitlelerini devrime ve

kad›n›n kurtuluflu mücadele-

sine tafl›ma kararl›l›¤›n› kendi-

ne vazgeçilmez bir görev ve

sorumluluk olarak atfediyor-

du. Bu kopufl iste¤i, kad›n›n

kurtuluflu mücadelesinin, iflçi

s›n›f›n›n kurtuluflu davas› ile ‘kaderdafll›¤›n›’ so-

mutluyordu. Tam da bu nedenle bu yönelim,  ken-

dini yeniden örgütlemenin nüvelerini ve zorluklar›-

n› kendi içinde bar›nd›r›yordu. Tek gündeme hap-

solmufl ve s›n›rl› bir zaman aral›¤›na s›k›flt›r›lm›fl bir

çal›flma tarz› ile de¤il, kitle hareketinin de¤iflik tür-

den gündemleriyle kad›n sorununun somut ve pra-

tik özgün ba¤›nt›s›n› kurarak müdehale edebilmek

yöneliminin kazan›lmas›, iflin esas›n› oluflturuyor-

du. Aç›kt›r ki, bu perspektife ba¤l› çizgi, kad›n ça-

l›flmas›n›n kolektif öncünün genel çal›flmas›n›n

gündem ‘bütün’lü¤üne do¤rudan ba¤l› bir çal›flma

oldu¤u –kopuflun bunu gerektirdi¤i- aç›k bilincini

kazanarak uygulanabilir. Bu ise ancak, kitlelerle so-

mut ba¤ kurulan her yerde emekçi kad›nlar›n dev-

rimci dönüflümüne yo¤unlaflan eyleminin prati¤e

geçirilmesi  üzerinden baflar›labilir. 

‘8 Mart’›n ücretli izin günü ve resmi tatil ilan

edilmesi’ talebi, genifl emekçi kad›n kitlelerinin et-

raf›nda toplanabilece¤i ve ayn› zamanda demokra-

tik kad›n hareketinin unsuru olan pek çok kad›n

örgütünü bir araya getirebilecek bir talep olarak de-

¤erlendirilmelidir. Bu birleflmenin yarat›lamam›fl

olmas›, demokratik kad›n hareketinin somut duru-

muyla ilintili oldu¤u kadar, ayr› ayr› öznelerin bu

talebi gündemine alma nok-

tas›ndaki geri tutumlar›yla

da ba¤lant›l›d›r. Kitlelere git-

me bilicinde zay›flama ve

iradesizlik, bu öznelerin en

temel hastal›¤›d›r. Herhangi

bir talebi kitleler içerisinde

politik bir tav›r haline getir-

me görüfl ve anlay›fl›ndan

uzakl›k, ayn› zamanda kitle-

ler ile iliflkilenmenin getire-

ce¤i sorumluluk alt›nda ezil-

menin korkusu, öznelerin

geri duruflunu/çekiliflini

aç›klamaktad›r. Bunun yan›

s›ra özellikle feminist hare-

kette gözlemlenen, emperya-

lizmin küresel projeleri-

ne/politikalar›na yedeklenen

ve burjuva reformlar› kesin

çözüm olarak sunan anlay›fl

da kitlelerle özneler aras›n-

daki ba¤›n devrimci , ilerici

içeri¤ine ket vurmaktad›r. 

‘Kad›n kitlelerine hücum’

perspektifi, komünist öncünün kendini aflarak iler-

leme iste¤inin bir gere¤i olarak öne sürülmüfltü. Bu

anlamda öncünün 2005 8 Mart’› ile iliflkilenifl biçi-

mi, kad›n kitlelerine hücum politikas›n›n s›nand›¤›

ve somut araç ve biçimlerinin tart›fl›ld›¤›, kolektif

biçimlerin yeniden örgütlendi¤i bir süreç olmufltur.

Bu bak›mdan de¤erlendirildi¤inde; somut bir talep-

le kad›n kitleleri ile yüz yüze gelmek kadar, onlara

örgütlenecekleri araçlar› göstermek ve bu araçlar

içerisinde konumlanmalar›n› sa¤lamak da önemli

bir yerde durmaktayd›. Bütüne bak›ld›¤›nda, tüm

bu iç ve d›fl gerilimlerden kad›n çal›flmam›z kaza-

n›mlarla ç›km›flt›r. Ancak bu kazan›mlar›n s›çrama-

lar temelinde gerçekleflemedi¤i de bir gerçektir. Ka-

d›n çal›flmas›nda ihtiyaç duyulan zihniyet devrimin

gerçeklefltirilmesi için, kolektif bilincin kendini her

alanda s›k› flekilde örgütlemesi  gerekmektedir. 

‹stanbul Kad›köy mitingi baz al›nd›¤›nda bir ön-

ceki y›la göre kad›n kitle say›s›nda dikkate de¤er

bir art›fl görülmektedir. Ancak yine de bu olumlu-

luk, potansiyel olanaklar›m›z düflünüldü¤ünde ba-

flarabilece¤imizin limitinden uzakt›r. Kabul etmeli-

yiz ki kitle çal›flmas›nda yaflanan sorunlar›m›z, mi-

tinglere ve eylemlere de yans›m›fl, çevre çeperini

esasen kapsayan, ama ötesini, yani taze kuvvetleri
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tafl›ma noktas›nda darl›klar biçiminde kendini gös-

termifltir. Bu durum, halihaz›rdaki güçlerimizi h›z-

la ve daha ifllevli örgütler kurarak daha da ileriye ta-

fl›ma sorumlulu¤u kadar, yeni güçlerin aç›¤a ç›kar›-

larak örgütlenmesi ve kitle taban›n›n geniflletilmesi

görevinin çal›flmam›z›n en önemli sorunlar›ndan

biri oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Gerek uluslar aras›, gerekse ülkemiz boyutuyla

demokratik kad›n hareketinin öncülü¤üne soyun-

mufl olmak demek; kad›n hareketinin teorik/ide-

olojik, politik ve örgütsel ihtiyaçlar›na uygun ko-

numlanmak için yüksek bir irade ortaya koyabil-

mek demektir. Yak›n dönem bak›m›ndan bu iddi-

an›n gereklili¤i, 8 Mart çal›flmalar›ndan kazan›lan

deneyimlerin ve ç›kar›lan derslerin ›fl›¤›nda, emek-

çi kad›n kitlelerinin 1 May›s alanlar›na seferberli¤i-

ni baflar›yla örgütlemek olmal›d›r. Örgütsel ve poli-

tik geliflim düzeyinin yaln›zca korunmas› de¤il, ge-

lifltirilerek 1 May›s’a tafl›nmas›, temel bir sorumlu-

luk karfl›m›zda durmaktad›r.  

‘8 Mart’›n ücretli izin günü ve resmi tatil ilan

edilmesi’ çal›flmas›n›n kavranaca¤› halka, yaln›zca

politik olarak bu talebin kazan›labilir bir talep ola-

rak ele al›nmas› ve gelecek dönemde sürdürülmesi-

nin sa¤lanmas› de¤ildir. Bunu tamamlamas› gere-

ken halka, kad›n kitleleri ile iliflkilenmenin bir ara-

c› olarak imza kampanyas›n› kullanma ve bu iliflki-

lenmeyi kad›nlar›n sorunlar› temelinde örgütlülük-

lere dönüfltürmede somutlaflt›rmakt›r. Bu kavray›fl-

taki boflluklar yüzünden k›r›lmalar, kitle çal›flmala-

r› göz önüne al›nd›¤›nda kitle çal›flmas›nda traji-ko-

mik sonuçlara da yol açabilir. Y›k›m sorunu ile kar-

fl› karfl›ya kalan emekçi semtlerinde, bu sorunun

üzerinden atlayarak salt ücretli izin günü çal›flmas›

yürütmeyi denemek, kitlelerde komünistlere ya-

banc›laflma, komünistlerde ise kitlelere güvensizlik

yaratman›n d›fl›nda neye yol açabilir ki? Genele ya-

y›lmasa da bu türden eksiklerin varl›¤› aç›kt›r.

Onun içindir ki ‹stanbul mitinginde öne ç›kan,

Ayazmal› kad›nlar›n ç›¤l›¤› olmufltur. Ayazmal› ka-

d›nlar›n talepleri, emekçi kad›n sorununun ne ol-

du¤unu ve temel halkay› kavraman›n önemini bir

kez daha gözler önüne sermifltir. 

AAyyrr››flflmmaallaarr  nneeyyee  iiflflaarreett  eeddiiyyoorr??

2005 8 Mart’›nda yaflananlar ayr›flmalar ve bun-

lar›n yans›malar›na bakt›¤›m›zda, kad›n kitle hare-

ketinin ya da kendine burada bir misyon yükleyen-

lerin dikkatle izlemesi ve çözümlemesi gereken so-

nuçlar ç›kar›yor karfl›m›za. Ayr›ca, bütünden bak›l-

d›¤›nda yaln›zca kad›n hareketi ve sorunu ile ilgili

olarak de¤il, genel olarak politika yap›fl tarz›n›n ve

kitle mücadelesine bak›fl aç›s›n›n da sorguland›¤› ve

s›nand›¤› bir 8 Mart’› b›rakt›k ard›m›zda. Evet, 8

Mart 2005, tarihte yerini ayr›flmalarla ald›. 2005 8

Mart’›n›n ayr›flmalar›, yaln›zca bir eyleme bak›fl aç›-

s›n› ya da taktik anlaflmazl›k/uzlaflmazl›klar› iflaret

etmiyor. Bu ayr›flmalar›n gösterdi¤i yön ve yaratt›¤›

gerilim; kitlelere gitmek, kitleleri örgütlemek, k›sa

ve net biçimde devrimci hareketin gelifltirilmesi gö-

revinin karfl›s›nda al›nan somut tutuma da iflaret

ediyor. 

Bu ba¤lamda de¤erlendirildi¤inde, hedefi dev-

rim olmayan feministlerin tutumu daha anlafl›l›rd›r.

Ayr›ca yine bu temel ayraç üzerinden bak›ld›¤›nda,

liberal feminizm ve ilkel feminizme saplanm›fl ya da

onlara yedeklenmifl hareketlerle mücadelemizin

hangi noktalarda ortaklaflaca¤›/hangi noktalarda ay-

r›flaca¤›m›z› daha net bir biçimde ortaya ç›kmakta-

d›r. Ancak 2005 8 Mart’›ndan politik arenaya yan-

s›yanlarda, anlafl›lmas› daha güç olan, devrimciler

aras›nda yaflanan bir ayr›flma da görülmektedir.

Kendini bu ayr›flma içerisinde konumland›ranlar›n

geçmifl ve gelecek bütünlü¤üne ne ölçüde sahip ol-

duklar› sorgulanmal›d›r ve sorgulanacakt›r.

FFeemmiinniizzmmiinn  bbiilliinnççllii  tteerrcciihhii;;  kkiittlleelleerrddeenn
uuzzaakkll››kk

Kürt Kad›n Hareketi’nin, Kürt ulusal kurtulufl

mücadelesinin dinamiklerinden beslenen ve devri-

min kazand›rd›klar› ile ortaya ç›kan, somut müca-

dele biçimlerinin ve örgütlenme gereksinimlerinin

bir ürünü olarak flekillenen bir gerçeklik oldu¤u bi-

liniyor. Hareketin özellikle devrimin yenilgisi son-

ras›nda ve  küçük burjuva ideolojik konumunun da

etkisiyle h›zla radikal feminist aray›fllar›n içerisine

do¤ru sürüklendi¤i de bir olgu. Ulusal talepler ve

bunlar›n devrimci çözümü noktas›ndaki t›kanma-
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lar, Kürtler bak›m›ndan kendini kad›n hareketinde

radikal feminizme saplanma ve uzlaflma zeminleri

yaratmada “yarat›c›l›k” göstermektedir. Kürt kad›n

hareketi politik bir harekettir. Kürt kad›nlar›, ide-

olojik ve teorik donan›mlar›n› –niteliksel ve nice-

liksel s›çramalarla geliflen- ulusal kurtulufl mücade-

lesinin geliflim dinamikleri içerisinde kazanm›fl ve

örgütlemifltir. Ancak bu perspektiften uzaklaflma ve

kurtulufl mücadelesini reformizme kilitleme, örgüt-

lülü¤ünü sürdüren Kürt Kad›n Hareketinde politik

ve ideolojik gerileme yaratmaktad›r. Bu gerileme, 8

Mart üzerinden de¤erlendirildi¤inde ‹stanbul’da ve

di¤er pek çok ilde ilkel feminist kayg›larla hareket

eden örgütlere, ideolojik olarak yedeklenmeyi ge-

tirmektedir. Kürt kad›n hareketinin, politik olarak

bu örgütleri peflinden sürükleme güç ve yetene¤i

sürmektedir, ancak hareket kendi içerisindeki çelifl-

kileri ve gerili¤i çözemedi¤i ölçüde yaln›zca liberal

feminizme de¤il, ayn› zamanda emperyalist küre-

selleflme politikalar›n›n/projelerinin kad›n hareketi

üzerindeki dayatmalar›na da yedeklenmifl olacakt›r.

S›n›rlar› çizilmifl ve “görünürde” eflitlik için, salt

biçimsel f›rsat eflitli¤i için yürütülen mücadelenin

zemini, her geçen gün emperyalizmin güdümledi¤i

geliflmelerle kaynaflmaktad›r.

Emekçi kad›n kitlelerine uzakl›¤› ile malul femi-

nist hareket ise arad›¤› kitle taban›n› Kürt Kad›n

Hareketinde bulmaktad›r. Bu sakatl›¤›n› kendi içe-

risinde çözebilecek ideolojik, teorik ve politik ön-

görüye ve niyete sahip olmayan feminist hareket,

düfllerinde göremeyece¤i bir ‘gücü’, yurtsever hare-

ketin üzerinden ‘yakalam›fl’t›r. Ancak bu zeminin

ne kadar sa¤l›ks›z oldu¤u, 5 Mart Kad›köy mitin-

ginden de anlafl›lmaktad›r. En genifl feminist gru-

bun ya da feminist e¤ilimli örgütün bile, 100-150

kad›ndan fazlas›n› alanlara tafl›yamamas›, çarp›c›

oldu¤u kadar, düflündürücü bir tablo yaratmakta-

d›r. Bu, kad›nlar› ve yaln›z kad›nlar›, yaln›z ve yal-

n›z cinsel sömürü üzerinden örgütleme perspektifi-

nin iflas›ndan öte neyi göstermektedir? Ki kendi te-

orilerine göre; kad›n katliamlar›n›n say›s›n›n her

geçen gün artt›¤›, cinsel sömürünün katmerlendi¤i

ve buna karfl› belli bir duyarl›l›¤›nda flekillenmeye

bafllad›¤› bu dönemde en çok feminist hareketin

kendine zemin yaratm›fl olmas› gerekmez miydi!?

Feminist hareketin ç›kmaz›, ‹stanbul öznelinde ka-

d›n platformu içerisinde yürütülen tart›flmalarda

kendini daha net biçimde ortaya koymaktad›r. “Bi-

linç yükseltme” seanslar› haline getirilmeye çal›fl›-

lan toplant›lardaki politik lafazanl›klar... Sözde ka-

d›n dayan›flmas›na verilen önemin göstergesi olarak

öne sürülen ve kad›nlar›n dönem dönem aç›ktan li-

beral e¤ilimlere feda edilmesinde somutlaflan dayat-

malar silsilesi... Ajitasyon-propaganda özgürlü¤ü-

nün savunusu karfl›s›na, güya çok nefret ettiklerini

söyledikleri “hegemonik ve iktidar kokan” yasakç›-

l›¤›n bizzat kendi elleriyle uygulanmas›... Erkek

düflmanl›¤›nda, ama tipik biçimde devrimci erkek

düflmanl›¤›nda somutlaflan apolitiklik gerici yakla-

fl›m... Ve kotar›lmaya çal›fl›lan “erkeksiz” bir 8

Mart...

8 Mart üzerinde feministlerin kad›n kitlelerine

önerdi¤i nedir? 8 Mart’ta temel fliarlar› ve talepleri

nedir? Bu fliarlar ve yönelim üzerinden, kad›n kitle-

lerine önerdikleri nedir? Kime karfl›, nas›l mücade-

le edilmelidir? Tüm bu sorular›n yan›tlar›n tek bir

noktaya kilitlenilerek verilmifl olmas›, feministler ve

EKB nezdinde devrimcilerle yaflan›lan ayr›flman›n

kritik noktas›n› oluflturmaktad›r. Liberal feminiz-

min kilitlenme noktas›, erkek düflmanl›¤›d›r. Hedef

tahtas›nda ise devrimci erkekler durmaktad›r. Peki,

erkekli-erkeksiz miting tart›flmas›, genifl emekçi ka-

d›n kitlelerinin ne ölçüde gündemindedir ya da so-

nucu ne ölçüde onlar›n gerçek ilgi alan›ndad›r? Bu

sorunun yan›t› kocaman bir hiç olacakt›r. Hatta, 5

Mart Kad›köy mitingine kat›lan binlerce Kürt kad›-

n›n erkeklerin mitinge kat›l›m› noktas›nda cephe-

den bir karfl› duruflu var m›d›r? Bu, acaba “feminist”

bilince eriflmemifl kad›n kitlelerinin gerçekli¤i mi-

dir, yoksa mücadele içerisinde yo¤rulan Kürt ka-

d›nlar›n›n bu tart›flman›n gereksizli¤ini s›nam›fl ol-

malar›ndan m›d›r? Kendi hayal dünyalar›nda “yafla-

s›n, erkeksiz miting düzenledik” teraneleri ile dans

edenler, kocas›ndan dayak yiyen kaç kad›n› alanla-

ra tafl›yabilmifllerdir ki, onlar›n erkek kat›l›m› kar-

fl›s›nda kad›nlar›n huzursuz olaca¤›n› iddia etmek-

tedirler? Yoksa gerçekli¤i baflka noktalardan m› tar-

t›flmak gerekiyor! 

Emekçi kad›nlar›n “erkeksiz” miting örgütleme-

yi talep etmeleri ve bunu gerçeklefltirmelerini bir il-

ke sorunu olarak kabul edip reddetmenin yanl›fll›¤›

ortadad›r. Emekçi kad›nlar›n özgüvene dayal›

inisiyatiflerini gelifltirecek ve moral kazan›mlar›n›

yükseltecek, kitle örgütlenmesinin ve eylem yetene-

¤inin önünü açacak bir biçim olarak bu uygulana-

bilir bir durumdur ve kendi bafl›na bir sapma ola-

rak gösterilemez. Demokratik kad›n hareketinin

unsurlar›n›n genel e¤ilimiyle uyufltu¤u ve belli bir

anda belli somut amaçlar için ortaklafl›ld›¤›nda uy-

gulanma koflullar› daha uygun hale gelebilir de. Bu-
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nun pratik olarak mümkün olamad›¤› koflullar al-

t›nda isteyen grubun istedi¤i biçimde kitle düzenle-

mesi yaparak 8 Mart’›n birleflik eyleminde yer alma-

s›n› sa¤lamaya çal›flmak, en demokratik yaklafl›m

olacakt›r. Feministler böyle bir demokratik olgun-

lu¤un bafltan önünü t›kayarak, demokratik kad›n

hareketinin güçlerini bölmek pahas›na kendi cinsi-

yetçi kompleksleriyle baflbafla kalmay› tercih etmifl-

lerdir.

Ancak, somut durum, bugün ‘erkeksiz’ bir mi-

tingi dayatmakta m›d›r, kitleler halinde gelen

emekçi kad›nlar, mitinglerdeki erkek bask›s›ndan

m› flikayet etmektedirler? Mitinge kat›lmak isteyen

erkekler kimlerdir? Aç›k ki temel ayr›flma, kad›n

sorununun emekçi çözümüne karfl› durufltad›r. Te-

mel sorun, feministlerin emekçi kad›n kitlelerin s›-

n›fsal ve toplumsal temelli sorunlar›n›n özveri iste-

yen çözüm çabas› ve yöntemleriyle iliflkilenemeyifli,

daha özcesi, iliflkilenmek istemeyiflin “h›nc›n›” dev-

rimcilerden ç›karmak istemesindedir.

KKrroonniikklleeflflmmiiflfl  EEKKBB//EESSPP  sseennddrroommuu

2005 8 Mart’› devrimci yay›nlar›n sayfalar›nda

önceki 8 Martlardan farkl› ve daha yo¤un biçimde

yer ald›. Devrimciler aras›nda yaflanan ayr›flman›n,

‘ilkesel’ düzlemi üzerine bolca mürekkep tüketenle-

rin iddia ettiklerinin, 8 Mart miting alanlar›nda aç›-

¤a ç›kan somut  gerçeklikle çat›flmas›, devrimci

gruplarda da bafl dönmesi yaratm›fla benziyor.

Grupçulu¤un yan etkileri, devrimci lafazanl›k ve

politik çekememezlik, kitlelere kendini hakl› gös-

terme çabalar› ile birleflti¤inde ise ortaya ideolojik

bir bulamaçtan daha fazlas› ç›km›yor. 

Ufuk Çizgisi ve K›z›lbayrak’ta somutlaflan ve siv-

rilen politik çekememezli¤in kendini 8 Mart’ta or-

taya ç›karmas› ise durumu daha da vahim hale ge-

tiriyor. B›rak›n kad›n›n kurtuluflu mücadelesinde,

politik arenan›n hiçbir an›nda protestoculuktan

öteye difle dokunur bir kitle faaliyeti infla edememifl

olanlar›n, 8 Mart’› savunmak noktas›nda en dev-

rimci kesilmeleri ise halüsinasyon görmenin siya-

sallaflt›r›lm›fl hali olsa gerek. Dünyay› kendi dar ku-

yu a¤›zlar›ndan görebildikleri kadar alg›layan ve

bundan dolay›, kad›n›n kurtuluflu mücadelesi ve

onun gereklilikleri noktas›nda etkin politika geliflti-

rebilme yetene¤i ve perspektifinden uzakl›k, bu ha-

reketlerin yaln›zca kad›n sorununa özel bir durum-

lar› de¤ildir. Ancak, kad›n sorunun tarihselli¤i ve

devrimci irade ile bütünlefltirilmesinin somut ge-

reklili¤i; bu noktada onlar› çok daha büyük ç›k-

mazlara sürüklüyor. Esasen 8 Mart’tan 8 Mart’a ha-

t›rlamak d›fl›nda, kad›n sorunu üzerine b›rak›n bir

özel kitle çal›flmas› yürütmeyi, sözünün a¤›rl›¤›

olan pratik-ideolojik bir durufl mevzisi bile infla

edememifl olman›n rahats›zl›¤›n› hiç hissetmeden

bu konuda da en devrimcinin kendileri oldu¤unu

aç›klamalar›ndan bunu rahatça okuyabiliyoruz. Bu-

nu, 6 Mart Beyaz›t mitinginde kad›n kitle kat›l›m›-

n›n oransal darl›¤›nda (Demokratik Kad›n Hareke-

ti’ni d›flta tutarsak) aç›¤a ç›kan çeliflkiden de göre-

biliyoruz. 

Bunlar› geçelim. Biz, ayr›flman›n temeline inme-

ye çal›flanlar›n kocaman bir kaya ile karfl›laflacakla-

r›n› göstermek istiyoruz. Bu kaya, kronikleflmifl

ESP-EKB sendromudur. Bu kaya, politikay› eyle-

min d›fl›nda var etmeye çal›flman›n somut gösterge-

si olarak, EKB’nin miting baflvurusunun alt›nda sa-

mimiyetsizlik aramakt›r. Anl›k, pratik sorunlar›n ›s-

rarla ‘ilkesel’ sorunlara dönüfltürülmeye zorlanmas›,

bu sorunlar›n  gerçekten ‘yaflamsal’ de¤er tafl›yor ol-

malar›ndan de¤il, anlams›z yedeklenme kayg›s›n›n

yaratt›¤› grupçu ve kolayc› kaçma güdüsündendir.

Çünkü, feministlerle ve di¤er kad›n örgütleri ile y›l-

lard›r “emekçi kad›n vurgusu” üzerinden her plat-

formda ideolojik mücadele yürüten, örgütlü kitle

kuvveti üzerinden infla etti¤i eylem çizgisiyle dev-

rimci kanal› açma ve feminist hareketin karfl›s›na

dikme tutarl›l›¤›n› gösteren bir EKB gerçe¤i vard›r.

Bu gerçe¤i kad›nlar›n kurtulufl mücadelesi ve 8

Mart nezdinde devrimci hareketimizin saflar›na ait

bir kazan›m olarak komplekssiz bir olgunlukla kar-

fl›lamak yerine, ona uyduruk ‘ilkesel’ uçlu m›zrak

çevirenler ve EKB’nin karfl›s›na ‘bir fiubat sabah›

uykusundan uyanan dev’ edas› ile ç›k›lmas› için

özellikle mesai tüketenler, 2005 8 Mart’›n› ufuksuz

politik dar görüfllüklerine feda etmifllerdir. 

6 Mart Kad›köy mitingi ne kadar devrimci irade-

nin, kitlelerle buluflma iste¤ine do¤rudan ba¤l› te-

melleri ve çabas› üzerinden infla edildi ise, 6 Mart

Beyaz›t mitingi de kad›n kitlelerinin örgütlenmesi

ve miting alan›na tafl›nmas›na dönük özel hiçbir

motivasyon tafl›mayan grupsal kayg›lar temelinde

infla edilmifltir. ‹ki mitingdeki temel ayr›flma, kad›n

kitlelerine inanmak ve güvenmekte yaflanm›flt›r.

Unutulmamal›d›r ki; devrimci ak›ldan en uzak ka-

rarlar› en kolay biçimde alabilme ‘cesareti’, bir ku-

ral olarak, kitlelerden  en uzak olman›n ‘hafif’li¤ine

al›flm›fl olanlardad›r. O zaman; devrimci sorumlu-

lu¤un diliyle, dilin grupçu sorumsuzlu¤u kolayca

yer de¤ifltirebilir ve kendi gerçe¤ine temas edeme-
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yen ak›ls›z devrimcilik, ÖMP ve BDSP gibi,

EKB/ESP gerçe¤i hakk›nda bol bol konuflur.  

8 Mart çal›flmalar›n›n temel argüman› olarak

kullan›lan, 8 Mart’›n s›n›fsal içeri¤inden uzaklaflt›-

r›ld›¤› tart›flmalar› ise somut durumdan ve sonuç-

lardan bak›ld›¤›nda afaki tart›flmalar olarak kald›. 8

Mart’a s›n›fsal içeri¤ini kazand›rd›klar›n› iddia

edenler, bu iddiay› hangi eylem biçiminde, hangi

örgütlülükte, hangi kitle çal›flmas›nda gerçekle bu-

luflturmufllard›r? ‹lkel feminizmle ve emperyalist

küreselleflmenin, sivil toplumculu¤un kad›n hare-

keti üzerindeki sald›r›lar›na karfl› ideolojik ve poli-

tik mücadele yürütmeden, bu mücadeleyi 8 Mart

öncesi ve sonras›na dayanan eylemli bir hatla besle-

meden, salt 8 Mart günü üzerinden yürütülen han-

gi eylem biçimi, hangi slogan, hangi pankart 8

Mart’a s›n›fsal içeri¤ini kendi bafl›na geri kazand›r-

mak anlam›na gelebilir ki! Gerçeklere sad›k kal›na-

caksa, EKB’nin mücadele tarihine bak›lmal›d›r. 

8 Mart 2005’i devrimcilik ve reformizm ayr›fl-

mas› olarak de¤erlendirmek; aç›kça bir gerici tutum

infla etmektir. Devrimci ve reformist ayr›flmas›n›n

dergi sayfalar›nda yaz›larak gerçeklefltirilemeyece¤i

aç›kt›r. Eylemin içeri¤i ve nesnelli¤in üzerinden ha-

reket etmeyen zorlama ayr›flmalar, ancak devrimci

lafazanl›¤›n alamet-i farikas› olabilir. “Art›k yollar

ayr›flm›flt›r” dik kafal›l›¤›, bizim için ancak ac› bir

gülümseme ile izlenebilir. Devrim ve sosyalizm mü-

cadelesinin gerçekli¤i ve somut ihtiyaçlar›, bu bol

keseden atma al›flkanl›¤› edinenlerin alt›nda kala-

caklar› bir süreci örgütlemekten baflka bir sonuç

üretmeyecektir. Yaflay›p, görece¤iz.  

Ayr›ca, ‘an’a iliflkin olarak 8 Mart’› devrimcilefltir-

me iddialar›n› ortaya atanlara sorulmas› gereken bir

soru daha vard›r. Beyaz›t mitingi ile EKB’nin Kad›köy

Mitingi aras›nda dövizlere, sloganlara, aç›klamalara

yans›yan hangi özsel içerik fark› Beyaz›t’› ‘en devrim-

ci’ k›lmaktad›r. Beyaz›t’ta gruplar›n polisin terörüne

maruz kalmalar› m› bu mitingi en devrimci yapmak-

tad›r? Mitingin bu yan›n›, neredeyse devrimcili¤in bi-

rinci dereceden kan›t› haline getirilmesine hasredil-

mifl zorlama yorumlara ne demeli! Ama  e¤er ki ölçü-

tümüz bu olacaksa, devrimcili¤in denetlenebilir ölçü-

tü olarak bunu öne ç›kar›yorsan›z, EKB ve ESP’nin

son üç y›ll›k politik mücadelesini, devrimci kitle flid-

detinin kullan›m biçimini, kendini ortaya koymakta

sergiledi¤i prati¤i; bu ‘en devrimci’ olanlar›n kendi

süreçleriyle k›yaslamalar›n› öneririz. Eminiz ki bu,

‘ölçüyü’ ne kadar kaç›rm›fl olduklar› hakk›nda onlara

yeteri kadar “nesnel” yard›m› olacakt›r bunun.

AAyyrr››flflmmaallaarr  nneeyyii  ggeettiirrddii??

Feministlerle ayr›flma, devrimci kararl›l›¤›n s›-

nand›¤›, liberal dayatmalara karfl› al›nan politik bir

tutumdur. Dayatmalara boyun e¤ilmeyece¤i sözle

de¤il, eylemin gücü ile gösterilmifltir. Herfleyi bir

yana b›rakal›m, Beyaz›t mitingi ve EKB’nin Kad›köy

mitingi, devrimcilerin 8 Mart’› bir kitle gücüne da-

yanarak örgütlediklerini ortaya ç›kar›yor. 

Devrimci gruplar aras›nda yaflan›lan ayr›flma

dayatmas› ise, deyim yerindeyse ‘ak›llara ziyan’d›r.

Bu ayr›flmada kitle hareketinin ilerletilmesine ba¤-

lanm›fl hiçbir enerji ve umut tazeli¤i yoktur.  

Bir bütün olarak bak›ld›¤›nda, demokratik ka-

d›n hareketinin 8 Mart 2005’te çizdi¤i tablo, par-

çal›l›k tonlar›ndan rengini bulmaktad›r. Kad›n kit-

lelerine etkin tarzda gidememek ve kendini bura-

dan örgütleyememek sorunu; yaln›zca genel bir

söylem olmaktan ç›km›fl, 8 Mart ayr›flmalar›n› da

tetikleyen günün sorunu olmufltur. Bu sorunun

panzehiri, kendi içerisinde sakl›d›r: Kad›n kitlele-

rine hücum! ■
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Toplumumuz, travmaya girmifl insan›n tipik afl›-

r› korku, çaresizlik ya da dehflete düflme biçiminde

d›fla vuran davran›fllar›n› sergiliyor. Derinleflen bu

toplumsal travma, ‘toplumsal varl›k’›n öznesi olan

insan› da neredeyse tümüyle nesnelefltirerek de¤er-

sizlefltiriyor. ‹nsandaki bu de¤ersizleflme e¤risi top-

lumu da etkisi alt›na alarak büyük bir anafor yara-

t›yor ve toplumsal iliflkileri h›zla afl›nd›rmaya bafll›-

yor. De¤er yitimi insanda iki biçimde d›fla vuruyor:

Birincisi, insan›n gündelik yaflamda karfl›laflt›¤› her

tür sorunu fliddet yöntemiyle çözmesinin tetikledi-

¤i sald›rganlaflmas› ve giderek psikopatlaflmas› biçi-

minde aç›¤a ç›k›yor. ‹kincisi de onu bütünüyle içe

kapatarak; uyuflukluk, dalg›nl›k, tepkisizlik ve do-

nukluk biçiminde yans›yan duyum yitimine ve gi-

derek de duyars›zlaflmas›na, “betonlaflmas›”na ne-

den oluyor. Ama her iki biçim de bir ve ayn› sonu-

cu üretiyor; insan›n içindeki ‘insan’›n ölümüyle so-

nuçlanan yabanc›laflma.

Fuhufl, dilencilik, doland›r›c›l›k/sahtekarl›k,

uyuflturucu ve alkol kullan›m›n›n inan›lmaz dere-

cede yayg›nlaflmas› gibi toplumsal yaflama ait say›-

s›z olgu, bu de¤er yitimini yeniden ve yeniden aç›-

¤a ç›kar›yor. Ama bunlar›n içinde, burjuvazinin

“mülkiyet hakk›”na yönelmesi nedeniyle en çarp›c›

olan ve esas›nda bu de¤ersizleflmeyi neden ve so-

nuçlar›yla birlikte ele veren, kuflku yok ki, kapkaç

ve h›rs›zl›k olarak d›fla vuran olgudur. 

Hemen her toplumsal soruna gözlerini kapayan,

kulaklar›n› t›kayan burjuva medya, h›rs›zl›k-kap-

kaç olgusuna flu günlerde ‘yüksek bir ilgi’ gösterme-

ye yöneldi. Televizyon yorumcular›, köfle yazarlar›

yanlar›na katt›klar› polis menfleili say›s›z “uzman”la

birlikte, h›rs›zl›k-kapkaç olgusunu ele almaya ve

yüksek sesle, “Sokaklar›m›z h›rs›zlar›n iflgali alt›n-

da” türünden konuflmalar yap›p, “Ne oldu bize?”

diye sormaya yöneldiler. Bafl›n› Hürriyet gazetesi-

nin genel yay›n yönetmeni ve burjuvazinin önde
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Ezilenlerin düzene
“meydan okumas›...”

“Suçluluk, kapitalist s›n›fa karfl›, iflçi s›n›f›-
n›n meydan okumas›n›n bir ifadesidir”

Engels

––  YYaaflflaarr  MMuuttlluu  ––

KKaappkkaaçç--HH››rrss››zzll››kk,,  ÇÇeetteelleeflflmmee......



gelen kalemflorlar›ndan Ertu¤rul Özkök’ün çekti¤i

bu koronun çözüm önerileri ise bir cümle ile özet-

leniyor: “Art›k flehir gerillas›na dönen bu haydut

çetelerini etkisiz hale getirecek önlemleri sab›rs›z-

l›kla bekliyoruz!” 

H›rs›zl›k ve kapkaç olgusunu kriminalize ederek

ele alan burjuva medya, durumu suç ve ceza ikile-

mine s›k›flt›rarak, gerçekleri karartmaya, toplumsal

adaletsizlikleri yok saymaya girifliyor. Oysa, h›rs›z-

l›k ve kapkaç olgusunun alt›nda Türkiye gerçe¤i

vard›r. Anlat›lan, insan›n insana kulluk etti¤i kapi-

talist düzenin ve faflist bask› iktidar›n›n hikayesidir.

Burjuva medya ve bilimum ideologlar› her zamanki

gibi gerçeklerden kaçt›klar›na göre, sa¤lam bir kla-

vuz ipi olan gerçe¤i izlemek de bize düflüyor. 

HH››rrss››zzll››kk  vvee  kkaappkkaaçç  vvee
nneeoolliibbeerraall  ppoolliittiikkaallaarr  

1980’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren etkin

bir flekilde uygulanmaya bafllanan neoliberal eko-

nomi politikalar›, toplumsal yaflam› ve özellikle de

iflçi ve emekçi y›¤›nlar›n gündelik yaflam›n› alt-üst

etmeye bafllad›. IMF taraf›ndan programlanan ve

aç›k devlet terörü arac›l›¤›yla yürütülen bu politika-

lar, kentlerde en belirgin bir biçimde özellefltirme

olmak üzere, iflsizlik ve gerçek ücretlerin sürekli

düflmesi biçiminde kendini gösterdi. Sermayenin

muazzam derecede yo¤unlaflmas›n›n ve merkezilefl-

mesinin önünü açan bu politikalar, ayn› zamanda

küçük burjuvaziyi de mülksüzlefltirerek, h›zla iflçi

s›n›f›n›n saflar›na savurdu. K›rlarda ise, küçük öl-

çekli tar›m üretimini y›k›ma u¤rat›p büyük ölçekli

kapitalist üretimin önünü açarken; büyük emekçi

köylü y›¤›nlar›n›n da kaç›n›lmaz bir biçimde kent-

lere göç etmesini koflullad›. Böylelikle Türkiye’de

kent nüfusu ilk kez, 1980’li y›llar›n ikinci yar›s›n-

dan itibaren k›r nüfusunun üstüne ç›kt›. Kent nüfu-

su özellikle de son 10-15 y›ll›k dönemde çok h›zl›

bir art›fl göstererek, 1990’da Türkiye nüfusunun

yüzde 56’s›n› oluflturuyorken, 2000 y›l›nda bu say›

yüzde 66’ya yükseldi. Hala devam eden bu iç göç

dalgas›ndan ‹stanbul’un pay›na her y›l en az 300

bin kiflinin göç etmesi düflerken, 90’l› y›llar›n baflla-

r›nda 300 bin olan Amed’in nüfusu bugün 1.2 mil-

yonun üzerinde ve bu say› her geçen gün artmaya

devam ediyor. 

‹flsizlik, yoksulluk ve açl›k içinde geleceksizlefl-

tirilerek derin bir umutsuzluk girdab›na sürükle-

nen milyonlarca emekçi, büyük kentlerin varofllar›-

na y›¤›lmaya bafllad›. Bugüne de¤in sürdüregeldik-

leri yaflam tarz›ndan h›zla kopart›lan bu milyonlar-

ca insan, yeni yaflamlar›na ve iliflkiler bütününe ay-

n› h›zla adapte olamad›lar. Resmi verilere göre, göç

eden aile bireylerinden ancak yüzde 18’i düzenli bir

gelire sahipken, geriye kalan yüzde 82’lik kesim ise

iflsizli¤e mahkum edildi. Kentlerde de ekonomik,

sosyal ve kültürel yaflamdan da d›fllanan bu büyük

kitle, kaç›n›lmaz bir biçimde sosyal-kültürel bir

travma yaflamaya bafllad›. 

Büyük kentlere y›¤›lan emekçi s›n›flara, neolibe-

ral politikalarla önemli oranda mülksüzleflen ve

h›zla iflçi s›n›f› kategorisine do¤ru sürülen küçük

esnaf› da eklemek gerekir. Dünyalar› küçücük dük-

kanlar› olan bu küçük burjuva tabakalar varl›klar›-

n› yitirince, sosyal travmayla sonuçlanan benzer bir

süreç yaflad›lar. Meflhur “Amerikan rüyas›” olarak

da adland›r›lan, “yeteri kadar çaba gösterirsen, her-

fleyi baflarabilirsin” zihniyeti, iflsizli¤in, yoksullu¤un

sorumlulu¤unu da bireye yüklüyor. ‹flsiz kalan ba-

flar›s›z oluyor, suçlu oluyor. ‹flsizler adeta ‘toplum-

sal suçlu’ haline getiriliyor. ‹flsizlik ve yoksulluk bi-

reylere ait sorunlar biçiminde yans›t›l›nca, bu duru-

ma düflen herkes de bunal›ma giriyor. 

Kentlerin varofllar›na yerleflen bu geleceksiz y›-

¤›nlar›n önce geleneksel iliflkileri h›zla çözülmeye

bafllad›. Toplumsal düzeni yeniden ve yeniden

üretmenin en sa¤lam dayana¤› olan geleneksel aile

kurumu önemli oranda tahrip oldu. Çok çocuklu

olan bu y›¤›nlar›n evlatlar›, yoksulluktan dolay›

h›zla sokak çocuklar› kategorisine geçti. Bu yüzbin-

lerce çocu¤un, önce okulunu, sonra da ailesini ter-

ketmek zorunda b›rakan kapitalizm, onlara tek bir

alan açm›flt›: H›rs›zl›k-kapkaç, fuhufl, dilencilik,

uyuflturucu sat›c›l›¤› ve çeteleflme gibi say›s›z bölü-

me ayr›lan “gayr› meflru” ifller. Ve onlar da, “gayr›

meflru” ifllerin vazgeçilmez elemanlar› olarak “bu

alemde” sivrilmeye bafllad›lar. Yokluk içinde çare-

sizli¤e hapsolan aileler, zamanla bu duruma r›za

göstermeyi de ö¤rendiler! Emniyet Genel Müdürlü-

¤ü verilerine göre, ‹stanbul ve özellikle de Amed’de

aileler çocuklar›n› ayl›k 250 milyona h›rs›zl›k ve

kapkaç çetelerine kiralamaya yöneldi. 

Neoliberal politikalar›n h›zla uygulanmas› iç gö-

çün artmas›, iflsizlik ve gerçek ücretlerin sürekli

düflmesini koflullad›¤› gibi, her türden “gayr› mefl-

ru” ifllerde de patlamaya neden oldu.  Emniyet Ge-

nel Müdürlü¤ü verilerine göre, 2003 y›l›nda Türki-

ye genelinde 321 bin 805 olay meydana gelmiflken

2004 y›l›nda ise bu olaylar 353 bin 692’ye yüksel-

di. Bir y›l içinde kapkaç olaylar›nda yüzde 31’lik bir
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art›fl oldu ve 2004 y›l› boyunca kay›tlara geçen 17

bin olay yafland›. H›rs›zl›k olaylar›nda ise yüzde 50

oran›nda bir art›fl görüldü. Günlerdir medyan›n te-

mel gündemi olan “sahte rak›” gerçe¤i gibi onlarca

türden sahtecilik/doland›r›c›l›k toplumun bünyesi-

ni tamamen sard›. Kapitalizm taraf›ndan bir sektö-

re dönüfltürülen fuhuflta da patlama yafland›. Resmi

veriler göre fuhufl yafl› 12’ye kadar inerken, yaln›z-

ca ‹stanbul’da 2004 y›l› boyunca 50 bin kad›n “ve-

sika” almak için ‹stanbul Valili¤i’ne baflvuru yapt›.

Uyuflturucu kullan›m› ise ilkokullara kadar yayg›n-

laflm›fl bulunuyor. Avrupa Polisi’ne (Europol) göre

Türkiye, uyuflturucu, silah ve karaparan›n yan›s›ra

fuhuflta da hem merkez, hem de transit ülkelerin

bafl›nda geliyor. “K›z›n› erkeklere pazarlad›”, “Kar›-

s›n› pazarlarken yakaland›” fleklinde haberlerle bur-

juva medyaya her gün yans›yan bu gerçek, sözko-

nusu toplumsal de¤ersizleflme e¤risinin yaln›zca

h›rs›zl›k-kapkaç olaylar›nda de¤il, hemen her alana

yans›d›¤›n› ele veriyor. 

Resmi istatistiklere göre, h›rs›zl›k ve kapkaç

olaylar›n›n da en yo¤un ve en sistematik yaflanan

kentler olarak ‹stanbul ve Amed öne ç›k›yor. ‹ç göç

baflta gelmek üzere sözkonusu neoliberal politikala-

r›n›n y›k›c› sonuçlar›n› en yo¤un bir biçimde yafla-

yan bu iki kent, sözkonusu de¤ersizleflmenin ya da

travman›n en tipik d›flavurum alanlar› olarak belir-

di. “Diyarbak›r’dan suçlu çocuk ihraç eder hale gel-

dik. Bugün kapkaç yapan çocuklar yar›n ellerine si-

lah ald›klar›nda ortaya ç›kacak terörü düflünmek

bile istemiyorum” fleklinde konuflan Diyarbak›r Be-

lediye Baflkan› Osman Baydemir’in, bu de¤ersizlefl-

menin çap›na ve derinli¤ine iflaret ediyor. 

HHeerr  flfleeyy  yyaapp  aammaa  mmüüllkkiiyyeettee  ddookkuunnmmaa!!

Kapkaç olaylar›n›n büyük kentlerin en merkezi

yerlerine kadar yay›lmas› ve polisiye önlemlerin ifle

yaramaz hale gelmesiyle birlikte art›k insanlar yanla-

r›nda para ve de¤erli eflya tafl›yamaz hale gelmifl bu-

lunuyor. Keza, zengin mahalleleri mesken eyleyen

h›rs›zlar, art›k güpe gündüz evlere girmeye bafllad›-

lar. Bu güruhun, y›lbafl› gecesi, Beyo¤lu’nda kad›n

turistlere binlerce kiflinin gözleri önünde tecavüze

kalk›flacak kadar “kontrol d›fl›”na ç›kmas›; say›s›z po-

lis vb. yöntemlerle korunan Tansu Çiller’in ‹stanbul

Yeniköy’deki yal›s›n› soyacak kadar gözlerini karart-

mas›, burjuva efendileri fena derecede telaflland›rd›. 

Gerçekten de telafla kap›lm›fl bulunuyorlar. Telafl-

lar›, ezilenlerde çok yo¤un bir biçimde yaflanan ve gi-

derek onlar› çürüten de¤er yitiminden ileri gelmiyor.

Çünkü, sözkonusu toplumsal düflkünlük, özellikle

son befl y›ld›r son derece yayg›nd›. Fuhufla, uyufltu-

rucuya, her çeflit yozlaflmaya gözlerini kapayan, hat-

ta bunu medya-polis arac›l›¤›yla bizzat derinlefltire-

rek ezilenlerin yönetilmesi araçlar›ndan birisi haline

getiren burjuva efendiler, tüm bu “gayri meflru” iflle-

ri düzenin yeniden üretilmesinin arac› yaparak tole-

re etmeyi baflar›yorlard›. Düzenin ola¤an iliflkilerin-

den fiilen kopan binlerce insan, mafya ve çete örgüt-

lenmeleri arac›l›¤›yla kontrol alt›nda tutuluyordu.

Fakat gelinen aflamada, hem olay say›s›nda ve hem

de insan say›s›nda art›fl nedeniyle tolere edilme s›n›-

r›n›n çoktan afl›ld›¤› anlafl›l›yor. Çünkü, h›rs›zl›k-

kapkaç olaylar›nda d›fla vuran bu de¤ersizleflme e¤ri-

si, “münferit” kategorisini çoktan aflarak, toplumsal-

laflm›fl bulunuyor. Tüm bu olgular, art›k verili iliflki-

ler sistemini afl›nd›rarak düzeni de bozan bir rol oy-

namaya bafllad›¤›n› gösteriyor. Çünkü, “kontrolden

ç›kan” binlerce insan›n do¤rudan burjuvazinin “kut-

sal” sayd›¤› “mülkiyet hakk›”na yönelmesi, korkula-

r›n›n ana kayna¤›n› oluflturuyor. 

Özel mülkiyet esas›na dayanan kapitalist bir dü-

zende “mülkiyet hakk›”na yönelik sald›r›lar›n bu

kadar artmas› ve giderek ola¤an bir karakter kaza-

narak meflrulaflmas›; düzenin her gün yeniden t›r-

t›klanmas›, afl›nmas› anlam›na geliyor. Düzenlerini

gözbebekleri gibi koruyan burjuva efendiler bu ol-

gu karfl›s›nda baflvurduklar› tek bir çözüme yeni-

den s›k› s›k›ya sar›l›yor: fiiddet! Kapitalizm, top-

lumsal bir düzen olarak çürüdü¤ü yerde, toplumu

da genel bir çöküfle sürüklüyor. Toplumsal yaflam-

daki bu de¤ersizleflme e¤risinin kökenleri de kapi-

talizmdir. Kapitalizm insanlar› de¤ersizlefltiriyor.

Ortaya ç›kan sorunun do¤rudan düzenden kaynak-

lan›yor oluflu, sorunun çözümüne dair bir umut ›fl›-

¤› yarat›lmamas›n› da koflulluyor. Burjuva efendiler

ezilenlere hiçbir fley vaat edemiyor. Sorunlar›na

hiçbir çözüm üretemiyor. 

“fiiddet toplumu olduk” diye yak›nanlar›n flid-

detten baflka bir yola baflvuramamas›n›n iflaret etti-

¤i gibi, ezilenler, fliddeti kendileri yaratm›yor. fiid-

detten baflka bir ç›k›fl yolu bulamad›klar› için bu

yola baflvuruyorlar. fiiddet, ezilenlerin de¤il, burju-

va efendilerin do¤as›ndan ve çeliflkilerinden kay-

naklan›yor. Dolay›s›yla devletten köklenen fliddet,

h›rs›z-kapkaçç› olup karfl›lar›na ç›k›nca, mülklerine

sald›rmaya bafllay›nca, polis fleflerine yalvarmaya

bafll›yorlar: “Bizi koruyun!”

Ezilenleri polis-asker kurflunuyla, copuyla yola

getirmeye çal›flanlar, ayn› fliddetin bütün topluma

yay›ld›¤›n› görünce pani¤e kap›l›yorlar. Panik için-
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de, 12 Eylül cuntas›n›n flefi

Kenan Evren ve 1993 Kon-

septi olarak tarif edilen Kürt

devrimini ezmeye yönelik

karfl› devrimci sald›r›n›n ön-

de gelen yürütücülerinden

Mehmet A¤ar’›n y›ld›z›n› h›z-

la parlat›l›yorlar. Burjuva

medya, “Kenan Pafla, sokakla-

r› sa¤c›dan/ solcu anarflistten

temizledi... Ayn› sokaklar

flimdi h›rs›zlar›n, kapkaçç›la-

r›n kontrolünde. Kenan pafla-

n›n hakk›n› yememek laz›m”

fleklinde homurdan›rken ka-

meralar›n karfl›s›na geçen ifl-

kenceci A¤ar, “Bu sorunu iki

ayda çözerim” diyerek mey-

dan okuyor. Yöntemi malum:

‹flkence!

Burjuva devletin, burjuva

mülkiyet iliflkilerini korumak

için var oldu¤u bir kez daha

aç›¤a ç›k›yor. “Mülkiyet hak-

k›”na yönelik sald›r›lar, ordu,

polis ve mahkemeleri h›zla

yetkinlefltirilmesi/modernize

edilmesiyle yan›tlan›yor. Yeni Türk Ceza Kanunu’yla

birlikte kapkaç, h›rs›zl›k ve gasp suçlar›n›n cezalar›

da neredeyse iki kat›na ç›kar›l›rken, kapkaç failleri-

nin daha a¤›r bir suç olan gasp kapsam›nda yarg›lan-

mas›n›n da önü aç›l›yor. “Güvenli¤i tehdit eden olay-

lar›n en aza indirilmesi” için kentlerin ifllek caddele-

rine, belirli sokaklara ve merkezlere elektronik göze-

tim cihazlar›n›n yerlefltirilmesi, “Parmak ‹zi ve DNA

Bankas›” oluflturulmas› gündeme getiriliyor ve h›zla

örgütlenmeye bafllan›yor. CHP, evine giren h›rs›z› öl-

dürenlere hapis cezas› verilmemesini öngören bir ya-

sa teklifi haz›rl›yor. Polislerin yetkisinin art›r›lmas› ve

iflsiz 10 bin üniversite mezunu da katarak polis say›-

s›n›n art›r›lmas›, semt karakollar›n›n yeniden aç›lma-

s›yla iç savafl ayg›t› polis tahkim ediliyor. ‹stanbul’da-

ki kapkaç olaylar›n›n önceden önlenebilmesi için, s›-

radan insanlar›n da görevlendirilece¤i özel bir istih-

barat a¤› oluflturulmas› haz›rl›klar› sürüyor. Bu çer-

çevede “kapkaca kar›flanlar›n tespitinde aktif görev

alacak vatandafllar›n ödüllendirilece”¤i ilan edildi bi-

le. Keza, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü ve Valili¤i’nin

koordinasyonunda özel bir kapkaç ekibi oluflturulu-

yor. 

Al›nan tüm bu “güvenlik

önlemleri”yle düzen, kendi

hukuku ile kendisinin üretti-

¤i çürümeyi temizlemeye ça-

l›fl›yor. Oysa nedeni eflitsiz-

likler olan tüm bu sorunlar,

yasalarla çözülemez. Eflitsiz-

likleri yasalar üretmemifltir.

Yasalar› eflitsizlikler üretiyor.

Bu çözümün sonuçsuz kala-

ca¤› gün gibi ortadad›r. Çün-

kü, en sert cezaland›rmalar

bile, lümpenleflmifl ezilenle-

rin yaratt›¤› kargafla ve patla-

malar karfl›s›nda yetersiz kal-

maya mahkumdur. 

Burjuva s›n›f›n gelifltirdi¤i

polis-mahkeme-cezaevi ek-

senli çözüm yöntemleri, 16.

yüzy›ldan 18. yüzy›la kadar

bütün Bat› Avrupa’da geliflti-

rilen “Serserilik Yasas›”yla

benzerlikler tafl›yor. Tarihsel

olarak s›n›f bilinci son derece

güçlü burjuvazinin mant›¤›

hep ayn› biçimde iflliyor. Av-

rupa’daki kanl› yasalar, k›r-

lardan kentlere sürülen ve kentlerdeki yaflam iliflki-

lerine adapte olamayanlar› h›zla disipline etmek

için gelifltirilmifllerdi. ‹flçi s›n›f›n›n “atalar›”, önce

zorla serseri ve dilenci haline dönüfltürüldüler, son-

ra da dilenci ve serseri olduklar› için cezaland›r›ld›-

lar. “Yasakoyucu, bunlar›, ‘gönüllü’ suçlular olarak

ele alm›fl ve art›k mevcut olmayan eski koflullar al-

t›ndaki gibi çal›flmaya devam etmelerini, bunlar›n

iyi niyetlerine ba¤l› bir fleymifl gibi görmüfltü. Önce

zorla topraklar› ellerinden al›nan, evlerinden at›lan

ve iflsiz-güçsüz serseriler haline getirilen tar›msal

nüfus, iflte böyle k›rbaçlanarak, damgalanarak, ya-

salar yoluyla iflkence edilerek, ücret sisteminin ge-

rektirdi¤i disipline” edilmeye çal›fl›ld›. (Kapital 3.

Cilt sayfa 750-751)
Tüm bu “güvenlik önlemleri”yle ezilen ve sömü-

rülen milyonlara da güvende de¤ilsiniz denilerek,

büyük bir güvensizlik duygusu afl›l›yorlar. Küçük ve

orta ve çapl› suçlar›n bu denli yayg›nlaflmas›, insan-

lar› da güvenliksizlik psikolojisine mahkum ediyor.

Bu denklem; herkes h›rs›z-kapkaçç› olabilir, herkes

sizi kand›rmaya ve doland›rmaya çal›flabilir, kimseye

güvenmeyin fleklinde derinlefltiriliyor. Örgütledikleri
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Esas sorun, bu büyük nefretin
do¤ru yollara kanalize

edilmesine kilitleniyor. Yani,
devrimci önderlik sorununun
çözülmesine. H›rs›zl›k-kapkaç

ve daha bir çok olayda
ortaya ç›kan de¤ersizleflme

e¤risi, ayn› zamanda devrim-
ci önderlik bofllu¤unun derin-
li¤ini, çap›n› ve bu sorunun
acilen çözülmesi gerekti¤ini
göstermektedir. Güçlü bir
devrimci çekim merkezi

yarat›lamad›¤› için, düzenden
kopan insanlar bu “çözüm”ü

üretmifltir.



bu kampanya da toplumun r›zas›n› alma üzerine ku-

ruluyor. Bireyler tümüyle yaln›zlaflt›r›larak, ezilenle-

rin kolektif davran›fl ve duygu dünyas› yok edilmeye

çal›fl›l›yor. Tek güvenecek yer kal›yor; devletin poli-

si. Devlet kaynakl› istatistikleri h›rs›zl›k ve kapkaç›n

yoksul de¤il, orta ve zengin mahallelerde yo¤unlaflt›-

¤›n› gösteriyor. Oysa, h›rs›zl›k-kapkac›n as›l hedefi

yoksullar de¤il, zenginlerdir. Oysa güvende olmayan

ezilenler de¤il, onlard›r.  

EEzziilleennlleerriinn  mmeeyyddaann
ookkuummaass››

H›rs›zl›k-kapkaç olaylar›ndaki bu çarp›c› art›fl,

yaln›zca ezilenlerdeki de¤ersizleflme e¤risinin çap›-

n› ele vermiyor. Ama ayn› zamanda, ezilenlerin top-

lumsal yoksullu¤a, afla¤›lanm›fll›¤a ve d›fllanm›fll›¤a

isyan› anlam›na geliyor. Kapitalist düzende herfley-

leri çal›nan ve d›fllanan milyonlar›n üretti¤i “çö-

züm”e iflaret ediyor. 

Hemen bütün s›n›fl› toplumlarda farkl› biçim ve

görüngülerde ortaya ç›kan eflitsizliklerin ve adalet-

sizliklerin tetikledi¤i huzursuzluklar, yeni aray›flla-

ra yöneliflin de bafllang›ç noktas›n› oluflturuyor. 

Yeni aray›fllar›n birinci aflamas›, ola¤an yöntemle-

re baflvurarak ilerlemek biçiminde ortaya ç›k›yor. Da-

ha fazla, hatta kölece çal›flmak, aç kal›p sürekli birik-

tirmek vs. Bu yolla sonuç alamayan, ç›k›fl yolu bula-

mayan ezilenler, ‘ola¤and›fl›’ yöntemlere baflvuruyor.

Yeni aray›fllar›n ikinci aflamas› ya da sözkonusu ‘ola-

¤and›fl›’ yöntemler de iki biçimde uç veriyor. Birinci

biçim, ezilenlerin ‘kendisi için s›n›f’ olma bilincine va-

r›p, çözümü de bütün s›n›f kardeflleriyle ortak hare-

ket etmesi temelinde gelifltirdi¤i her türlü sosyal kur-

tulufl mücadeleleridir. ‹kinci biçim ise, burjuva huku-

kunda do¤rudan “adi suç” olarak tarif edilen h›rs›zl›k

yapmak, soymak, öldürmek, çeteler oluflturmak vs.

vs. Birinci biçim, ezilenlerin yeni bir düzen, sosyalist

ideolojiyle ayd›nlanm›fl isyan›ysa; ikinci biçim de,

do¤rudan ilkel içgüdülerle harekete geçen ezilenlerin

sosyalist ideolojiyle ayd›nlanmam›fl isyan›d›r. Bugün

ülkemizde de yaflanan tüm bu olaylar, egemen olan

yaflam koflullar›na, sosyal düzene karfl› ezilenlerin bir

tür isyan›, meydan okumas› halinden baflka bir fley

de¤ildir. Fakat, sosyalist ideolojiyle ayd›nlanmad›¤›

sürece ezilenlerin say›s›z biçimde aç›¤a ç›kan isyanla-

r› sonuçsuz kalmaya mahkumdur. 

Bu meydan okuman›n temellerinde köreltilen

toplumsal bilinç ve gündelik yaflam›n hemen her

an›nda k›flk›rt›lan bireysel ç›karlar vard›r. Bireyi

toplumdan/s›n›f›ndan ayr›flt›r›p atomize eden kapi-

talist düzen, bireyi, hem insan olarak ve hem de s›-

n›f olarak kendisine yabanc›laflt›r›r. ‹nsan yerine

konulmak isteyen ezilenler bunun yolunun ancak

s›n›f atlamayla gerçekleflebilece¤ini varsayar. Dola-

y›s›yla ezilmemek için, kendisini ezenleri taklit

eder. Onlar›n yöntemlerine baflvurur. Çalar, ç›rpar,

öldürür...  

Ezilmenin nefretini yaflayanlar, nefretin yaratt›¤›

enerjiyi yine kendilerine döndürüyor ve kendilerini

zehirliyorlar. Ezilenlerin üretti¤i ve meydan oku-

mas› halinde d›fla vuran bu “çözüm”, ayn› zamanda

toplumsal çöküntü ya da yaz›m›z›n giriflinde tarif

etti¤imiz de¤ersizleflme e¤risinin kendisidir. Burada

insan yoktur, paylafl›m yoktur, dayan›flma yoktur.

Dinler ve töreler yoluyla edinilmifl, gelenekler ve

görenekler arac›l›¤›yla yerlefliklik kazanm›fl ve kapi-

talist düzen taraf›ndan harlanan de¤erler sisteminin

iflas›d›r. 

Esas sorun, bu büyük nefretin do¤ru yollara ka-

nalize edilmesine kilitleniyor. Yani, devrimci ön-

derlik sorununun çözülmesine. H›rs›zl›k-kapkaç ve

daha bir çok olayda ortaya ç›kan de¤ersizleflme e¤-

risi, ayn› zamanda devrimci önderlik bofllu¤unun

derinli¤ini, çap›n› ve bu sorunun acilen çözülmesi

gerekti¤ini göstermektedir. Güçlü bir devrimci çe-

kim merkezi yarat›lamad›¤› için, düzenden kopan

insanlar bu “çözüm”ü üretmifltir. 

Aç›k ki, aray›fl halinde olan milyonlarca insan,

bu düzenden fiilen kopmufltur. Gelece¤ini bu dü-

zende görmemektedir. Düzenin üretti¤i ve çözüm

olarak sundu¤u hiçbir fleye güven duymamaktad›r.

Ezilenler, bu düzenin iyilefltirmelerle, “reform”larla

kendilerine bir çözüm üretebilece¤ine de inanma-

d›¤› için, ola¤and›fl› yol ve yöntemlere sapm›flt›r.

Fakat kendi bafl›na bu durum, devrimci bir

mayalanma bak›m›ndan son derece bereketli top-

raklar› iflaret etse de, bu milyonlar›n kendili¤inden

devrimci mücadeleye do¤ru akaca¤› sonucuna

neden olmaz, olmamal›d›r.  

Egemen s›n›flar ezilenlere yönelik büyük taviz-

ler vermedi¤i sürece, ezilenlerin say›s›z biçimde

d›fla vuran isyan› artarak sürecektir. Bunun tek bir

çözüm yolu vard›r: Devrim! ■
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T.D. - Bize öncelikle örgütünüz CONFEMEC’i
tan›tabilir misiniz? Ne zaman ve nas›l kuruldu?
Amaçlar› vb.

Teflekkür ederim. Önce sizi selamlamak istiyo-

rum. Ben CONFEMEC örgütünü temsil ediyorum ve

size nas›l bir örgüt oldu¤umuzu ve nas›l kuruldu¤u-

muzu anlatmaktan büyük sevinç duyuyorum. CON-

FEMEC’i Haziran 1998’de kurduk. Biz yaklafl›k 300

delegeyle Ekvatorlu kad›nlar›n 1. Ulusal Toplant›-

s›’nda bir araya gelmifltik. Ülkenin her taraf›ndan ge-

len kad›nlard›k, ama biz parti çal›flmas›n›n de¤iflik

cephelerinden gelen delegelerdik. Amac›m›z, kad›n-

lar› örgütleme çal›flmas›n›, özellikle halk sektörlerin-

de tekrar nas›l bafllatabilece¤imizi analiz etmekti. Bu

toplant›dan De¤iflim ‹çin Ekvatorlu Kad›nlar Konfe-

derasyonu ortaya ç›kt›. Bizler bugüne kadar, yani 6

y›lda, sonradan anlataca¤›m önemli bir çal›flma yürüt-

tük. Ayr›ca CONFEMEC’i kurmadan önce de tarihsel

bir geçmiflimiz var. 

70´li y›llarda (san›r›m 1974 idi) partinin siyasal

çal›flmas›n›n üniversite sektöründe belli bir a¤›rl›¤›-

n›n oldu¤u, görüldü¤ü süreçte, bir kad›n ö¤renci

grubumuz vard›. Bu grupta kad›nlar› siyasal devrim-

ci faaliyetlere katmak için ilk defa parti içinde özel

bir kad›n çal›flmas› bafllatma görevini önümüze koy-

duk. Bu, özel bir çal›flma alan› olarak kad›nlar›n ör-

gütlenmesi aç›s›ndan tarihsel bir ad›md›. O zamanki

parolam›z: Kad›nlar için eflit haklar ve görevler. Çün-

kü o zaman, yani 30 y›l önce biz kad›nlar›n üniver-

sitelerdeki varl›¤› daha azd›. Biz, partiye ba¤l› ve par-

tide çal›flan ve özel bir çal›flma bafllatmay› partiye

öneren bir grup kad›n komünisttik. E¤er o y›llarda

kad›nlar›n üniversitelerde daha fazla etki yaratmaya

bafllad›¤›n› dikkate al›rsak, bunun elbette ki biz

gençlerin (ki bende o zaman bir gençtim) kazan›m›

olan paras›z e¤itim, e¤itimin özerkli¤i ve herkese

üniversitede e¤itim hakk› mücadelesiyle yak›ndan il-

gisi var. Kad›nlar›n üniversiteye engelsiz girme hak-

k›n›n kazan›lmas› sayesinde birçok kad›n farkl› fa-

kültelere girme olana¤›na kavufltu. 
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– CONFEMEC’in ulusal baflkan›yla röportaj –

De¤iflim ‹çin Ekvatorlu
Kad›nlar Konfederasyonu



T.D. - Üniversitelere engelsiz girebilme hakk›
ne zaman kazan›ld›?

Bu 1968´de oldu. O zaman genç ö¤renciler üni-

versiteleri ele geçirdi ve birçok hakk› kabul ettirdi.

Bundan, biz sonradan gelenler de faydaland›k. Genç

kad›nlardan üniversite tugaylar› oluflmaya bafllad›. Bu

gruplarda kad›nlar›n devrimci mücadeleye kat›lmas›-

n› özendirmek için yo¤un siyasal faaliyet yürüttük.

Birçok farkl› grup örgütledik. ‹sçi sendikalar›n›n mü-

cadelesiyle dayan›flma faaliyeti yürüten bir genç kad›n

grubu da vard›. Bu süreçte sendikal mücadelede de

bir s›çrama oldu, sendikal mücadelede birçok hak ka-

zan›ld›. Örne¤in baflka fabrikalarda grevde olan isçi-

lerde dayan›flmak için yap›lan dayan›flma grevleri. Bu

dayan›flma eylemleri, bir fabrikayla baflka fabrikalar

aras›nda iliflkilerin geliflmesini sa¤l›yordu. Bu ba¤lam-

da kültürel çal›flma üzerinden yap›lan dayan›flma ey-

lemleri de vard›. Grevdeki isçileri ziyaret etmek ve da-

yan›flma göstermek amac›yla sendikalarda tiyatro,

müzik vb. gruplar› vard›. ‹sçilerin mücadelesiyle da-

yan›flma mekanizmalar› ve yöntemleri gelifltiren bir

genç kad›n grubu olufltu. Bu olumlu örnekler, sonra-

dan 1978´lerde Kad›nlar›n Demokratik Cephesi´ni

(KDC) oluflturmak için bize yeterince olanak sunu-

yordu, ki bu partinin revizyonizmle köprüleri att›¤›n-

dan sonra oluflan kad›nlar›n ilk sol siyasal cephesiydi.

Daha önceki süreçte de sonradan revizyonistleflen ör-

güt taraf›ndan yönetilen devrimci kad›nlar vard›. An-

cak PCMLE´de bunlar, kad›nlar›n ilk örgütlülük de-

neyimleriydi.

O dönemde küçük bir kad›n grubundan oluflan

ilk kad›n örgütü çal›flmalar›na bafllad›. Ben de bu cep-

he içindeki çal›flmada yer alyordum. Çal›flma alanlar›

daha çok semtler, ev kad›nlar›, baz› sektörlerde isçi

kad›nlar ve ö¤renciler, yani lise ve üniversitelerdi. Bu

örgüt büyük bir geliflme gösterdi ve bütün ülkeye ya-

y›ld›. Mücadele içinde önemli bir siyasal yer edindi.

Özellikle antiemperyalist mücadelede, bir banka-fi-

nans tekeli olan Citibank’›n ülkede bulunmas›na kar-

fl›, KDC önemli bir siyasal mücadele gelifltirdi. Çünkü

Citibank illegal bir flekilde d›fl borçlar›, yani ülkemi-

zin sahip oldu¤u borçlar› istemiflti ve kad›nlar buna

karfl› önemli bir mücadele yürüttüler. Y›l 1984 idi ve

bu mücadele ülkemizin her yan›na yay›lm›flt›. Kad›n-

lar, “el Nino”nun yaratt›¤› zarar için yürütülen ulusal

dayan›flma mücadelesinde de öne ç›kan bir rol oyna-

d›lar. Bunu bilip bilmedi¤inizi bilmiyorum. Bu bir

do¤a fenomeni. Denizin yükselmesi, kurakl›k veya

fliddetli ya¤murun ya¤mas› fleklinde kendisini göste-

riyor. Özellikle k›y› bölgeleri su alt›nda kal›yor, top-

raktan yap›lm›fl evler y›k›l›yor ve bitkiler tahrip olu-

yor. ‹nsanlar çok ac› çekti. Ne evleri, ne topra¤›, hiç-

bir fleyleri kalmam›flt›. Ekvator Köylüleri ve k›y› fleri-

dinde Halk›yla Ulusal Dayan›flma Örgütü’nün öncü-

lü¤ünü yapan bizim  KDC’deki yoldafllar›m›z oldu.

Ana yönetici güçler de bu çal›flmaya kat›ld›lar ve on-

lardan birço¤u, KDC’nin bir parças› olarak, kamu-

oyunda tan›nan siyasi flahsiyetler oldular. Örne¤in

Alicia Norona KDC’nin baflkan›yd› ve burada, bafl-

kentte ilk kad›n belediye baflkan› aday› oldu. Demok-

ratik Halk Hareketi (MPD) ad›na KDC’nin de yer al-

d›¤› ortak bir platformla seçime girdi. Seçimleri kaza-

namamas›na ra¤men, ola¤anüstü bir kampanya yü-

rüttü, çünkü çok etkileyici bir siyasal e¤itime sahip

olan çok kaliteli bir önderdi. O, halk›n örgütleriyle,

demokratik ve devrimci güçlerle nas›l birlikte çal›fl›la-

bilece¤ini ve politik etkisi yüksek önemli eylemler ya-

p›labilece¤ini gösteren bir örnekti. Kad›n örgütünden

gelen ve oldukça öne ç›kan di¤er bir yoldafl da Maria

Eufenia Lima idi. O da ilk kad›n Cumhurbaflkan› ada-

y› oldu ve önemli deneyimler kazand›. Son seçimler-

de de baflkent Quito belediye baflkanl›¤› aday› oldu ve

flimdi Quito belediye meclis üyesi. Tabii ki bu önem-

li bir belediye meclisi ve o, MPD ad›na seçildi. Parti

içerisinde bu çal›flmadan sorumlu olan yoldafllar›n

büyük çabas›/yar›fl›, verdikleri emek büyük bir sayg›

kazan›yordu. Bir an›m› anlat›rsam: Ben bu yoldafllar›n

sorumlulu¤u alt›nda de¤ildim, ama bu partinin en es-

ki aktivistlerinden biriyim, belki de en eskisi. O dö-

nemde “En Marcha” (partinin legal merkezi yay›n›

ç.n.) gazetesinin sat›fl› için bir kampanya düzenlen-

miflti. Hangi örgüt veya hücrenin en fazla gazeteyi sa-

taca¤›, (meydanlarda, sokaklarda ç.n.) ba¤›rarak ga-

zeteyi tan›taca¤› merak ediliyordu. Bu sat›fl kampan-

yas› içerisinde, parti politikas›n› yayma, de¤erlerini

kavratma, kitlelerle ba¤lar kurma aç›s›ndan en fazla

çal›flan parti örgütüne parti kongresinde parti bayra¤›

verildi. Ve bu kampanyay› Kad›nlar›n Demokratik

Cephesi’nden yoldafllar kazand›. Bunu hat›rl›yorum

ve arada anlatmak istedim.  

T.D. - Bu dönemin baflka hangi derslerinden
söz edebilirsiniz?

Tabii ki kad›n çal›flmas›n› yürütmede partinin ba-

z› hatalar› da oldu. O döneme kadar kad›n yoldafllar,

özel bir çal›flma alan› olarak kad›n çal›flmas› yürütü-

yorlard›. Bu alanda özel olarak örgütlenmifl hücreler-

de mücadele yürütüyor ve tüm faaliyetini ve çabas›n›

kad›nlar aras›nda çal›flmaya veriyorlard› ve bu alanda

büyük baflar› da kazan›yorlard›. Zaten çok tan›nan,

önemli bir örgüttü ve PCMLE’ye güç toplamakta
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önemli bir paya sahipti. Fa-

kat sonradan parti yönetimi

içinde bir tart›flma oldu ve

sadece kad›n hücrelerinin ol-

mamas›na karar verildi. Parti

birdi, kad›n ve erkek yoldafl-

lar parti içinde eflit flekilde

entegre olmal›yd›. Özel bir

kad›n çal›flmas› gerektirecek

bir neden yoktu. Bu çal›flma

tarz›, ideolojik sapmalara gö-

türürdü, ki bu da KDC’nin

yanl›fl bir çizgiye girmesine

yol açard›. O halde her kad›n

hücresi baflka bir parti hüc-

resine, örgütüne kat›lmal›y-

d›. Baz›lar› üst yönetici ör-

gütlere, baz›lar› orta derece-

de yönetici örgütlere, baz›la-

r› da tabandaki hücrelere ka-

t›ld›. ‹ster semt hücresi ol-

sun, ister ö¤renci, isterse de

ö¤retmenler içinde olsun,

yani mücadelenin de¤iflik cephelerinde. Ve zorluklar

orada bafllad›. Yoldafllar bizi bilgilendirdi ve biz de

durumu analiz ettik. Ve gördük ki, hücrelerin görev-

leri tart›fl›ld›¤›nda, kad›nlar aras›ndaki çal›flma görevi

hep en sonuncu görev olarak görülüyordu. Bazen ka-

d›n yoldafllar›n çok önemli görevleri oluyordu, çünkü

onlar merkezi düzeyde önderlerdi. Örne¤in kad›n

yoldafllar benim KDC içerisinde görevlerim var de-

diklerinde, kendilerine, ‘’hay›r’’ sen bu örgütün dedi-

¤ini, ald›¤› karar› yapmak zorundas›n, çünkü senin

çal›flma alan›n bu. Sen hem hücreye ve hem de parti-

ye al›nan karar›n ve yap›lmas› gereken iflin hesab›n›

vermek zorundas›n, denildi. Ve böylece kad›n yol-

dafllar da giderek genel çal›flmaya, partinin baflka

alanlar›ndaki çal›flmalar›na öncelik vermeye bafllad›-

lar. Kad›nlar aras›ndaki çal›flma bir yana b›rak›ld›. Bu

o kadar ileri gitti ki, kad›n çal›flmas› yok durumuna

geldi. Bu genifl çal›flma alan› yok edildi ve bu çal›flma-

da sorunlu olan kad›n yoldafllar da parti içinde pes et-

tiler. Bunun da ötesinde, kad›n yoldafllar yeterince

anlafl›lamad›klar›nda, görevlerini yerine getiremedik-

lerinde elefltiriliyor ve hesap soruluyordu. Bu konuda

anlay›fl veya müsamaha yoktu. Bu sorunun ne zaman

bafllad›¤›n› tam olarak hat›rlam›yorum, ama bu so-

runlar› parti içinde bir özelefltiri süreci olarak tart›fl-

t›k. Kad›n çal›flmas›n›n durumu hep biraz belirsiz ka-

l›yordu. 

T.D. - CONFEMEC düflüncesi
nas›l olufltu?

Öncelikle bunun ülkemiz kad›n-

lar› aras›ndaki geliflmelerle ba¤› olan

diyalektik bir süreç oldu¤unu  söyle-

yebiliriz. 90’l› y›llarda her tarafta ka-

d›n örgütleri ortaya ç›kmaya bafllad›.

K›rlarda, flehirlerde, K›z›lderili (yerli)

kad›nlar aras›nda, siyahlar aras›nda,

iflçiler aras›nda, her yerde kad›n ör-

gütleri kurulmaya bafllad›. Ama bun-

lar, sosyal demokrasinin etkisi alt›nda

olan örgütlerdi ve NGO’larla çok ya-

k›n iliflkili Yard›mlaflma Örgütleri idi.

Bu dönemde cinsler aras›nda eflit-

lik/eflit haklar sorusu oldukça öne

ç›kt›. Her tarafta cins sorunu tart›fl›l›-

yordu. Üretim sorununda, ba¤›ml›

ülkelerin geliflim stratejisine iliflkin

önerilerde hep kad›n sorunu görül-

mekteydi. “Geliflim için kad›nlar”dan

cins sorununa kadar. Cins, bir kate-

gori, bir unsur olarak, eflit koflullar al-

t›nda kad›nlar› de¤iflik alanlarda entegre etmek, ama

esas olarak ekonomik ve toplumsal alanda. Bu sadece

Ekvator’un bir sorunu de¤il, bu, ba¤›ml› ülkeler için

bütün dünyada varolan genel bir sorun. Bu sorun,

ABD emperyalizminin stratejisine de cevap vermekte.

“Üretici ifllerde entegrasyonun kenar›nda duran, ken-

disini üretim ve kamu alan›nda entegre etmek için ye-

tersiz e¤itim ve koflullara sahip olan kad›nlar› nas›l

entegre etmek gerekir?” Yani eflit görevler ve haklar

mücadelesi sorunu, NGO’lar›n, Yard›mlaflma Örgüt-

leri’nin sorunu oldu ve sorun, kad›nlar› geliflime nas›l

katar›z sorununa çevrildi. Kad›n sorununa bu refor-

mist bak›fl aç›s›nda ve prati¤inde büyük geliflme ya-

fland›. Latin Amerika’da, Afrika’da ve Asya’da da ör-

gütler böylesi projeler üretmeye bafllad›. Kad›n› en-

tegre etmek için projeler, üretim, hammadde sevk›ya-

t›, krediler üzerine projeler. Temel konu, kad›nlar›

kendi yeteneklerini gelifltirecek duruma getirmekti.

Kad›n› iflgücü olarak e¤itmekti, biraz daha kalifiye

yapmakt›, ama iflgücü olarak. Kad›n›n yapt›¤› ifl, o za-

man da, flimdi de ikincil s›rada görülüyor ve emekçi

kad›nlar›n ald›¤› ücret, ana ücret olarak görülen erke-

¤i düflük ücretinin tamamlay›c›s› olarak görülmekte.

Kad›n eylemleri geliflmekte, kad›n›n politik kat›l›m›

sorunu tekrar gündeme tafl›nmaktayd›. Anlat›lmas›

karmafl›k bir konu, ama bu dönemde Berlin duvar›-

n›n y›k›lmas› da bir rol oynamaktayd›. Sol partiler,
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hatta kendilerini komünist olarak tan›mlayan baz›lar›

da ilkelerini terk etmeye bafllad›lar. Emperyalizm, ko-

münizme karfl› sald›r›s›nda ata¤a geçti. Sol partilerde,

H›ristiyan solda, Sosyalist Parti’de, revizyonist parti-

lerde, troçkist gruplarda, anarflist gruplarda çal›flan ve

politik, ideolojik e¤itim alm›fl bu kad›nlar, NGO’lara

kat›lmaya bafllad›lar. Böylece kat›l›mlar›n› sa¤layacak

yollar bulmaya çal›flt›lar. Bu kad›nlar, sosyal demok-

rasi ve NGO’lar taraf›ndan emildiler. Belli bir siyasi

e¤itim alm›fl bu kad›nlar da, bu örgütlerde çal›flmay›

kendileri için önemli bir olanak görüyorlard›. Üret-

kenlerdi, yapt›klar› projeler de süperdi. Sorun, flu fe-

nomenle iç içeydi: Kad›n iflgücünü daha iyi koflullar-

da de¤erlendirmek ve bunun için kapitalizmin gerek-

lili¤i, kapitalizmin krizini ve getirdi¤i yoksullu¤u, ka-

d›nlar› ve aileyi üretici bir ifle ba¤layarak çözme, yani

kapitalist üretim yöntemlerini daha iyi gelifltirme em-

peryalist politikas›n› yaflama geçirme. Burada Ekva-

tor’da, bütün Latin Amerika’da oldu¤u gibi, partiler

üstü olan politik örgütlenmeler kurulmaya baflland›.

Politik kad›nlar deniyordu, ama bir parti üyesi olarak

de¤il, özellikle sol bir siyasi parti üyesi olarak hiç de-

¤il. Komünizme karfl›, devrime karfl›, temelden top-

lumsal de¤iflime karfl›. Onlar, kad›nlar için politika

yapal›m, biz kad›nlar erkeklerin politika yapmadaki

hatalar›na kurban olmayal›m, diyorlard›. Bu reformist

bir feminizm, kad›nlar› siyasi partilerden uzak tutma-

ya çal›flan oportünist bir feminizmdir. Fakat bu opor-

tünizm daha çok da kad›nlar› iflçi s›n›f›n›n partisin-

den uzak tutmaya çal›flt›. Kad›n iflçiler, partileriyle

buluflamas›nlar diye, partilerinden izole edilmeye ça-

l›fl›ld›lar. Partimize, PCMLE’ye kat›lmas›nlar diye. Ta-

bii ki, bu politika genel olarak sola da karfl›d›r. Bu ka-

d›nlar, devrime karfl› itfaiyeci oldular, devrim ateflini

söndürmek için. Cinsiyetçi kad›n hareketinin ide-

ologlar› olanlar, soldan gelen kad›nlard›. Bu kad›nlar,

elimizden inisiyatifi ald›. Çünkü biz Marksist Leninist

Komünistler bu süreçte ne cins sorunuyla ilgilendik,

ne de bu sorunun bizim için bir önemi vard›. Biz bu

sorunu belki de emperyalizmin kullanmak istedi¤i

bir sorun olarak görüyorduk. Biz s›n›fsal aç›dan mü-

cadeleye devam ediyorduk ve sorun bizim için biti-

yordu. Bu da bir hatayd›. Hatayd›, çünkü biz hemen

bafllamad›¤›m›zdan geciktik. Bu reformistler ve em-

peryalizm, kendisini nas›l ve neden böyle yayabiliyor?

Meydan› onlara b›rakmamak ve kad›n kitleleri aras›n-

da etkilerini yaymalar›n› önlemek gerekiyordu. Tabii

KDC da¤›lm›fl durumda oldu¤undan, emperyalizmin

ve reformizmin bu sald›r›s›na karfl› kad›nlar cephe-

sinden karfl› koyacak örgütsel taktik gelifltiremiyor-

duk. 

Onlar, “Kad›nlar›n Siyasi Koordinasyonu” ad›nda

ve bugün de hala varl›¤›n› sürdüren bir örgüt kurdu-

lar. Koordinasyon kendisini böyle tan›ml›yor, çünkü

bütün politik kad›nlar›n, her türlü siyasi e¤ilimlerin,

her renkten ve kesimden kad›nlar›n koordinatörlü¤ü

görevini üstlenmifl. Yaklafl›mlar›: “Biz kad›nlar›n so-

runlar› ayn›, biz cinsiyetimizden dolay› horlan›yoruz.

Biz iki kat çal›flmak zorunday›z. Biz bask› ve sömürü-

yü üç kat yafl›yoruz.” Yani tüm bu noktalar›, onlar›n

yeni keflfetmedikleri, Marksizm’in ideologlar›n›n sa-

vundu¤u düflünceleri bu kad›nlar devrald›lar, manip-

le ettiler ve kendi ç›karlar›na göre kulland›lar. Biz o

zaman, buralarda neler oluyor ve bizim müdahale et-

memiz için ne gibi olanaklar oldu¤unu görmek için

buralara gittik. Ve partinin yönetimi alt›nda dedik, ta-

mam, bu alan Ekvator kad›n›n› ilgilendiren yeni bir

alan ve biz bu alana nas›l girece¤imize bakmal›y›z.

Çünkü biz kendimizi kitlelerden, bütün bu kad›nlar-

dan izole edemezdik. Ve biz de kat›ld›k. Bu kad›nla-

r›n, UNIFEM’den, Hollanda, Kanada ve ‹ngiltere’den

gelen ne kadar çok maddi güçle çal›flt›¤›n› gördük.

Yapacaklar› ifller ise önceden belirlenmiflti. Yönetimi

onlar oluflturuyordu. Mücadele içerisinde bir araya

geldi¤imiz birkaç kad›nla birlikte yönetime yedek bir

üye sokmay› baflard›k. 16 kiflilik yönetim kurulunun

8’i as›l üye, 8’i de yedek üyeydi ve biz ancak tek bir

yedek üye sokabilmifltik. Bu, bugün de harekette ha-

la çok sayg› duyulan bir yoldafl›m›zd›.

Herkes “Kad›nlar›n Siyasi Koordinasyonu”nda yer

ald›. Sa¤c›s›ndan solcusuna kadar. Temel yaklafl›m›,

her alanda, kamu ve siyasal alanda cinsler aras›nda

eflitlik için çal›flmakt›. Bu partilerde de. Peki, sa¤c›

partilerde cinslerin eflitli¤i için nas›l mücadele verilir?

Bu olanaks›z, bunu yapamay›z yaklafl›mlar›. Ve biz

mücadele yürüttük. Tart›flmalar yürütmedik de¤il.

Biz, Marksist teori ile bu tür yaklafl›mlara karfl› müca-

dele ettik. Ama bizim daha iyi müdahale edebilmek

için ne örgütsel, ne de siyasal gücümüz vard›. K›sa bir

süre bu çal›flmaya kat›l›yorduk, sonra bu çal›flman›n

bir fley getirmeyece¤ini düflünüyorduk. Ayr›ca em-

peryalizm taraf›ndan yönlendirilen, bol maddi olana-

¤a sahip ve bu parayla istedi¤ini yapan bir örgütte ne-

den zaman kaybetmeliydik ki! Bunun d›fl›nda biraz

tereddüt de etmeye bafllam›flt›k, çünkü kad›nlar da

oportünist, pragmatist bir düflünce gelifltirmeye bafl-

lam›fllard›. Bunun, bugüne kadar da büyük bir a¤›rl›-

¤› var. Çünkü çok fakir bir semte veya mahalleye gi-

dildi¤inde, hemen bir proje yapal›m, deniyordu. Peki

bu projenin paras› nereden gelecekti? Yani buradaki
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ilk düflünce hemen bir proje

oluflturmak, ama bu siyasal bir

proje de¤il. Bu, yaflam› nas›l de-

¤ifltirebilece¤imizin projesi de

de¤ildi. Sadece böyle bir projenin

nas›l ve nereye verilece¤i ve nas›l

para al›nabilece¤i önemliydi. Bu

koordinasyon ve bu kad›nlar, ka-

d›n hareketinde çok kötü bir rol

oynad›lar. Önemli bir rol de oy-

nad›lar ve bugün de oynuyorlar,

bunu inkar etmemeliyiz. Burju-

vazi için, kapitalizm s›n›rlar› için-

de her biri gerçekten önemli birer

bafl aktör oldu. Tabii ki onlar çok

da destek ald›lar. Örne¤in bir si-

yasal sorun gündeme geldi¤inde,

medya hemen bu bafl aktör ol-

mufl kad›nlara gidiyor ve onlarla

röportajlar yap›yordu. Ne tür geliflmeler olursa olsun,

bu kad›nlar hep sahnedeydi. Bu da onlar›n büyüme-

sini sa¤lad›. Önemli birer politikac› olarak kendileri-

ne yer edindiler. Burjuvazi için bu kad›nlar›n de¤eri

farkl›yd›, bunlar a¤›rbafll›, çal›flkan, zeki, baflkalar›n-

dan farkl› ve yeni önerilere sahiptiler, vs. Burjuvazi fl›-

martt›kça fl›mart›yordu.

Tüm bunlar 90’l› y›llarda geliflti. Onlar, istedi¤ini

yap›yorlard› ve her olana¤a sahiptiler. Bu durum, biz

baz› komünistleri sinirlendiriyordu. Kendimize, biz

yeteneksiz de¤iliz diyorduk. Tarihsel olarak biz hak-

l›y›z. Biz devrimci bir teoriyle düflünmekteyiz, bu da

bize, içinde yaflad›¤›m›z an› ve koflullar› analiz etme,

anlama ve emekçi kad›nlara devrimci bir alternatif

sunma olana¤› veriyordu. Biz bu gruptaki kad›nlar›n,

büyük entelektüellerin siyasi ve toplumsal elit tabaka-

s›na dönüfltüklerini görüyorduk. Kendileriyle konufl-

tu¤umuz di¤er kad›nlar›n ise, burnu havadayd›. Ne

de olsa cins, feminizm konular›n› ve sorunlar›n› en iyi

onlar bilirlerdi, kad›nlar nas›l politikaya kat›l›rd›, on-

lar bilirlerdi. Bunun d›fl›nda bu kad›nlar burjuvazinin

kendilerine sundu¤u olanaklarla ilginç fleyler de yap-

t›lar. Örne¤in, baz› kanunlar önerdiler: Ailede ve D›-

flar›da Kad›na fiiddet Uygulanmas›na Karfl› Kanun, fi-

ziki, psikolojik, cinsel, aile içi fliddete karfl›. Onlar

devlet kurumlar›n›n kad›nlar› desteklemesini sa¤lad›-

lar. Onlar anayasa reformu için öneriler sundular ve

cinslerin eflitli¤i için anayasaya baz› normlar›n girme-

sini sa¤lad›lar. Bu tür fleyler onlara önemli siyasi plat-

formlar yaratt›. Ama bütün paralar›yla, ki ellerinde

hala var, kad›nlar›n yoksullu¤unu minnac›k da olsa

kontrol alt›na alamad›lar. Tam

tersine, bu ciddi olanaklara ra¤-

men ülkenin fakirli¤i onlar›n da

yok edemedi¤i bir sorun, çünkü

bu sistemden kaynaklanan bir so-

run, yap›sal bir sorun. Biz, bu bi-

zim için, parti için bir olanak de-

dik. O halde solun devrimci bir

önerisi olarak alternatif bir öneri,

herhangi bir kad›n için de¤il,

emekçi kad›nlar için, halk kat-

manlar›ndan kad›nlar için, nas›l

sunabiliriz, buna bakt›k. Biz bir

öneri haz›rlad›k ve partinin mer-

kezi önderli¤ine sunduk. Parti

önderli¤i içinde baz› küçük flüp-

heleri olan yoldafllar vard›, ancak

esas yönetim, Ekvator’daki refor-

mist kad›n hareketinin ulusal si-

yasal yaflamda önemli aktörler haline geldiklerini, an-

cak bu hareketin karfl› devrimci önderli¤e sahip oldu-

¤unu gözlemlemiflti. Parti önderli¤i, baz› yoldafllar›n,

on y›llar boyunca elde etti¤imiz deneyimlere dayana-

rak bu çal›flmay› yeniden bafllatma kararl›l›¤›na olum-

lu bak›yorlard›. Ve bir grup kad›n yoldaflla bu çal›fl-

may› yeniden bafllatt›k. 

Size bu arada bir olay› anlatmak istiyorum, ama

bu liberalizm de¤ildir. Parti çal›flmas›n›n kurulan ilk

merkezi komisyonu sadece partililerden oluflmuyor-

du. 2 veya 3 tanesi partili, di¤erleri bir dönem aktif

olmufl ve sonra parti dostlar› olarak kalm›fl kad›nlar-

dan olufluyordu. Yani sadece partililerden oluflacak

bir kad›n komisyonu oluflturman›n bile olanaklar›

yoktu. Parti içinden de karfl› ç›k›fllar vard›. Hem er-

keklerden, hem de kad›n yoldafllardan. Bu da baflka

bir olay. Bir kad›n yoldafla gidip neden gelip bizimle

çal›flm›yorsun, kad›nlar aras›nda bu çal›flman›n ör-

gütlenmesine yard›m etmiyorsun? diye sordu¤umuz-

da, “Ben mi? Ne suç iflledim ki? Ben parti politikas›na

karfl› de¤ildim ki, beni kad›n çal›flmas›na göndererek

cezaland›r›yorsunuz.” Yoldafl, “Tamam, bu önemli bir

çal›flma alan›, ama ben kad›nlarla çal›flmak istemiyo-

rum, ben her alanda çal›flmak istiyorum, iflçi, köylü,

gençlik çal›flmas›nda, hangi alan olursa olsun. Ama

kad›n çal›flmas›na de¤il, çünkü kad›nlarla u¤raflmak

çok zor” diyordu. Yani sadece d›flar›ya karfl› de¤il, içe-

ride de ideolojik bir mücadele gelifltirmek gerekiyor-

du ki, ustalar›n söyledi¤i, kad›nlar›n kat›lmad›¤› bir

devrimci mücadele ve devrimin olamayaca¤›n› kavra-

tabilelim. Kad›n, yar›dan az› veya fazlas› de¤il. O, an-
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nelik rolünde de olsa, efl olarak da, çocuklarla ilgile-

nen olarak da olsa, hep düflünce iletendir. Kad›n, in-

sanl›¤›n yeni nesillerini kal›ba döküyor. E¤er bir ka-

d›n devrimci bir bilince sahip de¤ilse, e¤er bir anne

ilerici, demokratik bilince sahip de¤ilse, o zaman ço-

cuklar› da öyle yetifltiriyor. Demek ki, kad›n insanl›-

¤›n sadece yar›s› de¤il, özgün bir yar›s›. Hala omuzla-

r›nda yeni nesilleri, çocuklar› yetifltirme sorumlulu-

¤unu tafl›makta. O halde biz önemli bir görev gerçek-

lefltirmek zorunday›z. Bu düflünce böyle olufltu. ‹lk

baflta, tamam bu ifle bafllayal›m diyen birkaç kad›n-

d›k. Merkez komitesi bizi destekledi ve çal›flmay› for-

müle etmekte bafl› çekti. Gerçi deneyimlerimiz vard›,

ama flimdi hangi özgün yanlar var, CONFEMEC’e na-

s›l bir karakter vermek istiyoruz gibi sorular› kendi-

mize sorduk. Cevap olarak, birincisi bu siyasal bir

cephe olmal›d›r, dedik. Kad›nlar›n siyasi bir örgütü.

Herhangi bir örgüt de¤il, devrimci, sol bir iddias› ol-

mal›. Yani, “Biz solcuyuz, de¤iflim istiyoruz, sosyaliz-

mi istiyoruz, emperyalizme karfl› savafl›yoruz. Biz

böyle solcu politik kad›nlar›z” diyebilmeliydik. Fakat

genifl bir örgüt olmal›, kad›nlara bir engelleri bar›n-

d›rmamal›yd›. Kad›nlar›n oldu¤u her alana gitmeliyiz

ki, onlara kendi sorunlar›, talepleri ve özgünlükleri

do¤rultusunda örgütlenme olana¤› yaratal›m. O hal-

de, genifl, federatif bir örgütlenme olmal›, CONFE-

MEC’in kendi örgütleri kurulmal›, ama varolan kad›n

örgütlerine de CONFEMEC’e kat›labilmeleri ça¤r›s›

yap›lmal›yd›. Örne¤in, üniversitelerde, Cuenca’daki

devlet üniversitesinde önceden varolan ve varl›¤›n›

sürdüren kad›nlar›n sol bir cephesi var. Bu örgüt

CONFEMEC’ten önce de vard›. Prensiplerimiz ayn›

oldu¤undan bu örgüt bize kat›ld›. Baflka bir grup da

olabilir, örne¤in annelerden, gazetecilerden oluflan

bir grup veya baflka her hangi bir grup, yeter ki pren-

sipleri CONFEMEC’inki ile uyuflsun.

Bu ad›m, emperyalizmin komünizme sald›r›s›na

karfl› koymak için partinin karar› do¤rultusunda bir

bafllang›çt›. Komünizmin sadece ölmedi¤ini de¤il, ya-

flayan bir ideoloji, canl› bir doktrin ve insanl›¤›m›z

için bir umut oldu¤unu göstermeliydik. Bu umut,

gençli¤e, iflçilere, K›z›lderililere (yerli halk) ve ülke-

mizin de¤iflik halklar›na, bu halklar›n bir parças› olan

kad›nlara tafl›nmal›yd›. Bafllang›çta ne yapaca¤›m›z›

bilmiyorduk. Zor oldu, ama ilk yönetimimizi seçtik.

Yoldafllar›n birço¤u baflka çal›flma alanlar›ndan geli-

yordu. Yeni oluflum oldu¤undan dolay›, ne çal›flanla-

r› vard›, ne de herhangi bir örgütü. Parti bize yard›m

etti. Hay›r yard›m de¤il, do¤rusu, parti bu sorunu eli-

ne ald›. Ve tabii ki 300 delegenin bir araya geldi¤i bir

toplant›da güzel bir tart›flma yürüttük. Ard›ndan bir-

çok örgüt kurduk ve bu güzel bir motivasyon oldu.

Motive olduk ama, bu y›llar çok zor oldu. Zordu,

çünkü kendi taban›m›z› yaratmal›yd›k. Bu süreçte

Merkez Komitemiz, iyi yoldafllar, kad›nlar›n oldu¤u

yere gitmelisiniz. Henüz kimseyi Marksizm Leninizm

üzerine konuflurken duymam›fl olan kad›nlara gitme-

lisiniz. Henüz devrim üzerine kimseyi konuflurken

duymam›fl olanlara gitmelisiniz. Böyle kad›nlar nere-

de ise, semtlerde, gençlik aras›nda, oralara gitmeli, ça-

l›flmal› ve bu kad›nlar› kazanmal›s›n›z. Zaten örgütlü

olan kad›nlar› örgütlemeye çal›flmak bofla zaman›n›z›

al›r. Bir bölümü UNE’de (Ö¤retmenler Sendikas›) ve-

ya UGTE’de (Merkezi ‹flçi Sendikas›) örgütlü olanlar›

de¤il. Veya sendikac› olan, Üniversitelilerin Devrimci

Cephesi’nde veya JRE’de (Ekvator Devrimci Gençli¤i

– PCMLE’nin gençlik örgütü) örgütlü olanlar zaten

örgütlü. Onlar zaten siyasal mücadeleye kat›l›yor.

Ama biz yine de az›z. O halde kad›nlar›n örgütlü ol-

mad›¤› yeni alanlara gitmeliyiz. Devrimin gereklilik

oldu¤unun bilincini onlara tafl›mal›yd›k. CONFE-

MEC böyle kuruldu. 

6 y›ll›k bir çal›flma dönemini geride b›rakt›k. ‹lk

baflkan›m›z Maria Eugenia Lima oldu. Cumhurbafl-

kanl›¤› aday› olarak yürüttü¤ü seçim kampanyas›n›n

hemen ard›ndan baflkan›m›z oldu. Cumhurbaflkanl›-

¤›na aday olmufl bir kad›n›n, kad›n sorununa el atma-

s› bizi motive etti.

Bu, stratejik olarak önemliydi ve iyi oldu. 

T.D. - CONFEMEC’in örgütsel yap›s› hakk›nda
bilgi verebilir misiniz?

Genifl, federatif cephe oldu¤u için, taban örgütle-

rinde örgütlenmifl olan kad›nlar sadece bir ad tafl›m›-

yorlar. Bunu bir daha vurguluyorum, onlar istedikle-

ri ismi tafl›yabiliyorlar. Bu bir klüp de olabilir, gazete-

ciler de, liseliler de veya herhangi bir meslekte e¤itim

almak için biraraya gelmifl olan bir grup ev kad›n› da

olabilir. Kültürel çal›flma yürüten kad›nlar da olabilir,

akademik alanda bir çal›flma gelifltiren kad›nlar da

olabilir. Biraraya gelmelerinin flekli veya ilk ç›k›fl nok-

talar› önemli de¤il. Bunlar taban örgütleri. CONFE-

MEC’e ba¤l› taban örgütleri kad›nlar›n oldu¤u ve ör-

gütlenmek istedikleri her yerde oluflabilir. Gençlik

gruplar›, ö¤renci gruplar› da olabilir. ‹stedikleri ismi

alabilirler. ‹sterlerse kendilerine Aurora Kad›n Grubu

veya kahraman›m›z›n an›s›na Rosita Paredes Kad›n

Grubu desinler. ‹sim önemli de¤il. Ama önemli olan,

CONFEMEC’in bir parças› ve ona ba¤l› bir örgüt ol-

mas›. Farkl› örgütsel dereceleri var. Taban örgütleri 1.

derecede örgütler. 2. derecede ise Eyalet Örgütleri
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(Ekvator’da idaresinde eyaletler de var) geliyor. fiehir

ve kasabalardaki taban örgütlerinin yönetimlerinden

oluflan, eyalet çap›nda bir yönetimin oluflturulmas›

zorunluluk. Bunun üzerinde ise 3. derecede olan ulu-

sal federasyon geliyor. Biz, 4. derecede örgütlenme

olan konfederasyona do¤ru yol al›yoruz. Bu, farkl›

ulusal federasyonlar›n birli¤iyle oluflacak. Bu bizim

için ve parti için yeni bir fley. Çünkü Ekvator tarihin-

de ilk defa bir kad›n örgütü 4. derecede örgütlenecek.

Bir y›l içinde bu hedefimize varaca¤›m›z› düflünüyo-

ruz. 

En önemli organ ise “Ulusal Toplant›.” Bu toplan-

t›ya, söz ve oy hakk›na sahip veya gözlemci olarak ta-

ban ve eyalet örgütlerinin delegeleri ve yönetim kuru-

lu üyeleri, ki bunlar ulusal toplant›n›n do¤al üyeleri-

dir, kat›lmaktad›rlar. Örgütlenme böyle, peki onu

kim yönetiyor? ‹ki bölümden oluflan ulusal bir yöne-

timi var. Bir bölümü ‹cra Komitesi ve di¤er bölümü

ise, bütün ülkedeki eyalet yönetimlerinin baflkanla-

r›ndan oluflan yönetim kurulu. Ulusal Yönetim bu

oluyor. ‹cra Komitesi 11 kifliden olufluyor: 1 Ulusal

Baflkan, 2 Ulusal Baflkan Yard›mc›s›, 1 Siyasi E¤itim

Koordinatörü, 1 K›z›lderili ve Siyah Kad›nlar aras›n-

daki çal›flman›n Koordinatörü, 1 Genç Kad›n Çal›fl-

mas› Koordinatörü, 1 ‹letiflim ve Propaganda Sekrete-

ri, 1 ‹cra Sekreteri, 1 Maliye Sekreteri, 1 Siyasi E¤itim

Sekreteri, 1 Örgütlerle ‹liflkiler Sekreteri. Bu sekrete-

rin görevi, di¤er emekçi halk örgütleriyle iliflkiler kur-

ma ve korumakt›r. Sadece kad›n örgütleriyle de de¤il,

tüm örgütlerle iliflkileri kurma ve gelifltirme görevi

var. Biz, CONFEMEC olarak Halk Cephesi’nin bir

parças›y›z. Bizler karfl›l›kl› olarak mücadelemizi nas›l

destekleyebilece¤imizi görebilmek için iliflkiler sür-

dürmek zorunday›z. 

Ulusal Toplant›, her iki y›lda bir toplanmakta.

Orada en önemli siyasal konular tart›fl›lmakta, kad›n-

lar aras›nda siyasal çal›flma çizgisi gelifltirilmekte ve

ulusal yönetim seçilmekte. Yap› böyle.

T.D. - Semtlerde veya okullarda bu çal›flmay›
nas›l bafllat›yorsunuz? Kad›nlara nelerle gidiyorsu-
nuz, ilk ad›mlar› nas›l at›yorsunuz?

Çal›flmam›z› yönlendiren baz› teorik belgelerimiz

var. Bunlardan biri, CONFEMEC’in u¤runa mücade-

le yürüttü¤ü amaçlar›n› içeren, CONFEMEC’in ‹lke-

leri Aç›klamas›. Bunlar, ulusal kurtulufl mücadelesini

kapsayan konular. Di¤eri ise, bu mücadele y›llar›nda

kad›nlarla birlikte ortaya ç›kar›lm›fl olan çok güzel bir

belge. Ad›: Ekvator’un Yoksul Kad›nlar›n›n Siyasal

Davas›. Bu, yoksul kad›nlar›n hedeflerini, taleplerini

içermekte. Fabrika, e¤itim, sa¤l›k, kredi, kad›nlar›n

siyasal kat›l›m›, cinsler aras›nda eflitlik, fliddet konu-

su, baflka kad›nlarla dayan›flma nas›l kurulur ve daha

bir çok konuyu içermekte. Çok detayl› bir içeri¤e sa-

hip ve bizim için çok yararl›. Örne¤in bir semte gidi-

yoruz. O semtteki kad›nlar›n farzedelim ki güvenli¤e
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ihtiyaçlar› var, çünkü orada çok fazla kriminalite var.

Kriminalite, kad›nlar› en fazla etkilemekte. Çünkü

e¤er fliddet varsa, h›rs›zl›k, kapkaçç›l›k, tecavüz varsa,

bunlardan en fazla kim zarar görmekte? Biz kad›nlar.

Bu gibi sorunlar varsa, her sorunda söyleyeceklerimiz

öyle s›ralanm›fl ki, örne¤in sorumlunun devlet oldu-

¤u, as›l düflman›n kim oldu¤u çok güzel aç›¤a ç›k-

makta. O halde her sorundan yola ç›karak, örne¤in

sa¤l›k vs, sorumlunun kim oldu¤unu, ne gibi alterna-

tifin oldu¤unu soruyoruz. E¤er kad›n iflsizse iflyerleri-

nin yarat›lmas›n› istiyoruz ve devletin, ihtiyaca göre

flehirde veya k›rda olsun, içinde kad›n örgütlerinin de

yer alaca¤› üretim kooperatifleri kurabilece¤ini, bun-

lar› krediyle, teknik yard›mla vs. destekleyebilece¤ini

söylüyoruz. Bu bir öneri. Bu pratikte gerçekleflmiyor,

çünkü devlet vs. bunu istemiyorlar. Biz, Lucio Guti-

érrez’i destekleme projesinin içindeydik. Bu hükümet

projesiydi. Sol güçlerin Lucio Gutiérrez’in Cumhur-

baflkanl›¤› adayl›¤›n› destekleyen proje. Lucio G. se-

çildikten sonra bu projeye ihanet etti. Bizim bu pro-

jede yer almam›z, Lucio Gutierrez’in seçimi kazanma-

s›n› sa¤lad›. Bu projede kad›nlar›n talepleri de yer al›-

yordu. Örne¤in, e¤itim hakk›. Bizim ülkemizde oku-

ma yazma bilmeyen kad›nlar en fazla K›z›lderili ve si-

yahlar aras›nda var. Bizim bu konuda talebimiz, K›z›l-

derili, siyahlar ve köylü kad›nlar için yayg›n e¤itim.

Çünkü bunlar e¤itimden mahrum kal›yor. Hangi

yöntemlerle? Kad›n›n entegrasyonu için örgütlülü¤ü

gerekli. Örgütlenme, kad›n›n hakk›n› almas› için bir

ihtiyaç. 

T.D. - Gelelim genç kad›nlara. Genç kad›nlar›n
ihtiyaçlar›, talepleri neler? 

(Bu soruyu öncelikle görüflmede dinleyici olarak

bulunan bir kad›n ö¤renci yan›tl›yor). Bir meslek e¤i-

timi almak, kendini bir meslekte gelifltirmek için ne

yaz›k ki ülkemizde fazla olanak yok. Biz genç kad›n-

lar›n ço¤u üniversiteye gitmekteyiz ve iyi bir e¤itim

almak çabas›nday›z. Ama üniversiteyi bitirince ifl bu-

lam›yoruz. Birço¤u e¤itim ald›¤› dal› de¤ifltirmek zo-

runda kal›yor, çünkü o dalda ifl bulam›yor. Birçok ka-

d›n tezgahtar veya taksi floförü olarak çal›fl›yor. 

T.D. - CONFEMEC: Sence bir kad›n›n bir ifl bu-
labilmesi için neye ihtiyac› var?

Ö¤renci: 25 y›l› aflmam›fl olmas› laz›m. Güzel gö-

rünmesi, güzel bir vücuda sahip olmas› laz›m. Ço¤u

zaman iflverenler için ald›¤› e¤itim önemli de¤il, vü-

cudun yap›s› daha önemli. Ve çocuksuz olmas› laz›m.

CONFEMEC temsilcisi devam ediyor: Bu sorun-

lardan yola ç›karak kad›nlara örgütlenin diyoruz. Li-

selerde, üniversitelerde, semtlerde, k›rda ve flehirler-

de. K›z›lderili kad›nlar› en a¤›r ayr›mc›l›¤a u¤ramak-

talar. Biz üç ana noktaya vurgu yap›yoruz: Sosyal s›-

n›f konusu, bizim sosyo ekonomik duruflumuz, han-

gi sektöre ait oldu¤umuz. CONFEMEC’e zengin ka-

d›nlar gelemez. Çünkü onlar için bir yer de¤il. CON-

FEMEC, nereden gelirlerse gelsinler, fakir kad›nlar›n

yeri. 

Biz bu ülkeyi onlar için de¤ifltirmek istiyoruz ve

onlarla birlikte bu ülkede devrim yapmak istiyoruz.

Sa¤c› düflüncelerle, örne¤in bilinçli olarak Sosyal H›-

ristiyan gibi sa¤c› partilerle hareket edenlerin de

CONFEMEC’de yeri yok. De¤iflim ihtiyac› hisseden

ve bu ülkeyi de¤ifltirmek isteyen kad›nlar olmal›. Bu

bizim için temel ilke. Bu s›n›f sorunu ve bizi Ekva-

tor’da bulunan di¤er tüm kad›n örgütlerinden ay›ran

bir nokta. Çünkü di¤erleri diyorlar ki, önemli olan

kad›n olsun, siyasi olmufl olmam›fl, sa¤c› m›d›r, solcu

mudur fark etmez, biz kad›nlar hepimiz ayn› fleyi ya-

fl›yoruz. Biz ise bu do¤ru de¤il diyoruz. Biz ayn› fleyi

yaflam›yoruz. Bir yoksul kad›nla, her türlü rahata sa-

hip kad›n ayn› fleyi yaflam›yor. Okuma yazma dahi

bilmeyen ve hatta di¤er yoksul kad›nlar taraf›ndan bi-

le d›fllanan bir K›z›lderili kad›n›n durumuyla, bir ban-

ka sahibi kad›n›n veya d›fl ülkelere e¤itim için gidebi-

len kad›n›n, paras›n› güzellik ameliyatlar›na yat›ran

bir kad›n›n durumu ayn› de¤il. CONFEMEC için s›-

n›f konusu öncelikli ve temel bir konu. ‹kinci konu

ise cinsiyet sorunu. Biz, kad›n oldu¤umuz için d›fllan-

d›¤›m›z›, kad›n›n kendi gözleriyle görmesi için yo¤un

bir çaba gösteriyoruz. Biz, çok derin erkek egemenli-

¤i yükünü içinde tafl›yan Ekvator toplumunun bir

parças›y›z. Bunu biliyoruz. fiimdi tarihsel geliflim sü-

recini tekrarlamayaca¤›m. Ama burada yaflad›¤›m›z

haks›zl›k, kad›nlar› çok derinden yaralamakta. Biz

daha az ücret al›yoruz, erkeklerle ayn› olanaklara sa-

hip de¤iliz. Kad›nlar, erkek ifl arkadafl›ndan üç, dört

kat daha fazla çal›flmal› ki, yapt›¤› ifl kabul görsün.

Hatta solun birçok demokrat devrimci örgütünde bi-

le, erkek egemenli¤i, kad›na, yoldafl›na yaklafl›mda da

mevcut. Bu, d›flar›ya kadar bir mücadele oldu¤u ka-

dar, içeriye karfl› da sürdürülen ideolojik bir mücade-

le. 

Bir de etnik-kültürel konu var. Çünkü bizim ül-

kemiz birçok kültürlerden oluflmakta. Birçok kültür-

le, ulusla ve halkla birlikte yafl›yoruz. Hepsi farkl› ta-

rihi süreçler yaflam›fl. Farkl› kiflilik, yaflama farkl› ba-

kan ve ayn› zamanda farkl› ihtiyaçlar› olan.

Siyahlardan bahsetti¤imiz zaman, çok büyük bir

d›fllanm›fll›k realitesinden, en büyük yoksulluktan ve
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geri kalm›fll›ktan bahsediyoruz.

K›z›lderililerden, daha do¤rusu

yerlilerden bahsetmek, Mestiz

(yerli K›z›lderililerle ‹spanyollar›n

kar›fl›m› bir halk) emekçilerinden

farkl› olmasalar da, farkl› dinami-

¤i olan baflka bir realiteden bah-

setmek anlam›na geliyor. Ama

biz, Ekvator toplumunda varolan

bu üç çeflit bask›dan bahsetmek

zorunday›z. Bu noktalar, ç›kard›-

¤›m›z belgelerde yer almakta. Bu

konularla kad›nlara gidiyoruz,

onlarla konufluyor, tart›fl›yoruz.

Bir çal›flma alan›m›z da siyasal

e¤itim. Bizim de siyaset yapma-

m›z gerekti¤i konusunda kad›nla-

r› ikna etmeye çal›fl›yoruz, zor

olan› da bu. Sendikalarda da olsa-

lar, semt örgütlerinde de olsalar

veya ö¤renci gruplar›nda olsun-

lar, politika sorusu ortaya at›ld›-

¤›nda hemen kendilerini geri çekiyorlar. Örne¤in, her

hangi bir semtte yorulmayan ve kararl› savaflç›d›rlar,

ama partiden bahsetti¤in zaman hemen hay›r diyor-

lar, çocuklar›m ne olacak, eflim b›rakmaz vb. söylem-

lerle geliyorlar. 

T.D. - Bunun, biz kad›nlar›n en önde olmama
al›flkanl›¤›m›zla da iliflkisi var. Kad›nlarda, destek-
çi pozisyonundan ç›k›p, en önde olma al›flkanl›¤›
yok.

Bu, erke¤in kendine biçti¤i rolü kabullenmektir.

Bu sadece erkeklerde de¤il, kad›nlarda da mevcut.

Örne¤in, e¤er biz bir semtte bir yönetici seçeceksek,

kad›nlar hemen flu erke¤i seçelim diyorlar, sanki bafl-

ka seçenek yokmufl gibi. Bir konuda konuflmufltuk ve

gülmek zorunda kalm›flt›k. Bizim burada, çocuklar›

okula giden anne babalar bir komite oluflturuyorlar.

Genelde çocuklar›n› desteklemek için okula gidenler

kad›nlar oluyor. Ve orada bütün anneler, orada olan

tek erke¤i baflkan seçiyorlar. Bu tür fleyler gerçekten

ve s›kça da oluyor. Farkl› olan durumlar da var. Genç

kad›nlar, konumlar›ndan dolay› devrimci politikaya

daha aç›k oluyorlar. Bundan dolay› CONFEMEC

içinde iki sektöre a¤›rl›k veriyoruz. Biri genç kad›nlar.

Biz, parti olarak, Ekvator’da kad›n hareketinin önder-

li¤ini devralacak olan genç kad›n önderler yetifltirme-

yi önümüze görev olarak koyduk. Devrimci düflünce-

leriyle, yeni, çok yönlü eylem yetene¤ine sahip olan,

eskiyi, eskiyeni gömecek olan, derin inançla ve karar-

l›ca bu ülkede de¤iflim için mü-

cadele edecek olan. Bu, partide-

ki biz yafll›lar›n genç kalmaktan

vazgeçece¤imiz anlam›na gelmi-

yor. Çünkü ideolojimiz genç ve

devrimci. Bu bizi genç tutuyor,

sevgili yoldafl›m. ‹nan›yorum ki,

günlük düflüncemiz, “ben bu-

gün devrim için ne yapt›m”la

yaflamam›z, y›llar›n bizde di¤er

kad›nlar gibi çabuk geçmemesi-

ni sa¤l›yor. Bu gerçekten do¤ru.

Bu enerjiyi nereden ald›¤›m›z›

ben de bilmiyorum. Ben 51 ya-

fl›nday›m. Ama vücudum, varl›-

¤›m devrimci ideolojiyle, yafla-

m›m›z› dolduran Marksizm Le-

ninizm’le beslenmekte. Bunu

genç nesillere afl›lamal›y›z.  

‹kinci sektör ise, K›z›lderili

kad›nlar aras›ndaki çal›flma. Bu

alana, yerli hareketinin önemin-

den dolay› büyük emek harcayaca¤›z. Biz, kad›nlar

cephesinden yerli hareketin devrimci eylem çizgisini

güçlendirmek için üzerimize düfleni yapaca¤›z. Bun-

lar, anlatmak istedi¤im genel fleyler.

Ben CONFEMEC’in ulusal baflkan›y›m. Bu göreve

Temmuz 2004’de yap›lan Ulusal Toplant›’da yeniden

seçildim. Ama yoldafllara söyledim, bu son defa olsun

dedim. Çünkü baflka yoldafllar da, genç kad›nlar da

bu görevi üstlenmeli. Görüyoruz ki, bu görevi alabi-

lecek genç kad›n yoldafllar›m›z da var. 

Bu bizim çal›flmam›z, kolay olmayan, karmafl›k

zor bir çal›flma. Çünkü biz kad›nlar, kendi kendimi-

ze engeller ç›kar›yoruz. Bu genel bir sorun. E¤er bir

kad›n, bir faaliyette ise ve çocular› da var ise, çocuk

hastaland›¤›nda kad›n toplant›ya gelmiyor. Partinin

toplant›s›na gelmiyor ve “Gerçekten üzgünüm, çocu-

¤um hasta oldu¤undan dolay› gelemiyorum, çünkü

ona bakmal›y›m” diyor. Erkek için böyle bir fley söz-

konusu olmuyor. O, ben akflam eve geç gelece¤im,

çocuk hasta ise, senin görevin, sen bakars›n diyor. Er-

kek görüyor ki bu ifl çok zor. Ama parti 6 y›ld›r bu

görevi üstlendi ve biz oldukça gelifltik. Biz art›k 22

eyaletin 19’unda taban örgütlerine sahibiz. Bizim ulu-

sal federasyonumuz ve kendi güçlerimiz var. Biz, bafl-

lang›çta anlatt›¤›m gibi adeta “ödünç verilmifl” kad›n-

larla bafllad›k, bugün CONFEMEC’e ait kendi örgüt-

lerimiz var. Onlar›n temel özelli¤i de militan, müca-

deleci kad›nlar olmalar›. 
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Bizim çokça eksikliklerimiz de var. Bir tanesi, dev-

rimci bir kad›n örgütü olarak, ülkenin siyasi arenas›n-

da kendimizi kabul ettirmemiz gerekiyor. Bu yolda

ilerliyoruz, ama kendimizi hissettirmemiz ve kabul

ettirmemiz için bir çok sorunu çözmek zorunday›z.

Bu ülkede de¤iflimi kad›nlardan taraf devrimci bir

perspektifle desteklemek için. Bu, ulaflmak istedi¤i-

miz bir hedef. Bazen medyan›n biz kad›nlara daha iyi

olanaklar sundu¤unu görüyoruz. Bu olanaklar› parti

ve devrim için kullanmak zorunday›z. Bir erkek ön-

der görmekle, bir devrimci kad›n önder görmek ayn›

de¤il. K›sa bir zaman öncesine kadar bir yoldafl›m›z,

Natacha Rojas Pilaquina, FEUE’nin (Ekvator Yükse-

kokul Ö¤rencileri Federasyonu) baflkan› idi. O, ülke

çap›nda tan›nan biri oldu, çünkü çok genç, zeki, sa-

vaflç› ve devrimci bir kiflilik. Bu ülke gençli¤inin sem-

bolü oldu. Bundan dolay› da genç yoldafllar› CONFE-

MEC yönetimine getirmeyi hedefliyoruz. 

T.D. - Ö¤renmek istedi¤imiz bir nokta da, Ek-
vator’daki kad›nlar›n somut sorunlar›n›n neler ol-
du¤u? Belki Türkiye’dekinden farkl› sorunlar› var,
belki de ayn›. Kad›nlar›n genel sorunlar› neler?

Öncelikle yoksulluk büyüyor. Bildi¤iniz gibi ka-

d›nlar en yoksul kesim. Efllerinden boflanm›fl veya

terk edilmifl olup da yaln›z bafl›na yaflayan kad›nlar›n

say›s›nda art›fl var. Burada boflanma yasal olarak çok-

tan beri var. O halde kad›nlar aile sorumlulu¤unu

üstlenmekte. Ve en yoksul olanlar da bu kesim, yani

ailenin sorumlulu¤unu tek bafl›na üstlenmifl olanlar.

Bunlar resmi bilgiler. Göçmenlerinse ki, bunlar yüz-

lerce, binlerce, büyük ço¤unlu¤u kad›n. 

T.D. - Göçmenler hangi ülkelerden gelmekte?
Gelenler de¤il, gidenler. D›flar›ya, ‹talya’ya, ‹span-

ya’ya, ‹ngiltere’ye göç eden ve orada en düflük ücret-

le çal›flanlar. Ev ifllerinde veya vücutlar›n› satarak.

‹nan›lmaz derecede uzun çal›flma saatlerine maruzlar,

bazen 2 veya 3 ifl yapmaktalar. Tabii ki bu oldukça

aç›k zararlara yol açmakta. Aile erkek egemenli¤i üze-

rine kurulu oldu¤undan, çocuklar, yurtd›fl›nda kal-

m›fl olan kad›nlara kalmakta. Ç›kan sorunlar krimi-

naliteyi beraberinde getirmekte. Bu da kad›n› derin-

den etkilemekte.

E¤itim sisteminden dolay›, kad›nlar aras›nda oku-

ma yazma bilmeyenlerin oran› artmakta. Kad›nlar ifle

daha zor girebilmekte. Kaçak çal›flanlardan ço¤u ka-

d›nlar. fiiddetle en çok kad›nlar karfl›lafl›yor. Bunlar

genel sorunlar, ama ülkemizin gerçekli¤i. 

T.D. - Türkiye/Kuzey Kürdistan’daki kad›nlara
nas›l bir mesaj›n›z olacak

Sizinle, Türkiye’deki partili yoldafllarla karfl›lafl-

maktan, iliflki sa¤lamaktan büyük sevinç duyuyoruz.

Dünyadaki kad›nlar›n ve ba¤›ml› ülkelerdeki kad›nla-

r›n birçok ortak sorunu var. Tarihin ve dinin, dogma-

tik ideolojinin ürünü olan biz kad›nlar›n sorunlar› ay-

n›, çünkü çok ince ve korkunç olan, bizi düflük gören

ve hegemonya alt›na girme rolü veren din, kad›n üze-

rindeki bask›n›n yöntemlerini yaratt›. ‹nan›yorum ki

bu noktada, dünyan›n bu kadar uzak köflesinde olan

kad›nlarla birçok ortak noktam›z var ve biz sizde ken-

dimizi görüyoruz. 

Ben, yoldafllar›m ad›na söyleyebilirim ki, partimi-

zin 40. y›l› dolay›s›yla çok heyecanl›y›z. Biz komü-

nistler heyecanl›y›z, çünkü biliyoruz ki biz kad›nlar

yaln›z de¤iliz. Biz, dünyadaki kad›nlar için mücadele

yürütüyoruz ve dünyan›n her yan›ndaki kad›nlar›n

devrimci deneyimlerinden besleniyor ve gün be gün

güçleniyoruz. Burada, dünyan›n bu köflesinde yafla-

m›n› kad›nlar›n ve insanl›¤›n davas›na adam›fl dev-

rimci kad›nlar olarak, sizinle dayan›flma içinde olan

kararl› dostlar›n›z var. Size söylemek istedi¤imiz bir

nokta da, sizinle daha kardeflçe, daha s›k› iliflkiler sür-

dürmek istiyoruz. Ve e¤er ülkenizde, Türkiye’de ka-

d›nlar›n küçük de olsa bir mücadelesi varsa, kad›nlar

ezenlere karfl› koyuyorlarsa, kapitalizme karfl› ç›k›-

yorlarsa, bize de duyurun. O zaman biz de buradan

mücadeleyi yükseltiriz ve “Türkiye’deki emekçi ka-

d›nlar›n mücadelesiyle dayan›flma içinde oldu¤umu-

zu” hayk›r›r›z. Burada bir eylem, bir kampanya yürüt-

tü¤ümüz zaman da biz size iletiriz. Çünkü bu da, da-

ha canl› ve yarat›c› olmas› gereken, ruhumuzda ve ka-

n›m›zda hissetmemiz gereken devrimci proleter en-

ternasyonalist bir dayan›flmad›r ve karfl›l›kl› bir daya-

n›flma yöntemidir. Bu sizi kucaklamam›zd›r. Bizim

için yapt›¤›n›za teflekkürümüzdür. 

K›sa bir süre önce, 9-10 Temmuz tarihlerinde Ulu-

sal Toplant›’m›z› yapt›k. Oraya da baflka örgütlerden

yoldafllar kat›lm›fllard›. Ve inan›n bana, Ekvatorlu ka-

d›nlar baflka ülkelerden yoldafllar› gördükleri için na-

s›l mutlulard›. Gelecek Ulusal Toplant›m›zda, Türki-

ye’den kad›n yoldafllar› burada, Ekvator’da aram›zda

görmek ve selamlamak istiyoruz, Emekçi Kad›nlar Bir-

li¤i’nden yoldafllar›. Hepinizi kucakl›yoruz. ■
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2004 Dünya Sosyal Forumu (DSF), “Mumbai

Direnifli 2004” gibi karfl›-forumlara ve içeriden

yükselen elefltiri ve tart›flmalara sahne oldu. Hindis-

tan’›n özgün antiemperyalist devrimci gelene¤inin

de etkisiyle 2004 DSF’si, bir önceki y›la k›yasla po-

litik bak›mdan daha nitelikli bir tablo çizdi. Forum,

Hindistan’›n sosyal eflitsizliklerine, muazzam yok-

sullu¤una temas ederek, emekçilere, Irak ve Filis-

tin’deki iflgallere karfl› ç›karak, ezilen halklara do¤-

ru birer ad›m daha atm›fl oldu.

2004 Avrupa Sosyal Forumu, iflgal ve direnifl so-

runu üzerinden saflaflmalara ve iç tart›flmalara sahne

oldu. Irak’taki iflbirlikçi hükümeti temsil eden sendi-

kac› Masadani’nin antiemperyalist devrimci güçlerce

konuflturulmamas›, Forum’un en tart›flmal› konula-

r›ndan birisiydi. Keza, iflgalci Blair’in partisine men-

sup Londra Belediye Baflkan›’n›n konuflmac› oldu¤u

panel de, direnifli destekleyen güçlerce bas›ld›, engel-

lendi. Sonuç bildirgesine yans›masa da, Irak direni-

fliyle dayan›flma bilinci ve tutumuna sahip güçler,

ASF’ye etkin biçimde müdahale etti.

2005 Dünya Sosyal Forumu da ayn› düzlemde

geliflen tart›flma ve iç ayr›flmalara sahne oldu. Sos-

yal Forumlar’a hakim burjuva reformist ideolojiyi

temsil eden Lula’n›n kuklas›n›n yak›lmas›, Lula’n›n

konuflmas›n›n binlerce emekçi taraf›ndan ›sl›klan-

mas› ve protesto edilmesi, Sosyal Forum hareketi

bak›m›ndan da yeni bir durumu yans›t›yordu. Dün,

DSF’lerin en popüler simas› Lula idi halbuki. Onun

yerini, bu sene binlerce insan taraf›ndan coflkuyla

dinlenen Chavez ald›. Emperyalizme karfl› tutumu

Lula’dan daha kararl› ve radikal bir çizgide olan

Chavez, konuflmalar›nda, DSF’ye oldukça yabanc›

olan “sosyalizm” ve “iktidar mücadelesi” kavramla-

r›n› dile getirdi. Lula’n›n polisinin sald›rd›¤› Top-

raks›z K›r Emekçileri Hareketi (MST), Lula’ya mu-

halif militan iflçi sendikas› Conlutas ve Birleflik Sos-

yalist ‹flçi Partisi (PSTU) gibi antiemperyalist parti-

ler DSF’de daha etkin konumdayd›lar.

Keza 2004’te küreselleflme karfl›t› hareketin bile-

flenleri ve öznelerinin bir k›sm›yla, Ortado¤u direnifl-

çili¤inin öznelerini buluflturan Beyrut toplant›s› ya-

58 TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu

Dünya direnifl cephesine 
do¤ru



p›ld›. Tüm zaaflar›na karfl›n

Beyrut Toplant›s›, ‹srail’i

“Apartheid rejimi” olarak ta-

n›mlamas›, Irak direniflini kü-

reselleflme karfl›t› hareketin bir

bilefleni olarak tan›mas› ve öne

ç›karmas›, Filistin ve Irak’ta

halklar›n silahl› direnme hak-

k›n› tan›mas› gibi noktalarda

ileri bir tutum tak›nd›.

Keza Arap ülkeleri komü-

nist ve ilerici partilerinin Bey-

rut’ta, Latin Amerika’dan bir

dizi devrimci, komünist parti-

nin Ekvator’da topland›¤›na

tan›k olduk. Hindistan’›n Hay-

darabad kentinde küresellefl-

me ve savafl karfl›t› gruplar

topland›lar. Bu yaz›n›n yaz›l-

d›¤› günlerde, Almanya’n›n

Berlin kentinde toplanan

Uluslararas› Irak Konferans›,

Alman muhalefetinin belli bir

kesimini Irak direnifline des-

tek verme fikri etraf›nda bir-

lefltirdi.

Tablonun bütününden ge-

lece¤e do¤ru bak›ld›¤›nda, belli bir tarihsel anda or-

taya ç›km›fl bulunan Sosyal Forum hareketinin ve

keza küreselleflme karfl›t› hareketin bir iç kriz ve

dönüflüm sürecinden geçmekte oldu¤u görülüyor.

Dünya Sosyal Forumu’nun do¤uflu, SSCB ve

Do¤u Avrupa’da revizyonist rejimlerin y›k›ld›¤›,

dünya proletaryas›n›n ve emekçi s›n›flar›n›n geçmifl

döneme ait örgütlülük ve mevzilerinin önemli

oranda da¤›ld›¤›, sosyalizmin prestij yitimine u¤ra-

d›¤› ve sosyalist program›n büyük y›¤›nlar› cezbe-

den bir çekim merkezi olmaktan ç›kt›¤›, emperya-

list sald›r›n›n ise tüm bunlardan da güç alarak müt-

hifl bir h›z ve yo¤unluk kazand›¤› bir tarihsel ana

denk düfltü.

DSF, 1999’da Seattle’da ilk büyük örne¤ini gör-

dü¤ümüz enternasyonal kitle hareketinin bir biçi-

miydi. DSF, bir yan›yla her y›l Davos’ta toplanan

dünya sermayesinin temsilcilerine yan›t vermek

için ortaya ç›kt›. Bu bir avuç asala¤›n dünya halkla-

r› ad›na karar vermesine duyulan öfke ve tepkinin

bir yans›mas›yd›. Ancak, DSF, bir bak›ma da enter-

nasyonal kitle hareketinin bir tart›flma ve deneyim

aktarma meclisi olarak do¤du. 

DSF, dolay›s›yla, enter-
nasyonal hareketin bir ayna-
s› olarak flekillendi. T›pk›
enternasyonal kitle hareketi-
nin kendisi gibi, onun olufl-
turdu¤u bu büyük meclis de
ideolojik bak›mdan hetero-
jen, siyasal bak›mdan iktidar
bak›fl aç›s›ndan ve hedef net-
li¤inden uzak, örgütsel ba-
k›mdan ise gevflek ve flekil-
sizdi. Ancak yine de Sosyal
Forum hareketine giydirilen
ideolojik giysinin, enternas-
yonal hareketin sokakta al-
d›¤› pratik biçimlerin ide-
olojisinden hayli geri oldu-
¤unu da ortaya koyal›m. Zi-

ra, hareket üzerinde, dönem-

sel koflullar›n da elveriflli olu-

flundan güç alarak aç›k hege-

monya kuran burjuva refor-

mizmi, bu hegemonyas›n›

Forum’lar üzerinde, sokak

hareketi üzerinde oldu¤un-

dan daha kolay biçimde ger-

çeklefltirdi. Çünkü Forum’lar,

nihayetinde kapal› bir mekanda, düzenleyiciler ta-

raf›ndan belirlenen panel ve etkinlikler etraf›nda

gerçekleflen bir eylem biçimi oluyor. Hareketin,

burjuva reformist ideolojiden daha ileri noktada

duran bileflenleri bak›m›ndan sokak; bu pozisyon-

lar›n› ortaya koymak ve hareket üzerinde inisiyatif

gelifltirmek bak›m›ndan, Forum alanlar›ndan çok

daha uygun bir mekan. Bu yüzden, hegemonyay›

elinde bulunduran burjuva reformist ak›m, hiçbir

zaman “fliddetsizlik” (“non-violence”) ilkesini sokak

mücadelelerine giydiremedi. 

BBuurrjjuuvvaa  rreeffoorrmmiisstt  hheeggeemmoonnyyaann››nn  ggeerriilleeyyiiflflii

Ancak, hareketin ortaya ç›kt›¤› ilk dönemde

burjuva reformist hegemonyan›n nesnel zeminini

oluflturan koflullar giderek gerilemeye bafllay›nca,

hegemonya sorunu daha aç›k biçimler alarak flid-

detlenmeye bafllad›.

Burjuva reformist çizgiyi temsil eden sosyal de-

mokratlar ve ulusalc› muhafazakarlar hareket üze-

rindeki denetim güçlerini giderek yitirmeye, anti-

emperyalist devrimci çizgide duran güçler ise özgü-

venlerini giderek gelifltirmeye bafllad›lar.
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DSF, dolay›s›yla, enternasyonal
hareketin bir aynas› olarak fle-

killendi. T›pk› enternasyonal
kitle hareketinin kendisi gibi,
onun oluflturdu¤u bu büyük

meclis de ideolojik bak›mdan
heterojen, siyasal bak›mdan

iktidar bak›fl aç›s›ndan ve he-
def netli¤inden uzak, örgütsel
bak›mdan ise gevflek ve flekil-
sizdi. Ancak yine de Sosyal
Forum hareketine giydirilen

ideolojik giysinin, enternasyo-
nal hareketin sokakta ald›¤›

pratik biçimlerin ideolojisinden
hayli geri oldu¤unu da ortaya

koyal›m. 



Bu noktada hareketin üze-

rine etki yaparak iç krizi ko-

flulland›ran geliflmelerin belli

bafll›calar› nelerdir? Filistin’de

2000 Eylül’ünden itibaren

patlak veren ikinci intifada-

n›n, Oslo’da somutlaflan bur-

juva reformist anlay›fl› aflmas›

ve Siyonist ‹srail’in barbarl›-

¤›... Dünya halklar›n›n tüm

“bar›flç›l” gösteri, yürüyüfl ve

çabalar›na ra¤men ABD em-

peryalizminin Irak’a girmesi

ve vahfli bir katliam gerçek-

lefltirmesi... Irak direniflinin

ABD emperyalizmine yönelik

askeri eylemlerinin tüm dün-

ya halklar›nda yaratt›¤› sem-

pati ve antiemperyalist mefl-

ruluk duygusu... Ekvator’da

2000’de, Arjantin’de 2001’de,

Bolivya’da 2003’te yaflanan

halk ayaklanmalar›n›n dev-

rimci kitle fliddetini meflrulafl-

t›ran rolü... Venezüela’da

Chavez hükümetine yönelik

darbenin, ABD’nin “demok-

rasi” söylemlerini bofla ç›kartmas› ve halk›n darbe-

ye karfl› kazand›¤› zafer... Avrupa’da enternasyonal

harekete dönük polis terörü ve Cenova’da Carlo

Guilliani adl› genç devrimcinin katledilmesi... 

Fakat tabii, tüm bunlar içinde burjuva reformist

e¤ilimle devrimci antiemperyalist e¤ilim aras›ndaki

tart›flma ve ayr›flmalar›n oda¤›nda duran geliflme;

Irak direnifli oldu. Dünyada antiemperyalist direni-

flin pratik olarak merkezinde yer alan Irak direnifli,

enternasyonal kitle hareketinin krizini de koflulla-

yan ve mayalayan en temel geliflme oldu.

Tart›flmalar›n oda¤›nda duran sorun ise, ezilen-

lerin fliddetine yaklafl›md›r.

Kurulufl bildirgesinde “her türlü fliddete karfl›

oldu¤unu” ilan eden, “silahl› örgütlerin Forum’a

üye olamayaca¤›n›” karar alt›na alan Dünya Sosyal

Forumu, bu anlay›fl›n pratik ad›m›n› ise Kolombiya

gerilla hareketini d›fllayarak atm›flt›.

Ancak Irak direnifli, ezilenlerin fliddetini meflru-

laflt›ran bir rol oynuyor. Irak direnifli, bu meflruiye-

ti emperyalistlere oldu¤u gibi, bizzat enternasyonal

harekete de dayat›yor. Latin Amerika bak›m›ndan

benzer bir tart›flma, Bolivya’da Ekim 2003 ayaklan-

mas›n›n ard›ndan yafland›.

Lula, Bolivya iflçi ve köylüle-

rinin “anayasal düzeni” sars-

mas›n› k›nayan bir Amerikan

Devletleri Örgütü bildirisine

imza att›. Küba Komünist

Partisi ise, “kahraman Bolivya

halk›n›” selamlayan bir bildiri

yay›mlad›.

Ezilenlerin fliddeti, emper-

yalist dünya düzeninin fliddet

tekelini k›r›yor. fiiddet, sade-

ce emperyalist mali sermaye-

nin bir yönetme arac› olmak-

tan ç›k›yor, bask› alt›ndaki,

ezilen, sömürülen insanlar›n

da baflkald›r› arac› oluyor.

Emperyalist dünya düzeninin

egemenleriyle dünya prole-

taryas›, emekçi köylülü¤ü ve

ezilen uluslar› vb. aras›ndaki

çeliflkilerin k›zg›nlaflmas›na

ba¤l› olarak nas›l ki ezenler

fliddet araçlar›na daha yo¤un

ve s›kça baflvuruyorsa, ezilen-

ler de politikalar›n› daha s›k-

l›kla fliddet arac›yla yürütü-

yorlar. Ezilen insanl›¤›n karfl› karfl›ya bulundu¤u

ola¤anüstü güç eflitsizli¤i koflullar›nda bunun baflka

türlü olmas› da mümkün de¤il zaten. Ezilenlerin

fliddeti, Bolivya’da yafland›¤› üzere, anayasal düzeni

tehdit eden bir devrimci kitle fliddeti biçimini ala-

bildi¤i gibi, Irak’ta yafland›¤› üzere öncü, dar grup-

lar›n ulusal iradeyi silahla temsil ettikleri bir ulusal

kurtulufl savafl› biçimini de alabilir. Ezilenlerin flid-

deti, Filistin intifadas› gibi, bu iki biçimi de içeren

ve birlefltiren bir savafl›m tarz› olarak da gerçeklefle-

bilir. Ya da emperyalizmin kalbi ABD’nin iflledi¤i

tarihsel suçlar›n 11 Eylül tarz› bir bask›nla yan›tlan-

mas› biçimini de alabilir. 

Tart›flman›n en sivri ucunda feda eylemleri, re-

hinelerin bafl›n›n kesilmesi vb. sivri örnekler yer al-

sa da, tart›flman›n özü, ezilenlerin fliddeti karfl›s›n-

daki tutumdur. Küreselleflme ve savafl karfl›t› hare-

ketlerin özellikle Avrupa ve ABD reformist çevrele-

rince temsil olunan bölü¤ü, Irak direniflinin en

az›ndan bir kesimini “terörist” ilan etme, sonuç bil-

dirgelerine bir biçimde de olsa “terörü k›nama” ifa-

desini sokuflturma gibi noktalarda hala kuvvetli bir

direnç sergilemektedir.
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Böyle bir bölgesel ittifaka duyu-
lan ihtiyaç, herfleyden önce,

Ortado¤u’nun kaderinin giderek
ortaklaflmas› nedeniyledir.
Bugün Ortado¤u’nun karfl›
karfl›ya oldu¤u gerçek iki

seçenek; ya Amerikan
Ortado¤u’su, ya da halklar›n
devrimci-demokratik, sosyalist

Ortado¤u’su biçimindedir.
Bölgesel anti-emperyalist koor-
dinasyon ve giderek bölgesel

cepheleflme, bu gerçe¤in
devrimci, antiemperyalist ve

ilerici kuvvetler taraf›ndan bil-
inçli biçimde yan›tlanmas›

anlam›na gelecektir.



DDiirreenniiflfl  vvee  ddaayyaann››flflmmaa

Enternasyonal hareket içinde ileriye do¤ru ve

pozitif bir ayr›flman›n kurucu zemini, ezilenlerin

direnifllerinin sahiplenilmesi olabilir. Hareketin

içinde belli belirsiz çizgiler boyunca uzanan dev-

rimci antiemperyalist e¤ilim Irak, Filistin, Nepal,

Kolombiya, Venezüela, Küba vb. halklar›n direnifl-

leriyle dayan›flma zemininde bir politik ak›ma dö-

nüfltürülebilir. ‹flgale karfl› halklar›n her türlü araç-

la direnme hakk›n› oldu¤u kadar, sömürü ve bask›-

ya karfl› da emekçi halklar›n silahl› direnme hakk›-

n›n savunusu zemininde, bir uluslararas› antiem-

peryalist direnifl cephesi ortaya ç›kabilir. Bu cephe-

leflmenin fiili bir durum olarak nas›l ortaya ç›kar›la-

ca¤›, dahas›, bu cepheye nas›l bir politik biçim ve-

rilece¤i ise politik mücadele içinde ortaya ç›kabile-

cek bir durumdur.

Dünya devrimci ve komünist hareketi, politik

sekterizmle malul bir tutumla bafllang›ç dönemle-

rinde enternasyonal kitle hareketine mesafeli yak-

laflt›. Fakat sosyalizm için mücadelenin yeni döne-

minin koflullar› kendini dayatt›¤› oranda, dünya

devrimci ve komünist hareketi de soruna farkl› göz-

lerle bakmaya bafllad›. Enternasyonal kitle hareketi

içinde ortaya ç›kan ileriye dönük kimi ad›mlar da

bu yaklaflmay› teflvik eden rol oynad›. 

Fakat muhakkak kaydedilmesi gereken bir nok-

ta, “Dünya Sosyal Forumu”nun yan› s›ra, baflka dü-

zenleyici ilkeler ve baflka yönlendirici temel fikirler-

le de olsa, “Forum”, “Uluslararas› Toplant›” müca-

dele arac›n›n birçok devrimci ak›m taraf›ndan da

örgütleniyor ve kullan›l›yor olufludur. Dünya Sos-

yal Forumu, bu arac›n burjuva reformist hegemon-

ya alt›nda flekillenmifl bir örne¤ini ortaya koyar. Ek-

vator’da toplanan “Latin Amerika Devriminin So-

runlar› Semineri”, keza Belçika Emek Partisi’nin ini-

siyatifiyle yap›lan “Brüksel Toplant›lar›”, ‹talyan ve

Avusturyal› devrimcilerin inisiyatifiyle her y›l ‹tal-

ya’da toplanan “Antiemperyalist Kamp”, Venezü-

ela’da her y›l yap›lan “Bolivarc› Devrimle Dayan›fl-

ma Toplant›lar›”, Eylül ay›nda Beyrut’ta yap›lan

“Arap Ülkeleri Komünist Partileri Toplant›s›” gibi

örnekler bu gerçe¤i ortaya koymaktad›r. Hindistan-

l› Maoist devrimcilerin örgütledi¤i Mumbai Direni-

fli 2004’ün de kendisini bir “karfl›-Forum” olarak

örgütledi¤ini an›msatal›m.

Forum tarz› örgütlenmeler, içinden geçti¤imiz

mücadele döneminin bir unsuru ve ihtiyac›d›r.

Dünya ölçe¤inde s›n›f mücadelesinin yaflad›¤› geri-

leme koflullar›nda, çeflitli ülkelerdeki s›n›f mücade-

lesi güçlerini bir araya getirmenin, tart›flt›rman›n ve

ortak kararlar alman›n bir arac›d›r Forumlar. Bu

araç, bizzat Marksist Leninist komünistler taraf›n-

dan da devrimci amaç ve hedeflere ba¤l› bir tarzda

örgütlenebilir ve kullan›labilir. Uluslararas› Irak

Konferans› deneyimi de bunu do¤rulam›flt›r.

Ortaya ç›kan “uluslararas› direnifl cephesi” ihti-

yac›na denk düflen politik müdahale zeminleri ne-

ler olabilir? 

Birincisi, dünya komünist ve devrimci hareketi-

nin ortak bir irade gelifltirerek Sosyal Forumlar, sa-

vafl ve küreselleflme karfl›t› toplant›lar vb. platform-

lara etkin müdahalesidir.  

‹kincisi, do¤rudan do¤ruya ezilenlerin direnifli-

nin öznelerinin ve bu direniflleri destekleyenlerin

kat›laca¤› uluslararas› toplant›lar örgütlenmesidir.

Üçüncüsü ise, tek tek bölgelerde, antiemperya-

list koordinasyonlar›n oluflturulmas›d›r. 

BBööllggeesseell  aannttiieemmppeerryyaalliisstt  cceepphheelleeflflmmee

Bölgesel antiemperyalist koordinasyonlar, emper-

yalizme karfl› mücadele eden, savaflan güçlerin fikir

ve irade birli¤ini sa¤lamak üzere bir araya gelece¤i

ortak zeminlerdir. Örgüt biçimi olarak “Koordinas-

yon”, gevflek ve esnek bir platform anlam›na gelir.

Dolay›s›yla koordinasyonlar, yap›s› itibariyle kucak-

lay›c›, belli bir bölgedeki tüm antiemperyalist kuv-

vetleri bir araya toplayabilecek örgütlerdir. 

Ortado¤u’da antiemperyalist bir koordinasyo-

nun muhatab› kimler olabilir? Bu güçler, herfleyden

önce Irak ve Filistin direniflleridir. Türkiye ve Kür-

distan’›n devrimci, yurtsever ve antiemperyalist

kuvvetleridir. Bunun yan› s›ra, M›s›r’›n, Arabis-

tan’›n, Suriye’nin, ‹ran’›n vb. devrimci demokratik,

antiemperyalist güçleridir. 

Böyle bir bölgesel ittifaka duyulan ihtiyaç, her-

fleyden önce, Ortado¤u’nun kaderinin giderek or-

taklaflmas› nedeniyledir. Bugün Ortado¤u’nun kar-

fl› karfl›ya oldu¤u gerçek iki seçenek; ya Amerikan

Ortado¤u’su, ya da halklar›n devrimci-demokratik,

sosyalist Ortado¤u’su biçimindedir. Bölgesel anti-

emperyalist koordinasyon ve giderek bölgesel cep-

heleflme, bu gerçe¤in devrimci, antiemperyalist ve

ilerici kuvvetler taraf›ndan bilinçli biçimde yan›t-

lanmas› anlam›na gelecektir.

Bu, ayn› zamanda 20. yüzy›l devrim deneyimle-

rinden de ç›kan dolays›z bir sonuçtur.

Yak›ndan bak›ld›¤›nda, 20. yüzy›l›n tüm belli

bafll› devrimci savafllar›nda, bir ‘bölgeselleflme’ un-

surunun varl›¤› göze çarpar. 
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1917 Rus devrimi, Avrupa’da keskinleflen ulus-

lararas› krizin bir ö¤esi ve tersinden bizzat onun

aç›k devrimci bir krize dönüflmesinin tetikleyicisi

oldu. 1919 Macaristan Devrimi, 1919 Alman Spar-

takist Devrimi, 1921’de K›z›l Ordu’nun Varflova’ya

yürümesi, dereceleri farkl› olmakla birlikte, Rus

Devrimi’nin tetikledi¤i geliflmelerdir.

Devam edelim. 1949 Çin Devrimi, emperya-

lizmle sosyalizm ve emperyalizmle ezilen halklar

aras›nda bölgesel bir çat›flmaya yol açm›flt›r. Çin’de-

ki demokratik devrimi, ABD’nin Kore’yi iflgali ve efl

zamanl› olarak Tayvan’› askeri abluka yoluyla bir

ABD üssüne çevirmesi izledi. Keza ma¤lup Japonya,

Çin’e karfl› yeniden silahland›r›ld›. Kore Savafl›, tüm

bölgenin kaderini belirleyecek lokal bir savafl olarak

Çin Devrimi’nin bir sonucu ve ürünü oldu. 

1964-75 Vietnam Savafl›, Güney Vietnam’da

bafllay›p, Kamboçya, Laos ve giderek tüm bölgeye

yay›ld›. Hindçini çap›nda bir bölgesel savafla dö-

nüfltü.

1961 Küba Devrimi’nin estirdi¤i devrimci rüz-

gar›, ABD’yle ezilenler aras›nda Latin Amerika ça-

p›nda bir savafl›m izledi. Devrimci dalga, 60’lardan

ve 70’lerin ortas›na kadar Latin Amerika çap›nda

kabard›. fiili, Arjantin, Paraguay, Brezilya, Uruguay,

Bolivya’daki askeri faflist diktatörlüklerin ABD tara-

f›ndan tepeden koordine edilmesi ve birbirinin pe-

fli s›ra örgütlenmesi de bu dalgaya emperyalizmin

yan›t›yd›. Bu ülke halklar›n›n mücadele yoldafll›¤›

ve duygudafll›¤› da ayn› dönemin temel bir siyasal

gerçe¤idir.  

Keza, 1970’lerin sonu ve 80’lerin bafl›nda Orta

Amerika’da devrim bölgesel çapta yükselifle geçti.

1979’da Nikaragua devrimini, 1981-82’da El Salva-

dor’da baflar›s›z devrim giriflimi, Guatemala’da ge-

rilla savafl›n›n yükselifli vb. izledi. Ve nihayetinde

1989’da Nikaragua çöktü¤ünde, tüm bu hareketler

efl zamanl› olarak reformize oldular. 

Bölgemize bakacak olursak... 1948’de ‹srail’in

kurulufluyla yüzbinlerce Filistinlinin komflu ülkele-

re sürülmesi, Filistin sorununun daha bafllang›çtan

itibaren uluslararas› bir sorun olarak do¤mas›na ne-

den oldu. Filistin kurtulufl hareketiyle ‹srail aras›n-

daki savafl›m, sömürge-yar›sömürge boyunduru¤u-

nu atan Arap uluslar›n›n ‹srail ve ABD’ye karfl› –Na-

s›r’da simgeleflen– burjuva ulusalc› karfl› koyuflla-

r›yla örtüfltü. Filistin üzerine patlak veren savafl,

bölgesel karakterdeydi. Filistin direniflinin oda¤›

önce Ürdün’dü, 1970 Eylül’ünden sonra Lübnan’a

kayd›. Lübnan’da iç savafl patlak verdi, 1976’da iç

savafl› demokratik devrimci güçlerin kazanmas›na

ramak kala, Suriye gericili¤i ülkeyi iflgal ederek

devrimi bast›rd›. 1981-82’de ‹srail’in Lübnan’› iflgal

etmesiyle savafl›m en k›zg›n noktas›na vard› ve

FKÖ’nün askeri yenilgisi ile sonuçland›. Ancak ‹s-

rail de Lübnan halk› taraf›ndan bozguna u¤rat›ld›. 

Kürdistan ulusal kurtulufl savafl›, 1984’te Kuzey

Kürdistan’da patlak verdi. Ulusal devrim, önce Ku-

zey’de maddi bir gerçeklik haline geldi (1989-90),

ancak sonra, savafl›m Güney Kürdistan’a da yay›ld›

(1991-92). 1996 yaz›nda ve 1997’de, Güney’de

PKK ile KDP aras›nda yaflanan yo¤un çat›flmalar› da

buna eklemek gerekir. Giderek PKK, Kürdistan’›n

dört parças›na da yay›lm›fl bir güç haline geldi. Gü-

ney’le Kuzey aras›ndaki s›n›r önemli oranda afl›nd›.

Ancak Türk sömürgecili¤i, Kürt devrimini tecrit

ederek ezme siyaseti izledi. Kürt devrimini Bat›’da-

ki Türk emekçilerinden yal›tt›. Bölge halklar›yla

kurdu¤u ittifaklar› baltalamak için sistematik sava-

fl›m yürüttü. 

1996’da TC-‹srail stratejik iflbirli¤i anlaflmas›

imzaland›. 1998’de TC, Suriye’yi savaflla tehdit etti.

Ve Öcalan, ABD destekli bu tehditle Suriye’den ç›-

kart›ld›. ABD’nin Irak iflgaliyle sorunun bölgesel ka-

rakteri iyice göz ç›kar›r bir hal ald›. Güney’deki her

temel politik geliflme, Kuzey’i do¤rudan etkiler du-

ruma geldi. 

Tüm bu savafl›mlar›n ortak tipik özellikleri, bel-

li bir ülke zemininde ortaya ç›kmalar› ancak bölge-

sel sonuçlar yaratmalar›d›r. O bak›mdan, devrimci

stratejinin öncelikli hedefi, belli bir ülkede yürütü-

lecek iktidar savafl›m› olmaktad›r; ancak stratejinin

bölgesel etkenleri ve devrimin bölgesel sonuçlar›n›

da hesaba katmas› gerekmektedir. 

Devrim ve karfl›devrim, önce ülkesel zeminde

karfl› karfl›ya geliyor; devrim, karfl›devrimi limitleri-

ne zorluyor ve bu kez, karfl›devrim, bölgesel etken-

leri stratejinin bir unsuru olarak devreye sokuyor.

Devrimin bölgedeki fiili veya bilinçli desteklerini

ortadan kald›rmaya çal›fl›yor.

Peki, 21. yüzy›l›n devrimci savafl›mlar›nda du-

rum nedir? Burada da s›n›f savafl›m›n›n bu çizgisi-

nin kendini aç›k biçimde ortaya koydu¤unu görü-

yoruz.

Bolivya’da 2003 Ekim’inde patlak veren ve

burjuva ‘anayasal düzen’i sarsan devrimci ayak-

lanman›n sonuçlar›ndan birisi de, bölgesel gerici-

li¤in olas› devrime karfl› bir araya gelmesi oldu.

Arjantin’in baflkenti Buenos Aires’te bir araya ge-

len fiili, Brezilya, Arjantin genelkurmaylar›, ‘Bo-
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livya’da daha büyük bir kargafla halinde’, ortak

müdahale karar› ald›lar.

Venezüela’da Chavez hükümetine karfl› gerici,

karfl›devrimci hareketi örgütleyen sermaye oligarfli-

si ve ABD, Kolombiyal› paramiliterleri devreye sok-

tular. Chavez ise devrimci Küba’yla ittifak gelifltirdi.

Latin Amerika çap›nda yürütülen tüm antiem-

peryalist mücadelelerin ortak slogan›, ‘Bolivarc› La-

tin Amerika’, yani ezilenlerin birleflik Latin Ameri-

ka talebi. 

Irak’ta geliflen direnifle karfl› ABD, Suriye ve

‹ran’› tehdit ediyor. ‹srail, Filistin direnifline yan›t

olarak fiam’da bir HAMAS liderini füzeyle vurdu.

Lübnan’da Hariri’nin öldürülmesi, ABD’nin bölge-

sel müdahale planlar›na kald›raç yap›ld› vb.

Marksist Leninist komünistlerce formüle edilen

“bölgesel antiemperyalist koordinasyonlar”, emper-

yalizm koflullar›ndaki devrimci savafl›m›n bölgesel

ihtiyaçlar›n› yan›tlamay› amaç ediniyor. Emperya-

lizmin bölgesel ölçekte kurgulad›¤› ve yürüttü¤ü

politikalar›n, halklar›n bölgesel cepheleflmesiyle ya-

n›tlanmas›n› hedefliyor.

Kafkasya, Balkanlar, Ortado¤u’da ve keza La-

tin Amerika, Güneydo¤u Asya vb. baflkaca bölge-

lerde bölgesel antiemperyalist koordinasyonlar,

dünya direnifl cephesinin de oluflturucu çekirdek-

leri olabilirler. Ya da baflka bir deyiflle, bir ulusla-

raras› direnifl cephesinin, bir antiemperyalist, an-

tifaflist enternasyonalin geliflim yolu bu biçimde

aç›labilir. ■
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FHKC, Filistinlilerin ulusal haklar›-

n› geri kazanabilmesi için Filistin halk›-

n› bilinçlendirmek, örgütlemek ve ön-

derlik etmek üzere faaliyet yürüten si-

yasi bir partidir. Bu haklardan öncelik-

lileri; mültecilerin geri dönüfl hakk›,

bütün vatan topraklar›n›n özgürlefltirilmesi yolun-

da bir aflama olarak, tüm vatandafllar›n›n renk, ›rk,

cinsiyet ve inanç fark› olmaks›z›n tam eflitlik içinde

yasayabilece¤i, hukuksal alanda ve görevlendirme-

de ayr›cal›klar›n tan›nmad›¤›, baflkenti Kudüs olan

ba¤›ms›z bir Filistin devletinin kurulmas›d›r.

FHKC, birleflik sosyalist Arap toplumu kurma yo-

lunda sömürüden ar›nm›fl, demokratik ve insani te-

mellere oturmufl sosyalist bir toplum kurmak için

mücadele eder.

FHKC, olay ve olgular› anlamada, tahlil etmede,

de¤ifltirme çabalar›nda, olay ve olgular›n de¤iflik

görünümlerini okumada Marksist teoriyi ve onun

cevheri diyalektik materyalist yöntemi k›lavuz edi-

nir. Ayr›ca Filistin halk›n›n, Arap ulusunun ve tüm

insanl›¤›n düflünsel ve kültürel miras›-

n›n ilerici demokratik ve insani yönle-

rini de k›lavuz edinir. Emekçilerin ç›-

karlar›ndan ve Filistin halk›n›n hedef-

lerini gerçeklefltirme çabas›ndan hare-

ketle FHKC ulusal ba¤›ms›zl›k ve top-

lumsal ilerleme için mücadele edip faaliyet gösteren

tüm toplumsal tabaka ve s›n›flardaki demokratik

mücadeleci unsurlar› saflar›na katmaya çal›fl›r.

FHKC, hiçbir mücadele araç ve yöntemini red-

detmez. Siyasi, teorik, ekonomik mücadelenin ba-

r›flç› ve fliddete dayal› biçimlerini ve özelikle silahl›

mücadeleyi uygulamaya çal›fl›r. Mücadelenin her

aflamas›nda mücadele araç ve yöntemlerinin en uy-

gununu bulup ç›karmaya ve genellefltirmeye çal›fl›r.

FHKC, toplumsal ilerleme ve ulusal ekonomik kal-

k›nma için mücadele eder. Toplumsal adaleti, eflit-

li¤i, demokrasiyi köklefltirmeye çal›fl›r. Kiflilerin ve

topluluklar›n düflünce özgürlü¤ünü; dinsel, siyasal

özgürlüklerini kendilerini iktidar organlar›nda tem-

sil ederek ve de yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›yla güvencele-
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meye çal›fl›r. Halk›n seçilmifl temsilcilerini tek mefl-

ru güç kabul eder. Kad›nlar›n toplumsal, siyasi ve

ekonomik alanlarda kazan›lm›fl haklar›n› geniflletip

gelifltirmeye çal›fl›r. Ve bu mücadeleyi toplumsal

özgürlük ve eflitli¤i gerçeklefltirme yolunda en te-

mel noktalardan sayar.

Filistin’in Siyonizm’den kurtuluflu, birleflik de-

mokratik sosyalist Arap toplumu kurma yolunda

tarihi bir f›rsat sunacakt›r ve fakirli¤in, gericili¤in,

ezilmiflli¤in, ayr›mc›l›¤›n ve sömürünün sebeplerin-

den kurtuluflun zorunlu koflullar›n› sa¤layacakt›r.

Filistin halk› Arap ulusunun bir parças›d›r ve Filis-

tin’in ulusal kurtulufl ve demokrasi hareketi, Arap

ulusal kurtulufl ve demokrasi güçlerinin ayr›lmaz

bir parças›d›r.

FHKC, sömürünün, zulmün ve düflmanl›¤›n

tüm flekillerinden ar›nm›fl bir dünya için öncelikle

ulusal dayan›flman›n gereklili¤ine inan›r ve özgür-

lük ve adalet güçleriyle ittifaklar kurmaya çal›fl›r.

Yerel, ulusal ve uluslararas› müttefikleri ile birlikte

adil, bar›flç›l, özgür bir toplum kurma mücadelesin-

de bu özgür ve adil toplumun sadece Siyonist sö-

mürgecili¤in yenilgisi ile do¤mayaca¤›n›, bunun ya-

n› s›ra tüm emperyalist siyasetin yenilgisi üzerine

yükselece¤ini bilir. Bu sebeple FHKC’nin stratejisi

aflamal›d›r. 

1. Aflama: ‹flgalden özgürleflme.

fiu ana bafll›klar› kapsar ;

* Filistin halk›n›n kendi kaderini tayin hakk› 

* Mültecilerin geri dönüflü

* Yerleflim bölgelerinden ar›nd›r›lm›fl, baflkenti

Kudüs olan ba¤›ms›z Filistin devletinin kurulmas› 

2. Aflama: Renk, ›rk, cinsiyet ve dini inan›fl ay-

r›mc›l›¤›ndan uzak, tüm insanlar›n›n özgür yurttafl-

lar olarak yaflayabilece¤i demokratik toplumun ku-

rulmas›. 

Bu aflama flu ana bafll›klar› kapsar

* Demokratik de¤erlerin bütün kitlesel araçlarla

siyasete, topluma ve ekonomiye yay›lmas› 

* Medeni kanunun oluflturulmas› 

* Kad›n haklar›n›n tan›n›p korunmas›

* Çocuk haklar›n›n tan›n›p korunmas›

* Adil, sayg›n ve ba¤›ms›z bir seçim sisteminin

oluflturulmas› ve siyasal farkl›l›klara sayg› gösteril-

mesi 

* Yasama, yürütme ve yarg› güçlerinin birbirin-

den ayr›lmas›

* Yasalara sayg›yla hareket etmek

* Tüm toplumun e¤itim hakk›na paralel ulusal

bir e¤itim sisteminin inflas›

* Tüm toplum sa¤l›¤›n› koruyacak bir sa¤l›k sis-

teminin kurulmas› 

* Toplumun ihtiyaçlar›na uygun sanayi ve zirai

sistem gelifltirmek.

FHKC’nin Geçmifli,
Kuruluflu, Geliflim Seyri

FHKC’nin kuruluflu, bir yandan Haziran yenil-

gisinin (1967´de 6 gün savafllar›) ortaya ç›kard›¤›

teorik siyasi ve örgütsel sonuçlarla; di¤er yandan

MAH’›n (Milli Arap Hareketi) Filistin örgütünün

1948 bunal›m›ndan beri süregelen mücadelesinin

deneyimleriyle ba¤lant›l›d›r. Haziran yenilgisinden

sonra MAH’›n Filistin kolu, Filistinli ulusal örgütle-

ri kapsayacak bir cephe ortaya ç›karabilecek bir

çerçeve ortaya koymaya çal›flt›. Bu cepheyi, zaferin

temel faktörü olarak görüyordu. FKÖ (o günkü res-

mi yap›s›yla) bu çerçeveyi oluflturmaktan uzakt›.

FHKC, bu çaban›n bir ürünüdür. FHKC’nin kuru-

luflu, de¤iflik kollar›, Filistin Kurtulufl Cephesini,

Geri Dönüfl Yi¤itleri Örgütünü, Nas›rc› birlik yanl›-

s› bir grup subay› ve ba¤›ms›z unsurlar› kapsam›flt›

FHKC’nin ilk bildirisi 11/12/1967 de yay›mland›,

fakat geliflim seyri siyasal bak›fl aç›lar›ndaki farkl›-

l›klar sonucu sekteye u¤rad› ve Filistin Kurtulufl

Cephesi Ekim 1968’de çekildi. Daha sonra FHKC,

FKÖ’de meydana gelen de¤iflikliler sonucunda ulu-

sal bir cephe çerçevesindeki aray›fllar›ndan vazgeç-

ti. Çünkü FKÖ bu cephenin çok daha genifl hatlar-

da oluflmufl haline gelmiflti. Geri Dönüfl Yi¤itleri

Örgütünün MAH içinde tamamen erimesi ve

FKÖ’deki bu geliflmeler FHKC’yi siyasal ve örgütsel

olarak s›n›rland›rd›. (FHKC’nin temel siyaseti hali-

ne getirdi¤i cephenin FKÖ’de cisimleflmesi siyasal

s›n›rlanmay›, MAH’tan ve di¤er kesimlerden güç

ak›fl›n›n sona ermesi, örgütsel s›n›rlanmay› getir-

mifltir, bu çerçevedeki siyasal yaklafl›m ve örgütsel

yap›lanma do¤al s›n›rlar›na varm›flt›r - Teoride

Do¤rultu).

Bu geliflmelerden sonra FHKC’yi ML bir partiye

dönüfltürme faaliyetleri, bafllat›ld›. Bu dönüfltürme

faaliyetleri iç sorunlar ve çeliflkilerle karfl›laflt›.

FHKC’nin baz› üyeleri küçük burjuva örgütlenme-

lere özenerek küçük burjuva örgütlenmeyi ML bir

partiye tercih ettiler. Bu çeliflkiler, FDKC (Filistin

Demokratik Kurtulufl Cephesi)’nin FHKC’den ay-

r›lmas›yla sonuçland›.

FHKC, fiubat 1969’da 2. kongresini toplad›.

Stratejik, siyasal ve örgütsel alanlarda köklü dönü-

flüm kararlar› al›nd› ve belgeler yay›mland›. Bu bel-
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geler FHKC’nin dönüflümü surecinde çok önemli

bir yer ve rol oynad›. Parti kadrolar›n›n oluflturula-

bilmesi için parti okulu aç›ld›. Daha sonra flehit dü-

flen Gassan Kenafani’nin genel yay›n yönetmenli-

¤inde Hedef dergisi yay›nlanmaya baflland›.

3. Ulusal Kongre 1972 fiubat’›nda topland›.

“Dönemsel görevlerimiz”, “yeni tüzük” karalaflt›r›l›p

belgeler yay›mland›. 

Tüzükte kararlaflt›r›lan temel noktalar flunlard›;

* Demokratik merkeziyetçilik

* Kolektif önderlik

* Parti birli¤i

* Elefltiri –özelefltiri

* Partinin kitlesellefltirilmesi

Ayr›ca üyelerin haklar› ve görevleri ile partinin

örgütsel yap›lanmas› belirlendi.

FHKC’nin 4. Ulusal Kongresi Nisan 1981’de

topland›. Parti belgeleri tart›fl›ld›, yeni MK seçildi.

MK, yeni siyasi büroyu seçti. Doktor Corc Habbafl

yeniden genel sekreter, Ebu Ali Mustafa genel sek-

reter yard›mc›s› seçildi.

FHKC’nin 5. Ulusal Kongresi 1993 y›l›nda top-

land›. Siyasi program ve örgütsel belgeler yay›mlan-

d›, yeni MK, merkezi denetleme ve teftifl komitesi

seçildi. Doktor Corc Habbafl Genel Sekreter, Ebu

Ali Mustafa ise genel sekreter yard›mc›s› olarak ye-

niden seçildi. Siyasi program ve örgütsel belgeler

yay›mland›.

Filistin sahas›nda Oslo-Washington tasfiyeci it-

tifak› sürecinde meydana gelen temel geliflmelerin

›fl›¤›nda FHKC, Haziran 1994’te parti konferans›n›

toplad›. Konferansta, MK taraf›ndan sunulan temel

bir belge tart›fl›ld›. Bu yeni tarihi dönemde ulusal ve

uluslar aras› derin siyasi de¤iflikliklerle ba¤lant›l›

olarak, Filistin ulusal mücadelesinin girdi¤i aflama,

bu belge çerçevesinde tart›fl›larak, partinin bu tari-

hi dönemdeki bak›fl› ve tahlilleri belirlendi. 

FHKC 6. Ulusal Kongresi 2000 y›l›nda topland›.

Bu kongre, parti geleneklerinde ve partinin geliflim

seyrinde köklü dönüflümleri tamamlayan bir kong-

re oldu. Siyasal, örgütsel belgeler teorik sorunlar

tart›fl›l›p kararlaflt›r›ld›. Bu durum, partinin teorik

hayat›nda etkin geliflmeler olarak yans›d›. Yeni tü-

zük tart›fl›l›p kararlaflt›r›ld›. Yeni MK seçildi. Dok-

tor Corc Habbafl’›n aday olmamas›yla Ebu Ali Mus-

tafa genel sekreter seçildi.

fiehit yoldafl›m›z Ebu Ali Mustafa, kongreden

bir süre önce vatan topraklar›na dönmüfltü. ‹nti-

fadaya kitlelerin ortas›ndan önderlik ederek par-

timizi ileriye tafl›d›. Faflist, Siyonist , kallefl eller

taraf›ndan Amerikan yap›s› Apaçi helikopterin-

den f›rlat›lan füzelerle El Beara’daki bürosunda

katledildi. Önder yoldafl›m›z Ebu Ali Mustafa fle-

hit düfltükten sonra MK, Ahmet Seadat yoldafl›

FHKC Genel Sekreteri ve Abdulrahim Malluh’u

yard›mc›s› olarak seçti. Ve hemen FHKC’nin as-

keri kanad›n›n özel bir birimi olan “Vadi Haddat

Timi” taraf›ndan Ebu Ali Mustafa yoldafl›n katline

karfl›l›k bir intikam eylemi olarak faflist Siyonist

›rkç›l›¤›n sembolü olan Turizm Bakan› Rahbaam

Zaifi’ye suikast düzenlendi.

Bu suikasttan sonra Siyonist ve Amerikan düfl-

man ile Filistin hükümeti, FHKC’ye karfl› en genifl

sald›r›y› bafllatt›. FHKC’nin alt yap›s›na yönelik sal-

d›r›lar bafllat›ld›. Suikastlar, tutuklamalar yoluyla

kadrolar tasfiye edilmeye çal›fl›ld›. Daha sonra Filis-

tin hükümeti daha önce at›lmam›fl çok tehlikeli bir

ad›m atarak, genel sekreter Ahmet Seadat yoldafl›,

fiehit Ebu Ali Mustafa Tugaylar› önderi MK üyesi

Ahit Ebu Galama yoldafl› ve Zaifi’yi cezaland›ran

grupla ba¤lant›l› 4 yoldafl› tutuklad›. Üzerinde çok

durulmas› gereken, gözlerden uzak bir tokalaflmayla

Amerikan ve ‹ngiliz korumas› alt›nda 6 yoldafl›m›z

Eriha cezaevine nakledildi.

Siyonistlerin ‘koruma sur’u operasyonu ad›n›

verdikleri sald›r›lar› esnas›nda, FHKC kendini

tümüyle halk ve vatan savunmas›na vererek, tüm

güçlerini harekete geçirdi. Ne genel sekreterinin

katledilmesi, ne de Halefi’nin tutuklanmas› onu

tökezletmedi. Yoldafllar›m›z tüm çat›flmalarda yer

al›p gö¤üslerini siper ettiler. Namblus savunmas›n-

da flehit düflen MK üyesi önder yoldafl›m›z Raphi

Haddat, Kakilya’da flehit Ebu Ali Mustafa Tugaylar›

Önderi Raid Nezal ve daha nice cesur üyeleri baflta

olmak üzere, FHKC en yi¤it o¤ul ve k›zlar›n› in-

tifadaya sundu. Haziran 2002’de iflgal kuvvetleri,

Genel Sekreter Yard›mc›s› ‹brahim Malluh yoldafl›

ve aralar›nda siyasi büro üyesi ve bas›n sorumlusu

Ali Ceradat olmak üzere 6 MK üyesini tutuklad›. 2.

(özgürlük ve ba¤›ms›zl›k) ‹ntifada süresince

aralar›nda yöneticiler ve kadrolar olmak üzere 600

FHKC’li tutukland›. ■
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Ülkemizde iflçi hareketinin ortaya ç›kard›¤› pra-

tik örnekler incelendi¤inde, tek bir hareketin bile-

flenlerini oluflturan iki ayr› kesim ay›rt edilebilir.

‹flçi s›n›f›n›n bu iki kesimi aras›ndaki ayr›m, ça-

l›flma koflullar›ndan ve sahip olduklar› örgütlülük

ve güvence düzeyinden ortaya ç›kmaktad›r.

Birinci kesim, iflçi s›n›f›n›n büyük ço¤unlu¤unu

oluflturan örgütsüz, güvencesiz, kurals›z çal›flmaya

mahkum edilmifl iflçilerdir. 

‹kinci kesimi ise, esas olarak Kamu ‹ktisadi Te-

flekkülleri’nde (K‹T) ve devlete ait baflkaca iflletme-

lerde, k›smen de özel sektöre ait büyük iflletmeler-

de çal›flan, sigortal›, sendikal›, belli bir örgütlenme

deneyimi olan, ücret düzeyi ortalaman›n üzerinde

olan iflçi kesimidir.

D‹E’nin verilerine göre, “Türkiye’de istihdam

edilen 22 milyon 874 bin kiflinin yüzde 55.4’ü ka-

y›t d›fl› çal›fl›yor” (2004 Üçüncü Çeyrek Hanehalk›

‹flgücü Anketi). Say›s› 9 milyon 376 bin olan ücret-

lilerin yüzde 22.2’si, 1 milyon 968 bin yevmiyelinin

yüzde 91.5’i, 5 milyon 26 bin ücretsiz aile iflçisinin

de yüzde 96.7’si “kay›t d›fl›” çal›fl›yor. 

‹flçi sendikalar›n›n üye say›s› 700 bin, ki bu sa-

y›n›n önemli bir k›sm› kamu sektörü iflçilerinden

olufluyor. Emekçi memur sendikalar›n›n toplam

üye say›s› da 700 bin. Yani, iflçi s›n›f›n›n yüzde

90’›na varan bir k›sm›, sendikal örgütlülükten yok-

sundur. Örgütsüzlük oran› güvencesiz, kay›t d›fl›

çal›flan iflçilerde daha yüksektir. Emekçi memurlar

ve kamu sektörü iflçileri görece daha yüksek bir ör-

gütlülü¤e sahiptir. Ancak bu düzey de bir yandan

tafleronlaflt›rma ve sözleflmeli personel say›s›n›n ar-

t›r›lmas›, di¤er yandan özellefltirmeler ile sürekli

afla¤›ya çekilmektedir.

‹flçi hareketi de s›n›f›n bu iki kesiminden gelen

iki ayr› kayna¤a sahiptir.

Bir yanda kamu sektörü iflçilerinin ve emekçi

memurlar›n özellefltirme, tafleronlaflt›rma, sözlefl-

meli çal›flma vb. sald›r›lar›na karfl› kazan›lm›fl hak-

lar›n›, ifllerini ve örgütlülüklerini koruma temelin-

deki mücadelesi.

Di¤er yanda, tüm bunlardan zaten mahrum olan
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güvencesiz iflçilerin, örgütlenme, haklar›n› arama,

sigortal› çal›flma vb. talepleriyle mücadelesi. Bu ke-

sim, mücadele deneyiminden önemli oranda yok-

sun olman›n yan› s›ra, cehennemi hayat koflullar›na

ra¤men bir türlü örgütlenememenin a¤›r sanc›lar›n›

yaflamaktad›r.

Kamu sektöründeki iflçilerin çal›flma koflullar›

belli bir düzenlili¤e sahiptir. Yasalarla ba¤lanmam›fl

olsa da görece bir ifl güvencelerinden söz edilebilir.

Emekçi memurlar ise yasal olarak ifl güvencesine

sahip olmak bak›m›ndan kamu sektörü iflçilerine

göre daha avantajl›d›rlar. Toplu sözleflme düzeni-

nin kuruldu¤u özel sektör iflletmelerinde ise, ifl gü-

vencesinden söz etmek mümkün olmasa da, çal›fl-

ma koflullar›n›n örgütlülü¤ün gücüyle belli oranda

düzenlenmesi söz konusudur.

Oysa esnek çal›flman›n pençesindeki güvence-

siz, örgütsüz iflçiler aç›s›ndan gece yatt›¤›nda ertesi

gün iflsiz bir kifli olarak uyanmayaca¤›n›n en ufak

bir garantisi yoktur. Çal›flma koflullar› ise düzenle-

meden tümüyle uzak ve önemli oranda patronun

keyfine ba¤l›d›r.

Burada karfl›m›za ç›kan, iflçi s›n›f›n›n sendikal›,

sigortal› az›nl›¤›yla; sendikas›z, güvencesiz, sigorta-

s›z ço¤unlu¤u aras›ndaki maddi yaflam koflullar›

farkl›l›¤›d›r. 

Türkiye kapitalizminin son 25 y›ll›k geliflme çiz-

gisi incelendi¤inde, devlet kapitalizmi sektörünün

ve bu sektördeki iflçi say›s›n›n istikrarl› biçimde kü-

çüldü¤ü, ihracata dayanan, esnek çal›flman›n esas

oldu¤u sektörlerin ise büyüdü¤ü görülür.

‹flçi s›n›f›n›n bu ikinci kesimi, y›k›ma u¤rayan

k›rsal s›n›flar aras›ndan da sürekli yeni kat›l›mlarla

büyümektedir. Emekçi köylü tar›m› y›k›ma u¤rat›l-

d›kça kentlere göç eden kitleler, iflsizler ordusunun

saflar›n› büyüterek, ücretler ve çal›flma koflullar›

üzerinde burjuvazinin bask›s›n› güçlendiren bir

kald›raç rolü oynuyorlar. 

Burjuvazi, birinci kesimin sahip oldu¤u haklar›

ve örgütlülü¤ü yok ederek  ilerleme çizgisi izlemifl-

tir. Özellefltirme bu sald›r›n›n politik ifadesidir. ‹fl-

çi s›n›f› ise direnerek, mücadele ederek geri çekil-

mifltir. Bir yandan ise güvencesiz iflçiler aras›nda ör-

gütlenme, haklar›n› arama yönünde aray›fl ve mü-

cadeleler sürekli yeniden filizlenmifltir.

Bundan 20 y›l önce 2.5 milyon olan sendikal› ifl-

çi say›s›, 5 y›l önce bir buçuk milyona, bugün ise

700 bine düflmüfltür. Bu sendikal kriz tablosunu

yaratan durum, sendikalar›n esas örgütlülü¤ünün

bulundu¤u devlet kapitalizmi sektörünün giderek

tasfiye edilmesi, mevcut burjuva sendikalar›n ise

güvencesiz iflçi denizinin içine dalmaya, bu iflçi ke-

simini örgütlemeye giriflmemesidir.

Çal›flma yasalar›nda sermayenin istedi¤i yönde

de¤iflikliklere gidilerek, iflçi s›n›f›n›n örgütsüz genifl

kesimlerinin koflullar› daha da geriye itilmifltir. 

Özel sektörde örgütlü iflçi sendikalar›, giderek

s›klaflan “grev yasaklamalar›” ile hükümet bask›s›

alt›na al›nm›fl, burjuvazinin sald›r›lar› karfl›s›nda sa-

vunmas›z b›rak›lm›fllard›r.

***

‹flçi s›n›f›n›n her iki kesiminin de belli bir diren-

me ve mücadele etme e¤ilimine girdikleri söylene-

bilir. Birinci kesim bak›m›ndan harekete geçirici te-

mel etken hükümetlerin özellefltirme sald›r›lar› (Pa-

flabahçe, SEKA, TEKEL) ve toplusözleflmelerdeki

esneklik-tafleronlaflma dayatmalar› (fiiflecam) olu-

yor.  Keza, sa¤l›k emekçilerinin TTB ve SES öncü-

lü¤ünde gelifltirdikleri sa¤l›¤›n özellefltirmesine kar-

fl› grevi de bu kesimin mücadeleleri aras›nda saya-

biliriz. 

‹kinci kesim bak›m›ndan ise, temel talepler; ör-

gütlenme, sigortal› olma ve ücretlerinin düzgün bi-

çimde ödenmesi talebi oluyor. 

SEKA direnifli, birinci kesimdeki iflçilerin mili-

tan bir mücadelesinin örne¤iyse, geçti¤imiz y›l Ço-

rum kiremit iflçilerinin kitlesel örgütlenme ata¤› da

ikinci kesimin militan bir mücadele örne¤iydi. Geç-

ti¤imiz y›l Terazidere çorap fabrikalar›n›n ücretleri-

nin ödenmemesi üzerine gelifltirdi¤i 15 günlük kit-

lesel mücadele hat›rlarda. ‹zmir TÜPRAfi’ta çal›flan

850 tafleron iflçisinin ücretlerinin ödenmesi talepli

direnifli, Tekstil-Sen’in kuruluflu ve gerçeklefltirdi¤i

direnifller, ‹zmir Menemen deri fabrikalar›nda kaza-

n›mla sonuçlanan direnifl vb. ilk akla gelen örnek-

lerdir.

Çorum’u an›msayal›m. K›zg›n f›r›nlar›n karfl›s›n-

da hiçbir güvencesi olmadan uzun ifl saatleri bo-

yunca çal›flan, bunun karfl›l›¤›nda çok düflük ücret-

ler alan üç bin iflçi, bir miting düzenleyerek sendi-

ka talepli mücadelenin bafllad›¤›n› ilan ettiler. Pat-

ronlar›n yan›t› iflçi k›y›m› oldu. Bunun üzerine 16

fabrikada ifl durduran üç bin iflçi, fabrikalar›n

önünde nöbet tutmaya bafllad›. Nihayetinde bir ay

süren mücadele sonucunda iflçilerin önemli bir ke-

simi Çimse-‹fl’e üye oldu.

‹flçi s›n›f›n›n bu kesimi ço¤unlukla, mücadele

deneyiminden yoksun genç ve kad›n iflçilerden olu-

fluyor. 

‹stanbul ‹flçi Kurultay›’nda iflçi s›n›f›n›n bu kesi-

68 TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu



mine dokunduk, temas ettik.

Kurultay kürsüsünden konu-

flan ve hemen tümü bu kesim-

den gelen iflçiler, öfkelerini ve

aray›fllar›n› ortaya koydular.  

S›n›f›n bu kesimi, düzen içi

herhangi bir hayal dahi kura-

mayacak kadar kötü yaflam

koflullar›nda, sosyal yaflamdan

büyük oranda kopart›lm›fl bi-

çimde yaflamaktad›r. Uygun

örgütsel kanallar ve mücadele

biçimleri ortaya ç›kt›¤› oranda

bu y›k›c› enerjinin, büyük bir

hareket olarak patlak vermesinin koflullar› mevcut-

tur. 

Devrimci ve komünist hareketin iflçi s›n›f›yla

kitle ba¤lar› da daha ziyade bu kesim içinde yo¤un-

laflm›flt›r.

***

‹flçi s›n›f›n›n bu iki kesimi aras›nda maddi ya-

flam koflullar› bak›m›ndan var olan gerçek farklar,

iflçi hareketinin bu iki yönü aras›ndaki suni yal›t›k-

l›¤›n temelini oluflturmaktad›r. ‹flçi s›n›f›n›n s›n›f

bilincinin içte 12 Eylül faflist darbesi ve d›flta ise

1989/90’larda sosyalizmin geçici yenilgisiyle

sonuçlanan gerici olaylarla k›r›ld›¤›, parçaland›¤›

koflullar alt›nda, s›n›f›n bu iki kesiminin mücadele-

leri kaynaflamamakta, birbirini besleyerek büyüte-

memektedir.

Oysa gerçekte, burjuvazi sürekli biçimde birinci

kesimi eritip parçalayarak ikinci kesimin saflar›na

göndermektedir. Arjantin’de iflsizler hareketinin

bafllat›c›lar›n›n eski kamu sektörü iflçileri olmas›,

bunun çarp›c› bir örne¤idir. Belli bir örgütlenme ve

sendikal mücadele deneyimi olan binlerce kamu

sektörü iflçisi, özellefltirme sonucu h›zl› biçimde ifl-

siz kal›nca, devletten ifl talep etmek için yol kesme

eylemlerini bafllatm›fllard›r.

Özellefltirme karfl›t› mücadelelerin gücü, çetinli-

¤i ve direngenli¤i, mücadelenin sonucu ne olursa

olsun, s›n›f hareketinin bütünü üzerinde etki yap-

maktad›r. Bu direnifllerin yaratt›¤› kazan›mlar, ge-

nifl iflçi kitlelerine özgüven ve direnme fikri afl›la-

maktad›r. Merter DESAN iflçilerinin SEKA’ya yap-

t›klar› ziyaretin ard›ndan buradan ald›klar› moral

güçle, Tekstil-Sen’de örgütlenerek iflyerinde bir

günlük grev yapmalar› bunun örne¤idir.

Sosyal haklara ve örgütlülü¤e sahip iflçi kesimi-

nin yürüttü¤ü mücadelede kazand›¤› baflar›lar, ör-

gütsüz ve güvencesiz iflçi kesi-

minin mücadelesi için de bir da-

yana¤a dönüflebilir.

‹talya’da kamu emekçisi ö¤-

retmenlerin tabandan gelifltir-

dikleri mücadelenin ürünü ola-

rak ortaya ç›kan COBAS (Taban

Komiteleri) giderek örgütsüz,

güvencesiz iflçileri de örgütledi.

Neoliberal sald›r›ya karfl› etkin

bir mücadele örgütleyen CO-

BAS, ö¤retmenlerin mücadelele-

rinden do¤du. Giderek sa¤l›k

hizmetindeki, sivil hizmetlerde-

ki, iletiflim ve enerji iflletmelerindeki iflçileri de ör-

gütleyerek bir konfederasyona dönüfltü. 

COBAS sözcüsü Piero Bernocchi’nin dilinden

aktar›rsak; “COBAS’›n kuruluflundan beri aç›klanan

hedefi; klasik ekonomik, sendikal mücadeleyi ülke-

deki di¤er politik ve sosyal mücadelelerle birlefltir-

mektir. Okullardaki mücadelede, örne¤in sadece

ö¤retmenleri örgütleyerek bir fleyler elde etmek im-

kans›zd›. Sorundan etkilenen herkesi örgütlemek

ve siyasi bir mücadele yürütmek zorunluydu. Gü-

nümüzde ücret ve ifl güvencesi için verilen her mü-

cadele, politik bir mücadeledir. ‹flyerlerindeki mü-

cadeleyi büyük sosyal ve politik mücadelelerden

ay›ran bir örgüt baflar›s›zl›¤a mahkumdur. Bu ne-

denle COBAS özellikle de en çok d›fllananlar› örgü-

te çekmeye çal›fl›yor. Örne¤in iflsizleri ya da klasik

sendikalar taraf›ndan temsil edilmeyen ifl akdi ol-

madan çal›flanlar›. Dahas›, COBAS çal›flma alan›n›n

da d›fl›na ç›karak; maafl› k›s›tlanmak istenen emek-

lileri, göçmenleri ve marjinallefltirilmiflleri de örgüt-

lüyor. Ancak böylece genifl bir sosyal direnifl olufla-

bilir ve tüzü¤ümüzde yer alan ‘kâr mant›¤›na da-

yanmayan’ bir toplum, mücadeleyle kazan›labilir.”

COBAS, örgütlenme amac›n› flu ifadeyle tan›m-

lamaktad›r: “Özel ve kamusal, geçici ve kal›c›, kafa

ve kol, ama hepsi de sermayenin denetimi alt›nda

bulunan tüm istihdam alanlar›na do¤ru büyüyen ve

yay›lan, afla¤›dan bir iflçi öz-örgütlenmesi sürecinin

ihtiyac›na inan›yoruz; COBAS Konfederasyonu’nun

amac› budur.”

Türkiye’de 1989 ve sonras›nda emekçi memur

hareketinin at›l›m›, tüm iflçi s›n›f› için bir mücade-

le deneyimi sa¤lad›. Emekçi memur hareketi, fiili ve

meflru mücadele tarz›yla iflçi hareketine yön göste-

ren bir rol oynad›. Harekete bir moral güç kayna¤›

oldu. 
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Emekçi memurlar›n mücadelesi, liseli gençlik

için de ateflleyici oldu. Okul, hastane gibi kamu

hizmet birimlerindeki tafleron iflçilerin örgütlenme-

sinde de emekçi memur hareketinin yaratt›¤› mev-

ziler, belli oranda bir dayanak oluflturdu. 

Enerji Yap› Yol-Sen’de örgütlü emekçi memur-

lar, enerji sektöründeki tafleron iflçileri örgütlemeye

giriflmifl ve pek çok örnekte baflar›lar kaydetmifltir.

1000 civar›nda tafleron iflçisi örgütlenmifl ve bunla-

r›n yüzde 75’i için fiili toplu sözleflme yap›lm›flt›r.

Enerji Yap› Yol-Sen’in –KESK içinde de fazlaca tar-

t›fl›lamayan– bu deneyimi, ayn› zamanda devletin

yasalar›na ra¤men yap›lan fiili bir örgütlenme örne-

¤i olarak da de¤erlidir.

Yine, sa¤l›k sektöründe emekçi memurlar›n ye-

rine geçirilen tafleron iflçilerin örgütlenmesi yönün-

de SES’in kimi giriflimleri olmufltur. 

Keza iflçi sendikalar›ndan Belediye-‹fl’in kimi flu-

belerinin tafleron iflçileri örgütleme yönündeki ba-

flar›l› ad›mlar› da baflka bir örnektir.

***

‹flçi s›n›f›n›n her iki kesiminin karfl›laflt›¤› so-

runlar›n ve yükselttikleri taleplerin muhatab›,

burjuvazinin ve emperyalist sermayenin neolibe-

ral program›d›r. Neoliberalizm, bir yandan ör-

gütsüz iflçilere kölelik koflullar›nda çal›flmay› da-

yatmakta, di¤er yandan örgütlü iflçilerin mevzile-

rini ezip da¤›tarak, onlar› da bu düzeye gerilet-

meye çal›flmaktad›r. Kölece çal›flma koflullar›na

mahkum edilmek istenen bir s›n›f›n iki ayr› kol-

dan geliflen, ama hedefleri ortak mücadeleleridir

bunlar. 

E¤er iflçi s›n›f›n›n bilinci dar, parçal›, mesleki bi-

linçten s›n›f bilincine s›çrayacaksa, bu iki iflçi kesi-

mi aras›ndaki eylem ve duygu ortakl›¤›n›n gelifltiril-

mesi, temel sorunlardan birisini oluflturmaktad›r. 

Sigortal›-sigortas›z, sendikal›-sendikas›z, farkl›

iflkollar›ndan iflçilerin ve emekçi memurlar›n bir

araya getirilmesini amaçlayan ‹flçi Birlikleri, baflka-

ca fleylerin yan› s›ra, bu sorunun çözümü için de

anlaml›d›r.

‹flçiler, yan yana gelip tart›flt›kça, s›n›f dayan›fl-

mas›n› gelifltirdikçe, sald›r›lar›n ve yaflad›klar› so-

runlar›n ortak oldu¤unu görüyor. ‹flçi s›n›f›n›n

farkl› kesimleri aras›ndaki yapay ayr›mlar ve önyar-

g›lar, bu mücadelenin içinde k›r›l›p afl›lmaktad›r. ■
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20. yüzy›l, 1917 devrimi ile bafllay›p karfl› devri-

min resmi zaferinin ad› olan 1991’de Sovyetlerin da-

¤›lmas›yla kapanm›flt›. Eric Hobsbawm’un “k›sa 20.

yy” dedi¤i bu as›r, hem k›sa, hem baz› günleri “20 y›-

la bedel” uzunluktayd›. Marksizm’in damgas›n› vur-

du¤u f›rt›nal› bir dönemdi. Nitekim ’91 sonras›nda

emperyalist kapitalizmin ideologlar›, h›nç al›rcas›na

sosyalizme ve ilerici insanl›¤›n kazan›mlar›na karfl›

sald›r›ya geçtiler. Kapitalizm-sosyalizm dengesinin

ezilenlerde yaratt›¤› güven duygusu parçaland›, sö-

mürünün biçimi ve düzeyi katmerlendi.

20. yüzy›lda do¤an tüm Ulusal Kurtulufl Hareket-

leri gibi modern Kürt hareketi de Marksizm’den etki-

lendi, onunla dinamik bir iliflki içinde oldu. ’91 son-

ras›nda bu etkilenme h›z keserek belirsizleflti. Öca-

lan’›n, Kürt devriminin emperyalizm destekli sömür-

gecilik lehine bozulmas› ard›ndan gelifltirdi¤i ‹mral›

merkezli tezler, bu etki-tepki sürecinin son halinin

billurlaflm›fl ifadesi oldu. Bu sürecin dolays›z etkisi

alt›nda kaleme al›nan “Sümer Rahip Devletinden De-

mokratik Cumhuriyete Do¤ru”, “Atina Savunmas›”

ve “Bir Halk› Savunmak” ile görüflme notlar›nda ifa-

de edilen Marksizm’e dair de¤erlendirmeler, d›flar›-

dan ve oldukça tepkisel bir akl›n Marksizm’i yorum-

lama çabas›n› aflam›yor. ‹thamlardaki tepkisellik to-

nu ve aceleye getirilmifllik, söylenenlerin verimli bir

tart›flmaya vesile olmas›n› engeller niteliktedir.

Öcalan, bütün tezlerinde özü itibariyle flunu söy-

lüyor: Marks, Engels, Lenin’in formüle etti¤i sosya-

lizm-komünizm projesi eskimifl ve imkans›zd›r. Fa-

kat bugünkü kapitalizm de vahflidir ve düzeltilme-

li/revize edilmelidir. Öcalan, ç›k›fl yolunu “vicdanl›”

ve “sosyal” bir kapitalizmde buluyor. Üçüncü alan

vb. aç›l›mlar›n›n “s›n›r›” budur. Ancak bu, ütopik

sosyalistlerin kendi tarihsel koflullar›nda komünizmi

görememelerinden kaynaklanan nesnel s›n›rl›l›k de-

¤ildir. Öcalan’›n 20. yy devrimlerinin bilgisine ve son

otuz y›ll›k politik mücadelenin prati¤ine sahip oldu-

¤u düflünülürse, bu “teorik geri s›çramay›” oldukça

bilinçli olarak tasarlay›p kapitalizmi kutsad›¤› anlafl›-

labilir. Tüm argümanlar bu temel tasar›ya göre s›ra-

lanmaktad›r. Politik konjonktürün do¤rudan bas›n-
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c›n› yans›tmaktad›r düflünceleri.

Öcalan’›n iddias›; iktidar›, zoru, özgürlük sorun-

sal›n› çözdü¤ü ve Marksizm dahil tüm ideolojileri

“aflt›¤›”d›r. Aflma kavram› ‘kendisine içerme’yi de

kaps›yorken, Öcalan yer yer peygamber üslûbuyla

Marksizm’e reddiye yaz›yor. Ona kal›rsa Marksizm,

kapitalizmin bir mezhebidir. Sovyetler Birli¤i ve Hit-

ler faflizmi, utan›las› iki totaliter rejim olarak ayn›

madalyonun iki yüzüdür. Yine ona göre tüm Mark-

sist sistematik, kapitalizmi gelifltirmeye hizmet et-

mifltir.

Bu iddialar dahil olmak üzere ‹mral› tezlerinin

ço¤u, hiç de yeni de¤ildir. Öcalan, çeflitli e¤ilimlerin

ve kiflilerin Marksizm karfl›t› sözlerini kendi potas›n-

da merkezlefltirerek yeni bir formda ifade ediyor.

Tezlerinin tart›fl›l›yor olmas›n›n ana nedeni, tezlerde-

ki özgünlük de¤il, Kürt hareketinin güçlü bir politik

figür olarak varl›¤›n› sürdürmesi ve askeri-teknik gü-

cüdür. Kürt ulusal mücadelesinde bir t›kanma oldu-

¤u gerçe¤i ortadad›r. Öcalan, ç›k›fl›, hareketi ‘Yeni

Dünya Düzeni’nin yap›s›yla uyumlulaflt›rmakta gör-

dü¤ü için, an› ebedilefltiriyor, teoriyi dar politik ihti-

yaçlara kurban ediyor. San›lan›n aksine o bir Brest-

Litovsk veya NEP yapm›yor, kapitalizme zarar ver-

memeyi taahhüt etti¤i zarars›z ve kabul edilebilir bir

proje sunuyor.

Yukar›da s›ralad›¤›m›z iddialar›n bir yan› tarihsel

determinizmdir. Bu görüfl, Sovyet devriminin “er-

ken” oldu¤unu varsayar. Oysa soyut do¤ru yoktur ve

erken devrimden söz edilemez. ‹ktidar› al›p topluma

do¤ru geniflleyerek ayakta kalabilen her devrim, do¤-

ru zamanda yap›lm›fl demektir. Toplumsal maddi

gerçe¤in ürünü olmayan yapay kalk›flmalar veya

devrimler ise yerleflmeden tasfiye olmufllard›r. Sosya-

lizmin geçici yenilgisinin ard›ndan, zaten yanl›fl do¤-

mufltu demek, bunu ‘keflfetmek’ anlaml› de¤ildir.

‹ddialar›n beslendi¤i kaynak, Avrupa Mark-

sizm’idir. Avrupa Marksizm’i Bernstein ile bafllay›p

Kautsky ile olgunlaflm›flt›. Özü, evrimi ve tedricili¤i

Marksizm’in esas› sayarak, tüm ihtilal programlar›n›

reddetmesidir. Akademik Marksizm de buradan bes-

lenmektedir. Fikir vermesi bak›m›ndan belirtmek

gerekiyor; Öcalan ‹mral› öncesi dönemde yo¤un

gündelik pratik içerisindeydi, Marksist külliyat› ince-

leme imkan› çok azd›. ‹mral› sonras›nda ise avukat-

lar› Öcalan’›n okuma listelerini aç›klad›lar. Bu listede

Marks-Engels-Lenin bulunmazken, çok say›da reviz-

yonist Avrupa Marksist’inin eserleri vard›. Elefltirile-

rin sivri ucu Marksizm’e yöneltilirken, Marksist te-

mel eserlerin, en az›ndan son alt› y›lda incelenmemifl

olmas›, iddialar›n teorik dayanaklar›n› ve ikna gücü-

nü zay›flatan yöntemsel bir sorun durumundad›r.

Marksizm’in kapitalizme hizmet etti¤i iddias›n›n

di¤er nedeni de, tarihi-hayat› okuma biçimiyle ilgili-

dir. Tarih, sonuçlar›ndan bak›larak, bakan›n güncel

politik gereksinimlerine göre okunamaz. Sonuçlar-

dan bakan ve çok kötümser bir tarih okumas›na da-

yanan bu iddia, her olgu ve olay›n içinde gerçeklefl-

ti¤i koflullar içinde analiz edilmesi gerekti¤i gerçe¤i-

nin de reddidir. Marksizm, Antik Yunan’dan bu ya-

na ayr› kulvarlarda geliflen bilim ile felsefeyi ilk kez

kendisinde birlefltirmeyi baflarm›fl bir ak›md›r. 20.

yüzy›ldaki kimi uygulamalarda bilim-felsefe makas›-

n›n felsefenin aleyhine olarak aç›lmas› da bu gerçek-

li¤i de¤ifltirmez. Marks’›n 11. tezinin anlam› da buy-

du: Nesneyi ‘de¤ifltirmek’ üzere aç›klamak! Tamam-

lanmaya en uzak toplumsal kurtulufl projesi olarak

kapitalizmi çözümleyen, ba¤r›ndaki y›k›c› dinami¤i

keflfedip ona tarihsel rol yükleyen Marksizm, mevcut

sisteme karfl› sald›r› ideolojisiydi. Rusya’da bu yolla

maddileflti ve savunmaya çekildi¤i koflullarda da tak-

tik yenilgisini yaflad›. Önemli olan, bu toplumsal

kurtulufl projesinin yaflan›labilir oldu¤unun kan›t-

lanmas›d›r, geçici yenilgisi de¤il. Oysa Öcalan, bun-

lar›n hiçbirini görmek istemiyor.

Bu sorunlu bak›fl aç›s›, Kürt isyan tarihine ve so-

mut olarak da PKK savafl›m›na uyguland›¤›nda flu

sonuç ç›kar: PKK, rejimi güçlendirmifl ve sisteme ya-

ram›flt›r! Böyle bir anlams›z önerme ciddiye al›nabi-

lir mi? PKK ile savafl›m›nda sömürgecili¤in kontrge-

rilla taktiklerini gelifltirdi¤i, kendisini modernize et-

ti¤i, daha da merkezileflti¤i, savafl hilelerinde ustalafl-

t›¤› birer olgu olarak do¤rudur. Fakat, niçin olgulara

tak›l›p kalal›m ki! Bu olgular, Kürt Kurtulufl Hareke-

tinin halk›n ba¤r›ndaki özgürlük arzusunun sonucu

olarak sömürgecili¤i y›kmak üzere örgütlendi¤i ve

savaflt›¤› gerçe¤ini de¤ifltirir mi?! PKK’yi ve Mark-

sizm’i her tür anlamsal ba¤dan kopartarak, “karfl›

ç›kt›klar› sistemi güçlendirmifllerdir” diye de¤erlen-

dirmek, gerçek ile sorunlu bir iliflki kurmak demek-

tir.

Öcalan, ayn› yerde “Das Kapital kapitalizmi zay›f-

latt› m›, güçlendirdi mi” sorusu üzerinden, “güçlen-

dirdi” yan›t›n› verip iddialar›n› sürdürürken de yan›-

l›yor. Marksizm, o ana kadarki tüm idealist ve kaba

materyalist anlay›fllarla köklü bir hesaplaflman›n ürü-

nüydü. Marks ve Engels, tarihi ve ekonomik süreçle-

ri nedensel ba¤lant›lar› içinde biliminsan› titizli¤iyle

incelerken, ç›kan sonuçlar› birer filozof, birer tarih-

sel eylemci olarak ele ald›lar ve incelemelerinin iflaret
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etti¤i kapitalizmin afl›larak ko-

münizme var›lmas› gerçekli¤i-

ne göre konumland›lar.

Kapitalizmin ideologlar›n›n

Kapital’i okuyarak kendi sis-

temlerini onar›p y›k›lmaktan

kurtard›klar› gibi çala kalem

de¤erlendirmeleri bir yana b›-

rak›p, Kapital çal›flmas›na bak-

mak gerekiyor. Marks burada,

s›n›fl› toplumlar›n son türevi

olan ve kapitalizm olarak ad-

land›r›lan yeni tarihsel döne-

min iflleyifl yasalar›n› çözümle-

yerek, bu yasalar›n kapitalizmi

nas›l bir t›kanmaya götürdü¤ü-

nü ve mutlaka afl›laca¤›n› orta-

ya koymufltur. Sistemi y›kacak

politik özne, iflçi s›n›f›yd›. Kim-

di iflçi? Kapitalizmin da¤›tt›¤›

serf-senyör iliflkisi düzene¤in-

den arta kalan ve fabrika kap›-

lar›nda, iflçi barakalar›nda top-

lanm›fl, emek gücü d›fl›nda sa-

tacak hiçbir fleyi olmayan bütün yoksullar/mülksüz-

ler!

Marksizm’in di¤er felsefi anlay›fllardan fark›,

onun praksis felsefesi olufluydu. Bu nedenle tarihte o

ana kadar ilkel eflitlikçi ve özgürlükçü tüm isyanlar›n

maddi s›n›rlar›ndan söz ederlerken, baflkald›r› ruhu-

nu selamlad›lar. Aç›k ki özel mülkiyet tarihinde bi-

limsel bir temele oturan en y›k›c›-özgürlükçü kurtu-

lufl ideolojisiydi Marksizm. Bilimsel d›fl yüzey içinde

ihtilalci bir öz tafl›yordu. Oysa Öcalan, tarihi inceler-

ken bilim insan› titizli¤i göstermedi¤i gibi, bulundu-

¤u son noktadaki duruflunun hakl›l›¤›n› ispatlamak,

devrimin gereksizli¤ini kan›tlamak amac›yla olgular›,

sonuçlar› ve bir bütün olarak Marksizm’i e¤ip bük-

meye çabal›yor. Postmodernistlerin önyarg›lar›n›

merkezilefltirerek kendi kavramsal silahlar› haline

getirmeye ve kuantum fizi¤i üzerinden bilinemezcili-

¤e kap› aralamaya çal›flmas› da bu yüzdendir. Mark-

sizm’e reddiye yazmak, Marksizm’in savaflt›¤› bütün

idealist ve kaba materyalist anlay›fllarla yöntemsel et-

kileflime girmeyi koflullar. Pratik politikada bir güç

olundu¤u sürece ABD’ye, AB’ye, Suriye’ye, TDH’ye,

Marksizm’e vb. “eflit uzakl›kta”olunabilir belki, an-

cak teorik düflünsel alanda “kurtar›lm›fl alan” yarat-

mak için bu tür boflluklar bulmak mümkün de¤ildir.

Öcalan, teorik elefltiri getirmekte zorland›¤› yer-

de, Marksizm’in ustalar›n›n ve

teorisyenlerinin “yaflamlar›n›”

elefltiri konusu yaparak, onla-

r›n “sistem içi” olduklar›na

kanaat getirmemizi ister.

“Marks’›n kendisinin bile bin-

lerce ba¤la sistem içi oldu¤u-

nu iyi bilmek gerekir...

[Marksist mücadeleciler] ka-

pitalizmin flu veya bu versiyo-

nuyla yaflay›p teorik pratik sa-

vaflla sonuç alacaklar›n› san›r-

lar” (B. H. Savunmak, s.108).

Son derece zorlama ve insaf-

s›z iddialard›r bunlar ve te-

orik bir analizde yeri olmama-

l›d›r. Sosyolojik bir saptama

olarak da de¤eri bulunmuyor.

Marks’›n k›fl aylar›nda palto-

sunu rehine verdi¤i, iki çocu-

¤unun kötü yaflam koflullar›n-

da öldü¤ü, kendisinin ayn›

nedenle sürekli hastal›¤a ya-

kaland›¤›; barikatlarda dövü-

flen Engels’in, Marks çal›flmalar›n› sürdürebilsin diye

kendisini y›llarca babas›n›n fabrikas›na hapsetti¤i;

Lenin’in, Gramsci’nin, Stalin’in vb. hangi yaflam ko-

flullar› alt›nda olduklar›, ömürlerini devrim davas›na

nas›l adad›klar› da ortadad›r. Peki o halde bu anlam-

s›z iddialar›n amac› nedir?!

Manifesto’da kapitalizm övgüsüne gelince...

“Adiller Birli¤i”ne 1848’de yaz›lan “Komünist Mani-

festo”da, afl›lacak bir sistemin kurucu unsuru olan

burjuvazinin belirli bir tarihsel kesitte oynad›¤› dev-

rimci rol anlat›lm›flt›r. Tarihsel planda, Komünist

Manifesto yaz›ld›¤› an dahil olmak üzere, k›sa bir za-

man diliminde burjuvazinin geliflimi ile özgürlükler

aras›nda do¤ru orant› oluflmufltur. Bunu da zorunlu-

luk do¤urmufltur. Senyörün zulmünden kaç›p flehre

gelen serf, bu savafl›m›n insan deposu olmufltur. ‹k-

tidar olabilmek için burjuvazi, ezilenlerin ç›kar›n›

kendi ç›kar› olarak yans›tmak zorunlulu¤undayd›.

Nitekim burjuvazi, iktidar›n› sa¤lamlaflt›rd›¤› her

yerde, özgürlükleri gasp etmifltir. Din ile burjuvazi

iliflkisi de böyle de¤il midir? Katolik dogma düzenin-

den ç›k›l›rken, din karfl›t› bir hat tutturan burjuvazi,

bir süre sonra yine ç›karlar› için kendi elleriyle dini

yayg›nlaflt›r›p kurumlaflt›rm›flt›r. K›sacas› sermaye-

nin ihtiyac› ne ise, ona göre davran›lm›flt›r.

Zaman zaman Öcalan’›n söylemine yans›yan Hin-
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distan meselesi de böyledir.

Marks veya Engels, hiçbir za-

man ‹ngiltere’nin Hindistan’›

iflgalini desteklemediler. Bu

konuda itham etmeden önce

Marks’›n eserlerine baflvurmak

gerekmektedir. Engels’e mek-

tuplar›ndan birinde Marks, bu

iflgali “domuzca” diye niteleye-

rek karfl› oldu¤unu yazar. Bir

baflka yerde de art›k gerçeklefl-

mifl bulunan iflgal olgusu üze-

rinden de¤erlendirme yapar.

Burjuvazinin iflgal etti¤i yerler-

de kendi sistemini kurarken,

ekonominin ulusallaflt›r›larak

fabrikalara iflçi tafl›naca¤›n› be-

lirtir ve bu nesnel durumdan

hareketle, kapitalizmin bir

devrimden kurtulamayaca¤›n›

söyler. Kapital I’de, “Yerlilere

karfl› en korkunç davran›lan

yerler, do¤al olarak, Bat› Hint

Adalar› yaln›z ihracata yönelmifl plantasyon sömür-

geleri ile, Meksika ve Hindistan gibi ya¤ma alan› ha-

line getirilen zengin ve nüfusu kalabal›k ülkelerdi”

(s. 717) diye yaz›yordu. O, aç›k bir iflgal karfl›t›d›r,

ekonomik planda daha geliflkin bir sömürü modeli

olan kapitalizmin müthifl bir toplumsal-insansal y›-

k›mla Hindistan’a girdi¤inin bilincindedir. Mark-

sizm’e bu yönlü suçlamalar yönelten çok çeflitli ke-

simlerin, devrimci Marksistler tüm tarihlerince iflgal

karfl›t› faaliyet yürütürken, mesela Ortado¤u’daki

emperyalist iflgale karfl› hay›rhah bir tutum içinde ol-

malar› ise tarihsel bir ironi olsa gerek!

Marks’›n fikirlerini tahrif ederek iflgalleri destek-

leyenler, II. Enternasyonalistlerdi. Sosyal demokrasi-

ye evrilen bu ak›ma karfl› en ciddi karfl› koyuflu Le-

nin örgütlemiflti. Türkiye’de de TKP, Kürt isyanlar›-

n› bast›ran Kemalist burjuvaziyi, “kapitalizmin fe-

odalizmden ileri oldu¤u, bu yüzden bu bast›rma ha-

rekat›n›n da devrimci oldu¤u” argüman›yla destekli-

yordu. Üretici güçlere ve daha çok da maddi üretim

araçlar›na kendi halinde ilericilik atfetmek, böyle bir

garabete yol açm›flt›.

Marksizm’in, Öcalan’›n iddia etti¤i türden otoma-

tik ilerlemeci bir tarih anlay›fl› yoktur. Marksizm’i

böyle düflünmek, onun tarihi do¤rusal bir çizgi ola-

rak gören ve üretici güçler örgüsü yapan bir ak›m

olarak varsaymakt›r. Bu varsay›m, Marksizm’i poziti-

vizmle bir sayanlara aittir.

Marks-Engels hiçbir yerde

tüm toplumlar›n s›ras›yla ilkel

komünal, köleci, feodal, kapi-

talist aflamalar› takip etmesi

gerekti¤ini yazmad›lar. Buna,

her ikisinin “erken dönem”

yaz›lar› dahildir. Unutulma-

mas› gereken fley fludur: Avru-

pa uygarl›¤›n›n bilgisine ha-

kimlerdi, modern ve y›k›c› bir

s›n›f olarak proletaryay› yazd›-

lar, sosyalizme s›çrama dina-

miklerini araflt›rd›lar. Do¤u

toplumlar›na Avrupa halklar›-

n›n yaflad›¤› tarihsel süreci re-

çete olarak önermediler. Böyle

bir flartlar› olmad›. Tarihte,

toplumsal mülkiyete dayal›

sosyalizm de dahil olmak üze-

re befl üretim biçimi görüldü.

Hangi toplum ele al›n›rsa al›n-

s›n, kimi özgün yaflama biçim-

leri ile beraber, bu üretim biçimlerinden birine dahil

oldu¤u görülecektir. Otomatik ilerleme anlay›fl›, bu

biçimlerin s›ras›yla takip edilmesi/yaflanmas› gerekti-

¤ini iddia eder. Oysa Do¤u toplumlar›nda çok say›-

da örnek, köleci aflamay› yaflamam›flt›r. Bu ilerleme-

ci anlay›fla göre feodal üretim koflullar›nda bir dev-

rimcinin, “Hay›r biz önce kapitalizmi gelifltirmeliyiz,

bunun için mücadele etmeliyiz” demesi gerekir ki,

bu saçmal›kt›r. Teori, en geliflkin örnekte ortaya ç›-

kar. Ancak bir kez ortaya ç›kt›ktan sonra esas amaç,

ezilenlerin “tarih öncesine” en uygun ve en k›sa bi-

çimde son vermektir.

Marks’›n anlay›fl›n›n otomatik ilerlemeci olmad›-

¤›na, onda sabitlikler bulunmad›¤›na konuyla ba¤-

lant›l› iki örnek verilebilir. Biri, Engels’e mektuptur.

Marks, mektubu, Do¤u Sorunu’nu incelerken yaz›-

yor ve karfl›laflt›¤› duruma flafl›yor; Engels’e, “Do¤u-

nun tüm tarihinin dinler tarihi” olarak yafland›¤›n›,

bu konuda düflünece¤ini iletiyor. Meflhur “Muham-

med devrimi”nden de bu mektuplarda söz ediyor.

‹kincisi; Marks’la mektuplaflan genç devrimci Ve-

ra Zasuliç’e yazd›klar›d›r. Orada aç›kça feodal Rus-

ya’da bulunan köy komünleri üzerinden sosyalizmin

kurulabilece¤inden, böyle bir olas›l›¤›n tart›fl›labile-

ce¤inden söz eder. Rusyal› devrimcilere, ‘siz feodal’

bir ülkedesiniz, önce burjuvalar›n›zla beraber kapita-

lizminizi gelifltirin demez! Aksine, “bozk›r› tutufltur-
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malar›n›” yazar. Bu yaz›n›n konusu de¤il fakat, k›sa-

ca de¤inmek gerekirse, Marks sonras›nda bu tür bir

ilerlemecili¤e II. Enternasyonal partileri d›fl›nda

Mao’nun fazlaca vurgu yapt›¤›n› ve devrimin önce-

likli iflinin kapitalizmi gelifltirmek oldu¤unu düflün-

dü¤ünü belirtebiliriz.

Marks’›n tarih metodunda bir sabitlik yoktur. Ta-

rihte bir durum ortaya ç›km›flsa, ‘ya olmasayd›’ türü

faraziye üzerinden yorum yapmaz. Tarihi incelerken,

belirli bir aflamada “s›n›fl› durum”u tespit etmifl ve

bunun geçici oldu¤unu vurgulam›flt›r. Bu durum ne-

den sapma olsun ki!? Evet, bu süreç, yani özel mül-

kiyet düzeni, ekonomik olarak ‘ileriyken’ insan› ya-

banc›laflt›rd›¤›-nesnelefltirdi¤i için de zararl›d›r. An-

cak bu somut bir durumdur.

Burada yabanc›laflma’ kavram›na, kavram ça¤r›-

fl›m alan›na vurgu yapmak gerekiyor. Kavram› felse-

fe alan›na Hegel tafl›m›fl, içeri¤ini Feurbach doldur-

mufl ve bunu iktisadi bir temele oturtan da Marks ol-

mufltur. ‹lk yabanc›laflma biçimi tek tanr› öncesi din-

lerdi. ‹nsan›n soyutlama yapabilmeye bafllad›¤› dö-

nemi anlat›r. Kad›n ve erkek aras›ndaki iflbölümü

bunun ard›ndan gelir. Ayn› iflbölümü, bu dönemde

art›k ürünün belli ellerde toplanarak özel silahl›

adam müfrezelerinin oluflumunu ve ‘devlet’ adl› ya-

banc›laflmay› da beraberinde getirmifltir.

Bir konuya dikkat çekmek gerekiyor. Öcalan,

devlet konusunda hayli y›pranm›fl olan anarflist etki

alt›ndad›r. Proudhon ve Bakunin’in hatas›n› tekrarl›-

yor. Devlet, art›k ürünün belli ellerde toplanmas›n›n

sonucudur; nedeni de¤il! Yak›n zamanl› olarak çeflit-

li yerlerde ve benzer biçimde ortaya ç›km›flt›r. “‹yi”

veya “kötü” gibi ahlak felsefesi kavramlar›yla analiz

etmek mümkün de¤ildir devleti. Özel mülkiyetin bi-

çimi de¤ifltikçe, devletin biçimi de de¤iflmifltir. Top-

lumsal mülkiyet koflullar›nda devlet, özsel bir nitelik

de¤ifltirir. Az›nl›¤›n ço¤unlu¤u bast›rma arac› olmak-

tan ç›kar. Engels, “devlet olmayan devlet” diye ta-

n›ml›yor bu durumu. Yine Engels ve Lenin, bu dev-

let olmayan devletin “uykuya dalarak” sönümlenece-

¤ini belirtir. 20. yüzy›ldaki kimi uygulamalar›n so-

runlu olmas› da bu teorik çerçeveyi de¤ifltirmez. Ola-

¤an iliflkiler zincirinde bahsedilen, olmas› beklenen

bir durum ile emperyalist-faflist kuflatma alt›ndaki

proleter devletin merkezileflme düzeyi de elbette

farkl›l›klar tafl›mak zorundad›r. Önemli olan, afla¤›-

dan denetim kanallar›n›n her zaman aç›k tutularak

çal›flt›r›lmas›d›r ve fakat yeterince yap›lamayan da

budur. Özel mülkiyet sistemine yönelmeyen ‘üçüncü

alan’c› bir devlet karfl›tl›¤›n›n tutarl› olmas› mümkün

de¤ildir. Devletten ve iktidardan kaç›fl, devrimden

kaç›fl demektir.

Devam emek gerekirse, özel mülkiyet sistemleri

birinden ötekine geçerken devlet cihaz› yetkinleflmifl,

üretim biçimleri geliflmifl, fakat insan›n yabanc›lafl-

mas› derinleflmifltir. Bir anlamda s›n›fl› tarih, insan›

eme¤ine/kendisine yabanc›laflt›rarak “ilerlemifltir.”

Buradaki “ilerleme”nin “s›n›r› bu kadard›r. Kapitalist

özel mülkiyet ise yabanc›laflman›n boyutunu, h›z›n›

ola¤anüstü artt›rm›fl, entelektüel ve moral bir y›k›ma

yol açm›flt›r.

Kald› ki bu “ilerleme” de otomatik de¤ildir. Çün-

kü her tarihsel durum, birbirini çeldirmeye çal›flan,

hepsinin kendine göre farkl› ç›karlar› olan çok say›-

daki iradenin/vektörün çat›flmas›n›n bileflkesinden

ortaya ç›kar. Marks’›n bilimsel analizi, kapitalist özel

mülkiyetin y›k›m›n›n kaç›n›lmaz oldu¤udur: “Mülk-

süzlefltirenler mülksüzlefltirilecektir.” Tüm teorik ve-

rimi bu keflif üzerine bina edilmifltir.

Komünizme otomatik-kendili¤inden ilerleme fik-

ri iradeyi d›fltalar ve Marks, bu tür anlay›fllar›n kayna-

¤›n›n H›ristiyan eskatolojisi oldu¤unu belirtir. “Genç

Marksistlerin” bu tip cennet tasavvuru beklentisine

kap›lmalar›n› elefltirir. Engels de 1890’da Blach’a

mektubunda bu yanl›fl anlamalarda kendilerinin de

pay› oldu¤unu yazar ve iradeye vurgu yapar. Kendi

teorik oluflum süreçlerinde bir yandan ütopik sosya-

listlere, öte yandan Blanquistlere karfl› mücadele

ederlerken, bu tür yanl›fl anlafl›lmalar do¤ald› o flart-

larda. Ancak Marks, ekonomik-teknolojik-toplumsal

determinizm övücüsü de¤ildir, hiç olmam›flt›r.

Öcalan, Leninist partiyi de reddediyor. Hatta so-

runlar›n temel nedenlerinden biri olarak tan›ml›yor.

Lenin, kendili¤inden bilincin s›n›rlar›na dikkat çeker

ve d›flardan bilincin temel arac› olarak “parti”yi gö-

rür. Marksizm’e katk›lar›ndan biri de budur. Özü iti-

bar›yla Leninist parti, demokratik merkeziyetçiliktir.

fiartlar›n de¤iflmesiyle Leninist partinin güncel örgüt-

lenme biçimlerinde de¤ifliklikler olmas› baflka bir

fleydir, onun lanetlenerek reddedilmesi baflka. Aç›k

ki partinin yads›nmas›, iradenin de reddidir. Bir ara-

c›n yanl›fl kullan›lmas›, onun gereksizli¤ine kan›t

olamaz. T›pk›, “Keflke Nobel dinamiti bulmasayd›,

çünkü insanlar› öldürüyor” denilemeyece¤i gibi. An-

cak e¤er devrimi “gereksiz” görmeye bafllam›flsan›z,

elbette bunun mant›k sonucu olarak partiyi de red-

dedersiniz.

Zorun kategorik reddi, devrim fikrinin yads›n-

mas›n›n sonucudur. Öcalan, zorla yol al›nmaz de-

mektedir. Oysa sadece PKK gerçe¤i bile bunun ter-
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sini söylüyor bize. 1984’teki “ilk kurflun”dan itiba-

ren PKK hareketi, vakti gelmifl zor ihtiyac›n› en cö-

mert biçimde kulland›¤› için k›sa zamanda milyon-

lar› saran bir umut haline dönüflmüfltür. Zorun bu-

gün için gerekli olmad›¤›n› söyleyip taktik planda

uygulamamak ile zorun kategorik reddi ve lanetlen-

mesi çok farkl› iki durumdur. Bir an için Kürt dev-

riminin her biçimiyle ezildi¤ini ve bu co¤rafyada

zorun art›k devrimci sonuçlar vermedi¤ini kabul

etsek bile, bu tekil durumdan hareketle “ça¤ analiz-

leri” yapmak sa¤l›kl› bir yöntem de¤ildir. Gerillan›n

Güneye çekilmesi veya da¤dan indirilmesi gibi ko-

nular, Kürt hareketinin kendi politik kararlar›d›r.

Buradan hareketle Kürdistan’da bin bir zorlukla yü-

rütülen gerilla mücadelesine hiçbir katk› sunma-

yanlar›n, gerillan›n politik kaderi üzerine insafs›zca

elefltiriler yapmas› da anlams›zd›r. Bizim elefltirimiz

buraya de¤il, ideolojik politik savruklu¤un zoru la-

netli ilan etmesinedir.

Lenin sonras›nda Marksizm’e ciddi teorik katk›la-

r›n yap›lmad›¤›, kad›n ve çevre hareketi gibi kimi ke-

simlerle yetersiz iliflkilenildi¤i, enternasyonal kitle

hareketine politik öznelerin eflitli¤i temelinde müda-

halede bulunulamad›¤›, yeni soru ve sorunlara ço-

¤unlukla eski yan›tlar verildi¤i gibi kimi olgular bu-

lunuyor. Buradan hareketle Öcalan da “Marksizm’in

krizi” oldu¤unu düflünenlerdendir. Marksizm’in bil-

gi birikiminde yetersizliklerin ortaya ç›kmas› ola¤an-

d›r. Ancak önemli olan, onun tüm toplumlara ve du-

rumlara uygulanabilen yöntemsel bir anahtar olma-

s›d›r. O, temel tezleri günbegün do¤rulanan, ‘ta-

mamlanmaya en uzak’ toplumsal kurtulufl projesidir.

Art›-de¤er düzene¤i var oldukça, Marksizm de gün-

celli¤ini koruyacakt›r.

Fakat, elbette ortada bir kriz vard›r. Ça¤›n so-

runlar›yla yeterince iliflkilenmeyen, tekil sorun-

lardan hareketle örgütlenen muhalefet ak›mlar›y-

la çeflitli biçimlerde bütünleflemeyen, yoksullu-

¤un devasa boyutlarda birikip ya¤ma savafllar›n›n

sürdü¤ü bir dönemde iflçi s›n›f› ve tüm ezilenler-

le güçlü ba¤lar kuramayan Marksist hareketler,

uluslararas› boyutta ideolojik ve örgütsel kriz ya-

fl›yor. Marksizm’in devrimci yeniden üretim krizi

bu bofllukta sürüyor. Marksist hareketlerin kendi

hedef kitleleriyle bütünleflememifl olmalar›, onla-

r›, “do¤rular›n do¤rulay›c›lar›”ndan mahrum b›-

rak›yor. Bu durum, kriz faktörlerinin en önemli-

sidir. TDH’yi de dolays›z etkisi alt›nda flekillendi-

ren, sol-sosyalist uygulamalar›n kendi iç kamp-

laflmalar›nda üretilen reel-politik argüman ve

kavramlar da yeni bir teorik ç›k›fl için yeterince

elveriflli de¤ildir. Yeni bir dönemdeyiz, yeniden

üretim krizi yeni ve elveriflli kavram ve argüman-

larla afl›labilir.

Marksist düflünsel sarkaç liberal savrulma ile ge-

leneksel tutuculuk aras›nda gidip geldikçe, ortaya

kitleleri saran ve sarsan ileri fikirlerin ç›kmas› olas›

de¤ildir. Bu fasit döngü yeni eylem alanlar›na do¤ru

derinlemesine geniflleyerek parçalanabilir. Günü-

müzde somut eylem zenginli¤i tafl›yan iki alan bulu-

nuyor: Ortado¤u ve Latin Amerika. Bu iki co¤rafya-

daki kitlesel mücadeleler ile bütünleflildi¤i oranda

krizden ç›k›fl dinamikleri berraklaflabilir.

Marksizm alan›ndaki teorik sorunlar mutlaka afl›-

lacakt›r. 1991 konjonktüründe yo¤un bir zihinsel

karmafla yaflayan, da¤›lman›n olumsuz etkisi alt›nda-

ki Marksist ve Marksizan hareketler, elveriflli nesnel

flartlarda k›sa sürede krizden ç›k›fl dinamikleri ara-

maya bafllad›lar. Halihaz›rda var olan sorunlar Mark-

sizm’in “iç” meselesidir, ancak ve ancak Marksizm

zemininde kal›narak afl›labilir. Öcalan’›n yapt›¤› gibi

kötümser bir tarih okumas› ve dar politik amaçlar

u¤runa Marksizm’e reddiye yazmakla ise asla baflar›-

lamaz. ■
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‘AB’ye üyelik’, bir süredir Türkiye iç ve d›fl poli-

tikas›n›n en önemli gündem maddelerinden biri.

Özellikle 17 Aral›k 2004’ten sonra egemen s›n›flar

için her yol AB’ye ç›k›yor, her tart›flma AB’de dü-

¤ümleniyor dense abart› olmaz. ‘AB’ye üyelik’, kufl-

kusuz Türkiye için yeni bir gündem ve tart›flma de-

¤il. Ancak aç›k ki, mazisi ony›llar öncesine uzanan

bu tart›flmada 17 Aral›k, yeni bir dönemeç oldu. 17

Aral›k’la birlikte, ‘AB’ye üyelik’, Türkiye için bir ni-

yet beyan› olmaktan ç›kt›, olmakta olan bir durum

olarak karfl›s›na dikildi. Bu yüzden, siyasi yelpaze-

nin, varl›klar›n› ve gelecek misyonlar›n› olumlu ya

da olumsuz anlamda AB süreciyle do¤rudan ilintili

kabul eden tüm öbekleri, kendilerini yeniden ta-

n›mlama ihtiyac› hissetti. Bu çerçeve içinde sa¤c›-

s›ndan ‘sol’cusuna, liberalinden devletçisine, faflis-

tinden ‘sosyalist’ine kadar hepsi, yeniden saf tut-

mak ya da en az›ndan eski duruflunu yeniden aç›k-

lamak zorunda kald›.

“De¤iflimci”’li¤in öncüsü  liberaller, müzakere

tarihini “Yeni hayat” manfletleri ile selamlad›lar bu

yüzden. Statükocular›n ele bafllar› ise, müzakere ta-

rihinde ikinci Sevr’i görüp dehflete kap›ld›lar ve yi-

ne ‘ba¤›ms›zl›k elden gidiyor’ masal›na sar›ld›lar.

Bu saflaflman›n d›fl›nda kalan Marksist Leninist ko-

münistler ve di¤er devrimci ve ilerici demokrat ko-

numdaki  anti emperyalistler ise, ›srarla AB’nin te-

kelci emperyalist bir birlik oldu¤u gerçe¤inin alt›n›

çizdiler, üyelik sürecinin emekçiler için bir umut ve

çözüm olmayaca¤›n› söylediler. 

Bu odaklaflma zemininde  AB karfl›s›ndaki ana

e¤ilimler flöyle flekillendi: ulusalc› yandafll›k, ulu-

salc› karfl›tl›k, antiemperyalist karfl›tl›k.

Bu üç tutumun d›fl›ndaki tüm irade beyanlar›,

ister istemez nüans düzeyinde farkl›l›klar olarak

kald›klar› ve kalacaklar› için, bu üç gruptan birine

kolayca dahil edilebilirler.

Ulusalc› yandafll›k, “Türkiye’nin ç›karlar› ve de-

mokratikleflmenin bir gere¤i olarak” AB’ye üyeli¤ini

savunuyor. ‹çinde “sol” ve “sa¤” alt-gruplaflmalar

olsa da bu e¤ilim, kolay yoldan AB liginde top kofl-

turma heveslilerinden meydana geliyor. Tak›m
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kaptanlar›, sermaye oligarfli-

si. Öyle çok zora gelme taraf-

tar› de¤il ulusalc› yandafllar,

demokratikleflmenin sanc›la-

r›n› gözleri pek tutmuyor, it-

hal demokrasiye güveniyor-

lar. Bu nedenle “demokratik-

leflme” için AB’nin Türkiye’ye

müsamaha göstermesini isti-

yor, “Hele bir AB’ye girelim,

nas›l olsa de¤ifliriz” havala-

r›ndalar. 

Bu gruba dahil olan sol-li-

beraller, ki yaz›m›z›n as›l

muhatab› da onlard›r, emek-

çilere güven yitimi içinde ol-

duklar›ndan, faflizmi ehlilefl-

tirmesi için AB’ye dua ediyor-

lar. Baz›lar›, aç›ktan ‘Evetçi’

fleklinde bir tutum içindey-

ken, baz›lar› ise o kadar bile

dürüst de¤il. ‘Eme¤in Avru-

pa’s›’ masal›na sar›lm›fl ‘Ha-

vet’ diyorlar. Sanki böyle bir

fley mümkünmüfl. Faflizmden çok çekmifller, art›k

bir Avrupa seyahatini hak ettiklerini düflünüyorlar.

Siniktirler, güvensizdirler, iktidars›zd›rlar... Güç-

süzlüklerini yüzlerine vuran ve  elefltiren antiem-

peryalistlere iflte bu yüzden difl biliyor, onlar› tarih

d›fl› ya da milliyetçi olmakla suçluyorlar. 

Oysa, milliyetçilik hastal›¤›na tutulanlar as›l on-

lard›r. Çok bilmifl sol-liberallerimiz, Türk emekçile-

ri ile Kürt halk›na kolay yoldan demokrasi ve rafah

vaat ediyorlar. Faflizmden canlar› o kadar yanm›fl

ki, ucuz hesaplar peflinde kofluyorlar. “Bizim yapa-

mad›¤›m›z› AB yapabilir. Bak›n, üyelikten önce ile

sonra ne kadar çok fley de¤iflti” diye tutturmufllar.

Yüreklerini öyle bir umutsuzluk basm›fl ki, bu de-

¤iflimi zorunlu hale getiren as›l gücün ezilenlerin,

yani Kürt halk›n›n ile Türk iflçi ve emekçilerin mü-

cadelesi oldu¤una ak›llar› basam›yor. AB’nin, Bos-

na’da, Afganistan’da, Irak’ta ve son olarak Fildi-

fli’nde yapt›klar›n› görmüyorlar, görmek istemiyor-

lar. Avrupa’n›n ve dünyan›n merkezine Türkiye’yi

koyuyorlar. Dünyaya kendilerinden bak›yorlar. ‹flçi

s›n›f›n›n ve ezilenlerin geliflen antiemperyalist dire-

nifli ve enternasyonal mücadelesi hiç umurlar›nda

de¤il. Ulusal ç›karlar onlar için herfleyin üstünde.

Sanki dünya onlar için dönüyor. As›l milliyetçilik

bu de¤il de nedir? 

Özcesi, sol liberaller, fa-

flizmden kurtulay›m derken

emperyalist y›lana sar›l›yorlar. 

Gelelim ulusalc› karfl›tla-

ra... Ulusalc› karfl›tlar, ulusal-

c› yandafllara göre daha yek-

pare bir grup görünümü ser-

giliyor. Kuflkusuz içlerinde

“sa¤” ve “sol” söylem sahipleri

var ama, K›z›l Elma ittifak›n-

da cisimleflen bu yap›, art›k

bir mozaikten çok bir merme-

ri and›r›yor. Generallerden

DYP ve MHP çetelerine, ‹P

provokatörlerinden bakanl›k-

lar›n( içiflleri, d›fliflleri gibi et-

kin olanlar) üst düzey yöneti-

ci bürokratlar›na kadar bu

grubu birlefltiren fley, iddia et-

tikleri gibi, tabii ki “vatan ve

millet sevgisi” de¤il. Onlar;

palazland›klar› batakl›¤a AB

gibi bir devin göz koymas›na

ve kendi ç›karlar›na göre dü-

zenlemesine karfl›lar. Ekonomik ve siyasal rantlar›-

na ortak ç›k›lmas›n› istemiyorlar. Statükonun y›-

k›nt›lar› aras›ndan Kürt halk›n›n kolektif ulusal

kimlik iradesinin boy göstermesi olas›l›¤›ndan deh-

flete kap›l›yorlar. Bu yüzden, “Türkiye AB’ye girebi-

lir ama kendi istedi¤i koflullar alt›nda” diye tutturu-

yorlar.

Üçüncü grup ise anti emperyalist  karfl›tlar. Bu

e¤ilim, enternasyonalist bir tutum tak›narak, tekel-

lerin birli¤i ile iflçi ve emekçilerin enternasyonal

birli¤inin, taban tabana z›t ç›karlar› temsil etti¤ini

vurguluyorlar. Tekellerin birli¤inde iflçi ve emekçi-

lerin pay›na yoksulluk, bask›, hak gasplar› ve daha

fazla sömürüden baflka bir fley düflmeyece¤ine dik-

kat çekiyorlar. Bunu sadece onlar de¤il, Avrupal› s›-

n›f kardeflleri de eylemin diliyle söylüyor. Almanya,

Hollanda, Fransa, ‹talya ve ‹ngiltere baflka gelmek

üzere, Avrupa iflçi s›n›f› ve emekçilerin neoliberal

sald›rganl›¤a karfl› son dönem eylemleri bunun aç›k

kan›t›. Bu yüzden antiemperyalist karfl›tlar, b›kma-

dan usanmadan AB’nin emekçiler için bir umut ve

çözüm olamayaca¤›na iflaret ediyorlar.

““SSooll””  iiççiinnddeekkii  AABB’’cciilleerree  ssüünnggüü  ççeekkmmeekk

Yukar›da da de¤inmifltik, bu yaz›n›n as›l konusu

“sol” içindeki AB’cilere süngü çekmek. Sol-liberal-
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Ulusalc› yandafll›k,
Türkiye’nin ç›karlar› ve

demokratikleflmenin bir gere¤i
olarak Türkiye’nin AB’ye

üyeli¤ini savunuyor. ‹çinde
“sol” ve “sa¤” alt-

gruplaflmalar olsa da bu
grup, kolay yoldan AB liginde
top koflturma heveslilerinden
meydana geliyor. Tak›m kap-
tanlar›, sermaye oligarflisi.

Öyle çok zora gelme taraftar›
de¤il ulusalc› yandafllar,

demokratikleflmenin sanc›lar›n›
gözleri pek tutmuyor, ithal
demokrasiye güveniyorlar.



ler ile onlar›n etkisindeki sendikac›lar›n, ‘Sosyal Av-

rupa’ ve ‘Eme¤in Avrupas›’ demagojilerini bofla ç›-

karmak. Bu cenah içinde yer alan “Evetçiler” ile

“Havetçiler”in, Türk iflçi ve emekçileriyle Kürt hal-

k›n›n bilincini buland›rd›klar›n› göstermek. Bunun

için, Türk burjuvazisinin balland›ra balland›ra an-

latt›¤› AB’ye kendi gözlerimizle bakaca¤›z. Avrupal›

emekçileri dinleyece¤iz. Ama önce flu “Evetçiler”i

ve “Havetçiler”in kirli çamafl›rlar›n› yere serelim is-

terseniz. 

Bak›n ne diyor, ÖDP Genel Baflkan› Hayri Koza-

no¤lu Evrensel gazetesine verdi¤i 8 fiubat tarihli rö-

portaj›nda: “(...) emek temelli, sosyal politikalar te-

melli demokratik bir Avrupa olursa, biz Avrupa ile

bütünleflmeyi, ulus devlete çekilmeye tercih ede-

riz.” “Biz AB’ye girifl karar›n› halk›n vermesi gerek-

ti¤ini (...) düflünüyoruz.” H. Kozano¤lu, ÖDP 3.

Kongresi’nde benimsenen ‘Havetçi’ tutumun, 2005

Ocak’›ndaki 4. Kongre’de de onayland›¤›n› belirte-

rek, “Avrupa’daki iflçi s›n›f›, özgürlük hareketleri

uzun bir mücadele vermifller ve bunun sonunda

önemli bir deneyim biriktirmifller. fiu anda onun

parças› olmak bizim için çok önemli” fleklinde ko-

nufluyor.

ÖDP içinde az›msanmayacak say›da insan ve

grup “Evetçi” tutumu savunsa da ço¤unluk Koza-

no¤lu’nun da sözlerinden anlafl›laca¤› üzere hala

‘Havetçi’. ÖDP, Türkiye’deki ‘Havetçi’lerin aç›k po-

litik temsilcisi konumunda. ÖDP, tüm Havetçiler

gibi Avrupa ile bütünleflmenin Türkiye’nin demok-

ratikleflmesinde önemli bir ad›m olaca¤› savunuyor.

Neoliberal sald›rganl›k ile özdeflleflen Avrupa Birli-

¤i’ni  aç›ktan savunamad›klar› için, “(...) emek te-

melli, sosyal politikalar temelli demokratik bir Av-

rupa olursa biz Avrupa ile bütünleflmeyi, ulus dev-

lete çekilmeye tercih ederiz” fleklinde e¤ilip bükü-

lüyorlar. “Karar› halka b›rak›yoruz”un, AB sermaye-

si ile bütünleflmek için can atan sermaye oligarflisi-

ne düpe düz destek vermek oldu¤unu bilmiyorlar

m›? Pekala biliyorlar, ama iflçi ve emekçiler karfl›-

s›nda yüzleri tutmayaca¤› için sol gösterip sa¤ vur-

maya çal›fl›yorlar. 

“Karar› halka b›rakarak” utançlar›n›  gizliyorlar

ama anlafl›lan bu da yetmiyor, “büyük Avrupa sen-

dikalar› ve sol güçleri ile kurulacak ittifaklara” dik-

kat çekerek hedef flafl›rt›yorlar. Avrupa emekçileri

ile enternasyonalist bir mücadele birli¤i kurulmas›

için AB projesi içinde yer almak gerekti¤ini iddia

ediyorlar. Bu da yetmiyor art›k di¤er AB’ciler, iyice

z›vanadan ç›k›p, aç›ktan ‘Evetçi’ oluyorlar. Köflele-

rinden, “Ben bir Avrupa Birli¤i taraftar›y›m. Oh be!

Öyleyim” (1) diye seslenebiliyorlar. Yine köflelerin-

de faflizme bir günde ‘demokratik devrim’ yapt›ra-

biliyorlar.(2) AB’ye devrim yapt›ranlar tabii ki suç-

lar›n› gizleme ihtiyac› hissediyorlar. Bu yüzden sal-

d›rganlafl›yorlar. Anti-emperyalist mevzide kalmak-

ta ›srar eden politik anlay›fllar› “devlet kapitalizmi-

ni” savunmakla, milliyetçilikle suçlayabiliyorlar.

Nas›l m›? ‹flte ‘Evetçiler’in y›lmaz sesi Birikim

dergisinden baz› seçmeler: “Korkmayal›m AB’de

hayat var, hem de herkese. Liberalinden ›rkç›s›na,

solcusundan komünistine, hayata tutunabilmeyi

becerebilen herkesin irade koymas›na aç›k bir yer

AB” (3), 

“Bir tane Avrupa yoktur. Nas›l Türkiye alabildi-

¤ine heterojen bir toplumsal ve farkl› toplumsal/ si-

yasal tasavvurlar mücadele halindeyse, Avrupa’da

da böylesi bir heterojenlik söz konusudur. AB’nin

mevcut emperalist vb. politikalar› de¤ifltirilemez

tanr› buyru¤u de¤ildir ve politik mücadele konusu-

dur. AB içindeki sol muhalefet de, Türkiye’deki

emsallerine göre daha baflar›l› bir flekilde, bu ifllerle

u¤raflmaktad›r. Mevcut durumda AB içindeki sos-

yalist solun AB’nin temel politikalar›n› büyük ölçü-

de belirleyebilecek bir güçte olmamas›, bu politika-

lar› hiç etkilemedi¤i veya etkileme/ belirleme po-

tansiyeli tafl›mad›¤› anlam›na gelmez.

(...)

AB’nin demokrasi standartlar›n›n (ve bu meyan-

da Türkiye’den talep etti¤i reformlar›n) nihai olarak

burjuva/ liberal karakterde olmas›, Türkiye sosya-

listlerinin bu reformlara burun k›v›rmas›n› gerek-

tirmez. Çünkü; 1)Bu standartlar, Avrupa’da iki yüz-

y›la dayanan toplumsal/ s›n›fsal mücadelelerin bir

ürünüdür ve bu anlamda solun kazan›mlar›n› da

yans›t›rlar. 2) Türkiye sosyalist hareketinin ony›l-

lard›r u¤raflmak zorunda kald›¤› meselelere baka-

rak, bunlar›n ‘demokratik haklar’ bafll›¤› alt›nda

toplanabilece¤ini görürüz. 

(...) 

Her ne kadar kapitalistler öncülü¤ünde bir eko-

nomik ç›kar birli¤i olarak bafllam›fl olsa da, AB, za-

man içinde çok say›da egemen ulus-devletin (ki

bunlar›n ço¤u yak›n zamana kadar birbiriyle bo¤az-

laflma halindeydi) egemenliklerinin bir k›sm›n›

devrederek, en az›ndan potansiyel olarak bir siyasi

entegrasyon sürecine dönüflmüfltür”. (4)

Uzunca bir al›nt› ama bunlar, Birikim’in AB gü-

zellemelerinden sadece küçük bir bölüm. AB süre-

cinin bafl›ndan beri aç›k bir ‘evetçi’ tutum tak›nan
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Birikim dergisi yazarlar›, art›k

AB’yi savunma konusunda

iyiden iyiye ustalaflm›fllar.

AB’yi öyle bir allay›p süsle-

mifller ki, Birikimci küçük

burjuva ideologlar› takdir et-

memek mümkün de¤il! Ka-

lemflorlukta, sermayenin ye-

minli ideologu Ertu¤rul Öz-

kök’e tafl ç›kart›yorlar. De-

mek ki insan devrim ve sos-

yalizmden umut kesince, pe-

kala emperyalist canavarlar

bile gözüne flirin gözükebili-

yormufl.

AABB  eemmppeerryyaalliissttlleerriinn
bbiirrllii¤¤iiddiirr

Oysa, bak›n ne diyor Lenin, 1.Dünya Savafl›’n›n

o dehflet dolu günlerinde, “Kuflkusuz, kapitalistler

aras›nda ve güçler aras›nda geçici olarak anlaflmalar

olabilir. Bu anlamda, Avrupa kapitalistleri aras›nda

bir anlaflma olarak, bir Birleflik Avrupa Devletleri

olana¤› vard›r... ama ne için bir anlaflma? Yaln›zca

Avrupa’daki sosyalizmi ortaklafla ezmek, sömürge-

lerin bugünkü bölüflülmesinde haklar›n›n yendi¤i-

ni düflünen ve son yar›m yüzy›lda, yafll›l›ktan çürü-

meye bafllayan geri ve monarflist Avrupa’dan çok

daha büyük bir h›zla güçlenen Japonya ve Ameri-

ka’ya sömürge ya¤mas›n› ortaklafla korumak ama-

c›yla.”(5)

Yani kapitalistler aras›ndaki ittifaklar›n ya da

birliklerin iki temel amac› olabilir: Emekçilerin sos-

yalizm yürüyüflünü engellemek ya da emperyalist

rakiplerine karfl› sömürgelerini korumak. Tarih

sahnesine AB’de bu amaçlar için  ç›kmad› m›? AB,

2. Dünya Savafl›’ndan yenik ç›kan Avrupa emperya-

listlerinin “sosyalizmi ortaklafla ezmek” için kur-

duklar› ‘Çelik Birli¤i’inden türemedi mi? Avrupa

Ekonomi Toplulu¤u’na (AET) giden yolun itici gü-

cü bu de¤il miydi? AB’nin öncülü birlikler, SSCB’ye

karfl› ünlü Marshall doktrini çerçevesinde ABD em-

peryalizmi taraf›ndan finanse edilmedi mi? Ya da

‘90’larla birlikte, ABD’nin “sömürge ya¤mas›na” or-

tak olmak isteyen Almanya ile Fransa’n›n güç birli-

¤ine evrilmedi mi? Ve varl›k nedeni hala ABD’ye ka-

fa tutmak de¤il mi? So¤uk Savafl’›n bitifliyle baflla-

yan ve Irak iflgaliyle tepe noktas›na ulaflan emperya-

list sistemdeki krizin nedeni bu hegemonya dalafl›

de¤il mi?

““EEmmee¤¤iinn  AAvvrruuppaa’’ss››””
tteezziinniinn  ffiikkiirr  bbaabbaass››  EETTUUCC  nnee

yyaappaarr??

Türkiye “sol”unun ve sen-

dika bürokrasisinin “Eme¤in

Avrupa’s›” tezi, esas olarak

Avrupa Sendikalar Konfede-

rasyonu (ETUC) bürokrasi-

sinden al›nt›d›r. Oysa, 28 ül-

keden 61 ulusal konfederas-

yon ile farkl› sektörlerden 14

Avrupa federasyonunu birlefl-

tiren ETUC, taban›n› hareke-

te geçirmek için hiçbir ciddi

çaba göstermeyen, yaln›zca

uzmanlar›n tepeden ifl bitir-

mesine dayanan, son derece

hantal ve bürokratik bir sen-

dikal yap›d›r. Yani Türk-‹fl’ten hiçbir fark› yoktur.

Hatta, savundu¤u sendikal anlay›fl kadar kuruluflu

bile çok benzer. Her ikisinin de fikir babas›, 1945

sonras› uygulamaya konulan Marshall plan›d›r, So-

¤uk Savafl’t›r. Türk-‹fl gibi ETUC da, iflçilerin mili-

tanlaflan mücadelesini sapt›rmak ve bo¤mak için

bizzat ABD yönetimi taraf›ndan kuruldu. Türk-‹fl’in

CIA taraf›ndan kuruldu¤u hat›rlanacakt›r.

ETUC, AB yap›lar› içinde yüksek bir kurumsal

temsil gücüne sahiptir, AB Komisyonu’nun sa¤ ko-

ludur ve daha yayg›n bir Avrupa bütünleflmesi fik-

rinin de en hevesli destekçilerindendir. Üyelerinin

kitle gücüne dayanarak AB üzerinde bask› olufltur-

maktansa, AB kurumlar›nda “mini-büyükelçilikler”

oluflturarak lobi faaliyetleri yürütmektedir. 

ETUC önderli¤i, AB bürokrasisinin ideolojisine

bütünüyle emilmifl durumdad›r. T›pk› onun parti-

ler düzlemindeki yans›mas› olan Avrupa Sol Parti-

si(ASP) gibi. ASP, 8 milyar Euro bütçe için kapita-

lizmin AB Anayasas›’na ‘Evet’ dedi. ‹flte ETUC da

aynen öyle, AB Komisyonu’na mali aç›dan göbek-

ten ba¤›ml›d›r. Bu yüzden, neoliberal sald›rganl›¤a

karfl› seyirci konumundad›r. ETUC’a ne yapaca¤›n›,

hatta ne düflünece¤ini dikte eden, AB Komisyo-

nu’nun ta kendisidir. Bu onlar›n diline bile yans›-

m›flt›r. Onlar için eme¤in, yani Marksizm’in ve sos-

yalizmin dili art›k ça¤d›fl›d›r. Esneklikle ifl güvence-

sini, özellefltirme ile sosyal haklar› ayn› metin ve

cümlelerde pekala birlefltirebiliyorlar. Oysa arala-

r›nda, sömürü iliflkisinin taraflar› kadar uzlaflmaz

bir karfl›tl›k var. ‹ki dünyan›n, iki uzlaflmaz s›n›f›n

dilleri nas›l ayn› olabilir? Demek ki, farkl› dünyalar-
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dan olma durumu çoktan ortadan kalkm›fl, birileri

çoktan sermayenin saf›na transfer olmufllar!

AB Anayasas›’na yaklafl›m, ETUC’un hangi safta

yer ald›¤›n›n çok güzel bir örne¤i asl›nda. Anaya-

sa’n›n “Birlik’in Tan›m› ve Amaçlar›” bafll›¤› alt›ndaki

3. maddede flöyle bir ifade yer al›yor: “Birlik, tam is-

tihdam ve toplumsal ilerleme hedefine sahip rekabet

gücü yüksek bir sosyal piyasa ekonomisi, dengeli

ekonomik büyümeye dayanan, sürdürülebilir flekil-

de Avrupa’n›n kalk›nmas› için çal›fl›r.” Buradaki can

al›c› nokta, “rekabet gücü yüksek bir sosyal piyasa

ekonomisi” ifadesidir ama nedense, sol-liberallerimiz

bu bölümü genelde yok sayarlar, al›nt›lamazlar. Göz-

lerinden kaçm›flt›r belki ama o kadar da masum ol-

duklar›n› düflünmek gerçekten safl›k olurdu.

“Rekabet gücü yüksek” ifadesi, AB projesinin

özü ve ruhudur. ‘Eme¤in Avrupa’s›’ iddias›n›n anti-

tezidir. Rekabet gücünü yükseltmek, maliyetleri

düflürmektir.  Maliyeti düflürmek ise iflçilik maliyet-

lerini düflürmektir. Yani, daha fazla sömürü, daha

fazla güvencesizlefltirmedir. Bu kadar aç›k! Avru-

pa’da olmakta olan da zaten bu de¤il mi? Alman-

ya’daki Ajanda 2010 ve Hartz 4 adl› neoliberal sal-

d›r› program› , Fransa’daki 35 saatlik iflgününü 40

saate ç›karan düzenleme, ‹ngiltere’deki mezarda

emeklilik yasas›, bu de¤ilse nedir? 

Ama en ilginci ve sol-liberallerimizin en zor

aç›klad›klar› fley, ETUC’un eme¤in serbest dolafl›m›

konusundaki politikas› olsa gerek. Çünkü ETUC,

yeni üye ülkelerin emekçilerinin serbest dolafl›m

hakk›na uzun vadeli k›s›tlamalar getirilmesini savu-

nuyor. Yani, metalar›n, sermayenin  serbest dolafl›-

m›n› benimseyen ve savunan ETUC, bu hakk› s›n›f

kardefllerine çok görüyor. Bunun neresi enternas-

yonalizm? Bu, düpedüz milliyetçilik de¤il mi? S›n›-

f› kim bölüyor; biz mi, fikir baban›z ETUC mu? 

“Sosyal Avrupa” ve “Eme¤in Avrupa’s›” tezleri-

nin mimar›, gerek içinde önemli bir yer tuttu¤u

Ekonomik ve Sosyal Komite düzeyinde, gerekse

konfederasyon ve ba¤l› sendikalar› düzeyindeki lo-

bicilik çal›flmalar› ile eme¤in serbest dolafl›m hakk›

üzerine k›s›tlamalar konulmas› için bast›r›yor. Bi-

zimkiler ise enternasyonalizm ad›na AB’ye iflaret

ediyor. Ne traji-komik bir durum! Bu iflte bir garip-

lik yok mu? 

Bizce yok! Ezilenlere ve onlar›n de¤ifltirme gü-

cüne güvenini yitirenler, tabii ki, ayr›cal›klar›n› sa-

vunmak için her yol mubaht›r diyecekler. Köksüz-

leflecekler, iflçi s›n›f›na ve emekçilere ihanet edecek-

lerdir. Düpedüz milliyetçilik yapacaklard›r. 

AABB  ““cceennnneettii””nnddee  bbiirr  cceehheennnneemm::
DDoo¤¤uu  AAvvrruuppaa

“Do¤u Avrupa ülkeleri, bugün tam yar›-çevre

ülkelerine ait özellikleri gelifltirmektedirler: ‹kili

ekonomik yap›lar ve güvencesiz büyüme perspek-

tifleri. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar alt›nda, ekono-

milerinin bir bölümü geliflti ve ulus-üstü birikim

rejimi ile birleflti… Modernleflme adac›klar› çökün-

tü bölgeleri, sektörleri ve toplumsal gruplar› ile iç

içe geçti. Üstelik bu ülkelerin AB ile olan büyüme

uçurumu ‘90’l› y›llarda katlanarak artt›. … Finans,

iletiflim ve hizmet sektörlerinde yabanc› sermaye

egemenli¤i ola¤anüstü boyutlara t›rmand›; avantaj-

l› olduklar› sektörlerde gerilediler. Hizmetler sektö-

rü büyürken, meta zincirlerinde üretilenler yaln›z-

ca montaj hatt›n›n ikinci s›n›f parçalar› haline geldi.

Sendikalar›n, sol partilerin, eme¤in pazarl›k gücü

ola¤anüstü düfltü. Sendikalaflma oranlar› dramatik

biçimde azal›rken, yepyeni sendikas›z sektörler or-

taya ç›kt›. ‹flsizlik, toplumsal kutuplaflma ve top-

lumlar›n kendi içinde uçurumlar yaratan yeniden

yap›lanma zorlamalar›, milliyetçi ve yabanc› düfl-

man› güçlerin taban›n› geniflletti.” (6)

Bu ifadenin rakamlar dilindeki ifadesi flu:  2002

y›l›nda do¤udaki ortalama iflsizlik bat›n›n iki kat›

(yüzde 11.7 ve yüzde 6.7) iken, çal›flma saatleri da-

ha uzun (43 saate karfl› 37.7 saat) ve ücretler çok

daha düflüktür (ortalama 394 euro ayl›k ücrete kar-

fl›l›k, ortalama ayda 1930 euro). Bu ülkelerdeki ifl-

çilerin 2011 y›l›na kadar di¤er AB ülkelerinde ser-

best dolafl›m haklar› bulunmamaktad›r ve 1990’lar-

da yüzde 51 olan sendika üyeli¤i 2002’de yüzde

26’ya düflmüfltür. Üstelik bu ülkelerle çekirdek AB

üyeleri aras›ndaki geliflmifllik fark› da azalmamakta,

tersine derinleflmektedir: Her y›l yüzde 4 büyüseler

bile AB’yi yakalamak için Slovakya’ya 40, Polon-

ya’ya 60 y›l gerekmektedir. (7)

‹flte AB’nin, toplumsal refah ve demokrasi ihraç

etti¤i Do¤u Avrupa gerçe¤i. Bu emperyalist birlik,

2004 May›s’›nda AB’ye kabul edilen 10 eski Do¤u

Avrupa ülkesinde iflçilerin yaflam ve çal›flma koflul-

lar›nda büyük bir y›k›m getirmifltir. ‘Eme¤in Avru-

pa’s›’, gerçek yüzünü göstermifltir. Di¤er ad›yla

‘Sosyal Avrupa’, tatl› bir rüya olmaktan ç›km›fl, bir

kâbus olarak Do¤u Avrupal› iflçi ve emekçilerin

üzerine çökmüfltür. Refah ve demokrasi beklentisi,

büyük bir hüsranla sonuçlanm›flt›r. AB “cennet”ine

üye olmay› bekleyen Do¤u Avrupa, ola ola AB’nin

ucuz iflgücü cenneti olabilmifltir. Bu da cehennemin

ta kendisidir zaten. 
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Ülkelere daha yak›ndan bakal›m:

MMaaccaarriissttaann

AB ile bütünleflme sürecinde, “dünyan›n en di-

namik 10 ekonomik bölgesinden birisi” ilan edilen

ve elektronik alan›ndaki yo¤un yat›r›mlar nedeniy-

le “General Electric ülkesi” ad› verilen Macaristan,

bu süreçte Mannesmann, Philips, IBM, Kenwood,

Samsung, Siemens gibi birçok uluslararas› tekelin

öncelikli yat›r›m bölgesi haline geldi. Ancak bu Ma-

caristan iflçisine mevsimlik iflçi kiralama, s›kça iflten

ç›karmalar yoluyla k›dem düflürme, güvencesiz ve

asgari ücrete çal›flma olarak geri döndü. Do¤u Av-

rupa’n›n bu en büyük elektronik ihracatç›s›nda, ar-

t›k yar› vas›fl›, ço¤unlukla kad›n iflgücünün güven-

cesiz koflullar alt›nda çal›flt›r›ld›¤› bir istihdam reji-

mi var. 

SSlloovvaakkyyaa

Slovakya’da da durum çok farkl› de¤il. 2002 y›-

l›nda dünyan›n 17. otomobil ihracatç›s› haline ge-

len Slovakya da iflçiler, VW, Peugeot, Honda ve

Hyundai gibi büyük tekellerin ve bunlar›n yan sa-

nayilerinin ucuz iflgücü haline geldiler. Bu dev flir-

ketler, Slovakya’da halk demokrasilerinin miras›

ucuz, esnek, vas›fl› iflgücü buldular. Üretim bölgesi

de Avrupa pazarlar›na yak›n olunca deymeyin bu

kan emicilerin keyfine: 2001’de Slovak VW iflçisine

ödenen ücret, Almanya’dakinin beflte biri; Alman-

ya’da çal›flma haftada 28.8 saatken, Slovakya’da

35.7 saat. Hem bu koflullarda çal›flmak da o kadar

kolay de¤il: ‹flçiler, kal›c› istihdama geçmek için,

önce 1 y›l bir tafleron flirket taraf›ndan sözleflmeyle

kiralanmay› kabul etmek zorundalar. Slovakya hü-

kümeti, ayr›ca daha da Avrupal›laflabilmek(!) için,

2004’de iflgücünü tamamen esneklefltiren bir ifl ya-

sas› ç›kartt›, emeklilik yafl›n› 62’ye yükseltti. Ülke-

deki iflsizlik oran› yüzde 20’lere merdiven dayad›.

Yani Slovakya’ya AB bereketi ya¤d›!

PPoolloonnyyaa

Polonya’da ise iflçiler, yüzde 18’lere ulaflan iflsiz-

li¤i “kutlamak” için sokaklara ç›kt›klar›nda, polisin

sald›r›s›na maruz kal›nca, “sevinçlerini”, molotof

kokteylleri ile Ekonomi Bakanl›¤›n› basarak göster-

diler. Anl›yaca¤›n›z, Polonya’da da durum, Maca-

ristan ve Slovakya’dan pek farkl› de¤il. Bir zaman-

lar Avrupa’n›n en büyük 2. kömür üreticisi olan Po-

lonya’da, AB’nin madencilik, çelik ve tar›m sektör-

lerini “afl›r› kapasite” gerekçesiyle tasfiye etmesi

üzerine iflsizlik kol geziyor. Tasfiye edilen madenci-

lik bölgesi Silezya’daki iflsizlik oran› yüzde 36’ya

ulafl›yor. AB’ye üyelik sürecinde Polonya’n›n, halk

demokrasisi döneminden kalan a¤›r sanayi yat›r›m-
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lar› hizmet d›fl› b›rak›ld›, onun yerine inflaat malze-

meleri, otomobil montaj›, g›da iflleme, mobilya ve

enformasyon teknolojileri yayg›nlaflt›r›ld›. Polonya,

montaj ve ucuz eme¤e dayanan sanayi yat›r›mlar›

ile doldu taflt›. 

DDoo¤¤uu  AAllmmaannyyaa

Sol liberal akl›evveller, pekala “Siz de ne kadar

sab›rs›zs›n›z” diyebilir, bu yüzden on y›l› aflk›nd›r

Bat› Almanya’n›n ‘flefkatli kollar› alt›nda korunan’

Do¤u Almanya’ya bakmakta fayda var. Do¤u Al-

manya, Do¤u Avrupa’daki sefalet için SSCB’yi ve

onun hegemonyas› alt›ndaki ülkeleri günah keçisi

ilan etmek isteyenlere de iyi bir cevap. Do¤u Al-

manya ile Bat› Almanya’n›n balaylar› çoktan bitti.

Do¤u Almanya, tam 15 y›ld›r, AB “medeniyeti”nin

koç bafllar›ndan Bat› Almanya ile evli. Bu yüzden

Do¤u Almanya örne¤i karfl›s›nda SSCB’yi suçlama

komikli¤ine düflmezler herhalde! 

Dünyan›n en zengin ülkelerinden biri olan Al-

manya’da toplumun %13.5’i yoksulluk s›n›r›n›n al-

t›nda yafl›yor. 1.2 milyon çocuk yoksul. Ve belki en

çarp›c›s›; Ocak ay› itibar›yla Almanya’da resmi ifl-

sizlik 5.5 milyonu aflt›. Yani, tam tam›na yüzde 12.

Ki bu sadece buzda¤›n›n görünen k›sm›. Gerçekte

bu rakam›n çok daha fazla oldu¤u söyleniyor. Ama,

bu rakamlar bile çok fley anlat›yor. Berlin Duva-

r›’n›n üzerinde yeller esiyor art›k ama Pazartesi yü-

rüyüflçüleri yine görevlerinin bafl›nda. Duvar› y›-

kanlar, flimdi kapitalizme karfl› çekiç sall›yorlar. Kat

edilen mesafesi, yaflanan bilinç dönüflümüne iflaret

etti¤i için Alman burjuvazisi bu isimden hiç mem-

nun de¤il. Ama onlar›n memnun olmamas› neyi de-

¤ifltiriyor ki?

‹flte, Do¤u Almanya’daki korkunç y›k›m tablosu:

Bir zamanlar sosyalist kamp›n en sanayileflmifl ülkesi

olan Do¤u Almanya’n›n bütün tekstil, deri, konfeksi-

yon, optik ve elektronik fabrikalar› kapat›lm›fl, ‹n-

terflug havayollar›, Pentakon foto¤raf makineleri,

Trabant ve Wartburg araba fabrikalar› gibi devasa

flirketler da¤›t›lm›flt›r. Bu ac›mas›z özellefltirme sonu-

cunda Do¤u Almanya sanayisizlefltirilmifl ve kapita-

lizmle birlikte bütün sorunlar›n›n çözülece¤ini sanan

kitleler, 1994 itibariyle iflçilerin yüzde 77’sinin iflleri-

ni kaybettiklerini ümitsizlikle görmüfllerdir. Yani,

Do¤u Almanlar k›sa sürede “kendi ülkelerinde yafla-

yan yabanc›lar” konumuna düflürülmüfller. 40 y›lda

oluflturduklar› her fley de¤ersizleflmifl, iki Alman dev-

letinin “birleflmesini” beklerken, gerçekte olan Ba-

t›’n›n Do¤u’yu yutmas› olmufltur.

Avrupal› emekçilerin gözüyle AB’nin verili tab-

losu iflte bu. Tablo bu kadar vahim. Sadece AB’ye

yeni kat›lan ülkeler ya da Almanya için de¤il, tüm

Avrupa için benzer bir durum söz konusu. Ve du-

rum git gide de kötülefliyor. 

Türkiye gibi ülkelerle k›yasla AB için hala bir

yüksek yaflam standard›ndan söz edilebilse de, bu

durum geçicidir. Çünkü Avrupal› kapitalistler,

dünyan›n geri kalan ülkelerindeki emekçilerin sö-

mürüsü üzerinden sa¤lad›klar› birikimi art›k iflçi ve

emekçilerle paylaflmak istemiyor, böyle bir zorun-

luluk hissetmiyor. SSCB’nin y›k›ld›¤› ve militan bir

s›n›f hareketinin olmad›¤› koflullar alt›nda neden

böyle bir diyet borcu ödesin ki? Onlar her zaman

çok rasyonel ve pragmatik. ‘90’larla birlikte meyda-

n› bofl buldular ve daha fazla kar için sald›r›ya geç-

tiler. Avrupal› iflçi ve emekçilerin, çal›flma koflulla-

r›, ücretler, sendikal ve sosyal haklar gibi tarihsel

kazan›mlar›n› flimdi bir bir gasp ediyorlar. 

SSeerrmmaayyeenniinn  bbiirr  yyüüzzüü  IIMMFF  iissee
ddii¤¤eerrii  ddee  AABB’’ddiirr  

Son olarak, AB’ye bir de Türk ve Kürt emekçile-

rin gözüyle bir bakal›m. Kürt halk›n›n kolektif ulu-

sal varl›¤›n›n reddi ve devrimci tutsaklara dönük F

tipi iflkence bile “demokrasi” havarilerinin ‘Ha-

vet’lerini a¤›zlar›na t›kmaya yeterli. Bu yüzden,

IMF’nin arkas›na gizlenmek istenen AB’nin emek

düflman› yüzünü deflifre etmek daha önemli. Soru

flu: AB’nin Kat›l›m Öncesi  Ekonomik Program›,

ABD ile özdefllefltirdi¤imiz IMF’nin stand-by’›ndan

çok mu farkl›? Ya da neden IMF baflkan›n›n gele-

neksel olarak bir Avrupal› oldu¤u unutturulmak is-

teniyor halka?

Neoliberal y›k›m politikalar›n›n bir aya¤› ABD

emperyalizmi ise di¤eri de AB emperyalizmidir.

Sermayenin bir yüzü IMF ise di¤eri de AB’dir. Bu

çok aç›k. fiu ana kadar Türk ve Kürt iflçi ve emek-

çiler hep karfl›lar›nda IMF’yi gördükleri için as›l

düflmanlar› olarak onu bellediler. Ancak AB’yi de

en az IMF kadar yak›ndan tan›yacaklar bundan

böyle.

Çünkü AB’nin bir yüzü Kopenhag kriterleri ise

di¤er yüzü de Maastricht kriterleridir. AB Komisyo-

nu’nun Maastricht kriterlerini esas alarak haz›rlad›-

¤› ve 6 Ekim’de aç›klad›¤› “‹lerleme Raporu”,

IMF’nin ac› ilaç reçetelerine benzer “tafsiye”lerle

doludur. 182 sayfal›k ‹lerleme Raporu’nun sadece

ilk 57 sayfas›n›, aflina oldu¤umuz Kopenhag kriter-

leri oluflturmaktad›r. Rapor’un geri kalan uzunca

bölümü ise, Maastricht kriterleri olarak bilinen
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ekonomik düzenlemelere ayr›lm›flt›r. Bu belgede

AB’nin gerçek yüzünü görebilmek mümkündür:

“Devlet, özellefltirilmeye h›z vermeli. Yabanc› yat›-

r›mc›lar›n önündeki engeller kald›r›lmal›.” 

Ne demek bu? SEKA bir an önce kapat›lmal›.

TÜPRAfi, THY, ERDEM‹R vb. birçok yer bir an ön-

ce özellefltirilmeli. 4857 Say›l› kölelik yasas›, Mec-

lis’te onaylanmal›. Böylece esnek ve güvencesiz ça-

l›flma yasalaflt›r›lmal›. Sendikal örgütlülükler da¤›-

t›lmal› ya da ‘Ça¤dafl Sendikac›l›k’ normlar›na göre

yap›land›r›lmal›d›r. Tar›m yeniden yap›land›r›lma-

l›d›r. Sadece AB için de¤il, iflbirlikçi tekelci burju-

vazi için de, yüzde 30’luk tar›msal nüfus kabul edil-

mez bir durumdur. Türkiye’deki k›rsal nüfusun AB

düzeyine çekilmesi için, say›lar› 5-6 milyonu bulan

üretici köylü bir an önce topraks›zlaflt›r›lmal›d›r.

Özcesi sermayenin önündeki tüm engeller kald›r›l-

mal›d›r. ‹flte AB’nin istekleri! Eme¤in Avrupa’s› bu-

nun neresinde? 

Sovyet devriminin, iki emperyalist dünya savafl›-

n›n ve Avrupa emekçilerinin militan mücadelesinin

bir bileflkesi olan “Sosyal Avrupa” art›k tarihe kar›-

fl›yor. AB’ye emekçilerin gözüyle bakmak, bu gerçe-

¤i görmek için yeterli. Ama anlafl›lan baz›lar›, dün-

yaya, Avrupa’ya ve Türkiye’ye emperyalizmin ‘kü-

resel’ mercekli gözlü¤ünden  bakmakta kararl›. Bu

nedenle, emperyalistler, onlara önünde durulamaz

kadri mutlak güçler olarak görünüyor. Devrim, bir

gerçeklik olarak çoktan gündemlerinden ç›kt›¤› için

de, ‘Sosyal Avrupa’ ya da ‘Eme¤in Avrupa’s›’ haya-

letlerinin pefline düflebiliyorlar. 

Gerçekler dünyas›nda hayalet arayanlar›n, yafla-

yan bir ‘Eme¤in Avrupa’s›’ için önce AB’yi reddede-

bilmeleri bir zorunluluk. ■
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Irak’ta direnenler, bütün insanl›¤a flu ça¤r›y› ya-

p›yorlard›:

“Savafla ve yapt›r›mlara karfl› dünya çap›nda bir

cephe oluflturman›z› rica ediyoruz. Bilgili ve tecrü-

beli olanlar taraf›ndan yönlendirilen bir cephe. Re-

form ve düzen getiren bir cephe. Mevcut yozlaflm›fl

kurumlar›n yerini alacak yeni kurumlar” (14 Aral›k

2004 tarihli aç›klamadan).

19 Mart’ta AB’nin baflkenti say›lan Brüksel’de ve

baflka bir çok merkezde savafla ve neoliberal sald›-

r›lara karfl› gösteriler düzenlendi. Birçok Avrupa ül-

kesinden özellikle sendika üyeleri, Avrupa Sendi-

kalar Birli¤i’nin ça¤r›s›na uyarak “daha çok ve daha

iyi iflyeri için” ve “sosyal bir Avrupa” için yürüdüler.

Brüksel yürüyüflü ça¤r›s›n› sendikalar, bar›fl ini-

siyatifleri, Attac gibi örgütlerden oluflan oldukça ge-

nifl bir ittifak yapt›. 

Bu örgütlerin bir k›sm› kendilerini sosyal de-

mokrat olarak tan›ml›yorlar, di¤erleri de bin bir

türlü iple sosyal demokrasiye ba¤l›. Örne¤in IG

Metall ve Ver.di gibi sendikalar›n önderlikleri Al-

man hükümetiyle iflbirli¤i içindeler. Bunlar›n, iflga-

le bir flekilde kat›lan hükümetlerini protesto etme-

lerini beklemek bir hayaldir. Yap›lan ça¤r› da bunu

gösteriyor.

Kat›l›mc›lar›n say›s›n›n 50 bin ila 200 bin ara-

s›nda oldu¤u söyleniyor. 200 bin de olsa bu say›,

Avrupa çap›nda yap›lan bir ça¤r› için bafll› bafl›na

bir baflar›s›zl›kt›r. Attac ve benzeri örgütler, kendi-

lerini “sosyal hareket” olarak tan›mlayanlar, Brüksel

ça¤r›lar›nda söz birli¤i etmiflçesine ASF’nin Lond-

ra’da ald›¤› karara at›fta bulunuyorlar ve 19 Mart’ta

Brüksel’de merkezi gösteri düzenleme karar› al›nd›-

¤› için buraday›z demek istiyorlar. Al›nan karara

yap›lan bu at›f, savafl karfl›tl›¤›yla pek iliflkimiz yok

demenin utangaç bir kabulüdür.

Brüksel yürüyüflü, asl›nda, Irak savafl›na karfl›,

iflgale karfl› dünya çap›nda protestonun bir parças›

olarak düflünülmüfltü. Ekim 2004’te 3. ASF süre-

cinde böyle bir karar al›nm›flt›.  Ne var ki, ASF’de

söz sahibi örgütler; pasifistler ve reformistler, sosyal

demokrasinin kuyru¤una tak›lm›fllar ve sendikala-
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r›n görüflleri do¤rultusunda hareket etmifllerdir. Bu

unsurlar, Brüksel gösterisini, davet ettikleri sendika

bürokratlar›na teslim etmifller ve onlar da gösteriyi

pasifizm ve reformizmin propagandas› için istedik-

leri gibi kullanm›fllard›r. 

Düzenin s›n›rlar›n› zorlamaya yönelik hiçbir ta-

lebi dile getirmeyen bu unsurlar, baflta da Avrupa

Sendikalar Birli¤i, Brüksel’de, Irak savafl›n›, emper-

yalist iflgali, tek kelimeyle de olsa anmad›lar. AB

üyesi ülkelerden devlet ve hükümet baflkanlar›n›n

zirvesini (22-23 Mart Brüksel) etkilemeyi esas amaç

olarak gördüler.

Avrupa Sosyal Forumu’nda (ASF) söz sahibi

olan reformist ve pasifist güçler, Savafl Karfl›t› Hare-

ketin önemli bir bölümünü etkisizlefltirmeyi baflar-

d›lar ve Irak savafl›n›n ikinci y›l dönümünde anti-

emperyalist mücadelenin görkemli gösterilere dö-

nüflmesini engellediler. 

ASF’de söz sahibi olan pasifist ve reformist güç-

ler, antiemperyalist mücadeleyi defterlerinden sil-

diklerini, emperyalist savafl tehdidine, emperyalist

iflgale karfl› mücadeleyi Avrupa merkezi d›fl›nda

gördüklerini 25-27 fiubat’ta Atina’da yap›lan ASF

toplant›s›nda da ifade etmifllerdi: “En güçlü eylem-

ler ‹stanbul, Atina, Roma ve Londra’da bekleniyor.”

Gerçekten de, ne derece güçlü oldu¤undan ba¤›m-

s›z olarak, Avrupa’da savafl karfl›t› gösteriler bu

merkezlerde gerçeklefltirildi. 

Bu güçlerin Londra’da ASF çerçevesinde, 19

Mart’ta Brüksel’de “neoliberal Avrupa”ya karfl› gös-

teri karar›n›n yan›na “savafla karfl›” olmay› da ekle-

meleri, meselenin özünde hiçbir fley de¤ifltirmiyor.

Çünkü bunlar›n hiç birisi, üyelerine ve etkiledikle-

ri çevrelere, Brüksel’e gelemiyorsan›z, flu veya bu

flehirlerde düzenlenen Irak savafl›n› protesto eylem-

lerine kat›l›n ça¤r›s› yapmam›flt›r. 

Buna ra¤men dünyan›n çeflitli ülkelerinde dü-

zenlenen savafl karfl›t› eylemlere yüz binlerce insan

kat›lm›flt›r. Londra’da 150 bin, Roma’da 100 bin in-

san savafl›n ikinci y›l›nda iflgali protesto etmek için

soka¤› seçmifltir. ABD’nin bütün federal devletlerin-

de savafl karfl›t› gösteriler düzenlenmifltir. Bunun

ötesinde ‹stanbul, Stockholm, Barselona, Montreal

gibi merkezlerde de binlerce insan savafl› protesto

etti.

‹ki senelik sürece; savafl tehdidine karfl› dünya

çap›nda milyonlarca insan›n kat›ld›¤› 15 fiubat

2003’ten bugüne kadar geçen döneme savafl karfl›t-

l›¤›, antiemperyalist mücadele ve Irak’›n iflgaline

karfl› mücadele aç›s›ndan bakarsak, emperyalist sa-

vafl, antiemperyalist mücadele ve Irak’ta iflgale kar-

fl› tav›r konusunda Avrupa merkezli bir vurdum

duymazl›¤›n, evet belli bir antipatinin örgütlü ola-

rak gelifltirildi¤ini görürüz. Bunu örgütleyen ASF

önderli¤idir. “Sosyal devlet”e geri dönüfl mücadele-

sini bayraklar›na yazan ve bunu da “baflka bir dün-

ya olas›d›r” ile sloganlaflt›ran bu reformist ve pasi-

fist unsurlar›n “her türlü zor kullan›m›na” karfl›y›z

söylemini, fiili zor kullanma dönemiyle s›n›rland›r-

malar› flafl›rt›c› de¤ildir. Bu unsurlar aç›s›ndan

önemli olan, ne iflgaldir ve ne de iflgale karfl› müca-

deledir. Onlar için önemli olan, iflgalin de “sosyal

devlet” çerçevesinde gerçeklefltirilmesidir.

Bat›n›n burjuva medyas›, Bat› dünyas›n› Irak sa-

vafl› ve direnifli konusunda istenildi¤i gibi yönlendi-

riyor ve bu direnifli, terörizm olarak damgal›yor.

Grev, gösteri gibi baflkaca eylemlerin, protestolar›n

oldu¤unun ve ülkenin kurtuluflu için programatik

aç›klamalar›n dünya kamuoyu taraf›ndan duyulma-

mas› için elinden geleni yapmaya devam ediyor bu

burjuva medya. Gerçekleri iletme yerine, sadece ve

sadece, sivillerin katledilmesinden, kaç›rmalardan,

“terörist” eylemlerden, patlayan bombalardan bah-

sediyor.

Burjuva medya, Avrupa eksenli savafl karfl›tl›¤›-

n›n bir yol ayr›m›na sürüklemesinde önemli bir rol

oynad›. Olas› savafl› protesto için 15 fiubat 2003’te

sokaklar› dolduran milyonlar düflünmeye bafllad›-

lar: Irak’›n ba¤›ms›zl›¤›n› hangi güçler elde edebilir-

ler? Herkes desteklenmez, “demokratik ve sivil

yönleri” olanlar desteklenmelidir. Oysa Irak, direni-

fli Bat› kamuoyundan; Bat›n›n bar›fl severlerinden

ve savafl karfl›tlar›ndan Irak’taki flu veya bu hareke-

ti desteklemelerini de¤il, eylemleriyle emperyalist

merkezlerde bask› oluflturmalar›n› ve böylece iflgal-

cilerin Irak’› terk etme sürecine katk›da bulunmala-

r›n› talep etmektedir. ASF, ald›¤› kararla bu iste¤i

bile çok görmüfltür.

Bu pasifist ve reformistler; bu direnifle s›rt çevi-

ren ASF önderli¤i, ‘Irak halk›, silahl› direnifli des-

teklemiyor; Irak’ta silahl› direnifl “Saddamc›lar, ‹s-

lamc› fanatikler” ve “yabanc› teröristler” taraf›ndan

yürütülüyor’ demeye bafllad›lar. Bu nedenle savafl

karfl›t› hareketin bir k›sm›, emperyalist iflgale karfl›

sürdürülen silahl› direnifli ilerici bir mücadele, an-

tiemperyalist bir mücadele olarak tan›m›yor. 

Bu reformist ve pasifistler, Irak savafl›n› protesto

etmenin, iflgalin karfl›s›nda yer alman›n “Saddamc›-

lar”dan, “‹slamc› fanatikler”den ve “yabanc› terö-

ristler”den ibaret gördükleri Irak direniflini tan›mak
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anlam›na gelece¤inden, onun

meflrulu¤unu kabul etmek an-

lam›na gelece¤inden hareketle,

iflgale karfl› Irak halk›yla daya-

n›flmadan uzak durmufllard›r.

Bu reformistlerin ruhu, E.

Bernstein’›n ruhudur. Revizyo-

nizmin ve reformizmin babas›

Bernstein, daha yüz y›l önce

flöyle diyordu: “‹lerleyen kapi-

talist medeniyete karfl› vahflile-

re ve barbarlara mücadelelerin-

de yard›mc› olmak romantizm-

dir.” “Güçlü ›rklar›n yayg›nlafl-

mas›”, ileriye do¤ru geliflmenin

bir sorunudur. “Kültür düflma-

n›” ve “kültür yetene¤i olma-

yan” halklar›n “kültüre karfl›

ayakland›¤›” yerde iflçi hareketi

onlara karfl› mücadele etmek

zorundad›r.

Bernstein’›n torunlar› Irak

halk›n›n emperyalist iflgale kar-

fl› direniflini “Saddamc›l›k”, “fanatik ‹slamc›l›k”, “te-

röristlik” olarak, yani “barbarl›k” ve “kültür düfl-

manl›¤›” olarak görüyorlar. Ve bundan dolay› da

Avrupa’daki “sosyal hareketleri” yönlendirerek Irak

direniflinden uzak tutmaya çal›fl›yorlar.

Ve nihayet, 3. ASF döneminde yap›lan “neye

karfl› mücadeleye öncelik verelim” tart›flmas›, sava-

fl›n ikinci y›l dönümü düflünülerek önceden plan-

lanm›fl bir tart›flmayd›: Bu tart›flmayla neoliberal

sald›r›larla, iflsizlik, sosyal haklar›n t›rpanlanmas›

vb. sorunlarla bo¤uflan Avrupa merkezli emekçi y›-

¤›nlara alternatif sunulmufltur: Ya bu sald›r›lara

karfl› mücadeleyi esas al›r›z, ya da savafl› ve iflgali

protesto ederek “Saddamc›lar”›, “‹slamc› fanatik-

ler”i ve “yabanc› teröristler”i destekleriz. Böylece

neoliberal sald›r›lar ve emperyalist tehdit, savafl ve

iflgal aras›ndaki diyalektik ba¤› yapay olarak kopar-

t›lm›fl ve emekçi y›¤›nlar, istenildi¤i gibi yönlendi-

rilmifltir.

Baz› AB ülkelerinin, baflta da Almanya ve Fran-

sa’n›n Irak savafl›na karfl› olmalar›, sadece bir dema-

gojidir. Bu ülkeler, görünüflte bu savafla karfl›yd›lar.

Nitekim flimdi iflgale bir flekilde destek veriyorlar.

Örne¤in Afganistan’›n iflgaline kat›larak ABD’nin

yükünü hafifletiyorlar, Irak’ta protektorat rejiminin

kolluk güçlerini e¤itiyorlar. Onlar›n bu savafla kar-

fl› gözükmelerinin nedeni, ABD’nin bu ülkeyi iflgal

etmesinden, boyunduruk alt›-

na almas›ndan dolay› de¤il, bu

iflgalle kendi ç›karlar›n›n ABD

taraf›ndan hiçe say›lmas›ndan

dolay›d›r. Bu gerçeklik karfl›-

s›nda sosyal demokrasinin ya-

n›nda yer alan pasifist ve refor-

mist güçlerin, örne¤in ASF’de

söz sahibi olan Attac’ç›lar›n

sosyal demokrasiden farkl› dü-

flünece¤ini ve hareket edece¤i-

ni düflünmek abes olmaz m›?

Di¤er taraftan, savafl karfl›t›

hareketin, y›¤›nlar› harekete

geçirmek için geliflmifl bir

uluslararas› koordinasyon gü-

cüne sahip olmas›na ra¤men,

bu hareket, flimdiye kadar, sü-

reklilik arz eden bir örgütlen-

meden yoksun kalm›flt›r. Bu-

nun nedeni, hareketin bir ara-

ya getirdi¤i ak›mlar›n ve çevre-

lerin oldukça farkl› siyasal ya-

p›lar olmas›d›r. Baflka  koflullarda  bir araya geleme-

yecek olanlar ve tarihsel geliflmenin de gösterdi¤i

gibi bir araya gelmemifl olanlar, bu harekette fiilen

bir araya geldiler. Oluflumundan buyana geliflme-

ler, hareket içinde farkl› güçlerin bir araya gelmele-

rinden kaynaklanan çeliflkilerin giderek daha çok

belirginleflti¤ini göstermektedir. Hareketin bafl›na

çöreklenmifl olan reformist ve pasifist güçler,  “me-

deni dünya”n›n müdahalecili¤iyle uyumluluk için-

de olmaya özen gösteriyorlar. Bu anlamda enternas-

yonal kitle hareketinin her türlü radikalleflmesine

ve mevcut sisteme yönelmesine oldukça karfl›lar.

Ayn› geliflmeyi, ayr›flmay›, “sosyal hareket”in sendi-

ka cephesinde de görüyoruz. Yine reformist ve pa-

sifistler taraf›ndan savunulan “sosyal ortakl›k” anla-

y›fl› ön plana ç›kart›lmakta ve Avrupa’da geliflen ifl-

çi hareketinin  sistemi sorgulayan bir geliflme seyri-

ne girmesinin önü al›nmaya çal›fl›lmaktad›r.

Neolberal sald›r›lar›, kapitalist sistemin “afl›r›-

l›klar›”na indirgeyen ve bunun sorumlusu olarak

da belli örgütleri (IMF, DB, DTÖ) gören bu unsur-

lar, enternasyonal kitle hareketinin Avrupa kana-

d›n› sistem içinde tutmaya çal›fl›yor. Kendilerine

göre hakl›lar! Çünkü son bir-iki y›la bakt›¤›m›zda

‹talya, Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya gibi ülkelerde

yüz binlerin sokakta oldu¤unu görürüz. Öyle ki,

kitlesel eylemlerin di¤er ülkelerle karfl›laflt›r›ld›-
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¤›nda görece gecikmeli geliflti¤i Almanya’da bile

son iki y›lda yüz binler sokaktayd›. fiu veya bu ül-

kede  bu hareketi aflan kendili¤indenci mücadele-

ler, y›¤›nlar› zaptetmenin kolay olmayaca¤›n› gös-

termektedir. Böyle bir durumda y›¤›nlar› iflgale

karfl› mücadeleye ça¤›rmak, onlar› emperyalizme

karfl› örgütlemenin bir biçimi ve ad›m› olacakt›r.

Böylesi kitle gösterilerinde y›¤›nlar, I. ASF döne-

minde görüldü¤ü gibi, radikalleflebilirler. Önünün

al›nmas› gereken, tam da bu olas› geliflmedir.

ASF’nin ve onun esas tafl›y›c›s› olan Fransa ve Al-

manya’da Attac’›n asli görevi budur. Ne de olsa

her iki ülkedeki Attac üyeleri aras›nda hükümet ve

muhalefet partilerinden tan›nm›fl milletvekilleri,

senatörler, baflkaca politikac›lar var. Bunun öte-

sinde Fransa Attac’›n önderlerinden Ignacio Ra-

monet’un,  y›¤›nlar› soka¤a ç›kartmama, onlar›

avutma ça¤r›s› bilinen bir ça¤r›d›r.

Onlar aç›s›ndan yap›lmas› gereken, sistemden

umudunu kesmifl olan emekçi y›¤›nlar› yeniden sis-

teme ba¤lamak için umut da¤›tmakt›r. ASF tam da

bunu yap›yor. 

“Baflka bir dünya mümkündür”den neyi anla-

d›klar›n› en son olarak Brüksel’de bir kez daha gös-

terdiler.

Brüksel yürüyüflü için yapt›klar› ça¤r›, ‘iflgal bir

gerçekliktir, ikinci y›l dönümünde onu protesto et-

meyelim. Irak’ta direnifl bir gerçekliktir. Bu direnifl-

ten uzak dural›m. Ama “sosyal bir Avrupa” için mü-

cadele edelim’ mesaj›n› veriyor (“Bar›flç›l, sosyal,

ekolojik ve demokratik Avrupa için yürüyoruz”). De-

mek ki, “baflka bir dünya mümkündür”den, “sosyal

bir Avrupa” mümkündürü anl›yorlar. Yani hayal!

Y›¤›nlar› hayal peflinde koflmak için seferber edi-

yorlar. Çünkü emperyalist bir ittifak, kapitalist bir

entegrasyon olan AB, sosyal olamaz, “sosyal Avru-

pa”y› gerçeklefltiremez. AB’nin böyle bir niyeti olsa,

neoliberal sald›r›lar› uygulamaz.

Avrupa’da ASF’nin ve “sosyal hareketler”in bo-

yunu aflan yeni bir hareket gelifliyor: Avrupa iflçi

hareketi. Yok oldu¤u san›lan, düzene entegre ol-

du¤u san›lan dev uyan›yor. Özellikle ‹talya, Fran-

sa ve Almanya gibi emperyalist ülkelerde, AB’nin

bu önde gelen ülkelerinde, di¤er sosyal tabakala-

r›n yan› s›ra yüz binlerce iflçinin neoliberal sald›r›-

lara karfl› hak aray›fl›, grevi etkili bir direnifl biçimi

olarak seçmesi ve dönem dönem de mevcut sendi-

kal örgütlenme çerçevesini aflarak direnmesi ol-

dukça anlaml›d›r. Anlaml› olan di¤er bir nokta da,

sermayenin ve üretimin uluslararas› örgütlenmesi-

nin iflçi hareketinin enternasyonal eylemine mad-

di zemin oluflturmas›d›r. Örne¤in Almanya’da

Opel grevi, di¤er ülkelerdeki üretimi de ilgilendir-

di¤i için daha bafltan enternasyonal bir karakter

tafl›yordu.

Bu hareketi gelifltirmek, sisteme karfl› yönelt-

mek, bu hareketin bayra¤›na “baflka bir dünya

mümkündür”den sosyalist bir dünya mümkündü-

rün anlafl›lmas› gerekti¤ini yazd›rmak, Avrupa ül-

kelerindeki komünist partilerinin görevidir. Aksi

taktirde geliflen bu iflçi hareketi de, reformistler ta-

raf›ndan bo¤ulacak ve sistem içinde eritilecektir. ■
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Ülkemizde iki y›ldan fazlad›r hüküm süren kri-

zin son iki ay içindeki görüngüleri; iç savafl›n yeni-

den bafllamas›, sivil halk›n bombalanmas› ve Fran-

s›z emperyalizminin katliamlar› oldu. Mücadele ko-

flullar›, konu hakk›nda haberleri ve yapt›¤›m›z ana-

lizleri size çabuk sa¤lamam›za izin vermedi. Rapor,

bu zaaf› gidermek için haz›rlanm›flt›r.

Accra III Anlaflmalar›’n›n bitirilmesinden sonra,

FPI otoriteleri (Fildifli Sahili Halk Cephesi,

1995’ten beri yönetici parti- çevirmen notu) ulusal

uzlaflma sürecini baltalama haz›rl›klar›na bafllad›.

Böylece, FPI milletvekilleri, 30 Eylül 2004’ten itiba-

ren geçerli olmas› gereken Accra III Anlaflmalar›’n›n

gerektirdi¤i yasal reformlar› gerçeklefltirmeyi red-

detti. FPI, 30 Eylül tarihi itibariyle yasama reformu-

na iliflkin yükümlülüklerini yerine getirmeyince,

asiler de 15 Ekim 2004’te silahs›zlanmay› reddet-

tiklerini aç›klad›lar. Uluslararas› toplum ve emper-

yalist güçler bir kez daha basitçe bunu mahkum et-

ti ve sorunu Fildifli Sahili partilerinin akl› selimine

havale etti. 

30 Ekim’de, FPI Baflkan› Pascal Affi N’guesan,

isyanc›lar›n silahs›zlanmay› reddetmesi sebebiyle

onlar›n güç yoluyla, yani savaflla silahs›zland›r›la-

caklar›n› ilan etti. Marcoussis anlaflmalar›n›n (an-

laflman›n yeri, Fransa’n›n arac›l›¤›yla, iç savafl› dur-

durmak için yap›lan bir anlaflma- çevirmen notu)

eskidi¤ini ilan eden baflkan, Seydou Diarra hükü-

metinin istifas›n› istedi ve sad›k ordunun sorumlu-

luklar›n› kabul etmesini ve isyanc› güçleri silahs›z-

land›rmas›n› talep etti. Seydou Diarra ise, bakanla-

r›n› ulusal uzlaflma hükümetinden çekti ve kanun-

lar Accra III Anlaflmas›’n›n ruh ve anlam› gere¤ince

yeniden düzenleninceye kadar silahs›zlanmayacak-

lar›n› aç›klad›. E¤er FPI savafl ister ve onlara sald›-

r›rsa, bu meydan okumay› karfl›lamaya haz›r ola-

caklar›n› ilan etti. FPI önderli¤i tüm üyelerine 12

Kas›m’da Buake’de “kurtulufl”u kutlamak için top-
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lanmaya ça¤›rd›. Böylece iç savafl›n yeniden bafllan-

g›c› için tüm ö¤eler yerini buldu.

4 Kas›m 2004 perflembe itibariyle savafl, ordu-

nun isyanc›lar›n kontrolündeki bölgeye hava sald›-

r›s›yla devam etti. ‹syanc›lar›n ilan etti¤i sonuca gö-

re; 85 sivil öldü, evler, köprüler, ekonomik ve sos-

yal altyap› y›k›ld›, flehir içi elektrik, su ve telefon

servisleri kesildi, sivil yaflam çekilmez bir duruma

sokuldu, nüfus yerinden edildi. Yani k›saca, iki y›l-

dan fazla zamand›r bu gerici savafl›n etkilerine kat-

lanmakta olan halk›n ac›lar› artt›. Birleflmifl Millet-

ler ve Frans›z emperyalizminin yaklafl›k 11 bin ki-

flilik askeri güçleri, BM’nin 1528. karar› gere¤ince

sivil halk› koruma yükümlülüklerini savsaklad›lar

ve bu askeri sald›r›lar› “s›n›rl›” kavram›yla niteledi-

ler. 

Savafl›n yeniden bafllamas›yla FPI milisleri hü-

kümet kontrolündeki bölgelere barbarca sald›r›lar

yapt›: yabanc› radyo istasyonlar›na sabotaj (BBC,

RFI, Africa No.1 gibi), karfl›t partilere düflünce ola-

rak yak›n olan gazete karargahlar›na y›k›m ve yak-

ma (24 Hours, The New Liberal, The New Awake-

ning, The Patriot), görüfllerini engellemek için kar-

fl›t gazetelerin bürolar›n›n tahrip edilmesi, RDR ve

PDCI karargahlar›n›n y›k›m›, flu an gizli yaflayan

baz› politikac›lar›n evlerinin soyulmas› vb.

6 Kas›m Cumartesi saat 15.00 civar›nda, yaban-

c› radyo istasyonlar›, hükümet güçleri taraf›ndan

aç›lan bombard›man›n Frans›z emperyalist ordusu-

nun Buake’deki k›fllas›n› vurdu¤unu duyurdu.

Frans›z Güçlerince aç›klanan sonuç: 9 ölü ve yakla-

fl›k 20 yaral›n›n oldu¤uydu. Sald›r›ya Frans›z aske-

ri güçleri yan›t verdi. 5 savafl uça¤›, savafl malzeme-

si ve Yamussokro’daki askeri üsler y›k›ld›.

Uçaklar›n yok edildi¤i haberinin yay›nlanmas›y-

la “Yurtsever” örgütler halka direnme ça¤r›s› yapt›.

Abidjan’›n ana sokaklar›na barikatlar kuruldu. Fil-

difli Sahili’ndeki Frans›z askeri üssü 43. BIMA ku-

flat›ld› ve Abidjan Havaalan›’na tüm inifl ve kalk›flla-

r› engelleme denemesi yap›ld›. ‹ki Frans›z okulu

(Mermoz ve Blaise Pascal yüksek okullar›) atefle ve-

rildi. Avrupal›lar dövüldü, de¤erli eflyalar› çal›nd›.

Frans›z emperyalist güçleri, Abidjan Havaalan›’na

inifl ve kalk›fllar› sa¤lamak için havaalan›n› iflgal et-

ti ve hükümet ordusunun kalan uçaklar›n› da bura-

da imha etti.  

6 Kas›m 2004 Cumartesi, saat 20.00 TV haber-

lerinde, cumhuriyet baflkanl›¤›n›n sözcüsü, o ö¤le-

den sonra yaflanan geliflmeler hakk›nda halk› bilgi-

lendirdi. Sözcü, Buake’deki Frans›z k›fllas›na “yap›l-

d›¤› iddia edilen” sald›r›n›n araflt›r›laca¤›n› belirtir-

ken, Frans›zlar›n giriflti¤i hareketi ise “Fildifli Sahi-

li’ne yap›lm›fl bir sald›r›” olarak mahkum etti. Yine

de halka sakin olmalar› ça¤r›s›nda bulundu. Prob-

lemin diplomatik yollarla çözülece¤ini vaat etti.

Ama devlet baflkanl›¤›n›n bu aç›klamas›ndan 30 da-

kika sonra “Genç Yurtseverler” hareketi baflkan›,

ekibiyle birlikte TV ekran›nda göründü ve Frans›z

ordusunun Fildifli Sahili’nden gidifline kadar “halk

direnifli”nin ç›¤l›¤›n› büyütme ça¤r›s› yapt›. Tüm

halka 43. BIMA, Abidjan Havaalan›, devlet baflkan›

Laurent Gbagbo’nun evi çevresinde insan kalkan›

oluflturma ça¤r›s›nda bulundu. Çünkü, ona göre

Frans›zlar, Buake’de yaflananlar› bir hükümet dar-

besinin gerekçesi yapacaklard›. Devlet Baflkan›’n›n

konutunun yak›n›ndaki Fildifli Oteli civar›nda 100

tank›n yerlefltirildi¤ini ve iki köprü ile havaalan›n›n

iflgal edildi¤ini belirtti. Di¤er “yurtsever” liderler de

benzer aç›klamalar yaparak, halk› ulusal topraklar

üzerinde Frans›z ordusunun yapaca¤› tüm hareket-

leri engellemeye ça¤›rd›lar. Bunun ard›ndan, Abid-

jan’›n tüm mahallelerinden gençler, belirtilen yerle-

re gitmek üzere harekete geçtiler. Havaalan›’n›, Fil-

difli Oteli’ni, Devlet Baflkan›’n›n evini, radyo ve te-

levizyonu, Abobo’daki vericiyi kuflatt›lar.

Bu gösteriler karfl›s›nda Frans›z iflgal ordusu, he-

likopterlerden ve tanklardan kitlenin üzerine atefl

açt›. Abidjan’da ilk görünen sonuç vahimdi: Çok

say›da ölü, çok say›da kaybolan insan, ciddi yara-

lanmalar ve Abidjan’›n iki köprüsü ile havaalan› ha-

len iflgal alt›nda. Fildifli Genelkurmay›’na göre, ül-

kenin Bat› bölgesinde, özellikle Duekue’de Frans›z

tanklar›n›n geçifline ba¤l› olarak birçok ölü ve yara-

l› vard›.

Son olarak 7 Kas›m Pazar günü saat 22.00 civa-

r›nda Devlet Baflkan› Laurent Gbagbo ulusa sesleni-

flinde, asilere karfl› askeri seçene¤in alt›n› çizdi ve

Frans›z k›fllas›na yap›lan sald›r›y› küçük askeri bir

olay olarak niteledi. Basit bir olay karfl›s›nda Fran-

s›zlar›n verdi¤i reaksiyona flafl›rd›¤›n› belirterek;

göstericilere evlerine dönmeleri ça¤r›s›nda bulun-

du. Fakat hareket, “yurtsever” liderlerin direktifleri

do¤rultusunda sürdü. 8 Kas›m Sal› saat 17.00’ye

kadar y›k›mlar ve ölümler devam etti. Ta ki Frans›z

tanklar› 43. B‹MA’ya dönünceye kadar. FPI’n›n

kurbanlara yard›m sa¤lama görevlisi Dr. Kadio Ric-

hard’a göre, 50’den fazla ölü ve bini aflk›n yaral›

vard›.

Fildifli Sahili Devrimci Komünist Partisi, FPI’n›n

savafl› yeniden bafllatmas›n› ve dolay›s›yla halk için
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a¤›r sonuçlar yaratmas›n› (85 sivilin ölümü) mah-

kum ediyor. Ayn› flekilde insan haklar›n›n a¤›r ihla-

lini ve FPI milislerince di¤er parti ve gazetelere kar-

fl› yap›lan bask›lar› da mahkum ediyor.

PCRCI, Frans›z emperyalist ordusunun sald›r›-

lar›n› ve bu ordu taraf›ndan silahs›z insanlara  yap›-

lan katliamlar› mahkum eder. Bir ordunun silahs›z

sivillere sald›rmas› kabul edilemez. Bu insanlar›n

ölümünün sorumlulu¤u, Chirac’›n Frans›z hükü-

metinin üzerinde oldu¤undan çok, Fransa ile koru-

ma anlaflmalar›n› sürdüren, özellikle gerekti¤inde

asileri silahs›zland›rmak için takviye Frans›z ordu-

su talep eden FPI liderlerinin üzerindedir. Kendi

ordusu varken silahs›z halk› Frans›z tanklar› üzeri-

ne gönderen  FPI liderlerinin sorumsuzlu¤unu da

mahkum ediyoruz.

PCRCI ifade eder ki; bu gerici savafl, Fildifli Sa-

hili halk›na Frans›z emperyalizminin sömürücü ve

suçlu olan gerçek yüzünü göstermifltir. Bundan do-

lay› Frans›z ordusunun geri çekilmesi acil bir istek

olmal›d›r. Bu talep, bugünkü krizin çözümünün ve

savafl›n acilen durdurulmas›n›n bir gere¤idir, öz-

gürlük ve demokrasi mücadelesinin, politik suçla-

r›n cezas›z kalmas›na karfl› mücadelenin bir parça-

s›d›r. Emperyalist egemenlere, özelde Frans›z em-

peryalizmine karfl› mücadele, Fildifli Sahili’nde

güncel olarak temel sorundur. Fakat, Frans›z em-

peryalizmine karfl› di¤er emperyalizmlerin saf›nda

mücadele etmek, AIDS’le tedavisi mümkün olma-

yan bir kanser aras›nda seçim yapmak gibi bir fley-

dir. Emperyalizme karfl› savafla ça¤›rmak ve onun

bölgesel uflaklar›na karfl› savafl› reddetmek de bir

demagojidir. Emperyalizme karfl› savafl örgütlemek

ve fakat bu savafla politik ve ekonomik suçlarla mü-

cadeleyi, demokrasi ve özgürlüklerin savunulmas›-

n› dahil etmemek de sahtekarl›kt›r. Emperyalizme

karfl› savaflmakla, flovenizm savunusunu birbirine

kar›flt›rmak ise suçtur. Dolay›s›yla, sosyal-floven FPI

otoriteleri gerçekten emperyalizme karfl› savaflm›-

yorlar. Bu kitle hareketleri arac›l›¤›yla, di¤er burju-

va hiziplere karfl› savafllar›nda arkalar›na daha güç-

lü Frans›z deste¤i almay› deniyorlar.

Fildifli Sahili Devrimci Komünist Partisi, Frans›z

ordusunun sald›r›lar›na karfl› bu büyük seferberli¤i

selamlar. Fakat bu savafl, tüm zincirlerinden etkili

kopuflma için; tüm ba¤›ml›l›k anlaflmalar›ndan ay-

r›lma ile derinleflmelidir. Çünkü emperyalizm sade-

ce ülkeye yerleflmifl bir ordu de¤il; ekonomik, poli-

tik ve kültürel hakimiyettir. Partimiz, iflçi s›n›f›n›,

köylüleri, gençleri, tüm devrimci ve demokratlar›

kendisiyle birlikte uluslararas› emperyalizme, özel-

de Frans›z emperyalizmine ve onun yerli uflaklar›na

karfl› özgürlük, demokrasi, popüler ve ulusal ege-

menlik için gerçek savaflta cesurca yerini almaya ça-

¤›r›r. 

Sosyal flovenist FPI otoriteleri taraf›ndan savafl›n

yeniden bafllamas›yla belirlenen günümüz koflulla-

r›nda, Fildifli Sahili Devrimci Komünist Partisi, aci-

len düflmanl›klara mola verilmesini, yasamaya ilifl-

kin reformlar›n yerine getirilmesini ve savafl halin-

deki güçlerin ve milislerin silahs›zland›r›lmas›n›,

insan haklar›na tüm sald›r›lara karfl› halk›n gerçek-

ten korunmas›n›, suçlu politikac›lar›n cezaland›r›l-

mas›n›, Frans›z ordusunun ve tüm yabanc› güçlerin

gitmesini istiyor. Sadece bu koflullar›n tam olarak

sa¤lanmas›, mevcut krizin halk kitlelerinin ç›karlar›

lehine sonland›r›lmas› için asgari koflullar› sa¤-

layabilir. ■

Merkez Komite ad›na 
PCRCI Genel Sekreteri 

A. Ekissi (8 Kas›m 2004)
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Türkiye’de ‹lk Kez...
‹ngiliz Marksisti William Bill Bland’in

“Sovyetler Birli¤i’nde Kapitalizmin
Restorasyonu” adl› elinizdeki kitap,
Türkiye’de ilk kez yay›mlan›yor. 

W. B. Bland, bu kitab›nda, zengin bir
belge ve doküman taramas› sonucu elde
etti¤i materyallere dayanarak, 1956’dan
itibaren Sovyetler Birli¤i’nde kapitalizmi
yeniden infla etmek amac›yla at›lan
ad›mlar› inceliyor. Stalin’in ölümünden
sonraki Sovyetler Birli¤i’nde kapitalizmin
restorasyonunu bizzat sovyet
kaynaklar›na dayanarak belgeliyor.
Sosyalizmin ekonomik yasalar›n›n yerine
kapitalizmin ekonomik yasalar›n›n nas›l
hakim k›l›nd›¤›n› sovyet revizyonistlerine
aç›klat›yor.

W. B. Bland’in belirtti¤i gibi:

“1991’de tasfiye edilen, art›k sosyalist
bir toplum de¤ildi. Bu tasfiye… y›llar
öncesi Kruflçev ve Brejnev döneminde
gerçeklefltirildi. Aral›k 1991’de yok edilen,
‘sosyalist’ görünümlü kapitalist bir toplum-
du, kapitalist bir sistemdi.”

W. B. Bland’in bu kitab› mutlaka ince-
lenmesi gereken belgeler y›¤›n›d›r.
Sosyalizmin tarihini inceleyenler, 20.
Yüzy›l sosyalizminin deneyimlerini
araflt›ranlar bak›m›ndan ise ayr› bir önem
tafl›yor.

Ceylan Yay›nlar›
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