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Dünyan›n 21. yüzy›l tarihi, emperyalist barbar-

l›k ve paylafl›m savafllar›yla yaz›l›yor. Yeni bir em-

peryalist paylafl›m savafl› döneminde, emperyaliz-

min pandora kutusundaki tüm kötülükler bir bir

yeryüzüne saç›l›yor. Savafl, iflgal, soyk›r›m, göç, ›rk-

ç›l›k, faflizm emperyalist barbarl›¤›n özsel ve baflat

pratikleri oluyor.

Dünya insanl›¤› bir kez daha korkunç ve telafisi

mümkün olmayan maddi ve manevi bir y›k›m› ya-

fl›yor. Kapitalizm insanl›¤a sömürü, bask› ve insan

soyunu yok etmekten baflka bir fley vermiyor. Em-

peryalizm insanl›¤› barbarl›k içinde yok olufla sü-

rüklüyor. Ülkeler iflgal ediliyor, uluslar ve halklar

kölelefltiriliyor.

Emperyalist kapitalist sistemin krizine umar ol-

mas› için dünyan›n efendileri, dünyay› yeniden ya-

ratmaya, dizayn etmeye çal›fl›yor. Yeni tipte sömür-

gecilik dalgas›n› yaflad›¤›m›z günümüzde, emper-

yalist barbarl›k dizginlerinden boflanm›fl bir biçim-

de dünyan›n ezilenlerine sald›r›yor. Sömürgeci efl-

k›yal›k dünyada kol geziyor. Emperyalizmin dünya

ezilenlerine karfl› giriflti¤i bu “haçl› seferi”nde, Em-

peryal Irkç›l›k bir kez daha aktüel ve vitrüel plan-

da varl›¤›n› güçlüce duyuruyor. Tarih ve insanl›k

dünyas›, Emperyal Irkç›l›¤›n yeni bir biçimine ve

sald›r› dalgas›na tan›kl›k ediyor.

Yeni Emperyal Irkç›l›k, ABD emperyalizminin

küresel imparatorlu¤u stratejisinde baflat bir araç

ve pratik haline geliyor. ABD küresel imparatorlu-

¤u kurma stratejisinde tarihin tüm karanl›k ça¤lar›-

n›n k›y›c› ve lanetli araçlar›na müracaat ediyor. Bin

y›llar›n tarihsel gericiliklerine, en gaddar ve tiranca

hükmetme araçlar›na baflvuruyor. Ortaça¤ karanl›-

¤›n›n gericili¤ini yard›ma ça¤›r›yor. ‹flkenceden

dinsel gericili¤e de¤in pek çok kurum ve arac› em-

peryal emelleri için devreye sokuyor. Ortaça¤ ka-

ranl›¤›yla emperyalist karanl›¤› ve gericili¤i sentez-

leyerek kullan›yor. Bir kez daha Emperyal Irkç›l›¤a,

soyk›r›ma ve faflizme sar›l›yor.

Günümüzde ‘yeni tipte ›rkç›l›k’, pratik-politik

alanda önemli bir ideo-politik mücadele konusu

olarak karfl›m›za ç›k›yor. Bu yaz›, (Yeni) Emperyal

Yeni Emperyal Irkç›l›k

– Zeynel Göçer –
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Irkç›l›¤›n teorik-pratik foto¤raf›n› çekmek ve gös-

termek istiyor. Yeni Emperyal Irkç›l›k olgusunu çö-

zümleme ve teorilefltirme çal›flmas›n›n temel tezle-

rinin bir özetini sunmay› amaçl›yor. Konuyu daha

kapsaml› teorik araflt›rma çal›flmalar›n›n menziline

çekmeye çal›fl›yor. Yaz›, yeni tipte ›rkç›l›¤›, Emper-

yal Irkç›l›k kavram› ve ba¤lam› üzerinden tart›fl›-

yor; olguyu tarif etmeye çal›fl›yor ve devrimci bir

içerikle kavram› yeniden anlamland›rmay› amaçl›-

yor. Ve elbette ki, Emperyal Irkç›l›k kavram›n› si-

yasal teorinin ve siyasal mücadelenin konusu hali-

ne getirmek, dikkat çekmek istiyor.

EEmmppeerryyaall  ››rrkkçç››ll››kk  nneeddiirr??

Emperyal Irkç›l›k, duyulmam›fl ve ilk kez kulla-

n›ma girecek olan bir kavram de¤ildir. Dünya’da ve

bilhassa bat› toplumlar›n›n siyasi ve akademik çev-

relerinin yak›n tarih literatüründe nadiren de olsa

kullan›la gelen bir kavramd›r. Ço¤unlukla kolon-

yalist söylem ve pratikleri elefltirmede bir nitele-

me/s›fat ve teorik çal›flmalarda (kültür teorisi) yine

ayn› anlamda dekoratif bir kavram olarak kullan›l-

maktad›r. ‹deo-kültürel vurgulu ve ‘kültürel ›rkç›-

l›k’ (kültür emperyalizmi) anlam›nda yayg›n bir

kullan›ma da rastl›yoruz. Bat› merkezci kültürel

›rkç›l›k söylemlerinin elefltirilmesinde bir ele-

ment/s›fat olarak da kullan›ld›¤›n› biliyoruz. Keza

olgusal içeri¤ine ve özüne en uygun flekliyle sö-

mürgeci ›rkç›l›k veya emperyalist ›rkç›l›kla eflan-

laml› ve onu ikame eden bir kullan›m› da mevcut-

tur.

Kavram›n tüm bu an›lan kullan›m biçimi ve an-

lamlar›nda Emperyal Irkç›l›k, ‘eflya’n›n ad› de¤ildir

ve karfl›l›k geldi¤i olguyu “tam” olarak ifade etme-

mektedir. Bunda, kavram›n reformcu (burjuva) te-

oriysen ve akademisyenler taraf›ndan kullan›lmas›-

n›n ve buna karfl›n Emperyal Irkç›l›¤›n devrimci bir

aç›klama ve teorilefltirmeden yoksun oluflunun be-

lirleyici pay› vard›r. Bu nedenle, Emperyal Irkç›l›-

¤›n halihaz›rdaki tüm kullan›m biçimleri devrimci

bir içerikten ve teorik arka plandan yoksundur.

Akademik, siyasal-kültürel metinlerde neredeyse

bir süs ve retorik olarak kalmas› bunun içindir. Ay-

r›ca Emperyal Irkç›l›¤›n anavatan› olan bat›da dev-

rimci bir anlamdan yoksun kullan›m› manidard›r.

Kültürel arka plan›n›n görünür-görünmez bilinç

biçimleriyle sakatlanm›fl oldu¤u ve bat› merkezci

düflünce biçimlerinin tahakkümüyle kuflat›lm›fl ba-

t›l› teoriysen ve düflünürlerden Emperyal Irkç›l›¤›n

devrimci bir anlam üretimi beklemek, Godot’yu

beklemekten farks›zd›r.

Emperyal Irkç›l›k kavram›n›n bu devrimci an-

lam yoksunlu¤u, emperyalizm kavram›n›n Lenin

taraf›ndan devrimci formuna ve anlam›na kavufltu-

rulmas›ndan önceki durumuna benzemektedir. Bi-

lindi¤i gibi, emperyalizm, kavramlaflt›rmas› ve ilk

kullan›m› Lenin’e ait de¤ildir. Lenin, baflta ‹ngiliz

Reformcusu teoriysen A. J. Hobson olmak üzere

pek çok yazar ve düflünürün kullanageldi¤i emper-

yalizm kavram›n› alarak, tarihsel geliflimin diyalek-

tik mant›¤›na uygun bir devrimci teori haline getir-

mifl, s›n›f savafl›m›n›n güçlü teorik silah› k›lm›flt›r.

Dolay›s›yla Emperyal Irkç›l›k kavram›n› teorik arka

plana devrimci içeri¤ine/anlam›na kavuflturmak,

olguyu ad›yla ça¤›rmak ve s›n›f savafl›m› cephesine

yeni bir kavram olarak sürmek gerekmektedir.

Kuflkusuz, Emperyal Irkç›l›k, sömürgeci ›rkç›l›k

ya da eflanlam›yla emperyalist ›rkç›l›k anlam› tafl›r.

Sömürgeci bir edimi ve iliflkiyi anlat›r. Özsel olan

anlam› da budur. Zira sömürgecilik ve emperya-

lizm, emperyal ›rkç›l›k olgusuna içkindir. Emper-

yal Irkç›l›k, yukar›da vurgulanan belirtik anlamla-

r›n›n tümünü içermekle birlikte, olgusal olarak da-

ha fazlas›n› ifade eder. Bu yüzden de bir teorik kav-

ram ve sorun olarak ele al›nmay›, sistemlefltirilmifl

bir teorik fikriyat olmay› hak eder.

Sömürgecilik, yay›lmac› –emperyal- bir ege-

menlik prati¤idir. Do¤as› gere¤i sömürgecilik, ›rkç›

ve soyk›r›mc› unsurlar› bünyesinde tafl›r ve bu un-

surlar›n› kendini gerçeklefltirmede kullan›r. Sö-

mürgeci ›rkç›l›¤›n özü, kolonyalist devletin baflka

ulus ve halklar›n kölelefltirilmesine dayan›r. Baflka

ulus ve halklar›n ekonomik ve siyasi bak›mdan il-

hak etmek ve sömürgeci boyunduruk alt›na almak,

ancak savafl ve iflgalle gerçekleflebilir. ‹flte Emperyal

Irkç›l›k, tam da bu sömürgelefltirme ve kölelefltir-

me prati¤inin araçsallaflan siyasal ideolojiyi anlat›r.

Ancak buradan tüm sömürgeci güçlerin Emper-

yal Irkç›l›¤› bir araç ve siyasal ideoloji haline getir-

dikleri, bunu gönüllerince kullanabildikleri söyle-

nemez. Emperyal Irkç›l›k, her sömürgeci devletin

harc› de¤ildir. Emperyalizm ça¤›nda her isteyen

devlet, gönlünce sömürgelefltirme prati¤ine girifle-

mez ve bir hegemonya düzeninin de arac› olan Em-

peryal Irkç›l›¤› tesis edip kullanamaz. Zira emper-

yalist düzende sömürgecilik, dünyan›n büyük em-

peryalist devletlerinin tekelindedir. Emperyalizm,

tekeller taraf›ndan paylafl›lm›fl pazarlar, topraklar,

zenginlikler, sömürgeci egemenlikler düzenidir. Bu

düzen sadece ve yaln›zca düzenin egemeni güçler-



ce veya onlar›n küçük ve ba-

¤›mla devletlerin kimi sömür-

geciliklerine göz yummas›yla

“bozulabilir.”

Emperyal Irkç›l›k, büyük

emperyal güçlerin küresel he-

gemonya ve paylafl›m savaflla-

r›yla gündeme gelir ve siyasal

varl›k/görünüm kazan›r. Ayn›

zamanda bir makro ›rkç›l›k

türünü ifade eder. Büyük ko-

lonyalist/emperyalist devlet-

lerin ›rkç›l›¤› ve savafl ideolo-

jisini anlat›r. Emperyalist

güçlere has bir ideo-kültürel

ve politik enstrümand›r.

EEmmppeerryyaall  ››rrkkçç››ll››¤¤››nn  kkaarraakktteerriissttiikklleerrii
a) Her fleyden önce Emperyal Irkç›l›k, bir siya-

sal ideoloji formudur ve emperyalist devletlerin

alamet-i farikas›d›r. Emperyalist/kapitalist düzenin

sahibi egemen s›n›flar›n›n sömürgeci-yay›lmac›

ekonomik, siyasi, askeri ç›karlar›n›n bir ifadesidir.

Sömürgecili¤in ekonomi-politi¤i, Emperyal Irkç›l›-

¤›n da arka plan›ndaki ekonomi-politi¤idir. Em-

peryal sömürgelefltirme sald›r›s›n›n ideolojik prati-

¤i olan Emperyal Irkç›l›k, kapitalist sömürgecili¤in

bafl›ndan bu yana büyük sömürgeci güçlerin karak-

teristik özelli¤idir. Kapitalist sömürgelefltirmenin

ve egemenli¤in köfle tafllar›ndan biridir.

Emperyal Irkç›l›k, as›l olarak büyük/dünyasal

paylafl›m savafllar›n›n bir olgusu olarak kurumsal

görünüm kazan›r. Kapitalist sömürgecilik dönem-

lerinin ürünü ve sonucu, iflgal ve savafl›n yol arka-

dafl›d›r. Sömürgeci paylafl›m savafllar›n›n iflgal, soy-

k›r›m ve kölelefltirmenin ideolojik prati¤i ve ta-

mamlay›c› unsurudur. Paylafl›m savafllar› dönemle-

rinde aktifleflen/harekete geçen Emperyal Irkç›l›k

yanarda¤›, “normal zamanlarda” emperyal hege-

monyan›n ideo-kültürel arac› rolünü oynar. Kültür

emperyalizmi veya kültürel ›rkç›l›k iflleviyle faaldir.

Yabanc› düflmanl›¤› ve soy ›rkç›l›k türlerini kültü-

rel bak›m›ndan besler/emzirir. Bölgesel paylafl›m

savafllar› veya lokal egemenlik alanlar› üzerindeki

hegemonya savafllar›nda, esnek bir müdahalecilik

iflleviyle devreye girer. Bölgesel paylafl›m savaflla-

r›nda müdahalede kimi zaman “insani yard›m”,

“soyk›r›m›, katliamlar› durdurma” söylemleriyle

emperyal sald›r› prati¤ini davet eder; kimi zaman

perde arkas›nda konumlanarak yerel milliyetçilik-

leri-›rkç›l›klar› k›flk›rt›r ve

ulusal bo¤azlaflmalar› körük-

ler. K›flk›rtt›¤› ulusal bo¤az-

laflmalar ve “mikro milliyetçi-

lik”lere, ›rkç›l›klara karfl› em-

peryal müdahaleyi imdada

ça¤›r›r.

Yay›lmac› ve makro bir

ideolojiyi temsil eden Emper-

yal Irkç›l›k, sömürgecili¤in

kendi prati¤ini meflrulaflt›r-

mas›nda bir demagojik söy-

lemler külliyat› üretir ve bu

demagojik külliyat› sömürge-

ci fliddetin emrine sunar.

Tam da bu noktada Emperyal Irkç›l›k vites yüksel-

tir. Genel bir kültürel ›rkç›l›k söylemi olmaktan ç›-

kar ve fliddet içerilmifl ideolojiye terfi eder. Sömür-

gecilik, kendi eylemini hakl›laflt›rmak ve meflrulafl-

t›rmak için ideolojik fliddeti örgütler, kurumlaflt›-

r›r. Söze içkin fliddete fütursuzca baflvurur. Kav-

ramlar›n içeri¤ini boflalt›r, çarp›t›r. Yalan, demago-

ji, maniplasyon ve her türlü enformatik dezenfor-

masyon; Emperyal Irkç›l›kta kurumlaflan sömürge-

ci fliddet ideolojisinin birer unsuru olarak kullan›-

ma girer. Böylece tek bir (veya birkaç) yalana daya-

narak bile bir ülke iflgal edilebilir. Irak iflgali, gün-

cel ve göz ç›karan bir örnektir. Hitler’in Polonya’y›

iflgal etmek için baflvurdu¤u provokasyon ve yalan,

tarihsel örnek olarak hat›rlanmaya de¤erdir.

Emperyal Irkç›l›k, emperyal sald›r›n›n önünü

açan keflif kolu gibidir. Her koflulda emperyal sal-

d›r› hakk›n› veya bu hakk›n gerekçelerini ve kulla-

n›m›n› üretir. ‹deo-kültürel ve politik bak›mdan

sürekli demagojik söylem, emperyal müdahale

hakk› ve gerekçeleri ve yalan üreterek emperyalist

fliddet ve egemenli¤i besler, ayakta tutmaya çal›fl›r.

Uluslararas› iliflkilere yön kazand›rmay› amaçlar ve

bunu gücü oran›nda yapar. Özetle Emperyal Irkç›-

l›k, sömürgecili¤in ve yeniden sömürgelefltirmenin

temel bir kurumudur. Emperyal sistemin üzerinde

yükseldi¤i ana sütunlar›ndan biridir.

b) Emperyal Irkç›l›k, bir imparatorluk(lar) ide-

olojisidir. Büyük emperyalist devletlerin dünya im-

paratorlu¤u veya egemenlik büyütme amac›n›n si-

yasal-ideolojik arac›d›r. ‹ster kapitalist sömürgecili-

¤in ilk döneminin tarihsel perspektifinden baka-

l›m; isterse emperyalizm ça¤›ndaki sömürgecilik

dalgalar› ve dünya paylafl›m savafllar› prati¤inin so-

nuçlar›ndan bakal›m, emperyal ›rkç›l›k, büyük sö-
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Emperyal Irkç›l›k, büyük emperyal
güçlerin küresel hegemonya ve
paylafl›m savafllar›yla gündeme
gelir ve siyasal varl›k/görünüm

kazan›r. Ayn› zamanda bir makro
›rkç›l›k türünü ifade eder. Büyük

kolonyalist/emperyalist devletlerin
›rkç›l›¤› ve savafl ideolojisini

anlat›r. Emperyalist güçlere has
bir ideo-kültürel ve politik enstrü-

mand›r.



mürgeci güçlerin, büyük imparatorluklar›n bir edi-

mi olarak karfl›m›za ç›kar. Belki de emperyal ›rkç›-

l›¤›n en spesifik karakteri, onun bir imparatorluk

ideolojisi olmas›d›r. Emperyal ›rkç›l›k olgusu bafll›

bafl›na bir ideoloji olarak da ele al›nabilir, çözümle-

nebilir.

Sömürge imparatorlu¤u düzene¤i çok faktörlü

ve karmafl›k bir sistemdir. Farkl› bir egemenlik dü-

zenidir. ‹mparatorluk düzeni, birbirinden farkl›

ekonomik, siyasi, ulusal-kültürel vs. sömürge üni-

telerini tek ve ortak bir egemenlik ve sömürü düze-

ne¤inde birlefltirir. ‹mparatorluk sistemi hiyerarfli-

ler ve ayr›mlar üzerine kuruludur. ‹mparatorlu¤un

hegemon devleti, çok faktörlü ve farkl› sömürge

sistemini yönetmek için makro ve esnek bir ideolo-

jiye ihtiyaç duyar. Emperyal Irkç›l›k, burada hege-

mon devletin infla etti¤i esnek ve kapsay›c› makro

ideolojik form olarak ifllev görür. Emperyal Irkç›-

l›k, ‘evrensel’lik iddial›d›r ve  bu yüzden, dünya

üzerinde dolaflan, mekan› dünya olan bir ideoloji-

dir. Emperyal Irkç›l›k, iki dillidir. ‹mparatorlu¤un

içine/ana kitlesine seslenifliyle, d›flar›ya/dünyaya

seslenifli farkl›d›r ama birbirini tamamlar.

Emperyal Irkç›l›k, sömürgeci boyunduruk alt›n-

dakilere imparatorluk ad›na yeni ortak de¤erler ve

kimlikler sunar. Kendi de¤erlerini kabul ettirir,

yerleflikleflmesini sa¤lar. ‹mparatorlu¤un ideolojisi

hem asimilasyonist, hem de ayr›mc› ve d›fllay›c›d›r.

Bu z›tl›¤›n bir arada kullan›lmas›, emperyal ›rkç›l›-

¤›n elastikiyetini gösterir. Emperyal ›rkç›l›k, ayr›m-

c›l›¤› ve asimilasyonu birlikte kullan›r. Tüm ›rkç›

ideolojilerin handikap› ve gerilim noktas› olan bu

noktada, emperyal ›rkç›l›k esnek ve kapsay›c› mü-

dahalelerle kendini var eder.

‹mparatorlu¤un ideolojisi hegemon devletin

imal etti¤i “ortak de¤erler sistemi” üzerinde ayakta

durur. ‹mparatorlu¤u, hegemon gücü sözde “ortak

de¤erler sistemi” etraf›nda asimilasyonist ve ayr›m-

c› politikalar› uygular. Emperyal Irkç›l›k, impara-

torlu¤un içine hitapta hegemon devletin “uygarl›k-

sal üstünlü¤ü” vaaz edilir ve sömürgelefltirilen, “uy-

garl›ksal üstünlü¤e” ve ortak de¤erlere, asimilasyo-

na ça¤r›l›r. Fakat öte yandan emperyal ›rkç›l›k tara-

f›ndan sömürgelefltirilenlere asla tam olarak ege-

men gibi olmayaca¤› gerçe¤i hat›rlat›larak, d›fllay›c›

ve ayr›mc› pratikle efendi-köle iliflkisi korunur ve

“kölesin sen köle kal” denilir, haddi bildirilir. ‹m-

paratorlu¤un normal hallerinde ve zamanlar›nda

“çok kültürlülük”, “kültürel zenginlik” vurgular›*

emperyal hegemonya ve paylafl›m savafllar› dönem-

lerinde ters uca konar. Çubuk hegemon devletin ve

imparatorlu¤un kurucu ve sürükleyici kimli¤ine

do¤ru bükülür. ‹mparatorlu¤un birlik ve bütünlü-

¤ünden daha çok dem vurulur.

c) Emperyal Irkç›l›k, soyk›r›mc› bir ideolojidir.

Soyk›r›m, katliam ve her türden kölelefltirici fliddet,

Emperyal Irkç›l›¤›n özsel karakterini oluflturan ele-

mentlerdir. Soyk›r›m prati¤i, emperyal ›rkç›l›¤›n

kaç›n›lmaz sonuçlar›ndan biridir. Çünkü emperyal

›rkç›l›k, k›y›c› ve y›k›c› bir zorbal›k ideolojisidir. Bu

özelli¤inin arka plan›nda burjuvazinin, tekellerin

büyük sömürgeci ç›karlar› ve mutlak egemenlik ar-

zular› durur. Emperyal ›rkç›l›k, tüm sömürgelefltir-

me sald›r›lar›nda savafl› ve iflgali, sömürgelefltirme-

de kullan›lacak tüm vahfli araçlar› ve kurallar› (ku-

rals›zl›klar›) meflrulaflt›r›r, hakl›laflt›r›r. Ekonomik

ve siyasi ilhak›n gerçekleflmesi ve güvenceye al›n-

mas› için zorla göçertme, kamplarda toplama (te-

merküz), katliam ve soyk›r›mlara baflvurulmas›na

onay verir. Soyk›r›mlara, katliamlara tüm emperyal

sald›r› pratiklerine gerekçeler üretir.

d) Emperyalizm ça¤›nda emperyal ›rkç›l›k, faflist

ideolojinin bir kurumudur. 1. ve 2. paylafl›m savafl-

lar›nda ve Nazi (ve faflist troykan›n di¤erleri ‹talya,

Japonya) prati¤inde de kan›tland›¤› gibi, emperyal

›rkç›l›k faflist sistemin ve ideolojisinin bir uzvudur.

Emperyal ›rkç›l›k kayna¤›n› ve kimli¤ini her du-

rumda, sömürgeci emperyal devletin o günkü yap›-

s›ndan al›r. Tarih ve teori, dünya imparatorlu¤una

giriflen her emperyal devletin nitelik de¤ifltirdi¤ini

ve faflistleflti¤ini göstermektedir. Baflka bir deyiflle,

dünya imparatorlu¤u ancak faflist bir pratikle kuru-

labilir. Günümüzde ABD’nin prati¤inde kendini

var k›lan Yeni Emperyal Irkç›l›k da faflist bir ideolo-

jidir ve ABD’nin siyasal yap›s›n›n negatif bir foto¤-

raf›n› gösterir.

e) Emperyal Irkç›l›k, misyoner bir ideolojidir.

Misyonerlik, emperyal ›rkç›l›¤›n de¤iflmez, spesifik

ve tamamlay›c› karakteristi¤idir. “Uygarl›k”, “öz-

gürlük”, “insan haklar›”, “demokrasi” götürme vb.

de¤erleri tafl›ma misyonuyla ortaya ç›kar. Emperyal

›rkç›l›k kendini uygarl›¤›n, insanl›k de¤erlerinin,

vb. en ileri ve efli bulunmaz üstünlü¤ün temsilcisi

olarak sunar. Dünyay› uygar-uygar olmayan olma-

yan, demokratik-demokratik olmayan, özgürlükçü

olan-olmayan vb. kategorilere ay›r›r ve emperyal
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* “Çok kültürlülük”, kültürlerin eflitli¤i demek de¤ildir. Alt kültür-üst kültür hiyerarflisine dayan›r ve egemen/hege-
mon ideolojinin/kültürün homojenik ve asimilasyonist bask›s› alt›ndad›r.



sald›rganl›¤›n›n gerekçelerini imal eder. Emperyal

›rkç›l›k, iyi-kötü ayr›m› ve ikili¤i üzerine iflleyen bir

ideolojik ayg›tt›r. Kendini her zaman iyinin temsil-

cisi ve tafl›y›c›s› olarak sunarken, sömürgelefltirile-

cek olan› kötü ve düflman ilan eder. Esas›nda tüm

›rkç›l›klar›n mant›¤› bu iyi-kötü/düflman basit ikili-

¤i üzerinden ifller.

Sömürgelefltirmek istedi¤i alanlara sözümona

medeniyet, özgürlük, demokrasi, insan haklar› vs.

götürmeyi kendine misyon görür. Emperyal bir sal-

d›r›y› bafllatmak için, emperyal ›rkç›l›¤›n sadece

“medeniyet”; “özgürlük”, “demokrasi” vs. iyi haslet-

lerden yoksun olanlara bu de¤erleri götürme “iyi

niyeti” yetmez. Ayn› zamanda ve öncelikle bir düfl-

man›n, kötünün, fleytan›n, diktatörün vs. de yara-

t›lmas› ve hedef haline getirilmesi gerekir. Sömür-

gelefltirme prati¤i öncesinde emperyal ›rkç›l›k, ilkin

bir düflman yarat›r. Onu en korkunç ve kötü özel-

liklerle donat›r. Bir iblis imgesi haline getirir ve bu

iblisin bir an önce yok edilmesi için emperyal savafl

tanr›s›n› ve iflgali göreve ça¤›r›r. ‹flgal ve savaflta sö-

mürgelefltirme aflamas›nda ise savafl ideolojisi ola-

rak devreye girer. Tam bir savafl borazan› söylemi

halini al›r. Ölüm fermanlar› yay›nlar. Emperyalist

vahfleti ‘ola¤an’ seyirlik bir oyun biçiminde sunar

ve izleyenlere kan›ksat›r.

Böylece “iyinin kötüye karfl› savafl›” diye dünya-

ya sundu¤u sömürgelefltirmeyi meflrulaflt›rm›fl olur.

Öte yandan emperyal ›rkç›l›k, temsilcisi oldu¤u he-

gemon devletin din, kültür, de¤erler, yaflam tarz›

ve  bir bütün olarak uygarl›¤›n›, kapitalist ekono-

minin kurumlar›yla birlikte ve amaçlad›¤› biçimiy-

le sömürgeye yerlefltirir. Ama önce sömürgelefltiri-

lecek olan›n kimli¤ini ve uygarl›¤›n› yok etmekle

ifle bafllar. Uygarl›k-kültür, sömürgecilerin ilk he-

defidir. Zira uygarl›k, tarih, kültür; bir halk›n ken-

dini ideolojik olarak üretmesinin ve emperyal ›rk-

ç›l›¤a karfl› direnifli örgütleyebilmesinin ana kayna-

¤›d›r/olmazsa olmaz kofluludur.

HHiimmaayyeeccii  ssöömmüürrggeecciillii¤¤iinn  iikkiizz  kkaarrddeeflflii  
yyeennii  eemmppeerryyaall  ››rrkkçç››ll››kk

Günümüzde emperyal ›rkç›l›¤›n yeni bir for-

muyla yüz yüzeyiz. Yeni Emperyal Irkç›l›k, kapita-

list sömürgecili¤in üçüncü döneminin ürünü ola-

rak emperyalizmin döl yata¤›nda yeni nevzuhur et-

mektedir. Emperyalist küreselleflme döneminde

kapitalist sömürgecilik, yeni tipte sömürgecilik ve

dünya sistemi tesis etmektedir. Kolonyalizmin bu

üçüncü dönemi, himayeci sömürgecilik ana for-

muyla karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yeni sömürgecilik

modeli, yerini himayeci sömürgecilik düzene¤ine

terk etmektedir.

Tan›¤› oldu¤umuz gibi himayece sömürgecilik

sistemi iki yoldan kurulmaktad›r. Birinci yol; em-

peryalist iflgal ve zorbal›kla karakterize olmaktad›r.

Klasik ve yeni sömürgecili¤in edinilmifl araçlar› ve

politikalar›yla ülkeler yeniden sömürgelefltirilmek-

tedir. Ekonomik Pazar ve onun ayr›lmaz parças›

ulus-devlet, emperyalist düzenin yeni ihtiyaçlar› ve

yeni uluslararas› kapitalist iflbölümü temelinde ye-

ni bafltan flekillendirilmektedir. Askeri iflgal ve il-

hak yoluyla himayeci sömürgecili¤in kurulmas›

katliam, soyk›r›m, göçertme vb. emperyal barbarl›k

yöntemlerinin tümü kullan›larak gerçeklefltirilmek-

tedir. Himayeci sömürgecili¤in bu tip infla biçimine

emperyal karfl› devrimci/radikal yol demek müm-

kündür. Yugoslavya’n›n küresel emperyalist güçler-

ce parçalanarak himayeci sömürgecilik içine dahil

edilmesi, Afganistan ve Irak iflgalleri emperyal kar-

fl› devrimci/radikal yolun örnekleridir. Askeri ifl-

gal/fetih yoluyla sömürgelefltirme, klasik sömürge-

cili¤e dönüflü ça¤r›flt›rsa da, daha ileri ve yeni bir

durumdur.

Himayeci sömürgecili¤in infla ediliflinin ikinci

yolu ise; reformcu ya da dönüflüme u¤ratma olarak

adland›rabilece¤imiz bir biçimi temsil etmektedir.

‹kinci yol, emperyal gücün hedef ald›¤› ülkede ifl-

birlikçi s›n›f kliklerine dayanarak sivil darbeler, or-

dular› sat›n almalar, tezgahlanm›fl seçimler ve

STK’lar marifetiyle siyasi yönetimin ele geçirilmesi;

ulus-devletlerin ekonomik ve siyasi yap›s›n›n em-

peryal gücün ve düzenin ihtiyaçlar› temelinde yeni-

den düzenlenmesini içermektedir. ABD’nin sivil

darbeler yoluyla S›rbistan, Gürcistan, Ukrayna,

K›rg›zistan yönetimlerini ele geçirmesi, ikinci yo-

lun canl› örnekleridir.

Himayeci sömürgecilikle Yeni Emperyal Irkç›-

l›k, bir bütünün ayr›lmaz parçalar› ve ayn› olgunun

iki de¤iflik yüzüdür. Emperyalist kapitalist düzenin

rahminden do¤an ikiz kardefllerdir. Himayeci sö-

mürgecilik düzeni, sistemin iki infla biçimine Yeni

Emperyal Irkç›l›k ideolojisi efllik etmektedir. Hima-

yeci sömürgecilik, ayn› zamanda yeni bir sömürge

imparatorlu¤u ve emperyalist paylafl›m savafllar›

dönemini anlatmaktad›r. Yeni Emperyal Irkç›l›k,

en baflta emperyalist paylafl›m savafllar›n›n ve özel

olarak dünya imparatorlu¤u prati¤ine koyulan he-

gemon devletin siyasal ideolojisi olarak varl›k ve

anlam kazanmaktad›r. Himayeci sömürgecilik sis-
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teminin her iki infla biçiminde

de Yeni Emperyal Irkç›l›k faal

ve ifllevli bir enstrüman ol-

maktad›r. Birinci yol için tam

bir savafl ideolojisi rolü oynar-

ken; ikinci yol için daha soft

olmakta, demokrat, müflfik,

flirin ve özgürlükçü pozlara

bürünmektedir. Yeni Emper-

yal Irkç›l›k, emperyal güçlerin

günümüzdeki sömürgeci pra-

tiklerini iflgal, savafl, katliam

ve soyk›r›m gibi suçlar›n›

meflrulaflt›rmaktad›r. Gele-

neksel rolünü en gaddar ve

k›y›c› bir biçimde oynamakta-

d›r. Özgürlük götürme, me-

deniyetlefltirme, demokratik-

lefltirme, insan haklar› dema-

gojileriyle kapitalist kolonya-

lizm hakl›laflt›r›lmakta ve sa-

vunulmaktad›r. Keza himaye-

ci sömürgecili¤in infla ediliflinin ikinci yolu için de

benzer bir meflrulaflt›rma argümanlar› üretilmekte-

dir. ABDci sivil darbeler emperyal demokrasinin

zaferi, özgürleflme vs. olarak sunulmaktad›r. Sivil

darbelerle yönetimlerin ele geçirilmesi kans›z dev-

rimler, gül devrimi, karanfil devrimi, turuncu dev-

rim, çiçek devrimleri vb. gibi emperyal romantizm

güzellemeleriyle karfl› devrimci müdahale ve ege-

menli¤in el de¤iflimi alk›fllan›p kutsanmaktad›r.

Devrim, özgürlük, demokrasi kavramlar›n›n içerik-

leri boflalt›lmakta, çarp›t›lmakta ve salt bir demago-

jik/bofl bir söylem haline getirilmektedir. Yeni Em-

peryal Irkç›l›k, himayeci sömürgecili¤in infla eyle-

minin biçimine göre bir dil ve söylem gelifltirmek-

tedir. Emperyal ›rkç›l›¤›n iki dillili¤i devreye gir-

mektedir ve her halükarda emperyal müdahaleyi

kabul edilebilir hale getirmeye, meflrulaflt›rmaya

çal›flmaktad›r.

AABBDD’’nniinn  yyeennii  eemmppeerryyaall  ››rrkkçç››ll››¤¤››
Günümüzde emperyal ›rkç›l›¤›n üçüncü döne-

mi yaflanmaktad›r. Yeni Emperyal Irkç›l›¤›n bayra-

¤›n› ise ABD’deki ›rkç›- faflist yönelim tafl›maktad›r.

Dünyan›n süper hegemonu ABD, yeni tipte sömür-

gecili¤i infla etmektedir ve buradan dünya impara-

torlu¤u amac›na varmak istemektedir. Tüm büyük

imparatorluklar›n/emperyalist devletlerin rüyas›

olan “Bin y›ll›k Roma”, bir baflka anlat›mla, dünya-

n›n tek egemeni/efendisi ol-

ma tutkusu ABD emperyaliz-

minin “neocon” ›rkç›-faflist

kli¤i eliyle yürüttü¤ü siyasal

stratejisi haline gelmifltir.

ABD, dünya imparatorlu¤u-

na varmak için dünyan›n ye-

niden paylafl›m›n› bafllatm›fl

ve tüm gücü ve h›z›yla sür-

dürmektedir.

Asl›nda bu imparatorluk

sergüzeflti ve öyküsü, 20.

yüzy›l›n son döneminde, k›-

sa yirminci yüzy›l›n bitiflini

imleyen ‘91 dönemeciyle

bafllamaktad›r. ‘89-’91 döne-

meci sadece SSCB ve Do¤u

Bloku’nun de¤il, eski dünya

düzeninin de sonunu ilan et-

mifltir. Eski dünya düzeninin

emperyalist cepheden bir

numaral› süper gücü ABD,

kapitalist/emperyalist kamp›n önderi olmas› hase-

biyle ve mesuliyetiyle y›k›lan dünya düzeninin ye-

rine duraksamaks›z›n Yeni Dünya Düzenini ilan et-

ti. 1. Körfez Savafl›, Yeni Dünya Düzeninin ve yeni

sömürge imparatorlu¤u düzeninin bafllad›¤›n› du-

yuruyordu.

YDD, ABD emperyalizmini dünyan›n merkezine

yerlefltiriyor ve yeni bir dünya düzeni ABD’nin

dünya imparatorlu¤u imgesinde tasavvur ediyordu.

ABDci yeni dünya düzeni demek, ayn› zamanda ye-

ni bir paylafl›m dönemi ve yeni bir sömürgecilik

düzene¤i demekti.

ABD imparatorlu¤u fikrinin teorik arka plan›n›

güncelleyerek oluflturan temel tezler, 1992’den

bafllayarak h›zla üretilip flekillendirildi. 1997’deki

Yeni Amerikan Yüzy›l› Projesi O¤ul Bush Doktrini,

kurgusal-teorik imparatorluk vizyonunu pratik bir

gerçeklik ve uygulanabilir bir projeksiyon haline

getirdi.

Bugün ABD emperyalizmi küresel imparatorluk

amac›na ad›m ad›m varmak istemektedir ve ilerle-

mektedir. Sömürgeci iflgal ve sivil darbelerle ülke-

leri ve yönetimleri ele geçirerek himayeci sömürge-

ci bir sistem kurmakta, imparatorlu¤un yap› taflla-

r›n› döflemektedir. Yeni Emperyal Irkç›l›k tam da

burada, ABD’nin dünya imparatorlu¤u prati¤inde

billurlaflmaktad›r. ABD imparatorlu¤unun reel ve

müstakbel siyasal/ideolojik kimli¤i olarak karakte-
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Günümüzde emperyal ›rkç›l›¤›n
üçüncü dönemi yaflanmaktad›r.

Yeni Emperyal Irkç›l›¤›n bayra¤›n›
ise ABD’deki ›rkç›- faflist yönelim
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buradan dünya imparatorlu¤u
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olma tutkusu ABD emperyal-

izminin “neocon” ›rkç›-faflist kli¤i
eliyle yürüttü¤ü siyasal stratejisi

haline gelmifltir. 



rize olmaktad›r.

ABD’nin Yeni Emperyal

Irkç›l›k ideolojisinin teorik

arka plan›, 1993’te Harwardl›

profesör Samuel Huntington

taraf›ndan Medeniyetler Ça-

t›flmas› teorisiyle konsepleflti-

rildi. ABD’nin emperyal ›rkç›-

l›¤›, medeniyetler çat›flmas›

ve neocon faflist ideologlar›n

(koflut tezleri) yeni siyasal ve

ideolojik argümanlar›yla gün-

cellendi ve yeni formuna ka-

vufltu. Bu ayn› zamanda

ABD’nin dünya hegemonyas›

ifllevinde ve konumunda yeni

ve daha üst duruma geçifle

denk gelen; dolay›s›yla em-

peryal ›rkç›l›k ideolojisinin

evriminde de yeni bir aflama

anlam›na gelmektedir.

ABD’nin ‘eski dünya düze-

ni’ndeki (iki kutuplu, iki sü-

per güçlü) emperyal ›rkç›l›-

¤›yla günümüzdeki yeni em-

peryal ›rkç›l›k bir süreklilik

tafl›sa da, iki ayr› düzeyi ve

niteli¤i ifade etmektedir.

ABD’nin dünyaya egemen ol-

ma ve yönetme paradigmas›

de¤iflmifltir ve buna ba¤l› ola-

rak imparatorlu¤un ideolojisi de kendini yenile-

mifltir. Huntington’un Medeniyetler Çat›flmas› te-

orisi, bu yenilenmenin ve Yeni Emperyal Irkç›l›¤›n

temel metinlerinden, manifestolar›ndan biridir/il-

kidir. Medeniyetler Çat›flmas› teorisi, dünya üze-

rinde bir uygarl›klar tasnifi ve tart›s› (derecelendir-

mesi) yap›yordu ve bir uygarl›klar hiyerarflisi kuru-

yordu. Elbette ki medeniyetler klasman›nda Bat›

uygarl›¤›, yani Bat› kapitalizmi/emperyalizmi en üs-

tün, en ileri uygarl›¤› temsil ediyordu. Huntington,

Bat› uygarl›¤›n› tüm uygarl›klar›n tepesine yerleflti-

riyor, üstünlü¤ünü tart›flmas›z ve kutsal k›l›yordu.

Üstün Bat› uygarl›¤› d›fl›ndaki uygarl›klar› aç›k ve-

ya gizli düflman/tehdit ilan ediyordu. Esas›nda Me-

deniyetler Çat›flmas› teziyle Huntington, ABD’nin

muhtemel küresel rakiplerini iflaret ediyor ve daha

da önemlisi, ABD imparatorlu¤u yolundaki düfl-

manlar› tespit ediyordu. Medeniyetler Çat›flma-

s›’nda ABD’yi ve Bat› uygarl›¤›n› tehdit edecek iki

büyük uygarl›k olarak;

‹slam ve Çin uygarl›k-

lar› tespit ediliyor ve

hedef tahtas›na çak›l›-

yordu. Nitekim çok

geçmeden neoconlar

ve Bush doktrini 11

Eylül’le birlikte ‹slam

uygarl›¤›na karfl› bü-

yük bir savafl ilan etti.

ABD’nin emperyal

›rkç›l›¤›n›n bugünkü

hedefinin merkezinde

‹slam uygarl›¤› bulun-

maktad›r. Burada ‹s-

lam uygarl›¤›yla kaste-

dilen, asl›nda Ortado-

¤u’nun (ve bir bütün

olarak Asya’n›n, Do¤u-

nun) sömürgelefltiril-

mesi oldu¤u art›k ayan

beyand›r ve tart›flma

götürmez bir realite-

dir. Medeniyetler sava-

fl› özünde büyük sö-

mürgeci güçlerin,

ABD’nin emperyalist

paylafl›m ve sömürge-

lefltirme savafl›ndan ve

bu savafla teorik-ide-

olojik bir aç›klama ge-

tirmekten, bir kostüm giydirmekten baflka bir fley

de¤ildir. Dolay›s›yla Medeniyetler Çat›flmas› teorisi

himayeci sömürgecili¤i, ABD ve Bat› emperyalizmi

ad›na hakl›laflt›rmaya, meflrulaflt›rmaya çal›flan Ye-

ni Emperyal Irkç›l›¤›n ideolojisidir. Ne yaz›k ki bu

teori ortaya at›ld›¤›ndan beri yaln›zca bir siyasal te-

ori olarak ele al›nd›/tart›fl›ld›. Onun as›l niteli¤i

olan siyasal ideoloji yan›, emperyal ›rkç› özsel nite-

li¤i çözümlenip gösterilemedi.

Yeni Emperyal Irkç›l›k, teorik arka plan›n› ve

miras›n›, kolonyalizmin tüm tarihi prati¤inin topla-

m›ndan, birinci ve ikinci sömürgecilik döneminin

emperyal ›rkç›l›klar›ndan, bilhassa emperyalist Ba-

t› uygarl›¤›ndan ve onun oryantalist, Bat› merkezci

fikri sabitlerinden almaktad›r. Yeni Emperyal Irkç›-

l›k, Bat› uygarl›¤›n›n en ileri, üstün, biricik, müs-

tesna, efli bulunmaz biçiminde mitlefltirilen ve ne-

redeyse kutsallaflt›r›lan sömürgeci fikirlerine yas-

lanmaktad›r ve geleneksel Bat› emperyal ›rkç›l›¤›n›
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yeniden güncellefltirmektedir. Daha sald›rgan bir

savafl ideolojisi olarak konumland›rmaktad›r.

Emperyal ›rkç›l›¤›n ilk dönemi klasik sömürge-

cilik ça¤›nda, Bat› uygarl›¤› beyaz adam›n, H›risti-

yanl›¤›n ve kültürün üstünlü¤ü mitiyle kendini su-

nuyordu ve Bat› uygarl›¤› d›fl›nda kalan dünyay›

uygarlaflt›rma misyonunu kuflan›yordu. “Tarihsiz

halklar”, “kültürsüz halklar/›rklar”, “ilkel ve kültür-

süz toplumlar” Bat› uygarl›¤›n›n d›fl›ndayd› ve Bat›

uygarl›¤› bu toplumlar› mutlaka uygarlaflt›rmak

için kapitalist sömürgecili¤i, kapitalist kurumlar›

ve de¤erleri buralara tafl›mak ve yeni bir dünya ya-

ratmak zorundayd›. Bat› uygarl›¤› kendine böyle

bir misyon biçiyordu. Klasik sömürgecilikle halkla-

r› kölelefltirirken emperyal ›rkç›l›k, uygarlaflt›rma

külliyatl› argümanlara sar›ld›. Soyk›r›mlar, zorla

göçler, katliamlar ve di¤er vahfletler, Bat› uygarl›¤›-

n›n üstünlü¤ü ve uygarlaflt›rma misyonuyla aç›k-

land›. Emperyal Irkç›l›k, tüm bu hakl›laflt›rma ve

meflrulaflt›rman›n söylemlerini üretmenin ve tarihi

galipler ad›na yazman› ad›yd›.

Emperyal ›rkç›l›¤›n ikinci dönemi 1. ve 2. pay-

lafl›m savafllar› döneminde, yani emperyalizm ça-

¤›nda yafland›. ‹kinci emperyal ›rkç›l›k dalgas›n›n

en önemli/bafl temsilcisi ve 20. yüzy›ldaki bayrak

tafl›y›c›s› faflist Nazi imparatorlu¤u oldu. Nazilerin

emperyal ›rkç›l›¤› da dinsel, etnik ve kültürel; ama

özellikle de ›rk ve ulus temelli bir uygarl›klar tasni-

fi yap›yordu. Naziler de bir çeflit uygarl›klar savafl›

kurguluyor ve buna girifliyordu. Böylece emperyal

›rkç›l›k, Alman faflizmi ve Nazilerin elinde yeni bir

form kazanm›fl oluyordu. Uluslar›, halklar›, uygar-

l›klar› düflman ilan eden ve tüm dünyay› ar› Alman

›rk›n›n yönetmesini tahayyül eden Nazi emperyal

›rkç›l›¤›, içeride Yahudileri ve d›flar›da da SSCB’yi

Nazi imparatorlu¤unun öncelikli iki düflman› ilan

etmiflti. 

AABBDD’’nniinn  yyeennii  eemmppeerryyaall  ››rrkkçç››ll››¤¤››  vvee  ffaaflfliizzmmii

Günümüzde emperyal ›rkç›l›¤›n ve imparatorlu-

¤un bayrak tafl›y›c›l›¤›n› yapan ABD, Nazi impara-

torlu¤undan kendisine tevarüs eden emperyal ›rk-

ç›l›k ideolojisini daha da geniflletmektedir. ABD’nin

yerleflik de¤erleri ve imparatorluk modeliyle uyum-

lu daha esnek ve küresel bir emperyal ›rkç›l›k ide-

olojisi kurgulamaktad›r. Dahas› pratik gerçekli¤i

içinde biçimlemektedir. ABD’nin halihaz›rdaki Ye-

ni Emperyal Irkç›l›k ideolojisinin kapsam›, Nazile-

rin emperyal ›rkç›-faflist ideolojisini de geride b›-

rakmaktad›r. Hitler Yahudileri ve ayr› bir uygarl›k

olarak SSCB’yi hedef haline getirmiflti. ABD ise ifle

‹slam uygarl›¤›yla bafllam›flt›r. ‹slam’a karfl› bir

‘haçl› seferi’ yürütmektedir. Fakat çok iyi biliyoruz

ki, ‹slam uygarl›¤› ve Ortado¤u’nun sömürgeleflti-

rilmesi, ABD’nin ilk hedefidir. ‹mparatorlu¤un sö-

mürgecilik ajandas›nda s›raya dizilmifl baflkaca uy-

garl›klar ve ülkeler, hatta tüm bir dünya bulun-

maktad›r. Çünkü ABD “ya benden yanas›n, ya düfl-

mans›n” denklemiyle tüm dünyaya meydan oku-

maktad›r ve tüm dünyadan ABD imparatorlu¤una

biat etmelerini istemektedir.

11 Eylül ‹kiz Kuleler’e sald›r› eylemi, ABD tari-

hi ve emperyal ›rkç›l›k için kesin dönüm noktas›-

d›r. 11 Eylül, ABD’nin küresel imparatorluk devle-

tini örgütlemeye giriflti¤i tarihi bafllang›ç rotas›n›

ifade eder. ABD 11 Eylül sald›r›s›ndan sonra devle-

tin yap›s›nda radikal de¤iflikliklere gitmifl, impara-

torlu¤un yeni hukukunu dünyaya dayatm›flt›r.

ABD tekelci emperyalist burjuvazisi küresel impa-

ratorluk hegomonyas› için uluslar aras› iliflkiler dü-

zenine nas›l radikal biçimde müdehale ettiyse, ayn›

stratejinin bir uzant›s› biçiminde kendi mevcut re-

jimine de zorunlu olarak müdahale etmifltir. Baflka

türlü de olamazd›; d›fla dönük tekelci emperyalist

küresel hegomonya sald›rganl›¤›n›n içe dönük si-

yasal tekelcili¤in pekifltirilmesini koflullad›¤›/zo-

runlu k›ld›¤› dünya-tarihsel deneyimlerin kan›tla-

d›¤› bir e¤ilimdir. Bu anlamda 11 Eylül, Amerikan

tekelci emperyalist burjuvazisinin   siyasal üst yap›-

dan bafllayarak faflist karfl› devrimi planlay›p hare-

kete geçmesinin de efli¤idir ayn› zamanda. Bu e¤i-

lim toplumsal yap›y› da hristiyan-›rkç› ideolojik te-

melde haz›rlayan ve dönüfltüren derin ve kapsaml›

bir propaganda kampanyas›yla paralel olarak ken-

dini örgütlemektedir. Devletin esasen mevcut gele-

neksel burjuva demokratik kurallar ve iflleyifl me-

kanizmas›yla biçimlenmifl yap›s› ve ona dayal› olufl-

mufl toplumsal kültürün( gerçekte bu yap› ‘idealize’

edilmifl soyut haliyle zaten hiç olmad›¤›/olamayaca-

¤› gibi, tekelcili¤in do¤as› gere¤i zaman içinde i¤difl

edile edile somut bir karakter kazanm›fl bulunmak-

tad›r) Amerikan tekelci emperyalist burjuvazisine

giderek dar gelen bir elbiseye dönüfltü¤ü söylenebi-

lir. Haliyle faflistleme ABD rejimi için de, demokra-

sinin yokedilmesi, siyasi gericili¤in pekifltirilmesi

biçiminde yaflanmaktad›r.

11 Eylül’de yedi¤i a¤›r darbenin öfkesiyle hay-

k›rd›¤› “Art›k hiçbir fley eskisi gibi olmayacak” fliar›,

en baflta ABD emperyalizminin kendisi için geçer-

liydi. Bir realiteyi ifade ediyordu. Gerçekten de bu-



gün hiçbir fley eskisi gibi de¤ildir. Ne ABD için, ne

de dünya için... ABD “global köy”de eli de¤nekli

gezmektedir. Tam bir eflk›ya gibi dolaflmaktad›r ve

önüne gelene difl geçirmeye çal›flmaktad›r.

Kabul edilmelidir ki, 11 Eylül’ün ard›ndan ABD

yeni bir devlet örgütlenmesine yönelmifltir. O¤ul

Bush ve neoconlar taraf›ndan Yeni Amerikan Yüz-

y›l› Projesiyle birlikte, Önleyici Sald›r› Doktrini,

ABD’nin resmi devlet doktrini haline getirildi. Bush

yönetimi Önleyici Sald›r› Doktriniyle ayn› zamanda

dünyada bir “ola¤anüstü hal rejimi” de ilan etmifl-

tir. Yeni üs ve karakollar›n yan›nda, tüm aç›k de-

nizlerde dünya jandarmas› gibi denetlemeler bafl-

latm›flt›r. Bu yeni bir durumdur ve ABD’nin siyasal,

belirleyen bir doktrindir. ABD, rejimini “ola¤anüs-

tü hale” göre örgütlemektedir. Ola¤anüstü hali ola-

¤anlaflt›rman›n ve kal›c›laflt›rman›n bir di¤er ad› fa-

flizmdir. Ülkeleri iflgal, katliam, temerküz kamplar›

(Guantanamo ve aç›klanmayan di¤erleri) ola¤anüs-

tü hal rejiminin baflka bir deyiflle ABD faflizminin

yeni niteli¤idir, yüzüdür. Guantanamo ve Ebu Ga-

rip pratikleri, Yeni Emperyal Irkç›l›¤› ve ABD fafliz-

mini simgelemektedir ve düpedüz ABD’nin impa-

ratorluk hukukunu temsil etmektedir.

‹mparatorluk hukuku kayna¤›n› yaln›zca ve yal-

n›zca kendinden al›r. Dünyada ola¤anüstü hal ilan

eder, dünyay› istedi¤i gibi ve demir yumrukla yö-

netmeye bafllar. Düflman yarat›r ve savafl açar. Hiç-

bir kurala uymayaca¤›n› ve imparatorlu¤un yaln›z-

ca kendisinin infla etti¤i yeni normlara göre hareket

edece¤ini bildirir. Baflka bir deyiflle, kurals›zl›¤› ku-

ral haline getirir, imparatorlu¤un orman kanununu

uygular.

Önleyici Sald›r› Doktrini, imparatorlu¤un ve fa-

flizmin doktrinidir. ‹lk kez Naziler taraf›ndan kulla-

n›lan önleyici sald›r› doktrini, ola¤anüstü hal reji-

mini ola¤anlaflt›ran ve devleti ola¤anüstü hale göre

örgütlemeyi koflullayan, dolay›s›yla devlete yeni bir

biçim ve nitelik kazand›ran bir ö¤retidir, ilkedir.*

Toplama kamplar›n›n, Yahudi ve Çingene soyk›-

r›mlar›n›n, iflkencenin vs., vb. temelini, Önleyici

Sald›r› Doktrinine göre örgütlendirilen devlet ve

hukuk oluflturuyordu. Bugün iflgallerin, iflkencenin

ve Guantanamo’nun hukukunu da ABD’nin Önle-

yici Sald›r› Doktrini belirlemektedir.

ABD’nin yeni güvenlik stratejisinin ad› olan

‘Önleyici Sald›r› Doktrini’, “terörist istihbarat ve

önceden önlem”, “yeni müdahale hukuku”, “asi-

metrik tehdit”, “önceden önlem ve önleyici sald›r›”

vb. pek çok yeni kavram/söylem üreterek, tüm bu

kavramlara denk gelen yasal de¤ifliklikler ve devle-

ti tahkim eden unsurlar›n arka plan›n› oluflturdu.

‹mparatorlu¤un ideolojisinin yeni diline göre “ABD

uluslararas› terörizmin bafl hedefidir”, “Bat› uygar-

l›¤› tehlikededir” ve tüm yerkürede uluslararas› te-

rörizme karfl› mücadele yürütmek için ABD dünya-

n›n her yerine gitmelidir, düflman› vurmal›d›r.

ABD’nin uluslararas› terörizme ve iblise karfl› savafl-

mas› ve baflar›l› olmas› için de, ABD’nin içeride ve

d›flar›da her türlü imkan ve arac› özgürce kullan-

mas› laz›md›r. Emperyal ›rkç›l›k askeri bir dille ko-

nuflmaya faflizmi meflrulaflt›r›p kurumsallaflt›rmaya

girifliyordu. ABD’de baflta Patriot Yasas› (Yurttafll›k

Yasas›) gelmek üzere pek çok savafl yasas› yap›ld›

ve buna ek bir dizi yasa, yeni güvenlik stratejisinin

özü ve ruhuna uygun bir biçimde faflistlefltirildi.

‹mparatorluk, s›k› bir güvenlik rejimiyle yöne-

tilmeye baflland›. 11 Eylül sonras›nda ABD’deki

Müslümanlar iç düflman ilan edildi. ‹ç düflmana

karfl› ›rkç› faflist önlemler duraksamaks›z›n devreye

sokuldu. D›flar›daki ve içerideki tehdit s›ralamas›-

n›n bafl›na ‹slam halklar› yerlefltirildi. Bu s›ralama,

Medeniyetler Çat›flmas› tezinde ABD’ye meydan

okuyacak iki büyük medeniyet olarak iflaret edilen

‹slam ve Çin medeniyeti hedefleriyle birebir örtü-

flüyordu.

ABD’ye girifller s›k› bir yasal rejime ba¤land›.

Ortado¤u ve Asya’dan gelip ABD’ye girecek olanla-

ra potansiyel terörist/düflman muamelesi ola¤an bir

uygulama haline getirildi. Dünyada ABD muhalifi

olan ayd›nlar, siyasetçiler tehlikeli ve sak›ncal›, te-

röristlerle iflbirli¤i vs. ettikleri gerekçesiyle impara-

torlu¤un içerisine sokulmad›lar. Göçmenlere karfl›

yeni yasal ve pratik “önlemler” al›nd›. ABD, dünya-

daki tüm göç hareketlerini de denetlemeye ve de-

netim alt›na almaya yönelik pratik bir yönelime gir-

di. ‹mparatorlu¤un içinde Müslümanlar ve rejim

muhalifleri s›k› bir flekilde izlendi ve bask› alt›na
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* Ne var ki, toplama kamp›n›n yasal temeli, Prusya hukukunda var olan ve Schuftzhoft denilen kurumdur, sözcü¤ü
sözcü¤üne çevrili¤inde “önleyici gözetim” anlam›na gelen Schuftzhoft, Weimer Cumhuriyeti’nin 1919-1924 y›llar›
aras›nda yararland›¤› ve Nazi rejiminin miras ald›¤› istisna hali kurumundan baflka bir fley de¤ildir. Ama bu miras
büyük bir yenilik getirerek, bir baflka deyiflle anayasan›n bireysel özgürlü¤ü, toplant› özgürlü¤ünü vb. güvence
alt›na alan maddelerini ask›ya alarak, art›k geçersiz k›l›namayacak duruma gelir. Nazi rejiminde istisna hali, ola¤an
düzeyle bütünüyle örtüflür. Ancak bu yolla istisnan›n kural haline geldi¤i bir mekan olan toplama kamp› gibi bir
olguyu anlayabiliriz. (Yirminci Yüzy›l›n ‹ktidar Orjisi, Antoni Gnoli, Virgül Dergisi Ocak 2002, Say› 147 s. 17) 



al›nd›. Telefon, internet vs. yollarla Müslüman-

lar›n ve rejim muhaliflerinin izlenmesi, “önle-

yici gözetim” konsepti mucibince yasal hale

getirildi.

Biliyoruz. ABD, ›rkç›l›¤›n anavatanlar›ndan

biridir ve belki de en önde geleni say›lmakta-

d›r. ABD kuruluflunda kolonyalizm, soyk›r›m,

›rkç›l›k ve göç temel pratiklerdir. ABD daha

kuruluflu s›ras›nda ›rk ayr›mc›l›¤›n› kurumsal-

laflt›rm›fl ve bunu 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›na

de¤in yasal ve pratik olarak sürdüregelmifl bir

ülkedir.

Irkç› linç kurumu Klu Klux Klan ve

WASP(White Anglo Sakson Protestan) ideolo-

jisi ABD apartheidinin temel özellikleridir.

ABD’nin hem kurucusu, hem de hegemonik ide-

olojisi WASP ideolojidir. Beyaz Anglosakson Pro-

testan üstünlü¤ünü vaaz eden bu ideoloji, ABD’nin

resmi ideolojisinin özü ve çekirde¤idir.

Afganistan ve Irak iflgalleri Yeni Emperyal Irkç›-

l›k prati¤inin aç›k laboratuar›d›r. ‹mparatorlu¤un

›rkç›l›k ideolojisi, tüm karakteristikleriyle Afganis-

tan ve Irak iflgallerinde kendini resmetmektedir.

Bunu ilk örneklerini Irak’›n tarihsel- kültürel biri-

kiminin sistematik olarak yokedilmesinde görebili-

riz. Hat›rlanaca¤› gibi, özellikle iflgal sald›r›s›n›n ilk

zamanlar›nda tarihi de¤er tafl›yan yap›lar›n yerle bir

edilmesi, müzelerin ya¤malanmas›, üniversite ö¤re-

tim üyelerinin peflpefle katledilmesi, vb. sald›r›lar

yo¤un biçimde sürdürülmüfltü. Binlerce y›l›n biri-

kimlerine dönük bu ›rkç› yokedicilik,  halklar›

köklerinden koparmak, belleksizlefltirmek ve gele-

ceksizlik duygusu yaratmak için seçilmifl çok bi-

linçli bir uygulamayd›.

Ayn› amaçl› ikinci bir boyut, müslüman halkla-

r›n dinsel-kültürel kutsall›klar›(özellikle cinsel ya-

flam al›flkanl›klar› burada önemli bir yer tutuyor),

ulusal ve insani de¤erler sisteminin sistematik afla-

¤›lanmas›na dayal› ›rkç› stratejinin, çok çarp›c›

yöntem ve biçimlerle sürdürülmekte olufludur.

Bunlar›n en sars›c› örneklerinden biri olan Ebu Ga-

rip iflkencehanesinden yans›yan foto¤raflar, dünya

halklar›n›n emperyal ›rkç›l›k gerçe¤iyle yüzleflmesi

bak›m›ndan mükemmel bir rol oynam›flt›r. Ebu

Garip iflkencehanesi, emperyalist sömürgecili¤in

bir halk›n direncini k›rmak için ne kadar ‘ince ve

derin’ düflünebildi¤ini, ›rkç› üstünlük ideolojisinin

nas›l kural tan›maz bir insani y›k›m politikas› infla

etti¤ini bütün ç›plakl›¤›yla bir kez daha gözler önü-

ne sermifltir. Görülmüfltür ki, ‘kurtar›c›lar’, ‘kurtar-

d›klar›n›’ önce insanl›ktan ç›kar›p sonra ‘uygar’lafl-

t›r›yorlar! ‹nsanl›ktan ç›karma; yani bir halk›n onur

duygular›n› i¤difl ede ede direnme gücünü k›rma,

kimliksizlefltirme ve de¤ersizlefltirme. Uygarlaflt›r-

ma; yani bir halk› köpek sadakatiyle e¤itmeye al›fl-

t›rd›ktan sonra ona de¤er verme ve ödüllendirme!

Ebu Garib’in, Amerikan Özel Harp okullar›nda bu

ifl için özel olarak yetifltirilmifl ‘uygar’lafllaflt›r›c› ifl-

kenceci, sorgucu ve istihbaratc›yla  doldurulmufl

olmas› bundand›r.   

Emperyal ›rkç›l›¤›n kendi suretinde bir dünya

yaratma amac› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ‹slam, ‘çeki

düzen verilmesi’ gereken öncelikli ideolojik-kültü-

rel alanlardan biri olmaktad›r. Çünkü baflta Orta-

do¤u olmak üzere, müslüman halklar›n emperya-

lizm ve sömürgecilik karfl›t› direniflinin tarihsel ve

toplumsal arka plan›nda ‹slam inan›fl›ndan besle-

nen de¤erler sisteminin de güçlü bir radikal dina-

mi¤i vard›r. Emperyalistler bilmektedirler ki, bu

dinamik kurutulmad›kça imparatorluklar›n› tehtid

eden savaflç›lar ve savafllar üretmeye devam ede-

cektir. ‹mparatorluk ideologlar›n›n ‹slam’a müda-

hale edilmesi gerekti¤ini bu denli aç›ktan dile geti-

rebilme fütursuzlu¤u bundand›r. Afganistan ve

Irak iflgali bu bak›mdan da tam bir laboratuar ol-

mufltur. Sömürge ordusu askerlerinin Kur’an sayfa-

lar›n› tuvalet ka¤›d› olarak kullanmalar›ndan, esir-

lere Kuran’›n üzerine ifletmek ve küfrettirmekten

tutal›m da, aç›k hristiyanl›k misyonerli¤ine soyu-

nup tanklar›n üzerine ‹ncil’den ayetler yaz›larak

operasyonlara ç›k›lmas› gibi  rezalet boyutuna va-

ran uygulamalar, bu fütursuzlu¤un yanl›zca birkaç

görünümüdür. Bu fütursuzluk, imparatorluk ide-

olojisinin ‹slam’dan da r›za alma genel amac›yla pa-

radoksluk arzediyor görünebilir. Çünkü ilan edil-

di¤i gibi as›l istenen müslüman halklar dünyas›nda
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‘Il›ml› ‹slam’ kültürünün

yerlefltirilmesidir. Yani, anti

emperyalist radikal dina-

miklerinden kopar›lm›fl, yü-

zünü kapitalist kültürünün

burjuva de¤erler sistemine

dönmüfl Amerikan ‹s-

lam’›n›n yerlefltirilmesidir.

Ancak yukar›da da  vurgula-

d›¤›m›z gibi, önce halklar›n

de¤erler sistemini soysuzlafl-

t›rmak, sonra ‘uygar’laflt›r-

mak gerekiyor. Onlar da bu-

nu yapmaya çal›fl›yorlar.

Il›ml› ‹slam yaratma amaçlar›n›n ‘soylu’lu¤uyla,

kulland›klar› araç ve yöntemlerin soysuzlu¤u ara-

s›nda biçimsel bir paradoks olufluyorsa da bunun

onlar› pek de ilgilendirmiyor besbelli.

‹flkence, katliam, soyk›r›m, temerküz kamplar›

ve uygarl›k de¤erlerinin (tarih-kültür) yok edilme-

si prati¤inde imparatorlu¤un ideolojisi demagoji,

yalan ve “hakl› gerekçeler” argüman›yla emperyal

›rkç› bir ifllev oynamaktad›r. “Uluslararas› teröriz-

me karfl› savafl”, “diktatörlerden kurtarma”, “de-

mokratiklefltirme”, “Ortado¤u’yu özgürlefltirme”,

“kad›nlar› özgürlefltirme”, “insan haklar›” vs. kav-

ramlar› yeni emperyal ›rkç›l›k taraf›ndan sürekli

tekrarlanmaktad›r. Demagoji ve yalanla iflgaller, sö-

mürgelefltirmeler meflru k›l›nmaya çal›fl›lmaktad›r.
Bush’un 11 Eylül sonras› “haçl› seferi” lafz›yla

Bat› toplumlar›ndaki gizli ve aç›k kültürel ›rkç›l›k
damar›na ve bilinç alt›na seslenifli, Yeni Emperyal
Irkç›l›¤›n siyasal ve toplumsal kapsama alan›n› da
göstermektedir. Keza Irak’›n iflgal karar›n›n al›nd›-

¤› Azor Adalar› zirvesinin 4.
Haçl› seferlerinin de kararlar›-
n›n al›nd›¤› mekan olmas›,
emperyal ›rkç›l›¤›n ideolojik
hegemonya savafl›nda sembol-
lere ve bilinç alt›na de¤in et-
kinleflti¤ini aç›klamaktad›r.
Öte yandan 11 Eylül’ün ard›n-
dan “Hepimiz Amerikal›y›z”
slogan›yla Bat› toplumlar›nda
örgütlenen tav›r, dosdo¤ru ‹s-
lam medeniyetini düflman he-
def imas›n› tafl›yordu. ABD, 11
Eylül sald›r›s›n›, ABD flahs›nda

tüm Bat› kapitalizmine yöneltilmifl bir sald›r› ve Ba-
t› uygarl›¤›na aç›lm›fl savafl olarak lanse etti. Böyle-
ce emperyal Bat›n›n deste¤ini arkalamaya çal›flt›.
Sürekli Bat›n›n ortak de¤erlerine vurgu yapan im-
paratorlu¤un sözcüleri, emperyal ›rkç›l›¤›n etkinli-
¤ini büyütmek istemektedirler. SSCB ve Do¤u Blo-
kuna karfl› emperyalist kamp› birlefltiren ABD,
dünya imparatorlu¤u stratejisinde Medeniyetler
Çat›flmas› teziyle ve reel politika olarak dayatt›¤›
“uluslararas› terörizm tehdidi” konseptiyle ‹slam’a
karfl› yürüttü¤ü sömürgeci savaflta ayn› güçleri ken-
di savafl arabas›na koflmaya çal›flmaktad›r.

Emperyalist Bat› toplumlar›nda da emperyal

›rkç›l›k geliflmekte ve etkinleflmektedir. Emperyal

Irkç›l›k, Bat›daki di¤er ›rkç›l›k biçimlerinin bir

flemsiyesi olmaktad›r. Kültürel ›rkç›l›k, oryantalizm

vs. biçimleri ve boyutuyla Bat› toplumlar›na içkin

bulunan Emperyal Irkç›l›k, dünyan›n yeniden di-

zayn edilmesi ve paylafl›m süreçlerinde faaliyete

geçen bir yanarda¤ olmaktad›r. Irkç›l›k yanarda¤›

dünyay› Pompei gibi tehdit etmektedir.■
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Bugün ABD’nin tafl›y›c›l›¤›n›
yapt›¤› Yeni Emperyal Irkç›l›k,

yine WASP merkezli bir ideolo-
jidir. ABD’nin Yeni Emperyal
Irkç›l›¤› dünyaya, ABD yaflam

tarz›n› ve Bat› de¤erlerini –H›ris-
tiyanl›k, Bat› kültürü, kapitalizm-

tafl›may›, dayatmay› ve kendi
suretinde dünyay› yeniden yarat-

may› ifade etmektedir.



20. yüzy›l sonu, ABD emperyalizmi için dünya

egemenli¤inin görece elveriflli koflullar›n› yaratt›.

Varflova Pakt›’n›n çözülmesi, Almanya, Fransa,

Rusya gibi emperyalist rakiplerinin ABD ile ciddi

bir paylafl›m mücadelesine giriflecek güce sahip ol-

mamas›, dünya ezilen halklar›n›n devrimci-ilerici

hareketlerinin parçal› ve öncüden yoksun oluflu,

ABD’nin emperyalist egemenlik çaba ve iste¤ini

güçlendiren etkenler oldu. Dahas› so¤uk savafl›n

bir numaral› galibi olman›n bilinci ile dünyan›n

yeniden paylafl›m›n›, dünyan›n siyasal haritas›n›n

çizimini belirlemek istiyordu.

Bu yeni koflullarda ABD emperyalizminin Orta-

do¤u’dan Asya önlerine, Balkanlar’dan Kafkasya’ya

kadar sömürgelefltirme sald›r›s› sürüyor. Dünya

enerji kaynaklar›n›n topland›¤› bölgede, ABD em-

peryalizmi, askeri iflgallerden klasik yeni sömürge-

lefltirmeye ve Kafkaslar’da gördü¤ümüz flekli ile,

sivil darbelere dayanarak iflbirlikçi iktidarlar kur-

maya kadar uzanan yeni-eski birçok biçimi kulla-

narak ilerliyor.

Her ne kadar emperyalist sald›r›, bölge halkla-

r›n›n direnifli ve emperyalist rakiplerinin karfl› ta-

v›rlar› ile sekteye u¤rasa da, ABD’nin bölgede üs-

tünlü¤ü ele geçirmesini engelleyecek düzeye vara-

m›yor. Bu görece uygun koflullarda ABD emperya-

listleri, gezegenin paylafl›lmaz egemenli¤ini ele ge-

çirme stratejileri gelifltiriyor.

Uzun bir dönemdir ABD’ye, Avrasya Stratejisi

olarak ifade edilen emperyalist plan›n “Avrasya’y›

kontrol eden, gezegeni de kontrol eder” bak›fl aç›-

s› yön veriyor. Nihai hedefi, bölgenin enerji kay-

naklar› üzerinde tam bir egemenlik kurmak olan

emperyalist plan›n baflar›s›; genel olarak bölgenin

güç dengelerinin, özel olarak da bölge ülkelerinin

rejimlerinin ve bu ülke halklar›n›n toplumsal-kül-

türel yap›s›n›n yeniden düzenlenmesi-yap›land›r›l-

mas›n› koflulland›r›yor.

Bölgeyi düzenlemenin kapsam› flöyle özetlene-

bilir: Birincisi; bölgede emperyalist rakipleri geri-

letmek, etkisizlefltirmek, bölge ülkelerinde iflbir-

likçi rejimler kurmak. ‹kincisi; bölgedeki ilerici-
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Amerikan Güdümlü Sivil Darbeler
– Cemile ‹pek –

Himayeci sömürgecili¤e geçiflin bir yolu



devrimci ve her türden radikal alternatifi yenilgiye

u¤ratmak. Ve üçüncüsü, bölge halklar›n›n ABD

karfl›t› e¤ilimlerini körükleyen ideolojik/kültürel

dokuyu de¤ifltirmek. (Il›ml› ‹slam projesi, eski

SSCB ülkelerinde Bat›’n›n tüketimci kültürünün

gelifltirilmesi). Kültürel dokunun de¤ifltirilmesi is-

te¤i, ABD emperyalizminin bölgede uzun süre kal-

ma çabalar›n› göstermektedir. Sadece yönetimlerin

ABD yanl›s› olmas›, pazar için elveriflli koflullar›

yaratmaya yetmiyor. Bu yüzden bölge halklar›n›n

ABD düflmanl›¤›n› besleyen ideolojik/kültürel ya-

p›s›n›n de¤ifltirilmesi, emperyalist planda önemli

bir yere oturtulmufltur.

George Soros gibi spekülatörler de bu sivil dar-

belere büyük mali kaynaklar hasrediyorlar. Spekü-

latif sermayenin önünü açan politik düzenlemeleri

parayla sat›n al›yorlar. Her türlü ulusal korumac›-

l›¤›n, devlet kapitalizmi politikalar›n›n geriletilme-

siyle oluflan alanda ya¤malar›n› daha “özgürce”

gerçeklefltiriyorlar. Bu bak›mdan “kadife devrim-

ler”, spekülatif sermayenin darbeleri olarak da gö-

rülebilir ve okunabilir. 

ABD’nin bölgenin bütünündeki hedeflerinin

detayl› analizi yaz›m›z›n bafll› bafl›na konusu de¤il.

Ancak ABD emperyalizminin her bir ülkeye müda-

halesi analiz edilirken, her hamlenin arkas›nda

ekonomik ç›kar ön koflulu arayan indirgemeci

analiz yönteminin yanl›fll›¤›na de¤inmekte yarar

görüyoruz. Emperyalizmin bölge plan›n›n nihai

olarak; enerji kaynaklar›n› denetlemek oldu¤u s›r

de¤il. Ancak bu hedefe ulafl›ncaya kadar müdaha-

leye u¤rayan her ülkenin, kazan›lan her mevzinin

ekonomik amaçlarla ele geçirildi¤ini düflünmek,

politik perspektif bak›m›ndan yan›lt›c› olmaktad›r.

Bu yüzden ABD’nin; bölgede, tek tek mevzilerin

kazan›lmas›yla daha çok somut askeri, politik ve

kültürel amaçlar güttü¤ü görülmelidir. Aç›k ki,

ABD’nin bölgedeki nihai ekonomik ç›karlar›na

ulaflmas›; askeri, politik ve kültürel baflar›lar›na s›-

k›ca ba¤l›d›r.

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn  yyeennii  ssöömmüürrggeelleeflflttiirrmmee  
yyöönntteemmii:: SSiivviill  ddaarrbbeelleerr

ABD’nin strateji üretme bürolar›/laboratuarla-

r›nda detayland›r›lan “kadife devrim”, ilk olarak

2000’de S›rbistan’da denendi ve baflar›ya ulaflt›.

Bugün Kafkasya’da ve eski SSCB ülkelerinde cesa-

retle uygulanmas›n›n nedeni, S›rbistan’daki baflar›

m›d›r bilinmez ama, aç›k ki bu ülkelerin toplum-

sal/siyasal koflullar›n›n bu tip müdahalelere uy-

gunlu¤u konusunda yeterli analiz ve çal›flmalar

ABD stratejistleri taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu uygun

koflullara de¤inmeden önce, S›rbistan’dan baflla-

yan ve en sonuncusu K›rg›zistan’da yaflanan ‘dev-

rim’ maskeli ABD güdümlü sivil darbelere bir göz

atal›m.

‹‹llkk  öörrnneekk  SS››rrbbiissttaann

1991’de ‘sosyalist’ sisteme son verdi¤ini ilan

eden Yugoslavya Federasyonu, bu süreçten sonra

emperyalist paylafl›m›n hedefi oldu. Önce Federas-

yon’da yer alan farkl› uluslardan halklar, emperya-

list k›flk›rtmalarla birbirine düflürüldü, ulusal bo-

¤azlaflmalar›n içine itildiler. Oluflturulan ortam ve

iç savafl bahane edilerek, uluslararas› emperyalist

güçlerin müdahalesinin koflullar› haz›rland›. Bal-

kanlar’daki iç savafl ve emperyalist sald›r›da onbin-

lerce insan öldü, yine onbinlercesi göç etmek zo-

runda kald›. S›rbistan’a emperyalist müdahalenin

bahanesi Miloseviç’ti. ‘Büyük S›rbistan’ u¤runa

Kosova’ya savafl açan S›rp burjuvazisinin temsilci-

si Miloseviç, ABD müdahalesinin hedef tahtas›na

oturtuldu. Haftalarca süren NATO bombard›man›

sonras›nda, S›rp milliyetçileri teslim oldular. Bun-

dan sonra Kosova’ya (kurtarma bahanesi) ile 42

bin BM askeri yerlefltirildi. Kosova’ya karfl› savafl›

durduran Miloseviç, uluslararas› alanda yaln›zlafl-

t›r›lmaktan kurtulamad›. Savafl›n tahribatlar›, eko-

nomik çöküfl ve yoksullaflma, halk›n yönetime

karfl› tepki ve öfke biriktirmesine neden oldu. ABD

bu zemin üzerinden, “kitle muhalefeti”ni gelifltir-

menin yöntemlerini devreye soktu.

Miloseviç, Yugoslavya’da güven tazelemek ve

kitlelerin deste¤i ile iktidar›n› güçlendirmek için;

24 Eylül 2000’de seçim yapmak üzere karar ald›.

ABD emperyalistleri, S›rp Demokratik Muhalefe-

ti’ni (DOS’u) örgütledi. Sivil toplum örgütle-

ri(STÖ), kitlelerin diktatörlü¤e karfl› ‘demokratik’

mücadelesi için canla baflla çal›flmaya giriflti. Bu

STÖ’lerin en bilineni, Soros’un Aç›k Toplum Ens-

titüsü’dür. ABD’nin Belgrat Büyükelçisi Richard

Miles, muhalefetin organizasyonuyla bizzat ilgile-

nir. ABD’nin aday› Vojislav Kostuniça’d›r. Ulusla-

raras› emperyalistler, Kostuniça’ya destek verdik-

lerini ilan ederler. Henüz seçimler yap›lmadan,

Miloseviç’in seçimlere hile kar›flt›rabilece¤i propa-

gandas› yap›l›r. 24 Eylül akflam›, henüz seçim so-

nuçlar› belirsizken, Miloseviç’in hile yaparak se-

çimleri kazanaca¤› uluslararas› medya arac›l›¤›yla

yay›l›r. Miloseviç, bu atmosferin bask›s› alt›nda,
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çekine çekine de olsa seçimleri kazand›¤›n› ilan

eder. Ancak 27 Eylül’de ikinci tur seçimlere gidi-

lece¤ini ilan eder. DOS bir kriz ‘merkezi kurar’ ve

sivil itaatsizlik ça¤r›s› yapar. Bu ça¤r› üzerine 7 bin

500 maden iflçisi greve gider. Y›¤›nsal protestolar

artar. ABD’nin aday› Kostuniça’n›n grev ça¤r›s›n›n

ard›ndan, halk parlamentoyu iflgal eder. Ayn› za-

manda TV ve radyoevi ele geçirilir, Clinton canl›

yay›na ba¤lan›r. ‘Ülkelerini isteyen S›rplar’ ad›na

mesaj yay›nlan›r. ‘Devrim’in ABD’ye maliyeti 40

milyon dolard›r! S›rbistan’daki ‘devrim’den 10 ay

sonra, Belarus (Beyaz Rusya) da benzer bir girifli-

me sahne olur. Devlet Baflkan› Lukaçenko, çok ön-

ceden, 1997’de Soros Vakf›’n›n Minsk’teki temsil-

cili¤ini kapatm›fl ve yöneticilerini ülkeden ç›kar-

m›flt›r. Bu tedbir, ABD güdümlü sivil darbenin Be-

yaz Rusya’da baflar›ya ulaflmas›n› engeller.

GGüürrcciissttaann’’ddaa  ‘‘GGüüll’’  ddaarrbbeessii
ABD’nin Kafkaslardaki hedefleri bak›m›ndan

özgün bir konumda olan (askeri, siyasi ve ekono-

mik) Gürcistan, bölgede art arda gelen ‘devrim’le-

rin ilk örne¤i oldu. ABD’nin daha önceden Gürcis-

tan’da konumland›r›lm›fl askeri üsleri mevcuttu.

Gürcistan ayn› zamanda, Rus nüfuzunun oldu¤u

ülkelerden biridir. Rusya’ya karfl› inisiyatifi tüm-

den ele geçirme iste¤i ABD’ye, Gürcistan’da bir si-

vil darbe tezgahlatt›rd›. Rusya ile bir süre yürütü-

len emperyalist kap›flma, ABD’nin zaferi ile sonuç-

lanm›flt›, flimdilik.

Gürcistan, 11 y›ld›r Rusya Federasyonu’ndan

ayr›lm›fl ‘ba¤›ms›z’ ülkelerden biridir. Asl›nda tüm

bu sürede bölgedeki emperyalist paylafl›m dalafl›

nedeniyle müdahaleden kurtulamam›fl, iflbirlikçi

yönetimleri arac›l›¤› ile ülke, emperyalistlerin as-

keri üssü haline getirilmifltir. (Hem ABD, hem Rus

askeri üsleri ayn› anda Gürcistan’da uzun süre ko-

numland›r›lm›flt›r). Gelinen nokta, Kafkaslar’›n

ABD’nin bugünkü ç›karlar›na en uygun hale geti-

rilmesi çerçevesinde sivil darbe organizatörleri bu-

raya da el atar. Bu organizatörlerden biri Richard

Miles’tir. Bu süreçte Tiflis’te görevlidir. (Ne tesa-

düf!) ABD, Eduard fievardnadze’ye karfl› Mihail Sa-

akaflvili’yi destekler. Nihayetinde fievardnadze es-

ki Sovyet bürokrasisinden gelmektedir. 1991 geri-

ci olaylar›nda Yeltsin gibi o da baflat bir rol oyna-

m›fl olsa da, bugünkü Rus-yandafl› pozisyonu,

ABD’nin onu devirme giriflimlerine neden olmufl-

tur.

Soros Vakf›, Freedom House gibi

STÖ’leri büyük çabalar›n›n sonuçla-

r›n› görmek için ifl bafl›ndayd›.

Kmara (Yeter) ad›nda örgütün bü-

tün flehirlerde kurulmas›, örgütlen-

mesi sa¤lan›r. Rustavi2 adl› TV ka-

nal›, muhalefeti destekleyecek bi-

çimde yap›land›r›l›r. Bunun  yan›n-

da, Saakaflvili ve yandafllar› bir ön-

ceki yaz yine Soros Vakf› taraf›ndan

Belgrat’a götürülerek e¤itilirler.

2003 Ekim ay›nda seçimler yap›l›r.

Seçimlerde fievardnadze’yi destekle-

yen partilerin önde oldu¤u aç›kla-

n›nca, gözlemcilerini seçimleri izle-

meye gönderen Avrupa Güvenlik ve

‹flbirli¤i Teflkilat›(AG‹T), seçimlerde

usulsüzlük yap›ld›¤›n› aç›klar. Ame-

rikan Global Strateji Grup, ülke ça-

p›nda sand›k ç›k›fl anketleri yapar, sonuçlar› aç›k-

lar. fiaakaflvili önderli¤indeki Ulusal Parti

%20,8’lik oranla birinci, fievardnadze’nin Yeni

Gürcistan Partisi %12,9’luk destekle ikinci s›rada-

d›r. “Halk›n soka¤a dökülmesi” ve Baflkanl›k Sara-

y›’n› iflgal etmesiyle, içte ve uluslararas› alanda yal-

n›zlaflan fievardnadze istifa eder. 2004’te Saakaflvi-

li art›k devlet baflkan›d›r.

UUkkrraayynnaa’’ddaa  ddaarrbbeenniinn  rreennggii  ‘‘ttuurruunnccuu’’
Her ne kadar seçimler darbeler için en uygun

an olarak belirlense de, ABD kaynakl› STÖ’ler çok

daha öncesinden ifl bafl›ndad›r. Ukrayna’da da So-

ros Vakf› ve Soros’un Aç›k Toplum Enstitüsü yo-
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¤un bir faaliyet yürütür. Baflta Kiev olmak üzere

gençlik örgütü kurulur ve tüm flehirlere yay›l›r.

S›rbistan’da ad› Otpor (Direnifl) olan gençlik ör-

gütlenmesinin, Ukrayna’da ad› Pora’d›r ve Otpor

üyelerince e¤itimden geçirilirler. 21 Kas›m 2004’te

yap›lan seçimlerin Rus yanl›s› olarak bilinen Vik-

tor Yanokoviç’in kazand›¤› ilan edilir. ABD yanl›s›

Yuflçenko taraftarlar› soka¤a dökülür. Uluslararas›

emperyalist kurulufllar seçimlerde hile oldu¤unu

ilan eder ve yine uluslararas› emperyalist yetkililer

seçim sonuçlar›n› kabul etmeyeceklerini aç›klarlar.

Kiev’de halk kitlesel protestolara giriflir. Ard›ndan

parlamento (Turuncu giysili ve ellerinde güller

olan insanlarca) kuflat›l›r. Yüksek mahkeme ve ad›

yolsuzlu¤a kar›flm›fl Devlet Baflkan› Kuçma, seçim-

lerde usulsüzlük oldu¤unu onaylar. 26 Aral›k’ta

yeniden yap›lan seçimlerle Viktor Yuflçenko’nun

zaferi ilan edilir. Gerçekte zafer ABD’nindir!

KK››rrgg››zziissttaann’’ddaa  hhaallkk  ööffkkeessii  AABBDD’’yyee  
yyeeddeekklleennddii

Orta Asya ülkelerinden biri olan K›rg›zistan,

SSCB’nin da¤›lmas› ile federasyondan ayr›ld›. K›r-

g›zistan halk›, Akayev’in baflkanl›k yapt›¤› sürede

ekonomik-politik bask› ve sömürü alt›nda yaflad›.

Ukrayna’daki ‘Lale Devrimi’nden k›sa süre önce

Soros bir konuflmas›nda, “Orta Asya ülkeleri de

Ukrayna ve Gürcistan örneklerini izleyerek de¤ifl-

melidir” biçiminde bir de¤erlendirme yapt›. Aka-

yev’in buna karfl›, “K›rg›zistan’da asla bir kadife

devrim olmayacak” demesinin ard›ndan çok geç-

meden,  ABD güdümlü sivil darbe ile alafla¤› edil-

di.

Befl milyon nüfuslu K›rg›zistan’da Freedom Ho-

use, NDI (National Democratic Institute), IRI (In-

ternational Republican Institute), meflhur Aç›k

Toplum Enstitüsü 1990’lar›n ortalar›ndan itibaren

halk aras›nda çeflitli projeler örgütlemeye baflla-

m›fllar›d›. Özellikle gençlik çal›flmas›na özel bir

a¤›rl›k veriliyordu. “Kel Kel” gençlik örgütü, sade-

ce gençlik içinde çal›flmak üzere kurulmufltu. Bun-

lar d›fl›nda halk›n içinde kad›n, yönetim, ekoloji,

demokratikleflme, sa¤l›k, HIV yay›l›m›, yozlaflma

vb. sorunlar›na karfl› projeler gelifltirilip uygulan›-

yordu.

K›rg›zistan’› Asya’n›n ‹sviçre’si yapaca¤› vaadiy-

le ifle bafllayan Akayev, ülke zenginliklerini kendi-

ne ve yandafllar›na ak›t›r. 2000’e gelindi¤inde Aka-

yev, kitlelerin nezdinde oldukça y›pranm›fl ve tefl-

hir olmufltu. Geçen sürede iktidar›n› koruyabil-

mek için daha fazla bask›ya baflvurdu. Ekonomik

olarak giderek yoksullaflan ve politik bask›lardan

bunalan halk›n, her geçen gün öfkesi art›yordu.

2005 seçimlerinde Akayev aday olmayaca¤›n›

aç›klad› ancak, parlamento seçimlerine muhalifle-

rin girmesini engelledi, kendi yak›nlar›n› (o¤lu ve

k›z›) ve yandafllar›n› parlamentoya doldurdu.

Mart ay›nda, seçim sonuçlar›na karfl› gösteriler

k›sa sürede ülkenin her yan›na yay›ld›. Kitlelerin

soka¤a dökülmesinde, emperyalistlerin kuruluflla-

r› olan STÖ’lerin pay›n› tahmin etmek art›k güç

de¤il. Ülkenin dört bir yan›ndan y›¤›nlar baflkente
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geldi. 21 Mart’ta Biflkek’te

yap›lan küçük bir gösteri, er-

tesi gün büyük kitlesel bir

protestoya dönüfltü. Bu gös-

teri sonras›nda, binlerce gös-

terici Baflkanl›k Saray›’n› ele

geçirdi. Ard›ndan Akayev ül-

keden kaçmak zorunda kal-

d›. Kurmanbek Bakiyev,

ABD’nin yeni hizmetçisi ola-

rak baflkanl›¤a getirildi. 

K›rg›zistan’daki sivil dar-

be, di¤erlerinden k›smen

farkl› olarak, bir seçim düzle-

minde gerçekleflmedi. Bura-

da “bald›r› ç›plaklar›n”, ülke-

nin ezilenlerinin öfke ve aya-

¤a kalk›fl› belli bir rol oynad›.

Ancak ezilenlere ait bir siyasi oda¤›n bulunmad›¤›

koflullarda, örgütsüz y›¤›nlar ABD’nin siyasal ham-

lesine yedeklendiler.

ÖÖzzbbeekkiissttaann:: AABBDD  kkaarrflfl››tt››  oolluunnccaa  ‘‘ddeevvrriimm’’
ddee¤¤iill  ‘‘tteerröörr’’

Tüm bunlar›n ard›ndan Özbekistan’›n Andican

kentinde de halk hareketlenmeye ve hükümete

karfl› aya¤a kalkmaya bafllad›¤›nda zihinlerde “ye-

ni bir kadife darbesi mi?” sorusu uyand›. Ancak bu

kez hareketin rengi siyasal ‹slamc›, hedefi ise Ame-

rikan egemenli¤i idi. Böyle oldu¤u için de, ABD ta-

raf›ndan “devrim” olarak de¤il, y›k›c› bir isyan ve

terör hareketi olarak görüldü ve yorumland›. An-

dican bölgesini ele geçiren kitlelerin hareketi, dev-

let terörü ile bast›r›ld›. Türk burjuva devletinin

verdi¤i polis araçlar› da bu katliamda kullan›ld›.

ABD, resmi belgelerinde “otoriter bir polis devleti”

olarak niteledi¤i Özbekistan egemen s›n›flar›n›n

bu katliam›n› esasen görmezlikten geldi. Beylik k›-

nama aç›klamalar›yla yetindi. Özbekistan’daki

ayaklanma ABD emperyalizmi için iki ucunu da

tutamad›¤› bir de¤nek gibiydi adeta. Ne Moskova

yanl›s› ‘diktatör/despot’ Kerimov iktidar›n›n arka-

s›nda durabiliyordu, ne de ona karfl› ayaklanan

güçlerin aç›k ABD karfl›t› ‹slamc› kimli¤iyle uzlafl-

ma olanaklar› vard›. Ne var ki, s›n›f ç›karlar›n›n

kat› mant›¤› emperyalist ABD burjuvazisine do¤ru

yolu da gösteriyordu: kendi kontrolünde olmayan

bir halk ayaklanmas›n›n, kendi kontrolünde olma-

sa da  gerici bir iktidar  taraf›ndan kanla bast›r›l-

mas› her durumda iyidir!

Yoksullu¤un halk› bu-

naltt›¤› bu Orta Asya kentin-

de, halk›n düzene yönelik

tepkisi siyasal ‹slamc› bir bi-

çime bürünüyordu. Hemen

her aileden bir kiflinin “‹s-

lamc›” oldu¤u gerekçesiyle

tutuklu bulundu¤u Andi-

can’da, ayaklanma “‹slamc›

kökten dinci” olmakla suçla-

nan 23 kiflinin davas›n›n ar-

d›ndan patlak verdi. Ayn› ge-

ce silahl› bir grup cezaevini

basarak 2 bin siyasi tutsa¤›

özgürlü¤üne kavuflturdu.

Eylemler ertesi gün tüm ken-

te yay›ld›. Kent merkezinde

50 bin kiflilik büyük bir kitle topland›. Çat›lardan

atefl açan polis kitle k›y›m›na giriflti. ‹syanc›lar An-

dican’› ele geçirdilerse de devletin karfl› sald›r›s›y-

la ezildiler. Kazakistan ve Tacikistan s›n›rlar›n› ka-

patarak katliamda Kerimov’un iflini kolaylaflt›rd›-

lar.

HHaallkkllaarr  kkeennddiinnee  aaiitt  bbiirr  iirraaddee  
ggeelliiflflttiirreennee  ddee¤¤iinn……

Görüldü¤ü gibi yaflananlar dünya halklar›na

“halk devrimi” diye yutturulmaya çal›fl›lan, ama

gerçekte ABD’nin strateji laboratuarlar›nda haz›r-

lanan ve spekülatör Soros eliyle uygulanan sivil

darbelerden baflka bir fley de¤ildir. Ortada devrim

falan yoktur! Kitlelerin e¤ilimi örgütlenmifl ve yine

onlar›n gücüne dayanarak hizmette kusur eden es-

ki hükümetler devrilmifl, yerine ABD yanl›s› iflbir-

likçi hükümetler getirilmifltir. Böylece ABD’nin sö-

mürgelefltirme planlar›na mevzi kazand›r›lm›flt›r.

Hatta daha tam olarak ifade etmek gerekirse, ABD

güdümlü sivil darbeler, himayeci sömürgecili¤in

kuruluflunun temel bir yolu olarak ön plana ç›kt›.

“Uygulanan yöntemin temel felsefesi Gene

Sharp’a dayanmakta. ‘fiiddet ‹çermeyen Hareketin

Politikas›’ ve ‘Diktatörlükten Demokrasiye’ adl› ki-

taplar›n yazar› Sharp’a göre; iktidar monolitiktir ve

diktatörün kredisi azald›kça, ona itaatsizlik edecek

olan bürokratlar›n ve güvenlik güçlerinin say›s› da

artar. Bu kitle, kritik bir seviyeye ulaflt›¤›nda ise

diktatör iktidar› kaybeder. Muhalif güçler iflte bu

anlay›fla uygun bir program uygulamal›d›rlar.”*
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Yaflananlar dünya halklar›na
“halk devrimi” diye yutturulmaya
çal›fl›lan, ama gerçekte ABD’nin

strateji laboratuarlar›nda
haz›rlanan ve spekülatör Soros

eliyle uygulanan sivil darbelerden
baflka bir fley de¤ildir. Ortada
devrim falan yoktur! Kitlelerin

e¤ilimi örgütlenmifl ve yine onlar›n
gücüne dayanarak hizmette kusur
eden eski hükümetler devrilmifl,

yerine ABD yanl›s› iflbirlikçi
hükümetler getirilmifltir. 



ABD patentli “devrim”lerin

siyaset felsefesinin özeti bun-

dan ibarettir.

Halk içinde planl› ve ka-

s›tl› bir örgütlenme faaliyeti

yürütülür. Gençlik örgütleri-

nin kurulmas›, hedef kitle

olarak gençlerin seçilmesi et-

kin bir taktiktir. Psikolojik

argümanlar –örne¤in devrim

sözcü¤ünün Sovyet halklar›-

n›n bilincindeki yeri– özenle

seçilmifltir. K›z›l bir devrim

yerine; turuncu, kadife, gül

ya da lâle devrimi isimleri ise,

sosyalist gelenekle herhangi

bir güncel ba¤›n oluflmas›n›

engellemek için tercih edil-

mifltir. Semboller yine kitle

psikolojisi hesaplan›p –örne-

¤in, turuncu giysiler, gül– ek-

sik edilmemifltir. Sembol, birlefltirici bir araçt›r;

ortakl›k duygusunu, ayn› amaca kilitlenmeyi pe-

kifltirir. Anketler, karars›z kitleleri yönlendirmenin

güçlü araçlar›ndand›r.  

Y›¤›nlar›n hoflnutsuzluklar›, tepki ve öfkeleri,

ABD ve spekülatif sermaye gruplar› taraf›ndan ku-

rulan STK’lar arac›l›¤›yla yedeklenmekte ve yön-

lendirilmekte, sivil darbelerin vurucu gücüne dö-

nüfltürülmektedir.

Soyut ve s›n›flar üstü bir demokrasinin yücel-

tilmesi, Amerikan güdümlü darbelerin ideolojisi

olmaktad›r. Burjuva demokrasisinin yüceltilmesi,

günümüz emperyalist küreselleflme sald›r›s›n›n te-

mel bir arac› olmaktad›r. Demokrasinin idealize

edilmesi, kapitalizmin toplumsal eflitsizlik ve ada-

letsizliklerinin ve tabii ki emperyalist ya¤ma ve ta-

lan›n üstünü örtmekte kullan›lmaktad›r. Fakat di-

¤er yandan bu sivil darbeler, bu ülkelerdeki poli-

tik özgürlü¤ün düzeyinde anlaml› hiçbir de¤iflime

yol açmamaktad›r. 

Sivil darbelerle devrimleri ay›ran en temel, ti-

pik ve karakteristik özellik, ABD güdümlü darbe-

lerde halklar›n, emekçilerin kendilerine ait bir ira-

desinin olmamas›d›r. Gerçekten burjuva medya-

n›n “devrim” olarak niteledi¤i bu sivil darbelerden

hiçbirisi, kitlelerin toplumsal talep ve istemleri yö-

nünde z›rn›k kadar bir mesafe kat etmelerini sa¤-

lamamaktad›r. Tersine y›¤›nlar, ABD emperyaliz-

minin, yerli sermayenin ve egemen s›n›f›n belli bir

kanad›n›n iradesini temsil

eden bir seçene¤e yedeklen-

mekte, bu iradeye ve onlar›n

ç›karlar›na tabi k›l›nmakta-

d›r. ABD ve iflbirlikçisi ser-

maye kanad›, y›¤›nlar› kulla-

narak politik iktidara darbe

yapmakta, kendi iktidar›n›

kurumlaflt›rmaktad›r.

Di¤er yandan halk hare-

ketini ilerleten, sermayenin

sald›r›lar›na karfl› emekçile-

rin mevzi kazanmas›n› sa¤la-

yan, neoliberal hükümetleri

deviren 2001 Arjantin, 2003

Ekim Bolivya, 2000 ve 2005

Ekvador gibi ayaklanmalar›

ise tabii ki ABD taraf›ndan

“devrim” olarak nitelenme-

mektedir. Ukrayna’da, S›r-

bistan’da vb. hükümetler

devrildi¤inde “devrim”, Arjantin’de, Ekvador’da

hükümetler devrildi¤inde “kayg› verici geliflme”

olarak adland›r›lmaktad›r.  Gerçekte sadece hükü-

metleri devirmekle yetinen bu ayaklanmalar tabii

ki birer devrim de¤ildir, ama kadife darbelere k›-

yasla daha belirgin toplumsal kazan›m ve ilerleme-

leri ifade ederler. Gerçek bir halk devriminin üze-

rinde cereyan edece¤i politik zemini haz›rlay›c› rol

oynam›fllard›r. Ancak ABD ve onun güdümündeki

bas›n taraf›ndan birer tehdit olarak görülmüfller-

dir.

Sivil darbe örgütlenmesi, Venezüella’da da

ABD’ci “muhalefet” üzerinden yap›lmaya çal›fl›l-

m›fl, ancak örgütlü halk gerçe¤ine çarparak bozgu-

na u¤ram›flt›r. “Kadife” darbelerin yafland›¤› ülke-

lerin belirgin bir özelli¤i de emekçi halk y›¤›nlar›-

n›n, kendi ba¤›ms›z talep ve ç›karlar› etraf›nda ör-

gütlenememifl olmas›d›r. Bu örgütsüz y›¤›n, burju-

va muhalefet odaklar›ndan birisi etraf›nda soka¤a

dökülmekte ve Amerikan ç›karlar› için “de¤iflim”in

arac› haline getirilmektedir.

Öyleyse gerçek bir halk devrimi ile ABD gü-

dümlü sivil darbeler, taban tabana z›t iki olgudur.

ABD’nin himayeci sömürgecilik program›, sa-

dece aç›k askeri iflgalin söz konusu oldu¤u Afga-

nistan, Irak, Haiti, Bosna-Hersek, Kosova gibi ül-

kelerde de¤il, sivil darbelerin söz konusu oldu¤u

ülkelerde de yürürlüktedir. Gerçi, Irak’ta da ABD,

askeri harekattan önce sivil bir darbe seçene¤ine
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Soyut ve s›n›flar üstü bir
demokrasinin yüceltilmesi,

Amerikan güdümlü darbelerin
ideolojisi olmaktad›r. Burjuva
demokrasisinin yüceltilmesi,

günümüz emperyalist
küreselleflme sald›r›s›n›n temel bir
arac› olmaktad›r. Demokrasinin
idealize edilmesi, kapitalizmin

toplumsal eflitsizlik ve adaletsizlik-
lerinin ve tabii ki emperyalist

ya¤ma ve talan›n üstünü örtmekte
kullan›lmaktad›r. Fakat di¤er yan-

dan bu sivil darbeler, bu ülkel-
erdeki politik özgürlü¤ün

düzeyinde anlaml› hiçbir de¤iflime
yol açmamaktad›r. 



uzun zaman oynad›. Hatta denilebilir ki, 1991

Körfez Savafl›’ndan sonraki hesab›, Saddam’›n sivil

bir darbeyle devrilmesiydi. Ancak 10 y›l› aflk›n ab-

lukaya ra¤men içte bu amac›na uygun bir taban

yaratamad›. ABD, sivil darbelerle iktidar› kendine

ba¤lad›¤› ülkelerde ekonomiyi üst kurullarla

IMF’nin dolays›z yönetimine sokuyor. Devlet ayg›-

t›n› ve kurumlar›n› kendi ç›karlar› için yeniden

düzenliyor. Petrol ve baflkaca do¤al kaynaklar›n›

kendi flirketlerinin ya¤mas›na sunuyor. ABD ‘de-

mokrasisi’ himayeci sömürgecili¤in di¤er ad› olu-

yor.

Bu emperyalist program›n yön verdi¤i sivil dar-

belerin dikkat çeken yanlar›ndan biri, eski Sovyet

Bloku ülkelerinde kolayca gerçeklefltirilmesidir.

Bu durum, iki faktörle aç›klanabilir: Birincisi; çö-

zülen bloktan ayr›lan ülkelerin devlet yap›lar› ba-

k›m›ndan henüz oluflumunun ilk evresinde olma-

s›, güçlü kapitalist devlet bürokrasisi ve burjuvazi-

nin bu tip d›fl müdahalelere karfl› koyacak yetkin-

li¤e eriflememifl olmas›d›r.

Klasik kapitalist devletlerde görünenin aksine,

bu ülkelerde d›fl müdahaleler karfl›s›nda ordu ve

bürokrasi adeta sessiz kalm›flt›r. (Ya da ordu ve

bürokrasi ABD taraf›ndan ayart›lm›flt›r!) Görece

daha köklü kapitalist devlet gelenekleri olan ülke-

lerde –Suriye, ‹ran gibi– ABD sivil darbelerinin na-

s›l bir fliddetle karfl›land›¤› düflünüldü¤ünde söz

konusu ‘devrim’lerin yafland›¤› ülkelerin devlet ya-

p›s› daha iyi anlafl›lacakt›r. Eski iktidar ayg›t›n›n

da¤›t›ld›¤›, ancak yeni bir iktidar ayg›t›n›n henüz

yeni yeni kurumlaflmakta, olgunlaflmakta oldu¤u

eski SSCB ülkeleri, bu sivil darbeleri engelleyecek

yetenek ve uluslar ars› destekten yoksundur.

‹kinci faktör; bölge halklar›n›n ekonomik, poli-

tik koflullar›d›r. Sonsuz f›rsatlar hayaliyle eski re-

vizyonist yönetimleri deviren halk, yoksulluk ve

politik bask›lar nedeniyle bunalm›flt›r. Kapitaliz-

min f›rsatlar›ndan yaln›zca küçük bir az›nl›k ve

onlar›n temsilcisi olan yönetimler faydalanm›flt›r.

Ülkenin yeni burjuvalar›n›n varolan zenginlikleri

açgözlülükle iç etmesi, halk›n yönetimlere karfl›

büyük öfke biriktirmelerine neden olmufltur. ABD

emperyalistleri, bu toplumsal/siyasal koflullarda si-

vil darbeleri yapabilmenin olanaklar›n› haz›r bula-

bilmifllerdir.

Ancak di¤er yandan, bu co¤rafyada 1989/90

gerici olaylar›ndan 15 y›l sonra ortaya ç›kan tablo,

kapitalizmin emekçi insanl›¤›n hiçbir temel soru-

nuna çare bulamayaca¤›n› belirgin biçimde ortaya

koymaktad›r. Do¤u Avrupa ve eski SSCB halklar›-

n› “demokrasi”, “refah”, “bolluk”, “tüketim olanak-

lar›” gibi kavramlar›n yalanc› büyüsüyle cezbeden

emperyalizm, bu halklara gerçekte yoksulluk, aç-

l›k, iflsizlik, mafyatik-despotik iktidarlar ve politik

özgürlüklerin gasp›ndan baflka bir fley vermemifl-

tir. “Komünist dünya”ya karfl› “hür dünya” sloga-

n›yla kendi gerici varl›¤›n› y›¤›nlar›n bilincinde

meflrulaflt›ran emperyalizmin gerçekte yaln›zca sö-

mürü “hürriyeti”ni getirebilece¤i tart›flmas›z bi-

çimde ortaya ç›km›flt›r.

1989-90 olaylar› bugünkü kadife darbelerin

önceli say›labilir. O gün de y›¤›nlar›n revizyonist

yönetimlerden hoflnutsuzluklar› Bat› emperyaliz-

minin müdahalesi ve yönlendirmesiyle karfl›dev-

rimci bir y›¤›n hareketine dönüfltürülmüfltü. Bu

co¤rafyada ortaya ç›kan yeni devletlerde Ameri-

kanc› de¤iflimler de bu yöntemin daha yetkin ve

örgütlü tarzda uygulanmas›yla sa¤lanmaktad›r.

Soros’un STÖ’lere fon ak›tarak çeflitli ülkelere mü-

dahale etme siyasetinin 1980’lerde Macaristan

Halk Cumhuriyeti’nin kültür hayat›na müdahale

ile bafllad›¤›n› an›msamakta fayda var.  

Tüm bu uygun toplumsal, siyasal koflullarda

ABD, emperyalist program›n›, eski Sovyet halklar›-

n› yo¤un bir manipülasyon ve dezenformasyona

tabi tutarak uygulam›flt›r. Bafltakiler diktatör, yeni

seçilecek olanlar ‘demokrat’t›r. Kitleler bu dikta-

törlerden kurtulup ‘demokrasi’ ve ‘refaha’ ulafla-

caklard›r. Yap›lanlar, ABD’nin bölge ç›karlar›na

hizmet de¤il, ‘devrim’dir. Soros, asalak bir spekü-

latör de¤il, Bakunin gibi bir ‘devrimcidir’ vb...** 

Baflta vurgulad›¤›m›z gibi, ABD emperyalizmi-

nin bölgede egemenlik çabalar›, gücünü ayn› za-

manda ezilenlerin s›n›rl› ve parçal› direniflinden,

öncülerinden yoksun oluflundan al›yor. Tüm gü-

cüne ra¤men, bölgemizdeki emperyalist iflgal, el-

bette planland›¤› kadar sorunsuz ilerlemeyecektir.

Kald› ki gerçek yaflam, laboratuarlarda haz›rlanan

emperyalist programlar› bofla ç›karacak kadar can-

l›d›r. Irak halk›n›n direnifli, ABD’li haydutlar›n

planlar›n› flimdiden bozmufltur. Eski Sovyet halk-

lar› da, çok geçmeden sivil darbelerin ipli¤ini

pazara ç›karacakt›r. Emperyalizmin yalan ve

manipülasyon yoluyla zehirledi¤i y›¤›n bilincinin,

gerçeklerin sars›c› etkisiyle y›¤›nlar›n kendine ait

bir iradeyi gelifltirmeye yönelmesi kaç›n›lmaz-

d›r.■
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demir parmakl›klar
ortak düfller

– Mukaddes Erdo¤du Çelik –

“Yafl ortalamam›z 23 civar›ndayd›.
Dünyan›n belki de en kararl› kad›n di-

renifllerinden biriydi, Metris’teki. Biz
y›llarca birbirimizi unutmad›k, çünkü

biz çok önemli bir gelecek vaadini
paylaflt›k. Demir parmakl›klardan bak-

t›¤›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 du-

varlarda görür, çok inan›rd›k.”

Birçok Hayat Yaflad›k: 13

GGiizzeemmllii  GGüünneeyyddoo¤¤uu  AAssyyaa

Norveç’te yaflayan Kürt gazeteci ve yazar Roni Alasor,
seyahatname format›ndaki bu kitab›nda, baflta Vietnam

olmak üzere Laos, Kamboçya, Tayland, Singapur ve
Endonezya’ya yapt›¤› gezi izlenimlerini anlat›yor.

Bu kitapta, gizemli topraklarda yaflayan halklar›n, tarihi,
siyasi, ekonomik, sosyal gerçeklikleri, kültürel zenginlik-

leri, yöresel desenlere bezenmifl halklar mozai¤i ve
kardeflli¤i, emperyalist sömürgeci iflgal ve isyanlar,

iflbirlikçi ihanet ve kahramanl›klar, düflürülme ve
düflkünleflme, do¤al güzellikler ak›c› bir dil, duru bir

üslup ve çarp›c› örneklerle anlat›l›yor.

Seyahatname:1



Ocak 2004’te Avrupa’n›n 17 ülkesinden 19 parti

Berlin’de bir araya gelerek, “Avrupa Sol Partisi”ni

(Party of the Europen Left- EL) oluflturma karar›n›

verdiler. Bu partilerin bir k›sm›n›n yer almad›¤› 8-9

May›s 2004’te Roma’da yap›lan kongreyle, 15 kuru-

cu partinin kat›l›m›yla AS (EL) ilan edildi, kongrede

AS’nin tüzü¤ü de oluflturuldu. Kongre ile “Avrupa

Solu” (AS) kurucu üyeleri kendilerini, “Avrupa Birli-

¤i’ne üye ve aday ülkelerin... sosyalist, komünist, k›-

z›l-yeflil ve di¤er demokratik partileri” olarak sundu-

lar.

Berlin toplant›s›n›n yap›ld›¤› bina, 1918 y›l›nda

Karl Liebknecht ve Rosa Luksemburg’un önderli¤in-

de, Kautskist Alman Sosyal Demokrat Partisi içinde-

ki Spartakistler grubunun buradan koparak Alman-

ya Komünist Partisi’ni kurduklar› tarihi Prusya Mec-

lis binas›yd›. AS’nin kurulufl karar›n›n al›nd›¤› top-

lant›n›n “tarihi konferans” olarak nitelenmesi, meka-

n›n tarihsel sembolik anlam› ile birlikte ele al›nd›-

¤›nda bir “kayg› ve tereddüt” havas› da yaym›flt›.

“Hay›r, hay›r; yeni bir Komintern, yeni bir otoriter

ya da merkezci bir kadro örgütü kurulmuyor bura-

da” aç›klamas› ve May›s ay›nda Roma’daki kongrede

haz›rlanan tüzükle birlikte “gönüller rahatlad›.” AS

“aç›k bir projedir”, Avrupa sol partilerinin bir birli¤i

de¤il, “esnek, merkezi olmayan ortakl›¤›d›r.” “Her

AS üyesinin veya siyasi örgütünün kendi ülkesiyle il-

gili alaca¤› kararlar, yapaca¤› tercihler, kesinlikle

ulusal partilerin tasarrufundad›r.”

AS kurucular›; baz›lar› iktidarda, baz›lar› koalis-

yon orta¤›, baz›lar› parlamento d›fl› siyaseti temel al›-

yor; AB’yi onaylamayanlardan, “Avrupai Enternasyo-

nale” önem veren; adlar› sol, sosyalist, komünist, sol

yefliller vb. olan; siyaset tarz›, çizgisi, program›,

amaç-ilke-hedefleri birbirinden farkl› partilerden

olufluyor. Bir o kadar daha farkl› çizgide partiler göz-

lemci; yine bir o kadar› da davetli durumda, ça¤r›ya

icabet etmeleri bekleniyor. Bunca farkl› e¤ilim, siya-

sal mevzi ve anlay›fl sahibi “ortaklar”dan oluflan AS,

irade ve eylem birli¤ini nas›l sa¤layacak? Ba¤lay›c›

mekanizmalar› reddeden, gevflek ve merkezi iradesi

olmayan yap›lanma Avrupai “çok renklili¤i”, hetero-
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Avrupa Sol Partisi
– Hamit Çetin –

“Brüksel Merkezi”nde yeni bir odak



jen bileflimi nas›l bir arada tutacak? Bu sorular›n ya-

n›t› yoktur. “Farkl›l›klar› ve ayr›l›klar› inkar etmeye-

ce¤iz, aksine bunlar› verimli bir yönde de¤erlendire-

ce¤iz” aç›klamas› ve “tüm dönüflümcü sol güçlerle

iflbirli¤ini” amaçlamak, en iyimser ifadeyle temenni

olarak bile bir anlam ve de¤er tafl›maz.

‘Avrupa Solu’ (AS), “neoliberal politikalar›yla bir-

likte mali egemenlik gruplar›n›n kesin reddi ve kapi-

talizme alternatif gelifltirme”, “neoliberal politikalara,

savafla ve askerileflmeye karfl›” durma, “insanlara

dünyan›n bir eflya olmad›¤›, bar›fl›n, demokrasinin,

sürdürülebilirli¤in ve dayan›flman›n mümkün oldu-

¤u bir dünyan›n cesareti ve güveni”nin verilmesi te-

melinde bir araya gelme karar› alm›fl. Siyasal prog-

ram da denilebilecek bu önermelerin en ileri nokta-

s›n›n, kapitalizmin “insanc›llaflt›r›lmas›” ile s›n›rl› ol-

du¤u aç›kt›r herhalde?!

“Kapitalizme alternatif gelifltirme” söyleminin ke-

limenin gerçek anlam›nda iktisadi, siyasi ve toplum-

sal aç›dan bir alternatif olarak kullan›lmad›¤›, bile-

flenlerinin birkaç›n›n yaln›zca adlar›nda geçen sosya-

lizm talep ve hedefine program ve tüzükte kavram-

sal olarak dahi yer verilmeyiflinden anlafl›lmaktad›r.

AS’nin amaçlar›n›n baz›lar›na gelince... 

“Partilerin, üyelerinin ve sempatizanlar›n›n top-

lumculuk, özgürlükçülük, çevrecilik, bar›flç›l›k gibi

demokratik ve ilerici düflüncelerini ve eylemlerini

gelifltirmeyi ve bu nedenle günümüz kapitalizmine

üstün gelmek ve toplumlar› dönüfltürmek için ge-

rekli olan, partilerin özgürlükçü, demokratik, bar›fl-

ç›, toplumsal, çevreci ve sürdürülebilir politikalar›

gelifltirici eylemlerini desteklemek;

“Var olan kapitalist iliflkilerin üstesinden gelebil-

me mücadelesinde demokratik yollar› kullanmak;

“Her seviyede partilerin ve örgütlerin iflbirli¤ini

sa¤lamlaflt›rmak;

“Bizim de¤erlerimize ve amaçlar›m›za uygun bir

Avrupal› Kimli¤i gelifltirmeyi aktif bir flekilde destek-

leyecek ‘Avrupa halkla iliflkiler çal›flmas›’ yapmak”

vb. biçiminde özetlenebilir. Bu tablodan ortaya ç›-

kan, AS’nin uluslararas› tarzda örgütlenen bir parti

de¤il, dernek ya da sendika konfederasyonu benzeri

a¤›rl›kl› olarak koordinasyona dayal› bir yap›lanma

oldu¤udur. “Toplumun dönüfltürülmesi” (nas›l bir

topluma dönüfltürülecek?), “kapitalizme üstün gel-

mek” (kim ve ne ad›na, hangi alternatif sistemle üs-

tün gelinecek?) bunlar bofl kubbede hofl sedad›r.

“Avrupal› kimli¤i gelifltirmek”: AS’nin üstlendi¤i rol

budur! Klasik sömürgeci Avrupa döneminden kapi-

talist-emperyalist Avrupa’ya uzanan, “uygarl›¤›”,

“medeniyeti”, “ça¤dafll›¤›”, “refah›”, “bilimsel-tekno-

lojik geliflmeyi”, “evrensel de¤erleri”, “evrensel hu-

kuku”, “entegrasyonu”, “modernizmi” vb. vb. temsil

eden bir Avrupac›l›k!

Homojen bir kültüre, gelenek yap›s›na, toplum-

sal-siyasal yap›ya sahip olmayan bir Avrupa gerçe¤i

karfl›s›nda AS bugün, AB arac›l›¤›yla 18-19. yüzy›l

Avrupa burjuva devrimleri, ayd›nlanma ve moder-

nizm sonucu ortaya ç›kan kavramlar etraf›nda, Av-

rupa iflçi ve emekçilerini Avrupa burjuvazisine; peri-

ferideki halklar› Avrupa emperyalizmine yedekleme

hedefiyle hareket ediyor. 

(ÖDP’nin özellikle Ocak 2005’te gerçeklefltirdi¤i

4. Kongresi’nde alm›fl oldu¤u kararlar›n, AS’nin

program, ilke, amaç ve hedefleriyle benzerli¤i tesa-

düf de¤ildir. Henüz AS’de gözlemci statüsünde olan

ÖDP, söylem ve formülasyon düzeyinde dahi tek

yumurta ikizi benzerli¤inde oldu¤unu göstermekte

ve bu çerçevede AS’ye kat›lma kararl›l›¤›n› ortaya

koymaktad›r. Bundan böyle AS için söylenecekler,

eksiksiz olarak ÖDP için de geçerlidir.)

AS’nin bir araya gelifl gerekçeleri ve amaç ortakl›-

¤›n›n (buna program demekte zorlan›yoruz) hareket

sahas› ve siyasi muhatab› kim ve neresidir?

“Avrupa Solu’nun merkezi Brüksel’dir!”... 

Tek bafl›na bu adresin aç›klay›c› oldu¤u yan›tlara

bir kaç›n› daha ekleyelim: AS, “Avrupa çap›nda refe-

randuma ve seçimlere haz›rlanmada iflbirli¤ini”

amaçlar, “di¤er Avrupa organlar›ndaki ve a¤lar›nda-

ki Sol’un parlamenter gruplar›yla yak›n iflbirli¤i için

çabalar”, “Avrupa Parlamentosu seçimleri için dik-

katli bir flekilde yol gösterir...” Aç›kça ifade edildi¤i

gibi AS, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birli¤i pa-

ralelinde bir siyaset çizgisi izleyecektir. AS bir “Avru-

pa Birli¤i Partisi” ve Avrupa Birlikçi bir partidir!

Ocak 2004’teki kurulufl kararlar›n›n en önemli

maddesi de, Haziran 2004’teki Avrupa Parlamento-

su seçimlerinden önce kurulufl kongresinin yap›la-

rak, seçime kat›lma koflulunun yerine getirilmesiydi.

8-9 May›s’ta alelacele kongrenin yap›lmas›n›n nede-

ni buydu. Nitekim AS, “kongre bir sonraki Avrupa

Parlamentosu seçimlerinden en az alt› ay önce top-

lanmal›d›r” karar›n› tüzük hükmü haline getirerek,

hangi platformda siyaset yürütece¤ini belirginlefltir-

mifltir. 

AS, finansman sorununu nas›l çözecektir? “AS,

kendisini üyelik aidatlar›, katk›lar, kamu yard›mla-

r›yla finanse eder!” Kamu yard›mlar›n›n, katk›lar›n

kayna¤› az çok bilinmektedir. Türkiye’de de hevesli-

lerinin giderek yay›ld›¤› “proje siyasetçili¤i ve fon av-
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c›l›¤›”n›n fikir babalar›, Avrupa’n›n çürümüfl-yozlafl-

m›fl siyaset esnaf›d›r. Bir tür rüflvet ve sat›n alma yön-

temi, siyasetin paraya ba¤›ml› hale getirilerek her tür

muhalif çizginin merkeze çekilerek terbiye edilmesi-

nin arac›d›r fon karfl›l›¤› siyaset ve projelerin finanse

edilmesi. Soros’a ba¤l› vak›flar arac›l›¤›yla bu sözde

“kamu yard›mlar›n›n” ve “katk›lar›n›n” en ileri ör-

neklerinin önce Yugoslavya’n›n parçalanmas›nda,

sonra Gürcistan-Ukrayna-K›rg›zistan karfl› devrimci

sivil darbelerinin finansman›nda ne düzeyde rol oy-

nad›klar›n› dünya kamuoyu izledi. Bilinen ve ortaya

ç›kan finans kaynaklar›n›n, bilinmeyen-gizli tutulan-

lar›n buzda¤›n›n yaln›zca görünen k›sm› oldu¤unu

tahmin etmek zor de¤ildir. AS’nin de tüzükte görün-

meyen ama Avrupa Birli¤i bütçesinde yer verilen bir

kayna¤› daha vard›r. Baraj› geçerek Avrupa Parla-

mentosu’na girebilen, en az alt› ülkede temsil edilen

“Avrupa Partileri”ne toplam 8.2 milyon euro da¤›t›-

lacak. Bu da, AS bilefleni partiler aç›s›ndan parti ba-

fl›na düflecek 200 bin euro anlam›na geliyor.

AS’nin Avrupa Par-

lamentosu’nda merke-

ze oynamas› karfl›s›nda

bofl durmayan bir grup

daha vard›r: “Avrupa

Anti-Kapitalist Sol” (EAL). Geçmifli 2000’lerin bafl›-

na kadar uzanan, Avrupal› troçkist partilerin a¤›rl›k-

ta oldu¤u bir oluflumdur. Avrupa Birli¤i projesine

mesafeli olmakla birlikte, AS’yi dikkatle izlemekte,

Avrupa Parlamento maceras›ndaki ak›betine göre

haz›rl›k yapmaktad›r. Afla¤›da ele alaca¤›m›z gibi

EAL’in siyaset sahnesine ç›k›fl koflullar› da AS ile

esasta çak›flmaktad›r.

AAvvrruuppaa  ssooll  hhaarreekkeettii;;  iilleerriiccii  ttoopplluummssaall  
hhaarreekkeettlleerr  vvee  AASS’’nniinn  rroollüü

Son y›llar›n kitlesel hareketlerinin dinamikleri,

küreselleflme ve savafl karfl›t› hareket biçiminde ge-

liflti. Avrupa’da neoliberal sald›r›lara karfl› tek tek ül-

kelerden geliflen muhalefet hareketleri, ulusal ölçek-

te gerçekleflen sald›r›lara karfl› ç›karken, bu politika-

lar›n Avrupa emperyalizminin uluslararas› nitelikte

sald›r›lar›n›n parçalar› oldu¤u bilinciyle enternasyo-

nal kitle hareketlerine ayn› duyarl›l›kla kat›ld›lar. Yer

yer militan-radikal ö¤elerle de birleflen bu hareketler

lokal baz› kazan›mlar elde ederken, sald›r› dalgas›n›

komple geriletmeyi baflaramad›. Fransa’da küçük ve

orta ölçekli çiftçilerin direnifli, Yunanistan’da k›sa

aral›klarla gerçekleflen genel grevler, ‹talya’da yüz

binleri aflan emekçilerin protesto eylemleri k›smi ba-

z› kazan›mlarla sonuçlan›rken, Almanya’da Ajanda

2010 ve Hartz IV sald›r›lar›na karfl› gelifltirilen mü-

cadeleler Schröder hükümetine geri ad›m att›rmaya

yetmedi. (Ama Schröder ve partisi SPD’yi h›zla y›p-

ratt›, eyaletlerdeki geleneksel oy ço¤unluklar›n›n al-

t›n› oydu, üst üste al›nan eyalet seçim yenilgileriyle

erken genel seçim karar› almak zorunda kalan

Schröder ve SPD’nin sonbaharda gerçekleflmesi

muhtemel. Seçimlerde tekrar seçilmesine ise ihtimal

verilmiyor.) Fransa’da orta dereceli okullar›n paral›

hale getirilmesine karfl› onbinlerce ö¤rencinin günler

süren direnifli de iktidara geri ad›m att›rm›flt›. Savafl

karfl›t› hareketin Avrupa çap›nda yer yer yüzbinleri

aflan kat›l›mlarla mücadeleleri ‹talya ve ‹ngiltere’nin

ABD’nin yan›nda savafla dahil olarak Irak iflgaline or-

tak olmas›n› engelleyemedi, ama hareketin ‹spanya

bölü¤ünün en anlaml› kazan›m›, Irak iflgalinin suç

orta¤› Amerikanc› Aznar’› sand›kta cezaland›rmas›

ve iflgale suç ortakl›¤›na son verece¤i propagandas›

yapan sosyal demokrat Zapatero’nun seçilmesini

sa¤lamas›yd›.

Küreselleflme kar-

fl›tlar›n›n giderek ra-

dikalleflen muhalefeti

ise uluslararas› ser-

maye kurulufllar› ve baflta NATO olmak üzere savafl

organizasyonlar›na karfl› yürüttü¤ü mücadelelerle

toplant› organizasyonlar›n› kent merkezlerinden da¤

tesislerine sürmüfl, adeta tecrit etmifltir. Önemli bir

kararl›l›k, militanl›k, kitlesellik ve kendine güvenle

hareket eden söz konusu heterojen toplumsal hare-

ketler, DSF ve ASF tarz› organizasyonlarla da bir tür

yön aray›fl› sürecine girmifllerdir. Porto Allegre ile

bafllayan Dünya Sosyal Forumu (DSF), Mumbai di-

renifli ve sonuncusu 2004’te yine Porto Allegre’de

gerçeklefltirilen forumdaki tart›flmalar, yön aray›flla-

r›n›n adresini giderek somutlamakta ve “Baflka bir

dünya mümkün” aray›fl ve hedefinin sosyalizme

do¤ru e¤ilim göstermekte oldu¤unu ortaya koymak-

tad›r. Henüz belki giriflim düzeyinde ve dar bir ke-

simle s›n›rl› olmakla birlikte rüfleym halinde somut-

lu¤unun Avrupa Sosyal Forumu’na (ASF) da yans›-

mas› kaç›n›lmazd›. 

Avrupa Solu, geliflmekte olan yeni dalga hareket-

le birlikte kendisini yeniden tan›mlama ve siyasal-

ideolojik-örgütsel aç›dan yeniden konumlanma zo-

runlulu¤u ile yüz yüzedir. Avrupa genelinde yaban-

c› düflmanl›¤› temelinde görünüyor olsa bile, temeli-

nin iflsizli¤e, yoksullaflmaya, neoliberal sald›r› politi-

kalar›na dayal› derin bir hoflnutsuzluk ve öfkeden
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beslenen ›rkç› partilerin güçleniyor oluflu, genel top-

lumsal hareketin çift yönlü ilerleyiflinin bütünleflmifl

Avrupa propagandalar›n›n sonuna gelinmifltir. Ken-

disini sol, sosyalist, komünist, yeflil, demokrat vb.

olarak tan›mlayan parti, grup ve siyasal örgütlerin

Avrupa Sol Parti ve Avrupa Anti-Kapitalist Sol biçi-

minde yan yana geliflleri, yeni dönemde kendilerini

yeniden konumland›rma zorunlulu¤unun getirmifl

olduklar› çözümdür. 

“Feminizm ve cinsiyet demokrasisini” temel ilke-

leri olarak kabul etme karar› ve “çevrecilik”, AS’nin

hedef kitlesini geniflletme ve dönemin “çok renkli-

liklerini” de kapsama niyetini göstermektedir. Poli-

tik iddia manas›nda bir hegemonya amac›ndan bafl-

ka bir fley olmayan bu “genifllik”, k›ta Avrupa’s›nda

kendinden söz ettiren bütün toplumsal gündemlerin

muhatab› ve genifl bileflimiyle her ak›m, grup, e¤i-

lim, talep vb.nin yegane sözcüsü oldu¤u mesaj› ver-

mektedir.

AAvvrruuppaa  ssoossyyaall  ddeemmookkrraassiissii  vvee  AASS
1995-2005 aras› dönemde Avrupa ülkelerinde

sosyal demokrat partiler daha fazla söz sahibiydiler.

Bu ise onlara avantajdan çok dezavantaj getirdi. Zira

emperyalist sermayenin uluslararas› düzeyde neoli-

beral sald›rganl›klar›n›n yürütücüleri a¤›rl›kl› olarak

sosyal demokrat partiler oldu¤u için iflçi, emekçi,

çiftçi milyonlar nezdinde büyük bir itibar kaybetti-

ler. ‹flsizli¤in, yoksullaflman›n sorumlusu olarak ka-

bul edildiler. Öyle ki Avrupal› emekçilerin yüz y›ll›k

kazan›mlar›, son on y›lda önemli ölçüde ellerinden

al›nd›. Avrupal› emperyalist sermaye sosyal demok-

ratlar›n baflta sendikalar olmak üzere kitlelerle olan

yayg›n ba¤lar›n› tepe tepe kulland›. Avrupa sosyal

demokrasisi bu süreci, sonuçlar› yeni yeni ortaya

ç›kmaya bafllayan a¤›r tahribatlar pahas›na sürdürdü.

Sadece vurgulayarak geçelim, sosyal demokrasi-

nin baflka seçene¤i yoktu zaten, çünkü günümüz

emperyalist küreselleflme koflullar›, burjuva partile-

rin programlar›n› teklefltirmektedir. Hükümette

hangi parti olursa olsun, uluslararas› sermayenin ne-

oliberal program›n› uygulamak zorundad›r. Geçmi-

flin, sosyal devletin geniflletilmesi zemininde kitlele-

rin bilincini uyuflturan sosyal demokrat politikas›n›n

bugün zemini kalmam›flt›r.

Sonuç olarak bu süreç, geleneksel sosyal demok-

rat partilerin d›fl›ndaki her renkten sol partilere nes-

nel olarak yeni f›rsatlar getiriyor. AS bu olguyu, “21.

yüzy›l›n bafl›nda kapitalist toplumlardaki siyasal ve

ekonomik geliflmeler sol partilere, demokratik hare-

ketlere ve alternatif toplumsal güçlere ihtiyaç ve ola-

naklar yaratt›” diyerek tespit ediyordu. “Sosyal de-

mokrasinin ‘Üçüncü Yol’ konsepti Avrupa’da iflas et-

mifltir, çünkü bu geliflmenin karfl›s›na dikilememifl

ve böylelikle de asl›nda teflvik etmifltir. Bu durum,

yeni olanaklar sa¤lamaktad›r ve ayn› zamanda günü-

müz dünyas›n› de¤ifltirmek isteyen solun da sorum-

luluklar›n› art›rm›flt›r.”

Komintern tarz› bir örgüt kurmad›klar› aç›klama-

s›n› yapan PDS (Demokratik Sosyalizm Partisi-Al-

manya) yöneticilerinden W. Gehrcke, “‹kinci bir

Sosyalist Enternasyonal de kurulmuyor” diye ekleme

ihtiyac› duyuyordu. Türkiye’den CHP’nin de içinde

yer ald›¤› sosyal demokrat partilerin ifllevsiz, ruhsuz,

içeriksiz Sosyalist Enternasyonal’le aralar›na kal›n

bir çizgi çekmek isteyen Gehrcke, “Sosyalist Enter-

nasyonal, Willy Brandt ya da Olof Palme’nin gele-

neklerinden uzaklaflm›fl ve art›k neoliberalizmin bir

projesine dönüflmüfltür” diyordu. Siyaset boflluk ta-

n›mayaca¤›na göre, sosyal demokrasinin iflas› ile bo-

flalan politik alan› elbette AS dolduracakt›.

“Neoliberalizmin bir projesine” dönüflen Sosya-

list Enternasyonal bileflenleri Avrupa sosyal demok-

rat partilerinin itibar kayb›, y›pranma ve sayg›nl›k ve

inand›r›c›l›klar›n› yitirmeleriyle do¤an büyük bofl-

luk, ifltah kabart›c›d›r. AS’nin bütün söylem, kapsa-

y›c›l›k ve konumlanma siyaseti, uluslararas› sosyal

demokrasiye alternatif bir kuvvet olarak öne ç›kma

amac›na odaklanm›flt›r.

“Yeni sosyal hareketler” biçiminde tan›mlad›klar›

küreselleflme ve savafl karfl›t› hareket, neoliberal sal-

d›r›lara karfl› direnen her renkten siyasal-toplumsal,

ekonomik-demokratik muhteval› kitlesel hareketler-

den çevreci, feminist, antimilitarist vb. hareketlerin

“kapitalist toplumlar›n zorunlu dönüflüm politikas›-

na yeni güç” katt›¤›ndan hareketle AS, oynamas› ge-

reken/oynayaca¤› rolü de tarif ediyor. Görev flimdi

“alternatif, radikal, ekolojik ve feminist bir solun ya-

rat›lmas›d›r.” AS ile “yeni bir politik öznenin yarat›l-

mas›na çabal›yor”lar.

TTaarriihhttee  kköökk  aarraayy››flfl››
Avrupa sosyal demokrasisinin tarihi Marksizm’e

dayan›yor. Kautsky ile birlikte 2. Enternasyonal

oportünizmi, uluslararas› komünist hareket içinde

sosyal demokratlaflma yönünde ilk ve en büyük sap-

may› ifade eder. Sosyal demokrasinin Sosyalist En-

ternasyonal üzerinden uluslararas› komünist hareke-

te uzanan tarihi ba¤› ve tek tek sosyal demokrat par-

tilerin Marksist geçmiflleri, AS’yi de Avrupa’n›n anti-
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faflist mücadele ve devrimci tarihi ile illiyet ba¤› kur-

maya zorluyor. “Tarihsiz bir mekanda durmuyoruz”,

“Saflar›m›zda; faflizme karfl› mücadelenin, Resistan-

ce’nin, partizan hareketlerinin canl› tecrübesi var.

Düflünce tarihimizde; ayd›nlama, iflçi hareketi,

Marks ve Engels, Antonio Gramsci; ‹spanya Cumhu-

riyeti; Yunanistan’da darbeci albaylar›n, Portekiz’de

Salazar’›n, ‹spanya’da Franko’nun alafla¤› edilmesi

bulunmaktad›r.” PDS Baflkan› Bisky’nin Berlin Kon-

ferans›’nda yapt›¤› bu konuflma, toplumsal tarih ve

düflünce tarihi ile organik bir ba¤ kurma niyeti tafl›-

m›yor, sözünü etti¤i fleyler ona göre çoktan “tarih”

olmufltur. Bu yüzden “yeni bir alana ad›m at›yoruz

ve eski düflünce tarzlar›n› y›kmak durumunday›z”

diye de ekliyor. 

Bisky, ne yapmak istedi¤ini biliyor; düflünce tari-

hine ve toplumsal tarihe en az katk›s›n›n oldu¤u,

ama en onurlu kesitleri sosyal demokrasi ile boy öl-

çüflmek kast›yla seçiyor. Ama tarih baflka fleyler de

yaz›yor: Örne¤in Bisky’nin bafl›nda oldu¤u PDS’nin

tarihinde sosyalizme ihanet yaz›yor. Kapitalizme tes-

lim olma, Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin biri-

kim ve kazan›mlar›n› emperyalist Bat› Almanya’ya

alt›n bir tepsi içinde sunmufl olmak da Bisky’nin “si-

yasi tarihinde” kay›tl›d›r. Fransa Komünist Parti-

si’nin tarihinde de devrime ihanet yaz›yor. 2. Em-

peryalist Paylafl›m Savafl›’n›n en büyük yükünü tafl›-

yan, Hitler ordusuna karfl› direniflin yan›nda Frans›z,

‹talyan, Yunan burjuvazisinin Alman iflbirlikçili¤ine

karfl› da büyük yurtsever direnifl savafllar› veren bu

KP’ler, savafl sonunda iktidar› alma cüreti göstere-

meyerek, kendi burjuvalar›yla koalisyon iflbirli¤ine

gittiler. Bu iflbirli¤i ile yaln›zca ‹talya, Fransa, Yuna-

nistan devrimlerine de¤il, belki de tüm Avrupa’y›

kuflatacak k›ta devrimine ihanet ettiler. Evet, Bay

Bisky, “tarihsiz bir mekanda durmuyoruz” ve tarih

ihanetleri de yaz›yor. 

Tarihe yap›lan göndermelerin Avrupa burjuvazi-

sini kayg›land›rabilece¤inin de fark›nda olan Bisky,

bizim tarihi anlay›fl›m›zla, kendi tarih anlay›fllar› ara-

s›na kal›n bir çizgi çizmeyi ihmal etmiyor. “Komü-

nizm ad›na yap›lan hatalar, yanl›fll›klar ve ifllenen

suçlar” vard›r ve asla bunlar› tekrar etmeyeceklerdir!

Konferans›n sonunda yay›nlanan “manifesto”da “Av-

rupa’da alternatif, radikal, çevreci ve feminist bir sol

infla etmeyi”, ama bunu, “20. yüzy›ldaki geleneksel

yolu izlemeden” yapmay› esas ald›klar›n› yaz›yor.

20. yüzy›ldaki izlemeyecekleri geleneksel yol, “gü-

nümüz kapitalizminin alt edilmesi ve toplumlar›n

dönüflümü” için de geçerlidir. 

‹‹ddeeoolloojjiikk  kkiimmlliikkssiizzlliikk
‘Program olmayan program’ olarak kabul edilebi-

lecek “manifesto”da (Avrupa Solu Partisi’nin Kuru-

luflu ‹çin Berlin Ça¤r›s›), “Dünyada ve Avrupa’da sa-

vafllara, y›k›mlara, sosyal devletin tahrip edilmesine,

silahlanmaya ve pazar radikalli¤ine karfl› direnifl

güçleniyor. Avrupa solu baflka bir politikay› hedefle-

yen hareketlerin parças›d›r. Demokratik, sosyal, çev-

reci, feminist, bar›flç›; baflka bir dünyay›, baflka bir

Avrupa’y›, dayan›flman›n Avrupa’s›n› kurmak müm-

kündür” deniyor. “Kâr›n belirleyicili¤ini sorgulaya-

cak ve kapitalizmin egemenli¤ini aflaca¤›z. Baflka bir

yaflam, çal›flma, üretim ve paylafl›m kültürü istiyo-

ruz.” ‹steyen bu ifadelerin örtük olarak sosyalizmi

ça¤r›flt›rd›¤›n› düflünsün, gerçekte ise AS’yi olufltu-

ran yap›lar›n en temel sorunu ve zaaf›n› oportünist

ve demagojik yoldan örtme yöntemidir. 

13 Avrupa ülkesinden 15 partinin kat›l›m›yla

oluflan AS içinde 15 ayr› çizgi vard›r. Parti, irade ve

eylem birli¤i demektir. Bu da belli baz› temel-ilkesel

konularda uyum, örtüflme ve program ortakl›¤› an-

lam›na gelir. Genel olarak Avrupa solunda sosyalist

ideolojiden kaç›fl-ideolojiden uzak durma; ideolojik

parti fikrinden uzaklaflma olarak kabul ediliyor, sa-

vunuluyor. ‹deolojisizlik savunusunun da bir ide-

oloji oldu¤unun bilincinde olan bu yap›lar, esas›nda

sosyalist ideoloji ile aralar›na mesafe koyarken, libe-

ral burjuva ideolojilerine kap›lanmakta sak›nca gör-

müyorlar. “Manifesto”daki örtük ifadelerin nedeni

ise ideolojisizlik ideolojisinin her partide vücuda ge-

liflinin farkl›l›¤› nedeniyle; her tür burjuva, liberal

burjuva, reformist, revizyonist, antimarksist çizgiyi

en genel tan›m ve çerçevede buluflturma gayretidir.

Bu çizginin kitlelere yans›mas› ise çok renklilik ad›-

na kimliksizleflme, kapsama alan›n› geniflletme ad›-

na liberalizme eklemlenme, mücadele ve direnme

ad›na uzlaflma ve teslim olma, sonal anlamda kendi-

ne yabanc›laflma ve silahs›zlanmad›r.

UUlluussllaarraarraass››  ddeevvrriimmccii  vvee  kkoommüünniisstt  hhaarreekkeett  vvee
AASS  iillee  iilliiflflkkiilleerr

“Baflka bir dünya, baflka bir Avrupa” aray›fl› ve

mücadelesi 89-91 y›k›m›n›n ard›ndan, kalan molo-

zun temizlenmesiyle giderek netleflen ve artan bi-

çimde kendisini sosyalizm talep ve hedefinde so-

mutlamaktad›r. Avrupa’da da yayg›nlaflan, kitlesel

karakterli direnifl ve protestolar, uluslararas› nitelik-

li konferans, sempozyum vb. etkinlikler ve DSF,

ASF toplant›lar› sosyalizm ça¤r›lar›n›n yükselmesiy-

le bir yol ayr›m›na da yaklaflmaktad›r.
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Uluslararas› devrimci ve komünist hareketteki

toparlanma, politik bir güç olarak (total olarak ele

al›nd›¤›nda) bu ayr›flman›n bir taraf›n› oluflturacak-

t›r. Henüz bir ideolojik bas›nç unsuru haline gele-

memifl olmakla birlikte politik alanda konumlan›fl›y-

la sol, sosyal demokrat, reformist, troçkist, revizyo-

nist ak›mlar›, yan yana geldikleri uluslararas› organi-

zasyonlarda bask› alt›na alabilmektedir. Davet etme-

me, d›fllama, söz hakk› vermeme, temsiliyetini kabul

etmeme vb. tutumlar, bu devrimci bask›lanman›n

sonucudur. Sözünü etti¤imiz sosyalizm ve sosyali-

zan hareket d›fl› bu ak›mlar›n ‘ayn›lar ayn› yerde’ an-

lay›fl›na göre uluslararas› ittifak ve birliklere gitmele-

rine paralel olarak, uluslararas› devrimci ve komü-

nist harekette de bu yönlü aray›fl ve giriflimler baflla-

m›flt›r. 2004’te ‹talya’da yap›lan Anti-Emperyalist

Kamp toplant›s›, 2005’te Yunanistan’daki Balkan ül-

keleri komünist ve iflçi partileri konferans›, Lüb-

nan’da Arap ülkelerinden ilerici, devrimci partilerin

bölgesel toplant›s› vb. ile bir yandan uluslararas› ve

bölgesel politik geliflmeler karfl›s›nda ortak tutum

gelifltirme ve inisiyatif alma ad›mlar› at›l›rken, bir

yandan bölgesel koordinasyonlar, uluslararas› birlik-

ler oluflturma giriflimleri sürmektedir. Bu süreci,

ar›nma süreci olarak kabul etmek de mümkündür. 

AB’ye girme propagandalar›n›n yalanc› rüyas› ifl-

sizlik, yoksulluk girdab›ndaki ve geleceksizlik kayg›-

s›yla umutsuzlaflan ezilenlerde bir kurtulufl umudu

do¤urmaktad›r. Siyasal özgürlük, demokrasi ve ulu-

sal tam hak eflitli¤i özlemi de keza bir AB yanl›l›¤› ya-

ratmaktad›r. Bu koflullar alt›nda AB ve AP içerisinde,

üstelik kendilerini emekten yana, “dönüflümcü”, sol

gösteren parti ve birleflik organizasyonlar çekim gü-

cü oluflturabilirler. Ancak bunun abart›lmamas› ge-

rekti¤i de ÖDP örne¤ine bak›larak anlafl›l›r. Nesnel

bir olgu olarak göz önünde bulundurulmas› gereken

bu durum, siyasetin ve yaflam›n kurallar›n› belirle-

yen siyasal-ekonomik-toplumsal iliflkilerle yüz yüze

geldi¤inde gerçe¤in devrimci gücü karfl›s›nda çö-

zümsüzdür. 

“Dayan›flman›n Avrupa’s›”, “Eme¤in Avrupa’s›”

söylemleriyle Avrupa kapitalizminin liberal burjuva-

lar eliyle adil, insanc›l vb. gösterilmesine karfl›, Avru-

pa Birli¤i ve Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa em-

peryalist sermayesinin kurumsal çat›s› oldu¤unu an-

latmaya devam edece¤iz.

Avrupa Sol Partisi, Avrupa Anti-Kapitalist Solu,

Yefliller’in Avrupa Partisi’nden (henüz kurulmad›, ön

toplant›lar ve konferans aflamas›ndalar); Türkiye’den

TKP (EAL üyesi) ve ÖDP’ye yaymakta olduklar› libe-

ral reformculuk siyaseti ve her türlü burjuva, küçük

burjuva ve liberal tez ve ideolojilerine karfl› devrim

ve sosyalizm zemininde yükselerek karfl› koyaca-

¤›z.■
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Chavez kimdir? Venezüella’da, onun baflkanl›-

¤› alt›nda geçen son 6 y›lda ne yaflanm›flt›r? Bu so-

rular üzerinde, gerek Venezüella’da, gerekse de

dünyada üzerinde büyük bir tart›flma sürüyor.  

Venezüella’da onun ismi, toplumun bir kesi-

minde büyük bir nefret, k›zg›nl›k ve horgörüyle;

di¤er kesiminde ise ayn› büyüklükte bir sevgi,

sempati ve sayg›yla an›lmaktad›r.

Gazeteci Micheal Parenti’nin Venezüella seya-

hatinde uçakta karfl›laflt›¤› iyi giyimli, vars›l kad›-

na soracak olursan›z; Chavez, tek kelimeyle “Ber-

bat”t›r. O “bir yalanc›”d›r, “halk› kand›r›yor”, “ül-

keyi felakete sürüklüyor”. Bu bayan, bir moda ta-

sar›m firmas›n›n sahibidir. Parenti’nin, “Chavez

iflinizi nas›l etkiledi” sorusuna, “pek etkilemedi”

diye yan›t veriyor. Ama, bildi¤i baflka insanlar›n

ifllerinin zarar gördü¤ünü ekliyor.(1)

Baflkent Karakas’›n varofllar›ndan San Augus-

tin’den 40 yafl›nda bir ev emekçisi kad›na, Car-

men Guerrero’ya göre ise, Chavez yoksullar›n

baflkan›d›r. “Bu mahallede hepimiz Chavez’le bir-

likteyiz. Alt› aile d›fl›nda tümümüz.” Guerrero,

Chavez’in aktif destekçilerinden birisi. Hüküme-

tin mali deste¤iyle iflleyen “Misyon”larda, yani

sosyal programlarda komflular›yla birlikte aktif

olarak yer al›yorlar. Guerrero, bafl›ndan beri Cha-

vez’i destekledi¤ini, ama Nisan 2002’deki darbe-

ye kadar aktif olarak hareketin içinde yer almad›-

¤›n› belirtiyor. “Darbe oldu¤unda ya dahil olaca-

¤›m›z›, ya da herfleyi kaybedece¤imizi anlad›k” di-

yor.

Karakas’›n tarihten bugüne en devrimci ma-

hallesinde, 23 Ocak Mahallesi’nde; Simon Bolivar

Koordinasyonu’nun (CSB) bürosunda bir gazete-

ciyle röportaj yapan Juan Contreras ise baflka bir

tablo çiziyor. Röportaj› yapan gazetecinin deyifliy-

le, “baflka tipte bir Chavez’ci” o. Devrimci bir ör-

güt olan CSB’nin temsilcilerinden Contreras, eski

bir gerilla. Politik e¤itimini gençli¤inde kat›ld›¤›

gösteriler, polisle sokak çat›flmalar›, paramiliter-

lerle silahl› vuruflmalar içinde edinmifl. "Hareket-

leri yaratan Chavez de¤ildi –biz Chavez’i yaratt›k”
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diyor, “Bize çok büyük yard›mlar› oldu, ama bu

ülkede olanlar sadece Chavez’e atfedilemez.” 23

Ocak’›n baflka bir sakini ise, “Bu süreç halk› ono-

re etti, bize ne düflündü¤ümüzü utanmadan söy-

leme flans› verdi” diyor. 

Ülkenin en büyük özel bankalar›ndan birinin,

Venezüella Kredi Bankas›’n›n Baflkan› Oscar Gar-

cia Mendoza da tahmin edilebilece¤i üzere, Cha-

vez’i yerden yere vuruyor: “Bu hükümet tümüyle

yetersiz. Ne yapt›klar› hakk›nda hiçbir fikirleri

yok. Düflünebiliyor musunuz, Carlos Lanz adl› bir

komünisti, geçmiflte adam kaç›rm›fl eski bir terö-

risti, en büyük alüminyum flirketimiz olan Alca-

sa’n›n bafl›na getirdiler!” Garcia, Venezüella’n›n

2004’te yakalad›¤› yüzde 17’lik ekonomik büyü-

menin de petrol fiyatlar›ndan kaynaklanan bir ha-

yal oldu¤unu düflünüyor. Petrol gelirine dayal› bu

büyümenin ve petrol gelirlerinin sosyal program-

lara yat›r›lmas›n›n sürdürülemez oldu¤u fikrinde.

“Ne yap›yorlar tüm bu parayla? Yat›r›m yapm›-

yorlar. Hepsini yiyecek ve ilaca harc›yorlar. Petrol

geliri düfltü¤ü anda bu oyun da bitecektir.” Peki,

hükümet bundan kaç›nmak için ne yapmal›d›r?

Garcia’n›n yan›t› tan›d›k: “Her fleyi özellefltirmele-

ri gerekir.”(2)

Biz de bu makalade, yerimizin s›n›rlar› ölçü-

sünde, Chavez ve hükümeti hakk›ndaki bu ‘bil-

mece’nin çözümüne giriflece¤iz.

II--  KK››ssaa  TTaarriihhççee
“Asla eskiye geri dönmeyece¤iz” 

(23 Ocak Mahallesi’nin duvarlar›nda 
bir yaz›lama)

Her fley Karakazo’yla bafllad›…
Her fley, Karakas ayaklanmas›yla, yani halk›n

deyifliyle “Karakazo” ile bafllad›… 27 fiubat

1989’da, Andres Perez hükümetinin neoliberal

politikalar›n›n ezdi¤i, soydu¤u, d›fllad›¤›, yoksul-

lu¤a sürükledi¤i yüzbinlerce emekçi, bir yanarda¤

gibi patlad›. Varofllarda patlayan bu yanarda¤›n

lavlar› Karakas merkezine akt›. Kent merkezini

basan emekçi kitleleri otobüsleri atefle verdi, tica-

ret merkezlerini ya¤malad›, süpermarketleri ve

büyük dükkanlar› tahrip etti. Fitili ateflleyen, ben-

zin fiyatlar›na ve bunun sonucu olarak otobüs üc-

retlerine yap›lan zamd›. Ama kitleler bu ayaklan-

mayla sadece otobüs zamlar›n› de¤il, Perez hükü-

metinin neoliberal sald›r› program›n›n bütününü

hedefliyordu. 

Perez, halk›n ayaklanmas›na yan›t olarak or-

duyu s›n›rs›z yetkiyle Karakas sokaklar›na sald›.

Kent sokaklar› flehit emekçilerin cesetleriyle do-

larken, ayaklanma bast›r›ld›. Gerçek ölü say›s› hiç

bilinemedi. Hükümetin resmi aç›klamas›na göre

387, insan haklar› örgütlerine göre ise 5 bin

emekçi katledildi. 

Karakazo, tüm halk› sarst›. Devlete ve orduya

karfl› büyük bir nefrete yol açt›. Emekçi kitleleri-

nin siyasi düzenden kopmas›nda ve politikleflme-

lerinde s›çrama noktas› oldu.

Karakazo, ordu içinde de saflaflmalara yol açt›.

Özellikle yoksul ailelerden gelen subaylar, ordu-

nun ifllemifl oldu¤u bu büyük suçla sars›ld›lar.

Egemen s›n›flar›n ç›karlar› için kendileriyle ayn›

sosyal kökenden gelen yüzlerce insan›n can›na k›-

y›ld›¤›n› gördüler. 

Chavez, 1992’de giriflece¤i darbenin karar›n›

Karakazo’dan sonra ald›. Ordu içinde 1982’de

kurmufl oldu¤u “MBR 200” (Bolivarc› Devrimci

Hareket 200) adl› örgüt, Karakazo’yla birlikte fiili

olarak bir askeri darbe örgütlemeye giriflti. Bu ör-

gütün ideolojik pozisyonu, kendisini “yoksullar-

dan yana” tarif eden bulan›k bir burjuva milliyet-

çili¤inden ibaretti. Amac›, Peres’i devirip bir Ku-

rucu Meclis’i göreve ça¤›rmakt›. Darbeciler, “Ka-

rakazo da göstermifltir ki, art›k politik sistem hal-

ka hizmet etmiyor” diyorlard›. 

MBR 200’ün darbesi baflar›s›z oldu. Chavez,

darbenin ard›ndan ç›kt›¤› televizyonda baflar›s›z-

l›¤›n tüm sorumlulu¤unu üstlenerek, “flimdilik

amaçlar›m›za ulaflamad›k” dedi ve cezaevine ko-

nuldu. Ancak, içerde oldu¤u iki y›l boyunca d›-

flardaki taraftarlar› büyüdü. TV konuflmas›nda ge-

çen “flimdilik” (por ahora) ibaresi, büyük kitlele-

rin dilinde bir siyasi parolaya dönüfltü, varofllar›n

duvarlar›na yaz›ld›. Mart 1994’te, kitlelerin müca-

delesinin sonucunda ç›kar›lan bir afla serbest b›-

rak›ld›. Cezaevinden ç›kt›ktan sonra, bu büyük

kitle sempatisini arkalayarak 5. Cumhuriyet Par-

tisi’ni (MVR) kurdu ve seçilirse anayasay› de¤iflti-

rece¤ini, yozlaflmaya ve yoksullu¤a son verece¤ini

ilan etti. 1998 seçimlerinde medyan›n büyük anti

propagandas›na ve ülkenin geleneksel iki büyük

burjuva partisinin (sosyal demokrat AD ve h›risti-

yan demokrat COPEI) ona karfl› birleflmifl olmas›-

na karfl›n, yüzde 56 oy alarak baflkan seçildi.

Karakazo’yu yaratan ç›k›fls›z ve umutsuz halk

öfkesi, onun flahs›nda bir umuda ve alternatife sa-

hip oldu. Onun baflkanl›¤› alt›nda geçen alt› y›l
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boyunca Venezüella’n›n

emekçi s›n›flar›n›n her biri,

Chavez’i kendi talepleri do¤-

rultusunda iterek politikaya

kat›ld›. 

Halk bir yandan burjuva-

zinin gerici “muhalefetini”

ezmek için her seferde hiç

duraksamadan büyük kitle-

ler halinde eyleme geçti,

ama öbür yandan da taleple-

ri, eylemleri ve sloganlar›yla

Chavez’i kendi sorunlar›n›

çözmeye do¤ru itti.

Bir halk cephesi 
hükümeti
Chavez, flahs›nda bir halk

cephesi hükümetini temsil

etmektedir. Chavez hükü-

meti, bir yandan Komünist Parti, Anavatan Her-

kes ‹çin Partisi (PPT), Yapabiliriz (PODEMOS)

vb. sol partileri birlefltiren cephesel bir hükümet-

tir; fakat ayn› zamanda daha derinde, Venezüella

toplumu kat›nda iflçi s›n›f›, kent ve k›r yoksullar›

(yar›-proletarya), topraks›z köylüler, küçük top-

rak sahibi emekçi köylülük, orta s›n›flar›n y›k›ma

u¤rayan kesimi, emekçi kad›nlar, küçük iflletme

sahipleri bu hükümetin etraf›nda birleflen bir halk

cephesi olufltururlar. 

1998 seçimlerinde Chavez’i destekleyen “Yurt-

sever Blok” içinde MVR’den sonra ikinci gücü

oluflturan Sosyalizme Do¤ru Hareket (MAS), tam

da küreselleflme ve neoliberalizm sonucunda y›k›-

ma u¤rayan orta burjuva kesimleri temsil ediyor-

du. Orta burjuva ulusal kapitalist çizgi, bizzat

MAS ve lideri Luis Miquilena’n›n hükümetteki

varl›¤› ve ortaya koydu¤u politik platform ile tem-

sil olunuyordu. Ancak Miquilena, 2001 Ekim’in-

de, toprak reformunun ve kentsel arazi reformu-

nun aralar›nda bulundu¤u, –hükümetin  verdi¤i

adla– “49 devrimci yasa”y› gerekçe göstererek hü-

kümetten çekildi, muhalefete kat›ld›. 

Miquilena’n›n ve MAS’›n muhalefet saflar›na

geçmesi, orta burjuvazinin ve üst orta s›n›flar›n

Chavez hükümetinden deste¤ini çekiflinin politik

yans›mas›d›r. Ekim 2001 tarihi ayn› zamanda,

sermaye oligarflisinin ve medyan›n orta s›n›f kitle-

lerini yedekleyen “muhalefet hareketi” için dü¤-

meye bast›klar› tarihtir. Bu hareketin de gerekçe-

si, “49 yasa”d›r. 

Orta s›n›flar›n özellikle

e¤itimli ve varl›kl› kesimleri,

doktorlar, avukatlar, mü-

hendisler, muhasebeciler,

hakimler vb. ile birlikte, orta

ölçekli sanayiinin ve hizmet

sektörünün patronlar› da ak-

tif biçimde muhalefet cephe-

sinde yer ald›lar. Özellikle

en büyük mücadelelerin ya-

fland›¤› 2001 Ekim-2004

A¤ustos aras›nda Chavez’in

bafllang›çtaki destekçilerinin

önemli bir k›sm› bu biçimde

onu terk etti. 

Chavez halk cephesi hü-

kümetinin karfl›s›nda oligar-

fli cephesi bulunmaktad›r.

Venezüella’n›n iki geleneksel

burjuva partisi, AC ve COPEI, burjuva sendika

CTV, patronlar örgütü Fedecameras ve burjuva

medya, bu cephenin temel bileflenleridir. S›n›fsal

olarak ise bu cephe, tekelci sermayeyi, orta burju-

vazinin en genifl kesimlerini, kentli orta s›n›flar›n

üst tabakalar›n›, iflçi s›n›f›n›n ‘beyaz yakal›’ ve

yüksek ücretli kesimlerini, sendikal bürokrasi

kast›n›, k›rda ise büyük toprak sahiplerini ve zen-

gin köylülü¤ü kapsamaktad›r. 

Chavez’in hükümete gelifliyle birlikte sermaye

oligarflisiyle ilk politik mücadelesi, siyasal siste-

min çerçevesi üzerinde koptu. ABD’nin sivil dar-

be olarak niteledi¤i bir hamleyle Chavez, mevcut

Meclis’i by-pass ederek bir Kurucu Meclis olufltu-

rulmas›n› halkoyuna sundu. Oluflturulan Kurucu

Meclis’e yeni bir anayasa haz›rlatt› ve 1999’da bu-

nu halkoyuna sundu. Halk›n yüzde 70’le kabul

etti¤i bu anayasa, burjuva demokratik bir içerik

tafl›yordu. Anayasa, kad›nla erkek aras›nda tam

biçimsel eflitlik sa¤lad› ve devleti, fiili eflitsizlikle-

ri de önlemekle yükümlü k›ld›. K›z›lderili yerli

nüfusa kendi kültürlerini gelifltirme, Ulusal Mec-

lis’te üç milletvekiliyle temsil edilme gibi haklar

tan›yarak, yerli sorununu çözdü. Emekçilere söz,

eylem ve örgütlenme özgürlü¤ü tan›d›. 

Devletin ad›n› “Venezüella Bolivarc› Cumhuri-

yeti” olarak de¤ifltirdi. Bu, Venezüella’n›n kendi-

sini, gelecekte oluflturulacak bir Bolivarc› federas-

yonun parças› ilan etmesi anlam›na geliyordu.
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Hükümetin iktidar› ele geçirifli: 
Bir politik devrim
Bolivarc› anayasa ile birlikte Venezüella’n›n

emekçi s›n›flar› genifl bir politik hareket sahas› ka-

zand›lar. Ve Lenin’in, “Demokrasiye do¤ru at›lan

her ad›m, iç savafla do¤ru at›lm›fl ad›md›r” sözünü

do¤rularcas›na, yeni anayasan›n sa¤lad›¤› politik

çerçeve zemininde Venezüella’da s›n›f mücadelesi

muazzam bir düzeye s›çrad›. 

Ancak, devlet ayg›t› hala büyük oranda sermaye

oligarflisinin elindeydi. Valilerin, bölge ve flehir hü-

kümetlerinin yüzde 99’u merkezi hükümete düfl-

mand›. Devlet sanayi iflletmelerinin yönetimleri te-

kelci sermayenin denetimindeydi. Baflta dev petrol

iflletmesi PdVSA (Venezüella Petrolleri A. fi.) gel-

mek üzere, bu iflletmelerin kaynaklar› yasal ve yasa-

d›fl› say›s›z yoldan tekeller taraf›ndan ya¤malan›-

yordu. Hükümetin elinde eyleme geçmek için he-

men hiçbir mali kaynak bulunmuyordu ve memur

maafllar›n› dahi ödeyemeyecek durumdayd›. Cha-

vez hükümeti, bu koflullarda birkaç y›l boyunca

sosyal programlar›n› uygulamak için orduya dayan-

d›. Özellikle küçük rütbeli subaylar› köylere ve va-

rofllara, yoksul halk›n aras›na, halk›n sorunlar›n›

çözmeye yollad›. 

2001 y›l›n›n ikinci yar›s›nda ‘49 devrimci yasa’

kabul edildi ve bu, ‹çiflleri Bakan› Luis Miquile-

na’n›n istifa edip Chavez karfl›tlar›n›n aras›na kat›l-

mas›na yol açt›. Bu “49 yasa”n›n en temel ikisi; dev-

let topraklar›n›n köylülere da¤›t›lmas›n› öngören

bir toprak reformu yasas› ile kent arazilerinin gece-

kondu sahiplerine da¤›t›lmas›n› öngören bir kent-

sel toprak reformu yasas›, burjuva ‘muhalefet’i çile-

den ç›karmaya yetmiflti. Sokaklar gerici y›¤›n hare-

ketleriyle dolup taflmaya bafllad›. Emekçi halk ise,

her seferinde daha büyük kitlelerle soka¤a ç›karak

hükümeti savundu. 

2002 Mart’›nda hükümetin devlet petrol tekeli

PdVSA’n›n çürümüfl, yolsuzluklar› ayyuka ç›km›fl

yönetimini de¤ifltirmesi ve bu iflletmeyi kendi inisi-

yatifi alt›na alacak yeni bir yönetim atamas› üzerine,

‘muhalefet’ gösterileri yeni bir düzeye ç›kt›. “Pat-

ronlar›n grevi” takti¤i ilk kez uyguland›, sokaklarda

Chavez destekçileri ile ‘muhalifler’ aras›nda çat›fl-

malar yafland›.  

2002 Nisan darbesi, bu hareketin bir devam›

olarak geldi. 2002 darbesi, ABD’nin ve sermaye oli-

garflisinin halk› iktidardan tümüyle tasfiye etme ve

oluflan iktidar ikili¤ini ortadan kald›rma hamlesiy-

di. Büyük y›¤›nlar›n mücadelesi ve ordunun-subay-

lar›n ço¤unlu¤unun karfl› koyufllar› sayesinde bu

darbe püskürtüldü. 

Cunta, s›n›fsal niteli¤ini gizleme gere¤i duymu-

yordu: Ülkenin en büyük patron örgütü Fedecame-

ras’›n baflkan› Carmona yeni devlet baflkan› ilan

edildi. Carmona, TV’ye ç›karak, Bolivarc› Anaya-

sa’n›n la¤vedildi¤ini, Ulusal Meclis’in ve Yarg›tay’›n

la¤vedildi¤ini, ülkenin ad›n›n yeniden Venezüella

Cumhuriyeti yap›ld›¤›n› ilan etti. Carmona’n›n ale-

lacele ilan etti¤i kararlardan bir di¤eri de,

PdVSA’n›n bafl›na eski yönetimin getirildi¤iydi.

Bu dönemeç noktas›nda, belirleyici güç, halk y›-

¤›nlar›, tarih sahnesine ç›kt› ve Chavez’i geri istedi.

Darbenin hüküm sürdü¤ü üç gün boyunca ülke ça-

p›nda toplam 8 milyon insan soka¤a ç›kt›. Baflkan-

l›k Saray› Miraflores’in önünde biriken yüzbinlere,

kentlerinde bulunan k›fllalara yürüyen ve “Asker,

harekete geç, baflkan›n› bul” slogan›n› hayk›ran

yüzbinler efllik etti. Sadece baflkentteki darbe karar-

gah› “Fort Tiuna” k›fllas›n›n önünde 300 bin kifli

topland›. 

Polis, varofllarda yeniden fliddet gösterisine gi-

riflti ve 100’ü aflk›n Chavez destekçisi emekçi katle-

dildi.

Halk›n ortaya koydu¤u büyük inisiyatif, burjuva

ordusunu böldü, askeri hiyerarfliyi çözdü. Toplam

8000 subaydan sadece 200’ü cuntay› destekledi.

K›fllalar›n birbiri ard›na Genelkurmay Baflkan›’n›n

ve darbecilerin emirlerini dinlemeyi reddetmesi ve

Baflkanl›k Saray›’n›n Muhaf›z Birli¤i’nce ele geçiril-

mesi sonucunda darbeciler püskürtüldü, Chavez,

halk›n sevinç ç›¤l›klar› aras›nda Saray’a döndü. 

Darbenin ard›ndan orduda ve devlet ayg›t›nda

darbecilerin temizlenmesi ve halk zaferinin sa¤lad›-

¤› inisiyatif, sermaye oligarflisinin iktidar alan›n› da-

raltt›. Bu kez devlet, s›n›fsal çizgilerle ortas›ndan

ikiye bölündü: Chavez yanl›s› ve “muhalif.” Bunlar-

dan birincisi halk cephesinin, ikincisi oligarflinin

iktidar gücünü gösteriyordu. 

Chavez, PdVSA’y› sermaye oligarflisinin inisiya-

tifinden ç›karan stratejik hamleyi sürdürdü. Bu kez

oligarfli bunu, iki ayl›k “patronlar›n grevi”yle yan›t-

lad›. Özel sektör iflletmelerinde patronlar kap›lar›

kapat›p, fiilen lokavt ilan ettiler. Devlet sektöründe

ise, burjuva sendika CTV, yapt›¤› grevle üretimi fi-

ilen durdurdu. 2002 Aral›k’›ndan 2003 Ocak’›na

kadar süren bu ekonomik sabotaj, ulusal ekonomi-

nin yüzde 7 küçülmesine neden oldu. PdVSA’n›n

yönetici, uzman ve kalifiye iflçilerinden oluflan 19

bin çal›flan› da greve gitti. (PdVSA’n›n 45 bin kifli-
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lik iflgücünün neredeyse yar›s›). Ancak PdVSA’n›n

iflçileri iflletmeyi yeniden ifller hale getirdiler. Ülke

çap›nda iflçi s›n›f›, patronlar›n grevini ad›m ad›m

k›rd›. Bir yandan da sabotaj süreci boyunca emek-

çiler sokaklarda büyük kitle gösterileri yapt›lar,

“muhalefet” unsurlar›yla çat›flmalara girdiler. 

‹flçi s›n›f›n›n bu deste¤i olmaks›z›n Chavez hü-

kümetinin ayakta kalmas› mümkün olamazd›.

Böylece, sonuçta PdVSA halk cephesi hüküme-

tinin tasarrufu alt›na girdi. Ulusal gelirin yüzde

25’ini ve devlet bütçesinin yar›s›n› tek bafl›na sa¤la-

yan bu iflletmenin kimin tasarrufunda olaca¤› soru-

nu, böylece bir y›ll›k sert bir s›n›f savafl›yla belirlen-

mifl oldu. 2002’de yürürlü¤e giren yeni Hidrokar-

bon Yasas›, tüm petrol ç›kar›m›, ifllenmesi ve ihra-

cat› ifllerini devlet tekeli ya da denetimi alt›na soka-

rak, PdVSA’n›n gücünü büyüttü.

Böylece “muhalefet” ya da oligarfli, temel bir

stratejik yenilgi daha ald›. Giderek tüm devlet sana-

yi iflletmelerinde oligarflinin denetimi ve tasarrufu

k›r›ld›. Halk cephesinin tasarrufuna giren bu ifllet-

meler üzerinde, iflçi denetimi geliflti. Devlet sektö-

rünün ulusal gelirin yar›s›n› üretti¤i Venezüella’da,

devlet sektörünün ele geçirilmesi, halk cephesi hü-

kümetinin istikrarl› bir ekonomik temel kazanmas›

anlam›na geliyordu. (IMF’nin 2002 y›l› verilerine

göre ulusal gelirin yüzde 49.26’s› devlet sektörü

kaynakl›d›r).

Oligarfli, bu kez büyük bir y›¤›n seferberli¤iyle

geri ça¤›rma referandumu için imza toplad›. Cha-

vez’in yüzde 59’la kazand›¤› 15 A¤ustos 2004 refe-

randumu, oligarflik muhalefetin direncini k›rd›, bir-

li¤ini bozdu, onlar› demoralize etti. Bu sayede ar-

d›ndan Ekim’de yap›lan yerel seçimlerde 22 bölge-

sel hükümetin (valili¤in) 20’si ve 335 flehir hükü-

metinin yüzde 75’i halk cephesi taraf›ndan ele geçi-

rildi. Böylece oligarflinin iktidar gücü yerel yöne-

timler düzeyinde de k›r›ld›. 

‹ktidar yap›s› ve bileflimi ile ilgili temel nitelikte-

ki bir di¤er geliflme, halk›n silahlanmas› ile ilgilidir.

Venezüella’da halk cephesinin taban›n› oluflturan

milyonlar›n az›nsanmayacak bir kesimi silahl›d›r.

Devrimci varofllarda silahl› halk, çeteleflmeye ve

mafyaya karfl› özsavunma biçimleri gelifltirmekte-

dir. Bolivarc› Kurtulufl Güçleri-Kurtulufl Ordusu

(FBL-EL) adl› devrimci gerilla örgütü giderek güç-

lenmekte ve ülkenin güneyinde gerilla üsleri bulun-

durmaktad›r. (FBL referandum öncesinde yapt›¤›

aç›klamada, hangi biçimde olursa olsun, “Hay›r”

oyu ç›kmas› halinde bunu halk›n iradesine bir mü-

dahale olarak görerek, silahl› müdahale gerçekleflti-

rece¤ini ilan etmiflti). 

Chavez, ülkede Kolombiyal› paramiliterlerin

varl›¤› aç›¤a ç›kt›ktan sonra, halk milisleri olufltur-

ma yönünde ad›mlar atm›fl ve orduya ba¤l› 200 bin

kiflilik bir yedek milis gücü oluflturmufltur. Bu güç-

ler henüz e¤itimlerini silahs›z biçimde yapsalar da,

yar›-askeri bir düzen içinde bulunuyor ve herhangi

bir karfl›devrimci müdahale esnas›nda ülkeyi savu-

nabilecek bir güç olarak e¤itiliyorlar. Ülkenin dört

bir yan›n› bir sarmafl›k gibi saran say›s›z örgüt –ko-

operatifler, Bolivarc› Çemberler, Seçim Savafl›m Bi-

rimleri (A¤ustos referandumunda do¤an ve sonra

kal›c›laflan yerel politik komiteler) vb.– silahlan-

makta olan halk gerçekli¤iyle birlikte önemli bir de

facto iktidar gücü aç›¤a ç›karmaktad›r. (Sadece Bo-

livarc› Çemberlerin Temmuz 2003 itibariyle 2 mil-

yon 200 bin üyesi oldu¤unu an›msatal›m). Halk›n

yükselen politik bilinci ise, bu iktidar gücünün bü-

yüdü¤ü döl yata¤› olmaktad›r. 

Venezüella’n›n devrimci sol örgütlenmeleri –Bo-

livarc› Kurtulufl Güçleri (FBL), Tupamaro Devrimci

Hareketi (MRT), Simon Bolivar Koordinasyonu

(CSB) gibi–  Chavez rejimi alt›nda silahl› ve yasal

bir varl›k göstermektedir. Chavez, halk›n silahlan-

mas›n› teflvik eder bir tutum içindedir. Darbenin

birinci y›ldönümünde yapt›¤› konuflmada, “Her ba-

l›kç›n›n, ö¤rencinin, iflçinin ve halktan insanlar›n

tüfek kullanmay› ö¤renmesi ihtiyac›ndan, silahl› bir

halk yaratmaktan” söz ederek, aç›ktan silahlanma

ça¤r›s› yapt›. Di¤er yandan, yaflanan iktidar savafl›-

m›n›n do¤rudan bir göstergesi ve sonucu olarak,

zengin mahallelerindeki insanlar da silahlanmakta-

d›r.

1998’de Chavez’in baflkan seçilmesi ve 1999’da

yeni bir anayasan›n kabulüyle start alan, 2002 dar-

besinin püskürtülmesi ve 2003 petrol lokavt›n›n k›-

r›lmas› ile bir politik devrimin ad›mlar›na dönüflen

geliflmeler, devlet iktidar›n›n sermaye oligarflisinin

elinden halk cephesi hükümetinin eline geçiflinin

de ad›mlar› oluyordu ayn› zamanda. Bu politik dev-

rimin karakteri anti emperyalist, halkç› ve burjuva

demokratiktir. Burjuva demokratik bir anayasan›n

kabulü, ABD emperyalizmiyle iflbirli¤i iliflkilerinin

kopar›lmas›, ABD askeri varl›¤›n›n ülkeden tümüy-

le kovulmas›; tekelci sermayenin iktidar gücünün

esasen yok edilmesine ve bir halk cephesi iktidar›-

n›n kurulmas›na efllik etmifltir. Ancak halk devrimi,

tamamlanm›fl ve iktidar sorununu tümüyle çözmüfl

olmaktan uzakt›r. Halihaz›rda iflbirlikçi tekelci bur-
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juvazi hala belli bir devlet gücü par-

ças›n› elinde tutmaktad›r. Kent poli-

si, yarg›, yerel devlet bürokrasisi ay-

g›t› ve iki eyaletin valili¤i, halen on-

lar›n inisiyatifindedir. Ancak bu

mevziler, oligarflinin devlet iktidar›-

na hakim olmas›na olanak sa¤lama-

maktad›r. Dahas›, tekelci burjuvazi-

nin ekonomik gücü henüz yok edil-

memifltir. Bu bak›mdan, devrimin

yüz yüze oldu¤u en temel sorun, ik-

tidar sorununun kesin ve nihai bir

çözüme kavuflturulmas›d›r.

Bu devrim, sokaklarda oligarflinin

destekçileriyle çat›flan yüzbinlerin,

askeri darbeyi püskürtmek için ille-

rindeki k›fllalara ve Baflkanl›k Sara-

y›’na yürüyen 8 milyon emekçinin,

cuntan›n iktidarda oldu¤u günler

boyunca sokak gösterilerinde katle-

dilen 100’ü aflk›n emekçinin, darbe-

ye kafl› duraksamadan harekete ge-

çen ve cuntan›n alt›n› oyan yurtsever

subaylar›n, köylere ve varofllara gide-

rek sosyal programlar› uygulayan

düflük rütbeli subaylar›n ve erlerin,

petrol sanayiindeki grevi püskürt-

mek için iflyerlerini yeniden çal›fl›r

hale getiren yüzbinlerce iflçinin,

CTV’nin alt›n› oyup yeni devrimci

sendika UTV’yi yoktan var eden iflçi

s›n›f› kitlelerinin; varofllarda, köyler-

de irili ufakl› binlerce örgüt olufltura-

rak örgütlenen milyonlarca iflçi ve

köylünün, hükümeti savunmak için

halk milisine yaz›lan ve bunun için s›rada bekle-

yenlerin, mahallelerde silahlanarak karfl›devrimi

püskürtmek için haz›r bekleyen yüzbinlerin devri-

midir. Seçimler ve referandumlar bu devrimci süre-

cin d›fl kabu¤unu ve resmi biçimini oluflturur. Se-

çimler, sadece, toplumsal yaflam›n her alan›nda yo-

¤un biçimde yaflanan iktidar mücadelesinin sonuç-

lar›n› resmilefltirmektedir. 

Tüm bunlar olmadan, sadece seçim süreçleriyle

bu sonuçlar›n yarat›labilece¤ini düflünmek, saçma-

l›k olurdu. 

Mülkiyet iliflkilerinin ve kapitalist üretim tarz›-

n›n esasen dokunulmadan sürüyor oluflu, bu poli-

tik devrimin toplumsal zemininin sallant›l› ve c›l›z

oldu¤unu ortaya koyar. Devrim, kendi ekonomik

iktidar›n›, devlet sektörüne el koyarak ve bu sektö-

rü oligarflinin tasarrufundan ç›kararak oluflturmufl-

tur. Ancak özel sektördeki üretim araçlar›na el koy-

ma yönünde yak›n zamana kadar ad›m at›lmam›fl-

t›r. 2005 Ocak’›nda ülkenin en büyük özel ka¤›t

fabrikas› Venepal’e el konularak ulusallaflt›r›lmas›,

2005 Nisan’›nda da temel bir valf fabrikas› olan

CNV’ye el konulmas›, her iki fabrikan›n iflçi deneti-

mi alt›na verilmesi ve Chavez’in “‹flas eden tüm

fabrikalara bu biçimde el konulacak” aç›klamas›, bu

noktada yeni bir yönelime iflaret etmektedir.  

Bu özgül denge durumu, Chavez hükümetini

“kendi sanayiini” yaratmaya yöneltmifltir. Referan-

dum sonras› dönemde devlet sanayii sektöründe ifl-

çi denetiminin hayata geçirilmesinin d›fl›nda, “içten

kaynaklanan büyüme” olarak adland›r›lan bir sana-
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yileflme hedefi formüle edilmifltir. Bu modelle, tüm

temel ürünleri Venezüella’da imal etmeyi sa¤laya-

cak bir tür entegre sanayii kurulacak. Köylüye top-

rak da¤›t›m›yla yeniden bafllayan iç pazara yönelik

tar›m üretimi de bu sanayiye hammadde sa¤laya-

cak. “‹çten kaynakl› büyüme” stratejisinde halk›n

ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n›n temel al›naca¤› belir-

tilmekte ve sosyal programlar bu sanayi arac›l›¤›yla

ekonomik temele kavuflturulmaya çal›fl›lmaktad›r.

Hükümet, bu y›l›n A¤ustos’unda CNV Telecom

adl› yeni bir devlet telekom iflletmesi kurdu. Devle-

te ait bir havaalan› ve hava ulafl›m flirketi ise yolda-

d›r. Bu yönelim, sermaye oligarflisinin ekonomik

gücünün karfl›s›nda durabilme aray›fl›ndan kaynak-

lanmaktad›r. Hükümet, bu yoldan ilerleyerek ulu-

sal gelirin yar›s›ndan ço¤unu denetleme olana¤›na

kavuflacakt›r. 

Ya toplumsal devrim ya darbe
Politik üst yap› ile toplumsal alt yap› aras›nda

belirgin bir çeliflki mevcuttur. Chavez’i devirmek

için f›rsat kollayan dev bir ekonomik güç ve Chavez

hükümetine kan-can veren, devlet ayg›t›n›n belirle-

yici bölümünü iflgal etmifl bir fiili halk cephesi hü-

kümeti. 

Chavez’in önündeki gerçek denklem ya toplum-

sal devrim, ya oligarflik darbedir. Halk devriminin

tamamlanmas› oran›nda mülkiyet sorunu giderek

daha fazla gündeme gelmektedir, gelecektir.

1999-2005 döneminin ard›ndan; Venezüella te-

kelci sermayesi, ekonomik gücünü ve toplumsal

egemenli¤ini politik iktidara dönüfltürecek araç ve

ayg›tlardan önemli oranda yoksun kalm›flt›r. Cha-

vez’in halk cephesi hükümeti ise, politik egemenli-

¤inin toplumsal zeminini oluflturacak ekonomik

araç ve ayg›tlara ancak s›n›rl› düzeyde sahiptir. Bu

özgün tarihsel an, her iki kuvvet bak›m›ndan da

sürdürülebilir de¤ildir ve yak›n gelecekte bozulma-

s› kaç›n›lmazd›r. Ya halk cephesi iktidar›, devrimin

ekonomik zeminini güçlendirecek ve sermaye oli-

garflisinin ekonomik iktidar›n› da ortadan kald›ra-

cak; ya da sermaye oligarflisi d›fl müdahale, askeri

darbe, Kolombiya’n›n k›flk›rt›lmas› vb. bir karfl›dev-

rimci yoldan politik iktidar›n› restore edecek, dev-

let petrol sanayiini de yeniden ele geçirecektir.

Sermaye oligarflisi, aç›k biçimde, Chavez’li her-

hangi bir seçene¤i art›k devreden ç›karm›flt›r.

Marksist devlet teorisi bak›m›ndan son derece il-

ginç ve özgün bir durumun ortaya ç›kt›¤›n› kabul

etmek gerekir. Venezüella’n›n bir petrol ülkesi ol-

mas› ve petrol sanayiinin devlet kapitalizmi alt›nda

bulunmas›, bu özgün durumun gerçekleflmesinde

belirleyici paya sahiptir. Politik iktidar ayg›t› üze-

rinde esas olarak söz sahibi olan halk cephesi hükü-

meti petrol, madenler, alüminyum, vb. devlet sana-

yii sektörünün yaratt›¤› ekonomik iktidar gücüne

dayanarak, sermaye oligarflisinin ekonomik iktidar

gücüne karfl› koymufltur. 

Kapitalistlerin ekonomik sabotajlar›na karfl› dev-

let kapitalizmi sektörünün gücü, özel televizyonlara

karfl› devlet televizyonu, özel bankalara karfl› devlet

bankalar›, bu özgül iktidar dengesinin ekonomik

zeminini yaratm›flt›r. fiili’de Allende’yi çökerten

ekonomik sabotaj takti¤i bu yüzden Venezüella’da

tutmam›flt›r. Dünya petrol piyasas›nda petrol fiyat-

lar›n›n son üç y›lda önemli oranda yükselmesi de

devlet kapitalizmi sektörünün, dolay›s›yla da halk

cephesi iktidar›n›n gücünü büyüten bir faktör ol-

mufltur. 

Sermaye egemenli¤ini politik iktidara dönüfltü-

ren geleneksel ayg›t ve araçlar, sermayenin elinden

kay›p gitmifltir. Çünkü “iktidar” soyut de¤il, somut

bir olgudur. ‹ktidar gücünü sa¤layacak devlet ayg›-

t›na sahipseniz iktidardas›n›zd›r, sahip de¤ilseniz

iktidar gücünüz yoktur. Ordu, halk cephesi hükü-

metinin egemenli¤i alt›ndad›r. Özellikle 2002 dar-

besinden sonraki geliflmelerle birlikte, sermaye oli-

garflisi, Chavez’e karfl› askeri bir hamle yapama-

maktad›r. Bunun için Kolombiya’dan paramiliter

güçler ithal etmektedir. “Muhalefet”in olas› bir pa-

ramiliter sivil faflist hareket yaratma giriflimi ise hal-

k›n silahlanmas› ve halk milislerinin oluflturulmas›

ile dengelenmektedir. Geleneksel burjuva partiler

politik arenadan silinmifltir ve halk taraf›ndan –mu-

halif kanatta yer alanlar dahil– lanetle an›lmaktad›r.

Burjuva iktidar›n›n araçlar›ndan birisi olarak sendi-

ka a¤al›¤› kurumu da çözülme sürecine girmifltir.

Burjuva sendika CTV’nin taban› erimekte, devrimci

konfederasyon UTV sürekli büyümektedir. Eyalet

yönetimleri, valilikler, sermaye s›n›f›n›n elinden

kaym›flt›r. Ulusal Meclis’in ço¤unlu¤u halk cephesi

hükümetinin destekçilerinden olufluyor. Sermaye

egemenli¤ini politik iktidara dönüfltürebilecek da-

yanak noktalar›, yarg›, sivil bürokrasi, metropol po-

lisi, özel televizyonlar ve gazeteler biçiminde varl›-

¤›n› korumaktad›r. Ancak bu mevziler, devlet ikti-

dar›na hakim olmaya yetmemektedir. 

Burada özellikle, afla¤›dan gelen toplumsal hare-

ketler karfl›s›nda burjuva uzmanlar›n›n ve bürokrat-

lar›n›n tarihsel tavr›n›n, sabotaj ve gerici direnç tav-
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r›n›n Venezüella devlet bürok-

rasisinin tavr›nda yeniden orta-

ya ç›kt›¤›n› görüyoruz. Ancak

oligarfli ne yaparsa yaps›n, ne

darbe, ne de seçim yolundan

iktidar›n› restore edememekte-

dir. 2006’daki baflkanl›k seçim-

lerini de Chavez’in kazanaca¤›

kesin gibi görünmektedir. 

Venezüella devleti, halk

cephesi hükümetinin egemen-

li¤i alt›nda olmakla birlikte, ge-

leneksel burjuva devlet ayg›t›-

n›n yerle yeksan edilmemifl ol-

mas›, karfl›devrime hareket sa-

has› sa¤lamaktad›r. Devrim sü-

recinde oluflan emekçi taban

örgütlenmelerinin egemenli¤i

biçiminde yeni bir devlet ayg›-

t›n›n afla¤›dan yukar›ya inflas›-

na giriflmedi¤i oranda politik

devrim güdük kalacak, geri dönüflün dinamikleri

sürekli canl› ve diri olacakt›r. Sorun sadece muhalif

unsurlar›n hakim noktalardan tasfiyesi de¤il, iflçi-

emekçi inisiyatifini yans›tan organlar›n bizzat ikti-

dar organlar› haline getirilmesidir. Burjuva uzman-

lar›n ve burjuva bürokrasisinin direncinin ezilmesi

politik görevi, eski devlet ayg›t›n›n berhava edilme-

si temelinde ele al›n›rsa olanakl› ve sonuç al›c› ola-

bilir. Devlet iflletmelerinin eski yönetim ayg›t›, iflçi

denetimi mekanizmas› taraf›ndan ad›m ad›m tasfi-

ye ediliyor. Ancak devlet bürokrasisi ayg›t› henüz

böyle bir devrimci müdahaleye u¤ram›fl de¤il.

Bu politik koflullar alt›nda devrim için önemli

bir tehlike, karfl›devrim tehdidinin küçümsenmesi

olur. Sermaye oligarflisinin devlet iktidar›ndan he-

nüz bütünüyle tasfiye edilememifl oluflu bir yana,

ekonomik iktidar gücünü hala koruyor oluflu ve

“karfl› k›y›daki” Yankee emperyalizminin ve “kap›

komflusu” Kolombiya’n›n müdahalecili¤i, karfl›dev-

rim tehdidini canl› tutmaktad›r.  

Bu noktada, Chavez’in uzlaflt›rmac› siyasetinin

ürünü olarak, karfl›devrime ›l›ml› yaklafl›m sorunu

karfl›m›za ç›kmaktad›r. 2002 darbesinin sorumlula-

r›, sabotajc›lar, muhalefetin kitle eylemlerine silah

tafl›rken yakalananlar serbest b›rak›lmakta, hiçbir

ciddi cezai yapt›r›mla karfl›laflmamaktad›r. Darbe

destekleyicisi flirketlerin mal varl›klar›na el konul-

mam›flt›r. Karfl›devrim belirleyici ve kesin bir yenil-

giye u¤rat›lamamaktad›r.

Halk cephesi iktidar› 
alt›nda devlet mülkiyeti

Venezüella’da iktidar›n ya-

p›s›n›n ve karakterinin de¤ifl-

mesine ba¤l› olarak, devlet

mülkiyetinin karakteri de de-

¤iflmektedir.  

Chavez halk cephesi hükü-

metinin, baflta PdVSA olmak

üzere temel devlet iflletmeleri-

ni tekelci sermayenin tasarru-

fundan ç›kart›p, kendi ege-

menli¤i alt›na almak için yü-

rüttü¤ü mücadelenin verileri-

ni yukar›da aktard›k. 

PdVSA, Alcansa ve di¤er

belli bafll› devlet iflletmeleri,

2002’den 2005’e ilerleyen ke-

sitte, halk cephesi hükümeti

taraf›ndan sermaye oligarflisi-

nin inisiyatifinden ç›kar›ld›.

Bu iflletmelerin bafl›ndaki “muhalefet” mensubu

kadrolar tasfiye edildi, bunlar›n yerini çeflitli ilerici

ve sosyalizm iddial› partilerin kadrolar› ald›.

(2003’te PdVSA’n›n bafl›na atanan Ali Rodriguez ve

2004’te Alcasa’n›n bafl›na atanan Oscar Lanz,

Marksist fikirleri hala savunan eski gerillalard›r). 

Patronlar›n grevi sürecinde PdVSA’da ve di¤er

devlet iflletmelerinde de burjuva uzmanlar›n ve ifl-

çi aristokrasisi tabakas›n›n sabotaj eylemine karfl›,

s›n›f mücadelesinin bir biçimi olarak iflçi taban› ifl-

letmeyi yeniden ifller hale getirmifltir. ‹flçiler tam

bir emek seferberli¤iyle adeta devlet sanayii sektö-

rünü yeni bafltan infla etmifltir. Böylece iflçiler, dev-

let sektörü üzerinde denetim kurdular ve yönetimi

k›smen ele geçirdiler. Bu durum, devlet sektörü ifl-

letmelerinde geliflen iflçi denetimi ve hükümet-iflçi

ortak yönetiminin temelini oluflturdu.

2003-4’ten itibaren bu iflletmeler, baz›lar›nda

iflçi temsilcilerinin ço¤unlukta oldu¤u, hükümet-

iflçi ortak komiteleri taraf›ndan yönetilmeye bafl-

land›. Bu süreç, iflletmelerin mali hesaplar›ndan

üretim hedeflerine kadar tümüyle iflçi denetimi al-

t›na girmesine götürmüfltür. 

Venezüella’n›n devlet kapitalizmi sektörünün

oynad›¤› ekonomik ifllev de bu sürece ba¤l› olarak,

de¤iflime u¤ram›flt›r. Eskiden sermaye oligarflisi ve

ABD taraf›ndan ya¤malanan bu sektörün kaynakla-

r›, sermaye birikimi sürecinin içine emilmekteydi.

Ancak bu kaynaklar, 2003/2004’ten itibaren hal-
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k›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda kullan›lmakta-

d›r. PdVSA, sadece 2003 y›l›nda devlet yat›r›mlar›

ve sosyal programlarda kullan›lmak üzere 3.7 mil-

yar dolar aktarm›flt›r.

Bu koflullar alt›nda, Venezüella’daki devlet mül-

kiyetinin, di¤er kapitalist ülkelerdeki devlet mülki-

yetinden farkl› bir s›n›f karakterine sahip oldu¤u

aç›kt›r. Geçifl durumunu yans›tan bir devlet mülki-

yetinden söz edebiliriz. ‹flletmeler, sermaye oligar-

flisinin tasarrufundan ç›kar›lm›fl, halk cephesinin

tasarrufuna geçmifltir. Henüz iflçi s›n›f›n›n hege-

monyas›ndan veya sosyalist bir sistemden bahse-

demeyece¤imize göre, bu iflletmelerin de kamusal

mülkiyette oldu¤unu söyleyemeyiz. Ulusallaflt›r›l-

d›klar› ve ulusal mülkiyet alt›nda olduklar› ise söy-

lenebilir. ‹flçi denetimi ve iflçilerin yönetime kat›l-

mas› ise, devlet sektörünün bu karakterini güçlen-

dirmekte ve onu güvencelemektedir. 

“Cogestion-es la revolucion!”/ 
“Devrim, ortak yönetimdir!”
Cogestion –ortak yönetim, ya da iflçinin yöneti-

me kat›lmas›– fikri, Chavez’den çok önceleri orta-

ya ç›kt›. Elektrik Sanayi ‹flçileri Sendikas› baflkan›

Angel Navas’›n aktard›¤› gibi, bu fikir, elektrik sa-

nayiinde özellefltirme karfl›t› direnifller esnas›nda,

1990’lar›n bafl›nda ortaya ç›kt›.

Ancak devlet sektörü iflletmelerinde iflçi deneti-

mi ve yönetime iflçi kat›l›m›n›n ortaya ç›k›fl›, 2002

Aral›k-2003 Ocak petrol grevi döneminde oldu.

Bu eylem içinde iflçi s›n›f›, asl›nda kendisinden ya-

banc›laflm›fl bir kast olarak müdürlere, yöneticile-

re, uzmanlara ihtiyaç duymad›¤›n› gördü. Bu kitle-

sel bilinçlenme, ortak yönetim ve iflçi denetimi ta-

lebini yaratt›. 

Devlet iflletmelerinin sermaye oligarflisinin ta-

sarrufundan al›nmas›n›n ard›ndan iflçiler, eski yö-

netim ayg›t›n›n yerine iflçi denetiminin geçirilmesi-

ni talep ettiler. Bu konuda Chavez hükümetiyle

mücadele de yürüttüler. Çünkü patronlar›n grevi

püskürtüldükten sonra, iflletmelerde hemen he-

men ayn› yönetim biçimine geri dönülmüfltü.

Böylece en büyük iflletmelerden bafllayarak, or-

tak yönetim ve iflçi denetimi uygulamalar› geliflti.

Ülkenin en büyük alüminyum fabrikas› Alcasa, or-

tak yönetimin bir örne¤ine dönüfltü. Yönetici ko-

mite 4 iflçi, 2 hükümet ve bir de bölgedeki halk ör-

gütlerinin temsilcisinden olufluyor. ‹flçiler, fabrika-

n›n her bölümünde kendi yöneticilerini seçiyorlar.

Bu bölüm yöneticilerinden birisi de iflletmenin

baflkan› seçiliyor. ‹flletme sadece hükümete de¤il,

ayn› zamanda bölgedeki halka da hesap veriyor. ‹fl-

çiler, iflletme bencilli¤ine karfl› da uyan›k duruyor-

lar; “Alcasa sadece Alcasa iflçilerine de¤il, tüm hal-

ka aittir” diyorlar. PdVSA’da, CADELA ve CADE-

FE’de (son ikisi elektrik iflletmeleri) de benzer iflçi

denetimi pratikleri ortaya ç›kt›. ‹flçi denetimi, sa-

dece üst yönetimde iflçi temsilcilerinin bulunma-

s›yla de¤il, fabrikalarda oluflturulan iflçi meclisleri-

nin denetimi arac›l›¤›yla da sa¤lan›yor. ‹flletmelerin

maliyesinden üretim planlar›na kadar herfley, hü-

kümetle iflçiler aras›ndaki karfl›l›kl› görüflmelerle

belirleniyor. Ancak, devlet iflletmelerinde hala var-

l›¤›n› koruyan “muhalefet” kadrolar›, iflçi denetimi-

ni bofla ç›karmak için ellerinden geleni yapmakta-

d›rlar.

Venepal iflçilerinin mücadelesi ise, iflçi s›n›f›n›n

önüne yeni bir perspektif getirdi. Ülkenin en bü-

yük ka¤›t fabrikalar›ndan Venepal, 2002-2003 pat-

ronlar grevine kat›ld›ktan sonra iflas aflamas›na

geldi. ‹flçilere alacaklar›n› ödemeyen patronlar,

fabrikay› kapatt›lar. Planlar›, fabrikay› bir çokulus-

lu flirkete sat›p kurtulmakt›. Ancak, iflçiler iflletme-

yi iflgal ederek üretimi sürdürdüler. Sloganlar›, “‹fl-

gal et, diren ve üret” idi. Fabrikan›n bulundu¤u

Moron kentinde varofllardaki halk örgütlerini de

harekete geçiren iflçiler, büyük bir kampanya ör-

gütlediler. 

Chavez hükümeti, iflçilerin mücadeleleri üzeri-

ne 2005 Ocak ay›nda Venepal’i ulusallaflt›rd›. Fab-

rika, iflçi-hükümet ortak yönetimi alt›na verildi.

Böylece Chavez hükümeti alt›nda ilk kez özel mül-

kiyetteki bir fabrika ulusallaflt›r›lm›fl oldu. 

Bir karfl›laflt›rma yapmak bak›m›ndan, iflas ede-

rek iflçilerce iflgal edilen fabrikalar›n Venezüella’ya

özgü olmad›¤›n› belirtelim. Bu, emperyalist küre-

selleflme döneminde kapitalizmin asalaklaflmas›n›n

üst s›n›r›na ulaflmas›n›n bir sonucudur. Arjantin’de

2001 krizinin sonras›nda sahiplerince terk edilen

200 fabrika, iflçilerce iflgal edildi. Brezilya’da bir-

çok fabrika iflçi iflgali alt›ndad›r. Ancak Arjantin’de

burjuva milliyetçi Kirchner hükümeti, iflçilerin

tüm mücadelelerine ra¤men fabrikalar›n bir tanesi-

ni bile ulusallaflt›rmam›flt›r. Birço¤unda eski sahip-

lerinin mülkiyet haklar› korunarak, iflçiler kap› d›-

flar› edilmifltir. Birkaç›, fabrikay› iflleten iflçi koope-

ratifine devredilmifl ve bu kooperatifler ac›mas›z

pazar güçlerinin insaf›na terk edilmifltir. Brezil-

ya’da burjuva reformist Lula hükümeti de hiçbir

biçimde iflgal alt›ndaki fabrikalar› ulusallaflt›rmaya
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yanaflmamaktad›r.    

Chavez, ulusallaflt›rman›n sadece iflas eden ve-

ya kap›s›na patronlar›nca kilit vurulan iflletmeler

için geçerli olaca¤›n› aç›klad›. Aç›klamas›nda,

“kimsenin mal›n› elinden almaya niyetimiz yok”

vurgusunu da yaparak burjuvaziyi yat›flt›rmaya ça-

l›flt›.

Di¤er yandan Venepal, iflçi s›n›f› için bir sembol

ve örnek oldu. Valf fabrikas› CNV’nin iflçileri de

ayn› yoldan yürüdü. Petrol kuyusu valfi üreten bu

büyük fabrikan›n da kap›s›na patronlar›nca kilit

vurulmufltu. CNV iflçileri de ulusallaflt›rma talepli

mücadelelerinde zafere ulaflt›lar ve Nisan 2005’te

fabrikaya el konuldu. CNV de ortak yönetim alt›na

verildi.

fiili’deki Unidad Popular (Halk Birli¤i) hükü-

meti döneminde, özellikle son y›lda, çok say›da

fabrika iflçilerce iflgal edilmifl ve ulusallaflt›rma tale-

bi yükseltilmiflti. Venezüella’da da giderek özel

sektör fabrikalar›nda böylesi iflgaller geliflebilir.

Hükümetin, 2005 bafl›ndan itibaren ilan etti¤i

“içten kaynakl› büyüme” stratejisi, iflçi s›n›f›n›n ör-

gütlenme ve yönetim deneyimini büyüten rol oy-

nayacakt›r. Çünkü ulusallaflt›r›lm›fl sanayiide yeni

yönetim ayg›t› iflçi denetimine dayanmakta, bu yö-

netim biçimi ise iflçi s›n›f›na yönetmeyi ö¤retmek-

tedir.

‹flçi denetimi ve yönetime kat›l›m talebi, dev-

rimci kriz koflullar›n›n ürünü olarak ortaya ç›k-

makta ve mülkiyet iliflkilerinin sorgulanmas›na yol

açmaktad›r. ‹flçi s›n›f›, aç›kça, tüm fabrikalar›n özel

mülkiyetten çekilip al›nmas›n›, ulusallaflt›r›lmas›n›

ve iflçi denetimine verilmesini istemektedir.

Bu, ayn› zamanda, Marksist Leninist Komünist-

lerin, devlet sanayisinde iflçi denetiminin kriz ko-

flullar›nda devrimci bir rol oynayaca¤› yönündeki

tezini de do¤rulamaktad›r. 

Devrimci sendika konfederasyonu UNT, bu 1

May›s öncesinde Ulusal Meclis’e sundu¤u Ortak

Yönetim Yasa Tasar›s›’yla tüm devlet iflletmelerinde

ortak yönetim ve iflçi denetiminin yasal kurumlara

kavuflturulmas›n›, özel sektör iflletmelerinde de yö-

netim kurulunda bir iflçi temsilcisinin yer almas›n›

talep etmektedir. Aç›k ki, böyle bir uygulama, Ve-

nezüella’da bugünkü koflullar alt›nda iflçi s›n›f›n›

burjuva iflletmeler üzerinde denetim kurmaya, ulu-

sallaflt›rman›n olanaklar›n› zorlamaya itecektir.

Dolay›s›yla iflçi denetiminin özel iflletmelere do¤ru

yay›lmas›, bugünkü koflullarda devrimci bir rol oy-

nayacakt›r.

IIII--  KKaappiittaalliisstt  ddoollaaflfl››mm  ssüürreecciinnee  mmüüddaahhaalleenniinn
ssoonnuuççllaarr››  vvee  ss››nn››rrllaarr››

Sosyal kazan›mlar
Chavez hükümetinin ekonomik toplumsal yap›-

ya müdahalesi son döneme de¤in, kapitalist dola-

fl›m sürecine müdahale ile s›n›rl›yd›. Bu müdahale,

“sosyal kapitalizm” veya “insani kapitalizm” slogan-

lar›yla formüle ediliyordu. Venezüella’n›n genifl

devlet kapitalizmi sektöründen ve vergilerden elde

edilen gelir, sermaye oligarflisinin asalak ihtiyaçlar›

için de¤il; sa¤l›k, e¤itim, konut, temel g›da madde-

leri vb. için harcand›. Böylece kapitalist dolafl›m sü-

recinde hissedilir bir de¤iflim gerçekleflti. Chavez

hükümeti, kapitalist üretim sürecinden kaynakla-

nan eflitsizlikleri, adaletsizlikleri, s›n›fsal kutuplafl-

may›, dolafl›m sürecine müdahale ederek çözmeye

giriflti. Bu, nedenlere dokunmadan sonuçlar› orta-

dan kald›rma çabas›yd›. 

Bu s›n›rlar dahilinde Chavez hükümeti alt›nda

kimi kazan›mlar elde edildi¤ini belirtmek gerekir.

Bu yeniden-da¤›t›mc› ekonomi politikas›, üç

milyon kiflinin sa¤l›k sistemine eriflimini sa¤lam›fl-

t›r. Daha önce doktor veya hastane görmemifl va-

rofllar, köyler ücretsiz sa¤l›k hizmetine kavuflmufl-

tur. Sa¤l›k programlar›nda özellikle Küba’n›n gelifl-

kin sa¤l›k sisteminin kazan›mlar› devreye sokul-

mufltur. Venezüellal› doktorlar varofllara gidip hal-

ka hizmet etmek istemezken, onbinlerce Kübal›

doktor ülkenin en ücra da¤ köylerinden kentlerin

en uzak varofllar›na kadar sa¤l›k hizmetini tafl›m›fl-

lard›r.   

E¤itim alan›nda, hükümet kendisinden önce ol-

dukça ilerlemifl olan paral› e¤itim uygulamas›n› so-

na erdirmifltir. ‹lkokuldan üniversiteye kadar e¤i-

timde katk› pay› ve harçlar kald›r›lm›flt›r. Bütçeden

e¤itime ayr›lan pay, 1996’da GSY‹H’n›n yüzde 2.8’i

düzeyindeyken, 2003’te yüzde 7’si düzeyine ç›ka-

r›lm›flt›r. E¤itim harcamalar›n›n bütçeye oran› ise

2004’te yüzde 20’dir (Bizdekinin iki kat›). 

Hükümet, mevcut e¤itim sistemine müdahalesi-

ni ise, açt›¤› yeni Bolivarc› okullarla yapm›flt›r. Bu

okullarda genifl s›n›flar, bilgisayar ve internet ola-

naklar› ve her s›n›fta bir kütüphane var. Bu okullar-

da çocuklara sabah, ö¤len ve akflamüstü olmak üze-

re üç ö¤ün yemek ve sabahlar› süt veriliyor –ço¤u

yoksul çocu¤unun evinde sahip olamayaca¤› bir

olanak. Bu uygulama, yaln›zca çocuklar›n e¤itimi

alg›lama düzeyini hissedilir ölçüde art›rmakla kal-

m›yor, yeni neslin sa¤l›kl› beslenmesini sa¤layarak

halk sa¤l›¤›n› da düzeltici rol oynuyor.
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2003’te, yaklafl›k 2800 Bolivarc› okul aç›lm›flt›.

Bunlar›n yar›s› yeni infla edilen okullar, di¤er yar›s›

ise eski okullar›n dönüfltürülmesiyle yarat›lm›flt›.

Bu okullar 600 bin çocu¤a hizmet veriyorlar, yani

okul ça¤›ndaki çocuklar›n yüzde 12’sine. Harçlar›n

la¤vedilmesiyle, e¤itimden d›fllanan 1.5 milyon ço-

cuk 1999-2002 aras›nda e¤itim sistemine dahil

edildi. Böylece Venezüella’da okul ça¤›ndaki ço-

cuklar›n okullaflma oran›, 1999’da yüzde 83’ten

2002’de yüzde 90’a yükseldi.  

Bolivarc› okullar›n parças› olarak aç›lan “Simon-

cito”lar, 0-6 yafl aras›ndaki çocuklara krefl ve okul

öncesi e¤itim hizmeti vermektedir. Bu okullarla bir-

likte, 1998’de 150 bin olan okul öncesi e¤itim alan

çocuk say›s›, bugün 300 bine ç›km›flt›r. Simoncito,

kad›n sorununun çözümüne ve çocuk bak›m›n›n

toplumsallaflt›r›lmas›na hizmet etmekte, ço¤u kez

çocuklar›n› b›rakacak kimsesi olmad›¤› için kad›n›n

y›llarca üretimden koptu¤u iflçi s›n›f› ailelerinde,

kad›n›n üretime dönmesi için toplumsal bir olanak

sunmaktad›r.

1998 öncesinde emekçi y›¤›nlar›n üniversiteden

d›fllanmas› yönündeki e¤ilim oldukça h›z kazan-

m›flt›. 1984’te yoksul çocuklar›n›n yüzde 70’i üni-

versite s›navlar›nda baflar›l› olurken, 1998’de sade-

ce yüzde 18’i üniversiteye girebildiler. Yeni hükü-

metin açt›¤› Venezüella Bolivarc› Üniversitesi, üni-

versiteden d›fllanan y›¤›nlar› ad›m ad›m emmeyi

amaçlamaktad›r. Üniversite, yoksul ailelerden gelen

ö¤rencilere öncelik tan›maktad›r. fiu anda 2 bin

400 ö¤renci bu üniversitede e¤itim görmekte, 20

bin ö¤renci ise s›rada beklemektedir.

Hükümetin e¤itim politikas›n›n bir di¤er aya¤›

ise “Misyon”lar arac›l›¤›yla kitle e¤itimidir. Misyon

Robinson ve Misyon Ribas yetiflkinlere okuma yaz-

ma ö¤retmekte, onlara ilkokul ve lise düzeyinde

e¤itim vermekte ve üniversiteye haz›rlamaktad›r.

Misyon Sucre ise, üniversiteye gitmek isteyen

emekçi çocuklar›na burs sa¤lamaktad›r. Bu prog-

ramlarla 1 milyon yetiflkin okuma yazma ö¤ren-

mekte, 629 bin yetiflkin ilkokul, 700 bin yetiflkin li-

se düzeyinde e¤itim görmektedir. Kas›m 2003 veri-

leriyle 100 bin Venezüellal›, ayl›k 100 dolar eflde¤e-

ri bir üniversite bursu almaya hak kazanm›flt›r.

Kapitalist dünyan›n günümüzdeki e¤ilimi gide-

rek artan oranda emekçi y›¤›nlar› e¤itim sistemin-

den d›fllamak iken, son 6 y›lda Venezüella’da tam

tersi bir e¤ilim vard›r.  

Hükümetin yeniden da¤›t›mc› politikas› sonu-

cunda Kas›m 2003 itibar›yla 225 bin kifliden oluflan

45 bin aile belli bir toprak parças›n›n tapusunu al-

m›fl, 65 bin aile ise s›rada bekliyordu. 2005 bafl›na

gelindi¤inde da¤›t›lan toprak miktar›, 2.2 milyon

hektara ulafl›yordu. Bu topraklar esas olarak devlet

topraklar› oldu¤undan Chavez’in ›l›ml› toprak re-

formu k›rdaki s›n›f iliflkilerini fazlaca etkilemedi.

Yaln›z, baz› özel çiftliklerin yasad›fl› biçimde gasp

ettikleri ve iflledikleri devlet arazileri onlardan geri

al›narak köylülere verildi. 

Çok say›da ev onar›ld›, binlerce ucuz konut üre-

tildi, varofllara kent hizmetleri götürüldü; parklar,

çocuk bahçeleri yap›ld›. Nüfusun yaklafl›k yüzde

40’›n›n faydaland›¤› düflük fiyatl› devlet sübvansi-

yonlu al›flverifl marketleri yarat›ld›. 

Ayr›ca Chavez hükümeti, “kentsel toprak refor-

mu” yasas› ç›kartarak, gecekondu sorununu çöz-

müfltür. Gecekondu bölgelerinin toprak mülkiyeti,

mahalle halk›n›n oluflturdu¤u kolektiflere verilmifl

ve bu yoldan tüm gecekondu sakinleri evlerinin ta-

pusuna kavuflmufltur. Ayr›ca bu kolektiflere, ma-

hallenin güzellefltirilmesi ve evlerin ›slah› için kredi

de aç›lm›flt›r.

Sosyal programlar›n kapitalist 
ekonomiye etkisi
Kapitalist dolafl›m sürecine müdahale, ne oran-

da ve ne biçimde kapitalist üretim sürecini etkile-

mektedir? Kapitalist üretim süreci ve dolafl›m süre-

ci, birbirini bütünleyen iki süreçtir. Meta olarak

üretilen ve pazara sokulan bir ürünün bedava ola-

rak sunulmaya bafllamas›, bu metan›n dolafl›m ala-

n›n› s›n›rlar. Ürünün toplam talebi karfl›layacak

oranda bedava sa¤lanmas› durumunda bu ürünün

meta olarak dolafl›m› ortadan kalkar ya da kalkma-

ya yüz tutar. Kuflkusuz, daha kaliteli bir ürün suna-

rak yine de meta ticareti yapma olana¤› vard›r ve

bedava ürünün getirdi¤i s›n›r hiçbir zaman mutlak

bir s›n›r olmaz, görece bir s›n›r olur. Bir ürünün

meta olarak sat›lamamas› ise, bizzat bu ürün üze-

rinden art› de¤er üretiminin yap›lamayaca¤› anla-

m›na gelir. Çünkü art› de¤er üretiminin realize ol-

du¤u alan, meta üretimi ve dolafl›m›d›r. Bir ürünün

içindeki art› de¤erin kapitaliste dönmesi için pazar-

da al›n›p sat›labilir olmas› gerekir. 

Chavez hükümeti öncesinde sa¤l›k ve e¤itim,

hemen tümüyle metalaflm›fl iki aland›. Chavez’in

“misyon”lar›, ücretsiz klinikleri ve Bolivarc› okulla-

r›; paras›z e¤itimi, sa¤l›¤› ve difl bak›m›n› toplumun

genifl kesimlerine tafl›d›. Böylece kapitalist üretimin

bu iki alan›nda meta dolafl›m› belli ölçüde s›n›rlan-
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d›.  

Özel sa¤l›k flirketlerinin egemenli¤indeki t›p ku-

rulufllar›n›n yapt›klar› aç›klamalarda, bedava hiz-

met veren klinikleri ve sa¤l›k alan›ndaki sosyal

programlar› yerden yere vurmas›, bunun t›bbi stan-

dartlar› düflürmek ve doktorlar›n ücretlerini azalt-

mak amaçl› bir “Küba-komünist kampanyas›” oldu-

¤unu iddia etmesi, bu ekonomik etkinin bir yans›-

mas›d›r. Hatta tabipler odas›, Kübal› doktorlar›n

Venezüella yasalar›nca aranan vas›flara sahip olma-

d›klar› iddias›yla dava açm›flt›r.

Ancak, nihayetinde toplam sermaye içinde bu

iki alan›n sermayesinin pay› ihmal edilebilirdir.

Özel e¤itim ve özel sa¤l›k sektörleri de halen orta

s›n›flar içinden genifl bir müflteri pay›na sahip oldu-

¤u için, bu süreçten gerçekte fazlaca etkilenmemifl-

tir. Ancak y›¤›nlarda bu hizmetlerin bedava da ola-

bilece¤i bilincinin uyanmas›, onlar›n alt›n› oymak-

tad›r. 

Di¤er yandan hükümetin uygulad›¤› fiyat kont-

rolleri ve subvansiyonlar› ise tekelci kâr› s›n›rland›-

ran bir rol oynamaktad›r. Nüfusun yüzde 40’›n›n

faydalanabildi¤i düflük fiyatl› marketler, tekellerin

ürün da¤›t›m a¤›na karfl› bir alternatif oluflturmak-

tad›r. Hükümetin hemen tüm varofllarda açt›¤› sub-

vansiyonlu ma¤azalar, temel ihtiyaç maddelerini

düflük fiyata yoksullar›n hizmetine sunmaktad›r.

Böylece birkaç kapitalist tekelin biraraya gelerek fi-

yatlar› yüksek tutmas› temelinde elde ettikleri tekel

kâr›n›n gerçekleflme alan› s›n›rlanmaktad›r. Bu da

sermayenin kâr oran›n› düflürücü bir faktördür ve

dolay›s›yla üretim alan›na da yans›r. 

Toprak reformu alan›nda Chavez’in ad›mlar› ol-

dukça ürkek ve “›l›ml›” olmufltur. 2001’de ç›kartt›-

¤› toprak kararnamesi, esasen devlet topraklar›n›n

da¤›t›m›n› öngörüyordu. 2005 bafl›nda ç›kan yeni

toprak reformu yasas› ise, ifllenmeyen özel toprak-

lar›n tazminat karfl›l›¤› ulusallaflt›r›lmas›n› ve köy-

lüye da¤›t›lmas›n› getirmifltir. 

Toprak reformunun ekonomik yap›ya etkisi iki-

lidir. Birincisi, iç pazara yönelik tar›msal üretim ge-

nifl ölçekte yeniden bafllam›flt›r. Çünkü verimli ta-

r›m arazilerine sahip Venezüella, tar›m ürünlerinin

yüzde 80’ini d›flar›dan ithal ediyordu. 

‹kincisi ise, kapitalist çiftçilerin fiilen iflgal etti¤i

ve ekti¤i devlet topraklar›n›n geri al›nmas›d›r. Bu

biçimdeki topraklar, hükümetin kararnamesinden

güç alan köylü topluluklar›nca iflgal edilmifltir. Bu

yoldan, Chavez hükümeti, de facto özel mülk ko-

numundaki kimi topraklara el koyarak köylü ko-

operatiflerine aktarm›flt›r. 

Ancak tekelci sermaye en esasl› darbeyi, devlet

sanayii ve petrol ç›kar›m› sektörü ve devlet bütçesi

üzerindeki inisiyatifini yitirerek alm›flt›r. Tüm kapi-

talist ülkelerde, burjuvazi, devlet kaynaklar›n› ken-

di do¤al sermayesi olarak görür. Chavez’in devlet

bütçesini zenginler lehine de¤il, yoksullar lehine

düzenlemesi, yer alt› zenginliklerini yoksullu¤u gi-

dermek için kullanmas›, zenginlerden al›nan vergi-

leri art›rmas› ve s›k›ca denetlemesi, burjuvazinin

geleneksel olarak ya¤malad›¤› ve kendisine ait k›l-

d›¤›, sermaye birikim sürecinin içine emdi¤i devlet

kaynaklar›ndan yoksun kalmas› anlam›na gelir. Bu-

nun yan› s›ra, tekelci sermaye taraf›ndan ya¤mala-

nan Venezüella Petrol fiirketi (PdVSA) yönetimi de-

¤ifltirilerek, Chavez hükümetinin inisiyatifine al›n-

m›flt›r. Bu devlet iflletmesinin üretti¤i art› de¤erin

hat›r› say›l›r bir k›sm›, yoksullar› amaçlayan proje-

lerde kullan›lmaktad›r.

Devlet bütçesinden, do¤al kaynaklardan ve dev-

let kapitalizmi sektöründen elde edilen gelirlerin

bu biçimdeki kullan›m›, art› de¤er üretim sürecine

giren toplam sermaye miktar›n› azaltan bir rol oy-

nar. Çünkü normal kapitalist düzen alt›nda vergi

kaça¤›, madenler, petrol zenginlikleri, devlet ifllet-

melerinin ya¤malanmas›, bütçe kaynaklar›ndan ve

devlet bankalar›ndan al›nan neredeyse bedava kre-

diler,  sermayenin art› de¤er üretim sürecinin bes-

leme kaynaklar›d›r. Bu, özellikle sosyal devletçi

modelin tüm kapitalist ülkelerde terk edildi¤i, ne-

oliberal ya¤ma modelinin temel al›nd›¤› günümüz-

de daha fazla böyledir. 1974/75 dönemecinin ar-

d›ndan tüm kapitalist ülkelerde, hele ki Venezüella

gibi ülkelerde sosyal devlet ve emekçi s›n›flar›n fay-

daland›¤› kamu harcamalar› yok edilmektedir.

Emperyalist küreselleflmenin kamu maliyesi poli-

tikas›yla, Chavez halk cephesi hükümetinin kamu

maliyesi politikas›n›n birbirine z›t oldu¤u ortaya ç›k-

maktad›r. Emperyalist kapitalizmin ulaflt›¤› asalak-

laflma aflamas› ve bunun ekonomik zeminini olufltu-

ran; kâr oranlar›n›n düfltü¤ü geri düzey, yeniden-da-

¤›t›mc› kamu maliyesi politikas›n›n tüm kapitalist

ülkelerde terk edilmesine yol açt›. Sosyal devletçi

dönemde ise bu tür kamu harcamalar›, gerek serma-

ye birikim modelinin, gerekse de devlet bütçesinin

temel bir unsuruydu. Bugün, herhangi bir ülkeyle

yap›lan IMF sözleflmelerinin birincil unsuru budur.

Çünkü kâr oranlar›n›n bugünkü düzeyinde, serma-

ye birikiminin istikrar ve genifllemesi, salt fabrika

üretiminden gelen kaynaklarla sürdürülememekte-
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dir. Borsa, döviz ticareti gibi

spekülatif ticaretin yan› s›ra,

devlet hazinesinin ya¤malan-

mas› da bu koflullara karfl›

sermaye birikiminin yeni mo-

delinin unsurlar› olmaktad›r.

Chavez’in kapitalist üretim

sürecinin özüne dokunmayan

yeniden-da¤›t›mc› ekonomik

politikas›n›n ve buna ba¤l›

sosyal harcama temelli kamu

maliyesinin, kapitalist düzen

güçleriyle bu kadar sert bi-

çimde karfl› karfl›ya gelmesi-

nin dayand›¤› toplumsal ger-

çek budur. Chavez, daha aç›k

bir ifadeyle, emperyalist küre-

selleflme dönemine ait serma-

ye birikim modelinin kendisiyle karfl› karfl›ya gel-

mifltir. Ama nihayetinde egemen tekelci sermaye de

bu modelin üzerinde oturmaktad›r.

S›ra üretim sürecine müdahalede
Chavez hükümeti, özel sektör kapitalizmini bir

ekonomik temel olarak kullanamayaca¤› için, niha-

yetinde, dolafl›m sürecine yönelik kapsaml› müda-

hale, er ya da geç üretim sürecine yönelik bir mü-

dahaleyi gündemlefltirecekti. Fakat ondan da önce,

böyle bir müdahale, özel mülkiyetten can› yanan ifl-

çi s›n›f›n›n örgütlenmesi ve ilerlemesi ile gündem-

lefltirilmektedir. Ülkenin en büyük özel bankalar›n-

dan birinin sahibi Garcia’n›n yaz›m›z›n bafl›nda ak-

tard›¤›m›z tespiti do¤rudur: Yeni rejim ilelebet el-

veriflli petrol ticaretinin mali temeline dayanarak

ilerleyemez. Bankac› Garcia’n›n bu soruna sermaye

lehine çözüm önerisi, “herfleyin özellefltirilmesi”dir.

‹flçi s›n›f› lehine çözüm önerisi ise kapsaml› bir ulu-

sallaflt›rma hamlesidir. Planl› bir kamusal sanayilefl-

me at›l›m›d›r. ‹flçi denetimi alt›ndaki ulusallaflt›r›l-

m›fl sektör, belirleyici ekonomik güç oldu¤u ve üre-

tim araçlar›n›n giderek yar›s›ndan ço¤u devlet mül-

kiyeti alt›na girdi¤i oranda iflçi s›n›f›n›n sosyalist

devrimi için koflullar oluflacakt›r. Özcesi: Kapitalist

dolafl›m sürecine yönelik devrimci müdahale, an-

cak üretim sürecine yönelik devrimci müdahaleyle

birleflti¤i oranda kenddi toplumsal temellerine ka-

vuflur ve istikrar kazan›r. 

Kapitalist dolafl›m sürecine müdahale, küçük

burjuva hegemonyan›n nesnel zeminini güçlendi-

ren bir süreçtir. Nihayetinde burada karfl›m›za ç›-

kan emek-sermaye aç›k s›n›f-

sal çeliflkisinden ziyade, bu

çeliflkinin bir türevi olan yok-

sul-zengin çeliflkisi olmakta-

d›r. Bu sürece denk düflen ör-

gütlenmeler (Bolivarc› Çem-

berler) de aç›k s›n›fsal bir

kimli¤e dayanmaktan ziyade,

“yoksul” paydas›na dayan-

makta ve halk cephesinin un-

suru olan kitlelerin küçük

burjuvazinin hegemonyas› al-

t›na girmesini kolaylaflt›ran

bir örgütsel temel yaratmak-

tayd›. 

Chavez’in “sosyal kapita-

lizm” program›, emek-serma-

ye çeliflkisinden kaynaklanan

yoksul-zengin çeliflkisini, nedenlere dokunmaks›-

z›n çözme program›yd›. Nihayetinde bu gerçekte

olanaks›z bir programd› ve kendi s›n›rlar›na geldi,

dayand›. Kapitalizm koflullar› alt›nda yoksul-zengin

çeliflkisi çözülemez, yaln›zca hafifletilebilir. Cha-

vez’in yapt›¤› da bundan ibaret kald›. Ancak neoli-

beral sermaye birikim modeli koflullar›nda bu ka-

dar› bile emperyalizm ve Venezüella sermaye oli-

garflisi için katlan›lmaz oldu. Di¤er yandan dolafl›m

sürecine müdahale, üretim süreci üzerinde de belli

etkiler yaratt›. ‹flçi s›n›f›n›n tabandan gelen örgüt-

lenme ve mücadelesi de halk cephesini sürekli da-

ha ileri do¤ru itti. 

Böylece 2002-2003 politik devriminin toplum-

sal devrime do¤ru ilerletilebilece¤i bir zemin ortaya

ç›kt›. Bunu simgeleyen dönüm noktas›, Morol ken-

ti halk›n›n iflçilerin etraf›nda birleflti¤i Venepal iflçi-

lerinin baflar›l› ulusallaflt›rma direniflidir. Burada

“Bolivarc› Çemberler”in aksine, net bir s›n›fsal saf-

laflma vard›r. ‹flçi s›n›f›n›n giderek t›rmanan “iflçi

denetimi” ve “ortak yönetim” mücadelesi, kapitalist

üretim sürecine müdahalenin dinamo gücü olarak

kendini ortaya koymaktad›r. 

Kapitalist dolafl›m sürecine müdahale dönemi,

nas›l küçük ve orta burjuva s›n›fsal hegemonyan›n

nesnel zeminini güçlendirdiyse, kapitalist üretim

sürecine müdahale dönemi de iflçi s›n›f›n›n hege-

monyas›n›n nesnel zeminini güçlendirecektir. Bu

noktada, iflçi s›n›f›n›n aç›k s›n›f kimli¤ine sahip bir

partiden yoksunlu¤u, bariz bir zay›fl›¤› olmaktad›r.

Venezüella Komünist Partisi belli bir devrimci ira-

deden yoksun kendili¤indenci yap›s›yla Chavez’in
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Venezüella devleti, halk cephesi
hükümetinin egemenli¤i alt›nda

olmakla birlikte, geleneksel burju-
va devlet ayg›t›n›n yerle yeksan
edilmemifl olmas›, karfl›devrime
hareket sahas› sa¤lamaktad›r.

Devrim sürecinde oluflan emekçi
taban örgütlenmelerinin egemen-

li¤i biçiminde yeni bir devlet
ayg›t›n›n afla¤›dan yukar›ya

inflas›na giriflmedi¤i oranda poli-
tik devrim güdük kalacak, geri

dönüflün dinamikleri sürekli canl›
ve diri olacakt›r. 



yan›nda bir iflçi iradesi oluflturamamaktad›r. FBL,

CSB, MRT gibi devrimci militan örgütler ise aç›k bir

s›n›f kimli¤inden yoksun, küçük burjuva halkç› ör-

gütlerdir. Bu koflullarda iflçi s›n›f›n›n devrimci ira-

desini UTV temsil etmektedir. Bu, bir ölçüde Boliv-

ya’da COB’unkine benzer bir durumdur.

IIIIII-- DDeevvrriimmiinn  ggeelleeccee¤¤ii
“Ölmesi gereken henüz ölmedi ve do¤mas› gere-

ken do¤umunu tamamlamad›.” 
(Chavez, 12 Nisan 2005)

Amerikan emperyalizminin Venezüella’ya
dönük yeni stratejisi

Chavez hükümetinin ola¤an yollardan devrile-

meyece¤inin aç›k biçimde ortaya ç›kt›¤› 15 A¤ustos

referandumunun ard›ndan, ABD emperyalizmiyle

Chavez hükümeti aras›ndaki iliflkiler giderek artan

oranda gerilmektedir. Chavez, ABD ile askeri iflbir-

li¤i anlaflmas›na son vererek, tüm ABD subaylar›n›

ülkeden kovdu. ABD ise, en yetkili a¤›zlardan yap-

t›¤› aç›klamalarla Chavez’i “ABD’ye ve demokrasiye

yönelik bir tehdit” olarak ilan etti.

11 Nisan’da National Review adl› Amerikan der-

gisinde ç›kan Otto Reich imzal› makale, ABD’nin

yeni stratejisinin çerçevesini çizmektedir. Kübal›-

Amerikal› Reich, yak›n döneme kadar George

Bush’un Latin Amerika dan›flman›yd›. Makalesinde

“Sol-halkç› dalga Güney Amerika’n›n büyük k›sm›-

n› yutuyor” diyen Reich, bu gerçek karfl›s›nda

ABD’nin en çetin görevinin Küba-Venezüella ekse-

nini etkisizlefltirmek oldu¤unu ifade ediyor. Reich’a

göre, bu görevi baflarmak için, fiili Baflkan› Lagos,

Brezilya Baflkan› Lula gibi “demokratik solcu”larla,

Chavez ve Castro’yu ve onlar›n etkisi alt›ndaki “ra-

dikal halkç›lar›” birbirinden ay›rmak gerekiyor.

“Castro’nun cani zekas›, politik savafl›mdaki tecrü-

besi ve ekonomik çaresizli¤i ile Chavez’in s›n›rs›z

paras› ve pervas›zl›¤› birleflirse, bölgedeki bar›fl teh-

likeye düfler. Küba ve Venezüella aras›nda olufl-

makta olan y›k›c›l›k ekseni, Kolombiya’da, Nikara-

gua’da, Bolivya’da veya baflka bir zay›f komfluda de-

mokrasiyi baltalamadan önce bofla ç›kar›lmal›d›r.  

Venezüella sermaye oligarflisinin sözcülerinden,

eski baflkan Carlos Andres Perez, darbeden sonra

kaçt›¤› Miami’den, geçti¤imiz Nisan’da verdi¤i rö-

portajda, bu yeni stratejinin ilk sinyalini sunmufltu:

“Chavez’i iktidardan indirmek için çal›fl›yorum.

fiiddet, onu devirmemizi sa¤layacakt›r. Chavez bir

köpek gibi ölmelidir, çünkü bunu hakediyor.”

Pentagon’un en üst Latin Amerika yetkilisi Ro-

gelio Pardo-Maurer, Miami’de bir konferansta,

“Chavez’i çevrelemek için bir stratejiye ihtiyac›m›z

var” diyerek, bu yeni stratejinin ad›n› da koymufl

oldu: Çevreleme.

Çevreleme (containment), So¤uk Savafl’›n ilk

döneminde sosyalist SSCB ve Do¤u Avrupa halk

demokrasilerine uygulanan stratejinin ad›yd›. fiim-

di Pentagon, ayn› stratejiyi, demokratik ve antiem-

peryalist bir cumhuriyete karfl› devreye sokma ha-

z›rl›¤› yap›l›yor. 

Küba-Venezüella ekseni, ABD medya tekelleri-

nin deyifliyle, “fier ekseninin Bat› yar›küre versiyo-

nu”dur. Bu ittifak, Venezüella’da halk cephesinin

politik iktidar› ele geçirdi¤i devrim sürecinin ürü-

nüdür. Bir yan›yla Küba’daki devrimci halk iktida-

r›n›n ekonomik ablukay› k›rmas›n› sa¤lamakta ve

ona istikrarl› petrol kayna¤› sunmaktad›r. Böylece

ABD’nin Küba’y› ezmeye yönelik ekonomik sald›r-

ganl›¤›n› bofla ç›karmaktad›r. Di¤er yandan ise bu

ittifak, Venezüella’y› sola çekmektedir. Venezüel-

la’n›n varofllar›na ve ücra köylerine kadar giderek

halka hizmet götüren Küba’l› doktorlar ve e¤itmen-

ler devrimci, sosyalist fikirlerin tafl›y›c›lar› olmufl-

lard›r. Küba’yla ittifak ve ABD’yle kutuplaflma, Ve-

nezüella halk›nda Küba devriminin yolunu izleme

düflüncesini uyand›rmaktad›r. 

Belirleyici mücadeleye do¤ru...
1992’de darbeci Chavez’in pozisyonu burjuva

ulusalc›l›¤› ve mu¤lak bir toplumsal reformculuk-

tu. 1998’de seçildi¤inde Chavez’in pozisyonu, orta

burjuva bir toplumsal uzlaflma program›n›n uygu-

lay›c›l›¤›yd›. Burjuva demokratik bir siyasal progra-

ma ve sosyal liberal bir ekonomik programa sahip-

ti. Kapitalist dolafl›m sürecine “yoksul” s›n›flar lehi-

ne müdahalede bulundu. Chavez’in toplumsal re-

formculu¤u kapitalist düzenin s›n›rlar›na dayand›-

¤›nda, sermaye onu sat›n almaya veya teslim alma-

ya çal›flt›. Chavez, bizzat uzlaflmaya çal›flt›¤› s›n›fla-

r›n h›flm›na hedef oldu. Chavez’ci “sosyal kapita-

lizm” hayali, yaflam›n gerçekli¤i karfl›s›nda tuzla

buz oldu. Burjuva ulusalc› d›fl politikas›, Amerikan

emperyalizminin bölgedeki ç›karlar›yla karfl› karfl›-

ya geldi ve ç›karlar›, ABD’ye ba¤l› iflbirlikçi tekelci

burjuvaziyi k›zd›rd›. Yeniden-da¤›t›mc› ekonomik

çizgisi, sermayenin ihtiyaçlar›n› yans›tan neoliberal

modelle ters düfltü ve sermayenin h›flm›na u¤rad›.

Burjuva demokratik iç politikas›, ezilen emekçi s›-
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n›flara genifl bir hareket sahas› açarak, bu s›n›flar›n

politik giriflkenli¤ini tetikledi ve üst orta s›n›flardan

tekelci burjuvaziye uzanan bir “muhalefet” cephesi-

nin reaksiyonuna yol açt›.   

Darbeyi izleyen y›llarda Chavez, hükümetini

destekleyen emekçi s›n›flar›n büyük y›¤›nlar halin-

de politikaya at›lmalar›n›n sonucu olarak sola kay-

maya bafllad›. Karfl›devrimin kamç›s›n›n her sefe-

rinde devrimi ileri do¤ru itmesiyle birlikte, Chavez

de ileri do¤ru itildi. Yüzbinlerin içine dahil oldu¤u

büyük toplumsal hareketin gücü, bizzat Chavez’i

de de¤ifltirdi. 

Oluflan yeni s›n›f dengeleri alt›nda Chavez, eski

orta burjuva toplumsal reformcu program›n› terk

etmeye, küçük burjuva devrimci demokratik bir

programa do¤ru kaymaya zorland›. 

May›s 2004’te 130 Kolombiyal› paramiliterin

yakalanmas›n›n ard›ndan, Chavez, “devrimin anti

emperyalist aflamaya girdi¤ini” ilan etti.

1 May›s 2005’te ise, Karakas’da devrimci sendi-

ka UTV’nin mitinginde toplanan yüzbinlere hita-

b›nda Chavez, devrimin “sosyalizme do¤ru” ilerle-

di¤ini ilan etti: “Hedeflerimize kapitalizmle varma-

m›z mümkün de¤ildir, orta bir yol bulmam›z da

mümkün de¤ildir. Kapitalizm hiçbir toplumsal so-

runa çözüm olamaz. Yegane çözüm sosyalizmdir.

Buradan tüm Venezüella’y› yeni yüzy›l›n sosyaliz-

minin yolunda yürümeye ça¤›r›yorum. 21. yüzy›l›n

sosyalizmini yaratmal›y›z. Amac›m›z, bu y›l içinde

devrimci demokrasiden sosyalizme ilerlemektir.”

Chavez’in bu aç›klamalar›, içte de halk›n milis-

lerde örgütlenmesi, devlet iflletmelerinde iflçi dene-

timinin infla edilmesi, iki büyük fabrikan›n ulusal-

laflt›r›larak iflçi denetimine verilmesi, devlet sanayii

sektörünü geniflletme yönünde ad›mlar at›lmas›,

yabanc› büyük toprak sahiplerine ait topraklar›n

k›smen ulusallaflt›r›larak köylü koperatiflerine da-

¤›t›lmas› gibi ad›mlarla örtüfltü. 

Chavez’in “sosyalizmi”, onun küçük burjuva

ideolojik pozisyonunu yans›t›r biçimde flekilsiz,

bulan›k ve mu¤lakt›r. Chavez, çeflitli konuflmala-

r›nda Marx’a, Mao’ya, Lenin’e göndermeler yap-

makta, sosyalizmini bir aç›klamas›nda eski köylü

liderlerinden Ezequel Zamora’ya veya Simon Boli-

var’a, bir di¤er aç›klamas›nda ‹sa’ya dayand›rmak-

ta, Castro’dan “yoldafl” diye söz etmektedir. 

Yine de 1989/90 gerici-karfl›devrimci olaylar›n-

dan bu yana ilk kez bir devlet baflkan›n›n resmi

a¤›zdan “sosyalizmi infla etmek”ten bahsediyor olu-

flu, politik bak›mdan anlaml› bir geliflmedir. Vene-

züella devlet baflkan›n›n, son alt› ayd›r yapt›¤› he-

men her konuflmada “sosyalizm” vurgusu yapmas›,

rastlant›sal bir durum ya da bir göz boyama olarak

görülemez. Çünkü dünyada ne güçlü bir sosyalist

kamp vard›r, ne de sosyalizm yönünde bir rüzgar.

Aksine Chavez’in bu aç›klamalar›, bir ölçüde ak›n-

t›ya karfl› yap›lm›fl aç›klamalard›r. Chavez’in “sos-

yalizm” kavram›; bugün aç›s›ndan, belirli, planl› bir

sosyalizm yöneliflinden ziyade, ucu aç›k bir sola yö-

nelimin ifadesidir.

Chavez’in “sosyalizm” söylemi, devrimi ileri

do¤ru iten iflçi s›n›f›n›n ve emekçi köylülü¤ün di-

namizminin de bir yans›mas›d›r.

Chavez, halihaz›rda iflçi s›n›f›n›n üzerindeki kü-

çük burjuva ideolojik hegemonyan›n bir figürü ola-

rak rol oynamaktad›r. Uzlaflmac› çizgisini koru-

makta, sürdürmektedir. Örne¤in, özel iflletmeleri

kamulaflt›rmak yerine sadece iflas edilenlerin ulu-

sallaflt›r›laca¤›n›, bunun d›fl›nda “kimsenin mal›na

el konulmayaca¤›n›” aç›klamaktad›r. Toprak refor-

munda, bu y›l›n bafl›nda ç›kard›¤› ve ABD bas›n›n

“çok radikal” buldu¤u yeni tasar›da bile özel mülk-

lere el koymak yerine, tazminatla almak öngörül-

mektedir. Kamusal bir sanayi at›l›m› ihtiyac›n›, oli-

garfliye ait iflletmelere el koyarak de¤il, yeni devlet

sanayileri infla ederek çözmeye çal›flmaktad›r. Dev-

rimi ileriye tafl›yacak en temel ad›mlardan biri olan

bankalar›n ulusallaflt›r›lmas›ndan, hiç söz etme-

mektedir.

Venezüella iflçi s›n›f›, Chavez’ci uzlaflt›r›c› ide-

olojiden s›yr›l›p ba¤›ms›z bir siyasi güç haline gel-

di¤i oranda, devrimin kaderi de de¤iflecektir. 

UNT’nin kurucu kongresinde ortaya at›lan slo-

ganlar, iflçi s›n›f›n›n devrime müdahale perspektifi-

ni yans›tmakta ve devrimi ileri götürme yetene¤in-

deki yegane s›n›f›n iflçi s›n›f› oldu¤unu göstermek-

tedir: 

“Bankalar› ulusallaflt›r›n! Kapanan iflletmelere el

koyarak iflçi yönetimi alt›na verin! D›fl borçlar› öde-

meyi reddedin ve bu kayna¤› yeni istihdam yarat-

mak için kullan›n! ‹fl haftas›n› 36 saate düflürün! ‹fl-

çi denetimi alt›nda yeni iflletmeler infla edin!”  

Marksist Leninist bir proleter partisinin bulun-

mad›¤›, devrimci örgütlerin siyasi kuvvetlerinin za-

y›f oldu¤u, Venezüella KP’sinin kendili¤indenci ve

yar›-reformist bir çizgi izledi¤i koflullar alt›nda

Chavez, devrimci alternatif bofllu¤unu kendi tarz›y-

la doldurmaktad›r.

Halk›n ileriye do¤ru devrimci at›l›m›n›n durdu-

¤u, söndü¤ü veya pörsüdü¤ü koflullarda ise Cha-
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vez, geriye düflecek, bir tür Lula’c›l›¤a do¤ru evrile-

cektir.

Chavez hükümeti ve Chavez’in partisi MVR, bu

tarihsel anda “reformcular” ve “radikaller” biçimin-

de bir saflaflma yaflamaktad›r. “Reformcular”, süre-

cin “çok ileri” gitti¤ini ve art›k ›l›ml› bir orta yol bu-

lunmas› gerekti¤ini öne sürmektedir. “Radikaller”

ise baflta iflçi denetimi ve halk›n silahland›r›lmas›

olmak üzere devrimin durmaks›z›n sürdürülmesi

yönünde bast›rmaktad›r. Chavez, “Devrimi ›l›ml›

bir orta yola sokmaktansa, yeni bir darbe tehdidini

göze al›r›m” diyerek bu tart›flmada tavr›n› “radikal-

ler”den yana koymufltur.

Çünkü Chavez, devrimin kendisinden ibaret ol-

mad›¤›n›n ve kendisi geriye çark ederse, afl›laca¤›-

n›n bilincindedir. Bir röportaj›nda bunu flu sözler-

le ifade etmifltir: “Chavez gidebilir, ama Chavez sa-

dece Chavez de¤ildir. … ‹çinde bulundu¤umuz

durum, çok radikal e¤ilimleri, duygular› uyand›r-

m›flt›r. ‹nan›yorum ki, gerçekte bu imkans›z bir

olas›l›k ama, e¤er ben gericili¤e dönersem, bu ke-

simler beni ezip geçer ve yeni liderlikler do¤ar. …

Yap›sal ve yasal kayg›lar›m ve hatalar›m bir yana,

flundan eminim ki, bu sürecin geri dönüflü yoktur.

Bu de¤iflim, yeniden yap›lanma ve Devrim hareke-

ti durdurulamayacakt›r. Baflka bir güzergahtan iler-

lemesi ise, mümkündür.”(3)

‹flçi s›n›f›, iflçi denetiminin özel sektöre yay›lma-

s› için bast›r›yor... Topraks›z ve yoksul köylüler,

“latifundio”lara (büyük kapitalist çiftlik) el konul-

mas› ve köylü kooperatiflerine aktar›lmas› için bas-

t›r›yor. Ordunun alt kademelerinde yer alan subay-

lar, emekçilerin taleplerinin karfl›lanmas› ve karfl›-

devrimcilere karfl› daha sert cezai tedbirler al›nma-

s› için bast›r›yor.

Bu iklim alt›nda, danan›n kuyru¤unun kopaca-

¤› mülkiyet sorunu üzerindeki mücadele, kendisini

dayatmaktad›r.

Venezüella Devrimi’nin ilerleyiflini belirleyecek

en önemli etkenlerden birisi ise, bölge ülkelerinde-

ki devrimci geliflmelerdir. Latin Amerika halklar›-

n›n büyüyen mücadeleleri bir ya da birkaç ülkede

devrimle taçland›¤› oranda, Venezüella’n›n ilerleyi-

fli de h›zlanacakt›r. “‹ki, üç, daha fazla Venezüella”,

ABD emperyalizminin hegemonyas›n› çözecek ve

bölgesel devrimci bir at›l›m›n koflullar›n› haz›rlaya-

cakt›r. 

Chavez’in son toprak reformu kararnamesine

dair aç›klama yapan çiftlik sahipleri birli¤i sözcüsü

Betancourt, “E¤er özel mülkiyet haklar›n› ortadan

kald›r›rlarsa, Venezüella’da bar›fl› da ortadan kald›-

r›rlar” diyerek, aç›kça iç savafl tehdidinde bulun-

mufltur. Evet, 1989-90 gerici olaylar›ndan ve Fuku-

yama’n›n “tarihin sonunu” ve “s›n›flar savafl›n›n bit-

ti¤ini” ilan ediflinden çok de¤il, 15 y›l sonra, Vene-

züella’n›n burjuvalar› yeniden “özel mülk haklar›-

n›” tehlike alt›nda görmektedirler. 

Yani özcesi, hiçbir teori gerçe¤i yenemiyor. Ta-

rih, s›n›f savafl›mlar›n›n çizdi¤i yolda yürümeye de-

vam ediyor. Latin Amerika’da bir “komünizm haya-

leti” dolafl›yor! ■
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Hat›rlanacakt›r, “Tek yanl› ateflkese” son verile-

ce¤i aç›klamas› ve sonra da son verildi¤i karar›, ilk

anda yayg›n bir flekilde pek de ciddiye al›nmam›flt›.

2004 Haziran’›ndaki bu foto¤raf, çarp›c› ve ilginçti.

Hatta bu karar› Genelkurmay›n dikte etti¤i iddias›-

na inananlar hiç de az de¤ildi. Ancak geride kalan

zaman, “Tek yanl› ateflkese” son verilmesini önem-

siz görmenin  politik bir yan›lg›  oldu¤unu göster-

di. Karar›n belirleyici önemini, ‘99 ‹mral› duruflma-

lar›yla oluflan durumu sars›p de¤ifltirme gücüyle or-

taya koydu. Gündemde kalmaya devam eden Kürt

ulusal sorununun,  bekletme koridorlar›nda uyu-

tulmaya, yat›flt›r›lmaya ve çürütülmeye çal›fl›lmas›-

na gerilla savafl›n›n yeni bask›s›yla dur deniyordu.

Zor oyunu bozmaya ça¤›r›l›yordu. “Tek tarafl›

ateflkes” bozuldu ve onun yerini aktif savunma al›r-

ken, gerilla ana güçleriyle tekrardan Kuzey Kürdis-

tan’a konumland›. Geride kalan bir y›ll›k dönemde

bir kez daha politikan›n fliddet araçlar›yla yürütül-

mesi durumu ve savafl›n diyalekti¤i hükmünü sür-

dürmeye ve savafl t›rmanmaya bafllad›. Gerilla hare-

ketinin yeni bask›s›, tekni¤in etkin kullan›m›na da-

yal› yeni takti¤i ile sömürgeci savafl güçlerini git gi-

de daha belirgin biçimde zorlamaya bafllad›.

Gerilla, ilkin ulusal kurtulufl mücadelesinin ge-

lifliminde belirleyici roller oynam›flt›. ‹mral› sonra-

s›nda ise kazan›mlar›n en önemli güvencesi olarak

gerillan›n önemi aç›¤a ç›kt›. Tek tarafl› ateflkese son

verilmesinin akabinde ise gerillan›n, hem ulusal ha-

reketin toparlay›c›/birlefltirici temel unsurlar›ndan

biri ve hem de sömürgecilik üzerinde siyasal bask›-

n›n temel enstrumanlar›ndan biri olamaya devam

etti¤i kesin bir aç›kl›kla görüldü.

Zor oyunu bozdu ve bir bak›ma kartlar yeniden

kar›l›yor. PKK’siz, Öcalan’s›z AB’ci çözüm her gün

daha çok bofla ç›k›yor. Savafl›n t›rman›fl›yla ulusal

hareket kendini yenibafltan dayat›yor. AB emperya-

listlerinden tutun da genelkurmaydan ayd›nlara de-

¤in, bütün aktörler, bütün toplumsal ve siyasal güç-

ler, Kürt ulusal sorunu/hareketi karfl›s›nda konum-

lar›n› bir kez daha belirleme ihtiyac›n› duyuyorlar.

“Tek yanl› ateflkesin” son buluflunun y›ldönümü

Haziran ay›n›n ortas›nda Türk ayd›nlar›n›n  yapt›¤›

“kal›c› bar›fl” ça¤r›s›n›n medyan›n, yani bas›n tekel-

lerinin deste¤i ile de birleflerek dikkate de¤er bir il-

ginin konusu olmas› da bu kapsamda ele al›nabilir.

Tekeller, iflbirlikçi tekelci burjuvazi, ayd›nlar›m›-

z›n, “PKK'n›n silahl› eylemlere derhal ve önkoflul-

suz son vermesi” istemini “derhal ve önkoflulsuz”

biçimde desteklemekte bir an olsun duraksamad›-

lar. AB’ci tekellerimiz bu ça¤r›y› kendi çizgilerine

uygun bulmufllard› ve politik inisiyatif göstermek,

onlar›n da hakk›yd›.

Kürt ayd›nlar›n›n yüre¤i Türk ayd›nlar›n›n ça¤-

r›s›n›n havada kalmas›na dayanamam›fl olsa gerek

ki, onlar da ça¤r›y› olumlu biçimde yan›tlamakta

gecikmediler. Durum, ayd›nlar› bir hayli k›flk›rt-

m›flt›. 

Bütün bunlar›, sansürlerle karfl›lanan “Militariz-

me ve fiovenizme Karfl›” Ayd›n Bildirgesi izledi. 

Oya Baydar, Türk ayd›nlar›n›n ça¤r›s›na getirdi-

¤i yorumla bu bahiste güvenilir bir dan›flman gö-

ründü¤ü için onun aç›klamas›ndan tutarak ça¤r›ya,

Türk ayd›nlar›n›n Kürt ulusal sorunu ve savafla kar-

fl› tutumlar›na bakal›m. 

"Kürtlere haklar›n›n verilmesi için çat›flma orta-

m›n›n durmas› gerekiyor. Bar›fl için bu ça¤r› önem-

li." diyordu, bayan Baydar. Böylece, "Kürtlere hak-

lar›n›n verilme"mesinin nedeninin "çat›flma ortam›”

oldu¤unu vurguluyordu. Çat›flma ortam› "dursa",

"Kürtlere haklar›" verilecekti. Demek ki, PKK tek

tarafl› olarak "silahl› eylemlere" son verirse, hele de

kay›ts›z flarts›z silah b›rak›rsa çat›flma ortam› son

bulacakt› ve de bu durumda, "Kürtlere haklar›n›

vermek" için yan›p tutuflan Türk burjuva devletinin

yolu aç›lacakt›. Bu nedenledir ki, "Bar›fl için bu ça¤-
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r› önemli”ydi. 

Keza bayan Baydar’›n hiç de tan›mlay›c›, hiç de

belirgin olmayan “Kürtler” ifadesini kullanmay› ter-

cih etmesi, asl›nda oldukça anlaml›d›r.  ‹leri sürüle-

cek çözüm önerileri tan›mdan bafllayarak gelifltirile-

ce¤ine göre, “Kürtler” ifadesi en iyi halükarda Kürt-

leri bireyler olarak kabul ediyor, yani ulusal varl›¤›-

n› tan›m›yordu. Kürt ulusal sorunu ve Kürt ulusal

demokratik haklar› söz konusu oldu¤unda kekeme

olmak, sanki Türk ayd›n›n›n kaderiydi. 

“Kal›c› bar›fl›n sa¤lanmas›n›” isteyen 150 ayd›-

n›n yay›nlad›¤› bildiri, Oya Baydar’›n yorumundan

daha ayd›nl›k de¤ildi. ‹stanbul Tabip Odas› Baflka-

n› Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un okudu¤u bildirinin

tam metnini an›msamakta yarar var: 

''Sadece geçen ay 50'ye yak›n insan›m›z› yitirdik.
15 y›l süren ve 30 bini aflk›n insan›m›z›n kayb›na
yol açan, taraflarca 'düflük yo¤unluklu çat›flma' ve-
ya 'kirli savafl' olarak adland›r›lan dönemin ac›lar›
milyonlarca insan›m›z› derinden yaralad›. Art›k in-
sanlar›m›z ölmesin, bar›fl içinde ve adil bir yaflam
sürelim. PKK'nin silahl› eylemlere derhal ve önko-
flulsuz son vermesini istiyoruz. Hükümetin, kal›c›
bar›fl›n sa¤lanmas› ve herkesin demokratik toplum-
sal hayata kat›labilmesi için gerekli yasal düzenle-
meleri gerçeklefltirmesini talep ediyoruz.'' 

“Art›k insanlar›m›z ölmesin, bar›fl içinde ve adil

bir yaflam sürelim.” Bunlar› kim istemezdi ki ve

bunlara kim itiraz edebilirdi ki? ‹yi ama, insanlar›-

m›z niçin ölüyordu? “Kal›c› bar›fl›n sa¤lanmas›”n›

talep eden ayd›nlar›m›z, bu savafl hakk›nda ne dü-

flünüyorlard›?  Bu nas›l bir savaflt›? Bar›fl talep eden

bildiriyi yay›nlayan ayd›nlar bize, bu savafl›, devle-

tin 'düflük yo¤unluklu çat›flma', PKK’nin ise, 'kirli

savafl' olarak de¤erlendirdi¤ini aç›klad›lar. Tamam

da bu savafl› kendileri nas›l de¤erlendiriyorlard›?

Türk iflçi ve emekçilerinin, halklar›m›z›n ayd›nlan-

ma  ihtiyac›yla  kavruldu¤u bu flovenizm çölünde

en yaflamsal sorundu bu. Ne yaz›k ki, kal›c› bar›fl is-

teyen ayd›nlar›m›z, savafl konusunda kendi görüfl-

lerini aç›klamaktan kaç›n›yor, halklar›m›z› ihtiyaç

duydu¤u ›fl›ktan mahrum b›rak›yorlard›.

Orta yerde savafla yol açan dev gibi bir toplum-

sal-siyasal sorun, Kürt ulusal sorunu çözümsüz du-

ruyorken, “yans›zl›¤›” ve buna dayal› bir “hakemli-

¤i” tafl›yabilir miydi ayd›n tavr›. Böyle bir hakemlik

ve yans›zl›k, gerçekte egemenin, sömürgecinin des-

teklenmesi anlam›na gelmez miydi? Hatta ayd›nla-

r›m›z, PKK'den “silahl› eylemlere derhal ve önko-

flulsuz son vermesini” istemekle, PKK’yi bu savafl›n

sorumlusu olarak sunmufl olmuyorlar m›yd›? Sahi,

bu savafl hangi politikalar›n devam›yd› ve savafl›n

sorumlulu¤u kime aitti? 

Görülüyor ki, AB’ci bas›n tekellerinin ayd›nlar›-

m›z› duraksamadan desteklemesi hiç de anlams›z,

nedensiz de¤ildi. Ayd›nlar›n hareketlenmesini ör-

gütleme inisiyatifi gösteren çevrelerin, ayd›nlar›n

“PKK'n›n silahl› eylemlere derhal ve önkoflulsuz

son vermesi” istem ve ça¤r›s›n›, PKK’nin “derhal ve

önkoflulsuz” olarak silahs›zlanmas› fleklinde tercü-

me ederek okumalar›, yazmalar› durumu iyice be-

lirginlefltiriyordu. Reformist Türk küçük burjuvazi-

sinin gerilla savafl› bak›m›ndan bir çeflit teslimiyet

örgütlemeye çal›flt›¤› çarp›c› biçimde aç›¤a ç›kt›.

Egemen iflbirlikçi tekelci burjuvazi ile reformist

Türk küçük burjuvazisi aras›nda daha önce de he-

men her kritik durumda tan›k oldu¤umuz bas›n

arac›l›¤› ile geliflen ittifak iliflkisi,  her iki taraf›n da

AB’ci çözüm program›na angaje olmalar›yla ba¤l›y-

d›.

Bayan Baydar’›n yorumuna göre, ayd›nlar›m›z

Kürtlerin ulusal varl›¤›n›, yani bir ulus oldu¤unu ve

ulusal haklar›n› özünde red ve inkar ediyor, Kürtle-

rin varl›¤›n› ve haklar›n› ancak birey, yurttafl hakla-

r› kapsam›nda kabullenebiliyorlard›. Oysa ulus ola-

rak “Kürtler”, ulusal varl›klar›n›n ve ulusal demok-

ratik haklar›n›n kabulünü istiyorlard›. Böyle oldu-

¤u içindir ki, Kürtler Türk ayd›nlar›n› k›rmamak,

bofla düflürmemek için ne kadar anlay›fl ve esneklik

gösterirlerse göstersinler, Türk ayd›nlar›n›n ça¤r›-

s›yla Kürtlerin ulusal varl›¤› ve ulusal demokratik

talepleri aras›ndaki uzlaflmaz karfl›tl›¤›n kendini d›-

fla vurmas› ve ortama egemen olmas› gecikmiyordu.

Kendi gerçekleriyle hesaplafl›p kopma yetene¤i gös-

teremeyen ayd›nlar›m›z, bir kez daha Kürt ulusal

gerçekli¤ine çarpman›n utanc›yla cezaland›r›l›yor-

lard›. 

“Adil bir yaflam” isteyen ayd›nlar›m›z, maalesef

ulusumuz için tan›d›klar›/kabul ettikleri haklar›

Kürt ulusu için de tan›yan eflitlikçi, adil bir tavr› al-

may› baflaram›yorlard›. Bilimsel gerçekçi bir tav›rla

savafl› tan›mlayamad›klar› gibi, savafl›n hakl› ve

haks›z taraflar›n› ay›rt edemiyorlar, burjuva çözü-

me, sömürgeci politikaya yedeklenmekten öteye gi-

demiyorlard›.

Heyhat, halklar›m›z›n ayd›n evlatlar› ad›na hep-

si bu kadar de¤ildi elbette. Bir ›fl›k demeti, sansü-

rün s›k› dokunmufl parmakl›klar› aras›ndan, “Mili-

tarizme ve fiovenizme Karfl›” “Ayd›nlar Bildirgesi”

halklar›m›za ulaflt›. 
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“Militarizme ve fiovenizme karfl›” “Ayd›nlar Bil-

dirgesi”nin  önde gelen temsilcisi Haluk Gerger,

Gündem gazetesinin sorular›n› yan›tlarken, “Ülke-

deki ihlallerden sadece ordu ve hükümet de¤il, bü-

tün ‘sistem’in sorumlu oldu¤unu” vurguluyordu.

Kuflkusuz Kürt ulusal sorunundan da sistem so-

rumluydu. O, özellikle “ayd›n tavr›n›” elefltiriyordu.

“Türkiye'de tek tarafl› ateflkes isteyen bildiriyi imza-

layan ayd›n tipinden umutsuz oldu¤unu söyleyen

Gerger, "ama insanlar herhalde gerçe¤i görecekler-

dir" mesaj›n› veriyordu.

“Biz Türkiye'de esas olarak net, ikirciksiz, dü-

rüst ve cesaretli, bilimsel gerçeklere uygun tav›r

al›nmas›n›n bir örne¤ini vermek istedik. As›l olan

o", diye konufltu. Önemli olan›n bilinenleri "ayd›n

ahlak›na yak›fl›r" ve "net biçimde" söylemek oldu-

¤unun alt›n› çizdi. Bu eksikli¤i gidermek ve "Türki-

ye'de hala bilimsel cesarete ve ayd›n haysiyetine sa-

hip insanlar›n az da olsa var oldu¤unu göstermek"

için harekete geçtiklerinin alt›n› çizdi.

"Biz hiç bofl durmuyoruz. Türkiye'nin namuslu

insanlar› olarak elimizden gelen her fleyi yap›yoruz.

Tabi bizim yapt›klar›m›z her zaman kamuoyuna

ulaflm›yor. Paras›yla ilan bile bast›ram›yoruz. Böyle

sorunlarla karfl› karfl›yay›z. Demokratikleflme,

onurlu adil bar›fl için elimizden geleni yap›yoruz ve

yapmaya da devam edece¤iz."

"Herkes elinden gelen her fleyi yapmal›" ça¤r›-

s›nda bulunan Gerger, flu de¤erlendirmeyi yapt›:

"Ama bunu bilimsel dürüstlük ve bir ayd›n onuruy-

la yapmal›. Biz bir yol açt›k. Bu bildiriye kat›lmak

isteyenler kat›labilir, gereklerini yapmak isteyenler

yarat›c› inisiyatifler oluflturabilir." Bildirgenin tam

metnini burada vermekte, okura k›yaslama olana¤›

sa¤layaca¤› için de yarar var: 

“Ayd›nlar Bildirgesi Militarizme ve fiovenizme
Karfl› 

-14 Temmuz 2005-
Halklar›m›z›n ufkunda kara bulutlar dolafl›yor.
Bunun sorumlusu devlettir.
Devlet, savafl politikas›nda ›srar ediyor; Kürt

halk›n›n üstüne silahl› operasyonlarla gitmeyi sür-
dürüyor. Mardin’de 12 yafl›ndaki çocu¤u infaz edi-
yor; Van’da, Diyarbak›r’da halka atefl aç›yor; sivil-
leri öldürüyor, yaral›yor.

Devlet, militarizmi körüklüyor; Tunceli’de sivil
ve silahs›z insanlar› havadan ve karadan bombal›-
yor; Ankara’n›n göbe¤inde kelepçeledi¤i ve aya¤›n-
dan yaralad›¤› genci kurfluna dizerek naklen infaz

gerçeklefltiriyor.
Devlet, flovenizmi k›flk›rt›yor; Kürt halk›n› “söz-

de vatandafl” olarak an›yor; Trabzon’da faflistlerin
öncülü¤ünde sahnelenen linç giriflimlerini cesaret-
lendiriyor. Baflbakan ve ana muhalefet partisi bafl-
kan›, linççilerin “hassasiyet”ini anlay›flla karfl›lad›-
¤›n› söylüyor. Solcu-gericiler, faflist sald›rganl›¤a
“ulusalc›” mazeretler uyduruyor. Faflist hareket k›fl-
k›rt›l›yor. 

Devlet, anadilde e¤itimi savundu¤u için E¤itim-
Sen’i tasfiye etmekle tehdit ediyor. 

Devlet, topluma resmi ideolojiyi dayat›yor; 1915
Ermeni tehcirinin gerçek boyutlar›n› kabul etmek
bir yana, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Yüksek Ö¤-
renim Kurulu (YÖK) bünyesinde oluflturdu¤u sözde
komisyonlar arac›l›¤›yla gerçekleri çarp›t›yor, ezen
ulus milliyetçili¤ini yeniden üretiyor.

Kayna¤› bizzat devletin kendisi olan fliddetin so-
rumlulu¤unu baflka adreslerde aramak, ayd›n›n vic-
dan›yla da, bilimsel gerçekçi kimli¤iyle de ba¤dafl-
maz.

Nitekim 1990’l› y›llarda J‹TEM hesab›na çal›flan
itirafç›lar›n son haftalarda yapt›klar› aç›klamalar,
organize fliddetin ilk ve dolays›z sorumlusunun dev-
let oldu¤unu bir kez daha göstermektedir. Kaç›r›p
kaybetme ve yarg›s›z infaz gibi kontrgerilla uygula-
malar›n›n ayr›nt›lar›, bizzat kontrgerilla tetikçileri
taraf›ndan aç›klanmas›na karfl›n, devletin ilgili bi-
rimlerinin suçlular› yarg›lamaya dönük hiç bir giri-
flimde bulunmamas›, sald›rganl›¤›n yeniden baflla-
mas›n› özendiriyor. 

Bizler, halklar›m›z›n ufkunun karart›lmas›na
izin vermeyece¤imizi, hayat›n ve toplumun ayd›n-
dan bekledi¤i sorumlulu¤u yerine getirmekten ka-
ç›nmayaca¤›m›z› duyuruyoruz. 

‹flçi s›n›f› hareketini, tüm demokratik kitle örgüt-
lerini, emekçileri ve toplumun bütün ezilenlerini
birleflik bir cephe gibi davranmaya, birlikte mücade-
le etmeye ça¤›r›yoruz.”

“Kürt halk›” kavram›yla Kürtlerin ulusal varl›¤›-

n› vurgulayan Bildirge, e¤ip bükmeden t›rman›fla

geçen militarizmin ve flovenizmin sorumlulu¤unun

devlete ait oldu¤u gerçe¤inin alt›n› çiziyor, halkla-

r›m›za mücadele ça¤r›s› yap›yordu. Bildirge bir ba-

k›ma, Kürt sorununda “emekçi çözümün” temel

bafllang›ç unsurlar›n› da içeriyordu. Bunlar özetle;

Kürtlerin ulusal varl›¤›n›n kabulü,

Kürt ulusal sorunun çözülememesinden/çözüm-

süzlük ve savafltan devletin sorumlu oldu¤u,
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Kürt ulusal sorunun çözümünün ve kal›c› bar›-

fl›n, “‹flçi s›n›f› hareketini”n “tüm demokratik kitle

örgütlerini”n, “emekçileri”n “ve toplumun bütün

ezilenleri”nin “birleflik bir cephe gibi davranma”s›,

“birlikte mücadele”siyle elde edilebilece¤i gerçekle-

ridir. ‹flçi s›n›f› ve ezilenlerin, halklar›m›z›n müca-

delesi, onurlu, demokratik bir bar›fl› eflitlik ve öz-

gürlük temelinde getirerek halklar›m›z› kardeflleflti-

recektir. Ayd›n taraf olmal›d›r ve tabi ki, her fleyden

önce gerçe¤in yan›nda taraf olmal›d›r. Ama ayn› za-

manda bask› ve sömürüye karfl› mücadelenin ya-

n›nda taraf olmal›, ezilenlerin, sömürülenlerin öz-

gürlük ve kurtulufl mücadelesinde saf tutabilmeli-

dir ayd›n. Umudu k›r›larak teslim al›nmaya çal›fl›-

lan bir halka umut ›fl›¤› olabilmelidir ayd›n.

Demek ki, ayd›nlar›m›z, biri tutarl› demokratl›k

çizgisinde duran devrimci; di¤eri ise egemen s›n›fla

uzlaflmaya yatk›n teslimiyete aç›k sallant›l› bir çizgi-

de duran, reformist olmak üzere iki e¤ilime bölün-

müfltür. Bu, yeni oluflmufl bir durum de¤ildir. An-

cak son bir y›l›n geliflmeleri bu iki e¤ilimin daha

çarp›c› biçimde karfl› karfl›ya gelmesini ve kristalize

olmas›n› koflulland›rm›flt›r. Elbette bu e¤ilimlerin

politik izdüflümleri de vard›r.

ÖDP’nin izledi¤i çizgisinin ayd›nlar aras›ndaki

reformist e¤ilimle ba¤l› oldu¤undan kuflku yoktur.

SDP’nin bu iki e¤ilim aras›nda yalpalamas› ise sürp-

riz say›lamaz. Hatta bu tavr›n devrimcilikle reform-

culuk aras›nda sallanan bir genel çizginin devam›

olarak oldukça manidar oldu¤u da söylenebilir.

Son zamanda yurtsever cephecilik oyunuyla k›z›l

elmac›larla, kemalist subaylarla vb. flört eden sosyal

flovenizmi iyiden iyiye azan TKP’nin tavr›, ÖDP’nin

gerisindedir. EMEP ise politikas›zl›¤›n yeni bir ör-

ne¤ini sunmufl bulunuyor. Kürt sorunu ve savafla

karfl› tav›r ekseninde geliflen ayd›n ç›k›fllar› süreçle-

rinde hiçbir inisiyatif gösterememenin yaratt›¤› aç-

maz›n bask›s› alt›nda, “Ayd›nlar birleflin” demenin

s›r›tan politik kurnazl›k flirinli¤inden öte,  her han-

gi bir politik de¤eri yoktur.

Tutarl› demokratl›k, Kürt ulusal sorununda

devrimci çizgi demektir. “Emekçi çözüm”, An-

kara’daki faflist sömürgeci rejimin y›k›lmas›, Kürt

ulusal sorununun halklar›m›z›n eflitli¤i ve özgür-

lü¤ü temelinde kardeflleflme çizgisinde çözümü

demektir. Marksist leninist komünistler bu çizginin

bayraktar›d›r.■

8 TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu



‹stanbul; ›fl›l ›fl›l sokaklar, e¤lence ve al›flverifl

merkezleri, lüks yal›lar, bo¤az... ‹stanbul’un görü-

nen yüzü bunlar. Kentin d›fl›na do¤ru ç›kt›kça ‹s-

tanbul’un öteki yüzü karfl›l›yor bizi. Kentin d›fl›nda

ve kentin d›fllad›¤› bu mekanlar ezilenlere ev sahip-

li¤i yap›yor. Ve ezilenlerin mekanlar› bu kenti çev-

reliyor dört bir yan›ndan. T›pk› Ayazma gibi.

Tepenin üstüne gelifli güzel kurulu derme çatma

evlerden olufluyor Ayazma. Yoksullu¤un tüm izleri-

ni tafl›yan bu evlerin öyküsü 1985’lere uzan›yor.

Kürdistan’dan zorla göç ettirilen Kürt emekçileri,

iki odal› gecekondular›yla, “merhaba” diyorlar bu

kente. Kendi topraklar›ndan binlerce kilometre öte-

de... Kiminin evi yak›lm›fl, kimi koruculu¤a zorlan-

m›fl, kimi de ard›nda flehitler b›rakarak göç etmifl

buraya. Ne ›fl›l ›fl›l caddelerinden geçmifller, ne de

al›flverifl ve e¤lence mekanlar›na u¤ram›fllar. Onlar,

‹stanbul’un d›fl›nda, tüm d›fllanm›fll›klar›yla, açl›k-

tan, iflsizlikten, yoksulluktan en fazla pay› alm›fllar.

‹stanbul gibi bir yerde sosyal hayat›n uza¤›nda ya-

flam savafl›na kat›lm›fllar. 

YYookkssuulllluu¤¤uunn  hhiikkaayyeessii

Küçükçekmece Belediyesi'ne ba¤l› 10 bin nüfus-

lu Ayazma, görüntüsüyle bir köyü and›r›yor adeta.

Proleter kentte görmeye al›fl›k oldu¤umuz sefalet

manzaralar›n›, Ayazma’da bütün ç›plakl›¤›yla bul-

yoruz. Ne bir okul, ne bir kanalizasyon, ne bir sa¤-

l›k oca¤›, ne de asfaltl› yollar› var Ayazma’n›n. Yol

dedikleri, çamurdan patikalar. K›fllar›n› çamur, yaz-

lar›n› ise toz toprak içinde geçiriyor Ayazmal›

emekçiler. 20 y›la yak›nd›r Ayazmada oturan emek-

çiler, kimi zaman elektiriksiz, kimi zaman susuz ya-

flam›fllar. ‹stanbul’un “kabullenemedi¤i” Ayazma,

yerel yönetimin en temel hizmetlerinden bile mah-

rum b›rak›lm›fl. Ayazma’n›n dibine kurulu, 10 y›l-

l›k bir geçmifli bile olmayan Baflakflehir, zengin

kentle emekçi kent gerçekli¤inin çarp›c› bir resmi-

ni sunuyor görenlere. ‹stanbul’un iki ayr› kenti ci-

simlefliyor burada. Birinde düzgün yollar, alt yap›

hizmetleri, spor tesisleri, parklar, bahçeler, do¤al

gaz; ötekinde ise sefaletin bütün izleri. 
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Bu yoksul kentin tam orta-

s›ndan geçen dere, hastal›kla-

r›n pençesine itiyor Ayazmal›-

lar›. Baflakflehir’in kanalizas-

yonu ve çevredeki fabrikala-

r›n kimyasal at›klar›yla dolan

dere, emekçilerin yaflam›n› hi-

çe sayan kapitalist zihniyetin

bir görüntüsü. Dere ne ›slah

ediliyor ne de üzeri kapat›l›-

yor. Buna Ayazma’n›n arka ta-

raf›na boflalt›lan çöpler ekle-

nince sefalet ve yoksullukla

bo¤uflan Ayazma halk›n›n ya-

flam› çekilmez oluyor. Dere ve

çöplerden dolay› yaz›n mahal-

lede sineklerden geçilmiyor.

Bu derenin ve çöplü¤ün en

büyük ma¤durlar› da çocuklar. Oyun park› olmad›-

¤› için derede oynayan çocuklar yakaland›klar› has-

tal›klar›n pençesinden kurtulam›yor kimi zaman.

Zaten iflsizli¤in had safhada oldu¤u Ayazma’da,

emekçilerin sigortas› da yok, paras› da. Paralar› ol-

mad›¤› için hastanelere gidemeyen halk, ölümle

yüz yüze b›rak›l›yor. ‹laç fiyatlar› ise emekçilerin al-

t›ndan kalkamayaca¤› büyük bir yüke dönüflüyor.

Ayazma emekçileri, e¤itim, ulafl›m, sa¤l›k hakk›n-

dan yoksun b›rak›l›yor. 

EEvviinn  yyüükküü  kkaadd››nn››nn  oommuuzzuunnddaa
Ekonomik zorluklar Ayazma’daki evleri birer ifl-

li¤e dönüfltürüyor. Erkeklerin büyük ço¤unlu¤u-

nun iflsiz oldu¤u Ayazma’da, kad›nlar eve ifl alarak

evi geçindirmeye çal›fl›yorlar. Toplumsal bask› ve

çocuk say›s›n›n fazlal›¤› nedeniyle d›flarda çal›fla-

mayan kad›nlar, mandal yap›yor, boncuk dikiyor,

demir tak›yor.. A¤›r ev iflleri alt›nda ezilen kad›n,

eve ald›¤› iflleri bitirmek için günde ortalama 10 sa-

at çal›flmak zorunda kal›yor. Kimi zaman sabaha

kadar elindeki iflleri bitirmeye çal›fl›yor. 

Sadece kad›nlar de¤il, Ayazmal› çocuklar da bu

ifllerin bir parças› oluyor. 5 yafl›ndaki bir çocu¤un

minicik ellerinde mandal takma makinesini görmek

mümkün Ayazma’da. Ailece bir sömürü cenderesi

kuflat›yor Ayazmal›lar›. Bir yandan ev ifli, bir yan-

dan çocuk bak›m›, bir yandan eve ald›klar› ifller,

kad›nlar› daha fazla y›prat›yor. Zaten çok say›da ya-

p›lan do¤um (her evde en az 4-5 çocuk bulmak

mümkün), yaflam flartlar›n›n kötü olmas›, sa¤l›kl›

beslenememe gibi bir dizi faktör kad›n hastal›klar›-

n› tetikleyici bir duruma dö-

nüflüyor. Kad›nlar toplumsal

yaflam›n d›fl›na itiliyor. Birçok

kad›n Ayazma’n›n d›fl›na bile

ç›kamam›fl. Okuma-yazma

bilen kad›n say›s› bir elin on

parma¤›n› geçmiyor. 

ÇÇooccuukklluu¤¤uunnuu  bbiillee
yyaaflflaammaayyaann  ççooccuukkllaarr
Mahalleye en yak›n okul

kilometrelerce uzakta. ‹kitelli

Köyiçi’ndeki okula gitmek için

çocuklar hergün 2 kilometre

yol yürüyor. Kimi zaman ar-

fl›nlad›klar› bu yollar onlar›

ölüme götürüyor. Okula git-

mek için anayoldan geçmek

isterken trafik kazalar›yla yaflamlar›n› yitiren onlarca

çocuk var. Paras›zl›k yüzünden servis tutamad›klar›

çocuklar›n›n ölüm haberleriyle sars›l›yor Ayazmal›-

lar. Çocuklar›n büyük bir k›sm› paras›zl›k yüzünden

okuyam›yor ya da e¤itimlerini yar›m b›rakmak zo-

runda kal›yor. Mahallede okuyan genç say›s› çok az.

E¤itimin paral› hale getirilmesinin, emekçilerin e¤i-

tim hakk›n› nas›l gasp etti¤ini bütün ç›plakl›¤›yla gö-

rüyoruz Ayazma’da. Çocuklar ilkokulu bitirir bitir-

mez Ayazma’n›n etraf›ndaki tekstil atölyelerinde bu-

luyorlar kendilerini. Eve katk› yapmak için çocuk

yaflta bafll›yorlar çal›flmaya. Ayazma’da  çocuk düflle-

ri ifl makineleri aras›nda s›k›fl›p kal›yor. 

Ayazmal›lar, k›fl›n so¤u¤undan korunabilmek

için eski ayakkab›, naylon, poflet ve tekstil at›klar›

ile ›s›n›yor. Kömür paras› denklefltiremeden k›fla gi-

ren aileler, evlerinin önünde sebze-meyve kasalar›,

tahta parçalar›, naylon ve tekstil art›klar›ndan olu-

flan yakacak y›¤›nlar› biriktiriyor. Devletin her y›l

büyük flovlar yaparak da¤›tt›¤› yakacak kömür ise

hiç u¤ram›yor Ayazma’ya. Ayazma’y› çevreleyen

yüksek apartmanlar, sanayi siteleri ve Atatürk

Olimpiyat Stadyumu s›n›f çeliflkilerini apaç›k bir

flekilde ortaya seriyor.

Ayazma’n›n asfalts›z yollar›ndan geçiyoruz.

Ulaflt›¤›m›z bu yer bize birçok gerçekli¤i de tatt›r›-

yor. Yoksulluk ve yoksunluk. Ama umut da yafl›yor

Ayazma’da. Gülümseyen gelecek ve isyana bezeli

yürekler. Yoksullu¤un, yoksunlu¤un, iflsizli¤in, aç-

l›¤›n içinde büyüyen kocaman yürekler. ‹flte ‹stan-

bul’un öteki yüzü; Ayazma. Düflleri gelecekte sakla-

nanlar›n mekan›. 
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Ayazma’da bu çal›flman›n
merkezinde, Y›k›ma Karfl› Halk

Komitesi duruyordu. Halk komite-
si deneyimi gösterdi ki, bir araç
ifllevine uygun tarzda kullan›ld›¤›
zaman, kitlelere önderlik edecek,
halk› yönlendirecek, mücadeleyi

ivmelendirecek muazzam bir
olanak demektir. Y›k›ma Karfl›

Halk Komitesi, emekçilerin için-
den ç›kan öz örgütlenmedir.

Halk›n kendi kendisini
yönetmesinin bir biçimi olan
komiteye, emekçiler kendisini

önererek kat›l›yor. 



ÇÇaarrpp››kk  oollaann  kkaappiittaalliizzmm
Kapitalizm; iflçi ve emekçilere insanca yaflam

hakk› tan›mad›¤› gibi, bar›nma haklar›n› da gasp

ediyor. Gecekondu y›k›mlar› kent yoksullar› ve

emekçilerin yak›c› bir sorunu olarak varl›¤›n› koru-

yor. Köyden kente akan göç sonucu, kentin d›fl›na

yap›lm›fl bu yerleflim alanlar›n›n zamanla kentin içi-

ne do¤ru kaymas›, zenginli¤in ve yoksullu¤un, s›n›f

çeliflkilerinin bütün belirginli¤ini yal›n bir flekilde

ortaya seriyor. ‹lkel ve kötü koflullardaki bu yerle-

flim bölgeleri apartmanlar ve büyük sanayi siteleri

içine hapsoluyor. Bu hapsolufl burjuvazinin de kor-

kulu rüyas› haline geliyor. 

Meclis gündeminde olan “Kentsel Dönüflüm Ya-

sa Tasar›s›”, emekçilerin evlerini bafllar›na y›kan,

sermayeye rant alanlar› açan bir yasadan baflka bir

fley de¤il. AKP’nin Kentsel Dönüflüm Yasas› da

ezenler lehine hayata geçirilmeye çal›fl›l›yor. Çarp›k

kentleflmeyi bahane ederek y›k›m gerçeklefltirmeye

kalk›flan belediyeler, söz konusu sermaye babalar›

olunca yerlerinde oturuyorlar. Bir yandan patronla-

r›n kaçak yap›lar›na, kent dokusunu tahrip eden

lüks villalara ve hatta gökdelenlere dokunulmaz-

ken, “çarp›k” olduklar›, “görüntü kirlili¤i” yaratt›k-

lar› gerekçesiyle yoksul mahalleler y›k›lmak isteni-

yor. Ayazmay› 10’arl›k 15’erlik ev gruplar› halinde

y›kmaya haz›rlanan Büyükflehir Belediyesi, emekçi-

lerin birlikte hareket etmelerini, direnifli parçalama-

y› hedefliyor.

Yerel seçimler öncesi burjuva politikac›lar›n di-

linden düflmeyen gecekondu aflar›, hükümete gel-

diklerinde yerini gecekondu y›k›mlar›na b›rak›yor.

Ayazmal› emekçiler de bu y›k›mdan pay›n› al›yor.

Bir yandan AKP’nin Kentsel Dönüflüm Projesi, di-

¤er yandan Atatürk Olimpiyat Stadyumu ile de¤er-

lenen topraklar. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndan

dolay› Ayazma topraklar› sermayeye peflkefl çekil-

meye çal›fl›l›yor. Kürdistan’da yaflanan kirli savaflla

birlikte, köyleri yak›lan, kendi topraklar›nda yaflam

hakk› tan›nmayan, yurtlar›ndan göç ettirilmifl yok-

sul Kürt emekçileri, flimdi evlerinden edilmeye ça-

l›fl›l›yor. “Köyümüzü yak›p y›kt›lar. Bir evimiz var,

flimdi onu da y›kmak istiyorlar”. Ayazmal› Kürt ka-

d›n›, iki cümleyle özetliyor pek çok fleyi.

TTrriillyyoonnllaarr  hhaarrccaannaann  ssttaaddyyuummuunn  kkoommflfluullaarr››
Ayazma halk›n›n büyük bir ço¤unlu¤u Kürt ve

DEHAP’l›. Yani devletin ‘potansiyel suçlu’lar›. Ayaz-

ma’y› 5 bin nüfusu ile “‹stanbullu” saymayan kapi-

talist devlet, Kürt olman›n bedelini ödetiyor adeta.

Ayazma halk› y›llarca emek vererek yapt›klar› evle-

rinden ç›kar›lmaya çal›fl›l›yor. Çarp›k kentleflme-

nin, yoksullu¤un, iflsizli¤in nedeni olarak gösterili-

yor Ayazmal›lar. 

Y›llard›r insanca yaflayabilece¤i bir yerleflim yeri

isteyen halk› görmezden gelen devlet, Ayazma’n›n

dibine dünyan›n en büyük Olimpiyat Stadyumla-

r›ndan birini yapt›. Hiçbir yat›r›m yap›lmayan bu

mahalle, trilyonlar harcanan stadyuma komfluluk

yap›yor. Bu komflulu¤unun bedeli ise, Ayazmal›lara

y›k›m olarak dönüyor. Ayazma halk›, evlerini terk

etmeleri için her türlü bask›ya maruz kal›yor, yafla-

d›klar› yerden uzaklaflt›r›lmaya çal›fl›l›yor. Stad-

yumda maç yap›l›rken elektrikleri kesiliyor, mahal-

le ablukaya al›n›yor. 

‹stanbul’da y›k›m içine al›nan 90 bin ev, binler-

ce ezilenin ayn› sorunla karfl› karfl›ya kalaca¤›n›

gösteriyor. AKP Hükümeti, ‘Kira öder gibi ev sahi-

bi olunacak’ demogojileriyle emekçileri kand›rma-

ya haz›rlan›yor. Mortgage emekçilere umut olarak

sunuluyor. Oysa Mortgage ile eve sahip olman›n

koflullar› emekçilerin gerçekli¤iyle örtüflmüyor. Ev

için gerekli olan paran›n yüzde 75’ini taksitlendiril-

mifl kredi yoluyla emekçilere verilmesi öngürülü-

yor. Geri kalan yüzde 25’ini ise emekçilerin nere-

den bulaca¤› belli de¤il. AKP, y›k›m içine ald›¤›

bölgedeki emekçilere ev vermiyor, paras› olana ev

veriyor. Kredilerin düzenli ödenmemesi halindeyse

emekçileri bekleyen tek bir fley var, kap›n›n d›flana

konulmak. Zaten iflsizli¤in en büyük ma¤durlar›

emekçilerin bu paray› ödeyemeyece¤i de aç›k. Bu-

nun son örne¤ini Ayazmal› emekçiler alt taraflar›n-

da bulanan Hamamdere’de y›k›lan 5 evle gördü.

“Ev verece¤iz” yalan›yla kand›r›lan emekçiler flimdi

çad›rda yafl›yor. 

Sadece Türkiye’de de¤il, dünyada da ezilenler

ayn› sorunu paylafl›yor. Ezilenlerin yaflad›¤› sorun-

lar›n dünya çap›ndaki ortakl›¤› Ayazma’da somutla-

n›yor. Nas›l ki Yunan devleti Yunanistan Olimpi-
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yatlar›’nda Romanlar›n evlerini y›kt›ysa, burjuva

Türk devleti de Atatürk Olimpiyat Stad›’ndan dola-

y› Ayazmal›lar›n evlerini y›kmaya çal›fl›yor. Y›k›m

sermayenin emekçilere karfl› uluslararas› bir sald›r›-

s› oluyor. 

AAyyaazzmmaa’’yyaa  iillkk  aadd››mm
Ayazma bu kadar yoksullu¤un k›skac›nda ezi-

lenlerin büyük öfkesinin de içinde sakl›yor. Biriken

öfke sosyalist çal›flman›n olanaklar›n› da bar›nd›r›-

yor. Ulusal kimliklerinden kaynakl› yabanc›s› ol-

mad›klar› mücadelenin canl› bir dinami¤i olmaya

devam ediyor Ayazma-

l›lar.

Ayazma halk› direni-

fle de yabanc› de¤il.

Elektrik ve su hakk›n›

verdikleri mücadeleler

sonucu kazan›yorlar.

Yollar› kesiyorlar, ‹S-

K‹’ye gidiyorlar, eylem

yap›yorlar... Ayazman›n

çevresel faktörleri de bu

eylem biçimlerini belir-

liyor. Ayazma’n›n k›y›-

s›ndan geçen anayol bir

çok kez elektrik ve su

için kesiliyor. T›pk›, Ar-

jantin’de anayollar›n

kenar›ndaki varofllarda

oturan iflsizlerin, fabri-

kaya giden anayollar›

kesmeleri gibi. Bu ey-

lemler, ezilenlerin po-

tansiyelini de aç›¤a ç›-

kar›yor. ‹stanbul’u kuflatacak bu bakir alanlar, yeni

mücadele deneyimlerinin de k›v›lc›m›n› oluflturu-

yor. 

Ayazmal› emekçilerin aç›¤a ç›kan bu potansiye-

linden 8 Mart’a yürümek için Ayazma’ya gitmeye

karar veriyoruz. 6 Mart mitingine 1,5 hafta kala al-

d›¤›m›z bu karar bizim için ezilenlere ve kendi gü-

cümüze güvenin s›nand›¤› bir pratik oluyor.

Biraz heyecanl›, biraz merakl› ve coflkulu ad›m-

larla Ayazma’ya var›yoruz. Mitinge az bir zaman

kalmas› nedeniyle, h›zl› bir çal›flma yürütmenin te-

lafl›n› tafl›yoruz üzerimizde. “Acaba Ayazmal› ka-

d›nlar nas›l karfl›layacak bizi, kad›nlar› mitinge na-

s›l katabiliriz” sorular› Ayazma’daki çal›flman›n

içinde yan›t buluyor. Hiç “tan›mad›¤›m›z” Ayazma-

l› kad›nlar bizi emekçi s›cakl›¤›yla karfl›l›yorlar. Ne

onlar bize yabanc›, ne de biz onlara. Kim oldu¤u-

muzu, niçin geldi¤imizi anlatmaya bafll›yoruz. Ka-

d›nlarla yaflad›klar› sorunlar üzerine sohbet ediyo-

ruz. Yapt›¤›m›z sohbetler sonucunda 8 Mart çal›fl-

mas›n› hangi halkalardan yakalayaca¤›m›z aç›¤a ç›-

k›yor; Yoksulluk ve y›k›m.

Baz› kad›nlar bizimle birlikte evleri dolafl›rken,

baz›lar› da duyarl› olan kad›nlar›n evlerini gösteri-

yor. Çocuklar ise yol boyunca efllik ediyor bize.

Ulaflabildi¤imiz bütün kad›nlara ulaflmak için kap›-

lar› çal›yoruz tek tek. Kad›nlar›n okuma-yazma bil-

memesi elimizdeki EKB bil-

dirilerinin yan› s›ra onlarla

uzun sohbetleri koflulluyor.

Bildiri verip geçmekten öte,

kad›nlarla oturup uzun

sohpet etmenin, ortak bir

dil yakalaman›n çal›flman›n

gelifltirici bir faktörü oldu-

¤unu görüyoruz. Evleri ya-

k›n olan kad›nlar› biraraya

getirerek ev toplant›lar› ya-

p›yoruz. Temel bir vurgu

olarak sohbetlerde öne ç›-

kan y›k›mlar›, miting alan›-

na tafl›malar›n› istiyoruz. 6

Mart mitingine kadar 5 kez

gidebildi¤imiz Ayazma’dan

6 kad›nla birlikte Kad›-

köy’de emekçi kad›nlarla

bulufluyoruz. Mitingde

Ayazmal› kad›n›n yükselen

ç›¤l›¤› belleklerimize dam-

gas›n› vuruyor.

8 Mart çal›flmas› Ayazma’n›n devrimci çal›flmaya

aç›kl›¤›n› gösteriyor bize. Bu çal›flman›n gösterdi¤i

di¤er bir unsur da; ezilenlerin özgün sorunlar›ndan

hareketle yakalanacak pratik hatt›n baflar›yla so-

nuçlanaca¤›.

YY››kk››mm  kkaarrflfl››tt››  mmüüccaaddeellee
Ayazma’da kad›nlarla buluflarak ilk ad›m› att›k.

8 Mart’tan ald›¤›m›z güçle y›k›m karfl›t› mücadele-

nin start›n› verdik. Ayazma’daki y›k›m sorunu önü-

müzdeki sürecin mücadele dinami¤ini oluflturuyor-

du. Mutlaka ki, bu mücadele; halk›n iradesine da-

yanan, birlefltirici, kapsay›c› ve do¤al önderleri aç›-

¤a ç›karacak bir mücadele olmal›yd›. Ayazma

emekçileri, en temel ve yak›c› gündemleri üzerin-
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den örgütlenebilir, savaflabi-

lirdi. Bu temelde, Ayazma’da

ESP olarak y›k›ma karfl› halk

toplant›s› ça¤r›s› yapt›k. Bu

toplant›, Ayazma’n›n genifl

emekçi kesimleriyle bulufl-

man›n bir basama¤›yd›. Ve

öyle de oldu. Ayazmal›lar› en

temel gündemleri olan y›k›m

etraf›nda biraraya getirerek

toplant›lar yapt›k.

Toplant›larda söz Ayaz-

mal› emekçilerindi. Kimi dü-

flüncelerini söyledi, kimi de-

neyimlerini anlatt›, kimi de

neler yap›labilece¤ini. Top-

lant›lara yön veren temel dü-

flünce, y›k›m› durdurmakt›.

Her yeni toplant›da, say›sal

olarak bir art›fl, nitelik olarak

bir derinlik göze çarp›yordu. Kararlar ortak ve de-

mokratik bir anlay›fl zemininde al›n›yordu. Belki de

Ayazmal› emekçiler ilk defa kendileri üzerinde bu

kadar do¤rudan söz sahibiydi. Emekçiler mahalle-

lerine dair kararlar al›yor, fikir gelifltiriyor, bu fikri

paylafl›yor ve bunun için hep birlikte çal›fl›yordu.

Evleri için mücadele ediyorlard›. 

Toplant›lar›n en temel özelli¤i birlefltirici olma-

s›yd›. Ayazma Orta Karadeniz’den göçle gelen

emekçileri de bar›nd›r›yor. Y›llard›r devletin flove-

nist politikalar›yla yaratmaya çal›flt›¤› Kürt-Türk ay-

r›m› Ayazma’da da kendisini gösteriyor. Ama emek-

çiler sorunlar›n›n ortak oldu¤u, y›k›ma karfl› birle-

flik bir direnifl örgütleme zorunlulu¤u bu ayr›ma bir

darbe vurdu.  Ayazma’da bu birliktelik, y›k›m kar-

fl›t› mücadelede at›lan ileri bir ad›md›. Ayazmal› bir

emekçinin dedi¤i gibi; “Belediye y›k›m yaparken

Kürt’ü de, Türk’ü de dinlemiyor”.

Toplant›lar›n iflleyifl biçimi olarak, kararlar›n de-

mokratik bir temelde al›nmas›, genifl halk toplant›-

lar› sonucu bir dizi yeni karar›n ortaya ç›kmas›,

emekçi demokrasisinin bir örne¤iydi ayn› zaman-

da. Toplant›ya kat›lan herkesin söz almas›, y›k›m

sorununa karfl› de¤iflik mücadele biçimleri önerme-

si çal›flmay› zenginlefltirici bir yerde duruyordu.

Birlik, toplant›lar›n temel gündemlerinden bi-

riydi. Ayazma’da en genifl kesime ulaflmak, onlar›

da y›k›m karfl›t› mücadelenin bir parças› yapmak

düflüncesi Ayazmal› emekçilerin çal›flmalar›na yön

veriyordu. Bir Ayazmal› emekçi bunu flu sözlerle

ifade ediyordu; “Hepimizin

evi y›k›lacak. Herkes bu top-

lant›lara kat›lmal›”. Mücadele-

nin meflrulu¤unu ve kapsay›-

c›l›¤›n› ortaya seriyor bu söz-

ler.

YYeennii  bbiirr  mmeevvzzii;;  YY››kk››mmaa
KKaarrflfl››  HHaallkk  KKoommiitteessii

Toplant›lar sonucunda Y›-

k›ma Karfl› Halk Komitesi ku-

ruldu. Ayazma’da bulunan 2

camiden toplant›ya ça¤r› du-

yurular› yap›ld›. Cuma nama-

z›nda camiden y›k›mla ilgili

hutbe okundu. Ev gezmeleri

yap›ld›, el ilanlar› da¤›t›ld›.

Çal›flmalara yukar› ve afla¤›

mahallelerdeki insanlar› kat-

mak için bu alanlarda ayr› ay-

r› toplant›lar yap›ld›. Belediyeye gidildi, Y›k›mlara

Karfl› Emekçi Halk Kurultay›’na kat›l›m sa¤land›. 

Ayazma’da bu çal›flman›n merkezinde, Y›k›ma

Karfl› Halk Komitesi duruyordu. Halk komitesi de-

neyimi gösterdi ki, bir araç ifllevine uygun tarzda

kullan›ld›¤› zaman, kitlelere önderlik edecek, halk›

yönlendirecek, mücadeleyi ivmelendirecek muaz-

zam bir olanak demektir. Y›k›ma Karfl› Halk Komi-

tesi, emekçilerin içinden ç›kan öz örgütlenmedir.

Halk›n kendi kendisini yönetmesinin bir biçimi

olan komiteye, emekçiler kendisini önererek kat›l›-

yor. 

Halk komitesi çal›flmay› koordine ederek örgüt-

lüyor. En temel özelli¤i ise, birlefltiricili¤i, hareketi,

yani eylemi. Üst bir örgütlenme modeli olan komi-

te, harekette önemli bir yer tutuyor. Çünkü komi-

tenin alaca¤› kararlar, yönlendirme gücü, yönetici-

li¤i ve önderli¤i, hareketin gelece¤ini belirlemede

tayin edici bir yerde duruyor. Bir flekilde, örgütlen-

me ve örgütleme arac› olan komite, mücadelenin

önünü açan bir dizi prati¤i hayata geçiriyor. Yan› s›-

ra, mahalledeki do¤al önderleri de aç›¤a ç›kar›yor.

Komite, tabandan kopuk bir örgütlenme de¤il. Ko-

mite,  kararlar› emekçilerle birlikte al›yor. 

Öte yandan komite bileflim olarak, Ayazmada

oturan tüm kesimleri kaps›yor. Komitede, Karade-

niz’liler de var, cami hocas› da. Bu komitenin hare-

ket alan›n› geniflletirken, kardeflleflme bilincini de

gelifltiriyor. Ayn› zamanda daha renkli, daha canl›,

daha yarat›c› çal›flma biçimlerini ortaya ç›kar›yor.
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YYaayygg››nnllaaflflaann  hhaarreekkeett  vvee  kkoommiissyyoonnllaaflflmmaa

Komitenin hayat damarlar›n› komisyonlar olufl-

turuyor. Tabanla güçlü ba¤lar örmenin, yayg›nlafl-

man›n ve örgütlülü¤ü gelifltirmenin en canl› örne¤i-

ni oluflturuyor komisyonlar. Özellikle mücadelenin

en canl›, en militan, en kararl›, en mücadeleci kesi-

mi olan kad›n ve gençleri aktiflefltirmenin bir biçi-

mi. Ayazmada’ki kad›n ve gençlik komisyonlar›

kendisini buradan anlamland›r›yor. Komisyonlar

arac›l›¤›yla daha genifl bir kesime hareket ve söz

alan› yarat›l›yor. 

Ayazma’da kad›n komisyonu, hareketin en

önemli birimi. fiimdiye kadar yapt›¤›m›z çal›flma-

n›n en temel eksikli¤i, kad›nlar› y›k›m karfl›t› top-

lant›lara ve komiteye katamamam›z olmufltu. Ka-

d›nlar›n erkek egemenli¤i alt›nda ezildi¤i Ayaz-

ma’da kad›n iradesini aç›¤a ç›karmak için kad›n ko-

misyonu kurma karar›n› önümüze koyduk. Bu Y›-

k›ma Karfl› Halk Komitesi’ne kad›n rengini katma-

n›n bir kofluluydu. Belediyenin önüne en fazla ge-

lendi kad›nlar, en militan eylemleri öneren de on-

lard›. Ama kad›nlar, toplant›ya gelmede, komitede

yer almada ayn› kararl›l›¤› gösteremiyordu. Bizim

kad›nlara gitmede ›srarc› olmam›z, bu mücadelenin

kad›nlarla birlikte kazan›laca¤›n› anlatmam›z, ka-

d›n komisyonu kurmam›z›n ad›mlar›n› da h›zlan-

d›rd›. Kad›nlarla buluflarak Ayazma’da ilk ad›m› at-

m›flt›k, y›k›m karfl›t› çal›flmada da kad›nlarla bulu-

flarak yürüyebilirdik. Nitekim, öyle de oldu.

Öte yandan gençlik komisyonu da, Ayazma’da-

ki gençleri, y›k›m gündemi etraf›nda biraraya getir-

memizde önemli bir rol oynad›. Gençli¤in dinamiz-

mi, hareketi ve mücadeleci ruhu y›k›m karfl›t› hare-

kete yans›d›. Gençlerin önerisiyle y›k›ma karfl› ma-

hallede bas›n aç›klamas› yap›ld›. 

Y›k›m karfl›t› mücadelede belirli bir düzey yaka-

lad›k. Fakat bu düzeyi 1 May›s’a tafl›mada eksik

kald›k. Ayazma’da yapt›¤›m›z bu çal›flman›n üzeri-

ne basarak, 1 May›s’a yürüyebilirdik. Kararlar›n

al›nd›¤› halk komitesinde, “y›k›ma karfl› 1 May›s’a

kat›lma”y› önermememiz nedeniyle Ayazmal›

emekçileri 1 May›s’a tafl›yamad›k. Bu çarp›c› bir ör-

nek asl›nda. Ayn› zamanda bu, bizim için politik

bir yanl›fll›k ve kitleleri ileriye çekmedeki tutuklu-

lu¤umuzun bir göstergesi oldu. Emekçiler ancak,

y›k›m gündemi etraf›nda 1 May›s’a tafl›nabilirdi. Bi-

zim mücadele araçlar›m›z da emekçilere yabanc›

de¤ildi. Eylemler, yol kesmeler, yürüyüfller, miting-

ler, kurultaylar... Ama biz emekçileri kendimize,

kendimizi de emekçilere yabanc› gördü¤ümüz za-

man, çal›flmada tutukluk ve t›kan›kl›k kaç›n›lmaz

oluyor. 

GGüüllüümmsseeyyeenn  ggeelleeccee¤¤iimmiizz

Ayazma’da çal›flman›n kal›c›l›¤› halkla kaynafl-

man›n ve bütünleflmenin düzeyiyle ilintiliydi. Aile-

leri örgütlemek ve oradan hareketle mücadeleye iti-

lim kazand›rmak kal›c›laflman›n ön kofluluydu. Bu

nedenle ailelerin mücadeleye kat›lmas› için özel ça-

ba gösterdik. Ayazma’da baban›n komitede, anne-

nin kad›n komisyonunda, çocu¤un gençlik komis-

yonunda yer ald›¤› aileler var. Bu, çal›flman›n gelifl-

kinli¤inin ve yerelli¤inin önemli bir örne¤i olarak

duruyor karfl›m›zda. 

Yürüttü¤ümüz çal›flma yerelleflmeye deneyimi

bak›m›ndan verimli bir örnek oldu. Halk›n en ya-

flamsal sorunlar›n› ve ivedi taleplerini sahiplenme

üzerinden politika yapma ve onlar› buradan hare-

kete geçirebilme iradesi ve  yetene¤i belirleyici bir

yerde duruyor. Ve tabi ki onlardan biri gibi olabil-

menin sadeli¤i ve bunun  kazand›raca¤› güven de.

Art›k halk bizi Ayazmal› olarak görüyordu. “Siz

söyleyin biz yapal›m” diyen emekçilerin bize olan

güveni bu sözlerde somutlan›yor. Ayazmal› bir

emekçinin, “Siz hep bizim yan›m›zda oldunuz. Ge-

lip bildiri da¤›t›p gitmediniz, halk›n sorunlar›yla il-

gilendiniz. Nerede ne sorun yaflarsak sizi bulduk

yan›m›zda” demesi, ezilenlerle iliflkileniflte hangi

düzeyi tutturmam›z gerekti¤ini özetliyor. Öncü gü-

cün kitlelerle iliflkilenmesi, kitleler üzerinde güven

yaratmas›, çal›flmada do¤al bir inisiyatif alan› da

aç›yor.

Ayazma halk› bizi ba¤r›na bast›. Art›k biz Ayaz-

mal›yd›k. Birkaç gün gitmedi¤imizde, “nerdesiniz?”

sorular›n› s›kça duyuyoruz. Mahalleye girer girmez

çocuklar›n koflturarak yan›m›za gelmesi, “ka¤›t da-

¤›tan ablalar geldi, toplant› geldi toplant›” diye ba-

¤›rmas› çocuk gözüyle tan›ml›yor bizi. Bu çal›flma

Ayazmal›lar›n öncü gücü, bizimde Ayazmal›lar› ta-

n›mam›z›n bir arac› oldu. Öncü güç, emekçilerin

ba¤r›ndan kuflatacak bu kenti. Suyunu emekçilerin

isyan›ndan ve hakl› mücadelesinden al›yor çünkü.

Mücadelinin as›l siperlerinden yükselen sesi du-

yumsuyoruz burada. Evet, Ayazma bugündeki yar›-

n›m›z olarak selaml›yor bizi. ■
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Kad›n kitle hareketinin ve genel olarak kitle ha-

reketinin dünya çap›nda geliflim dinamiklerini, so-

runlar›n› ve iç çeliflkilerini bar›nd›ran bir hareket

olarak 2005 Dünya Kad›n Yürüyüflü (DKY), 8

Mart’ta bafllad› ve 17 Ekim’e kadar devam edecek.

2005 DKY, gerçekte 2000 y›l›nda bafllayan, sonra-

s›nda tart›flmalar, eylem ve etkinliklerle bugüne ge-

len ve kendini temel olarak Dünya Sosyal Forumu

içerisinde ifade eden bir kad›n kitle hareketi. 

1995 y›l›nda Kanada’n›n Quebec eyaletinde bir

grup kad›n›n öncülü¤ünde bir araya gelen ve kad›n

sorununun çözümü için eylem planlar› belirleyen

kad›nlar, 1998 y›l›nda Dünya Kad›n Yürüyüflünün

bafllat›lmas› için harekete geçtiler. Belirlenen 17 te-

mel talep etraf›nda gerçeklefltirilecek yürüyüflün or-

ganizasyonu, 2000 y›l›n› iflaret ediyordu. 2000 y›l›

8 Mart’›nda bafllayan yürüyüfl, Dünya Yoksullukla

Mücadele günü olan 17 Ekim’de sona erdi. 

2000 y›l›ndan 2005 DKY’ye kadar geçen süreçte

Dünya Sosyal Forumu’na kat›l›m en önemlisi ol-

mak üzere, pek çok tart›flma toplant›s› düzenlendi.

Ancak 5 y›ll›k dönemde, taleplerde ve çözüm öne-

rilerinde temelden bir de¤iflim gerçekleflmedi. 

Daha iyi bir dünya iste¤inden, baflka bir dünya

iste¤ine ilerlediklerini belirten DKY bileflenleri, 17

maddelik talepler listesinin 5. s›ras›nda yer alan ve

ideolojik, politik ve s›n›fsal duruflu tamamen mu¤-

lak olan bir örgütlenme önerisi d›fl›nda hiçbir ör-

gütlenme ça¤r›s› yapmad›lar. 

Taleplerden de anlafl›laca¤› üzere DKY’nin yok-

sulluk ve fliddet sorununa karfl› çözüm önerileri,

Tobin Vergisi, IMF ve DB’de fleffafl›k, kad›n araflt›r-

malar›na daha fazla fon ayr›lmas›, borçlar›n iptali

gibi emperyalist küreselleflmeci güçlerden sinek ›s›-

r›¤› paylar alma düzeyinde kalmaktad›r. 

Yoksulluk ve fliddet, DKY’nin kad›nlar aç›s›ndan

çözümlenmesini talep etti¤i iki temel sorun. Ancak

kendi geliflimi içerisinde bu sorunlar›n nas›l çö-

zümlenece¤ine dair temel bir politikas›zl›k ilk anda

göze çarp›yor. DKY’nin politik duruflu, ilk olarak

kimleri çözüm merci gördü¤ü sorunu ile ortaya ç›-

k›yor. Bu noktadan tart›fl›ld›¤›nda DKY, kad›n so-
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rununun çözümünü de, bir anlay›fl düzeyinde, ulu-

sal ve uluslararas› “karar vericiler”in kararlar›na

ba¤l› ve ba¤›ml› hale getiriyor. Kendi iç çeliflkisi de,

bu kurumlar›n kad›n sorunu noktas›nda atmad›kla-

r›/atmayacaklar› ve atamayacaklar› noktalarda so-

mutlaflmaktad›r. DB ve IMF ile kendi deyimleri ile

“yap›c› diyalog” (constructive dialogue) gelifltirme-

ye çal›flan hareketin hakim bileflenleri, emperyalist

küreselleflmenin uluslararas› temsilcilerinin ezilen

kad›nlar›n fliddet ve yoksulluk sorunlar›n› çözmesi-

ni beklemektedirler. IMF ve DB’nin izledikleri poli-

tikalar›n kad›nlar üzerindeki ölümcül etkisini k›na-

yan aç›klamalar yay›nlanmas›na karfl›n, DKY’nin ta-

leplerinin muhatab› olarak ulusal ve uluslararas›

düzlemde yine bu kurulufllar› ve onlar›n iflbirlikçisi

hükümetleri görmeleri, en ileri noktada BM’yi baz

almalar›, hareketin temel sorunudur. Harekete yak-

lafl›mdaki anlay›fl sorunu, kitle hareketini ve hare-

ketin yarataca¤› bas›nc›n yönünü sivil toplumla s›-

n›rlamaktan kaynaklanmaktad›r.

SSiivviill  ttoopplluummccuulluukk  mmuu,,  kkaadd››nn››nn  kkuurrttuulluuflfluu  mmuu??

Dünya Sosyal Forumu içerisinde de liberal femi-

nizmin etkilerini yayg›nlaflt›rmaya çal›flan DKY bi-

leflenlerinin üzerinde durdu¤u ideolojik, teorik ze-

mini tan›mlamak ve bu zeminin nereden ve nas›l

de¤ifltirilebilece¤ini ya da de¤ifltirilip de¤ifltirileme-

yece¤ini  tart›flmak önemli bir noktada duruyor. 

Merkezsizlefltirme (decentralization) olarak ad-

land›r›lan politikalar do¤rultusunda hareketin ki-

min taraf›ndan kontrol edildi¤i, kimin taraf›ndan

gerçeklefltirildi¤i de mu¤laklaflt›r›lmakta. Tüm dün-

yan›n kad›nlar›na aitmifl ve onlar taraf›ndan yöneti-

liyormufl, dolay›s›yla kimse taraf›ndan yönetilmi-

yormufl gibi gösterilmesinin ard›nda, kad›n yürü-

yüflünün sivil toplum anlay›fl›n›n bir parças› haline

getirilme hedefi duruyor.

‹nternet üzerinden sa¤lanan iletiflimle organize

edilen eylem/etkinlik ve tart›flmalar›n kimin ideolo-

jik ve politik hegemonyas› alt›nda oldu¤unu bir ba-

k›ma gizleyen ve bu hegemonyay› genelin ve tart›fl-

malar›n karar›ym›fl gibi gösteren örgütlü bir örgüt-

süzlük dayatmas› ise bu zemini güçlendirmekte.

FFQ (Quebec Kad›n Federasyonu)* önderli¤in-

de organize edilen yürüyüfl, en büyük finansal des-

te¤ini Quebec Belediyesi ve Kanada’n›n sivil toplum

örgütlerinden almaktad›r. Finansal destek sorunu,

sivil toplumculu¤a kayan her hareket gibi DKY’de

de bir soru iflareti olarak durmaktad›r.

Baflka bir dünya tan›mlarken antikapitalist vur-

gular› temellendirmeyen DKY, teorik ve ideolojik

olarak özel mülkiyetin ba¤lar›ndan kurtulamad›¤›,

emekçi kad›nlar›n s›n›fsal perspektifine sahip olma-

d›¤›/olmak istemedi¤i için, f›rsat eflitsizli¤i ve eriflim

vurgular›n› ön plana ç›karmaktad›r.

Liberal feminizmin temel argümanlar› olarak ta-

n›mlayabilece¤imiz f›rsat eflitli¤i ve eriflim haklar›,

‹nsanl›k Küresel Kad›n fiart›’nda ve 17 temel talep-

te yans›mas›n› buluyor. 

Kad›nlar›n e¤itim, ifl, sa¤l›k gibi temel haklara

eriflim olanaklar›n›n sa¤lanmas› üzerinden flekille-

nen bir f›rsat eflitlikçili¤idir, bahsi geçen. Temel ta-

leplerde en ileri düzeyde somutlanan ise, yoksul ül-

kelerin borçlar›n›n iptal edilmesi ve ülkelere verilen

kaynaklar›n %20’sinin sosyal haklar için harcanma-

s›n›n garanti alt›na al›nmas›n› sa¤lamakt›r. Tüm bu

belirleme ve taleplerde neoliberalizm karfl›tl›¤› ze-

mininde duruldu¤u iddia edilse de emperyalist kü-

reselleflmeci kurumlar üzerinde bas›nç oluflturma

hedefine saplan›ld›¤› için özellikle ezilen kad›nlar›n

örgütlü mücadelesi ve kitle eylemlerinin y›k›c› ve

de¤ifltirici gücü bar›flç›ll›k ve pasifizm tan›mlar›n›n

ard›nda gizli kapakl› reddedilmektedir. 

BBaaflflkkaa  bbiirr  ddüünnyyaa  nneerreessii??

Yoksulluk ve neoliberalizm karfl›tl›¤› vurgular›

ön plana ç›kart›l›rken, “yoksullu¤un kad›nlaflt›¤›”

teorik feminist vurgusundan yola ç›k›lmaktad›r.

Yoksullu¤un kad›nlaflmas› tart›flmas› bir an için ka-

bul edilse dahi, yoksullukla mücadelenin alg›lan›fl
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**  QQuueebbeecc  KKaadd››nn  FFeeddeerraassyyoonnuu  ((FFFFQQ))
Yoksullu¤a ve fliddete karfl› dünya çap›nda bir kad›n yürüyüflü bafllatma fikrini ortaya atan ve örgütleyen Quebec

Kad›n Federasyonu (FFQ)’dur. 1966 y›l›nda kurulan FFQ, partizan olmayan bir bask› grubudur. Kad›nlar›n her
alanda eflitlik, adalet, onurlu bir yaflam ve sosyal adaletten yararlanmas› için feminist bir perspektifle ortak çal›fl-
malar yapar. FFQ, kendisini çok-kültürlü ve ço¤ulcu perspektife sahip feminist bir grup olarak tan›mlar. Genel ama-
c›, kad›nlar›n ç›karlar›n› ve haklar›n› savunmak ve gelifltirmektir. Çal›flma konular› yoksulluk, fliddet, gençlik, top-
luluklar, lezbiyenler, küreselleflme, bar›fl, fahiflelik ve eflit temsildir. Üyeleriyle birlikte ve di¤er toplumsal örgütlen-
melerle diyalog içinde FFQ, toplumsal de¤iflim perspektifi tafl›yan kolektif eylemlere kat›l›r. Politik aktivizm, tart›fl-
ma, e¤itim, koalisyon oluflturma ve kolektif eylemi teflvik eden bir örgüttür. Renk, cinsel yönelim, medeni durum,
din, politik inanç, dil, etnik ya da ulusal köken, sosyal, fiziksel ve zihinsel durum ay›r›m› yapmaks›z›n bütün kad›n-
lara aç›kt›r. Son birkaç y›ld›r FFQ, kad›nlar›n ekonomik koflullar›na öncelik vermektedir.



biçimi de sapt›r›lmaktad›r. Kad›nlar›n yoksulluk

karfl›s›ndaki konumu, neoliberalizmden, sömürge-

cilikten ba¤›ms›z ele al›nmaya çal›fl›lmaktad›r.

“Feminizmin son y›llarda ço¤u toplumsal hare-

kete damgas›n› vurmufl olmas›na ra¤men, öncelik-

ler oluflturulurken pek s›k ikincil bir konuma indir-

genmektedir. Feminizm kad›nlar›n, sosyalizm her-

kesin meselesidir! Erkeklerin meseleleri ‘genel’ bir

özellik tafl›rken, kad›nlarla ilgili sorunlar ‘özel’dir!

Neoliberalizme, emperyalizme ve yeni sömürgecili-

¤e karfl› mücadeleler bazen önceliklidir. Erkek ege-

menli¤i ile mücadele gündeme geldi¤i zaman ise,

‘pekala di¤er mücadelelerde ilerleme kaydetti¤imiz

zaman her fley daha iyi olacak...’ Fakat kad›nlar ar-

t›k daha fazla beklemek istemiyor ve do¤rusu bek-

leyemez de.”

DKY tart›flmalar› içerisinde sosyalizm sözcü¤ü-

nün –geçti¤i nadir paragraflardan biri olarak yuka-

r›da al›nt›lad›¤›m›z paragraf, kapitalist ataerkil sis-

temin y›k›m›n› de¤il, dönüfltürülmesini talep

eden/yaln›zca talep eden bir alg›lay›fl›n ürünüdür. 

Dünya Sosyal Forumu bileflenlerinin sa¤dan bir

elefltirisi niteli¤inde olan yukar›daki paragraf, ad›

‹nsanl›k ‹çin Küresel Kad›n fiart› dahi olsa, feminiz-

min sosyalizmin ad›n› duymas› ile birlikte nas›l tüm

antikapitalist, antiemperyalist ve “‘insanl›k’ için”

söylemlerinden savruldu¤unu da göstermektedir. 

2000’den 2005’e gelinirken tart›fl›lan ama pek

su yüzüne ç›kmayan noktalardan bir tanesi ise, ki-

min kiminle eflitlenece¤i sorusu idi. Kad›nlar›n er-

keklerle eflitlenmesi noktas›nda bir tart›flma yoktu,

ama kad›nlar aras›ndaki s›n›fsal farkl›l›klar hareket

içerisinde tart›flma konusu olmufltu. Ancak hareke-

tin ideolojik hegemonyas›n› elinde bulunduran

güçler aras›nda derin bir ayr›flma yaratacak bir so-

run de¤ildi bu. Harekette devrimci, komünist güç-

lerin etkisizli¤i tam da bu noktada ortaya ç›kmak-

tayd›. Kad›nlar aras›ndaki s›n›fsal farkl›l›klar ve ki-

min kime karfl› mücadele edece¤i sorusu böylece

yan›tlanmayarak rafa kald›r›ld›. Rafa kald›r›l›fl ne-

deni olarak ise cephenin parçalanma ihtimali öne

sürüldü. Antikapitalist görüflün hareket içerisinde

yeterli tart›flma yaratamamas›, kad›nlar›n cins ola-

rak özgürleflmesini de özel mülkiyetin zincirlerine

yeniden ba¤l›yordu. 

“Yürüyüflün iki temas› olan yoksulluk ve fliddet,

yeni eylemlerin de ana temalar› olmay› sürdürecek-

ti. Amaçlar uzun süren tart›flmalarla revize edildi.

Kad›nlarla erkekler aras›nda ve halklar aras›nda

eflitli¤in gelifltirilmesi amaç maddesine, kad›nlar›n

kendi aralar›nda eflitli¤in de dahil edilmesi önerisi,

tart›flmalar›n ard›ndan iç mücadele yarataca¤› ve

cepheyi parçalayaca¤› düflüncesiyle reddedildi.”

Baflka bir dünyan›n neresi oldu¤unu tan›mlama-

makta kas›t aranmas›, tam da burada  gündemleflti-

rilmelidir. Ezilen kad›nlar›n kurtuluflu mücadelesi-
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DDüünnyyaa  KKaadd››nn  YYüürrüüyyüüflflüünnüünn  YYookkssuulllluu¤¤aa  vvee  fifiiiddddeettee  kkaarrflfl››  1177  TTaalleebbii
1. Bütün devletler, yoksullu¤u ortadan kald›racak yasalar ve stratejiler benimsemelidir. Yasalar, ey-

lem planlar› ve ulusal düzeyde projeler ile ay›r›mc›l›¤›n önlenmesi. Temel Kaynaklar (su, g›da, ev, sa¤-
l›k, sosyal güvence); Kültür, Yurttafll›k, Do¤al ve Ekonomik Kaynaklar; E¤itim Kaynaklar›ndan Eflit Ya-
rarlan›lmas›; ‹flyerinde Eflitlik ve Sorumluluklar›n Paylafl›lmas›nda Eflitlik; 

2. Acil Önlemler: Tobin Vergisi’nin uygulanmas›yla elde edilecek gelirin, yoksul ülkeler ve öncelikle
kad›nlar için kullan›lacak özel bir fonda toplanmas›; zengin ülkelerin GSMH’s›n›n %0,7 oran›nda gelifl-
mekte olan ülkelere aktar›larak yap›sal uyum politikalar›na son verilmesi, kamu hizmetleri kesintisinin
önlenmesi vb.... 

3. Yoksul ülkelerin borçlar›n›n iptali;
4. 20/20 formülü; endüstrileflmifl ülkelerin yoksul ülkelere yapacaklar› yard›m›n %20’sinin sosyal

harcamalar için kullan›lmas›, yoksul ülkelerin ald›klar› yard›m›n %20’sini sosyal programlara kullanma-
s›;

5. Ekonomi üzerinde kontrolü olan, bütün ülkelerin, kad›nlar›n ve erkeklerin eflit ve demokratik tem-
siline dayal›, monolitik olmayan dünya çap›nda politik bir örgütlenme;

6. Büyük güçlerin birçok ülkeye uygulad›¤›, kad›nlar› ve çocuklar› ma¤dur eden ambargo ve ablu-
kalar kald›r›ls›n;

7. ‹nsan haklar›n› savundu¤unu iddia eden devletlerin, kad›nlar› kontrol eden politik, ekonomik, di-
ni, kültürel her tür otoriteyi mahkum etmesi ve kad›nlar›n temel haklar›n› ihlal eden rejimleri k›namas›;

8. Kad›na yönelik fliddetin herhangi bir gelenek, görenek, din, kültür ve politik iktidarla mazur gös-
☞



nin önüne sosyalizm hedefini koymaktan ›srarla ka-

ç›nmak, eninde sonunda DB ve IMF’den talepler di-

lenme derekesine düflmektedir.

Özellikle Irak savafl› konusunda birkaç k›nay›c›

aç›klama d›fl›nda eylem örgütlenilmemesi ve yürü-

yüfl boyunca Irakl› kad›nlar›n yan›ndan-k›y›s›ndan

geçmemeye özen gösterilmesi ise politik hatt›n en

çarp›c› yanlar›ndan biridir. Irakl› kad›nlarla daya-

n›flma eylem ve etkinliklerinin yoklu¤u, DKY’nin

DSF içerisinde durmaya çal›flt›¤› çizgi ile de iliflkili-

dir. Ancak Dünya Sosyal Forumu içerisinde de, li-

beral-muhalif çizginin sivil toplumcu, uzlaflmac›

güçlü bir kanat oluflturdu¤u ve bu kanad›n iflgale

karfl› ç›kmakla birlikte, Irak’taki direnifle destek

vermekten kaç›nd›¤›, hatta emperyalistlerin “terör”

tan›m› içine almaya çal›flt›¤› dikkate al›n›rsa,

DKY’nin de kendini bu kanada yaslad›¤› düflünüle-

bilir.

DDKKYY  iilleerriiyyee  mmii,,  ggeerriiyyee  mmii??
KKaarraarr  eemmeekkççii  kkaadd››nnllaarr››nn››nn……

2005 DKY’nin eylemleri üzerinden yap›lacak bir

de¤erlendirme, uluslararas› kad›n hareketinin geli-

flim ve ilerleme olanaklar›n› belirlemek noktas›nda

önemli olacakt›r. DKY, yerel müdahalelere olanak

tan›yan ve merkezsizlik vurgular› içerisinde emekçi

kad›nlar›n iradesine de alan b›rakan bir hareket ola-

rak tan›mlanabilir. Taleplerinin s›n›rl›l›¤›, uzlaflma-

c› ideolojik yaklafl›m› ve politik reformcu duruflu-

nun ötesinde, DKY’nin gerçek iradesi eylem alanla-

r›nda oluflmaktad›r. Eylem alanlar›n›n tüm dünya-

ya yay›lmas› ve özellikle Latin Amerika emekçi ka-

d›nlar›n›n DKY’ye devrimci dokunuflu, kitle hare-

ketlerinin y›k›c›l›¤› zorlayan ve geliflime ön açan ya-

n›n› da bir kez daha ispatlamaktad›r.

Özellikle Latin Amerikal› emekçi kad›nlar›n

DKY’ye kat›l›m› ve rüzgar› emekçi kad›nlardan ya-

na döndüren etkileri, gerek ABD ve onun hege-

monyas›ndaki DB ve IMF karfl›tl›¤›n› ön plana ç›-

karmas›, gerekse de bar›flç› eylem çizgisi vurgular›-

na yol kesmelerle yan›t vermesi, eylemin ve kitle

hareketinin muazzam dönüfltürücü kuvvetini so-

mutlamaktad›r.

2005 DKY’nin verileri üzerinden konufluldu-

¤unda, uluslararas› kad›n mücadelesinin ihtiyaçlar›

ve sorunlar› da ortaya ç›kmaktad›r. Emekçi kad›n-

lar›n örgütlü tarzda bir haz›rl›¤›, müdahale inisiya-

tifi ve eylemlere kat›l›m seferberli¤i sa¤land›¤›nda,

reformcu çizginin s›n›rlar› içinde tutulmak istenen

bir hareketin ne ölçüde devrimcileflebilece¤i de gö-

rülmektedir. Avrupa ve de özel olarak Türkiye aç›-

s›ndan tart›fl›ld›¤›nda ise neoliberal sald›r›lar›n al-

t›nda, ezilen emekçi kad›nlar›n DKY’ye kat›l›m›n›n

yeterince sa¤lanamad›¤› görülmektedir. Buralarda

feminist anlay›fl ve çizginin, hareketin  devrimci ge-

liflim olanaklar›n› önemli düzeyde s›n›rlamay› bafla-

rabildi¤i görülmektedir.

Dünya kad›nlar›n›n yoksullu¤u ve fliddete ma-

ruz kalmalar› üzerinden yap›lan vurgular (özellikle

emperyalist küreselleflmenin kad›n eme¤i ve bede-
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termeksizin temel insan hak ihlali olarak tan›nmas›;
9. Kad›na yönelik her tür fliddete son vermek için devletler eylem programlar›, politika ve program-

lar› yerine getirmeli ve yeterli mali imkan sa¤lamal›;
10. BM, kad›nlarla ve çocuklarla ilgili bütün sözleflme ve akitleri onaylamas› ve iç hukukuna uyum-

lu hale getirmesi için devletlere ola¤anüstü bas›nç yapmal›;
11. Protokollerin en k›sa sürede kabul edilmesi ve böylece uygulama mekanizmas›n›n kurulmas›-

CEDAW ve Çocuk Haklar› Sözleflmesi;
12. 1949 y›l›nda yürürlü¤e giren ‹nsan Ticareti ve Fahifleli¤in Durdurulmas› Sözleflmesinin uygulan-

mas›; 
13. Uluslararas› Suç Mahkemelerinin devletlerce tan›nmas›, cinsel taciz ve tecavüzü savafl suçu

olarak tan›mlayan hükümlere uyulmas›;
14. Bütün devletlerin silahs›zlanma politikalar›n› benimsemesi ve Kara May›nlar›na Karfl› Sözlefl-

me’yi kabul etmesi;
15. Cinsiyet ay›r›mc›l›¤›na, zulme ve cinsel fliddete maruz kalan kad›nlar›n s›¤›nma hakk›n›n kabul

edilmesi;
16. BM ve devletlerin kiflinin cinsel e¤ilimlerinin haklardan tam olarak yararlanmas›n› engel-

lemeyece¤ini kabul etmesi;
17. Cinsel yönelimleri nedeniyle ay›r›mc›l›¤a ve zulme u¤rayanlar›n s›¤›nma hakk›n›n derhal kabul

edilmesi.
(16. ve 17. talep ihtilafl› oldu¤u için ülkelerin tercihine ba¤l› olarak savunulmaktad›r).



ni üzerine gelifltirdi¤i özelleflmifl politikalar/sald›r›-

lar da göz önüne al›nd›¤›nda) ve tespitlerin, say›sal

veriler d›fl›nda bir anlam ifade edebilmesi için, s›n›f

uzlaflmac›l›¤›ndan uzak, tutarl› ve sonuç al›c› bir

program›n ve eylem stratejisinin parças› haline ge-

tirilmesi gerekmektedir.

Somut durumda Marksist Leninist komünistler

aç›s›ndan bir eylem birli¤i olarak tan›mlanabilecek

DKY’nin olanaklar›, Latin Amerikal› emekçi kad›n-

lar›n açt›¤› yolda cisimleflmektedir. Kitlesel ve mili-

tan bir hattan ilerleyen kat›l›mla,  ‘baflka bir dünya-

n›n ad›n›n konulmas› ve s›n›f perspektifinin kad›n

hareketine damgas›n› vurmas› sa¤lanabilir. Bu ise

ancak, komünist kad›nlar›n dünya çap›nda geliflen

hareketlere daha derinlikli e¤ilmesi ve müdahale

alanlar›n› geniflletmesi ile mümkün olabilir. Ulusla-

raras› alanda emekçi kad›nlar›n bak›fl aç›s›n› ve so-

mut taleplerini ortaklaflt›ran tart›flmalar›n yürütül-

mesi, dünya kad›n hareketinin temel bir sorunsal

olarak masaya yat›r›lmas› ve ilerici-devrimci örgüt-

lerle bu noktalar üzerinden de birlikteliklerin sa¤-

lanmas› çabalar›, DKY tarz› etkilenmeye aç›k ve be-

lirli bir kitle taban› tafl›yan hareketlere müdahale

zeminini güçlendirecektir. 

Dünya Sosyal Forumu gibi DKY de, alanlara ta-

fl›d›¤› ve etkiledi¤i kitle gücü nedeniyle devrimci

müdahalenin görüfl aç›s› içerisinde olmal›d›r. 

DDKKYY,,  TTüürrkkiiyyee’’ddee  nneerreeyyee  yyüürrüüyyoorr??
Yürüyüflün Türkiye aya¤›n›n örgütlenmesinde

çok boyutlu sorunlarla ve tart›flmalarla karfl› karfl›-

ya kal›nd›. Çuvald›zla bafllayal›m! Komünist kad›n-

lar aç›s›ndan, DKY üzerine yeterli tart›flmalar›n yü-

rütülmemesi ve hareket içerisinde aktifli¤in gerekli

biçimlerde ortaya konulmamas›, büyük bir eksik-

likti. Aç›k ve net biçimde ifade etmek gerekirse,

DKY konusunda günlük politikalarla idare edilme-

ye çal›fl›ld›. Kapsaml› ve de¤ifltirici bir politik hatt›n

ortaya konulamamas›, kad›n kitle hareketi ve

emekçi kad›nlar›n dayan›flmas›n›n art›r›lmas› do¤-

rultusunda bir perspektif belirlenememesi sorunu-

nu yaratt›. Politikas›zl›k, hem hareketin uluslarara-

s› tart›flmalar›na kat›l›m ve emekçi kad›n kitleleri-

nin dünya çap›nda DKY çizgisini de¤ifltirme müca-

delesinin gereklili¤ini kavrayamama noktas›nda,

hem de bunun yerel ayaklar›n› kapsaml› biçimde

örgütleyememe sorunlar›n› getirdi. Yürüyüfl organi-

zasyonuna dair bilgilere ve tart›flmalara hakim olma

noktas›nda yaflanan sorunlar ve irade eksikli¤i ise

sorunun baflka bir boyutunu oluflturuyordu. Tüm

bu sorunlardan ötede, 1 May›s alanlar›na DKY üze-

rinden emekçi kad›nlara yönelik ça¤r›lar›n tafl›nma-

mas›, b›rak›n yeni güçlerle DKY eylemine dönüfltü-

rücü bir kat›l›m›n sa¤lanmas›n›, 1 May›s alan›na ta-

fl›nan emekçi kad›nlar›n dahi  kat›l›m›n›n sa¤lan-

mamas› çarp›c›d›r. Tüm bu sorunlar, komünist ka-

d›nlar›n örgütlenme anlay›fl ve perspektiflerini sor-

gulamalar› için yak›c› bir gündem oluflturmaktad›r.

Latin Amerikal› emekçi kad›nlar›n DKY’ye müdaha-

le tarz›, ö¤renilmesi ve gelifltirilmesi gereken yönü

iflaret etmektedir: Örgütsüzlük dayatmalar›na karfl›

daha çok örgütle, feminizme karfl› emekçi kad›nla-

r›n kitle gücünün dönüfltürücülü¤ü ile, sivil top-

lumculu¤a karfl› militan eylemlerle!

69TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu



70 TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu

Kad›n hareketi üzerinden yaflanan yak›n dönem

ayr›flmalar›n›n henüz sonuçlanmayan durumu,

DKY’nin de Türkiye aya¤›n›n temel tart›flmalar›n›

oluflturuyordu. ‹lk bak›flta göze çarpan iki uç vard›:

Kad›n hareketinin ihtiyaçlar› karfl›s›nda derin uy-

kuya yatan devrimci güçler ve erkek düflmanl›¤›

üzerinden kad›n kitle hareketini gelifltirme pers-

pektifini tahrip eden feminist anlay›fl... 

Feminizme karfl› mücadele ad›na 8 Mart’ta yer-

lere göklere s›¤mayan elefltiriler düzen, ESP ve EKB

sendromu ile anlams›z ayr›flmalar› tetikleyenler,

emekçi kad›n hareketinin ç›karlar› söz konusu ol-

du¤unda al›fl›ld›k sessizliklerine geri döndüler.

DKY tart›flmalar› s›ras›nda, yürüyüflün Türkiye aya-

¤›n› emekçi kad›nlar›n talepleri do¤rultusunda ör-

gütlemeye çal›flan ve feminizm karfl›s›nda mücade-

le yürüten EKB, gene “en devrimci” dostlar› taraf›n-

dan -daha sonra feminizme yedeklenme elefltirileri

almak üzere(!)- yaln›z b›rak›ld›.

Yürüyüflün örgütlenmesi aflamas›nda ajitasyon

ve propaganda yasakç›l›¤› zemininde bafllayan tar-

t›flmalar, kad›n hareketinin örgütlülü¤üne yönelik

sald›r›lar› flekillendiriyordu. DKY’nin uluslararas›

maddelerinde bile olmamas›na karfl›n karma örgüt-

lerin ve partilerin kat›l›m›n› ve temsiliyetini engel-

leme çabalar›, liberal feminizmden dahi geriye dü-

flüflü ifade ediyordu.

Yürüyüfl organizasyonunda ortaya ç›kan, sosyal

floven reaksiyonlar ise ibret-i alem denilebilecek bir

durum ortaya ç›kard›. Kürt kad›n hareketinin femi-

nizme yedeklenme politikas›n›n iflas› da tam bu

noktada yafland›. Bu ayn› zamanda sistemle dirsek

temas›nda olman›n getirdi¤i ac› sonuçlardan bir ta-

nesidir. Sivil toplumcu kad›n örgütleri, KESK için-

de flovenizmden s›yr›lamayan hakim güçler uzun

dönemdir Kürt kad›n hareketinin temsilcilerinin

kendilerine yedeklenmesinin de güveni içerisinde,

“Kürtçe metin okumaya ne gerek var, zaten eyleme

kat›lanlar›n hepsi Kürtçe biliyor” diyecek kadar pa-

tavats›zlaflt›lar. Dillerinin kemiksizli¤i elbette ki,

kendilerine tan›nan inisiyatif alan›n›n geniflli¤in-

dendi. Ancak tart›flmalar boyunca Kürt kad›n hare-

ketinin temsilcileri gerekli müdahalelerde bulun-

mam›fl, yaln›zca alanda art›k dayan›lmaz olan gör-

mezlik ve yok sayma politikalar›n›n karfl›s›nda çe-

kilmeyi tercih etmifllerdir. 

Dünya Kad›n Yürüyüflü eylem ve etkinlikleri 17

Ekim’e kadar Türkiye’de devam edecek. Yukar›daki

tart›flmalarla birlikte emekçi kad›nlar›n inisiyatifini

DKY’ye tafl›mak sorumlulu¤u yak›c› bir gündemdir.

Yak›c›l›¤›, yaln›zca bir eylem takvimi ve birlikteli¤i

olarak bugünün gündemi olmas› nedeni ile de¤il,

ayn› zamanda kad›n sorunu ve emekçi kad›nlar›n

örgütlenmesi sorunu ile birebir ilintili olan sürekli-

leflmifl politika yapabilme sorunu ile de ba¤lant›s›n-

dan kaynaklanmaktad›r.■



Der Zor çöllerinde naneler biter
Nanelerin kokusu dünyaya bedel
Bu ayr›l›k bize ölümden beter
Dini u¤runa giden yi¤itler
Dini u¤runa giden Ermeni

Tuzsuz olur Arabistan f›st›¤›
Böyle miymifl Osmanl›’n›n dostlu¤u
Dini u¤runa giden yi¤itler
Dini u¤runa giden Ermeni

Ermeni muhacirlik türküsü(1)

“Babam flimdi 90, annem ise 82 yafl›nda. Büyük-
babam› idam etmifller, babaannem ise ›rz›na geçile-
rek öldürülmüfl. Dokuz çocuklu aileden bir tek ba-
bam ve 5 yafl›ndaki kardeflim kurtulmufllar. Anne
taraf›m›n hikayesi ise farkl›, biraz anormal ama bu
yüzden ihmal edilmesi gerekmiyor. Annemin baba-
s›, ailesi önünde, hamile kar›s› ve yafllar› 2 ile 8 ara-
s›ndaki dört çocu¤un gözleri önünde idam edilmifl.
Dedemin bir ifl arkadafl› varm›fl Hac› Halil. Dedeme,
bafl›na gelebilecek kötü bir durumda tüm aileye ba-
kaca¤›n›, gözünün arkada kalmamas› sözünü ver-
mifl. Tahmin edilebilecek felaketlerin en kötüsünden
bile daha dehfletli olan bu felaket meydana geldi¤in-
de ise Hac› Halil sözünü tutmufl ve evinin çat›s›nda
bizim aileyi tam bir y›l boyunca saklam›fl. Ailenin
sakland›¤› yer lojistik bak›mdan oldukça tehlikeliy-
mifl. Anneannemin ye¤eni de dahil toplam yedi kifli
imifller çat› kat›nda. Kimsenin dikkatini çekmeden
yedi kifli için al›fl verifl yapmay›, her gün, bir sonra-
ki geceye yetecek kadar yemek haz›rlamay› Hac›
Halil aylarca yapm›fl. Arada bir, iki kar›s›n› ve hiz-
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Kanl› Bir Miras Öyküsü ya da
Ermeni Soyk›r›m›

– Talat Göçmen –



metçilerini akrabalar›na yollayarak saklananlar›n
afla¤›ya inmesini, elbiselerini y›kamalar›n› ve banyo
yapmalar›n› da sa¤lam›fl. Çocuklardan ikisi öldü-
¤ünde onlar› da gizlice gömmüfl. Tüm bunlar› ya-
parken çok büyük riske girdi¤ini biliyordu Hac› Ha-
lil. Üstelik hizmetçileri ne yapt›¤›ndan haberdard›-
lar ve e¤er yakalansayd›, onun da kaderi Ermenile-
ri bekleyen kaderle ayn› olacakt›.

Ben kendi kufla¤›m›n, amca ve teyzeleriyle bir-
likte büyüyebilen çok az çocu¤undan birisiyim. Tüm
bunlar bana hep Hac› Halil’i hat›rlat›yor. Tanr›n›n
rahmeti onunla olsun. Daha sonra Halep ve Bey-
rut’ta Ermenilerin yo¤un olarak yaflad›klar› bölge-
lerde yaflad›m, okula gittim, Zavarian hareketi gibi
örgütlere kat›ld›m. Özgür ve ba¤›ms›z Ermenistan
rüyas› ve Türkler taraf›ndan yap›lan kabus, gördü-
¤üm e¤itimin iki temel dire¤i idi. Hem Ermeni ör-
gütlerden, hem de hayatta kalanlardan Türklerin
insanl›k d›fl› yarat›klar olduklar›n› ö¤rendim... Ama
Hac› Halil’in an›s› benim bilincimin bir parças› idi
ve ben insanc›l Türkün, onun ailesinin varl›¤›n›n
bende yaratt›¤› ikilemi bilerek büyüdüm. Bende iç-
selleflmifl olan bu ikili¤in bana ö¤retti¤i bir gerçek
var: Gerçeklik ve adalet o kadar kolay de¤il, bu
mutlaka araflt›r›lmal›d›r...

Elimi buradan, Türkiye’nin insanlar›na uzatmak
istiyorum. Hat›rlamalar› için rica ediyorum; bir za-
manlar devletleri belki katiller taraf›ndan yönetil-
miflti, ama onlar›n Hac› Halil’leri de vard›. Jenosit
gerçe¤ini kabul etmek, üzüntüyü dile getirmek, bu
sonuncular›n an›s›na yak›flan fley olacakt›r. Bizler
aras›ndaki iyileflme süreci de belki böyle bafllaya-
cakt›r...”(2)

KKaarrddeeflfllliikk  eellii

“Elimi buradan, Türkiye’nin insanlar›na uzat-
mak istiyorum.” Bu sözler, Zoryan Enstitüsü Baflka-

n› Greg Sarkisyan’a ait. Sarkisyan, Soyk›r›m›n 80.

y›l› dolay›s›yla düzenlenen bir sempozyumda, Türk

halk›na iflte böyle sesleniyor. Sarkisyan, aradaki

soyk›r›m duvar›na ra¤men, Türk iflçi ve emekçileri-

ne kardefllik elini uzatmakta tereddüt etmiyor.

O’nun ve halk›n›n tek bir iste¤i var: Türk halk›n›n,

Ermeni Soyk›r›m›’n› kabul ederek, ‹ttihat ve Terra-

ki’nin kanl› miras›n› red ve mahküm etmesi. Bu

yüzden Hac› Halil’de ve benzerlerinde cisimleflen

Türk halk onuruna sesleniyor Sarkisyan, “Ac›m›za
ortak olun!” diye.

Ermeni halk›; tam 90 y›ld›r bu ça¤r›y› yükselti-

yor. Ancak Türk halk›n›n bu ça¤r›y› duydu¤unu,

duyabildi¤ini söylemek mümkün de¤il. ‹ttihat ve

Terakki’nin mirasç›lar›, y›llarca bu sesin duyulabil-

mesini, soyk›r›m›n red ve mahküm edilmesini en-

gelledi. Cumhuriyet’in kurulufluyla birlikte, Ermeni

soyk›r›m› derin bir sessizli¤e bo¤uldu, unutturuldu

ve yok say›ld›. 

Ama, sessizlik art›k hükmünü yitiriyor. Ermeni

Soyk›r›m›, iç politikan›n da en önemli gündemle-

rinden biri haline geldi. Soyk›r›m, aylard›r TV’lerin

ve gazetelerin manfletlerinden inmiyor. Hakim ses,

hala soyk›r›m›n mirasç›lar›na ait, ama ayk›r› fikirler

de duyuluyor art›k.

Bu de¤iflim, Türk emekçileri için buyük bir f›r-

satt›r. Soyk›r›m›n vebalini üzerinden atmak, Türk

burjuvazisinin emekçilerin boynuna dolad›¤› floven

zincirden kurtulmak için... Uzun y›llardan sonra

Ermeni Soyk›r›m›n› masaya yat›rabilm›flken, zaten

as›l mesele de bu de¤il mi? Devletin tutumundan

çok, halklar›m›z›n bu sorun karfl›s›nda alaca¤› tu-

tum önemli. Türk iflçi ve emekçileri, Ermeni halk›-

n›n uzatt›¤› kadefllik elini tutabilecek mi? ‹flte bu-

gün yan›t› aranan soru bu!

TTeecchhiirr  yyaa  ddaa  ssooyyssüürrüümm

Soyk›r›m vahfleti, dönemin ‹çiflleri Bakan› Talat

Pafla, Savafl Bakan› Enver Pafla ve E¤itim Bakan› Dr.

Naz›m’›n gizli genelgesiyle bafllar. Ermenilerin teh-

cir edilmesini buyuran 15 Nisan 1915 tarihli genel-

gede aç›kça flöyle denilmektedir: “Ermenileri yok
etmek laz›m. Osmanl› bu konuda hiçbir fedakarl›k-
tan kaç›nmayacakt›r... Türk topraklar›nda Ermeni-
lerin yaflama ve çal›flma hakk› tamamen iptal edil-
mifltir. Buna göre, Hükümet, beflikteki bebeklere bi-
le ac›nmamas›n› emrediyor!”(3)

Aç›k bir soyk›r›m ilan› olan bu genelgenin he-

men ard›ndan seferberlik ilan edilir ve 18 ile 45

yafllar› aras›nda bütün Ermeni erkekler silah alt›na

al›n›r. 1915’ten 1918’a uzanan zaman diliminde,

yaklafl›k 300 bin Ermeni zorla askere ça¤›r›l›r. Bun-

lardan “Amele Taburlar›” oluflturulur. De¤iflik böl-

gelere sürülen ve zorla çal›flt›r›lan bu taburlara ba¤-

l› askerler, daha sonra Enver Pafla’n›n özel emri ile

katledilir. 

Seferberli¤e, Ermeni bölgelerinin silahs›zland›-

r›lmas› ve ayd›nlar›n tutuklanmas› efllik eder. “Silah

toplama” gerekçesiyle Ermenileri ya¤malayan, evle-

rini harabeye dönüfltüren ve katleden Osmanl›,

Soyk›r›m›n bafllang›c› olarak kabul edilen 24 Nisan

1915’de ise, ‹stanbul’da yaflayan 273 Ermeni ayd›-

n›n› tutuklar. Sonra da gönderdi¤i sürgünde katle-
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der. Ermeni okullar›n› kapat›r ve Ermeni kilisele-

riyle birlikte kullan›lamaz hale getirir.

Soyk›r›m sald›r›lar›, Ermeni ulusal kurtulufl mü-

cadelesinin güçlü oldu¤u Van’da start al›r. Ermeni-

lerin yaflad›¤› ilçe ve köyler, ‹ttihat ve Terakki’nin

örgütledi¤i Teflkilat-› Mahsusa çetelerinin bask›n›na

maruz kal›r. Kan gövdeyi götürür. Birkaç ay içinde

onbinlerce Ermeni k›l›çtan geçirilir. Bir o kadar› da

yerinden yurdundan edilir. 

Bu insanl›k vahfleti, Van’la da s›n›rl› kalmaz; h›z-

la Bitlis, A¤r›, Antep, Marafl ve Malatya’ya do¤ru ya-

y›l›r. Din adamlar›, “Kim 7 gâvur öldürürse cennete
gider. Gavurlar›n katli vaciptir” fleklinde vaazlarla

bu katliama çanak tutarken, iflbirlikçi Kürt afliret re-

isleri de bu katliam›n suç ortakl›¤›nda yer al›r. Kürt

feodal a¤alar›n›n inisiyatifinde oluflturulan Hamidi-

ye Alaylar›, Ermenilerin üzerine at›l›r. Bu sald›r›la-

ra, yer yer Mufl Ovas›’nda iskan edilmifl Kafkas kö-

kenli obalar›n silahl› çeteleri de kat›l›r.

Tüm bu katliam sald›r›lar› karfl›s›nda “taraf-

s›z”m›fl gibi bir görüntü çizmeye özen gösteren ‹tti-

hat ve Terakki Hükümeti, ortaya ç›kan Ermeni di-

renifllerini de f›rsat bilerek, “tehcir” (yer de¤ifltirme)

politikas›n› gündeme getirir. ‹flgalcilerin ve sömür-

gecilerin klasik yöntemlerinden biri olan yer de¤ifl-

tirme ya da sürgünün amac›, ulusal direnifli etkisiz

hale getirmek, ulusal bilinci parçalamakt›r. T›pk›

Kürt halk›n›n 3 bin köyünün

boflalt›larak yak›lmas›, yüzbin-

lerce Kürdün Bat›’ya göç ettiril-

mesinde oldu¤u gibi. 

Resmi tezlere göre; tehcirin

amac›, “Ba¤›ms›z Ermenistan
kurma düflüncesiyle, savafl için-
deki kendi devletlerini arkadan
vuran Ermenilerin verdikleri za-
rar› önlemek gayesiyle zorunlu
olarak al›nm›flt›r.” Çünkü, “Er-
meni tedhifl (terör) hareketleri
bir türlü durmak bilmeyince hü-
kümet, ülkenin çeflitli bölgelerin-
de yaflayan Ermenileri, savafl
bölgelerinden uzak yeni yerleflim
merkezlerine götürmek zorunda
kalm›flt›r.”(4) Özcesi, Osmanl›

masumdur! Kendisini, “sözde

vatandafl”lar›n mezalimi karfl›-

s›nda korumaya çal›flmaktad›r

sadece!

“Sözde vatandafl”lar›n provo-

kasyonlar›!.. Egemenler, Ermeni Soyk›r›m›’ndan bu

yana oldum olas› bu yalana sar›l›yor. Bu politik ar-

güman tam 90 y›ld›r hiç eskimedi. Örne¤in, yak›n

zaman önce Mersin’den Trabzon’a uzanan linç giri-

flimi, ‘sözde vatandafllar’ karfl›s›nda bayra¤› savun-

mak için yap›lmad› m›? Ulusal haklar›n› talep eden

Kürt halk› ve devrimciler, ‘sözde vatandafl’ ilan edi-

lip, hedef gösterilmedi mi?  

Türkiye Cumhuriyeti’nde “özde vatandafllar”,

her daim tetiktedir. “Sözde vatandafllar”a karfl› uya-

n›kl›¤›, bir an için bile elden b›rakmazlar bunun

için. Tehlike an›nda hemen harekete geçilir ve “bö-

lücüler” etkisiz hale getirilir. Ama bu politika, her

daim  çok bilinçli bir flekilde aç›ktan gündeme so-

kulmuyor. Öncelikle, tarafs›zl›k görünümü alt›nda

komplolar ve k›flk›rtmalar tertipleniyor. Bunun için

genellikle düzenin besleyip el alt›nda tuttu¤u para-

militer güçler kullan›l›yor. Bu güruh, zincirlerinden

bofland›r›l›yor ve tepki hareketi örgütleniyor. Dev-

let, ancak bundan sonra olaylara müdahaleyi ken-

disine görev biliyor. Tabii ‘olaylar› yat›flt›rmak’ ve

‘asayifli sa¤lamak’ için güçlü ve flefkatli kollar›n› da

göstermemezlik etmiyor. Bu komplolar zinciri, 90

y›ld›r özünde hiç de¤iflmedi: Çorum’da, 12 Ey-

lül’de, Sivas’ta ve tabii ki Gazi’de hep ayn› senaryo

tertiplendi.

‘‘SSöözzddee  vvaattaannddaaflflllaarr’’  bbuu  kkeezz
eerrmmeenniilleerrddiirr

Tarih, 27 May›s 1915’e ifla-

ret ederken, devlet yine “sözde

vatandafl”lara “büyüklü¤ünü”

gösterir.  ‹ttihat ve Terakki’nin

geliflmeler karfl›s›ndaki “taraf-

s›z”l›¤› bozulur. “Tehcir Kanu-

nu” ve bu kanuna dayal› olarak

ç›kar›lan genelgelerle, Anado-

lu’daki 70 yerleflim biriminde

Ermeniler yerinden yurdundan

sürülmeye bafllan›r. Bu zulme

karfl› yer yer direnifller patlak

verir. Zeytun ‹syan›, örne¤in

bunlardan en bilinenidir. Kon-

ya istikametinde zorunlu göçe

tabi tutulan Ermenilerden 32’si,

kendilerini manast›ra kapatarak

bir direnifl gerçeklefltirir. Bu

“sözde vatandafllar” da tabii ki

direnme haklar›n› yaflamlar›yla

ödemek zorunda b›rak›l›r.
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Ermeni Soyk›r›m›, büyük oranda 9 Haziran

1915 ile 8 fiubat 1916 tarihleri aras›nda süren teh-

cir s›ras›nda meydana gelir. Tehcir Kanunu nede-

niyle evlerinden yurtlar›ndan zorla kopart›lan Er-

meniler, büyük kafileler halinde yola koyulur. Yol-

da ise, onlar› ölüm beklemektedir. Osmanl›’n›n ör-

gütledi¤i Teflkilat-› Mahsusa çeteleri, çoktan yollara

pusu kurmufl, kan dökmek için beklemektedir. 

Tehciri, “Dünyan›n en baflar›l› yer de¤ifltirme
uygulamas›d›r” fleklinde öven resmi teze göre; teh-

cir s›ras›nda Osmanl› askerleri Ermenileri katletme-

mifltir. Çetelerin “öngörülemeyen” sald›r›lar› d›fl›n-

da, ölen Ermeniler tabii ki olmufltur, ama onlar da,

olsa olsa açl›k ve hastal›k gibi önlenemeyen felaket-

ler nedeniyle yaflamlar›n› yitirmifltir. Bu ölümlerden

Osmanl› ve ‹ttihat ve Terakki Hükümeti sorumlu

olamaz ki! 

Resmi tez, aynen böyle diyor! Ne ala? Yüzbinler-

ce insan›n yaflam hakk›, resmi tezlerin so¤uklu¤un-

da kolayca yitip gidebiliyor! Oysa tehcir karar›n› al-

d›ktan sonra, bu göçün güvenli bir flekilde gerçek-

leflmesi, her durumda ‹ttihat ve Terakki’nin sorum-

lu¤u alt›ndad›r. ‹ttihat ve Terakki ile mirasç›lar› bu-

gün de olsa bu sorumluluktan kaçamaz. Çünkü ta-

rih ve gerçekler onlar›n pefli b›rakm›yor, b›rakma-

yacakt›r.

Gerçekler, ‹ttihadç›lar›n yalan perdesini y›rt-

makta inatç›. Binlerce Erme-

ni’nin 20 kiflilik asker kafilele-

riyle göç yollar›na sal›nmas›,

katliamlara davet ç›karmak de-

¤ilse nedir? Ya da, Osmanl› ar-

flivlerinde yer alan Der Zor Çö-

lü’ne iliflkin bilgiler, planl› bir

katliamdan baflka neyi anlata-

bilir? 

Osmanl› arflivlerine göre; Ta-

lat Pafla, 1913’te Der Zor ile ilgi-

li bir soruflturmada bulunur ve

“Bu çölde yaflama imkan› yok-
tur” yan›t›n› al›r. Buna ra¤men

bundan iki y›l sonra, Der Zor’a

tehcir karar› almakta tereddüt

etmedi¤i görülecektir. Hatta,

tehcirin sürdü¤ü 1915 A¤us-

tos’unda, daha da ileri gidecek

ve “Ermenilerin yeni vatan› Der
Zor’dur”, “Ermeni meselesi çö-
zülmüfltür” sözleriyle, bu ölüm

sürgününü savunacakt›r. Resmi

tezin savunucular›na soruyoruz: Sonuçlar› öngörü-

lebilir oldu¤una göre Der Zor’a tehcir karar›, planl›

bir katliama, etnik bir temizli¤e iflaret etmemekte

midir? Ermenileri, yaflama flans› dahi olmad›¤› bili-

nen bir yere göndermek, soyk›r›m de¤ilse nedir? 

Resmi tezlere bak›l›rsa, tehcir s›ras›nda 50 bin

Ermeni çete sald›r›lar›, açl›k ve hastal›k nedeniyle

ölmüfltür. Oysa, soyk›r›m›n mimarlar›ndan Talat

Pafla’n›n günlü¤ü bile 800 bin rakam›na iflaret et-

mektedir. Bu say›, Ermeni tarihçilerinin 1.5 milyon

önermesine daha yak›nd›r. Yine de yer de¤ifltirme

s›ras›nda ne kadar Ermeni’nin yaflam›n› yitirdi¤i ha-

la tam olarak bilinmemektedir. Çünkü devlet, tüm

Osmanl› arflivlerini incelemeye açmam›fl, di¤er ka-

n›tlar› ise büyük ihtimalle yok etmifltir.

Araflt›rmac›lar›n ortaya koyduklar› rakamlardaki

farkl›l›klar, matemati¤in diliyle söylenenlerin so¤uk

özünü de¤ifltirmiyor. Her iki Ermeni’den biri, ya da

her üç Ermeni’den biri, ya da her dört Ermeni’den

biri... öldürülmüfltür. Özcesi, ba¤›ms›zl›k u¤runa

mücadele etti¤i için bir halk yerinden, yurdundan

sürülmüfl, katledilmifl ve yok edilmifltir. As›l önem-

lisi de bu de¤il mi?

Ermeni halk›, 1918’de Sovyet Sosyalist Cumhu-

riyeti’nin yard›m›yla kazand›¤› ulusal haklar›na ka-

dar, Osmanl›’n›n bask›lar›na ve katliamlar›na ma-

ruz kal›r. Örne¤in, Ermenilere yönelik sald›r›lar,

tehcirin ard›ndan da sürer.

Ocak 1920’den itibaren Türk

ordular›, Marafl ve civar›ndaki

Ermeni yerleflim yerlerine yeni

sald›r›lar gerçeklefltirir. 22 gün

süren bu sald›r›larda, 11 binden

fazla Ermeni katledilir. 1922’de,

‹zmir’in Ermeni ve Rum mahal-

leleri de yerle bir edilir, binlerce

Ermeni katledilir. Yani Cumhu-

riyet, Ermenilerin cesetleri üze-

rine infla edilir. Bunu ilerde aça-

ca¤›z.

SSooyykk››rr››mm››  öönncceelleeyyeenn  
kkooflfluullllaarr

Soyk›r›m› önceleyen tarihsel

koflullar, 1895’e kadar uzansa

da as›l dönüm noktas›, 1912

Balkan Savafl›’d›r. Çünkü Ab-

dülhamid’in bask›c› iktidar›n›

y›kan ve 1908 Anayasas›’n› yü-

rürlü¤e koyan ‹ttihat ve Terakki
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Partisi, 1912’ye gelindi¤inde

h›zla ilericilik barutunu tüketir.

Ermeni örgütlerle iflbirli¤i dahi-

linde 1908 devrimini gerçeklefl-

tiren ‹ttihatç›lar ya da di¤er

ad›yla Jön Türkler, giderek Ab-

dülhamid’in zulüm rejimini

aratmayacak bask› araçlar›n›

devreye sokar. ‹lginçtir; Ermeni-

lerin siyasi temsilcileri olan H›n-

çaklar ve Taflnaklar, buna ra¤-

men 1914’e kadar ‹ttihat ve Te-

rakki ile ittifak içinde olmay›

sürdürür. Ancak bu, Ermenile-

rin ‹ttihatç›lar taraf›ndan katle-

dilmesini engelleyemedi.

Dönemi flöyle bir gözümü-

zün önüne getirelim: Osmanl›

iflgali alt›ndaki Balkanlar ve Or-

tado¤u’da h›zla ulus-devletler

kurulmaktad›r. Osmanl›’n›n ezi-

len halklar› baflkald›rm›fl, ulusal

isyanlar dört bir yan› sarm›flt›r.

‹ttihat ve Terakki çaresizdir. Os-

manl›’n›n bu çöküflünü önce “Osmanl›c›l›k” ideolo-

jisiyle durdurmaya yönelir, ancak a¤›r Balkan yenil-

gisi ve Rumeli’yi kaybetme floku, bu çaban›n iflas

belgesi olur. Müslüman Boflnaklar bile, o koflullar

alt›nda ulusal ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ederek, Osman-

l›’y›, Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in ifadesiyle, arka-

s›ndan “hançer”leyiverir. Hat›rlanacakt›r Çiçek, Bo-

¤aziçi Üniversitesi’nde Ermeni Konferans› düzenle-

mek isteyen ayd›nlar› bununla itham edip, tehdit

etmiflti. Boflnaklar›n ba¤›ms›zl›kç› giriflimini, Müs-

lüman Arnavut ve Arap halklar› da izlemekte gecik-

meyecektir. ‹ttihat ve Terakki için, Müslüman kar-

defllerinden yedi¤i bu darbeler, barda¤› tafl›ran son

damlalar olur. Osmanl›c›l›k, art›k aç›k ki hükmünü

yitirmifltir. Hatta Libya’n›n ve M›s›r’›n elden gitme-

si ve Balkanlar’daki Müslümanlar›n ayr›l›¤›, Panisla-

mizm’in de iflas›n›n habercisi olur.

‹ttihat ve Terakki, art›k yaral› bir hayvan gibidir;

ac›l› ve sald›rgan... Müslüman kardeflleri bile onu

arkas›ndan “hançerler”ken, di¤erleri durur mu? Bu

yüzden ‹ttihat ve Terakki, dümeni h›zla Pantür-

kizm’e do¤ru çevirir. Ancak bir yandan da Panisla-

mizm elden b›rak›lmaz. Genifl Arap Ortado¤usu

topraklar› Osmanl› mülkünde  kalmaya devam et-

mektedir. ‹mparatorluk hala Halifeli¤i elinde tut-

maktad›r. Ancak ‹ttihatç› kadronun ç›k›fl program›,

“Turan ‹mparatorlu¤u” hedefi

olarak giderek belirginleflir.

Bu iki “tarz-› siyaset” bak›-

m›ndan da Ermeniler d›fllanan

bir pozisyondad›rlar. Ne Türk

ne de Müslüman olan Ermenile-

re karfl› ‹ttihatç›lar Anadolu’nun

Müslüman halklar›n› k›flk›rt›r-

lar. Asl›nda ayn›s›n› Abdülha-

mid de Adana katliam›yla yap-

m›flt›r.

Senaryo, önceden de iflaret et-

ti¤imiz gibi, zaten haz›rd›r: “Söz-

de vatandafllara” karfl› “özde va-

tandafllar”›n öfkesi... Bu amaçla

“özde vatandafllar” önce “sözde

vatandafllar”a karfl› k›flk›rt›l›r. Ka-

tiller, tecavüzcüler ve h›rs›zlar

zindanlardan sal›verilir. Onlar-

dan Teflkilat-› Mahsusa çeteleri

oluflturulur. Anlayaca¤›n›z, soy-

k›r›m için art›k her fley haz›rd›r.

‹lk provokasyonlar›n start› verilir.

‹lk hedef Bulgarlar ve Rumlar olur. 

Osmanl› Mebusan Meclisi Reisi Halil Mentefle,

bak›n an›lar›nda bu durumunu nas›l anlat›yor:

“Talat Bey, Balkan Harbi’ndeki h›yanetleri teba-
rüz eden anâs›rdan memleketi temizlemeyi ön safa
alm›flt›. ‹stanbul Muahedesile Edirne, K›rkkilise ve
civar›ndaki Bulgarlar, Bulgaristan’a sevk edilmifl-
lerdi. S›ra Trakya’daki Rumlara gelmiflti. Fakat bu
çok ihtiyat isteyen bir iflti. Zira yeni harbi do¤urabi-
lirdi. Al›nan tedbir flu oldu: Valiler ve di¤er memu-
rin resmen ifle müdahale eder görünmeyecek, Cemi-
yet’in teflkilât› ifli idare edecek. Bir vak’a ihdas edil-
meyecek, yaln›z Rumlar ürkütülecek. Balkan Har-
bi’ndeki h›yanetlerinin tepkisile maneviyat› bozul-
mufl Rum halk› gitmek üzere ayakland›. Bundan
sonra ayn› tarzda ‹zmir, Bergama, Dikili ve Mene-
men Rumlar› da ayakland›lar... ‹zmir’in civar›nda
200.000’e yak›n Rum Yunanistan’a gitti.”(5)

“Hiyanetleri tebarûz eden anâs›rdan memleketi
temizlemek”, yani tehcir, etnik temizlik ve soyk›-

r›m... Bunlar, ‹ttihat ve Terakki’nin devlet politika-

s› haline getirilir. Homojenlefltirme operasyonuyla,

elde kalan topraklardan Müslüman ve Türk olma-

yan nüfusun temizlenmesi, devflirilmesi ya da bu

nüfusun tehlikeli görülen co¤rafi yo¤unlu¤unun

da¤›t›lmas› amaçlan›r. ‹ttihat ve Terakki’ciler, Ana-

dolu’yu Türklefltirerek, Akdeniz’den Orta Asya’n›n
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içlerine ve Altay’lara kadar

uzanacak olan bölgede “Tu-

ran Devleti” kurma emelini

beslemeye koyulur.

‹ttihat ve Terakkiciler,

tehcir karar›n› 1913’te al›r.

Ancak planlama ve uygun

koflullar›n›n oluflmas› için,

1915’e kadar bekleyecek-

lerdir. 1914’te patlak veren

Birinci Dünya Savafl›, bu

soyk›r›m operasyonu için

bulunmaz f›rsat olur. Bu

yüzden etnik temizlik ope-

rasyonunun start›, savafl›n

ilan›yla verilir. Osmanl›, Almanya’n›n yan›nda em-

peryalist paylafl›m savafl›na kat›l›r. Amaç çok nettir:

Orta Asya’ya do¤ru yay›lmak, baflta Ermeniler ol-

mak üzere Hristiyan az›nl›klar› Anadolu toprakla-

r›ndan tehcir etmek. 

Önce Rumlar, Bulgarlar ve Süryaniler Anadolu

topraklar›ndan sürülür. Hemen ard›ndan s›ra Er-

menilere gelir. Ama Ermeniler sözkonusu oldu¤un-

da durum Bulgarlar ve Rumlardan çok farkl›d›r. Er-

menilerin, Bulgarlar ve Rumlar gibi gönderilecekle-

ri ya da kaç›rt›lacaklar› yerleri, ulusal topraklar›

yoktur. Bu yüzden Ermeni sorunu, “›l›ml›” yöntem-

lerle çözülemeyecektir. Benzer bir durum, daha

sonra Kürtler için de geçerli olacakt›r. 

Ermenileri hedef alan homojenlefltirme ya da

soysürüm operasyonu, bu yüzden daha kanl› ol-

mak zorundad›r. Öyle de olur! Ermeni tehciri, ön-

cekilerden farkl› olarak bir soyk›r›ma dönüflür.

Yüzbinlerce Ermeni tehcir yollar›nda katledilir.

1915’ten önce de Ermenilere dönük katliamlar

meydana gelir, ama hiçbiri, soyk›r›m olarak nite-

lendirilmeyi hak etmemiflti. Örne¤in, 1910’daki

Adana Katliam› da bunlardan biridir. On binlerce

Ermeni’nin öldürüldü¤ü bu katliam, bir soyk›r›m

de¤ildir. 1915’e kadar, Osmanl› yöneticilerinin ba-

zen do¤rudan sorumlu olduklar›, bazen ise olayla-

r›n kontrolünü bütünüyle ellerinden kaç›rd›klar›

etnik çat›flmalar söz konusunudur. Ama bunlar›n

programl› bir etnik temizli¤e dönüfltü¤ünü iddia et-

mek mümkün de¤ildir.

Çünkü, “Soyk›r›m; ulusal, etnik, ›rksal ya da
dinsel bir grubu toptan ya da onun bir bölümünü
yok etmek niyetiyle: Grup üyelerinin öldürülmesi,
Grup üyelerinin fizik ya da ak›l bütünlü¤ünün a¤›r
biçimde zedelenmesi, Grubun fiziksel varl›¤›n›n tü-

mü ya da bir bölümü ile yok
edilmesi sonucunu verecek
yaflam koflullar› içinde tutul-
mas›, Grup içinde do¤umlar›
engelleyecek önlemler al›n-
mas›, Grup içindeki çocukla-
r›n baflka bir gruba zorla ge-
çirilmesi eylemlerinden her-
hangi birine baflvurulma-
s›”d›r. (6)

BBiirr  uulluuss  bbööyyllee  yyaarraatt››lldd››
Egemenlerin yüzleflmek-

ten korktuklar› as›l fley, ken-

di bafl›na Ermeni Soyk›r›m›

de¤ildir. Rejimin sahiplerini as›l korkutan, ‹ttihat

ve Terrakki ile Cumhuriyet aras›ndaki tarihsel sü-

reklili¤inin sergilenmesidir. Onlar, Ermeni Soyk›r›-

m›’n›n, günümüze ›fl›k tutmas›ndan, Susurluk-

Kontgerilla devletinin köfle bafllar›n› tutan “özde va-

tandafl”lar›, yani neo-ittihatç›lar› deflifre etmesinden

çekiniyorlar as›l. Onlar, “Ne mozayi¤i ulan; mer-
mer, mermer!” söylemi ile “Vatan, Millet, Sakarya”
edebiyat›n›n Ermenilerin kan›yla suland›¤›n› tarih-

sel gerçe¤ini yads›mak amac›n› tafl›yorlar. Taham-

mülsüzlükleri bundand›r.

Yukar›da da de¤indi¤imiz gibi; Türkiye Cumhu-

riyet’nin harc›nda yüzbinlerce Ermeni’nin kan› var.

Türk uluslaflmas›, önemli oranda Anadolu’da yafla-

yan di¤er ulus ve az›nl›klar›n, özellikle de Ermenile-

rin ve Kürtlerin inkar ve imhas› üzerine oturmufltur.

Böyle oldu¤u için de, Ermeni Soyk›r›m›, Türk ulusal

kimli¤ini, onun üzerinde yükselen devleti ve onun

alg›lan›fl biçimini ciddi bir flekilde sarsacak, hatta

tuzla buz edebilecek bir sorun niteli¤indedir. Türk

devleti, tarihi ile yüzleflmek zorunda kal›rsa, kurum-

lar, zihniyetler, al›flkanl›klar, kültür ve hatta dil de

dahil olmak üzere her fley sorgulanmaya bafllanacak-

t›r. Egemenler, Cumhuriyet’in kurucu kadrolar›ndan

baz›lar›n›, kahramanlar olarak de¤il de, h›rs›z ya da

katil olarak tan›mlamak zorunda kalacakt›r. 

NNeeoo--‹‹ttttiihhaattçç››ll››kk
Neo-‹ttihatç›l›k, bu tarihsel süreklili¤e iflaret

eden en uygun nitelemedir. Ermeni Soyk›r›m›’na

imza atan ‹ttihatç›l›k ile Cumhuriyet’i kuran ve yö-

neten Neo-‹ttihatç›lar aras›ndaki tarihsel süreklili-

¤in dökümü flöyle yap›labilir:

* Her fleyden önce Cumhuriyet’le taçlanan ulu-

sal kurtulufl hareketi ‹ttihatç›lar taraf›ndan planlan-

m›flt›r. Mondros Mütarekesi'nden sonra, ilk savun-
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ma ve direnifl örgütleri ‹ttihat ve

Terakki kadrolar› taraf›ndan ku-

rulmufltur. Örne¤in, bu direnifl ör-

gütlerinden Karakol ad›yla biline-

ni, do¤rudan ‹ttihat ve Terakki li-

derleri Enver ve Talat Paflalar tara-

f›ndan kurulmufl ve yönetilmifltir.

Karakol örgütünün birincil görevi,

direnifli örgütlemek oldu¤u kadar,

Ermenilere karfl› ifllenmifl suçlar-

dan dolay› aranan ‹ttihat ve Terak-

ki kadrosunun yurtd›fl›na gizlice

kaç›r›lmas›n› örgütlemektir.

Hatta, Mustafa Kemal bile ‹tti-

hat ve Terakki Partisi üyesidir, an-

cak bu parti içinde sivrilmifl biri

de¤ildir. Ya da ulusal kurtulufl hareketinin dönüm

noktalar›ndan Erzurum Kongresi’ni oluflturan tüm

delegeler ‹ttihatç›d›r. Keza, 1920’deki Meclis’in en

az beflte biri de ‹ttihatç›d›r. Bu bilgi aç›kça Meclis

katalo¤una geçmifltir. Anlayaca¤›n›z, yeni rejimin

sahipleri, bu gerçe¤i gizleme ihtiyac› bile duyma-

m›flt›r. 

* ‹ttihatç›lar sadece ulusal kurtulufl hareketinin

ana gövdesini oluflturmakla kalmam›fl, Cumhuriyet

önemli ölçüde bu kadrolar›n omuzlar› da üzerinde

yükselmektedir. Ermeni tehciri konusunda aktif

görev alan fiükrü Kaya, Tevfik Rüfltü Aras, Abdül-

haik Renda gibi flahsiyetler, Cumhuriyet’in önemli

bakanl›klar›n› iflgal etmifllerdir. Daha da önemlisi,

bu zatlar, ayn› zamanda yeni vatandafl tipolojisinin

oluflturulmas› sürecinde devletin belkemi¤i, floven

politikas›n›n mimarlar› da olmufllard›r. 

Örne¤in, Ermeni Tehciri'nin ‹skan-› Aflair ve

Muhacirin Umum Müdürü (Sevkiyat Reis-i Umu-

musi) fiükrü Kaya, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve CHP'nin

Genel Sekreterli¤ini yapm›flt›r. fiükrü Pafla Malta'ya

sürgün edilmifl ancak 6 Eylül 1921'de firar etmiflti. 

K›r›m s›ras›nda önce Bitlis daha sonra Halep Va-

lisi olan Abdülhalik Renda, Malta'dan döndükten

sonra önce Maliye, Milli E¤itim ve Milli Savunma

bakanl›klar›nda bulunmufl, ard›ndan TBMM Bafl-

kanl›¤› yapm›flt›r. 

Soyk›r›m y›llar›nda Diyarbak›r milletvekili olan

Arif Fevzi (Pirinççizade) bir süre Malta'da gözetim

alt›nda tutulduktan sonra dönmüfl, May›s 1922-

Ekim 1923 aras›nda Naf›a Vekilli¤i yapm›flt›r. 

Yine, Malta'da 2805 no'lu tutuklu olarak bulu-

nan ‹ttihat Terakki'nin Antep milletvekili Ali Cena-

ni Bey Kas›m 1924-May›s 1926 aras›nda Ticaret Ba-

kan› olurken, Ermeni ölülerinin gömülmesinden

sorumlu Sa¤l›k Genel Müfettifli olan Dr. Tevfik Rüfl-

tü Aras 1925-1938 aras›nda bir çok önemli görevi-

nin yan› s›ra ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda D›fliflleri

Bakanl›¤›’n› da yürütmüfltür. 

Bu simalar›n en dikkat çekeni ise, kuflkusuz ki

Celal Bayar’d›r. Siyasi yaflam›na ‹ttihat ve Terak-

ki’de bafllayan Bayar, devam›nda bu partinin kur-

durdu¤u gizli istihbarat örgütü Teflkilat-› Mahsu-

sa’n›n bir üyesi olarak faaliyet yürütmüfltür.

1911’de Bat› Anadolu Rumlar›’n› tehdit edip kaç›r-

tarak, kanl› siyasi kariyerine önemli halkalardan bi-

rini eklemifltir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en

uzun süreli üyelerinden biri olmufl ve Lozan’a Türk

heyetini temsilen kat›lm›flt›r. Üstüne üstlük bir de

Maliye Bakanl›¤› yapm›flt›r. 

Garip bir tesadüf mü bilinmez, ama Celal Bayar

6-7 Eylül olaylar› s›ras›nda da Cumhurbaflkanl›¤›

koltu¤unda oturmaktad›r. Bu yüzden Türk burju-

vazisinin katliamc› gelene¤inin bir sembolü olarak

da pekala nitelendirilebilir. Celal Bayar bu olaylar

nedeniyle hakim karfl›s›na ç›kar›l›r ç›kar›lmas›na,

ama yafl haddi nedeniyle beraat ettirilir. Devletin,

böylece sad›k hizmetkar›na teflekkür etmeyi bir gö-

rev bildi¤i göstermektedir. T›pk› fiili burjuvazisi-

nin, yüzbinlerce insan›n katili cunta flefi Pinochet’e

sahip ç›kmas› gibi.

* Anadolu’da, kapitalist ilk birikimin ilk kurba-

n›, Ermeniler olmufltur. Türk burjuvazisi, sermaye-

sini, Ermenilerden, Rumlardan, Yahudilerden gasp

edilen sermaye üzerine infla etmifltir. Örne¤in dev-

letin ekonomi politikas›n›n belirlendi¤i 1923’teki

‹zmir ‹ktisat Kongresi’ne tek bir gayrimüslim bile

ça¤›r›lmam›flt›r. 

* Cumhuriyet, bu kanl› miras› yads›yarak, ya-
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ni savunarak ‹ttihatç›lar›n

ayak izlerine basarak gelece-

¤e yürüme kararl›l›¤›nda ol-

du¤unu göstermifltir. Bu

reddi miras, tarihsel sürekli-

li¤in en önemli göstergele-

rinden biridir. 

* Ama bunlar›n belki de

en önemlisi, Cumhuriyet’ten

sonra da süren katliam gele-

ne¤idir. Soyk›r›m vahfleti,

Türk burjuva devletini ilikle-

rine kadar ifllemifltir. Çünkü

soysürüm politikas›, boyut-

lar› de¤iflse de, Cumhuri-

yet’ten sonra da az›nl›klara

karfl› kullan›la gelmifltir.

1920’li y›llarda Ermeni tüc-

carlar›n kent s›n›rlar› d›fl›na

ç›kmas›n› engelleyen veya Ermenileri evlerini göç-

menlerle paylaflmak zorunda b›rakan uygulama-

lar; 1942 Varl›k Vergisi ve 1955’teki  6-7 Eylül

Olaylar› bunun kan›tlar›d›r. 1934'de Trakya'da

yaflayan Yahudilerin birçok sald›r›ya maruz kal-

mas› ve bu sald›r›lar sonucu yaklafl›k 15 bin Yahu-

di’nin yerlerinden edilmesi; 1963'te Rumlar›n ‹s-

tanbul'dan kaç›rt›lmas› ve Süryanilerin Avrupa ve

ABD'ye göçertilmesi de ayn› kanl› miras›n tarihsel

izdüflümleridir. 

Ama etnik temizlik dehfleti bunlarla da s›n›rl›

de¤ildir. Çünkü soyk›r›m miras›n›n en ç›plak gös-

tergelerinden biri, Kürt halk›na dayat›lan inkar ve

imha siyasetidir. Cumhuriyetin kuruluflu ile bir-

likte, di¤er halklar gibi Kürtler de Türk burjuvazi-

si taraf›ndan asimilasyona tabi tutulmak istenir.

Ancak Kürt ulusu da, bu dayatmaya bafl kald›r›r.

Rejimin yan›t› ise al›fl›la geldi¤i üzere yine imha

olur. fieyh Sait ve Dersim isyanlar› kanl› bir flekil-

de bast›r›l›r. 1990’larla birlikte vahflet operasyon-

lar› daha da h›z kazan›r. Tehcirin bir biçimi olan

kirli savafl devreye sokulur. Böylece Teflkilat-›

Mahsusa, bu kez kontrgerilla olup karfl›m›za ç›-

kar. Kürt köyleri boflalt›l›r, üç milyona yaklaflan

bir köylü Kürt nüfusu kentlere sürülür. 

Bu katliamlar zincirinde Alevileri de unutma-

mak laz›m. Ya da darbeler tarihi de pekala, bu neo-

ittihatç› flebekenin bir “Teflkilat-› Mahsusa” operas-

yonu olarak de¤erlendirilmeyi hak ediyor. Özcesi,

neo-ittihatç›l›k ile Susurluk Devleti, Türk burjuva-

zinin ayn› fosseptik çukurundan besleniyor. 

MMaavvii  kkiittaapp  yyaa  ddaa  
pprrooppaaggaannddaa  kkiittaappllaarr››
Neo-‹ttihatç›lar›n bugün

dillerinden düflürmedi¤i pro-

paganda kitaplar› meselesine

de de¤inmekte yarar var. Ege-

menlerin, Ermeni Soyk›r›-

m›’n› belgeleyen Mavi Kitap

ile ilgili yürüttükleri traji-ko-

mik kampanya, bunu zorun-

lu k›l›yor. Neredeyse her ko-

nuda anlaflmazl›¤a düflen

AKP ile CHP’nin, Mavi Kitap

konusunda bir araya gelmesi

ve ortak bir deklarasyon ya-

y›nlamas› ibret vericidir. Bu

ortakl›k bile, Neo-‹ttihatç›l›-

¤›n burjuvazinin tüm bölük-

leri aç›s›ndan geçerli bir niteleme oldu¤unu göster-

mektedir.

Propaganda kitaplar›; emperyalist güçlerin, raki-

bini dize getirmek için kullana geldi¤i araçlardan

biridir. Savafl›n, savafl alanlar›n›n d›fl›na da tafl›r›l-

mas› ve bütünsel bir karakter kazanmas›n›n unsur-

lar›d›r. Psikolojik muharebe diye bilenen savafl

yöntemi, bu tarz araçlar›n sistemli bir flekilde kulla-

n›m›na dayan›r ve art›k kitaplar›n kullan›m›yla da

s›n›rl› de¤ildir. Medyan›n tüm unsurlar›, bu savafl›n

günümüzdeki araçlar›d›r. So¤uk Savafl dönemi, bu

harbe iliflkin çarp›c› verilerle doludur. Hatta So¤uk

Savafl diye nitelenen dönemin en temel savafl biçi-

midir, psikolojik savafl yöntemi.

Giriflte de ifade etti¤imiz gibi, bu kitaplar em-

peryalist güçlerin, rakibini dize getirmek için kulla-

na geldi¤i araçlardan biridir. Ancak böyle olduklar›

için, bu kitaplar ayn› zamanda emperyalistler aras›

rekabetin de d›flavurumudur. Çeflitli katliamlar›n

belgelenmesinde önemli roller üstlenmifllerdir. Dö-

nemin propaganda kitaplar›, Ermeni Soyk›r›m›’n›n

yan› s›ra, örne¤in Alman emperyalizminin 1904’te

Namibya’daki katliam›n› da belgelemifltir.

‹ngiltere’nin savafl boyunca propaganda amac›y-

la bir çok kitap yazd›¤› bilinmektedir. Bu sadece ‹n-

giltere’ye has bir uygulama da de¤ildir. Tüm em-

peryalist güçlerin, bu yöntemi benimsedi¤i ve bu

do¤rultuda birçok kitap bast›¤› bilinmektedir. Ne

de olsa dönemin psikolojik savafl›, kitap savafllar›

olarak da tan›mlanabilir. Ancak psikolojik savafl

amaçl› yaz›lm›fl olsalar da bu, propaganda kitaplar›-

n›n, illa ki tarihi  çarp›tt›klar› anlam›na gelmemek-
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‹ttihatç›lar sadece ulusal kurtulufl
hareketinin ana gövdesini olufltur-

makla kalmam›fl, Cumhuriyet
önemli ölçüde bu kadrolar›n

omuzlar› üzerinde yükselmektedir.
Ermeni techiri konusunda aktif gö-
rev alan fiükrü Kaya, Tevfik Rüfltü
Aras, Abdülhaik Renda gibi flah-
siyetler, Cumhuriyet’in önemli ba-
kanl›klar›n› iflgal etmifllerdir. Daha
da önemlisi, bu zatlar, ayn› za-

manda yeni vatandafl tipolojisinin
oluflturulmas› sürecinde devletin

belkemi¤i, floven politikas›n›n mi-
marlar› da olmufllard›r. 



tedir. Hatta gerçeklere dayanan propaganda kitap-

lar› her zaman daha makbul olmufltur emperyalist-

ler için. Mesela Mavi Kitap’›n yazar› ‹ngiltere, bu

konuda her zaman çok hassas olmufltur. O dönem

‹ngiltere’nin bast›¤› tüm propaganda kitaplar› bel-

gelere ve gerçeklere dayanmaktad›r. Sorun bu ger-

çeklerin ‹ngiliz amaçlar› için derlenmifl olmas›d›r,

yoksa gerçek olmamas› de¤il. 

Türk egemenleri, flimdi Mavi Kitap’›n bilimsel

olmad›¤› fikrini kabul ettirmeye çal›fl›yor. Hatta bu

amaçla ‹ngiltere parlamentosuna mektup bile gön-

derdiler geçenlerde. Tek dayanaklar›, kitab›n pro-

paganda amaçl› yaz›lm›fl olmas›. Oysa kitab›n yaza-

r› da dahil olmak üzere, tüm sayg›n tarihçiler bu ki-

taptaki verilerin gerçek oldu¤unu teyit ediyor. Ta-

rihçilerin bu iddias›, sadece bu kitaba de¤il, bu ki-

tapla paralellik gösteren dönemin tüm anlat›lar›na

ve belgelerine dayan›yor. 

Egemenlerin bu ç›rp›n›fl›, ne kadar da komik?

Kürtlerin varl›¤›n› yok saymak için ucube “Günefl-

Dil” teorilerine imza atmakta sak›nca görmeyenler,

“Kart-kurt” edebiyat› yapanlar, flimdi bilimsellik

pefline düflmüfl! Ama besbelli ki onlar›nki beyhude

bir çabad›r. Mavi Kitap’› bir yana koyun, Ermeni

Soyk›r›m›’n› ispatlayan ciltlerce belge mevcuttur.

Ne yapacaklar, onlar› da propaganda kitab› diye mi

yutturmaya çal›flacaklar bize? Ac›nacak bir haldeler.

Çünkü dünya, bu sorunu çoktan aflm›fl. Soyk›r›m›n

varl›¤›n› tart›flma gere¤i bile duymuyor at›k. Dünya,

bu günlerde Osmanl›’n›n mirasç›s› Türk devletinin

bu konudaki mesuliyetini sorguluyor sadece.

RReessmmii  ttaarriihh,,  yyaammaall››  bbiirr  bboohhççaadd››rr
Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi tarihi, yamal› bir

bohça gibidir. Neresinden tutsan›z elinizde kal›r.

Resmi tarih, Nazilere yol gösteren bir katliam› red-

detmekle kalm›yor, soyk›r›ma u¤rayan›n Türkler

oldu¤unu iddia edebilecek kadar saçmal›yor. Ya da

en hafifinden trajediyi karfl›l›kl› bir mücadelenin

sonucu olarak de¤erlendiriyor (‘mukatele’). Oysa

adaletin terazisi, flüphesiz ki bu duruma itiraz edi-

yor. Çünkü ortada aç›k bir soyk›r›m gerçe¤i var.

Çünkü, 1915’te ancak devletin olanaklar›n› elinde

tutan bir grubun, planl› bir etnik temizlik hareka-

t›ndan bahsedilebilir. ‹ttihat ve Terakki, Ermenile-

rin sadece Rus s›n›rlar›na yak›n olanlar› de¤il, ‹stan-

bul ve ‹zmir’i büyük ölçüde bunun d›fl›nda tutar-

sak, Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinden

zorla sürüyor. Bunu kad›n, çocuk, yafll› genç deme-

den yap›yor. Hatta hayata geçip geçmedi¤ini denet-

liyor aylar sonra. Bu etnik bir çat›flmadan, bir iç sa-

vafltan çok farkl› bir fley. 

Örne¤in M. Kemal bile cumhuriyet kurulmadan

önce, Ermeni Soyk›r›m›’n›n varl›¤›n› kabul etmifltir.

ABD Radyo Gazetesi’ne verdi¤i mülakatta, “Hiçbir
yay›lma plan›m›z yoktur... Ermenilere karfl› yeni
bir Türk vahfletinin olmayaca¤›n›n garantisini veri-
riz” demifltir.(7) Ve Kaz›m Karabekir’e 6 May›s

1920’de çekti¤i telegrafta, Karabekir’in, yeniden bir

Ermeni k›tal› anlam›na gelecek her türlü giriflimden

uzak durmas›n› ister bu yüzden. (8) Ya da, 24 Ni-

san’da Meclis’te yapt›¤› konuflmada, 1915’te Erme-

nilere yap›lanlar›, “fazahat” (alçakl›k) olarak tan›m-

lamakta sak›nca görmez. (9) Buna benzer birçok

aç›klama ve yaz›flma mevcut.

Bu ifadelerin sahibi Mustafa Kemal’in, burjuva

Cumhuriyet’in kuruluflundan sonra Ermeni Soyk›-

r›m›’n› dillendirmemesi, hatta resmi söylemin tezle-

rini savunmaya dönmesi önemli bir soru iflaretidir.

Bunun nedenleri üzerine pek çok fley söylenebilir,

ama en önemlisi, M. Kemal’in 1920’lerden sonra ve

özellikle Cumhuriyet’in kurulufluyla birlikte, ‹ttihat

ve Terakki kadrolar› ile girdi¤i ittifakt›r. Yeni kuru-

lan Cumhuriyet, Osmanl›’y› baz› bak›mlardan yad-

s›m›fl (Hilafet, Sultanl›k vb.) ama katliamc› gelene-

¤ini devralarak sürdürmüfltür. Baz› liberal yazarlar,

yeni kurulan TC’nin bu soyk›r›mdan Osmanl›’y› so-

rumlu tutup iflin içinden ‘s›yr›lmam›fl’ olmas›na ha-

y›flan›yorlar. Ancak tarihsel gerçek flu ki, TC, ayn›

siyaseti devam ettirdi¤i için, Ermeni soyk›r›m›n›

mahkum edemezdi. 

EErrmmeennii  SSooyykk››rr››mm››  eeggeemmeennlleerrllee  
bbiirr  hheessaappllaaflflmmaadd››rr

fiimdi as›l meseleye gelelim: 90 y›ll›k bir geçmi-

fle sahip bu sorun, iflçi ve emekçileri hala neden ala-

kadar etmektedir? Burjuva ideologlar›n ça¤r›s›na

uyup, bu sorunu tarihe ve tarihçilere mi havale et-

mek gerekir? 

fiüphesiz ki hay›r! B›rak›n tarihe gömmeyi, bu

meseleyi tarihçilere havale etmek bile burjuvazinin

istedi¤i fleyi yapmak olur. ‹flçi ve emekçilerin böyle

bir sorumluluktan kaçma, bu soruna te¤et geçme

gibi bir lüksü yoktur. Her fleyden önce bu aç›k bir

insanl›k suçudur. ‹flçi s›n›f›, bu insanl›k suçunu ce-

zas›z b›rakamaz, b›rakmamal›d›r.

Ama bundan daha da önemlisi; bu sorun, vicda-

ni bir muhasebenin de ötesinde iflçi s›n›f› için mi-

henk tafl›d›r. Geçmiflle hesaplaflmak, egemenlerle

hesaplaflmak demektir. ‹flçi s›n›f›n›n bilincine örtü-
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len flovenizm perdesini y›rt›p atmak, Ermeni ulu-

sundan iflçi ve emekçilerle, dahas› Kürt halk›yla

kardeflleflmenin ön kofluldur. Tüm ezilenlerin ön-

cüsü olma s›fat›na lay›k olabilmek, ancak bu yoldan

mümkündür. ‘71 ve ‘80 derbeleri ile, Sivas’la, Ga-

zi’yle hesaplaflmak isteyen iflçi ve emekçiler, Erme-

ni Soyk›r›m› ile de hesaplaflmak zorundad›r. 

Türk iflci ve emekçileri, soykr›m›n varl›¤›n› ka-

bul etse ne kaybeder? Ermeni hükümetinin toprak

ve maddi tazminat konusunda her hangi bir giri-

flimde bulunmayaca¤› bilinmektedir. Bu yasalarla

ve resmi a¤›zlardan yap›lan aç›klamalarla sabittir. O

zaman? Hamidiye Alaylar› arac›l›¤›yla bu katliama

bir biçimde suç orta¤› olan Kürt halk› geçmifliyle

hesaplafl›yor. Kürt halk›n›n temsilcileri, Ermenileri-

den özür diliyor.(10) Bu onlar› güçsüzlefltiriyor

mu? Hay›r, tam tersi!

Ermeni halk›n›n sorunu Türk halk›yla de¤il, Os-

manl› zulmü ve onu miras edinen Türk burjuva

devletiyledir. Bu geçmiflte de öyleydi idi, flimdi de

öyledir.

Bak›n ne diyor, Ermeni ulusal kurtulufl mücade-

lesinin ünlü komutanlar›ndan Antranik (Ozanyan)

Pafla: “Ben kendi halindeki Türk ahaliye karfl› hiç-
bir zaman bir sald›r›da bulunmad›m; benim savafl›m
yaln›zca beylere ve idareye karfl› olmufltur. Ben mil-
liyetçi de¤ilim. Tek bir millet tan›yorum, o da ezi-
lenler milleti.”(11)

“Ezilenler milleti”, ne güzel söylemifl Ermeni

halk›n›n bu yi¤it evlad› de¤il mi! Bu ifade, flüphesiz

ki Türk ve Ermeni ezilenlerine bir kardeflleflme ça¤-

r›s›d›r.

SSoonnuuçç  oollaarraakk

Ermeni Soyk›r›m› tarihsel bir gerçektir. Ve bu

gerçek, egemenlere havale edilemeyecek kadar

hayati bir sorundur. Türk burjuvazisinin, “Soru-

nu tarihçilere b›rakal›m” yaklafl›m›, iflçi ve emek-

çileri tarihiyle yüzleflmekten kaç›rma ça¤r›d›r. Bu

oyuna gelinmemelidir. Tarihsel ac›lar›n üstünü

örtmeye çal›flmak ya da o ac›lar› yok saymak, ac›-

lar› kangrenlefltirmekten baflka bir ifle yaramaya-

cakt›r. Hele bu ac› insanl›k belle¤ine kaz›nm›fl bir

soyk›r›msa, bundan kaç›fl yolu hiç yoktur. Türki-

ye Ermeni halk›na karfl› gerçeklefltirilen 1915

soyk›r›m›n› kabul etmeli ve Ermeni halk›ndan

özür dilemelidir.

Fransa’n›n, Cezayir’de iflledi¤i insanl›k suçlar›

karfl›s›nda, “H epimiz katiliz!” diye hayk›rabilme

sorumlulu¤u ve onurunu gösteren Fransa’n›n ay-

d›nl›k yüzü Jean Paul Sartre’›n ç›¤l›¤› pusulam›z ol-

sun: “Bu savafl›n bir anlam› oldu¤unun, bir an için

bile kabul edilmesi durumunda, Fransa ordusu ve

sivilleri, söz konusu karar›n i¤renç kat›l›¤›n› savun-

mak istiyorlarsa e¤er, kendilerinden neler talep edi-

lece¤ini görmüyorlar m›?”(10)
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Antakya, Güney’de çok say›da ulusal ve dinsel

kimli¤in bir arada yaflad›¤›, ama ezenlerin asimi-

lasyon politikalar›yla halklar harabesine çevrilmifl

bir kentimizdir. 

Antakya’y› anlamak ve günümüz Antakya ger-

çekli¤ine ›fl›k tutmak için Arap ulusal mücadelele-

rine ve Antakya’n›n tarihine dönmek gerekiyor. 

Türkiye ve Kürdistan’›n çeflitli kentlerinde yak-

lafl›k 4-5 milyon Arap yaflamaktad›r. Arap nüfusu

Mersin, Adana, “Hatay”, Mardin ve Urfa’da yo¤un-

laflm›flt›r. Bu kentlerden Hatay’›n Türkiye toprak-

lar›na ilhak›, hala Suriye ile aras›nda gerginlik ko-

nusudur. 

Ezilen ve yok say›lan Arap halk›, “fellahlar”,

“Arap uflaklar›”, “Nusayriler” diye adland›r›larak

afla¤›lanmakta, bu adland›rmalarla Arap kimlikleri

yok say›larak inkar edilmektedir. Son dönemde

Türkiye’de yaflayan ulusal topluluklar üzerine ya-

p›lan araflt›rmalar›n büyük bir bölümü Arap halk

gerçekli¤ini, ilhak gerçekli¤ini karartmaya, Arapla-

r› Fellah ya da Nusayriler adland›rmalar›yla parça-

lamay› hedeflemekte, Arap halk›n›n üzerindeki si-

yasal ve sosyal bask›lardan söz edilmemektedir.

Irkç›-kafatasç› Günefl Dil Teorisi savunucular›na

göre zaten Antakya’da yaflayanlar Araplar de¤il,

Eti-Hitit Türkleridir.  

Genel olarak Arap ulusunda ve Antakya’da

Arap halk›nda geçmiflte ve hatta günümüzde ba-

¤›ms›zl›k ve özgürlük u¤runa savafl›m ve ulusal

birlik bilinci geliflmemifltir. Arap ulusu co¤rafi ola-

rak genifl bir alan› tutmufl olmas›na karfl›n, tek bir

Arap devleti etraf›nda genifl ulusal birli¤ini hiçbir

zaman kuramam›fl, bu u¤urda mücadele 1958’de

kurulan 9 ayl›k Suriye-M›s›r Birleflik Arap Cumhu-

riyeti’yle s›n›rl› kalm›flt›r. Bu ibretlik durum, bariz

bir flekilde Filistin’in ad›m ad›m iflgal edilmesinde

kendini göstermektedir. Filistin’in iflgali karfl›s›n-

da, iflgali engelleyecek bir tutum gelifltirilmemesin-
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Halklar Harabesi Hatay

– Mervan Aktafl –

*Hatay’›n yüzölçümü 5825 km2, nüfusu 1 milyon 232 bin 910’dur. ‹lçeleri: Alt›nözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Has-
sa, ‹skenderun, K›r›khan, Kumlu, Reyhanl›, Samanda¤, Yaylada¤›’d›r.



de oldu¤u gibi, Antakya’n›n

ilhak›nda da Arap ülkeleri

sessiz kalmay› tercih etmifl-

tir. Feodal iliflkilerin hakim

olmas›n›n yan› s›ra, ‹slami-

yet’te vücut bulan mezhepsel

iç çekiflmeler ve afliretler ara-

s›nda yaflanan iktidar savafl-

lar›, ulusal birlikteli¤i kötü-

rüm etmifltir. Buna çok uzun

y›llar› alan istilalar ve baflka

uluslar›n, dinlerin hakimiye-

ti alt›nda yaflam›fl olmaktan

kaynaklanan do¤al sayma ya

da kabullenmifllik de ekle-

nince, u¤runa mücadele ede-

cekleri de¤erlerden yoksun

kalm›flt›r Arap halk›. 

Türklerin Antakya’ya ge-

liflleri 16. yüzy›la dayan›r.

1516’da Osmanl› ordusu An-

takya, Halep, Hama, Humus

ve fiam’› ele geçirir. 1517 Ey-

lül’ünde Yavuz Sultan Selim hükümdarl›¤›nda Os-

manl› devleti Memlûk Sultanl›¤›’n› yenilgiye u¤ra-

tarak, Suriye-Filistin-M›s›r topraklar›n› iflgal eder.

Bu dönemde Belen ve Yaylada¤’a Türkler yerleflti-

rilir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u Antakya’y› Halep

‹li’ne ba¤l› bir ilçe merkezi haline getirir. 1553’te

Irak-› Arap, ‹ran seferi sonucu Osmanl›’ya ba¤la-

n›r. 

1881’de Tunus Fransa’n›n, 1882’de ise M›s›r

‹ngiltere’nin egemenli¤ine girer. 1890’da Ermeni-

lere karfl› bafllat›lan k›y›m sürgünlerle son bulacak-

t›r. 1. Dünya Savafl›’nda emperyalistlerin Osmanl›

topraklar› üzerinde yapt›klar› paylafl›ma göre;

Frans›zlar Antakya, ‹skenderun, Suriye ve Antep’i;

‹ngilizler ise Irak’› iflgal etmifllerdi. 

12 Kas›m 1918 günü Frans›zlar ‹skenderun’a

asker ç›kar›rlar; ‹skenderun, Belen, Antakya iflgal

edilir. ‘Arap hükümeti’ ad›yla sürmekte olan yöne-

time son verilir.

27 Kas›m 1918 tarihinde, merkezi Beyrut’ta bu-

lunan Frans›z Yüksek Komiserli¤i bir kararname

yay›nlayarak Antakya, ‹skenderun ve Harim’i içine

alan ve “‹skenderun Sanca¤›” ad› verilen bir idari

birim oluflturmufl, Sancak bir askeri vali taraf›ndan

yönetilmifltir. 20 Ekim 1921’de TBMM. ile Fransa

aras›nda imzalanan Ankara Anlaflmas›’na göre,

TBMM, Payas ile Meydam-› Ekbez aras›nda uzanan

s›n›r›n güneyinde Suriye hü-

kümetine ba¤l› ‘‹skenderun

Sanca¤›’n›n kuruluflunu ka-

bul etti. 

Böylece gelecekte Türk

burjuva cumhuriyetinin yasa-

yap›c› kurumunu olufltura-

cak olan TBMM, imzalad›¤›

bu anlaflmayla sonradan

“kendisinin” ve “Türk yurdu”

sayaca¤› ve ilhaka giriflece¤i

bu topra¤›n Arap karakterini

teslim etmifltir. Sonradan or-

taya at›lan “40 as›rl›k Türk

yurdu” yalan› ve ilhak politi-

kas›, Kemalizm’in yay›lmac›

ve sömürgeci yap›s›n›n ürü-

nüdür. Frans›z iflgali sürdü¤ü

sürece resmen Arap kimli¤i

tan›nan Antakya, Frans›zlar›n

çekilmesiyle oluflan güç den-

geleri içinde bu kez Türk

yurdu ilan edildi. Musul ve

Kerkük üzerinde de benzer bir politika izlemeye

çal›flan Kemalist rejim, güç dengelerinden dolay›

bunu baflaramad›.

Fransa, Suriye hükümetine ba¤l› sancaktan vaz-

geçerek, 1926 y›l›nda merkezi ‹skenderun olan bir

hükümet oluflturdu. Böylece ba¤›ms›z ‹skenderun

hükümeti kuruldu. Araplar›n ço¤unlukta oldu¤u

meclis kurularak, Anayasa yap›ld›. Suriye egemen-

lerinin bu isme karfl› ç›kmas› sonucunda hüküme-

tin ad› “Kuzey Suriye Hükümeti” olarak de¤ifltiril-

di. 1936’da Fransa, Suriye’deki iflgal güçlerini geri

çekti. Böylece, Türk devletinin bu il üzerinde hak

iddia etmesi bak›m›ndan uygun bir politik durum

olufltu. Fransa Suriye’den çekilmifl olsa da, ‹sken-

derun sanca¤›ndaki varl›¤›, Hatay’›n Türkiye tara-

f›ndan ilhak›n›n gerçekleflti¤i güne kadar devam

etti. Suriye, ‹skenderun Sanca¤›’n›n kendi toprak-

lar› oldu¤u ve merkezi hükümete ba¤lanmas› ge-

rekti¤i yollu çal›flmalar›n› Milletler Cemiyeti’ne ge-

tirdi. Milletler Cemiyeti, ‹skenderun Sanca¤›’n›n

kaderinin halk oylamas›yla belirlenmesini karar-

laflt›rd›. Türk burjuva devleti, bunu önce kabul et-

se de, daha sonra sonucun aleyhine ç›kaca¤› fikriy-

le halk oylamas›n› engellemifltir. Türk burjuva

devletini buna iten, elbette Arap halk gerçekli¤inin

ta kendisidir. 

1937’de Milletler Cemiyeti, Sancak’ta yar› ba-
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¤›ms›z bir yönetim kurulmas›n›, toprak bütünlü-

¤ünün T.C. ve Fransa taraf›ndan korunmas›n›, d›fl

iliflkileri ise Suriye’nin yürütmesini karara ba¤lad›.

Süngü gölgesinde yap›lan “seçmen” say›m›na göre

22 Türk, 11 Arap, 5 Ermeni ve 2 Rum vekilin mec-

lise girmesi kararlaflt›r›ld›. El çabuklu¤uyla silahla-

r›n gölgesinde yap›lan bu seçmen say›m›yla, halk›n

kaderi ilhakç›lar›n eline terk edildi. Alelacele, yan-

g›ndan mal kaç›r›rcas›na yasalar ç›kar›l›p kararlar

al›nd›. Bu biçimde oluflturulan Meclis’in Türk ve-

killerinin oylar›yla 2 Eylül 1938’de Hatay Cumhu-

riyeti ilan edildi. 

Bakanlar Kurulu kararlar›yla Araplar›n ifline

son verildi. Türk posta sistemine geçildi. TL, para

birimi olarak benimsendi. Fransa’yla 23 Haziran

1939’da yap›lan Ankara Anlaflmas›’n›n ard›ndan,

29 Haziran’da Hatay Meclisi Türkiye Cumhuriyeti

devletine “kat›lma karar›” ald›.  11 Temmuz

1939’da son Frans›z birli¤i de ‹skenderun’dan ay-

r›l›rken, arkas›nda Türkiye’ye ilhak edilmifl top-

raklar› b›rakt›. 

‹lhak›n ard›ndan Türk burjuva devleti, Antak-

ya-‹skenderun’un nüfus yap›s› üzerinde, kendi

egemenli¤ine hizmet eden kimi de¤ifliklikler yapt›.

Ç›kar›lan yasalarla ‹skenderun Sanca¤›’nda yer al-

mayan Türk nüfus yo¤unluklu Dörtyol ve Hassa il-

çeleri, Hatay’a dahil edildi. 1939, 1942 ve 1967’de

“Suriye uyruklular›n mallar›n›n tespiti ve bu mal-

lara el konulmas› hakk›nda yönetmelik”ler ç›kar›l-

m›fl ve bu yönetmeliklerle ilhak sonras›nda Suri-

ye’ye ve Lübnan’a göçen Ermenilerin, Araplar›n ve

Yahudilerin tafl›nmazlar›na el konulmufltur. Bugün

Kerkük’ün nüfus yap›s›n›n de¤ifltirilmesini “savafl

nedeni” sayd›¤›n› ilan eden Türk devleti, 1938 ve

sonras›nda bizzat kendisi ayn› politikay› Hatay’da

uygulam›flt›r.

Arap ulusunun Arap co¤rafyas›nda, gerek Os-

manl› iflgallerine karfl›, gerek ‹ngiliz ve Frans›z em-

peryalistlerine karfl› yürüttü¤ü mücadele, modern

anlamda örgütlülükten yoksundu. Direnifller daha

çok feodal afliretler ya da dini liderler etraf›nda yü-

rütülmüfltür. Antakya’da Osmanl› devletinin iflgali-

nin ard›ndan yerini alan Frans›z iflgali karfl›s›nda

Arap halk›n›n iflgale karfl› herhangi bir direnifl ser-

gilememesi, Frans›z iflgalini Osmanl›’ya tercih et-

meleriyle aç›klanabilir. Ancak, iflgalci Fransa’n›n

topraklar› Türkiye’ye  b›rak›p geri çekilmesinde de

ayn› tutum sergilenmifltir. 

Osmanl› Meclis-i Mebusan’›n›n “Misak-› Milli”

haritas› içinde yer alan Antakya’n›n ad›m ad›m il-

hak edilmesi karfl›s›nda Arap halk›n›n direnifl gös-

termemesi, Kürt halk›n›n yaflad›¤› yan›lg›lara ben-

zer nedenlerden kaynaklanmaktad›r. Bu nedenler

aras›nda, Meclis’te iflbirlikçi Araplar›n temsil edil-

mesi ve çeflitli vaatlerin yan›nda Arap halk›n›n ulu-

sal birlikten uzak olmas› bulunmaktad›r.

‹lhakla, nüfusun a¤›rl›kl› bir bölümünü olufltu-

ran Araplar, Ermeniler ve Yahudiler üzerinde yo-

¤unlaflan sald›r›lar ve asimilasyon karfl›s›nda nüfus

göçleri olmufltur. Ermeniler, H›ristiyan Araplar ve

Yahudiler, Suriye ve Lübnan’a göç etmifllerdir.

Devletin resmi kay›tlar›na göre ilhaktan önce Payas

ve civar›nda 10 bini aflk›n Ermeni yaflamaktad›r.

Antakya’n›n genelinde yaflayan Ermeni ve di¤er

ulusal topluluklar›n say›s›n›n çok daha fazla oldu-

¤unun kabulüdür bu.

Misak-› Milli s›n›rlar›nda yaflayan milyonlarca

Ermeni’den kala kala ‹stanbul’da küçük bir Erme-

ni toplulu¤u, Rize ve Artvin’de Hemflinliler ve An-

takya-Samanda¤’a ba¤l› Vak›fl› köyü kalm›flt›r.

“Dillere destan halklar mozai¤i kent” Antakya, ar-

t›k giderek bu özelli¤ini yitirmeye ve Türklefltiril-

meye bafllan›r. Türk burjuva devleti, yürüttü¤ü

Türklefltirme ifline, Antakya’n›n ad›n› uydurma

Hatay ad›yla de¤ifltirerek bafllar. Bu isim, Kemalist
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ideolojiye göre Eti ve Hititler-

den gelmektedir–“Hatti.”

“Hatay” ismi, Antakya’n›n ‘40

as›rl›k Türk yurdu’ oldu¤u

resmi tezini desteklemenin

bir arac›d›r. 

Di¤er uluslara ait okullar

birer birer kapat›l›r. Dil birli-

¤i parçalan›r, Arapça gazete-

dergi ç›kar›lmas› yasaklan›r.

Antakya’n›n ilhak›yla yo-

¤un olarak yerlefltirilen Türk

aileler ya da “soydafllarla”,

Antakya’n›n demografik ya-

p›s›n›n üzerine beton at›l›r.

Halklar mozai¤inden geride

Samanda¤ Vak›fl› Köyü ve

Antakya’da s›n›rl› say›da Er-

meni aile, az say›da H›risti-

yan Arap ve Yahudi aile kalabilmifltir günümüzde. 

Hatay bir halklar harabesidir art›k.

1939 ilhak›, arkada henüz bir kuflak b›rakmas›-

na karfl›n bu kuflak, Antakya Arap halk kültürü-

nün de önemli bir bölümünü birlikte götürmüfltür.

Art›k Antakya’da, dilleri birbirine yabanc›laflmaya

bafllayan kuflaklar bir arada yaflamaktad›r. Nene-

ler-dedeler Türkçe bilmez; torunlar ise Arapça.

Bunda, anadilde e¤itim hakk›n›n gasp edilmesi ana

faktörlerden biridir. Ö¤renim boyunca Arap ö¤-

renciler s›k s›k, “kendi aralar›nda Arapça konufl-

mamalar›”yönünde uyar›l›r. 

Elbette anlat›lanlardan Antakya Arap halk›n›n

tam anlam›yla asimile edildi¤i sonucu ç›kar›lma-

mal›. Devletin bütün asimilasyon sald›r›lar›na kar-

fl›n, Arap halk›, Kürt halk›yla birlikte, bu toprak-

larda dilini en iyi koruyan ve konuflma dili olarak

en yayg›n kullanan ulusal topluluktur. Antakya

merkezinde günlük yaflam dili önemli oranda

Arapça’d›r.

Asimilasyon sald›r›s› sadece Arap dili üzerinde-

ki yasaklamalarla sürmez. Araplar› kendi içinde

parçalayan mezhep çat›flmalar›n› ve çekiflmelerini

körüklemek de Türk burjuva devletinin Arap ulu-

sal toplulu¤unu parçalamas›n›n bir arac›d›r. Arap-

lar› afla¤›lamak için kullan›lan “Fellah” kelimesi,

bilinçli olarak sadece Arap Alevilerine karfl› kulla-

n›l›r. “Bizimkiler” denince Arap Alevilerin akl›na

Arap Aleviler gelir; Arap Sünnilerin akl›na ise Arap

Sünniler. Devletin uygulad›¤› Sünni mezhebini te-

mel alan din politikalar› da, Sünni Araplar› devle-

te yak›nlaflt›ran baflka bir ol-

gudur. Arap ulusal kimli¤in-

den ziyade, dini kimlik ön

plandad›r. 

Araplar, dini inançlar›

do¤rultusunda gerek Alevi-

ler, gerek Sünniler olsun bafl-

ka Arap ülkelerinde oldu¤u

gibi (Irak’ta Sadr ya da dini

ulema vb.) organik bir örgüt-

lenmeden yoksundur. Türk

burjuva devleti, 80 y›ll›k ta-

rihinde bir fleyi çok iyi baflar-

m›flt›r, Arap ulusal toplulu¤u

içinde örgütlü hiçbir top-

lumsal yap› b›rakmam›flt›r.

Herhangi bir Ortado¤u dev-

letini ele ald›¤›m›zda bile,

ulusal az›nl›klar›n, topluluk-

lar›n, mezhepsel veya dinsel birlik etraf›nda –do¤-

rudan ilerici, devrimci bir ideolojik durufla dayan-

m›yor da olsa– ulusal temelde örgütlü oldu¤unu

görürüz. Türk burjuva devletinde resmi ideoloji

d›fl›nda buna rastlamak mümkün de¤ildir. Bu, re-

jimin flovenist karakterinin ürünüdür. 

Milyonlarca Ermeni ve Rum’un yaflad›¤› bu top-

raklarda, bir avuç Ermeni ve Rum kalm›fl, halklar

k›y›m ve asimilasyondan geçirilmifltir. 

Türkiye ne kadar mozaikse, Antakya da o kadar

mozaiktir. Halklar›n Anadolu’da as›rlarca kardeflçe

iç içe yaflad›¤› bu topraklarda Ermeniler, Rumlar

k›y›mdan geçirilmifl, yok edilmifl, kalanlar Lazlar,

Araplar, Kürtler, vb. asimilasyon, inkar ve imha

sald›r›lar›na u¤ram›fllard›r. 

12 Eylül faflist darbecilerinin ilk ifli Antakya’ya

Afganistan’dan Özbekler getirerek yerlefltirmek

olur. Ova Kent beldesi kurularak 6-7 bin Afganl›

yerlefltirilir. Yavuz Sultan Selim’le bafllayan nüfus

yerlefltirme politikas›, mirasç›lar› taraf›ndan yürü-

tülür. 1938 sonras› Mufl’tan, Samsun’dan, Ay-

d›n’dan  getirilen aileler de belirli bir stratejiye gö-

re Antakya’n›n farkl› bölgelerine yerlefltirilmifller-

dir. Farkl› kentlerden getirilecekler için halen K›-

r›khan’da devlet taraf›ndan yeni yerleflim yerleri

yap›lmaktad›r. 

1990 sonras›nda Kürt Ulusal Kurtulufl Mücade-

lesi’nin Amanos Da¤lar›’ndan Akdeniz’e aç›lmas›

ve Arap halk›yla buluflmas›ndan endiflelenen dik-

tatörlük, Samanda¤-Arsuz aras›ndaki yolu trafi¤e

kapatm›fl, bölgeye yerlefltirdi¤i Türk köylüleri ko-
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‹lhakla, nüfusun a¤›rl›kl› bir
bölümünü oluflturan Araplar,

Ermeniler ve Yahudiler üzerinde
yo¤unlaflan sald›r›lar ve asimi-
lasyon karfl›s›nda nüfus göçleri
olmufltur. Ermeniler, H›ristiyan

Araplar ve Yahudiler, Suriye ve
Lübnan’a göç etmifllerdir. Devletin

resmi kay›tlar›na göre ilhaktan
önce Payas ve civar›nda 10 bini

aflk›n Ermeni yaflamaktad›r.
Antakya’n›n genelinde yaflayan
Ermeni ve di¤er ulusal topluluk-
lar›n say›s›n›n çok daha fazla

oldu¤unun kabulüdür bu.



ruculuk sistemiyle silahland›r-

m›flt›r. Halen bu bölge trafi¤e

kapal›d›r. Bu bölgenin trafi¤e

kapat›lmas›n›n di¤er bir nede-

niyse, Arap yerleflim yerleri olan

Samanda¤-Arsuz aras›ndaki ba-

¤› koparmakt›r. 

Keza DEP Samanda¤ ‹lçe

Baflkan›, Arap halk›n›n devrim-

ci evlad› Mehmet Latifeci’nin

1995’te katledilmesi de, Kürt

ulusal mücadelesinin Arap ulu-

sal mücadelesiyle buluflmas›n› engelleme amaçl›

politikan›n ürünüdür. 

Kürt ulusuyla ayn› asimilasyon sald›r›lar›na he-

def olan Arap ulusal toplulu¤u aras›nda Kürtlere

yönelik milliyetçi tepki ve reaksiyon az›msanmaya-

cak boyuttad›r. ABD’nin Irak iflgali de bu önyarg›-

lar› k›flk›rtan bir rol oynam›flt›r. Bu topraklar›n iki

ezilen ulusal dinami¤inin aras›na önyarg›lardan

örülü bir duvar çekilmifltir adeta.  

Zaten anadilinde e¤itim koflullar›ndan mahrum

olan Arap halk›n›n aras›na Türkleri yerlefltirerek,

yollar› trafi¤e kapatarak, setler örerek dil birli¤inin

ve ortak kültürün tamamen parçalanmas› hedef-

lenmektedir. Antakya’da konuflulan Arapça’n›n il-

çeler, hatta mahalleler aras›nda kimi a¤›z farkl›l›k-

lar›n›n aç›¤a ç›kmas›n›n nedeni budur. 

Antakya’da devlet bir yandan da esrar-uyufltu-

rucu tüketimini yayg›nlaflt›rarak hak alma bilincin-

den uzak, düflkünleflmifl, yozlaflm›fl, kendine ve

toplumsal sorunlara yabanc›laflm›fl kuflaklar yarat-

may› hedeflemektedir. Öyle ki, kent merkezlerin-

den en ücra köylere kadar esrar-uyuflturucu kulla-

n›m› artm›flt›r. 

Devlet, 1998’de, Abdullah Öcalan’›n Suriye’de

kald›¤› ve buradan Suriye’de okuyan ö¤renciler va-

s›tas›yla örgütü yönetti¤i bahanesiyle, Suriye üni-

versitelerinin Türkiye’dekilerle denkli¤ini kald›r-

m›flt›. Bu politikalar›n alt›nda özellikle Antak-

ya’dan binlerce Arap gencinin Suriye’de okumas›

ve Arap ulusal bilincinin geliflmesinden  kayg›la-

nan diktatörlü¤ün endifleleri yatmaktad›r. 

Devletin Araplara yönelik sald›rgan  tutumun-

dan, ilhaktan bu yana hiçbir fley de¤iflmemifltir.

Son dönemde gündeme gelen fiaho A¤a olay› bunu

bir kez daha kan›tlamaktad›r. fiaho A¤a ilhaka ta-

n›kl›k etmifl, 1972’deki ölümüne kadar burada ya-

flam›fl, “T.C. kimli¤i” tafl›m›flt›r. Arazilerini Saman-

da¤’da Antakya’da satm›fl, tapu ifllemleri yürüt-

müfltür. Devletin resmi kay›tla-

r›nda bu durum aç›kça ortada

olmas›na karfl›n 1995 y›l›nda

fiaho A¤a, vatandafll›ktan ç›ka-

r›lm›fl, mirasç›s› olmad›¤› için

mallar› Hazineye kalm›fl ve geç-

miflte satt›¤› tapu kay›tlar›nda

tespit edilen arazi sahiplerine

devlet taraf›ndan tapu iptal da-

valar› aç›lmaya bafllanm›flt›r. Bu

arazilerde, örne¤in Samanda¤

ve Antakya’da mahalleler kurul-

mufl, tapular çeflitli defalar el de¤ifltirmifl, tapu ifl-

lemleri yap›lm›fl olmas›na karfl›n flu an hala mah-

kemeler devam etmektedir.

Arap halk›n›n ulusal, kültürel, sosyal, dinsel ör-

gütlülükten yoksun olmas› diktatörlü¤ün uygula-

d›¤› asimilasyon politikalar›n›n hedefine ulaflmas›-

n› kolaylaflt›rmaktad›r. Arap olma bilincinde belli

düzeylerde tahribat oluflmufltur. Ulusal, kültürel,

siyasal talepler etraf›nda birleflme ve mücadele et-

me arzusundan bahsedilemez. Bunun nedeni, ezi-

len ulus olma psikolojisiyle aç›klanabilir. Arap hal-

k› her fleye karfl›n, belli düzeylerde Arapça’y› ko-

nuflma dili olarak yayg›n bir flekilde kullanmakta-

d›r. Ancak okuma yazma, sadece fleyhlerle s›n›rl›-

d›r. Arap halk› ulusal bir topluluk olarak anadilde

e¤itim hakk›ndan yoksundur. Mahallelerde aç›lan

Kur’an kurslar› anadilde e¤itimin yerine ikame

edilmek istenmektedir. Arap nüfusun yo¤unlu¤u-

na ra¤men, Antakya’da tek bir Arapça ö¤renim

kursu yoktur. Bu sorun Adana için de geçerlidir.

‹stanbul gibi büyük kentlerde turistik amaçl› Arap-

ça ö¤renim kurslar› bulunsa da, Arap nüfusun yo-

¤un oldu¤u Güney’de bu kurslar bulunmamakta-

d›r. Bu durumda Arapça e¤itim veren ve Hatay do-

¤umlu ö¤rencileri ücretsiz kabul eden Suriye üni-

versiteleri, halk›n ‘çözüm’ yollar›ndan birisi ol-

maktad›r.

Di¤er yandan, Arap Alevi halk› s›n›rl› da olsa

Kur’an kurslar›na çocuklar›n› göndererek Arap-

ça’y› ö¤renmelerini hedeflemekte, bu da anadilde

e¤itimin yerine ikame edilmektedir. Kentte Arap-

ça’n›n ö¤renilebilece¤i yegane kurum, Kur’an

kurslar› olmaktad›r, bu da kuflkusuz hiçbir biçim-

de anadilde e¤itimin yerini tutmamaktad›r. Sonuç

itibariyle Antakya Arap halk›n›n temel sorunlar›n-

dan ve taleplerinden birisi, Arapça anadilde e¤i-

timdir.

Sonuç olarak “Hatay”, ilhak edilmifl bir toprak-
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t›r ve bu tarihsel gerçe¤in derin izlerini tafl›makta-

d›r. Nüfusunun büyük bir bölümü Arap olan An-

takya, resmi ideoloji taraf›ndan “40 as›rl›k Türk

yurdu” ilan edilmifltir. Burada karfl›m›zda duran,

bu topraklar›n Türk olmayan tüm halklar›n›n yafla-

d›klar› kolektif ac›l› geçmiflin bir parças›d›r. Antak-

ya-‹skenderun Arap halk›n›n bu tarihsel gerçe¤i,

bu ildeki s›n›f mücadelesini de etkilemektedir. Do-

lay›s›yla bu kentteki Arap halk›n›n ulusal talepleri,

yürütülecek s›n›f mücadelesinin bir boyutu ve par-

ças›n› oluflturmaktad›r.
Antakya, geçmifli çok partili döneme denk dü-

flen Demokrat Parti-CHP çekiflmesini yo¤un

biçimde yaflanm›flt›r. Bu farkl› ç›kar gruplar›n›n

burjuva partilerde yer edinme yar›fl› hala sürmek-

te, her dönem Meclis’te iflbirlikçi Araplar temsil

edilmektedir. Faflist diktatörlük, Araplar›n belli

düzeylerde de olsa meclise girmesini önemsemek-

tedir. Burjuva düzen partileri, özellikle CHP, tüc-

car ve zengin kesimin düzenle iliflkilerini kurum-

laflt›ran bir role de sahiptir.

Türkiye’de ve Kürdistan’da yafland›¤› gibi, An-

takya’da da “solun kalesi” olarak bilinen yerlerde

CHP’nin hakimiyeti büyük oranda son bulmufltur.

Halk›n sol olarak gördü¤ü CHP’nin de di¤er burju-

va partilerinden  farks›z oldu¤unu yaflad›¤› dene-

yimlerden ö¤renmesi, onun bu partiyle olan ba¤›-

n› büyük  oranda koparm›flt›r.

Özellikle Arap Alevilerin yaflad›¤› Samanda¤ il-

çesi ve beldelerde baflta AKP olmak üzere di¤er dü-

zen partileri de yer bulmakta ve hat›r› say›l›r oy al-

maktad›r.

Antakya Arap halk›, ‹flçi Emekçi Sovyet Cum-

huriyetler Birli¤i’yle yarat›lacak halklar bahçesinin

nadide bir çiçe¤i olacakt›r. “Hatay sorunu”nun çö-

zümü, ancak mevcut faflist-inkarc› burjuva iktida-

r›n y›k›larak halklar›n ortak emekçi iktidar›n›n ku-

rulmas›yla mümkün olabilecektir. Ayr›ca, ilhakç›-

lar›n “Hatay” olarak adland›rd›¤› bu yöreyi tan›m-

lamak için Antakya ad›n› kullanmak daha do¤ru

olacakt›r, çünkü bölgedeki tarihsel olarak en eski

yerleflim yeri ismi budur. 

Hatay sorununun çözümü, halklar›n gönüllü

birli¤i üzerinde infla edilen bir ‹flçi Emekçi Sovyet

(Konsey) Cumhuriyetler Birli¤i kurulmas›yla

mümkün olacakt›r. Arap halk›m›z, kendi kimli¤iy-

le bu birleflik emekçi iktidar›n›n içinde yerini

alacakt›r. Ayr›ca Arap, Kürt, Türk halklar›m›z›n bu

kadar iç içe yaflad›¤› bu bölge, demokratik-sos-

yalist Ortado¤u Federasyonu’nun ve birleflik dev-

rimin de mayas› olacakt›r. ■
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Öcalan’›n benimsedi¤i Demokratik Konfedera-

lizm teorisi bir süredir Kongra-Gel ve bu gelenekte-

ki di¤er örgütler taraf›ndan savunuluyor, e¤itim ko-

nusu yap›l›yor ve baz› alanlarda örgütlenmeler bu-

na göre yeniden yap›land›r›l›yor. 

Öncelikle Demokratik Konfederalizm’le neyin

kastedildi¤i üzerinde durmam›z gerekiyor. Geçmifl-

te, burjuva ve sosyalist içerikli federal ve konfederal

devletlerin kurulmufl olmas› nedeniyle ilk ça¤r›fl›m

olarak bu kavramdan, ‘konfederal bir devlet’ siste-

mi anlafl›lmaktad›r. Sömürgeciler, bu yorum üzeri-

ne demagojiye baflvurarak, Kürt ulusal hareketinin

ne denli ‘bölücü’ oldu¤unu yaymaya çal›fl›yorlar.

Güney Kürdistan’da Irak’a ba¤l› federe bir sistemin

kurulmas› da Türk burjuva sömürgecilerini hayli

korkuttu¤unu dikkate al›rsak, bu kavram üzerine

demagojinin sürdürülece¤i görülüyor.

Öcalan’›n Demokratik Konfederalizm çözümü,

konfederal devlet anlam›na gelseydi, sömürgecile-

rin tersine, Türk halk› aç›s›ndan, bar›fl elini uzat-

mas› gereken ileri demokratik bir ad›m olurdu. Ya

da Türk ve Kürt halklar›n›n devriminin zaferiyle

ulusal soruna getirecekleri demokratik çözüm alter-

natiflerinden biri olurdu. 

Ancak Öcalan ve PKK, Demokratik Konfedera-

lizm’le, konfederal devleti de¤il, baflka bir fleyi kas-

tediyor ve anlat›yor:

“Demokratik konfederalizm, devlet olmayan de-
mokratik ulus örgütlenmesidir. Demokratik konfe-
derasyon az›nl›k örgütlenmesidir; kültür örgütlen-
mesi, dini örgütleme, hatta cins örgütlenmesi ve bu-
na benzer örgütlenmelerdir. Buna demokratik ulus
ve kültür örgütlenmesi diyorum. Her köyde demok-
ratik bir komün ç›kar. Her kültürel örgütlenmenin,
bunlar›n birlefltirilmesi konfederasyondur. ....Buna
devlet olmayan demokratik konfederasyon diyo-
rum.” (Öcalan, 15.04.2005 Gündem, aktaran Dr.

A. Kemal Özcan) 

“Demokratik konfederalizm; devlet olmayan,
demokratik ulus, az›nl›k, kültür, din ve hatta cins
örgütlenmesi ve buna benzer örgütlenmeleri ifade
eder. Bu, devlet olmayan demokratik konfederas-

Sivil Toplumcu bir Proje:
Demokratik Konfederalizm

– Yücel Tunç –



yondur.” (Program Tasla¤›)

Ulusal ya da s›n›fsal kurtulufl temelinde yeni bir

devlet kurmay› hedeflemeyen Demokratik Konfe-

deralizm, baflta Kürt halk› ve birlikte yaflad›¤› ezen-

sömürge uluslar›n halklar› gelmek üzere, halklar›n

ekolojik, cinsiyet, demokratik kitle, sendika, halk

meclisleri ve halk kongreleri, belediyeler vb. her

türden örgütlülü¤ünün gelifltirilmesi ve bu örgüt-

lenmelerin koordinasyonudur. 

Bu örgütlenmeler yoluyla, devlet(ler) üzerinde

demokratik bask› uygulanacak, karma bir demok-

ratik siyasi sistem oluflturulacak. Burjuva sömürge-

ci devletler bu yolla demokratiklefltirilecek, küçül-

tülerek halk üzerindeki otoritesi -varsay›m olarak-

geriletilmifl olacakt›r.

Bu karma rejim(ler) içinde Kürt sorunu, feodal

sorunlar, sosyal haklar, demokratik bas›n, örgüt-

lenme ve eylem özgürlükleri çözüme kavuflturula-

cak. Baflta Kürt halk› olmak üzere Ortado¤u halkla-

r› Demokratik Konfederal örgütlenmelerini hayata

geçirmeyi baflar›rlarsa, Ortado¤u Demokratik Kon-

federal Birli¤i gerçeklefltirilecek. Bu, dünya çap›nda

ulusüstü örgütlenmelerin gelifltirilmesini hedefleye-

cek. Bu yoldan, Küresel Demokrasi Konfederasyo-

nu’na var›lacakt›r: “Yerelden küresele do¤ru, Kür-
distan Demokratik Konfederasyonu; Demokratik
Ortado¤u Konfederasyonu; Küresel Demokrasi Kon-
federasyonu.” (Program Tasla¤›).

Nihai amaç ve paradigma ise, cinsiyet özgürlük-

çü ekolojik toplumun kurulmas›d›r: 

“APO’nun gelifltirdi¤i demokratik, ekolojik ve
cinsiyet özgürlükçü toplum paradigmas› … mevcut
tüm klasik devletçi, iktidarc›, milliyetçi ve fliddeti
esas alan zihniyet ve politikalar› aflan, demokratik,
ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü paradigmad›r.”
(Program Tasla¤›).

‹‹kkttiiddaarr  vvee  yyeennii  ddüüzzeenn  aammaaççss››zzll››¤¤››
PKK geçmiflte, Ba¤›ms›z Birleflik Kürdistan’› te-

mel amaç edinmiflken, eklektik ve çarp›t›lm›fl bi-

çimde de olsa sosyalizmi hedefleyen bir çizgiyi sa-

vundu¤unu söylüyordu. 1999’daki  irade k›r›lma-

s›ndan sonra devrim fikri ve ba¤›ms›z Kürdistan

amac›n› kesin olarak terk ettikten sonra, Marksizm

iddias›ndan vazgeçti¤i gibi, reformcu sosyalizmin

‘demokratik sosyalizm’ retori¤ini kullanmaya bafl-

lad›. ‹deoloji aray›fl›nda ise, ‘demokratik kapitaliz-

min zaferi’ne boyun e¤mek ve çözümü bu ideolo-

jinin ufkunda aramay› uygun gördü.

Bugün ‘demokratik sosyalizm’ retori¤ini, re-

formcu çizgisine uygun olarak daha çok dillendiri-

yor. Yan› s›ra, demokratik kapitalizmin zaferine

boyun e¤ifle ba¤l› olarak, yöneldi¤i ideolojiyi gide-

rek flekillendiriyor. Bugün için Ekolojik-Cinsiyet

Özgürlükçü Toplum, Demokratik Konfederal Sis-

tem’de karar k›ld›. Bir dönem bu seçimini sürdüre-

ce¤i anlafl›l›yor. 

Anarflist Murray Bookchin ve post-modern ide-

ologlardan  Immanuel Wallerstein’i okumay› öne-

ren Öcalan, bu düflünürlerin fikirlerinin kendi ide-

olojisine uydu¤unu özellikle vurguluyor. Daha

do¤rusu, devrim fikri ve iddias›ndan vazgeçen

Öcalan, bir süre ‘demokratik kapitalizmin zaferi’

fikriyle oyaland›ktan sonra, dünya ve bölgedeki

rüzgar›n yön de¤ifltirmesiyle birlikte, kapitalizme

karfl› söylemler gelifltirmeye bafllad›. Kapitalizme

karfl› olma iddias›nda, ama Türkiye’de burjuva-sö-

mürgeci devlet iktidar›n› tasfiye etmeyi amaçlama-

yan en uygun dünya görüflü olarak ilan etti¤i Eko-

lojik Cinsiyet Özgürlükçü Toplum-Demokratik

Konfederal Sistem’i benimsedi. Bu görüfllerin gü-

nümüzdeki en parlak temsilcileri olan Bookchin ve

Wallerstein’i kendisine rehber edindi. Böylece po-

litik aç›dan reformcu ulusalc›l›¤› ideolojik aç›dan

Wallerstein ve Bookchin’in post modern-anarflist

dünya görüflüyle birlefltirdi. 

Anarflizm, burjuvaziye ve burjuva devlete karfl›

mücadelede, proletarya ve ezilen s›n›flara, devlet

kurmamay› ö¤ütleyen temel ilkesiyle, gerçekte

burjuvazinin egemenli¤i ve devletini sürdürmeye

hizmet ediyor. Bookchin’in, emekçilerin devlet ik-

tidar› kurmaks›z›n, alttan üste do¤ru halk örgüt-

lenmeleri sisteminden oluflan ‘demokratik konfe-

deralizm’i, sonuçta burjuva egemenli¤i ve devletini

bask›layarak demokratiklefltirmeye, di¤er bir ifa-

deyle burjuva demokrasisine hizmet ediyor. De-

mokratik konfederalizmin gevflek örgütsel ba¤lara

dayanan ilkesi ise, iflçi-emekçi, ezilenlerin örgüt-

lenmesinin, tepeden t›rna¤a örgütlülük içindeki

burjuvazinin devasa militarist devlet örgütlülü¤ü

karfl›s›nda, güçsüzlü¤ünü ve etkisizli¤ini getiren si-

vil toplumcu bir ifllev görüyor. Demokratik konfe-

deralizmin, merkezi koordinasyonunun sözde po-

litika yapmayacak koordinatör yönetimi, örgütlen-

meler aras›ndaki gevflek ba¤; sivil toplumculu¤un,

en az politikli¤inin belirgin niteliklerini ayr›ca yan-

s›t›yor.

Wallerstein, geçen yüzy›ldaki komünist, ulusal

kurtuluflçu devrimci hareketlerin ‘çöküflü’nden

sonra, kapitalist dünya sistemine karfl› ‘sistem kar-
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fl›t›’ yeni mücadeleler gelifle-

ce¤ini ve geliflmekte oldu¤u-

nu, ancak yeni bir ekono-

mik, toplumsal-siyasal siste-

min ne olmas› gerekti¤i ko-

nusunda ise kesin bir fley

söylenemeyece¤ini vurgulu-

yor. Olmas› gerekeni, bu

mücadeleler sürecinde tart›fl-

malar›n ortaya ç›karaca¤›n›,

flimdiden belirlenmifl bir

ekonomik toplumsal ya da

siyasal sistemin önerilemeye-

ce¤ini vurguluyor. K›sacas›

bilinemezli¤i ö¤ütlüyor. Yeni

sol hareketler içinde, her iki

düflünce de Marksizmi red-

deden bir dünya görüflüne

sahip. Ekolojist-anarflist ve

evrimci bu düflünce ak›mlar›

esasen bilinemezli¤e daya-

nan post-modern ak›m içindeki dünya görüflleri,

son tahlilde burjuva liberalizminin günümüz dün-

yas›ndaki egemenli¤inin sürmesine yar›yorlar. 

Öcalan’›n bu düflünce ak›mlar›nda karar k›lma-

s›, gerçekte, politik reformculu¤u uygun bir teorik

temele kavuflturma çabas›ndan baflka bir fley de¤il.

Ne zaman ki Öcalan evrimci ve pasifist bir siyasi

çizgi benimsedi, Wallerstein da ulusal hareketin li-

teratüründe ‘itibarl›’ bir yer edindi. 

“Demokratik konfederalizm dünya çap›nda so-
lun yeni aç›l›m› olacak. Marx ve Lenin’i ikibinlerde
aflarak bunu yapaca¤›z. ....Yeni sol buna yeni yak-
lafl›yor. Çokluk’un yazarlar› (‹mparatorluk’un ya-

zarlar› Negri ve Hardt’› kastediyor-bn), Wallerste-
in, Bookchin bunlar› yaz›yorlar.” (Öcalan, 15 Ni-

san 2005 Gündem- aktaran Dr. Ali Kemal Özcan).

Öcalan’›n Marksizm Leninizmi, iktidar için mü-

cadeleyi ve ba¤›ms›zl›k amac›n› reddi, eski siyasi

çizgiden bir k›r›lma anlam›na geliyordu. Bu k›r›l-

man›n teorisini, Wallerstein ve Negri gibi yenilgici

düflünürlerde bulmas› rastlant› de¤il. Tersine geç-

miflte, tutarl› antiemperyalist ve ulusal kurtuluflçu

çizginin kendisini “Marksist Leninist” olarak ifade

etmesi de rastlant› de¤ildi.  Öcalan’da teorik çö-

zümler daima politik çizginin arkas›ndan gelmifltir

ve ona bir temel yaratma aray›fl›n›n ürünüdür. 

Öcalan, politik reformculu¤a kararl›l›kla ba¤l›

kalman›n ötesinde, federasyon tarz› büyük reform-

lardan da geriye düflen çizgisini, iktidar amaçs›zl›-

¤›n› teorilefltiriyor. 

“Özgürlük anlay›fl›m flu:
Devletleflme ile özgürlük geti-
rilemez.” (agg)

Bookchin ve Wallerstein

de, kimi zaman aç›kça iflçi,

emekçi-halk hareketlerinin

‘devlet’, dolay›s›yla iktidar

kurmaktan kaç›nmalar› ge-

rekti¤ini söylemektedirler.

Porto Allegre’deki son Dünya

Sosyal Forumu’ndaki konufl-

mac›lardan John Holloway,

bunu daha aç›k ve çarp›c›

tarzda ortaya koydu. K›sa ko-

nuflmas› dahilinde Holloway,

iktidara yönelen bir hareke-

tin, bir düflünce biçimi olarak

‘devlet’ fikrini benimsedi¤i

için baflar›s›z olaca¤›n›, devri-

mi toplumdan soyutlayarak

ayr›l›kç› bir hareket halini alaca¤›n› söylemektedir.

Alternatifi ise fludur: “Buna karfl› yap›lmas› gere-

ken, bir baflka yap›lanma çeflidi önermektir, devri-

mi iktidar› ele geçirmek olarak de¤il, devlet d›fl› bir

yap›lanma içinde düflünmeliyiz. Önce devleti ele

geçirip hareketi merkezilefltirip daha sonra toplu-

mu de¤ifltirmek yoluyla de¤il, devrimin flimdi, bu-

rada yeni bir toplumun yarat›lmas›yla gerçekleflti-

rilmesi gerekmektedir.”

Oysa devrim mücadelelerinin deneyleri ve gün-

cel olgular, her devrimin as›l sorununun iktidar so-

runu oldu¤unu çok keskin çizgilerle ortaya koydu,

koyuyor. Proletarya ve emekçiler, Paris Komünü,

fiubat ve Ekim devrimleri ve zafere ulaflan tüm

devrimlerde görüldü¤ü gibi, burjuvazinin devletini

y›karlarsa, egemenli¤i elde edebildiler ve amaçlar›-

n›n yolunu açmay› baflarabildiler. Devamla, devri-

mi, kesin bir zafere ulaflt›rma kararl›l›¤›n› tafl›d›k-

lar› ve bu gücü yakalad›klar›nda, politik egemenli-

¤i ele geçirdiler, amaçlad›klar› toplumsal, ekono-

mik düzeni inflaya giriflebildiler. Bunun özeti flu-

dur: Burjuvazinin devletini y›k›p, kendi proleter,

halkç›, ulusal vb.. devletini kurabildikleri taktirde,

emekçi s›n›flar demokrasiyi, ezilen-sömürge ulus-

lar da ulusal özgürlü¤ü elde edebiliyorlar. Proletar-

yan›n nihai amac› içinde yer alan ‘devletsizli¤e ge-

çifl’ de, ancak kendi s›n›f›na ait bir devlet arac›l›¤›y-

la mümkündür. Anarflistler ve postmodern biline-

mezcilerin antimarksist düflüncelerine gerekçe
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yapt›klar› proletarya diktatörlükleri ve halk de-

mokrasilerinin flu ya da bu ölçüde bürokratiklefle-

rek emekçi kitlelere yabanc›laflmalar›, proletarya

diktatörlü¤ü olmaks›z›n, ‘özgürlük dünyas›’n›n

kurulabilece¤ini do¤rulamaz. Bürokrasiyi do¤uran

koflullar› de¤ifltirmek dâhil, sosyalizmin inflas› ve

proleter demokrasiyi gelifltirmeyi gerektirir. Gerek

yeni pratik deneylerle, gerekse deneylerden ç›kar-

samalarla bunun teorik önermelerini oluflturmak,

baflar›s›z pratiklerden ö¤renerek tutulmas› gereken

yoldur.

Sözkonusu anarflist ve postmodern düflünürle-

rin bu gerekçeden ç›kard›klar›, proletarya diktatör-

lü¤ü kurmadan özgürlük dünyas›na var›labilece¤i

yan›lg›s›n›n teorisi, s›n›f mücadelesi taraf›ndan ta-

mamen ›skartaya ç›kar›lm›fl bir sivil toplumcu dog-

mad›r. Bugün iflçi ve emekçi hareketlerinin yaflad›-

¤› ideolojik bunal›m döneminde, geçici olarak po-

püler olan tüm postmodern ve sivil toplumcu gö-

rüfller gibi yayg›n bir etki sa¤lamas›, onun ne bi-

limselli¤inin kan›t›d›r ne de gelece¤i temsil eden

yeni bir ideoloji oldu¤unun! Bilinemezci, anarflist

tüm ideolojiler gibi, bu görüfller de, tüm mücade-

lelerin burjuvazinin s›n›f egemenli¤i ve devletinin

sürmesi çerçevesine hapsolmalar›na yolaçmakta-

d›r. Son tahlilde burjuva ideolojisinin türevi rolü-

nü oynamakta ve eski dünyay› baz› de¤iflikliklerle

sürdürme ifllevi görmektedirler. Yeni bir dünya

kurma mücadelesinin yolunu ayd›nlatma yetene-

¤inde de¤ildirler. Dolay›s›yla yeni bir dünyaya de-

¤il, eski dünyaya aittirler. Bilinemezci ve anarflist

reformculu¤un günümüz koflullar›na uyarlanm›fl

türevleridir. 

Öcalan da; birincisi, federasyonun alt›nda bir

politik reformlar program›na geçince, devrim fikri

tasfiyecili¤ini savununca, yan› s›ra kabul etmek ge-

rekir ki Balkanlar, Ortado¤u ve Kafkasya’da yan

yana yaflayan halklar› yönetici burjuva s›n›flar›,

milliyetçi ideolojiyle birbirine bo¤azlatan pratikle-

rin ac› sonuçlar›n› görüp ‘milliyetçilikten uzaklafl-

mak gerekir’ sonucuna vard›kça, s›n›fsal ya da ulu-

sal devlet hedeflemeyen bir ideoloji olarak, ekolo-

jik demokratik konfederal sistemi benimsedi.

Ama tam da bunun kendisi, geçmiflte etkileni-

len Marksizm Leninizm’den -aflmak bir yana- geri-

ye gitmek, kapitalizm, kapitalist emperyalist sistem

içi bir ideolojiye gerilemektir. Postmodernci ide-

olojilerin içinde yer almak, geçmifl bilinemezci ve

reformcu ideolojilerin günümüzde türevlerine

do¤ru geriye gitmektir.

PPaayyllaaflflmmaacc››  vvee  iihhttiiyyaaççllaarr››  eessaass  aallaann  eekkoonnoommii,,
bbuurrjjuuvvaa  ddeevvlleett  aalltt››nnddaa  mmüümmkküünn  mmüü??

Öcalan ekolojik demokratik konfederal sistemi

benimsedi¤ini ilan ederken, PKK Program Tasla¤›,

burjuva devlet alt›nda paylafl›mc› ve kullan›m de¤e-

rine dayanan toplum projesini sonal amaç olarak

ilan etti. Sosyalizmin bu yolla ilerletilece¤i iddias›n›

ileri sürmekten de geri durmad›: “Metalaflma ve kâ-
ra dayal› ekonomiden, kullan›m de¤erine ve paylafl-
maya dayal› ekonomiye geçifl.” (Program Tasla¤›)

Peki, burjuva devleti y›kmadan, burjuvazinin

ekonomik ve toplumsal egemenli¤ini sona erdire-

cek iflçi s›n›f›n›n devrimci devletini kurmadan, ‘kâ-

ra ve metalaflmaya’ dayal› ekonomi, kapitalist eko-

nomi’ nas›l tasfiye edilecek? Devlet iktidar›na sahip

burjuvazi bar›fl içinde anlaflarak m›, kâr’dan ve kâr

sa¤layan sermayenin mülkiyetinden vazgeçecek?

Kapitalist-emperyalist sistemin her bir ülkesinde

veya dünyada, burjuva-emperyalist devletler, ‘kâra

dayanan’ sermayenin üretim araçlar›na sahipli¤ini,

bugün çokuluslu tekellerin egemenli¤indeki kapi-

talist sistemi sürdürmek için de¤il de, burjuva poli-

tikac›lar›n h›rs› için mi varlar? Aç›k ki bu sorular›n

tümünün cevab› kesin bir hay›r’d›r. Burjuva, em-

peryalist devletler var oldukça, dünya kapitalist sis-

teminde ve tek tek halkalar›nda, ‘karma demokra-

tik’ politik rejim alt›nda demokratik konfederal ör-

gütlenmelerin en yayg›n ve güçlü oldu¤u dönemde

de, sermayenin üretim araçlar› üzerindeki mülkiye-

ti ve burjuvazinin ekonomik toplumsal egemenli¤i

sürer. Buna yönelik toplumsal bir el koyma girifli-

mine, devasa askeri-polisiye mekanizma olan bur-

juva devlet en ac›mas›z ve fliddetli biçimde karfl›

koyar ve ezer. 

Ezilmemenin tek yolu, proletarya ve halklar›n

olas› genifl örgütlenmelerini, burjuva devletleri y›k-

mak, proletaryan›n devrimci diktatörlü¤ünü kur-

mak amac›yla devrimci ayaklanmalara, silahl› dev-

rime seferber etmektir. 

Silahl› devrimi, gericili¤in güçlerini ezecek ve ifl-

çi emekçi s›n›flar›n, proletaryan›n devrimci dikta-

törlü¤ünü kuracak, baflka bir deyimle kesin zaferi-

ni hedefleyecek bir kararl›l›kla yürütmek ve kesin

zafere ulaflt›rmak, ezilmemenin de tek yoludur.

Devrimin kesin zaferi, ülkelerin ve uluslar›n ko-

flullar›na uygun olarak, iflçi-emekçi devrimci dikta-

törlü¤ü yoluyla veya do¤rudan proletarya diktatör-

lü¤üne vard›r›lmal›d›r.

Proletarya diktatörlü¤ü, yenilen burjuvazinin

gerici direncini sert bir tarzda ezmeli ve iflçi, emek-
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çi s›n›flar ve ezilen kesimlere (uluslara, ulusal

topluluklara, kad›nlara vs., vb.) en genifl özgürlük-

leri gerçeklefltirmeli, gelifltirmelidir... Bu süreçte

burjuvaziyi bir s›n›f olarak tasfiye etmeli, üretim

araçlar› üzerindeki mülkiyetine son vermeli, üretim

araçlar›n›n mülkiyetini toplumsallaflt›rmal›. Prog-

ram Tasla¤›, burjuva devlete dokunmayarak, onu

y›kmadan ve proletarya diktatörlü¤ünü kurmadan,

‘kâra dayanan ekonomiyi’ de¤ifltirece¤ini vaaz ede-

rek, iflçileri ve emekçileri aldatmaktan baflka bir fley

yapm›yor. En iyimser yorumla, burjuva devlet ve

kapitalist ekonomi içinde sivil halk örgütlenmeleri-

ne ve belediyelere dayanarak, ütopik tarzda ‘payla-

fl›mc› ekonomi’ adalar› kurma plan›n› yap›yor. Ki,

bu, ütopik sosyalistler zaman›nda denenen ve iflas

eden bir projeydi. Bugünün kapitalist ekonomi ko-

flullar›nda denenemez bile....

Anlafl›lan, Öcalan, Marks’›n art›-de¤er teorisi

afl›lmal›d›r derken, burjuvazinin egemenli¤i alt›nda

halk örgütlenmelerine ve belediyelere dayanarak

sözde ‘paylafl›mc›’ ekonomi adac›klar› kurmay› kas-

tediyor olsa gerek!

KKaarrmmaa  ddeemmookkrraattiikk  rreejjiimm  
iiddeeaall  bbiirr  ddeemmookkrraassii  mmii??

Öcalan ve PKK’nin Demokratik Konfedera-

lizm’i, Program tasla¤›n›n ifade etti¤i gibi, “Demok-

rasiye duyarl›, kamu güvenli¤i ve yönetimi olarak

devlet + halklar›n öz irade ve yaflam biçimleri ola-

rak demokrasi bu karma sistemi”yle, var›lacak ev-

rensel bir do¤rudan demokrasidir. ‘Küresellikle ye-

relli¤i birlefltiren’ do¤rudan demokrasi biçimidir…

görüflü s›n›f ve ezilenlerin mücadelelesi gerçekleri

karfl›s›nda do¤ru olabilir mi?

Halk›n, ulusun demokratik yayg›n örgütlerinin

demokratik konfederasyonunun, bask›layaca¤›

burjuva devlet, en fazlas›yla, burjuva demokrasisi

biçimindeki burjuva diktatörlü¤ü olabilir. Bu, hal-

ka ve ezilen kesim ve uluslara s›n›rl› bir demokrasi

elbette sa¤lar.

Emekçiler için s›n›rl› bir demokrasi olan burju-

va demokrasisi, -Avrupa devletlerinde görüldü¤ü

gibi, politik ekonomik ve toplumsal aç›dan burju-

vazinin iktidar› ve devletinin sürmesi demektir. 

Burjuvazinin egemenli¤inin sürdü¤ü bu koflul-

larda, her fleyden önce, her s›n›f›n yaln›zca kâ¤›t

üzerinde eflitçe yararlanaca¤› ama fiilen burjuvazi

için demokrasidir. Çünkü öncelikle, ekonomik ola-

naklar burjuvazinin elindedir, halk›n ve ezilen ke-

simlerin kâ¤›t üzerindeki ‘eflit’ demokratik haklar›

kullanmas›n›n ekonomik olanaklar› yoktur ya da

afl›r› eflitsizdir. ‹letiflim olanaklar›, iletiflim tekelleri-

ne sahip burjuvazinin elindedir. 

E¤itim, burjuva devlet eliyle burjuvazinin elin-

dedir. Burjuvazi, devasa ekonomik olanaklar›yla,

militarist örgütlenmeden en bar›flç›s›na de¤in ör-

gütlenmesini devasa boyutlara vard›rm›flt›r. Tekelci

sermaye, ekonomik olanaklar›yla sat›n alaca¤› ara

s›n›flar ve halk önderleri arac›l›¤›yla ezilen kesimin

örgütlenmelerinin bir bölümünü kendi dayana¤›

haline getirmifltir ve getiriyor. Bütün bu gerçekler

aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, burjuva demokrasisinin,

‘karma demokratik sistem’in, gerçekte burjuvazi

için demokrasi, halk y›¤›nlar› ve ezilen kesimler

için esasen bir diktatörlük olaca¤› aç›k de¤il mi?

Hele ‹rlanda, Korsika, Bask örnekleri düflünüldü-

¤ünde, sömürge veya ilhak alt›ndaki uluslar›n bur-

juva demokrasisi koflullar›nda da ulusal boyundu-

ru¤u en a¤›r biçimde yaflad›¤› ortada de¤il mi?

Bu karma demokratik rejimden, ‘bu süreç bo-
yunca demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü
toplumun devletçi toplumla yan yana bulunaca¤›, il-
keli bir uzlaflma ve mücadele ile geliflme kayde’dile-

rek (Program Tasla¤›), ideal Demokratik Konfeda-

rasyona m› geçilecek?

Peki ilkeli bir uzlaflma ve mücadeleyle, burjuva-

zi, egemenli¤ini halka devredecek mi san›yorsu-

nuz? Allande’ye bile kaç y›l tahammül etti? Politik

egemenli¤ini -b›rakal›m devretmeyi- bölüflmeye bi-

le çok k›sa bir süre tahammül ettikten sonra, kanl›

bir askeri darbeyle Allende’yi devirmedi mi?

Günümüzde, Chavez örne¤ini ele alal›m. Cha-

vez, ABD ve petrol tekellerinin ç›karlar›na biraz do-

kundu, kitle dayana¤›n› art›rmak için yoksullara

bütçeden pay ay›rd› ve yoksullar› birazc›k örgütle-

di diye, ABD ve yerli oligarfli gerici iç savafl ve dar-

be yoluna baflvurmuyor mu? Chavez’in, oligarfli ve

ABD’ye karfl› her ‘ilkeli uzlafl›c›’ tavr›, ABD ve oli-

garflinin darbe ve gerici iç savafl ifltah›n› kamç›lam›-

yor mu?

Bu noktada Öcalan ve PKK’nin, yan›lg›s› ve tas-

fiyeci ‘yeni’ teorisi devreye giriyor: Ayaklanmalar

devri, savafl devri, proletaryan›n devlet kurma dev-

ri sona ermifltir! ‘Eskinin devlet amaçl› ayaklanma
ve ulusal kurtulufl savafllar›... O tür ayaklanma ve
savafllar›n dönemi art›k kapanm›flt›r.’ (Program

Tasla¤›)

‹lkeli uzlaflma ve mücadele çizgisi, nihai olarak

ancak burjuva demokrasisini gerçeklefltirebilir. O

koflullarda da, burjuva devlet, ilkeli uzlaflma arayan
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halk güçlerini, ya reform takti¤iyle silahs›zland›ra-

rak sistem içine çekme, ya da güç dengesi lehine

de¤iflti¤inde sert bir sald›r›yla ezme politikas›n›

devreye sokar. Sonuçta, burjuva demokrasisi veya

gerici savaflla ya da iki yönetim biçiminin birbirini

izleyece¤i süreçlerle burjuva diktatörlü¤ü devam

eder. Bu, s›n›f savafl›m› aç›s›ndan oldu¤u gibi, sö-

mürge halk aç›s›ndan da böyledir. Burjuva demok-

rasisine dayanan inceltilmifl sömürgecilikle kirli sa-

vafl veya daha kat› sömürgecili¤in birbirini izleyece-

¤i süreçlere yol açar.

Demek ki, genifl halk y›¤›nlar› en genifl örgütlü-

lü¤e kavuflturulsa da, e¤er muzaffer ayaklanmalar

yoluyla burjuva devlet y›k›lamaz-y›k›lmas› hedef-

lenmez, baflar›lamazsa, burjuva diktatörlü¤ünün

–biçimi ne olursa olsun– sürmesi kaç›n›lmazd›r. 

Demek ki, Demokratik Konfederalizm, iflçi s›n›-

f› ve emekçiler için, sömürge halklar için, ideal de-

mokrasi olmas›n› b›rakal›m, halk demokrasisi-öz-

gür Kürdistan da de¤il, yaln›zca geçici-s›n›rl› bir

burjuva demokrasisidir, böyle bir demokrasiden

öte bir fleye yol açamaz! 

Öcalan ve PKK’nin, esasen politik reformculukta

karar k›ld›ktan sonra idealize etti¤i “demokrasi”,

gerçekte burjuva demokrasisidir, genifl halk örgütle-

meleriyle, kirli savafl dayat›ld›¤›nda meflru savunma

çerçevesinde kalacak silahl› direniflle kazanmaya ve

korumaya çal›flaca¤› bir burjuva demokrasisidir. 

Burjuva demokrasisini kazanma-koruma müca-

delesi, idealize edilmemesi ve ‘ilkeli bir uzlaflmayla’

iltihak edilmemesi kayd›yla ve o s›n›ra kadar ilerici

demokratik bir rol oynar. Ama o s›n›rdan sonra ge-

rici rol oynar. 

Ama Öcalan ve PKK, gerçekte halk ve ezilenler

için s›n›rl› ve geçici olan bu demokrasi tipini ideali-

ze ederek, veya oradan bar›flç› uzlaflma yoluyla ide-

al bir demokrasiye, do¤rudan demokrasiye geçile-

ce¤i sav›yla, Demokratik Konfedaralizm teorisiyle

iflçi s›n›f› ve halklar›m›z› aldat›c› rol oynuyor. 

Esasen irade k›r›lmas› koflullar› ve ulusalc› kü-

çük burjuva devrimci hareketlerin reformculu¤a

e¤iliminden gelen bir sonuç olarak, Öcalan ve PKK,

her devrimin temel sorunu olan devlet-iktidar soru-

nunda, burjuva devleti y›kmama, devrimci ulusal-

s›n›fsal kurtuluflcu bir devlet kurmama çizgisine ge-

riledi. Bunu 1999’dan bu yana, kimi zaman geçmifl

bütün devrimci mücadeleleri inkar ederek ve kara-

layarak, kimi zaman bunlar›n zorunlu oldu¤u ama

art›k bu dönemin kapand›¤› sav›n› ileri sürerek, son

olarak da anarflist-bilinemezci ‘devletsizlik’ teorisiy-

le, demokratik konfederalizm teziyle temellendire-

rek, bu çizgisini sürdürüyor.

Kuflkusuz, komünistler ve proletaryan›n da ni-

hai amac›, s›n›flarla birlikte devletin de ortadan kal-

d›r›ld›¤›, devletsizliktir. 

Ancak bu nihai amaca, burjuva devleti y›karak,

proletarya devleti arac›l›¤›yla burjuvaziyi ve mülki-

yetini tasfiye ederek, toplumsal mülkiyete dayanan

sosyalist ekonominin inflas›n› gelifltirerek, ‘herkese

ihtiyac›na göre paylafl›m’ ilkesini hayata geçirecek

ekonomik geliflme seviyesinde ve dünya çap›nda

emperyalizmin kuflatmas›n›n yerini sosyalist kuflat-

ma ald›¤› koflullarda proletarya devletinin sönüm-

lenmesini sa¤layarak var›lacakt›r. Burjuva devletin

varl›¤›n› korudu¤u koflullarda ‘Benim özgürlük an-

lay›fl›m›n devletle hiç bir iliflkisi yoktur’ demek, yal-

n›zca burjuva diktatörlü¤ü-devletinin sürmesine

yarar. Bu yoldan devletsizli¤e geçilece¤i iddia bile

edilemez. Edilirse, yaln›zca burjuvazinin devletinin

sürece¤i gerçe¤ini gizlemek için sivil toplumcu bir

demagoji olur, o kadar. 

PPrrooggrraammaattiikk  aaçç››ddaann  ddee¤¤iiflfleenn  nnee??

Peki, demokratik konfederalizmin, ‘Demokratik

Cumhuriyet’ten program hedefi bak›m›ndan fark›

var m›? Esasl› bir fark› yok. 

Demokratik Cumhuriyet program›, içinde tafl›-

d›¤› baz› gerici ideolojik argümanlar bir yana, esa-

sen, Kuzey Kürdistan için Kürtlerin ulusal kimli¤i-

nin anayasal düzeyde kabulü, Kürt ulusal dilinde

e¤itim özgürlü¤ü ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da

siyasal mücadele özgürlü¤ü ana bafll›klar› alt›ndaki

bir programd›. Kuzey Kürdistan ulusal devrimini

bu politik reformlarla sona erdirme çizgisindeki bir

programd›. 

Geçen y›l ateflkesi sona erdirerek silahl› direnifli

yeniden bafllatma süreci öncesi, Kürdistan’›n bütün

parçalar› ve boyunduru¤u alt›ndaki sömürgeci böl-

ge devletlerindeki halklar için, Kongra-Gel’in sun-

du¤u ‘Bölgesel Çözüm Program›’yla, demokratik

cumhuriyet program› görece ilerletilerek ve bölge

çap›nda geniflletilerek ileri bir reform program› bi-

çimi verilmiflti. Bununla, Kuzey için iller baz›nda

özerklik, Güney ve Do¤u için de federasyon eklen-

miflti. 

Ayn› zamanda, Öcalan’›n birkaç y›ld›r dillendir-

di¤i Ortado¤u Demokratik Federasyonu amac› da,

programatik hedefe konmufltu. Ki bu, bölge burju-

va demokrasilerinin federasyonundan baflka birfley

de¤ildi. 
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Demokratik Konfedara-

lizm program›nda ise, Gü-

ney için federasyonun iç de-

mokratiklefltirilmesi hedefi

konuyor ama, Do¤u için fe-

derasyon, Kuzey için iller

özerkli¤i hedefinden vazge-

çiliyor. Halklar›n örgütlen-

melerinin geniflli¤i, ademi

merkeziyetçili¤i ve demok-

ratikli¤i federasyon ve iller

özerkli¤ine tercih ediliyor.

Ortado¤u demokratik fede-

rasyonunun yerine ise bölge

burjuva demokrasilerinin

konfederal birli¤i konmufl

oluyor.

Elbette bunlar önemli olmayan farklar, hatta,

Kürdistan ulusal sorunu aç›s›ndan federasyon ve il-

ler özerkli¤i aç›s›ndan ise bir gerilemeyi ifade edi-

yor. 

Ancak gerçek böyle oldu¤u halde, Öcalan ve

PKK, demokratik konfederalizmi siyasal program

aç›s›ndan da daha ileri göstererek yan›lg› yaratmaya

çal›fl›yor, ama hakk›n› teslim etmek gerekir ki, De-

mokratik Cumhuriyet program›yla uyumlu oldu¤u-

nu vurgulayarak, gerçekte farkl› olmad›¤›n› kabul

etmifl oluyor. 

‹rade k›r›lmas›, ideolojik teslimiyetçilik yan› s›ra

politik reformculu¤a dönüflünce, Öcalan ve

PKK’nin yeniden devrimci bir program› benimse-

mesi elbette beklenemez. 

Ancak devrimci amaç ve programlar, temel so-

runlardan kaynakland›klar› için, nesnel ihtiyaçlar›

dile getiren bilinçtirler. Bugün, kapitalist-emperya-

list sistem, a¤›r toplumsal y›k›m yaratan sonuçlar›

ve politik-askeri boyunduruk yaratan siyasi siste-

miyle, burjuvazilerin emekçi s›n›flar ve tüm ezilen

ulus ve kesimler üzerinde egemenli¤ini güçlendir-

mifl biçimiyle sürüyor. ‹flçi s›n›f› ve dünya halklar›,

devrimleri düne göre daha zorunlu k›lan ve koflul-

layan bir biçimde devrimlere, dünya devrimine ih-

tiyaç duyuyorlar. Latin Amerika’dan Uzak Asya’ya

de¤in dünya çap›ndaki iflçi-emekçi halk hareketle-

rinin yeni canlan›fl› ve yükselifli, bu devrim süreci-

nin habercisi ve öncü sars›nt›lar›d›r. 

Ayn› fley sömürge ve ezilen uluslar için de geçer-

lidir. ‘90’l› y›llarda, eski SB’nin nüfuz alanlar›nda

ABD taraf›ndan Bosna, Kosova Arnavutluk, Güney

Kürdistan, kendi emperyalist egemenli¤ini kurma-

n›n yedek gücü haline getirildiler.

Ama Filistin’de, Kuzey Kürdistan’da

ve ABD ve Bat›l› emperyalistlerin

egemenli¤inin oldu¤u alanlarda ezi-

len-sömürge uluslar, ulusal özgür-

lük için aya¤a kalkt›lar. 

Kuflkusuz, sömürgecilik çöktük-

ten sonra do¤rudan ulusal kurtulufl

devrimleri, esasen çokuluslu yeni

sömürge ülkelerdeki ezilen-sömür-

ge uluslar ve emperyalistlerin iflgal

etti¤i uluslarda gündemdedir. 20.

yüzy›l›n ilk üç çeyre¤indeki gibi

dünya çap›nda do¤rudan emperya-

listlere karfl› ulusal kurtulufl dev-

rimleri gündemde de¤ildir. 

Ancak, do¤rudan ulusal kurtu-

lufl sorununun gündemde oldu¤u alanlarda, Türki-

ye, ‹srail gibi ABD ve Bat›l› emperyalistlerin iflbirlik-

çi sömürgeci burjuvazisinin boyunduru¤una karfl›

ulusal özgürlük için mücadele, devrimci rol oyna-

maya devam etmektedir. Sömürgeci boyunduru¤u

y›kacak bir devrimle ulusal kurtulufl mümkündür.

ABD’nin ulusal hareketleri yedekledi¤i yerlerde ise

ulusal hareketler elbette gerici rol oynad›lar, ABD

himayeci sömürgecili¤i alt›nda statüler elde ettiler.

Ulusal hareketlerin bir devrim yönünde geliflmesini

önleyerek, gerici bir sonla sonland›rd›lar. Ancak,

bu uluslar, bölge gericili¤inin sömürgesi olmaktan,

ABD ve di¤er emperyalistlerin askeri üs alanlar›na,

himayesindeki sömürgelere dönüfltüler. Görünüflte

federe veya özerklikleri ise, bunu örten ve ezilen-

sömürge uluslar›n halklar›n› aldatan bir rol oynu-

yor, geçici olarak, kaba ›rkç› bask›lar› azalt›yor o

kadar. Bu uluslar›n özgürlü¤ü sorunu temel boyut-

lar›yla sürüyor. Bu uluslar›n halklar›, bu kez de

ulusal özgürlükleri için himayeci sömürgeci emper-

yalistlere karfl› aya¤a kalkma yollar›n› arayacaklar. 

Komünistlerin ve tutarl› devrimci ulusal kurtu-

luflçular›n, ezilen-sömürge uluslar›n özgürlük soru-

nunu devrimci programla yan›tlamalar›, karamsar-

l›¤a kap›l›p, konjonktürel koflullar› teorize ederek

devrimci programdan vazgeçmemeleri gerekir.

Gerek do¤rudan ulusal özgürlük devrimlerinde,

gerekse yeni sömürge ülkelerin emperyalizme, yer-

li burjuvazilere karfl› devrimlerinde ulusal özgür-

lük, ulusal ba¤›ms›zl›k sorunu, kapitalizme karfl›

mücadele sorunuyla daha çok kaynaflm›flt›r. Kapita-

lizmin uluslararas›laflmas›n›n boyutland›¤› bugü-

nün koflullar›nda, emekçi insanl›k ve ezilen ulusla-



r›n halklar›n›n elbette emper-

yalist sisteme karfl›, ortak bü-

yük devletler kurmay› hedef-

lemelerinin önemi düne göre

daha çok artm›flt›r. Dahas›

nesnel koflullar› bugün daha

elverifllidir. Ama bu amaç için

mücadelede, Türk proletarya-

s› ve halk›n›; kendi ulusun-

dan burjuvazinin sömürgeci

floven engeli alt›nda tutacak

reform çözümlerinin de¤il,

Kürt ulusunun ayr› devlet

kurma özgürlü¤ünü savunan

bir çözüm düzeyine ç›karma-

m›z gerekir. Sorunu sosyaliz-

min gelifline kadar erteleye-

rek de¤il, ama aç›kça ve dos-

do¤ru bir biçimde kaleme al›-

nan ve bask›c› uluslar sosya-

listlerinin iki yüzlülük ve korkakl›¤›n› da özellikle

hesaba katan bir program önererek, ezilen uluslar›n

kurtuluflunu istememiz gerekiyor. ‹nsanl›k s›n›fla-

r›n ortadan kald›r›lmas›na nas›l ancak ezilen s›n›f

diktatoryas› geçifl döneminden geçerek yol açabile-

cekse, uluslar›n kaç›n›lmaz birleflmesine de öyle,

ancak bütün ezilen uluslar›n tam özgürlük, yani

onlar için ayr›lma özgürlü¤ü geçifl döneminden ge-

çerek yol açabilecektir.

Büyük proleter enternasyonalist Lenin, ayr›lma

özgürlü¤ü için mücadele eden ezen ulus proletarya-

s›n›n ancak ezilen ulus proletaryas› ve emekçilerini

birli¤e kazanabilece¤i kararl›l›¤›n› tavizsiz ortaya

koyarak, devrimci programa s›k› s›k›ya ba¤l› kald›. 

Öcalan, uluslar›n kaderlerini tayin hakk› ayr›

devlet kurma anlam›na gelmemeli diyerek de, re-

formcu çözümü benimsetmeye çabal›yor. Ayr›lma

özgürlü¤ü, her koflulda ayr› devlet de¤il, ama ayr›

devlet kurma hakk›-özgürlü¤ünün gerçekleflmesi-

dir. Devrimin kesin zaferiyle bu özgürlük gerçek-

lefltirilmeli, o koflullardan sonra, ezen ve ezilen ulus

emekçi halklar›n›n gönüllü ve özgür birli¤ine daya-

nan, örne¤in Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklar›-

n›n, devrimci federe cumhuriyetleri birli¤i kurul-

mal›d›r. Öcalan’›n burjuva devleti ortadan kald›r-

maks›z›n ve federasyon çözümüne gerek görmeyen

Demokratik Konfederalizmi ile özgür ve gönüllü

birli¤e dayanan Halklar›n Devrimci Federatif Cum-

huriyetleri Birli¤i aras›nda, temelden fark var. Bu,

halklar›n özgürlü¤ü aç›s›ndan oldu¤u gibi, birli¤e

gidiflleri aç›s›ndan da temel

bir fark› içeriyor. Halklar›n

birli¤ine de devrimci özgür-

lü¤ü gerçeklefltirerek gitmek

gerekir, sömürge burjuva

devletin varl›¤›n› koruyarak

de¤il.

RReeeell  ppoolliittiikkaa  mm››  
rreeeell  ppoolliittiikkeerrlliikk  mmii??

Program aç›s›ndan de¤il,

ama strateji ve takti¤i, dünya,

bölge ve ülkenin somut siya-

sal durum ve güç iliflkilerine

dayand›rmak, bu bak›mdan

gerçekçi bir politika izlemek,

her ciddi ezilen s›n›f ve hal-

k›n tutmas› gereken yoldur. 

Ancak, bu, proletarya ve

halklar›n, devrimini zafere

ulaflt›rma hedefine ba¤lan›rsa devrimci rol oynar,

de¤ilse elbette demokratik reformcu bir ifllev görür.

Öcalan ve PKK, somut koflullara dayanmak ad›-

na, ‘so¤uk savafl döneminde’ oluflturdu¤unu ifade

etti¤i devrimci program ve çizgisini reddetti. Reel

politiker ve pragmatist bir ideolojik çizgide, devri-

mi red çizgisinde karar k›ld›.

Ancak bununla yetinmedi. Reel politika ad›na,

güncel koflullar› analiz ve beklentilerinde de reel

politiker ve pragmatist özelli¤ini gösterdi, göster-

meye devam ediyor. 

ABD’nin, emperyalist dünya egemenli¤i için

dünyada bölgede izledi¤i sald›r› stratejisinin de-

mokrasi getirece¤i beklentisine girdi. ABD’nin,

Castro ve Kuzey Kore devletine olas› tasfiye sald›r›-

s›n› demokratik de¤iflim olarak kutsamaya de¤in

ileri götürdü. Bu gerici beklentiyi propaganda et-

meye, bölge için strateji ve taktiklerinde bir etken

k›lmaya devam ediyor. Türk burjuvazisinin HPG’ye

sald›r› iste¤iyle ABD’nin politikas›n›n çak›flma olas›-

l›¤› yükseldi¤inde, ABD’nin sald›r›lar›n›n gerici ni-

teli¤ini vurgulamaya, böyle olmad›¤› koflullarda,

demokratik de¤iflim oldu¤unu vurgulamaya çal›fl›-

yor.

ABD’nin dünya ve bölgemizdeki sald›r›lar›n›n

emperyalist, gerici, sömürgeci niteli¤i tart›fl›lmaya-

cak denli aç›k. Chavez’e faflist darbeyi düzenleyen

bugünün ABD’sidir. 

Kürdistan ulusal sorunu aç›s›ndan ele al›rsak;

‘91’den itibaren, ABD, bölgedeki emperyalist haki-
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Bugün ABD iflbirlikçisi güney Kürt
milliyetçilerinden farkl› olarak,

Öcalan ve PKK, Türk sömürgecili-
¤inin, Türk-Kürt çat›flmas› gelifltir-

mesine karfl›, Irak’ta, halklar›n
düflmanl›¤›n›n gelifltirilmesine kar-
fl› bir rol oynuyor. Ancak, burjuva
demokrasisi hedefi, halklar›n sö-
mürgeciler ve emperyalistler tara-
f›ndan düflmanl›¤a sürüklenmeleri-
ne engel olmaya yetmez. Pekala
burjuva demokrasisi alt›nda da

egemen ulus burjuvazileri, floven
milliyetçili¤i körüklemeyi ve halk-
lar› düflmanl›¤a sürüklemeyi sür-

dürürler. 



miyetini güçlendirme sald›r›s›nda, Baas rejimi yeri-

ne Irak’ta sömürgeci yönetimini kurmak için Gü-

ney’in Kürt ulusal hareketini yedekliyor. Do¤u ve

Güneybat› Kürdistan’da ise, ABD’ci iktidarlara geçifl

için veya ‹ran’a olas› emperyalist savafl sald›r›s›nda

yedekleme politikas› izliyor. Yedeklemek için de

buralarda, federasyon ve ulusal haklar statüsünü

kabullenen emperyalist çözümle, Kürt ulusal hare-

ketlerini karfl› devrimle sona erdiriyor. Yar›n Irak

Arap burjuvazisinden güçlü bir iflbirlikçi buldu¤u

zaman Kürtleri bir kenara b›rakmakta hiç bir tered-

düt göstermeyecektir. Kuzey’de ise, Türk burjuva-

zisi kendi iflbirlikçisi oldu¤u için ulusal hareketi, ‘af’

ve küçük çapl› reformlarla sona erdirme-ezme poli-

tikas› izliyor. Bugün birinci yönteme öncelik veri-

yorsa, Irak’taki silahl› direniflle u¤raflt›¤› için

HPG’yle çat›flmaya öncelik vermeyi kendi menfaat-

leri aç›s›ndan yararl› görmemesi ve bunun Kürdis-

tan çap›nda Kürt halk›nda yaratt›¤› sempati yan›lg›-

s›n› k›rma riski nedeniyledir. Yar›n koflullar de¤iflti-

¤inde veya Irak iflbirlikçi yönetimini sald›rtarak pe-

kala HPG’yi savaflla tasfiye etmeyi öncelikli politika

haline getirmemesi için bir neden yoktur. Nitekim

Talabani iflbirlikçi rejimin cumhurbaflkan› seçilir

seçilmez dile getirdi¤i ‘peflmergeler ve milisler dire-

niflçilere karfl› savafla sürülmeli’ politikas›, HPG’ye

karfl› da bu güçlerin savafla sürülece¤inin belirtisi

de¤il mi? Türk burjuva sömürgecilerinin ABD’nin

‹ncirlik’i kullan›m›n› geniflletme iste¤ini kabullen-

mesinin gizli pazarl›¤›nda HPG’yi savaflla tasfiye an-

laflmas› yapt›¤›n› kim inkar edebilir?

Gerçek böyle oldu¤u halde, PKK Program tasla-

¤› (elbette Öcalan’›n analiz ve beklentilerine dayan-

d›rarak), ABD’nin bölgeye demokrasi getirece¤i ge-

rici beklentisini sürdürüyor: “ABD, Büyük Ortado-
¤u Projesi ad›yla yürüttü¤ü çal›flmalarda ulus-dev-
letle yeni sömürgecilik aras› bir statüyü uygun göre-
bilir. Bu, ‹kinci Dünya Savafl› ard›ndan Marshall
Plan› çerçevesinde Avrupa ve Japonya’n›n yeniden
yap›land›r›lmas›na benzer bir yaklafl›m olmaktad›r.

Bu yeniden yap›lanma hedefinin esas mant›¤›,
…baflta kad›n olmak üzere toplumsal alanda özgür-
leflme ve siyasette sistem çerçevesinde demokratik-
leflmedir.

Siyasi s›n›rlar› pek fazla de¤ifltirmemekle birlik-
te, Afganistan ve Irak’ta görüldü¤ü gibi, kat› merke-
ziyetçi-bürokratik yap›dan esnek, yerel yönetimleri
güçlendirilmifl, federasyona kadar gidebilen daha
demokratik bir siyasi yap›lanmay› tercih edecektir.”
(Program Tasla¤›)

ABD’den bölgesel demokrasi ve Kürt ulusal so-

rununa demokratik çözüm beklentisi yaln›zca geri-

ci bir hayal olarak kalmayacakt›r. PKK’nin de bu

gerici hayale kap›lmas› günah›n›n cezas›, Kürt ulu-

sal mücadelesinin diri güçlerinin ezilece¤i bir traje-

diyle ödenecektir.

MMiilllliiyyeettççiillii¤¤iinn  aalltteerrnnaattiiffii  
bbuurrjjuuvvaa  ddeemmookkrraassiissii  mmii??

Bölge sömürgecilerinin ›rkç›-floven gericili¤inin,

halklar› birbirine düflman etmek ve k›rd›rmaktan

baflka bir rol oynamad›¤› tarihsel ve güncel bir ger-

çektir. Bu gerçek, Kürt halk›yla ezen ulusun halkla-

r› aras›ndaki iliflki aç›s›ndan güncelli¤ini sürdürü-

yor. 

Sömürge bir ulusun hakl› ulusal davas›n›n ön-

cülü¤ünü fiilen yürütmekte olan Kürt ulusalc›l›¤›,

bunu önlemeye elbette yetmiyor. Baz› somut koflul-

larda, örne¤in bugün Güney Kürdistan’da, ABD’ye

yedeklendi¤i gibi gerici bir rol oynayarak, bu gü-

vensizli¤i ve ulusal düflmanl›klar› büyütmeye katk›-

da da bulunuyor. 

Sömürgecili¤in floven-›rkç› ideolojisinin dev-

rimci alternatifi, halklar› kaynaflt›racak, iflçi s›n›f› ve

halklar›n birli¤ini gelifltirecek alternatifi elbette ulu-

salc›l›k (milliyetçilik) de¤ildir.

Ama ezilen ulus milliyetçili¤inin alternatifi de

burjuva demokrasisini hedefleyen ulusal reformcu-

luk de¤ildir. Hatta ulusal uzlafl›c›l›k ile ‘uzlaflmaz

milliyetçilik’, milliyetçili¤in iki tezahüründen baflka

bir fley de¤ildirler. 

Öcalan ve PKK, ‘uzlaflmaz ulusal devrimcilik’ten

ulusal reformculu¤a geçerken, ulusalc›l›¤›n bu iki

biçimini sergiledi. Birincisinde devrimciydi ikinci-

sinde reformculaflt›. 

Barzani ve Talabani ise, dün de bugün de ulusal

reformcu çizgideydiler. Ama, Baas sömürgecili¤i

uzlaflmaz davrand›¤› için silahl› direniflle burjuva

reformculu¤unu bütün dönemler boyunca sürdür-

düler. Ancak dün ilerici demokratik bir rol oynar-

larken, bugün ABD emperyalist savafl›n›n yede¤i ve

iflbirlikçisi pozisyonunda bulunarak, gerici bir rol

oynuyorlar. 

Ancak devrimci ve ilerici rolü döneminde de ge-

rici rolü döneminde de ezilen ulus ulusalc›l›¤› (mil-

liyetçili¤i), iflçi s›n›f› ve halklar›n birli¤ini sa¤lama

yetene¤inden yoksundur. Bu gerçek Kürt halk› aç›-

s›ndan da, Filistin halk› aç›s›ndan da geçerlidir.

Halklar› k›rd›ran emperyalistler ve ‹srail siyonizmi,

Türkiye-‹ran-Irak-Suriye sömürgecili¤i olmas›na,
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Filistin ve Kürt milliyetçili¤inin, halklar›n kan›na

eli bulaflmam›fl olmas›na ra¤men, ezilen ulus milli-

yetçili¤inin emekçilerin ve halklar›n birli¤ini ger-

çeklefltiremeyece¤i ve gerçeklefltiremedi¤i gerçe¤i

geçerlidir.

Dolay›s›yla sömürgeci, floven, emperyalist milli-

yetçili¤in devrimci alternatifi ezilen ulus milliyetçi-

li¤i de¤ildir. Çünkü hangi rolü oynarsa oynas›n,

ezilen ulus milliyetçili¤i, de¤iflik uluslardan emek-

çilerin ve halklar›n birli¤i gibi büyük tarihsel dev-

rimci enternasyonalist ilerlemeyi sa¤layacak bir ide-

oloji de de¤ildir, zaten böyle bir amaca sahip de de-

¤ildir. Hatta bu gerçek, Çin-Vietnam-Kamboçya ça-

t›flmalar›nda da yafland›. Bu ulusal çat›flmalara yol

açan, küçük burjuva devrimcili¤inin ‘ulusal dar gö-

rüfllülük’le malul olmas›yd›. Bu çat›flmalar flahs›n-

da, halklar›n birli¤ini ancak proletaryan›n devrimci

entarnasyonalizminin sa¤layaca¤› ac› bir flekilde ka-

n›tlanm›fl oldu.

Bugün ABD iflbirlikçisi güney Kürt milliyetçile-

rinden farkl› olarak, Öcalan ve PKK, Türk sömürge-

cili¤inin, Türk-Kürt çat›flmas› gelifltirmesine karfl›,

Irak’ta, halklar›n düflmanl›¤›n›n gelifltirilmesine

karfl› bir rol oynuyor. Ancak, burjuva demokrasisi

hedefi, halklar›n sömürgeciler ve emperyalistler ta-

raf›ndan düflmanl›¤a sürüklenmelerine engel olma-

ya yetmez. Pekala burjuva demokrasisi alt›nda da

egemen ulus burjuvazileri, floven milliyetçili¤i kö-

rüklemeyi ve halklar› düflmanl›¤a sürüklemeyi sür-

dürürler. Burjuva demokrasisi alt›nda ‹ngiliz em-

peryalist burjuvazisi, ‹rlanda halk›na karfl›, Hindis-

tan halk›na karfl›, di¤er sömürgelerindeki halklara

karfl› floven milliyetçili¤i sürdürmedi mi? Frans›z

burjuvazisi Cezayir halklar›na, Vietnam halk›na

karfl› floven milliyetçili¤i sürdürmedi mi? Bugün de

Korsika halk›na karfl› sürdürmüyor mu?

Bunlara karfl› ezilen ulus milliyetçili¤i -devrimci

ve ilerici niteli¤ini korudu¤u sürece siyasal alanda

düflmanl›k yaratmada bir suçu olmad›¤› halde- el-

bette düflmanl›¤› giderecek yetene¤i gösteremez.

Gerici rol oynamaya bafllad›¤›nda ise halklar›n bir-

li¤ini gerçeklefltirme yeteneksizli¤ini aflarak elbette

düflmanl›¤› art›rmada rol oynar.

Ama ezilen ulus milliyetçili¤inin de alternatifi,

burjuva demokrasisi üzerine ilkeli uzlaflma çizgisi-

ni benimseyen liberal demokratik bir ideoloji de¤il,

proleter enternasyonalizmidir. Kapitalizmin ulusla-

raras›laflmas›n›n ilerledi¤i günümüz koflullar›nda,

iflçi s›n›f› ve halklar›n enternasyonalist birli¤inin

maddi temelleri geliflmifltir. Devrimci proleter en-

ternasyonalizmi ihtiyac› artm›fl ve koflullar› da gelifl-

mifltir. Emperyalist militarizme ve savafl kaynakç›l›-

¤›na karfl› da, gerici milliyetçi düflmanl›k ve bo¤az-

laflmalara karfl› da, ezilen-sömürge ulus milliyetçili-

¤ine karfl› da tek seçenek, proletaryan›n devrimci

enternasyonalizmidir.■
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Bilinç ve Eylem: Dergimiz, Türkiye devrimci
hareketinin uzun bir geçmifle dayanan, devrimci
hareketin tümünü kapsayan köklü ve a¤›r sorun-
larla karfl›  karfl›ya oldu¤una inan›yor. Bu konuda
sizin görüflleriniz nelerdir?

Gazetemiz Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi ATI-

LIM da, “devrimci hareketin uzun bir geçmifle da-

yanan, devrimci hareketin tümünü kapsayan köklü

ve a¤›r sorunlarla karfl› karfl›ya oldu¤una inan›yor.”

Kuflkusuz ben de ayn› düflüncedeyim. Bununla bir-

likte “sorun”u do¤ru tarif etmek gerekti¤ini vurgu-

layarak bafllamak istiyorum. Çünkü zaten “köklü ve

a¤›r sorunlar” belirlemesi, devrimci hareketin soru-

nunu/sorunlar›n› tarihsel-güncel özgün ba¤›nt›s›

içinde tan›mlayam›yor. Bize bunlar›n yanl›zca

“köklü ve a¤›r” oldu¤unu genel geçer bir dille söy-

lemenin ötesinde bir fikir, müdahale için bir kalk›fl

noktas› vb. sa¤lama yetene¤inden de yoksun. Hatta

“köklü ve a¤›r” vurgusu, sorun/sorunlarla pratik

düzeyde bir biçimde ilgili olan ve çözüm üzerine

bir biçimde kafa yoran özneler için korkutucu, y›l-

d›r›c› bir düflünsel-pratik etki bile yapabilir.

“Devrimci hareketin durumu nedir?” Sorunu

böyle koymak da baz› önemli mahsurlar tafl›yor.

“Devrimci hareket” genellemesi hem sosyalist

Marksist hareketi ve hem de antiemperyalist dev-

rimci hareketi kaps›yor. Öte yandan “sosyalist hare-

ket” veya “Marksist hareket” gibi bir tan›mla baflla-

mak da TKP, ÖDP ve ‹P dahil, onlar›n solundaki

ak›mlar›n hemen hepsi kendini sosyalist vb. tan›m-

lad›¤› için, devrimci ve reformist ayr›m›n›n üzerini

örtücü oluyor. Böyle bir tart›flmada bunlara en

az›ndan geçerken de¤inme ve iflaret etme gereksini-

mi var. Mahsurlar›n›n ay›rd›nda olarak, burada tar-

t›flmay› “devrimci hareketin durumu” tan›m› çerçe-

vesinde yürütebiliriz. 
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Bir Çifte Kriz Durumu ve
Devrimci Hareketin Rönesans›

* Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi At›l›m gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni ‹brahim Çiçek’in Bilinç ve Eylem
dergisinin sorular›n› yan›tlad›¤› bu yaz›, derginin 4. say›s›ndan al›nm›flt›r.



Bilinç ve Eylem: Genel
olarak devrimci özneler kriz
tespiti yapmakta, fakat bunu
daha çok kendi d›fl›ndaki
güçlerden kaynakland›¤›n›
düflünmektedir. Siz krizin
boyutlar› ve nedenleri konu-
sunda ne düflünüyorsunuz?

Devrimci hareketin duru-

mu, üst üste binmifl “yap›sal

kriz” ve “güncel kriz” gerçek-

likleri taraf›ndan belirleni-

yor. Bu nedenle devrimci ha-

reketi bugün bir “çifte kriz”

tan›m›yla çözümlemeye ça-

l›flmak, oldukça verimli ola-

bilir. Bu ba¤lamda devrimci

hareketin “güncel kriz”i üze-

rinde durulabilir. Ama ilkin

1990’larda devrimci hareke-

tin içerisinde hareket etti¤i genel durumla ilgili ba-

z› verileri hat›rlamakta yarar var.

“So¤uk savafl”›n, sosyal emperyalizmin ABD

emperyalizmi önünde diz çöküflü ve SSCB’nin da-

¤›lmas›yla noktalanmas›, en nihayetinde dünya ça-

p›nda sosyalizmin prestijinin dibe vurmas›n› ve

dünya gericili¤inin gemi az›ya almas›n› da berabe-

rinde getirdi. Galipler, dünya haritas›n› yeniden

çizmeye ve dünyay› yeniden paylaflmaya girifltiler...

Burada devrimci harekete iliflkin yap›sal kriz tan›m

ve çözümlemesi bak›m›ndan 20. yüzy›l sosyalizmi-

nin yenilgisinin kesinleflmesi ve tabi sosyalizm mü-

cadelesinin bir döneminin kapanmas›n›n önemini

vurgulamakla yetiniyorum. Yap›sal krize afla¤›da

zaten dönece¤iz.

12 Eylül darbesinin kurumsallaflt›rd›¤› ordu gü-

dümlü, yar› askeri faflist rejim alt›nda iflçi hareketi

1985’lerden bafllayarak geliflme çizgisine girdi. '87

NETAfi grevini izleyen '89 bahar at›l›m›ndan sonra

iflçi kitle hareketi Zonguldak madencilerinin mer-

kezinde durdu¤u '90/'91 hamlesinin uzant›s› olan 3

Ocak genel grev denemesi ile tepe noktas›na ulaflt›.

1. emperyalist Körfez savafl›yla birlikte sermaye ve

hükümet, iflçi hareketine karfl› kapsaml› bir tasfiye

hareketine giriflti. ‹flçi hareketi günümüze de¤in

uluslararas› sermayenin neoliberal program›na kar-

fl› direnerek, dövüflerek uzay›p gelen/giden dalgal›

bir geri çekilifl süreci yaflad›, yafl›yor. '90'lar›n bafl›,

emekçi memur hareketinin taze, diri yükselifline ta-

n›kl›k etti. '90'lar›n ortalar›na de¤in fiilen sendika-

laflma hakk›n› da elde ederek

süren yükseliflten sonra,

emekçi memur hareketi

'90'lar›n ikinci yar›s›nda t›-

kand›. Öte yandan gerilla ha-

reketi ve kentlerdeki serh›l-

danlar›n birleflmesiyle ulusal

devrimin bafllang›c› niteli¤ini

kazanan Kürt ulusal hareketi,

'92/'93'lere gelindi¤inde tepe

noktas›na ulaflm›flt›. Buradan

itibaren Öcalan’›n '99'da Suri-

ye’den ç›kart›lmas›na de¤in

süren, uzayan giden bir denge

sürecine/dönemine girmiflti.

Demokratik alevi hareketi,

ö¤renci gençlik hareketi, ka-

d›n hareketi genel panorama-

y› de¤ifltirmese de diri ve geli-

flen bir çizgide duruyorlard›.

Antifaflist harekette daha sonra Gazi baflkald›r›s›nda

çarp›c› biçimde aç›¤a ç›kt›¤› gibi, radikalleflme e¤i-

limi vard›.

Bu genel tablo içerisinde devrimci hareket, 12

Eylül darbesinden sonra 1990’lar›n ilk yar›s›nda bir

yükselifl, bir ilerleme süreci yaflad›. Bu, siyasi ba-

k›mdan 1996 1 May›s'›na kadar devam etti. '96 1

May›s’›, siyasi bak›mdan devrimci hareketin ilerle-

yiflinin tepe noktas› oldu. Ama ayn› zamanda bu-

nun, devrimci hareketin siyasal bak›mdan düflüfl

dönemecini oluflturdu¤unu da rahatl›kla söyleyebi-

liriz. Antifaflist hareket k›r›ld›, ›l›ml› bir çizgiye yö-

neldi. Devrimci hareketin örgütsel durumu, siyasal

durumundan biraz daha farkl›yd›. Faflist rejim,

'90'lar›n ortalar›nda devrimci örgütlere a¤›r kay›p-

lar verdiren bir tasfiye sald›r›s› gelifltirdi. Büyük öl-

çüde baflar›l› da oldu. 90'lar›n ortalar›na de¤in dev-

rimci hareket halihaz›rda siyasi bak›mdan ilerleme-

sini sürdürüyor olmas›na karfl›n, örgütsel bak›m-

dan çok zor bir duruma itilmiflti. Devrimci hareke-

tin “güncel kriz”i dedi¤imiz durum, bu örgütsel du-

rumun üzerine '96 1 May›s’›nda antifaflist hareketin

k›r›larak ›l›ml› bir çizgiye yönelmesiyle birlikte

'90'l› y›llar›n ortalar›nda olufltu. '96 ölüm orucu,

gerçekte oluflan bu durumu bir tersine çevirme

hamlesidir, bu hamle baflar›l› olmufl, ama durumu

tersine çevirecek kadar güçlü politik sonuçlara yol

açamam›flt›r.

Devrimci örgütlerin siyasi çal›flmalar›n›n daral›p

git gide s›n›rlanmas›, kitlelerden uzaklaflma/yaban-

10 TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu

‹ster devrimci olsun ister reformist,
ister hakikaten sosyalist olsun

isterse sözde sosyalist, az ya da
çok sosyalizm iddial› bütün parti
ve örgütler, çevreler yap›sal krizin
girdab› içerisindedirler. Demek ki,
her biri yap›sal krizin parças› ve
konusu/nesnesi durumundad›r.

Bu durumda yap›sal kriz tarihsel
bir durumdur, tarihin at›n› ve
›fl›¤›n› aray›fl›d›r. Ama ayn›

zamanda her biri, yap›sal krizin
bilincine erebildikleri ve onu

yan›tlayabildikleri ölçüde birer
öznesidirler de.



c›laflma, kendine dönme, içine kapanma e¤ilimi,

politik refleks körelmesi, politik kararl›l›k erezyonu

vb. “güncel kriz”in politik alandaki en önemli yan-

s›malar›d›r. Devrimci hareket giderek politik gelifl-

meleri belirleyen anlaml› bir politik etken olmaktan

ç›kar. 

Devrimci örgütlerin güçlerinde belirgin bir ör-

gütsel daralma ve da¤›lma yaflan›r. ‹lerleme ve dev-

rimci örgütlerin yükseliflleri sürecinde saflar›na ka-

t›lanlar›n önemli bir kesiminin devrimci hareketin

saflar›n› terk etmifl olmalar› çarp›c›d›r. Devrimci ör-

gütlerin kuvvetlerine hakimiyet, önderlik ve yönet-

me gücü düfler. Örgütlerin çeperinde, yer yer de

içinde dejenerasyon ve çeteleflme e¤ilimleri bafl gös-

terir. Örgütlerin saflar›nda kendi çizgisine güven-

sizlik, irade ve eylem birli¤inin sars›l›fl›, bir çeflit

ideolojik çözülmenin içten içe geliflmesine neden

olur. Demek ki güncel kriz, politik, örgütsel ve ide-

olojik/teorik bak›mdan, yani üç boyutlu olarak bir

kendini yeniden üretememe durumudur.

Kuflkusuz güncel kriz ile yap›sal kriz, bir Çin

Seddi ile bir birinden kopart›lm›fl, yal›t›lm›fl de¤il-

ler. Gerçeklikte böyle bir fley yok, Marksist analiz

de gerçe¤i asl›na uygun biçimde ayd›nlatmakla yü-

kümlü. As›l olan, her iki durumun birbiri üzerinde-

ki karfl›l›kl› etkilerini çözümlemektir. Ama yine de

her ikisinin analizini ayr› ayr› yapmak, hem müm-

kün ve hem de gereklidir. fiuraya geliyoruz, '90'la-

r›n ortalar›nda oluflan “güncel kriz” ne oldu? 

19 Aral›k zindan katliam› ve onu izleyen

2001’in devrimci hareketin güncel krizinin en flid-

detli an›na/sürecine tekabul etti¤ini saptayabiliriz.

Devrimci hareket ancak 2002/2003'ten bafllayarak

güncel krizden ç›k›fl sürecine girmifltir. Devrimci

örgütlerin genel tablosunda, örgütlerin politik ça-

l›flmalar›n›, örgütsel ve ideolojik durumlar›n› yans›-

tan gösterge ve veriler bu belirlemenin do¤rulu¤u-

nu teyit etmektedir.

Biz, Marksist Leninist komünistleri güncel ve

yap›sal krizin d›fl›nda görmüyoruz. Herfleyden önce

devrimci geliflmenin eflitsizli¤i nedeniyledir ki, gün-

cel ve yap›sal kriz çözümlemelerinin her parti ve

örgüt bak›m›ndan somut olarak, özgün biçimde ay-

r› ayr› da ele al›nmas› gerekir. Ancak bunu burada

yapmaya çal›flmak gerekli olmad›¤› gibi, do¤ru da

olmaz. Marksist leninist komünist partisi “güncel

krizi” '99/2001 sürecinde parti krizi biçiminde ya-

flam›flt›r. 2001/2002 3. Kongre sürecinde parti kri-

zini aflm›fl,  “güncel kriz”den hakikaten çelikleflerek

ç›km›flt›r.

Devrimci hareket güncel krizden ç›k›fl sürecine

girmifltir, peki “yap›sal kriz” bak›m›ndan durum

nedir? Belki de ilkin “yap›sal kriz” tan›m ve kavra-

m› üzerinde durmam›z daha do¤ru olur. Evet, “ya-

p›sal kriz” nedir?

E¤er çok genel bir flekilde söylemek gerekirse,

bugünkü devrimci yap›lar ve genel olarak sosya-

lizm iddial› örgüt ve partiler, 1960/1980 dönemin-

de oluflmufl ya da TKP örne¤inde oldu¤u gibi bu

dönem içerisinde yeniden yap›lanm›fl örgütlenme-

lerdir. Modern revizyonizmin emperyalizm önünde

diz çöküflü ve SSCB’nin da¤›lmas›, sosyalist Arna-

vutluk’un y›k›l›fl› vb. ile sosyalist iddial› örgütlen-

melerin ve devrimci yap›lar›n içerisinde olufltuklar›

tarihsel koflullar afl›lm›flt›r. En genelde “emperyalist

küreselleflme” diye tarif edilen durumun da de¤iflen

tarihsel koflullar›n oluflturucu temel bir ö¤esi oldu-

¤unu, keza yap›sal krizin koflullay›c› temel etmen-

leri aras›nda yer ald›¤›n› da eklemeliyiz. Oysa sos-

yalizm iddial› parti ve örgütler, devrimci yap›lar,

'90'larda (ve büyük ölçüde günümüzde) hala içeri-

sinde olufltuklar› eski, afl›lan tarihsel koflullarda fle-

killenen teori, program, strateji, taktik ve örgüt an-

lay›fllar›yla, politik mücadele ve önderlik zihniye-

tiyle hareket etmektedirler. Yap›sal kriz dedi¤imiz

durum tam da budur. Kimi parti ve örgütler yap›sal

krizin a¤›rl›¤› alt›nda '90'lar›n sonunda ya da

'90'larda da¤›lm›fllard›r. TKP bunun en çarp›c› ör-

ne¤idir. Oluflan yeni koflullarda varl›k hakk›n› yiti-

rip da¤›lm›flt›r. Bu, fliddetli bir ideolojik kriz biçi-

minde kendini göstermifl, derin ve tümüyle düzen

içine çekici siyasi tasfiyecilik, politik teslimiyetçilik

biçiminde dibe vurmufl, tam bir örgütsel atomizas-

yonla noktalanm›flt›r. Ama TKEP vb. ak›mlar da ya-

p›sal kriz alt›nda çökmüfllerdir. San›r›m TKP/B'yi,

eski Kurtulufl grubunu, Dev-Yol’u, TDP’yi de yap›-

sal kriz alt›nda ideolojik ve örgütsel olarak çöken

yap›lara dahil etmek yanl›fl olmaz... Burada bir so-

nuç olarak, “yap›sal krizin” teorinin krizi, “Marksiz-

min” ya da ayn› anlamda olmak üzere “Marksist te-

orinin krizi” olmad›¤›n›, böyle alg›lanamayaca¤›n›

özellikle vurgulamal›y›z. Çünkü krize konu olan te-

ori de¤il, siyasal harekettir.

Demek ki, 2005 Haziran’›nda biz onu tart›fl›r-

ken, yap›sal kriz yeni oluflmufl bir durum de¤ildir.

Esasen yap›sal kriz tart›flmas› da yeni de¤ildir zaten.

'90'lar›n bafl›nda sosyalizm iddial› parti ve örgütle-

rin, devrimci yap›lar›n içerisinde olufltuklar› tarih-

sel koflullar›n de¤iflmesiyle yap›sal kriz oluflmufltur.

Sosyalizm iddial› parti ve örgütler, keza devrimci
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yap›lar, '90’larda oluflan yeni tarihsel koflullar nede-

niyle yap›sal krizin muhatab›d›rlar. Yani hiç kimse

bu sorunun d›fl›nda de¤ildir. Tüm yap›lar, bilincin-

de olsunlar ya da olmas›nlar yap›sal krizin manye-

tik al›n› içerisindedirler. Keza, bunlara sosyalizm

iddial› parti ve örgütlerin ve devrimci yap›lar›n ya-

p›sal  krizden etkilenifllerinin, onunla iliflkileniflleri-

nin ve ona müdahalelerinin de eflit olmad›¤›n› ya da

daha do¤rusu tamamen eflitsiz oldu¤unu kuvvetle

vurgulayarak eklemeliyiz.

‹ster devrimci olsun ister reformist, ister hakika-

ten sosyalist olsun isterse sözde sosyalist, az ya da

çok sosyalizm iddial› bütün parti ve örgütler, çevre-

ler yap›sal krizin girdab› içerisindedirler. Demek ki,

her biri yap›sal krizin parças› ve konusu/nesnesi

durumundad›r. Bu durumda yap›sal kriz tarihsel

bir durumdur, tarihin at›n› ve ›fl›¤›n› aray›fl›d›r.

Ama ayn› zamanda her biri, yap›sal krizin bilincine

erebildikleri ve onu yan›tlayabildikleri ölçüde birer

öznesidirler de.

fiimdi yap›sal krizi biraz da yeniden yap›lanma

ba¤lam›nda tart›flabiliriz. Bu bak›mdan uluslararas›

komünist hareketin tarihinden ö¤renebiliriz. 

Uluslararas› komünist hareket, Komünist Mani-

festo ve Komünistler Birli¤i'nden günümüze bir çok

kez yap›sal krizler yaflam›fl ve keza yeniden yap›lan-

m›flt›r. Her bir enternasyonal, uluslararas› komünist

hareketin belirli tarihsel dönemlerdeki yap›lanma-

lar› olarak kavranabilir ve  kavranmal›d›r da. Her

bir tarihsel dönem afl›ld›¤›nda, geride kalan döne-

min yap›lar› çözülüp da¤›lmakta, y›k›lmakta, ama

ayn› zamanda bunlar›n kimileri yeni tarihsel-politik

koflullara denk düflen, dönemin ihtiyaçlar›n› yan›t-

layacak yap›lara dönüflürken, yeni yap›lar da olufl-

makta ya da do¤abilmektedir. Hatta Bolflevik Parti

örne¤inde gördü¤ümüz gibi, kimi zaman gelece¤in

yap›lar›, bir önceki dönem henüz sürüyorken, bir

önceki dönemin içerisinde oluflabilmektedir. 

“Yap›” kavram› ilk anda örgüt kavram›n› ça¤r›fl-

t›r›yor. Yeniden yap›lanma derken, salt örgütsel bir

durumdan/sorundan bahsetmiyoruz. Yeniden yap›-

lanma; “devrimci hareketin” teori, program, strate-

ji, taktik ve örgüt anlay›fl›n› yani, bütün düzeyleri-

ni kapsar, içerisinden geçmekte oldu¤u tarihsel ko-

flullar alt›nda ve bu koflullar›n devrimci ihtiyaçlar›-

n› yan›tlayacak tarzda bütün düzeylerde yap›lan-

mas›n› kapsar. Yani geneldir. Yeniden yap›lanma-

n›n salt “ulusal s›n›rlar içerisinde” ele al›nmas›, dü-

flünülmesi ve çözüm aranmas› da do¤ru olmaz.

Çünkü yap›sal kriz ve yeniden yap›lanma sorunu,

uluslararas› bir sorundur, ideolojik ve örgütsel kriz

içerisindeki “uluslararas› komünist hareketin” soru-

nudur. Bu bir dönemin devrimci önderli¤inin yap›-

land›r›lmas› sorunudur. Bir dönemin devrimci ön-

derli¤inin bir hamlede yarat›lamayaca¤› ve yap›sal

krizin sorunlar›n›n daha bafltan bütün unsurlar›n›n

belirgin olmad›¤› vb. aç›k gerçeklerdir. Kald› ki, ya-

p›sal krizin, ayn› anlamda olmak üzere, devrimci

önderli¤in yap›lanmas›n›n kimi sorunlar›n› bizzat

devrimci pratik aç›¤a ç›karacakt›r. Ancak, devrimci

önderli¤in yeniden yap›lanmas› görevinin bir teori-

pratik birli¤i sorunundan baflka bir flekilde anlafl›la-

mayaca¤›n›n en bafltan bilinmesi gerekir.

Devrimci önderli¤in yeniden yap›lanmas›n›n

geçmifl gelecek ba¤›nt›s›n›n diyalekti¤i aç›s›ndan

flunlar›n alt›n› çizmek istiyorum:

‹lkin, bu bir süreklili¤i kapsamal›d›r. Sosyaliz-

min ve sosyalizm mücadelesinin tarihsel devrimci

kazan›mlar›n ve Marksizm-Leninizmin temel dü-

flünce ve ilkelerin kararl›l›kla savunulmas›ndan

baflka bir flekilde süreklilik sa¤lanamaz. Bu bak›m-

dan Marksist teoriye ve devrimci kazan›mlar›na tas-

fiyeci-inkarc› yaklafl›mlara karfl› uyan›k olmak gere-

kir. Çünkü, süreklili¤in sa¤lanmas› devrimci görevi

sözkonusu oldu mu, tasfiyecilik ve inkarc›l›k daima

as›l tehlikedir. Biz, Lenin’in Marksist hareketin kriz

anlar›nda ilkelerin süreklili¤i için mücadeleyi birin-

ci sorun kabul eden devrimci prati¤inden ve bu

yoldaki uyar›lar›ndan esinleniyoruz. 

‹kinci olarak, kopufllar ve s›çramalar kaç›n›l-

mazd›r. Bu, devrimci yenilenme demektir. Bir yap›-

sal kriz ve onun koflulland›rd›¤› bir yeniden yap›-

lanma döneminde kopufllar gibi, devrimci s›çrama-

lar›n yaflanmas› da kaç›n›lmazd›r.

“Kopufl” ve “s›çrama”, bir diyalektik bütündür

asl›nda. “Kopup” da devrimci yeniye s›çrayama-

mak, kaba inkarc›l›k biçiminde zuhur eden bir tas-

fiyeci durumdur- bir ideolojik çözülmedir asl›nda.

“Kopufl”, en baflta bir önceki dönemin Marksizm

kavray›fl ve uygulama yetene¤inden, esasen önceki

dönemin politik önderlik anlay›fl ve zihniyetinden

kopufltur. Kuflkusuz, bunu devrimci bak›mdan an-

laml› k›lacak olan, yeni dönemin devrimci önderli-

¤inin oluflumuna ne kadar yan›t olabilece¤i ya da

olabildi¤idir. Kopuflun neleri kapsayaca¤›n›n bir

listesini yapmaya, bir reçete haz›rlamaya kalk›flmak

do¤ru ve olanakl› olmad›¤› gibi, tamamen zararl›d›r

da. Çünkü, toptanc›l›k ve reçetecilik, t›pk› ikameci-

lik gibi, bir önceki dönemin ay›rt edici özellikleri

aras›ndad›r. Tam da bu ba¤lamda doktrinerizm ve
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dogmatizm tehlikesine karfl› tetikte olman›n önemi

büyüktür. Dogmatizm, Marksizm'in dönemin so-

runlar›na uygulanarak gelifltirilmesinin önündeki

esas engeldir. Fakat yaln›zca “dönemin sorunla-

r›”yla da karfl› karfl›ya de¤iliz. Bir yandan dönemin

sorunlar› belirginleflirken, ayn› zamanda bir önceki

dönemin sarkan sorunlar› de¤iflime u¤ramakta “es-

ki yaklafl›mlar” ve “eski sorular” anlam kayb›na u¤-

ramakta, devrimci önderlik iddias›nda olanlardan

yeni sorular›n sorulmas›n› ve yeni yan›tlar›n olufltu-

rulmas›n› talep etmektedir. Burada dogmatizm için

zemin bereketlidir ve devrimci yenilenme söz ko-

nusu oldu¤unda dogmatizmin as›l tehlike oldu¤u-

nun da alt› çizilmelidir. 

Son olarak, geçmifl gelecek ba¤›nt›s› aç›s›ndan

“içerip aflma”ya özel bir anlam verebiliriz. Bir önce-

ki dönemin devrimci kazan›mlar›n›n s›kl›kla savu-

nulmas›n›n gereklili¤i kadar, dönemin devrimci ih-

tiyaçlar›n›n yan›tlanmas› için afl›lmas› da bir o ka-

dar elzemdir. O halde, içerip aflmak hem süreklili-

¤i ve hem de devrimci yenilenmeyi kapsar, sürekli-

likle devrimci yenilenmenin yeniden yap›lanma

problemine çözüm oluflturan bileflkesidir.

Bilinç ve Eylem: 20. yüzy›l sosyalizm ve sosya-
list mücadele deneyimlerinin elefltirel de¤erlendi-
rilmesine krizden ç›k›fl için özel bir anlam atfedi-
yorsunuz. Bu konuda sizin ç›kard›¤›n›z sonuçlar
nelerdir? Kendiniz ve Türkiye devrimci hareketi
aç›s›ndan bu kapsamda ne tür sonuçlar ç›kar›yor-
sunuz?

“20. yüzy›l sosyalizm ve sosyalist mücadele de-

neyimlerinin elefltirel de¤erlendirilmesine krizden

ç›k›fl için özel bir anlam atfediyor” oluflumuz, her

fleyden önce burada vurgulad›¤›m›z devrimci sü-

reklili¤in sa¤lanmas› amac›n› gütmektedir. Devrim-

ci önderlik devrimci kazan›mlara dayanmayacaksa,

neye dayanabilir ki? 20. yüzy›l devrimleri ve sosya-

list infla deneyimlerinin elefltirel analizinden ulafl›la-

cak sonuçlar (ki, bunlar yeni ya da ilk defa tart›fl›l›-

yor de¤ildir) yaln›zca tarihsel köklerimizin ayd›nla-

t›lmas›yla ilgili de¤ildir. Kuflkusuz burada ayn› za-

manda gelecektir/ gelece¤imizdir söz konusu olan.

Devrimci hareketin varoluflunun bütün düzeyleri

bak›m›ndan önemlidir.

20. yüzy›l›n deneyimlerinden ç›karsad›¤›m›z so-

nuçlar› burada vermeye kalk›flmak, özetleyerek bile

olsa çok anlaml› olmayacakt›r. Ancak bir parentez

açarak belirtmeliyiz ki, bugün içerisinde bulundu-

¤umuz yap›sal krizin kapsam ve içeri¤i, uluslarara-

s› komünist hareketin daha önce  yaflam›fl oldukla-

r›ndan çok daha yüklü bir dünya-tarihsel arka pla-

na sahiptir. Teorik, siyasal ve örgütsel bütünlü¤ü

bak›m›ndan bu arka plan›n, Ekim sosyalist devri-

minden günümüze, sosyalizmin ve sosyalizm mü-

cadelelerinin 20. yüzy›la ait deneyimini kapsayan

bir tarihsel dönemi kucaklad›¤› unutulmamal›d›r.

Haliyle kapanan dönem, sosyalizmin yenilgisiyle

sonuçlanm›fl olmas› nedeniyle geriye çekici, insan-

l›¤›n devrimci ilerleyiflinin en zengin deneyimlerini

içermesi bak›m›ndan ise ileriye itici bir çeliflkili bir-
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li¤i bar›nd›ran tarihsel-teorik bir kuvvete sahiptir.

O nedenle, bugünkü yap›sal krizin çözümü ya da

ayn› anlama gelmek üzere yeniden yap›lanman›n

kurucu çal›flmas› bak›m›ndan, iz üstünde oldukla-

r›n› iddia edenlerin ad›mlar›n› nereden atmaya bafl-

lad›klar› son derece önemli olmaktad›r. Pusulalar

nereye konmufltur? ‘Teori’nin üstüne mi?, ‘yaflam›n

yeflil a¤ac›’n›n üstüne mi? Birincisine ‘sar›lan’lar›n

bafllatt›klar›n› iddia ettikleri yürüyüflün, yeniden

yap›lanman›n ve devrimci önderlik inflas›n›n gerçek

hiçbir sorununu çözme iradesini gelifltirebilme

flanslar› yoktur. Çünkü o pusulan›n ibresi, tarihsel

bak›mdan ‘yenilgi’ d›fl›nda bir yere odaklanamaz.

Bizim, “yenilgiye yenilmek” diye tarif etti¤imiz fley-

dir bu. Pusulalar›n› ikincisine koymay› baflaranlar

için yeniden yap›lanman›n kuruculu¤unda ve dev-

rimci önderli¤inin inflas›nda tarihsel bir rol oyna-

malar›n›n önü ise aç›kt›r. Ne kadar yol alabilecekle-

ri onlar›n tutarl›klar›na, kararl›l›klar›na, iradelerine

ve yeteneklerine ba¤l› olacakt›r kuflkusuz. Ancak o

pusulan›n, sosyalizmin devrimci deneyimlerini geç-

miflten gelece¤e tafl›yacak olan bugünkü yolu iflaret-

ledi¤i kesindir. Düflünce, eylemin önünü açmak

içindir. Evet bu do¤ru. Ama düflünceye yol göste-

ren de eylemdir.    

Bilinç ve Eylem: Devrimci hareketin büyük bö-
lümü krizden ç›k›fl için "kitlelere gitme"yi ve "ey-
lem birlikleri"ni öneriyor. Y›llard›r bu öneriler
tekrar edilir, ancak her hangi bir baflar› ortada
yoktur. Bu durum neyin göstergesidir? Siz bunla-
r›n ötesinde krizden ç›k›fl için neler öneriyorsu-
nuz?

Kitlelere gitmek ve eylem birli¤i iki ayr› sorun-

dur. Kitlelerden yal›t›lm›fll›k, temsil etmek iddias›n-

da olunan iflçi ve emekçilerden kopukluk, onlara

yabanc›laflma, hatta onlara tepeden bak›fl, bürokrat,

buyurgan önderlik tarz ve anlay›fl› çok ciddi sorun-

lard›r. Kitlelere gitmek, yap›sal kriz ve güncel krizin

temel kesiflme momentlerinden birisidir. Kitlelere

gitmek sorunu hiç bir flekilde hafife al›namaz. Her

durumda gerçek bir devrimci önderlik iddias›, kit-

lelere gitmeyi kesin kes içermelidir. fiunu tam bir

güvenle vurgulayabiliriz; kitlelere gitmek, “kitlesini

aramak”, devrimci önderlik iddias›n›n tutarl›l›k ve

inand›r›c›l›¤›n›n temel bir ölçütü ve bir denek tafl›-

d›r. Demek ki, kitlelere gitmek sözkonusu oldu

mu, gerçek bir sorunla karfl› karfl›yay›z. Ve tabii ki,

kitlelere gitme sorunu ayn› zamanda hem yap›sal ve

hem de güncel krize müdahalenin temel bir boyu-

tudur. Devrimci önderli¤in yap›lan›fl› sorununun

bir aya¤› burada çözülecektir.

Eylem birli¤i, kitlelere gitmekten daha farkl› bir

sorun ve durumdur. “Eylem birli¤i”, mücadelenin

gerçek seyrinden, kap›flan kuvvetlerin karfl›l›kl› du-

rumundan, eylem birli¤inin özneleri olan taraflar›n

kuvvetlerinin durumundan vb. ayr› düflünülemez.

Devrimci yap›lar aras›nda ortak çal›flmaya ve iflbir-

li¤ine, eylem birli¤ine her zaman bir anlam biçilebi-

lir. Ama devrimci iflbirliklerinin, eylem birliklerinin

her bir durumda nas›l bir rol oynayabilece¤i somut

bir sorundur ve muhakkak somut koflullar içerisin-

de de¤erlendirilmelidir. Eylem birliklerini ‘her der-

de deva’ limon gibi, aspirin gibi gören yaklafl›mlar

kuflkusuz yüzeysel, üstün körü ve apolitiktir. Dev-

rimci eylem birlikleri politik gerçekçilik ve kitlelere

gitme zemininde taraflar›n kuvvet seferberli¤ine da-

yand›¤›  ölçüde güncel krizin afl›lmas›nda pozitif bir

rol oynayabilir.

Bilinç ve Eylem: Türkiye devrimci hareketinde
çok görülmeyen baflar›l› bir birlik gerçeklefltirdi-
niz. Komünist hareketin birli¤i,  sorunu çözülmüfl
müdür? Çözülmemiflse bu konuda görüfl ve öneri-
leriniz nelerdir?

Yukar›da iflaret etti¤imiz gibi, '90’lar›n bafl›nda

sosyalizm iddial› parti ve örgütlerin, devrimci yap›-

lar›n içerisinde olufltuklar› tarihsel koflullar›n de¤ifl-

mesiyle yap›sal kriz oluflmufltur. Bir tarihsel efli¤i

saptad›¤›m›za göre art›k, bu  eflikten sonra yeniden

yap›lanma sorununa konu olan yap›lar›n her birin-

de, tamam›nda ya da karfl›l›kl› iliflkilere girenler

aras›ndaki iliflkilerde meydana gelen her yeni duru-

mun, her de¤iflimin, da¤›lma ya da birleflmenin, ge-

rileme ya da ilerlemenin ayn› zamanda yeniden ya-

p›lanma nesnelli¤i ile iliflkisi bak›m›ndan ele al›n-

mas› ve bu ba¤lam içinde de çözümlenmesi, neyi

ifade etti¤inin de¤erlendirilmesi, ayd›nlat›lmas› ge-

rekir. Yeniden yap›lanma tarihsel momentinden

sonraki zaman içerisinde yaflanm›fl olan iki büyük

birlik deneyiminin yeniden yap›lanma sorunsal› ba-

k›m›ndan neyi ifade etti¤i üzerinde durulmal›d›r.

Bilindi¤i gibi 1990’l› y›llarda biri MLKP’ye, di¤e-

ri de ÖDP’ye –2002’de bölünen ÖDP- aç›lan iki bü-

yük birlik* deneyimi yaflanm›flt›r. Her ikisi de “sol

hareket”in tarihinde iz  b›rakm›flt›r. Her iki dene-

yim, gerek nesnel olarak bar›nd›rd›klar› içsel e¤ilim

ve gerekse de flu ya da bu ölçüde öznel bak›mdan

yeniden yap›lanma ile iliflkilidir, ba¤›nt›l›d›r.

‹lkin bu iki birlik deneyiminin, hem nesnel ve

hem de öznel olarak dünden bir kopuflu, “sol hare-

ket”in tarihsel geliflim çizgisinden bir ayr›l›fl›, yeni
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yol aray›fllar›n› içeriyor ol-

duklar› içindir ki, her iki bir-

lik deneyiminin de esasen ay-

n› dönemde -neredeyse eflza-

manl› biçimde- yeniden yap›-

lanma sorunsal›n› ayr› ayr›

yan›tlama yönelimleri oldu¤u

gerçekli¤inin alt›n›n kal›nca

çizilmesi gerekir. Bu iki dene-

yim, tarihsel yeniden yap›lan-

ma ihtiyac›na verilmifl iki ay-

r› yan›tt›r. ‹lgi duyanlar için,

MLKP deneyiminin Varyos

Yay›nlar› taraf›ndan yay›mla-

nan “Kitlesini Arayan Par-

ti”/Tuncay Kayac› adl› çal›fl-

mada bütün yönleriyle ince-

lendi¤ini hat›rlatmak isteriz.

Bilinç ve Eylem: Özsel
bak›mdan MLKP deneyimi
nedir, ÖDP deneyimi nedir?

ÖDP deneyimi, yeniden

yap›lanma ihtiyac›na verilmifl

tasfiyeci bir yan›tt›r. Çünkü

bir önceki dönemin devrimci kazan›mlar›n›n özsel

bak›mdan reddini içermektedir. Keza, gelecek yö-

nelimi sözkonusu oldu¤unda, esasen yeni dönemin

her hangi bir sorununu devrimci biçimde yan›tlama

iddia ve yönelimine sahip de¤ildir. Kapitalist düzen

içerisinde, onun düzen içi muhalefeti olarak bir yer

arama, onunla bar›fl içerisinde birlikte yaflama giri-

flimidir. Böyle oldu¤u içindir ki; yasalc›d›r, refor-

misttir. Marksizm'in ve uluslararas› komünist hare-

ketin devrimci kazan›mlar›n›n ve tabi teorik biriki-

minin de bütünsel, genel reddi yönelimini içsel ola-

rak bar›nd›rmaktad›r.  

Tekelci güçler taraf›ndan sol için adres gösteril-

mesine karfl›n “bir birlik deneyimi” olarak da, yeni-

den yap›lanmay› yan›tlama giriflimi olarak da tut-

mam›fl, baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›r. Çünkü, do¤a-

s› gere¤i “yap›sal kriz” devrimci bir durumdur! Tas-

fiyeci ve reformist bir durufl, ona tarihsel bir yan›t

olamaz, böyle bir çizgi olsa olsa kriz çöplü¤ünden

nemalanabilir ancak.

MLKP deneyimi ise yeniden yap›lanma ihtiyac›-

na verilmifl devrimci bir yan›tt›r. Çünkü MLKP de-

neyimi bir önceki dönemin, yani genel olarak 20.

yüzy›l sosyalizminin devrimci kazan›mlar›na ve fa-

kat özel olarak da 20. yüzy›l›n hemen bütün ikinci

yar›s›na yay›lan modern revizyonizmle mücadele-

nin devrimci kazan›mlar›na

sars›lmaz ba¤l›l›k temeline

yükselir. O ille de proletarya

diktatörlü¤ü, ille de sosya-

lizm, bar›fl içerisinde birlikte

yaflama de¤il, sonuna kadar

s›n›f mücadelesi, fliddete da-

yanan devrim der vb... Keza

bu deneyim ayn› zamanda '80

darbesinin koflullad›¤› tasfiye-

cilikle mücadelenin birikimi-

ne dayan›r. ‹llegal temelin ko-

runmas›, silahl› mücadele,

ayaklanma... Bunlar›n afl›lan

döneme, eskiye ait oldu¤u iti-

raz› getirilebilir tabi. Do¤ru,

bir önceki “döneme” aittir,

ama o dönemin devrimci ka-

zan›mlar›d›r ve bu kazan›m-

lar oluflum halindeki MLKP

gerçekli¤i içerisinde dogma-

tik kireçlenmenin de¤il, dev-

rimci yenilenme içerisinde

süreklili¤in dayanaklar› ve

çizgileri olarak devrimci rolünü oynar.

MLKP'nin kurucu akl›, henüz geliflmemifl de ol-

sa yeni döneme iliflkin yaklafl›mlara sahiptir. Bu ba-

k›mdan MLKP’nin yaflamakta oldu¤u birlik deneyi-

mini daha bafltan uluslararas› komünist harekette

yar›m yüzy›ld›r süregelen bölünme-parçalanma e¤i-

limine karfl› bir yan›t, bu e¤ilimi tersine çevirme gi-

riflimi olarak görmesi, gerçekten kendi durumunun

ve rolünün bilincinde olman›n çarp›c› bir yans›ma-

s›d›r. Burada MLKP’nin içerisinden köklendi¤i dö-

neme, kendi geçmifline getirdi¤i itiraz, elefltiri ve o

dönemin mezhepçi parçalanma zihniyetinden ko-

pufl kadar, gelecek yönelimi de belirgindir... Kald›

ki daha kurulufl aflamas›nda MLKP, henüz geliflme-

mifl, ifllenmemifl olarak yeniden yap›lanma kavra-

m›na da sahiptir.

MLKP’yi vareden, MLKP’de cisimleflen birlik de-

neyiminin baflar›s›n› mayalayan ve güvenceleyen

birlik devrimi gerçekli¤i, MLKP’nin yeni tarih dö-

nemine giriflini, yeniden yap›lanma ihtiyac›na veril-

mifl bafllang›ç halinde bir yan›t yapar. MLKP’ye da-

ir yap›lan eskiye ait bir yap› oldu¤u varsay›m› ya da

analizi, tamamen gerçek d›fl›d›r, onun hiç anlafl›l-

mad›¤› anlam›na gelir. Yeniden yap›land›rmay› ta-

rihsel bir ihtiyaç olarak dayatan yeni tarihsel koflul-

lar alt›nda oluflmufl yeni bir yap›d›r MLKP. Kuflku-
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Güncel krizin afl›lmas› çizgisi,
yap›sal krize müdahale

olanaklar›n› biriktirirken, yap›sal
krizin afl›lmas› yönündeki dikkate

de¤er her ilerleme, sa¤lad›¤›
aç›l›mla güncel devrimci prati¤in
önünü açmaktad›r. Di¤er yandan,

yap›sal kriz, “eski” yap›lar
üzerinde tasfiyeci/çözücü ya da

reaksiyoner tutucu, dogmatik,
tafllaflt›r›c› etkilere, tepkilere neden

olabilmektedir. Çifte kriz
koflullar›nda güncel krizin çözüm-
süzlü¤ü, süre¤enleflmesi durumu

ise tarihsel varl›k hakk›n›n
kazan›lmas›, elde edilmesi iddias›

flurada kals›n, ortaya dolays›z
biçimde bir varl›k yokluk sorununu

ç›kartmakta ve yaflatmaktad›r.



suz devrimci bir süreklili¤i ifade eden yanlar d›fl›n-

da eskiye ait oldu¤u iddia edilebilecek, bu minval-

de tart›fl›labilir yanlar› da olabilir ya da vard›r. Fa-

kat eskiye ait fleyler onda asla eski halleriyle de¤il,

de¤iflmifl olarak vard›r. Eskiye ait olanlar yeni ko-

flullara uyum sa¤lamaya çal›fl›p dönüflmekte, dönü-

flerek tarihten yaflama hakk› elde etmeye çal›flmak-

ta ya da devrimci akl›n sorgulamas›na konu olmak-

tad›r.

Birlik mücadelesi, bir zihniyet yenilenmesinin

girifli, kalk›fl noktas› olur, MLKP gerçekli¤inde.

'89/'94 birlik mücadelesi ve onun amac›na ulaflma-

s› anlam›na gelen Birlik Kongresi’ni izleyen 1995 si-

yasal prati¤i içinde çiçeklenen Birlik Devrimi,

MLKP önceli örgütleri yaln›zca örgütsel bak›mdan

atomize edip, örgütsel bak›mdan yeniden yap›lan-

d›rmaz. Ayn› zamanda ve daha da önemlisi, Birlik

Devrimi, “devrimci hareketin” bir önceki döneme

ait politik önderlik anlay›fl›n› ve politik mücadele

tarz›n›-politika zihniyetini parçalay›p y›kar, ondan

“kopar”. “Devrimci kendili¤indencilik”, MLKP’nin

devrimci akl›n›n ve devrimci eyleminin atefline tu-

tulur. “Devrimci kendili¤indencili¤in” karfl›s›na ko-

nan devrimci iradedir, devrimin bilinçli iradi tarzda

örgütlenmesidir.

Birlik mücadelesi ve birlik devrimi, MLKP ön-

cellerinin Marksizm kavray›fl› ve uygulama yetene-

¤inin afl›lmas›n› mayalam›flt›r. MLKP, ilkin kendi

öncellerinin özgülünde, akabinde “devrimci hare-

ket” genelinde ve en nihayetinde bir önceki dönem

için Marksizm'in kavran›fl›n› ve uygulama yetene¤i-

ni sorgulam›fl, bu zeminde kendi Marksizm kavra-

y›fl›n› ve uygulama yetene¤ini yap›land›rma hatt›n-

da yürümüfltür.

MLKP yeni tarihsel koflullar alt›nda devrimci te-

ori ve program›n yaflamsal sorunlar›na yan›tlar

oluflturmaktad›r. En baflta, Kürt ulusal sorunu kar-

fl›s›nda gelifltirdi¤i/gelifltirmekte oldu¤u teorik/pra-

tik yaklafl›m belirtilmelidir. Günümüz koflullar› al-

t›nda dünya analizlerinden bölgesel devrim olanak-

lar›n›n artt›¤› devrimci ç›karsamas› ve “bölgesel fe-

derasyonlar” oluflturmay› program›na koymas›,

devrimci teori ve program bak›m›ndan oldu¤u gibi,

ayn› zamanda devrimci strateji bak›m›ndan da

önemli bir aç›l›md›r. Keza, devrimin emperyalist

zincirin zay›f halkalar›ndan k›r›lmas›yla gerçeklefle-

bilece¤i görüflüne ba¤l› kal›rken ve keza 20. yüzy›l

sosyalizm deneyimlerinin do¤rulad›¤›, tek ülkede

sosyalizmin kurulabilirli¤i görüflüne ve gerçe¤ine

ba¤l›l›¤›n› korurken, dünya devrimi vurgusunu öne

ç›kartmas› da oldukça anlaml›d›r. Aç›k gizli, yasal

yasad›fl›, bar›flç› olmayan mücadele biçimlerini kul-

lanma prati¤i de, yeniden yap›lanman›n baz› sorun-

lar›n› belirginlefltirebilecek yönelimler tafl›makta-

d›r. 

“Devrimci hareket” içerisinde bugün MLKP d›-

fl›nda, dostu da düflman› da flafl›rtan bir baflka dev-

rimci yap› var m›d›r? sorusunu olumlu biçimde ya-

n›tlamak hakikaten çok zordur! 

Nesnelli¤ini koruyan her gözlemci, MLKP’nin

yeniden yap›lanman›n sorunlar›n› belirginlefltirme-

ye çal›flt›¤›n› ve bunlar›n devrimci yan›tlar›n› teori

pratik bütünselli¤inde aramakta oldu¤unu kolay-

l›kla tespit edebilir. MLKP deneyimi, yeniden yap›-

lanma sorununun geliflen bir devrimci ve Marksist

yan›t›d›r. Tamamlanm›fl, olmufl bitmifl bir yan›t› de-

¤il, oluflum halinde bir yan›tt›r. MLKP, yeni döne-

me, Türkiye ve Kuzey  Kürdistan devrimci ve sos-

yalist hareketinin en ileri giriflidir, yeniden yap›lan-

ma yolundaki en ileri devrimci hamlesidir. Bütün

bunlar nedeniyledir ki, MLKP, devrimci ve sosyalist

hareketin rönesans›d›r.

MLKP’nin devrimci harekette öne ç›k›fl›, di¤er

devrimci yap›lardan daha enerjik ve yarat›c› oluflu

nas›l aç›klanabilir? Kimileri bu durumun her an so-

na erebilecek bir durum, bir tesadüf oldu¤unu dü-

flünme e¤iliminde görünüyorlar. Olabilir, herkes is-

tedi¤i gibi düflünmekte özgür... MLKP’nin “üstün

yani”/fark›, her fleyden önce güncel krize ve yap›sal

krize müdahalesinin üst üste binmesi ve iç içe geç-

mifl olmas›ndad›r. Güncel krizi/parti krizini anla-

ma, çözümleme ve aflma, güç ve yetene¤i ile yap›sal

krizi anlama ve yan›tlama güç ve yetene¤inin pozi-

tif buluflmas› hem büyük bir enerji ve hem de bü-

yük bir esneklik ve yarat›c›l›k aç›¤a ç›kartmaktad›r. 

Güncel krizin afl›lmas› çizgisi, yap›sal krize mü-

dahale olanaklar›n› biriktirirken, yap›sal krizin afl›l-

mas› yönündeki dikkate de¤er her ilerleme, sa¤lad›-

¤› aç›l›mla güncel devrimci prati¤in önünü açmak-

tad›r. Di¤er yandan, yap›sal kriz, “eski” yap›lar üze-

rinde tasfiyeci/çözücü ya da reaksiyoner tutucu,

dogmatik, tafllaflt›r›c› etkilere, tepkilere neden ola-

bilmektedir. Çifte kriz koflullar›nda güncel krizin

çözümsüzlü¤ü, süre¤enleflmesi durumu ise tarihsel

varl›k hakk›n›n kazan›lmas›, elde edilmesi iddias›

flurada kals›n, ortaya dolays›z biçimde bir varl›k

yokluk sorununu ç›kartmakta ve yaflatmaktad›r.  

“Devrimci hareketin” “güncel krizi” ve “yap›sal

krizi”nin karfl›l›kl› etkileri nelerdir? Yap›sal kriz

gerçekli¤i, güncel krizi önemsiz k›lar m›? Genel ola-
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rak devrimci parti ve örgütler, devrimci hareketin

içerisinde bulundu¤u yap›sal krizi anlamaktan ve

hatta kabullenmekten uzak görünüyorlar. Yap›sal

krizin bu bilincinde olmama durumu, kuflkusuz

yap›sal krize kendili¤indenci bir tarzda müdahale-

yi/bilinçli olmayan bir müdahaleyi kaps›yor, koflul-

land›r›yor. Tarihin yeni koflullar›n›n ve devrimci

hareketin diyalektik materyalist analizinin yap›la-

may›fl› kuflkusuz sosyalizm, Marksizm iddial› yap›-

lar›n Marksizm'le iliflkileniflleri, Marksizm kavray›fl-

lar› ve uygulama yetenekleri konusunda bir fikir

vermektedir. 

Yap›sal kriz, bütün sosyalizm iddial› parti ve ör-

gütleri ve devrimci yap›lar› tarihin s›nav›na sokmufl

bulunuyor. Yap›sal kriz karfl›s›nda her bir yap› –va-

rolufl formunun ne olaca¤›ndan ayr› olarak- tarihsel

varl›k hakk›n› elde etmek gibi bir s›navla karfl› kar-

fl›yad›r.

Güncel kriz bir kendini üretememe durumu

ise, yap›sal krizin de yukar›da tarif edildi¤i flekilde

bir tarihsel olarak kendini yeniden üretme/ürete-

meme durumu oldu¤u söylenebilir. Haliyle sürecin

bu ikili karakterinin kimi gruplar bak›m›ndan bir

varl›k yokluk sorunu yarataca¤›n›/yaratt›¤›n› gör-

mek gerekiyor. Evet, devrimci hareket krizden ç›-

k›fl yolunda ilerliyor, ama bu ayn› zamanda kimi

gruplar›n varl›k haklar›n› kaybetmeleri durumunu

daha da çok belirginlefltiren bir süreç olarak yafla-

n›yor. Niçin varl›k hakk› kayb› oluyor? Bu, bir ön-

ceki dönemin koflullar› ve flekillenifli içinde kendi

varl›¤›n› devam ettirebilmenin dayana¤› olan so-

mut olanaklar›n, devrim ve sosyalizm mücadelesi-

nin tarihsel bak›mdan köklü de¤iflimlerle oluflan

yeni koflullar› taraf›ndan önemli ölçüde bofla ç›ka-

r›lm›fl olmas›yla ilgilidir. Demek ki, tarihsel varl›k

hakk› yeniden kazan›lmal›d›r. Öyleyse, önce ya-

man bir soru: Ben gerekli miyim? Bu soruyu tutar-

l› materyalist zeminde yan›tlama cesaretini yükle-

nen her kolektif özne, varl›¤›n› devrimci temelde

yenileyen, dönüflüme u¤ratan ve gelifltiren, süreci

de örgütleyip yönetebilme f›rsat›n› yakalayabile-

cektir. Tarihsel varl›k hakk›n›n bu soruya olumlu

yan›t verenler bak›m›ndan- iflçi s›n›f› ve ezilen kit-

leler için de gerekli hale gelme d›fl›nda bir pratik-

somut bir ölçütü yoktur. Devrimci hareketin kriz-

den ç›k›fl yolunun da baflka bir anlam› yoktur çün-

kü. Sorudan kaçanlar›n/kaç›nanlar›n ‘varl›¤›’, tari-

hin ihmal edilebilir ölçe¤i taraf›ndan bir kenara

koyulacakt›r zaten.   

Demek ki, güncel kriz ve yap›sal kriz, “devrimci

hareketin” varoluflunun iki ayr› durumu ve görün-

güsüdür. Bir biri ile diyalektik iliflkiler içerisinde-

dir, ama her birinin nedenleri ve koflullar› farkl›l›k-

lar göstermektedir. Kriz ba¤lamlar›ndan genel ola-

rak birinin di¤erine  üstün oldu¤u ya da di¤erinin

önemsiz oldu¤u iddia edilemez.

Yap›sal kriz ve yeniden yap›lanma döneminin

do¤as› gere¤i gündeme soktu¤u sorunlardan biri de

komünistlerin birli¤inin sa¤lanmas› meselesidir.

Devrimci hareketin krizden ç›k›fl yönündeki pratik

ilerleyifl hamlelerinin ve sürecinin, sorunun çözü-

münün potansiyel olanaklar›n› güçlendirece¤i de

söylenebilir. Bu anlamda, Maksist Leninist komü-

nistlerin sürecin olgunlaflmas› do¤rultusundaki

mevcut çabalar›n›n önemi kendili¤inden anlafl›l›r.

Ancak komünistlerin birli¤i meselesi, bugünkü ko-

flullar alt›nda pratik-siyasal bir sorun olarak mevcut

de¤ildir. Örne¤in flu flu komünist örgüt ya da parti-

ler aras›nda birlik sorunu olarak tarif edilmifl bir

durum yoktur. ■
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Yasalar, s›n›f mücadelesi ile flekillenen, s›n›flar

aras› güç dengelerinin bir üst yap› kurumu olarak

hukuksal zemindeki yans›malar›d›r. Bugün iflçi s›-

n›f› ve emekçi halk›n s›n›f mücadelesinde kan kay-

b› sürüyor; sosyo-ekonomik, sosyo-politik kurum

ve araçlar› etkisini kaybediyor, kazan›lm›fl haklar›

birer birer tekrar gasp ediliyor. ‹flçi-iflsiz, köylü,

yoksul emekçi tüm halk›n içinde bulundu¤u koflul-

lardan yararlanmak isteyen egemen s›n›flar, bir

yandan kendi içindeki hegemonya mücadelesi çer-

çevesinde toplumu maniple ediyor, kah zina tart›fl-

malar›yla, kah bas›na getirilen hapis cezalar› ile dik-

katleri yasalar›n faflist-gerici, bask›c› içeri¤inden ka-

ç›r›yorlar. Yapay gündemlerle kitleleri oyal›yor, iflçi

ve emekçileri yer yer kendi politikalar›na yedekle-

meyi de baflar›yorlar.

Söz konusu yasalar›n haz›rlanmas›nda güçlü bir

devrimci muhalefetin olmay›fl›, toplumsal muhale-

fet güçlerinin büyük oranda izleyici pozisyonunda

kalmalar›, egemen s›n›flar›n en büyük avantaj› ol-

mufltur. Her fleye karfl›n baflta devrimci-yurtsever

kesimler olmak üzere ilerici demokrat toplumsal

muhalefetin mücadelesine de tan›k oldu bu süreç.

Önemli baz› maddelerin geri çekilmesi ve de¤ifltiril-

mesi de bu koflullarda ancak mümkün olmufltur.

TCK, CMK ve C‹K olarak bu temel yasalar›n

haz›rlanmas›, egemen s›n›flar›n uluslararas› ser-

mayeye entegrasyon süreci ile de do¤rudan ba¤-

lant›l›d›r. TC’nin AB ile yürütmekte oldu¤u AB’ye

girifl tart›flmalar› devletin kendini yeniden yap›-
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land›rmada temel ihtiyaçlar›n›n yan›nda, AB ile

uyumu da gözetti¤i aç›kça ifade edilmekteydi. Zi-

ra her üç yasan›n henüz taslak halindeyken AB ko-

misyonunun denetiminden geçmesi, AB’nin mü-

dahale etti¤i maddelerin onlar›n isteklerine göre

de¤ifltirildi¤i göz önüne al›n›rsa, Türk Devletinin

21. yüzy›la baflta AB emperyalizmi olmak üzere

uluslararas› sermaye ile uyumlu/entegre bir halde

girmek istedi¤i de görülür.

C‹K olarak üzerinde çal›flt›¤›m›z yasan›n F Tip-

lerinde odaklanan uygulama sahas›n›n proje ve fi-

nans sahiplerinin de AB oldu¤u düflünüldü¤ünde,

yasan›n AB perspektifleriyle uyumlu ve onlar›n gö-

rüfl aç›lar›n› dikkate alarak haz›rland›¤› da bir o ka-

dar aç›kt›r. Dolay›s›yla C‹K hakk›nda ileri sürece¤i-

miz elefltirilerin bir muhatab›n›n da AB emperya-

listleri olaca¤›, yasan›n geri çekilmesi ve yeniden

düzenlenmesi taleplerimizin ayn› zamanda TC-AB

iliflkilerinin de sorgulanmas›n› gerektirdi¤i; TCK,

CMK ve C‹K merkezli yürütülecek mücadelenin

antiemperyalist mücadelenin de bir parças› olarak

ele al›nmas›n› gerektirdi¤i ve siyasal özgürlüklerle

antiemperyalist mücadelenin iç içe geçiyor oldu¤u

gerçe¤inin fark›nda ve bilincinde olarak yürütece¤i-

miz mücadeleyi ikili karakteriyle birlikte sürdür-

mek zorunda oldu¤umuz, her türlü tart›flman›n

ötesindedir.

***

Sonunda söyleyece¤imizi bafl›nda söyleyerek

bafllayal›m çal›flmam›za; elimizdeki C‹K, evrensel

hukuk ilkelerine ve kanunilik ilkesine ayk›r›, temel

insan haklar›n› gözetmeyen, ürkütücü boyutta an-

tidemokratik yapt›r›m tehditleriyle dolu, suça ve

suçluya göre farkl› infaz öngören ayr›mc›, izolasyo-

nu/ tecridi yasal hale getiren, otoriter-militarist bir

yasad›r. 

Yasan›n tek tek maddelerinde ve bütününde so-

mutlanan zihniyeti gördü¤ümüzde, amac›n insan-

l›k d›fl› uygulamalar›n her türlü eziyet ve iflkencenin

tecrit izolasyonla sessizce zamana yay›lm›fl öldür-

menin, ‘yüksek güvenlik’ ad› alt›nda uygulanmas›

oldu¤u anlafl›l›yor. Hükümlünün piflman edilmesi,

iflledi¤i “suç”un diyeti olarak kiflili¤inin, kimli¤inin,

onurunun yok edilmesi; insanl›¤›ndan soyundurul-

mas›, kendine güvensiz, zavall›, ruhsal ve fiziksel

olarak sakatlanm›fl, apolitik, asosyal “bireyler” ola-

rak toplum içinde yaflayamaz “hastalar haline geti-

rilmesi ile sonuçlanacak bir “yasal” süreç amaçlan-

maktad›r. 

TC’de yasa koyucu olarak kabul edilen TBMM

ve ba¤l› komisyonlar›n gerçekte dikte komisyonlar›

oldu¤u, yasa çal›flmalar› aflamas›nda da görüldü. ‹k-

tidar› elinde tutan asli güçlerin do¤rudan denetimi,

talimat› ve yönlendirmesi alt›nda haz›rland› söz ko-

nusu yasalar. Ordu bürokrasisi, üst yarg› bürokra-

sisi, d›fliflleri ve içifllerinde kilit noktalarda görev ya-

pan bürokratlar, askeri istihbarat, M‹T ve emniyet

istihbarat› yasan›n yap›l›fl sürecine do¤rudan mü-

dahale etmifl, damgalar›n› vurmufllard›r. (Örne¤in;

Alt komisyonda Ali Suat Ertosun, Yarg›tay ad›na

kat›l›yordu.)

C‹K, 19 Aral›k 2000’de ülke genelinde cezaevle-

rine düzenlenen kanl› katliam operasyonuyla aç›l›fl›

yap›lan F Tipi cezaevlerinde befl y›ld›r uygulanmak-

ta olan fiili infaz rejiminin, eksiksiz yasa haline ge-

tirilmifl halidir. F Tiplerinin yasad›fl›-gizli yönetme-

li¤i olan “mast›r plan”›n genelkurmay taraf›ndan

haz›rland›¤› zaten biliniyordu. C‹K, mast›r plan›n

yasal halidir.

Yeni Ceza ‹nfaz Kanunu’nun içerik ve kapsam›

incelendi¤inde, siyasi tutsaklar›n befl y›ld›r F Tiple-

rinde tutulmalar›n›n, uygulanan infaz rejiminin ve

maruz kald›klar› her türlü antidemokratik uygula-

man›n keyfi ve yasad›fl› oldu¤undaki savlar› ve ›srar-

lar›n›n do¤ru oldu¤u da kan›tlanmaktad›r. Adalet

Bakanl›¤›’n›n befl y›ldan beri “denedi¤i” infaz siste-

mi, flimdi 5275 nolu kanun olarak yasalaflt›r›lm›flt›r.

HHeerr  ddüüzzeeyyddee  tteeccrriitt  vvee  iizzoollaassyyoonn

Madde 9. (1) “Yüksek güvenlikli kapal› ceza in-

faz kurumlar›... oda ve koridor kap›lar› sürekli ka-

pal› tutulan, ancak mevzuat›n belirtti¤i hallerde ay-

n› oda d›fl›ndaki hükümlüler aras›nda ve d›fl çevre

ile temaslar›n geçerli oldu¤u s›k› güvenlik rejimine

tabi hükümlülerin bir veya üç kiflilik odalarda ba-

r›nd›r›ld›klar› tesislerdir.”

Madde 58. (1) “Hükümlülerin kuruma veya bafl-

ka bir yere götürülüp getirilmesi s›ras›nda, halkla

bir araya gelmelerine ve baflkalar› taraf›ndan görül-

melerine engel olacak tedbirler al›n›r.”

Madde 59. (3) “Avukatlar, vekaletnameleri olsa

da ayn› anda birden fazla hükümlü ile görüflme ya-

pamazlar.”

Madde 63. (1) “Tehlikeli hali bulunan hükümlü

bir veya üç kiflilik odalarda, ... bar›nd›r›l›r.”

Madde 87. (2) “Aç›k havada çal›flmayan veya ka-

pal› ceza infaz kurumlar›nda bulunan hükümlüye,

hava koflullar› elverdi¤i ölçüde, günde en az bir sa-

at aç›k havada gezinme olana¤› verilir. Bu süre içe-

risinde bireysel spor da yapabilir.”
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Madde 25. (1) “A¤›rlaflt›-

r›lm›fl müebbet hapis cezas›-

n›n infaz› rejimine ait esaslar:

a) Hükümlü tek kiflilik

odada bar›nd›r›l›r.

b), c), d)....

e) Hükümlü, kurum idare

kurulunun uygun gördü¤ü

hallerde ve on befl günde bir

kez olmak üzere (f) bendinde

gösterilen kiflilere, süresi on

dakikay› geçmemek üzere te-

lefon edebilir. 

f) Hükümlüyü; efli, altsoy

ve üstsoy, kardeflleri ve vasisi,

belirlenen gün, saat ve koflul-

lar içerisinde on befl günlük aral›klarla ve günde bir

saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.”

Yukar›daki maddelerle genel hükümler biçi-

minde yasalaflt›r›lan tecridin genelge ve yönetme-

liklerle fiili uygulamada ne düzeye getirildi¤ini s›ra-

layal›m: Revir, aç›k ve kapal› ziyaret görüflü, avukat

görüflü, koli alma, cezaevi idaresi ile herhangi bir

sorun nedeniyle görüflme, berber ve di¤er neden-

lerle hücreden ç›k›ld›¤›nda gerek mekanlarda ge-

rekse koridor boyunca bir baflka hükümlü ya da tu-

tukluyla kar›fllaflma, selamlaflma, görüflme yap›la-

maz. Cezaevi d›fl›nda hastane, mahkeme, adliye,

baflka bir cezaevine sevk durumunda da ayn› koflul-

lar geçerlidir. Üstelik ring içinde de araç hücrelere

bölünmüfl, tutuklu ve/veya hükümlüler ring içinde-

ki hücrelerde ayr› ayr› tutulmaktad›rlar.

Kapal› görüfllerde ayn› hücrede kalan tutuklu ve

veya hükümlülerin birbirlerinin aileleriyle konufl-

mas› engellenmektedir. Hücrelerde birlikte foto¤raf

çektirilmemekte, aç›k görüfllerde de ayn› yasak sür-

mekte, ayr›ca di¤er ailelerle birlikte foto¤raf çekil-

mek de mümkün olmamaktad›r. 

Toplu olarak kart ya da mektup yollama, ihtiya-

c› olana kendi hesab›ndan para aktarma ya da kan-

tinden sat›n al›p iletme, ayn› davada yarg›lananlar›n

yan yana gelip ortak savunma haz›rlama ya da sa-

vunma notlar›na birbirlerine ulaflt›rmalar› vb., vs.

kat› biçimde engellenmektedir. Çat›lar›n üzerinden

afl›rmak üzere notlaflmak, haberleflmek disiplin ce-

zas› ve yapt›r›m konusu olmaktad›r.

Gelinen aflamada F Tiplerinin temel sorunu, fiili

uygulanan C‹K ile yasal hale getirilen tecrit sorunu-

dur. Tecrit ve yaln›zlaflt›rma amac› yasada özel bir

bölüm halinde de düzenlenmifltir. F Tipi karfl›t›

mücadele, tecrit karfl›t› müca-

dele biçiminde somutlan-

makta ve tecride odaklan-

maktad›r. Y›k›c› sonuçlar›yla

tecritten amaçlanan›n ne ol-

du¤u somut örnek ve olgular-

la apaç›k ortadad›r. Hiçbir

koflulda tecrit kabul edilebilir

de¤ildir.

ÇÇiiffttee  iinnffaazz  rreejjiimmii::  
‹‹nnffaazzddaa  aayyrr››mmcc››ll››kk

C‹K, ceza veya tedbire da-

yanarak yap›lan suçlama ya

da mahkeme karar›n›n türü-

ne-niteli¤ine  göre ayr›mc›l›¤a

dayanmaktad›r. Suç tipine dayanan bu ayr›mc›l›k,

farkl› infaz rejimine kadar götürülmüfl ve birkaç in-

faz rejimi uygulamas›n› bafllatm›flt›r. Yasa, çeflitli

suç türleri saptamakta ve her birine ayr› infaz reji-

mi uygulamas› öngörmektedir. Bu, aç›kça infazda

eflitlik ilkesine ayk›r›d›r. Ayn› türden, ayn› süreli

cezalar›n infaz›nda da ayr›mc›l›¤a gidip, birini daha

a¤›r koflullarda infaz edebilmektedir. Cezalar›n in-

faz›nda iflletilen oranlar da farkl›l›k gösteriyor. Bir

suç tipinde cezan›n 2/3’ünü tamamlad›¤›nda koflul-

la sal›verilmeden yararlanabiliyorken, di¤er bir suç

tipinde verilen süreli cezan›n 3/4’ünü tamamlamak

gerekiyor. Çarp›c› bir örnek olan “a¤›rlaflt›r›lm›fl

müebbet hapis” cezas›na çarpt›r›lan hükümlülerin

suç tipine göre ayr›mc›l›k yap›larak, üç farkl› infaz

uygulamas› getiriliyor.

Yasan›n ikinci bölüm Temel ‹lkeler bafll›¤› alt›n-

da, infazda temel ilke aç›klan›yor: 

Madde 2. (1) “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin in-

faz›na iliflkin kurallar hükümlülerin ›rk, dil, din,

mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, do¤um, felsefi

inanç, milli ve sosyal köken ve siyasi veya di¤er fikir

yahut düflünceleri ile ekonomik güçleri ve di¤er top-

lumsal konumlar› yönünden ayr›m yap›lmaks›z›n ve

hiçbir kimseye ayr›cal›k tan›nmaks›z›n uygulan›r.”

Sözde C‹K’in temel ilkesi böyle tan›mlan›yor.

Ama afla¤›da da görülece¤i gibi, yasa tam anlam›yla

çoklu infaz anlay›fl›na göre haz›rlanm›flt›r. 

Temel ayr›m, adli-siyasi biçimindedir. Yasada il-

gili her düzenlemede siyasi hükümlüler için nas›l

uygulanaca¤›na dair ek hükümler ve ayr›mlarla

çoklu infaz sistemi oluflturulmufltur. Siyasi hüküm-

lüler ço¤u yerde “terör suçlular›” olarak tan›mlan-

makta, ancak “tehlikeli hükümlüler”, “örgütlü suç-
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lar”, “devlete karfl› ifllenen suçlar” tan›m ve bafll›kla-

r› da siyasi hükümlüleri tarif etmektedir.

Ayr›mc›l›k, F Tipi hapishanelere hangi hüküm-

lülerin koyulaca¤›n›n tespiti ile bafllamaktad›r.

Madde 9. (2) “A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis ce-

zas›na mahkum olanlar ile süresine bak›lmaks›z›n,

suç ifllemek amac›yla örgüt kurmak, yönetmek ve-

ya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk Ceza Ka-

nunu’nda yer alan;

a), b), c)....

d) Devletin güvenli¤ine karfl› suçlardan (302,

303, 304, 307, 308),

e) Anayasal düzene ve bu düzenin iflleyifline kar-

fl› suçlardan (309, 310,311. 312. 313. 314. 315)

mahkum olanlar›n cezalar›, bu kurumlarda infaz

edilir. 

(3) Eylem ve tutumlar› nedeniyle tehlikeli halde

bulunan ve gözle gözetim ve denetim alt›nda bulun-

durulmalar› gerekli oldu¤u saptananlar (hangi “ob-

jektif”, “bilimsel” kriterlerle kim saptayacak bunu?!)

ile bulunduklar› kurumlarda düzen ve disiplini bo-

zanlar veya iyilefltirme tedbir, araç ve usullerine ›s-

rarla karfl› koyanlar bu kurumlara gönderilirler.”

(a) ve (b) bendi zaten a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet

hapsi gerektiren suçlard›r, (c) bendi ise uyuflturucu

imal ve ticaretini suçun kapsam›na al›yor. Siyasi

hükümlülerin d›fl›nda çok az bir kesimi kapsayan F

Tipinde kalacak adli hükümlüler, k›sa süre içinde

normal bir kapal› cezaevine gönderilebiliyorlar.

(b) (5). F›krada “Toplam cezas›n›n 1/3’ünün bu

kurumlarda geçirerek iyi hal gösteren hükümlüle-

rin, tutum ve kifliliklerine uygun di¤er ceza infaz

kurumlar›na gönderilmelerine karar verilebilir.”

hükmü, yaln›zca adli hükümlüler için uygulanmak-

tad›r. Son befl y›lda tahliye edilen siyasi hükümlü-

lerin %99’u F Tiplerinden tahliye edilmifltir. Mad-

dede öngörülen üçte birlik süresini dolduran hiçbir

siyasi hükümlünün baflka bir hapishaneye sevk ta-

lebi kabul edilmemifltir. 

(c) Madde 66. Telefonla haberleflme hakk›, (1)

“... Bu hak, tehlikeli halde bulunan ve örgüt men-

subu hükümlüler bak›m›ndan k›s›tlanabilir.”

(d) Madde 67. Radyo Televizyon yay›nlar› ve In-

ternet olanaklar›ndan yararlanma hakk›; (4) “Bu

haklar, tehlikeli halde bulunan veya örgüt mensu-

bu hükümlüler bak›m›ndan k›s›tlanabilir.” 

Madde 68. Mektup, faks ve telgraflar› alma ve

gönderme hakk›; (3) “... Terör ve ç›kar amaçl› suç

örgütü veya di¤er suç örgütleri mensuplar›n›n ha-

berleflmelerine neden olan, kifli veya kurulufllar› pa-

ni¤e yöneltecek yalan ve yanl›fl bilgileri, tehdit ve

hakareti içeren mektup, faks ve telgraflar hükümlü-

ye verilemez. Hükümlü taraf›ndan yaz›lm›fl ise gön-

derilmez.” 

Bu f›kraya dayan›larak d›flar›dan gönderilen kart

ve mektuplar›n, hükümlüye “moral verme amac›”

tafl›d›¤› gerekçesiyle (Edirne F Tipi) verilmedi¤i, F

Tiplerindeki hak gasplar›, iflkence ve ölüme sebebi-

yet veren tecrit uygulamalar›n›n d›flar›ya iletilmesi-

nin engellendi¤inin örnekleri fazlas›yla yaflanm›fl-

t›r/yaflanmaktad›r.

Ayr›mc›l›¤›n yan›nda bu f›kra, ayn› zamanda bir

tecrit uygulamas› ve iletiflim ve ifade özgürlü¤ünün

engellenmesi anlam› da tafl›maktad›r.

Çoklu infaz rejimi ve ayr›mc›l›¤›n en önemli ve

aç›k biçimi, “koflullu sal›verilme” bölümünde göze

çarpmaktad›r.

Madde 107. (4) “Suç ifllemek için örgüt kurmak

veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde

ifllenen suçtan dolay› mahkumiyet halinde; a¤›rlafl-

t›r›lm›fl müebbet hapis cezas›na mahkum edilmifl

olanlar otuz alt› y›l›n› (adlilerde otuz y›l), süreli ha-

pis cezas›na mahkum edilmifl olanlar›n cezalar›n›n

3/4’ünü (adlilerde 2/3) infaz kurumunda çektikleri

taktirde, koflullu sal›verilmeden yararlanabilirler.

Ancak, bu süreler;

a) Birden fazla a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis ce-

zas›na mahkumiyet halinde k›rk (adlilerde otuz),

b) Birden fazla müebbet hapis cezas›na mahku-

miyet halinde otuz dört (adlilerde otuz), 

c) Bir a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas› ile sü-

reli hapis cezas›na mahkumiyet halinde en fazla

k›rk (adlilerde otuz alt›),

d) Bir müebbet hapis cezas› ile süreli hapis ceza-

s›na mahkumiyet halinde en fazla otuz dört (adli-

lerde otuz).

e) Birden fazla süreli hapis cezas›na mahkumiyet

halinde en fazla otuz iki (adlilerde yirmi sekiz) y›l-

d›r.

(16) .... suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti

çerçevesinde ifllenmesi dolay›s›yla a¤›rlaflt›r›lm›fl

müebbet hapis cezas›na mahkumiyet halinde, ko-

flullu sal›verilme hükümleri uygulanmaz.”

Bu maddede siyasi, çete ya da organize suçlar ve

normal adli suçlar için üç ayr› infaz biçimi öngörül-

mektedir.

Ayr›ca yasaya geçici 2. Madde olarak eklenen bir

hükümle; “... ölüm cezalar›, müebbet a¤›r hapis ce-

zas›na dönüfltürülen terör suçlar› ile ölüm cezalar›

a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas›na dönüfltürü-
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len veya a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na

mahkum olan terör suçlular›, koflullu sal›verilme

hükümlerinden yararlanamaz. Bunlar hakk›nda

a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›, hayat› bo-

yunca devam eder.” denilmektedir. Bu hükmün

yaln›zca onu kapsam›yor olmas›yla birlikte, esas

olarak Abdullah Öcalan için koyuldu¤u bilinen bir

gerçektir. Siyasi tutsaklara ayr›mla yetinmeyen ikti-

dar, siyasi önderlere dönük kifliye özel hükümler

koymay› hukukla ba¤daflt›rabiliyor. Yine bu mad-

de, yasalar ç›kt›klar›-yürürlü¤e girdikleri tarihler-

den sonras› için geçerlidir hukuk anlay›fl›na ayk›r›

bir flekilde geriye do¤ru iflletiliyor. Yarg›lama ve in-

faz aç›s›ndan aleyhte olan yasalar geriye do¤ru iflle-

yemez. Burada yasa geriye do¤ru iflletilerek, hü-

kümlü/tutuklunun yasa ile kazan›lm›fl hak haline

gelen lehte hükümlerden yararlanmas› engellen-

mek istenmektedir. Ve as›l hedef burada da siyasi

tutsaklard›r.

Uzun y›llardan beri siyasi tutsaklar yasama, yar-

g› ve infaz sisteminde siyasi tutuklu-hükümlü sta-

tüsünün kabul edilmesinin mücadelesini yürüt-

mektedir. Bu yasa ile siyasi tutsaklara farkl› bir sta-

tü uygulan›yor, ama tam tersi yönde, menfi anlam-

da özel hükümlerle koflullar›n a¤›rlaflt›r›lmas› biçi-

minde. Siyasi tutsaklar›n siyasi tutuklu-hükümlü

statüsünde kabul edilmeleri bir hakt›r ve bu hakk›n

elde edilmesi mücadelesi siyasi tutsaklar›n her za-

man gündeminde olacakt›r. 

TTrreeddmmaann  vvee  rreehhaabbiilliittaassyyoonnuunn  yyeennii  aadd››::
““‹‹yyiilleeflflttiirrmmee””

Yasas›n›n dördüncü k›sm›, “iyilefltirme” bafll›¤›

alt›nda bireysellefltirme, e¤itim, sa¤l›¤›n korunmas›

ve t›bbi müdahaleler, d›flar›yla iliflkiler, beden e¤iti-

mi ve bofl zaman etkinlikleri, sal›verilme için haz›r-

lama, izinler ve infazla ilgili kararlar olmak üzere

sekiz bölüm halinde düzenlenmifl. (Sonuncusunun

“iyilefltirme” ile herhangi bir iliflkisi yok, bölümün

bu k›sma al›nmas› yasadaki eklektizmin ve savruk-

lu¤un göstergesidir.)

Siyasi tutsaklar›n ve tutsak yak›nlar›yla demok-

ratik kitle örgütleri ve insan haklar› savunucular›-

n›n F Tiplerinde fiilen uygulanan Tredman dayat-

mas› ve rehabilitasyon uygulamas›na tepkisi ve ger-

çeklefltirilen protestolara iktidara baz› geri ad›mlar

att›rm›flt›. Ancak güç dengelerindeki eflitsizlik, bu

uygulamalar›n yasadan ç›kart›lmas›na yetmedi, ka-

ba yanlar törpülenerek ve uygulaman›n ad› iyilefltir-

me biçiminde Türkçelefltirilerek yasaya ruhunu ve-

ren bir bölüm olarak yerlefltirildi. Yasada vurgula-

nan “iyilefltirme programlar›” tecrit uygulamalar›yla

uyumlu, ayn› anlay›fl ekseninde hükümlüyü insan-

l›ktan ç›karma hedefine ba¤l› yabanc›laflt›r›c›, köle-

lefltirici ve hiçlefltirici hükümlerle düzenlenmifltir. 

Yasan›n ikinci bölüm, temel ilkeler, infazda te-

mel amaç söyle aç›klan›yor:

Madde 3 (1). “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin in-

faz› ile ulafl›lmak istenen temel amaç, öncelikle ge-

nel ve özel önlemeyi sa¤lamak, bu maksatla hü-

kümlünün yeniden suç ifllemesini engelleyici et-

kenleri güçlendirmek, toplumu suça karfl› koru-

mak, hükümlünün; yeniden sosyalleflmesini teflvik

etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplum-

sal kurallara sayg›l›, sorumluluk tafl›yan bir yaflam

biçimine uyumunu kolaylaflt›racakt›r.” 

Gerçeklerden uzak, uygulanmayla ters kutupta,

sahtekarca temenni ve aç›kça s›r›tan bu ifadelerden

as›l amac›n burada yaz›lanlar›n tam tersi oldu¤u, ya-

san›n kapsam ve içeri¤inden rahatl›kla anlafl›l›yor. 

Önce, yukar›daki amac› siyasi tutsaklar aç›s›n-

dan irdeleyelim. Siyasi tutsaklar, ilk olarak kendile-

rini toplum nezdinde suçlu görmüyorlar, belli amaç

ve ilkeler do¤rultusunda siyasi hedeflerine ulaflma

mücadelesi olarak görüyorlar bütün faaliyet ve ey-

lemlerini. ‹ktidar sahipleri ne kadar inkar ederlerse

etsinler, siyasi tutsaklar›n amaç ve hedefleri henüz

ezilen emekçi milyonlar›n bütününü kapsam›yor

olsa bile, kapsama potansiyelinin fark›ndad›rlar.

“Toplumu suça karfl› korumak” niyeti siyasi tutsak-

lar bak›m›ndan anlams›zd›r, çünkü, siyasi tutsakla-

r›n suçland›klar› amaç, ilke, hedef ve eylemler ön-

cel olarak toplumun genifl kesimlerinin ve ço¤unlu-

¤un talep, beklenti ve genel ç›karlar›n› temsil et-

mektedir. Siyasi tutsaklar›n “yeniden suç ifllemesini

önlemek” siyasi düflünce amaç ve hedeflerinden

vazgeçmeleri demektir. Tekil olarak vazgeçenler

olabilir, ancak tek tek kiflilerin flu ya da bu nedenle

vazgeçiyor olmalar› siyasal çal›flmalar› durdurmad›-

¤› gibi, daha önemlisi, kiflilerin vazgeçmesiyle söz

konusu düflünce, amaç, ilke ve hedefler ortadan

kalkm›yor, yeni siyasi kadrolar ve kuflaklar üzerin-

den varl›¤›n› sürdürüyor.

“Yeniden sosyalleflmesini teflvik etmek”, yasan›n

temel maddelerinde tecridin kat› biçimde uygulan›-

yor olmas›yla çeliflmektedir. Demek ki amaç ve içe-

rik aras›nda bir uyumsuzluk söz konusu, bu du-

rumda amaç söylemden öte bir anlam tafl›mazken,

içerik olarak tecrit, uygulamada belirleyici olarak

öne ç›k›yor. Kald› ki siyasi tutsaklar›n sosyallefltiril-
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meye teflvik edilmesi tan›m› dahi anlams›zd›r. Çün-

kü toplumun büyük kesimini oluflturan kitlelere dö-

nük siyasal çal›flman›n içinden gelen siyasi tutsaklar

temel ilke, amaç ve hedeflerini toplumla iç içe, top-

lumsal yaflam içerisinde gerçeklefltirmektedirler.

Yasan›n temel amac›nda “üretken” olmaktan ne

kastedildi¤i belirsizdir. fiayet toplumsal maddi kay-

naklar›n üretimi kastediliyorsa, tam bir çarp›tma

söz konusudur. 

Zira suça itilen insanlar› profillerin ve neden suç

iflledikleri incelendi¤inde; üretime dahil olmama,

yani iflsizlik, yoksulluk oldu¤u görülmektedir. Ge-

lir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in yol açt›¤› çarp›kl›k-

lar, suç ortam›n› do¤rudan oluflturan unsurlard›r ve

siyasal iktidar›n bu suç ortam›n› ortadan kald›rma

diye bir sorunu yoktur. Üretkenlik, kiflinin genel

anlamda insanc›l faaliyetini gerçeklefltirmesi olarak

kullan›l›yorsa, yine siyasi tutsaklar bak›m›ndan ge-

çersiz ve gereksiz bir vurgudur.

“Kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara

sayg›l›” ifadesinde, iki farkl› kavram bir cümlede

bütünlefltiriliyor. Kanunlara sayg›l› olmakla top-

lumsal kurallara sayg›l› olmak farkl› kavramlard›r.

Hiç kimse kanunlara sayg› duymak zorunda de¤il-

dir. Yaln›zca siyasi tutsaklar, devrimciler de¤il s›ra-

dan herhangi bir kiflinin dahi kanunlara sayg› gös-

terme zorunlulu¤u yoktur. Olsa olsa kanunlara uy-

malar› beklenebilir. Kanunlara sayg›l› olmak siyasal

r›za göstermek anlam›na gelir, bu durumda yasa

koyucu kendisine sayg› gösterilmesini de bekler,

ama bu yasalar›n meflruiyetinin olmad›¤›n› öne sü-

ren siyasal muhalefet güçlerinin kanunlara sayg›

göstermesi beklenemez. Her durumda o kanunlar›

de¤ifltirmeye, ifllevsizlefltirmeye çal›fl›r. Toplumsal

kurallara sayg›l› olmak ise siyasal iktidar›n önemse-

di¤i ve gözetti¤i bir olgu de-

¤ildir, tersine egemen s›n›f-

lar bu temel ahlaki kural›

çi¤nemekte, azami kar gü-

düsüyle, azg›n sömürü sis-

temleriyle hiçbir toplumsal

de¤er, ahlak ölçüsü tan›ma-

dan toplumsal zenginlikleri

talan etmektedir. 

“Sorumluluk tafl›yan bir

yaflam biçimine uyumunu

kolaylaflt›rmak.”, Nedir bu-

nun asgari koflullar›? Hangi

ölçütlerle ve hangi mekaniz-

malarla, nas›l uygulanacak?

Toplumun hemfikir oldu¤u

ortak bir tan›mlamaya baflta yasa koyucular uymaz-

ken, yasan›n amac›nda sorumlulu¤a vurgu niye?

Çok aç›k ki kastedilen, resmi devlet ideolojisine tam

bir uyum, egemen s›n›flar›n siyasetlerine tam bir sa-

dakat, itaat-riayet-boyun e¤medir sorumluluk tafl›-

yan yaflam biçiminden kas›t. Yoksa siyasi tutsakla-

r›n sorumluluk duygular›n›n geliflkin oldu¤u bilin-

mektedir. Toplumsal insani de¤er yarg›lar›na, etik

de¤erler, toplumun ço¤unluk tabakalar›n›n yarar›n›

olana sayg› ve sorumluluk duyarlar, ba¤l›l›k göste-

rirler, duyarl› olurlar, uyum sa¤larlar; çünkü kendi-

lerini toplumun üstünde de¤il, içinde, onun orga-

nik bir parças› olarak görür, kabul eder ve yaflarlar. 

Görülüyor ki, yasan›n temel amac› daha formü-

lasyon düzeyindeyken gerçekçi bir uygulama zemi-

nine sahip de¤il, söylem olarak bile bir anlam tafl›-

m›yor, kötü bir makyaj olarak yasan›n gerçek yüzü-

nü maskelemeyi baflaram›yor. Büyük oranda adli

hükümlüler için de geçerlili¤i olmayan gerekçeler,

siyasi tutsaklar için hiçbir biçimde öne sürülemeye-

cek gerekçelerle etkisizleflmekte; gerçeklikten, ya-

flamdan, ciddiyetten, tutarl›l›ktan uzak bir temel

amaç formülasyonudur karfl›m›zda olan. 

Yasan›n bütünü “iyilefltirme programlar›”na ba¤-

lanm›flt›r. Hükümlülerin hiçbir seçene¤i yoktur!

Her fley flarta ba¤lanm›flt›r. “‹yilefltirme program›”na

uymamak, bütün haklar›n›n elinden al›nmas› de-

mektir. Ziyaret hakk›, iletiflim ve ifade özgürlü¤ü,

telefon hakk›, radyo televizyon yay›n› ve internet-

ten yararlanma, izin haklar›, koflullu sal›verilme

hakk› vs., vb. her fley “iyilefltirme programlar›na”,

“uyum yetene¤ine” göre tan›nmaktad›r. “‹yilefltir-

me, kendine sayg›s›n› yitirmesini ve otorite önünde

e¤ilmesini sa¤lamakt›r.”
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Madde 26. (2) “Hükümlü, ceza infaz kurumu-

nun güvenlik ve iyilefltirme programlar›na tam bir

uyum göstermekle yükümlüdür.”

“‹nfazda temel amaç” 3. Maddede de¤il, esas

olarak burada sergilenmektedir: Kay›ts›z koflulsuz

kölece itaat!

Madde 7. ‹yilefltirmede baflar› ölçütü bafll›kl› bu

maddede (1); “Hapis cezalar›n›n infaz›nda hüküm-

lülerin iyilefltirilmeleri amac›n› güden programlar›n

baflar›s›, elde ettikleri yeni tutum ve becerilerle

orant›l› ölçülür. Bunun için iyilefltirme çabalar›na

yönelik olarak hükümlünün istekli bulunmas› tefl-

vik edilir.” denilmektedir. Burada bahsi geçen “ye-

ni tutum ve beceriler”, yasan›n bütününde karfl›m›-

za ç›kan temel amac›n ifadesidir. Hükümlünün ne-

damet getirip getirmedi¤ine bak›lmamaktad›r. Ce-

zaevi yönetimine boyun e¤ip e¤medi¤i, egemen res-

mi ideolojiye uyum sa¤lay›p sa¤lamad›¤› tespit edi-

lecektir. Burada suç tipine göre yap›lan ayr›mc›l›k,

temelinde uygulanan tredmana göre iyilefltirilmifl-

tedavi edilmifl suçlu, yani nedamet getirtilmifl, dö-

nüfltürülmüfl, bu anlamda “yeni tutum ve beceriler”

kazanm›fl suçlu, yani nedamet getirtilmifl, dönüfltü-

rülmüfl, bu anlamda yeni tutum ve beceriler kazan-

m›fl olarak ayr› s›n›fland›rma yap›lmaktad›r. Bu-

nunla yetinilmeyerek, hükümlünün “istekli bulun-

mas› teflvik ediliyor!” Hasta oldu¤unu kabul ede-

cek, iyilefltirmeye, zorla dönüfltürmeye, idarenin is-

tedi¤i tutumlar› davran›fllar› benimsemeye istekli

olacaks›n! Bu, insan›n insanl›¤›ndan kendi iste¤iyle

soyunmas›n› istemek de¤il midir? Maddenin ikinci

f›kras›nda da (2); “... iyilefltirme araçlar› hükümlü-

nün sa¤l›¤›na ve kiflili¤ine olan sayg›s›n› sa¤layacak

usul ve esaslara göre uygulan›r” deniyor. Zorla dö-

nüfltürülmüfl, iradesi teslim al›nm›fl, nedamet getir-

tilmifl, karfl›t›na dönüfltürülmüfl bir insan›n, “kiflili-

¤ine olan sayg›s›”ndan söz edilebilir mi?

Yasada öne sürülen “iyilefltirme” kavram› ve hu-

kuk-kanun ba¤lam›nda yasalar›n ihlal edilmesinin

bir türlü hastal›k olarak görülmesi ve “iyilefltirme

programlar›”yla rehabilite edilmek istenmesi, üstelik

bunun yükümlülük olarak tutuklu ve hükümlülere

dayat›lmas›, yapt›r›mlarla mutlaklaflt›r›lmas›, siyasi

tutsaklar bak›m›ndan hiçbir biçimde kabul edile-

mez. ‹nsan›n do¤as›na ayk›r›, yabanc›laflma ve hiç-

leflme anlam›na gelecek hiçbir koflul, dayatma ya da

“program”a siyasi tutsaklar›n uyaca¤› beklenmeme-

lidir. ‹nsan onuruyla ba¤daflmayan hiçbir düzenle-

me, siyasi tutsaklar için bir yükümlülük de¤eri tafl›-

maz. Aksine, bu tür dayatmalara karfl› direnmeyi

onurlu bir durufl ve insani bir sorumluluk olarak gö-

rür ve kabul ederler. 

“‹yilefltirme”nin alt bafll›klar›ndan birisi de bi-

reysellefltirme olarak ifade ediliyor. 

Madde 73. birinci f›krada; “... toplumun huku-

ka uygun hareket eden ve üretken bir üyesi olarak

yaflam›n› sürdürmesini sa¤layacak ve bireysel ihti-

yaçlar›na uygun bir biçimde iyilefltirme programla-

r› uygulan›r.” ‹kinci f›krada; “Hükümlü, amaca uy-

gun iyilefltirme gereklerini gerçeklefltirilebilece¤i

kurumlara veya bölümlere yerlefltirilir” deniyor. 

Madde 74. (1) Hükümlülerin yerlefltirildikleri

kurum veya bölümlerde, bireysellefltirmeye müm-

kün k›lacak say›da bulundurulmalar›na özen göste-

rilir.

(2)....

(3) Tehlikeli halde olduklar› saptanan hüküm-

lüler, bireysellefltirilmeleri için yap›lacak çal›flma-

larda on kifliyi aflacak biçimde grupland›r›lamaz.”

Yasan›n bu maddesindeki amaç bafll› bafl›na so-

runludur. Hükümlünün topluma yeniden kazand›-

r›lmas› hedefleniyor olsayd›, sosyallefltirme prog-

ramlar› uygulan›r ve bölüm bafll›¤› da bireysellefltir-

me de¤il, sosyallefltirme olurdu. Yasan›n kendi için-

de tutarl› olabilmesi için hükümlünün ortak yaflam

kültürü edinmesi, sosyal iliflki gelifltirme yetenekle-

rinin artt›r›lmas›, sosyal yaflam al›flkanl›klar›n›n

güçlendirilmesi temel amaçlar›n› güdüyor olmal›y-

d›. ‹ktidar›n hükümlüleri topluma uyum sorunu

yaflayan hasatlar olarak alg›lamas› –ki bu da sakat

bir anlay›fl› yans›t›r, do¤al olarak sorunun çözümü-

nü toplumsal uyum programlar›yla gerçeklefltirile-

bilir görmesini getirir. Ama yasan›n böyle bir ama-

c› yoktur. Tecridi, yaln›zlaflt›rmay›, izolasyonu; hü-

kümlüyü teslim alma, iradesizlefltirme, boyun e¤-

dirme hedeflerini etkili ve baflat metodu olarak ya-

sal hale getirip sürdürmektedir.

TTuuttaarrss››zzll››kk  vvee  ççeelliiflflkkiilleerr  yyuummaa¤¤››
Madde 24 (1) “Hükümlü, hapis cezas›n›n yerine

getirilmesine katlanma ve bu amaçla düzenlenen

infaz rejimine uygun tutum ve davran›fllar içinde

bulunmakla yükümlüdür. 

(2) “Hükümlü ceza infaz kurumunun güvenlik

ve iyilefltirme programlar›na tam bir uyum göster-

mekle yükümlüdür. Her ne amaçla olursa olsun,

bilerek kendi yaflamlar›n› ve bedensel bütünlükleri-

ni tehlikeye düflürecek eylemlere giriflmesi, cezan›n

yerine getirilmesine katlanma yükümlülü¤ünün ih-

lali say›l›r.”
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F Tipi hücrelerde bu mad-

deye uyarak yaflamak nere-

deyse imkans›zd›r. Bu mad-

denin yasaklad›¤› her fley F

Tipi cezaevlerine içkindir. Bir

ve üç kiflilik hücrelerde tecrit

izolasyon, “insan›n sadece

canl› kalmas› için gerekli as-

gari ölçü gözetilerek, ruhsal

ve fiziksel aç›dan sakatlaya-

cak ya da zamana yayarak öl-

dürecek derinlikte sosyal ve

insani ihtiyaçlardan yoksun

b›rakmakt›r.” Tecrit ve izolas-

yon nedeniyle birçok mah-

kum psikolojik ruhsal rahat-

s›zl›k yafl›yor ve bu nedenle

bazen afl›r› tepkili olup kendilerine zarar verebili-

yorlar. O halde, “cezan›n yerine getirmesine katlan-

ma yükümlü¤ünü” düzenleyen maddeyi ihlal etmifl

oluyorlar! Disiplin cezas› gere¤i cezaland›r›l›yorlar,

daha a¤›r koflullarda infaz ediliyor cezalar›. Bu, da-

ha derin psikolojik ruhsal rahats›zl›k demektir ve

maddeye ayk›r› davranma potansiyelini art›r›yor!

Burada hükümlü, hem kendisine zarar verecek ra-

hats›zl›klar›n oluflmas›na yol açan koflullarda (tec-

ritte) tutuluyor hem de kendisine zarar verdi¤in-

den, “...yaflamlar›n› ve bedensel bütünlüklerini teh-

likeye düflürecek eylemlere” kalk›fl›yor diye ceza-

land›r›l›yorlar!

6. Maddenin (c) bedinde, “...cezan›n infaz›nda

ve iyilefltirme çabalar›nda kanunilik ve hukuka uy-

gunluk ilkesi esas al›n›r” diyor, baflka bir yerde ise:

Madde 37. (1) “... idarenin gerekli k›ld›¤› davra-

n›fl ve tutumlar› kusurlu olarak ihlal etti¤inde” di-

siplin cezas›na çarpt›r›l›yor! ‹darenin “asayifl ve dü-

zeni sa¤lamak için kanunda belirtilmeyen di¤er

tedbirleri” alaca¤› belirtiliyor. “Kanunilik”, “hukuka

uygunluk” bu olmasa gerek! “Çeliflkili” anlak ve

maddeler devam ediyor: Yasan›n 78. maddesinin 3.

f›kras›nda “r›zas› olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde

t›bbi deney yap›lamaz” denilmesine karfl›n, “gözlem

ve s›n›fland›rma” bafll›kl› 23. maddesinde tek bafl›-

na 60 günlük bir gözetiminden söz ediliyor. Bir in-

san› tek bafl›na kapat›p nesi gözlemlenir? Bu deney

de¤il mi? Sosyal bir ortamda, do¤al yaflam koflulla-

r› içinde de¤il de, tek bafl›na, k›st›r›lm›fl bir flekilde

60 gün gibi uzun süre tecrit alt›nda idare-otorite

karfl›s›ndaki davran›fl, tutum ve psikolojik halini

gözlemlemek, bir tür deneydir! Zaten befl y›ld›r in-

sanlar›n bir ve üç kiflilik F Ti-

pi hücrelerde gözlemleniyor,

deneye tabi tutuluyor olmas›

“de facto” bir durumdur. 104.

Maddenin birinci f›kras›nda

da hükümlünün d›flar›ya ç›k-

t›¤›nda da “Toplum içinde iz-

lenmesi, iyilefltirilmesi”nden

ve sonra da “yarg›lanan kifliler

hakk›nda sosyal araflt›rma ra-

porlar›n›n düzenlemesi”nden

bahsediliyor. Bunun anlam›

fludur: Yap›lan insanl›k d›fl›,

zalimane uygulamalar, araçlar

ifle yaramam›fl m›? O zaman

hükümlüyü toplum içinde de

“iyilefltirmek” gerekir! “‹yilefl-

tirmeye” devam.... “‹zlemeye” devam.... Kapat›lm›fl

hükümlüler üzerindeki çal›flmalar için toplum için-

deki hükümlüleri araflt›racak, inceleyeceksin! Bu

araflt›rmalara göre de daha zalimane uygulamalar

gelifltireceksin!

Yasan›n infazda temel ilke bafll›kl› 2. madde

ikinci f›kras›nda; “Ceza, güvenlik tedbirlerinin infa-

z›nda zalimane, insanl›k d›fl›, afla¤›lay›c› ve onur k›-

r›c› davran›fllarda bulunulmaz” denilmektedir. Fa-

kat 5 y›l›k F Tipi örne¤i göz önündedir; befl y›ld›r

her an “zalimane, onur k›r›c›, insanl›k d›fl›” uygula-

malarla karfl› karfl›yay›z. Yüksek güvenlik ad›na  ço-

raplar›m›z arama, zorla ayakkab›lar›m›z› ç›kartma ,

saçlar›m›z›n içini, a¤z›m›z› zorla aç›p aramalar, hat-

ta makat›m›z› aramaya kadar vard›rmalar› ifli; “zali-

mane, insanl›k d›fl› onur k›r›c›” davran›fllar say›lm›-

yor mu? Hiçbir zaman üzeriden atlan›lamayacak

olan F Tiplerinin durumu ortadad›r. ‹nsanl›k d›fl›,

zalimane, onur k›r›c› davran›fl› ve uygulamalar za-

ten bu yasan›n bütünündeki zihniyete oldu¤u gibi,

yüksek güvenlikli cezaevleri denilen F Tiplerinde

de (mimari yap›s› ve fiziki koflullar› nedeniyle) iç-

kindir! Bu mekanlar, yukar›da sözü edilen davran›fl

ve uygulamalardan ayr› düflünülemez! Tecrit/izo-

lasyon, F Tiplerinin tredmanla bütünleflen temeli-

dir ve tecrit izolasyonun kendisi, zaten kiflilik hak-

lar›n›n a¤›r ihlali ve insanl›k  suçudur. 

DDiissiipplliinn  cceezzaallaarr››nn››nn  aakk››ll  aallmmaazz  yyaapptt››rr››mmllaarr››
vvee  aannttiiddeemmookkrraattiikk  kkaarraakktteerrii

Hükümlüleri ›slah etmeyi amaç edinen siyasi ik-

tidar, itaat yerine direnmeyi seçecek olanlar için de

ne tür yapt›r›mlara baflvuraca¤›n› s›ralam›fl. Ceza
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C‹K, ceza veya tedbire dayanarak
yap›lan suçlama ya da mahkeme
karar›n›n türüne-niteli¤ine  göre
ayr›mc›l›¤a dayanmaktad›r. Suç
tipine dayanan bu ayr›mc›l›k,

farkl› infaz rejimine kadar
götürülmüfl ve birkaç infaz rejimi
uygulamas›n› bafllatm›flt›r. Yasa,
çeflitli suç türleri saptamakta ve

her birine ayr› infaz rejimi uygu-
lamas› öngörmektedir. Bu, aç›kça
infazda eflitlik ilkesine ayk›r›d›r. 



‹nfaz Kanunu’nun en genifl kapsaml›, detayl› ve en

uzun maddeleri, “Disiplin Ceza ve Tedbirleri” bölü-

müdür. Madde 37’den 52’ye kadar toplam 15 mad-

de 55 f›kra ve 157 bentten oluflmaktad›r. Hepsini

buraya almak ve tek tek incelemek mümkün de¤il-

dir, genel bir saptama ile yetinmek zorunday›z.

Yasada somutlaflan insanl›k d›fl› faflist zihniyet,

oldu¤u gibi yans›m›flt›r bu maddelere. “Edep ve ne-

zakete ayk›r› flekilde konuflmak ve davran›fllarda

bulunmak”, “yatma plan›na uymamak”, “açl›k grevi

yapmak”, “iflte gerekli özeni... veya iflin gere¤i olan

özeni göstermemek”, “iflte gerekti¤i halde çal›flma-

mak” gibi mu¤lak, yoruma aç›k, keyfi hallerde uy-

gulanabilecek “suçlar”dan; “protesto amac›yla ida-

rece verilen yeme¤i topluca almama eylemine kat›l-

mak”, “herhangi bir fleyi protesto amac›yla veya ida-

reye kafl› toplu olarak sessiz direniflte bulunmak”,

“gereksiz marfl söylemek veya slogan atmak” gibi

“dehfletli suç türleri” (!) de say›lmaktad›r. Bu belir-

tilen durumlar, 37. Maddedeki (1) “...idarenin

uyulmas›n› emretti¤i veya gerekli k›ld›¤› davran›fl

ve tutumlar›, kusurlu olarak ihlal etti¤inde...” disip-

lin cezas› uygulanaca¤›n›n belirtildi¤i f›krayla bir-

likte düflünüldü¤ünde tablo netlefliyor: Hükümlü

ve tutuklunun hak ve yükümlülükleri yasalarla be-

lirlenir, idarenin keyfine b›rak›lamaz. Bu yasayla

birlikte her türlü keyfilik yasallafl›yor! Yasa, tüzük

ve yönetmelikler d›fl›nda idareye “emir-yapt›r›m”

yetkisi tan›nmaktad›r. Amaçlanan, haks›z-keyfi

yapt›r›mlara, bask› ve iflkencelere, sald›r›lara karfl›

hükümlü ve tutuklular›n hiçbir biçimde tepki gös-

termemesi, sesini ç›karamamas›d›r! Yap›lan tüm in-

sanl›k d›fl› zalimane uygulamalar, zorla dönüfltürme

programlar›na karfl› hiçbir protestoda bulunmaya-

cak, hiçbir fleye, sessiz de olsa direnifl göstermeye-

cek; “sus” denildi¤inde susacak, “konufl” denildi-

¤inde konuflacak, “otur” denildi¤inde.... hükümlü

tutuklu isteniyor! Gereksiz gürültü yapmayacaks›n!

Gereksiz marfl söylemeyecek, gereksiz slogan atma-

yacaks›n!

Disiplin cezalar›n›n tekrar›nda her defas›nda bir

üst cezan›n uygulamas› biçiminde düzenlemeleri,

hükümlü için inan›lmaz a¤›r infaz demektir. Bu ha-

liyle tüm siyasi tutsaklar›n “infaz›n›n yanmas›”, ya-

ni “koflullu sal›verilmeden” yoksun b›rak›lmalar›

kesinlefltirilmektedir. Basamak basamak yükselen

disiplin cezalar›n› takiben üç kez hücre cezas›na

ulaflt›¤›nda, infaz›n yanm›fl say›lacak. Çünkü

TMK’n›n (Terörle Mücadele Kanunu) 17. Madde-

sinde, “.... disiplin cezas› olarak üç defa hücre ceza-

s› alm›fl olanlar, bu disiplin cezalar› kald›r›lm›fl olsa

bile flartl› sal›verilmeden yararlanamazlar” denil-

mektedir. C‹K tasar› olarak meclise geldi¤inde,

“flartla sal›verilmeden geri b›rakmak” bir disiplin

cezas› olarak tasar›da yer al›yordu. Yo¤un toplum-

sal muhalefet nedeniyle C‹K tasar›s›ndan ç›kart›l-

m›flt›, ama TMK’da muhafaza edilmifl! Osmanl›da

oyun çok; ön kap›dan ç›kar›yor, arka kap›dan tek-

rara içeri al›yor!

Yasan›n haz›rl›k sürecinde Tek Tip Elbise ve Zo-

runlu Çal›flma maddeleri de yasa kapsam›nda dü-

flünülüyordu. Tutsak yak›nlar›, DKÖ’ler ve insan

haklar› savunucular› ve baz› demokrat ve  ilerici ya-

d›n ve hukukçular›n mücadeleleri, iktidara geri

ad›m att›rd›. Ancak daha o süreçte siyasi tutsaklar›n

önemli gördükleri bir unsur ihmal edildi: Disiplin

cezalar›yla öngörülen yapt›r›mlar!

TTE ve zorunlu çal›flma maddelerine odaklanan

ilerci devrimci muhalefet zaman zaman disiplin

maddelerine de at›fta bulundu, ama bu di¤er iki

maddenin gölgesinde kald›. Halbuki iktidar hiçbir

koflulda siyasi tutsaklara TTE giydiremez, zorla da

çal›flt›ramazd›. Siyasi tutsaklar direneceklerine göre

her iki, madde yapt›r›m gücünü disiplin cezalar›n-

dan alacakt›r! Dolay›s›yla iktidar, disiplin cezalar›n›

her tür itiraz ve direnmeyi etkisizlefltirmek, bast›r-

mak amac›yla kat› hükümlerle düzenlemeyi gözete-

cekti; öyle de yapt›. TTE ve zorunlu çal›flmaya karfl›

gelifltirilen tepki kazan›mla sonuçlan›rken, disiplin

cezalar›yla ilgili maddeler ilk haliyle yasalaflt›r›ld›. 

Yasa, bütün her tür direnme hakk›n› gayri mefl-

ru ve yasad›fl› ilan ediyor, tam bir itaati emrediyor,

ihlal durumunda disiplin cezalar›n› öngörüyor. An-

cak söz konusu maddelerin detaylar› incelendi¤in-

de, amac›n yaln›zca yasan›n ihlali durumunda yap-

t›r›m uygulamalarla s›n›rl› olmad›¤› görülüyor. Si-

yasi tutuklu ve hükümlüleri hedefledi¤i bizzat Ada-

let Bakan› taraf›ndan itiraf edilen düzenleme; siyasi

tutsaklar›n nedamet getirmelerini, düflüncelerinden

ve inançlar›ndan  vazgeçmelerini amaçlamaktad›r.

Disiplin cezalar›yla ilgili her maddede, bütün f›kra

ve bentlerinde gereksiz gibi görünen her detay›n di-

siplin suçu kapsam›na al›nmas›n›n baflka aç›klama-

s› yoktur.

Di¤er yandan bu maddeler, siyasi iktidar›n siya-

si tutsaklara olan kinini de yans›tmakta, intikam

maksad›n› da aç›¤a vurmaktad›r. Siyasi tutsaklar›n

nas›l olsa uymayaca¤› bilinen yükümlülükler özel-

likle madde kapsam›na al›nm›fl, baflta koflullu sal›-

verilme olmak üzere ziyaret haklar›, iletiflim ve ifa-
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de özgürlükleri; mektup,

faks, telgraf alma ve gön-

derme haklar›, radyo tele-

vizyon yay›nlar› ve internet-

ten yararlanma, aç›k havaya

ç›kma, spor yapma ve ortak

kullan›m alanlar›na ç›kma

haklar›n›n disiplin cezalar›

ile ellerinden al›nmas› ve

kullan›lamaz hale getirilme-

leri amaçlanm›flt›r. 

Bütün detaylar› ile düflü-

nülmüfl yapt›r›m ve dayat-

malara ra¤men yasaya ucu

aç›k tedbirler de koyulmufl-

tur:

Madde 49. (2) “Kuru-

mun düzeninin ve kiflilerin

güvenliklerinin ciddi tehli-

keyle karfl› karfl›ya kalmas›

halinde, asayifl ve düzeni sa¤lamak için kanunda

aç›kça belirtilmeyen tedbirler de al›n›r.”

Akla gelebilecek her tür ihlali ceza konusu hali-

ne getirerek düzenlenen maddelerin d›fl›nda, “aç›k-

ça belirtilmeyen ne tür tedbirler” al›naca¤› bilinmi-

yor. Siyasi tutsaklar›n direnme haklar›na yönelik

“tedbiren” haz›rlanan ve bütün s›ralanan cezai mü-

eyyidelerle yetinilmedi¤i durumda her tür insan

hakk›n› da ihlal etme olana¤› tan›yan bir maddedir

bu. Özellikle yoruma aç›k b›rak›lm›fl, keyfi uygula-

ma, yapt›r›m ve hak gasplar›na imkan verecek ucu

aç›k bir maddedir.

Disiplin cezalar› mevcut haliyle kanunilik ilkesi-

ne de ayk›r›, “zindan içinde zindan”, “ceza üstüne

ceza” anlay›fl›yla düzenlenmifltir. Yasan›n komple

gözden geçirilmesi ve benzer antidemokratik hü-

kümlerden ay›klanmas› gerekmektedir. Zira siyasi

tutsaklar bu hükümlerin hiçbirine uymay› kabul et-

mez, direnmeyi onur sayarlar!

HHüükküümmllüünnüünn  hhaakk  vvee  yyüükküümmllüüllüükklleerrii  
Bütün yasal düzenlemelerde yasan›n emretti¤i

hükümlere uyma zorunlulu¤u yan›nda, yasaya uy-

makla yükümlü k›l›nan›n haklar› da ayn› yasal dü-

zenlemeyle güvencelenir. Temel bir hukuk kurald›r

bu. Ancak (Türk egemen s›n›flar› ve Türk burjuva

hukuk sistemi) C‹K, zorunluluk ve yükümlülü¤ü

temel al›rken, hak düzenlemesini hiç gündemine

almam›flt›r. Demokrat, ilerici hukukçular›n zorla-

malar›, uluslararas› hukukta tutuklu ve hükümlü

haklar›n›n tarif edilmesi, si-

yasi tutsaklar›n köklü dire-

nifl gelenekleri vb. etkilerle

siyasi iktidar, yeni C‹K’te

bir “Hükümlü haklar›” tarifi

yapmak zorunda kalm›flt›. 

Ancak ilgili maddelerin

içeri¤ine bak›ld›¤›nda, hak-

lar›n yükümlülüklere uyma

zorunlulu¤u ve hakk› ola-

rak düzenledi¤i anlafl›lmak-

tad›r. Yani gerçekte, yine

hükümlülere tan›nan hak

vs. yoktur.

Bunlar›n bafl›nda diren-

me hakk› gelmektedir. Di-

renme hakk›; bütün insan-

lar›n kendilerinden uymala-

r› istenen yasa, yasak, bask›,

dayatma, zor, zorbal›k, ifl-

kence vs., vb. uygulamalar›na karfl› düflünce, inanç,

ideal ve insani erdemlerini koruma ve savunma ey-

lemlerinin toplam›d›r. 

Yasa, temel insan hakk› olarak direnme hakk›n›

hükümlülerin elinden almay› amaçlamakta, gayri

meflru ve yasad›fl› ilan etmektedir. Dolay›s›yla yasa,

ayn› zamanda temel insan haklar›n› ihlal etmekte-

dir. 

Yasada hükümlünün haklar› olarak s›ralanan bir

dizi madde, Ceza ‹nfaz Sistemi içinde kanunla hü-

kümlüye bahfledilmifl haklar gibi sunulmakta, oysa

bunlar evrensel insan haklar› kapsam›nda temel in-

san hakk› olarak benimsenmifl, kabul edilmifltir.

Bunlar›n bafl›nda savunma hakk› gelmektedir. fiim-

diye kadarki uygulamalarda, hükümlülerin yarg›

süreçleri tamamlanm›fl ve suçu sabitlenmifl olduk-

lar› varsay›larak avukatla görüflmeleri engelleniyor-

du. Her durumda avukat›yla görüflmesinin engel-

lenmesi, savunma hakk›n›n engellenmesi anlam›na

geldi¤ine göre, siyasi iktidar bugüne kadar suç iflle-

mekteydi. Yeni C‹K ile birlikte bu ihlale son verili-

yor. Ancak söz konusu olan savunma hakk›d›r ve

evrensel hak olarak benimsenmifltir, yasada lütuf

gibi sunulmas› kabul edilemez. Evrensel insan hak-

lar› yasalarla düzenlenerek tan›nmaz, ilke olarak

yasalar›n temel insan haklar›n› ihlal eden maddele-

rinden ay›klanmas› gerekir. Oysa C‹K ile tersi yap›-

l›yor. Y›llard›r insan haklar› suçu iflleyerek uygula-

d›¤› savunma hakk› ihlalini hükümlüye tan›nan

haklar biçiminde düzenleniyor. Aymazl›k, ukalal›k
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Disiplin cezalar›n›n tekrar›nda her
defas›nda bir üst cezan›n uygulamas›

biçiminde düzenlemeleri, hükümlü
için inan›lmaz a¤›r infaz demektir. Bu
haliyle tüm siyasi tutsaklar›n “infaz›-
n›n yanmas›”, yani “koflullu sal›veril-
meden” yoksun b›rak›lmalar› kesin-
lefltirilmektedir. Basamak basamak
yükselen disiplin cezalar›n› takiben
üç kez hücre cezas›na ulaflt›¤›nda,
infaz›n yanm›fl say›lacak. Çünkü

TMK’n›n (Terörle Mücadele Kanunu)
17. Maddesinde, “.... disiplin cezas›

olarak üç defa hücre cezas› alm›fl
olanlar, bu disiplin cezalar› kald›r›l-
m›fl olsa bile flartl› sal›verilmeden ya-

rarlanamazlar” denilmektedir.



ve sahte lütuf, yalanc› hak bahfletme, siyasi iktida-

r›n yapt›¤› tam da budur. Sorunun üzerinde dur-

mam›z›n bir nedeni, yasadaki bütün haklar›n kul-

land›r›lmas›n›n bir dize yükümlülüklere uymazsa-

n›z savunma hakk›ndan da yararland›r›lmayabilir-

siniz! Kald› ki yasa, savunma hakk›n› tam olarak ta-

n›m›yor: 

Madde 59. (3) “Avukatlar, vekaletnameleri olsa

da ayn› anda birden fazla hükümlü ile görüflme ya-

pamazlar” hükmünde oldu¤u gibi, savunma hakk›-

na k›s›tlama getiriliyor. 

‹fade özgürlü¤ü ve haberleflme, iletiflim kapsa-

m›ndaki süreli süresiz yay›nlar› izleme hakk› da te-

mel insan hakk› kapsam›ndad›r. Yasa, bunlar› hü-

kümlülere tan›nan haklar gibi yans›t›rken, bir yan-

dan “terör ve yasad›fl› örgüt mensuplar› söz konusu

oldu¤unda bu haklar k›s›tlanabilir” hükümleriyle,

temel insan haklar›na s›n›r koyma yetkisi bulabil-

mektedir kendisine.

Yasan›n infaz anlay›fl›n›, “hak etme” mant›¤› be-

lirliyor. Hükümlü ald›¤› cezay› “hak etmifltir”, ha-

pishanede maruz kalaca¤› her türlü uygulamay›

“hak etmifltir”, dolay›s›yla haklar› da hak etmelidir!

Hükümlünün haklar› olarak s›ralanan maddeleri

hak edebilmesi için, uymas› gereken yükümlülük-

ler de beraberinde düzenlenmifltir. Bu durumda

gerçekte hak kavram› ortadan kalk›yor, idarenin

dayatmalar›na teslim oldu¤unuz oranda ödüllendi-

rileceksinizdir! Hakk› hak etti¤inizi kan›tlamak zo-

rundas›n›z! Oysa haklar, nesnel olarak içinde bulu-

nulan koflullardan kaynaklan›r, ama yan› zamanda

öznel olarak onlardan ba¤›ms›zlaflarak, koflullara

ba¤lanmaks›z›n vard›rlar ve kullan›l›rlar. Yasan›n

hükümlülere bir hak kulland›rma niyetinde olma-

d›¤› ba¤lanan flartlardan anlafl›lmaktad›r. Bu siste-

min ad›, kazan›lm›fl haklar›m›z›n tan›nmas› de¤il,

ödül-ceza sistemidir!

Madde 51. (1) “...iyilefltirme etkinliklerine ilgile-

ri ve uyumlar›, kurum düzenine karfl› tutumlar›,

kendilerine verilen ifllerdeki gayretleri gibi bekle-

nen davran›fl ve tutumlar› gösteren hükümlülere

teflvik esasl› ayr›cal›klar tan›n›r.” Yani iradeni, bede-

nini istenilen flekilde idareye sunarsan, her söylene-

ni koflulsuz yerine getirirsen, bunun için istekli de

olursan ödül olarak kimi ayr›cal›klar kazanabilirsin.

Bu anlay›fl, yasan›n birçok maddesinde kendini

gösteriyor. Ödül ceza cenderesine al›nan tutuklu ve

hükümlü terbiye edilmek, iyilefltirilmek için ceza-

larla, a¤›r infaz koflullar›yla bo¤uluyor; ama diren-

mez, nedamet getirir, kendini idareye-otoriteye tes-

lim ederse, bunu için istekli olursa ödül de verili-

yor, unutulmuyor.

Bar›nma, beslenme, sa¤l›k, iletiflim, haberleflme,

din ve vicdan özgürlü¤ü, kültürel sanatsal üretim

yoluyla kendini gerçeklefltirme vb. bafll›klar›n›n

hepsi, temel insan hakk› olarak evrensel insan hak-

lar› kapsam›nda tan›mlanmaktad›r. Cezaevi idaresi-

nin yerine getirmek zorunda oldu¤u asgari yaflam

koflullar›n›n sa¤lanmas› yükümlülükleri, disiplin

cezalar›yla geri al›nabilecek flekilde düzenlenerek

demoklesin k›l›c› haline getirilmifl. Bunlar›n d›fl›nda

yasada hükümlülerin hapishane içinde yaflamlar›n›

kolaylaflt›racak hiçbir insani düzenleme ve gerçek

hak yoktur. Yasa, en temel insan haklar›na ayk›r›

yasaklar, yükümlülükler, dayatmalar, ceza tehditle-

ri vb. ile flekillenmifl, ceberut devlet gelene¤inin

sürdürüldü¤ü bir manzumeler bütünüdür. 

TTuuttuukklluu  hhüükküümmllüü  aayyrr››mm››nn››nn  kkaalldd››rr››llmmaass››
Yasa, tümüyle hükümlü statüsüne göre düflü-

nülmüfl; dil, teknik, içerik ve kapsam bak›m›ndan

hükümlülerin ceza infaz sistemini düzenliyor. Bu

durum, Türk yarg› sisteminin tutuklulu¤u ceza in-

faz›n›n tamamlanmas› ile efl güdümlü uygulama

zihniyetiyle uyumludur. Tutukluluk, kiflinin henüz

san›k oldu¤u durumlar› tarif eden ve tedbir olarak

bafl vurulan bir yöntem olmas› gerekirken, suçlan-

d›¤› ceza süresini tutuklu olarak doldurmak istisna

de¤il, genel bir uygulamad›r. Yeni C‹K’te, her ne

kadar CMK’da yarg›lama usullerinde tutukluluk sü-

resini sonsuzluktan on y›lla s›n›rlama (!) gibi k›s-

men k›salt›c› düzenlemeler içeriyor olsa bile, hala

tedbir olarak baflvurulan geçici bir olgu olarak gö-

rülmüyor. Dolay›s›yla C‹K’in, tutuklu ayr›m› gözet-

meksizin hükümlülere göre düflünülerek haz›rlan-

m›fl oldu¤u anlafl›l›yor.

Tutuklular›n Haklar› ve K›s›tlay›c› Önlemler

bafll›¤› alt›nda düzenlenen maddelerde dikkat çeki-

ci yan, hükümlülere hak tan›nmas›nda oldu¤u gibi

tan›nd›¤› varsay›lan haklar, esas olarak yükümlülük

anlam›na geliyor. Ayr›ca ilgili maddeye özel f›kralar

eklenerek içerik mu¤laklaflt›r›l›yor. 114. Madde ile

tutuklunun avukat seçmek ve görevlendirmek hak-

k›na sahip oldu¤u ve avukat› ile haberleflme ve gö-

rüflmelerine hiçbir k›s›tlama getirilemeyece¤i kabul

ediliyor. Hükümlülere tan›nan haklar bölümünde

de ele ald›¤›m›z gibi bu, tutuklu ve hükümlülerin

savunma haklar›n›n tan›mas› ile ilgili bu maddeler,

temel insan hakk› kapsam›nda anayasa ve di¤er ya-

salar›n üstünde yer alan evrensel hukukun vazge-
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çilmez kural›d›r. Bu hakk›n C‹K

ile tutuklulara da tan›n›yor ol-

du¤u vurgusu, demagoji amaçl›-

d›r. Maddenin 6. f›kras› bu tes-

pitimiz güçlendirmektedir:

Madde 114. (6) “Özel ka-

nunda yer alan hükümler sakl›-

d›r.” Ne anlama geliyor bu? Ucu

aç›k, keyfi uygulamalara olanak

tan›yan, yasa d›fl›l›¤› meflrulaflt›-

ran böyle bir düzenlemeye niye

ihtiyaç duyuluyor?

Tecrit ve ayr›mc›l›kla ilgili

bölümde vurgulad›¤›m›z, hü-

kümlülere uygulanan yöntemler

tutuklular için de öngörülmek-

te, üstelik daha kat› tecrit uygu-

lamas› savunulmaktad›r. Henüz

suçu sabitleflmemifl, yarg›lamas›

süren, san›k durumundaki tu-

tuklunun yarg› sistemi d›fl›nda

s›k› infaz rejimine de tabi tutula-

rak, devletin eline geçmiflken

militar otorite ile tan›flt›r›lmas›

ve 3. Maddede hükümlüler için haz›rlanan infazda

temel amac›n tutuklulara da uygulanmas› amaçlan-

maktad›r.

Madde 115. (1) “Tehlikeli halde bulunan, delil

karartma tehlikesi olan, soruflturman›n amac›n› ve-

ya tutukevinin güvenli¤ini tehlikeye düflüren veya

suçun tekrar›na olanak verecek davran›fllarda bulu-

nan tutuklulara soruflturma evresinde Cumhuriyet

Savc›s›, kovuflturma evresinde hakim veya mahke-

mesince afla¤›daki tedbirler uygulanabilir:

a) Tutuklunun tek bafl›na, s›k› bir rejim alt›nda

muhafaza edilmesi ve kald›¤› odan›n kamera ile iz-

lenmesi,

b) Belirli süre ile d›flar›yla iliflkisinin, ziyaretçi

kabulünün ve telefon görüflmelerinin k›s›tlanmas›, 

c) Gerekiyorsa kendisine veya baflkalar›na zarar

vermesini önleyici biçimde haz›rlanm›fl özel bir

odada bar›nd›r›lmas› ve kald›¤› odan›n kamera ile

izlenmesi,

d) Sald›rganl›k göstermesi halinde belirli sürey-

le kelepçelenmesi veya hareketlerinin engellenmesi,

e) Yüksek güvenlikli bir kuruma nakledilmesi.”

Hiçbir yoruma gerek b›rakmayacak aç›kl›kta, ki-

flinin daha tutukluluk evresinde direncinin k›r›la-

rak ›slah edilmeye bafllanaca¤›n›n kan›t›d›r bu mad-

de. Siyasi tutuklular›n sorgusuz sualsiz, yarg›land›-

¤› maddeye bak›lmaks›z›n

otomatik olarak F Tipleri-

ne yollanmas›n›n yasal k›-

l›f› da bu madde ile haz›r-

lanm›fl oluyor. Tecridin en

koyu halde tutukluya da

nas›l uygulanaca¤›n› bu

madde ile tahmin etmek

zor de¤ildir. 1. f›kradaki

koflullar›n olup olmamas›

bir önem tafl›maz, istendi-

¤inde kolayl›kla bunlar

koflullar› oluflturabilmek-

tedir çünkü. Tutuklulukta

üst s›n›r›n 10 y›l olarak

düzenlenmesiyle tamamen

bir tedbir olan tutukluluk,

a¤›r tecrit koflular›nda bir

infaz biçimin alm›flt›r. Ya-

san›n 34. maddesinde dü-

zenlenen haller d›fl›nda

hiçbir flekilde hücrelerin

kap›lar› ve koridor kap›la-

r›n›n aç›lmad›¤› tutukevle-

rinde ve di¤er “yüksek güvenlikli” cezaevlerinde sü-

rekli tecrit alt›nda tutulacakt›r tutuklular da! Henüz

suçlulu¤u kesinleflmemifl tutuklular›n bu kadar a¤›r

koflullarda tecrit edilerek, özellikle siyasi davalar-

dan dolay› tutuklanm›fllarsa bir ve üç kiflilik hücre-

lerde tutulmalar› ne kadar adil ve hukukidir?

116. Madde ile tutuklular›n yükümlülükleri,

buraya kadar hükümlülerle ilgili bölüm bafll›klar›na

ve maddelerine at›fta bulunarak, “...maddelerinde

düzenlenmifl hükümlerin tutukluluk haliyle uzlafl›r

nitelikte olanlar› tutuklular hakk›nda da uygulana-

bilir” denilerek nokta koyuluyor. Kesin bir hüküm-

dür art›k, yeni C‹K ile birlikte hapishanelerde tu-

tuklu–hükümlü ayr›m› fiilen zaten yokken, yasal

olarak da ortadan kald›r›lm›fl, san›kla mahkum eflit-

lenmifltir. Suçu kan›tlanana kadar san›¤›n suçsuz

oldu¤u evrensel ilkesi, böylece Türk burjuva hukuk

sisteminden ç›kart›lm›flt›r. 

AAççll››kk  ggrreevvii  vvee  ööllüümm  
oorruuccuunnddaa  mmüüddaahhaallee

82. Madde ile açl›k grevi ve ölüm orucu eylem-

lerinde zorla müdahale öngörülüyor. ‹nsanlar›n

a¤›r infaz koflullar›n› protesto etmek ve hak arama

alma amac›yla ölüm pahas›na böyle bir zor eyleme

baflvurular› görmezden geliniyor, bu eylemleri do-
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Bütün yasal düzenlemelerde
yasan›n emretti¤i hükümlere uyma

zorunlulu¤u yan›nda, yasaya
uymakla yükümlü k›l›nan›n haklar›

da ayn› yasal düzenlemeyle
güvencelenir. Temel bir hukuk

kurald›r bu. Ancak (Türk egemen
s›n›flar› ve Türk burjuva hukuk sis-
temi) C‹K, zorunluluk ve yüküm-
lülü¤ü temel al›rken, hak düzen-

lemesini hiç gündemine
almam›flt›r. Demokrat, ilerici

hukukçular›n zorlamalar›, ulus-
lararas› hukukta tutuklu ve hüküm-
lü haklar›n›n tarif edilmesi, siyasi
tutsaklar›n köklü direnifl gelenek-
leri vb. etkilerle siyasi iktidar, yeni
C‹K’te bir “Hükümlü haklar›” tarifi

yapmak zorunda kalm›flt›. 



¤uran nedenler giderilmesi gerekirken, tutsaklara

zorla müdahale yasallaflt›r›l›yor. Siyasi iktidar, tecrit

politikalar›nda ›srar›n›, ölümlere kay›ts›z kal›fl›n›

bu maddeyle yasalaflt›r›yor. Siyasi tutsaklar›n “kifli-

li¤i üzerinde özerkli¤ini” ihlal ediyor bu madde.

Hekime, müdahale zorunlulu¤u getiriliyor, hekim-

lik meslek ilke ve eti¤ine ayk›r› davranmas› için

bask› yap›l›yor. Meslek ilke ve eti¤inde ›srar eden,

onurlu bir durufl sergileyen bir doktor-hekim olur

ve zorla müdahaleye karfl› ç›karsa, bunun da önle-

mi al›n›yor: 

Madde 82. (4) “Bu maddede öngörülen tedbir-

ler, kurum hekiminin tavsiye ve yönetimi alt›nda

uygulan›r. Ancak kurum hekiminin zaman›nda

müdahale edememesi veya gecikmesi hükümlü için

hayati tehlike do¤urabilecek ise, bu tedbirlere, ikin-

ci f›kradaki flartlar aranmaks›z›n baflvurulur.” 

Yani herhangi bir infaz koruma memuru ya da

cezaevi personeli, ölüm orucu ve açl›k grevindeki

tutuklu ve hükümlüye “zorla besleme” uygulamaya

kalkabilecek! Bilerek ve kasten, keyfi ve sorumsuz

biçimde ölüm ve kal›c› sakatl›klara yol aç›ld›¤›nda,

ilgili görevliler sözde bu madde sayesinde sorufltur-

ma ve kavuflturmadan kurtulacaklar. Bu madde

aç›k ve net biçimde ölüm orucu, açl›k grevi veya

baflka bir biçimde direniflte olan tutuklu ve hüküm-

lülere herhangi bir biçimde ve niyetle müdahale

ederek ölüm ve sakatl›klara yol açan cezaevi perso-

nelini koruma amac›n› tafl›maktad›r. Yasa neredey-

se kas›tl› ve taammüden öldürmeleri yasal hale ge-

tirmektedir. 

***

Yasan›n tek tek sak›ncal› maddeleri incelendi-

¤inde de ortaya ürkütücü bir tablo ç›kmaktad›r: 

Madde 12. (2) “On iki-on sekiz yafl grubu ço-

cuklar, cinsiyetleri ve fiziki geliflim durumlar› göz

önüne al›narak bu kurumlar›n ayr› ayr› bölümlerin-

de bar›nd›r›l›rlar.

(3)Bu hükümlüler kendilerine özgü kurumun

bulunmad›¤› hallerde kapal› ceza infaz kurumlar›-

n›n çocuklara ayr›lan bölümlerine yerlefltirilirler...”

Söz konusu olan, on iki yafl›ndaki çocuklard›r,

iflledi¤i suç ne olursa olsun on iki yafl›ndaki çocuk-

lar›n özel olarak infla edilmifl olsa bile kapal› ceza-

evlerine konulmas›n› savunuyor. Çocuklar için ce-

zaevi kuran bir rejimi tart›fl›yoruz. Uzun y›llar süre-

gelen ›slahevi uygulamas› kald›r›l›yor, yerine çocuk

cezaevi infla edilecek! Islahevi uygulamas› her tür

cinsel istismar, taciz ve tecavüzün yayg›n yafland›¤›,

iflkence ve daya¤›n temel ›slah arac› olarak baflvu-

ruldu¤u kurumlard›. Islahevinin savunulabilecek

hiçbir olumlu yan› yoktur, ama bundan daha geri-

ye gidilerek, çocuklar için cezaevi infla edilmesi ka-

rar›na yorum ve aç›klama getirmek de mümkün de-

¤ildir. 

12. Madde ile on sekiz yafl›n alt›ndaki çocukla-

r›n ve on sekiz-yirmi bir yafl aras› gençlerin F Tip-

lerine konulmalar›na yasal dayanak getiriliyor.

Maddede tarifi yap›lan “Gençlik Kapal› Ceza ‹nfaz

Kurumu” mevcut olmad›¤›na göre:

Madde 12. (2) “Bu hükümlüler için ayr› bir ku-

rum kurulamad›¤› taktirde, yukar›daki f›kra kapsa-

m›ndaki hükümlüler, di¤er kapal› ceza infaz ku-

rumlar›n›n gençlere ayr›lan bölümlerinde bu mad-

dedeki esaslara göre bar›nd›r›l›rlar.”

Ayn› maddenin üçüncü f›kras›nda da 9. madde

kapsam›ndaki gençlerin cezalar›n›n da bu kurum-

larda infaz edilece¤i öngörülüyor.

Mevcut durumda F Tiplerinde özellikle siyasi

tutsaklar aras›ndaki yafl› on sekizin alt›nda ve on se-

kiz-yirmi bir yafl aras› tutuklular›n varl›¤›, siyasi ik-

tidar›n çocuk ve gençlere yaklafl›m›n› kan›tlamakta-

d›r: A¤aç yaflken e¤ilir! Gerici faflist zihniyet, tutuk-

lu ve hükümlülerin daha çocuk yaflta devlet sopas›

ile terbiye edilerek hizaya sokulmas› gerekti¤ini sa-

vunmaktad›r. Disiplin cezalar›n›n düzenlendi¤i

maddelerde tutuklu ve hükümler için öngörülen

hükümlüler on iki-on sekiz yafl aras› çocuklar ve on

sekiz-yirmi bir yafl aras› gençler için de k›smen ha-

fifletilmifl olarak bile olsa antidemokratik içerikte

aynen yer alm›flt›r. On iki yafl›nda çocuklar için ce-

zaevi infla eden zihniyet, elbette disiplin cezalar› ile

terbiye etmeyi de ihmal etmeyecektir.

Madde 46. (9) “Odaya kapatma cezas›: Sekizin-

ci f›krada belirtilen kapal› infaz kurumunda bulu-

nan çocu¤un, ayn› f›krada belirtilen eylemlerde bu-

lunmas› halinde, befl güne kadar aç›k havaya ç›kma

hakk› sakl› kalmak üzere, gece ve gündüz tek bafl›-

na bir odada tutulmas›d›r.”

Cezaevi idarelerinin oda sistemi olarak isimlen-

dirdiklerinin esas›nda hücre oldu¤unu bir an unut-

maks›z›n, on iki yafl›nda bir çocu¤un geceli gün-

düzlü tek bafl›na befl gün hücreye kapat›lmas› anla-

m›na gelmektedir bu f›kra, disiplin cezalar› anlay›-

fl›n›n vard›¤› boyutu göstermesi bak›m›ndan bu ör-

nekle yetiniyoruz.

***

Madde 62. (3) “Kurum güvenli¤ini tehlikeye dü-

flüren veya müstehcen haber, yaz›, foto¤raf ve yo-

rumlar› kapsayan hiçbir yay›n hükümlüye veril-
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mez.”

Herhangi bir mahkeme karar› olmaks›z›n bir ya-

y›n hakk›nda engelleyici hüküm, tart›flmas›z biçim-

de sansür demektir. Kimin, neye göre, hangi ölçüt-

lerle karar verece¤i belirsiz bu yoruma aç›k madde-

nin tipik bir uygulamas›, Sivas Kapal› cezaevinde

Leman dergisinin sak›ncal› bulunarak içeri verilme-

mesidir. Keza bu f›kra, ayn› maddenin birinci f›kra-

s› ile de çeliflki halindedir.

Madde 62. (1) “Hükümlü, mahkemelerce yasak-

lanmam›fl olmas› kofluluyla süreli ve süresiz yay›n-

lardan bedelini ödeyerek yararlanma hakk›na sa-

hiptir.”

Tipik Türk devleti demokrasisi, birinci f›krada

yasayla hakk›n› ver, üçüncü f›krada idari kararlarla

yasaklamak için yoruma aç›k hüküm koy!

***

Madde 18. (1) “Hapsedilme ve di¤er nedenler-

den kaynaklanan ak›l hastal›¤› d›fl›nda ruhsal rahat-

s›zl›¤› bulunup da ruh ve sinir hastal›klar› hastane-

lerinde tutulmalar› gerekli görülmeyerek infaz ku-

rumlar›na geri gönderilenlerin cezalar›, belirlenen

infaz kurumlar›n›n mahsus bölümlerinde infaz edi-

lir.”

Psikolojik sorunlar› olanlara erteleme ya da infa-

z› durdurma hakk› olana¤› tan›nm›yor. Tedavi etme

sorumlulu¤u yüklenilmiyor.  F Tiplerinde baflta

tecrit nedeniyle a¤›r psikolojik ruhsal sorunlar ya-

flayan tutuklu ve hükümlüler, idarenin aymazl›¤› ile

ad›m ad›m ak›l hastal›¤›na ve oradan da intihara sü-

rükleniyorlar. F Tiplerinde otuzu aflk›n intihar va-

kas› ve onlarca psikolojik sorunlar›, ruhsal hastal›k-

lar› olan ve yar›ca ak›l hastas› tutuklu ve hükümlü-

nün bulunuyor olmas›, idarenin sansürüne ra¤men

aç›¤a ç›km›fl durumdad›r. 

***

23. Madde ile hükümlülerin gözlem ve s›n›flan-

d›rma esaslar› düzenleniyor. Hükümlünün hangi

tür ceza infaz kurumuna gönderilece¤i ve infaz›n›n

nas›l gerçeklefltirilece¤i bu maddede yap›lan s›n›f-

land›rma ve gözleme göre belirleniyor. S›n›fland›r-

ma oldukça detayland›r›lm›fl; kiflisel, adli, sosyal ana

bafll›klardan bunlara ba¤l› alt bafll›klara kadar her

nitelik ve özellik say›l›yor. Oysa pratikte biliyoruz

ki, s›n›fland›rma önce adli-siyasi biçiminde yap›l-

maktad›r. Esas olan budur, siyasi tutuklu ve hü-

kümlünün adresi belli: F ve D tipleri! Adli tutuklu

ve hükümlüler ise gerçek durumlar›na göre de¤il, s›-

n›fsal ve sosyal statülerine göre s›n›fland›r›l›yorlar.

Örne¤in, devletin güvenlik kuvvetleri personeli ve

bürokratlar ‹stanbul Metris cezaevine; ifladam›, ban-

kac›, flirket yöneticileri vb. Kartal cezaevine yerleflti-

riliyorlar. Geriye kalanlar, aralar›nda fazla bir fark

olmayan çeflitli kapal› cezaevlerine da¤›t›l›yorlar.

Çete organizasyonu kapsam›nda ifllendi¤i savla-

nan suçlar ve uyuflturucu kaçakç›l›¤› suçlar›ndan

yarg›lanan ve/veya ceza alan tutuklu ve hükümlüler

de bir süreli¤ine F Tiplerinde tutuluyorlar. Koflul ve

süreleri ile ilgili de¤erlendirmelere di¤er bölümler-

de de¤inmifltik. 

Madde gözlem süre ve koflullar›n› da kaps›yor.

Tecrit ve her türlü hak mahrumiyeti koflullar›nda

gözlem yap›laca¤›, s›n›fland›rmada bu gözlem so-

nuçlar›n›n rol oynayaca¤›, ayr›ca baz› suçlarda göz-

lemin a¤›r tecrit koflullar› ve ziyaret kabulü, iletiflim

ve haberleflme olanaklar›n›n elinden al›nd›¤›, aç›k

havaya ç›kma imkan› olmayan vb. koflullarda altm›fl

(60) güne kadar uzat›labilece¤i hükmü de konmufl.

Tutuklu ve hükümlülerin yaflam hakk› ve insani

haklar›n› sosyal varl›klar›na sayg›, insani erdemleri-

ni sürdürecek ve kültürel sosyal aç›dan kendilerini

gerçeklefltirme zorunluluklar›n›n bafltan reddedil-

di¤i, kavramsal olarak bile sözü edilmeyen, adeta

bihaber olundu¤u bir infaz uygulamas› ile karfl›

karfl›yay›z.

***

A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis cezas›n›n infaz›

hakk›nda;

Madde 25. (1) i) “Hükümlünün cezas›n›n infaz›-

na, hiçbir suretle ara verilemez. Hükümlü hakk›n-

da uygulanacak tüm sa¤l›k tedbirleri, t›bbi tetkik ve

zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlar›nda, müm-

kün olmad›¤› taktirde tam teflekküllü devlet ya da

üniversite hastanelerinin tek kiflilik ve yüksek gü-

venlikli mahkum ko¤ufllar›nda uygulan›r.”

Zindanc› gelene¤inin yeniden diriltilmesi ve kü-

rek mahkumiyetinin geri getirilmesi demektir bu

madde. Kal›c› hastal›¤› da dahil cezai ehliyetini kay-

betmesi durumunda dahi hükümlünün ölüme terk

edilmesi, devlet cinayetinin süreye yay›larak uygu-

lanmas›, üstelik yasa maddesi haline getirilerek sa-

vunulabiliyor. Burada yaln›zca bir hukuk ihlali de-

¤il, yaflam hakk› ihlali söz konusudur. Bu madde ve

ona ruhunu veren zihniyetin kendisi hastal›kl›d›r.

***

Madde 29. (1) “Kurum hakimi taraf›ndan ruhsal

ve bedensel olarak sa¤l›kl› oldu¤u belirlenen mes-

lek sahibi olmayan hükümlüler ile meslek sahibi

olan istekliler, kurum imkanlar› ölçüsünde belirle-

nen ücret karfl›l›¤›nda atölye veya ifl yurtlar›nda ça-
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l›flt›r›labilirler.”

Zorunlu çal›flma maddesi k›smen esnetilerek,

emek sömürüsü, emek h›rs›zl›¤›na ve emek gasp›na

dönüfltürülerek yasalaflt›r›lm›fl. Yasa bununla da ye-

tinmiyor:

Madde 30. (4) “‹fl alanlar›na sahip kurulufllar›n

hükümlü çal›flt›rmalar› teflvik olunur” denilerek,

hükümlü ucuz eme¤i özel sektöre peflkefl çekiliyor.

Çok aç›k ki bu madde ile bir yandan hükümlünün

ucuz iflgücünden azami yararlan›lacak, emek sömü-

rüsü katmerlenecek, di¤er yandan kronik iflsizlik

koflullar›nda ifl ve çal›flma imkan› bulan iflçiler üze-

rinde hükümlü iflçi çal›flt›rma bask›s› kurulacak.

Devletin eline düflmüfl bir kere, hükümlünün

koflullu sal›verildi¤i durumda da kurtuluflu yok!

Madde 107. (6) “Hükümlü, denetim süresinde,

infaz kurumunda ö¤rendi¤i meslek veya sanat› icra

etmek üzere, bir kamu kurumunda veya özel olarak

ayn› meslek veya sanat› icra eden bir baflkas›n›n gö-

zetimi alt›nda, ücret karfl›l›¤›nda çal›flt›r›labilir.”

Nazi döneminin çal›flma kamp›n›n benzeri bir

uygulamad›r bu! Hükümlü, koflullu sal›verilme du-

rumundan sonra da zorunlu çal›flma ile karfl› karfl›-

yad›r. Özel iflletmelerde hangi iflveren her an koflul-

lu sal›verilme hakk›n›n elinden al›narak tekrar ce-

zaevine gönderilme korkusu ile kölece çal›flmak zo-

runda olan bir hükümlü iflçiyi çal›flt›rmak istemez?

Hiçbir seçene¤i olmayan hükümlü iflçilerin,

hangi koflullarda çal›flt›r›laca¤› s›r m›d›r? Nazi çal›fl-

ma kamp› yönetmeli¤inden fark› var m›d›r bu mad-

denin? Ne yaz›yordu ünlü Auschwitz çal›flma kam-

p›n›n girifl kap›s›nda: Arbeit macht frei! Yani, “Ça-

l›flma özgürlefltirir!” Nazi çal›flma yasas›d›r bu ve

baflta iflçi ve emekçi y›¤›nlar›n bu yasaya karfl› aya-

¤a kalkmas› gerekir.

***

Madde 36. (2) “Aramalar, gerekti¤inde d›fl gü-

venlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle veya di-

¤er kamu görevlilerince ortaklafla gerçeklefltirilebi-

lir.”

Bu madde polis, M‹T, J‹TEM baflta olmak üzere

iyi niyetle olmayaca¤› aç›k olan amaçlarla, iflkence-

li sorgu infaz ve katliam vb. programlamak ve uy-

gulamak üzere farkl› resmi/gayr› resmi görevlilerin

aramalara kat›lmak ya da yard›mc› olmak gerekçe-

siyle hapishanelere sokulmalar›na olanak vermek-

tedir. Düne kadar fiili ve yasad›fl› biçimde baflvuru-

lan bu yöntem, C‹K ile yasal hale getiriliyor. Baflta

19 Aral›k 2000 cezaevleri katliam› olmak üzere ce-

zaevlerinde yaflanan özellikle toplu katliamlar, d›fla-

r›dan getirilen güçler taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Buca, Ümraniye, Ulucanlar, Diyarbak›r toplu katli-

amlar› ve Burdur katliam giriflimi, hangi kurumlar-

dan olduklar› ve kimlikleri aç›klanmayan ço¤u

maskeli silahl› görevlilerce uygulanm›flt›r. Hemen

hepsi yarg›da olan bu katliamlar›n uygulay›c›lar› ve

gerçek sorumlular› ortaya ç›kart›l›p cezaland›r›la-

m›yorken, yasa bu maddeyle yeni katliamlar için

yasal k›l›f ve katliamc›lara korunak yaratmaktad›r. 

***

Hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesi ile

ilgili maddede;

Madde 100. (2) “Ancak, cezan›n infaz›n› dur-

durmak için hükümlü, hastal›¤›na kasten neden ol-

muflsa bu hükümden yararlanamaz....” denilmekte-

dir. Madde ruhunu, “iflkencede kafas›n› duvara vu-

rarak(!) kendisini yaralad›” gerekçesinden almakta-

d›r. ‹nsanlar intihar etmek veya kendilerini yarala-

mak için ›srarla polis nezarethanelerini seçiyorlar.

Ayn› mant›k C‹K ile de sürdürülüyor. Devlete kül

yutturamazs›n›z, infaz› durdurmak için kendinizi

kasten hastaland›r›yorsunuz! Öyleyse, hastanede

geçirdi¤iniz tedavi süresi infaza say›lmayacak!

***

Yasada yeni bir uygulama, “Denetimli Serbest-

lik” bafll›¤›yla getiriliyor. Henüz kurulufl, çal›flma

yöntem ve esaslar›n›n ne oldu¤u bilinmiyor, ilgili

konuda düzenlenece¤i belirtiliyor. ‹fllevi ise flöyle

tan›mlan›yor:

Madde 104. (1) “Cezalar› ertelenen, sal›verilen

veya haklar›nda hapis cezas› d›fl›nda herhangi bir

tedbire hükmedilen hükümlülerin toplum içinde

izlenmesi, iyilefltirilmesi, psiko-sosyal problemleri-

nin düzenlenmesi ve ma¤durun korunmas› gibi gö-

revleri yerine getirmek üzere denetimli serbestlik ve

yard›m merkezleri kurulur.”

Yani, tahliye oldu¤unda bir hükümlü kurtulmufl

say›lm›yor. Koflullu sal›verilme tarihi ile bihakk›n

tahliye tarihi aras›nda mahkeme taraf›ndan tayin

edilecek bir görevli taraf›ndan aral›ks›z gözlem alt›n-

da tutulacak. Görevlinin verece¤i üç ayl›k raporlar-

da koflullu sal›verilme kurallar›n› ihlal etti¤i kanaati

oluflursa hükümlü tekrar hapse gönderilecek, kalan

cezas› infaz edilecek. Bu arada hükümlüden uymas›

gereken ne tür kurallar istenece¤i henüz belli de¤il.

Bir iflyerinde zorunlu çal›flma, belli bir yerde ikamet

zorunlulu¤u, flehir d›fl›na ç›kmama, siyasi kültürel

sosyal faaliyetlere kat›lmama, uygun görülmeyen fla-

h›slarla görüflmeme her gün resmi bir kuruma imza

verme vs., vb. bizim ilk akl›m›za gelenlerden. 



SSoonnuuçç::

Anayasada tan›nan haklar yasalarla, yasada tan›-

nan haklar yönetmeliklerle, yönetmeliklerle tan›-

nan haklar genelgelerle gasp edilir. TC’nin 80 y›ll›k

kanunsal serüveni ve yönetim zihniyeti bu zincirde

ifadesini bulur!

Önümüzdeki dönem C‹K do¤rultusunda yeni

yönetmelikler, yürürlü¤e dair esaslar ve genelgeler

haz›rlanacak. Temel yasada alt›n› çizdi¤imiz ve ne-

redeyse tümünü kapsayacak düzeyde hükümlü ve

tutuklular› hapishanelerde mengeneyle s›karak ne-

fessiz b›rakacak bu yasan›n yönetmelik yürürlük

esaslar› ve genelgelerle ne hale gelece¤ini tahmin et-

mek zor de¤ildir. Ka¤›t üstünde bile a¤›r tecrit ve

hak ihlalleri öne ç›karken, yoruma aç›k maddelerin

cezaevleri idareleri taraf›ndan nas›l uygulanaca¤› da

TC zindan politikas›n›n bizzat tan›¤› biz siyasi tut-

saklar için bilinmez de¤ildir. 

Bu yasayla ortaya ç›kacak telafisi mümkün ol-

mayan a¤›r sonuçlar›n tek sorumlusu uygulay›c›lar

olmayacak, yasan›n taslak ve kanunlaflma sürecinde

pay› olan bütün kurum ve kiflileri kapsayacakt›r. Si-

yasi tutsaklar ne pahas›na olursa olsun direnecek-

lerdir. Tarihimiz ortadad›r; yasa koyucular ve uygu-

layacak olanlar, hiçbir yapt›r›ma boyun e¤medi¤i-

mizi, e¤meyece¤imizi bu onurlu tarihten ö¤renmifl

olmal›lard›r. Yap›lacak tek fley vard›r: Gecikmeksi-

zin bu yasa geri çekilmeli ve taraflar›n görüflmesi

do¤rultusunda gözden geçirilmeli, sak›ncal› bütün

maddeler ay›klanmal›d›r. Demokratik kitle örgütle-

ri, iflçi ve memur sendikalar›, insan haklar› savunu-

cular›, Barolar, baflta TTB ve TMMOB olmak üzere

meslek odalar›, üniversite hukukçular› taraf olmak

zorundad›r ve yasan›n belirtti¤imiz noktalar›yla bir-

likte, bütünü üzerinden yeni taslaklarla tarihsel,

mesleki, ayd›n ve demokrat sorumluluklar›n› yeri-

ne getirmelidirler...

TTaalleepplleerr::

1- K›saca Ceza ‹nfaz Kanunu olarak tan›mlad›¤›-

m›z “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›n-

da Kanun”, taraflar›n da görüflleri al›narak yeni ka-

nun haz›rlan›ncaya kadar geri çekilsin!

2- Tecrit kald›r›ls›n!

Uluslararas› sözleflmelere göre 15 kifliden az

olan mekanlar tecrit say›lmaktad›r. Hücre tipi, F ve

D Tipi Cezaevleri bu esasa uygun olarak yeniden

düzenlenmelidir.

Bu düzenlemeler yap›lana kadar:

a) F Tiplerindeki tecrit ve izolasyon uygulamala-

r›na derhal son verilmelidir.

b) Hücre kap›lar› gündüz aç›k tutulmal›d›r.

c) Haberleflme ve iletiflim özgürlü¤üne hiçbir k›-

s›tlama getirilmemelidir.

d) Spor olanaklar› ve di¤er ortak kullan›m alan-

lar› herhangi bir tredman ön kofluluna ba¤l› tutul-

maks›z›n bir hak olarak kabul edilmeli ve hiçbir ko-

flulda bu hakk›n kullan›m› engellenmemelidir.

e) Komün oluflturma hakk› engellenmemelidir.

f) Ziyarete akrabal›k koflulu getirilmemeli, ziya-

ret gün ve saatleri artt›r›lmal›, ziyaretçilere yönelik

bask›lara son verilmelidir.

g) Avukat görüfllerinde her tür k›s›tlama kald›-

r›lmal›. Avukatlar birden fazla tutuklu ve hüküm-

lüyle görüflebilmelidir.

h) Televizyon, buzdolab›, radyo-teyp ve genel

temizlik maddeleri gibi temel gereksinimler idare

taraf›ndan karfl›lanmal›, kullan›lan elektri¤in tutuk-

lu ve hükümlülere tahsil edilmesine son verilmeli-

dir. 

i) Cezaevlerinde giyecek ve yiyecek almama ge-

nelgeleri iptal edilmelidir. 

3- Tutuklu ve hükümlülerin temel insani ve de-

mokratik haklar› aç›kça tan›mlanmal›d›r. Cezaevle-

rine ve dönemlere göre de¤iflen keyfi uygulamalara,

arama ve nakillerdeki iflkence ve onur k›r›c› dayat-

malara son verilmeli, bunlar cezai yapt›r›mlara ba¤-

lanmal›d›r.

4- Siyasi temsilcilik kurumu tan›nmal› ve iflletil-

meli; siyasi tutuklu ve hükümlü statüsü kabul edil-

melidir.

5- Cezaevleri, demokratik kitle örgütleri ve ilgi-

li meslek kurulufllar›n›n temsilcilerinden oluflan

“Ba¤›ms›z ‹zleme Komisyonlar›”n›n düzenli deneti-

mine aç›lmal›d›r. 

6- Terörle Mücadele Yasas› iptal edilmeli, baflta

16. Maddesi olmak üzere infaz ve ceza art›r›m›nda

siyasi tutuklu ve hükümlülerin aleyhine, a¤›rlaflt›r›-

c› olarak iflletilen maddeler ortadan kald›r›lmal›d›r.

‹nfaz uygulamas›nda siyasi tutsaklara uygulanan

3/4 infaz oran› de¤ifltirilmeli, tek bir infaz sistemiy-

le infazda ayr›mc›l›¤a son verilmeli; bugüne kadar

kullan›lan 2/5 infaz oran› kazan›lm›fl hak olarak bir

kereli¤ine uygulanmal›d›r.

7- 19 Aral›k operasyonlar› Barolar, ÇHD, ‹HD,

TTB, aile örgütlenmeleri vb. kurum temsilcilerinin

de aralar›nda bulundu¤u ba¤›ms›z komisyonlarca

soruflturulmal›, gerekçeler ortaya ç›kart›lmal›d›r.

Tespit edilen suçlular/sorumlular yarg›lan›p ceza-

land›r›lmal›, sonuçlar kamuoyuna aç›klanmal›d›r.■
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