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3 Ekim’le birlikte Avrupa Birli¤i (AB) ile Türki-

ye aras›ndaki iliflki, yeni bir mecraya girmifltir. Her

ne kadar bu yeni mecran›n rotas›, Türkiye’ye müza-

kere tarihinin verildi¤i 17 Aral›k 2004’te çizilmiflse

de 3 Ekim, bunun belgelendi¤i ve resmileflti¤i bir

tarih olarak kay›tlara geçmifltir. 

Y›llarca kap›s›nda bekledikten sonra sonunda o

kap›dan içeriye bir ad›m atm›fl olmak, hiç kuflkusuz

ki Türk egemen s›n›flar› bak›m›ndan oldukça

önemli. Müzakere Çerçeve Belgesi’nin Türk burju-

vazisinin çeflitli klikleri aras›nda yaratt›¤› bütün

tepkilere ve rahats›zl›klara ra¤men, sermaye oligar-

flisinin sonuçtan memnun oldu¤u da aflikar. 

Hani ‘azmin elinden bir fley kurtulmaz’ derler

ya! Türk iflbirlikçi tekelci burjuvazisi de azminin

karfl›l›¤›n›, AB’ye aday üyeli¤inin art›k resmiyet ka-

zanmas›yla alm›fl oldu.

Gerçekten de Türkiye’nin AB maceras›, böylesi-

ne “azimli” bir süreç. Türkiye’nin, 1959’da -o za-

manki ad› Avrupa Ekonomik Toplulu¤u (AET)

olan- birli¤e, ortakl›k baflvurusu ile bafllayan ve

1963’te baflvurunun kabulü, 1964’te Gümrük Birli-

¤i’ni öngören Ankara Anlaflmas›’n›n imzalanmas›y-

la devam eden AB maceras›, neredeyse yar›m as›r-

d›r sürüyor ve hala da ‘ucunun nereye ç›kaca¤›’

(Müzakere Çerçeve Belgesi’nin diliyle ‘ucu aç›k’ bir

süreç olarak) henüz netleflmemifl bir yolda devam

ediyor.

Genifllemenin ideal aday› derinleflmenin
korkulu rüyas›

Neredeyse yar›m as›r› bulan ve oldukça da san-

c›l›, iniflli ç›k›fll› geçen bu yolculukta Türkiye yeni

bir viraj daha döndü. Ancak bundan sonraki süre-

cin de oldukça sanc›l› geçece¤i aç›k. 

Bu, AB-Türkiye iliflkilerinin temel bir karakteris-

ti¤i. Türkiye, AB emperyalistlerinin yuttu¤u Do¤u

Avrupa ve Balkan ülkeleri gibi kolay lokma de¤il.

Tabiri caizse hazm› zor. Hem de oldukça zor. Kolay

sindirebilmek için de bir hayli çi¤nemeyi gerektiri-

yor. Türkiye’nin yar›m as›rd›r bekleme koridorun-

da tutulduktan sonra kap›dan içeri ancak bir ad›m

atmas›na izin verilmesi de bundan. Avrupal› em-

peryalist güçler, Türkiye’yi, mideye indirmeden ön-

ce sindirim sisteminin ilk dura¤› olan a¤›zda iyice

çi¤neyip ö¤ütmek istiyor ki, sonra midede haz›m-

s›zl›k yaratmas›n. 

AB emperyalistleri, bu niyet ve isteklerini, 3

Ekim’de bir kez daha aç›ktan belli ettiler. Tam üye-

lik hedefiyle müzakerelerin bafllat›lmas› karar›,

AB’nin Türkiye’den hiç de vazgeçmek gibi bir niye-

tinin olmad›¤›n› gösterirken; K›br›s Cumhuriye-

ti’nin tan›nmas› flart›, Ermeni sorunu, “demokratik-

leflme” /Kürt sorunu gibi konularda al›nan kararlar

ise sürecin hiç de kolay geçmeyece¤ine, iniflli-ç›k›fl-

l› seyrini koruyaca¤›na iflaret ediyor. Keza serbest

dolafl›m konusunda s›n›rlama öngörülmesi ise özel

statülü bir üyeli¤e dikkat çekiyor. Bir nevi çokça

sözü edilen, Türkiye’nin ise duymak dahi istemedi-

¤i ‘imtiyazl› ortakl›¤›n’ baflka biçimde formüle edi-

lifli de diyebiliriz buna. K›sacas› Türkiye Ortado¤u,

Kafkaslar, Balkanlar gibi emperyalist hegemonya ve

rekabet merkezlerinin ortas›ndaki jeopolitik konu-

muyla, büyük bir ifl gücü potansiyeli ve pazar olma

özelli¤iyle, Avrupa’n›n askeri gücüne güç katacak

büyük ordusuyla genifllemenin oldukça ideal bir

aday› olmas›na ra¤men, derinleflme denen entegras-

yonun da adeta korkulu rüyas› olmak gibi bir öz-

günlü¤e sahip. ‹flte özel statü önerisi, bu çeliflkiyi

çözen bir formül olarak gündeme geliyor. Yani ‘da-

hil etmeden nüfuz etme’.  

ABD-AB hegemonya mücadelesi ve 
uluslararas› kriz unsuru olarak Türkiye

Kuflkusuz, daha öngörülen en az bir on y›l var.

Ve bu süreçte nelerin olaca¤›n› da flimdiden kestir-
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mek zor. Köprünün alt›ndan daha çok sular geçer

ve iliflkilerin seyri ve biçimi de emperyalist güçler

aras›ndaki rekabet ve hegemonya mücadelesinin

alaca¤› biçimler ve gidiflat›na ba¤l› olarak daha çok

de¤iflebilir. Dolay›s›yla Türkiye’nin üyelik süreci de

emperyalist hegemonya mücadelesinin seyri içinde

netleflecek, ona ba¤l› olarak flekillenecektir. 

Bafl›ndan itibaren de bu böyleydi zaten. Sorun,

tek bafl›na Türkiye’nin üyeli¤e ehil olup olmamas›y-

la ilgili de¤ildi. Üyelikle ilgili getirilen bütün flartlar,

AB’nin Türkiye üzerindeki nüfuzunu güçlendirme-

ye hizmet ediyordu. “Demokratikleflme” ad›yla da-

yat›lan Kopenhag kriterlerinin, bafl›n› generallerin

çekti¤i Amerikanc› statükocu asker-sivil bürokrasi-

si kli¤inin geriletilmesini hedeflemesi de bundand›;

iktidar kurumlar› üzerindeki müdahale gücünün

zay›flat›lmas›n›, üzerinde kendini varetti¤i ideolojik

ve siyasi zeminin afl›nd›r›lmas›n› kapsayan siyasi

yapt›r›mlar, AB’nin ç›karlar›na uyum plan›n unsur-

lar› olarak devreye sokuldu. Dolay›s›yla, Türki-

ye’nin AB’ye üyelik süreci, ayn› zamanda AB ile

ABD aras›ndaki hegemonya mücadelesinin de bir

sorunuydu. 

Amerikan emperyalizmi, AB’yi denetim alt›nda

tutmak ve birli¤in lokomotifi durumundaki Alman-

ya-Fransa emperyalist eksenini kontrol edebilmek,

yay›lmac› e¤ilimlerini frenlemek için Türkiye’nin

AB’ye girmesini istiyor. Bu bak›mdan AB içindeki

bafll›ca emperyalist güçlerden biri olan stratejik or-

ta¤› ‹ngiltere’nin yan›nda ikinci bir güçlü orta¤a ih-

tiyaç duyuyor. Türk burjuva devleti, jeopolitik ko-

numuyla, AB’nin en çok ihtiyac› olan güçlü ordu-

suyla ve Avrupa’n›n hemen hemen en kalabal›k nü-

fusuyla buna uygun bir güç. Di¤er taraftan, Alman-

ya-Fransa emperyalist ekseni ise ‘So¤uk Savafl’›n so-

na ermesiyle, art›k Amerikan emperyalizminin li-

derli¤i ve korumas›na ihtiyaç duymuyor. Yay›lma-

c›-emperyalist amaçlar›n› gerçeklefltirmeye çal›fl›-

yor. Dolay›s›yla Amerikan emperyalizminin dünya-

ya tek bafl›na hakim olma stratejisinin karfl›s›nda

emperyalist bir odak olarak kendisini tahkim etme-

ye çal›fl›yor. AB üzerindeki hegemonik konumuyla

bu amaçlar›na ulaflman›n hesaplar›n› yap›yor. Ge-

niflleme stratejisi de, bu plan›n bir parças›yd›. An-

cak, genifllemenin öncelikli hedefleri olan Do¤u Av-

rupa ve Balkan ülkeleri üzerinde ekonomik bir et-

kinlik kursa da siyasi bir hegemonya infla edemedi. 

AB içindeki ve AB ile ABD aras›ndaki bu hege-

monya mücadelesi, emperyalist sistemdeki ulusla-

raras› krizin de kritik halkas›n› –ya da ana konusu-

nu- oluflturuyor. Uluslararas› kriz, bugün kendisini

daha çok emperyalist sistemdeki iliflkiler düzeninde

gösteriyor. BM, NATO, G8 gibi emperyalist siste-

min uluslararas› iliflkilerini düzenleyen kurumlar

içersinde yaflanan ifllev ve ifllerlik krizi, bunun bir

yans›mas›d›r. Gelinen aflamada BM, üzerinde anla-

fl›lm›fl ortak kararlar ç›karmakta hayli zorlanmakta-

d›r. Keza emperyalist güçlerin askeri-politik müda-

hale gücü NATO da ayn› sorunlarla yüz yüzedir.

Buna karfl›l›k, AB kendi askeri müdahale gücünü

oluflturma, Avrupa çap›nda ortak bir ‘güvenlik stra-

tejisi’ infla etme peflindedir. Ancak uluslararas› kri-

zin sorunlar› burada da kendini göstermekte; bu

konularda sürecin h›zl› ilerlemesini engellemekte-

dir. 

Nitekim uluslararas› krizin en temel yans›nmas›,

AB’nin de bafl›n› hayli a¤r›tan anayasa krizinde ken-

dini göstermifltir. AB’nin siyasi birli¤inin ifadesi

olan AB Anayasa’s› Fransa ve Hollanda referandum-

lar›na tak›lm›flt›r. AB emperyalistleri, anayasaya

karfl› ekonomik ve siyasal tepkileri ve bunun ortaya

ç›kard›¤› krizi, AB ülkeleri içindeki ›rkç›-milliyetçi

Türkiye karfl›tl›¤› faktörünü kullanarak aflma he-

saplar› yapmaktad›r. Bu da do¤al olarak, Türki-

ye’nin üyelik süreci üzerinde dolays›z bir etkide bu-

lunmaktad›r. Di¤er yandan AB emperyalistleri, iç

kriz unsurlar›n›n giderek birikmekte oldu¤u bu sü-

reçte –ve önümüzdeki yak›n süreçte-, öncelikli ola-

rak kendi içindeki sorunlar› çözmeye çal›flmakta-

d›r. Bu yüzden Türkiye gibi a¤›r ve krizsel süreçle-

re aç›k bir sorunla u¤raflmak istemedi¤inin mesajla-

r›n› vermektedir. Müzakere Çerçeve Belgesi üzerin-

deki yo¤un tart›flmalar ve ortaya ç›kan uzlaflma da

bunu gösteriyor. Nihayetinde belgenin, AB-Türkiye

iliflkilerinde geçici duraklamalara aç›k olmas› da

bundand›r. Di¤er taraftan Türkiye’deki rejimin ya-

p›s› ve iç siyasal dengeleri de böylesi krizsel sonuç-

lar›n ortaya ç›kmas› bak›m›ndan oldukça müsaittir.

Bu duraklamalar›, kendi içinde mevcut olan sorun-

lar› çözmek için kullanmak, AB’nin hesaplar› ara-

s›ndad›r. 

Bütün bu tablo gösteriyorki, emperyalist siste-

min uluslararas› krizi, Türkiye’nin AB’ye üyelik sü-

reci üzerinde dolays›z bir etkide bulunurken, ayn›

flekilde tersinden Türkiye’nin AB’ye girifl sorunu da

uluslararas› krizin bir konusu ve onu etkileyen fak-

törlerden birisidir. Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve

ideolojik yap›land›r›lmas›, emperyalist güçlerin

stratejilerinin temel bir unsurudur ve bu konuda

AB üyeli¤i, baflat bir rol oynamaktad›r.        
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Ekonomik entegrasyonu güvencelemek
için siyasi ve ideolojik yap›land›rma 

ihtiyac›

Türk burjuvazisi ekonomik tercihini, AB’den ya-

na yapm›flt›r. AB ülkeleriyle olan 40 milyar dolarl›k

ticaret hacmi de bunu koflullamaktad›r. Bafl›n› TÜ-

S‹AD’›n çekti¤i sermaye oligarflisi, ekonomik ç›kar-

lar›n›n gelece¤ini AB’de görmektedir ve ekonomik

entegrasyonun gerçekleflebilmesi için siyasi ve ide-

olojik yap›land›rman›n gereklili¤inin de bilincinde-

dir. Ancak bu noktada egemen s›n›flar aras›nda bir

görüfl ve irade birli¤inden sözedilemez. Bu, egemen

s›n›flar aras›nda iktidar mücadelesinin alan›na gir-

mektedir ve rejimin son on y›ll›k geçmifline de bu

durum damgas›n› vurmufltur. 

Sermaye oligarflisi, AB üyelik sürecini (ki AB’ye

üyelik bir devlet politikas›d›r ve geride kalan süreç

içersinde de ciddi bir kitle deste¤i alm›flt›r. Dolay›-

s›yla bu, burjuva siyasetinde egemen s›n›flar›n ha-

reket tarzlar› üzerinde dolays›z bir etkide bulun-

maktad›r.) ve bunun gerektirdi¤i ekonomik, siyasal

ve ideolojik yap›land›rmay›, iktidar üzerindeki ini-

siyatifini güçlendirmek ve pekifltirmek için etkili

bir biçimde kullanmaktad›r. AB’ye üyelik süreci,

sermaye oligarflisi bak›m›ndan statükocu kli¤e kar-

fl› s›rt›n› yaslad›¤› sa¤lam bir dayanakt›r. AB’ye üye-

lik konusunda ileri do¤ru at›lan her ad›m (ya da

tersinden AB emperyalistlerinin Türkiye’ye do¤ru

att›¤› her ad›m), geçilen her viraj sermaye oligarfli-

sinin inisiyatifini güçlendirmekte, di¤er taraftan

statükocu güçleri zay›flatmaktad›r. 1999’da AB’ye

adayl›k statüsünün onaylanmas›ndan bu yana da

süreç bu eksende ilerlemifltir. 17 Aral›k 2004’te

üyelik için müzakere tarihinin verilmesinden sonra,

2005 Newroz’uyla birlikte sömürgeci kirli savafl›n

t›rman›fla geçmesi, buna ba¤l› olarak içte milliyetçi-

flovenist reoksiyonun yo¤unlaflmas› ve statükocu

güçlerin bu bu milliyetçi-flovenist reoksiyonu arka-

layarak, bunu AB karfl›t› bir rüzgara dönüfltürme

çabas›, k›smen baflar›l› oldu ise de bu tür süreçlerin

geçici oldu¤u ve önümüzdeki süreçte de s›k s›k ya-

flanaca¤›, sürecin AB rotas›nda ve sermaye oligarfli-

sinin inisiyatifinde ilerleyece¤i, do¤ru bir öngörü

olacakt›r.    

Buna karfl›l›k, asker-sivil bürokrasisi kli¤i ise AB

sürecini en az hasarla atlatarak, Amerikan emperya-

lizminin, –çok bilinen ad›yla Büyük Ortado¤u Pro-

jesi (BOP)- en son haliyle Geniflletilmifl Ortado¤u

Projesi (GOP) olan sald›rgan stratejisine angaje ola-

rak, iktidar olanaklar›n› koruma hesaplar› yapmak-

tad›r. Tam da bu noktada Türkiye, iki emperyalist

odak ve strateji aras›nda durmakta ve bu durumu,

kendi lehine bir avantaj olarak kullanmaya çal›fl-

maktad›r. Bir elini, Amerikan emperyalizmi ve

onun sald›rgan stratejisine do¤ru uzat›rken di¤er

eliyle de AB emperyalistlerinin kuyru¤una s›k› s›k›-

ya yap›flm›flt›r. 

‘So¤uk Savafl’ y›llar›nda “komünizm tehlikesine”

karfl› emperyalist-kapitalist dünyan›n ileri/uç kara-

kolu olarak oldukça ifllevli bir rol oynayan Türki-

ye’nin, bu y›llarda Amerikan emperyalizmine eko-

nomik ve siyasi ba¤›ml›l›¤› da hayli pekiflti. Di¤er

taraftan AB emperyalistleri, ‘So¤uk Savafl’›n bitme-

sinden sonra Türkiye’nin rolünün zay›flad›¤›n› var-

sayarak, önceliklerini, Do¤u Avrupa ve Sovyetler

Birli¤i’nin da¤›lmas›yla boflalan alanlara çevirdi.

Emperyalist rekabet ve hegemonya mücadelesinin

a¤›rl›k merkezleri olarak Ortado¤u, Kafkaslar ve

Balkanlar’›n belirginleflmesi, ABD’nin Avrasya stra-

tejisi kapsam›nda Türkiye’nin öneminin artmas›,

AB emperyalistlerinin geç de olsa Türkiye’yi farket-

mesini sa¤lad›.   

Kürt sorunu bafll›ca kriz unsuru

Rejimin ve kapitalist düzenin ekonomik, siyasi

ve ideolojik yeniden yap›land›r›lmas›, kaç›n›lmaz

biçimde egemen s›n›flar aras›nda sürekli bir gerilim

durumuna yol açmaktad›r. Yeniden yap›land›rmaya

konu olan; Kürt sorunundan K›br›s’ta emperyalist

çözüm politikalar›na, “demokratikleflme” maskesi

alt›ndaki uyum yasalar›ndan az›nl›klara yaklafl›m

konular›na, rejimin temel kurumlar›n›n (yarg›,

YÖK gibi) yeniden düzenlenmesinden bu kurum-

lardaki kadrolaflma giriflimlerine kadar hemen her

konu, bu gerilimin unsurlar› olarak h›zla güncellefl-

mekte ve siyasi krizi krizleri tetikleyen faktörler

olarak risk depolanmas›na neden olmaktad›rlar.

Her konu, rejim içindeki iktidar odaklar› aras›nda

siyasi çat›flman›n nedeni olabilmektedir. 

Rejimin, bu gerilimli/çat›flmal› tablosunun sos-

yo-politik araka plan›nda ise Kürt sorunu bafll›ca

kriz unsuru olmay› sürdürmektedir. Keza siyasal ‹s-

lam devrimci hareketin sökülüp at›lamayan direnifl-

çi inad› politik özgürlükler kapsam›nda geniflleyen

toplumsal talepler, özellefltirme karfl›t› kitle müca-

delesi, demokratik Alevi hareketi gibi toplumsal ha-

reketler de, Kürt sorunun yol açt›¤› krizin üzerine

binen ve onu a¤›rlaflt›ran unsurlard›r. Kürt sorunu,

rejimin siyasi yap›s›n› bozmaya, ideolojik mayas›n›

çözmeye devam ediyor. Kürt sorununun, Kürt hal-
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k›n›n ulusal-demokratik taleplerinin kabulü ekse-

ninde çözülmeyifli, Kürt ulusal hareketinin bu nok-

tada direncini korumas› ve silahl› mücadeleyi sür-

dürme iradesine sahip oldu¤unu ortaya koymas›,

AB’ye üyelik süreci üzerinde ciddi bas›nç yarat›yor.

Bu durum, egemen s›n›flar aras›ndaki iliflkileri geri-

yor ve gerilimleri tetikliyor; bu da yer yer AB’ci bur-

juva programdan sapmalara yol aç›yor. 

Di¤er taraftan Kemalizmin ald›¤› darbeler sonu-

cunda (ki burada Kürt ulusal devriminin ve –daha

az olmak üzere- politik islam›n rolü büyüktür. Son

y›llarda bunlara demokratik Alevi hareketi de ek-

lenmifltir) delik deflik olmas›, birlefltirici maya özel-

li¤inin alabildi¤ine zay›flamas›, rejimin bir ideolojik

hegemonya krizi yaflamas› egemen s›n›flar›n bir di-

¤er açmaz› olarak belirginlik kazanm›flt›r. Burjuva-

zi, toplumu düzene ba¤layacak yeni birlefltirici ma-

ya olarak AB ideolojisini, bütün olanaklar›n› kulla-

narak örgütlemektedir. AB’ci burjuva program› ve

ideolojisini, kitlelerin bütün yaflam alanlar›na –hüc-

relerine kadar- sokmak için toplumu müthifl bir

ideolojik bombard›mana tutmakta, bu amaçla bafl-

ta medya olmak üzere bütün araçlar›n› seferber et-

mektedir. Kitlelerde bir ‘Avrupal›l›k’ bilinci infla et-

meye çal›flmaktad›r. AB siyasi yapt›r›mlar›n› da ar-

kas›na alarak rejimi ideolojik olarak yeniden  yap›-

land›rmaya çal›flmaktad›r. Dolay›s›yla bu da ege-

men s›n›flar aras›nda ciddi sorunlara ve gerilimlere

yol açmaktad›r. Bu durum, milliyetçi-flovenist reak-

siyonlar› tetiklemektedir. 

AB üyelik sürecinden emekçilerin, 
ezilenlerin pay›na ne düflmektedir?

AB, bugün Avrupa’daki neoliberal toplumsal

ve ekonomik modeli kurumsallaflt›ran bafll›ca

araçt›r. Ezilenlere refah ve demokrasi yalan›yla

sunulan AB için Türkiye, genç ve dinamik, bü-

yük ve ucuz bir iflgücü cennetidir. Mallar›n, hiz-

metlerin  ve sermayenin s›n›rs›zca dolafl›m› için

ekonomik yapt›r›mlar dayatan AB, iflgücünün

serbest dolafl›m›na ise s›n›rlama öngörerek s›n›r-

s›zca sömürü ve ya¤madan, dünya üzerindeki

emperyalist ç›karlar› için önemli bir s›çrama tah-

tas›, güçlü bir dayanak yaratmaktan baflka amac›

olmad›¤›n› net bir biçimde ortaya koymufltur. ‹fl-

çi ve emekçiler için AB, özellefltirmelerdir, küçük

ve orta ölçekli tar›m›n tasfiyesidir. 

Di¤er taraftan AB’ci burjuva program›n “demok-

ratikleflme” balonu da daha y›l› dolmadan sönmüfl-

tür. AB’ci demokratikleflme program› s›n›rlar›na

gelmifl, uyum paketleriyle aç›lan s›n›rl› iyilefltirme

alanlar›, sonradan yap›lan düzenlemelerle yeniden

daralt›lm›flt›r. AB, yay›nlad›¤› raporlarda –her ne

kadar uygulamada sorunlar var dese de- verdi¤i

olumlu notlarla buna onay vermektedir. Keza, AB’ci

demokratikleflme program›n›n en kritik konusu

olan Kürt sorunu da, Türk faflist rejiminin çözümü-

ne destek vermektedir. AB ülkeleri içinde Kürt ku-

rumlar›na sald›rarak, t›rmand›r›lan kirli savafl ve bu

eksende gelifltirilen politikalar karfl›s›nda tutum al-

mayarak da bunu göstermifltir.

‘Kelin ilac› olsa bafl›na sürer’ derler. Bugün AB

ülkelerinin bütününde yaflam standartlar› h›zla dü-

flüyor. Kitlelerin yaflant›s› sürekli kötülefliyor. ‹flsiz-

lik, kimi ülkelerde ‹kinci Dünya Savafl› öncesi bo-

yutlara ulaflm›fl durumda. Di¤er taraftan, demokra-

tik haklar, “antiterör” yasalar›, göçmen yasalar›yla

h›zla t›rpanlan›yor. “Refah ve demokrasi k›tas›” Av-

rupa, ezilenler bak›m›ndan her gün daha fazla çe-

kilmez hale geliyor. ‹flte, emekçilere refah ve de-

mokrasi getirecek AB, bu AB. Kendi co¤rafyas›nda,

neoliberal ekonomik ve siyasal program› en ac›ma-

s›z biçimlerde uygulayan bir emperyalist birli¤in,

mideye indirmek için hesap yapt›¤› Türkiye’ye na-

s›l bir hayr› olabilir ki? 

‹kinci emperyalist paylafl›m savafl› sonras› koflul-

larda emperyalist blo¤un sosyalizme karfl› ileri ka-

rakolu rolüyle konumland›rd›¤› Türkiye’nin mev-

cut uluslararas› emperyalist ifl bölümü içindeki ko-

numu giderek belirginlefliyor. AB ile bütünleflme

sürecinin, bunu daha da netlefltirece¤i anlafl›l›yor.

Türk egemen s›n›flar›, kendi iradesinin d›fl›ndaki

bütün bask›n faktörlere ra¤men, -AB ve ABD ara-

s›nda- iki emperyalist stratejiyi birlefltiren bir volan

kay›fl› olman›n hesaplar›n› yap›yor. Buradan ezilen-

lerin pay›na ise, aç›k ya¤ma ve sömürü pazar› ile

emperyalist sald›rganl›¤›n etkin tafleronu olmak dü-

flüyor. ■
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Emperyalizm ve dünya gericili¤i ve yede¤indeki

her renk ve tondan oportünist ak›m, öteden beri;

Ekim Devrimi’nin ve sosyalizmin insanl›¤›n tarihsel

geliflme çizgisinden bir sapma, gerçekleflmesi ola-

nakl› olmayan bir ütopya, insanl›k için bir facia ve

terör rejimi oldu¤u sahte propagandas›n› yapagel-

diler. Özellikle gerçekte kapitalist olan revizyonist

Do¤u Bloku’nun çözülüp da¤›l›fl›ndan sonra, em-

peryalist dünya ve dünya gericili¤i, sosyalizmin “öl-

dü¤ü”; kapitalizmin, “serbest piyasa ekonomisi”nin

ve liberalizmin “nihai zaferi kazand›¤›”, art›k s›n›f-

lar mücadelesi ve ideolojilerin tarih oldu¤u, sosya-

lizmin “ölümü”yle ve insanl›¤›n “Yeni Dünya Düze-

ni”ne ve “küreselleflme ça¤›”na girifli ile birlikte ar-

t›k ça¤›m›z›n “bar›fl”, “refah”, “eflitlik”, “özgürlük”

ça¤› oldu¤u demagojisini tüm kirli psikolojik savafl

yöntemlerini kullanarak yapt›lar.

Peki, madem “sosyalizm”, “Marksizm-Leni-

nizm”, “s›n›flar mücadelesi”, “ideolojiler öldü”; ma-

dem “yeni bir ça¤” bafllad›, madem insanl›k kapita-

lizmin “nihai zaferi”yle birlikte “eflitlik, refah, bar›fl

ve özgürlük ça¤›na” girdi, o halde neden s›n›f eflit-

sizli¤iyle, s›n›flara bölünmüfllükle ve uzlaflmaz s›n›f

karfl›tl›¤›yla belirlenen ve burjuvazinin iktidarda ol-

du¤u emperyalist dünya düzeni; insanl›¤› Yugoslav-

ya, Ruanda, Afganistan, Irak, Çeçenistan örnekle-

rinden görüldü¤ü gibi kana ve gerici teröre bulama-

ya devam ediyor? Neden emperyalist küreselleflme-

ye karfl› dünyan›n dört bir yan›nda yüz binleri kap-

sayan kitle hareketleri sürüyor? Neden hem emper-

yalist merkezlerde ve hem de emperyalizme ba¤›m-

l› periferide iflçi s›n›f› ve emekçi kitleler ekmek ve

özgürlük için direnmeye ve savaflmaya devam edi-

yor? Neden, Filipinler’de, Endonezya’da, Ekva-

tor’da, Uruguay’da, Arjantin’de, Filistin’de, Venezu-

ela’da iflçi ve emekçiler ayaklan›yor? Neden yüz

binler, milyonlar “baflka bir dünya mümkün” sloga-

n› alt›nda bafl kald›r›yor? Evet, neden?

Madem Ekim Devrimi ve sosyalizm “öldü”, ma-

dem kapitalizm “nihai zafer” kazand›, o halde –bi-

lakis emperyalist kamuoyu araflt›rma kurumlar›n›n

aç›klad›¤›na göre– neden Rusya’daki emekçi kitlele-
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rin yüzde 70-80’i “E¤er yeni bir Ekim Devrimi pat-

lak verirse kat›l›r›m, desteklerim” diyor? Neden es-

ki Bat› Almanya’da yaflayan emekçi kitlelerin %

50’si, eski Do¤u Almanya’da yaflayan kitlelerin %

75’i Marks’›n kapitalizm çözümlemesinin do¤ru ol-

maya devam etti¤ini söylüyor? Neden ABD iflçileri-

ne soruldu¤unda büyük ço¤unlu¤u, kendisinin iflçi

s›n›f›na mensup oldu¤unu düflündü¤ü yan›t›n› ve-

riyor? Neden Bat› Avrupa, Orta Avrupa, ABD, Bal-

kanlar, Rusya vb. ülkelerin emekçileri, ülkelerinin

kendi iradelerine göre yönetilmedi¤ini düflünüyor?

Evet, neden! Neden ABD’nin 130’dan fazla ülkede

180 askeri üssü bulunuyor? Neden emperyalist ve

iflbirlikçi devletlerin askeri harcamalar› sürekli yük-

selerek,  trilyon dolarlara ulafl›yor? 

Deniyor ki; Ekim Devrimi, sosyalizm art›k tarih

oldu ve bir daha asla dirilmeyecektir; çünkü ölü di-

rilemez. Güzel; peki o halde patronlu¤unu Ameri-

kan emperyalizminin yapt›¤› NATO stratejistleri,

IMF, Dünya Bankas› gibi emperyalist uluslararas›

mali kurumlar, BM gibi Amerikan hegemonyas›n-

daki gerici kurum ve kurulufllar haz›rlad›klar› ra-

porlarda neden 21. asr›n bir ayaklanmalar asr› ola-

ca¤›n›, özellikle ilk yar›s›nda büyük “sosyal patla-

malar”›n bafl gösterece¤ini, yeni bir Ekim Devrimi

f›rt›nas›n›n patlak verece¤ini sapt›yor ve flimdiden,

örne¤in, “terörizme karfl› mücadele” sahtekarl›¤›yla

artan oranda dünya çap›nda faflizan sald›r›lara, em-

peryalist terör sald›r›lar›na girifliyor? Evet, neden!

Anlafl›l›yor ki, emperyalistler hiç de rahat de¤il-

dirler. Geceleri rüyalar›nda kabus görmeye devam

ediyorlar.  “Ekim Devrimi öldü”, “sosyalizm öldü”,

“kapitalizm nihai zaferi kazand›” derken ve bang›r

bang›r bu sahte ve iki yüzlü propaganda ve ajitas-

yonu yaparlarken, en afla¤›l›k ideolojik ve politik

sald›r›lara giriflirken hiç de rahat ve mutlu de¤ildir-

ler. Aç›k ki, onlar, bir yandan söz konusu i¤renç

demagojilerle enternasyonal proletarya ve halklar›

aldatarak ebedi köleli¤e mahkum etmek isterken,

öte yandan da kendilerinin de inanmad›klar› yalan-

larla yüreklerindeki ve beyinlerindeki korkular›n›

da bast›rmaya çal›fl›yorlar.

Ya barbarl›k içinde yok olufl... Ya sosya-
lizmle kurtulufl

Büyük Ekim Devrimi ile insanl›k, yeni bir

ça¤a, emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›na

girmifltir. Ekim Proleter Sosyalist Devrimi aç›k-

ça kan›tlam›flt›r ki, dünya çap›nda proleter dev-

rimin nesnel koflullar› eksiksiz bir flekilde em-

peryalist dünya sisteminin ba¤r›nda olgunlafl-

m›flt›r. Tarihin tekerli¤i, artan bir h›zla kapita-

lizmden sosyalizme/komünizme do¤ru dön-

mektedir.

Denebilir ki, peki bunun kan›t› nerede? Ka-

n›t, en canl› ve berrak kan›t, Büyük Ekim Dev-

rimi’nin ta kendisidir. Kan›t, 1945’den sonra

kurulan sosyalist ülkelerdir. 1917 Ekim Devri-

mi’yle sosyalizm ilkin Rusya’da bir gerçe¤e dö-

nüflmüfltür. SSCB, iflçi s›n›f›n›n önderli¤inde,

tarihte efli görülmemifl ölçekte devasa devrimci

de¤iflikliklerin alt›na imza atm›flt›r. Sosyalizm,

büyük bir baflar›yla infla edilmifl ve insan›n in-

san üzerindeki sömürüsüne ilk kez, s›n›fl› top-

lumlar›n tarihinde ilk kez, son verilmifltir. Ar-

d›ndan, Hitler faflizminin ve faflist kamp›n Sta-

lin önderli¤indeki SSCB’nin demir yumru¤u al-

t›nda yenilgiye u¤rat›lmas› sürecinde, Orta Av-

rupa’da bir dizi ülkede (Arnavutluk, Bulgaris-

tan, Macaristan, Çekoslovakya, Do¤u Almanya,

Polonya, Romanya) devrim ve sosyalizm dava-

s› zafer kazanm›fl ve bu ülkelerde de SSCB’nin

etkin enternasyonalist deste¤i eflli¤inde sosya-

lizm kurulmufl ve insan›n insan üzerindeki,

burjuvazi ve sömürücü s›n›flar›n on milyonlar

üzerindeki koyu sömürüsüne, vahfli beyaz te-

rörüne, barbarca egemenli¤ine son verilmifltir. 

Ard›ndan Çin’de halk devrimi emperyaliz-

me a¤›r bir darbe indirmifl, devrimci bir halk

iktidar› kurulmufltur. Kore’de, Küba’da, Viet-

nam’da ve Nikaragua’da halklar, emperyalizme

karfl› geleceklerini ellerine almak için aya¤a

kalkm›fl, devrimci halk iktidarlar› kurmufllar-

d›r.

Sömürücü s›n›fl› toplumlar›n ortaya ç›kma-

s›ndan bu yana, egemen s›n›flar (köle sahipleri,

feodal beyler ve kapitalist s›n›f), daima ezilen,

sömürülen s›n›flar› (köleleri, toprak kölelerini

ve ücretli köleleri) afla¤›lam›fl ve bu “ayak tak›-

m›”n›n, bu “kültürsüz”ler tak›m›n›n, bu “kaba-

saba” insanlar›n yönetmeye, yeni bir dünya

kurmaya lay›k olmad›¤›n› ve zaten bunun in-

san do¤as›na (!) ayk›r› düfltü¤ünü; emekçilerin

sadece ve sadece sömürülmeye, ezilmeye ve

hayvanca çal›flt›r›lmaya lay›k oldu¤unu ve bu

tanr›sal kadere boyun e¤meleri gerekti¤ini söy-
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leyegelmifllerdir. Sömürü-

cü s›n›flara göre, zaten bu

kader tanr› taraf›ndan çi-

zilmiflti.  Sömürücü s›n›fla-

r›n hizmetinde olagelmifl

dine göre de zaten Al-

lah/Tanr›, zengini zengin,

fakiri de fakir yaratm›flt›r;

zengin yönetmeye ve efen-

dili¤e, fakir yönetilip kul-

lu¤a, ezilmeye mahkum-

dur. Öyle ki, bu gerici pro-

paganda bilakis yoksul,

ezilen, sömürülen, horla-

nan ve her türlü zorbal›¤›n

gadrine u¤rayan s›n›f ve ta-

bakalar taraf›ndan bile uzun bir tarihsel süreç

boyunca benimsenip kan›ksanm›flt›r.

Ama iflçi s›n›f›n›n önderli¤inde ayaklanarak

demokratik ve sosyalist devrimi zafere ulaflt›ran

Rusya emekçileri, sömürücü s›n›flar›n bu sahte

ve emek düflman› yalanlar›n›n maskesini geri

dönülmez bir flekilde düflürmüfltür. Ekim Dev-

rimi’yle iktidar› ele geçiren ve egemen s›n›f ola-

rak örgütlenen çeflitli milliyetlerden Rusya pro-

letaryas›, tarihte ilk kez, insan›n insan üzerin-

deki sömürüsüne son vererek, kapitalizmin

ebedi bir düzen olmad›¤›n›, “ayak tak›m›n›n”

kendi kaderini proletaryan›n önderli¤inde ken-

di eline alarak yepyeni bir dünya kurmas›n›n,

insani bir toplum örgütlemesinin tümüyle ola-

nakl› ve gerçekleflebilir oldu¤unu kan›tlam›flt›r.

‹flte emperyalizmin, uluslararas› sermaye-

nin, her türden gericili¤in iflçi s›n›f›na, Ekim

Devrimi’ne, sosyalist Sovyetler Birli¤i’ne karfl›

dur-durak bilmeyen afla¤›l›k iftiralar›n›n ve

amans›z s›n›f kininin ve vahfli terörist sald›r›la-

r›n›n temel nedenini bu tarihi gerçekler olufl-

turmaktayd› ve oluflturmaktad›r.

Dün, dünya burjuvazisi, dünya oportünist-

leri proletaryan›n, “ayak tak›m›”n›n kapitalizmi

y›k›p sosyalizmi kuraca¤›na inanm›yor ya da

onlara yapamazs›n›z, sizler kölece yaflamaya

mahkumsunuz derken; bugün de emperyalist-

ler ve yede¤indeki oportünist ak›mlar, “neo-li-

beraller”, “post-modernistler”, “post-Marksist-

ler” , devrim ve sosyalizm

mücadelesine ihanet ede-

rek dönekleflenler, el birli-

¤iyle ayn› gerici ve karfl›

devrimci teraneleri anlat-

maya, propaganda etmeye,

iflçi ve emekçileri aldatma-

ya benzer flekilde devam et-

mektedirler.

Ama dün oldu¤u gibi,

bugün bir kez daha, er geç

dünya proletaryas› ve halk-

lar› burjuvazinin, burjuva

liberallerinin, “post-moder-

nistler”in, “post-Marksist-

ler”in, tasfiyeci oportünist-

lerin gerici ve iki yüzlü ça¤r›s›n› reddedecek ve

flanl› Ekim Devrimi’nin parlak yolunda yürüye-

ceklerdir. Kuflku yok ki, o günler yaklafl›yor;

devrimci proletarya o günlere haz›rlan›yor, güç

biriktiriyor, tarihi gerçekleriyle yüzleflerek,

elefltirel duruflla geçmiflten gelecek için dersler

ç›karak 21. yüzy›l›n temel tarihi gerçe¤i olmas›

kaç›n›lmaz olan yeni Ekimler F›rt›nas›’na, sos-

yalizmin zaferi ça¤›na haz›rlan›yor. 

Burjuvazi ve s›n›f iflbirlikçilerini, her türden

oportünistleri tiril tiril titreten, Soroslar›n kor-

ku dolu bir yürekle, korku ve umutsuzluk f›fl-

k›ran gözlerle ilan etti¤i yeni ve daha güçlü ge-

lecek olan “sosyal patlamalar” olgusudur.

Ama bilinir, korkunun ecele bir faydas› yok-

tur. Kapitalizm ve burjuvazi proletarya taraf›n-

dan yok edilmeye mahkumdur ve amans›zca

yok edilecektir de. ‹flte, flanl› Ekim Devrimi’nin

tarihi gerçekleri, iflte sosyalist ülkelerin tarihsel

deneyimleri, iflte yer küremizin dört bir yan›n-

da gitgide daha olgunlaflan ve biriken iflçi s›n›-

f›n›n ve ezilen halklar›n devrimci öfkesi, iflte

devrim dalgas›n›n en çok geriledi¤i 20. yüzy›-

l›n son on y›l›nda bile  patlak veren ve bu yüz-

y›l›n bafl›nda artan , bugün daha yayg›n patlak

vermesi kaç›n›lmaz olan ayaklanmalar gerçe¤i

bunu kan›tl›yor…
Sosyal emperyalist blokun da¤›lmas›ndan sonra

daha çarp›c› olarak ortaya ç›kan dünyam›z›n ger-

çekleri insanl›¤a, ortas› olmayan yaln›zca iki yolu

daha keskin bir biçimde dayat›yor: Ya kapitalist
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Ekim Devrimi’yle iktidar› ele
geçiren ve egemen s›n›f olarak
örgütlenen çeflitli milliyetlerden

Rusya proletaryas›, tarihte ilk kez,
insan›n insan üzerindeki sömürü-

süne son vererek, kapitalizmin
ebedi bir düzen olmad›¤›n›,

“ayak tak›m›n›n” kendi kaderini
proletaryan›n önderli¤inde kendi
eline alarak yepyeni bir dünya

kurmas›n›n, insani bir toplum ör-
gütlemesinin tümüyle olanakl› ve

gerçekleflebilir oldu¤unu 
kan›tlam›flt›r.



emperyalizmin emekçi insanl›¤a dayatt›¤› barbarl›k

içinde yok olufl ya da Ekim Devrimi’nin açt›¤› yol-

da sosyalizmle kurtulufl. Baflka bir yol yok; orta bir

yol yok. Orta yol ö¤ütleyenler ya flaflk›nlar, ya cahil-

ler, ya da emperyalist dünyan›n bilinçli uflaklar›d›r-

lar.

Devrimler ça¤›n›n önünü açt›
Sömürüsüz dünyay› gerçeklefltirdi

Ekim Devrimi, proletaryan›n flahs›nda tüm

emekçi kitlelere, dünyam›z›n yüz milyonlar›na de-

vasa bir umut ›fl›¤› oldu. Sömürülenlerin sömüren-

leri yenebilece¤ini; iflçi s›n›f›n›n önderli¤inde sö-

mürüden, zulümden, toplumsal adaletsizlikten

kurtulman›n bofl bir hayal olmad›¤›n›; burjuvazinin

ve oportünist dostlar›n›n söylediklerinin aksine, tü-

müyle gerçekleflebilir bir bilimsel devrimci ütopya

oldu¤unu berrak bir flekilde ortaya koydu.

Nitekim, dünyam›z›n dört bir yan›nda Mark-

sizm-Leninizm’in, sosyalizmin, SSCB’nin itibar› fla-

ha kalkt›. Dünya devrimi bir at›l›m kazand›. Dünya

çap›nda komünist hareket, dünya proletaryas›n›n

genelkurmay› olarak örgütlendi; böylece yeni bir

enternasyonal, her türden burjuva ve oportünist

ö¤elerden ar›nm›fl, ça¤›n temel pratik-siyasal soru-

nu haline gelmifl ve Ekim Devrimi’yle içerisine giril-

mifl olan uluslararas› proleter devrimini zafere ulafl-

t›rma görevini önüne koyan III. Enternasyonal ku-

rulmufltur. Emperyalizmin genel bunal›m› patlak

vererek keskinleflmifl, kapitalizmin bir daha asla ya-

kalayamayaca¤› eski istikrar› tarihe kar›flm›fl, kapi-

talist emperyalizm temellerine kadar sars›lm›fl;

dünyam›z ikiye, bir yanda sosyalist sisteme, öte

yandan emperyalist sisteme bölünmüfltür. Emper-

yalist sömürge sistemi derin bir krize girerek h›zla

çökme sürecine girmifltir. 

Emperyalistler, dünya gericili¤i, kapitalizme ye-

deklenmifl say›s›z oportünist ak›m ve önderleri,

Rusya proletaryas›n›n sosyalizmi kuraca¤›na inan-

m›yor ve s›n›r tan›maz bir demagojinin eflli¤inde

SSCB’nin çökece¤ini hayk›r›p duruyorlard›. Keza,

SSCB’de de baflta Troçki ve troçkistler olmak üzere

her türden oportünist parti içi muhalefet, SSCB

proletaryas› sosyalizmi kuramaz, Rusya gibi geri ve

köylü bir ülkede, tek bafl›na sosyalizm kurulamaz

diyerek, t›pk› uluslararas› burjuvazi ve yede¤indeki

öteki ak›mlar gibi teslimiyeti, yenilgiyi iflçi s›n›f›na

dayat›yorlard›.

Ama bafl›nda Lenin ve Stalin’in bulundu¤u

SBKP(B) ve Sovyet proletaryas›, emekçi kitlelerin

önünde; burjuvazinin, oportünistlerin, troçkistlerin

vb. ak›mlar›n ‘yenilgiye mahkumuz’ u¤ursuz hayk›-

r›fllar› aras›nda ikircimsiz sosyalizm kuruculu¤una

giriflerek toplumsal yaflam›n her alan›nda dev bafla-

r›lar›n alt›na imza atmas›n› bildi. SSCB iflçileri, yep-

yeni bir dünya, sosyalist bir dünya; kendilerinin

üretti¤i, yönetti¤i, paylaflt›¤› özgür bir sosyalist top-

lum kurmas›n› bildiler. Sömürüye, zulme, toplum-

sal adaletsizli¤e, açl›¤a, yoksullu¤a, iflsizli¤e, kül-

türsüzlü¤e, ulusal bask›ya, kad›n erkek eflitsizli¤ine

son vermeyi bildiler. Üretim kar için de¤il, bir avuç

kapitalist s›n›f zenginli¤ine zenginlik kats›nlar diye

de¤il; emekçiler çal›flt›kça daha fazla açl›k, yokluk,

iflsizlik, kültürsüzlük ve zorbal›k çeksinler diye de-
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¤il; emekçilerin maddi ve manevi gereksinmelerini

azami derecede doyurmak için, emekçilerin, kad›n-

lar›n, gençlerin, yafll›lar›n ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n›

sa¤lamak için, bilimsel ve kültürel seviyeleri s›n›r

tan›madan geliflsin diye, insanlar›n maddi ve mane-

vi dünyas› mutlulukla dolup tafls›n diye, yetenekle-

rini s›n›rs›zca gelifltirsin ve gerçek insani bir toplum

yarat›ls›n diye yap›ld›.

‹flte kapitalist özel mülkiyet dünyas›n›n iflçi s›n›-

f›na, Marksizm-Leninizm’e, Lenin ve Stalin’e,

SSCB’ye karfl› dinmek bilmeyen kirli savafl›n›n ne-

denlerini bu gerçekler oluflturmaktayd› ve hala da

öyledir.  

Kapitalist/emperyalist dünya, sanayileflmesini,

500 y›ll›k tarihinde içte kendi proletaryalar›n›n ve

emekçilerinin azg›n sömürüsüyle; d›flta sömürge ve

yeni sömürge ya¤mas›yla, soy k›r›mlarla, kan ve ba-

rutla kurarak gelifltirdi. Evet, kapitalist sanayilefl-

menin her gözene¤inde dünya proletaryas›n›n ve

ezilen halklar›n kan›, al›nteri, eme¤i vard›r. Ama ne

var ki, bu sanayileflmenin kayma¤›n› daima kapita-

listler yerken, ezilenlere düflen pay; sadece artan sö-

mürü, bask› ve zorbal›k olmufltur.

Oysa Sovyet proletaryas›, I. Emperyalist Genel

Paylafl›m Savafl›’n›n devasa y›k›m›na, devrilmifl ge-

ricili¤in karfl› devrimci ayaklanmalar›na ve emper-

yalist devletlerin bask›, sald›r›, iflgal ve yok etme

sistemli çabas›na karfl›n; geride hiçbir tarihsel dene-

yimin olmad›¤›, geri ve köylü bir ülkede, ne iç sö-

mürü ne de d›fl sömürü ve sömürgecilik politikas›-

na bafl vurmadan, kendi öz gücüne dayanarak, ül-

kenin yer alt› ve yer üstü zenginliklerini kullanarak

ve iflçi s›n›f› baflta gelmek üzere emekçi kitlelerin ta-

rihte efli görülmemifl fedakarl›klar› ve kitlesel dev-

rimci kat›l›m› yoluyla, emperyalist devletlerin 450

senede kurabildi¤i sanayilerine karfl›l›k, SSCB’de

sadece ilk 20 y›lda birinci s›n›f teknik temele daya-

nan, makine üreten makine sanayi (a¤›r sanayi) te-

meline dayanan dev bir sosyalist sanayi ülkesini

kurmay› baflard›lar. Böylece, SSCB iflçileri ve

SBKP(B) önderli¤indeki Sovyet halklar›, 1950’lere

gelindi¤inde, üstelik II. Dünya Savafl› y›llar›nda sa-

vaflta verilen  a¤›r kay›plara ve ekonomik y›k›ma

karfl›n, SSCB’yi, dünyan›n ikinci büyük sanayi ül-

kesi haline getirmeyi baflard›lar; üstelik kapitaliz-

min tarihinin hiçbir döneminde göremedi¤i ve ya-

kalayamad›¤› istikrarl› bir geliflme çizgisinde ve üs-

telik yüksek oranl› bir sanayileflme h›z›yla. Unut-

mayal›m ki, uzaya ilk uyduyu gönderen SSCB’ydi.

Unutmayal›m ki, uzaya insanl› ilk uçuflu da baflaran

sosyalist SSCB idi. Bu dev s›çraman›n temelinde,

kapitalist dünyan›n o tarihe kadar hiçbir zaman ba-

flaramad›¤› fleyi baflarmas›na yol açan fley, iflte tam

da söz konusu sosyalist sanayinin devasa at›l›m ve

baflar›lar›, bilimsel teknik devrimde sosyalizmin ya-

ratt›¤› devasa s›çramalar yatmaktayd›.

Çünkü SSCB’de temel üretim araçlar› kamu ma-

l›yd›, tüm halk›n sosyalist mülkiyetiydi. Çünkü

SSCB’de, kapitalizmin kar amaçl› üretim yasas›n›n

ve bu yasadan kaynaklanan üretimin plans›z ve

anarflik karakterinin aksine, üretim insan için, iflçi

ve emekçilerin gereksinimleri için yap›lmaktayd›.

Sosyalist ekonomi, toplumun maddi ve manevi ge-

reksinimleri temelinde, merkezi bir planla yönetili-

yordu. Sömürüden ar›nm›fl, halk›n ihtiyaçlar› teme-

linde planl› gelifltirilen bir sosyalist ekonomide ka-

pitalizme has bir hastal›k olan ekonomik krizlerin

olmamas›, eflyan›n tabiat› gere¤iydi. ‹flte bu yol,

Ekim Devrimi’nin yoluydu ve yol, dünya proletar-

yas›n›n yolu olmaya devam etmektedir ve edecektir

de.

Bir de bugüne bak›n, Ekim Devrimi’ne, sosyaliz-

me dönük her türlü yalan› ve kara çalmay› geliflti-

ren burjuvazi, sözde sosyalizmin öldü¤ünü hayk›-

ran ve sözde yeni bir refah ve eflitlik döneminin

bafllad›¤›n› alelacele ilan eden emperyalistlerin, ye-

ni burjuva liberallerinin, emperyalist tekellerin,

yerli holdinglerin çöplü¤ünde otlayan devrim ve

sosyalizm kaçk›n› hainler ve dönekler ordusunun

biz iflçilere ve emekçilere boyun e¤meyi önerdikle-

ri bugünün dünyas›na bak›n; orda neler görülmek-

tedir?

Tabloyu k›saca flöyle özetleyebiliriz: Dünyaya 65

bin çokuluslu flirket (ÇUfi) egemen. Bu 65 bin ÇUfi

içerisinde 500 uluslararas› tekel, 500 içerisinde de

200 civar›nda mega ÇUfi, dünyaya hükmediyor.

Dünya üretiminin %30’una yak›n›n›, dünya ticare-

tinin %75’ini ÇUfi’lar do¤rudan gerçeklefltiriyor ve

böylece dünya ekonomisine bu asalaklar hükmedi-

yor. Dünyam›z›n 6 milyarl›k nüfusunun kaderini

bu bir avuç emperyalist soyguncu çete belirliyor.

Ekim Devrimi’nin, sosyalizmin dünyas›nda bu-

nun olanakl› olmayaca¤› aç›k de¤il mi!..

Kapitalist emperyalizmin temel amac›, azami

kârd›r. Kapitalist üretim, kâr için yap›lan üretimdir.

Burada, insan› gözden ç›karm›fl, bata¤a ve yabanc›-

laflman›n kirli girdab›na itmifl olan kapitalizm için

önemli olan tek fley, kâr ve daha fazla kârd›r. Kapi-

talizmin/emperyalizmin bilinci, kültürü, dini, ima-

n›, vicdan› yaln›zca parad›r/kârd›r. Azami kâr, em-
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peryalist devletlerin ve tekellerin tanr›s›d›r. Azami

kâr için emperyalizmin, uluslararas› tekellerin iflle-

meyece¤i cinayet, katletmeyece¤i halk, ele geçir-

mek için savaflmayaca¤› zenginlik kayna¤› yoktur…

Bugün, dünya çap›nda sermayenin önemli bü-

yüklükte bir bölümünün üretimle ilgisi kalmam›fl-

t›r. Kapitalist maddi üretim alan› gerilerken, maddi

üretim yapmayan sektörler (mali piyasalar, borsalar

vs.) h›zla flifliyor. Mali sermaye a¤lar›nda dolafl›mda

olan sermayenin %98’i tekrar spekülatif alanda kal-

maya devam ediyor, üretime dönmüyor. Paradan

para kazanma asalakl›¤›, rantiyecilik, emperyalist

kapitalizmin çürümesinin en aç›k ve çarp›c› kan›t›-

n› oluflturuyor. Mali sermayenin hükmetti¤i para

sermaye, kâr oran› yüksek oldu¤u için maddi üre-

tim sektöründe de¤il, mali piyasalarda cirit at›yor.

Burjuvazi, ÇUfi’lar, sermaye ve üretimlerini pro-

fesyonel yöneticilere devrederek de üretim için her-

hangi bir biçimde gerekli bir s›n›f olmad›¤›n› aç›k-

seçik kan›tl›yor. Asalakl›k, mesle¤i iflsizlik olan, pa-

radan para kazanan bir s›n›f›n ve sistemin insanl›-

¤›n iktisadi ve toplumsal geliflmesinin önünde afl›r›

derecede y›k›lmas› gereken bir kör engel, çürümüfl

bir s›n›f ve sistem haline geldi¤i aç›k de¤il mi!..

Kapitalizmin, emperyalizmin tarihine bak›n, son

50 y›la bak›n, bilimsel ve teknolojik devrimin deva-

sa ölçekte yaratt›¤› teknolojik geliflmelere, teknolo-

jinin kapitalist üretime uygulan›fl›na bak›n, orada

neyi görmekteyiz? Gördü¤ümüz fley, artan oranda

iflsizliktir, eko-sistemin insanl›¤›n gelece¤ini yok et-

meyle tehdit edecek denli y›k›m›d›r. Dünyan›n da-

m› delinmifl ve ozon tabakas› bir yanda incelirken,

öte yandan da ozon deli¤i h›zla genifllemektedir.

Sera etkisi h›zla art›yor. Yer alt› kaynaklar› h›zla tü-

ketiliyor. ‹çme sular›, soludu¤umuz hava, tar›m

topraklar› vs. afl›r› kirletilmifl. Do¤al ortam h›zla bo-

zuluyor. Say›s›z canl› türü durmaks›z›n yok oluyor

vb. vb.

Peki tüm bu toplumsal kötülüklerin nedeni

Ekim Devrimi ve sosyalizm midir?

Ekim’in suçlay›c›lar›, ‘mahkum edicileri’, kapita-

list düzenin savunucular› ezilen insanl›¤› iflte bu ba-

takl›¤a mahkum etmeye çal›flmaktad›r.

Aç›k ki, tüm bu ve benzeri toplumsal kötülükle-

rin kayna¤›, kapitalist emperyalizmin azami kâr

için iflleyen üretim sistemidir. Kâr için, kârlar› aza-

milefltirmek için emperyalist ve iflbirlikçi devletler,

ÇUfi’lar, yerli holdingler kârlar›ndan fedakarl›k

yapmad›klar› ve yapmayacaklar› için dünyam›z bu

hale gelmifl ve getirilmifltir. Aç›kt›r ki, kapitalizmin

dünyas›nda kârdan ve paradan daha fazla sevilen,

say›lan, tap›lan baflka hiçbir de¤er yoktur. Dolay›-

s›yla insan›n da, al›nterinin de bir k›ymeti yoktur.

‘Paran kadar adams›n’ sözünden de görülebilece¤i

gibi, burada de¤ere binen tek fley yine parad›r, zen-

ginlik ve servettir, art› de¤er soygunu ve azami kâr-

d›r. 

Kapitalizm, insanlar aras›ndaki iliflkileri metalar

aras›ndaki iliflkiye dönüfltürerek, insani yabanc›lafl-

may› da doru¤una ç›karm›flt›r. Üreten iflçilerdir, ifl-

çilerin üretti¤ine el koyan kapitalistlerdir. Çünkü

temel üretim araçlar› kapitalistlerin mülküdür. Üre-

tim toplumsal karakterdedir, ama mülkiyet özel el-

lerdedir. 

Burada, kapitalizmin ancak sosyalist devrim yo-

luyla çözülebilecek temel çeliflkisi, üretimin top-

lumsal karakteriyle mülk edinmenin özel kapitalist

biçimi aras›ndaki çeliflki, yani emek sermaye (pro-

letarya ve burjuvazi) aras›ndaki uzlaflmaz çeliflki

karfl›m›za ç›kar. Rusya’da iflçiler sosyalist devrimi

yaparak, temel üretim araçlar›n› kamulaflt›rarak, ifl-

çi devletinin mülkiyeti (tüm halk›n ortak mülkü)

haline getirerek bu çeliflkiyi çözmüfl, böylece insa-

n›n insan üzerindeki sömürüsüne son vermifltir. ‹n-

san›n insana kullu¤unun, dolay›s›yla bir s›n›f›n öte-

ki s›n›flar, bir ulusun öteki uluslar üzerindeki bas-

k› ve sömürüsünün temelinde ekonomik ba¤›ml›l›k

olgusu yatar. ‹nsan›n insan üzerindeki sömürüsüne

son verildi¤i zaman, burjuvazinin proletarya, ege-

men ulusun ba¤›ml› ve sömürge uluslar üzerindeki

sömürüsüne, erkeklerin kad›nlar üzerindeki bask›

ve sömürüsüne de son verilmifl olur. ‹flte Ekim Sos-

yalist Devrimi’nin büyüklü¤ü burada yatmaktayd›.

Kapitalist sömürü dünyas›n›n aksine, Ekim

Devrimi’yle aç›lan yolda sosyalizmi infla eden sosya-

list ülkeler, kâr için de¤il emekçi kitlelerin gereksi-

nimleri ve mutlulu¤u için üretim yapt›klar›ndan

dolay›d›r ki; bilim ve teknik ne iflsizli¤e yol açm›fl,

ne insanl›k ailesini ekolojik bir yok olufl tehlikesiy-

le karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. Aç›k ki, kapitalizm, in-

sanl›k için yok edilmesi gereken bir kanserdir. Bu

kanserin tedavisinin tek yolu, Ekim Devrimi yolun-

da yürümek ve dünyan›n dört bir yan›nda sosyaliz-

mi kurmak ve komünizme do¤ru yürümek ve in-

sanl›¤›n alt›n ça¤›na ulaflmakt›r.

Sosyalizm iflsizli¤i yok etti

Günümüz dünyas›nda emperyalist ülkeler de

içinde olmak üzere yer yüzünde 1 milyar iflsiz bu-

lunmaktad›r: Dünya nüfusunun alt›da biri, en te-
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mel geçim kaynaklar›ndan

yoksun b›rak›lm›flt›r. ‹flte size

kapitalizmin, emperyalist kü-

reselleflmenin, ÇUfi’lar›n in-

sanl›¤› getirdi¤i nokta. ‹flte si-

ze kapitalizmin iflçi ve emek-

çilere sundu¤u yaflam.

‹flsizlik olgusu, kapitaliz-

min tarihi kadar eskidir. Ye-

dek iflsizler ordusu, kapitaliz-

min art› de¤er sömürüsünü

yo¤unlaflt›rmak için, kârlar›

azamilefltirmek için sermaye

düzeninin üretti¤i, kapitaliz-

min onulmaz bir yaras›d›r.

1920’ler öncesi, kapitalizm,

ekonomik at›l›mlar dönemin-

de ifl gücü fazlas›n› emebiliyordu. Ama bu çoktan

tarih oldu. Ça¤›m›zda, iflsizli¤in ana biçimi sürekli

(kronik) iflsizliktir. Ve 1975-‘80’ler sonras› kapita-

lizmin üretti¤i iflsizlik olgusu h›zla derinleflmeye ve

genifllemeye bafllad›. Sermayenin yükselen organik

bileflimi, düflen kâr oranlar›; bilimsel ve teknik dev-

rimin üretime uygulanmas› kronik iflsizli¤i gitgide

büyütüyor. Öte yandan da okul ça¤›nda olan 250

milyon çocuk, okula gitmek yerine ucuz ifl gücü

kayna¤› olarak ve ücretsiz iflçi olarak çal›flt›r›l›yor.  

Her türlü iftiray› att›klar› ve her türlü bask› ve

sald›r› arac›n› kullanarak yok etmek istedikleri

Ekim Devrimi yolunda ilerleyen komünistler, iflçi

s›n›f› ve Sovyet halklar›, SSCB’de, 1930’lu y›llar›n

ilk yar›s›nda iflsizli¤i ortadan kald›rmay› baflarm›fl,

sosyalist ekonominin istikrarl›, planl› ve h›zl› gelifl-

mesi sayesinde herkese ifl sa¤lanm›fl, ifl güvencesi

zorunlu toplumsal resmi ve fiili yükümlülük olarak

yasallaflt›r›lm›fl, dahas› düzenli ve sürekli bir ifl gü-

cü aç›¤› ortaya ç›km›flt›r. Üstüne üstelik çocuklar›n

çal›flt›r›lmas› yasaklanm›fl; çocuklar›n maddi, fizyo-

lojik ve kültürel geliflimi, sa¤l›kl› nesiller yetiflmesi

için yap›lmas› gereken her fleyin azamisi yap›lm›fl-

t›r.

Kad›n erkek eflitli¤i gerçekleflti 

S›n›fl› toplumlar›n tarihinde ilk kez kad›nlar ve

erkekler için eflitlik ilan edilmifl, eflit ifle eflit ücret

uygulamas› gerçeklefltirilmifl, kad›nlara toplumsal

sayg›nl›¤› iade edilmifl, ezilenlerin ezileni olan ka-

d›nlar›n geliflimine öncelik tan›nm›fl, kad›n›n eko-

nomik ba¤›ms›zl›¤› güvenceye al›nm›fl, kad›nlar›n

baflta üretim olmak üzere toplumsal yaflam›n her

düzeyine kat›lmalar› sa¤lan-

m›flt›r. Kolektif çamafl›rhane-

ler ve yemekhaneler kurula-

rak, çocu¤un bak›m› toplum-

sal bir görev kabul edilerek

çocuk bahçeleri, krefl a¤›,

okul öncesi ön e¤itim vb.

yöntemlerle kad›nlar›n yafla-

m› kolaylaflt›r›lmaya, toplum-

sal yaflama özgürce kat›lmala-

r› için koflullar gelifltirilmeye

çal›fl›lm›flt›r. Fiili eflitsizlikleri

yok etmeye öncelik tan›nm›fl-

t›r. Çarl›k Rusyas›nda bir hiç

say›lan emekçi kad›n, 1917

fiubat Devrimi’nin patlak ver-

mesine yol açan ilk gösteriyi

örgütleyen iflçi ve emekçi kad›nlar, Ekim Devrimi

ve sosyalizm sayesinde ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n›

kazanarak kültürlü ve sayg›n bir insan haline gel-

mifltir.

Çocuklara ve kad›nlara hak etti¤i de¤eri veren

Ekim Devrimi, sosyalizm sayesinde SSCB sosyalist

kald›¤› müddetçe, SSCB halklar› iflsizlik nedir bil-

memifltir. Günlük çal›flma süresi, Ekim Devrimi’nin

hemen ard›ndan 8 saat olarak ilan edilip uygulan-

m›flt›r. Ekim Devrimi’nin 10. y›l dönümünde ise, ifl

günü 8 saatten 7 saate düflürülmüfltür. Yer alt› ve

gece ifllerinde, sa¤l›¤a zarar veren ifllerde, kafa eme-

¤i ifllerinde çal›flanlar ve gençler (16-18 yafl) için ise

ifl günü 6 saatle s›n›rland›r›lm›flt›r. Haftal›k çal›flma

süresi 6 günle s›n›rland›r›lm›flt›r. Mesleki e¤itim pa-

ras›z hale getirilmifltir. Tüm bu uygulamalar, bu ko-

flullar ve uygulamalar kapitalist dünyada mumla

aransa bile bulunmayan türden olanaklard›. Temel

üretim araçlar›n›n kamu mülkiyeti haline getirildi-

¤i; üretimin sadece ve sadece insan için, toplumun

gereksinimleri için yap›ld›¤› planl› bir ekonomide,

sosyalist bir ekonomi ve toplumda, iflsizli¤in orta-

dan kald›r›lmas›, çocuklar›n bak›m›n›n toplumsal

bir yükümlülük olarak ele al›nmas›, kad›nlar›n er-

keklerle tam eflit haklara sahip ve toplumun sayg›n

bir üyesi olmas›, eflyan›n do¤as› gere¤idir. Ekim

Devrimi’nin açt›¤› yolda yürüyen tüm halklar›n ve

iflçi s›n›f›n›n tarihi buna kan›tt›r. Oysa, iflsizli¤in ol-

mad›¤›, kad›nlar›n ve çocuklar›n horlan›p sömürül-

medi¤i bir kapitalizm ve emperyalizme ne tarih, ne

bireyler, ne de uluslar asla tan›k olmam›fllard›r ve

olamayacaklard›r. 

Evet, kapitalizm, sürekli-kitlesel iflsizli¤i, iflsizli-
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¤in ana biçimi düzeyine ç›karmay› baflarm›flt›r! ‹fl-

sizli¤in ne feci ve y›k›c› bir olgu oldu¤unu iflçilere,

emekçilere anlatma komikli¤ine düflmeyece¤iz.

Ama yoksulluk da iflsizli¤in ikiz kardeflidir. Dünya-

ya bak›n›z, orda iflçi s›n›f›n›n mutlak ve nispi olarak

yaflam koflullar›n›n kötüleflti¤ini göreceksiniz. Bu-

gün bizlere, biz iflçilere ve emekçilere refah dolu,

eflit, bar›flç›l ve özgür bir “Yeni Dünya Düzeni”,

“Küreselleflme”, “serbest piyasa ekonomisi”, “liberal

özgürlükler”, “sivil toplum” vadeden burjuva dev-

letler, ÇUfi’lar, emperyalizmin her türden afla¤›l›k

sözcüleri, diplomal› uflaklar›, dönek kalemflörleri,

el birli¤iyle emek dünyas›na kölece boyun e¤ifli ve

teslimiyetçili¤i dayat›yorlar. Kader diyerek sorgula-

madan, bafl kald›rmadan sahip ç›kmam›z istenen

kapitalist ve sömürgeci boyunduruk

dünyas›n›n flu gerçeklerine bir ba-

k›n: Dünyan›n en zengin üç kiflisinin

servetinin de¤eri, 48 ülkenin

GSY‹H’s›na (gayri safi yurt içi has›la)

eflittir. Dünyan›n en zengin 225 kiflisinin

serveti, 2,5 milyar  yoksul insan›n›n top-

lam gelirine eflittir. Dünya nüfusunun

yar›s› (3 milyar kifli) günde 2 dolar›n

alt›nda bir gelire sahip. 1,5 milyar

kiflinin günlük geliri 1 dolar. Dünya

üretiminin yüzde 80’e yak›n›n› em-

peryalist ülkeler gerçeklefltiriyor. Bu

gerçe¤in tam z›t kutbunda ise, yüz-

y›llarca emperyalistlerin ya¤mas›na

maruz kalan kara k›ta Afrika, tü-

müyle d›fllanm›fl ve açl›¤a, salg›n

hastal›klara, çocuk yaflta ölüm-

lere mahkum edilmifltir.

Dünya nüfusunun yüzde

15’ni bar›nd›ran geliflmifl ka-

pitalist ülkeler, dünya geliri-

nin yüzde 85’ine el koyuyor. Dünya nüfusunun

yüzde 85’ni bar›nd›ran emperyalizme ba¤›ml› ülke-

lerin pay›na düflen toplam gelir ise, sadece ve sade-

ce yüzde 15’tir. Son 30 y›lda dünyan›n en zengin

yüzde 20’lik kesimi ile en yoksul yüzde 20’lik kesi-

mi aras›ndaki fark, 1960 y›l›nda 1’e 30 iken, bugün

bu aç› fark› daha keskin biçimde aç›larak 1’e 82 dü-

zeyine s›çram›flt›r.

Emperyalist dünyan›n gerçeklerinin sadece, evet

sadece küçük bir parças›n› yans›tan yukar›daki ve-

riler; boyun e¤in dedikleri, kutsay›n dedikleri, ka-

der diyerek teslim olmam›z› önerdikleri “küresel,

serbest piyasac›, refah ve özgürlük, eflitlik” dolu ol-

du¤u söylenen sermaye dünyas›n›n sefil ve rezil

gerçekleridir. 

Böyle bir dünyan›n kutsanacak bir dünya olma-

d›¤› ve Ekim Devrimi’nin açt›¤› yoldan ikircimsiz

yürüyerek, uluslararas› proleter devrim yoluyla y›-

k›lmas› gereken bir dünya oldu¤u herhalde yeterin-

ce aç›k olsa gerek.     

Emekçi insanl›k paras›z ve geliflkin 
sa¤l›k ve e¤itimi elde etti

Örne¤in e¤itim ve sa¤l›k gibi, emeklilik güven-

cesi gibi vb. do¤al insani gereksinimler, kapitalist

devlet ve emperyalist tekeller taraf›ndan karfl›lan-

maz. Çünkü bu durumda kârlar›ndan biraz feda-

karl›k yapmalar› gerekecektir. Örne¤in, Bat› Avru-

pa’da 50 milyon insan yoksulluk s›n›r›n›n al›nda

yafl›yor. Örne¤in, ABD’de 45 milyon insan yoksul-

luk s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor. Örne¤in, Türki-

ye’de 30 milyon insan yoksulluk s›n›r›n›n al-

t›nda, 10 milyon insan açl›k s›n›r›n›n al-

t›nda yafl›yor. ABD’de 40 mil-

yon insan temel sa¤l›k hizmet-

lerinden tümüyle mahrum ola-

rak yafl›yor. 1,5 milyar insan

sa¤l›kl› içme ve kullanma su-

yundan mahrum. Her y›l

açl›ktan 30 milyon insan

ölüyor. 800 milyon insan

kronik açl›k çekiyor. Emperya-

list dünya sistemi y›lda 1 trilyon

dolar silahlanmaya harc›yor.

Bu paran›n 400 milyar dola-

r› tek bafl›na ABD taraf›n-

dan harcan›yor. Oysa

dünyada açl›k ve temel

sa¤l›k sorunlar›n›n asgari

düzeyde çözümü için gereken para, sadece ve sade-

ce 13 milyar dolard›r. Halbuki, sadece AB ülkele-

rinde parfüm için y›lda harcanan para miktar› 13

milyar dolard›r.

Yani kapitalist dünya sistemi, uluslararas› tekel-

ler b›rak›n iflçi s›n›f›n›n ve halklar›n temel gereksi-

nimlerini, acil sorunlar›n› bile çözmekten yoksun-

dur. Çünkü kapitalizm için tek ölçü azami kârd›r,

gözü doymak bilmeyen azami kâr h›rs›n›n tatmin

edilmesidir. Bugün dünyam›z›n yoksullar› aç›k aç›k

gözden ç›kar›lm›flt›r. Üretim, dünyan›n zengin yüz-

de 20’lik kesimi için yap›l›yor. Kapitalizm, yaflama-

y›, dünya nüfusunun yüzde 80’lik kesimi için lüks

görüyor. Soyup so¤ana çevirdikleri koca Afrika K›-
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tas› bundan dolay› gözden ç›kar›lm›flt›r. Uzak As-

ya’y› vuran tsunami, New-Orleans’› vuran “Katrina”

kas›rgas›, Güney Asya’da özellikle Pakistan’› y›kan

deprem deneylerinden de görülebilece¤i gibi, yok-

sullar ölmeyi hak eden gereksiz nüfus olarak görü-

lüyor.

Oysa en afla¤›l›k yalanlarla, kara çalmalarla göz-

den düflürmeye çal›flt›klar› ve emekçi insanl›¤›n ve

iflçilerin haf›zas›ndan silmek istedikleri Büyük

Ekim Devrimi ve Ekim Devrimi’nin yolunda ilerle-

yen sosyalist ülkelerde sa¤l›k hizmeti paras›zd›.

E¤itim-ö¤retim paras›zd›. ‹nsanlar›n açl›k çekmele-

rine son verilmiflti. Yoksulluk ortadan kald›r›lm›flt›.

Sa¤l›kl› ve kültürlü nesiller yetifltiriliyordu. ‹nsanlar

birkaç mesleki dalda uzmanlaflabiliyordu. Paras›z

olarak yeni meslekler ö¤renmeye, yeteneklerini de

gelifltirmeye devam edebiliyordu. Herhangi bir ge-

lecek kayg›s› yoktu. Yafll›lar sayg›n bir yere sahipti.

Her türden sosyal güvenceler mevcuttu. Yeni nesil-

ler bilimle, kültürle, yarat›c›l›kla yetifliyordu. Konut

sorunu yoktu. Konut ücretleri sudan ucuzdu. Ko-

nut kiras›; elektrik, su, hava gaz› kullan›m› da da-

hil, iflçilerin toplam ücretinin sadece ve sadece %4-

5’ine tekabül ediyordu.Yaflam tarzlar› sürekli iyile-

fliyor, yaflam kalitesi yükseliyordu. Biri aç yatarken

birisi tok de¤ildi. Hepsinin midesi toktu. Herkese ifl

vard›. ‹nsanlar›n hem kar›nlar›, hem de yürekle-

ri/gönülleri toktu. ‹nsanlar birbirlerini seviyor ve

sayg› duyuyorlard›. Karfl›l›ks›z ve kardeflçe dayan›fl-

ma içerisinde yafl›yorlard›. ‹nsanlar mutluydu.

Peki, böyle bir dünya kurmak için, kapitalizmi

ve her türlü sömürü düzenini y›kmak için savafl-

maktan daha güzel bir kavga ve yaflam tarz› olabilir

mi? Biz iflçiler ve emekçiler Ekim Devrimi’nin yo-

lunda yürümek dururken neden sömürü, zulüm ve

adaletsizlik üzerine kurulu bir dünyaya boyun e¤e-

lim ki?!..

Küçük mülk sahibi emekçiler de  
kurtulufla kavufltu

Ekim Devrimi’ne, sosyalizm tarihine ve sosyalist

deneylere azg›nca sald›ranlara ve “küresel yeni dün-

ya düzenine” teslim olmam›z› öneren tüm s›n›f düfl-

manlar›m›za inanacak olursak, SSCB’de ve di¤er

sosyalist ülkelerde köylülük ezilmifl, milyonlar ha-

linde katledilmifl, mal›na-mülküne el konulmufl vb.

Asl›nda sosyalizme mal ettikleri bu kötülükler, tam

da kendi iflledikleri suçlar ve cinayetlerdir. 

S›n›f düflmanlar›m›z, yavuz h›rs›z ev sahibini

bast›r›r misali, bir yandan kendi bask›, zulüm, soy-

k›r›m, küçük mülk sahiplerinin mülkine el koyarak

y›k›ma u¤ratma, açl›¤›n ve iflsizli¤in girdab›na atma

suçunu ifllerken; öte yandan da kent ve k›r›n küçük

mülk sahibi emekçilerine insani bir düzen ve yaflam

sa¤layan sosyalizmi ve iflçi s›n›f›n›, komünistleri

suçlayarak bir taflla iki kufl birden vurmak istiyor-

lar. Tüm kapitalizmin tarihine bak›n, orda kent ve

k›r›n küçük mülk sahibi emekçilerine yaflam› zehir

eden kapitalizm ve emperyalizm olmufltur. Yüz

milyonlarca küçük mülk sahibi emekçi daima yok-

sullaflm›fl, sömürülmüfl, iflasa itilmifl, cehaletin ku-

ca¤›na at›lm›fl ve hep ezik yaflam›flt›r. Çünkü kapi-

talist sistemde, büyük ölçekli mülkiyet, eflyan›n ta-

biat› gere¤i, hep küçük mülkiyeti yutmufltur. Kapi-

talist tekeller ve burjuva devlet, emekçi köylünün,

küçük üreticinin mal›n› sudan ucuza el koymufltur.

A¤›r vergilerle, pahal› tar›msal girdilerle onlar› sü-

rekli yoksullaflt›rm›flt›r. Küçük üretici iki yakas›n›

bir türlü bir araya getirememifltir. Bugün uluslara-

ras› tar›m tekelleri dünya tar›m›n› ya¤mal›yor. 

Dünya tar›m› ÇUfi’lar›n azami kar gereksinimine

uygun bir tarzda yeniden örgütleniyor. IMF, DB,

WTO gibi emperyalist kurumlar tar›ma ve küçük

üreticinin al›nterine ve ürünlerine ipotek koymufl

durumda. Bankalar, tefeci kurumlar, tüccarlar, te-

keller emekçi köylünün ve küçük üreticinin gözü-

nün yafl›na bakm›yor. T›pk› Hindistan’da oldu¤u

gibi, on binlerce köylü tek kurtulufl yolunu intihar

etmekte buluyor. ‹flte kapitalist emperyalizm emek-

çi köylüleri, küçük zanaatkarlar› bu duruma düflür-

müfltür. Komünistleri, küçük mülk sahiplerinin

özel mülkiyetine zorla el koymakla suçlayan em-

peryalizm ve tekeller, bilakis kendi elleriyle küçük

ve orta çapl› özel mülkiyeti ortadan kald›rarak,

mülküne ve ürünlerine zorbaca el koyarak  yok edi-

yorlar. Emperyalizme ba¤›ml› yeni sömürge ülkele-

re bu yok edici politikalar› dayatan, gümrük duvar-

lar›n› kald›rtan, devletin küçük üreticilere ve emek-

çi köylülere k›smen sundu¤u sübvansiyonlara son

vermeyi dayatan ve bu ülkelerin tar›m›nda hangi

tür bitki vb. çeflitlerinin hangi miktarda yetifltirile-

ce¤ini kararlaflt›ran emperyalist devletler, IMF vb.

kurumlar; öte yandan da kendi ülkelerinin tar›m›-

na devlet deste¤ini, sübvansiyonlar› en üst düzeye

ç›kararak kolayca sunmakta, geri ülkelerin tar›msal

ürünlerinin kendi ülkelerinin pazar›na girifline kar-

fl› kotalar koymakta, gümrük duvarlar›n› yükselt-

mektedirler. Aç›k ki, emperyalist devletler, ÇUfi’lar

kendi tar›m›n› en ileri teknolojiyle donat›r ve üret-

kenli¤i alabildi¤ince yükseltirken, kendi tar›mlar›n›

17TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu



korur ve pazar alanlar›n› gelifltirirken, öte yandan

da emperyalizme ba¤›ml› tüm ülkelerdeki yerli tar›-

m›, geleneksel çiftçili¤i ac›mas›zca y›kmaktad›rlar.

Bu ülkelerin tar›m›n› kendi emperyalist ç›karlar› te-

melinde örgütlemekte, bu ülkeleri tar›m tekelleri-

nin özgürce at koflturup soygun yapt›klar› babalar›-

n›n çiftli¤ine dönüfltürmektedirler. Her yerde oldu-

¤u gibi, burada da emperyalizmin çifte standard›n›

görmekteyiz.

Oysa Ekim Devrimi ve sosyalizm, bu ülkelerin

emekçi köylülerine, küçük üreticilerine gerçek bir

kurtulufl yolu açt›. Öncelikle toprak sahiplerinin

genifl arazilerini köylülere da¤›tarak toprak refor-

munu gerçeklefltirdi. Ard›ndan ise, sosyalizmin in-

fla sürecinde küçük tar›m› kooperatiflerde (kolhoz-

larda) bir araya gelmeye teflvik etti, en ücra k›rsal

kesimlere kadar traktörlü tar›m› yayg›nlaflt›rd›. Çar-

l›k döneminde k›r› sar›p sarmalayan derin yoksul-

lu¤u ortadan kald›rd›. Toprak beylerinin, tefeci tüc-

car sermayesinin, bankalar›n ve kapitalist çiftlik

beylerinin emekçi köylülük, küçük üreticiler üze-

rindeki azg›n sömürüsüne ve egemenli¤ine son ver-

di. Tar›msal girdiler ucuzlat›larak, ucuz ya da kar-

fl›l›ks›z kredilerle, devlet fonlar›yla, makinelerle, bi-

lim ve tekni¤in en son verileriyle tar›m›, emekçi kü-

çük üreticileri donatt›. K›rda cehaleti ortadan kal-

d›rd›. Rus emekçi köylülü¤ünü, küçük üreticilerini

insanca bir yaflama, insani ve geliflkin bir kültüre,

huzura ve mutlulu¤a kavuflturdu…

Sosyalist ülkeler ve bu ülkelerdeki proletarya

diktatörlükleri, emekçi köylülü¤ün ve küçük üreti-

cilerin sevgi ve deste¤ini kazanarak ayakta kald›lar.

Çünkü onlara tüm bu kazan›mlar› sunan, devrimci

proletarya ve sosyalist sistemdi. Proletarya diktatör-

lü¤ünün devrimci terörünün hedefi olan emekçi

köylü kitleleri, küçük üreticiler de¤ildi. Aksine he-

def seçilenler, binlerce y›ldan beri emekçi köylüleri

sömüren, açl›¤›n, sefaletin, cehaletin kuca¤›na iten

sömürücü s›n›f ve tabakalard›; toprak a¤alar›yd›, te-

feci tüccarlard›, zengin köylüler (Kulaklar) idi. Li-

beral tarihçiler, Stalin’in “kulaklar›n bir s›n›f olarak

ortadan kald›r›lmas›” tarihsel eylemini yermekte

birbirleriyle yar›fl›rken, s›n›fsal bak›fl aç›lar›n› da or-

taya koymaktad›rlar. Ama bunu en az›ndan dürüst-

çe yapmamakta, zengin, sömürücü köylülerin arka-

s›ndan a¤lad›klar› halde, sanki tüm köylülü¤e a¤l›-

yormufl numaras› yapmaktad›rlar.

Emperyalistlere göre, insan, yaln›zca zengin

oland›r. Dolay›s›yla onlara göre bir avuç az›nl›¤›

oluflturan sömürücülere, zenginlere dönük uygula-

nan bask› ve yok etme politikalar›, tüm insanl›¤a

yönelik örgütlenen insanl›k d›fl› (!) bask› ve terör-

dür. Çünkü onlar›n nezdinde emekçi insanlar›n, ifl-

çilerin, yoksul köylülerin, küçük mülk sahibi

emekçilerin, emekçi köylülerin zaten bir de¤eri

yoktur ve hiçbir zaman da olmayacakt›r. Oysa sos-

yalist ülkelerde insan, emekçi insand›r. Sömürül-

meyen insand›r. Her fley, onlar için, insan içindir.

‹nsanl›¤›n geliflmesinin önünde çürümüfl bir engel

olan toplumun onda birinin üretim araçlar› üzerin-

deki mülk sahipli¤inin toplumun onda dokuzunun

ç›kar› için ebediyen tasfiyesi,  insani bir görevdir.

Buna karfl› emperyalist militaristlerin deste¤iyle di-

renen bilinçli örgütlü sömürücü kesimlere proletar-

yan›n devrimci terörünün uygulanmas›, kaç›n›lmaz

ve do¤ald›r.

Kald› ki s›n›fl› toplumlar›n binlerce as›rl›k gelifl-

me sürecinde sömürücü s›n›flar›n döktükleri kan

ve gerçeklefltirdikleri k›y›mlar karfl›s›nda proletar-

yan›n önderli¤inde emekçi yüz milyonlar›n dök-

tükleri kan›n hesab› bile yap›lamaz. 

Teslim olmak üzereyken iki atom bombas› ata-

rak Japonya’y› yerle bir eden Amerikan emperyaliz-

mi de¤il miydi? Yan› bafl›m›zda, I. Körfez Savafl›n-

dan beri Irak’ta 1 milyon çocu¤u açl›kla ve bomba-

larla yok eden emperyalist devletler de¤il mi? Siz

kimi kand›rmaya çal›fl›yorsunuz emperyalist cellat-

lar! Bir zamanlar “vahflileri” H›ristiyanl›¤a  kazana-

rak böylece yabanileri cennet yoluna kazanma k›l›-

f›yla, sonra, “barbar ve cahil” ülke halklar›n› uygar-

laflt›rmak bahanesiyle, bugün de dünya halklar›n›

sözde özgürlefltirmek ve terörizme karfl› mücadele

etmek bahanesiyle, iflçilerin ve halklar›n kan›n›

oluk oluk ak›tan, soy k›r›mlar yapan sizler de¤il

miydiniz!..

Uluslar›n eflit, özgür, gönüllü birli¤ini 
gerçeklefltirdi

Sosyalizmi yok etmek için her türlü iftiraya ve

canavarl›¤a bafl vuran emperyalizm ve gericilik,

Ekim Devrimi’nin açt›¤› ve çizdi¤i yolda ilerleyerek

Çarl›k otokrasisinin ulusal bask› ve sömürgecilik

politikalar›n› tasfiye eden SSCB proletaryas›, ulusla-

r›n ve ulusal az›nl›klar›n enternasyonalist ve kar-

deflçe özgür birlikteli¤ini sa¤lad› ve tüm Sovyet

uluslar› gönüllü birliktelik temelinde federatif bir

sosyalist cumhuriyetler birli¤i çat›s› alt›nda birleflti.

Ama emperyalist devletler, kapitalizme yedeklen-

mifl oportünistler, Hitler faflizmi ve yardakç›lar›,

SSCB’nin bir uluslar hapishanesi haline getirildi¤i-
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ni, Büyük Rus ulusunun öte-

ki uluslar› zalimce sömürge-

lefltirdi¤ini, Bolflevik dikta re-

jimin soyk›r›m yapt›¤› ve bas-

k› alt›na ald›klar› uluslar›,

halklar› yok etti¤i iftiras›n› ›s-

rarla yayd›lar. 

Ulusal bask› ve modern

sömürgecili¤in tarihi, kapita-

lizmin tarihi kadar eskidir.

Kapitalizm ve sonra da em-

peryalist kapitalizm, geri kal-

m›fl, geri b›rakt›r›lm›fl ve ba-

¤›ml› hale getirilmifl sömürge

ve yeni sömürge ülkeleri H›-

ristiyanlaflt›rma, uygarlaflt›r-

ma, özgürlefltirme vb. kirli söylemiyle a¤›r bir sö-

mürgeci talan, soyk›r›m, yok etme politikalar›n› uy-

gulaya gelmifllerdir. Ulusal bask›, sömürgeci köle-

lefltirme kapitalizmin karakterinde yatar. Kapita-

lizm ve emperyalizm, dünyay› paylaflm›fl, iflgal et-

mifltir; halklar›, uluslar› barbarca veya uygarl›k k›l›-

f› giydirilmifl vahfletle soyup so¤ana çevirmifltir ve

çevirmektedir. Emperyalizm ile birlikte dünyam›z

bir yandan ekonomik, politik, askeri üstünlü¤ü el-

de tutan bir emperyalist devletler az›nl›¤›na ve em-

peryalizm taraf›ndan sömürgelefltirilmifl, köleleflti-

rilmifl, talan edilen bir ço¤unluk devletler toplulu-

¤una bölünmüfltür. Sadece emperyalist mali köleli-

¤in boyutunu kavramak için tek bafl›na ba¤›ml› ül-

kelerin d›fl borcunun 2 trilyon dolar› aflm›fl oldu¤u-

nu hat›rlatmak yeterli olsa gerek. Gerçek fludur ki,

ulusal bask› ve de¤iflik biçimleriyle sömürgecili¤in

kayna¤› emperyalizmdir. Sömürge ve yeni sömürge

boyunduru¤una karfl› dinmek bilmeyen ezilen

uluslar›n ve halklar›n ayaklanmalar› bu gerçeklerin

aç›k kan›t›d›r.

Oysa, sosyalizm, kapitalizmin devrimle tasfiye-

sine ba¤l› olarak burjuva s›n›f›n egemenli¤ine son

vererek, emperyalizmin ulusal bask› ve sömürgeci-

li¤ine de son verir. SSCB’de olan fley, iflte buydu. Bi-

linir ki, Çarl›k Rusyas›, bir uluslar ve halklar hapis-

hanesiydi. Tarihte ilk kez Rusya proletaryas› sö-

mürgecili¤e, ulusal bask› politikas›na son verdi.

Uluslar›n kendi kaderlerini tayin hakk›n› kay›ts›z

ve flarts›z tan›d›. Uluslar›n ve dillerin eflitli¤i ilan

edildi. Rus Ulusu’nun egemen ve ayr›cal›kl› bir ulus

olmas›na ve Rusça dilinin resmi dil olmas›na son

verildi. Her ulus, kendi dilini özgürce kulland› ve

gelifltirdi. “Çarl›k Rusya’s›nda halk›n dörtte üçü

okuma-yazma bilmiyordu.

Rus olmayan halklar aras›nda

okuma bilenlere az rastlan›-

yordu. 40’dan fazla milliyetin

yaz›s› yoktu, alfabesi de yok-

tu.” (SSCB Toplum ve Devlet

Düzeni-1917-1947, Karpins-

ki, s.91) 

Sosyalizm sayesinde her-

kes okuma-yazma ö¤rendi.

Tüm ulus ve ulusal topluluk-

lar kendi kültürünü özgürce

kulland› ve gelifltirdi. Herkes

kendi ana dilinde e¤itimini

yapt›, kültürünü gelifltirdi.

Her türlü burjuva milliyetçili-

¤i ve flovenizm aç›k ve kesin bir tarzda mahkum

edilerek yasakland›. Her ulusun ayr›lma, ayr› ulusal

devletini kurma hakk›, tart›fl›lmaz bir hak olarak

ilan edildi. Çarl›k rejimi döneminde ulusal bask› ve

sömürgeci ilhak alt›nda yaflayan uluslar, Ekim Dev-

rimi’nin açt›¤› yolda ilerleyerek, ayr›lma haklar›n›

Rus Ulusu’yla özgürce birlikte yaflama hakk› do¤-

rultusunda kulland›. 1917 Ekim Devrimi’nin üze-

rinden henüz 7 gün geçmiflti ki, Sovyet Hükümeti,

Lenin taraf›ndan imzalanan “Rusya Halklar›n›n

Haklar› Bildirgesi” ile tüm bu haklar› da içeren bir

kararname yay›nlayarak yürürlü¤e koydu. Sosyalist

uluslar ailesi eflit, özgür bir sovyet federasyonlar›

a¤› ile cumhuriyetler birli¤i (SSCB) çat›s› alt›nda

birleflti. Böylece SSCB, 16 ulusun oluflturdu¤u 16

federatif devlet, tek bir Sovyet Cumhuriyetler Birli-

¤i olarak tümüyle gönüllü ve özgürce birleflti. Yani

SSCB, çok uluslu bir cumhuriyetler birli¤iydi. ‹s-

tendi¤inde her ulusun cumhuriyetler birli¤inden

özgürce ayr›lma hakk›na sahip oldu¤u da bir ana-

yasa ilkesi haline getirildi. Nitekim, örne¤in Finlan-

diya, devrimin ard›ndan ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti¤in-

de, Bolflevik hükümet bunu tan›d›.

SSCB’de 60 kadar ulus, ulusal topluluk yafla-

maktayd›. Bu dev ülkede, Avrupa’n›n yar›s›n› ve

Asya’n›n üçte birini kaplayan SSCB’de, 130 ayr› dil

konufluluyordu. SSCB, Birlik Cumhuriyetleri, Oto-

nom Cumhuriyetler, Otonom Bölge, Ulusal Bölge

biçimleri çerçevesinde ulusal sorunu çözdü. Her fe-

derasyon (birlik cumhuriyeti) nüfusundan ve top-

rak büyüklü¤ünden ba¤›ms›z olarak 25 delegeyle,

her otonom cumhuriyet 11, her otonom bölge 5 ve

her ulusal bölge 1 delege ile SSCB Milliyetler Sov-

yeti’nde eflit bir flekilde temsil edildi. Ulusal kültü-
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rünü ve dilini unutmufl ve say›s› 10 bini geçmeyen

topluluklar›n bile ulusal geliflimi güvence alt›na

al›nd›. Unutulmufl, yok edilmifl ulusal kültürleri

gün ›fl›¤›na ç›kar›ld› ve gelifltirildi. Biçimde ulusal,

özünde enternasyonalist, sosyalist ve halkç› olan bir

kültür, SSCB halklar›n›n ortak kültürü oldu. Böyle-

ce tarih, Ekim Devrimi sayesinde, ulusal sorunun

sosyalistçe çözümüne tan›k oldu. Zaten burjuvazi,

ulusal sorunun çözümünde iflas etmiflti. 

En güçlü federe sovyet cumhuriyeti olan Rusya

Federasyonu, herhangi bir karfl›l›k beklemeksizin,

daha geri Sovyet cumhuriyetlerine yard›m etti. Ta-

rihten kalan uluslar aras›ndaki eflitsizlikleri yenmek

için SSCB, planl› ekonomik kalk›nmada özel bir

özen gösterdi. Karfl›l›kl› yard›m ve karfl›l›k bekle-

meksizin kardeflçe iflbirli¤i; sosyalist uluslar ailesi-

nin temellerini alabildi¤ine sa¤lamlaflt›rd›.

Ama bir de Lenin ve Stalin’in sosyalist SSCB’si-

ne ihanet ettikten sonra, kapitalizmi yeni bir yoldan

kurduktan sonra, SSCB’de ulusal bask› politikas›n›

yeniden kuran Kruflçevlerin, Brejnevlerin, Çernen-

kolar›n, Andropovlar›n, Gorbaçovlar›n 1989-91

y›llar›nda da¤›lan sosyal emperyalist kamp›n içeri-

sine yuvarland›¤› duruma bak›n; ulusal bask›, sö-

mürgeci zulüm, bitmek bilmeyen ulusal çat›flmalar,

fanatik ulusal bo¤azlaflmalar, ulusal parçalanmalar

ve Bat› Avrupal› emperyalistlerin, Amerikan emper-

yalizminin pençesine düflerek yutulmalardan baflka

bir fley göremezsiniz.

‹flçilerin, emekçilerin demokrasisi

Burjuvazi, “proletarya diktatörlü¤ü ‘totaliter’,

‘halk› üzerinde bask›’ rejimidir” yalan›yla dünya

halklar›n› aldatmay› sürdürdü, sürdürüyor. 

Oysa, proletarya diktatörlü¤ü, toplumun küçük

bir az›nl›¤›n› oluflturan sömürücü s›n›flar üzerinde

diktatörlük; ama büyük ço¤unlu¤u oluflturan iflçi

ve emekçiler, ezilen uluslar için en genifl demokra-

sidir.

Burjuva parlamentarizmi, yaln›zca zenginlerin

hangi kesiminin halk› yönetece¤inin belirlendi¤i

göstermelik, ikiyüzlü ve dura¤an bir temsiliyete da-

yan›rken, proletarya demokrasisi bunun tersiydi.

Toplumun büyük ço¤unlu¤unu oluflturan iflçi-

emekçilerin temsilcilerinin do¤rudan iktidar›yd›.

Halk›n be¤enmedi¤i temsilcilerini her an geri alma

hakk›na sahip oldu¤u hareketli temsiliyete dayan›-

yordu. Paris Komünü’nün tarihte ilk kez ortaya ç›-

kard›¤› bu devlet biçimi, sosyalist SB’de sovyetler

biçiminde (sovyet, konsey kelimesinin Rusça’s›d›r)

di¤er sosyalist ülkelerde de halk demokrasisi biçi-

minde uyguland›. 

Burjuva demagoglar›n laf›n› çok ettikleri ama

gerçeklefltirmekten hep kaçt›klar› “siyasi yönetimde

adem-i merkeziyetçilik”, “yerel demokrasi”, yaln›z-

ca sosyalizmde gerçekleflti. Üretim yerlerinden ilçe

ve illere de¤in, halk taraf›ndan seçilen yerel sovyet-

ler, yerel siyasi yönetim yetkilerini üstlendiler. Oy-

sa kapitalist rejimlerde halk taraf›ndan seçilen bele-

diyeler yaln›zca hizmet yetkisiyle s›n›rland›r›lm›fl,

yerel siyasi yönetimi burjuva hükümetlerce atanan

vali ve kaymakamlar elinde tutmufltur. Valilerin se-

çimle geldi¤i az say›daki ülkede ise, tek kiflinin ye-

rel yönetimi vard›r ve ancak büyük mali olanaklar›

olanlar, burjuvalar seçime girebilir.

Ekim Devrimi kad›nlara tam seçme ve seçilme

hakk› tan›d›¤›nda, bu hak kapitalist ülkelerin en

ilerisinde bile yoktu.

Burjuva parlamentarizmi gençli¤e de seçilme

hakk›, yönetime kat›lma hakk› vermez, genellikle

30 yafl›n alt›ndakilerin seçilme hakk› yoktur. Oysa,

proletarya demokrasisi 21 ve 23 yafl›na gelmifl

gençlere Birlik Meclisi ve Yüksek Sovyet Meclisine

seçilebilme hakk›n› daha yüzy›l›n bafllar›nda ger-

çeklefltirmiflti. 

Burjuva parlamentarizminin göstermelik seçimi-

ne dayanan diktatörlü¤ü mü; proletarya diktatörlü-

¤ünün iflçi, emekçilerin -gençleri kapsayan- binler-

ce temsilcisini yönetmeye yeniden yeniden  seçe-

rek, geri alabilme yetkilerini koruyarak yönetmeyi

ö¤rendi¤i, yönetti¤i proletarya demokrasisi mi? El-

bette iflçi ve emekçi s›n›flar›n ç›kar›na olan ikincisi-

dir! Burjuva diktatörlü¤ünün incir yapra¤› olan

parlamentarizm karfl›s›nda, proletarya demokrasisi;

iflçilerin, emekçilerin demokrasisi bin kez daha de-

mokratiktir, iflçi-emekçi s›n›flar›n tek ve gerçek de-

mokrasisidir.  

Ekim Devriminin düflmanlar›n›n tüm unuttur-

ma ve çarp›tma sistemli çabalar›na karfl›n, emekçi

insanl›k ailesi, Ekim Devriminin, Sovyet iflçilerinin,

sosyalizmin ulusal soruna getirdi¤i devrimci çözü-

mün de¤erini ilerde daha iyi anlayacak ve bayrak-

laflt›racak ve daha zengin çözümlerle sosyalizme

yürüyeceklerdir. 

Sorun basit ve aç›k olarak fludur: Dünya iflçileri

ve sömürülen halklar, dünyay› I. ve II. emperyalist

genel paylafl›m savafllar› yoluyla, yerel ve bölgesel

gerici savafllar yoluyla kan ve atefle bo¤an kapitalist

dünyay› m› izleyecekler, yoksa; Ekim Devrimi’nin

açt› yolda m› ilerleyecekler...
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Dünyay› 1 milyar iflsizle dolduran kapitalizmin

yolunda m› yürüyecekler, yoksa; iflsizli¤i ortadan

kald›ran ve sömürüye, zulme, toplumsal adaletsiz-

li¤e son veren Ekim Devrimi’nin ve sosyalizmin yo-

lunda m› yürüyecekler...

Dünyay› 500 ÇUfi’a teslim eden kapitalizmin

yolunda m› yürüyecekler, yoksa; Ekim Devrimi’nin

açt›¤› iflçi s›n›f›n›n ve emekçilerin hem üretti¤i, hem

de yönetti¤i insani sosyalist dünyan›n yolunda m›

yürüyecekler...

Tek amac› azami kâr olan kapitalist emperyaliz-

min yolunda köleli¤e raz› m› olacaklar, yoksa; üre-

timin emekçi kitlelerin maddi ve manevi gereksi-

nimlerini en üst düzeyde doyurmak için yap›ld›¤›

sosyalizmin ve Ekim Devrimi’nin yolunda m› yürü-

yecekler!

Ekim Devrimi ve sosyalizm insanl›¤›n gelece¤i-

dir; iflçi s›n›f›n›n ve emek dünyas›n›n biricik kurtu-

lufl yoludur. Enternasyonal proletarya ve emek

dünyas›, insanl›¤a barbarl›k içinde yok oluflu daya-

tan kapitalist emperyalizmi y›kacakt›r. Kapitalist

özel mülkiyet, rekabet, afl›r› bireycilik ve afl›r› kâr

üzerine kurulu kapitalist dünyan›n hükümranl›¤›-

n›n temelleri bir kez fianl› Ekim Devrimi’yle ve ku-

rulan sosyalist dünyan›n öldürücü darbeleriyle

köklerine dek sars›lm›flt›r. Son 25 y›l›n geçici olma-

s› kaç›n›lmaz olan ve bugünden y›rt›lmaya bafllam›fl

olan karanl›¤› ve tümüyle geçici olan yenilgilerimiz,

kimseyi aldatmas›n. 21. yüzy›l, devrimler yüzy›l›,

sosyalizmin yüzy›l› olacakt›r. Ve Ekim’in bayra¤›

bir kez daha, ama bu kez daha deneyimli ve kuflan-

m›fl olarak ve daha yükseklere çekilmifl olarak kapi-

talizmin burçlar›na dikilerek dalgaland›r›lacakt›r.

Kapitalist emperyalizmin yaratt›¤› y›k›m ve vah-

flet öyle bir keskinleflmifltir ki, gerek emperyalistlerle

yeni sömürgeler aras›nda olsun, gerekse de her bir

ülkenin sömüren ve sömürülenleri aras›ndaki s›n›f

fark› aç›s›ndan olsun aç› o kadar keskin aç›lm›flt›r ki,

dünya emperyalizminin ve gericili¤in temellerine o

kadar çok barut f›ç›lar› ve dinamit lokumlar› y›¤›l-

m›flt›r ki, bu durum, kaç›n›lmaz olarak, 21. yüzy›l›n

mücadelelerinin 20. yüzy›ldan hayal edilmeyecek

denli derin, sert, kapsaml› ve enternasyonal nitelikte

patlak verip zafere do¤ru koflar ad›m gidilmesini ko-

flullam›flt›r. Bugün proletarya ve halklar›n, komünist

ve devrimci-demokrat öncülerinin yaflad›¤› devasa

sanc›, iflte bu yüzdendir. ■
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Lenin’in ünlü eseri “Emperyalist ekonomizm

–Marksizmin bir karikatürü”, emperyalist savafl›n

k›zg›n bir an›nda, Avrupa sosyal-demokrasisinin

yeni beliren sol kanad›n›n baz› temsilcileriyle yap›l-

m›fl bir polemiktir. Lenin; Pyatakov, Buharin gibi

Rus; Rosa Lüksemburg gibi Alman ve baz› Polonya-

l› temsilcileri flahs›nda emperyalizm ça¤›nda ulusal

bir savafl›n mümkün olmad›¤›, ulusal sorunun çö-

zümünün ancak sosyalizmde mümkün olaca¤›,

ulusal hareketin esasen ezilen ulus burjuvazisinin

hareketi oldu¤u, emperyalizm koflullar›nda ulusal

hareketlerin mutlaka flu ya da bu emperyaliste ye-

deklenece¤i, dolay›s›yla ‘uluslar›n kaderini tayin

hakk›n›n’ savunulamayaca¤› tezlerini savunan bu

e¤ilimle tart›fl›r. 

Bu tart›flma, biçimi bak›m›ndan uluslar›n kendi

kaderini tayin hakk›n›n kabulü üzerinde kopmufl-

tur. Lenin’in polemi¤inin oda¤›nda, muhataplar›na

‘uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›’ ilkesini kabul

ettirmek vard›r.  

Peki, ‘uluslar›n kaderini tayin hakk›’ ilkesinin la-

f›zda kendisini sosyalist, komünist, devrimci ilan

eden tüm güçlerce kabul edildi¤i günümüz koflulla-

r›nda bu tart›flma önemini yitirmifl midir? ‘Emper-

yalist ekonomizm’ ölüp gitmifl, tarihe gömülmüfl

bir e¤ilim midir?

Hay›r.

Uluslar›n kaderini tayin hakk› ilkede kabul edil-

mifl olsa dahi, ‘emperyalist ekonomizme’ yön veren

temel fikirler farkl› k›l›klar alt›nda yeniden ortaya

ç›kmaktad›r. 

Devrimci hareketimizin Kürt ulusal sorununda-

ki politikas›zl›¤›n›n teorik temelleri deflildi¤inde

Buharinlerin, Pyatakovlar›n, Lüksemburglar›n ruhu

dirilmektedir.

Ezilen Kürt ulusuyla Ankara aras›ndaki savafl›m

k›z›flt›¤›nda, bu eski tezler, yeni biçimler alt›nda ye-

niden ve yeniden ortaya sürülmektedir. 

Bu yaz›da, devrimci hareketimizin Kürt soru-

nundaki politikas›zl›¤›na sorular soracak, bu vesi-

leyle yerli emperyalist ekonomizm e¤ilimini de tar-

t›flaca¤›z.
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Devrimci hareketimizin Kürt
sorunundaki politikas›zl›¤›n›n temelleri

Teorinin Kürt ateflinde s›nav›



a. Programatik duyars›zl›k

‘71 devrimcili¤i, Kürt ulu-

sunun kendi kaderini tayin

hakk›n› (devlet kurma hakk›

dahil) tan›yarak TKP revizyo-

nizminden kopufl gerçeklefl-

tirdi. Ancak bu kopufl daha

ileri götürülemedi. Devrimci

ak›mlar›n ço¤unlu¤unun

program›, ‘demokratik’ ya da

‘sosyalist’ karakterde dahi ol-

sa, tek bir Türkiye devletinin

varl›¤›n› öngörür. Dolay›s›yla

Kürdistan ve Kürt ulusu ad›-

na ayr› bir siyasi örgütlenme

(iki uluslu merkezi devlet,

özerklik, federasyon, konfe-

derasyon vb.) programatik

olarak reddedilmifl, egemen

s›n›flar›n ‘üniter devlet’ gelene¤i baflka bir biçim al-

t›nda sürdürülmüfl olur. 

Kürt ulusunun kaderini tayin hakk› (devlet kur-

ma hakk›n› da içerecek biçimde), tüm devrimci

ak›mlar›n program maddesidir. Fakat bu öyle bir

biçimde kavran›yor ki, devrimden sonra Kürt ulu-

su ya ayr›lacak, ya da ilgili devrimci ak›m›n progra-

m›n› benimseyecek. Fakat devrimler tarihi, ulusal

sorunlar›n çözümünde çok çeflitli alternatifler orta-

ya koyuyor. Sovyetik federasyon, bunlardan birisi-

dir. En ileri biçimini SSCB’de bulan bu biçimde,

ezilen uluslar kendi federatif devletlerine (Gürcis-

tan, Ermenistan, Türkmenistan vd. Sovyet Sosyalist

Cumhuriyeti) kavuflman›n yan› s›ra, di¤er halklarla

federatif ba¤lar da gelifltirirler. SSCB çözümü, ayn›

zamanda daha küçük halklara siyasi veya kültürel

özerklik tan›nmas›n› da içermifltir. Demokratik Yu-

goslavya’da federasyon, Sandinist Nikaragua’da

Miskito K›z›lderililerine siyasi özerklik tan›nmas›,

akla gelen baflka biçimlerdir.

Devrimci hareketimiz, PKK’yi iktidar ve devlet

kurma hakk› talebinden vazgeçti¤i için mahkum et-

mekte, ancak kendisi de Kürt ulusu için federatif

karakterde bir devleti öngörmemektedir. 

Devrimci harekette MLKP, TKP-ML ve MKP bir

yana konursa, ulusal sorunun çözümünde Kürt

ulusu için kültürel özerkli¤in, somut olarak da ana-

dilde e¤itimin ötesinde hiçbir siyasi çözüm öngö-

rülmemektedir. 

TKP-ML ve MKP, kayna¤›n› ‹brahim Kaypakka-

ya’dan alan bir formülasyonla, Kürdistan’a özerklik

öngörmektedir (Özellikle

yayg›n bölgesel özerklik ve ta-

mamen demokratik yerel

kendi kendini yönetim).

MLKP ise, ayr›lma hakk›na

sahip iki ayr› federe cumhuri-

yetten oluflan bir “‹flçi Emekçi

Sovyet Cumhuriyetleri Birli¤i”

öngörmektedir.  

Fakat bunun d›fl›nda kalan

devrimci programlarda ne

özerklik, ne federasyon, ne

konfederasyon öngörülmekte,

Kürt ulusu anadilde e¤itim ve

baz› kültürel haklarla yetin-

meye ça¤r›lmaktad›r...  

Bu, Kürt ulusunun ayr› bir

siyasi varl›k olarak örgütlen-

meye duydu¤u tarihsel açl›¤a

ve özlemine karfl› programatik bir duyars›zl›kt›r.

PKK’nin ba¤›ms›zl›k, ayr› bir Kürt devleti progra-

m›ndan vazgeçmifl oluflu, hiçbir biçimde Kürt halk

kitlelerinin bu açl›¤›n› geriletmemifl, bu özlemini

ortadan kald›rmam›flt›r.  

Nas›l ki, Sovyet devrimi ezilen Ermeni ulusunun

devlet kurma talebini Ermenistan Sovyet Sosyalist

Cumhuriyeti arac›l›¤›yla gerçeklefltirdi ve “böylece

dünyadaki biricik iflçi ve köylü devleti Ermenilerin

yurt sorununu kökünden çöz”düyse (1), devrimi-

miz de sovyetik federasyonla Kürt ulusumuzun

yurt sorununu çözecektir, çözmelidir.

Fakat, devrimci hareketimiz, ‹brahim Kaypak-

kaya’n›n 30 y›l önce, Kürt sorunu Kemalizm tara-

f›ndan betonlanm›flken ileri sürdü¤ü ‘özerklik’

program›na, bu betonlar›n Kürt halk savafl›m› tara-

f›ndan un ufak edildi¤i günümüzde dahi eriflmifl ve

bu program› aflm›fl de¤ildir. 

Bu 30-40 milyonluk devletsiz ulusun devrimi-

mizle flu ya da bu biçimde bir siyasi örgütlenmeye

kavuflmas›n› öngörmeyen bu programatik duyars›z-

l›ktan günlük mücadeleye akseden ise, Kürt ulusu-

nun siyasi taleplerine yabanc›l›k oluyor. Devrimci

hareketimiz, bizzat kendi program›nda yer alan (ör-

ne¤in anadilde e¤itim) baz› talepler de dahil, ulusal

siyasi talepleri u¤runa Kürt halk›n›n giriflti¤i müca-

delelere uzak, yabanc› ve duyars›zd›r.

b. Yeni sömürgecilikle klasik sömürgecili¤in ka-

r›flt›r›lmas›, ulusall›¤›n idealize edilmesi.

‘71 devrimcili¤i, antiemperyalist devrimci bir

çizgi temelinde, TKP revizyonizminin dünya güç
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mektedir. 



dengesini esas alan pasifist çizgisinden koptu. Yeni

sömürgecilik elefltirisi, bu kopuflun zeminini olufl-

turdu. Ancak bu ayn› çizgi, yeni sömürgecilikle kla-

sik sömürgecili¤in birbirine kar›flt›r›lmas›na ve ulu-

sal devrimle antiemperyalist devrimin aras›ndaki

özgün farklar›n siliklefltirilmesine götürdü.

Klasik bir sömürgede veya devlet ba¤›ms›zl›¤›na

kavuflmas› zorla engellenmifl, ilhak alt›ndaki bir ül-

kede geçerli olabilecek analiz, çözümleme ve tespit-

ler mekanik biçimde devlet ba¤›ms›zl›¤›n› kazan-

m›fl ancak s›n›fsal iliflkilerin sonucu olarak emper-

yalizmin yeni sömürgesi haline gelmifl bir ülkeye

uyarlan›rken; sömürge Kürdistan’›n ulusal mücade-

lesi ‘gerçek ba¤›ms›zl›¤›’ –sosyalizmi– hedeflemedi-

¤i gerekçesiyle küçümsendi veya yads›nd›.

Yeni sömürgecilik eflittir yar› sömürgecilik ve o

da  eflittir sömürgecilik denklemi, emperyalizme

karfl› ulusalc› bir devrimcilik çizgisinin teorik teme-

lini olufltururken, Kürt ulusal hareketinin kavran-

mas›n› da engelledi.  

Örne¤in DHKP program›: “Milliyetçilik uluslar›

kurtulufla götürmez” (2) teziyle bu konuda tipiktir.

Her iki Maocu devrimci partide de kendi özgünlük-

leri içinde bu yan›lsama önemli oranda etkilidir.

“Milliyetçilik uluslar› kurtulufla götürmez.” Bu

tümüyle yanl›fl bir slogand›r. Ulusal kurtuluflu, ya-

ni ayn› anlama gelmek üzere sömürge/ilhak/iflgal

vb. boyunduru¤unun k›r›lmas› ve devlet ba¤›ms›z-

l›¤›n›n kazan›lmas›n› sa¤layan onlarca “milliyetçi”

hareket vard›r tarihte. “Ulusun kurtuluflu”; ulusal

boyunduru¤un sona ermesi demektir. Devlet kur-

mak da dahil, hangi siyasal biçim alt›nda yaflayaca-

¤›na karar verme hakk› zorla elinden al›nm›fl bir

ulusun, kendi kaderini tayin hakk›n› elde etmesi

demektir. Belçika sömürgesi Kongo’nun, ‹talyan sö-

mürgesi Libya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› elde etmesi gibi.

Ama DHKP bununla yetinmiyor. 

Ulusal ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas›n›, ulus devle-

tin kurulmas›n›, ulusal sorunun çözümü bak›m›n-

dan yeterli görmüyor. Fakat gerçekte ulusal ba¤›m-

s›zl›¤›n kazan›ld›¤› bir ülkede ulusal haklar ad›na,

ulusal bask›ya karfl› mücadele dönemi bitmifl, ka-

panm›flt›r. Tarihsel bak›mdan ‘ulus’, bu anlamda

birlikte gidebilece¤i son s›n›ra kadar varm›flt›r.

Bundan ötesine, yani antiemperyalist devrime ve

sosyalizme tüm ulus birlikte gidemez. Art›k ulus;

sömürücüler ve sömürülenler, ezenler ve ezilenler

olarak ikiye bölündü¤ü için, sömürücü s›n›flar

dünya kapitalizmiyle s›k› iliflkiler kurmaya, bindir

ba¤la emperyalizme ba¤lanmaya yönelirler. Dolay›-

s›yla emperyalizme ba¤›ml›l›k, art›k o ülkedeki s›n›f

iliflkilerinin somut bir sonucudur; “ulusun kurtulu-

flu” art›k burada eskimifl ve yan›lt›c› bir slogandan

ibarettir. Ancak “eme¤in kurtuluflu”ndan, “halk›n

kurtuluflu”ndan, kapitalizme karfl› iflçi s›n›f›n›n,

emperyalizme ba¤›ml›l›¤a karfl› emekçi halk›n dev-

rimci kavgas›ndan söz edilebilir. Milliyetçili¤in

“halk›” veya “eme¤i” kurtulufla götürmeyece¤i tü-

müyle do¤ru ve aç›k bir formülasyon olurdu. Ama

DHKP eskiye sar›lmakta ve siyasi ba¤›ms›zl›¤›n› ka-

zanm›fl bir devlette, sanki hala ulusal bir sorun kal-

m›fl gibi, “uluslar›n kurtuluflundan” söz etmektedir. 

Örne¤in:

“Kapitalizmin, dolay›s›yla da son tahlilde em-

peryalist sistemin d›fl›na ç›kamayan bir milliyetçi-

lik, tam da bu nedenle ulusal sorunu çözemez. Kü-

çük-burjuva Türk milliyetçili¤inin politik temsilcisi

Kemalizm, Türk ulusal sorununu çözememifltir. Ül-

kenin ba¤›ms›zl›¤›n› koruyamam›fl, sosyalizmi de¤il

de kapitalizmi gelifltirmeye çal›flarak tekelci burju-

vaziyi bizzat kendi eliyle yaratm›fl ve iktidar› onlara

teslim etmifltir. Sonuç, oligarflinin tekellerinin ikti-

dar olmas› ve emperyalizmin yeniden hakimiyeti-

nin kurulmas›d›r. Emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›¤›-

n› yitirmifl tüm uluslar gibi bugün çözüm bekleyen

bir ‘Türk ulusal sorunu’ da vard›r ve bu sorunun

çözümü de Türkiye halk›n›n emperyalizmden ve

sömürüden kurtuluflu sorunudur. Kemalizm’e öze-

nen Kürt küçük burjuvazisi de ayn› yoldan gitti¤in-

de sonuç farkl› olmayacakt›r.” (3)

Niye? Kemalistlerin önderli¤inde Türk ulusu

‘kendi kaderini tayin’ etmedi mi? Emperyalist iflgal

k›r›l›p, ba¤›ms›z ulus devlet kurulmad› m›? Kuflku-

suz tüm bunlar oldu ve Türk ulusal sorunu da ta-

rihsel olarak 1923’te çözüldü. Art›k Türk ulusal

haklar› ad›na nas›l bir talepte bulunulabilir? Belli

bir dönem daha ba¤›ms›z bir devlet olarak kalan

Türk burjuva cumhuriyetinin kapitalizm yoluna gi-

riflinin emperyalizmin mali, ekonomik, siyasi ege-

menli¤ine götürdü¤ü do¤rudur. Ancak burada art›k

ulusal de¤il, s›n›fsal bir sorunla karfl› karfl›yay›z. 

Bizzat bu cümleyi ald›¤›m›z “Kürt Sorunu Nas›l

Çözülür”  broflürünün formülasyonu bile bizim te-

zimizi kan›tlamaktad›r; deniyor ki sorun, ‘emperya-

lizmden ve sömürüden kurtulufl’ sorunudur. Ancak

bunun bir ‘Türk ulusal sorunu’ oldu¤unu iddia et-

mek, bütün ulusun, yani tekelci ve orta burjuvazi-

nin de böyle bir sorunu oldu¤unu söylemektir. Bu

s›n›flar›n emperyalizme ba¤l› oldu¤u ve bizzat sö-

mürücü oldu¤u aç›k oldu¤una göre, ancak Türk
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ulusunun bir k›sm› için böyle

bir sorundan bahsedilebilir.

Bu da iflçi s›n›f›, yar›-proletar-

ya ve küçük burjuvazidir.

Emperyalist dünya siste-

minin ya¤ma ve yeni sömür-

gecilik a¤›n›n d›fl›na ancak

sosyalist bir devlet ç›kabilir.

Sömürüden kurtulufl ise sos-

yalist bir devrimi gerektirir.

Dolay›s›yla, e¤er DHKP’nin

yöntemi izlenecekse, ulusal

sorunun sosyalizm d›fl›nda

bir çözümü olmad›¤› tezine

var›l›r. 

‘Gerçek ba¤›ms›zl›k’ ad›

alt›nda DHKP, ulusal soru-

nun ancak sosyalizmle çözü-

lebilece¤i ‘emperyalist ekono-

mist’ tezinin güncel bir bask›-

s›n› yapmaktad›r. Bu, ezilen uluslar›n güncel hare-

ketine karfl› kay›ts›zl›¤›n, ulusal sorunun çözümü

do¤rultusunda yükseltecekleri demokratik talepleri

sahiplenmede duyars›zl›¤›n üredi¤i bir teorik temel

oluflturmaktad›r.

Oysa Lenin, emperyalist mali sermayenin bir ül-

keyi siyasi ba¤›ms›zl›¤› kazand›ktan sonra da sömü-

rebilece¤ini ve ekonomik bak›mdan ya¤malayabile-

ce¤ini, kendine ba¤›ml› hale getirebilece¤ini, bu

ikisinin tamamen ayr› iki sorun oldu¤unu, bizzat

emperyalist ekonomizm e¤ilimiyle polemi¤inde,

aç›kça belirtir:

“Bir ülkenin büyük mali sermayesi, her zaman

yabanc›, politik olarak ba¤›ms›z bir ülkede de ra-

kiplerini sat›n alacak durumdad›r ve bunu sürekli

yap›yor da. ... Ekonomik ‘ilhak’, politik ilhak olma-

dan kesinlikle ‘gerçeklefltirilebilir’ ve bu sürekli kar-

fl›m›za ç›k›yor. Emperyalizm üzerine literatürde

ad›m bafl›nda örne¤in Arjantin’in gerçekte ‹ngilte-

re’nin bir ‘ticaret sömürgesi’, Portekiz’in fiilen ‹ngil-

tere’nin bir ‘uydusu’ oldu¤una iliflkin ifadelere rast-

lar›z. Bu do¤rudur: ‹ngiliz bankalar›na ekonomik

ba¤›ml›l›k, ‹ngiltere’ye borçlanma, demiryollar›n›n,

ocaklar›n, topra¤›n vs. ‹ngiltere taraf›ndan sat›n

al›nmas› –tüm bunlar, söz konusu ülkeleri siyasi

ba¤›ms›zl›klar› ihlal edilmeksizin, ‹ngiltere’nin ikti-

sadi anlamda birer ‘ilhak›’ haline getirmektedir.” (4)

Yine Lenin, Norveç’in 1905 y›l›nda kazand›¤›

ba¤›ms›zl›¤›n “salt politik nitelikte” oldu¤unu belir-

terek ekler: “Ekonomik ba¤›ml›l›¤a dokunmad› ve

dokunamazd› da.” (5)

Oysa DHKP arada hiçbir

fark görmüyor. Bir ülkenin

yabanc› bir devletin iflgali/il-

hak› alt›nda olmas›, ulusal

haklar›na sahip olmamas›,

kendi kaderini tayin hakk›-

n›n zorla engellenmesi koflul-

lar› ile, devlet ba¤›ms›zl›¤›n›

kazand›¤›, ulusal haklar›n› el-

de etti¤i, kendi kaderini tayin

etti¤i, fakat kapitalizm zemi-

ninde kald›¤› için egemen s›-

n›flar› eliyle emperyalist dün-

ya sistemine ba¤land›¤› ko-

flullar› mekanik ve keyfi bi-

çimde birbirine eflitliyor.

Ulusal sorunun çözümü ba-

k›m›ndan ikisi aras›nda bir

fark olmad›¤›n› ilan ediyor.

Oysa sonras›nda emperyalizme ba¤›ml›l›k yeniden

geliflse dahi, yabanc› boyunduru¤undan/ulusal kö-

lelikten kurtulufl, bir ulus bak›m›ndan tarihsel bir

ilerlemedir.

Burada çok aç›k ki, ulusal sorunun Leninist ta-

n›m› terk ediliyor. ‘Ulus’ ve ‘ba¤›ms›zl›k’ kavramla-

r› idealize edilerek, ulusal sorun bir politik özgür-

lük sorunu olmaktan, toplumsal kurtulufl sorununa

dönüfltürülüyor: “Marksist-Leninistler olarak biz,

‘Kürt sorununa çözüm’ denilince, bundan Kürt hal-

k›n›n ulusal ve s›n›fsal kurtuluflunu anl›yoruz.” (6)  

Gerçekte, DHKP, Kürt ulusundan, do¤rudan

kendisini sömüren Türk burjuvazisine karfl› ulusal

taleplerle savafl›m› bir yana b›rakmas›n›, ‘Türk ulu-

sal sorununun’ çözümü için emperyalizme karfl›

mücadele etmesini istemektedir. Milli haklar u¤ru-

na savafl›m›n, ‘milliyetçili¤in’ her koflulda ç›kmaz

oldu¤unu döne döne vurgulamaktad›r. 

Böylece, ulusal ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›fl Türki-

ye’de bir ‘ulusal sorun’ icat eden DHKP, ulusal kö-

lelik alt›ndaki Kürdistan’da ise tam tersini yapmak-

tad›r. 

DHKP’nin Kürt ulusunun görevini ‘Ba¤›ms›z

Türkiye’ için mücadele etmek, fleklinde formüle et-

mesi, bu karmafladan ç›kan siyasi sonuçtur. Bu slo-

gan›n Kürt ulusuna önerilmesi, Kürdistan’›n DHKP

taraf›ndan da Türkiye’nin bir parças› olarak görül-

dü¤ü anlam›na gelir.

Oysa bizzat kendi tan›m›na göre Kürdistan ‘il-

hak edilmifl’tir. (7) 

26 TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu

Örne¤in DHKP program›:
“Milliyetçilik uluslar› kurtulufla gö-
türmez” (2) teziyle bu konuda ti-

piktir. Her iki Maocu devrimci
partide de kendi özgünlükleri
içinde bu yan›lsama önemli 

oranda etkilidir.
“Milliyetçilik uluslar› kurtulufla

götürmez.” Bu tümüyle yanl›fl bir
slogand›r. Ulusal kurtuluflu, yani
ayn› anlama gelmek üzere sö-

mürge/ilhak/iflgal vb. boyundu-
ru¤unun k›r›lmas› ve devlet ba-

¤›ms›zl›¤›n›n kazan›lmas›n› 
sa¤layan onlarca “milliyetçi” 

hareket vard›r tarihte.



Di¤er yandan, DHKP’ye göre sorunu “yaratan

emperyalizm”dir (8) ve bugün de ilhak ve asimilas-

yonda belirleyici olan emperyalizmdir. (9) Hatta bir

yerde broflür, Kürt halk›n›n ‘emperyalizmin sömür-

gesi’ oldu¤unu dahi söyler. (10) Kürt ulusu üzerin-

deki bask›n›n sorumlusu da odur, savafl›m ona kar-

fl› verilmelidir. “Bizim anlad›¤›m›z ulusal sorunun

çözümü, emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›kt›r.” (11)

Bu tarif, bölge gericili¤inin sorumlulu¤unu ha-

fifletmekte, Türk, Arap ve Acem burjuvazilerinin

Kürdistan üzerindeki sömürülerini perdelemekte-

dir. Bölge gericili¤inin Kürt ulusu üzerindeki bo-

yunduru¤unun emperyalizm taraf›ndan desteklen-

di¤i ve onayland›¤› do¤ru bir tespittir. Ancak bu,

yine de sömürgecilerin ulusal zulmün birinci dere-

ceden sorumlular› olduklar› ve ulusal özgürlük sa-

vafl›m›n›n onlara yönelmesi gerekti¤i gerçe¤ini de-

¤ifltirmez.  

Kürt ulusal sorunu sömürgeciler taraf›ndan Kürt

ulusunun boyunduruk alt›na al›nmas› sorunudur.

Kürdistan dörde bölünmüfl; önce siyaseten, sonra

da ekonomik olarak ilhak edilmifl, dolay›s›yla sö-

mürgelefltirilmifl, ulusal haklar› yok say›lm›fl bir ül-

kedir. Bu zeminde de pekâlâ çözülebilir. Kürt ulu-

sunun sömürgecilere karfl› zafer kazanmas›, diyelim

ki, kendi ba¤›ms›z devletini kurmas› durumunda

Kürt sorunu da çözülmüfl olur. T›pk› Türk ulusal

sorununun 1923’te çözülmüfl oldu¤u gibi. 

Afrika’da, Asya’da ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan birçok

sömürgenin sonradan yeniden emperyalizme ba-

¤›ml› olmas› gibi, kurulacak Kürt devletinin emper-

yalizme ba¤›ml› hale gelmesi ulusal sorunun çözül-

dü¤ü gerçe¤ini de¤ifltirmez.

(Burada bir not düflmekte fayda var. Ulusal top-

raklar›n bir k›sm›n›n iflgal alt›nda kalmaya devam

etmesi ve benzeri yabanc› zoruna dayal› sorunlar,

ba¤›ms›zl›¤a ra¤men ulusal sorunun sür-

mesine neden olabilir. Örne¤in bugün

1967 s›n›rlar›nda bir Filistin devletinin ku-

rulmas›, Filistin ulusal sorununu tümüyle

çözmez. Çünkü Filistin topraklar›n›n

önemli bir k›sm› halen iflgal alt›nda kalma-

ya devam eder, Filistinli mültecilerin geri

dönüfl sorunu hala sürmektedir, vb. Ancak

bu zeminde, ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas›na

ra¤men ulusal sorunun sürmesinden söz

edilebilir. Bu anlamda, Kürt ulusunun dört

parçaya bölünmüfl olmas›ndan dolay›, so-

run bir parçada çözüldü¤ü halde baflka

parçalarda devam edebilir).

20. yüzy›l›n bafl›nda sömürge sorunu, dünya ça-

p›nda esas olarak do¤rudan emperyalist devletlerin

sömürgecili¤i biçiminde ortaya ç›k›yordu. Ancak

1950-60 y›llar›nda doru¤una varan ulusal kurtulufl

savafl›mlar›, emperyalizmin klasik sömürgecili¤ini

esas olarak tasfiye etti. Bugün, sömürgecili¤in, ilha-

k›n bir ulusal savafl›m konusu oldu¤u ülke ve top-

raklar, ço¤unlukla emperyalizme ba¤›ml›, yeni sö-

mürge devletlerin egemenli¤indedir. 

Sorunu daha aç›k hale getirmek için deniz afl›r›

bir örne¤i, Endonezya-Do¤u Timor sorununu ele

alal›m. Endonezya emperyalist midir? Aç›k ki de¤il-

dir, bir yeni sömürgedir. Ama bu onun, ABD’nin

gözetim ve denetiminde 1974’te Do¤u Timor’u ifl-

gal ve ilhak etmesini, giderek sömürgelefltirmesini

engellemifl midir? Portekiz sömürgecili¤inin yerini

alan Endonezya sömürgecili¤i, Do¤u Timor’u daha

az sömürmemifltir. Peki, DHKP’nin formülünü

uyarlayarak, Do¤u Timor halk›na ‘Ba¤›ms›z Endo-

nezya’ için savaflmas›n› önermemiz, Do¤u Timor’u

Endonezya’n›n bir parças› olarak gördü¤ümüz an-

lam›na gelmez mi? 

Do¤u Timor’un özgürlü¤ü için savaflt›klar›nda,

Timorlular, ayn› zamanda, bu ilhak› destekleyen

emperyalist sistemi sarsm›fl olmad›lar m›?

Do¤u Timor’un 1999’daki ba¤›ms›zl›¤›yla Endo-

nezya’n›n ilhak›, dolay›s›yla Do¤u Timor üzerinde-

ki ulusal bask› son bulmad› m›? Timorlular kader-

lerini tayin etmediler mi?

Bu siyasi ba¤›ms›zl›k, Timor üzerinde emperya-

lizmin mali sömürüsünü ve ekonomik ba¤›ml›l›¤›

ortadan kald›rd› m›? Kald›rmad›. Ama buna ra¤-

men, Timor ulusu bak›m›ndan ba¤›ms›zl›¤›n kaza-

n›lmas› ve ulusal kölelikten kurtulufl, tarihsel bir

ilerleme olmad› m›?

Bugün dünyada Endonezya-Timor sorununda
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oldu¤u gibi ba¤›ml›, yeni sömürge devletlerde orta-

ya ç›kan say›s›z ulusal sorun var: Fas-Bat› Sahra, Sri

Lanka-Tamil, Türkiye-Kürdistan, Cezayir-Berberi-

ler. Bunlara Peru, Bolivya, Meksika gibi Latin Ame-

rika devletlerinde K›z›lderili sorunu da eklenebilir.

Tüm bu sorunlarda emperyalizm, ulusal bask›y›

do¤rudan, bizzat uygulayan güç de¤ildir. Ulusal

bask›y› uygulayanlar›n arkas›nda durarak, bu bas-

k›ya destek vermektedir. Dolay›s›yla bu devletin ez-

di¤i ulus, savafl›m bayra¤›n› öncelikle ezen ulusun

egemenlerine, yani emperyalizmin iflbirlikçilerine

karfl› kald›racak, kölelik durumunu sarst›kça, em-

peryalizmin statükosunu da sarsacakt›r. Emperya-

lizme darbesini, iflbirlikçilerine karfl› savaflarak in-

direcektir. 

NATO’nun en büyük ordusuyla, arkas›na Ame-

rikan ve Alman emperyalistlerinin, ‹srail Siyonistle-

rinin deste¤ini alan sömürgeci Türk ordusuyla 15

y›l savaflan PKK, bunun canl› bir örne¤idir. Ama

DHKP; Amerikan, Alman vb. hedeflerine dönük ey-

lem yapmad›¤› gerekçesiyle PKK’nin emperyalizme

karfl› savaflmam›fl oldu¤unu iddia edebilmektedir!   

T›pk› Fas gericili¤ine vurarak ‹spanyol emperya-

lizmini de sarsan Bat› Sahral›lar (Polisario), Cezayir

gericili¤ine karfl› aya¤a kalkarak Amerikan emper-

yalizmine de darbe indiren Berberiler, Sri Lanka ge-

ricili¤ine baflkald›rarak Hint gericili¤ine ve Ameri-

kan emperyalizmine darbe indiren Tamiller gibi,

Kürt ulusu da gerilla savafl›yla Türk sömürgecili¤i-

ne indirdi¤i her darbede, Amerikan ve Avrupa em-

peryalistlerinin düzenini de sarsm›flt›r. 

Öcalan’›n Avrupa destekli bir Amerikan operas-

yonuyla Türkiye’ye teslim edilmesi, tüm bunlar›n

bir sonucudur. Bugün dahi, tüm emperyalistlerin

PKK ve Kongra-Gel’i ‘terörist’ ilan etmeleri, Avru-

pa’da yasaklamalar›, Kürt gerillas›n› tasfiye için tür-

lü hamleler yapmalar› ayn› nedenden kaynakl›d›r.

Emperyalizm, ulusal reformist bir çizgiye gerilemifl

dahi olsa, silahlanm›fl ve da¤a ç›km›fl bir Kürt ulu-

su istememektedir, çünkü bu ulus, kendilerinin

bölgemizdeki en temel iflbirlikçilerinden birisini

sarsmaktad›r. 

c. Halklar›n kaderini tayin hakk›!

Devrimci hareketimiz, Buharinci ‘halklar›n ka-

derini tayin hakk›’ slogan›ndan da asla tam olarak

kopuflamam›flt›r. Ne diyordu Buharin? Uluslar›n

kaderini tayin hakk› kabul edilemez, çünkü burju-

vaziye ulusun gelece¤i üzerinde söz hakk› tan›mak-

tad›r. Dolay›s›yla ulusun gelece¤i üzerine sadece

emekçi s›n›flar söz söylemelidir. 

“‘Milletlerin kendi kaderlerini tayinine ne ihtiya-

c›m›z var?’ ... ‘Ben yaln›z emekçi s›n›flar›n kendi ka-

derlerini tayin hakk›n› tan›mak istiyorum’ diyor

yoldafl Buharin. Bu demektir ki, sen Rusya’dan bafl-

ka hiçbir ülkede baflar›lamam›fl olan bir fleyi tan›-

mak istiyorsun. Gülünç fley.” (12)

Lenin, bu formülün gerçekte, uluslar›n kaderini

tayin hakk›n›n reddi oldu¤unu belirtirken hakl›yd›.

Çünkü sadece ‘halk›n’ kaderini tayin hakk› kabul

edildi¤inde, pratikte, sosyalizm d›fl›nda uluslar›n

hiçbir tercihinin kabul edilmemesinin teorik zemi-

ni döflenmektedir. Sosyalizm d›fl›ndaki seçimlere

nihayetinde damgas›n› vuran, ezilen ulus burjuva-

zisinin inisiyatifidir. Emekçi halk›n kendi kaderini

tayin etme hakk›, devrim yapma hakk›ndan baflka

bir fley de¤ildir ve uluslar›n kader-tayin hakk›n›n

yerine geçirilemez. 

fiimdi, bu tart›flmadan 80 y›l sonra, DHKP, hala

Marksizm-Leninizm ad›na ‘Kürt halk›n›n kendi ka-

derini tayin hakk›ndan’ bahsetmektedir: “Kürt so-

runu dedi¤imiz, Kürt halk›n›n kendi kaderini tayin

hakk›n› kullanabilmesi sorunundan baflka bir fley

de¤ildir.” (13) Broflür boyunca, kategorik olarak

Kürt ulusunun de¤il, Kürt halk›n›n kader-tayin

hakk›ndan söz edilmektedir. Bu, gerçekte

DHKP’nin, Kürt ulusunun kaderini tayin hakk›n›

aç›kça kabul ve ilan eden Mahir Çayan’dan da geri-

ye düfltü¤ünün ilan›d›r.

Bu gerileme, özellikle Güney Kürdistan soru-

nunda kendini ortaya sermektedir. DHKP, Güney

Kürtlerinin bugünkü federatif devlet yöneliflini,

‘uluslar›n kaderini tayin hakk›’ kapsam›nda görme-

mekte ve tan›mamaktad›r! Çünkü DHKP’ye göre,

Güney’de Kürt ulusu kendi kaderini tayin etme-

mekte, emperyalizm Kürtlerin kaderini tayin et-

mektedir. Bu basit bir laf oyunundan ibarettir. Ha-

y›r, düpedüz Güney’deki Kürt ulusu kendi kaderi-

ni, gerici ve Amerikanc› bir program do¤rultusun-

da, egemen s›n›flar›n›n hegemonyas› alt›nda tayin

etmektedir. Güney’deki Kürt halk kitlelerinin Bar-

zani ve Talabani’ye yedeklenmifl oldu¤u, en genifl

kitlelerin oy, gösteri, imza vermek vb. araçlarla ver-

di¤i destekle aç›k bir olgudur. Güney Kürtlerinin

burjuva, emperyalist ve gerici bir programa yedek-

lendiklerini söylemek ve bunu elefltirmek ayr› bir

fleydir ve kesinlikle do¤ru bir tutumdur; fakat bura-

dan hareketle Güney Kürtlerinin kaderini tayin

haklar›n› tan›mamak ayr› bir fleydir ve kesinlikle

yanl›fl bir tutumdur. Savunan›, niyetinden ba¤›ms›z

olarak Türk egemenleriyle ayn› safa itecek olan bir
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yan›lg›d›r bu.

Ekim Devrimi’nin ard›n-

dan Finlandiya ulusu da ka-

derini burjuvazisinin ege-

menli¤i alt›nda, gerici bir

tarzda tayin etti; sosyalist

Rusya’dan ayr›l›p müstakil,

kapitalist bir devlet kurmaya

yöneldi. Bolflevikler bunu

elefltirdiler, buna karfl› ajitas-

yon yürüttüler, ama sonuçta

Fin ulusunun kaderini tayin

hakk›n›, ayr›l›p kendi devleti-

ni kurmas›n› tan›d›lar. Lenin;

bunun yap›lmas› gerekiyor-

du, “Çünkü o s›rada burjuva-

zi Moskoflar›n, flovenlerin, büyük Ruslar›n Finlileri

ezmek istedikleri iddias›yla halk›, emekçi halk›

kand›rmaktayd›”, der. (14) 

Güney Kürdistan’›n kaderini –gerici yönde olsa

dahi– tayin hakk›n› tan›mazsa, Kürt halk› da Türki-

yeli devrimcileri Ankara’daki rejimin sahiplerinden,

Türk flovenistlerinden ay›ramayacakt›r. Bu, Kürt

ulusu içindeki siyasi s›n›fsal ayr›flmay›, emekçi,

yoksul kitlelerin Barzani-Talabani egemenlerinden

ayr›flmas›n› kolaylaflt›rmayacak, aksine zorlaflt›ra-

cakt›r.

Lenin’in, “Her millet kendi kaderini tayin hakk›-

n› elde etmelidir; bu, emekçi halk›n kendi kaderini

tayinini kolaylaflt›racakt›r” (15) derken anlatmak is-

tedi¤i de buydu. Nitekim Finlandiya’ya Bolflevik

hükümetin ba¤›ms›zl›k tan›mas›, Fin iflçi ve emek-

çilerini ‘kendi’ burjuvazilerine yaklaflt›rmam›fl, aksi-

ne s›n›fsal “farkl›laflma sürecini kolaylaflt›rm›fl”t›r.

(16) 

Ulusal bask›n›n hedefi

‘Halk›n kaderini tayin hakk›’ tezinin yap›fl›k iki-

zi, her daim, ulusal bask›n›n sadece halka uygulan-

d›¤› tezi olmufltur. DHKP de ayn›s›n› savunuyor:

“Kürt toplumunun toprak a¤alar›, tefeci, tüccar ke-

simi, burjuvalaflm›fl kesimleri, oligarfli içinde Türk

egemen s›n›flarla ittifak halindedirler. Dolay›s›yla

ulusal bask›n›n pratikteki tezahürü köylüsü, iflçisi,

küçük burjuvalar›yla Kürt halk›na uygulanan bir

bask› biçimindedir.” (17) 

TK‹P’in de ‘Kürt burjuvazisinin ezilen bir s›n›f

olmad›¤›n›’ iddia ederek, bu bahiste an›lmas› gerek-

ti¤ini belirterek geçelim. (18)

Fakat bu tezler tümüyle yanl›flt›r. Ulusal bask›

ile s›n›fsal bask› kar›flt›r›l-

maktad›r. Bir Kürt zengini,

burjuvas›, e¤er Türkleflmeyi

kabul etmiyorsa, ulusal kim-

li¤ini savunuyorsa, düpedüz

ve aç›kça bask› görür, ezilir.

Kirli savafl döneminde bunun

fiziki imhaya varan örnekleri

yafland›. Halis Topraklar gibi,

asimile olan ve Türkleflenler

ancak bu bask›dan azade ola-

bilir. Türk sömürgecili¤i,

Kürdistan’›n kaynaklar›n›

ya¤malayarak Türk burjuva-

zisine aktarm›fl, bu kaynaklar

zemininde bir sermaye biriki-

mi oluflmas›n› ve bunun üzerinden yükselen bir

Kürt burjuvazisinin geliflmesini zorla engellemifl,

bast›rm›flt›r. Kürdistan’da burjuvalaflan unsurlar ya

Türkleflmeyi kabul eder, ya da ezilirler. Dolay›s›yla

ulusal hareketin içinde yer alan, yeni flekillenmekte

ve geliflmekte olan bir Kürt burjuvazisi vard›r. Bu

s›n›f, iktisadi bak›mdan t›pk› Türk burjuvazisi gibi

sömürücü oldu¤u halde, siyasi bak›mdan ezilmek-

tedir. Bunu anlamayan, ulusal bask›dan hiçbir fley

anlamam›fl demektir. 

Emekçi s›n›flar üzerinde, halk üzerinde burju-

vazinin ve emperyalizmin sömürüsü her ülkede

vard›r. Ezen ulusa mensup iflçiler ve köylüler de ay-

n› bask›ya maruz kal›rlar. Fakat bu, s›n›fsal bir bas-

k›d›r. Ulusal bask›y› bu türden bir bask› olarak ta-

n›mlamak ve aç›klamak, bu yüzden asl›nda onu

yok saymakt›r. ‹flgal, ilhak, sömürgecilik vb. biçim-

lerde ulusal bask› alt›nda olan bir ulusun bütün s›-

n›flar› bask› alt›ndad›r. Ulusal bask›, Kürt olmaktan

dolay› uygulanan bask›d›r. Örne¤in, Kürt diline ko-

nan yasaklar, her Kürdü etkilemekte, burjuva veya

proleter olmas› dil yasaklar›ndan kimseyi azade et-

memektedir. Türkleflenler, asimile olanlar ancak bu

bask›dan ‘azade’ olabilirler. Kürt toprak sahipleri ve

burjuvalar› aras›ndan Türk burjuvazisine iltihak

ederek, bu bask›dan azade kalan iflbirlikçiler vard›r.

Ancak iflgal alt›ndaki her ülkenin, her ezilen ulusun

egemenleri aras›ndan iflbirlikçiler ç›km›flt›r. Ancak

Halis Toprak gibi, Sedat Bucak gibi burjuva ve fe-

odal egemenlerin ezen ulus burjuvazisiyle kaynafl-

mas›, hiçbir biçimde ezilen ulus burjuvazisinin tü-

münün ulusal bask›dan azade oldu¤unu göstermez.

Salt Kürdistan tarihine kuflbak›fl› bir göz atmak da-

hi, bu tezin saçmal›¤›n› ortaya serer. Madem ulusal
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TK‹P’in de ‘Kürt burjuvazisinin
ezilen bir s›n›f olmad›¤›n›’ iddia
ederek, bu bahiste an›lmas› ge-
rekti¤ini belirterek geçelim. (18)

Fakat bu tezler tümüyle yanl›fl-
t›r. Ulusal bask› ile s›n›fsal bask›
kar›flt›r›lmaktad›r. Bir Kürt zengi-
ni, burjuvas›, e¤er Türkleflmeyi

kabul etmiyorsa, ulusal kimli¤ini
savunuyorsa, düpedüz ve aç›kça
bask› görür, ezilir. Kirli savafl dö-

neminde bunun fiziki imhaya 
varan örnekleri yafland›.



bask› sadece Kürt halk›na yö-

neliyor; o zaman fieyh Sa-

it’ler, Seyit R›za’lar, ve daha

naml› sanl› pek çok afliret re-

isi, dinsel lider, niye Türk

burjuvazisine baflkald›rd›?

1925-39 aras›ndaki ulusal is-

yanlar›n tümüne önderlik

edenlerin ya afliret reisleri, ya

dinsel feodal liderler, ya Kürt

burjuvazisi ya da bunlar›n bir

bileflimi olmas› gerçe¤i nas›l

aç›klan›r?

Dahas›, Kürt küçük burju-

vazisinin önderli¤inde geliflen

son ulusal savafla tüm tutar-

s›zl›¤›yla çok say›da Kürt burjuvas›n›n kat›lmas›n›;

ulusal hareket içinde yer alan ve Türk sömürgecili-

¤ine karfl› ç›kan Yaflar Kayalar›, Ahmet Türkleri, ge-

rillaya parasal destek verdi¤i için katledilen birçok

Kürt zenginini nas›l aç›klayacaks›n›z? Bunlar Kürt

burjuvalar› olduklar› halde neden Türk burjuvazisi-

ne karfl› ulusal isyana kat›ld›lar?

‹flgal alt›ndaki Irak’ta Arap burjuvazisinin önem-

li bir kesimi neden ABD’ye karfl› ulusal isyana kat›-

l›yorsa, Filistin burjuvazisinin temsilcisi El Fetih

neden ‹srail Siyonizmine karfl› mücadele ediyorsa,

onlar da ayn› nedenden dolay› Kürt ulusal hareke-

tine kat›ld›lar. 

Dolay›s›yla ezilen ulusun burjuvazisi de ulusal

hareketin bir parças›d›r. Devrimci proletarya, ezilen

ulusun kaderini ilerici, devrimci yönde belirlemesi-

ni istiyorsa, bunu ancak ezilen ulusun özgürlük ta-

lebini en aktif, en tutarl›, en enerjik biçimde savu-

narak yapabilir. Kürt ulusal hareketi üzerinde Kürt

burjuvazisinin hegemonyas›n›n geriletilmesi de an-

cak Kürt ulusal özgürlük taleplerinin emekçi s›n›f-

lar›n politik temsilcilerince aktif, eylemli savunusu

yolundan mümkündür. DHKP, bu talepler u¤runa

hiçbir pratik mücadeleye giriflmeyerek, asl›nda tam

tersini yapmakta, ezilen Kürt ulusu içinde Türkiye

Devrimci Hareketi’ne karfl› güvensizli¤i örgütle-

mekte, Kürt burjuvazisinin elini kolaylaflt›rmakta-

d›r. Bu gerçek, Kürt ulusunun kaderini tayin hakk›-

n›n yerine Kürt halk›n›n kaderini tayin hakk› for-

mülü geçirilerek de de¤ifltirilemez.

d. Demokrasi sorununun sosyalist devrime ha-

vale edilmesi

DHKP gibi, K›z›l Bayrak ve Al›nteri de, emper-

yalist ekonomizm e¤iliminin unsurudurlar. Fakat,

bu ikisi DHKP’nin aksine,

Kürt sorununun ‘yegane’ çö-

zümünün sosyalist devrimde

oldu¤u tezini utangaçça de-

¤il, aç›kça savunurlar. 

K›z›l Bayrak, bu kulvarda

zaten y›llard›r at koflturmak-

tad›r. 15 y›ld›r, ulusal sorun-

da ekonomizmin ve politika-

s›zl›¤›n bayraktarl›¤›n› yap-

makta, bunu emekçilere

“Marksist aç›l›m” diye yuttur-

maya çal›flmaktad›r. 

“Dolay›s›yla Kürt halk›n›n

eflitli¤i ve özgürlü¤ü sorunu,

kapsam›n› ve tam çözümünü

gidip bir proleter devrimde bulabilmektedir. 1. Ge-

nel Konferans belgelerimiz ‘90 y›l› sonuna aittir.

Orada söylenen budur: Kürt sorunu proleter devri-

min genel taban› üzerinden çözülebilir. Çünkü

Kürt sorunu bugünün maddi koflullar›na ve s›n›f

iliflkilerine tarihten miras kalan bir sorundur, art›k

kendi içinde bir sorun olmaktan ç›km›flt›r, kendi-

sinden daha ileri olan bir sorunun, yani bir sosyal

davan›n alt bileflenine dönüflmüfltür. ... Ulusal so-

run, s›n›fsal sorunun bir bilefleni, bir uzant›s›, bir

alt ö¤esi haline gelir.” (19)

“Ulusal bask› ve eflitsizli¤in s›n›fsal bask› ve eflit-

sizli¤in bir yans›mas› oldu¤unu göz önünde bulun-

duran TK‹P, ulusal sorunun köklü ve kal›c› çözü-

münün ancak proletarya devrimi taban›nda olanak-

l› oldu¤u gerçe¤ine dayan›r.” (20)

Ulusal eflitlik sorunu ile ulusal özgürlük sorunu-

nu birbirine kar›flt›r›p çorba yapmak, Kürt sorunu-

nun çözümünün sosyalizme havale edilmesini ‘gü-

venceleyen’ bir laf oyunundan ibarettir. Çünkü ulu-

sal özgürlük kapitalizm s›n›rlar› içinde kazan›labi-

lir. Ama ulusal eflitlik ancak uluslar aras›ndaki eko-

nomik farkl›l›klar›, uyumlu-birleflik geliflme ile gi-

derek ortadan kald›ran sosyalizmde giderilebilir.

Kapitalizmin eflitsiz geliflme yasas›, ulusal eflitsizlik-

leri, ulusal özgürlük kazan›ld›¤› durumda dahi, ye-

niden üretir. K›z›l Bayrak, bu eski laf oyununa bafl-

vurarak ekonomizmine devrimci bir görünüm ka-

zand›rmaya çal›fl›yor.

Ulusal sorunun çözümünden kas›t nedir? Ulusal

bask› ve boyunduruk sorununun çözümü mü? Bu,

burjuva demokratik içerikte bir görevdir. Dolay›-

s›yla demokratik bir devrim taraf›ndan, ya da Kür-

distan’da ulusal bir devrim taraf›ndan çözülebilir.
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Ulusal eflitlik sorunu ile ulusal öz-
gürlük sorununu birbirine kar›flt›-
r›p çorba yapmak, Kürt sorunu-

nun çözümünün sosyalizme hava-
le edilmesini ‘güvenceleyen’ bir
laf oyunundan ibarettir. Çünkü

ulusal özgürlük kapitalizm s›n›rla-
r› içinde kazan›labilir. Ama ulusal

eflitlik ancak uluslar aras›ndaki
ekonomik farkl›l›klar›, uyumlu-bir-
leflik geliflme ile giderek ortadan
kald›ran sosyalizmde giderilebilir. 



Ama di¤er birçok burjuva demokratik görev gibi,

sosyalist bir devrim taraf›ndan da üstlenilip çözüme

ulaflt›r›lmas› mümkündür. 

Yoksa ulusal eflitsizlik ve ulusal farkl›l›k sorunu-

nun çözümü mü? Bu sosyalist bir görevdir. Ancak

sosyalizmin infla süreci içinde, komünizme do¤ru

ilerlerken, tedricen, uzun vadede çözülebilir. 

Ancak ulusal sorunu bir siyasal sorun, bir öz-

gürlük sorunu olarak kavramaktan vazgeçenler,

onu bir ekonomik-toplumsal sorun olarak kavra-

yanlar, yani k›sacas› yaln›zca ekonomistler ulusal

sorunun “proleter devrimle” çözülece¤ini iddia ede-

bilirler.

Fakat TK‹P, t›pk› tüm di¤er demokrasi sorunla-

r›nda oldu¤u gibi, politik sorunlar› “toplumsal so-

runlar›n alt ö¤esi” haline getiriveriyor. Böylece po-

litik mücadeleden kaçman›n teorisini döflüyor. Öy-

le ya, “saf proleter” dava u¤runa mücadele edildi-

¤inde, zaten Kürt sorununun çözümü için de mü-

cadele edilmifl olur!

Bu, Kürt sorunu zemininde rejimle hiçbir müca-

deleye tutuflmadan, bu konuda mücadele ediyor-

mufl gibi yapman›n teorisidir. 

K›z›l Bayrak’›n ulusal sorundaki ekonomist te-

orisine son y›llarda Al›nteri de kap›ld›. Tek tarafl›

ateflkesin bozulmas›n›n ard›ndan, Kürt ulusal hare-

ketinin, sömürgecili¤e karfl› gelifltirdi¤i hamle,

Al›nteri’nin ekonomist incilerini, ‘düflünce dergisi’

Ufuk Çizgisi’nde dökmesine vesile oldu.  Kürt ulu-

sunun ileriye do¤ru att›¤› ad›m› Al›nteri, ekonomiz-

me do¤ru gerileyerek yan›tlad›. 

20 A¤ustos tarihli UÇ, Kürt sorununa ‘sosyalist

çözüm’ hedefini formüle etti, Kürt sorunundaki çiz-

gisini “s›n›fa karfl› s›n›f çizgisi” olarak ilan etti. Da-

ha sonra ise UÇ, Kürt sorununun “yegane çözümü-

nün bir proleter devrimden geçti¤ini” ilan etti. (2

Ekim)

e. Güncel politikas›zl›¤›n savunusu

Devrimci hareketimiz Kürt sorununun çözümü-

nü, güncel politikan›n yak›c› bir sorunu olarak ele

almad›, t›pk› ‘Kad›n sorunu’nda oldu¤u gibi devrim

sonras›na erteledi.

Kürt ulusunun kaderini tayin hakk›n› tan›yan

devrimci hareket, bu do¤rultuda at›lacak güncel

politik ad›mlar›n oynayaca¤› ilerici rolü görüp tan›-

yamad›. 

Ulusal hareketin devrimci döneminde onu sü-

rekli “Ba¤›ms›zl›k” talebinden dolay› elefltirdi. Ulu-

sal hareketin reformcu döneminde ise bu talepten

vazgeçip, mücadeleyi reformlar eksenine çekmesin-

den dolay› elefltirdi. Ancak her iki dönemde de

Kürt sorunu eksenindeki geliflmelere dair bir pratik
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politika gelifltiremedi. Kürt sorunundaki ‘pratik fa-

aliyet’ PKK elefltiricili¤iyle s›n›rl› kald›.

1999’da Öcalan yakalan›p Türkiye’ye getirildi-

¤inde bunu kendisi için temel bir politik sorun ola-

rak görmemek, kendini atefle atmamak... U¤ur’un

katledilmesinden, linçlere, sokak eylemlerine kur-

flun s›k›lmas›na uzanan son sald›rganl›k dalgas›

karfl›s›ndaki pratik tutumsuzluk… Tüm bunlar, ifl-

te böyle bir geçmiflten köklenmektedir.

MLKP, Bat›’da, bu konuda kendine özgü bir

pratik politika gelifltirebilen yegane devrimci parti-

dir. Her pratik çizginin ayn› zamanda bir elefltiri ol-

mas› gerçe¤i, bu sorunda da kendini ortaya koyu-

yor.

Fakat devrimci yoldafllar, her somut durumda,

bir politikan›n karfl›s›na baflka politika koyan bir

pratik yaklafl›m gelifltirecek yerde, politikan›n kar-

fl›s›na politikas›zl›¤› ve elefltiriyi koymay› tercih edi-

yorlar. 

Bu u¤urda belli bir mücadeleye giriflen ak›mlara

yönelik ‘kuyrukçuluk’ elefltirisi ise, bu politikas›zl›-

¤›n teorik savunusu olmaktad›r.

Irak iflgaline karfl› mücadele, iflçi direnifllerinin

desteklenmesi, tecrit karfl›t› mücadele, siyasi bask›-

lara karfl› savafl›m gibi politika zeminlerinde hiçbir

gözle görülür politik sürükleyicili¤i olmad›¤› halde

tereddütsüzce yer alan kimi devrimci gruplar›n söz

konusu Kürt sorunu olunca “gölgede kalmak”, “ye-

deklenmek” ve “sürüklenmek” kayg›lar›n›n aya¤a

kalkmas›na ak›l s›r ermemektedir!

Yüzbinlik bir iflçi mitinginde sendikal› iflçi kitle-

sinin içinde “erime”, dolay›s›yla sendikalar›n peflin-

den “sürüklenme” riski ve hatta ço¤u durumunda

gerçe¤i yok mudur devrimci hareket bak›m›ndan?

Ancak siyasi çizgi bak›m›ndan Kürt ulusal hare-

ketiyle k›yaslanamayacak kadar geri bir düzlemi

ifade eden sendika a¤al›¤›n›n düzenledi¤i mitingle-

ri kaç›rmayan devrimci ak›mlar, Newroz mitingine

kitlesini tafl›y›p bayra¤›n› dalgaland›rmak söz ko-

nusu oldu¤unda duyars›zlaflmaktad›r. 

Ücret talepli ekonomik iflçi grevlerine büyük bir

siyasi önem atfeden, iliflkilenme çaba ve yönelimine

giren devrimci ak›mlar›n anadilde e¤itim gibi dev-

letin siyasi yap›s›n› da sars›p çatlatacak bir siyasi re-

form mücadelesine ilgisizli¤i de dikkatimizi ayn› ol-

guya çekmektedir.

Devrimci hareket, politikan›n bütün alanlar›nda

reformlar, k›smi talepler u¤runa mücadele vermek-

te hiçbir sak›nca görmezken, Kürt sorunu söz ko-

nusu oldu¤unda “Kürt ulusunun kaderini tayin

hakk›”ndan afla¤›s›na inmeyi asla kabul etmemekte-

dir! Bu devrimci stratejik hedefe gidifli kolaylaflt›ra-

cak, k›smi talepler u¤runa giriflilecek mücadeleyi

reformizm olarak damgalayarak apolitik bir tutum

gelifltirmekte, kendisini de hareketsizlefltirmekte-

dir. Reform ve devrim iliflkisi üzerine Marksizm’in

genel do¤rular›, Kürt sorunu söz konusu oldu¤un-

da baflafla¤› edilmektedir.

Nas›l ki, ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› talebi an-

tiemperyalist devrim hedefine yard›mc› oluyor, onu

kolaylaflt›r›yorsa; anadilde e¤itim talebi de Kürt

ulusal özgürlü¤ü hedefine yard›mc› olur, onu ko-

laylaflt›r›r. Nas›l ki ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›

tek bafl›na emperyalizme ba¤›ml›l›¤a son vermez,

ancak bunu geriletirse; Kürtçe anadilde e¤itimin

gerçekleflmesi de ulusal köleli¤e son vermez, ancak

onu geriletir.

Canl› Kalkanlar... Eflitlik ve Özgürlük Buluflma-

s›... Onurlu ve Adil Bar›fl Yürüyüflü... Militarizme ve

Savafla Karfl› Ayd›nlar Bildirgesi... Toplu mezarlar›n

bulunmas› talepli mücadele... Askeri operasyonla-

r›n durdurulmas› mücadelesi... Anadilde e¤itim ta-

lepli imza kampanyas›... Türk gençli¤ine kardefllefl-

me ça¤r›s›... 

Bunlar›n tümü, Kürt sorunu zemininde politika

yapma, sömürgecilik ile Kürt ulusu aras›ndaki çe-

liflkilere devrimci bir yan›t gelifltirme çabas›n›n gö-

rünümleridir. Kuflkusuz baflka bir siyasi perspektif-

ten, bu pratik politikan›n elefltirilmesi, bunun yeri-

ne baflka bir politik çizginin gelifltirilmesi de müm-

kündür ve devrimci bak›mdan son derece meflru-

dur.

Bizim bir trajedi olarak gördü¤ümüz, bu pratik-

lerin yerine pratiksizli¤in, politikan›n yerine politi-

kas›zl›¤›n geçirilmek istenmesidir. Politik müdaha-

lenin yerine analizin, pratik eylemin yerine kayde-

dicili¤in, seyircili¤in, savafl d›fl›l›¤›n geçirilmesidir.

Ancak devrimci hareketimiz, Kürt ulusal özgür-

lük talebi için de pratik mücadeleyi yükseltmeye

yöneldi¤inde, do¤as› devrimci bir karakter tafl›yan

bu yönelim kuflkusuz ki, zihniyet ve anlay›fllar› da

de¤ifltirecektir.

Devrimci parti ve örgütler bak›m›ndan Kürt so-

runu zemininde politika gelifltirme çabas› enternas-

yonalizmi, bu sorundaki savafl d›fl›l›k/politik duyar-

s›zl›k tarz› ise sosyal-flovenizmi ve ekonomizmi

üreten bir do¤aya sahiptir.

Fakat, bunun tam tersini savunanlar da var! Onla-

ra göre, Kürt sorunundan ne kadar uzak durursan›z,

ideolojik savrulma da sizden o kadar uzak durur:

32 TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu



“Gerici floven birikimle-

rin aya¤a kalkt›¤› bu tür ke-

sitler, Türkiye Devrimci Ha-

reketindeki ideolojik-siyasi

k›r›lma ve tasfiyeci savrulufl-

lar› derinlefltirici bir rol oyna-

makla kalmamakta; … güç-

süzlü¤ünün ve etkisizli¤inin

alt›n› çizen bir rol oynamak-

tad›r. 

Bunlardan birincisi, yani

ideolojik-siyasi tasfiyecilikte-

ki derinleflme kendisini önce-

likle ve en kaba haliyle ‘kuy-

rukçuluk’ biçiminde d›fla vu-

ruyor. Bu kuyrukçuluk, ki-

milerinde burjuva karfl›dev-

rim kamp› içindeki dalaflan taraflardan AB’ci liberal

kesimlere ya da ordunun çizgisine eklemlenme bi-

çiminde d›fla vururken, kimilerinde de ‘devrimci-

demokrat tutarl›l›k’ bahanesi ve görünümü alt›nda

Kürt liberalizminin flakflakç›l›¤› fleklinde d›fla vur-

maktad›r.” (21) Yani ne demek oluyor Ufuk Çizgi-

si/Al›nteri bilgiçlerinin bu tezi?! Sömürgecilikle

Kürt ulusu aras›ndaki çeliflkinin en çok yo¤unlaflt›-

¤› bu anda, Kürt halk›yla dayan›flmay› yükseltmek

“tasfiyecilik”, hatta “ideolojik-siyasi k›r›lma” olu-

yor!!! 

Ancak sizin gibi sosyal floven körleflme çizgisin-

de ›srar edenler, böylesi bir anda “ideolojik sa¤lam-

l›¤›” bu k›stasla ölçebilirler. Leninist bir bak›fl aç›-

s›ndan, enternasyonalizmin ve tabii ki devrimcili-

¤in kriteri bunun tam tersidir: Ezilen ulusun ezen-

lerin koyu terörü alt›nda bulundu¤u bir anda

onunla dayan›flma eylemini yükseltmeyenler ide-

olojik olarak savrulurlar ve tam da “kuyrukçulu¤a”;

ezilen Kürt ulusumuzun de¤il ama generallerin, fa-

flizmin, sömürgecili¤in kuyrukçulu¤una düflerler!!

“Ordunun çizgisine eklemlenme” sadece ‹P’e,

TKP’ye, Türk Solu’na, yani flovenizmin bayra¤›n›

göndere çekenlere has bir durum mudur? 

U¤ur’lar katledilirken, Bozüyük’te ikinci bir Si-

vas tezgahlan›rken; Van’da, Siirt’te, ‹stanbul Ba¤c›-

lar’da Kürt sokak gösterileri kurflunlan›rken eylem-

siz, tav›rs›z kalmak da fiilen sömürgecilere yedek-

lenmek de¤il midir? 

Politikan›n gerçekleri ac›d›r

Ufuk Çizgisi’nin tam da bu süreçte, ezilen Kürt

halk›m›z›n ulusal öfkesinin mermilerle-bombalarla

ifadesi anlam›na gelen PKK

askeri eylemlerinin “gericili-

¤in de¤irmenine su tafl›yan

karakteri”ni keflfetmesi bir

rastlant› m›d›r? (22)

Böyle bir anda Marksist-

Leninistler bak›m›ndan amaç-

lara ve ilkelere ba¤l›l›¤›n de-

nek tafl›; gadre u¤rayan, afla¤›-

lanan ve bo¤azlanmak istenen

Kürt ulusunun yan›nda yer

almak, bunu sadece söz ve ya-

z›larla de¤il, fakat bizzat ey-

lem ve politik mücadele yo-

luyla yapmakt›r.

UÇ, dikkatleri buradan

uzaklaflt›rmak için ç›rp›n›yor;

‘Hay›r’ diyor, ideolojik savrulma, siyasi k›r›lma ara-

nacaksa, “kuyrukçuluk”ta aranmal›d›r... Yani o bil-

dik, eski, art›k kimseyi uyutmayan masal› okumaya

bafll›yor: Ezilen Kürt ulusunun eylemli desteklen-

mesi ‘kuyrukçuluk’tur, bu ulusun bugünkü önderi

ve temsilcisi konumundaki PKK’nin siyasi çizgisi-

nin ‘alk›fllanmas›’d›r, vb. vb. 

TKP’yi 1925 fieyh Sait isyan›n› desteklemedi¤i

için niye elefltiriyorsunuz o zaman? fieyh Sait isya-

n›n›n önderli¤i herhalde Öcalan’la k›yaslanamaya-

cak kadar daha gerici, afliretsel, dinseldi. Fakat

‘30’lar›n K›v›lc›ml›’s›ndan ‘70’lerin ‹brahim’ine ka-

dar, fiefik Hüsnü TKP’sinin devrimci elefltiricileri,

buna ra¤men, ezilen ulusun isyan›n›n Kemalist

burjuvaziye karfl› eylemli desteklenmemifl oluflunu

mahkûm ettiler ve UÇ de sözüm ona ayn› fleyi sa-

vunmaktad›r! 

Fakat, e¤er tutarl› iseniz, bugünkü Irak direnifli-

ni eylemli olarak niye destekliyorsunuz? Böyle yap-

makla Ebu Musab Ez-Zerkavileri, Mukteda Sadr’la-

r› “alk›fllam›fl” m› oluyorsunuz? Ya da Filistin dire-

nifline eylemli destek vermek Hamas’›, El Fetih’i “al-

k›fllamak” m› oluyor?

Demek ki, her yaz›da birkaç kez “tasfiyecilik

tehlikesi”ne dikkat çekmek, “sa¤lam ideolojik du-

rufl”u vurgulamak, her derde deva bir ilaç de¤ilmifl.

Politik mücadelede sa¤c›, apolitik ve doktriner ko-

numlan›fl, bir ak›m› ideolojik savrulman›n her tür-

lüsüne götürebiliyormufl!!

Dahas› da var. UÇ, bizi “PKK muhipli¤i” ile ‘suç-

layacak’ kadar kendini kaybetmifl durumdad›r! (23)

Kemalist bilinçalt›n›n d›fla vurdu¤unun belki de

fark›nda bile de¤il… Fakat ‘muhip’, dost demektir.
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Devrimci hareket, politikan›n
bütün alanlar›nda reformlar, k›smi

talepler u¤runa mücadele ver-
mekte hiçbir sak›nca görmezken,
Kürt sorunu söz konusu oldu¤un-
da “Kürt ulusunun kaderini tayin
hakk›”ndan afla¤›s›na inmeyi asla
kabul etmemektedir! Bu devrimci
stratejik hedefe gidifli kolaylaflt›-
racak, k›smi talepler u¤runa giri-
flilecek mücadeleyi reformizm ola-
rak damgalayarak apolitik bir tu-

tum gelifltirmekte, kendisini de
hareketsizlefltirmektedir. 



‘‹ngiliz muhibi’ olmak bir

suç, ama ‘PKK muhibi’ olmak

bir onurdur. Biz, kendi pay›-

m›za, ezilen Kürt ulusumu-

zun siyasi temsilcileriyle dost

olmaktan, zalimlerin onlara

yönelik her atefline siper ol-

maktan gurur duyuyoruz. Sa-

hi siz, PKK’nin dostu de¤il

misiniz? Yoksa PKK’yi ‘düfl-

man’ bir güç olarak m› görü-

yorsunuz!? 

UÇ, ‘proleter devrim’ lafa-

zanl›¤›n›n yerine pratik bir

politikan›n geçirilmesinden

de rahats›zd›r: Kürt sorunu-

nun “yegane çözümünün bir

proleter devrimden geçti¤i

gerçe¤inin propagandas› ve

bunun belirledi¤i somut siya-

sal taktiksel duruflun yerini, At›l›m aç›s›ndan art›k

ne anlama geldi¤i belli olmayan ‘Özgürlük, eflitlik,

onurlu bar›fl’ slogan› alm›flt›r.”(24)

Kürt sorunu bak›m›ndan “Özgürlük”, “Eflitlik”

ve “Onurlu (e¤er gerçe¤e sad›k kal›nacaksa buraya

‘adil ve demokratik’ de eklenmeli) bar›fl” sloganlar›,

sizin bak›m›n›zdan gerçekten “ne anlama geldi¤i

belli olmayan” sloganlar m›? Gerçekten Kürt soruna

karfl› bu kadar yabanc› m›s›n›z?

Kürt sorununun özünün ulusal özgürlü¤ün ka-

zan›lmas› oldu¤unu art›k anlamad›¤›n›z› biliyoruz.

Yaman “proleter devrim” teziniz, bunu anlat›yor.

Peki Türk ve Kürt uluslar› aras›nda tam hak eflitli¤i

slogan› da m› size yabanc›? “Özgürlük” ve “Eflitlik”

de¤il ama hangi sloganlar Kürt sorununda demok-

ratik bir savafl›m ça¤r›s› yap›yor? UÇ’a sorarsan›z,

devrimci proletaryan›n s›n›r çizgisi, “s›n›fa karfl› s›-

n›f çizgisidir.” Bu “çizginin” ise ne menem bir fley

oldu¤u belli de¤ildir, çünkü bu, ulusal bir sorunda

sosyalist devrim slogan› atman›n eski bir yöntemi-

dir ve politik mücadele bak›m›ndan hiçbir rolü ve

ifllevi yoktur.

Gelelim ‘adil, onurlu, demokratik
bar›fl’ slogan›na

Al›nteri, savafl›n siyasetin bir devam› oldu¤unu

kavramamakla kalm›yor; bar›fl politikas›n›n savafl

politikas›n›n bir devam› oldu¤unu da kavram›yor,

anlam›yor, anlamak istemiyor. Tabii ki o, bu bahis-

te tek bafl›na da de¤ildir. 

Kürt hareketi flu anda ne

için savafl›yor? Anadilde e¤i-

tim, köye geri dönüfl gibi k›s-

mi ulusal demokratik reform

taleplerinin yan› s›ra, ancak

esas olarak Kürt ulusunun si-

yaset yapma hakk› için, Ab-

dullah Öcalan’›n özgürlü¤ü

için, da¤dakilerin cezai bir

yapt›r›ma maruz kalmadan

yasal siyasete kat›lmas›, savafl

esirlerinin serbest b›rak›lmas›

için savafl›yor. Dolay›s›yla

PKK, ulusal reformist çizgisi

do¤rultusunda bir savafl yü-

rütüyor. Rejime, kendi varl›-

¤›n› dayat›yor, kendisinin ya-

sal olarak yer alaca¤› bir siya-

sal düzen karfl›l›¤›nda savafl›

sona erdirece¤ini ilan ediyor.

Kendisinin içine girebilece¤i bir alan açmas› karfl›l›-

¤›nda rejimle uzlaflmak için savafl›yor.

Onun bar›fl siyaseti de bu savafl siyasetinin bir

devam› ve tamamlay›c›s›d›r. Kitlelerin yukar›da

an›lan hedefler do¤rultusunda seferber edilmesin-

den ibarettir. Dolay›s›yla PKK bar›fl dedi¤inde, an›-

lan reform taleplerini savunmaktad›r.

Ayn› flekilde sömürgeci generallerin de bir ‘bar›fl

politikas›’ vard›r. O da kendi bar›fl›n› dayat›yor: Ge-

rillan›n kay›ts›z-koflulsuz teslimiyeti, Kürt ulusu

üzerindeki koyu inkar›n devam›... “Bar›fl ve huzur”,

sömürgecilerce bu çerçevede mümkün görülüyor,

gösteriliyor.

AB, ABD ve TÜS‹AD’›n da kendilerine özgü bir

‘bar›fl politikas›’ yok mudur? Tabii ki; onlar da, ‘ba-

r›fl’ dediklerinde Kürtlerin kimi bireysel kültürel

haklar›n›n tan›nmas› zemininde PKK’siz ve Öca-

lan’s›z bir ‘çözüm’ü kast etmektedirler. Bu ‘bar›fl po-

litikas›’ zemininde kendi ekonomik ve siyasi ç›kar-

lar›n› kovalamaktad›rlar.

Marksist Leninist komünistlerin bar›fl politikas›

da t›pk›, savafl›n taraf› olan di¤er güçler gibi, kendi

savafl›m politikalar›n›n bir devam› ve tamamlay›c›-

s›d›r. “Adil”, yani Kürt ulusunun maruz kald›¤› tüm

adaletsizliklerin ortadan kald›r›ld›¤› bir bar›fl;

“Onurlu”, yani sömürgecili¤in teslimiyet dayatma-

lar›na de¤il, Kürt ulusunun iradesinin tan›nmas›na

dayal› bir bar›fl; “Demokratik”, yani, ulusal sorunda

demokrasinin birincil gere¤i olarak Kürt ulusunun

kaderini tayin hakk›n›n tan›nd›¤› bir bar›fl! 
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UÇ, bizi “PKK muhipli¤i” ile
‘suçlayacak’ kadar kendini kay-

betmifl durumdad›r! (23) Kemalist
bilinçalt›n›n d›fla vurdu¤unun bel-
ki de fark›nda bile de¤il… Fakat
‘muhip’, dost demektir. ‘‹ngiliz

muhibi’ olmak bir suç, ama ‘PKK
muhibi’ olmak bir onurdur. Biz,
kendi pay›m›za, ezilen Kürt ulu-

sumuzun siyasi temsilcileriyle dost
olmaktan, zalimlerin onlara yöne-
lik her atefline siper olmaktan gu-
rur duyuyoruz. Sahi siz, PKK’nin
dostu de¤il misiniz? Yoksa PKK’yi
‘düflman’ bir güç olarak m› görü-

yorsunuz!?



Bu fliar, bir yandan Türk emekçisini, Kürt kar-

deflinin elini tutmaya ça¤›r›yor; di¤er yandan Kürt

ezilenini adaletsiz, onursuz, anti-demokratik bir

bar›fla karfl› uyar›yor, mücadeleye ça¤›r›yor. Gene-

rallerin ve hükümetin Türk halk kitlelerini flove-

nizmle zehirleme çabas›na karfl›, “Kürt ulusuyla de-

mokratik bar›fl” fikrini yay›yor, Türk emekçilerini

‘kendi’ burjuvazisinden kopuflmaya ça¤›r›yor.

Bir yönüyle Türk flovenizmine, di¤er yönüyle

Kürt ulusal reformizmine karfl› mücadeleyi içeriyor.

Kürt halk kitlelerinin yüz binlerle dile getirdi¤i

güncel ‘bar›fl’ talebine devrimci bir çerçeve kazan-

d›rmay› amaçl›yor. Antiemperyalist demokratik

devrimin çözüm program›n› Kürt kitlelerinin ‘bar›fl’

talebiyle birlefltirmeye yöneliyor.

Kuflkusuz politik mücadelenin somut sorunlar›-

n› incelemek yerine, proleter devrim üzerine içi bofl

lafazanl›k yapmay› tercih eden UÇ, güncel bar›fl ta-

lebinin ne oldu¤u üzerine ya hiç düflünmemifltir, ya

da bunu anlamam›flt›r. 

Süregiden, güncel bir savafl›n taraf› olan tüm

güçlerin ayn› zamanda bir de bar›fl politikas› oldu-

¤unu ya anlamam›fl, ya da bu konunun üstüne hiç

düflünmemifltir. 

Dolay›s›yla burada, sadece yüz binlerce Kürt

ezileninin bar›fl talebine ilgisizlik yoktur; ayn› za-

manda sürmekte olan bir savafl›n kaderine karfl› da

bir ilgisizlik, duyars›zl›k vard›r. 

***

Kürt sorunu zemininde sözü edilebilecek en kü-

çük bir pratik politikaya dahi sahip olmad›¤› halde

bu sorun hakk›nda aylarca dergisi K›z›l Bayrak’ta

yaz›p çizen H. F›rat ise, devrimci hareketimizin tra-

jedisinin en tipik bir sembolüdür.

H. F›rat da, Kürt hareketinin son ata¤›n›n yarat-

t›¤› s›k›flm›fll›kla, politikas›zl›¤›na yeni teorik icat-

larla k›l›f uydurmaya çal›fl›yor. Onun son icad›,

PKK’nin ‘sosyal demokratlaflt›¤›’ teorisidir. 

F›rat’a göre, PKK’nin ilan etti¤i programla geldi-

¤i nokta: “Ulusal bir hareket olman›n getirdi¤i öz-

günlüklerle bezenmifl olsa da, temel felsefesi yö-

nünden oldu¤u kadar program› ve stratejik yöneli-

mi bak›m›ndan da tipik bir sosyal-demokrat ko-

num ve kimliktir.” Sosyal demokrasi ise zaten art›k

“Gerici bir burjuva ak›m›na dönüflmüfl”tür...  Dola-

y›s›yla “Kürt sorununda ba¤›ms›z devrimci tutum

ve politika ile kuyrukçulu¤a dayal› tasfiyeci oportü-

nist tutum ve politika aras›ndaki temelli ayr›m, ay-

n› zamanda bu konum ve kimli¤e yaklafl›m üzerin-

den de kendini ortaya koymaktad›r.” (25)

Al›nteri de, K›z›l Bayrak da PKK’yi “gerici” ilan

edip bu ‘can s›k›c›’ meselenin içinden s›yr›lmak için

u¤rafl›yorlar, ancak epey ter döküyorlar. 

H. F›rat bir noktan›n ucunu aç›k b›rak›yor.

Aradaki fark›n alamet-i farikas› PKK’nin konumu-

na-kimli¤ine yaklafl›mdad›r diyor. Bizim yaklafl›-

m›m›z belli, ortada. F›rat, “Kürt hareketinin dü-

zenle bar›flma çizgisine dolgu malzemesi olmay›

cahilce böbürlenmelerle politika yapmak sanan bu

tasfiyeci çevreler” karalamas›yla, isim vermeden

bizim PKK’ye yaklafl›m›m›z› nas›l de¤erlendirdi¤i-

ni ifade ediyor... Ama kendilerinin gerçekte

PKK’yle, onun flahs›nda da Kürt ulusal hareketiyle

nas›l bir “iliflki”leri oldu¤unu aç›klam›yor, tart›fl-

m›yor. PKK elefltirisini keyfi biçimde son s›n›r›na

kadar zorlay›p, flu anki iliflkisizlik gerçe¤ini, ulu-

sal mücadeleye karfl› kör duyargalar›n› meflrulafl-

t›rmaya çal›fl›yor. 

***

Fakat devrimci hareketimizin Kürt sorunundaki

politikas›zl›k gerçe¤inin tek yanl› ve metafizik bir

tarzda ele al›nmamas› gerekiyor.

Al›nteri gibi baz›lar› Kürt sorununda politikas›z-

l›¤› bir erdem düzeyine yükseltirken, TKP-ML ve

MKP gibi baz›lar› ise, bunun özelefltirisine yöneli-

yorlar. 

MKP 1. Kongresi’nin en esasl› özelefltirisi bu

nokta üzerineydi: “Partimiz teorik-ideolojik düz-

lemde programatik siyasi görüfllerimizde her ne ka-

dar ezilen ulus olan Kürt ulusu için do¤ru bir bak›fl

aç›s› ortaya koymuflsa da, bu konu da pratik-politik

gereklerinin yerine getirildi¤i ne yaz›k ki söylene-

mez. Bu noktada önemli derecede sosyal floveniz-

min etkisi vard›. Bu daha çok da partimiz içerisin-

deki Türk kökenli yoldafllar üzerinde mevcuttu.”

(26)

Aradan geçen üç y›lda bu özelefltiriyi pratikleflti-

recek ad›mlar at›ld›¤›n› söylemek zor, ancak en

az›ndan bir niyet ve yönelim beyan› olarak bu sat›r-

lar anlaml›d›r.

TKP-ML 7. Konferans›’n›n ard›ndan bu partide

de bu do¤rultuda özelefltirel bir yönelim flekillen-

mektedir. fiu güncel tespit, ruhunu bu yönelimden

almaktad›r. “Komünist ve devrimci güçlerin böyle-

sine önemli bir sorunda edilgenli¤i kabul edilemez

bir durumdur. ... Kürt Ulusal Hareketi’ne önderlik

eden güçlerin yalpalamalar›, bizim esas alaca¤›m›z

k›stas de¤ildir. Bizler aç›s›ndan esasa oturtulmas›

gereken, Kürt ulusunun hakl› ve meflru taleplerinin

savunulmas› ve bunlara yönelik sald›r›lara da her
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düzeyde birinci elden karfl› durulmas›d›r.” (27)

DHKP’de de Kürt sorununu gündemine alma,

dergisinde teflhir konusu yapma, Kürt sorununa

dair baz› güncel politikalar› söylem düzeyinde de

olsa formüle etme gibi olumlu baz› iflaretler ortaya

ç›kmaktad›r.

Ancak tüm bu k›p›rdanmalardan henüz gerçek

bir hareket ç›km›fl de¤ildir.  

Sonsöz…

Kürt ulusuyla sömürgecilik aras›ndaki gerilimin

yeniden t›rmand›¤› ve rejimin Türk halk y›¤›nlar›n›

savafl›n gerici saf›nda sipere sürmek istedi¤i, linç

sald›r›lar›yla bunun pratik ad›mlar›n›n at›ld›¤› gün-

lerden geçiyoruz. Ezen Türk ulusunun devrimcisi,

komünisti, teori ve prati¤iyle Kürt ateflinde s›nan-

maktad›r. ‹deolojik sa¤laml›¤›n› öncelikle enternas-

yonalist bir politik pratik temelinde flovenizme cep-

heden tutum alarak sergileyecektir.

Bu, ayn› zamanda devrimci hareketimizin kendi

kendisiyle savafl›d›r. 

Türkiye devrimcisi, Kürt halk›n›n kaderi için

kendisini atefle atabilecek midir?

Baflta kendi taban› olmak üzere, Türk emekçile-

rinin sosyal-floven önyarg›lar›yla güçlü bir iç ide-

olojik mücadeleyi göze alabilecek midir?

Sözde bir Amerikan karfl›tl›¤› maskesinin arkas›-

na gizlenen yeni ‘sol’ Kürt düflmanl›¤›na cepheden

karfl› koyabilecek midir?

Bizzat kendi tarihinden süzülüp gelen ekono-

mist tez ve anlay›fllar›n kör edici kabu¤unu çatlata-

bilecek midir?

Türkiye Devrimci Hareketi, Kürt sorununda re-

jimin t›rmanan siyasi krizinden kendi göbek ba¤›n›

keserek, Kemalizm’in ve sosyal-flovenizmin et-

kilerinden kopuflarak ç›kabilecek midir?

Tüm bu sorular›n yan›t› pratik politika zeminin-

de verilecektir. ■
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Parti atefl alt›nda, kuflatmalar› yararak, kararl›l›-

¤›n, direniflin, at›l›mlar›n öncüsü olarak ilerleyifline

devam ediyor. Burjuvaziye karfl› iflçi s›n›f›n›n, ezen-

lere karfl› ezilenlerin, sömürgecili¤e karfl› Kürt ulu-

sunun, erkek egemen sisteme karfl› emekçi kad›nla-

r›n sesi, sözü oldu parti. Emperyalist sald›rganl›¤a

karfl› ezilen halklar›n yan›nda saf tutarak, ayn› za-

manda, emperyalist küreselleflmeye karfl›, proletar-

yan›n ve ezilen halklar›n, dünya devrimi perspekti-

fi ile uluslararas› dayan›flmas› için öne at›ld›.  Tür-

kiye ve Kuzey Kürdistan devrimini bölge ve dünya

devriminin bir halkas› olarak kavrad›. Parti, bu co¤-

rafyan›n devrimci atefli ve bilimsel sosyalizmin yol

gösteren feneri olarak toplumsal ve s›n›fsal sorunla-

r›n ortaya ç›kt›¤› her yerde iflçi s›n›f› ve ezilenler

ad›na en önde yerini ald›, mücadeleye öncülük etti,

ezilenlere güç ve moral verdi. 

11 y›l boyunca b›kmadan usanmadan proletar-

yaya, ezilen y›¤›nlara duydu¤u devrimci güvenle

kitleleri ayd›nlatma, onlar› örgütleyerek savaflt›rma,

bu savaflta en önde ve yol aç›c› olma görevlerini ye-

rine getirdi. 11 y›l›n tecrübesi göstermifltir ki, yolu-

muz do¤rudur, sendelemeden kararl›l›kla ilerleme-

liyiz. 

Her nehir engelleri aflarak, bazen k›vr›l›p bazen

düzelerek, bazen çorak bir topraktan bazen de

yemyeflil bir ovadan akarak ilerler ve mutlaka deni-

ze ulafl›r. Ama ayn› nehrin ak›fl h›z›, debisi her du-

rumda ayn› olmaz. Parti de bir nehir gibi devrime

ve sosyalizme do¤ru yol al›yor. Partinin geliflim h›-

z› da t›pk› bir nehir gibi hedefe giden yolda de¤iflik-

lik gösterebilir. ‘95-’97 geliflimi, ‘97-2000’e göre bir

hayli h›zl›d›r. Sonraki süreçteki h›z düflüklü¤ünde

elbette nesnel koflullardaki kimi de¤ifliklerin de bir

pay› vard›r. Ama biliyoruz ki, aslolan bu de¤ildir.

Yine deneylerimiz göstermifltir ki, o nesnel koflul-

larda esasl› bir de¤ifliklik olmamas›na karfl›n, 2002

sonras›nda parti yeniden h›zl› akmaya, partinin de-

bisi yükselmeye bafllam›flt›r. 

Gerek ‘95-‘97, gerekse son y›llarda geliflimin ne-

deni nedir? Bu soruya verece¤imiz do¤ru yan›t bizi

gelece¤e tafl›yacakt›r. Temel gerçek; her iki dönem-
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11. Y›lda Parti Gerçe¤i Ve
Gelece¤imiz*



de de, devrimin hangi yoldan geliflece¤ine iliflkin

strateji belgemizde ortaya konulan belirlemeler

do¤rultusunda, kendili¤indenci de¤il, iradi bir du-

rufl sergilenmesindedir. Devrimci kendili¤indencili-

¤e asla boyun e¤meden, devrimci iradenin etkin bi-

çimde ortaya konmas›ndad›r.

3. Kongre sonras› süreçte temel yönelimimiz

“kitlelere hücum”du. Her türlü araç ve yöntemi

kullanarak, devrimcilerle kitleler aras›nda örülen

afl›lmaz duvarlar, devrimci bir balyoz harekat› ile

y›k›lmak zorundayd›. Parti buzk›ran rolü oynama-

l›, her yerde ve proletaryan›n, ezilenlerin gündemi-

ne gelen ya da gelmesi gereken her soruna dair ken-

dini ortaya koymal›yd›. Parti bunu önemli ölçüde

baflard›. Kitlelerle devrimci fliarlar› tafl›ma konusun-

da önemli bir mesafe katetti... Üç kap› üç kilit, bay-

rak yürüyüflü, NATO toplant›s›na karfl› direnifl, An-

kara sokaklar›n› tutuflturan 7 Aral›k atefli, gençli¤in

K›z›lay çarp›flmalar›, y›k›mlara karfl› barikat savaflla-

r› ve daha onlarca, yüzlerce direnifl, gösteri, çarp›fl-

ma, askeri eylem, barikat… Milyonlarca bildiri,

kufl, yüzbinlerce afifl, yüzbinlerce broflür, binlerce

pankart... Pazar yerlerinde, kahvelerde, iflçi servis-

lerinde durmadan ezilenleri bilinçlendirmeye ve

atefllemeye çal›flan parti militanlar›… Çat kap› pro-

paganda; sokaklarda, meydanlarda gazete sat›flla-

r›… Bir k›z›l kar›ncalar ordusu olarak proletarya ve

ezilenlerin yüre¤ine ve beynine hücum ederek, on-

lar›n yüre¤ini ve beynini fethetme iste¤i… Evet,

çok yol ald›k. Yine de daha yolun bafl›nday›z. Di-

renmeyi, kitlelere gitmeyi ö¤rendik ama henüz ko-

par›p almay›, zaferi tatmad›k ve kitlelere tatt›rama-

d›k. Demek ki ayn› yoldan kararl›l›kla ilerleyece¤iz,

ama eskiyi aflarak, siyasi mücadele düzeyini yüksel-

terek, direnmeyi zaferle birlefltirme hedefi ile; yal-

n›zca savaflmay› de¤il, savaflt›rmay› da baflararak

ilerleyece¤iz. 

Bu nas›l gerçekleflecek? Gündeme daha az mü-

dahale ederek, daha az propaganda ve ajitasyon ça-

l›flmas› yaparak baflar›labilir mi? Tam aksine! Ezi-

lenleri ilgilendiren önemli her konu partinin gün-

deminde olmal›, hem de daha etkili, daha canl›. Ele

ald›¤›m›z bir konuyla ilgili propaganda ve ajitas-

yonda çok daha genifl y›¤›nlara ulaflmak, yeni alan-

lara aç›lmak için kendimizi yeniden ve yeni düzey-

de örgütlemek görevi ile karfl› karfl›yay›z. 
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Al›nan mesafenin yeterli

oldu¤u, her gündeme “bulafl-

mamak” gerekti¤i, materyalle-

rin fazla oldu¤unu ileri sür-

mek do¤ru olur mu? Bütün

bu yo¤unlu¤un yerel hakimi-

yeti zay›flatt›¤›, dahas› örgüt-

lenmeye zaman kalmad›¤› tezi

hakl› m›d›r? Bu yaklafl›mlar,

bu anlay›fllar, partimizi dev-

rimci kendili¤indencili¤e, ira-

de kayb›na, iddia yitimine gö-

türmez mi?

Evrimci, yavafl, dinlene

dinlene ilerleyerek sürece ön-

derlik edemeyiz. Daha atak, daha h›zl›, daha canl›

olmak zorunday›z. Örgütsel gücü belirleyen, poli-

tik sürece müdahale yetene¤idir. Politik sürece mü-

dahale etmekten yorulan bir partili, ekmek yap-

maktan yorulan bir f›r›nc›ya benzer. Parti, iflçi s›n›-

f› ve ezilenler ad›na söz söylüyor. Çünkü onun id-

dias› bu. Çünkü o, proletarya ve ezilenlerin öncüsü

oldu¤unu hayk›r›yor. Ve çünkü o, bu noktadan çok

daha ileriye giderek, onlar›n önderi olarak devrime

yürümek istiyor. Kendine daralarak, kendine döne-

rek, alan eksilterek bunu yapamaz. Tam tersine da-

ha çok kitlelere hücum, onlarca yeni alan, binlerce

yeni gazete okuru, her zamankinden daha çok pro-

paganda ve ajitasyon materyali, daha büyük sokak

kavgalar›, daha fliddetli askeri sald›r›lar… Ancak bu

yoldan ilerleyebiliriz. Ancak bu yoldan örgütsel gü-

cümüzü büyütüp düflmana darbeler indirebilir,

devrimin siyasal ordusunu haz›rlayabiliriz. 

Bütün politik geliflmelere müdahale etmek, en

yak›c› sorunlar etraf›nda kitle ajitasyonunu politik

kampanyalar biçiminde örgütlemek, seyircili¤in,

kaydedicili¤in bütün biçimlerine karfl› amans›z mü-

cadele etmek d›fl›nda bir yol yok. 

Bu gelip geçici, 3. Kongre sonras›na özgün bir

fley midir?  Böyle düflünmek, büyük bir yan›lg›

olur. Bu, partimizin kurulufl felsefesidir, partimizin

politik felsefesidir. 

Yukar›da de¤inildi. Stratejimiz bir iç savafllar se-

risinden geçerek, bir çok kent ayaklanmas› gerçek-

lefltirerek, partizan savafllar›yla bu kent ayaklanma-

s›n›n önünü açarak, irili ufakl› binlerce çarp›flma,

barikat yaflayarak devrime ilerleyece¤imizi ortaya

koyuyor. Bunu nas›l baflaraca¤›z? Kaç iç savafltan

geçtik? Kaç ayaklanma içinde yer ald›k? Nereye

bayrak diktik? On binlerce kiflilik kaç gösteri örgüt-

ledik? Halka karfl› suç iflleyen

karfl› devrimcilerden hesap

sorma bilincimiz ne ölçüde

geliflti? Elbette hepsini bafla-

raca¤›z, ama siyasi faaliyeti-

mizi daha da yo¤unlaflt›rarak,

devrimci fliddeti daha etkili

kullanarak, ezilen milyonlar›

daha çok ayd›nlatarak.

Yer yer bunca eme¤e, öz-

veriye karfl›n neden daha h›z-

l› geliflemedi¤imizi, örgütle-

nemedi¤imizi soruyor, düflü-

nüyoruz?

Örgütleme, örgütlenme

sorunlar›! Parti bu alanda da kendili¤indencilikle

savaflarak ilerledi. Neyi görüyoruz 3. Kongre sonra-

s›nda? Partinin örgütsel geliflimi, her fleyden önce

günlük parti çal›flmas›n›n, yani demek ki, kitle aji-

tasyonunun örgütlenmesi ve evet, hem de politik

kampanyalar biçiminde örgütlenmesi demektir. ‹fl-

çi s›n›f› ve ezilenlerin öncüsü politik savafl›m› ancak

politik kitle ajitasyonunu politik kampanyalar biçi-

minde örgütleme zemininde gelifltirebilir. Parti bafl-

ka nas›l bir siyasal ordu gibi geliflebilir ki! Kadrolafl-

man›n zemini de buradad›r.

Önderleflme yolunun do¤rulu¤u test edildi. Fa-

kat parti henüz iflçi s›n›f› ve ezilenlerin önderli¤i

düzeyine de s›çram›fl de¤il. O nedenle “Kitlelere git-

tik, durmaks›z›n kitle ajitasyonunu örgütledik, ama

hani kitleler gelmiyor? Acaba kitlelerde mi bir ters-

lik var, bizde, parti de mi”, mealinde bir sab›rs›zl›k

hali,  küçük burjuva psikolojisinin güçlü etkileri

kendini gösterebiliyor.

Daha h›zl› geliflmenin önündeki en büyük enge-

lin siyasi çal›flma yo¤unlu¤u oldu¤u düflünülebili-

yor. Bu, kolay devrimcilik zihniyetinden kaynakla-

n›yor. Bildiri götürmek, bas›n aç›klamas› yapmak,

afifl asmak, gazete satmakla milyonlar›n hemen pe-

flimize tak›lmas›n› nas›l bekleyebiliriz. Böyle olma-

yaca¤› aç›k. Onlara devrimi baflarabilece¤ine dair

güven vermeden büyük kitleleri harekete geçirmek

olanakl› de¤ildir. Bugün bu güveni infla etmeye ça-

l›fl›yoruz. Ama daha yapmam›z gereken çok ifl var. 

3. Kongre sonras› bir kez daha flu do¤ruland›:

Partiyi politik mücadelede güçlü k›lan etkenlerden

biri; bütün mücadele biçimlerini kullanma, anlay›fl,

yönelim, haz›rl›k ve kararl›l›¤›d›r. Parti bu hatt› da

koruyacakt›r. Daha güçlü, daha nitelikli ve usta/en

uygun mücadele biçimini tam zaman›nda devre-
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Demek ki, önümüzdeki görev
daha az siyasi faaliyet, daha az
kampanya, daha az bas›l› mater-
yal de¤il; daha etkili siyasi faali-

yet, baflar›ya, kazanmaya endeksli
kampanya, daha yayg›n siyasi aji-
tasyondur. Bir baflka deyiflle siyasi
mücadele düzeyini daha da yük-
seltmektir. Kitlelere hücum kitlelerle
birlikte hücuma dönüflecek, prole-
tarya ve ezilenlerle parti güçleri
ayn› barikatta buluflacaklard›r. 



ye/mücadele sürecine sokma, her belirli anda müca-

dele biçimlerinin en etkili kombinezonunu yarat-

ma… E¤er gündeme müdahale biçimi tekdüzelefli-

yor, eylem biçimleri etkili olmaktan ç›k›yorsa, bu-

nun nedeni, o sorun etraf›nda politik faaliyet örgüt-

lemek de¤il, farkl› mücadele biçimlerini eylemin içe-

ri¤ine göre uygulamadaki zay›fl›¤›m›zd›r. Afl›lmas›

gereken tam da budur. Hep ayn› biçimlerde ›srar et-

mek, farkl› mücadele biçimlerini bir arada kullanma-

mak; kolay devrimcili¤in baflka bir yans›mas›d›r. Ör-

ne¤in bas›n aç›klamalar›n›n art›k amaca uygun olma-

yan, geçifltirmeye hizmet eden bir mücadele biçimi

oldu¤unu düflünüyorsak, yapmam›z gereken o ko-

nuda tav›r almamak de¤il, tavr›n biçimini de¤ifltir-

mek, daha ileri siyasi tepki örgütlemek, farkl› eylem

biçimlerini ayn› anda kullanmakt›r.

Parti bir siyasal, örgütsel ve ideolojik at›l›m› ba-

flard›. Siyasal mücadelenin ortaya ç›kard›¤› örgütlen-

me sorunlar›n›n çözümü/partinin kendini örgütleme

çal›flmas›, bu örgütün ifli olan günlük siyasi çal›flma-

n›n yürütülmesi bir bütün oluflturur.

Demek ki, önümüzdeki görev daha az siyasi faali-

yet, daha az kampanya, daha az bas›l› materyal de¤il;

daha etkili siyasi faaliyet, baflar›ya, kazanmaya en-

deksli kampanya, daha yayg›n siyasi ajitasyondur.

Bir baflka deyiflle siyasi mücadele düzeyini daha da

yükseltmektir. Kitlelere hücum kitlelerle birlikte hü-

cuma dönüflecek, proletarya ve ezilenlerle parti güç-

leri ayn› barikatta buluflacaklard›r. Bunlar›n örnekle-

ri ç›kmaya bafllad›. Y›k›mlara karfl› direnifl, burjuva

yozlaflt›rmaya karfl› direnifl bu yolda ilerlemekte ol-

du¤umuzu gösteriyor.

Önderleflme sürecinin birinci unsuru genel ola-

rak siyasi mücadele düzeyini yükseltmekse, di¤er

unsuru yerel alanlar›n, temel çal›flma alanlar›n›n ön-

derlik düzeyindeki geliflmedir.

Önderleflme, bu temel çal›flma alanlar›nda parti-

nin gerçek bir politik ve örgütsel merkez haline gel-

mesi demektir, yerel örgütlerimizin geliflim yönünü

gösterir. Parti kuflkusuz bu yönde ilerlemektedir, ka-

tetti¤imiz mesafe de küçümsenemez. Fakat yerel ör-

gütlerimizin adeta bir kent partisi politik ve örgütsel

nitelik ve niceli¤ine s›çramas› gerekir… T›pk› parti-

nin bütününde öngördü¤ümüz gibi, bu “kent parti-

si”nin de bir iskeleti olmal›d›r… Bu iskelet yaln›zca

merkezi önderli¤in iradi, kas›tl› çabalar›yla de¤il, ay-

n› zamanda yerel önderli¤in paralel tamamlay›c› ça-

balar› ile inflas› gelifltirilmelidir. Yaln›zca her kent de-

¤il, kentin içindeki temel alanlarda bütünlüklü bir

parti iskeletine kavuflmal›d›r. Örgütsel geliflim ve ba-

flar›n›n ölçütü bu olacakt›r. 

Nihayetinde önderleflme sürecinin bir üçüncü

unsuru, kadrolar›n siyasi ve ideolojik niteliklerinin

yükseltilmesidir. Temel yönetici kadrolarda önder-

lik bilincinin gelifltirilmesi, bunun bilincinde olma-

lar› baflar›lmal›d›r. Bunlar› partinin geliflimi, varolu-

flu, eylemi dikte ediyor. Eyleminin dili anlat›yor bu-

nu.

Evet, yenilenece¤iz. Yeniyi arama, eskiyeni kal-

d›r›p atma, yenilenerek ilerleme; parti tarz›n›n un-

surlar›ndand›r. Kolayc›l›¤a kaçmadan, daha yüksek

emek ve özveriyle, politik ve örgütsel istikrar›/sü-

reklilik ve tutarl›l›¤› koruyarak yenilenme, yeni araç

ve yöntemler dahil yenileme! Aç›kt›r ki, bu bir ni-

telik derinleflmesini de kapsar. Politik, ideolojik, te-

orik planda daha yüksek birikim, yol göstericilik,

önderlik. Her partilinin önünde bu nitelik derinlefl-

me ve yenilenme görevi duruyor. ■
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Teoride Do¤rultu: Say›n Genel Sekreter, öncelik-
le hukuki durumunuz ve tutsakl›k koflullar›n›zdan
söz eder misiniz?

Ahmet Sedat: Sorunuzu yan›tlamadan önce, sizin

arac›l›¤›n›zla Türkiye’deki emekçi s›n›flar›, ezilen

halklar› ve onlar›n emperyalizme karfl› yürüttükleri

mücadeleyi en içten duygular›mla selaml›yorum. Ay-

r›ca tutsak durumdaki lider yoldafl›m Abdullah Öca-

lan’a özel sayg› ve sevgilerimi gönderiyorum. Çünkü

O,  kendi halk›n›n direnifl sembolü haline geldi. 

Sorunuza gelince… Dünyan›n hiçbir yerinde va-

tan›n›, milletini savunan ve onlar›n haklar› için müca-

dele eden insanlar› tutuklayacak herhangi yasal bir

düzenleme yok. Ayr›ca BM, iflgal edilen ülkelerin kur-

tulufl ve mücadele hakk›n› yerinde görüyor. Cenevre

Anlaflmas› da bizlere mücadele ve devrim hakk›n›

vermifltir. Ve en önemlisi, Filistin Anayasas› ve yasa-

lar› da bize bu konuda hak veriyor. Bizim yasalar›m›-

za göre, hiçbir Filistinli mücadelesinden dolay› yarg›-

lanamaz, tutuklanamaz. Durum böyleyken, niye tu-

FHKC Genel Sekreteri Ahmet Sedat: 

Uluslararas› devrim 
merkezini oluflturmal›y›z

Tutuklu bulundu¤u Eriha Cezaevi’nden sorular›m›z› yan›tlayan FHKC Genel Sekreteri,
emperyalist ve Siyonist sald›rganl›¤a karfl› bölgedeki devrimci örgütlere bir araya gelme

ça¤r›s› yap›yor. Irak’taki direnifli de selamlayan Sedat, “Onlar iflgalin birinci gününden
bütün dünyaya flunu ispatlad›lar; ABD’nin dünyadaki herhangi bir ülkeyi iflgal etme gücü

vard›r, ama asla bu ülkenin gelece¤ini tayin edemez.” yorumunu yap›yor. Komünist
örgütlerin içinde bulundu¤u ideolojik ve örgütsel krize iliflkin sorular›m›z› da yan›tlayan

FHKC Genel Sekreteri, Marksizm’in teorisinde de¤il, yorumlanmas›nda ve
uygulanmas›nda sorunlar yafland›¤›n› vurguluyor.



tukland›k? Bizim tutuklanmam›z, ‹srail hükümeti,

ABD ve baz› Arap ülkelerinin bask›s› ve talebi üzeri-

ne gerçekleflti. Ayr›ca ‹srail hükümetiyle Filistin yöne-

timi aras›ndaki anlaflmalar gere¤i tutukland›k. Filistin

yönetimi üzerindeki tutuklanmam›z yönündeki bas-

k›, Filistin Halk Kurtulufl Cephesi’nin Turizm Bakan›

Rehavam Zeevi’ye yönelik suikast›ndan sonra gerçek-

leflti. Halk Cephesi ise bu suikast› düzenleme karar›-

n›, genel baflkan›m›z Ebu Ali Mustafa’n›n ‹srail jetleri

taraf›ndan flehit edilmesinden sonra ald›.  

Zeevi’nin geçmifli katliamlarla, sivil insanlar›n öl-

dürülmesiyle, suikastlarla dolu. O, Siyonist yöneti-

min en gerici, sald›rgan ve faflist adamlar›ndan biri.

Filistin direnifli boyunca, Filistinlilere yönelik birçok

sald›r› ve katliam›n ya planlay›c›s› ya da uygulay›c›s›

oldu. Ulusal yöneticilerin, etkili kadrolar›n öldürül-

mesi operasyonlar›nda bizzat yer ald›. 1973 y›l›ndaki

Arap-‹srail savafl›nda esir düflen M›s›r askerlerinin öl-

dürülmesi emrini verdi, bununla da yetinmedi, bilfiil

bu katliam›n içinde yer ald›. Bu, görüntülerle de is-

patlanm›flt›r. Ayr›ca, Ebu Ali Mustafa’n›n katledilme-

si karar›n› alan üç bakandan biri Zeevi’dir. Bu durum-

da, hiçbir Filistin yasas›nda bizi tutuklamalar›n› ge-

rektirecek tek bir madde bile yoktur. Ancak, Filistin

yönetimi, ABD ve ‹srail’in bask›s›na “gönüllü” boyun

e¤erek, bizi tutuklad›. 

T.D:  ‹srail’in Gazze’den çekilme oyunundan
sonra Filistin yönetimi neden sizi ve befl arkadafl›n›-
z› serbest b›rakm›yor?  

Ahmet Sedat: Bizim tutuklanmam›z›n dayana¤›

Eriha Anlaflmas›’d›r. Bize göre, ‹srail ile Filistin yöne-

timinin yapt›klar› pazarl›klar sonucu ulaflt›klar› Eriha

ittifak›d›r. Bu ittifaka dayanarak hem Amerikan, hem

‹ngiliz, hem Filistin yönetimi denetiminde tutuklan-

d›k. Tutuklanan 6 kifliyi, iki k›sma ay›rabiliriz. Bir

k›sm›n›n, tutuklanmas› için hiçbir gerekçe yok. Ser-

best b›rak›lmas› gerekiyor. Örne¤in, Filistin Yüksek

Mahkemesi karar›na göre, benim tutuklanmam yasa-

d›fl› ve hemen serbest b›rak›lmam gerekiyor. Ayr›ca,

benim gibi, eski bakan ve devrimci Fuat El fiobaki ile

El Fetih Yüksek Devrim Komitesi Üyesi’nin de serbest

b›rak›lmas› yönünde mahkeme karar› var. Üstelik bu

kararlar›n ç›kal›, neredeyse üç y›l oldu. Yoldafl Ahid

Ebu Yulmi, Büyükflehir binas›n›n 2002 y›l›nda kufla-

t›lmas› s›ras›nda tutukland› ve bir y›l ceza ald›. Ancak

hala benimle ayn› tutsak evinde. Üstelik bizim yasala-

r›m›za göre, bir kifli, cezas› kesinleflmemiflse e¤er, en

fazla 8 ay cezaevinde tutulabilir. Yani, biz burada hiç-

bir yasal dayanak bulunmadan tutuluyoruz. Filistin

yönetimi ya üzerindeki bask›dan dolay› ya da istedi¤i

için bizi b›rakm›yor. Çünkü 2002 y›l›nda ‹srail ile im-

zalad›¤› Eriha ‹ttifak› hala yürürlükte. Kalan üç arka-

dafl›m›za ise 18, 12 ve 8’er y›l hapis cezalar› verildi.

Onlar›n yarg›lanmas› s›ras›nda savunma mekanizma-

s› iflletilmedi. Bir tiyatro kurdular ve ‹srail’in istekleri-

ni yerine getirdiler. Onlar, 35 günlük Mukataa kuflat-

mas›n›* k›rmak istiyorlard›. Ancak direnifl devam et-

ti. 

‹lk baflta da belirtti¤im gibi, hiçbir Filistin yasas›,

bizi ve direniflçileri yarg›layamaz. Bundan sonra biz,

bizimle ilgili yeni ittifaklar›n içeri¤i nas›l olursa olsun

karfl›y›z. Bizi, Gazze’ye nakletmek istiyorlar. Ancak

bunu kabul edersek ABD ve ‹srail’in yeni bask›lar›na

bo¤un e¤mifl olaca¤›z. Onlar, direnifli, Eriha’dan sö-

küp atmak istiyor. Gazze de Filistin’in bir parças›. An-

cak hiçbir flekilde, Siyonist yönetimin ve emperyaliz-

min güvenlikle ilgili ç›karlar› için Gazze’nin sürgün

yerine çevrilmesini kabul edemeyiz. Beytüllahim

maskaral›¤›n›n** tekrarlanmas›n› istemiyoruz. Hat›r-

layacaks›n›z, o direniflçilerin bir bölümü yurtd›fl›na,

bir bölümü de Gazze’ye gönderildi. 

T.D: ‹srail’in Gazze’den çekilmesine gelirsek. Bu
plan›n Filistin halk›n›n direnifl çizgisi üzerindeki et-
kileri nas›l oldu? Ve genel olarak Ebu Ali Mustafa
Tugaylar› ve ‹ntifada’n›n gelece¤i bak›m›ndan nas›l
bir süreç öngörüyorsunuz? 

Ahmet Sedat: Filistin direniflinin varl›¤› ve meflru-

iyeti, Filistin topraklar›n›n Siyonist iflgal alt›nda olma-

s›ndan geliyor. Mademki Siyonist iflgal sürüyor, bizim

de direnifl hakk›m›z vard›r, devam edecektir. ‹srail’in

Gazze’nin bütün yerleflim bölgelerinden ve Bat› fie-

ria’n›n baz› bölgelerinden çekilmesi, ayn› zamanda

Filistin halk›n›n direniflinin dayatmas› sonucunda ol-

mufltur. Ancak bu çekilme tek tarafl›d›r. Siyonist yö-

netim, Gazze’deki flanl› direnifl karfl›s›nda çaresiz kal-

m›flt›r. fiimdi de iflgal cephesini bütünüyle Bat› fie-

ria’ya kayd›rarak, denetimi eline almak istiyor. Bir

yandan utanç duvar›n› infla ediyor, bir yandan yeni

yerleflim yerleri aç›yor. Böylece Bat› fieria’y› parçalaya-

rak denetlemek istiyor. Onlar, bize, Bat› fieria’n›n

yüzde 42’si ve Gazze’nin tamam›ndan oluflan, ancak

parçalanm›fl topraklar üzerine kurulmufl bir Filistin

devletini dayat›yor. Bu durumda, bizlerin direnmesi

için bütün gerekçeler vard›r. Çünkü iflgal bütün ac›-

mas›z yöntemleriyle halk›m›z üzerinde sürmektedir. 

Gazze’deki direniflin yeni konumu ve ifllevinin,

genel Filistin direniflinin bir parças› olarak yeniden

yap›land›r›lmas› bir ihtiyaçt›r. Bundan sonra da Filis-

tin direnifli, bütün Filistin topraklar›nda sürecektir.
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Çünkü bizim ve bütün ulusal

devrimcilerin hedefi, ba¤›m-

s›z-özgür bir Filistin devletini

kurmak. Ve onun s›n›rlar›,

1967’deki s›n›rlard›r, baflkenti

de Kudüs’tür. Bunu gerçeklefl-

tiremedi¤imiz sürece direnifli-

miz bütün flekilleriyle devam

edecek.

Filistinlilerin 
direniflten baflka 

seçenekleri yoktur

T.D: Say›n Genel Sekre-
ter, Mahmut Abbas’›n yürüt-
tü¤ü siyaseti, Filistin ulusal
davas›n›n temel hedeflerine
ulaflmas› sorunu bak›m›ndan
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Ahmet Sedat: Maalesef yönetimin ve Mahmut Ab-

bas’›n yürüttü¤ü siyasetin, özellikle flu kritik dönem-

de, Filistin ulusal sorununa olumsuz etkisi oluyor. ‹n-

tifada’da 4 y›l› geride b›rakt›k. Bu süreçte, direniflin

gerçekçi ve somut kazançlar›n›n olmas› gerekiyor. ‹n-

tifada, Filistin devletinin kurulmas›n›, BM’nin ç›kar-

d›¤› kararlarla da teyit edildi¤i gibi, devletin müzake-

re masalar›ndan ç›kar›l›p fiili hale getirilmesini sa¤la-

d›.  

‹ntifada’n›n ikinci baflar›s›, Cenevre’deki uluslara-

ras› insan haklar› mahkemesinin ç›kard›¤› karard›r.

Bu kararda, Siyonist yönetimin ördü¤ü utanç duvar›

yasad›fl› ve dayanaks›z bulunuyor. Ayr›ca ‹srail iflgal

güçlerinin bütün uygulamalar› yasad›fl› ve insanl›k d›-

fl› bulunurken, 1967’de s›n›rlar› çizilen topraklar “ifl-

gal edilmifl topraklar” olarak kabul ediliyor, bu s›n›r-

lar içinde baflkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin

kurulmas› hakk› tan›n›yor. 

fiimdi Filistin yönetimi ve FKÖ önderli¤inin uy-

gulad›klar› politika, Oslo anlaflmas›na dayan›yor. Os-

lo anlaflmas›, Filistin sorununu bir “güvenlik sorunu”

olarak ele alm›flt›. Ve dayat›lan anlaflman›n taban›, ‹s-

rail’in güvenli¤idir. Oslo Anlaflmas›, ABD ve ‹srail

karfl›s›nda Filistinlilere hiç bir manevra flans› b›rakm›-

yor. E¤er net olarak konuflmak istiyorsak, Filistinlile-

rin direniflten baflka seçenekleri yoktur. Ve bize bafl-

ka adlar alt›nda dayat›lan projelerin –örne¤in yol ha-

ritas›– kayna¤› da Oslo anlaflmas›d›r. Müzakerelerin

gidiflinde bütün kozlar ‹srail yönetimine verilmifltir ve

onlar için Filistin sorunu, hala bir güvenlik sorunu-

dur. O yüzden, yeni bafllat›lan

süreçler de, Oslo’nun girdi¤i

ç›kmaza gidiyor ve Filistin so-

rununu çözmek için ad›m at-

m›yor. Bu politikalara prim

vermek, Filistin halk›n›n dire-

niflinin ve mücadelesinin bofla

gitmesi ve yeniden s›f›rdan

bafllamas› demektir. Yani, 27

Eylül 2000 tarihinde bafllayan

intifadan›n bofla gitmesi de-

mektir. 

T.D: Filistin özerk yöneti-
mi sizin için özetle ne anlam
ifade ediyor?

Ahmet Sedat: Tek cümleyle

flunu söylemek istiyorum, Oslo

Anlaflmas›’yla oluflturulan

özerk yönetimin özü Filistin halk›n›n, direniflinin ve

mücadelesinin bir bölgede sömürge haline getirilme-

sidir. 

T.D: Say›n Genel Sekreter, son güncel geliflmeler
de¤erlendirildi¤inde, Filistin ulusal cephesini olufl-
turan sosyalist, ‹slami ve demokratik güçlerin iliflki-
lerinde ne yönde bir de¤iflim bekliyorsunuz? Ulusal
birli¤in çözülmesi gibi bir tehlike var m›? 

Ahmet Sedat: Filistin’deki bütün ulusal direnifl ör-

gütleri birkaç nokta üzerinde anlaflma sa¤lad›. Bun-

lardan birincisi, Filistin bir kriz içindedir. Ve biz bu

krizi aflmak zorunday›z. Bir krizin birden çok nedeni

var. Birincisi, yönetim, Filistin direniflinin ve mücade-

lesinin yönünü baflka bir kanala çekmek istiyor. Ayr›-

ca, Filistin halk›n› do¤ru bir flekilde yönetmiyor.

Ulusal güçlerin üzerinde anlaflmaya vard›¤› ikinci

noktaysa flu; bu krizi ancak uygar yöntemlerle ve se-

çimle çözebiliriz. Filistin Kurtulufl Örgütü’nün yeni-

den yap›land›r›lmas›, nispi temsilin uygulanmas›,

FKÖ iç tüzü¤ünün uygulanmas› da yap›lmas› gere-

kenlerin bafl›nda geliyor. Filistin ulusal birli¤ini, an-

cak demokratik seçimlerle sa¤layabiliriz. O yüzden

gelecek olan seçimleri, örgütlerin sundu¤u program-

lar›n referandumu olarak de¤erlendiriyoruz. Seçim-

lerle siyasi harita yeniden çizilecek. E¤er demokratik

bir seçim olursa, Filistin’i oluflturan bütün siyasi dina-

mikler, siyasi haritan›n oluflturulmas›nda rol alacak-

lard›r. O zaman, Filistin’le ilgili siyasi kararlar bir

zümrenin tekelinden al›n›p, halk›n temsilcisinin eline

geçecektir. Böylece bu yönetimden tek tarafl› kararlar
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Bizim tutuklanmam›z, ‹srail hükü-
meti, ABD ve baz› Arap ülkelerinin
bask›s› ve talebi üzerine gerçeklefl-
ti. Ayr›ca ‹srail hükümetiyle Filistin
yönetimi aras›ndaki anlaflmalar

gere¤i tutukland›k. Filistin yönetimi
üzerindeki tutuklanmam›z yönün-
deki bask›, Filistin Halk Kurtulufl
Cephesi’nin Turizm Bakan› Reha-
vam Zeevi’ye yönelik suikast›ndan
sonra gerçekleflti. Halk Cephesi ise

bu suikast› düzenleme karar›n›,
genel baflkan›m›z Ebu Ali Musta-
fa’n›n ‹srail jetleri taraf›ndan flehit

edilmesinden sonra ald›.  



da ç›kmayacakt›r. Böylesi bir ortam› gerçeklefltirecek

ortam›n sa¤lanmas›n› ümit ediyorum. Çünkü ancak

bu yöntemle demokrasi anlay›fl›n› sa¤lamlaflt›rabiliriz.

De¤iflim için ya iç savafl, ya seçim 

T.D: Hamas ile Filistin polisi aras›nda yaflanan
çat›flmalar›n kayna¤› nedir? Bir iç savafl olas›l›¤› m›
gelifliyor?  Yoksa iç iktidar kavgas›n›n ola¤an bir
parças› m›?

Ahmet Sedat: Hem direnifl alan›ndaki çekiflme,

hem de siyasi çekiflmenin bu çat›flman›n nedeni oldu-

¤unu kimse göz ard› edemez. Bu çat›flma, birkaç yer-

de ve biçimde karfl›m›za ç›k›yor. Bu çat›flman›n ger-

çek nedeni, direnifl alan›ndaki çekiflmedir. fiunu ke-

sin olarak belirtmeliyim ki, bütün ulusal güçler, bu

çat›flmalar›n büyümemesi için ellerinden geleni yapt›-

lar. Ayr›ca, ulusal birlik komitesi iki taraf›n aras›nda-

ki anlaflmazl›¤a bir anlaflma imzalayarak son vermifl-

tir ve Gazze fieridi’ndeki iç çat›flmalar› bir daha yaflan-

mayacak flekilde sona erdirmifltir. Özellikle gösterifl

amac›yla yap›lan silahl› yürüyüfllerin yasaklanmas›,

tansiyonun düflürülmesini sa¤lam›flt›r. Bunun d›fl›n-

da, herkes seçimleri, sonuç belirleyici olarak kabul et-

ti. Bu da belli bir bilinç düzeyini gösteriyor. 

fiu anda Filistin’in konumunda kökten bir de¤ifli-

min gerekti¤i konusunda herkes hemfikir ve biz bu

de¤iflimi ancak seçimlerle sa¤layabiliriz. Tabii ki dün-

yada de¤iflim için iki yol var. Biri, iç savafl ve di¤eri se-

çim. 

Herkes biliyor ki, iç savafl›n tek kazanan›, düflman

güçleridir. Herkes flu bilince varm›flt›r; düflman ve

düflman›n uzant›lar› bir iç savafl havas› yaratmaya ça-

l›fl›yor. Çünkü iç savafl›n amac›, Filistin-‹srail anlafl-

mazl›¤›n›, Filistin-Filistin anlaflmazl›¤›na çevirmektir.

Bu durumda, ‹srail üzerindeki uluslararas› bask› azal-

m›fl olur, direniflin yönü iflgal karfl›tl›¤›ndan sapar ve

Filistinli örgütler aras›ndaki savafla dönüflür. Bunun

sonucu da, Filistin ulusal birli¤inin parçalanmas›d›r.

Her ne kadar direnifli oluflturan örgütler bir bilinç dü-

zeyine varm›fllarsa bile, sürtüflmeler de yaflanm›yor

de¤il. 

Bundan sonras› aç›s›ndan, seçimlerin belirlenen

zamanda yap›lmas› için yönetim üstüne bask› uygu-

lamal›y›z. Seçimler belirlenen zamanda yap›lmazsa,

ortaya ç›kacak sonuçlardan da kendileri sorumlu ola-

caklard›r. Seçimlerin ertelenmesi gerginli¤i art›r›r ve

çat›flmalara yol açar. Herkes bunun bilincinde olmal›,

sorumlulu¤unu yerine getirmeli. 

‹srail, iflgal etti¤i topraklar›n bir k›sm›ndan çekil-

mifl olsa bile; uluslararas› yasalara göre, Filistin top-

raklar› kuflat›ld›¤› için hala iflgal alt›nda kabul edili-

yor. Gazze flu an kuflatma alt›ndad›r. Çünkü Gaz-

ze’nin bütün girifl ve ç›k›fllar›n› iflgal güçleri denetli-

yor, havaalan›n›n inflaat›n› kendisine göre yap›yor, li-

man›m›z›n dahi inflaat›n›n sürmesini kabul etmiyor.

Ayr›ca ‹srail yetkilileri, “Gazze’yi yeniden iflgal edece-

¤iz” diye sürekli tehdit ediyorlar. Filistinliler, Gaz-

ze’de halen iflgalin sürdü¤ünü düflünüyor. 

Herkesin dikkatini çekmek istedi¤im bir nokta

var, birbirimize karfl› güç kullanarak hiçbir fley elde

etmiyoruz, ama demokratik uygar yöntemlerle bütün

sorunlar›n üstesinden gelebiliriz. Bizim toplumumuz,

inanç alan›ndan siyasi alan›na kadar çok say›da çelifl-

kinin oldu¤u bir toplum.  Ve bu çeliflkiler ancak de-

mokrasiyle çözülebilir. Demokratik yöntemlerin te-

meli seçimdir. Seçimle gelen insanlar bir halk›n, bir

ulusun gelecekteki siyasi konumuna iliflkin karar ve-

riyor, gelece¤i tayin etme hakk›na sahip oluyor. An-

cak, kendi aram›zda demokrasi yöntemini uygular-

sak, özgür ve ba¤›ms›z devleti kurabiliriz ve baflkenti

Kudüs olur. 

Filistin solu birleflmeli

T.D: Filistin Halk Kurtulufl Cephesi’nin Filistin
Demokratik Halk Cephesi’yle birleflmesinin Filistin
intifadas›na etkisi nas›l olacakt›r?

Ahmet Sedat: Biz Halk Cephesi olarak hem iki

cephenin, hem de Filistin solunun tek çat› alt›nda

toplanmas› gerekti¤ini düflünüyoruz ve birlikte çal›fl-

may› hedefliyoruz. Çünkü hepimizin ideolojik olarak

birleflti¤i nokta; bilimsel bir teoridir. Ve hepimizin

hedefledi¤i; tek siyasi ve ideolojik program› ç›kart-

makt›r. Hedefledi¤imiz budur, hepimiz için gerekli-

dir ve zorunludur. Bu kiflisel bir istek de¤ildir, De-

mokratik Cephe ve Halk Cephesi baflta olmak üzere

solun iste¤idir. Halk Cephesi ve Demokratik Cephe,

ayn› ideolojik-politik yap›dan geliyor. Muhakkak ki,

onlar›n birleflmesi hem Filistin solu, hem Arap dev-

rimcileri, hem bölgedeki bütün solcular için önemli-

dir ve onlar›n mücadelesine aktif destek sunar. Çün-

kü Filistin direnifli, hem bölgedeki hem de dünyada-

ki ulusal hareketlerin bir dinami¤idir. fiu anda yaln›z-

ca Demokratik Cephe’yle de¤il, bütün sol oluflumlar-

la diyalog içindeyiz. Birleflme olmasa bile, bir siyasi

program›n üzerinde bir araya gelmeyi ümit ediyoruz,

hedefliyoruz. Filistin solu birleflirse, özellikle bölge-

deki ve Arap ülkelerindeki solun ABD emperyalizmi-

nin projesine karfl› mücadelesini olumlu yönde etki-
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leyecek, onlar› daha aktif, daha sert mücadele içine

çekebilecektir. Bu birli¤i, ayr›ca, Arap solunun birlefl-

mesinin bir ad›m› olarak nitelendiriyoruz. Bölgedeki

ve dünyadaki bütün sol ve antiemperyalist güçlerin,

devrimcilerin birleflmesi, emperyalistlerin ve mütte-

fiklerinin dünya halklar›n›n gelece¤iyle oynamas›n›

ve halklar›n sömürülmesini, kölelefltirilmesini durdu-

racakt›r.

T.D: fiöyle diyebilir miyiz; gelecekteki seçimler-
de Filistin solu, tek çat› alt›nda seçimlere girecek
mi? 

Ahmet Sedat: Kesin olarak flunu söyleyeyim ki,

solun mücadelesi birlefliktir. Ama flu anda sol örgüt-

ler aras›ndaki müzakerelerden birleflmeye do¤ru bir

sonuç ç›kmam›flt›r. 16 seçim bölgesi var. fiimdi yeni

anayasaya göre meclisin 132 üyesi olacak. Bunlar›n

66’s› nispi temsile dayanarak, kalan 66’s› örgütler ara-

s›nda nispi temsile göre da¤›t›lacakt›r. O yüzden e¤er

sol birleflmezse, merkez seçimlerinde temsil oranla-

r›nda yenilgi olur, onun için mecbur olarak bütün sol

bir çat› alt›nda birleflmelidir. Buna ba¤l› olarak Filis-

tin solunun yeni parlamentoda büyük a¤›rl›¤› olacak-

t›r. Özellikle birleflti¤imiz ve anlaflmaya vard›¤›m›z

noktalar varken, Filistin solu çok kolay bir arada ola-

bilir. Ben üçüncü ak›m ile ilgili konuflmak istemiyo-

rum, Avrupal› liberal demokratlardan bahsetmiyo-

rum, gerçek sol demokratlardan bahsediyorum. 

T.D: Biz de Filistin solunu hem seçimde, hem de
mecliste birlikte hareket ederken görmek istiyoruz.
Say›n Genel Sekreter, FHKC’nin intifadan›n mev-
cut, somut koflullar›na yan›t olarak gelifltirilmifl be-
lirli politik program› nedir?

Ahmet Sedat: ‹srail’in Gazze’den tek tarafl› çekil-

mesi, yerleflim bölgelerinin sökülmesi, iflgalin sona

erdirilmesi anlam›na gelmiyor. Asl›nda ‹srail askerle-

rinin, yeniden Gazze çevresinde konuflland›r›lmas›

demektir. Uluslararas› normlara göre, Gazze’de iflgal

sona ermemifltir. Halk Cephesi olarak, stratejimizi de-

¤ifltirece¤imiz politik bir durum oluflmam›flt›r. E¤er

direniflin stratejisini ve temel program›n› de¤ifltire-

ceksek, somut geliflmelerin olmas› gerekiyor. Ama

böyle olmad›. Çünkü Siyonizmin program› hala dev-

rede. Mademki Siyonist politikada hiçbir de¤ifliklik

olmad›¤›na göre ve onlar› destekleyen ABD emperya-

lizminde bir de¤ifliklik olmad›¤›na göre, bizim için de

de¤iflen bir durum yok. 

Ayr›ca fiaron’un tekrarlanm›fl ABD ziyaretlerinde,

fiaron’a Bat› fieria’daki büyük yerleflim bölgelerinde

kalmas› için ABD yönetimi garantileri vermifltir. Ör-

ne¤in Kudüs konusu ask›dad›r, en son tart›fl›lacak bir

konudur. Örne¤in, Filistinli mültecilerin dönüfl hak-

k›n›n tart›fl›lmayaca¤›n›n garantisini vermifltir ABD. 

Mademki, Siyonist yönetimin iflgal alt›ndaki top-

raklar›n yönetiminde bir politika de¤iflikli¤i olmam›fl-

t›r, –olmayacakt›r da– o zaman halk cephesinin silah-

l› direnifli konusunda bir de¤ifliklik yapaca¤›na inan-

m›yorum ve olmayacakt›r. Çünkü biz genel olarak,

Yol Haritas›n›, Oslo Anlaflmas›’n› ve Filistin yönetimi-

nin ‹srail ile uzlaflma politikas›n› reddediyoruz. Ve

hedefimiz direniflin sa¤lamlaflt›r›lmas› ve yayg›nlafl-

mas›d›r. 

Biz, ayd›nlat›c›, ilerletici bir program› bütün Filis-

tin halk›na yaymak istiyoruz. Çünkü bu programla

halk›n direniflinin gücünü art›r›r›z. Buna ba¤l› olarak

halk cephesinin bir siyasi program› var. Biz, bir çözü-

me karfl› de¤iliz ama bu çözüm, Filistin halk› hakla-

r›ndan taviz vermeden olmal›d›r. Ve bu çözümler

uluslararas› yasalara ve Birleflmifl Milletler’in Filistinli-

lerin haklar› için ç›kar›lan kararlarla ba¤daflacak flekil-

de olmal›d›r. Özellikle 194 say›l› dönüfl hakk› karar›

uygulanmal›d›r. Ve tam egemen ba¤›ms›z bir Filistin

devleti garanti alt›na al›nmal›d›r. 

Amac›m›z yaln›z Filistin’i Siyonist yönetim ege-

menli¤inden kurtarmak de¤il, bölgeyi ABD emperya-

lizminin hegemonyas›n›n alt›ndan ç›kartmakt›r. Filis-

tin sorununu çözmeden bölgede hiçbir ilerleme ol-

maz, hiçbir devrimci oluflum baflar›ya ulaflamaz. Bu

bir gerçektir ve kabul etmek zorunday›z. 

Biz bölgedeki halklar›n konuflan sesi olarak, iflgal

güçlerinin estirdi¤i teröre karfl› mücadelemizi sürdü-

rece¤imizi ilan ediyoruz. ‹stedi¤imiz, BM flemsiyesi

alt›nda ve uluslararas› güç odaklar› denetiminde bir

Ortado¤u bar›fl konferans›n›n düzenlenmesi, bu kon-

feransta bütün taraflar›n eflit bir flekilde kendi görüfl-

lerini savunmas›. Meflru müdafaa hakk›n›n kullan›la-
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rak, bölgede bar›fl›n sa¤lanma-

s›n› istiyoruz. Bu gerçeklefl-

mezse, bizi ne adlarla adland›-

racaklarsa adland›rs›nlar, hakl›

mücadelemiz devam edecek. 

Biz, Filistin’in lehine ç›kan

uluslararas› kararlar› müzakere

etmek de¤il, uygulamak istiyo-

ruz. ‹srail, sorunu “toprak so-

runu” tart›flmas›na yönlendir-

mek istiyor. Sanki ‹srail-Filis-

tin sorununu bir toprak anlafl-

mazl›¤›ym›fl gibi göstermeye

çal›fl›yor. Filistin sorunu, bir

“iflgal sorunu”dur ve biz bu ifl-

galin bitmesini istiyoruz, Bu

konuda uluslararas› toplum bi-

ze tam yetki vermifltir. 

Bizimle tart›flmak istedikleri ikinci konu flu; dönüfl

hakk›. Onlar dönüfl hakk›n›, kiflilerin dönüfl hakk›

olarak alg›l›yorlar. Ve bu dönüfl hakk›n› sadece belir-

ledikleri kiflilere veriyorlar. Ancak as›l dönüfl hakk›,

herkesin terk etmek zorunda kald›¤› topraklara –bu

topraklar gerek 1948, gerekse 1967’de iflgal edilen

topraklar olsun– dönüfl hakk›d›r. Bize bu flekilde da-

yat›lmak istenen bütün siyasi çözümlere karfl›y›z.

Çünkü bu çözümler Filistin sorununu bir güvenlik

sorunu olarak dayat›yor. 

T.D: Filistin kad›n›, intifadan›n dinamikleri aç›-
s›ndan nerede duruyor? 

Ahmet Sedat: ‹ntifadada kad›n›n rolü, aktif ve kü-

çümsenmeyecek derecededir. Ayr›ca yaln›z intifadada

de¤il, Filistin kad›n›, ulusal mücadelenin bütün alan-

lar›nda önemli bir rol oynad› ve oynamaktad›r. Bu-

gün küçümsenmeyecek say›da flehit ve tutuklu Filis-

tinli kad›n mevcuttur. fiu anda sizinle konufltu¤um

saate kadar, Siyonist hapishanelerinde 168 tutuklu

kad›n bulunuyor. Filistin kad›nlar› toplumsal yafla-

m›n her alan›nda. Onlar, demokratik kurumlar›n en

önemli yerlerinde. O kurumlar› hareket ettiren ka-

d›nlar. Her ne kadar yönetim ve iflgalciler bu sivil top-

lum örgütlerini devre d›fl› b›rakmak istese bile, iflçi

sendikalar›, ö¤renci dernekleri ve halk e¤itim kursla-

r› hep kad›nlar taraf›ndan kuruldu, çal›flt›r›l›yor. An-

cak flunu da belirtmeliyim, ‹kinci ‹ntifadada Filistin

kad›n›n› rolü, Birinci ‹ntifadaya göre, biraz daha azal-

d›.

Irak direniflini 

selaml›yorum

T.D: Bugün aç›s›ndan Fi-
listin davas›n›n zafere ulafl-
mas›n›n olanaklar›, imkânla-
r›, yolu nedir? 

Ahmet Sedat: Emperya-

lizm dünyay› yeniden flekillen-

diriyor, daha çok maddi ç›kar

sa¤lamak için dünya ülkeleri-

ni, bölgeleri birbirine düflüre-

rek, planlar›n› devreye sokma-

ya çal›fl›yor. Bu projelerin en

önemlisi Büyük Ortado¤u Pro-

jesi’dir. BOP’un tek hedefi, Or-

tado¤u’daki petrol kaynaklar›-

n› elinde tutup, dünyaya hâ-

kim olmak ve bölge halklar›na kendi sistemini dayat-

makt›r. Filistin ulusal politikas›n› bu programa göre

belirlersek, yani, a¤›rl›¤› müzakerelere ve siyasete ve-

rirsek, Filistin’e hiç bir fley kazand›ramay›z. Tam ak-

sine, Filistin sorunu yerinde sayar. Benim korktu¤um

nokta flu, her müzakereden sonra, Filistin meflru hak-

lar›ndan –dönüfl hakk›, egemen ve ba¤›ms›z, demok-

ratik devlet– geriye düflüfl söz konusu oluyor. Diyo-

rum ki; yaln›z ulusal program›n›z yetmiyor. Çünkü

BOP’un program› bütün bölgeyi, dünyan›n büyük

parças›n› ilgilendiriyor, tabii ki, Filistin ve Ortado¤u

merkezlidir. Yaln›z Araplar› de¤il, bölgedeki bütün

uluslar› ilgilendiriyor. O yüzden birlikte çal›flmazsak,

birlikte yeni tezler, yeni siyasi programlar üretmez-

sek, ABD iste¤ini bize dayat›r. 

Bu yüzden sadece Filistinliler de¤il, Filistinli, Ür-

dünlü, Suriyeli, Lübnanl› ve bölgedeki ezilen halkla-

r›n birleflmesi flart. Art›k ulusal mücadeleyi herkesin

tek bafl›na yürütmesi imkâns›z hale geldi. Yani bu bir-

li¤i sa¤layamazsak, ac›mas›z emperyalizmin ve Siyo-

nizmin emellerine hizmet etmifl olaca¤›z. 

E¤er somut olaylar› konuflmak istiyorsak, Irak di-

reniflini ele alal›m. Ben öncelikle Irakl› direniflçileri,

selaml›yorum, onlar›n önünde sayg›yla e¤iliyorum.

Meflru direnifl haklar›n› kullan›yorlar. Çünkü orada

ABD iflgali var. Irak direniflinin zafere ulaflmas› için

beklememeliyiz, biz de bunun için çaba sarf etmeli-

yiz. Art›k Arap ülkelerinde devrimci demokrat meka-

nizmalar›n devreye girmesi gerekiyor ve ancak onlar

girdi¤i zaman, Irak’›n direnifline tam anlam›yla destek

vermifl olaca¤›z.

Irak devrimi maddi, manevi, gerilla bak›m›ndan

kendi kendilerine yetiniyor, onlar›n kimseye ihtiyac›

46 TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu

Herkes biliyor ki, iç savafl›n tek
kazanan›, düflman güçleridir.

Herkes flu bilince varm›flt›r; düfl-
man ve düflman›n uzant›lar› bir iç
savafl havas› yaratmaya çal›fl›yor.
Çünkü iç savafl›n amac›, Filistin-
‹srail anlaflmazl›¤›n›, Filistin-Filis-
tin anlaflmazl›¤›na çevirmektir. Bu
durumda, ‹srail üzerindeki ulusla-
raras› bask› azalm›fl olur, direni-
flin yönü iflgal karfl›tl›¤›ndan sa-

par ve Filistinli örgütler aras›nda-
ki savafla dönüflür.



yok. Ancak onlar›n ihtiyaç duydu¤u, bölge ülkelerin-

deki devrimci-demokratik dinamikler. E¤er bu dina-

mikler devreye girerse, yaln›z Irak direnifli de¤il, Filis-

tin’deki direnifl ve Lübnan’daki antiemperyalist bütün

ilerici güçlere hem manevi hem, de maddi olarak güç

katar. Çünkü flu anda bahsetti¤imiz üç nokta, Irak,

Filistin, Lübnan Ortado¤u’nun, emperyalizme karfl›

en ilerici odak noktalar›d›r. 

Biz yeni bir dünya, yeni bir toplum 
yaratmak istiyoruz

T.D: Peki, o mekanizmalar nas›l devreye girebi-
lir? 

Ahmet Sedat: Bunu, bulundu¤umuz yerlerde,

Arap ülkelerinde halk›n güçlerini devreye sokarak ve

emperyalizmin tafleronlar›n› s›n›rland›rarak, onlar›n

etki alanlar›n› daraltarak gerçeklefltirebiliriz. O zaman

gerici yönetimlerin bulundu¤u ülkeler, bu kadar ifl-

birli¤i ve vatan hainli¤i yapamazlar.

Arap yönetimleri Irak’›n iflgaline göz yumarak

ABD’ye en büyük hizmeti verdiler. Arap halklar›, ifl-

gale karfl›d›r, ancak demokratik hakk›n› kullanarak

bunu ifade edememifltir. Çünkü bunun bedeli a¤›r-

d›r. O yüzden biz ilk önce bu yönetimlerden baflla-

mak zorunday›z. 

Ayr›ca, ulusal mücadele, uluslararas› antiemperya-

list ve devrimci örgütlerden kopuk olmamal›.  Yani,

bu mücadeleyi bütün ilerici antiemperyalist, iflgal

karfl›t› insanlarla birlikte yürütmemiz gerekiyor.

Biz halklar aras›nda diyalog ve eflit iliflkiler olmas›

gerekti¤ini düflünüyoruz. Bunu da ancak ilerici dev-

rimci iktidarlar yapabilir. Biz yeni bir dünya, yeni bir

toplum yaratmak istiyoruz. Bu toplumun esas temel-

leri insanlara eflit davranmak, insanlar› ›rk›, dini, dili-

ne göre s›n›fland›rmamak olacak. Ve bir halk›n baflka

bir halk üzerinde politik, ekonomik sömürüsü olma-

yacak. 

fiu anda ezilen halklar›n, dünyan›n herhangi bir

yerinde gerçeklefltirdikleri baflar›, dünyadaki bütün

ezilen halklar›n baflar›s›d›r. Yani Latin Amerika’daki

Venezüella’da Chavez hükümetinin direnmesi ve ba-

flar›s›, dünyadaki bütün ezilen halklar›n› baflar›s›d›r,

bizim baflar›m›zd›r. Ayn› flekilde Brezilya’daki sosya-

listlerin direnmesi, flanl› Küba’n›n direnifli, bizim di-

reniflimizdir. Yani, Latin Amerika’daki ilerici, sosyalist

örgütlerin emperyalizme karfl› baflar›s›, bütün dünya-

y› direkt etkiliyor. 

Amerika flu anda ekonomik sistemi de¤il, savafl›

küresellefltiriyor. ‹flbirlikçilerle yaln›z bölgedeki halk-

lar› de¤il, kendi s›n›rlar› içindeki halklar› da sömürü-

yorlar. Bu global savafl›, ancak dünyaya yay›lacak bü-

yük bir cepheyle durdurabiliriz. fiu anda baz› örgüt-

ler bölgesel kazanç sa¤layabilirler, ancak bu uluslara-

ras› emperyalizmin program›na karfl› de¤ilse; büyük

cepheyle dayan›flma içinde de¤ilse, o zaman bu bafla-

r› nihai zafer olmayacakt›r. Ancak mücadele ortaklafl-

t›r›labilirse daha güçlü olaca¤›z, o baflar› daha uzun

yaflayacak ve yayd›kça da güçlenecektir. O zaman da

ABD emperyalizmi, kültürel ve siyasi hegemonyas›n›

silah zoruyla dayatamaz.

Önce, bir ülke içindeki ulusal, devrimci antiem-

peryalist güçlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Ondan

sonra bölge için bir araya gelmeliler. Örne¤in Filistin

direniflinde önce ulusal güçler bir araya geldiler. On-

lar bölgedeki Arap devriminin ayr›lmaz ve aktif par-

ças› olduklar› için, Arap devrimci örgütleriyle birlik

içinde olmal›lar. Ondan sonra bölgedeki devrimci,

halk›n gerçek temsilcileriyle bir araya gelmeliler. Ve

buradan da dünyaya aç›larak, devrimci örgütlerle bü-

yük bir cephe oluflturabilirler. ‹flte o zaman, Ango-

la’daki ya da Afrika’n›n bir yerindeki baflar› hem o

halk›n, hem de Latin Amerika halklar›n›n, Filistin

halk›n›n baflar›s› olacakt›r.

T.D: Ortado¤u’da siyasi ‹slami direnifl hareketle-
ri önemli bir dinamik olarak gözüküyor. Sosyalist-
ler, siyasi ‹slami direnifl hareketleriyle nas›l iliflki-
lenmeli? Ve bu direniflin yükselme e¤ilimi gösterdi¤i
Ortado¤u co¤rafyas›nda sosyalistler kendilerine na-
s›l bir kanal bulacak? 

Ahmet Sedat: Genel olarak son dönemlerde siya-

si ‹slami direnifl hareketleri, devrimcilerle ayn› cephe-

de emperyalizme karfl› savaflmaya bafllad›lar. Ve bu

güçlerin zaten Ortado¤u bölgesindeki etkileri kü-

çümsenecek ya da göz art› edilecek bir düzeyde de¤il.

Bunlar›n yan›nda baz› ulusalc› örgütler de bu ABD

karfl›t› cepheye kat›ld›lar. Arap ülkelerine bakt›¤›m›z

zaman, ABD’nin Irak’a sald›r›s›ndan sonra ulusal ve

milliyetçi hareketlerin zay›flad›¤›n› görüyoruz. Ama

demokrat ve ilerici hareketler yükseliflte. Bu durum-

dan dolay› güçlerimizi birlefltirmek zorunday›z. Ve

genifl Arap ilerici-demokrat cepheyi oluflturmak zo-

runday›z. Fikir olarak herkes bunu kabul ediyor, ama

nas›l yapmal›y›z? 

Siyasi ‹slamc›larla ideolojik olarak bir araya gel-

memiz imkâns›z. Ancak ABD emperyalizme karfl› du-

rufllar›, bizi onlarla iflbirli¤i yapmaya zorluyor. Çünkü

bölgenin flu anda maruz kald›¤› bir sald›r› söz konu-

su. Ve bu sald›r› sadece askeri de¤il, kültürel bir sal-

d›r› ayn› zamanda. ‹slamc› örgütler de bu sald›r›ya
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karfl› olduklar› için onlarla bu noktada hem fikiriz.

Ancak tabii ki, toplumsal yaflam›n örgütlenmesi ko-

nusunda tamamen farkl› düflünüyoruz. 

fiu anda yapaca¤›m›z, asgari anlaflt›¤›m›z konular

üzerinde bir araya gelmek olacakt›r. Bu da tabi ki, on-

lar›n, Siyonizme ve ABD emperyalizmine karfl› bak›fl-

lar› ve durufllar›na ba¤l›d›r. Ancak bu birlik as›l ola-

rak, insanlar›n düflüncelerine sayg› gösterildi¤i zaman

hayata geçer.

Bir de, seçimden sonra sand›ktan ç›kanlar›n söy-

lemleri de¤il, iktidar olduktan sonra yapt›klar›, ger-

çek durumlar›n› gözler önüne serer ve birli¤in gelece-

¤inin nas›l geliflece¤i de o zaman netleflir. Bu dene-

yim, yak›n bir zamanda Filistin’de gerçeklefltirilecek.

Kürt direniflini selaml›yorum

T.D: Filistin intifadas›, Lübnan’daki direnifl,
Irak direnifli, Kürt ulusal özgürlük hareketi. Orta-
do¤u’da bölgesel bir devrimin olanaklar› nelerdir? 

Ahmet Sedat: Bu hareketlerin bölgede flanl› bir

geçmifli bulunuyor. Onlar her zaman ABD emperya-

lizmine karfl› durufllar› ve savafllar›yla önemli bir yer-

de duruyorlar. Ama e¤er gerçeklefltirdikleri baflar›lar›

sürdürmek istiyorlarsa, tek çat› alt›nda toplanmak zo-

rundalar. Ancak bu flekilde ABD emperyalizminin

bölgedeki dayatmalar›na karfl› ç›kabilirler. Emperya-

lizme karfl› mücadele ana temel olmal›d›r. 

fiimdi devrimci Kürt hareketine gelince… Ben es-

kiden beri bu harekete hem sayg›, hem de sevgi bes-

lemifl bir insan›m. Çünkü bu hareket, ezilen ve sömü-

rülen Kürt halk›n›n haklar›n› elde etmek için savafl›-

yor. Ve kendimi onlarla birlikte ayn› cephede hissedi-

yorum ve yafl›yorum. Kürt halk›n›n çekti¤i, Filistin

halk›n›n çekti¤iyle ayn›d›r. Ama Irak Kürdistan’›nda-

ki Kürt devrimcilerinin flimdiki bulunduklar› duru-

mu, iflgal güçleriyle yapt›klar› iflbirli¤ini do¤ru bul-

muyorum. Devrimci Kürt gerillas› ABD emperyaliz-

minin nas›l iflbirlikçisi haline gelir, akl›m alm›yor. Bu

soruya kimse mant›kl› bir cevap bulamaz ya da uydu-

ramaz. Buradan sizin arac›l›¤›n›zla ulusalc›, ilerici,

devrimci, sosyalist, bütün Kürt güçlerini, ABD em-

peryalizmiyle iflbirli¤i gelifltirmeyen Kürt güçlerini,

selaml›yoruz. Özellikle, Kürdistan ‹flçi Partisi’ndeki

yoldafllar›m›z› ve onlar›n bafl›ndaki büyük liderleri

Abdullah Öcalan’› selaml›yorum, desteklerimi sunu-

yorum.

Emperyalizm Irak’ta yenilecektir

T.D: ABD iflgalinden sonra Irak’ta geliflen dire-
nifl, Filistin intifadas›n› nas›l etkiliyor?

Ahmet Sedat: Öncelikle Irak’ta direnen herkese

sayg›lar›m› gönderiyorum. Çünkü onlar iflgalin birin-

ci gününden bütün dünyaya flunu ispatlad›lar;

ABD’nin dünyadaki herhangi bir ülkeyi iflgal etme gü-

cü vard›r ama asla bu ülkenin gelece¤ini tayin ede-

mez. 

Dünyadaki bütün onurlu insanlar,  Irak’taki dire-

niflin hem maddi, hem manevi olarak yan›nda olma-

l›d›r. Dünyadaki bütün onurlu halklar, hep ABD tara-

f›ndan düflman olarak gösterildi. O yüzden halklar,

direniflin yan›nda olmal›d›rlar. Çünkü orada direnen-

ler, onurlu insanlar.

Irak’taki direniflçiler tek çat› olmal›d›rlar, birlefl-

melidirler, mezhep-din ayr›m› yapmamal›lar, milli-

yetçilikten uzak durmal›lar, özellikle Arap, Kürt,

Türkmen, Asurî, ayr›m›ndan vazgeçmeliler. Irakl›lara

flunu söylemek istiyorum, BOP’un amac› parçalanm›fl

ülkeleri parçalamakt›r. O yüzden, ayr›l›klar› bir kena-

ra b›rak›p bu projeye karfl› birleflmeliler. Onlar Irak’ta

milliyet, mezhep temeli üzerinden yönetimler olufl-

turmak istiyorlar. Bu ayr›mc› projeyi baflar›s›zl›¤a u¤-

ratmak zorundas›n›z; laik, demokratik, ba¤›ms›z bir
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Irak kurmak için elbirli¤i için-

de olmal›s›n›z. Çünkü Irak di-

reniflinin baflar›s› bölgeyi de-

rinden de¤ifltirecek. 

Irak direnifli, Filistin dire-

niflini yak›ndan ilgilendiriyor

ve Filistinliler, Irak direniflin-

den etkileniyor. Irak direnifli-

nin her baflar›s›, Filistinli bü-

tün siyasi, toplumsal örgütleri,

insanlar› coflturuyor. Manevi

olarak, insanlar› direnifle tefl-

vik ediyor. Irak direnifli yaln›z

Filistin’i de¤il, Lübnan’daki di-

renifli de etkiliyor.  Irakl›lar,

Filistinliler, Lübnanl›lar emperyalizmin ve Siyoniz-

min iflgalinin, y›k›m›n›n, ölümünün, esaretinin, tut-

sakl›¤›n›n ceremesini çektiler. O yüzden onlar›n mü-

cadelesi ortakt›r. Biz burada iflbirlikçi gerici Arap yö-

netimlerine ümit ba¤lam›yoruz, ümit ba¤lad›¤›m›z

fley halklard›r. Çünkü yönetimler, iflbirlikçiler hem

Irak’›n iflgaline göz yumdular, hem bilfiil savafla kat›l-

d›lar. Irak iflgalinin ard›ndan Lübnan’daki direniflçiler

ve Filistinliler üzerindeki bask› art›r›lm›flt›r. 

Bizim amac›m›z, büyük Arap devrimini gerçeklefl-

tirmek. Bu Arap devrimini salonlardan ç›kar›p sokak-

lara tafl›mak. Art›k hamasi hitaplar›n zaman› geçti.

Edebiyatç›lar ve yazarlar bu ifli, bilene b›rakmal›d›r.

Bu direniflin baflar›s›, dünyadaki devrimlere etkisi na-

s›l olur? Emperyalizmin program› Irak’ta yenilirse –ki

yenilecektir– dünyam›zda halklar›n sözünün geçmesi

için önemli bir ad›m at›lm›fl olacakt›r.

Alternatif sosyalizmdir

T.D: 20. yüzy›l’›n kapan›fl koflullar›ndan hare-
ketle, uluslararas› komünist hareketin içinde bulun-
du¤u ideolojik ve örgütsel krize vurgu yap›l›yor. Siz-
ce Latin Amerika ve Ortado¤u’daki devrimci gelifl-
meler bu anlamda neye iflaret ediyor? Marksizm’in
gelece¤i nas›l flekillenecek, bir öngörünüz var m›? 

Ahmet Sedat: Çok önemli bir soru sordunuz.

Çünkü uluslararas› devrim cephesi kurmaktan bah-

setti¤imiz zaman, bu soru kendili¤inden karfl›m›za ç›-

k›yor. 

Halk Cephesi olarak bizce, ABD’nin Sovyetler Bir-

li¤i ve sosyalist bloka karfl› kazand›¤› zafer, kapitaliz-

min zaferi de¤ildir. Ve bu, kapitalizmin do¤rulu¤unu

ve hakl›l›¤›n› ispatlayamaz. Kapitalist sistemin tek se-

çenek oldu¤u anlam›na da gelmez. Kapitalizm,

SB’ndeki sosyalist sistemi ala-

fla¤› etti, fiili olarak sosyalist

blo¤un parçalanmas› ve da¤›l-

mas›n› sa¤lad›. Buna ba¤l› ola-

rak, Marksist ve sosyalist ör-

gütlere, partilere flu soru sorul-

du; Bu durumda Marksizm’in

ve Leninizm’in geçerlili¤i ve

hakl›l›¤›n› nas›l aç›klayacaks›-

n›z? Soru bu. Bizce bu soruya

baflka bir soruyla yan›t verebi-

liriz; sosyalist blok çöktükten

sonra dünya halklar›n›n yafla-

m›nda iyi bir fleyler mi oldu?

Örne¤in savafllar, iflgaller sona

m› erdi? Sömürü ortadan m› kalkt›? Emperyalist ül-

kelerin tekellerin ç›karlar› için ezilen halklar üzerin-

deki sömürüsü mü bitti? Kapitalist ülkelerde iflçi ve

emekçilerin yaflad›klar› sorunlar tamamen ortadan m›

kalkt›? Bu ülkelerde ideolojik ayr›flmalar tamamen mi

bitti? Özellikle ABD’de yönetenlerle halk aras›ndaki

uçurum mu kapand›, adaletsizlik ortadan m› kalkt›?

Zengin bir az›nl›k ABD’nin yer alt› ve yer üstü kay-

naklar›n›, ekonomik kaynaklar›n› denetliyor. Yani

ABD emperyalizmi kazand› ama ABD çeliflkileri, ça-

t›flmalar› kendi ülkesinde bile sona erdiremedi. E¤er

bir sorundan bahsetmek istiyorsak, bir gerçek var ki,

SB da¤›ld›ktan sonra dünyadaki bütün sosyalistler

kriz içine girdi. Ve flu soruyu sorduk; acaba hata,

Marksizm’in teorisinde mi yoksa uygulanmas›nda

m›? Bize göre, SB’deki bir sürü sorun, teorinin yanl›fl

yorumlanmas›ndan kaynakland›. Bu sonuçtansa, te-

orinin yanl›fl oldu¤u kanaatine var›ld›. Çünkü bu uy-

gulaman›n sahipleri, SB’deki sosyalizmin kazand›¤›n›

ilan edip, yeni bir aflamaya, yani komünist topluma

geçme haz›rl›¤›nda olduklar›n› düflünüyorlard›. Ama

gerçekte, onlar›n yanl›fl yolda olduklar›, teoriyi yanl›fl

yorumlad›klar› ortaya ç›kt›. Ayr›ca dünyadaki komü-

nist örgütler, ideolojik politik düflünceler toplumdan

d›fllanmaya çal›fl›ld›. Gramsci’nin ortaya att›¤› teori,

ayr›ca Troçki’nin yazd›klar› ve çizdikleri ve bunlar-

dan sonraki ak›mlar, okullar, komünistler aras›nda

okul oluflturdular. Bunlardan dolay›, Marksizm Leni-

nizm teorisi, bir din haline getirildi. Veya bir partinin

inanç meselesi haline getirdiler. Ve gerçek Marksizm

Leninizm ruhundan uzaklaflt›r›ld›. Ama flöyle diyebi-

liriz, Avrupa ve Asya’daki solun etkisinin azalmas›,

Latin Amerika’ya yans›mad›. Tam tersine Latin Ame-

rika’daki sol sürekli yükseliflte oldu. Bu da, benim

söylediklerimi destekliyor, bir ç›kmaz var. Ancak bu
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Biz halklar aras›nda diyalog
ve eflit iliflkiler olmas› gerekti¤ini
düflünüyoruz. Bunu da ancak ile-
rici devrimci iktidarlar yapabilir.
Biz yeni bir dünya, yeni bir top-
lum yaratmak istiyoruz. Bu toplu-
mun esas temelleri insanlara eflit
davranmak, insanlar› ›rk›, dini,

diline göre s›n›fland›rmamak ola-
cak. Ve bir halk›n baflka bir halk
üzerinde politik, ekonomik sömü-

rüsü olmayacak.



ç›kmaz›n sorumlusu, ML’nin teorisi de¤il, uygulan-

mas›d›r. Zaten bunlar›n uygulay›c›lar›, ML teorisini

derin bir flekilde yaralad›lar. fiöyle diyebilirim neden

acaba, bu kriz, Latin Amerika’ya yans›mad›? Yoksa

Latin Amerika baflka bir gezegende mi bulunuyor?

Venezüella’daki sol, demokrat, ilerici ve ulusalc› güç-

ler acaba nas›l ABD’nin ve onlar›n tafleronlar›na, iflbir-

likçilerine karfl› durabildiler? El Salvador’da halk›n fa-

flist yönetime karfl› direnifli gün gittikçe art›yor, bunu

nas›l aç›klayabiliriz? Küba’n›n ABD’nin burnunun di-

binde direnmesini nas›l aç›klar›z? Büyük devletler,

ABD emperyalizminin rüzgâr› karfl›s›nda e¤ilirken,

küçük bir ada ülkesi olan Küba y›llard›r nas›l dayan-

d›? 

fiunu da belirtmeliyim ki, bugün için, emperyalist

küreselleflmeye ve savafla karfl› geliflen güçlerin mer-

kezi ve dinamikleri kapitalist ülkelerde bulunuyor.

Çünkü bunlar emperyalist-kapitalist sistemin gerçek

yüzüyle uzun y›llardan beri yafl›yorlar. Irak iflgaline

karfl› geliflen hareketler, küreselleflme karfl›t› hareket-

ler, Bush karfl›t› ak›mlar hep emperyalist kapitalist ül-

kelerde geliflti. Bu da kapitalist sistemin baflar›s›zl›¤›-

n› gösteriyor. Çünkü onlar da, kapitalizm saflar›ndan

ayr›l›yor. Ve art›k onlar emperyalizme alternatif ola-

rak ç›k›yorlar. Tabii ki alternatif sosyalizmdir. fiu an-

da iflçi hareketinin ve devrimci hareketin yaflad›¤› ko-

flullar, I. Enternasyonal’in hemen öncesindeki koflul-

lara benziyor. Ancak küçük bir farkla. Birinci Enter-

nasyonal içinde her sol kesimden insanlar ve örgütler

vard›. Ve her ne kadar bu insanlar ideolojik ve politik

olarak birbirinden farkl› olsa da, I. Enternasyonal on-

lar› bir çat› alt›nda toplamay› baflard›. Ve kapitalizme

karfl› kazançlar elde etmeye bafllad›lar. Bu geliflmelere

ba¤l› olarak ‹kinci Enternasyonal’in temeli at›ld›. Ve

ikincisinden, üçüncüye geçildi. 

Biz, dünyadaki solcular›n çok ufak bir parças›y›z.

Bizim ortaya att›¤›m›z fley, devrimcilerin yüzde kaç›-

n› temsil ediyor... Ama flunu diyebilirim; ezilen halk-

lar, kapitalizmin bir çözüm olmad›¤›na inan›yor. Ve

tek çözüm, bilimsel Marksizm Leninizm teorisidir.

Yine tekrarl›yorum, kapitalizm bir çözüm de¤ildir.

Her ne kadar onlar kendilerine yeni isimler, yeni de-

yimler üretiyorlarsa, –örne¤in sanayi ötesi toplumu,

ya da globalleflme, küreselleflme– hepsi kapitalizmin

baflka bir ismidir ve kendisidir. Ve tek çözüm bunla-

r› alafla¤› etmek ve sosyalizmi infla etmektir. Dünya-

daki bütün komünistlerin bir araya daha çok gelme-

leri ve ortak bir politika üzerinde çal›flmalar› gereki-

yor. Ve flu anda baz› yoldafllarla da diyalog içinde

olup, uluslararas› devrim merkezini oluflturmal›y›z.

Bunun çat›s› alt›nda bütün Marksist Leninist görüflle-

ri toplamal›y›z.

Gelece¤imiz enternasyonal 
dayan›flmadad›r

T.D: Filistin davas›na sempati duyan halklara,
parti ve örgütlere nas›l bir ça¤r›n›z var?

Ahmet Sedat: ‹lk baflta gerek maddi gerek mane-

vi olarak bizi destekleyen bütün devrimci, sosyalist

örgütlere gönülden teflekkür ederiz. Ayr›ca, Filistin’le

dayan›flmak için dernekler oluflturan tüm halklar kar-

fl›s›nda sayg›yla e¤iliyorum. Ayr›ca, iflgal edilen top-

raklara gelen ve bizi destekleyen on binlerce gönüllü-

leri selaml›yorum. Bu gönüllülerin baz›lar› yaraland›,

baz›lar› tutukland› ve Rachel Corie gibi flehit düfltü.

Neden bunlar bir araya geldiler? Çünkü bunlar, bizim

inand›klar›m›za inan›yorlar. 

Filistin davas›, uluslararas› devrimcilerin sorunu-

dur, davas›d›r. Filistin, ‹srail’in bütün faflist ›rkç› uy-

gulamalar›n›n bir örne¤idir. Biz Filistinliler olarak bu

halklarla birlikteyiz, yan yanay›z, bizi destekledikleri

için de¤il, bizim yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar›n benzerlerini

yaflad›klar› için. Sömürü, açl›k, antidemokratik uygu-

lamalar, bask›… Onlar da görüyorlar. Onlarla birlik-

te ayn› cephede savafl›r›z. Çünkü dünyadaki kapitalist

sömürü, Filistin’de, Güney Kore’de, Arjantin’de ya da

Avrupa’n›n en geliflmifl ülkesinde ayn›d›r, o yüzden

biz bu halklar›n ayr›lmaz bir parças›y›z. Koflullar bizi

tek cephe, tek orduyla emperyalizme karfl› savaflmaya

zorluyor. Çünkü onlar, savafl mekanizmalar›n›n en

geliflmifline sahiptir.

Karl Marks’›n att›¤› “Bütün ülkelerin iflçileri birle-

flin” slogan›, Avrupa’daki bütün iflçileri coflturup

ayakland›rd›. Ama Lenin bu slogan› tamamlad› ve de-

di ki, “Bütün dünya iflçileri ve ezilen halklar› birleflin.”

Bugün biz bunu uygulamak zorunday›z. Çünkü bu

slogan, hala geçerlili¤ini ve canl›l›¤›n› sürdürüyor. Bi-

zim gelece¤imiz dünyan›n gelece¤iyle birlikte ve en-

ternasyonal dayan›flmayla sa¤lanabilir. ■
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*2002 y›l›nda ‹srail, Ramallah’taki Mukataa’y› (Arafat’›n karargah›) kuflatt›. Kuflatmaya karfl› 35 gün dire-
nifl sürdü. 
**Beytüllahim’deki Yeniden Do¤ufl Kilisesi’ne El Fetih üyesi direniflçiler girerek, orada birkaç hafta ‹srail
askerlerine direndiler. Sonuçta direniflçilerin can güvenli¤i, sürgün edilmeleri zemininde sa¤land›.



Son on y›llar›n kapitalist üretiminde giderek da-

ha göze batar hale gelen bir olgu, üretimin emekçi-

lerin evlerine do¤ru tafl›r›lmas›d›r. Emekçi semtle-

rin küçük hanelerinde gün do¤umundan gün bat›-

m›na fabrikalar›n yan sanayi çark› ifllemektedir. Ev

iflçili¤i, giderek büyüyen bir emekçi nüfusu içine

çeken bir üretim a¤› yaratm›flt›r. Ev iflçili¤ini bu-

günkü düzeyine s›çratan, emperyalist küreselleflme

döneminin koflullar›d›r. 

Emperyalist küreselleflme ile birlikte esnek çal›fl-

ma türleri ve bu alanda istihdam edilenlerin say›s›

artt›. Bir yandan teknolojik geliflme ile üretimin

parçalanabilir hale gelmesi, ulafl›m ve iletiflimin

hem kolaylaflmas› hem de göreli olarak ucuzlamas›,

di¤er yandan uluslararas› rekabet flartlar› nedeniyle

ucuz iflgücünün artan önemi, büyük fabrika üreti-

minin parçalara ayr›lmas›na neden oldu. Bu du-

rumdan dolay›  dünyan›n her taraf›nda küçük kü-

çük fabrikalara, atölyelere ve hatta evlere kadar gi-

den ifller yayg›nlaflmaya bafllad›. Kapitalist üretimin

mekan›, fabrikalardan apartman altlar›ndaki küçük

atölyelere, küçük sanayi sitelerine ve emekçi evleri-

ne do¤ru yay›ld›. 

Kronik ve kitlesel bir biçim kazanan iflsizlik,

emekçileri eski güvenceli ifllerinden etti, esnek ve

güvencesiz istihdam biçimlerine mecbur b›rakt›.

Üretimin hemen tüm iflkollar›n› kapsayan “enfor-

mel”, “güvencesiz”, “fason”, “parçal›” bir sektör, ka-

r›n toklu¤una çal›flt›r›lan iflçilerin yo¤un sömürüsü

temelinde yükselmeye bafllad›. Günümüzde mil-

yonlarca insan enformel sektörde sigortas›z, sendi-

kas›z, toplu sözleflmesiz ve düflük ücretle çal›flmak-

tad›r. 

Kapitalist üretimin günümüzdeki örgütlenifli,

bir arada çal›flan iflçilerin say›s›n› azaltma, üretimi

küçük alt birimlere do¤ru yayma, parçalama e¤ili-

mindedir. 1945-75 döneminde, Fordist üretim ör-

gütlenmesi tarz›n›n büyük ölçekli fabrikalarda bir

araya getirdi¤i binlerce iflçi flimdi yüzlerce iflçinin

çal›flt›¤› merkezi bir fabrikan›n etraf›nda örgütlen-

mifl say›s›z küçük iflletme ve ev ifline do¤ru da¤›l›-

yor.  
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Önce, emperyalist devletlerdeki eski teknolojili,

çevreyi çok kirleten, büyük fabrikalar, eme¤in de

daha ucuza çal›flt›r›labildi¤i sömürge ya da yeni sö-

mürge olan ülkelere tafl›nd›. Sonra, teknolojik gelifl-

me, özellikle de iletiflim ve ulaflt›rma teknolojilerin-

deki geliflme sayesinde, üretim iyice bölünebilir ol-

du. Planlama, tasar›m, pazarlama iflleri emperyalist

ülkelerde yap›lmaya baflland›. Uluslararas› flirketle-

rin ço¤una günümüzde  “içi bofl flirket”, “hayalet

flirket (hollow corporations)” deniyor. As›l üretim

ise, uluslararas› ölçekte tafleron flirket zincirleri ara-

c›¤›yla yeni sömürge ülkelerde yap›lmaya baflland›.

Çokuluslu tekellere ba¤l› bir ihracat sanayii, ilk ola-

rak Güneydo¤u Asya, Latin Amerika ve Kuzey Afri-

ka’da yükselmeye bafllad›. 

Çokuluslu tekeller, oluflturduklar› tafleron flir-

ketler zinciriyle iflçilerin sigorta ve sendikal haklar›-

n› gasp ettiler. IMF ve Dünya Bankas› “Kalk›nd›r-

ma”, “Yap›sal Uyum” programlar›, bu ülkelerin ço-

kuluslu tekellerin azami kar h›rs› temelinde ‘düzen-

lenmesini’ içeriyordu. Bu programlarla reel iflçi üc-

retleri geriletildi. Emekçi köylü tar›m› iflas etti. Bu

durumun sonucunda birçok köylü topra¤›n› terk

ederek, flehirlerde vas›fs›z iflçi olarak çal›flmaya bafl-

lad›. 

T›rmanan, y›¤›nsal ve kronik bir karakter kaza-

nan iflsizlik, dünya emekçilerini, yeni koflullarda

çal›flmaya ve haklar›n› yitirmeye zorlayan koçbafl›

oldu. Sadece yeni sömürgelerde de¤il, ama fabrika-

lar›n yabanc› ülkelere tafl›nmas› sonucunda Bat› Av-

rupa ve ABD’de de genifl y›¤›nlar geçimlerini sa¤la-

yacak iflten yoksun hale geldiler. Güvencesiz ifllerin

ve ev iflçili¤inin yay›lmas› için uygun zemini y›¤›n-

lar›n iflsizli¤e mahkum edilmesi haz›rlad›. Fabrika-

daki iflçilerin çal›flma koflullar› esnekleflirken, iflgü-

cünde görülen esnekleflmenin en konsantre biçimi

ise ev eksenli çal›flmada  görülmektedir.

Üretim evlere tafl›nd›

Ev eksenli çal›flma, esnek çal›flman›n en yo¤un-

laflm›fl uç biçimidir. Ev eksenli üretim, basit bir ta-

n›m›yla  pazar için üretimin evlere tafl›nmas›d›r.

Emperyalist küreselleflme baflka fleylerin yan› s›ra,

ev eksenli çal›flmayla da iflçi s›n›f›n› 200 y›l öncesi-

ne döndürmekte, sanayi devrimi döneminin çal›fl-

ma iliflkilerine do¤ru geriletmektedir. 

“... Sermaye, tek bir yerde genifl kitleler halinde

toplad›¤› ve do¤rudan komuta etti¤i fabrika iflçile-

rinden, manüfaktür iflçilerinden ve el zanaatç›lar›n-

dan baflka, flimdi, gözle görülmeyen iplerle, di¤er

bir orduyu da hareket ettirmifltir: bunlar, büyük

kentlerde oturanlarla birlikte bütün ülke yüzeyine

yay›lm›fl bulunan ev sanayi iflçileridir. Bir örnek:

London-derry’deki Tillie gömlek fabrikas›nda 1000

iflçi çal›fl›yor, ve ülkenin her yan›na da¤›lm›fl 9000

kifli de kendi evlerinde gene bu fabrika için çal›fl›-

yorlar.” (1)

“Son fleklini verme ifli ya ‘patron evleri’ denilen

yerlerde yap›l›r, ya da çocuklar›n yard›m›yla, ya da

kendi bafl›na çal›flan kad›nlar taraf›ndan kendi evle-

rinde yap›l›r. Bu ‘patron evleri’ni iflleten kad›nlar›n

kendileri de, asl›nda, yoksul kad›nlar›d›r. ‹flyeri

oturulan özel evin içindedir. Han›m patron, manü-

faktürcülerden, ma¤azalardan siparifl al›r ve odala-

r›n büyüklü¤üne ve ifl talebinin dalgalanmalar›na

uygun olarak de¤iflen say›da kad›n, k›z ve çocuk ça-

l›flt›r›r. Bu ifl odalar›nda çal›flan kad›n iflçilerin say›-

s› baz›lar›nda 20 ile 40, baz›lar›nda 10 ile 20 aras›n-

da de¤iflir. Çocuklar›n ifle bafllama yafl› alt›, ço¤u

durumda da beflin alt›ndad›r. Çal›flma saatleri sa-

bah 8’den akflam 8’e kadar olan, düzensiz aral›klar-

la, ço¤u zaman pis çal›flma odalar›nda yenilen ye-

mekler için (yar›m) saat ara verilir. ‹flin s›k› oldu¤u

zamanlarda sabah 8’den hatta 6’dan gece 10’a, 11’e,

12’ye kadar devam eder... Depolardan saat gecenin

9 yada 10’unda ç›kan çocuklara, ço¤u zaman eve

götürüp orada tamamlamalar› için birer ç›k›n dan-

tela verilir...”(2)

Bugün ise, bir kez daha sermaye ‘görünmez ip-

lerle’ evlerinde çal›flt›r›lan ve yoksulluk büyüdükçe

daha da büyüyen bir ‘ordu’yu harekete geçiriyor.

1996 verilerine göre Filipinler’de enformel sektör-

deki iflçilerin yüzde 13.7’si ev eksenli çal›fl›yor.

1990 y›llardaki verilerde ‹talya, Almanya, Hong

Kong, Japonya ve Meksika’da enformel sektör için-

de ev eksenli çal›flman›n pay› yüzde 87 ila yüzde 93

aras›nda de¤iflti¤i söyleniyor. Hindistan’da, sadece

bidi (bir tür yaprak sarmas› sigara) yap›m›nda ev

eksenli çal›flanlar›n 2 milyon 250 bin ve Hindis-

tan’da toplam 7,7 milyon kifli oldu¤u belirtiliyor.

AB ülkelerinde ise bu rakam›n 2 milyon (15 ülke-

de) oldu¤u tahmin ediliyor.

G›da, her türlü dokuma, konfeksiyon ve ayak-

kab› sanayileri, eve ifl verme sistemini uygulayan en

yayg›n sektörlerdir. Son y›llarda otomotiv ve elekt-

ronik sanayinin de evlere ifl verdi¤i görülmektedir. 

Fakat, ev eksenli çal›flma, son tahlilde üstü örtü-

lü ve istatistiklerle ölçülemez bir sektördür. Çünkü,

iflçiler da¤›n›k ve birbirinden habersiz oldu¤u için,

kay›td›fl› çal›flt›rman›n en yayg›n oldu¤u sektördür.
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Tafleron firmalar›n vergi ve si-

gorta yükümlülüklerinden

kaç›nmak için ald›klar› iflleri

gizlemesi, iflçilerin ücret nok-

tas›ndaki pazarl›k güçlerini

azaltmak ve iflçilerin sendika-

l› olmas›n› engellemek için

baflvuru yapmamas› bu sektö-

rün nesnel olarak ölçülmesini

engellemektedir. 

Birçok emperyalist tekel

yeni sömürge ülkelerde tafle-

ron flirketler kurmaktad›r.

Örne¤in, Toyota’n›n tafleron-

lar›n›n say›s› daha 1991’de 36

bine ulaflm›flt›. Kendi üretim-

lerini yapmak için kendi mar-

kalar› ad› alt›nda firma, yabanc› ortaklarla kurulan

firmalar, firmaya ifl yapan tafleron fabrikalar, bu

fabrikalara ba¤l› atölyeler ve evde çal›flanlara kadar

uzanan bir “tafleronlar zinciri” kuruluyor.  

Örne¤in; ‹talya’daki ana Benetton firmas›, üreti-

min tamam›n›  yeni sömürge ülkelerin köylerine

veya kasabalar›na  kurdu¤u 10 kiflilik atölyelere ta-

fl›yarak, üretimi parçalam›fl  durumdad›r. Benet-

ton’un ana firmas›  sadece planlama, pazarlama ve

yönetim birimlerinden olufluyor. Araflt›rma yap›ld›-

¤›nda firmaya ba¤l› çal›flan hiçbir iflçi yoktur. Ancak

çeflitli ülkelerdeki küçük atölyelerde ve evlerde mil-

yonlarca iflçi Benetton firmas›n›n mallar›n› üret-

mektedir.

“Tafleron zinciri” tekellere ne imkanlar sa¤l›yor?

Vergi, sigorta, sendika ve toplu sözleflme gibi yasal

sorumluluk ve yükümlülüklerden kurtuluyorlar.

‹flçileri ifl oldu¤u zaman çal›flt›r›p di¤er zamanlarda

çal›flt›rmayarak ücret ve sigorta vb. giderlerini azal-

t›yorlar. Bu üretim tarz›n›n da¤›n›k ve parçal› olma-

s› iflçilerin birbirlerini tan›malar›n› ve sermayeye

karfl› örgütlenmelerini engelliyor. Böylece patron,

iflçilerin sendika ve toplu sözleflme haklar›n› gasp

etmifl oluyor. Örne¤in, patronlar iflçi sa¤l›¤› ve ifl

güvenli¤i masraflar›ndan kurtuluyorlar; bu durum-

da iflçiler tafleronun belirledi¤i düflük ücrete tabi ol-

mak zorunda kal›yor. K›dem-ihbar tazminat› gibi

yükümlülüklerden azade oluyorlar. Böylelikle  hiç-

bir yükümlülük alt›na girmemifl oluyorlar. Milyon-

larca iflçi birbirinden habersiz, düflük ücretle ayn›

firma için mal üretmektedir. 

Ev eksenli çal›flma ise, tafleron iflçili¤ini bir ad›m

daha ileri götürmektedir. Ev eksenli çal›flma iflyeri-

nin ›s›tma-ayd›nlatmas›, iflçi-

nin yeme¤i, servisi gibi bir-

çok baflka masraftan da pat-

ronlar› kurtar›p, bunlar› iflçi-

nin s›rt›na y›k›yor. 

Ev eksenli çal›flmada
kad›nlar

Ev iflçili¤inin ana gücü ka-

d›nd›r. Emperyalist küresel-

leflme, ev emekçisi kad›nlar›

giderek artan oranda üreti-

min içine çekmektedir. Te-

keller kad›nlar›, ucuz iflgücü

olarak kullanmaktad›r. Ka-

d›nlar›n daha örgütsüz oldu-

¤u ülkelerde sermayenin yo-

¤unlaflmas› tesadüf de¤ildir: Güneydo¤u Asya, Orta

ve Güney Amerika. Kad›n›n toplumsal konumu, te-

kellerin sömürü politikalar›na dayanak olufltur-

makta, bu bak›mdan da yeniden üretilmektedir. 

Kapitalizmin kad›n› üretime çekmesi, kad›n›

evinden ç›kard›¤› için nesnel olarak özgürleflmesi-

nin zeminini de oluflturuyordu. Ancak emperyalist

küreselleflmenin kad›n› içine çekti¤i üretimin biçi-

mi de önemli oranda ev eksenli çal›flmaya dayan-

maktad›r. Bu bak›mdan, kad›n›n üretimde yer al-

mas›n›n nesnel özgürlefltirici yan› da büyük oranda

s›n›rlanmaktad›r. Kad›n›n iflçili¤i, fabrikada çal›flt›-

¤› durumda onu evinin kutsal efli¤inden d›flar› ç›ka-

r›r ve geleneksel konumunu sarsarken, ev içi iflçi-

likte üretim bizzat, ev köleli¤inin s›n›rlar› dahilinde

gerçekleflmektedir.

Ev-eksenli üretim, kad›nlar›n toplum içindeki

varolan anne-efl konumlar›n› sarsmad›¤›ndan; top-

lumsal bask›ya maruz kalmayaca¤›ndan dolay› ‘ter-

cih edilen’ bir çal›flma oluyor. Yoksulluk kad›n›n da

çal›flmas›n› dayatt›¤›nda, egemen erke¤in pozisyo-

nunu sarsmayacak ve kad›na özgürleflme alan› aç-

mayacak bu ‘çözüm’ devreye girmektedir!  

Birçok iflyerinde patronlar›n evli kad›nlardan

çok bekar kad›nlar› tercih etmesi özellikle çocuklu

kad›nlar›n ifl bulmas›n› engelliyor. Kad›nlar›n bir-

ço¤unun çocuklar›n› b›rakacak krefl, yuva imkanla-

r›ndan yoksun olmas› da, kad›nlar›n eve ifl almala-

r›n›n bir nedenidir. Tersinden, patronlar da bu bi-

çimde krefl, hamilelik ve do¤um izni ‘sorun’lar›n-

dan kurtulmufl olmaktad›rlar. 

Kad›n eve ifl alarak hem evine ‘ek gelir’ getiriyor,

hem de evden d›flar›ya ç›kmayarak toplumsal bas-
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k›ya maruz kalmam›fl oluyor. Bunlar›n yan› s›ra ka-

d›nlar›n belli sektörlerde ifl bulma flans› zor olabili-

yor. Çünkü; bir çok kad›n›n e¤itim düzeyi düflük,

diplomalar› yoktur, ifl deneyimleri de olmay›nca

kad›nlar y›llard›r yapt›¤› el ifllerini yapmak zorunda

kalmaktad›rlar.

Sermaye, kad›n›n toplumsal varolufl koflullar›-

n›n, geleneksel rol ve konumunun yaratt›¤› olanak-

lar› ev eksenli üretim tarz›yla ucuz iflgücü imkan›na

çeviriyor. 

Ev içi çal›flma 
milyonlar› kaps›yor

Kay›t d›fl›, sigortas›z, sosyal güvencesiz, ifl saat-

lerinin belirsiz oldu¤u çal›flma iliflkisi, özel olarak

da bunun bir biçimi olarak ev iflçili¤i, ülkemizde,

say›lar› belli olmasa bile milyonlarla ifade edilecek

bir nüfusun geçinme çabas› haline geldi. Ayn› bü-

yüme dünya ülkelerinde de görülüyor. 

Son y›llarda Türkiye’de  ev-eksenli üretime ve

kad›nlar›n bu üretime kat›l›m›na bakt›¤›m›zda, ka-

d›nlar›n say›s› az›msanmayacak kadar fazlad›r. Bu

üretimde çal›flan kad›nlar›n endüstride çal›flan ka-

d›nlar›n say›s›n› geçti¤i belirtilmektedir. Türkiye’de

kad›nlar geleneksel olarak elifli ile hep u¤rafla gel-

mifllerdir. Fakat bu u¤rafl›n para kazanma mekaniz-

mas›na dönüflmesi ise daha yeni bir fenomendir.

Tablo-1: Evde Çal›flan Say›lar› (bin kifli) 

Y›llar Erkek KADIN Toplam 

1989 22 211 233

1990 12 152 164

1991 11 169 180

1992 29 272 301

1993 29 187 216

1994 45 238 283

1995 33 183 216

1996 38 145 183

1997 42 169 212

1998 36 157 193

1999 60 215 274

2000 52 192 244

2001 25 154 178

Tablo-2: Evde Çal›flanlar›n Cinsiyetlerine

Göre Da¤›l›m› (yüzde) 

Y›llar Erkek Kad›n Toplam 

1989 9.5 90.5 100

1990 7.2 92.8 100

1991 6.2 93.8 100

1992 9.5 90.5 100

1993 13.4 86.6 100

1994 15.8 84.2 100

1995 15.3 84.7 100

1996 21.0 79.0 100

1997 20.0 80.0 100

1998 18.7 81.3 100

1999 21.7 78.3 100

2000 21.1 78.9 100

2001 13.8 86.2 100

Kaynak: D‹E, Hanehalk› ‹flgücü Anketleri; Ev-

eksenli Çal›flan Kad›nlar Çal›flma Grubu.

Bu istatistik veriye bakt›¤›m›zda eve ifl alan iflçi-

lerin yüzde 80-90’n›n kad›n oldu¤u görülmektedir.

Ama bu verilerin say›lar›n›n daha fazla oldu¤u söy-

lenmektedir. Bir çok tafleron firman›n bildirimde

bulunmamas›ndan dolay› firmas›nda ne kadar iflçi

çal›flt›rd›¤› bilinmemektedir.  Bir di¤er nedeni de

kad›nlar›n ev eksenli çal›flmada yer almalar›na ra¤-

men kendilerini “iflsiz” ya da “ ev kad›n›” olarak ta-

n›mlamalar›ndan gelmektedir. 

Yoksullu¤un her geçen gün artmas›, bu üretime

kat›lan kad›nlar›n say›s›ndaki  art›fl› gösteriyor.

Yoksulluk art›kça kad›n eme¤inin sömürüsü bu

alanda katlan›yor. Bu çal›flma alan› aileler için ya-

flamsal bir araç haline dönüflmüfltür günümüz Tür-

kiye’sinde. 

Bu sektörün iflçileri ço¤unlukla, emekçi mahal-

lelerinde yaflayan ve genelde yafllar› 30’u aflan ka-

d›nlard›r. Evlenmeden önce atölyelerde çal›flan bir-

çok kad›n toplumsal kad›nl›k görevlerini tam yeri-

ne getirebilmek için  evlendikten ve çocuk sahibi

olduktan sonra evde üretim yapan parça bafl› iflçile-

re dönüflmektedirler. 

Kad›nlar›n kazand›klar› ücretler genellikle ‘pa-

zar paras›’ ya da ‘mutfak harçl›¤›’ gibi terimlerle ta-

n›mlanmaktad›r. Bir çok kapitalist “evde bofl oturan

kad›na ifl imkan› sundu¤unu” söyleyerek kad›nlar›n

onlara minnet duymas› gerekti¤ini belirtmektedir. 

Eve ifl alan kad›nlar sosyal güvenceden yoksun-

dur. Çok düflük ücretlerle parça bafl›na ücret al-

maktalar. Örne¤in, dü¤üm hesab›, metre, yumak

say›s›, tepsi say›s› gibi parça bafl›na iflleri hesaplan-

maktad›r. Ücretlerin ne kadar olaca¤›na tafleron flir-

ketler karar vermektedir. Parça bafl› çal›flt›klar› için

çal›flma saatleri belli de¤ildir. ‹fl teslim dönemlerin-

de günde 18 saat çal›flan kad›nlar bulunmaktad›r.

Bir günlük emeklerinin karfl›l›¤› genellikle 3-5 mil-

yon aras›nda de¤iflmektedir. Ücretin düflüklü¤ü,
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al›nan ifl miktar›n›n fazlal›¤› ve sipariflin teslim edil-

mesinin bask›s›ndan dolay› evdeki herkes parça ba-

fl› iflte çal›flmak zorundad›r. Bu ifllere yard›m eden-

lerin ço¤u da k›z çocuklar›d›r.

Üretimin organize edilmesinde genelde ifl ka-

d›nlara belli arac›lar kullan›larak da¤›t›l›r. ‹fli ge-

nellikle arac›dan ald›klar› için kime ifl yapt›kla-

r›ndan ço¤unlukla haberleri olmamaktad›r. Ka-

d›nlar›n genel olarak ürünün as›l gitti¤i yer ile il-

gili çok s›n›rl› bilgiye sahip olmas›d›r. Esnek üre-

timin son halkalar›d›r, ev iflçileri. Tafleron firma-

larda bu ifli kad›nlar›n çok yapmas›ndan dolay›

arac›lar› daha çok mahalledeki kad›nlara yapt›r-

maktalar. Ya da evde bu iflleri yapan kad›n za-

manla mahallesindeki kad›nlara arac› olmaya, si-

parifl getirmeye bafllamaktad›r. Zamanla bu ka-

d›nlar çevrelerindeki akrabalar›n›, komflular›n›

kolayca bu üretimin içine sokarlar. Türkiye’de

özellikle konfeksiyon sektöründe, üretimin gö-

rülmeyen halkalar›ndan birini olufltururlar. 

Direniflin merkezi semtler olabilir

Eve ifl alanlar genelde ald›klar›

iflin piyasa fiyat›n› bilmezler. Bu

nedenle arac›yla pazarl›k ya-

parken arac›n›n teklifleri

üzerinden pazarl›k yapar-

lar. Evlerde çal›fl›ld›¤›n-

dan dolay› elektrik, su,

ayd›nlatma gibi masraf-

lar da iflçiye yüklenir.

Kad›nlar›n ço¤u düflük

ücret almalar›na ya da

ücretlerinin ödenme-

mesine tepkisini tafle-

rona yöneltmektedir. 

Tafleron flirketler

yüzünden uluslararas› veya yerli tekeller iflçiyle bir

iliflkiye geçmiyor. Ev eksenli üretim da¤›n›k, örgüt-

süz bir çal›flma oldu¤undan dolay› direnifllerin,

grevlerin önü de kesilmifl olmaktad›r. Bu üretimde

çal›flan iflçilerin ço¤u sermaye-emek aras›ndaki çe-

liflkisini mahallesindeki arac›ya karfl› yap›yor ve ey-

lemin s›n›rlar› darlafl›yor.

Hem dünyada hem de Türkiye‘de her geçen gün

sayas› milyonlar› bulan eve ifl alanlar›n en zay›f

noktalar› da¤›n›k ve örgütsüz olmalar›d›r. Bunun

en önemli nedeni burada çal›flanlar›n ço¤unun ka-

d›n olmas›d›r.

Ev eksenli çal›flmada örgütlenme deneyimlerini

inceledi¤imizde en bilinen örnek, Hindistan’da ku-

rulan SEWA’d›r. SEWA, 1971 y›l›nda eve ifl alan

kad›nlar›n ifl koflullar›n› iyilefltirmek, onlar› örgüt-

lemek için kurulmufl bir kad›n sendikas›d›r. Bu ör-

gütlenme tarzlar› baflka bir yaz›n›n konusu oldu¤u

için geçiyoruz.

Kad›nlar›n politikayla iliflki kurmas›n› engelle-

yen, sürekli birbiriyle rekabet etmesini sa¤layan,

da¤›n›k ve örgütsüz olan bu kad›nlar› örgütlemek

için ev eksenli çal›flma tarz›nda kad›nlar›n aralar›n-

da birlik ve dayan›flma sa¤lamas›  gerekmektedir.

Eve ifl alan kad›nlar› örgütlemedeki en büyük zay›f-

l›¤›m›z, evlerin içine yal›t›lm›fl olmalar› ve toplu

halde bu ifli yapmamalar›d›r. 

Son y›llarda bu iflte çal›flan kad›nlar›n durumu-

nu inceledi¤imizde kad›nlar aras›nda mahallelilik

güçlü bir duygudur. Ald›klar› ücretlerin düflüklü-

¤ünü veya paras›n›n ödenmemesini komflusuyla

tart›fl›r genelde kad›nlar. Kad›nlar art›k üc-

retleri ödenmedi¤inde ya mal› teslim et-

miyorlar ya da mal› baflkas›na vermeyi

tercih ederek kendi kendine bir direnifle

geçiyorlar. Kad›n-

lar kendili¤in-

den bir bilinçle

harekete geçi-

yorlar. Ama

yapt›klar› parçal› ifl

gibi e¤er ücretlerine

zam yap›lm›flsa ya da

paralar› ödenmiflse he-

men eylemden vazgeçiyor-

lar. Eve ifl alan kad›nla-

r›n sendikalarda ve

kooperatiflerde ör-

gütlenmeleri için en

can al›c› sorun ve talepleri üze-

rinden propaganda ve ajitasyon çal›flmalar› yürüt-

meliyiz. Bu ise her emekçi mahallesinde somut bir

planlama yaparak ifle bafllamay› gerektirir. Eve ifl

alan hanelerin ve kad›nlar›n, bunlar›n say›lar›n›n

saptanmas›, alan taramas› yap›lmas›, hangi koflul-

larda çal›flt›klar›, nas›l sömürüldükleri gibi çok so-

mut bilgiler edinilerek ifle bafllan›lmal›d›r. Alan›

analiz ederek sentezlemek yolunu izlemeliyiz. Bu

yolla kimlerin hangi emekçi kad›nlar›n bir araya ge-

tirilece¤i, kimlerin hangi ana firmaya çal›flt›¤› gibi

olgular belirlenmelidir. 

Eve ifl alan kad›nlar› bir araya getirerek, genifl

kitle toplant›lar› örgütlemeli, sorunlar›n› ortaya
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koymalar›n› sa¤layarak çözümü de birlikte üret-

meli ve göstermeliyiz. Eve ifl alan kad›nlar yan ya-

na geldi¤inde, üretimin bireysellefltirilmesi gibi

görünen olgunun asl›nda üretimi nas›l toplumsal-

laflt›rd›¤›, yüzbinlerce kad›n›n kaderini nas›l bir-

birine ba¤lad›¤› da aç›kça görülecektir. Evinde

yal›t›lm›fl kad›n iflçi, asl›nda büyük bir üretim

çark›n›n parças› oldu¤unu görecektir.

Öncelikle örgütlenecek kitle toplant›larda eve ifl

alan kad›n emekçilerin kendi aralar›nda sendikalafl-

ma, kooperatif kurma giriflim komiteleri, komis-

yonlar› kurmalar›n› sa¤lamal›y›z. Her sokakta ve

mahallede bunlar aras›nda nas›l bir iletiflim a¤› ku-

rulaca¤›n› somut duruma göre belirlemeliyiz. ‹flçi

Birli¤i eve ifl alan emekçi kad›nlar›n bir araya gele-

bilece¤i, di¤er sektörlerdeki iflçi arkadafllar›yla kay-

naflaca¤›, ortak bir irade ve eylem birli¤ini flekillen-

direce¤i bir örgütsel araca neden dönüfltürülmesin?

Eve ifl alan emekçi kad›nlara en yak›c› talepleri üze-

rinden gidece¤imize göre flu talepleri ileri sürebili-

riz:

Herkese sigortal› çal›flma hakk›, parça bafl›

de¤il düzenli ayl›k ücret, insanca yaflanabilir bir

ücret, ücretli do¤um izni ve paras›z krefl hakk›,

paras›z sa¤l›k hakk›, belli bir mahallede oturan

kad›nlara toplu pazarl›k ve sendika hakk›, tafle-

ron çal›flmaya son verilsin, hafta 35 saat çal›flma

ve 7 saatlik iflgünü, ayd›nlatma-›s›nma ve yiye-

cek masraflar›n›n patronlar taraf›ndan karfl›lan-

mas›. ■
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Bir ‹mparatorluk ‹deologu: 
Samuel P. Huntington

Medeniyetler çat›flmas› kavram›n›n kullan›ma

girdi¤i her yerde, onun ad›na rastlamak mümkün-

dür. Çünkü, medeniyetler çat›flmas› teorisinin ente-

lektüel patenti ona aittir. O bir imparatorluk ide-

olo¤udur ve “tüm dünya” onun tan›maktad›r: Sa-

muel  P. Huntington. 

Medeniyetler çat›flmas› teziyle dünyada ün salan

Huntington, May›s (2005) ay›n›n son haftas›nda

Türkiye’ye geldi. 2004 bafl›nda ABD’de yay›mlanan

ve ayn› y›l›n sonunda Türkçe’ye çevrilen son kitab›

“Biz Kimiz? Amerika’n›n Ulusal Kimlik Aray›fl›”n›n

tan›t›m› için Akbank taraf›ndan Türkiye’ye davet

edilmiflti. Huntington, ‹stanbul Swishotel’in Zurich

Salonu’nda Türk yöneticileri elitine, patronlara,

akademik ve siyasi entelijensiyan›n krema tabakas›-

na arz-› endam etti; hayranlar›yla bulufltu.

Halen ABD’nin en prestijli üniversitelerinden

(ilk üç s›ralamas›nda yer alan) Harvard’da Uluslara-

ras› ve Bölgesel Araflt›rmalar Akademisi baflkanl›¤›

yapan Prof. Huntington, kabesi ABD olan Türk yö-

netici elitine, bilhassa akademya, medya ve Ameri-

ka sever siyasi camiaya seslendi. Türk elitler oligar-

flisinin büyük bölümünün kat›ld›¤› bu toplant›da

Huntington, medeniyetler çat›flmas› tarihinin gün-

cellenmifl bir sunumunu yapt›. 11 Eylül sonras›nda

dünya tablosu gerçekleri ve ABD’nin ç›karlar›n›

merkezden alan görüfl aç›s›ndan medeniyetler çat›fl-

mas› tezini bir kez daha dillendiren imparatorlu¤un

ideolo¤u, Türk egemenlerine/elitlerine somut ve fla-

fl›rt›c› önerilerde bulunmay› da ihmal etmedi.

Huntington, iflbirlikçi Türk egemenlerine “Yü-

zünüzü AB’ye de¤il Ortado¤u’ya dönün” diyor ve

BOP projeksiyonunun adresini veriyordu. ABD’nin

imparatorluk vizyonu ve serüveninde Türkiye’ye

böyle bir rol biçiyor, iflbirlikçi Türk rejimini mede-

niyetler çat›flmas›nda aç›k taraf belirlemeye, BOP

projesine aktif olarak kat›lmaya ça¤›r›yordu.

Huntington yazd›klar›yla, fikirleriyle ve yapt›k-

lar›yla uluslararas› siyasetin/iliflkilerin gidiflat›n› ve
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durumunu etkileyen, yön veren “önemli” ve “a¤›r”

adamlardan biridir. Dünya egemenleri onun sözle-

rini dinliyor, fikirlerini önemsiyor, benimsiyor ve

k›lavuz al›yor. “Sözü para” eden muktedir adamlar-

dan biri o. Hindistanl› düflünür ve edebiyat elefltir-

meni Aijaz Ahwed’›n deyiflle o, “1960’lardan beri

Amerikan emperyalist politikas›n› flekillendiren ve

meflrulaflt›ran adamd›r.” Noam Chomsky, daha

1960’larda Huntington’u, Amerikan d›fl politikas›n›

kuran adam olarak tarif etmifltir.

1970’li y›llarda ABD baflkanlar›n›n siyasi dan›fl-

manl›¤›n› yapm›fl, ABD d›fl siyasetinin flekillenme-

sinde önemli katk›lar› olan “ak›l hocalar›”ndan ve

entelektüel ideolojik direktörlerdendir. ‘70’li y›llar-

da siyasi etkinli¤inin ve popülerli¤inin doru¤una

ç›kan Huntington, 90’l› y›llar ve günümüzde de ha-

la ABD’nin gözde ideologlar›ndan biri olmaya de-

vam ediyor. Brezezinski, Huntington, R. Kaplan vb.

‘eski kuflak ideologlar’, o¤ul Bush yönetimiyle muk-

tedir olan neo-con faflist ideologlar›n gölgesinde

kalsalar da, önemlerini koruyorlar. Bu “kudretli

ideologlar”, bugün de dünya çap›nda ilgiye mahzar

önemli çal›flmalara imza at›yorlar.

SSCB ve Do¤u Bloku’nun çözülüflünün akabin-

de ABD’nin önde gelen ideologlar›/stratejistleri

dünyay› ABD’nin emperyal ç›karlar› do¤rultusunda

yeniden kurgulamaya girifltiler. ‘Yeni dünya düzeni’

tasar›mlar› gelifltirdiler. Dünyay› ABD’nin suretinde

yeniden yaratmak isteyen emperyalist ideolog-

lar/stratejistler, “Nas›l bir dünya, nas›l bir ABD?” so-

rusuna çok say›da ve kapsaml› cevaplar/tezler üret-

tiler. ‘90’l› ve 2000’li y›llarda Brezezinski, Hunting-

ton, Fukuyama, R. Kaplan ve neo-con ideologlar

flürekas›, dünya düzeni ve ABD’nin “küresel vizyo-

nu” konusunda yazd›klar›yla en öne ç›kan ve

ABD’nin küresel yol haritas›n› çizen teorisyen-

ler/stratejistler oldular.

Son on befl y›ll›k dönemde ABD’nin küresel im-

paratorluk vizyonu konusunda muhafazakarlar,

neo-conlar, liberaller ve sol-demokratlar aras›nda

tam bir ideolojik yar›fl ve kap›flma sürmektedir.

Brezezinski’den Huntington’a, Fukuyama’dan Bill

Kristol’e, Thomas Freidman’dan Alan Makovsky’ye

vb. tüm ABD’li ideologlar›n/stratejistlerin vs. ente-

lektüellerin ana tart›flma konusu, ABD’nin 21. yüz-

y›l bekas›d›r ve bu alanda genifl bir imparatorluk

külliyat› oluflmufltur.

‹mparatorluk ideologlar›n›n ortak bir “Ameri-

kan ruhu” ve “Amerikan rüyas›” var. Onlar›n yeni

“Amerikan rüyas›”, ABD’nin dünya imparatorlu-

¤udur. Onlar bu yeni “Amerikan rüyas›” ve impa-

ratorluk fluuru için canla baflla çal›fl›yorlar. Küre-

sel ABD imparatorlu¤unun “rüya tabirleri” yap›l›-

yor; “imparatorluk düflleri” ve manifestolar› pefl

pefle yaz›l›yordu. Brezezinski, Büyük Satranç

Tahtas›’yla imparatorlu¤un stratejisini, askeri ve

siyasi egemenlik araçlar›n› ve sistemini senaryo-

laflt›r›yor ve baflrol oyuncusunu dünya sahnesine

davet ediyordu. Fukuyama, tarihin sonuyla ulus-

lararas› iliflkilere ve siyasete liberal demokrasi-

nin(!) ve onun önderi ABD’nin tart›flmas›z üstün-

lü¤ünün yön verece¤ini; neoliberal kapitalizmin

ebedili¤ini ve bunun mutlak güvencesi ABD’nin

vazgeçilmez liderli¤ini vaaz ediyordu. Hunting-

ton, Medeniyetler Çat›flmas›’yla imparatorlu¤un

(küresel) siyasal ideolojisini, yeni emperyal ›rkç›-

l›¤› manifestolaflt›r›yordu. ‹mparatorlu¤un “rüya

tabirleri” ve “ütopyalar›” birbirini tamaml›yor,

postmodernizmin “büyük anlat›lar”a reddiye mo-

das›na inat, yeni Amerikan rüyas›n› “büyük/ev-

rensel anlat›” haline getiriyor ve savunuyordu.

‹mparatorluk ‹deolojisinin 
D›fl Yüzü: Medeniyetler  Çat›flmas› ve

Yeni Emperyal Irkç›l›k

1993’te yay›mlanan Medeniyetler Çat›flmas› ve

Yeni Dünya Düzeni adl› çal›flmas›yla Huntington,

uluslararas› düzenin ve dünyan›n tarihinin Medeni-

yetler Çat›flmas›yla ilerleyece¤ini yön ve flekil kaza-

naca¤›n› ileri sürüyordu. Huntington da Fukuyama

kadar “tarihin sonu”na iman ediyor ve “s›n›f sava-

fl›mlar› tarihinin bitti¤ine” inan›yordu. Onlara göre

“yeni bir tarih” bafll›yordu. Huntington, 21. yüzy›l-

da tarihin itici gücü ve karakterini medeniyetler

aras› çat›flman›n belirleyece¤ini savl›yordu. Dünya-

n›n yeni tarihine damgas›n› vuracak belli bafll› uy-

garl›klar›n saptamas›n› ve tasnifini yap›yor, mede-

niyetleri kendi teorisinde tart›yor; de¤er ve ölçü bi-

çiyor; Bat› medeniyetini en üstün, ileri ve insanl›¤›n

en yararl› medeniyeti ilan ediyordu. Bat› ve ABD

medeniyetinin üstünlü¤ü üzerine insanl›¤›n gelece-

¤ini kurguluyordu. 

Medeniyetler Çat›flmas›, ABD’nin küresel impa-

ratorluk amaçlar›n› tasar›mlaflt›r›yor ve realize edil-

mesinin ideolojik/teorik argümanlar›n› üretiyordu.

Medeniyetler Çat›flmas›’n›n ‘kapsama alan›’ ya da

mekan› tüm yerküreydi. Bu siyasal teoriye göre en

ileri ve üstün medeniyeti, ABD ve Bat› emperyaliz-

mi temsil ediyordu. Tüm dünyan›n Bat› medeniye-

ti ve ABD’de cisimleflen de¤erlerle dönüflüme u¤ra-
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t›lmas›, dünyan›n Amerikan-

laflt›r›lmas› gerekli, iyi ve in-

sanl›k için en hay›rl›s›yd›.

ABD’de cisimleflen medeniye-

ti dünyaya yaymak ve ege-

men k›lmak gerekiyordu.

Medeniyetler Çat›flmas›,

ABD milliyetçili¤inin ve müs-

takbel imparatorlu¤un siyasal

ideoloji yüzünü oluflturuyor-

du. Ayn› zamanda ABD’nin

yeni emperyal ›rkç›l›k ideolo-

jisi anlam›/formu tafl›yordu.

Bu ideoloji ABD’nin d›fl›na

tüm dünyaya sesleniyor;

ABD’nin küresel imparator-

luk prati¤ini hakl›laflt›rmaya,

meflrulaflt›rmaya girifliyordu.

Medeniyetler Çat›flmas› ABD’nin 21. yüzy›l vizyo-

nunda yeni emperyal ›rkç›l›¤›n ilk manifestosuydu

ve imparatorluk prati¤inde küresel siyasal ideoloji

ifllevini üstleniyordu. Huntington’un Medeniyetler

Çat›flmas› manifestosuyla kurdu¤u ideolojik ze-

min/temel ve çerçeve, neo-con ideologlar taraf›n-

dan daha ileri götürülüyor, bu teorinin ayak iflleri-

ne bakan neo-conlar yeni Amerikan yüzy›l› proje-

siyle imparatorlu¤un faflist ideoloji ve program›n›

tesis ediyor; Medeniyetler Çat›flmas›’n› Bush Dokt-

rini içinde rafinelefltiriyordu.

Amerika’y› da Vururlar!
(Sam Amca’y› vurdular, yere 

düfltü flapkas›)

11 Eylül’de ABD’nin “yüzy›l›n bask›n›”yla vurul-

mas›, imparatorluk rüyas› ve serüvenin öyle kolay

olmayaca¤›n› gösteriyordu. ‹mparatorlu¤un yolu

dümdüz de¤ildi. 11 Eylül, ABD için bir dönemeç

oldu. ‘Art›k hiçbir fley eskisi gibi olmayacak’t›. Çün-

kü tarih, bir imparatorluklar mezarl›¤›yd›.

ABD’li ideolog ve stratejistler, derhal durumdan

vazife ç›kar›yordu. ‹mparatorlu¤un önünü açmak

ve ilerleyiflini sürdürmesi için yeni “ak›l ve fikir-

ler”öneriliyordu. ABD’nin teorisyenleri yeni teoriler

üretiyor ve imparatorlu¤un yard›m›na kofluyordu.

Fukuyama, “Devletin ‹nflas›” adl› son kitab›yla im-

paratorlu¤un ve dünya düzeninin devlet sorunsal›-

n› çözmeye girifliyor, neoliberalizmin küresel ak›l

hocal›¤›n› sürdürüyor. Huntington ise “Biz Kimiz?”

adl› ikinci manifestosuyla yeni emperyal ›rkç›l›¤›n

izini sürüyor, Amerikan milliyetçili¤ini canland›r-

maya ve güçlendirmeye çal›-

fl›yor. Medeniyetler Çat›flmas›

kitab›yla dünya üzerinde em-

peryal prati¤i kurgulayan

Huntington, Biz Kimiz’le de

imparatorlu¤un/ABD’nin ‘me-

deniyetler çat›flmas›n›’ teori-

lefltiriyor.

Amerikan 
Milliyetçili¤inin Yeni 

Manifestosu 

“Biz Kimiz?” sorusu, bir

kimlik sorusudur. Ulusallafl-

ma ve ulusal kurtulufl müca-

delelerinin ilk sorusudur. Bu

soru; ulus inflas›n›, ulusal bi-

linç ve ulusal kurtuluflçu dev-

rim yang›nlar›n› tutuflturan ilk k›v›lc›m gibidir. Biz

Kimiz? sorusuyla bir ulus tahayyül edilir, ulus kim-

lik tan›mlan›r, ulus devlet kurgulan›r ve yarat›l›r.

Bütün uluslaflma süreçlerinin bafllang›c›nda istisna-

s›z ilk ve temel  soru budur.

Ulusal kurtulufl ve ulusal dava zafere ulaflt›ktan

sonra da ‘Biz Kimiz?’ sorusu gereksizleflmiyor. Bila-

kis bu soru milliyetçi kimli¤in anahtar sorusu, mil-

liyetçi veya yurtsever içerikteki kolektif kimlik ta-

n›mlamalar›n›n kendini aç›klama sorusu olmaya

devam ediyor. T›pk› Huntington’un yapt›¤› gibi:

ABD’nin naml› ideolo¤u profesör, “Biz Kimiz?” so-

rusu soruyor ve bu soruya, 366 sayfal›k metinle ce-

vap veriyor.

Samuel P. Huntington, yazd›¤› son kitapta

ABD’lilere, 21. yüzy›lda  biz  kimiz sorusu soruyor,

sordurtuyor ve onlar ad›na üretti¤i milliyetçi kimli-

¤i, ‘biricik ve müstesna’ Amerikan ulusuna arma¤an

ediyor. Huntington’un son kitab›n› medeniyetler

çat›flmas›n›n bir devam› ve ABD –imparatorluk–

içindeki veçhesi olarak okuyabiliriz. Dolay›s›yla ‘Biz

Kimiz?’ kitab›, yeni emperyal ›rkç›l›¤›n iç yüzü-

dür/astar›d›r ve Amerikan milliyetçili¤inin yeni ma-

nifestosudur.

Yazar, kitab›n›n önsözünde neden böyle bir ça-

l›flmaya ihtiyaç duydu¤unu ve amac›n› aç›kl›yor.

Özetlemek gerekirse; Huntington Amerika’n›n bir

ulusal kimlik krizi yaflad›¤›n›; Amerikan kimli¤inde

son 40 y›lda büyük bir erozyon oldu¤unu, kimli¤in

parçaland›¤›n›, 11 Eylül sald›r›s›n›n Amerika’n›n

kimlik sorununu/krizini aç›¤a ç›kard›¤›n› tespit

ediyor, düflünüyor. 11 Eylül bask›n› ayn› zamanda
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Amerikan milliyetçili¤ini titretip kendine getirmifl;

sald›r›n›n sars›c› flokuyla Amerikal›lar “asl›na ve

özüne” dönmüfl, Amerikan milliyetçili¤i “büyük

uyan›fl” yaflam›fl ve kabaran bir milliyetçi dalga ya-

ratm›flt›r. 

Bay Huntington, böylesi bir milliyetçi uyan›fl ve

dalgan›n geleneksel Amerikan milliyetçi- muhafa-

zakar de¤er ve kimlikle yeniden formatlanmas›n›;

11 Eylül sonras› kabaran milliyetçi ›rkç› hareketin

kal›c›laflt›r›lmas›n›; yeniden kal›ba dökülerek kim-

liklefltirilmesini ABD’nin güncel ve stratejik ihtiyac›

görüyor. ‹mparatorlu¤un has ve yurtsever ideolo¤u

tam da bu ihtiyac› realize etmeye girifliyor. Ameri-

ka’n›n kimlik krizini çözmek istiyor. Huntington

hazretleri, konjonktürün ve reel politi¤in sundu¤u

olanak ve f›rsatlar› kaç›rm›yor. Milliyetçi-›rkç› dal-

gan›n üstüne atl›yor ve ona bir nitelik/biçim ver-

mek istiyor. 21. yüzy›l Amerikan milliyetçili¤ine

mührünü vurmay› amaçl›yor.  

Kitab›n önsözünde; “Bu kitap, benim yurtsever

ve akademisyen kimliklerimle biçimlendi... Ancak

okuyucuyu bir konuda uyarmak isterim; seçti¤im

kan›tlar ve onlar› sunufl biçimim, yurtseverli¤im

nedeniyle Amerika’n›n geçmifline ve olas› gelece¤i-

ne yönelik de¤er ve anlam aray›fl›mdan etkilenmifl

olabilir” (1) diyor ve metnin yöntemini de aç›k se-

çik ilan ediyor. Bilimsel bir amaç ve kayg› için de-

¤il, ABD’ye gerekli milliyetçi ideolojik kimlik ve ih-

tiyaçlar için yazd›¤›n› söylüyor ve basbaya¤› ideolo-

jik bir çal›flma yapt›¤›n› duyuruyor.

Muhafazakar-milliyetçi gelenekten gelen Hun-

tington, “Amerika’n›n ulusal kimlik aray›fl›n›” ken-

di arzu ve meflrebine uygun kuruyor, tarif ediyor.

Amerika’n›n “geçmiflini ve gelece¤ini” kendi yurtse-

ver (!) kimli¤inin anlam ve de¤er prizmalar›ndan

yans›t›yor. “Yurtsever” Huntington, “sevdi¤i ve iste-

di¤i Amerika’y›” flöyle betimliyor: “‹nanc›m o ki,

Amerika’n›n en büyük baflar›lar›ndan biri, belki de

en büyü¤ü, tarihsel çerçevede kimli¤inin merkezin-

de yer alm›fl olan ›rksal ve etnik ö¤eleri önemli öl-

çüde elemesi ve ›rk-etnik köken aç›s›nda çeflitlili¤e

sahip bireylerin kendi de¤erlerine göre kabul edil-

di¤i bir toplum haline gelmesidir. Bu baflar›n›n ger-

çekleflmesinin nedeni bence sonraki kuflaklar›n

Anglo Protestan kültür ve kurucu göçmenlerin

‘Amerikan ruhu’ yaklafl›m›na ba¤l›l›klar›d›r. E¤er

bu ba¤l›l›k sürerse, Amerika’n›n beyaz Anglo-Sak-

son Protestan kurucular›n›n torunlar› küçük ve et-

kisiz bir az›nl›¤a dönüfltükten uzun bir zaman son-

ra bile Amerika, hala Amerika olmay› sürdürecek.

Bu, benim tan›d›¤›m ve sevdi¤im Amerika. Ayn› za-

manda bu sayfalarda yer alan kan›tlar›n da göster-

di¤i gibi, Amerikal›lar›n büyük ço¤unlu¤unun sev-

di¤i ve istedi¤i Amerika.”(2)

Huntington’un meram›n› ve tutkulu amac›n› an-

l›yoruz. O, “sevdi¤i ve istedi¤i Amerika” için yaz›-

yor. Hal böyle olunca, ‘Biz Kimiz?’ manifestosu

“yurtsever” Huntington’un inanc›n›, iste¤ini ve

amac›n› do¤rulayacak, kan›tlayacak “bilimsellik” ve

“yurtseverlikle” yaz›l›yor. Bilimsel kan›tlar›n sunu-

luflu dahil tüm veriler, fikirler milliyetçi görüfl aç›-

s›yla ve duyguyla kuruluyor, biçimlendiriliyor.

Huntington; olan›, gerçe¤i de¤il, olmas› gerekeni,

istedi¤ini gösteriyor. Amerikal›lar› arzulad›¤› WASP

(Beyaz-Anglosakson-Protestan) kal›b›na yeniden

dökmek istiyor ve bunun için tüm entelektüel ma-

haretini ve enerjisini bahflediyor. O ne yap›yorsa,

sevdi¤i için yap›yor! Onun sevdi¤i ve istedi¤iyse

Amerikan WASP kimli¤idir.

11 Eylül ve Amerika’n›n 
Kimlik Krizi

Biz Kimiz? kitab›, Kimlik Sorunlar›, Amerikan

Kimli¤i, Amerikan Kimli¤inin Karfl› Karfl›ya Kald›¤›

Meydan Okumalar ve Amerikan Kimli¤ini Canlan-

d›rmak bafll›kl› dört ana k›s›mdan olufluyor. Her

ana bölümde onlarca alt bölüm ve bafll›k yer al›yor. 

Bu bölüm ve bafll›klar alt›nda, Amerika’n›n tüm

“kimlik seceresi” ortaya seriliyor. Amerikan kimli¤i

tüm boyut ve bileflenleriyle tart›fl›l›yor, inceleniyor.

Ulusal kimlik krizinden Amerika’n›n kimlik bile-

flenlerine, asimilasyondan göçe, ›rk ayr›mc›l›¤›ndan

çok kültürlülü¤e, din ve H›ristiyanl›ktan öz kültüre

vb. vs, tüm toplum ve kimlik yap›s› irdeleniyor,

sorgulan›yor ve yeniden kuruluyor. 

Kimlik sorunlar› bafll›kl› birinci ana bölümde

Amerika’n›n ulusal kimlik krizi/sorunu ele al›n›yor

ve iflleniyor. “Biz Amerikal›lar” tan›m›, ulusal kim-
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li¤e iliflkin özlü bir sorunla karfl› karfl›ya; “Biz” öz-

nesinde yans›yor bu sorun. “Biz” tek bir halk m›y›z,

yoksa birkaç halk m›? E¤er “biz” bir halksak, bizi

biz olmayan “ötekiler”den ay›ran nedir? Irk, din, et-

nik köken, de¤erler, kültür, politika?  Ya da baflka

ne olabilir? ABD kimilerinin öne sürdü¤ü gibi tüm

insanl›¤›n ortak de¤erlerine dayal› ve temelde tüm

halklar› kucaklayan “evrensel bir ulus” mu? Ya da

biz kimli¤imizi Avrupal› miras›m›zla, Avrupal› ku-

rumlar›m›zla tan›mlayan Bat›l› bir ulus muyuz?

Yoksa tarihimiz boyunca “Amerika’n›n ayr›cal›¤›

görüflünü destekleyenler taraf›ndan ileri sürüldü¤ü

gibi, kendimize özgü uygarl›¤›m›zla benzersiz mi-

yiz? Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi ve di¤er kurulufl belgele-

rimizden oluflan sosyal bir anlaflman›n s›n›rlar› için-

deki kimli¤imizle sadece politik bir ortakl›k m›y›z?

Söz konusu olan çok  kültürlülük mü, iki kültürlü-

lük mü, yoksa tek kültürlülük mü? Bir mozaik mi,

yoksa bir ergime potas› m›? Ulus olarak etnik, din-

sel ya da ›rksal alt kimliklerimizin ötesine geçen an-

laml› bir kimli¤e sahip miyiz? 11 Eylül sonras› dö-

nemde Amerikal›lar›n karfl› karfl›ya kald›¤› sorular

bunlar.”(3)

Huntington, Amerikan kimli¤ini belirleyen tüm

konularda temel sorular soruyor ve 11 Eylül sald›-

r›s›yla aç›¤a ç›kt›¤›n› ileri sürdü¤ü Amerika’n›n

“kimlik sorunu”nun somut kapsam›n› çiziyor. Aç›k

ki sorunun böyle konuluflu, dosdo¤ru emperyal

ulus kimli¤inin yeniden yap›land›r›lmas› veya tah-

kim edilmesi anlam›na geliyor. 

Huntington, kimlik krizinin bafllang›c› olarak

‘60’l› y›llar› kerteriz al›yor. Kriz ve kimlik bozulma-

s› bu dönemde bafll›yor. Kriz ö¤eleri birikiyor ve ol-

gunlafl›yor. Yazara göre Amerikan kimli¤i bu tarih-

ten bafllayarak esasl› bir biçimde çözülüyor, gerili-

yor. 40 y›ll›k tarih boyunca Amerikan kimli¤i sü-

rekli erozyona u¤ruyor, bileflenlere ve alt kimlikle-

re do¤ru paralize oluyor. ABD’nin ergime potas› gi-

derek ifllevsizlefliyor, verimsizlefliyor. ‘Vanilyal› ‹de-

oloji’/WASP kimli¤i yerine çok kültürlülük ve libe-

ral politik ulusçuluk güç kazan›yor. Baflka bir de-

yiflle erime potas› “mermer Amerika” de¤il, “moza-

ik Amerika” üretmeye bafll›yor. Amerika’n›n resmi

ideolojisinin ve milliyetçi kimli¤inin genleri mutas-

yona u¤ruyor, Amerikan kimli¤inin ‘kök hücre’le-

rinde dejenerasyon yaflan›yor. Çok kültürlülük,

“Amerikan ruhu”nu ve bu ruha özünü veren kültü-

rel kimli¤i bir kurt gibi kemiriyor. Ve son tahlilde

Amerika “beyaz ruhunu”, özünü yitiriyor ve ulusal

kimlik krizi/sorunu patlak veriyor. Ama 11 Eylül

sald›r›s› “gaflet ve dalalet içindeki Amerikal›lar›

uyand›r›yor.”

Bilindi¤i gibi ‘60’l›, ‘70’li y›llar ABD için dünya-

n›n en eski kurumsal ›rkç›l›¤›n›n, ABD aparthe-

id’›n›n çözülüfl y›llar›d›r. Bu dönem, ABD’nin ken-

di içine yenildi¤i bir tarihsel  kesiti ifade ediyor. Bu

dönemde Amerika ezilenleri aya¤a kalk›yor; ilerici-

devrimci siyah halk hareketi öncülü¤ünde ›rk ay-

r›mc›l›¤›na tarihteki en sars›c› y›k›c› ve büyük dar-

belerinden birini vuruyordu. Bu geliflme, WASP

ideolojisinin çözülmesini sa¤l›yor; Amerika kimli-

¤inde siyahlara ve “öteki Amerika”ya anlaml› bir yer

aç›yordu. 

Latin Amerika’ya ABD taraf›ndan dayat›lan ya¤-

man›n sonucunda ABD’ye göç eden milyonlarca La-

tin Amerikal›, ‹spanyolca’y› ABD nüfusunun yar›s›

taraf›ndan konuflulan bir dil haline getirerek bu kri-

ze katk›da bulunuyordu. Müslümanlaflan siyah kit-

leler ve Asya’dan göç eden Müslümanlar, ABD’de

belirli bir Müslüman nüfus ortaya ç›kar›yordu. 

Tüm bu geliflmeler karfl›s›nda ABD resmi ideolo-

jisi mecburen esniyor ve ‘kapsama alan›’n› geniflle-

tiyordu. Siyah halk hareketi, feminist hareket ve Vi-

etnam savafl›na karfl›tl›kla sembolleflen anti milita-

rist hareket ABD’nin resmi ideolojisinin esneyip ge-

nifllemesine; politik toplumsal hareketin temsil etti-

¤i Amerikan kimli¤i de¤erlerini kabul etmesine yol

aç›yordu. Bir bak›ma Amerikan kimli¤i yeniden ta-

n›mlan›yor ve reforme oluyordu. Söz konusu süre-

ce çok kültürlülük vb. “politik ulusçuluk” anlay›fl-

lar›n›n yükselifli de efllik ediyordu. Dahas›, yeni

Amerikan kimli¤i, politik ulus ve çok kültürlülük

etkinli¤iyle karakterize oluyordu. Toplam süreç ve

olgular, Amerikan ulus kimli¤inin çok etnikli, çok

kültürlü ve çok kimlikli yap›s›n› bariz bir  biçimde

görünür k›l›yor ve liberal bir politik ulusçuluk yö-

nünde bir fay kaymas›na iflaret ediyordu. 

11 Eylül sald›r›s›na de¤in yükselen, geliflen as›l

e¤ilim ve görüngü budur. Çok kültürlülük ve poli-

tik ulus vurgusu ve siyaseti, Clinton gibi ABD bafl-

kanlar›ndan da cevaz ve destek al›yordu. Tarihsel

kesite toplamda bakt›¤›m›zda WASP ideolojisinin

ABD’nin Vietnam yenilgisiyle birlikte esasl› bir geri-

lemesini görüyor ve buna koflut olarak alt kimlikle-

rin öne ç›kt›¤›n› tespit edebiliyoruz. Oysa WASP

ideolojisi, ABD’nin temelinde ve özünde politik

ulusçulu¤u d›fll›yordu. Amerikan kimli¤ini, dil-kül-

tür-din vurgulu bir kültür ulusçulu¤una dayand›r›-

yordu. Beyaz-Anglosakson-Protestan bileflenleri

üzerine infla edilmifl ulusal kimli¤i tek ve bölünmez
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say›yordu.

Huntington, ABD’nin

kimlik krizinin ve resmi ide-

olojisinin afl›lmas›nda baflka

unsurlar› da analiz ediyor ve

dikkat çekiyor. Sürekli göç

ve asimilasyon politikalar›n-

da çok kültürlülük lehine

pozitif ayr›mc›l›k siyasetleri-

nin güdülmesi; liberal elitle-

rin küreselci/evrenselci bir

ulus anlay›fl› benimsemesi ve

ABD milliyetçili¤inden uzak-

laflmas›, Amerikan kimli¤ini erozyona u¤ratan, za-

y›flatan di¤er önemli etmenler olarak kaydediliyor.

Öte yandan Huntington, ABD’nin  ulusal kimlik

krizini dünya çap›nda boy gösteren bir e¤ilim ve fe-

nomenin bir parças› görüyor. Benzersiz ve kendine

özgü bir kimlik krizi yaflayan ABD’nin yan› s›ra Ja-

ponya, Kanada, Rusya, Türkiye, Çin, Tayvan, ‹ran,

Güney Afrika, Cezayir, Meksika, Danimarka vs.

‘küresel kimlik krizi’ olgusunun bafll›ca örnekleri

olarak zikrediliyor. “Küresel kimlik krizi”yle anlat›-

lan olgunun özünde bir “milliyetçilik ideolojisinin”

krizi oldu¤unu; ad› zikredilen ülkelerde ulusal so-

runlar yafland›¤›n›; bunun yan› s›ra emperyalist kü-

reselleflmenin ulus-devleti afl›nd›rmas›na, çok kül-

türlülü¤e, göçmenlere vb. karfl› bir reaksiyoner mil-

liyetçilik fenomeninin en hastal›kl› ve ›rkç› biçimde

d›fla vurdu¤unu görebiliyoruz. Emperyalistler aras›

rekabet ve paylafl›m›n k›z›flmas›, ‘devlet milliyetçi-

likleri’ni daha da azd›r›yor. Dünyada daha sert-k›y›-

c› ezen ulus milliyetçilikleri restore ediliyor, milli-

yetçilik tahkim ediliyor.

Kim Bunlar, Kim Bunlar?!
Sahi Kim Bunlar?

Biz Kimiz? manifestosunun Amerikan Kimli¤i

bafll›kl› ikinci ana bölümünde tam bir öze dönüfl ve

kök çal›flmas› yap›l›yor. Bu bölüm, 300 y›ll›k ABD

tarihini analitik inceleme düzlemine al›yor  ve Ame-

rikan kimli¤ini tarihsel düzlemde somut geliflim

özellikleriyle irdeliyor. Huntington, Amerikan kim-

li¤ini bileflenlerine ay›r›yor, kimli¤in kaynaklar›na,

arka plan›na uzan›yor. Göç, Amerikan ruhu gibi ol-

gular›n Amerikan kimli¤ini oluflturmada önemli ve

kilit önemde unsurlar olduklar›n› vurgulamakla

birlikte, Amerikan kimli¤inin özünü Anglo-Protes-

tan kültürünün belirledi¤ini ileri sürüyor ve kimli-

¤e özünü veren iki bileflene yo¤unlafl›yor. Dil ve

din-kültür. Huntington, kül-

türel özcü –determinist– ya da

‘kültürel ulusçuluk’ diyebile-

ce¤imiz bir ulus formu be-

nimsiyor. Amerika kimli¤inin

çekirde¤ine/merkezine Anglo-

Protestan kültürü, öz kültürü

yerlefltiriyor ve kimli¤i bura-

dan tan›ml›yor. “Amerika’n›n

öz kültürü, büyük ölçüde

Amerika toplumunu kurmufl

olan  17. ve 18. yüzy›l yerle-

flimcilerinin kültürüydü; bu-

gün hala öyle. Bu kültürün merkezindeki ö¤eler

farkl› biçimlerde tan›mlan›yor ancak, H›ristiyanl›k

dinini, Protestan de¤erlerini ve moralizmini; belli ifl

ahlak›n›; ‹ngiliz dilini, hukuk, adalet ve yönetim

gücünün s›n›rlar› aç›s›ndan Britanya geleneklerini;

sanat, edebiyat, felsefe ve müzikte ise Avrupa’n›n

miras›n› kapsad›¤› kesindir.”(4) 

Huntington, Amerika’y›, “Politik oldu¤u kadar

›rksal ve dinsel Anglo Amerikan Protestan ulusçu-

lu¤una dayanan ulus devlet” (5) olarak tan›ml›yor.

Etnik ve kültürel unsurun ABD’nin kuruluflunda da

temel parametrelerden oldu¤unu vurguluyor. An-

cak Anglo-Protestan kültürü Amerika kimli¤inin

tek/as›l belirleyeni, kayna¤› görüyor. Ona göre; “‹s-

rail’in kuruflunda Yahudiler ne idiyse, ABD’nin ku-

ruluflunda da Protestanl›k odur.” Amerikal›lar›n

“kimliklerinin özü, ilk yerleflimcilerin yaratt›¤› kül-

türdür; göçmen kuflaklar›n özümsedi¤i ve ‘Ameri-

kan ruhu’na yaflam veren bu kültür olmufltur. Pro-

testanl›k bu kültürün yüre¤idir.”(6)

Huntington, kültür temelli bir ulusçuluk akl›yla

Amerikan kimli¤ini belirliyor ve Amerikan kimli¤i-

ni WASP olgusuna indiriyor, eflitliyor. Uzun sözün

özü bay Huntington bize, Amerikan kimli¤i denilen

fleyin asl›nda WASP’tan baflka bir anlama gelmedi-

¤ini söylüyor ve kan›tlamaya çal›fl›yor. Meflhur kli-

fle deyimle söylersek; Amerika’y› yeniden keflfedi-

yor!

WASP ideolojisi/modeli merkezinde tan›mlanan

Amerika kimli¤inde do¤al olarak K›z›lderililer, si-

yahlar, Latin Amerikal›lar, Asyal›lar yok say›l›yor,

d›fllan›yor ve en hafif tabirle ciddiye al›nm›yor. “Be-

yaz adam” d›fl›ndakiler Amerikan kimli¤i aç›s›ndan

“adam”dan kabul edilmiyor. Siyahlar›n, K›z›lderili-

lerin (Yerlilerin) Amerikan kimli¤indeki yeri, beyaz

Amerika kimli¤inin asimilasyon nesnesi ve ma¤du-

ru olmas› d›fl›nda bir anlam› bulunmuyor. Hun-
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tington, K›z›lderilileri, Amerikan kimli¤ini olufltur-

mada “mükemmel düflman” olarak tarif ediyor. “K›-

z›lderililer Amerikal›lar için mükemmel düflmanlar-

d›; çünkü çok sert görünmelerine  karfl›n son dere-

ce zay›ft›lar.”(7) ‹flte bu “mükemmel düflman” saye-

sinde Amerikan kimli¤i flekilleniyor.

WASP kimli¤i K›z›lderililerin soyk›r›m›, siyahla-

r›n ›rk ayr›m› ve kölelefltirilmesi üzerine kuruluyor.

Huntington, Amerikan kimli¤inin baflar›s›n› beyaz

Anglo Protestan kültürün egemenli¤i, ›rk ayr›mc›l›-

¤› sistemi ve bunu tamamlayan beyaz asimilasyon

gücüne ergime potas›na borçlu oldu¤unu düflünü-

yor. Böyle bir kimliklefltirmeyi, kimlik yaratmay›

tümüyle gerekli ve meflru görüyor, savunuyor.

Amerika’n›n bu WASP kimli¤i yaratma baflar›s›n›

kutluyor. 

Burjuvazi taraf›ndan yarat›lan tüm ulus kimlik-

leri “biz ve onlar”, “biz ve düflmanlar” ayr›m›/z›tl›-

¤› üzerine infla edilir. Düflmanlaflt›rma, savafl ve

asimilasyon “biz”i yaratmak için devreye sokulur,

iflletilir; ulus kimli¤i ve ayn› anlamda milliyetçilik

ideolojisi yarat›l›r ve kurumsallaflt›r›l›r. Ameri-

ka’n›n milli kimlik inflas›nda ve evriminde de bu

gerçekli¤i özgün biçim ve boyutlar›yla görüyoruz.

Huntington, Amerikan kimli¤inin ABD egemenle-

ri taraf›ndan nas›l flekillendirildi¤ini genifl ve de-

tayl› irdelemelerle ortaya seriyor. Soyk›r›m, göç,

savafl, ›rk ayr›mc›l›¤›, asimilasyon, Amerikan ruhu

vb. bildi¤imiz “Amerikan kimlik bilgileri”nin yan›

s›ra Huntington, baflkaca karakteristiklere de ›fl›k

tutuyor. Kapsaml› bir “kimlik araflt›rmas›” yap›-

yor. Örne¤in ABD egemenlerin farkl› ›rksal ve et-

nik topluluklara yönelik nüfus politikalar›n› teri-

toryal (bölge/toprak temelli) etnik veya ›rksal nü-

fus yo¤unlaflmalar›n›n engellenmesini; Amerikan

kimli¤inin flekillendirilmesinde ordunun oynad›¤›

motor rolü çarp›c› biçimde gösteriyor ve belgeli-

yor. Militarizmi Amerikan kimli¤inin önemli bir

elementi görüyor. Huntington, gerek iç ve gerekse

emperyalist yay›lmac› savafllar›n Amerikan milli-

yetçi kimli¤ini güçlendirdi¤ini ileri sürüyor. Viet-

nam savafl› d›fl›ndaki savafllar›n Amerikan kimli¤i-

ni güçlendirip kaynaflt›rd›¤›n› vurguluyor. 1. ve 2.

dünya savafllar› s›ras›nda ABD’deki Alman ve Ja-

pon kökenli büyük nüfus topluluklar›n›n Ameri-

kan kimli¤ine kazan›ld›¤›n›; savafl›n çok iyi bir

asimilasyon arac› oldu¤unu ifade ediyor ve savafl›n

etkisiyle ›s›t›lan ergime potas›na at›lan farkl› etnik

ve ›rksal bileflenlerin “Amerikan alafl›m›”na dönüfl-

tü¤ünü gösteriyor.

Barbarlar ‹çimizde “Baltalar Elimizde” 
(Baltalar› kap da gel)

“Sovyetlerin çöküflü, Amerika’n›n yandafllar›n›

ve Sovyet tehdidine karfl› yarat›lm›fl kurumlar› da

etkiledi. 1990’l› y›llar›n bafllar›nda NATO toplant›-

lar›nda konuflmac›lar s›kl›kla, K.P. Kavafis’in antik

‹skenderiye kentiyle ilgili fliirinden (Barbarlar› Bek-

lerken) al›nt› yap›yordu.

“Pazar yerinde toplanm›fl neyi mi bekliyoruz?

Barbarlar gelecekti ya bugün...

Bu ani tedirginlik

Bu taflk›nl›k niye (Yüzler ne kadar da ciddileflti!)

Sokaklar ve meydanlar neden apar topar boflal›-

yor böyle

Ve neden herkes eve dönerken bu denli endifleli?

Çünkü çoktan gece oldu, ama barbarlar bir tür-

lü gelmedi.

Hem baz› adamlar s›n›rdan döndü ya,

Onlar art›k ortada barbar falan kalmad›¤›n› söy-

ledi.

‹yi de barbarlar olmadan ne yapar›z flimdi

O insanlar bir tür çareydi derdimize.” (8)

Düflman aray›fl› ve ihtiyac›n› çok çarp›c› biçim-

de anlatan anektod, Amerika’n›n ve en baflta impa-

ratorluk ideologu Huntington’un durumdan vazife

ç›kard›¤›na iflaret ediyor. Zira bay Huntington, hem

d›flar›da ve hem de içeride ABD’ye düflman yarat-

mada gerçekten çok baflar›l› bir figürü temsil edi-

yor. Ne diyelim; arayan Mevlas›n› da, belas›n› da

buluyor. Medeniyetler çat›flmas› teziyle ABD’nin d›fl

düflman ihtiyac›n› karfl›layan ve düflman uygarl›kla-

r› s›raya dizen Huntington, ‘Biz Kimiz?’ manifesto-

suyla “iç düflmanlar”a yöneliyor. Bu defa  iç düflman

icat ediyor, yarat›yor. O barbarlar› beklemiyor;

kendi barbarlar›n›, düflman›n› bizzat yarat›yor.

‘Biz Kimiz?’ kitab›n›n üçüncü ana bölümü, Ame-

rikan Kimli¤inin Karfl› Karfl›ya Kald›¤› Meydan

Okumalar bafll›¤›n› tafl›yor ve Amerika’n›n iç düfl-

manlar›na odaklan›yor. Onlarca alt bölüm ve bafl-

l›kta Amerikan kimli¤ine yönelmifl meydan okuma-

lar tespit ediliyor, sorgulan›yor ve iç tehlikeye karfl›

Amerikal›lar uyar›l›yor. Huntington’un “meydan

okuma” vaveylalar›na inanacak olursak, ABD’nin

hali hakikaten harap görünüyor: ABD milli birlik ve

bütünlü¤ünü kaybediyor, bölünüyor vs. Gerçekten

ABD’nin durumu Huntington’un resmetti¤i gibi mi,

yoksa “yurtsever akademisyen” Amerikal›lar› kor-

kutarak milliyetçili¤i mi güçlendirmek istiyor?

‹kincisi oldu¤u çok aç›k.

Yeri gelmiflken, flu “meydan okuma” (challenge)
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argüman› üzerinde de k›saca durmak gerekiyor. Bu

söylem, Pentagon’un ve ABD resmi söyleminin dili-

dir. fiimdilerde bu söylemi en çok neo-con ideolog-

lar bol miktarda, hatta pervas›zca kullan›yor. Mey-

dan okuma söylemi esas›nda düflman yaratman›n

bir ifade biçimidir. ‹mparatorlu¤un tahakkümcü

militarist ve k›y›c› otoriter faflist dilini gösteriyor.

Bu dil/söylem yeniliklerini tesadüf saymamak gere-

kiyor. Bugün bu söylem, akademik siyasi literatürü

de tümüyle etkisi alt›na al›yor. Kitle iletiflim araçla-

r› marifetiyle günlük dil, alg›lama ve imgeleme sira-

yet ediyor; gerici ve otoriter bir söylem virüsü ola-

rak bilinçlere yerlefliyor. Meydan okuma söylemiy-

le toplumsal muhalefetin, siyasetin, elefltirinin, dü-

flünce ve ifade özgürlü¤ünün alan› daralt›l›yor ve

resmi ideoloji çitiyle kuflat›l›yor.

Resmi ideoloji ve emperyal ç›karlarca belirlenen

güncel resmi söylemin d›fl›na ç›kan, meydan oku-

mufl say›l›yor ve dolay›s›yla egemen zorbal›¤›n he-

defi haline geliyor. Örne¤in Amerikan de¤erlerini

kabul etmeme, elefltirme, pekala “ABD’ye meydan

okuma” olarak damgalanabiliyor. “Meydan oku-

ma”, düflman yaratma; zorbal›k ve sald›rganl›k

üretmede kullan›fll› ve meflrulaflt›r›c› bir söylem ifl-

levi görüyor. “Meydan okuma”n›n niteli¤i ve düze-

yine göre ABD düflmanlar›, hedefleri tespit ediliyor.

Dünyadaki ABD karfl›tl›¤›, niteli¤i ne olursa olsun

bir meydan okuma görülüyor. Dünya’y› bir tarafa,

ABD’yi di¤er tarafa koyan ABD’nin muktedirleri,

tüm dünyan›n ABD’ye biat etmesini istiyor. En son

olarak ABD’ye “meydan okuma”lar› bertaraf etmek

amac›yla “Kamu Diplomasisi” gibi özel  kurum ve

politikalar›n devreye sokuldu¤unu görüyoruz.

Yeniden as›l konuya dönerek devam edecek

olursak, Huntington’un Amerikan kimli¤ine karfl›

“meydan okuma”lar› esasen iki ana düzlemde ele

ald›¤›n› ve tart›flt›¤›n› söyleyebiliriz. “Meydan oku-

ma”lar›n birinci alan›/düzlemi, Amerikan ulus kim-

li¤ini yeniden tan›mlamaya çal›flan ve dolay›s›yla

resmi ideolojiden kopuflu veya uzaklaflmay› ifade

eden ideolojik ve politik görüflleri kaps›yor. 

Baflka bir deyiflle “meydan okuma”lar›n birinci

düzlemini ideolojik “meydan okumalar” ve çok

kültürlülük politikalar›, durufllar› oluflturuyor.

‹kinci düzlem ise, ABD’nin toplumsal maddi gerçe-

¤ini; özel olarak toplumsal-kültürel-demogratik ya-

p›s›n› kaps›yor. Toplam ve sade bir söyleyiflle,

Amerika’n›n kimlik krizi -milliyetçilik krizi- hem

siyasal üst yap›s› hem de toplumsal maddi gerçe¤i-

ni kapsam›na  al›yor.    

Amerikan Kimli¤inin Meydan 
Muharebeleri: “Salata”c›lara Karfl› “Do-

mates Çorba”c›lar

Daha önce vurgulad›¤›m›z gibi Amerikan kimli-

¤inin sorgulanmas› ve bölünmesi, esasen 1960’lar-

da politik yüzeye vuruyor. Amerikan kimli¤inin iç

gerilimi, “domates çorba”c›larla, “salata”c›lar›n ça-

t›flmas›, bu tarihsel kesitte bafll›yor.

“1960’l› y›llarda birtak›m güçlü hareketler, söz

konusu Amerikan konseptinin önem, içerik ve çe-

kicili¤ine meydan okumaya bafllad›. Onlara göre

Amerika ortak bir kültür, tarih ve ruh paylaflan bi-

reylerin oluflturdu¤u bir topluluk de¤ildi; daha çok,

farkl› ›rk, etnik köken ve alt milliyet kültürlerinin

bir araya geldi¤i ve bireylerin ortak bir yurttafll›k ta-

n›m›yla de¤il bir tür grup üyeli¤iyle tan›mland›¤›

bir oluflumdu. Bu görüflü savunanlar, yüzy›l›n daha

önceki dönemlerinde egemen olan ergime potas› ve

domates çorbas› konseptlerini k›n›yor ve onun ye-

rine Amerika’n›n farkl› halklar›ndan oluflan mozaik

ya da salata oldu¤unu iliflkin örne¤i ileri sürüyor-

du.”(9) 

“Irksal ayr›c›l›klar, iki dilin kullan›m›, çok kül-

türlülük ve göç, asimilasyon, ulusal tarih standart-

lar›, resmi dil olarak ‹ngilizce’nin kullan›m› ve ‘Av-

rupa merkezcilik’ (Eurocentrizm) üzerine yaflanan

tart›flmalar gerçekte Amerikan kimli¤i üzerine veri-

len tek bir savafl›n farkl› çat›flmalar›n› oluflturuyor-

du.”(10)

Huntington’un ‘yeniden tan›mlay›c› hareket’

(dekonstrüksiyonistler) olarak kavramlaflt›rd›¤› “sa-

lata”c›lar, Amerikan kimli¤inin üzerine infla edildi-

¤i temelleri, ilkeleri sorguluyor ve yeniden içerik-

lendiriyor. ‹flte as›l kavga da buradan kopup geli-

yor.

“Salata”c›larla “domates çorba”c›lar birbirine gi-

riyor. Amerikan ideolojisinin mutfa¤› ve evin içi fe-

na halde kar›fl›yor.

Amerikan kimli¤ini çok kültürlü ve politik ulus

format›nda yeniden tarif etmeye çal›flan ve de¤iflik

varyasyonlar› kapsayan “salata”c›lar-“mozaik”çiler,

“domates çorba”c› Huntington’un as›l hedefi ve

düflman› oluyor. O k›l›c›n› çekiyor ve meydan oku-

yanlara meydan okuyor. Amerikan kimli¤ini farkl›

parametrelerden kavrayarak tan›mlayan görüfllerle,

özellikle politik ulusçu ve liberal görüfllerle k›yas›-

ya hesaplafl›yor, çarp›fl›yor. “Yurtsever Hunting-

ton”, yeni Amerikan kimli¤i tan›mlar›na fliddetle

karfl› ç›k›yor, reddediyor. Çok kültürlülü¤ü temel-

lendiren ya da “Amerikan ruhu” ba¤lam›nda etnik,
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dinsel, ›rksal ö¤elere vurguyu belirginlefltiren ve bu

ö¤eleri Amerikan kimli¤inin görünür tan›mlay›c›

karakteristikleri ve zenginlikleri kabul eden görüfl-

lere amans›zca sald›r›yor.

Huntington, Amerikan kimli¤inin esasen üç te-

mel direk/sütün üzerine kuruldu¤unu ve ayakta

durdu¤unu vurguluyor. Bunlar; “Amerikan ruhu”,

‹ngilizce ve öz kültürdür. Amerikan kimli¤ini ayak-

ta tutan üç temel sütünün de yeniden tan›mlay›c›

hareketin meydan okumalar›yla karfl› karfl›ya oldu-

¤una ve Amerikan kimli¤inin temellerine kibrit su-

yu döküldü¤üne inan›yor. Amerikan ruhu, ‹ngiliz-

ce ve öz kültüre karfl› meydan okumalar› ayr› bafl-

l›klarda ele al›yor, meydan okumalar› çözümlüyor,

sergiliyor ve karfl›-kurtar›c› fikirler sunuyor.

Huntington, yeniden tan›mlay›c› hareketlerin

as›l ç›k›fl alan› olarak “Amerikan ruhu”nu görüyor.

“Amerikan ruhu”; Amerikan kimli¤inin temel siya-

si ilkeler konseptini oluflturuyor. Bu yüzden yeni-

den tan›mlay›c› hareketler de esasen buradan ken-

dine bir yer ve gedik aç›yor. “Daha önceki reform

hareketlerinde oldu¤u gibi ›rk ayr›mc›l›¤›n›n sona

erdirilmesinde de en büyük tek kaynak “Amerikan

ruhu”nun ilkeleri oldu”(11) diyen Huntington,

“Amerikan ruhu”nun özünü, “‹nsan›n birey olarak

hak etti¤i sayg›nl›¤a, bütün insanlar›n eflitli¤ine ve

vazgeçilmez özgürlük, adalet ve f›rsat eflitli¤i hakla-

r›na iliflkin idealleri içerir”(12) anlam›yla kabul edi-

yor. Ancak idealle gerçe¤in uyuflmayaca¤›n›; dola-

y›s›yla “Amerikan ruhu”nun ilkelerini yeniden ta-

n›mlay›c› hareketlerin yorumlad›¤› gibi yorumla-

man›n, ideali gerçek k›lmaya çal›flman›n Amerikan

kimli¤ini erozyona u¤ratt›¤›n›, dinamitledi¤ini ileri

sürüyor.

Yeniden tan›mlay›c› hareket bunu yap›yor.

Amerikan pragmatizminin ve oportünizminin arka

plan›n› oluflturan “Amerikan ruhu”na yeni kimlik

aray›fllar›n› üflüyor. “Amerikan ruhu”nu ›rk ayr›m-

c›l›¤›n› reddedecek biçimde yorumluyor ve bunu

anayasa ve yasalar düzeyinde bir reform kazan›m›-

na dönüfltürüyor. 1960’ta anayasa mahkemesi, ana-

yasay› “renk körü” ilan ediyor, bunu 1964’teki Me-

deni ve Siyasi Haklar Yasas›, 1965’teki Seçme ve Se-

çilme Halklar› Yasas› takip ediyor. Böylece “Ameri-

kan ruhu” yeniden içeriklendiriliyor. Bu reform dö-

nemiyle WASP kimli¤i büyük darbe al›yor. Çok

kültürlülük ve pozitif ayr›mc›l›k yükselifle geçiyor.

Bast›r›lan, yok say›lan, d›fllanan kimlikler yüzeye

ç›k›yor ve alt kimlikler güç kazan›yor, asimilasyon

geriliyor. 

Huntington’a göre “Amerikan ruhu”nun yeni-

den tarifle bozulmaya u¤ramas›yla beraber dil/‹ngi-

lizce ve öz kültür de büyük yara al›yor, bozuluyor.

Çeflitli etnik topluluk dillerinin etkinleflmesinin ya-

n› s›ra, en büyük meydan okuma ve tehdit ‹span-

yolca’dan geliyor. Huntington, gelinen aflamada

Amerika’n›n esasen iki dilli ve iki kültürlü bir yap›

haline geldi¤ini vurguluyor ve bu durumu, ABD

için büyük ve vahim tehlike görüyor.

Huntington, çok kültürlülü¤ü feodal imparator-

luklara has bir karakteristik olarak de¤erlendiriyor.

Ulus-devletin ise tek bir dil (resmi), tek kültürle ka-

rakterize oldu¤unu, Avrupa medeniyeti ve ulus-

devlet formunun çok kültürlülü¤e karfl› oldu¤unu

aç›kl›yor. Çok kültürlülü¤ü d›fllayan, reddeden bir

teorik arka plan koyuyor; asimilasyonun zorunlu-

lu¤unu ve zorla asimilasyonu savunuyor.  

Huntington, WASP kimli¤i d›fl›ndaki Amerikan

kimli¤i tan›mlar›n›n belli bafll› olanlar›n hepsiyle

hesaplafl›yor, u¤rafl›yor ve muhakkak bir karfl› ce-

vap/tez üretiyor. Örne¤in Amerikal›lar› göçmen

ulus olarak tarif eden görüfle Prof. Huntington,

“Hay›r biz göçmen ulus de¤il kurucu ulusuz” ceva-

b›n› yap›flt›r›yor ya da “Göçmen ve asimilasyon ulu-

suyuz” diyor. Amerika’y› kuran beyaz Britanyal›
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Protestan yerleflimcileri hikaye-

sine, yani düpedüz ata-soy-sop

hikayelerine baflvuruyor. Ame-

rikan kimli¤inin beyaz Anglo-

Protestan yerleflimciler taraf›n-

dan oluflturuldu¤unu ve kuru-

cu ulusal kimlik olarak kristali-

ze oldu¤unu anlat›p duruyor.

Bunu de¤iflmez öz kimli¤in tek

kayna¤› görüyor, ›srar ve inatla

özümüz, kökümüz WASP de-

yip duruyor. Özetle Bay Hun-

tington, ‘Amerikan kimli¤inin

karfl› karfl›ya oldu¤u meydan

okumalara’, yerleflik muhafaza-

karl›¤›n ezberleri ve amentüle-

riyle cevap veriyor. Gerici ez-

beri güçlü k›lmak için de bolca veri ve araflt›rma so-

nuçlar›n› bilimsel çeflni diye “domates çorbas›”na

kat›yor.

Amerika “Ameksika” M› Oluyor?

Biz Kimiz? manifestosu, yeniden tan›mlay›c› ha-

reketin Amerikan kimli¤inde açt›¤› gedi¤in sürekli

büyüdü¤ü ve gelinen aflamada tam bir kimlik bö-

lünmesine vard›¤›n› savl›yor. Yeniden tan›mlay›c›

hareketin ac› meyvesi olarak göç politikalar›, çok

kültürlülük lehine de¤iflikli¤e u¤ruyor, çifte vatan-

dafll›k olgusu güç kazan›yor, beyaz asimilasyon güç

kaybediyor, ‹ngilizce’ye ba¤l›l›k zay›fl›yor vs. vb.

Yeniden tan›mlay›c› hareketin ABD’nin bafl›na açt›-

¤› bela, sonunda Amerika’y› bölme noktas›na getiri-

yor.

Huntington tüm meydan okumalar› ve bunlar›n

sonuçlar›n› Hispanik tehditte/kimlikte cisimlefltiri-

yor. E¤er Huntington’a inanacak olursak, Amerika-

Ameksika’ya dönüflüyor. Dil olarak ‹spanyolca, din

olarak Katolik bir nüfusun ABD’yi adeta istila etti¤i-

ni, ekseriyet Meksika ve Güney Amerikal›lar›n

ABD’ye süren göçünün Amerika’y› iki dilli, iki kül-

türlü ve sonuçta iki kimlikli bir toplum haline ge-

tirdi¤ini ileri sürüyor. Huntington bunu Amerika

için hayati sorun ve tehlike görüyor ve milliyetçili-

¤in-›rkç›l›¤›n ‘kalk!’ ve ‘hücum’ borusunu öttürü-

yor. Ulus kimli¤ini din-dil-kültür (‘kültürel ulus’)

konseptinde kavrad›¤› için, Hispanik nüfusun

Amerika içinde ayr› bir Amerika (Hispanik Ameri-

ka) yaratmas›, bay Huntington’u müthifl korkutu-

yor. Bu korku, düpedüz milliyetçi ›rkç› paranoya

olarak d›flavuruyor. O Amerika’n›n ‘Ameksika’ya

dönüflmesinin Meksika ta-

raf›ndan desteklendi¤ini,

bir nevi  gizli iflgal ve rövanfl

uyguland›¤›n› düflünüyor.

Meksika ve di¤er Güney

Amerikal› göç veren ülkele-

rin Hispanik Amerika’y› di-

yaspora politikalar› için kul-

land›¤›n› vurguluyor. Mek-

sika’n›n Amerika’ya göçü

desteklemesi ve kolaylaflt›r-

mas›, 7 Güney Amerika

devletinin göçmenlere çifte

vatandafll›k tan›mas›, Kübal›

göçmenlerin Miami’ye ege-

men hale gelmesi (ele geçir-

mesi), kimi eyaletlerin His-

panik nüfus egemenli¤i ve yo¤unlu¤u kazanmas›,

‹spanyolca konuflanlar›n ABD nüfusunun yüzde

50’sine ulaflmas› vs, vb. Hispanik diyasporan›n

Amerikan›n iç ve d›fl politikas›n› ciddi bir biçimde

etkilemesi anlam›na geliyor. Huntington, Hispanik

nüfusun çifte kimli¤in avantajlar›n› ve keyfini sür-

dü¤ünü, Güney Amerikal› göçmenlerin Amerika’da

kazand›klar› paray› ülkelerinde de¤erlendirdi¤ini,

hatta her iki ülkede siyaset yapabildi¤ini aç›kl›yor.

Tüm bunlar›n Amerikan kimli¤i hilaf›na gerçeklefl-

ti¤ini ifade ediyor.

Huntington, Amerika’daki de¤iflik dinsel ve et-

nik nüfus topluluklar›na dair çok genifl ve detayl›

araflt›rma çal›flmalar›na, istatistik kaynaklar›na bafl-

vuruyor. Amerika’n›n tastamam bir kontrol, dene-

tim toplumu oldu¤u gerçe¤ini de kan›tlayan bu

araflt›rma verilerine dayanarak çeflitli etnik, dinsel

nüfus topluluklar›n›n Amerikan kimli¤ine özüm-

senmesi ve alt kimliklerin Amerikan kimli¤ine sa-

dakatleri saptan›yor ve çözümleniyor. Bu anlamda

bir toplum mühendisli¤i araflt›rmas› ve çal›flmas›

yap›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Musevi ve Katolik (esasen

Hispanik olmayan) dinsel nüfus cemaatleriyle, et-

nik ve ulusal Çin, Japon, Ermeni, Rum, ‹talyan, Do-

¤u Avrupa vd. topluluklar›n çok kültürlülü¤ün

avantajlar›n› kullanmalar›na karfl›n esas olarak

Amerikan kimli¤ine asimile oldu¤u tespiti yap›l›-

yor. Genel olarak “Amerikan ruhu”na ve kimli¤ine

bir sadakatin sürdü¤ü vurgulan›yor. Asimilasyona

direnç gösteren Müslümanlar var fakat onlarda His-

panik tehdit düzeyinde ve büyüklü¤ünde görülmü-

yor. Huntington Asyal›lar› ve Müslümanlar› Ameri-

kan kimli¤i için içeride ciddi bir tehdit görmüyor,
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özellikle Müslümanlar nüfus büyüklü¤ü bak›m›n-

dan önemsenmiyor. Bu nüfusun asimilasyona di-

rense bile massedilebilece¤ini öngörüyor. Buna ra¤-

men 11 Eylül sald›r›s›n ard›ndan Müslümanlar›n

“iç tehdit/düflman” kategorisine al›nd›¤›n› biliyo-

ruz. Kabaran ›rkç›l›¤›n ve nefretin Müslümanlar

üzerinde odaklaflt›¤› da biliniyor. Huntington da

d›flar›da Müslümanlar› fleytanlaflt›r›l›yor, düflman-

laflt›r›yor. Esasen bir d›fl düflman konsepti dahilin-

de, içerideki Müslümanlara bak›yor. ‹mparatorlu-

¤un d›fl›nda bir numaral› düflman, imparatorlu¤un

içinde Hispanik tehditten sonra geliyor diyebiliriz.

Amerikan Kimli¤ini Canland›rmak ‹çin:
Yeniden WASP ve Beyaz 

Nativizm

‘Biz Kimiz?’ manifestosu, ‘Amerikan Kimli¤ini

Canland›rmak’ bafll›kl› final bölümüyle tamamla-

n›yor. Bu bölüm, Amerikan kimli¤ini, daha do¤-

ru ifadeyle Amerikan milliyetçili¤ini diriltmenin,

azg›nlaflt›rman›n ve ‘uygarl›klar savafl›na’ sürme-

nin fikir reçetelerini kaps›yor. Huntington, Ame-

rikan kimli¤ini ABD’nin ‘uygarl›klar savafl›’ kon-

septine uygun takip ediyor. Amerikan milliyetçi-

li¤ini d›fl ve iç düflmanlara, imal edilmifl düflman

ve abart›l› tehdit alg›lamalar›na göre yeniden in-

fla ediyor. 21. yüzy›l›n ulus kimliklerini daha k›-

r›lgan ve zay›f hale getirdi¤i analizine ve öncülü-

ne dayanan Huntington, d›flar›da ‹slam ve Çin

uygarl›¤›n› bafll›ca düflman ilan ediyor. Ona göre;

“ABD’nin gerçek ve potansiyel düflmanlar›, dinin

yönlendirdi¤i militan ‹slam ve ideolojik olmak-

tan bütünüyle uzak Çin ulusçulu¤udur.” (13)

Amerikan kimli¤inin küresel boyutunu bu düfl-

manlar üzerine biçimliyor. ‹slam uygarl›¤› pratik

ve gerçek düflman, Çin ise flimdilik potansiyel

düflmand›r. Gerçek ve pratik düflmana karfl› içer-

de ve d›flarda ABD’nin nas›l bir savafl yürüttü¤ü

biliniyor. Huntington bu savafl›n arkas›ndad›r. 

“Eski ve yeni fay hatlar›”, Amerikan kimli¤ini

daha k›r›lgan hale getiriyor. Oysa küresel impa-

ratorluk savafl›na soyunan ABD’nin içerde ve d›-

flarda sapasa¤lam ve güçlü olmas›, kimlik sorunu

ve iç zaaf göstermemesi gerekiyor. Amerika’n›n

21. yüzy›l projesinde ‘güçlü ve bütün’ durmas›

gerekiyor. ‹flte ‘yurtsever Huntington’, güçlü ve

bütün Amerikan milliyetçi kimli¤ini yaratmak

için  “ifle” koyuluyor.

Amerikan kimli¤ini canland›rmak, aya¤a kal-

d›rmak için iki ana dinami¤e/damara iflaret edi-

yor ve yaslan›yor. Protestanl›k ve beyaz nativizm

(Beyaz Yerlicili¤i). Biz Kimiz? manifestosu, Ame-

rikan kimli¤ini canland›rmak amac›yla WASP ve

Beyaz nativizme s›¤›n›yor. Beyaz Amerika’ya ve

beyaz ›rkç›l›¤a müracaat ediyor, medet diliyor.

Huntington, beyaz nativizmi Amerikan kimli¤ini

yeniden ve daha güçlü aya¤a kald›rman›n maya-

s› ve kald›rac› yapmaya girifliyor. Ku Klux Klan

›rkç›l›¤›n›n bir gömlek gerisindeki beyaz ›rkç›

konsepti benimsiyor ve bunu yeni Amerikan de-

¤eri olarak yükseltiyor, bayraklaflt›r›yor. Protes-

tan H›ristiyanl›¤› ve beyaz yerlicili¤i Amerikan

kimli¤inin temeli yap›yor, bu iki unsuru özellik-

le öne ç›kar›yor ve parlat›yor. Amerikan kimli¤i-

ni gerçek anlamda savunma ve sahiplenme ref-

lekslerinin bu iki damar üzerinden aç›¤a ç›kt›¤›-

n›; 11 Eylül’le birlikte kendini gösteren beyaz na-

tivist ak›m›n reaksiyoner hareketinin bir ›rkç›l›k

olmad›¤›; tam aksine öz Amerikan kimli¤ini sa-

vunma hareketi oldu¤unu ileri sürüyor. Beyaz

nativist hareketi de¤erli buluyor, destekliyor.

Din unsuru konusunda rahat ve kayg›s›z olan

Huntington, esas savunma argümanlar›n› beyaz

nativist hareketi parlatmak için kullan›yor.

Huntington, Amerikan resmi ideolojisini mil-

liyetçi, ›rkç›-gerici de¤erler manzumesi tercihiy-

le yeniden afl›l›yor. Amerikan ruhuna dinsel ge-

ricilik, beyaz ›rkç›l›k üflüyor. Geleneksel WASP

ideolojisini içte Hispanik ve Müslüman fleytanla-

r›yla korkutuyor, iç barbarlar korkusuyla birlefl-

tirip ihya ediyor. Huntington, bir yandan Ame-

rikan kimli¤inin her cephede meydan okumalar-

la ne denli zay›f düflürüldü¤ünü en abart›l› bi-

çimde betimliyor, korkunç ve tehlikeli fleytan

imgeleri üretiyor; di¤er yandan Amerikan kimli-

¤inin temellerinin ne denli güçlü ve köklü oldu-

¤unu göstermeye çal›fl›yor. Bu çeliflkili koyufl ve

betimleme, tüm milliyetçi ideologlar›n ve ege-

men s›n›flar›n klasik ve ucuz numaras› olsa ge-

rek. Bir tuzaklama yöntemi oldu¤u ve ifl gördü-

¤ü kesindir. Huntington da Amerikal›lara,

“Muhtaç oldu¤unuz kudret, beyaz nativizmde,

Anglo Protestan öz kültürde, dinde” demek için

bu ucuz numaraya baflvuruyor. T›pk› bir papaz

gibi “öze dönüfl” vaazlar› veriyor. Dindar ve Pro-

testan Amerikan kimli¤iyle beyaz nativizmi kay-

naflt›r›yor ve Amerikan kimli¤ini tahkim ediyor.

Milliyetçili¤i tahkim etmenin, ayn› zamanda

ulus ve devleti tahkim etmek anlam›na geldi¤ini

de vurgulamak gerekiyor.
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Son Söz ‹çin: Biz Kimiz?
Siz Busunuz!..

Biz Kimiz? manifestosu, ›rkç›-milliyetçi bilinç

ve hamaset kodlar›yla ‘Amerikan ulusu’nu yeni-

den infla etmeyi, biçimlendirmeyi önüne hedef

koyuyor. Bir anlamda varolan gerçe¤e hücum edi-

yor ve onu de¤ifltirmeye çal›fl›yor. Asl›nda, Hun-

tington yepyeni bir ulusal kimlik aram›yor. “Ata

yadigar›” WASP ideolojisini güncelleyerek, ›rkç›-

milliyetçi Amerikan kimli¤ini tahkim ve ihya edi-

yor. Tad› iyice gericili¤e ve ›rkç›l›¤a kaçm›fl “do-

mates çorbas›” pifliriyor ve Amerikan halklar›na

servis ediyor.

O, dünya imparatorlu¤u için istila seferlerine

bafllam›fl olan emperyal ulusu radikal milliyetçi

kimlikte keskinlefltiriyor. Emperyal ›rkç›l›¤›n k›y›c›

kimli¤ini infla ediyor. Çift taraf› keskin, içeriyi ve

d›flar›y› kesen bir ideolojiyi konseptlefltiriyor. ‹m-

paratorlu¤un “milli birlik ve bütünlü¤ünü” radikal

milliyetçilikte cisimlefltiriyor, emperyal yay›lman›n

güç ve sinerjisini üretmeye çal›fl›yor. Yani emperyal

›rkç›l›k ideolojisinin imparatorluk içindeki kimli¤i-

ni ›rkç›-milliyetçi-dinci ipliklerle dokuyor ve Ame-

rikan milliyetçilik kumafl›ndan dikilmifl savafl üni-

formas›n› ABD’lilere giydirmeye çal›fl›yor.

Biz Kimiz? “zaman›n ruhu”na uyuyor, hitap edi-

yor. “Asl›na bakarsan›z Huntington’un kitab›, 11

Eylül sonras› ve genel olarak da çat›flmac› egemen-

lik anlay›fl›n›n benimsendi¤i ve Amerikan d›fl poli-

tikas›n›n bu anlay›fla oturtuldu¤u, iç politikada da

Evanjelizm ve milliyetçilik kar›fl›m› bir anlay›fl›n

benimsendi¤i Bush dönemiyle, bu dönemin ‘ru-

hu’yla birebir uyufluyor, tabiri caizse içinde bulun-

du¤umuz döneme ‘cuk’ oturuyor.”(14) Biz Kimiz?

milliyetçi-faflist e¤ilimi neo-con ideolojiyi ve iç ge-

ricili¤i büyütüyor, neo-con ideolojisinin toplumsal-

laflt›r›lmas›na muhafazakar cepheden destek at›yor,

hizmet ediyor.

Son sözümüz Huntington’a. O soruyor, biz ki-

miz? Biz de k›saca bir cevap veriyoruz: Siz ezen ve

sömüren Amerika’s›n›z... Amerika ve dünya ezilen-

lerinin kan›n› emerek yaflayan asalaklar s›n›f›s›n›z...

Dünyan›n haramilerisiniz... Emperyalistsiniz... Sö-

mürgecisiniz... ‹flgalcisiniz... Ya¤mac›s›n›z... Talan-

c›s›n›z... Yalanc›s›n›z... Soyk›r›mc›s›n›z... ‹flkenceci-

siniz... Tecavüzcüsünüz... Emperyal ›rkç›s›n›z... Siz

busunuz. Ezen ve sömüren Amerika’n›n “kimlik

bilgileri”nde ve “soy kütü¤ü”nde as›l bunlar yaz›-

yor. Kimli¤inizi unutmay›n!
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Kuzey Kürdistan’dan bafllayan ve Güney Kürdis-

tan’›n büyük bir bölümünü içine alan bir yolculu-

¤un izlenimlerini aktarmak istiyoruz. Bunu; Kürt

ulusal sorununun demokratik ve adil çözümünün

yak›c› güncel ihtiyaçlar›n›n alt›n› çizmek; bu konu-

da tutarl› ideolojik ve politik duruflun güçlendiril-

mesine katk›da bulunmak ve yolculu¤un bileflenle-

ri olarak yüklenilen sorumluluklar›n bir gere¤i ol-

du¤u için yapmak istiyoruz. 

Kürt halk›n›n temel ulusal demokratik talepleri-

nin kabul edilmesi için Kandil Da¤›’na, Medya Sa-

vunma Alanlar›na giden ve bedenlerini gerillaya si-

per eden yüzlerce Kürt gencinin sesi olmak için

gerçeklefltirilen bu dayan›flma eyleminin, geçmifli-

ne, bugününe ve gelece¤ine dönük tart›flmalar için

de ayr›nt›s› ile incelenmesi gerekiyor. Canl› kalkan-

larla dayan›flma heyetinin 11 Eylül’de Amed’de bafl-

layan ve 24 Eylül’de Amed’e dönülmesiyle sonlanan

yolculuklar›/eylemleri, heyetin bileflenlerinden biri

olarak, ama ayn› zamanda Türkiyeli ve Kuzey Kür-

distanl› sosyalistler olarak, ayr› bir de¤erlendirme-

den geçirmek gerekti¤ini düflünüyoruz.

Silopi’den Kandil’e bakmak

Heyetin yap›s›, misyonu ve yolculu¤un seyri,

hem Kuzey Kürdistan’daki sömürgecilik gerçe¤ini

ve uygulamalar›n› resmetmesi, hem de Kürt halk›-

n›n örgütlülük düzeyini,  demokratik ulusal talep-

lerine ba¤l›l›¤›n› ve mücadele azminin her aflamada

tazelenen gücünü göstermesi bak›m›ndan oldukça

zengin veriler aç›¤a ç›kard›. 

Kuzey Kürdistan halk›n›n, devletin sald›r›lar›

karfl›s›nda y›lg›nl›k ve umutsuzlukla de¤il, örgütlü-

lük ve özgürlük temelinde hareket etti¤i ve aktif

kitle eylemleri ile kendi gücünü gösterdi¤i aç›kt›r.

Al›nm›fl bir eylem karar› olmamas›na ra¤men Silopi

halk›n›n, canl› kalkanlarla dayan›flma heyetini kar-

fl›lamak için saatlerce beklemesi ve yüzlerce kiflinin

karfl›lamay› coflkulu bir eyleme dönüfltürmesi, ser-

hildan sokaklar›n›n Kürt halk› taraf›ndan bofl b›ra-

k›lmad›¤›n›/b›rak›lmayaca¤›n› gösteriyordu. 

‘Kandil’de olmak’ asl›nda Silopi’de bafllam›flt›r.
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Kürt halk›n›n karfl›lamalar›

ile ‘Kandil’de olman›n’ ne

anlama geldi¤i daha iyi anla-

fl›l›yordu. Kandil’in ve Med-

ya Savunma Alanlar›’n›n, öz-

gürlük alanlar› olarak yaln›z-

ca gerilla mücadelesinin bir

parças› olarak de¤il, ayn› za-

manda özgür Kürdistan tale-

binin de Kürt halk›n›n bilin-

cinde somutlaflt›¤› bir alan

olarak tan›mlanmas› gereki-

yor. Yolculu¤umuzun s›n›rl›

çerçevesi içinde yaflananlar›n

bile iflaret etti¤i gibi, Kürt

halk›n›n gözüyle Kuzey Kürdistan s›n›r›ndan

Medya Savunma Alanlar›’na bakmak, özgür Kür-

distan talebinin ne kadar canl›, ne kadar köklü ol-

du¤unu görmek demektir. Amed’den Silopi’ye

uzanan yolda bile defalarca ve  saatler süren tü-

müyle keyfi aramalarda, pasaport kontrollerinde

karfl›m›za ç›kan gerçek, farkl› bir ülkenin  toprak-

lar›nda oldu¤umuzdu. 

Güney’deki iflbirlikçilikle yüzleflme

Heyette bulunan canl› kalkan ailelerinin, anne-

lerin, gerillaya duyduklar› sevginin ve manevi ba¤-

l›l›klar›n›n özel görünümlerine s›k s›k tan›k olmak

s›radan bir gözlemdi. Ancak, sömürgecili¤in insan-

l›k d›fl› muameleleri karfl›s›nda y›llar boyunca birik-

tirilen öfkeye ra¤men, ailelerin kendileriyle muha-

tap olan 20 yafl›ndaki Türk askerlerine ac›malar›,

onlar›n küçümseyici “Yurttafl de¤il vatandafl!” uya-

r›lar›n›, masum bir flaflk›nl›kla karfl›lamalar› hiç de

s›radan bir durum de¤ildi. Beflyüz metrede bir ger-

çeklefltirilen keyfi bekletmelerin yaratt›¤› s›k›nt›,

Kandil’e gidecek olman›n ve  ‘ülke’ye ‘kavuflacak’

olman›n heyecan ve coflku dolu beklentisi yan›nda

önemsizlefliyordu. Ma¤rur durufllar› bundand›.

‹zlenimlerimizin dikkat çekici unsurlar›ndan bi-

ri de, ‘s›n›r’›n afl›lmas›yla birlikte pasaportlara resmi

olarak Irak Kürdistan’› damgas› vurulmas›n›n aile-

lerde yaratt›¤› pozitif heyecand›. Ancak bu heyecan

k›sa süre içinde sönmek zorunda kald›, çünkü so-

mut durum devam›na izin vermedi. Heyet, Güney

Kürdistan’da da bekletmeler, geçifle izin vermeme-

ler, yol kesmelerle yüz yüze kald›. Bu durum, iflbir-

likçi Barzani ve Talabani kuvvetlerinin demokratik

Kürt ulusal hareketine karfl› ald›¤› tavr› ortaya ko-

yuyordu. Bunu; teorik ve politik düzeyde anlat-

mak, Barzani ve Talabani kuv-

vetlerinin ABD iflbirlikçisi ko-

numlar›n›n Kürt halk›n›n ulu-

sal özgürlük talepleri ile ör-

tüflmedi¤ini aç›klamak, somut

uygulamalarla karfl›laflmak

kadar çarp›c› ve inand›r›c›

olam›yordu. Güney Kürdis-

tan’›n gerçekleri ile karfl›lafl-

man›n ailelerde yaratt›¤› flafl-

k›nl›k ve öfke, emperyalizme

yedeklenen güçlerin ulusal

özgürlük taleplerinden uzak-

laflmas›n›n yaratt›¤› etkinin

tart›fl›lmas› bak›m›ndan da

önemli bir yerde duruyor.

Güney Kürdistan halk›na ve oradaki yaflama da-

ir söylenebilecek ilk fleylerden biri, ac›lar›n ve sa-

vafllar›n “yok”laflt›rd›¤› topraklarda ölüm-kal›m

mücadelesini her boyutuyla veren bir halk gerçek-

li¤i oldu¤udur. Ancak; savafllardan, katliamlardan

ve göçlerden genifl halk kitlelerine düflen yaln›zca

yoksulluk de¤ildir. Gelece¤e dair umutsuzluk, yok-

sulluk koflullar›n› daha da dayan›lmaz hale getir-

mektedir. Güney Kürdistan halk›n›n toplumsal ve

ekonomik düzenini yeniden kurmaya dönük her

çabas›n›n ard›ndan geliflen savafl ve katliam süreçle-

ri, geleceksizlik duygusunu, yersizlik ile derinleflti-

rerek yoksullu¤a, sömürüye, ulusal taleplere karfl›

da tam anlam›yla bir yabanc›laflma yaratm›fl.

Güney Kürdistan’›n ve Güney Kürdistan halk›-

n›n bu somut durumunu de¤ifltiren, mücadeleyle

baflka bir düzeye tafl›yan iki bölgeden bahsetmek,

örgütlü halk›n dönüfltürücülü¤ünü görmek aç›s›n-

dan da önem tafl›yor.

Medya Savunma Alanlar› 

PKK-HPG güçlerinin denetiminde bulunan ve

Medya Savunma Alanlar›(MSA) olarak adland›r›lan

bölge, 330 km uzunlu¤a ve 30 km geniflli¤e sahip

bir co¤rafya. Güney kürdistan s›n›rlar› içindeki bu

alan içinde 150 köy bulunuyor. Bu köylerin dene-

timi ve yönetimi tamamen PKK-HPG güçlerine ait

ve köylülerin temel talebi bunun süreklili¤inin sa¤-

lanmas›. Köylüler bunu gerillalara, bizi savunacak-

san›z ve burada kalacaksan›z, biz köylerimizi terk

etmeyece¤iz diyerek ifade ediyorlar.  MSA içinde

yaflayan köylülerin, Güney Kürdistan’›n di¤er köy-

lerine göre daha örgütlü ve umutlu bir yaflam›n içe-

risinde olmalar›, onlar›n bu kararl›l›¤›n› pekifltiren
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önemli bir gerçekliktir. MSA içindeki kimi bölge-

lerde kurulan barajlarla, sa¤l›k ve e¤itim olanaklar›

ile gerilla kadar, köylülere de olanaklar›n› açan ve

Medya Savunma Alanlar›’nda bir iktidar alan› yara-

tan Kongra-Gel güçlerinin örgütlülük düzeyi ile

köylülerin ekonomik ve sosyal geliflimleri de bire-

bir ilintilidir. Bu bak›mdan, peflmergelerin ulusal

özgürlükten ve Kürt halk›n›n yaflam mücadelesin-

den uzak-yabanc› durufllar› nedeniyle Güney Kürt-

lerinin köylü kesimlerinin yaflamlar› yoksulluk ve

yersizlikle somutlan›rken; MSA’larda yaflam›n her

alanda yeniden yeflerdi¤ini söylemek mümkün. 

Canl› kalkanlar›n MSA’larda yaratt›klar› enerji

ve yaflam› örgütleme gücü ise elbette iradesini bu-

rada kurulan düzenin etkisinden almaktad›r. Med-

ya Savunma Alanlar› içerisinde konumlanan canl›

kalkanlar›n, operasyon alan› olabilecek tüm mevzi-

lerde örgütlü bir yaflam›n içerisinde bulunduklar›

belirtilmelidir. 

MSA’lar›n yerleflik ama askeri-politik düzeyde

örgütlü iflleyifl tarz›, canl› kalkanlar›n yaflamlar›n›n

örgütlenmesinde de kendini ortaya koymaktad›r.

Özgürlük taleplerinin somutlu¤u ve yak›c›l›¤›, Ku-

zey Kürdistan ile Medya Savunma Alanlar› aras›n-

daki yaflamsal örgütlenmenin farkl›l›¤›nda da belir-

ginleflmektedir. Silopi halk›n›n Medya Savunma

Alanlar›’na duydu¤u özlem ve ba¤l›l›k da Kürdistan

gerçekli¤inin bir parças› ve özgürlük alanlar›n›n ya-

ratt›¤› kitle bilincinin yans›mas›d›r ayn› zamanda.

Mahmur Kamp›: özgürlü¤e inanmak

Mahmur Kamp›, Güney Kürdistan’da bulunan

bir baflka yaflam alan›. Ama daha da ötesi, kendini

sürekli gelifltiren bir mücadele ve özgürlük alan›.

‘92-’93 sürecinde kirli savafl›n bask›s› alt›ndaki Ku-

zey Kürdistan’dan göç etmek zorunda b›rak›lan ve

ço¤u birebir Kürt ulusal devriminin içerisinde yer

alm›fl ailelerden gelenlerce oluflturulan Mahmur

Kamp›, deyim yerindeyse Güney Kürdistan’›n yafla-

mak için en elveriflsiz alanlar›ndan birinde kurul-

mak zorunda kalm›fl. Su, ulafl›m, beslenme olanak-

lar›n›n yetersizli¤i, hatta yoklu¤u kadar, hiçbir ba-

r›nma olana¤›n›n da olmad›¤› kamp alan›nda Kürt

halk›, yaflam› yeniden üretme iradesini ortaya koy-

mufltur. Bugün 12 bin kiflinin yaflad›¤› kampta, 70

kadar su kuyusuyla, sa¤lad›¤› ifl olanaklar›yla, ana-

okuludan bafllay›p liseyle sonlanan e¤itim sistemiy-

le, demokratik halk meclisi ve ‹fltar Kad›n Mecli-

si’yle, Kürt halk›n›n sürgünde mücadeleyi ve yafla-

m› sürdürme iradesinin çok çarp›c› bir örne¤idir.

Mahmur halk›, özgürlük mücadelesine sonuna ka-

dar inanan ve bunun için bedel ödemifl bir halkt›r.

Özgürlü¤ü ve yaratt›¤› de¤erleri korumak için ge-

rekti¤inde KDP ile yürütülen savafl›n da içerisinde

olmaktan çekinmemifltir. 

Bar›fl ve özgürlük tugaylar›

Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar› ve Canl› Kalkanlar-

la Dayan›flma Heyeti,  sessiz geliflen eylemler de¤il-

di bunlar. Kardeflleflme ve özgürlük ça¤r›lar›n› z›l-

g›tlara çevirerek büyüdüler. Kürt ulusal hareketinin

ve devrimci hareketin hedefte oldu¤u, Genelkur-

may merkezli yönlendirilen örgütlü flovenist k›fl-

k›rtmalara, histerik linççi sald›r›lara karfl› taraf olma

iradesi ile gerçeklefltirilen eylemlerdi. Kendi içlerin-

de bar›nd›rd›klar› potansiyelle mücadelenin önün-

de yeni kanallar açan ve süreci kitle hareketlerin-

den yana çevirmeye çal›flan bir düzlemde duruyor-

du. 

Buradan hareketle canl› kalkanlar üzerinden ge-

lifltirilen iki ayr› ve bir eylemi de¤erlendirmek

önem kazan›yor.

Birincisi, kendilerini sivil itaatsizler olarak ta-

n›mlayan ve flu an Kandil Da¤›’nda Kürt halk›n›n

talepleri için gerillaya canl› kalkan olan Bar›fl ve Öz-

gürlük Tugaylar›.(BÖT)

‹kincisi, Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar›n›n eylem-

lerini desteklemek ve seslerini kamuoyuna duyura-

bilmek amac›yla yola ç›kan Canl› Kalkanlarla Daya-

n›flma Heyeti.

Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar›, örgütlenifli gizli tu-

tulmufl bir oluflum ve eylem. Kat›lanlar›n bir k›sm›

resmi yollarla, bir k›sm› Kürdistan’›n da¤lar›n› bafl-

kaca olanaklarla aflarak Kandil Da¤›’na ulaflm›fl. fiu

anki durumda aç›klanan say›lar› 370’i geçen Bar›fl

ve Özgürlük Tugaylar›, Kürt gençlerinin son dö-
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nemde gelifltirilen topyekün imha sald›r›lar›na kar-

fl› gerçeklefltirdikleri bir eylem biçimi. Eylem, fikir

olarak Irak Savafl›’nda gelifltirilen canl› kalkan ey-

lemlerinden feyz al›yor. Pratik köken olarak bafllan-

g›c› ise, 2004 y›l›nda aralar›nda SGD(Sosyalist

Gençlik Derne¤i), ESP(Ezilenlerin Sosyalist Platfor-

mu) gibi kurumlardan kat›l›mc›lar›n da bulundu¤u

canl› kalkan eylemlerine dayan›yor. Ancak BÖT,

her iki eylemin rolünü de içeren ama onlar› aflan bir

pratik misyonla ortaya koyuyor kendini. Medya Sa-

vunma Alanlar›’na giderek, gerillaya yönelik bir sal-

d›r› durumunda bedenlerini siper edecek gençlerin

ideolojik ve politik duruflu, Kürt halk›na da müca-

delenin gelifltirilmesi gereken yönünü, dü¤ümün

çözülece¤i adresi daha da net bir

biçimde gösteriyor. Kürt gençleri-

nin, Bar›fl ve Özgürlük Tugayla-

r›’n›n ça¤r›lar› ile Kandil’e do¤ru

bafllatt›klar› eylemlilik hatt› ise

mücadelenin sahiplenilifl düzeyini

ortaya koyuyor.

Canl› kalkan eylemlerinin ta-

rihsel geliflim sürecine bakt›¤›m›z-

da, pasif destek konumundan et-

kin koruma ve feda ruhunun ge-

rektirdi¤i eylem düzlemine do¤ru

geliflti¤ini belirtmek gerekiyor.

2004 y›l› içerisinde gelifltirilen

canl› kalkan eylemleri, Türk ve

Kürt gençlerinin askeri operasyon-

lar›n durdurulmas› için bedenlerini gerçek anla-

m›yla siper etti¤i, bunun için sald›r›lara maruz kal-

d›¤›, gözalt›na al›nd›klar›, tutukland›klar› bir süreç

olarak yafland›. Ancak daha sonras›nda karakollara,

askeri karargahlara da canl› kalkan olmak tart›flma-

lar›n›n bafllamas› ile bu eylemlerin ideolojik özün-

de bir kararma/yön sapmas› bafl göstermiflti. Bu ba-

k›mdan, bugün de ayn› sorun kendini çeflitli biçim-

lerde ortaya koysa da, pratik durum ve canl› kal-

kanlar›n tarafl›l›klar›n› Kandil da¤›na giderek be-

lirtmifl olmalar›, tutumun netleflmesi bak›m›ndan

önemli olmufltur.

Canl› kalkan eylemleri, halk›n bilincinde en so-

mut karfl›l›¤›, devletin Batman Befliri’de gerçeklefl-

tirdi¤i katliama karfl› Batman halk›n›n kitlesel bir

biçimde operasyon alan›na yürümesi ile buldu. Bir

sürece yay›lan hatta ilerleyen canl› kalkan eylemli-

liklerinin bu somut karfl›l›¤› ayn› zamanda geçmifl-

te yürütülen, karakollara, askeri karargahlara da

canl› kalkan olma tart›flmalar›n›n da afl›lmas›n›n zo-

runlulu¤unu ortaya koyuyordu. Katliamc› devletin

karakollar›na, operasyonlar›n planlan›p yürütüldü-

¤ü karargahlara canl› kalkan olmak fikri en iyimse-

rinden düflmana manevra alan› yaratmak hatas›

iken, kitlelerde yaratt›¤›/yarataca¤› bilinç ve eylem

kaymas› çok daha ileri boyutta olacakt›. Canl› kal-

kan eylemlerinde yaflanan bu gerilemenin bir zo-

runluluk olarak Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar› ile Bat-

man Halk›n›n eylemlili¤inde somutta afl›ld›¤› görül-

mektedir. Ayn› zamanda t›rmand›r›lan flovenist dal-

gaya karfl›, Türkiye’de de DEHAP binalar›, yurtse-

ver örgütlere dönük kalkan olma eylemleri de tart›-

fl›labilecek ve flovenizme karfl› halklar›n kardeflli¤i

bayra¤›n› yükseltecek bir yerde durabilir. 

Canl› kalkanlar›n eylemleri ve

de¤iflimleri bir halk›n mücadelesi

ile gençli¤in nas›l özdeflleflebildi¤ini

de çok aç›k biçimde ortaya koyu-

yor. Ço¤unlu¤u üniversite ö¤renci-

si olan bu gençlerin ideolojik ve

pratik olarak Kürt halk›n›n ve geril-

lan›n mücadelesi ile bütünleflmele-

ri, tart›fl›lmas› ve derinlefltirilmesi

gereken bir noktada duruyor. 

Canl› kalkan eylemleri ayn› za-

manda, gençli¤in geliflen halk hare-

ketlerinde tutmufl oldu¤u ve tutaca-

¤› rolü görmek ve de¤erlendirmek

aç›s›ndan yeni bir dinami¤i olufltu-

ruyor. 

Kirli savafl döneminde kitleler halinde gerillaya

kat›lan ve ulusal mücadelenin bütün bedellerini

ödeyerek devrim sürecinde rol oynayan Kürt genç-

lerinin, ateflkes döneminde girdikleri ideolojik du-

ra¤anl›k ve reformizmin pas›n› silecek bir eylemli-

lik hatt› olarak tan›mlanabilir canl› kalkan eylemle-

ri. Kuzey Kürdistan’da askeri operasyonlar›n yo-

¤unlaflt›¤›, Güney Kürdistan’da ise ABD destekli

KDP-YNK takviyeli operasyon olas›l›¤›n›n yükseldi-

¤i bir dönemde Kürt gençlerinin bu ç›k›fl›, gerilla-

n›n sahiplenilmesinin ve gerillaya kat›l›m›n meflru-

laflt›r›lmas›n›n da bir arac› olabilir. 

Bu noktalardan hareketle, süreçte canl› kalkan

eylemlerinin ve bu eylemlerin desteklenmesinin

Türkiye’de oynayabilece¤i rolü, Türk halk›n›n flo-

venizme yedeklenmesini k›racak bir hatt›n parças›

olarak belirlemek yerinde olur. Özelde Türk kö-

kenli devrimci ve ilerici güçlerin canl› kalkan ey-

lemlerinin içerisinde yer almas›, geçti¤imiz dönem-

den çok daha  de¤erli bir katk› olacakt›r. 
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Askere gitmeme ça¤r›s› -

canl› kalkanlar›n bilefliminde

de aralar›nda HPG gerillalar›

ile çat›flmaya girmek zorunda

b›rak›lanlar›n da oldu¤u “as-

ker kaçaklar›” vard›r- üzerin-

de durulmas› gereken bir

ça¤r›d›r. Özellikle son dö-

nemde operasyon bölgelerine

Kürt gençlerinin gönderildi¤i

bilinen bir gerçektir. Devlet

aç›s›ndan imha ve asimilas-

yon politikalar›n›n en çarp›c›

taktiklerinden biri olan bu

gerçeklik, ancak baflta Kürt

gençleri olmak üzere gençle-

rin askere gitmeme eylemleri

gerçeklefltirmeleri ile bofla ç›-

kar›labilir. Bu aç›dan canl›

kalkanlar›n bu ça¤r›s› de¤erlendirilmelidir. 

Amed’den öteye 
geçmek

Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar›’n›n eylemlerini sa-

hiplenmek ve seslerini yükseltmek amac›yla 7 Ku-

rum ve canl› kalkan ailelerinden oluflan bir heyetle

Amed’de yap›lan bir aç›klaman›n ard›ndan gerçek-

lefltirilen ziyaret, kendi bafl›na bir eylemlilik süreci-

dir. Bir heyet olarak örgütlenen ziyaretin bafllang›c›

Amed, dönüfl noktas› yeniden Amed’dir. ‹ki hafta-

ya yak›n süren yolculu¤un bafllang›c› ve tetikleyici

noktas›, kamuoyuna aç›klayarak canl› kalkanlara

destek amac›yla Kandil’e gidilece¤inin belirtilmesi

idi. Devlet ile aç›ktan yürütülen bu irade çarp›flma-

s›nda öne ç›kan yan, gerek canl› kalkan eylemleri-

nin meflrulu¤unun savunulmas›nda  gerekse de on-

lar› desteklemenin gereklili¤ini ve zorunlulu¤unu

ortaya koymakta gösterilen kararl›l›kt›. Ancak Bar›fl

ve Özgürlük Tugaylar›’n›n eylemlerini aç›klad›klar›

günden itibaren gösterilmeyen kurumsal duyarl›-

l›klar ve eyleme destek çabalar›n›n yetersizli¤i, he-

yetin oluflumu ve yola ç›kmas›nda da kendini gös-

teriyordu. Bu durum, gerillay› hiçbir biçimde sa-

hiplenmeyen ya da sahiplenmekten korkan parti ve

örgütlerin ve keza ayd›nlar›n süreçte oynad›klar›

gerici yanla do¤rudan ba¤lant›l› oldu¤u kadar ayn›

zamanda yurtsever kurum ve örgütlerin de aç›kça

ifade ettikleri gibi gerillay› ikincil görmelerinin bir

yans›mas› idi. Canl› kalkan eylemi ve heyetin olu-

flumu/yola ç›k›fl› süreci de turnusol ka¤›d› ifllevini

görüyordu.

Amed’den öteye geçmek

yaln›zca, askeri sald›r›lar›n,

arama iflkencelerinin, saatler-

ce sürdürülen yolculuklar›n

özeti, yani Kürt halk›na on

y›llard›r uygulanan iflkencele-

rin yumuflat›lm›fl hali de¤ildi.

Amed’den öteye geçebilmek;

Kürdistanileflebilmenin nes-

nel ve ideolojik zeminini de

daha net görebilmek anlam›-

na geliyordu. Kürt halk›n›n

ulusal taleplerinin her türlü

örgütsel ve politik durum ve

belirlemeden ba¤›ms›z ne ka-

dar güçlü bir irade ile Kürdis-

tan topraklar›na ba¤l› oldu¤u-

nu görmek anlam›na geliyor-

du bu. Ayn› zamanda eylemlili¤imiz  boyunca hal-

k›n kendini nas›l dayatt›¤›n›n z›lg›tlarla pratiklefl-

mesi olarak da konulabilir gerçeklik. Serhildan so-

kaklar›n›n hiç boflalmad›¤› mesaj›n›n bir yank› ha-

linde da¤lara tafl›nmas› idi, Amed’in ötesine geçe-

bilmek.

Kürt halk›n›n Bozüyük sald›r›lar›na yan›t olarak

gelifltirdi¤i ‹stanbul serhildan›n› “taflk›nl›k” olarak

nitelendirenlerden ve varolufl gerçekliklerini unuta-

rak kendini amaçlaflt›rm›fl kitle örgütü yöneticile-

rinden uzaklaflarak, kitlelerin devrimcilefltirdi¤i

topraklara, halk›n mayalad›¤› özgürlü¤e do¤ru yol

almakt› belki bu.

Halklaflan bir devrimin yenilgisinin ard›ndan

Kürdistan’a inanabilmek ve Kürt halk› ile duygusal

düzeyde bütünleflmeyi sa¤layabilmek için dinamik-

leri alg›lamak, sosyalist yurtsever ideolojinin yedi-

rildi¤i bilinçleri Kürt halk› için(de) eyleme dökebil-

mek gerekiyor.

Kürdistan’a gerçeklefltirilen Kardefllik Yürüyü-

flünü, Kürdistan’dan Türkiye’ye gerçeklefltirilen Öz-

gürlük yürüyüflünün, 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen

canl› kalkan eylemlerinde yer al›fl›n bir devam› ola-

rak canl› kalkanlarla dayan›flma heyetinin bilefli-

minde yer almak, ayn› zamanda Kürt halk›n›n mü-

cadelesi ve gerillan›n meflrulu¤u zemininde tutulan

yeri de ortaya ç›karmaktad›r. Özellikle Türk köken-

li devrimciler olarak, kardeflleflme zemininin özgür-

lük mücadelesinden geçti¤ini somut olarak vurgu-

lamak önemlidir. Bu mesaj heyetin temas etti¤i/gö-

rüfltü¤ü her alanda net bir biçimde alg›lanm›fl ve
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fiu anki durumda aç›klanan
say›lar› 370’i geçen Bar›fl ve Öz-
gürlük Tugaylar›, Kürt gençlerinin
son dönemde gelifltirilen topyekün
imha sald›r›lar›na karfl› gerçeklefl-
tirdikleri bir eylem biçimi. Eylem,
fikir olarak Irak Savafl›’nda gelifl-
tirilen canl› kalkan eylemlerinden
feyz al›yor. Pratik köken olarak

bafllang›c› ise, 2004 y›l›nda ara-
lar›nda SGD(Sosyalist Gençlik

Derne¤i), ESP(Ezilenlerin Sosyalist
Platformu) gibi kurumlardan kat›-
l›mc›lar›n da bulundu¤u canl› kal-

kan eylemlerine dayan›yor. 



büyük bir sempati ile karfl›lanm›flt›r.  

Muhatap kim?

Canl› kalkan eylemlerinin ve desteklenmesinin

de tarz ve yöntem olarak kitle bilincini gelifltirme,

kardefllik ve özgürlük ça¤r›lar›n› yükseltme/örgüt-

leme perspektifi ile hareket etme zorunlulu¤u var-

d›r. Kürt halk›na dönük sald›r›lar›n, sokak ortas›n-

da katletmelerin, s›n›rs›z askeri operasyonlar›n yo-

¤unlaflt›¤›, flovenist histerinin Türk halk›n›n geri bi-

linci haline getirilmeye çal›fl›ld›¤› bu  dönemde, ta-

mam› örgütlü bu sald›r›lara karfl› al›nacak tavr›n,

Kürt halk› cephesinden direniflin/serhildan›n dilin-

den olmas› gerekirken, Türk halk› için ise kardefllik

bayra¤›n›n her  düzeyde yükseltildi¤i eylemlilikler

üzerinden olmas› gerekir.

Canl› kalkan ve canl› kalkanlarla dayan›flma ey-

lemliliklerinin de kardefllik ve özgürlük ça¤r›lar›na

daha örgütlü tarzda müdahale etmesinin yol ve

yöntemleri tart›fl›lmal›d›r. PKK’siz, Öcalans›z çö-

züm yaygaralar›na karfl›, Kürt halk›n›n örgütlü du-

ruflu kadar, Türk halk›n›n kardefllik kalkan› da adil,

onurlu ve demokratik bar›fl talebini gerçekli¤e ya-

k›nlaflt›racakt›r. Kitle mücadelesinin her kanal›n›n

kullan›lmas› gereken bu mücadelede, muhatab›n

da Kürt ve Türk halklar› olmas› zorunludur. ■
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Canl› kalkan eylemliliklerini ve eylemliliklerin
geliflim seyrini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Senar METE: Öncelikle flunu ifade etmek isti-

yorum; Türkiye'de ilk defa böylesi bir eylem ger-

çeklefltiriliyor. Bu yüzden 1 Eylül 2004 tarihinde

Diyarbak›r Gençlik Platformu’nun yapt›¤› ilk ç›k›fl,

bu eylemin gidiflat›n› belirledi. Bu ç›k›fl öncesi cid-

di tart›flmalar yürütülmüfl olsa da, hem ilk olmas›

itibar› ile, hem de bir çok kurum ve siyasetin için-

de yer almas›ndan kaynakl› kendi içinde zorlay›c›

yaklafl›mlar olmufltu. Ancak her fleye ra¤men ope-

rasyon alan›na gitme ›srar› ve bunun bir bedeli ola-

rak gerçekleflen tutuklama, bu eylemin gidiflat›n›

belirledi. Çünkü daha önce böyle bir deneyim yok

ve  ciddi bir konu olan operasyonlara karfl› geliflti-

rilen bir eylemdi. E¤er kararl›l›k gösterilmeseydi,

bu eylem daha bafltan ölü do¤acakt›. ‹stenilen dü-

zeyde olmasa da, baflta Kürdistan olmak üzere Tür-

kiye'nin birçok ilinden yeni gruplar olufltu. Ve bin-

den fazla insan›n bu eylemde bedenlerini canl› kal-

kan olarak operasyon alanlar›na sürme kararl›l›¤›n›

yaratt›. Ki zaten bu eylem, kendisine has bir çizgi

yaratmaya çal›flt›. Bunun en temel özelli¤i ise fluy-

du, fliddete baflvurmadan sonuna kadar direnmek-

ti. Canl› kalkan eylemine bu aç›dan bak›ld›¤›nda,

iki yüzden fazla arkadafl›m›z tutukland›. Ancak

kontrol hep bizde oldu. Bu aç›dan daha bafltan be-

ri bu eyleme biz bir sivil itaatsizlik eylemi, yani

operasyonlara karfl› bir sivil direnifl eylemi olarak

öngördük. Tabi bu eylem, politik bir eylemdir.

Herkes kendisince bunu de¤erlendirebilir, de¤er-

lendirdi de. Tabi özellikle canl› kalkan eylemlerine

karfl› devlet, asl›nda ciddi bir çaresizli¤i yaflad›. En

baflta gözle görülecek bir flekilde ne yapaca¤›n› bil-

miyordu. Tamamen bar›flç›l ve yasalara da uygun

olarak gelifltirilen ve demokratik bir eylemdi. An-

cak devlet çok geçmeden bu eyleme karfl› bildik

tarz›n› ortaya koydu, fliddetle yaklaflt›. Seyahat hak-

k›, demokratik eylem hakk› gibi temel haklar orta-

dan kald›r›ld›. Ve kalaslarla, dipçiklerle ve tekme-

lerle bir taraftan müdahale ederken, di¤er taraftan

her türlü hakaret ve afla¤›lay›c› ifadeler kullan›ld›

Bar›fl ve Özgürlük  Tugaylar› sözcüsü Senar Mete

Adalet olmazsa, bar›fl da olmaz
Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar› (BÖT), Canl› Kalkan eylemcilerinin gelifltirdi¤i bir ör-
gütlenme biçimi. Senar Mete, bafl›ndan itibaren sürecin örgütleyicilerinden biri.

Kandil Da¤›’nda gerçeklefltirdi¤imiz röportajda BÖT ad›na sorular›m›z› yan›tlayan
Mete, hem sürecin örgütlenifli, hem geliflmelerin olas› seyri hemde Kürt ve Türk

gençli¤inden beklentilerini dile getirdi.



bize karfl›. En önemlisi de iki yüzden fazla arkada-

fl›m›z tutukland›. Almanya’dan destek amac›yla ge-

len üç kiflilik canl› kalkan grubu, Mardin'de polis

taraf›ndan esrarengiz bir flekilde kaç›r›larak s›n›r d›-

fl› edildi. Tabi gençlik, canl› kalkan eylemine öncü-

lük yapt›. Gençlik, devrimci ve öncü bir güçtür. Bu

eylemle kendisinden beklenileni yapm›flt›r. 

Canl› kalkan eylemliliklerini "Bar›fl ve Özgür-
lük Tugaylar›" ismiyle gelifltirdiniz. Bar›fl ve öz-
gürlük kavramlar›n› nas›l tan›ml›yorsunuz?

Öncelikle flunu belirtelim. Biz yurtsever Kürt

gençleri aç›s›ndan, alt› y›ll›k bir bar›flç›l demokratik

süreç vard›r. Canl› kalkan eylemi bu alt› y›ll›k de-

mokratik eylemsellik sürecinde, bizim için Kürt so-

rununda bar›flç›l demokratik çözümündeki ›srar›n

zirveleflti¤i bir eylemdi. Bu yüzden bizim, Bar›fl ve

Özgürlük Tugaylar› olarak gelifltirdi¤imiz bu ey-

lem, daha çok alt› y›ll›k bütün bar›flç›l çabalar›m›za

fliddetle, tutuklamayla ve ölümle karfl›l›k veren

Türk devletine karfl› siyasal ve insani  bir tav›rd›r.

Bu aç›dan Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar›n› sadece

canl› kalkan eylemi olarak de¤erlendirmiyoruz. Ne-

den Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar›? Kimileri askeri

bir kavramd›r diye Tugay ismini elefltirdi. Bizim ba-

r›fltan anlad›¤›m›z, sorunlara bir yaklafl›m tarz› ol-

du¤u kadar, adaletin sa¤lanmas› olarak da anl›yo-

ruz. Bir yerde adalet olmazsa, orada bar›fl da yok-

tur. Ancak, bar›fl bir yaklafl›m tarz› olabilir. Özgür-

lükten anlad›¤›m›z ise, gerek birey olsun, gerek

toplum olsun kendi inand›¤› de¤erler çerçevesinde

yaflamas›d›r. Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar› esprisi ise

daha çok uluslararas› alanda bilinen Bar›fl Tugayla-

r› örgütünden esinlenmekle birlikte, biz özellikle

askeri kavramlar›n içine de bar›fl› ekmeliyiz diye

düflünüyoruz. Bu temelde Bar›fl ve Özgürlük Tu-

gaylar› olarak hem ideolojik yönü olan hem de po-

litik hedefleri olan, bir inisiyatif olarak kendimizi

örgütlemifl bulunmaktay›z. 

Bar›fl ve özgürlük kavramlar›n›n antiemperya-
list ve antikapitalist nitelikleri üzerine düflüncele-
riniz neler?

Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar›, ezilen ve özgürlü-

¤ü elinden al›nm›fl Kürt halk›n›n gençleri olarak bu

eylemi gerçeklefltirdik. Bu yüzden Kürt halk›n›n öz-

gürlü¤ünü elinden alan güçler kapitalist ve emper-

yalist ülkeler oluyor. Bizim verdi¤imiz mücadele

her zaman böyle bir boyutu zaten içermektedir. Ki

bizim esas ald›¤›m›z düflünceler, rehber Apo'nun

özgürlükçü düflünceleridir. Ve bu düflünceler ko-

münal de¤erleri esas ald›¤› gibi, her türlü tahak-

kümcü ve sömürücü yaklafl›mlar› ret eder. 

Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar›n›n ulaflmak iste-
di¤i kesim kimdir? Türk halk› ile kardeflleflme is-
teminin burada tuttu¤u yer nedir?

Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar› olarak, 10/08/2005

tarihinde gerçeklefltirdi¤imiz bas›n toplant›s›nda

bir çok kesime ça¤r›m›z olmufltu. En baflta da Türk

halk›, ayd›nlar› ve gençlerine ça¤r›lar›m›z olmufltu.

Bundan da çok iyi anlafl›laca¤› üzere gerçeklefltirdi-

¤imiz eylemle, en baflta Türk halk›nda bir duyarl›-

l›k yaratmak istedik. 15 y›ll›k bir savafl yafland›.

Binlerce asker, polis öldü. Ciddi bir ekonomik yok-

sullaflmayla ülkemiz yüz yüze kald›. Ancak Türk

halk› bu gerçekli¤i hala sorgulam›fl de¤il. Bu savafl

neden oluyor? Kürtler ne istiyor? Gençleri neden

da¤lara ç›k›yor? Neden gençler askerde ölüyor? Bü-

tün bunlar›n Türk halk› taraf›ndan da bilinmesi ge-

rekiyor. Bir di¤er kesim ise Kürt halk› ve dostlar›-

d›r. Özellikle bar›fl ve özgürlük mücadelesinin

amaçlar›na ulaflmas› için daha kararl› olmalar› ge-

rekti¤ini ortaya koymaya çal›flt›k. Küçük hesaplar

peflinden koflmadan birbirimize kenetlenerek, ken-

di özgücümüzle bo¤durulmak istenen özgürlük

aray›fllar›m›za daha da kilitlenmek için bu eylemi

gerçeklefltirdik. Bir de biz bu eylemimizle, Türk

devletine bir mesaj vermek istedik. Örne¤in yak›n

bir zamanda yapt›¤› aç›klamalarda da¤a ç›kan genç-

ler için cahil, iflsiz, güçsüz nitelemesini yaparak ger-

çekleri Türkiye halk› ve dünya kamuoyundan sak-

lamaya çal›flm›flt›r. Biz bu eylemimizle bunu bir kez

daha çürüttük. Örne¤in bu eylemimizde bulunan

30 dan fazla arkadafl›m›z  üniversite mezunu, 100’ü

aflk›n lise mezunu ve ço¤u arkadafl›m›z ise legal

alanda kadro olarak demokrasi ve özgürlük müca-

delesini yürütmekteydi. Hepsi de Türkiye'nin ve

dünyan›n gerçekli¤ini okuyabilen arkadafllard›r. 

Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar›n›n örgütlenmesi
sürecinde ve flimdiye kadar mücadelenizde yafla-
d›klar›n›z ve bu konuda belirtmek istedikleriniz
nelerdir?

Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar› ad›n› eylem haz›rl›-

¤›m›z› tamamlad›ktan sonra ald›k. Türkiye'de bunu

bir arkadafl olarak; Türk Devleti’nin de¤iflmeyen

politikalar›na karfl› olarak ve özellikle son dönem-

lerde artarak devam eden askeri operasyonlar ve

halk önderimiz Abdullah Öcalan üzerindeki gayri

ahlaki tecride karfl› Medya Savunma Alanlar›na gi-

dip bir aç›klamada bulunma, canl› kalkan eylemini
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böylelikle meflru savunma alanlar›na tafl›rma fikri

etraf›nda örgütleme çal›flmas› yapt›k. Türkiye'nin

dört bir yan›na çal›flmam›z› yayarak kulaktan kula-

¤a f›s›ldayarak, konufltu¤umuz bütün arkadafllarla

Medya Savunma Alanlar›nda buluflmak üzere ran-

devulaflt›k. Bu eylem, çünkü bir sivil itaatsizlik ey-

lemidir. Sivil itaatsizlik eylemleri çok aleni örgütle-

nebilece¤i gibi, eylemi yapt›ktan sonra bütün so-

nuçlar›n› sahiplenmek kofluluyla s›n›rl› say›da insa-

n›n gizli bir flekilde örgütlendi¤i eylemlerle olabilir.

Biz de ikincisini yapt›k. Gizli örgütlendik, ancak

bütün sonuçlar›n› sahipleniyoruz. Devlet, hakk›-

m›zda gereken yasal ifllemleri yapabilir. 

Son dönemde Kürt halk›na dönük sald›r›lar› ve
linç giriflimlerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Ör-
gütlü biçimde yöneltilen bu sald›r›lara karfl› canl›
kalkanlar›n misyonu ne olabilir?

Bir konsept dahilinde gelifltirilen sald›r›lara kar-

fl›, Bar›fl ve Özgürlük mücadelesini yükseltmenin

gere¤i var. Bu sald›r›lara karfl› geri ad›m atmamak

gerekiyor. Örne¤in; büyük bedeller sonucunda ka-

zan›lan demokratik haklar var. Bu sald›r›larla bun-

lar tekrardan rafa kald›rmaya çal›fl›l›yor. Kürt halk›

ve tüm muhalif kesimlere legal demokratik alan ya-

flan›lmaz hale getirilerek, bitirilmek isteniyor. Bu

nedenle, örne¤in, Kürt kurumlar›na yönelik geliflti-

rilen linç giriflimleri sürekli gündemdedir. Buralar-

da da kalkan olunabilir. Bu linç giriflimcilerine kar-

fl› sadece  Canl› Kalkan eylemi ile cevap olunamaz.

Özellikle Kürdistan'da ve büyük metropollerde de-

mokratik halk serhildanlar›n›n yükselmesi, karfl›

sald›r›lar› bertaraf eder. 

Biz, güneye geliflebilecek her türlü sald›r›ya kar-

fl› Canl› Kalkan oldu¤umuzu bir kez daha yinele-

mek istiyoruz. Bütün arkadafllar savafl ihtimali olan

bölgelere yerleflmifl durumundalar. Bu vesile ile BM

baflta olmak üzere, ulusal ve uluslararas› insan hak-

lar› kurulufllar›na ça¤r› yap›yoruz. fiu an askeri ope-

rasyonlarla yüz yüze kalan Medya Savunma Alanla-

r›nday›z. Hepimiz siviliz. Bu konuda giriflimlerde

bulunmaktay›z. 

Güney Kürdistan'da eyleminizin gerilla üze-
rinde etkilerini, genel olarak Kürt halk› üzerinde-
ki etkilerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

Bu eylemimiz en çok da gerillada heyecan yarat-

t›. Y›llard›r bu da¤larda yaflayan arkadafllar›n bir ço-
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cuk kadar heyecanla bakt›klar›n› söyleyebiliriz. TV

imkanlar›n›n  oldu¤u bütün alanlarda gerilla gücü,

o gün yapt›¤›m›z aç›klamaya kilitlenmiflti. Ogün

dayanamay›p o anki duygusal atmosferde a¤layan

arkadafllar olmufl.  Bu eylemi bar›fl ve özgürlük yo-

lunda oldukça soylu bulduklar›n› söylüyor arka-

dafllar. Tabi biraz da g›rg›r flamata da kar›fl›yor iflin

içine. Bizi gördüklerinde "mertal"-kalkan- diye hi-

tap edenlerin yan›nda, bir de Türkçe’si olmayan ar-

kadafllar, Türkçe-Kürtçe kar›fl›k olarak "kalkanê

zindi" -canl› kalkanlar- diye hitap ediyorlar. Arka-

dafllar hem çok sayg› gösteriyor, hem de bizi çok

seviyorlar.  

Türkiye’den bir heyetin eylemlerinize destek
amac›yla yan›n›za gelmelerini nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz

Türkiye’den gelen heyette daha kapsaml› kurum

ve kurulufllar yer alabilirdi. Bu boyutuyla eksiklik-

leri olan bir heyeti ancak Türkiye'de linç kampan-

yalar›n›n yap›ld›¤› ve bulundu¤umuz alana yönelik

operasyon ihtimali olmas›na karfl›n, heyetin buraya

gelme kararl›l›¤› bizlere güç vermifltir. 

Almanya’dan gelen heyet, bu eylemimizin ulus-

lararas› alan tafl›mas›nda s›n›rl›da olsa bir rol oyna-

d›. Bu aç›dan eylemimize güç katt›. Bu heyet, Al-

manya'dan direk gelmedi. Van’da bas›n aç›klamas›

yaparak medya savunma alanlar›nda bulunan Bar›fl

ve Özgürlük Tugaylar›na geldiler. Bu da oldukça

önemli bir durumdur

Kürt ve Türk gençlerine hangi mesajlar› ver-
mek istersiniz?

Kürt ve Türk gençlerine verece¤imiz mesaj flu da

olabilir: Bütün savafllarda oldu¤u gibi son 30 y›la

damgas›n› vurmufl savaflta da en fazla ölen de öldü-

rülen de gençlerdir. Bu kirli savafl›n en temel malze-

mesi konumundad›r gençler, ancak bu savafl›n bir

gerçekli¤i var. Önce bunun görülmesi gerekiyor.

Kürt halk› adalet, özgürlük ve bar›fl istiyor. Türk

devleti de halktan gasp etti¤i de¤erleri vermiyor. Bu-

nu istedi¤i için ise onlar› katliamlarla cezaland›r›yor.

‹flte böyle bir gerçeklik var. Bu yüzden bütün Türk

ve Kürt gençlerine mazlum ve hakl› olan Kürt halk›-

n›n bar›fl, özgürlük ve adalet taleplerine destek ol-

maya ve kat›lmaya davet ediyoruz. Bu temelde biz-

ler Bar›fl ve Özgürlük Tugaylar› olarak bu konuda

bir duyarl›l›k yaratmak istedik. Bu vesile ile diyoruz

ki; gençler askere gitmeyerek demokratik tavr›n› or-

taya koyabilir. Gençler askere gitmeyip, “Ölmek ve

Öldürmek ‹stemiyoruz” derse, o zaman Türkiye'de-

ki oligarfli parçalan›r. Bir kez daha bu temelde Kürt

ve Türk gençlerini, bar›fltan yana olan mesken tuttu-

¤umuz özgürlük da¤lar›na davet ediyoruz. ■



1980’lerde ABD, ‹ngiltere, Kanada gibi emper-

yalist ülkelerde ve uluslararas› alanda IMF, Dünya

Bankas› öncülü¤ünde yükselifle geçen neoliberal

ekonomi politikas›, Keynesyen ekonomi ve refah

devleti -sosyal devlet- modelli sisteme karfl› tekelle-

rin serbestli¤ini ve devletin küçültülmesini savunu-

yor; kendisini demokrasi ve ekonomik refah›n çare-

si ilan ediyor; refah ve demokrasinin neoliberal mo-

del içinde ‘serbest pazar’, ‘minimal küçük devlet’ ve

‘giriflimci birey’ sacayaklar› üzerine yükselece¤ini

vurguluyor ve kapitalizmin abat olaca¤›n› müjdeli-

yordu.

Toplamda bak›ld›¤›nda neoliberal ekonomi po-

litikas›, dünya kapitalizmini yeniden yap›land›rma-

y› amaçl›yordu. Özellefltirme, esnek üretim, yeni

uluslararas› iflbölümü vd. ekonomik yeniden yap›-

land›rman›n programatik çerçevesini oluflturuyor-

du. Siyasi yeniden yap›land›rma ise neoliberal kapi-

talist ekonomiye uyumlu yeni siyasal mekanizmalar

ve ulus-devletin yap›land›r›lmas›nda ifade buluyor-

du.

1989-1990’da mevcut iki kutuplu dünya düze-

ninin y›k›lmas›yla, neoliberal yeniden yap›land›rma

yepyeni veçhe ve kapsam kazan›yordu. Neoliberal

ekonomi politika ola¤anüstü elveriflli koflullara ka-

vuflmufltu. Deyim yerindeyse neoliberalizm için bir

“alt›nça¤” bafll›yordu. 

Emperyalist kapitalizmin bu yeni dönemi ‘küre-

selleflme’ kavram›yla taçland›r›ld›. Neoliberal eko-

nomi politikas›, küreselleflme kostümüyle arz-› en-

dam ediyor, yeni dünya düzeninin ideolojik for-

masyonu ifllevini oynuyordu. Burjuva ideologlar,

küreselleflme, yeni dünya düzeni vs. kavramlarla

neoliberalizmin ideo-politikas›n› üretiyor, gündelik

hayat›n tüm düzeylerine ve gözeneklerine tafl›yor;

özümsenmesini sa¤lamaya çal›fl›yordu.

‹flte Francis Fukuyama da bu dönemde küresel-

leflmenin, neoliberalizmin ideolojik üretimini bafla-

r›l› bir biçimde yapan gözde ideologlardan biri ola-

rak parlad›. Neoliberal yeniden yap›land›rma prati-

¤inin önde gelen ideologlar›ndan biri olarak,

‘80’lerden ‘90’lara uzanan neoliberal ekonomi poli-
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“Tarihin Sonu”ndan
“Devletin ‹nflas›”na Fukuyama



tikan›n teorisini yapt›. Akade-

mik ve siyasal alanda neolibe-

ralizmin parlak teorisyenle-

rinden biri oldu.

Neoliberal yükseliflle re-

vizyonist çöküflün kesiflti¤i ta-

rihi momentte F. Fukuyama

“Tarihin Sonu” teziyle ortaya

ç›kt› ve “tarihin liberal kapita-

lizmde son buldu¤unu” ilan

etti. 1992’de yay›nlad›¤› ‘Tari-

hin Sonu ve Son ‹nsan’ adl›

uzun makalesiyle neoliberal

modelli kapitalizmin art›k ev-

rensel de¤iflmez, sonsuz ha-

kim düzen haline geldi¤ini,

s›n›f savafl›mlar›n›n tarihinin

sona erdi¤ini söylüyordu. Fu-

kuyama’ya göre insanl›k tari-

hi, “tarihin sonu”na gelmiflti,

insanl›¤›n neoliberal kapita-

lizm ve burjuva demokrasisinden öte gidece¤i hiç-

bir yer, hiçbir seçene¤i ve ufku-ütopyas› yoktu.

Baflka bir dünya, toplumsal düzen mümkün de¤il-

di. SSCB ve Do¤u Avrupa'n›n y›k›l›fl› bunu kan›tl›-

yordu. 

Tarihin sonu tezi, emperyalist küreselleflmenin

ideolojik argümanlar›n›n üretilmesinde bafll›ca kay-

naklardan biri haline geldi. Dünyan›n egemenleri

“Tarihin Sonu”, “S›n›f savafl›mlar›n›n bitti¤i” vb.

ideolojik masallar› etkince kullan›ma sokuyor, kü-

reselleflme devrinin keyfini sürüyordu. “Tarihin So-

nu”na inanan ve dünyay› buna inand›rmak isteyen-

ler, T‹NA koduyla kapitalizmi kutsuyorlard›. (The-

re Is No Alternative–Hiçbir Alternatif Yok)

Gücünü neoliberal kapitalizmin dizginsiz ve y›-

k›c› ilerleyiflinden alan, Sovyetler Birli¤i ve Do¤u

Avrupa’n›n çözülmesi karfl›s›nda, kapitalizmin za-

fer sarhofllu¤uyla konuflan “Tarihin Sonu” safsatas›,

‘90’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren giderek parlakl›-

¤›n› yitirdi. Tarihin Sonu kötü masal›, ideolojik

inand›rma gücünü ve entelektüel t›ls›m›n› (!) kay-

betti. Zira “Tarihin Sonu”, yeni düzenin kaosu orta-

m›nda çok erken sorgulanmaya bafllanm›flt›. F. Fu-

kuyama bile mürekkebi bile yeni kurumufl masa-

l›/teorisi konusunda flüpheye düfltü¤ünü kabul edi-

yor, kay›t ve düzeltmelere, özelefltirilere ihtiyaç du-

yuyordu.

11 Eylül 2001’de ABD’nin “yüzy›l›n bask›n›”yla

vurulmas› kesin bir biçimde “tarihin sonu”nun so-

nunu ilan etti. Bu gerçeklik

karfl›s›nda F. Fukuyama, “Ta-

rihin Sonu”nun neden bir tür-

lü gelmedi¤ini, teorisinin ni-

çin –k›sa sürede hem de- çök-

tü¤ünün cevab›n› aramaya

koyuldu. Ve nihayet arad›¤›

cevab› da buldu: Devlet so-

runsal›. Devletlerin zay›fl›¤›

sorunu... ‘Tarihin Sonu’na va-

rabilmek için neoliberal düze-

nin ihtiyaç duydu¤u “devlet”

modeli “eksikti.” F. Fukuya-

ma “tarihin sonu” için “ulus-

devleti” yard›ma ça¤›r›yor, ye-

ni tipte ulus devletin infla

edilmesiyle ‘tarihin sonu’ pa-

rantezinin kapat›laca¤›n› ileri

sürüyordu.

Devletin ‹nflas›, Yönetiflim
ve Fukuyama

Fukuyama, yeni kitab› Devletin ‹nflas›’yla ‘tari-

hin sonu’nun izini sürüyor. ‘Tarihin Sonu’yla orta-

ya konulan tezler ile Devletin ‹nflas› kitab›n›n öne

sürdü¤ü fikirler birbirini tamamlayan, birbirinin

devam› ve özsel olarak neoliberal kapitalizmin ihti-

yaçlar›na cevap arayan ideolojik-teorik metinlerdir.

Fukuyama, Devletin ‹nflas› –21. Yüzy›lda Dünya

Düzeni ve Yönetiflim– adl› yeni kitab›yla  neoliberal

kapitalizmin ba¤›ml› ülkeler flahs›nda yeni devletin

modelini araflt›r›yor, yeni bir ulus devlet teorisini

biçimlendirmeye çal›fl›yor. 

Devletin ‹nflas› kitab›n›n alt isminden de anlafl›-

laca¤› gibi F. Fukuyama, “Dünya Düzeni” ve “Yöne-

tiflim”i tart›fl›yor. Yönetiflimi yeni dünya düzeninin

“sa¤l›kl›”, “stabil” iflleyiflinin temel birimi olarak ele

al›yor, inceliyor. Yönetiflimi dünya düzenin güven-

cesi görüyor. Bay Fukuyama, soruna global ve sis-

temsel bak›yor.

F. Fukuyama’n›n nas›l bir yönetiflim modeli, ay-

n› anlamda nas›l bir ulus devlet önerdi¤ine gelme-

den önce, yönetiflim kavram› üzerine temel ve aç›k-

lay›c› vurgular yapmak, hat›rlatmalarda bulunmak

gerekiyor.

Neoliberal ekonomi ve emperyalist küresellefl-

menin temel kavramlar›ndan biri olan yönetiflim,

ilk kez Dünya Bankas› taraf›ndan kullan›ma sokul-

du. Dünya Bankas›’n›n 1989 tarihli raporunda yö-

netiflim, Afrika’n›n ba¤›ml› ekonomilerinin ve dev-
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letlerinin emperyalist ekonomiyle entegrasyonda

yaflad›¤› sorunlar› ifade etmek için kullan›ld›. Bu ra-

porda Afrika’n›n bir “yönetiflim krizinden” söz edi-

liyor ve Afrika ülkelerinde siyasal yönetimlerin ne-

oliberal ekonomi politika do¤rultusunda yeniden

tanzim edilmesini öngörüyordu. Dünya Bankas› yö-

netiflimi, “siyasal iktidar›n ulusal faaliyetlerin yöne-

timi” olarak tan›ml›yordu. Dünya Bankas› yöneti-

flim kavram›n›, siyasal yönetim modeli olarak gelifl-

tirdi. 1992’deki “Geliflme ve Yönetiflim” bafll›kl› ra-

poruyla yönetiflim konusu daha kapsaml› ve tefer-

ruatl› biçimde ele al›n›yordu. Bu raporda yöneti-

flim; “a) Siyasal rejim biçimi, b) Bir ülkenin ekono-

mik ve sosyal kaynak gelifliminin yönetiminde yet-

ki kullan›m süreci, c) Politik tasarlama ve formüle

etme, uygulama ve ifllemlerini yerine getirmede

devletlerin kapasitesi” (1) biçiminde aç›klan›yordu.

DB, yönetiflimi yeni bir ulus-devlet modeli ola-

rak kurguluyor ve bizatihi yap›land›rmaya girifli-

yordu. “Böylece yönetiflim, uluslararas› sermaye gü-

cü olarak Dünya Bankas›’n›n yeni sömürge devlet

yetkilerini s›n›rlayan politikalar›n›n bir bölümünü

hem saptayan, hem koordine eden, hem yönlendi-

ren, hem denetleyen üst düzey bir yapt›r›m gücü

olma özelli¤iyle karfl›m›za ç›k›yor”du.

Dünya Bankas›, yönetiflim devleti modelini te-

orik ve pratik boyutlar›yla gelifltirmeye devam edi-

yordu. 1994 raporuyla, yönetiflime uygulama alan›,

iflleyifl biçimi mekanizmalar› konusunda yeni fikir-

ler ve uygulama reçeteleri ileri sürüyordu. Örne¤in

“Sivil toplum”, yönetiflimin sacayaklar›ndan biri

olarak kurgulan›yordu. DB ve di¤er uluslararas›

sermaye örgütleri vas›tas›yla yönetiflim merkezli

devlet tart›flmalar› ve yeniden yap›land›rma pratik-

leri etkisini tüm dünyada duyuruyordu. Uluslarara-

s› büyük sermayenin tüm bölükleri ve örgütleri,

emperyalist devletler yönetiflim konusunu bir dev-

let sorunsal› olarak gündemlefltiriyordu. Dahas›

uluslararas› tekeller, yeni sömürge devletlere “De-

mokratikleflme Programlar›” dayat›yordu. Tekeller

“demokrasi” (!) talep ediyordu. 1999’da iflbirlikçi

Türk tekelci sermayesinin sivil örgütü TÜS‹AD, bu

geliflmeye koflut olarak “optimal devlet”i istiyor ve

gündemlefltiriyordu. Yine 1997’de “demokratiklefl-

me perspektifleri” adl› çok ses getiren raporlar›n›

haz›rl›yordu. 

2000’li y›llara gelinirken ba¤›ml› ulus-devletle-

rin yeniden yap›land›r›lmas›, tüm dünyada pratik

bir süreç haline getirilmiflti. Eski ulus devletler DB,

IMF uluslararas› sermayenin egemen güçleri tara-

f›ndan “y›k›l›yor”, yerine “yönetiflim devlet(ler)i”

infla ediliyordu. 

DB, yönetiflim konusunda en kapsaml› raporu-

nu –program›n› da diyebiliriz– 1997’de yay›mlad›.

“De¤iflen Dünyada Devlet” adl› rapor, yönetiflimi

bütünlüklü bir siyasal bir proje ve devlet  modeli

olarak sunuyordu.  

Dünya Bankas›’n›n söz konusu üç raporunun

belirlemifl oldu¤u çerçeveye bak›ld›¤›nda, yöneti-

flim olgusunun içeri¤i ve kapsam›, onlar›n kavram-

lar›yla belirtirsek, flu befl maddeyle özetlenebilir:

1) Kavram; a) piyasa–devlet, b) devlet-toplum,

c) devlet-birey iliflkilerini tekelci ‘serbest piyasa’

ekonomisinin global gerekleri üzerinden yeniden

infla etme aray›fl›n›n ürünü olarak ortaya ç›k›yor. 

2) Bafll› bafl›na bir iktidar biçimi olarak de¤il fa-

kat, mevcut iktidar merkezleri aras›ndaki koordi-

nasyonun bir biçimi olarak, bu anlamda iktidar›n

uluslararas› ölçekte tekelleflmesi niteli¤iyle dikkat

çekiyor. 

3) Aray›fl ‘70 ve ‘80’lerde burjuva sosyal bilim

alan›nda yaflanan krizlerden besleniyor, ama özel-

likle ‘80-‘90 olaylar›n›n siyasal ve toplumsal atmos-

ferinden etkilenerek flekilleniyor.

4) Aray›fl›n mekanizmas›, “Küreselleflme-ulus

devlet-sivil toplum” üçgeni alan›nda kurulmak iste-

niyor. Bu mekanizmada, DB’nin öne ç›kt›¤›, bir çe-

flit uluslararas› s›n›f devlet rolü üstlendi¤i dikkat çe-

kiyor.

5) “Aray›fl›n stratejik bir yönelim tafl›d›¤› ama

konjonktürel belirsizliklerle yön kazand›¤›, dolay›-

s›yla yönetiflimin hem içerik, hem iflleyifl olarak düz

bir çizgi izlemedi¤i görülüyor.” (3)

Uluslararas› burjuvazinin ve DB’nin yönetiflim

tarifini kendi dilimize tercüme edip özetleyecek

olursak; birincisi yönetiflim, kapitalist iktidar›n ye-

ni siyasal formu olarak karfl›m›za ç›k›yor. ‹kincisi,

yönetiflim yeni sömürge ülkelerin yeniden yap›lan-

d›rmas› anlam›na geliyor. Ayn› zamanda yeni tipte

sömürgelefltirmenin, emperyalist sömürü ve enteg-

rasyonunu daha da derinlefltiren himayeci sömür-

gecili¤in de bir biçimi olarak anlam kazan›yor.

Üçüncüsü, uluslararas› tekellerin, büyük emperya-

list güçlerin, ABD ve AB’nin, G-8’in, DB ve IMF va-

s›tas›yla yeni sömürge/ ba¤›ml› ülke ve ekonomile-

ri do¤rudan yönetmesini ifade ediyor.

Yönetiflim, uluslararas› sermayenin “a¤” (flebeke)

tarz›nda örgütlenmesinde ana/merkezi birimlerden

biri, dünya kapitalist sisteminin oluflturucu ele-

mentlerinden biri oluyor. Yönetiflim flebekesinin te-
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pesinde G-8’le cisimleflen büyük emperyalist güçler

bulunuyor. DTÖ, IMF ve DB; yönetiflim flebekesi-

nin yönetim ve koordinasyon merkezini oluflturu-

yor. MAI, MIGA, uluslararas› tahkim; yönetiflim fle-

bekesinin hukukunu ve kurallar›n› kurumlaflt›r›-

yor. Ulus devlet içine bina edilen “üst kurul”lar ise

yönetiflim a¤›n›n ulus-devletteki kumanda merkezi,

yerel üniteleri yönetme kurumlar›n› ifade ediyor. 

Yönetiflimin devlet modeli üç ana sütun üzerine

bina ediliyor: Tekeller, STK'lar/vak›flar ve bürokra-

si (yeni bürokrasi-devlet). Bu yeni iktidar modelin-

de tekeller/flirketler özel sektörü, STK'lar/vak›flar

sivil toplumu ve yeni bürokrasi devleti temsil edi-

yor. Siyasal yönetim ya da yönetiflim bu üç kesim

ve kuvvet taraf›ndan paylafl›l›yor ve üstleniliyor.

F. Fukuyama’n›n Yönetiflim’i  

Genel karakteristikleriyle özetledi¤imiz “yöneti-

flim devleti” (*) olgusu, F. Fukuyama'n›n mahir ve

pragmatist teorisyenli¤i sayesinde yeni ve parlak bir

burjuva devlet teorisi haline geliyor ve karfl›m›za ç›-

k›yor. Kabul etmek gerekir ki bay Fukuyama, olgu-

lar› ve süreçleri kapitalist s›n›f ad›na teorilefltirmede

hakikaten becerikli, uyan›k ve baflar›l› bir teoris-

yendir/ ideologdur. Fukuyama dünya kapitalizmi-

nin ve neoliberal ekonomi politikan›n ihtiyaçlar›n›

do¤ru sapt›yor, sorunlar› analiz ediyor, olgular› ve

süreçleri teori haline getiriyor ve uluslararas› burju-

vaziye yol gösteriyor, hizmet ediyor. Tarihin So-

nu’nda yapt›¤›n›n bir benzerini Devletin ‹nflas› ça-

l›flmas›nda da yap›yor. Neoliberal prati¤in olgular›-

n›, sorunlar›n›, sonuçlar›n› teorilefltiriyor. Esas›nda

bay Fukuyama, haz›r tez ve teorileri yeniden biçim-

liyor ve gelifltiriyor.

‘Devletin ‹nflas›’nda yönetiflimi DB’nin raporla-

r›ndan ç›kar›p akademik ve siyasal alana tafl›yor.

Yönetiflimi bir devlet teorisi kat›na yükseltiyor. Ka-

pitalist prati¤in önünü böyle aç›yor. Fukuyama,

ABD merkezli bir “Yönetiflim Devleti” teorisi savu-

nuyor ve bunu gizlemiyor, dobra dobra söylüyor.

‘Becerikli Fukuyama’, devletin inflas›n› üç ana bö-

lümde ele al›yor. ‹lk bölümde, “devlet olman›n ek-

sik boyutlar›n›” tespit ediyor. Liberal görüfl aç›s›n-

dan “devlet olman›n eksik boyutlar›n›n” tarihsel

perspektiften analitik bir okumas›n› yap›yor. Devle-

tin her ça¤da dinamik, de¤iflen karakterine dikkat

çekiyor; devlet olman›n her ça¤da eksiklikleri oldu-

¤unu ve sürekli yeniden yap›land›r›ld›¤› gerçe¤ini

vurguluyor. ‹kinci bölümde devletin zay›fl›¤›n›n,

yani devlet olman›n eksik boyutlar›n›n güncel so-

mutlu¤u üzerinde nedenlerini çözümlemeye ve

“ideal”, “optimal” devletin nas›l infla edilmesi gerek-

ti¤ini; dolay›s›yla “yönetiflim devleti” teorisini orta-

ya koymaya çal›fl›yor. “Devletin zay›fl›¤› sorunu ve

devletin inflas› ihtiyac› uzun y›llard›r mevcut, ama

11 Eylül sald›r›lar› bunlar› daha görünür hale getir-

di”(4) diyor ve 11 Eylül olay›n›n “devlet yetersizli-

¤ine devasa bir stratejik meydan okuma”(5) oldu-

¤unu tespit ediyor. Böylece devlet inflas› teorisinin

amac›n› da aç›klam›fl oluyor. Kitab›n son bölümü

ise “devletin zay›fl›¤›n›n uluslararas› boyutlar›, yani

istikrars›zl›¤›n nas›l devlet zay›fl›¤› taraf›ndan yön-

lendirildi¤i, bu zay›fl›¤›n uluslararas› sistemde ege-

menlik ilkesini nas›l erozyona u¤ratt›¤› ve demok-

ratik meflruiyet sorunlar›n›n uluslararas› düzeyde

Birleflik Devletler, Avrupa ve uluslararas› sistem

içinde yer alan di¤er geliflmifl ülkeler aras›ndaki tar-

t›flmalar› nas›l belirler hale geldi¤i üzerinde durulu-

yor.”(6)

Devletin zay›fl›¤›n›n, “ulusal ve uluslararas› gün-

dem maddesi” oldu¤unu vurgulayan Fukuyama,

sorunu “yoksul ülkelerdeki devlet yetersizli¤i” kap-

sam›yla çerçeveliyor ve ad›n› koyuyor. Devletin ‹n-

flas›, yeni sömürge devletlerin, ba¤›ml› yoksul ülke-

lerin yeniden yap›land›r›lmas›ndan baflka bir anla-

ma gelmiyor. Bu ba¤lamda Fukuyama, yeni sömür-

ge ülkelerdeki mevcut burjuva ulus devletlerin pür

liberal görüfl aç›s›yla bir röntgenini çekiyor ve bu

devletleri küresel yönetim ve sistem için ameliyat

masas›na yat›r›yor. Dünya Bankas› ve di¤er ulusla-

raras› sermaye kurumlar›n›n teflhis, rapor ve analiz-

lerine de dayanarak, ba¤›ml› sömürge devletleri

operasyona tabi tutuyor. Yeni sömürge devletleri

devletin ifllevi, iktidar gücü, kapasitesi ve sahas› bo-

yutlar›yla/parametreleriyle de¤erlendiriyor. Emper-

yalist ulus devletlerle yeni sömürge ulus devletler

aras›nda devletin ifllemleri, kapasitesi, gücü, sahas›

vb. boyutlar›yla zengin k›yaslamalar yap›yor. Yeni

sömürgelerdeki devletleri emperyalist ulus-devletin

mihenk tafl›na vuruyor. Devletin eksik boyutlar›n›

veya yetersizli¤ini bu mukayese sonucunda ölçü-

yor. Zay›f devletleri aç›¤a ç›karan bu mukayese ve

devletin inflas›n› rejim de¤iflikli¤i, yeni rejimin ya-

p›land›r›lmas› ve güçlendirilmesi süreç ve ba¤lam-

lar›yla ele al›n›yor. Ekonomik büyüme ve demokra-

tikleflmeyi gerçeklefltirecek etkin, güçlü ve verimli

kamu yönetimine sahip devletin yarat›lmas› amaç-

lan›yor.

Fukuyama, 20. yüzy›lda liberal devletin “savafl,

devrim, bunal›m” gibi nedenlerle geriledi¤ini, ege-
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men hale gelemedi¤ini,

ikinci dünya savafl›yla “libe-

ral dünya düzeninin çöktü-

¤ünü ve dünyan›n her köfle-

sinde minimalist liberal dev-

letin yerini daha yüksek dü-

zeyde merkezi ve aktif olan

bir devlet tipine b›rakt›¤›n›”

vurguluyor. ‘Washington

Konsensüsü’ olarak an›lan

neoliberal ekonomi politi-

kan›n ABD’nin öncülü¤ün-

de IMF ve DB arac›l›¤›yla

“minimalist liberal devlet”i

yeniden var etmek istedi¤ini

ve bunun inflas›na giriflti¤ini

aç›kl›yor.

Fukuyama, “ekonomik

liberallefltirme” ve “devletin

küçültülmesi” stratejisinin

tek yanl› yürütülmesinin

bugünkü devlet sorununu

ve dünya düzensizli¤ini or-

taya ç›kard›¤›n› düflünüyor:

“Geriye dönüp bak›ld›¤›nda Washington konsensü-

sünde yanl›fl bir fley yoktu: Geliflmekte olan ülkele-

rin devlet sektörleri ço¤u durumda büyüme önün-

de engeldi ve yaln›zca ekonomik liberallefltirme sa-

yesinde uzun vadede ›slah edilebiliyorlard›. Daha

do¤rusu sorun, baz› alanlarda devletin küçültülme-

si, ayn› anda baflka alanlarda ise kuvvetlendirilmesi

gere¤iydi.”(7)

Fukuyama'ya göre yap›lmayan, baflar›lamayan

ikincisiydi. Devletin kuvvetlendirilmesi veya yeni-

den yap›land›r›lmas› baflar›lamam›flt›; “yönetiflim

devletleri” ekonomik liberallefltirmeye koflut ve efl-

zamanl› örgütlendirilmemiflti. Baflka bir anlat›mla,

neoliberal kapitalizmin “küçük etkin devlet”, “mi-

nimalist liberal devlet” amac› realize edilmemiflti.

Özellefltirme ya¤mas› ve yeni sömürge ülkelerin

mevcut son büyük ve birikmifl zenginliklerinin de

çok uluslu tekeller taraf›ndan yutulmas›yla “devlet

küçültülmüfltür.” Yeni sömürge devletlerin ekono-

miden el çekmesi ve ekonominin IMF, DB gibi

uluslararas› sermaye kurumlar› marifetiyle emper-

yalist ekonomiye entegrasyonu sa¤lanm›flt›. Söz ko-

nusu ekonomiler, ‘yönetiflim’ a¤›yla dünya bankas›

ve IMF taraf›ndan yönetilmeye bafllanm›flt›. Ekono-

mik liberallefltirme ve yönetiflim buydu. Ve esasen

baflar›lm›flt›. Ama öte yandan süreci tamamlayacak

“etkin devlet” yarat›lmam›fl-

t›. Fukuyama, ekonominin

yönetiflim a¤›yla yönetilme-

sine benzer bir düzenleme-

yi siyasal yönetim, yani

ulus-devlet için de gerekli

görüyor, bunu kurguluyor.

Bu anlamda yeni bir devlet

tarifi yap›yor. Devletin ifl-

levleri, alanlar›, kapasitesi,

gücü vs. parametrelerinde

kesin ve ince ayr›mlara gi-

diyor. Parametreleri yeni-

den tan›ml›yor. Yönetiflimle

biçimlenecek yeni ulus dev-

letin neyi, nas›l, hangi dü-

zeyde yapmas› gerekti¤ini

yeniden belirlemeye çal›fl›-

yor. Yeni sömürge ülkeler-

deki mevcut burjuva devle-

tin flimdiye de¤in ve hali

haz›rda üstlendi¤i temel ifl-

levleri, faaliyet gösterdi¤i

kimi alanlar›n ve siyasal yö-

netim alan›n›n yeniden belirlenmesini öngörüyor.

Sadece bu da de¤il; var olan ulus-devletin yönetim

anlay›fl› ve normlar›nda radikal bir dönüflümünü,

yönetiflimin temel koflulu görüyor. Emperyalist

ulus-devletle ba¤›ml› ulus-devlet aras›nda yetki

(egemenlik) ve iflbölümünü de belirliyor. Özetle

burjuva ulus-devlet paradigmas›n› de¤ifltiriyor, ye-

niliyor.

Maliye’nin, Merkez Bankas›’n›n yönetiminden

vergilerin toplanmas›na; sosyal sigortan›n yöneti-

minden bürokrasinin yeniden örgütlenmesine vs.

de¤in devletin yeniden ve bafltan afla¤› inflas›n› da-

yat›yor, öneriyor. Esas›nda bay Fukuyama’n›n

önerdi¤i yönetiflim modeli pek çok yeni sömürge

ülkede, hali haz›rda a¤›r aksak ve sanc›l› olsa da in-

fla ediliyor. DB ve IMF’nin ‘demokratiklefltirme

perspektifleri’, ‘demokratik reformlar›’ reçete ve pa-

ketleri tas tamam yönetiflim devletlerinin yap›land›-

r›lmas›n› ifade ediyor. 

Fukuyama, DB ile ulus devletin inflas› konusun-

da ortak program› savunuyor. ABD ve çok uluslu

tekellerin yeni ulus-devletin kapsam› ve ifllevleri ve

rolü, program› DB’nin 1997’deki raporunda ortaya

konulmufltu. Bay Fukuyama, söz konusu raporda

ortaya konulanlar› temel al›yor. Ve kendi yönetiflim

teorisini bu programatik çerçeve üzerinde gelifltiri-
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yor. Fukuyama’ya göre,

“DB’nin 1997’deki kalk›nma

raporu”, devlet ifllevlerinin

makul bir listesini içeriyor. Bu

liste; “minimum”dan “orta de-

rece”ye, oradan da “etkin” ifl-

levlere uzanan üç kategoriye

ayr›lm›flt›r. Liste elbette her

fleyi kapsam›yor ama devlet

sahas›na iliflkin faydal› nokta-

lar› içeriyor.   

“Minimum ifllevler;

*Sadece kamu kullan›m›na

ayr›lm›fl mallar›n temini

*Savunma, kanun ve ni-

zam

*Mülkiyet haklar›

*Makro ekonomik yönetim

*Kamu sa¤l›¤›

*Adaletin iyileflmesi 

*Yoksullar›n korunmas›

*Orta düzeyde ifllemler

Çevresel faktörlerin dikkate al›nmas›

*E¤itim, çevre

*Tekellerin düzenlenmesi

*Bilgilendirmedeki hatalar›, eksiklikleri giderme

*Sosyal sigorta

Etkin ifllevler;

*Endüstriyel politika

*Servetin yeniden da¤›t›m›”(8)

Burjuva devletin alan› ve ifllevlerinin tam boy

görünümünü resmeden Dünya Bankas›’n›n yukar›-

daki listesi üzerinde bay Fukuyama ayr›nt›l› bir ça-

l›flma yap›yor. Ve ulus devlet paradigmas›n› bura-

dan biçimlendiriyor. Burjuva devleti saha, güç, ifl-

lev ve kapasite kavram ve parametreleriyle yeniden

çözümlüyor. Saha, ifllev ve kurumlar› yeniden tarif

ediyor ve konumland›r›yor. Örne¤in, ‘devletin mi-

nimum ifllevleri’ gerçekte ba¤›ml› devletin makro

ekonomiyi yönetece¤i veya yönetti¤i anlam›na gel-

miyor, gelmemelidir. Gerçek olan fludur: DB ve

IMF makro ekonomiyi programlar› ve üst kurullar›

arac›l›¤›yla yönetmektedir. Üst kurullar ve yönetifli-

min di¤er aparat ve mevzuatlar› yeni ulus devletin

kurumlar›d›r. Ulus-devlet hukuku içindeki üst ku-

rullar›n görüntüsüne bak›p “devletin” makro eko-

nomiyi yönetti¤i söylenebilir. Evet, sözde görüntü-

de devlet, makro ekonomiyi yönetmektedir. 

Devletin alan›, ifllevleri, kurumlar› yeniden belir-

lendi¤i gibi, bunlar›n içeriksel anlam› da yeniden be-

lirleniyor. Fukuyama, bu yeni

içeriklendirmeyi kendi neoli-

beral ve ABD’ci meflrebince

yap›yor. ‹ktisatç› Fukuyama,

“yüzy›l›n sonunda iktisad›n

sosyal bilimlerin kral› haline”

geldi¤ini iddia ediyor ve dün-

yaya saf iktisatç›-piyasac› gö-

züyle bak›yor. Devlete yeni

içerik ve biçim verirken de

ayn› saf piyasac› ve burjuva

pragmatist zihniyetle konuflu-

yor. Liberalizmin, ‘b›rak›n pi-

yasan›n gizli eli yönetsin’ miti

ve zihniyeti bir kez daha kar-

fl›m›za ç›k›yor. 

‹ktisatç›-piyasac› zihniyet, devleti kapitalist flir-

ket suretinde tahayyül ediyor ve yönetiflim devleti-

ni tekellerin suretinde yaratmaya çal›fl›yor. Örne¤in

Bay Fukuyama, devletin kurumlar›n›n flirket gibi

yönetilmesini istiyor, öneriyor. Yönetiflim devleti-

nin bürokrasisinin (yeni bürokrasi diyebiliriz buna)

özel flirketlerdeki yönetiflim anlay›fl› ve kadro

normlar›na, esaslar›na göre örgütlendirilmesini ta-

lep ediyor. Kamunun/devletin yönetiminin te-

kel/flirket yönetimi tarz›nda ele al›nmas›, örgütlen-

mesi ve yönetilmesi olarak özetleyece¤imiz bu anla-

y›fl, neoliberal kapitalizmin bugünkü ihtiyac› ve ila-

c› olarak gösteriliyor. Uluslararas› sermaye kurum-

lar›n›n dayatt›¤› ve uygulatt›¤› ‘üst kurullar’, norm

kadro, yeni yerel yönetim modeli vd. olgu ve araç-

lar yönetiflim devletinin cisimleflmifl görünümleri-

dir. Ve asl›nda Fukuyama’n›n yönetiflim teorisinin

kuvveden  fiile geçti¤inin bir ifadesidir.

Burjuva devletin tarihsel olarak ve evrensel çap-

ta afl›nan meflruiyetinin “sivil toplum” yamas›yla ör-

tülmeye çal›fl›lmas›, yönetiflim devleti teorisinin ve

prati¤inin temel bir boyutunu oluflturuyor. Bay Fu-

kuyama bu noktada da tekellerin/sermayenin tem-

sil ve meflruiyet formülünü “sivil toplum” temsil

edenler-edilenler, kat›l›mc›l›k vs. z›rvalar›n› tekrar-

l›yor. Örnek olarak ifade etmek gerekirse, bay Fu-

kuyama, flirket çal›flanlar› ve hissedarlar› flirket yö-

netimine ve temsiline nas›l kat›l›yorsa, sivil toplum

da devletin yönetimine öyle kat›ls›n diyor. 

ABD’nin ‹mparatorluk 
Düzeni ‹çin Devletin ‹nflas›

Fukuyama’n›n Devletin ‹nflas› kitab›n›n son bö-

lümü, ABD’nin imparatorluk prati¤ini ve projesini

meflrulaflt›ran fikirler manzumesini ve küresellefl-
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menin ulus devlet masallar›n› kaps›yor. ABD’nin

dünyaya nizamet verme, yerküreyi ABD’lilefltirme

teorisi ve prati¤inin tüm tez ve söylemleri, bay Fu-

kuyama taraf›ndan bir kez daha dile getiriliyor. ‹m-

paratorlu¤un has ve becerikli ideolo¤u, ABD’nin

resmi ideolojisinin akademik ve popüler bir sunu-

munu yap›yor. Pentagonun savafl ve hegemonya

metinlerini, Beyaz Saray’›n resmi söylemlerini “bi-

limsellefltiriyor.” Pentagon’un, “serseri devletler”,

“teröre destek veren devletler”, “fler ekseni” vb, vs.

kavramlar› imparatorlu¤un ideolo¤unun dilinde

“zay›f yönetim”, “baflar›s›z” ya da “zay›f devlet” ola-

rak ifade buluyor. Fark bu! 

Bay Fukuyama, sorunu ve imparatorlu¤un ku-

rulufl senaryosunu flöyle temellendiriyor: “So¤uk

savafltan bu yana zay›f ya da baflar›s›z devletler

uluslararas› düzen için en önemli sorun haline gel-

di. Zay›f ya da baflar›s›z devletler insan haklar› ihlal-

lerinde bulunur, insanl›k felaketlerine yol açar, kit-

lesel göç dalgalar› yarat›r ve komflular›na sald›r›rlar.

11 Eylül’den beri flu da aç›kt›r ki, bu devletler, Bir-

leflik Devletler ve di¤er geliflmifl ülkelere ciddi zarar

verebilen teröristleri bar›nd›r›yor.” (9)

Dünya düzeni ve ABD’nin asab›n› bozan bu (icat

edilmifl bahane) durum/“realite” karfl›s›nda

ABD’nin dünyaya çeki düzen vermesi; zay›f yöne-

timleri, ‘baflar›s›z’ yada ‘zay›f’ devletleri yola getir-

mesi, hatta y›k›p yeniden infla etmesi flart oluyor.

Baflka bir anlat›mla ABD’nin yeni dünya düzenine,

küresel liderli¤ine/egemenli¤ine uyum sa¤layama-

yan, direnen veya karfl› ç›kan “serseri devletler”,

“fler eksenleri” dünya düzeninin bekas› ve selameti

için yerle bir edilip yeniden imar edilmelidir. Zira

bu devletler uluslararas› düzene sorun yarat›yor, is-

tikrar› bozuyor ve müesses nizam› tehdit ediyor.

Westphalia antlaflmas›yla kurulan ulus-devlet

yap›tafl›na dayal› uluslararas› düzenin erozyona u¤-

rad›¤›n›, eski dünya düzenin ifllevini ve geçerli¤ini

yitirdi¤ini öne süren Fukuyama, zay›f ya da baflar›-

s›z devletlerin ulusal egemenlik ve uluslararas› dü-

zenin normlar›/kurumlar› arkas›na s›¤›n›p eski

dünya düzeninin arma¤an› olan varolufl biçimlerini

sürdüremeyeceklerini, emperyalist küreselleflme ve

ABD’nin buna izin vermeyece¤ini vurguluyor. “Za-

y›f yönetim, Westphalia sonras› uluslararas› düze-

nin üzerine kurulmufl egemenlik ilkesini afl›nd›r›-

yor. Böyle oluyor çünkü, zay›f devletlerin kendileri

ve öteki devletler için yaratt›klar› sorunlar uluslara-

ras› sistem içindeki birilerinin bu devletlerin sorun-

lar›n› zorla çözmek yönündeki iradelerine karfl›t

olarak iç ifllerine kar›flma olas›l›klar›n› genifl ölçüde

art›r›yor.” (10)

Burada emperyalist küreselleflmenin ideolojik

postulatlar›ndan biri daha teorilefltirilmifl oluyor.

“Ulus-devlet ortadan kalk›yor”, “ulusal egemenlik

yerini küresel yönetiflime b›rak›yor”, “küreselleflme

koflullar›nda ulusal egemenlik ve devletlerin iç iflle-

rine kar›flmama  diye bir fley yoktur” söylemleriyle

emperyalist güçlerin sald›r›, paylafl›m ve sömürge-

lefltirme pratiklerinin meflrulaflt›r›lmas› sa¤lan›yor,

emperyalist sald›rganl›¤›n yolu döfleniyor. Bunun

düflünsel ve teorik arka plan› da Westphalia antlafl-

mas›yla kurulan uluslararas› düzenin çökmesi ola-

rak konuluyor.

Fukuyama, zay›f ya da baflar›s›z devlet sorunu-

nun en baflta ABD ve di¤er büyük güçleri ilgilendir-

di¤ini, baflar›s›z ya da zay›f devletlere müdahale et-

menin öncelikle ABD’nin do¤al, kaç›n›lmaz, hatta

zorunlu görevi ve hakk› oldu¤unu ileri sürüyor. Bir

bak›ma dünyan›n bir numaral› egemeni ve lideri

ABD emperyalizmidir ve dünyaya müdahale etme

hakk› öncelikle ABD’nindir, dünya ABD’den soru-

lur deniliyor. Bu ba¤lamda Balkanlar’dan Ortado-

¤u’ya süregelen ABD’nin emperyalist sald›r› ve ifl-

gallerinin tümü gerekli, hakl› ve meflru görülüyor

ve onaylan›yor. Fukuyama, ‘Devletin ‹nflas›’na Af-

ganistan ve Irak’› somut örnek olarak sunuyor. Af-

ganistan’da devlet inflas›n›n yan› s›ra, “ulus infla-

s›”n›n da pratiklefltirildi¤ini anlat›yor. ABD’nin ta-

rihte baflar›l› “ulus ve devlet infla pratiklerinin” yani

sömürgelefltirme, kölelefltirme edimlerinin oldu¤u-

nu, yüksek bir sesle emperyal kibir ve küstahl›kla

hat›rlat›yor. Esas›nda Afganistan ve Irak iflgallerinin

ulus ve devlet inflas›na örnek verilmesi, bu konuda

baflka hiçbir söze gerek b›rakm›yor. Dedik ya, bay

Fukuyama dobra ve aç›k konufluyor. ‹flte bay Fuku-

yama’n›n istedi¤i devlet inflas› bu! Emperyalist iflgal

ve himayeci sömürgecilik dönemini koruma,

ABD’nin küresel imparatorlu¤unun yerel üniteleri-

ni ve acentelerini infla etme!

Bu, ya Irak-Afganistan gibi iflgal yolundan yap›-

lacakt›r, ya da Latin Amerika vb. gibi, IMF prog-

ramlar›, yap›sal uyum, üst kurullar arac›l›¤›yla eko-

nominin do¤rudan emperyalistlere ba¤lanmas› yo-

lundan yap›lacakt›r.

Ulus-devletin yeniden yap›land›r›lmas›, ayn› za-

manda imparatorlu¤un ve küresel yönetiflimin tes-

cil edilmesi prati¤idir. Çok aç›k ki yönetiflim,

ABD’nin küresel yönetiminin kurum, araç ve huku-

kunu ifade ediyor. Yönetiflim, ABD kafleli yeni ulus
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devlet formudur. Himayeci

sömürgecilik düzeninin siya-

sal iktidar biçimini ifade eder.

‹mparatorlu¤un ideolo¤u

bay Fukuyama’n›n söyledik-

lerinin özü özeti fludur asl›n-

da: Ey yeni sömürge devlet-

ler, iflbirlikçi egemenler, dün-

yan›n düzeni bozulmufltur.

Bundan böyle dünyay› ABD

emperyalizmi yönetecektir.

Dünya için en hay›rl›s› bu-

dur. Ekonominizi DTÖ, IMF

ve Dünya Bankas›; ulusal ve

uluslararas› politikan›z› ABD

imparatorlu¤u yönetecektir!

Bunun da ad›, yönetiflimdir.

Gel gelelim, bay Fukuyama’n›n aç›k seçik anlat-

t›klar›n tersinden anlayan ahmaklar ya da teoriyi

çarp›tanlar ç›k›yor. Örne¤in iflbirlikçi Türk ege-

menlerinin kimi temsilcilerin bilhassa Türk burjuva

ordusunun baz› generalleri, önemli konuflmalar›n-

da Fukuyama'n›n kitab›na s›kça at›fta bulunuyor,

övgüler diziyor. Devletin inflas›n› ulusal-egemenli-

¤in güçlenmesi ve küreselleflmenin efendilerinin

ulus devleti geri ça¤›rmas› biçiminde alg›l›yor ve

yorumluyor. Gerçekten traji komik bir durumu im-

liyor. Ulus devletin, ulusal egemenli¤in güçlenerek

geri geldi¤ini düflünen ve olgular› bilinçlice ters yüz

eden egemen s›n›flar ve parazit milliyetçiler bofluna

seviniyor.

Oysa bak›n, Bay Fukuyama, laf› fleyinden anla-

yan (halk›m›z›n deyifliyle) bu iflbirlikçi  zevat için

ne diyor: “Az geliflmifl ülkelerdeki milliyetçiler ulus

devletlerin egemen oldu¤u bir dünyada yaflad›klar›-

na inan›rlar. Onlar›n anlamad›klar› fley, ulus-devlet

rüyalar›n›n bar›fl ve güvenli¤inin son noktada Ame-

rikan askeri gücü taraf›ndan sa¤land›¤›d›r.” (11)

Fukuyama, iflbirlikçi egemen s›n›flar›n milliyetçi

bölüklerinin kula¤›n› çekiyor, haddinizi bilin, ulu-

sal egemenli¤inizin(!?) arkas›nda emperyalizmin,

ABD’nin oldu¤unu asla unutmay›n hat›rlatmas› ya-

p›yor. 

Küreselleflmenin ulus-devleti ortadan kald›rd›¤›

tezi, yanl›fl ve do¤ru iki yönü/anlam› içinde tafl›yor.

Yar›s› do¤ru, di¤er yar›s› yanl›fl bir genellefltirme ve

formülasyon; maniplasyon, yanl›fl bilinç ve r›za

üretmek için bulunmaz bir nimet ve yöntemdir. Ol-

gular› salt bir yan›yla formüle etmek ve ideolojik

kullan›ma sokmak egemen s›n›flar›n baflvurdu¤u

bir yöntemdir. Emperyalist

küreselleflmenin efendileri ve

ideologlar› küresel çapta ide-

olojik hegemonya için bu

yöntemi en etkin flekilde kul-

lan›yor. ‘Küreselleflme ulus-

devleti ortadan kald›r›yor’

formülasyonu da bunun ör-

ne¤idir. 

Emperyalist küreselleflme,

bafl›ndan beri yeni sömürge,

ba¤›ml› devletleri zay›flat›r-

ken, emperyalist büyük dev-

letleri güçlendirme yolundan

gitmifltir. Ulus-devletin eko-

nomik-toplumsal ifllevlerini

zay›flat›rken, ‘güvenlik’ ifllev-

lerini güçlendirme yolundan gitmifltir. Devlet ‹nfla-

s›, bu pratik gerçekli¤in teorik bir ifadesi olmaktan

baflka bir anlam tafl›m›yor. 

Son söz yerine

S›n›fl› toplumlarda devlet, siyasetin kayna¤› ve

konusudur. Siyasetin ekseni ve hedefi devlettir. Bu

nedenle, devlet güncel siyasetin oldu¤u kadar, bi-

limsel teorinin de konusu ve gündemi olmufltur. 

Marksizm, varoldu¤undan bu yana devlet soru-

nuna her dönem ve her daim yüksek bir ilgiyle yak-

laflm›flt›r. 

Marksizm Leninizm’in devlet analizleri ve teori-

leri devrimci prati¤in önünü ayd›nlatmada, günde-

lik, parti ve s›n›f mücadelesini gelifltirmede, burju-

va iktidar› alafla¤› etmede, yeni devlet ve demokra-

si modelleri yaratmada her zaman yarat›c› ve bilim-

sel teorinin örneklerini vermifltir. Marksizm’in 20.

yüzy›ldaki en büyük teorisyeni ve siyasetçisi Lenin,

devlet ve siyaset bilimine ç›¤›r açan katk›lar yapt› ve

bütün bir ça¤a damgas›n› vurdu. Özetle ML teori ve

siyasetin devlet konusuyla iliflkilenmesi, ML’nin üs-

tün ve devrimci karakterini oluflturur. Bugün de bu

üstün özelli¤ine, devlet ve siyaset konusuna yüksek

devrimci ilgi ve iliflkileniflin korunmas›, canl› tutul-

mas›, düflünsel ve teorik bak›mdan devletin mer-

kezde tutulmas›, devlet analizlerinin sürekli yeni-

lenmesi, güncellenmesi gerekiyor. 

Günümüzde yeni devlet analizlerine ihtiyac›m›z

oldu¤u çok aç›kt›r. Zira emperyalist küreselleflme

döneminde uluslararas› kapitalizm her alanda ken-

dini yeniden yap›land›r›yor. Emperyalist kapitaliz-

min dönemleriyle, devlet tipleri aras›nda dolays›z

ve belirleyen bir iliflki oldu¤unu; her dönemin ken-
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di devlet tipini yaratt›¤›n› ta-

rih gösteriyor, bize ders ola-

rak sunuyor. 

Emperyalist küreselleflme

döneminde devlet soru-

nu/konusu uluslararas› bur-

juvazinin temel gündem

maddesidir. Uluslararas› ka-

pitalizm, ‘yönetiflim devleti’

formunda yeni bir ulus-dev-

let tipi yap›land›r›yor. Neoli-

beral kapitalizmin ve ulusla-

raras› burjuvazinin yap›lan-

d›rmaya giriflti¤i ulus-devlet

modeli ve gerçekli¤i, devrim-

ci s›n›f mücadelesinin de teorik ve pratik konusu-

dur. Yönetiflim devleti ve yeni ulus-devlet formu,

ML teori için bafll› bafl›na bir teorik analiz ve ince-

leme konusu olarak karfl›m›zda duruyor. 21. yüz-

y›lda devrim ve sosyalizm mücadelelerine yerel ve

evrensel ölçekte yön ve yol gösterecek devlet ana-

lizlerine ihtiyaç var. Öte yandan liberalizm, post-

modernizm, anarflizmin devlet konusundaki güncel

teorik tezleri ve ideolojik çarp›tmalar›; iktidars›z si-

yaset, devletsiz siyaset vb. tezleri de devlet sorunsa-

l›n› teorinin temel güncel ve önemli gündem mad-

desi haline getiriyor. 

Görüyoruz ki, kapitalizmin ve burjuva uygarl›-

¤›n krizi giderek derinlefliyor. Uluslararas› burjuva-

zi, kapitalizm ve burjuva uygarl›k krizine sürekli

cevaplar ar›yor, üretmeye çal›fl›yor. Neoliberal ka-

pitalizme uyumlu yeni devlet aray›fllar› da bu çerçe-

vededir.

Burjuva devlet ve parlamenter sistem sürekli bir

biçimde afl›n›yor, burjuva devletin kitleler nezdin-

deki yabanc›laflmas› derinlefliyor. Kapitalist ana-

yurtlarda bu olgu ola¤anüstü boyutlara ulaflm›fl bu-

lunuyor. Burjuva parlamentoya ilgi, seçimlere kat›-

l›m, siyasete müdahale, devlete güven azal›yor. Bur-

juva siyasetin yap›sal ve süre¤en devlet sorunu bü-

yüyor, açmazlar› art›yor. Bir devlet krizi kendini

daha aç›k bir biçimde duyuruyor. Burjuva iktidar›n

meflruiyet ve güven krizi, siyasal krizleri mayal›yor,

koflulluyor, burjuva demokrasisiyle yönetememez-

lik olgusu belirginlefliyor. Burjuva demokrasisi yö-

netmeye yetmiyor, bir biçimde afl›l›yor.

“Sivil toplumun” yönetime kat›lmas› teorisi ve

prati¤i, burjuva iktidar›n meflruiyet krizini pansu-

man etmeye yönelik bir aray›fl ve önlemdir. Ve bur-

juva devletin, yönetimin afl›nmas›n› gösterir. Burju-

va parlamenter sistemi mefl-

ruiyet krizine sürükleyen ve

iflas›n›n önünü açan geliflme-

ler, seçimler ve parlamento

d›fl›nda siyasete kat›l›m bi-

çimlerini zorluyor, seçenek-

lefltiriyor. Uluslararas› burju-

vazi “sivil toplum”u, “kat›l›m-

c› demokrasinin” bir parças›,

“burjuva demokrasisini genifl-

letme”nin bir ö¤esi olarak

gösteriyor ve STK’lar vas›ta-

s›yla burjuva siyasetin, devle-

tin/demokrasinin meflruiyet

krizini çözmeye çal›fl›yor. Kit-

lelerin kurulu düzenden kopuflunu önlemeye; bur-

juva demokrasisinin kuruyan damarlar›na kan ve

can tafl›maya çal›fl›yor. “Sivil toplum örgütleri”nin

“yönetime kat›lmas›”(!), ezilen milyonlar›n siyasete

ve yönetime kat›lmas› anlam›na gelmiyor. Sermaye

ve tekel vak›flar›n›n, NGO’lar›n “sivil toplum” say›l-

d›¤› bu “kat›l›mc› demokrasi”de STK’lar, ayn› za-

manda emperyalist güçlerin yay›lmac› emellerine

hizmet eden ve uluslararas› meflruiyetin bir arac›

rolü oynuyor. Baflka bir anlat›mla “sivil top-

lum”/NGO’lar, ulusal ve uluslararas› planda burju-

va iktidar›n meflruiyetini sa¤l›yor. Yani yönetimin

bir aya¤›n› oluflturuyor, burjuvazinin ezilen ve sö-

mürülen y›¤›nlar› maniple ederek yönetmesini ko-

laylaflt›r›yor.

Yeni ulus-devlet formunun ana çizgilerine genel

bir vurgu ve dikkat çekerek yaz›y› sonland›rmak ge-

rekirse; STK’lar/NGO’lar, yeni ulus devlet paradigma-

s›n›n sadece bir boyutudur ve devlet-toplum iliflkiler

yüzünü/aya¤›n› oluflturuyor. Üst kurullar ve bunu

çevreleyen uluslararas› hukuk antlaflma normlar›/ku-

rumlar› (MA‹, M‹GA, Uluslararas› Tahkim) di¤er bir

paradigmatik yeniliktir ve uluslararas› sermayenin ye-

rel ekonomileri (ulusal ekonomileri) yönetmesini ifa-

de ediyor. Bu olguyla da ba¤›nt›l› olarak ulus-devletin

egemenlik ve hükümranl›k alanlar› yeniden belirleni-

yor. Emperyalizm yeni sömürgelerde içsel olgu olarak

geliflip güçleniyor. Yeni ulus-devletler yerel ve ulusla-

raras› planda emperyalizmin, tekellerin asayifl kara-

kollar›na ve flantiye birliklerine dönüfltürülüyor.

Ulus-devletin uluslararas› niteli¤i, yani emperyaliz-

me, tekellere tabili¤i, ifllevleri ve alanlar› büyüyor. Ye-

ni ulus-devlet, tekellerin uluslararas› s›n›f devleti ol-

ma özelli¤iyle karfl›m›za ç›k›yor. Tekellerin yönetiflim

a¤›, bir örümcek a¤› gibi bütün yerküreyi kendi av ve
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beslenme alan› haline getiriyor. T›pk› Lenin’in tespit

etti¤i gibi: “Bafl›m›z› kald›rd›¤›m›z her yerde tekelleri

görüyoruz.” Tekeller, bütün bir hayata hükmediyor.

Nüfuzunu derinlefltiriyor. Devlet sermaye iliflkisinde

paradigmatik bir de¤ifliklik yaflan›yor. Tekellerle dev-

let daha fazla iç içe geçiyor. Devletler flirketlefliyor, te-

keller devletlefliyor. Birbirine dönüflme, benzeflme

gerçeklefliyor. Devletler flirketler gibi yönetilmeye

bafllan›yor. Yeni bir bürokrasi tipi ve tarz› gelifliyor.

Üst kurullar, adeta tekel yönetim modeliyle ve flirket

CEO’lar›nca yönetiliyor. Tekeller kendi özel güvenlik

flirketlerini kuruyor. Ulus-devletin milli güvenlik an-

lay›fl› ve milli güvenlik modeli de¤ifliyor. Ordu ve sa-

vafl anlay›fl› yenileniyor. Yerel yönetimler yeniden ya-

p›land›r›l›yor. E-devlet ve enformasyon yeniden ör-

gütlendiriliyor.

Ulus devlet, geçmiflin elbiselerini ç›kar›p, yeni el-

biseler giyiyor. ■
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*Yönetiflim yerine ‘yönetiflim devleti’ kavramlaflt›rmas›n› daha uygun oldu¤unu düflünüyoruz. Zira yö-
netiflim, ulus devlete yeni bir biçim ve nitelik kazand›r›yor. Ulus devletin bu yeni ay›rt edici özelli¤iyle ça¤-
r›lmas›, eflyan›n tabiat›n› daha uygun ve bilimsel/teorik bir ifadelendirme oluyor.
KKaayynnaakkllaarr
1-     Yönetiflim Burjuva Devlet ve Sömürgelerin Yeniden Yap›land›r›lmas› (Teoride Do¤rultu. Say› 10/ s.
24) 
2-     age.        s.24
3-     age.        s.26
4-     Devletin ‹nflas› -21. Yüzy›lda Dünya Düzeni ve Yönetiflim F. Fukuyama (Remzi Kitabevi Mart 2005
s.8)
5-     age.        s.8/9
6-     age.        s.9
7-     age.        s.17
8-     age.        s.21
9-     age.        s.111/112
10- age.        s.115
11- age.        s.138
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2005’in Mart ay› sonunda toplanan 1. Alevi Kon-

ferans›’ndan itibaren tüm yaz boyunca demokratik

Alevi hareketinin taleplerinin gündemleflmesine ve

mücadeleci bir hatta devrimci-demokratik muhalefet

güçleriyle daha geliflkin bir temelde buluflmas›na ta-

n›k olduk. 2005 yaz›, di¤er muhalif-toplumsal güç-

ler gibi, demokratik Alevi hareketi bak›m›ndan da

‘s›cak’ bir yaz oldu!...

Yüzy›llard›r bu topraklarda ezilen, bask›ya ve kat-

liamlara u¤rayan Aleviler üzerindeki asimilasyon,

tektiplefltirme –rejimin resmi mezhebi Sünni/Hanefi-

lefltirme– faaliyetleri devlet eli ve yönlendirmesiyle

kesintisiz devam ediyor. Selçuklu ve Osmanl› döne-

minde as›rlarca süren ç›plak zor ve ezip yok etme

politikas›, Cumhuriyet döneminde de daha ince yol

ve yöntemlerle sürdü, sürüyor. Cumhuriyetin kuru-

luflundan beri di¤er ezilen halk, kimlik ve kesimlere

yap›ld›¤› gibi Aleviler de, ‹ttihak ve Terakki’den dev-

ral›nan; “tek devlet, tek millet, tek din” anlay›fl›n›n

her düzeyde hedefi ve ma¤duru olmufltur.

Devletin 1930’larda yay›nlanan Gizli Dersim Ra-

poru’nda; “Yavuz Selim’in gazab› olmasayd›, bugün

bu güzel Türkiye’mizde tek bir Sünni’ye tesadüf et-

mek mümkün olmayacakt›” deniliyor. (Aktaran Er-

do¤an Ayd›n, Alevili¤i Ne Yapmal›, sf.262). Pir Sul-

tan Abdal ve onun gibi önderler flahs›nda halkç›, di-

reniflçi Alevili¤in tarihsel ve güncel olarak egemenler

için ne anlama geldi¤inin göstergesidir bu rapor.

Resmi ideolojinin kendi çizdi¤i s›n›rlar d›fl›nda Alevi

kimli¤ini, onun özgünlü¤ünü tan›mayaca¤› aç›kt›r.

Aleviler de di¤er ezilenler gibi, “s›n›fs›z, imtiyaz-

s›z, kaynaflm›fl kütle” anlay›fl›n›n kurban› olmufltur.

En kutsal mekanlar› olan Hac› Bektafl-› Veli Derga-

h›’n›n kap›s›na kilit vurulmufl, her türlü eziyeti ve k›-

y›m› yaflam›fllard›r. (60’larda yeniden aç›lm›fl ve bu-

gün müze statüsünde olan bu dergaha, Aleviler para

vererek girebilmektedir.) Cumhuriyetin mayas›ndaki

resmi-kurumsal, dünyevileflmifl din olgusu belirleyi-

ci bir faktördür. “1923 sonras› gerçeklefltirilen mü-

badelede, Anadolu’nun H›ristiyan Türkleri Yunanis-

tan’a gönderilirken, Yunanistan’daki Türk olmayan

Müslümanlar›n Türkiye’ye getirilmesi yoluna gidile-

Demokratik Alevi
hareketiyle buluflmak

– Bedrettin K›l›ç –



cektir. Örne¤in, Türkçe konuflup okuyan Karaman-

l›lar Ortodoks H›ristiyan olduklar› için göçmek zo-

runda b›rak›l›rken, yine H›ristiyan olan Gagavuz

Türklerinin gelifli engellenmifltir. Buna karfl›l›k Türk

olmayan, Türkçe bilmeyen Boflnak ve Pomak Müslü-

manlar (Sünni mezhebindendirler, bn) getirilmifltir.”

(2). Resmi dinle halklar› Türklefltirme ve Müslüman-

laflt›rma yolu izlenmifltir. 

Ezilen halklar› ve inançlar› tektiplefltirme, asimile

etme anlay›fl› bugün de baflta Kürtler ve Aleviler ol-

mak üzere sürüyor. Ancak bu resmi çizgiyi k›ran ge-

liflmeleri, egemenler adeta sonlar› olarak görmekte-

dir. Kürt ulusal kurtulufl mücadelesinin geldi¤i nok-

tada Kürtleri kaybedilmifl olarak gören rejim, Alevi-

lere daha kapsaml› yönelmekte, yaklafl›m›nda biçim-

sel baz› de¤ifliklikler d›fl›nda kat› inkarc› tutumunu

sürdürmektedir. 

“Alevi kardefllerimizin Müslümanl›ktan uzaklafl-

mamas›n› sa¤lamam›z laz›m... Müslümanl›k birlik

dinidir. Müslümanl›kta Hanefi, fiafi, Caferi, Bektafli

bir kimlik de¤ildir. Aleviler için de bunlar kimlik ol-

mamal›d›r.” (3). Diyanet ‹flleri Baflkan›’n›n bu sözleri

de gösteriyor ki, Alevili¤i çürütme ve asimile etme

anlay›fl› de¤iflmemifltir. Buna karfl›n demokratik Ale-

vi dinami¤i ve örgütlenmesi, kendi d›fl›ndaki top-

lumsal sorunlara ilgi gösterdi¤i ve düzenin resmi çer-

çevesinin d›fl›na ç›kabildi¤i oranda bu inkarc› politi-

kalar› bofla ç›karabilir.

Tarihsel geliflimi ve biçimlenifl bak›m›ndan Alevi-

lik, sömürülen ve ezilenlerin egemenlere karfl› kendi

s›n›fsal ç›karlar›na göre biçimlendirdikleri halklafl-

m›fl, direniflçi, ayr› de¤erler sistemine sahip inanç

formundaki bir olgudur. Alevilik ve Aleviler üzerin-

deki tahakküm ve yok etme çabalar›n›, sadece farkl›

bir inanç olmas›ndan dolay› sorunu dinsel ayr›l›kla-

ra indirgeyip, s›n›fsal karakterini görmemek mater-

yalist tarih anlay›fl›na ayk›r› bir yaklafl›m olur. Bura-

dan ne dün, ne de bugün Aleviler d›fl›ndaki di¤er

inanç mensuplar›n›n tümünün egemen s›n›flara da-

hil oldu¤u; ezilen, sömürülenlerin s›rf Aleviler oldu-

¤u sonucu kesinlikle ç›kmaz. Tersinden, özellikle de

kapitalizm döneminde Alevilerin hepsinin sömürü-

len s›n›flara ait olduklar› da iddia edilemez.

Feodalizm döneminde, Alevilik gibi dünyan›n

farkl› co¤rafyalar›nda (Balkanlar’da Bogomiller, Bat›

Avrupa’da Tomas Münzer hareketi, Bahreyn’de Kar-

matiler vb.) ezilen halklar ve sömürülen s›n›flar, ken-

di egemenlerine karfl› ekonomik ve toplumsal ç›kar-

lar› u¤runa mücadeleye tutuflmufllard›r. Bu mücade-

le, biçimsel olarak egemen dinler içinde kalan, ama

özsel olarak onu ezilenlerin s›n›fsal ç›karlar›na uygun

olarak de¤iflim ve dönüflüme u¤ratarak ilkel eflitlikçi

toplumsal muhalefeti örgütleme arac› haline getir-

mifltir.

Friedrich Engels, Köylüler Savafl› adl› eserinde,

“Feodalizm döneminde din savafllar› ad› verilen fley-

lerde bile, her fleyden önce, çok olumlu maddi s›n›f

ç›karlar› söz konusudur... E¤er bu s›n›f savafl›mlar› o

ça¤da, dinsel bir nitelik tafl›yor, e¤er çeflitli s›n›flar›n

ç›kar, gereksinim ve istemleri din maskesi alt›nda

gözleniyor idiyseler, bu hiçbir fleyi de¤ifltirmez ve ço-

¤u koflullarda kolayca aç›klan›r...” diyor. Alevilik de

bu co¤rafyan›n ezilen halklar›n›n –Türkler ve Kürtler

a¤›rl›ktad›r– egemenlere karfl› mücadelesindeki;

Tanr›-‹nsan-Do¤a temelli heterodoks siyasi, felsefi,

kültürel boyutlar› olan özgün kimli¤in ad›d›r.

Kökleri Ortado¤u, Mezopotamya ve Horasan böl-

gelerinde olan Alevili¤in, bu co¤rafyalar›n özgünlü¤ü

düflünüldü¤ünde mücadelesini dinsel kisve alt›na

sokmas› daha da anlafl›l›rd›r. ‹slam’›n ortaya ç›kt›¤›

Arap co¤rafyas›nda da toplumcu, ilkel eflitlikçi bir-

çok f›rka, mezhep, tarikat varolmufltur.

Alevili¤in kökleri, yüzy›llar ötesinden bugüne ka-

dar olan tarihsel yolculu¤u, yaz›n›n kapsam›n› aflaca-

¤› için buna dair daha fazla ayr›nt›ya girmeyece¤iz.

Yaln›z, Alevili¤in tarihsel arka plan›n› netlefltirmek,

ayd›nlatmak hayati öneme sahiptir. Çünkü, bu tari-

hin s›n›fsal bak›fl aç›s›yla okunmas›, devletin Aleviler

üzerindeki ideolojik kuflatmas›n›, Alevi hareketi için-

deki ayr›flmalar›n ve buna ba¤l› olarak egemen düze-

ne karfl› farkl› pozisyon al›fllar›n, Alevi emekçiler ta-

raf›ndan anlafl›l›r hale gelebilmesi için yaflamsal bir

zorunluluktur. Devlet, Alevi sermayedarlar› ve bun-

lar›n destekledikleri sa¤c› Alevi ayd›nlar›, Alevili¤in

toplumsalc›, muhalif tarihini çarp›tarak onun tüm

ilerici, direniflçi yönlerini i¤difl ederek “‹slam içi”lefl-

tirmeye, dolay›s›yla düzeniçilefltirmeye çal›flmakta-

d›rlar. 

Resmi ideolojinin, modern ‘H›z›r Pafla’lar›n Alevi-

li¤e biçti¤i tarihe karfl›, Pir Sultan Abdallar›n, Kalen-

der Çelebilerin, fiahkulu vb’lerin önderlik etti¤i is-

yanc›, özgürlükçü Alevi tarihini ö¤renmek, ö¤retmek

gerekiyor. Materyalist tarih okumas›yla düflünsel ola-

rak da egemenlerle ve düzen Alevicili¤iyle güncel

olarak hesaplafl›lmal›.

Alevilik, yüzy›llar önce ortaya ç›kt›¤› ilk halinin

durulu¤unda de¤ildir do¤al olarak. Feodalizm döne-

mindeki ilkel eflitlikçili¤i, üretim iliflkilerinin geliflimi

ve de¤iflimine ba¤l› olarak farkl›laflm›flt›r. Bununla

birlikte as›rlard›r süren fiziki zor, bask›, katliamlar ve
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egemenlerin siyasi-ideolojik

kuflatmas› alt›nda Alevili¤in

orijininden büyük de¤iflime

u¤ramas› kaç›n›lmazd›r.

Burjuvaziyi tarih sahnesine

ç›karan kapitalizm dönemin-

de bu de¤iflim daha h›zl› ol-

mufltur. Cumhuriyetle birlikte

Alevilik içinde daha da artan

bölünme ve ayr›flmalar›n ana

nedeni de, bu s›n›fsal farkl›-

laflmad›r. Özellikle son 30-40

y›lda devletin önünü açt›¤› bir

Alevi burjuvalar› tabakas› tü-

remifltir. Adnan Polat, Ali

Haydar Veziro¤lu, Sad›k Öz-

gür (Kale Kilit), armatör H›d›r

Selek, eski ‹TO Baflkan›

MHP’li Niyazi Ad›güzel, CEM

Vakf›’n›n Baflkan› ‹zzettin Do-

¤an ve Ehl-i Beyt Vakf›’n›n Baflkan› Fermani Altun

(Türkiye ‹thalat ve ‹hracatç›lar Derne¤i eski baflkan›-

d›r) vs. Ayr›ca son y›llarda Avrupa’da da geliflen bir

Alevi sermaye s›n›f› vard›r. Bunlar›n yan›nda da yo-

¤unlukta sosyal demokrat partiler olmak üzere düze-

ne göbekten ba¤l› Alevi “siyasi eliti” oluflmufltur.

Bugün Alevi hareketinin farkl› kanallarda akmas›

heterojenleflmesinden, ç›karlar›n benzemezli¤inden,

çat›flmas›ndan kaynaklanmaktad›r. CEM Vakf›

(Cumhuriyetçi E¤itim Vakf›), Ehl-i Beyt Vakf› vb. ör-

gütler, Alevi sermayedarlar›n›n ç›karlar›na göre ko-

numlanm›flt›r. Devlet taraf›ndan desteklenen bu olu-

flumlar arac›l›¤›yla, emekçi Aleviler toplu olarak dü-

zenin payandas› haline getirilmeye çal›fl›lmaktad›r.

Bunlardan özellikle CEM Vakf›, arkas›ndaki siyasi

güç ve çok geliflkin maddi olanaklar›yla ne yaz›k ki

Alevi ezilenleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Ne yaz›k ki diyoruz, çünkü, Türkiye devrimci hare-

keti (TDH) Alevilik meselesine yeterli ilgiyi gösterip

do¤ru bir yaklafl›m ve pratik gelifltiremedi¤inden,

Alevi emekçileri, egemenlerin ve bu düzen Alevicile-

rinin insaf›na b›rak›lm›flt›r.

‘60’l› y›llardan itibaren geliflen sol dalga, muhalif

kimliklerinden dolay› Alevileri de y›¤›nsal olarak et-

kilemiflti. ’80 öncesinde devrimci harekette etkileflim

ve yak›nlaflma en tepe noktas›na ulaflm›flt›. Alevilerin

içinde devrimci örgütlere her düzeyde kadro ak›fl›

yafland›. H›zla politikleflen ve örgütlü mücadeleye

kat›lan Alevilerin yaflad›¤› bölgeler, devrimci hareke-

tin bafll›ca faaliyet alan› olmufltu. Bundan dolay› Ale-

vilerin yo¤un olarak yaflad›¤›

“k›rm›z› flerit” denilen Marafl,

Sivas, Malatya gibi s›n›r fleridi

illerinde kitlesel k›y›mlar ya-

fland›. Buralar devrimci hare-

ketin etkin oldu¤u bölgeler ol-

mas› d›fl›nda, ilk elden Türk ve

Kürt emekçi halklar›n›n müca-

delesinin birleflmesi ve kardefl-

leflmesinin sa¤lanaca¤› yerler-

di. 1200’lü y›llardaki Baba ‹s-

hak önderli¤indeki Babai

Ayaklanmalar› döneminden

beri Kürt ve Türk ezilenlerinin

ortak mücadele ve direnifl ge-

lene¤i vard›r. Baba ‹shak

Amasya’dan girmifl, Ad›ya-

man’dan ç›km›flt›r. Bu zemin

bugün de mevcuttur. Bundan

dolay› 2 Temmuz 1993 Sivas

Katliam›, egemenler taraf›ndan tertiplendi. Öncelikle

Türk Alevileri olmak üzere tüm emekçi y›¤›nlara

Kürt ulusal kurtulufl mücadelesiyle yak›nlaflmamala-

r› için gözda¤› verildi.

12 Eylül darbesinden sonra devrimci hareketin

yenilgiye u¤rad›¤› tasfiyecilik ikliminde, di¤er tüm

toplumsal kesimler gibi devrimci hareketle Alevilerin

iliflkisi iyiden iyiye zay›flad›. Aleviler, egemenlerin et-

kisine daha aç›k ve korumas›z hale geldiler. ‘80 dar-

besinin faflist uygulamalar›ndan en a¤›r biçimde na-

siplenen Aleviler, her düzeyde örselendiler. Alevi

kimli¤i, ’82 Anayasas› sonras› zorunlu din dersleriy-

le, Alevi köylerine zorla cami yapt›r›lmas›yla, Türk-

‹slam sentezinin dayat›lmas›yla vb. topyekün bask›-

ya u¤rad›. Bu bask› ve sindirme, devrimci hareketin

etkin oldu¤u yerlerde daha yo¤un yafland›. Der-

sim’de yoksul Alevi ailelerin çocuklar›, devlet taraf›n-

dan zorla Bolu’ya Kur’an kurslar›na gönderilerek

devflirilmeye çal›fl›ld›. Alevi emekçileri s›rf Alevi ol-

duklar› için iflkencehanelere götürüldü.

Dün, devrim dalgas›n›n yükselifle geçti¤i y›llarda

Alevilerle “do¤al” bir biçimde “iç içe geçmifl” olan

TDH’nin, 12 Eylül’den bugüne Alevilerle nas›l iliflki-

lendi¤i, daha do¤rusu nas›l iliflkilenemedi¤i ortada-

d›r! Devrimci hareket Alevileri nereye koyaca¤›,

onunla nas›l iliflki kuraca¤› konusunda hem düflün-

sel, hem de pratik olarak esasen bir politikas›zl›k du-

rumu yaflamaktad›r. Alevilik meselesinin gündeme

geldi¤i dönemlerde yaflanan geliflmenin kaydedilme-

si biçiminde ç›kan gazete haberleri, dergi yaz›lar› ya-
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y›nlan›yor ya da Aleviler k›y›ma u¤rad›¤›nda devrim-

ciler bedenlerini siper ediyor. Bunun d›fl›nda ne sis-

tematik bir düflünce ve politika, ne de süreklili¤i sa¤-

lanabilen örgütsel bir pratik gelifltiriliyor.

Marksist Leninist komünistler, kurulufllar›yla bir-

likte TDH’nin klasik flabloncu, formalist siyaset tar-

z›ndan kopuflarak, Alevilerin politik özgürlü¤ü için

yeni örgüt biçimleriyle mücadele ettiler. Embriyon

halindeki bu yönelim süreklilefltirilemedi¤i için, ‘96

sonras›nda da bu konuda bir geriye düflüfl yafland›.

Kurulufl sonras› yeni geliflen demokratik Alevi hare-

ketine ‘içerden’ müdahil olunmaya çal›fl›lm›fl, belli

bir yol kat edilmiflti. Alevilere yönelik fiziki müdaha-

leler gündeme geldi¤inde onlar›n yan› bafl›nda olu-

narak olumlu pratikler sergilendi. Mesela; 1994 y›-

l›nda Karacaahmet Cemevi’nin inflaat› R. Tayyip Er-

do¤an’›n bafl›nda oldu¤u ‹stanbul Büyükflehir Beledi-

yesi’nce y›k›lmaya çal›fl›lm›fl, ML komünistler, dozer-

ler cemevinin kap›s›na dayand›¤›nda günlerce ‘haz›r-

l›kl›’ biçimde Alevilerin omuzbafllar›nda olmufltu. Bu

dayan›flma büyük sempatiyle karfl›lanmas›na ra¤men

‘s›radan’ Alevilerin bilincinde; “Dersimli gençler bizi

korumaya gelmifl”in ötesine geçememiflti. Salt bu tip

soylu eylemlerle Alevi emekçisinin kazan›lamayaca¤›

aç›kt›r; ama yap›lan bile anlat›lam›yor, anlat›lmaya

çal›fl›l›yorsa da bunun bütünlüklü, sistematik bir yö-

nelimden uzak oldu¤u ortadad›r.

Marksist Leninist komünistlerin asgari progra-

m›nda da ortaya koydu¤u ezilen ulus ve mezheplerin

politik özgürlük mücadelesini sonuna dek savunma,

buna öncülük etme perspektifi, bu kesimlerle iliflki-

leniflin daha yo¤un ve özgün olmas›n› koflullamakta-

d›r. Alevi ezilenleriyle iliflkileniflin amaç ve biçimleri

de çok daha somut ve yarat›c› olmak zorundad›r. ‹k-

tidar hedefli mücadele yürütenlerin bu co¤rafyan›n

ezilen, tahakküm alt›nda tutulan en büyük topluluk-

lardan biri olan Alevi emekçilerine yönelik do¤ru bir

yaklafl›m gelifltiremeden ve onlara nüfuz edemeden

politik iktidar mücadelesinde fazla bir flans› olamaz.

Alevi sorunu bir kültür-kimlik sorunudur. 15-20

milyon aras›ndaki Alevi nüfusu, inançlar›ndan kay-

nakl› olarak yüzy›llard›r her türlü bask›ya, katliama

u¤ram›fl, kimliklerini özgürce yaflayamam›fllard›r.

Osmanl› ve devam›ndan bugüne Cumhuriyet döne-

minde egemenlerin gadrine u¤rayan Alevilerin yafla-

d›¤› ezilmifllik; bizim de derdimiz, sorunumuz olma-

l›d›r. Kapitalizm öncesi döneme ait oluflum ve geli-

flim sürecinde flekillenen ilkel eflitlikçi bir kültürel

miras tafl›yan Alevili¤in bu niteli¤i, kapitalizme ait

günümüz koflullar›nda sosyalizme ve devrimci hare-

kete yak›n olmas›n› beraberinde getirmektedir. Bun-

dan dolay› TDH’nin siyaseten de, solun bu topraklar-

daki geleneksel öncülü olan Alevi kimli¤ine sahip

halklar›m›zla politik temelde iliflkilenmesini daha

duyarl› hale getirmesi zorunludur. 

Ezilen, emekçi Alevilerin özgürlüklerini savunup

onunla iliflkilenirken, di¤er ezilen s›n›flar›n, halkla-

r›n ve baflka inançlara mensup emekçilerin özgür-

lükleriyle karfl› karfl›ya koymadan yapabilmeyi bafla-

rabilmelidir.

Kürt ulusal sorununa gösterdi¤imiz ideolojik-po-

litik duyarl›l›¤›, kendi özgünlü¤ü içinde Alevi soru-

nunda da gösterebilmeliyiz. Egemenlerin ve onlar›n

Aleviler içindeki uzant›s› iflbirlikçi kifli ve örgütlerin,

Alevili¤in içini boflaltma ve bununla beraber Alevile-

ri Kürt ulusal kurtulufl hareketiyle, devrimci hareket-

le karfl› karfl›ya getirmek için gösterdi¤i büyük çaba

düflünüldü¤ünde, bizim de Alevilik meselesine ayn›

ciddiyetle yaklaflmam›z gerekiyor. Egemenlerin ve

Alevi gericilerinin türlü yöntemlerle emekçi Alevi

kitleleri üzerindeki kuflatmas› baflka biçimde k›r›la-

maz.

Devlet, baflta 1924’te kurulan Diyanet ‹flleri Bafl-

kanl›¤› (o dönemde ad› Diyanet ‹flleri Reisli¤i’dir) gi-

bi devasa bir kurum arac›l›¤›yla olmak üzere, Alevi-

leri asimile etme faaliyetini kesintisizce sürdürmekte-

dir. Diyanet gibi yüz bin çal›flan› olan bir kurumda
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tek bir Alevi çal›flt›r›lmamas›na

ra¤men, özellikle son y›llarda de-

mokratik Alevi hareketinin gelifli-

miyle birlikte Alevili¤e/Alevilere

çok özel bir ilgi göstermektedir.

Alevi kimli¤inin reddi, inkar› te-

melinde onu “Devlet Müslüman-

l›¤›” içine çekmek için elindeki

tüm olanaklar› kullanmaktad›r.

Hatta bunun için Diyanet ‹flleri

Baflkanl›¤›’nda özel ‘Alevilik Da-

iresi’ kurulmufl, bafl›na da en de-

neyimli kadrolar›ndan Abdülka-

dir Sezgin’i atam›flt›r.

Egemenler ve onun Alevi ifl-

birlikçileri, Alevi emekçilerini dü-

zen içine çekmek için bin bir yol,

yöntem ve argüman kullanmak-

tad›r. ‘90’lar›n bafl›ndan itibaren

KUH’nin en geliflkin döneminde

devletin Alevilere yönelik politi-

kalar›nda biçimsel de¤ifliklik ya-

fland›. Alevi realitesi tan›nd› ama bu tan›y›fl; Süley-

man Demirel’in ‘Kürt realitesini’ tan›mas›n›n anlam›

ve de¤eri ne kadarsa, o kadar oldu. Devlet erkan› Ha-

c› Bektafl-› Veli fienlikleri’ne kat›l›p oy avc›l›¤›na ç›k-

t›, baz› düzen içi Alevi örgütlerine para ak›t›ld› vb...

As›l yap›lmak istenense, devletin çizdi¤i s›n›rlarla

Alevicilik oynatmakt›r.

Alevili¤i ‘‹slam’›n bir yorumu’ olarak gösterip,

Alevili¤e tarihsel ‘kimlik kayd›rmas›’ yap›lmaya çal›-

fl›l›yor. Onun tarihsel olarak direniflçi, dayan›flmac›,

ilkel eflitlikçi, dünyevi yönleri tarihsel olarak törpüle-

nerek Ehl-i Beyt ve 12 ‹maml›k üzerinden “‹slam

içi”lefltirilerek düzenin bagaj›na at›lmak istenmekte-

dir. Bunu baflarabilmek için son 10-15 y›ld›r medya-

n›n deste¤ini de arkas›na alarak kesintisiz bir faaliyet

sürmektedir. Kitaplar, dergiler, TV’de tart›flma prog-

ramlar›, gazetelerde yaz› dizileri vs... fiimdi de tama-

men Devlet Müslümanl›¤› yorumuna uygun olarak

din derslerinde Alevili¤i ö¤retme(!) haz›rl›¤›ndalar.

Devletin bu “‹slam içi”lefltirme yönelimine teflne

olup, ç›kar iliflkisi içindeki “Alevi ‹slamc›”lar› (CEM

Vakf›, Ehl-i Beyt Vakf›) bir yana b›rakal›m, Alevi kit-

leleri de bu süreçten etkilenmektedirler. Aleviler,

yüzy›llar›n bask› ve k›y›mlar›n›n bilinçlerde yaratt›¤›

korunma güdüsü ve yabanc›laflmadan dolay›, tarih-

sel geliflim içinde biçimsel olarak kabul edilen ege-

men ‹slam’la/Sünnilikle bugün; “En hakiki Müslü-

man biziz”, “‹slam’›n özüyüz” yar›fl›na girmektedir.

Bunun sonunun ideolojik-

politik gericileflme olaca¤›

aç›kt›r. Bu yar›fl devam

ederse, zaten Kemalizm’in

etkisi ve uydurma laikli¤in

bekçisi olma düflüncesin-

den kurtulamam›fl olan

Alevili¤in sonu olur.

28 fiubat darbesi süre-

cinde egemenlerin yaratt›¤›

ideolojik manipülasyon so-

nucunda Alevilerin ana tu-

tumu, “laik” devlete yedek-

lenmek olmufltu. Ve o dö-

nem demokratik Alevi ha-

reketi oldukça gerilemiflti.

Bugün de 28 fiubat günle-

rindeki kadar olmasa da,

AKP Hükümeti’ne karfl› bu

‘umac›y›’ devaml› yaflatan

ordu partisine, gericilik

karfl›tl›¤› temelinde yak›n

durmaktalar. Alevilik ve emekçi Aleviler için as›l teh-

like, nicel olarak azalma de¤il; niteliksel olarak zay›f-

lamas›, kendinden baflka her fley haline gelebilme ih-

timalidir.

Aleviler sadece devletin ilgi ve hedef alan›nda de-

¤ildir. Faflist MHP’sinden ‹slamc› kökenli AKP’sine

tüm burjuva siyasi partiler ve anlay›fllar, Alevileri ka-

feslemek istemektedir. Uluslararas› arenadaki güçle-

rin de Alevilere olan ilgisi bilinmektedir. Baflta Al-

manya gelmek üzere AB ve ABD emperyalistleri d›-

fl›nda ‹ran’›n da Alevilere dönük hesaplar› ve çal›fl-

malar› vard›r. 12 Eylül sonras› ‹ranl› yetkililer Türk

burjuva devletinin yöneticilerine aç›ktan; “Siz Sünni-

lefltiremediniz, b›rak›n da biz fiiilefltirelim” demifller-

di. Bizim cenahta ise bir dönem PKK’nin ciddi yöne-

limi d›fl›nda, pek bir fleyden bahsedilemez.

Alevilik ve demokratik Alevi hareketi, tüm içsel

ve d›flsal olumsuzluklara karfl› egemenlerin bu kuflat-

mas›n› aflacak ve k›racak dinamiklere sahiptir. Bu,

Alevili¤in temel ortak de¤erler sistemati¤ini içerip

aflan ve onun tarihsel devamc›s› olan sosyalizm ama-

c›na yönelmekle mümkündür.

Demokratik Alevi hareketi, ’93 Sivas Katliam› ve

’95 Gazi Ayaklanmas› sonras›nda büyük bir geliflim

gösterdi. Hareket sal›n›ml›, alçalan-yükselen bir seyir

izleyip, dönem dönem kendi geliflim mecras›ndan

ç›ksa/ç›kar›lsa da süreklili¤ini ve geliflimini devam et-

tiriyor.
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Kürt ulusal sorununa gösterdi-
¤imiz ideolojik-politik duyarl›l›¤›,
kendi özgünlü¤ü içinde Alevi so-

rununda da gösterebilmeliyiz.
Egemenlerin ve onlar›n Aleviler
içindeki uzant›s› iflbirlikçi kifli ve
örgütlerin, Alevili¤in içini boflalt-
ma ve bununla beraber Alevileri
Kürt ulusal kurtulufl hareketiyle,
devrimci hareketle karfl› karfl›ya

getirmek için gösterdi¤i büyük ça-
ba düflünüldü¤ünde, bizim de

Alevilik meselesine ayn› ciddiyetle
yaklaflmam›z gerekiyor. Egemen-
lerin ve Alevi gericilerinin türlü

yöntemlerle emekçi Alevi kitleleri
üzerindeki kuflatmas› baflka 

biçimde k›r›lamaz.



Yurtiçi ve Avrupa merkez-

li olmak üzere, yurtd›fl›nda

son 10-15 y›lda yüzlerce der-

nek, vak›f kuruldu. Bunlar da

Alevi Bektafli Federasyonlar›

(ABF) biçiminde çat› örgüt-

lenmesi içinde bir araya geli-

yor. AB politikas› ve düflünce-

sinin bu yap›lar›n bir k›sm›

üzerinde belli bir etkisi bu-

lunmas›na karfl›n, de¤iflik dü-

flünce ve durufllardan olufl-

maktad›r. Ay›rt edici özellik-

leri; ‘Devlet Müslümanl›¤›’yla,

dolay›s›yla devletle belli bir

mesafenin olmas› ve kendi d›fl›ndaki özgürlük ek-

senli muhalif toplumsal düflünce ve hareketlere daha

aç›k olmalar›d›r. Demokratik Alevi hareketi yeni ge-

liflen ayd›n ve akademisyenleriyle Alevilik üzerine

ciddi tarihsel, güncel araflt›rma-inceleme çal›flmalar›

yap›yor. Süreli yay›nlar ve kitaplar ç›kar›yor, somut

demokratik taleplerinin mücadelesini veriyor.

Demokratik Alevi hareketiyle karfl›s›ndaki iflbir-

likçi Aleviler aras›ndaki siyasal, düflünsel ve öne sür-

dükleri talepler bak›m›ndan yaflanan farkl›laflma,

kendi içlerindeki çeliflkileri her geçen gün daha da

derinlefltiriyor. 2004’te Hac›bektafl fienlikleri Alevi-

Bektafli Federasyonu taraf›ndan boykot edilirken,

2005 Antalya Abdal Musa fienlikleri’nde ABF, devlet

güdümünde olan tertip komitesiyle ayr›flarak, ayr›

bir program yapt›. Devlet ve dinin toplumsal ifllevine

uygun olarak Alevili¤i sadece dinsel, folklorik bir ha-

le sokmak istedi¤inden, demokratik Alevi hareketi

hem ona, hem de onun iflbirlikçilerine karfl› iki cep-

hede mücadele vermek zorunda.

Özcesi; demokratik Alevi hareketi ve onun etki-

sindeki Aleviler kendi ayd›nlanmas›n› yaflarken, bir

yandan da daha geliflkin biçimde yeniden yap›lan›-

yor. Kendi demokratik taleplerini tart›flt›r›p gündem-

lefltirirken, buna ba¤l› olarak sonuç al›c› hamleler

yapmaya çal›fl›yor.

26-27 Mart 2005 tarihinde yap›lan “1. Alevi Kon-

ferans›” sonras›nda 20 Nisan-12 Eylül 2005 tarihine

kadar süren, “Zorunlu Din Dersleri Kald›r›ls›n” talep-

li imza kampanyas›ndan bu yana, Aleviler ve onlar›n

demokratik talepleri daha da gündemleflti. Bu kam-

panyaya birçok demokratik kitle örgütü destek verir-

ken, baflta y›llard›r Alevi emekçilerin oylar›n› ak›tt›¤›

CHP olmak üzere burjuva partiler ve devlet taraf›n-

dan bu demokratik talep, sessizlikle bo¤ulmaya çal›-

fl›l›yor. Zorunlu din dersi ifl-

kencesi, 12 Eylül askeri faflist

cuntas›n›n hayata geçirdi¤i bir

uygulamad›r.

Bir dine ve onun bir mez-

hebine ayr›cal›k tan›yan bu uy-

gulama, sadece Alevi emekçile-

rinin sorunu de¤ildir. ‹lkö¤re-

timden ortaö¤retim sonuna

kadar ö¤rencilere s›ra üstlerin-

de namaz k›ld›rma, sure ezber-

letme yöntemiyle yap›lan bu

a¤›r manevi iflkenceye tüm

devrimci, demokrat güçler

karfl› ç›kmal›d›r. En baflta da

komünistler karfl› ç›kmal›d›r. Zaten bu uygulamayla

ilgili madde yasalaflt›¤› s›rada faflist generaller; “Din-

den uzaklaflan gençler komünist oluyor” mealinde

fleyler söylüyorlard›.

Demokratik Alevi hareketinin talepleri sadece zo-

runlu din derslerinin kald›r›lmas›yla s›n›rl› de¤ildir.

Baflta kimliklerinin tan›nmas› olmak üzere, cemevle-

rinin yasal olarak kabul edilmesi, ibadethane olarak

kabul edilmesi (‘kültürevi’ diyor devlet, baz›lar› da

‘cümbüflevi’ diyerek Alevileri afla¤›l›yor), Diyanet ‹fl-

leri Baflkanl›¤›’n›n la¤vedilmesi vb. bir dizi güncel

demokratik talepleri var.

Cemevleri ve dedelik, seyitlik, çelebilik gibi Ale-

vili¤e ait toplumsal ünvanlar, 677 say›l› kanunla ya-

saklanm›flt›r. 1925 tarihli bu kanun, Mustafa Ke-

mal’in ünlü “‹nk›lap Kanunlar›”ndan birisidir. Alt›n-

da Alevi kitlelerin belli bir k›ymet biçtikleri CHP’nin

imzas› vard›r.

1925’ten bugüne hemen hiç de¤iflmeden gelen

677 say›l› kanunun ad›; “Tekke ve Zaviyelerle Türbe-

lerin Seddine ve Türbedarl›klar ile Bir Tak›m Unvan-

lar›n Men ve ‹lgas›na Dair Kanun”dur. Bu kanun, is-

minde ifade edildi¤i üzere tekke ve zaviyeleri la¤vet-

mekle kalm›yor. Cami ve mescit d›fl›nda kalan “tüm”

ibadet merkezlerini yasakl›yor. Böylece cemevleri de

yasaklanm›fl oluyor. Kanun ayr›ca, “fleyhlik, dervifl-

lik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babal›k,

emirlik, nakiplik, halifelik, falc›l›k, büyücülük, üfü-

rükçülük ve gay›ptan haber vermek” gibi unvanlar›n

da yasaklanmas›n› öngörüyor. Böylece, Alevi mezhe-

binden halk›m›z›n inanç önderi durumundaki “de-

delik, seyitlik, çelebilik” gibi kurumlar, “üfürükçü-

lük”le, “falc›l›k”la bir tutulup yasaklan›yor. 

Gerek Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n, gerekse Bafl-

bakanl›k’›n Alevi mezhebinin taleplerine yönelik in-
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28 fiubat darbesi sürecinde
egemenlerin yaratt›¤› ideolojik

manipülasyon sonucunda Alevile-
rin ana tutumu, “laik” devlete ye-
deklenmek olmufltu. Ve o dönem

demokratik Alevi hareketi oldukça
gerilemiflti. Bugün de 28 fiubat
günlerindeki kadar olmasa da,

AKP Hükümeti’ne karfl› bu ‘umac›-
y›’ devaml› yaflatan ordu partisi-
ne, gericilik karfl›tl›¤› temelinde

yak›n durmaktalar. 
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karc› yaklafl›mlar›n› dayand›rd›klar› yasal temel, iflte

bu yasa oluyor. Ç›kar›ld›¤› dönem içinde Osmanl›

hilafetinin dayand›¤› tekke ve zaviyeler gibi kurum-

lar› kapatmak gibi ilerici bir içeri¤i olsa da, 677 say›-

l› yasa, Alevi mezhebinin inkar›na yönelik zihniyeti

kurumlaflt›ran gerici bir yön de tafl›yor. 

Alevilerin genifl destek verdikleri, ‘hilafetin’ ve fle-

riat düzeninin dayana¤› olan kurumlar›n kapat›lma-

s› için ç›kar›lan bu yasan›n içine, Alevi inanc›n› bas-

t›rman›n yasal dayanaklar›n› yerlefltirmek, ancak Ke-

malizme yak›flacak bir politik sahtekarl›k örne¤i ola-

rak tarihe geçmifltir.

12 Eylül generallerinin haz›rlad›¤› 1982 Anayasa-

s›, Alevilere dönük bu inkarc›l›¤› koruma alt›na al›-

yor. Anayasa’n›n 174. maddesinde aralar›nda 677 sa-

y›l› kanunun da bulundu¤u bir dizi kanun s›ralana-

rak, bunlar›n “‹nk›lap Kanunlar›” aras›nda oldu¤u ve

bu kanunlar hakk›nda “Anayasaya ayk›r›l›k” iddi-

as›nda bulunulamayaca¤› belirtiliyor.

Dolay›s›yla “Cemevlerinin Alevilerin inanç mer-

kezleri olarak tan›nmas›” talebi, ayn› zamanda 677

say›l› kanunun yeniden düzenlenmesi talebini de

içeriyor ve gündeme getiriyor.

Ezilen bir kimlik olan Alevili¤in demokratik ta-

leplerini tüm di¤er ezilen kesimlere gösterdi¤imiz,

göstermemiz gereken duyarl›l›kla sahiplenmeliyiz.

Karfl›l›kl› güven iliflkisinin baflka türlü kurulamaya-

ca¤› aç›kt›r. D›flar›dan bilinç tafl›yarak, kendi içinde

yaflad›¤› ‘Ayd›nlanma’ sürecine s›n›fsal afl› yap›lmal›-

d›r. Bu olmazsa, büyük oranda sahte laisizmle ve Ke-

malizm’le malûl günümüz Alevili¤inin düzen sula-

r›nda bo¤ulmas›, demokratik Alevi hareketinin de

düzene geri s›çramas› kaç›n›lmazd›r. Komünist bas›-

n›n daha önce dile getirdi¤i gibi, “Marksizm-Leni-

nizm’i ezberlemifl reformistlere, devrimin geliflim çiz-

gisi ve öncünün geliflim biçimleri sorunlar›n›, belirli

tarihi, toplumsal ve politik flartlarda gerçeklefltirilmifl

flu veya bu devrimin kabaca kopya edilmesine indir-

geyen flematik, formalist ve idealist zihniyet ve pra-

tiklerle, teorik-ideolojik çorakl›klarla kesin bir ko-

puflma, temel ilkelere s›ms›k› ba¤l› kalarak Mark-

sizm-Leninizm’in ‘somut’a, ‘yerel’e, ‘ulusal’a, ‘özgün’

olana yarat›c› uygulanmas› kararl›l›¤›, cesareti ve pra-

tik anlay›fl›”n›n gere¤i olarak da emekçi Alevilerle da-

ha niteliksel, eylemli bir iliflkilenifl içinde olmak ge-

rekiyor.

Stratejik ve taktiksel düzlemde emekçi Alevilerle

ve demokratik Alevi hareketini devrime kazanma is-

te¤i ve çabas›, TDH’nin iktidar olma iddias›n›n çap›-

n›n da göstergesi olacakt›r.

Sonuç olarak, Alevilik sorunu ve emekçi Alevile-

rin kazan›lmas›na dair flunlar söylenebilir:

1- Bu konuda tarihsel bilgimizin çok yetersiz ol-

du¤u düflünüldü¤ünde, özel bir tarih okumas›na ve

bilgi donan›m›na ihtiyac›m›z var.

2- Buna ba¤l› olarak, baflka co¤rafyalardaki dev-

rimci ve komünist hareketlerin deneyimlerini, ben-

zer sorunlara dair yaklafl›mlar›n› inceleyerek Alevili-

¤e yaklafl›m›m›z› teorik ve siyasi olarak sa¤lam bir

düzleme oturtmam›z gerekiyor.

3- Somut bir durum olan Alevi ‘Ayd›nlanmas›’na

ML ilkelerin yol göstericili¤inde devrimci düflünsel

müdahale gerçeklefltirilmeli. Dergi, kitap, broflür ça-

l›flmalar›yla birlikte toplant›, panel vb. örgütlenmeli,

d›fl›m›zda olan bu tip etkinliklere de kat›lmal›y›z.

4- Alevi emekçilerinin ilerici, demokratik tüm ta-

leplerini sahiplenmeli, demokratik Alevi hareketinin

içinde yer alan örgütlerle birlikte zorunlu din dersle-

rinin kald›r›lmas›, cemevlerinin ibadethane olarak

tan›nmas›, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n kald›r›lmas›

taleplerinin aktif yürütücüsü olmal›y›z. Demokratik

Alevi örgütleriyle, onlar›n ayd›nlar›n› ve inanç ön-

derleriyle devaml›l›¤› olan düflünsel, siyasal iliflkiler

kurup gelifltirmeliyiz. ■

1. Aktaran Erdo¤an Ayd›n, Alevili¤i Ne Yapmal›, sf.262
2. age, sf. 204
3. Diyanet ‹flleri Baflkan› Ali Bardako¤lu’nun 9 Temmuz 2005’te Milliyet’te yay›nlanan söyleflisinden. 
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