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Yeni yıl süreç değerlendirmeleri için 
bir vesile olarak görülür. Ne var ki, bu-
nun bir önceki yıla dair takvimsel bir 
öyküye dönüştürülmesinin yararlılık 
düzeyi tartışılır. O nedenle, 2006 ‘pa-
noraması’ yerine geride kalan dönem-
de açığa çıkan olguların, dinamiklerin 
mayalandığı olasılıklara dair analiz ve 
öngörülere girişmenin şu an bulundu-
ğumuz zaman diliminden ve koşullar-
dan geleceğe bakmanın daha isabetli 
olacağı öngörülmelidir. 

Egemenler Cephesi
Egemenler cephesi; ABD’ye strate-

jik uşaklık, IMF programlarının katı 
bir biçimde uygulanması, emperyalist 
küreselleşme koşullarına uyarlanma, 
AB’ye giriş, işçi sınıfı ve ezilenlerin dev-
rimci baş kaldırışı tehlikesinin (öncü 
güçlerin ezilmesi şahsında) önlenmesi 
ve ulusal demokratik hareketin askeri 
güçlerinin tasfiyesi konularında genel 
bir mutabakat içindedir. Bu çerçevede 

en önemli mesele; rejim krizinin çöze-
cek programın ve AB’ye giriş sürecinin 
kimi politik gereklerinin rejimin yarı 
askeri karakteri ile bu taş çekildiğinde 
anayasa, yasal kurumsal açıdan yapı-
labilecek değişikliklerin burjuva dik-
tatörlüğün faşist biçimi ile generaller 
partisinin rejim içindeki konumunu 
hangi ölçüde etkileyeceği sorunudur. 
Tek tek konular üzerinden kopan fır-
tınalar, bu gerçekliğin parçaları olarak 
ele alınmazlarsa doğru biçimde anlaşıl-
mazlar. 

Herkesin görebileceği kadar açıktır 
ki, rejim krizinin sürmektedir. Ne ulu-
sal demokratik hareketin 7 yıllık yeni 
strateji ve devletin AB’ye yöneliş süre-
cinin (iç dinamikleri yatıştırmayı amaç-
layan) biçimsel düzenlemeleri ne de 
AKP’nin en geri sınırlara çekilmiş po-
litik İslamcılığı, herhangi bir düğümü 
çözebilmiştir. İşçi  sınıfı ve ezilenlerin 
özgürlük talebi ise bir kördüğüm duru-
mundadır. Sömürgeci ve inkarcı faşist 
diktatörlük kendini yaşatmayı sürdür-

2007: Olasılıklar ve olanaklar 
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mede arzuladığı “siyasal ve toplumsal 
istikrarı” elde edememekte, bunun için 
kitle rızasını sağlayamamaktadır. Bu 
durum kaçınılmaz biçimde düzenin 
egemen güçleri ve kurumları arasında 
bir irade bölünmesi ve çatışmasına yol 
açmakta, söz konusu gerçeklik değişik 
gelişmeler şahsında kendini farklı gö-
rünümlerde tekrar tekrar ortaya koy-
maktadır. 

Çankaya seçimi, Kıbrıs, 301. Medde 
ve ateşkes karşısındaki tutum, bunun 
güncel yansımaları ya da alanlarıdır. 
Anayasal, kurumsal, kadrosal yapının 
‘özsel’, ‘esasa dair’ bir değişime uğratıl-
maksızın törpülenmesine ve rötuşlan-
masına dayalı biçimde militarist çarka 
bağlı ve rejimin sürdürülmesi programı 
ile rejim krizinden kurtulmak ve AB’ye 
giriş için anayasal, yasal, kurumsal, 
kadrosal temelde geniş ölçekli bir deği-
şimin göze alınması programı mücade-
le halindedir. 

Bugün bu saflaşma kendisini gene-
raller partisi CHP, MHP, YÖK üniver-
site yönetimleri, yüksek dereceli yargı 
kurumları vb. bloğu ile TÜSİAD, AKP 
bloğu şeklinde ortaya koymaktadır. 
Kuşkusuz her iki bloğun belirtilenler 
dışında değişik parti dernek, sendika-
lar içindeki bağlaşıkları mevcuttur. Bi-
rinciler “güvenlik, üniter ve laik yapı-
nın korunmasını” ikinciler “demokrasi” 
bayrağını yükselterek, işçileri ve ezilen-
leri kendi programlarına kazanmaya ve 
yedeklemeye çalışıyorlar. 

Geçtiğimiz ay, general Yaşar Büyü-
kanıt’ın dolaysız biçimde ortaya koy-
duğu gibi, hükümet politikaları olabi-
lir, ancak hükümet temel konularda 
devlet politikalarını esas almak zorun-
dadır. “Devlet politikaları” ise MGK’da 
saptanır. Hükümetin imzaladığı An-
kara Protokolünün AB ile ilişkilerde 
yer alabileceği ve yarattığı gerilimlere 

rağmen uygulanmaması bunun sonu-
cudur. Aynı nedenle 301. Maddede de 
TÜSİAD ve hükümetin arzusu değil, 
generaller partisinin istekleri esas alın-
mıştır. Ateşkeş ilanı karşısında Tayyip 
Erdoğan’ın “Durduk yerde operasyon 
olmaz” açıklamalarına beş kuruşluk 
bir değer verilmemesi ve saldırıların 
kesintisiz sürdürülmesi aynı kapsam-
daki bir gelişmedir. 

Yakın dönemde ipin en fazla gerile-
ceği konu, Çankaya seçimleridir. Bu 
konuda generaller partisi ve bağlaşık-
ları sıkı bir blokken, TÜSİAD-AKP blo-
ğu iç gerilim taşımaktadır. 

Bilindiği gibi generaller partisi, Tay-
yip Erdoğan’ın veya onunla aynı ku-
maştan sayacağı birinin (Arınç, Gül, 
Şener vb) Çankaya’ya seçilmesine kar-
şıdır. Hükümet olmasına bir yere ka-
dar katlabileceğini ama Çankaya’yı 
bir rejim sorunu olarak gördüğünü, 
AKP’nin bu konuda anayasalyasal pro-
sedürü uygulama hak ve yetkisini bir 
tarafa bırakmasını ve “devlet iradesi”ne 
teslim olmasını istiyor. Aksi bir tutuma 
karşı darbe dahil her yola başvuracağı-
nı, burjuva basındaki sözcüleri ve yanı 
sıra pek çok ‘sivil’ zevat aracılığıyla ifa-
de ediyor. 

AKP, yakaladığı fırsatı değerlendir-
me arzusu temelinde hem iç hem ulus-
lar arası dayanaklarının tavrını hem 
de olası riskleri ölçmekle meşguldür. 
“Nisan’a kadar sessizlik” politikasının 
anlamı budur. 

TÜSİAD, generaller partisinin tak-
tiklerinin ciddiye almakta, cepheden 
bir mücadeleyi istememekte ve AKP’ye 
uzlaşma öğütlememektedir. Bu, Tayyip 
Erdoğan, Bülent Arınç vb. AKP’lilerin 
aday olmaması generallerin kabullene-
meseler bile, sineye çekmek zorunda 
kalacakları bir adayın tercih edilmesi 
biçimde somutlanıyor. Burada gene-



TEORİDE doğrultu 3

rallerle arasında koyduğu mesafe ise 
gerek AB’ye giriş sürecinde gerekli ya-
salar, gerekse de uluslar arası tekelle-
rin ve  IMF’nin bazı istekleri karşısında 
veto/Anayasa mahkemesi’ne götürme 
yöntemlerini devreye sokmayacak biri-
nin tercih edilmesidir. (Burada dikkate 
alınması gereken bir gerçek de şudur: 
TÜSİAD “laik yapı ve yaşam tarzı”nın 
dinsel bir başkalışam uğratılmasına 
katı biçimde karşıdır ve gerektiği her 
durumda AKP ile bu konuda kavgaya 
tutuşmaktadır, tutuşacaktır.) 

ABD yüksek askeri bürokrasihükü-
met geriliminin ordunun kuvvet kul-
lanması yönünde gelişmesine karşıdır, 
ancak AKP’ye bildiğini yapmasını, önü-
ne gelen fırsatlardan yararlanmasını 
değil, uzlaşmayı önermektedir. Bu tablo 
içinde generaller partisinin merkezinde 
durduğu bloğun önemli hamlelerinden 
biri, barajın yüzde 78’e çekilerek bir er-
ken seçime gidilmesidir. (Barajın hangi 
rakamdan kurulacağının, Kürt ulusal 
demokratik güçlerinin hangi düzeye 
ulaşamayacağının güvenceli olduğu 
tahminine göre belirleneceği malum.) 
Erken seçim için gözle görülen bir psi-
kolojik savaş yürütülmekte, daha ön-
ceki darbelerin erken seçim imkanının 
değerlendirilmemesinden kaynaklan-
dığı burjuva basının ‘güvenilir kaynak-
lardan bili alan’ kimi köşe yazarları ta-
rafından açıkça yazılmaktadır. 

Peki bunlar bir işe yarayacak mı?
Erken seçim kararı alabilecek ye-

gâne çoğunluğa sahip parti olan AKP, 
buna kararlılıkla karşı durmaktadır. 
Keza TÜSİAD erken seçimi, çıkarları-
na uygun görmemektedir. ABD’nin fa-
şist Bush yönetiminin bir erken seçim 
eğilimi söz konusu değildir. Bu koşul-
larda generaller partisi ve bağlaşıkla-

rının Çankaya riskini erken seçimle 
önleme taktikleri girişimleri başa çık-
maya mahkumdur. Bir başka ifadeyle 
Çankaya meselesi çözülmeden erken 
seçim yapılması olasılığı yüzde on bile 
değildir. (Seçimlerin Kasım’dan bir-
kaç ay önce çekilmesi ihtimalini yok 
sayamayız, fakat bunun Çankaya’ya 
bağlı erken seçim istek ve zorlamasın-
dan apayrı bir anlam taşıyacağı gözler 
önündedir.)

Egemenler cephesinde güçlü bir 
psikolojik savaş eşliğinde sürecek ge-
rilimlere teşhirlere, tehditlere çelmele-
re sahne olacak dörtbeş aylık dönem 
sonunda, TÜSİAD ve ABD’nin isteği 
doğrultusunda bir Çankaya uzlaşma-
sı başta gelen olasılıktır. AKP, Genel 
Başkanını ya da aynı nitelikte görüle-
cek Arınç, Gül vb. bir aday gösterme-
yecek, TÜSİAD’ın desteğini alabilecek, 
ABD ve AB’yi hoşnut edecek bir tercih 
yapacaktır. Bu aynı zamanda AKP’nin 
2007 genel seçiminde gerekli iç ve 
uluslar arası desteği sağlama yatırımı 
olacaktır. Tayyip Erdoğan’ın Çankaya 
hevesini, (sürenin beş yıla indirilmesi, 
seçimin genel oyla yapılması gibi yön-
temlere de açık tarzda) sonraki döneme 
saklayacağı beklenebilir. 

AKP’nin, veto/Anayasa mahkemesi 
araçlarını daha az kullanarak hükü-
metle uyumlu fakat kurmayları ara-
sında yer almayan birini (elbette ki eşi-
nin başı açık, geçmişi politik İslamcılık 
bakımından fazla sivri olmayan biri) 
Çankaya’ya çıkarması, generaller par-
tisinde bir hazım sorunu yaratacaktır. 
Fakat AKP’nin TÜSİAD ve ABD’nin des-
teğini almış böyle bir manevrası, gene-
raller partisinin zor araçlarıyla duru-
mu değiştirmek imkanlarını muazzam 
ölçüde zayıflatacaktır. 

Gelişmelerin bu minvalde seyretme-
si halinde generallerin, rejimin yarıas-
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keri karakterini bütünüyle askeri hale 
getirmek yolunda harekete geçmesi 
olasılık olmaktan öteye bir anlam ta-
şımayacaktır. Ne var ki, vurgulandığı 
gibi, Tayyip Erdoğan’ın ya da AKP’li 
kurmaylardan birinin Çankaya’ya çık-
ması karşısında darbeye başvurmaları 
büyük bir sürpriz olmayacaktır. 

Çankaya’ya hükümet kararları kar-
şısında generaller partisinin filtresi gibi 
çalışacak birinin değil de, esasen TÜSİ-
AD’ın arzularına uygun birinin çıkması 
halinde egemenlerin iç gerilimleri yeni 
bir noktadan derinleşecektir. 

Bunun dışında, “iki limana iki liman” 
önerisinin AB ile ilişkilerin normal sey-
rinden sapmasını önleyecek bir kurta-
rıcıya dönüşememesi, Kıbrıs krizinin 
geleceğe taşınmasını koşulladı. Kıbrıs, 
TÜSİAD-AKP bloğu ile generaller par-
tisiCHP bloğu arasındaki mücadelenin 
bir alanı olmaya devam edecektir. TÜ-
SİAD askı kararının yarattığı durakla-
ma devresinin en kısa zamanda atlatıl-
ması için Ankara Protokolünün şu ya 
da bu şekilde uygulanabileceği koşul-
ların yaratılması yolunda AKP’yi yürek-
lendirirken, generaller partisi mevcut 
durumun sürmesi için çaba harcaya-
caktır. ABD ve İngiltere’nin girişimleri 
ile kimi AB devletlerinin kolaylaştırıcı 
tutumları temelinde Ankara protoko-
lünün uygulanma koşullarının oluştu-
rulacağını bekleyebiliriz. Ancak AB ile 
ilişkileri düzeltse de bu gelişme kendi 
başına Kıbrıs’taki düğümün çözülme-
sini sağlayamayacak, sorunu hiç değil-
se bir sonraki yıla taşacaktır. 

Egemenler cephesinin proletarya ve 
ezilenler karşısındaki konumlanışla-
rı bakımından ise 2007’nin sert bir yıl 
olacağına dair çok fazla belirti mevcut-
tur. 

Geniş kitleler açısından ele alınır-
sa, emperyalist küreselleşme politika-

larının veya sosyal yıkım programının 
hiçbir engele takılmaksızın uygulan-
ması çizgisi sürdürülecek, direniş im-
kanları tahrip edilmeye çalışılacaktır. 
İşçilerin, emekçi memurların, öğren-
cilerin, esnafların, emekçi köylülerin 
daha büyük kitlesi düşük ücret, yük-
sek vergi, paralı eğitim, paralı sağlık, 
evsizlikevinden edilmek, iflas, tarımsal 
yıkımköyden göç zemininde yoksulluk 
sınırının altında bir yaşama itilmekle 
yüz yüzedir. Kitlesel yoksulluk, kitlesel 
işsizlik yadsınamaz bir olguya dönüşü-
yor. Yükselebilecek kitle protestolarına 
karşı biber gazı, cop, gözaltı ve tutuk-
lama metotlarının öne geçeceği görül-
mektedir. Kısa bir ifadeyle, bir seçim 
yılı olmasına karşın, politik ve iktisadi 
terör burjuvazi ve hükümetin başta ge-
len yöntemi olacaktır. 

Sömürgeci faşist diktatörlüğün işçi 
sınıfı ve ezilenlerin öncülerine, devrim-
ci yapılara ve ulusal demokratik ha-
reketlere karşı tutumu, ‘umut kırma 
konseptine’ bağlanmış (son birkaç ay-
dır kimi örnekleri görülen) çizgide sü-
recektir. Hatta bunun Kuzey Kürdistan 
özgülünde çok daha şiddetli biçimlere 
bürüneceği görülmektedir. 

Gelişmenin yönünü anlamak için, 
Hilmi Özkök’ün “sözde vatandaşlar”, 
Yaşar Büyükanıt’ın “silahsız terör”, 
“anayasaya bağlı olmayanlar, onun ta-
nıdığı haklardan yararlanamazlar” ve 
son olarak da generaller partisinin söz-
cülüğüne soyunan Baykal’ın “dağdaki-
ler de ovadakiler de aynı proje için çalı-
şıyorlar” sözleri dikkatle gözetilmeli, şu 
an geçerli olan TMY’nin çıkarılması için 
militarist kurumların yürüttüğü müca-
dele hatırlanmalıdır. Bunlar, olası sal-
dırıların yönünü de, kapsamını da göz-
ler önüne sermektedir. 

Son Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne 
(MGSB) üç ‘öncelikli tehdit’ten biri ola-
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rak kaydedilen devrimci hareket politi-
kayı aynı zamanda askeri araçlarla ve 
kitle şiddetine dayalı biçimlerle yürü-
ten bölükleri başta olmak üzere, saldırı 
hedefine oturtulmuş bulunuyor. On-
lardan iki şey isteniyor: Birincisi poli-
tikayı askeri araçlara ve devrimci kitle 
şiddetine dayalı biçimlerde yürütmek-
ten, bunun filizlendiği zihniyetten ha-
zırlıktan vb. tümüyle vazgeçin. İkincisi, 
devrimci çizgideki mücadele düzeyini 
rahatsız edici ölçüde yükseltmeyin, bir 
toplumsal muhalefet grubu olma çer-
çevesini kırmayın ve kendinizi hem 
mücadele araç ve biçimleri sorununda, 
hem de yapısal olarak burjuva legali-
teye uydurun. Aksi halde denmektedir, 
takip, gözaltı ve tutuklama terörünü 
yoğunlaştırmak dışında çalışmaları-
nızda yasal demokratik mevzileri kul-
lanmanıza izin vermeyeceğiz. Politik 
ve örgütsel önderlik gücünüzü, düzey, 
birikim, sınanmışlık kararlılık ve ener-
ji imkanlarınızı şu veya bu yolla en alt 
düzeye indireceğiz. 

Ateşkes ilanına rağmen hızından 
fazla bir şey kaybetmeyen imha ve esa-
ret seferlerinin, İran’la Suriye’yle kota-
rılmaya çalışılan “birlikte ezme” proje-
lerinin ABD ile girişilen koordinatörlük 
yolunun seçim barajının sıkıca korun-
masının ve “bağımsız adaylar” için se-
çilmesini zorlaştırılmasının ortaya koy-
duğu gibi ulusal demokratik harekete 
ve Kürt halkımıza yönelik sömürgeci, 
inkarcı, faşist saldırılar durmak bir 
yana daha da şiddetlenecek ve yeni bo-
yutlara ulaşacaktır. 

Güney sınırlarındaki yığınak (kış ko-
şulları nedeniyle sınırlansa da) bilini-
yor. Bu ikili bir amacın ürünüdür. İlki; 
Ulusal demokratik hareketin 2004 Ha-
ziranı sonrası elde ettiği politik ve moral 
üstünlüğü yok etmek, bu amaçla kuzey 
kırında ve Güney’in 1520 km içlerinde 

bulunduğu varsayılan kampları ezme 
hedefli saldırılar düzenlemektir. Diğer 
amaç ise 2007 Aralık’ına değin yapıl-
ması kararlaştırılmış Kerkük referan-
dumunun –en azından ertelenmesi için 
Güney yönetimine baskı yapmaktır. O 
nedenle, ateşkese devlet cephesinden 
yanıt verilmesi beklentisinin herhangi 
bir karşılığı yoktur. Tersine, Çankaya 
meselesinin de bir etken olduğu koşul-
larda generaller partisi bahardan itiba-
ren ‘yetkilerini’ en geniş biçimde kulla-
narak ve kontrgerillayı etkinleştirerek, 
halen sıkıca bağlı olduğu geleneksel 
“ez ve çöz” politikası doğrultusunda 
sömürgeci saldırıları yoğunlaştırarak 
ve yurtsever halk kitleleri üzerindeki 
baskıları, sömürgecifaşist terörü arttı-
racaktır. 

İşçi sınıfı ve ezilenler cephesi
Emperyalist küreselleşme politikala-

rı, işçileri, kent ve kır emekçilerini, öğ-
rencilerini, emeklileri daha kötü yaşam 
ve çalışma koşullarına itmeye devam 
ediyor. Sömürünün yoğunlaşması, 
yoksulluk ve işsizliğin kitleselleşmesi, 
esnafların iflasa sürüklenmesi, küçük 
ve orta köylülerin topraktan geçinemez 
duruma düşüp çaresizce kentlere göç 
etmesi, öğrencilerin paralı eğitim yükü 
altında bunalmaları, paralı sağlığın kö-
tüleşen yaşam koşullarıyla da birleşe-
rek yoksulları bedensel acılarla ve tah-
ribatla yüz yüze bırakması, emeklilerin, 
kimsesiz yaşlıların özürlülerin, geçin-
me, barınma ve bakım sorunlarıyla baş 
edemez duruma gelmeleri, “kentsel dö-
nüşüm” demagojileriyle evleri yıkılan, 
eski ve yeni gecekondu mahallelerinde-
ki işçi ve emekçilerin esasen politik ve 
toplumsal nedenlerle sürülüp dağıtıl-
maları, yaşanagiden gerçeklerdir. Tüm 
bunlara karşın uluslar arası teklerin 
ve işbirlikçi sermaye oligarşisinin kar-
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ları misliyle artmaya devam ediyor. Bir 
kutupta servetin, bir kutupta sefaletin 
birikmesi, daha geniş kesimlerce görü-
lebilen bir olguya dönüşüyor. 

İşçi sınıfı ve ezilenlerin politik istem 
ve umutları da kilit altında. Dar bir çer-
çevedeki demokratik hak ve. özgürlük-
ler bile emperyalist küreselleşmenin 
ücret, çalışma koşulları, sağlık, eğitim, 
sosyal güvenlik, tarım vb. politikaları-
nın en sorunsuz biçimde uygulanma-
sını sağlayacak faşist bir cenderede 
tutuluyor. Bu anayasal ve yasal çerçe-
veye dayanmak kadar militarist zorba-
lık ve fiili yasaklarla gerçekleştiriliyor.

En kabadayısından 600700 bin iş-
çinin örgütlü olduğu işçi sendikaları, 
vurgulanan koşullar ve keskin sınıf çe-
lişkilerine rağmen faşist, gerici burjuva 
reformist sendika ağa ve bürokrasisi 
marifetiyle bir iskelete dönüştürüldü-
ler. Küçük burjuva reformizminin ‘hak 
bekleme’, ‘aşırılılıklara kapılmama’ çiz-
gisi KESK’i güçten düşürdü, demora-
lize etti ve etkisizleştirdi. Esnaf örgüt-
leri, faşist ve gerici burjuva grupların 
arpalığı durumunda ve şu ya da bu dü-
zen partisinin destek gücü olmayı aşa-
mıyor. Geniş köylü yığınları ise örgüt-
lenme yolunda bir kanal bulmuş veya 
yaratmış değil.

Onmilyonları girdabına çeken bu iş-
sizlik, yoksulluk, umutsuzluk koşulla-
rında toplumsal çürüme hızla yayılıyor. 
Uyuşturucu ve kadın bedeni ticare-
tinden başlayarak, çeksenet tahsilatı, 
haraç toplama, kumar, hırsızlık, kap-
kaç, dolandırıcılık gibi işlerle geçinmeyi 
meslek edinmiş çetelerin ve bireylerin 
niceliği kitlesel ölçeklere vardı. Gide-
rek daha büyük bir kitle, bu toplumsal 
yozlaşma çarkının birer dişlisine, kur-
banına dönüşüyor. Resmi faşist güçler, 
politik bakımdan tehlikeli veya düşman 
gördükleri emekçi semtlerinde keza 

Kuzey Kürdistan’daki kimi kent ve ilçe-
lerde uyuşturucu, kadın bedeni ticare-
ti gibi çürütücüleri bizatihi örgütlüyor. 
‘Çete’ adı verilen bu toplumsal çürüme 
ve çürütme organizasyonlarının en faz-
la dal budak salmış olanlarında sivil 
faşist elebaşılar bir yana, resmi milita-
rist kurumlarda çalışan veya çalışmış 
birilerinin bulunması artık neredeyse 
kimseyi şaşırtmıyor.

Toplumsal nesnelliğin ortaya konu-
lan görünümleri dışında 2007’yi ön-
celeyen ayların tanığı olduğu başkaca 
gerçekler ve birikimlerdinamikler de 
mevcut. Bunlar 2007’nin şekillenme-
sinde işsizlik, yoksulluk, umutsuzluk, 
örgütsüzlük koşullarının yarattığı top-
lumsal yıkım ve çürümeden daha faz-
la etkili olacaktır. Bu, belirli toplumsal 
maddi koşullarda işçi ve ezilenleri çü-
rümeye itildiği, toprakla yine onların 
tohumunu oluşturduğu fideliklerin ye-
şermesinden ibaret bir hakikattir.

İşçi sınıfının işten atma, işsizlik kır-
bacına rağmen iş ve yaşam koşulları-
nı düzeltme mücadelesini geliştirme 
ve sendikal örgütlülük isteğini yansı-
tan direnişler, sendikalaşma çabaları 
bu konuda yıllarca sessiz kalmış şehir 
ve ilçelerde bile dışa vurdu. İrili ufaklı 
değişik fabrika direnişleri birbirleriyle 
dayanışma köprüleri kurmaya çalıştı-
lar. İşçi aileleri değişik mücadelelerde 
sürecin bir parçası haline geldi. Bin-
bir engele karşın ikinci yıla taşınabilen 
direniş örnekleri yaratıldı. Memnuni-
yetsizlik, durumu değiştirme arzusu, 
için için büyüyen bir öfke işçi sınıfı 
saflarına belirli patlama öğeleri yığmış 
bulunuyor. İşçiler, sınıfın yarattığı ge-
lenekleri ve başvurdukları mücade-
le biçimlerini hafızalarına kaydediyor. 
Gerekli durumlarda pratikleştirmeye 
yöneliyorlar. Bir toplumsal öfke dal-
gasının sokağa yansıması halinde bu-
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nun başında işçilerin, asıl olarak da 
genç bölüklerinin yürümesi gelişmenin 
ruhuna tamamen uygun olacaktır. O 
nedenle de sendikasızsigortasız çalış-
tırılan 78 milyonluk işçi kitlesine bü-
yük bir dikkat göstermek gerekir. Dün 
sınırlı ürünler vermiş çalışmaların, 
emeklerin, mücadelelerin mevcut top-
lumsal nesnellik, keskinleşmiş çelişki-
ler zemininde “Artık Yeter” duygusuyla 
birleşerek çok daha ileri sonuçlara yol 
açması tümüyle olanaklıdır.

işçi sınıfı gençliğinin komünist ve 
devrimci safları güçlendirmeye devem 
etmesi, emekçi semtlerdeki politik mü-
cadelelere ilgi ve katılımı da dikkate 
değerdir. Yıllardır burjuva sendikal yö-
netimlerin sakatladığı savunma müca-
delesi içinde en geri noktaya savrulan 
ve çıkış arayışlarına dair işaret fişekleri 
yakan işçi sınıfının kendisini, ezilenle-
ri, yoksulları ateşleme süreci belirli bir 
olgunluğa erişmektedir.

KESK çatısı altında birleşmiş emek-
çi memurlar nezdinde ‘irade beyanı’ ve 
‘hak bekleme’ çizgisi, tarzı inandırıcılı-
ğını yitirmiş bulunuyor. Buna rağmen 
küçük burjuva reformist önderliğin, 
koltuğunu yitirmese bile, anlayışlarının 
pratikte bir kenara itilememesi, umut-
suzluğu ve bezginliği körüklemekte. Ne 
var ki, işçi sınıfı saflarında genelde ol-
duğu gibi emekçi memurlar kitlesinde 
de böyle gidilemeyeceği, ‘bir şeyler yap-
mak gerektiği’ duygusunun güçlendiği 
görülüyor. Grev ve toplu sözleşme hak-
kından yoksunluk, ücretler ve sosyal 
haklar tablosunun giderek kötüleşme-
si, sürgünler ve maruz kalınan değişik 
baskılar uyarıcı maddelerin birikimi-
ne yol açmış bulunuyor. Şu rahatlıkla 
söylenebilir ki; KESK’li emekçi memur-
ların ateşleyeceği hareket, KamuSen’in 
ardından yürüyen emekçi memurların 
ana gövdesini de sürükleyecektir. Bu, 

‘emekçi memurların haklarını koruyan 
ve geliştirilen sendika’ olabildiği ölçüde 
KESK’e katılım biçimi de alacaktır.

Gençlik hareketinde son iki yıldır, 
soruşturma ve okuldan atma terörü ile 
tutuklamaların başat rol oynadığı, keza 
devrimci ve antifaşist gençlik güçlerinin 
birleşik mücadeleden iyice uzaklaşma-
larının, üniversiteli gençliğin geniş kit-
lelerini ilgilendiren tek tek sorunlarda 
kazanımlar elde etme iddiası, ağırlığı 
taşıyan etkili bir mücadele geliştiri-
lememesinin ciddi pay sahibi olduğu 
bir gerileme yaşandığı gözler önünde-
dir. Bunun yer yer demoralizasyon ve 
umutsuzluk yaydığı da bir gerçektir. 
Sonbahardan itibaren YÖK’e, soruş-
turma ve okuldan atma terörüne, kimi 
ekonomik koşullara ve son olarak da 
sivil faşist saldırılara karşı geliştirilen 
birleşik antifaşist mücadele örnekleri 
ise yeni bir canlanma sürecine girildi-
ğinin müjdecisi oldu. 2007’ye damga-
sını vuracak olan da budur. Dikkatle 
gözetilmesi gereken durum, gerek üni-
versiteli gerek liseli gençlik saflarında; 
eğitim koşullarının, Türkiye ve Ku-
zey Kürdistan’ın keskinleşen sınıfsal, 
toplumsal çelişkilerinin ve dünyadaki 
mücadele dinamiklerinin beslediği bir 
mayalanmanın oluşmaya başladığıdır. 
Bundan ayrı olarak öğrenci gençliğin 
devrimci, komünist ve ulusal demokra-
tik safları takviye etme, dinamizm kat-
ma potansiyel ve yeteneğini 2007’de de 
sergileyeceği şüphesizdir.

Emekçi semtlerde, faşist diktatörlü-
ğün çeteleştirme, yozlaştırma ve çürüt-
me politikalarına, devrimci hareketin 
son üç dört yıllık gelişmesinin faşist 
gözaltı ve tutuklama kampanyalarıy-
la durdurulmaya, geriletilmeye çalı-
şılmasına, devrimci güçler ve ulusal 
demokratik hareket etrafında, hazır 
dinamikler kadar potansiyel kuvvetleri 
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de harekete geçiretek bir eylem birliği 
tarzının ve güven ilişkisinin hakim kılı-
namamasına karşın önemli deneyimle-
re ve birikimlere yol açan mücadeleler 
geliştirilebildi. Varoşlar, değişik süreç-
lerde bir ağırlık noktası olabildi. Düze-
nin, siyasal rejimin ve sömürgeciliğin 
işçi ve ezilenlerin yaşamında yarattığı 
tüm ağır sonuçların billurlaştığı emekçi 
semtlerinde 2007, geniş kitlelerin öfke-
li protesto ve mücadelelere girebileceği, 
gerilimlerle yüklü bir süreç olacaktır. 
Meseleye militarist çözüm yöntemleriy-
le yaklaşan faşist rejim geçici başarılar 
sağlasa bile, gerçekte rüzgar ekmekten 
başka bir şey yapamayacaktır. Eğer, 
çetelere ve toplumsal çürütmeye kar-
şı mücadele dar bir paranteze (tek tek 
kişiler, olaylar) sıkıştırılmaz, faaliyet 
konuları daraltılmaz, kitle çalışması 
kesintisizce sürdürülür, halk toplantı-
ları, platformları gibi biçimler işlevli kı-
lınırsa işçilerin, işsizlerin, yoksulların, 
öğrencilerin, emekçi kadınların, esnaf-
ların ve ezilen değişik toplulukların yı-
kıcı enerjisinin harekete geçeceği ka-
nalların büyüyeceği ve sağlamlaşacağı 
bir yıl olacaktır 2007.

İşçi sınıfı ve ezilenlerdeki memnuni-
yetsizliğin, arayışların öfke ve müca-
dele arzusunu mayaladığı ve 2007’de 
bunların bir enerjiye dönüştürülmesi 
imkanlarının büyüyeceği, emekçi köy-
lü hareketi şahsında da görülebilir. Or-
du’da, Manisa’da, Bursa’da, Mersin’de 
gözler önüne serilen öfke, emperyalist 
küreselleşmenin tarım politikalarının 
yarattığı tahribatın artacağıyayılacağı 
yeni yılda daha geniş kesimlerin ortak 
duygusuna dönüşecektir.

Dikkat çekici bir faktör de işçi sınıfı, 
emekçi memur, öğrenci gençlik ve kent 
yoksulları saflarında birleşik mücadele 
arzusunun büyümesidir. Bu, son bir-
kaç ayın gelişmelerinde hem bir eğilim, 

hem de pratik bir durum olarak ken-
dini ortaya koydu. 2007’de bu doğrul-
tuda yeni kanalların açılmasının nes-
nel olanakları güçlenecek ve yine gerek 
olaylar, gerekse de sonuç alma, kaza-
nımlarla ilerleme, daha etkili mücade-
leler yürütme açlığı hareketi bu yönde 
zorlayacaktır.

Kürt ulusal demokratik kitle hareke-
ti bakımından da 2007, yeni bir kaba-
rış yılı olmaya adaydır. “Barış” arzusu 
ile dopdolu olsa da, sömürgeci, inkarcı, 
faşist rejim koşullarında ortaya konu-
lan talepler temelinde bir gelişme sağ-
lanmasının olanaklı olmadığı sezilmiş, 
anlaşılmış ve kitle bilinci haline gel-
miştir. “Barış” talepli eylemlere ve “se-
çilmişlerin diplomatik girişimi”ne coş-
kulu kitle desteğinin sağlanamaması 
bunun ifadesidir. Faşist sömürgeciliğin 
2007’deki politik pratiği ile kendini, bo-
yun eğme veya mücadeleyi yükseltme 
yol ayrımında bulacak ulusal demok-
ratik kitle hareketi, ikinci seçeneğe ha-
yat verecektir.

Bütün bunların yanı sıra, egemenle-
rin Çankaya dalaşı ve genel seçim at-
mosferinin on milyonlarca işçi ve ezi-
lenin politik sorunlara ilgi ve dikkatini 
yoğunlaştıracağı da sürecin göz önün-
de tutulması gereken bir başka gerçeği 
olacaktır.

2007’de egemen kliklerin demokrasi 
ve refah vaatleri, ırkçı ve şovenist de-
magojileri, AB hayalleri gerçeklere, sert 
iktisadi ve toplumsal çelişkilere çarpa-
rak sarsıntılar ve aşınmalar yaşarken, 
özgürlük, adalet, halklara eşitlik talebi 
işçi sınıfı ve ezilenlerin yeni bölüklerine 
yayılma imkanına sahip olacaktır. An-
tifaşist, antişovenist, antiemperyalist 
etkilerin büyümesinin nesnel koşulla-
rı güçlenmektedir. Devrimci çalışmalar 
güven verici özellikler sergilediği ve bu 
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imkanlara kilitlendiği oranda yürüyü-
şünü sürdürecektir.

Komünist devrimciler, 2007’de sö-
mürülen ve ezilen tüm sınıf ve tabaka-
ların, ulusal toplulukların, inançkültür 
topluluklarının, sömürgeci boyundu-
ruk ve zulüm altındaki Kürt halkının 
bağrında biriken özlemlere, arayışlara, 
öfkelere, mücadele arzusuna dayanan; 
potansiyel imkanları enerjiye dönüştü-
recek çeşitli türden araç ve yöntemler-
le, inatçı, umutlu, canlı ve iddialı bir 
politik çalışma sergileyeceklerdir. Böy-
lelikle, aynı zamanda 2007 sonunda 
yapılması kararlaştırılan genel seçim-

lerin ajitasyon, propaganda, eylem ve 
örgütlenme düzeyinde alınan mesafeyi 
gözler önüne serecek bir kitle çalışması 
ve kitle seferberliği olanağı haline geti-
rilmesi de başarılacaktır.

Toprak sürülmeye hazır ve bereketli, 
politik iklim uygun. Sağlıklı tohumlara 
ve fidelere sahibiz. Zor mevsimlerden 
ve zor yıllardan geçerek gelmenin tüm 
avantajlarını taşıyoruz. Deneyimlerin 
maddi bir güce dönüşmesini sağlar, 
inanç, moral ve yaratıcı emekle çalı-
şırsak 2007’yi kazanmamız engellene-
mez. ■
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Devrimci öncünün gelişiminin so-
runlarına, süreçlerine, imkânlarına 
ve risklerine egemen olması; tarihine 
hükmedebilmesi ve gelişimini yönete-
bilmesinin, keza ‘devrimci kendiliğin-
dencilikten’ sakınabilmesinin koşulu-
dur. Devrimci öncü, var oluşunun ve 
gelişiminin çok belirli bütün anlarının 
genel çerçevesini ve içinden geçmek-
te olduğu ‘o eşiğin hayati sorunlarını’ 
çözümlemeli, kavramalı, sürecin ‘ana 
yönünü’ ve hareket tarzının ‘ana doğ-
rultusunu’ tam bir kesinlikle tayin ede-
bilmelidir… Tabi bütün bunlar bir kez 
düşünülüp sonuçlandırınca da ‘iş hal-
lolmuş’, ‘görev tamamlanmış’ olmaz. 
Öncü var oluşunun o özel, özgün süre-
cinin devinimini anlama ve çözümleme 
çabasını süreç boyunca devam ettirir; 
analizlerini, öngörülerini sınar, düzel-
tir, derinleştirir. Zira sürece bilinçli, 
iradi müdahale, yönetme çabası, süre-
ci doğru anlamak ve çözümlemek için 
de çok değerli veriler sunar.

Açıkça bu bir ‘strateji’ tartışmasıdır. 
Hatta eğer daha tam olarak söylemek 
gerekirse burada çözülmeye çalışılan 
problem, ‘öncünün dönemsel gelişim 
stratejisi’dir.

Devrimci gerçekçilik, olanakların
analizine dayanır
Gerçeklik, ancak devrimci teori ile 

kavranabileceği içindir ki, öncelikle 
devrimci öncünün gelişimi üzerinde 
durmalı, onu aydınlatmalıyız. Devrimci 
öncülerin içsel ya da temel eğilimi dev-
rimin önderliği olarak gelişmektir. Bah-
se konu komünist öncü olduğuna göre, 
doğası gereği o, devrimin gelişim sey-
riyle bağıntılarının alabileceği somut 
biçimler saklı kalmak kaydıyla, top-
lumsal devrimin önderliği olarak geliş-
me eğilimindedir. Bu eğilim, öncülerin 
‘bütün varlığı’ ve ‘benliği’ ile devrimin 
örgütlenmesine, devrimci gelişmenin 
devrimci öncüden, ‘devrimin gelişmek-
te olan önderliğinden’ beklentilerinin 

Durumun devrimci ruhu
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gereklerini yanıtlamaya bağlanmış, 
‘mühürlenmiş’ olduğu anlamına ge-
lir. Devrimci öncü, devrimci gelişmeye 
enerji taşıma, önünü ve ufkunu açma, 
devrimi örgütleme zapt edilemez çabası 
içerisinde kendini de

‘devrimin önderliği olarak’ örgütler, 
geliştirir. Devrimci önderliğin gelişimi 
tecrit halde düşünülemez, devrimci ön-
derliğin gelişimi (ve geleceği), devrimci 
gelişmenin, devrimin mayalanma, ha-
zırlanma ve gelişiminin gidişatına ve 
geleceğine bağlıdır. O halde devrimci 
öncü kendi gelişimini ancak devrimci 
gelişmeyle bağıntısı içerisinde kavraya-
bilir.

Devrimci önderliğin gelişimi ve ‘ka-
deri’ devrimci gelişmenin, devrimin ge-
lişimi ve kaderine bağlıdır. Devrimci 
öncü, kendiliğinden meydana gelecek 
bir devrimin seyredicisi ve kaydedicisi 
olmadığı ve olamayacağı (bunlar ‘öncü’ 
olmakla bağdaşmaz çünkü!), varlığı ile 
kendisi de devrimci gelişmenin itici bir 
gücü olduğu içindir ki, eksiksiz anla-
mında ‘tüm’ çalışmaları ‘devrimci ge-
lişmenin ilerletilmesinin’ ihtiyaçlarına 
yöneltir, kilitler.

Devrimci öncünün devrimci geliş-
meyi ilerletme çabası kendi kendisiy-
le ilişkilenişinden (hazır ve potansiyel 
güç ve olanaklarını realize etme vb. 
yeteneği dahil) tutalım da işçi sınıfı ve 
emekçilerle, ezilenlerle, kitlelerle oldu-
ğu kadar, aynı zamanda egemen sınıf-
larla ilişkilenişine değin, denilebilir ki, 
‘toplam olarak’ devrimci olanaklarla 
ilişkileniş tarzında açığa çıkar, somut 
elle tutulur biçimler alır. ‘Devrimci ger-
çekçilik’, devrimci imkânları anlama ve 
realize etme sezgi ve yeteneği, devrimci 
öncünün hamurunun kimyasal bileşi-
mine rengini ve ruhunu verir.

Marksizmin devrimci iyimserli-
ği, onun devrimci gerçekçiliğindedir. 

Marksist devrimci gerçekçilik ise sı-
nıflar mücadelesinin bütün hatta du-
rumun karşıdevrimin kahir üstünlüğü 
ile belirlendiği zamanlarda bile- an’la-
rının aynı zamanda devrimci olanak-
lar barındırdığını, devrimci olanaklarla 
yüklü olduğunu öngörür, kabul eder. 
Sınıflar savaşımının içerisinde devrim-
ci ve karşıdevrimci olanaklar barın-
dırmayan durumları, ‘halleri’ yoktur. 
Devrimci önderlik, devrimci olanakları 
anlama ve realize etme sanatı olarak 
da tanımlanabilir.

‘Devrimci eylem’ (kavramın en geniş 
anlamıyla ‘eylem’) ancak ve yalnızca 
devrimci olanaklar üzerine kurulabilir. 
Böyle olduğu içindir ki, devrimci iyim-
serlik her çeşit devrimci eylemin baş-
langıç momentidir.

Devrim, karşıdevrimi limitine 
zorlar ve aşar
Devrimci gelişme nasıl olmaktadır? 

Bu sorunun yanıtı, devrimci gelişme-
nin en ileri, en gelişkin düzeyi olarak 
bizzat devrimin gelişim gerçekliğinde 
kendisini en çarpıcı ve en yalın biçim-
de gösterir. Marks’ın Alman devriminin 
yenilgisini incelerken yukarıdaki soru-
nun yanıtını formüle etmesi, bu neden-
le rastlantısal değildir:

Devrim, birleşik ve daha güçlü bir 
karşıdevrim yaratarak ve onun üste-
sinden gelebilmek için kendi gücünü 
limitine vardırarak ilerler.

Devrimin ilerleyişinin dalgalar biçi-
minde tezahür etmesi ve algılanması 
da bundan olsa gerek. Az çok anlamlı 
her devrimci gelişmenin, devrimci ge-
lişmenin ileri her hamlesinin, dalga-
sının göreli olarak, yani o belirli kon-
jönktürde ‘birleşik ve daha güçlü bir 
karşıdevrime’ yol açtığı, ‘yarattığı’, si-
yasal mücadele ve devrimler tarihinden 
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az çok bilgisi olan herkesin malumu-
dur. Günümüze değin tarih, devrimci 
gelişmenin kışkırtıcı olmayan, birleşik 
ve daha güçlü bir karşıdevrime yol aç-
mayan biçimine tanık olmamıştır.

Devrimci gelişmenin (ve devrimin) 
yol açtığı birleşik ve daha güçlü kar-
şıdevrimin (karşıdevrimci ‘durum’un) 
üstesinden gelmeksizin ilerleyemeye-
ceği ve üstesinden gelebilmek için iç 
dinamikleri tarafından kendi gücünü 
limitine vardırmaya zorlanacağı gibi, 
aynı zamanda, bizzat birleşik ve daha 
güçlü karşıdevrimci gelişme (yani kar-
şıtı) tarafından da buna itildiği, ‘zaten 
başka nasıl olabilir ki’, kabilinden söz 
götürmez bir gerçekliktir.

Devrimci öncünün gelişimi de devri-
min gelişimi (ve devrimci gelişme) gibi 
olmaktadır. Bir başka şekilde söylemek 
gerekirse devrimci gelişme için geçerli 
olan devrimci öncü için de geçerlidir. 
Devrimci öncünün gelişimi, düzeni/
karşıdevrimi devrimci gelişmenin önü-
ne geçecek şekilde savunma tedbirleri-
ne başvurmaya, birleşik ve daha güç-
lü bir karşıdevrimci durumu kışkırtır, 
zorlar. Böylelikle öncü, kendi kendisi-
ni, kendi gelişiminin (ve tabi ki, onunla 
bağıntı içerisinde ‘genel’ devrimci geliş-
menin) basıncı altında oluşmuş birle-
şik ve daha güçlü karşıdevrimin üste-
sinden gelmekle karşı karşıya bırakır. 
‘Şimdi’- akabinde- karşı

karıya kaldığı durumun üstesinden 
gelebilmek için iç dinamikleri tarafın-
dan olduğu gibi, keza oluşmuş bulu-
nan karşı devrimci durum tarafından 
da gücünü limitine vardırmaya itilir. 
Böylelikle devrimci öncü, birleşik ve 
daha güçlü karşıdevrimin üstesinden 
gelerek ilerler!

Komünist öncünün hedef olduğu 
ağır sonuçlar yaratan saldırı dalgaları-
nın ardından nasıl oluyor da ‘durumun 

devrimci ruhu’ndan söz edebiliyoruz? 
Sakın aşırı bir subjektivizmin hülya-
lı sularına yelken açmış olmayalım! 
‘Mevcut durum’ benzer bir aceleciliğin 
(aculluğun!) malum yüksek hız ve tem-
ponun eseri olmadı mı zaten, denilmesi 
de şaşırtıcı olmaz! Keza sindirilememiş 
bilgiler ve formel bakışın ve kolaycılığın 
dayanılmaz hafifliği ile tarihin tekerrü-
ründen, komediden vb. bahsedilmesi, 
hiç de zor olmaz. Fakat bütün bunlar, 
mevcut durumda öncünün gelişiminin 
güncel sorunlarının Marksist anlamda 
doğru anlaşılması bakımından ne teo-
rik ve ne de pratik bir değer taşırlar. 
Benzer yaklaşımların, mevcut duru-
mun içerisinde barındırmaya devam 
ettiği devrimci imkânları anlama yöne-
liminden bile yoksun olduğunu bilmek 
gerekir.

Ne oldu?
‘Mevcut durum’dan bakıldığında ön-

cünün devrimci gelişimi nasıl olabilir? 
Bu soruya yanıt

‘ararken’, ‘mevcut durumu’ parmak 
hesabıyla, dört işlemle tarif etmeye, 
tanımlamaya çalışmak yararsız ve boş 
olmanın da ötesinde yön kaybın neden 
olabilir. Stratejik bir problemi ortaya 
koyan bu sorunun kendi düzeyinde 
analiz edilmesi ve yanıtın bu aynı dü-
zeyde aranması gerekir. Ne oldu, evet 
bütün dünyanın gözleri önünde ne 
oldu?

Geride kalan yılar komünist öncü-
nün politik, örgütsel ve ideolojik atılı-
mına tanık oldu. Gelişim çizgisi, başar-
dığı atılım, geliş’iminin hız ve temposu 
dostlarında heyecan ve sempati uyan-
dırırken, çok anlaşılır bir şekilde ege-
men sınıfın antikomünist özel savaş 
kuvvetlerinde karşıdevrim karargâh-
larında kaygılara neden oluyordu. 
Komünist öncü, geride kalan yıllarda 
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devletin iç savaş aygıtlarıyla abartmak-
sızın ‘göğüs göğse’ çarpışarak, işçi sınıfı 
ve ezilenlerle devrimci tarzda buluşma 
‘birleşme’ hattında ilerledi. Tam bir ka-
rarlılıkla önderleşme yolunda yürüdü. 
Öncünün gelişimi hakikaten ‘meydan 
okuyucu’ydu. Ve bu doğası gereği si-
yasi polisin dinmez saldırılarını, saldır-
ganlığını kışkırtmıştır. ‘Durumun dev-
rimci ruhu’ ilkin bu süreçtedir ve bu, 
kazanılmış bir süreçtir!

Kendini TMY ile de tahkim etmiş 
karşıdevrimin Eylül’de gerçekleştirdiği 
antikomünist saldırı dalgalarının ‘bir-
leşik ve daha güçlü’ karşıdevrimi res-
mettiği aşikârdır; kanıt, tanık, izah ge-
rektirmez. Şimdi öncünün gelişiminin 
denklemi şöyledir:

‘Öncü Eylül saldırılarının yarattığı 
önderlik, yönetme ve savaş gücü kayıp-
larıyla oluşan durumu aşabilir mi, bu 
durumun üstesinden gelebilir mi?’

Terörle Mücadele Yasası’na karşı en 
güçlü ve en sert karşı koyuşu Mark-
sist Leninist Komünistlerin göstermiş 
olması oldukça anlamlıdır. Komünist 
öncü, TMY ile faşist rejimin ilerici dev-
rimci harekete saldırmaya hazırlandı-
ğını ve Batı’da öncelikli hedefin kendisi 
olabileceğini öngörüyordu. Özgürlük 
mücadelesini geliştirerek, kesin bir 
kararlılıkla direnerek faşist rejimin 
saldırganlığının önünü kesmeye, püs-
kürtmeye çalıştı. 7 Aralık 2004′teki 
sert çatışma unutulmuş olamaz! 7 Ara-
lık direnişinden sonra 46 ESP’linin tu-
tuklanması, ESP’nin yasadışı ilan edil-
mesi, tehdit ve yönelimi sert bir saldırı 
değil midir? Öncü, bunun üstesinden 
gelerek değil de, bir başka şekilde mi 
gelişimini ve ileri yürüyüşünü sürdür-
dü?

Öncü meydan okuyan gelişimini 
sürdürdüğü içindir ki, TMY ile tahkim 
edilmiş karşıdevrimin birleşik ve daha 

güçlü saldırı dalgalarını hak etmiştir. 
Karşıdevrimin 2006 Eylül saldırı dal-
gaları ‘birleşik ve daha güçlü’ bir kar-
şıdevrimci durumun kendisidir. İlerici, 
devrimci hareket bakımından bir ilktir, 
bu çapta bir saldırıya maruz kalmak. 
‘Birleşik ve daha güçlü ‘, bu öylesine 
çarpıcı bir gerçekliktir ki, izah etme ça-
bası bile fazla olur. O malum soruya 
dönüyoruz bir kez daha: Şimdi öncü-
nün ilerleyişi nasıl olabilir?

Gelişmesiyle kışkırttığı, ‘birleşik 
ve daha güçlü’ bir karşıdevrimci sal-
dırganlığa maruz kalarak darbelenen 
öncü, şimdi ancak bunun üstesinden 
gelebilmek için gücünü limitine vardı-
rarak gelişimini, ileri yürüyüşünü sür-
dürebilir. İddialarının sürekliliğini sağ-
lamak ve ilerleyebilmek için ‘gücünü 
limitini vardırmak’ zorundadır. Bunu 
ona ‘durum’ dikte etmektedir. Öncü-
nün gelişimi sorunu ancak böyle teorik 
olarak ‘devrimci ve doğru’ konmuş olur. 
Böylelikle öncünün ‘dönemsel gelişim 
stratejisi’nin omurgası da belirginleşir.

Öncünün gelişim yönü
Eylül saldırılarının öncünün ‘önder-

lik’, yönetme ve savaş gücü’nü darbe-
lemesinin etkisini, nicelik ve nitelik 
boyutunu küçümsemek politik alıklığa 
denk düşen bir subjektivizm olur. Fa-
kat sorun şu ki, bir gelişme stratejisi 
‘kayıplar’, ‘zaiyatlar’ vb. hesabı üzerine 
kurulamaz. Kuşkusuz kayıpları, dev-
rimci öncülerin taktiklerini, gelişim 
stratejilerini, örgütlenme planlarını ve 
hatta örgütlenme modellerini gözden 
geçirmeye zorlayabilir, ama bunlardan 
hareketle bir gelişim stratejisi kurula-
maz! Devrimci hareket planları, dev-
rimci strateji ve taktik, ancak ve ancak 
devrimci olanakları realize etme hesa-
bına dayandırılabilir, devrimci olanak-
lar üzerine kurulabilir.
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Devrimci teori, komünist öncünün 
iddialarını koruyabilmek için gücünü 
limitine vardırarak Eylül darbelemele-
rinin üstesinden gelmesi gerektiğini ve 
gelebileceğini öngörüyor. Peki, komü-
nist öncü, gücünü limitine vardırabilir 
mi? Öncü, gücünü limitine vardırabile-
ceğini, bu yeteneğinin olduğunu tarihi 
boyunca birçok kez göstermiştir. Son 
yıllardaki gelişimi bunun silinmez izler 
bırakan, denetlenebilir devrimci sonuç-
lara yol açan çok canlı bir örneğidir. 
Kaldı ki -Eylül saldırılarının kesif ateşi 
altında- önderlik ve yönetme yeteneği 
dahil, gücünü limitine vardırmayı, bir 
dönemin, bir sürecin girişi olarak çok 
pratik biçimde başarmış olması da ol-
dukça anlamlıdır. Öyle ki, hatta ‘şimdi 
sorunun’ bunu teorik ve pratik olarak 
güçlendirip tahkim ederek bütün süre-
ce yaymak, bütün bir dönemin rutini 
haline getirmek olduğunu söylemenin 
hiçbir mahzuru yoktur.

Öncünün darbelenen ‘önderlik, yö-
netme ve savaş gücü’ sorunlarının üs-
tesinden gelebilmesinin devrimci ola-
nakları mevcut mudur? Coğrafyamızda 
sınıflar mücadelesinin siyasal savaşı-
mın koşulları 2006’nın Eylül ayında 
değişmiş ve yeni bir durum oluşmuş 
değil. Komünist öncünün de içerisin-
de hareket ettiği toplumsal ve politik 
koşullar, ‘ulusal’ ve uluslar arası öl-
çekte yürürlükte, geçerli. İşçi sınıfı ve 
ezilenlerin mücadelesinde dramatik bir 
dönüş, bir geriye düşüş vb. yaşanma-
dı. Keza saflarındaki devrimci olanak-
lar bakımından da bir daralmadan söz 
edilemez. Bunlardan çıkan sonuç; top-
lumsal ve politik koşulların işçi sınıfı-
nın öncüsüne sunduğu olanaklar ve 
önüne sürdüğü görevler değişmiş değil.

Keza ilerici devrimci güçlerin, ulu-
sal demokratik hareketin durumunda 
çarpıcı bir değişim, bir gerileme de söz 

konusu değildir. Bilakis rejimin saldır-
ganlığındaki tırmanışa rağmen pozitif 
bir gidişatın devam ettiğini söyleyebi-
liriz. Bu durumda ‘devrimci olanakla-
rı’ var mı sorusunun tartışılması gelip 
komünist öncünün durumuna daya-
nıyor. Çünkü devrimci imkânların bir 
bölümü de öncünün saflarında bu-
lunuyor. Burada, ele aldığımız sorun 
bakımından bunun özel önemi de gör-
mezden gelinemez. Eylül saldırıları ile 
öncünün ‘önderlik, yönetme ve savaş’ 
gücüne ağır bir darbe indirilmiştir. An-
cak bahse konu bu bölüm

‘yok edilmiş’ ya da ‘ana gövdeden’ ta-
mamen kopartılmış da değildir! Öncü-
nün gücünü limitine vardırması çaba 
ve yönelimi; bu temel bir sorundur. 
Buradan bakınca şematik, formel ve 
üstün körü yaklaşımlar, devrimci im-
kanların bir bölümünün atıl bırakıla-
rak heba edilmesini getirir…

 Altı çizilmesi gereken şudur: Darbe-
lenen öncü, ateş altında karşıdevrimin 
‘şok etme’, ‘bozguna uğratma’, ‘çökert-
me’ amaçlarını, önderlik ve yönetme 
gücünü kullanarak, ama özellikle de 
siyasal savaşım deneyimi ve kararlılığı 
ile boşa çıkartmış, ilerici, devrimci ha-
reket adına önemli kazanımlar da elde 
etmiştir. Sorun gelip şuraya dayanıyor:

Karşıdevrimin darbelediği önderlik 
ve yönetme gücünün üstesinden gele-
cek olanaklar var mı? Öncü, ‘bozguna 
uğratılamadığına’, ‘çökertilemediğine’, 
‘savaş dışı’ kalmadığına göre karşıdev-
rimin ‘birleşik ve daha güçlü’ saldırıla-
rının yarattığı ağır kayıplara karşın ilk 
anda bunları göğüslemeyi, ‘yeni döne-
min girişini’ pratik biçimde kazanmayı 
başardığına göre, önderlik ve yönetme 
gücüne dair sorunun üstesinden gele-
bilecek güç ve olanaklara sahip demek-
tir. Burada öncünün hazır ve potansi-
yel, serbest kullanılabilir ve kullanımı 
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sınırlanmış önderlik ve yönetme gü-
cünün eksiksiz anlamında tamamını 
kastediyoruz. Bu olanakların ihmal 
edilemez ya da az çok önem taşıyan 
herhangi bir bölümünün emilememesi, 
realize edilememesi, ihmali, dönemin 
ihtiyaç duyduğu önderlik ve yönetme 
gücünün yanıtlanması bakımından 
ciddi yetersizlikler açığa çıkartır, ciddi 
sorunlar yaratır, keza kaçınılabilir cid-
di yanılgılara neden olabilir.

Öncünün Eylül saldırılarının üstesin-
den gelerek gelişimini sürdürmesinin 
devrimci olanakları vardır. Öncünün bu 
olanakları realize etmesinin temel koşu-
lu, önderlik ve yönetme gücünü dönem 
boyunca limitine vardırmayı başarma-
sıdır. Önderlik ve yönetme gücünü li-
mitine vardırmanın bütün bir dönemin 
sorunu olduğunun altı mutlaka kalınca 
çizilmelidir. Mevcut durumun devrim-
ci ruhu öncünün gelişimiyle kışkırttığı 
Eylül saldırılarının yarattığı durumun 
üstesinden gelmeye kendini kilitleme-
si ve ‘mahkum’ etmesidir. İlerleyebil-
mek için Eylül saldırılarının üstesinden 
gelme zorunluluğu durumun devrimci 
ruhudur. Dönem boyunca önderlik ve 
yönetme gücünü limitine vardırmak, 
öncünün izleyeceği gelişim stratejisinin 
omurgasıdır.

Şimdi hemen vurgulanmalıdır. Döne-
min girişini kazanan hareket tarzından 
bir geriye gidiş, bir ‘normalleşme’ olma-
malıdır, olamaz. Tam tersine asıl sorun 
dönemin girişinin kazanılmasını sağ-
layan gücünü limitine vardırma gerili-
mini, önderlik ve yönetim gücünü zor-
layarak sürecin, dönemin ihtiyaçlarını 
yanıtlama tarzının ‘normal’ hale getiril-
mesi, rutinleştirilmesidir. Açığa çıkaca-
ğı her durumda ‘bir geçiş dönemiydi, o 
da geride kaldı, artık normalleşmek ge-
rektiği’ne dair duygu ve düşüncelerle, 
mücadelede asla duraksanmamalıdır.

Bir büyük sınav
Kuşkusuz sınıflar mücadelesinin az 

çok önem taşıyan her anının sınayıcı 
bir niteliği vardır. Bununla birlikte öyle 
anları da vardır ki, sınayıcı özellik, sı-
navsal nitelik çok özel tarihsel bir an-
lam kazanır. Eylül saldırı dalgalarıyla 
öncünün ağır biçimde darbelenmesiy-
le sınavsal niteliği çok çarpıcı bir sü-
reç, bir durum oluşmuştur. Bu süreçte 
hemen her yapıcıda buna dair benzer 
duygu ve düşünceler uyanmıştır. Söz 
konusu duygu ve düşünceler zor bir 
sürecin, ağır görev sorumluluklarının 
sınayıcılığı üzerinde odaklanmaktadır. 
Bu duygu ve düşünceler ve bunları 
motive ettiği istek ve yönelimler kuşku-
suz devrimcidir, çok yüksek değer ta-
şır, dönemin girişinin kazanılmasında 
oldukça anlamlı bir rol de oynamıştır. 
Zor bir sürecin, ağır görev ve sorum-
luluklarının sınayıcılığı ve sınav ger-
çekliği üzerinde özel olarak durmak, 
sürecin devrimci stratejisine ilişkin çö-
zümlemeleri tamamlayıcı olur.

Öncelikle sınavın etki alanı/ister-
seniz manyetik alanı diyelim, oldukça 
geniştir. Eylül saldırı dalgaları yalnız-
ca öncüyü, öncünün en geniş güçlerini 
değil, hemen tüm ilerici, devrimi yapı-
ları da sınamıştır! Ve yalnızca öncünün 
güçlerinin metaneti, siyasal savaşın 
kararlılığı, deneyim ve yeteneği nede-
niyle değil, aynı zamanda ilerici dev-
rimci güçler iyi bir sınav verdikleri için 
de saldırı dalgaları göğüslenmiş, psiko-
lojik savaş boyutu püskürtülmüştür… 
Keza diğer ülkelerin devrimci, antiem-
peryalist vb. güçleri için de durum sı-
nayıcıdır.

Buradan da anlaşılacağı gibi, öncü-
nün bütün kuvvetleri –Van’dan Lond-
ra’ya- istisna tanımaz biçimde tüm 
kuvvetleri sınavın alanı içerindedir. 
Sınavın ‘birleşik niteliği’nin altı çizil-
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melidir. Gerek bir bütün olarak öncü, 
gerek öncünün oluşturucu kolektif 
yapıları ve gerekse de tek tek her bir 
yapıcı sınavın manyetik alanı içeri-
sindedir. Yapıcıların ve öncünün yapı 
taşı kolektifler sınavın birleşik niteliği 
ile kendi durumları arasındaki bağın-
tıdan ve bunun kendilerine etkime-
sinden hareketle olduğu kadar, aynı 
zamanda kendi pozisyonlarından bir 
özne etken olarak da ilişkilenecekler-
dir. Bu iki yönlü geçişken bir durum-
dur. Önemli olan sınav süreci boyunca 
karşılıklı etkilenişimin dinamik etkeni 
olmasını, her bir elemanın özne rolü-
nün bilinçli ve süreğen oynama çaba-
sının iradi olarak canlı tutulmasını 
sağlamaktır.

Kuşkusuz ki, neyin ya da nelerin 
sınava tabi olduğu, sınavın aydınla-
tılması hadi diyelim ki, tanımlanması 
bakımından belirleyicidir. Yukarıda da 
belirttik öncü; öncünün kolektif yapı 
taşları ve her bir yapıcı sınavdan geç-
mekte/sınanmaktadır. Tarih sınama-
sının/sınavın konusu ve ana sorunu, 
çizgi sürekliliğini koruyarak ‘önderlik 
ve yönetme gücü’ sorununun üstesin-
den gelinmesidir… Bizzat krizi anlama 
ve yönetme yeteneği, kitlelere bağlan-
ma yönelimi, önderleşme iddiasının 
korunması vb. vb. gibi görüngülerden 
de söz edilebilir. Çizgi sürekliliğini sağ-
layarak ‘önderlik ve yönetme gücü’ so-
rununun çözümü, sınavın birleşik ni-
teliğinin ana konusudur. Tarih öncüyü 
burada sınarken, kolektif yapılar ve tek 
tek yapıcılar sınavın ana konusuyla 
bağıntılı biçimde aynı zamanda kendi 
özgün sınavlarını yaşayacaklardır. Bi-
reylerin, kurumların bir özgün sınav 
tarihi olacaktır; güçlü, zayıf yanları, 
birikimleri, önderlik ve yönetme po-
tansiyellerini realize etme yetenekleri, 
çizgiye bağlılıkları vb. bütün buralar-

da tarihin sınavı özgülleşir. Bir bakıma 
‘sınav içinde sınav’ durumudur, bu.

Her sınav krizsel bir durumdur. Bu 
da risklerle, hem de olanaklarla yük-
lü yüksek gerilimli bir durum olduğu 
anlamına gelir. Başarının ödülü, ka-
zanımı olacaktır; başarısızlığın ise bir 
faturası. Böyle bir sürecin başarı ile 
yönetilebilmesi için risklerin ve olanak-
ların olabildiğince kesin bir açıklıkla 
kavranması, çözümlenmesine dayanan 
düşünce açıklığına ulaşmak önemlidir.

Sınavsal durum zamana yayılmıştır. 
Ve her sınavsal durumun yapısı tara-
fından koşullanmış bir tarihi oluşur/
vardır. Sınavsal durumun yapısının 
ayrı özelliklerinin çözümlenmesi ve bu 
durumun ortaya çıkardığı görevlerin 
halledilmesi sürecinin doğruya yakın 
bir şekilde öngörülmesi, sınavın sü-
recini, ya da sınavın tarihinin zaman-
sal durumunun anlaşılmasını sağlar. 
Sınavsal durumlarda çıkabilecek en 
muhtemel yanılgılardan birisi sınavsal 
durumun tarihinin çok sınırlı, çok dar 
anlaşılmasıdır. Böyle olunca sınavsal 
durumun koşulladığı gerilimin sürdü-
rülmesi ve sınavsal durumun istediği 
yüksek konsantrasyon, sınavın ortaya 
çıkarttığı görevlerin halline değin kav-
ranamamaktadır.

Bir sınavsal duruma giren özne, du-
rumun yapısı tarafından kendi güç ve 
yeteneklerini limitine vardıracak dü-
zeyde realize etmeye zorlanır. Sınayıcı 
durumun yasallığı şöyle tanımlanabi-
lir: Sınayıcı/sınavsal durumun olanak-
larından azami derecede yararlanabil-
mek için, öznenin güç ve yeteneklerini 
limitine vardırmasının devindirici dina-
miği krizsel gerilimi diri tutması ve do-
ğal sınırlarına kadar işler/etkin kalma-
sını zorlayacak tarzda sürece yayması, 
dikkat ve enerjisini/çözüm gücünü ta-
rihin sınayıcılığına konu olan asıl so-
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Değerli arkadaşlar,

Son haftalarda özellikle DTP’nin gi-
rişimiyle, bilhassa ateşkes ve barış ko-
nusunda bazı çalışmaların yapıldığını 
biliyor ve bunları dikkatle izliyoruz. 
Sözkonusu çalışmaların geniş çap-
lı bir ittifak arayışına bağlı olarak yön 
kazandığını da gözlemekteyiz. Zaman 
zaman DTP, EMEP ve SDP yetkilileri-
nin bilgilendirmesi ve çağrıları, zaman 
zaman da kamuoyuna yansıyan ilgili 
faaliyetler çerçevesinde haberdar oldu-
ğumuz bu arayışı önemsiyor, halkları-
mızın ihtiyaçları ve hayatın gerçekleri 
ekseninde somutlamak gerektiğini dü-
şünüyoruz. Aşağıdaki öneri, bu çaba-

nın taslak halindeki bir ürünü olarak 
dikkatinize sunulmaktadır.

ESP, bütün ilerici, devrimci kuvvet-
lerin, siyasi parti ve örgütlerin, aydın 
ve sanatçıların içinde yer alabileceği, 
süreli, geniş paydalı, konjonktürel bir 
“barış ve özgürlük” ittifakı kurmanın 
yararlı olacağını düşünmektedir. Bu 
projesinin gerekçeleri, ayrıntıları, kap-
samı aşağıdaki gibidir:

A) PROJENİN SİYASAL GEREKÇESİ
1) Bugünün Türkiye’sinde bütün 

ezilenleri ilgilendiren iki başat talep, 
‘barış’ ve

‘özgürlük’tür. Barış, Kürt halkı-
nın temel talebi ve özlemidir; “barış”-
tan yoksunluk, kirli savaş rejiminin 

Barış ve özgürlük ittifakı 
(Belge)

Ezilenlerin Sosyalist Platformu’nun, 
bir barış ve özgürlük ittifakının kurulması 

ve Batı’da demokratik bir barış hareketinin 
yükseltilmesi konusunda muhataplarına gönderdiği 

öneri mektubunun tam metnini, 
taşıdığı güncel siyasal önemi gözeterek yayımlıyoruz.
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yürürlükte olmasıyla eş anlamdadır. 
Özgürlük ise, bütün ezilenlerin teme-
lihtiyacıdır; söz, eylem, örgütlenme öz-
gürlüğünden yoksunluk, öğrenciden 
kadına, gazeteciden memura pek çok 
toplumsal kesimin ortak sorunudur. 
Barış ve özgürlüğün olmayışı, barış ve 
özgürlük talebinin savaş ve militarizm-
le bastırılışı, Türk rejiminin karakteris-
tiğidir. Dolayısıyla barış ve özgürlük ta-
lebi, Kürt halkı ile Türkiye emekçisinin 
ihtiyaçlarını birlikte ifade edebilecek, 
onları buluşturabilecek temel formü-
lasyondur.

2) Barış ve özgürlük talebi arasında-
ki ilişkinin özellikle Türk halk yığınla-
rı tarafından anlaşılamamış olmasının 
toplumsal-siyasal dışavurumu, Türk 
şovenizmidir. Şovenizmin Türk halkı-
nın bünyesini adeta bir yüksek ateş 
gibi kuşattığı herkesçe bilinmektedir. 
Barış çığlığının çarpıp düştüğü duvar 
da şovenizmdir; Türk militarizmini ce-
saretlendiren sosyal zemin de şove-
nizmdir. Kanımızca şoven histerinin 
etkisini kıracak temel yönelim, Türk 
halkına kendi özgürlüklerinin ve ya-
şam standartlarının onurlu, demokra-
tik barışla iç içe olduğunu kavratmak 
ve barış/özgürlük taleplerini söyleme 
değil, eyleme dayalı bir gündem olarak 
geniş bir toplumsal alana doğru yay-
maktır.

3) Kürt halkının barış talebinin ger-
çek muhatabı Türk halkıdır. 15-20 yıl 
boyunca ateşkesler ve barış girişimleri 
üzerine çok çeşitli çalışmalar yapılmış-
tır. “Savaşsa” gerilla ve serihıldanlara 
dayalı olarak yürütülmüştür; “barış”sa, 
dağdan heyetler indirilmiştir, defalarca 
ateşkesler ilan edilmiştir; uluslarara-
sı güçlerse, başta AB, bazı devletlerin 
veya toplulukların “sorun”a müdahil 
olmasının şartları zorlanmıştır; aydın 
inisiyatifiyse, çeşitli deklerasyonlar, gi-

rişimler, hükümetle görüşmeler vs. ol-
muştur; “ittifak”sa, parlamento içinde 
ve dışında pek çok örneği görülmüş-
tür. Yani “Kürt sorunu” konusunda 
gerçekte Türk halkı dışındaki bütün 
özneler ve seçenekler öyle veya böyle 
zorlanmıştır. Ve hep anlaşılmıştır ki, 
çözümün kapılarını açacak anahtar, 
aslında Türk halkıdır, yani şimdiye 
dek harekete geçirilmesi başarılama-
mış olan tek güçtür. Sömürgeci rejim, 
Türk halkını savaşın tarafı yapabilmiş-
tir; oysa devrimciler ve anti şovenist-
ler, Türk halkını barışın tarafı yapmayı 
başaramamışlardır. Barış ve özgürlük 
ittifakı, işte bu seçeneği devreye sür-
mek, Türk halkını aydınlatmak, barış 
ile özgürlük arasındaki ilişkiyi ona gös-
termek, şovenizmin ateşini düşürmek 
için bir imkan olabilir.

4) Kürtler, Batı’ya doğru yürüyor-
lar; ‘Doğu’, başkente akıyor ve engel-
lemelerle karşılaşıyor. Barış çığlığının 
yankısı Batı’da örgütlenemiyor. Devlet, 
Kürtler’in örgütlü politik gücünü im-
haya, Kürt halkının taleplerinin meş-
ruiyetini ise inkara dayalı politikasını 
sürdürüyor ve üstelik derinleştirmek 
istiyor. Diğer yandan kendi içinde de 
gerginlikler yaşıyor. Seçim krizi ve 
Newroz sendromu iç içe geçerek rejim 
bunalımını büsbütün koyulaştıracak, 
saldırganlığını arttıracaktır. Mart, bu 
yıl Ocak’tan itibaren başlayacaktır. 
Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel se-
çim ve bunların hemen öncesindeki 
kritik Newroz, egemenleri ürkütmek-
tedir. Bu yüzden ocak-mayıs sürecine 
ağır bir baskıyla girecekleri şüphesiz-
dir. Peki devrimci, ilerici kesimler na-
sıl girecektir? Hangi planla bu süre-
ce yanıt olacaklardır? Doğu’dan akan 
“barış” talebi, Batı’ya bir kez daha mı 
teğet geçecektir? Bir fırsat daha mı ka-
çırılacaktır? Bir kez daha mı rejimin 



TEORİDE doğrultu 19

politikaları belirleyici olacaktır? ESP 
olarak, bu koyu karanlık gözüken dö-
nemin aslında kendi içinde müthiş im-
kanlar barındırdığını, örneğin devrimci 
hareketteki birleşik mücadele eğilimi-
nin pratik bir dayanışma hareketinden 
daha esaslı bir zihniyet değişimine doğ-
ru evrilebileceğini, örneğin Kürt halkı-
nın taleplerinin Türk halkı tarafından 
dinlenebilecek bir atmosferin artık kıs-
men de olsa oluştuğunu, örneğin rejim 
içindeki denge bozukluğunun politik 
kitle eylemleriyle belirginleştirilip kirli 
savaş düzeninin sarsılabileceğini, ör-
neğin özgürlük talebi ile barış talebinin 
ayrı ayrı bağlamlarda da olsa eşzaman-
lı olarak (eşitsiz bir alan dağılımıyla da 
olsa) belirli bir kitle tabanı bulduğunu 
ve bu durumdan yararlanılabileceğini 
düşünmekteyiz.

B) PROJENİN FAALİYET KAPSAMI
1) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 

Adana (ve uygun bulunacak başka yer-
ler) gibi metropoller ve büyük yerleşim 
merkezleri pilot bölge olarak seçilir. 
Barış ve özgürlük ittifakını oluşturan 
bütün temel kuvvetler, buralarda yo-
ğun, dinamik, enerjik bir kitle çalışma-
sı yürütürler.

2) Bu kitle çalışması, aydınlatma fa-
aliyetiyle sınırlı kalmaz; çok çeşitli mü-
cadele araç ve biçiminin değerlendirdi-
ği eylem ve etkinliklerle pekiştirilir.

3) Bu çalışmanın ana amacı, mil-
yonlarca “Türk emekçisi”ni Kürt so-
runu konusunda aydınlatmak, onlara 
barış ve özgürlük talebinin içeriğini iç 
içeliğini kavratmak, onları özgürlük ve 
barış için harekete geçmeye yöneltmek, 
böylece Türk şovenizminin etkisini dü-
şürmek, devletin kirli savaş politikala-
rı üzerinde toplumsal caydırıcılığı olan 
bir basınç uygulamak, ocak-mayıs sü-
recini ‘hazırlıklı’, güçlü karşılamaktır.

4) Belirlenen pilot bölgelerde yapıla-
bilecek çalışmaların bir kısmı şunlar 
olabilir: 

a) Bu illerde yaşayan kirli savaş mağ-
durları (asker aileleri ile gerilla aileleri)
nın hiç değilse bir kısmının operasyon-
ların durdurulması ve kirli savaş uy-
gulamalarının son bulması yönünde 
çağrılar ve eylemler yapmak üzere ikna 
edilmesi, bir araya getirilmesi…Bu tür-
den bir

girişimin kolay olmadığı açıktır, ama 
çeşitli denemeler imkansız olmadığını 
da göstermiştir. Bu çalışma, şoveniz-
min altını oymak, kirli savaşın en sivri 
toplumsal desteğini rejime yöneltmek, 
şovenizm silahının en zehirli mermile-
rini boşaltmak için çok işlevli olacaktır. 
Bütün illerdeki savaş mağdurlarının, 
kampanyanın sonuna doğru, sözgelimi 
Edirnekapı Şehitler Mezarlığı’nda gör-
kemli bir kitle desteği eşliğinde barış ve 
özgürlük talebini dile getirmeleri, çok 
anlamlı ve tarihsel mahiyette olacaktır. 
Böyle bir buluşma, rejimin linç girişimi 
vb. kirli yöntemlerini de boşa çıkarta-
cak kuvvette olur.

b) Bu illerin tümünde tekrarlanacak 
şekilde merkezi olarak organize edil-
miş “21. yüzyılda ulusal sorun” baş-
lıklı bir uluslar arası konferans yapılır. 
Konferansa Filistin, Kürdistan, Kuzey 
İrlanda, Bask Bölgesi, Çeçenistan gibi 
ulusal sorunun yakıcı olarak yaşan-
dığı ülke temsilcileri katılır. Deneyim-
ler aktarılır. Konu, teorik, toplumsal, 
siyasal, coğrafi boyutlarıyla tartışılır. 
Ulaşılan sonuçlar, başta katılımcıların 
olmak üzere, değişik dillere çevrilip ya-
yımlanacak şekilde kitaplaştırılır. Bu 
konferansa her ilde yüzlerce, binlerce 
insanın katılması hedeflenir. Büyük 
salonlar tutulur; barış ve özgürlük itti-
fakının aktivistleri, bütün illerde ev ev, 
kahvehane kahvehane, işyeri işyeri do-
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laşarak konferansa katılım sağlamak 
üzerinden yaygın kitle çalışması yürü-
tür.

c) Yaygın, enerjik, dinamik ve ge-
niş alanlı kitle çalışması, faaliyetin en 
önemli boyutu olarak bütün aşama-
lar için öngörülür. Tıpkı seçimler dö-
nemindeki gibi çok planlı, disiplinli ve 
somut bir kitle çalışması, her vesileyle 
bütün illerde başlıbaşına örgütlenir.

d) Bu illerde geniş katılımlı sokak 
mahkemeleri kurulur. Bu mahkemele-
re uluslar arası bazı şahsiyetler de da-
vet edilir. Sokak mahkemelerinde kirli 
savaş suçluları yargılanır; özgürlükleri 
bastıran diktatörler, cuntacılar, işken-
ceciler yargılanır. Mahkemeleri yüzler-
ce, binlerce insanın izlemesi için gene 
enerjik bir kitle çalışması yürütülür. 
Bu mahkemeler aracılığıyla halka bazı 
gerçekler, daha çarpıcı şekilde gösteril-
miş, anlatılmış olur.

e) Aynı şekilde sokak parlamento-
ları kurulur. Gerçek bir demokraside, 
halkların kardeşliğinin güvencelendiği 
bir iktidarda, ulusal sorunun nasıl ele 
alındığı, nasıl çözüldüğü, sembolik bir 
yasama organı üzerinden, ortaya konu-
lur. Aynı şekilde özgürlükler sorunu da 
yasama çerçevesinde ele alınır. Böylece 
temel sorunların ‘çözüm’ü  konusunda 
somut bir yaklaşım kitlelerin gündemi-
ne sokulmuş olur.

f) Kontrgerillanın kirli savaşla bağ-
lantısı aşikardır. Bütün özgürlükle-
rin vahşice çiğnendiği mekanizma da 
odur. Bu çerçevede özgürlük ve barış 
talebinin beri yandan da kontrgeril-
la organizasyonlarını, politikalarını ve 
uygulamalarını hedefleyerek yol alaca-
ğı öngörülebilir. Susurluk ve Şemdin-
li’nin rolü bu açıdan özeldir. Susur-
luk’ta başlayıp Şemdinli’de bitecek bir 
yürüyüş düşünülebilir. Bu yürüyüşe 
özellikle kamuoyunda ağırlığı bulunan 

sanatçıların, aydınların, meslek odası 
temsilcilerinin, sendikacıların katılı-
mı sağlanabilir. Kitle katılımı ise, Su-
surluk’tan uğurlama ve Şemdinli’de 
karşılama temelinde örgütlenebilir. 
Bu nispeten kalabalık yürüyüş heyeti, 
Şemdinli dönüşünde, Ankara’da bazı 
temaslarda bulunabilir; izlenimlerini 
aktarmak üzerinden bazı devlet ku-
rumları üzerinde baskı oluşturabilir; 
tam bu sırada diğer pilot bölgelerden 
ayrı ayrı kollar halinde Ankara’ya doğ-
ru kitle yürüyüşleri başlatılabilir.

C) PROJENİN ÖRGÜTSEL YAPISI 
1) Bu çalışmanın örgütsel formunun 

veya tanımının ne olacağı, elbette tar-
tışmaya açık ve muhtaçtır. ESP, halk-
larımızın ihtiyacı ve hayatın gerçekleri 
temelinde bir barış ve özgürlük cephe-
si oluşturmak gerektiğini düşünmekle 
birlikte,  bu ittifakın ‘barış ve özgürlük 
konseyi’ veya ‘barış ve özgürlük birliği’ 
gibi tanımlarla da formüle edilebilece-
ğini, adlandırmanın ilkesel öneme haiz 
olmadığını belirtmektedir.

2) Bu ittifak, her halükarda, siyasi 
partilerden demokratik kitle örgütleri-
ne, aydın ve sanatçılardan tek tek ki-
şilere, sendikalardan meslek odalarına 
kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak-
tır.

3) Organizasyon ve kararlaştırma 
süreçlerinin nasıl şekilleneceği, katılım 
ve hız sürecinin nasıl bir mekanizmay-
la örgütleneceği konusu, çeşitli plat-
formlarda tartışılabilir. Örneğin aydın-
lar, siyasi partiler, kitle örgütleri kendi 
aralarında ayrı ayrı hazırlık toplantıla-
rı yaparak kendi çalışma modellerini 
oluşturabilir.

4) Barış ve özgürlük ittifakı, barış 
ve özgürlük arayışında olan her kuru-
mun, her bireyin katılımına ve katkısı-
na açık tutulur; olabildiğince geniş bir 
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toplumsal destekle yürütülür. Bu çer-
çevede anti şovenist, anti faşist, anti 
sömürgeci, anti militarist, demokratik 
bir oluşum olarak tanımlanır.

D) PROJENİN TAKVİMİ
1) Barış ve özgürlük ittifakı, Ocak 

2007-Nisan 2007 boyunca üç aylık bir 
kolektif kampanya olarak planlanıp 
uygulanabilir. Newroz, çalışmaların 
doruğu olur. Nisan başından ortasına 
kadar toplam iki haftalık sürede ise, üç 
ayın faaliyeti halka açık toplantılarla 
değerlendirilir; bu ittifakın sürüp sü-
remeyeceği, sürecekse hangi çerçevede 
kimler tarafından sürdürüleceği anla-
şılır.

2) Newroz’dan ve Cumhurbaşkanlı-
ğı seçiminden sonra genel seçim süre-
ci başlayacağı için, o dönemde, ittifakı 
oluşturan güçlerin kendi içindeki ana 
konusu da seçimler olacaktır. Kuşku-
suz bu ittifakı oluşturan kuvvetlerin bir 
bölümü birlikteliklerini seçim ittifakı 
olarak da devam ettirmeyi tercih edebi-
lirler. Ancak şu anda barış ve özgürlük 
ittifakının zaman planının genel seçim-
leri içine almaması gerektiğini düşün-
mekteyiz. Çünkü şimdiden bir seçim 
bloku oluşturmanın imkanları olmadı-
ğı gibi, gündem de şu anda seçim de-
ğildir ve olmamalıdır. Kaldı ki, seçim 
bloku olarak algılanabilecek bir ittifak, 
amaca hizmet etmez. İttifakın Nisan’a 
kadar öngörülmesi, seçimler konusun-
da bağlayıcı sayılabilecek yaklaşımlar-
dan uzak durulmasını kolaylaştıracak-
tır. Bu da ittifakın daha özgür ve rahat 
bir temelde kendi çalışmalarına yoğun-
laşabilmesini sağlayacaktır.

3) Epey düşük olmakla birlikte, ge-
nel seçimlerin cumhurbaşkanlığı se-
çiminin önünde yapılması ihtimali de 
vardır. Bu durumda Mart veya esa-
sen Nisan ayında seçim düşünülecek-

tir. Ancak ESP, bu ihtimali fazla reel 
bulmadığı için, senaryosunun dışında 
tutmakta, sürpriz bir durumun yaşan-
ması halinde o günkü şartlara göre ko-
nunun incelenebileceğini belirtmekle 
yetinmektedir.

Saygıdeğer arkadaşlar,
Açıklamaların, beyanatların, imza 

metinlerinin hükmü kalmamıştır. Artık 
eyleme, yoğun kitle

faaliyetine dayalı bir yoldan yürü-
mek gerektiği anlaşılmıştır. DTP’nin 
Batı’daki potansiyeli ile devrimci de-
mokratik kesimin etkisi, gücü doğru 
seferber edilebilirse, Batı’da çok güçlü, 
tempolu, etkili politik kitle eylemleri 
yükselebilir. Şartlar, bu yönde olgun-
laşıyor. Aksi takdirde Mayıs itibariyle 
şimdi mevcut olan fırsat kaçabilir; bir 
imkan daha heba edilmiş olur. Güçle-
rimizi barış ve özgürlük talebinin etra-
fında birleştirirsek ve yaratıcı kanal-
larda akıtabilirsek, gerçekten üçüncü 
cepheyi de hep beraber biz açabiliriz. 

ESP, bu tarz bir çalışmaya karar ve-
rilmesi durumunda, kendini oluşturan 
ve çevreleyen bütün kurum ve kuru-
luşlarının imkanlarıyla gereken katkıyı 
en dinamik şekilde sunacak, projenin 
ayrıntılandırılması aşamasında da so-
rumluluk üstlenmekten kaçınmaya-
caktır.

Sağlık ve başarı dileklerimizle…/İs-
tanbul, Aralık 2006

Ezilenlerin Sosyalist Platformu 
(ESP)
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1980’den bu yana Türkiye ekono-
misi yapısal bir dönüşüme uğradı. Söz 
konusu olan yalnızca Türkiye değil. 
Emperyalist kapitalizmde meydana ge-
len değişimler, emperyalist ülkeler ara-
sında, bu ülkelerle yeni sömürge ülke-
ler arasında, tüm kapitalist ülkelerin 
bütün sınıfların pozisyonunda ve kar-
şılıklı ilişkilerinde önemli değişiklikler 
yarattı. 1990’lı yıllar bu değişikliklerin 
yapısal nitelik kazanmaya başladığına 
tanıklık etti.

Kapitalist dünya pazarı yeniden bi-
çimlenirken, emperyalist ülkelerle yeni 
sömürge ülkeler arasındaki işbölümü 
de yeniden düzenlendi.

Yeni sömürgeler, emperyalist kapi-
talist devletlerin;

a) Geniş tarımsal alanlarıyla ucuz 
gıda ambarı

b) Kâr oranı düşük, emek-yoğun sa-
nayi üretim alanları

c) Ucuz hammadde deposu
d) Mamul mal pazarı

e) Sermaye ihracı yoluyla yüksek kâr 
sızdırma bölgeleri

f) Metropollere ucuz işgücü göç sa-
haları konumundaydı.

Tarımsal üretim, ticaret, ihracat ve 
istihdamın egemen olduğu; küçük ve 
orta sanayi işletmelerinde emek-yoğun 
üretimin belirleyici olduğu; hammadde 
ve tarımsal ürün satıp işlenmiş sanayi 
malı alan; devletin ekonomik yaşamın 
tüm alanlarında (üretim, finans, tica-
ret vb.) egemen ya da sürükleyici pozis-
yonda olduğu; sayıları birkaç yüzü dahi 
bulamayan en zengin burjuva ailelerin, 
holdingler aracılığıyla devlet denetimi 
dışındaki ekonominin bütününde be-
lirleyici olduğu; tarımda kapitalistleş-
menin tedricen ilerlediği bir ilişkiler 
sistemi içindeydi yeni sömürgeler.

Bu duruma bağlı olarak mülk sahibi 
sınıflar için,

a) Gümrük duvarları ve kota yoluy-
la korunan, –işbirlikçi burjuvaların 
ürettiği birçok üründe pazarı korumak 

Sömürgeleşme sürecinde
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜM

-Erdem Çınar-
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için ithalata yüzde 100 ve daha yuka-
rı gümrük vergisi uygulanıyor, birçok 
tüketim mamulüne kota konuyor, bir 
kısım maddenin ithalatı da yasaklanı-
yordu–

b) Büyük ölçekli sabit sermaye ya-
tırımlarının çok büyük bölümünün 
devlet mülkiyetinde olduğu, iç ve dış ti-
caret üzerinde sıkı devlet kontrolünün 
uygulandığı, birçok tüketim maddesi 
üretim ve dağıtımında devletin tekel ol-
duğu,

c) Yabancı sermayenin giriş ve çıkışı-
na kısıtlama getiren, yerli paranın ko-
runmasına dair yasaların yürürlükte 
olduğu, Merkez Bankası’nın hükümete 
bağlı olarak devletin mali gardiyanı ro-
lünü oynadığı,

d) Ucuz sanayi girdisi, düşük faizli 
kredi, parasız arsa tahsisi ve bir dizi 
başka yoldan, en büyük payı en bü-
yükleri almak üzere, sanayi ve tarım 
burjuvazisinin devletçe desteklenip 
kaynak transferi yoluyla kalkındırıldı-
ğı,

e) Tarımsal üretime sübvansiyon uy-
gulandığı –destek alım fiyatları, kota-
sız ürün alımı, ucuz girdi, düşük faizli 
kredi, kredi borç faizlerinin birçok kez 
iptali– bir ekonomik düzen hüküm sü-
rüyordu.

Bugün bu ekonomik düzenden ve 
uluslararası eski tip işbölümünden söz 
edilemez. Eski yeni- sömürge ilişkileri 
yeniden düzenlenmekte, bu tip ülkeler 
yeni işbölümüne bağlı olarak ekono-
mik ilhaka (ekonomik sömürgeleştir-
me) zorlanmakta, tabi tutulmaktadır. 
Diğer yeni sömürgelerde olduğu gibi 
Türkiye’de de;

a) ithalat yasaklarının, gümrük ver-
gilerinin, kota uygulamasının neredey-
se tamamen kaldırıldığı,

b) sermaye giriş ve çıkışlarının tam 
serbest bırakıldığı,

c) devletin üretim, dağıtım, finans 
vb. alanlarından giderek bütünüyle çe-
kildiği, alt yapı yatırımlarının da en alt 
düzeye indiği,

d) iç pazarın kontrol ve denetiminin 
emperyalist tekellere geçtiği,

e) emperyalist tekellerin bütünüy-
le satın alma ya da ortaklıklar yoluy-
la üretim, ticaret, finans vb. alanlarda 
egemen hale geldiği,

f) emperyalist tekellerin işlenmiş 
mamul pazarı olmak kadar, mamul 
üretim sahasına dönüştüğü,

g) emperyalist tekellerin gıda ambarı 
olmaktan, emperyalist tekellerin tarım-
sal mamul pazarı ve üretim alanı hali-
ne geldiği,

h) Merkez Bankası’nın özerkleş-
tirilmesiyle emperyalist sermayenin 
kolektif çıkarlarına göre yeniden dü-
zenlendiği, devletin değil, uluslararası 
sermayenin mali bekçisi görevini üst-
lendiği,

ı) dış borçlanma yoluyla devlet ka-
dar veya ondan da çok borçlanan işbir-
likçi sermayenin emperyalist tekellere 
sıkıca bağlandığı bir ilişkiler düzeneği 
oluşmuştur.

Konuyu yalnızca ekonomik düzeyde 
ele aldığımızdan, siyasal alandaki deği-
şimler bilerek konu dışı bırakılmıştır.

Mümkün oldukça en belirgin-temel 
yanlar öne çıkarılmaya, yorumdan çok 
nesnel olanın yansıtılmasına çalışıl-
mıştır.

I- Devletin ekonomideki 
pozisyonu

A- Tasfiye
Tablo: 1
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1985 yılından 
2005 yılına kadar
ilan edilen 
özelleştirme programı
      

  Henüz 
satıştakiler

 Kamu hisse 
ortaklığı        243       20

Yarım kalmış 
tesis    22           –

Taşınmaz   353       20
Otoyol                                6       6
Boğaz köprüsü 2     2
Tesis 94 85
Liman 6 6
Araç muayene 
istasyonları + +

Şans oyunları 
lisans hakkı + +

Tablodan da anlaşılacağı gibi dev-
let işletmelerinin özelleştirme yoluyla 
devri, ilan edilen program ekseninde 
büyük oranda gerçekleşmiştir. Tür-
kiye’nin en büyük ilk 500 şirketinden 
birincisi olan TÜPRAŞ da dahil, ERDE-
MİR gibi en önde gelenleri elden çıka-
rıldı. SEKA vb. kimi işletmeler tasfiye 
edildi. Tekstil ve gıda üretim işletme-
lerinin hemen hepsi satıldı. TEKEL’in 
henüz tasfiye edilemeyen bir bölümü 
gibi işletmeler de sırasını bekliyor. Araç 
muayene istasyonlarının devri tamam-
landı. Elde kalan bazı banka ve tesisler 
de 2007 programına dahil edildi.

Son iki yılda (2004-06) özelleştirme 
hız kazandı. 18 yılda 9.5 milyar do-
larlık satış yapılmışken, son iki yılda 
öncekinden iki misli fazla özelleştirme 
gerçekleşmiştir.

1986-2006 yapılan özelleştirme iş-
lemleri (milyon $)
Ö z e l l e ş t i r m e 
yöntemi

1 9 8 6 -
2004

2005 2006 Toplam

Blok satış 3926 7054 7128 18158

Tesis/varlık  sa-
tışı

1493 404 622 2520

‘Halka arz’ 2860 273 207 3341
İMKB’den satış 800 460 - 1261
Yarım kalmış te-
sis satışı

4.3 - - 4.3

Bedelli tahviller 377 30 4 411
Toplam 9462 8222 8012 25696

Dikkat çekici bir başka nokta da; 
‘halka arz’ (hisse satışı) biçiminde olan 
satışların özelleştirme toplamı içinde 
önemsiz bir yer tutmasıdır. Özelleştir-
meler başlatılırken yoğun bir ideolojik 
saldırı eşliğinde, ‘sermayenin tabana 
yayılması’ propagandası, rıza üretimi-
nin en temel argümanlarından biriydi. 
Sonuç ortada: Blok satış, ‘halka arz’ın 
altı katıdır. Tersi olsaydı da kanunun 
özü değişmezdi, fakat devlet işletme-
lerinin tekelci özel sermayeye devri bu 
denli hız kazanmazdı. Geniş bir küçük 
yatırımcılar ağına dağılan hisselerin 
yeniden merkezileşmesi belli bir zaman 
alırdı.

Listedeki işletmelerin satışının önü-
müzdeki yıl tamamlanması gerekiyor. 
Son iki yılda alınan mesafe, bunun hiç 
de zor olmadığını gösteriyor.

Tasfiye aşağı yukarı tamamlanmış-
tır. 1985’te 10’dan fazla işçi çalıştıran 
imalat sanayi işyerlerinde devletin payı 
ile 2000’deki durumu yeterince açıkla-
yıcıdır.

10+ işçi çalıştıran imalat sanayi iş-
yerleri katma değer, istihdam ve sabit 
sermaye yatırımı (SSY) devlet payı (%)

Tablo: 3
Yıllar Katma 

değer
İstihdam Sabit 

sermaye 
yatırımı

1985 38.9 32.6 31.3
1990 31.3 24.4 27.1
2000 20.1 11.0 14.5
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’85’ten 2000’e istihdamda üçte iki; 
katma değerde yarı yarıya; SSY’de yarı-
dan fazla azalma olmuştur. Bu, henüz 
özelleştirmenin ağır aksak yürüdüğü 
zamanın verileridir. 2001’de devletin 
üretilen katma değerdeki payı petrol 
ürünlerinde yüzde 100, tütün sana-
yinde yüzde 74, demir çelikte yüzde 40 
civarındaydı. Örneğin, petrol arıtma 
sanayinde, artık bir varlığı kalmadı. 
Demir çelikte çok azaldı. Tütünden de 
bütünüyle çekilmeye çalışıyor.

Özelleştirmeden elde edilen gelirlerin 
yaklaşık yarısı özelleştirilen kuruluşla-
ra, geri kalanı da dış borç ödemeleri-
ne ayrılmıştır. Fakat şimdi özelleştirme 
denizi giderek bitiyor. Devlet önemli bir 
gelir kaynağından yoksun kalacak ve 
borçlanma ihtiyacı daha da büyüye-
cektir.

B- Borç Batağı
Osmanlı devleti 1854’te ilk kez 5 mil-

yon İngiliz lirası alarak borçlanmıştı. 
Karşılığında Mısır’dan alınan vergi ge-
liri, 33 yıl boyunca borç alınan İngiliz 
şirketine devrediliyordu. 20 yıl içinde 
Osmanlı borcu 200 milyon İngiliz lira-
sına ulaştı. Osmanlı devleti borcunu 
ödeyemez hale gelince borç veren şir-
ketlerin dayatması ile 1881 yılında tüm 
vergileri toplama ve alacaklılara geri 
ödeme yetkisi, alacaklı şirketler tara-
fından oluşturulan Duyun-û Umumi-
ye’ye verilmişti.

Bugünkü manzara çok farklı değil.

Dış Borçlar 
Tablo: 4

Yıllar Milyar dolar
1980 15.2
1987 40.2
1991 50.5
1996 79.3

2000 116.1
2002 130.64
2003 145.4
2004 162.261
2005 170.594
2006(İlk çeyrek) 185.019

Dış borç 200 milyar dolara dayan-
mış –son veriler 195 milyarın üzerinde 
gösteriyor. Ortada bir Duyun-û Umu-
miye yok, ama onun yerine IMF var. 
Hem IMF, yalnızca vergi gelirlerinin 
toplanıp borçların ödenmesi ile ilgilen-
miyor; kısa ve uzun vadeli bütün eko-
nomik programlarda, yıllık bütçelerde 
onun imzası var; memur maaşlarından 
işçi ücretlerine kadar, sağlık harcama-
larının miktarından ilaç kullanımına 
kadar, asgari ücretten kıdem tazmina-
tına kadar her türlü ayrıntıda bile be-
lirleyici konuma gelmiştir.

1980 yılından bugüne borç miktarı 
12 kattan fazla artmıştır. En az bunun 
kadar önemli bir başka konu da, borç-
ların geri ödeme vadesidir.

2001 krizinden önce kısa vadeli borç-
ların toplam borçlara oranı yüzde 24.5 
olurken, krizden sonraki yıl 2003’te 
yüzde 15.8’e düşmüştür. 2005’te oran 
22.4’e yükselerek kriz öncesi düzeye 
yaklaşmıştır.

Yıllık toplam döviz gelirleri ortalama 
olarak toplam borçların yarısı kadar-
dır. 1985’te yüzde

51.8 olan bu oran, 2004′de yüzde 
58.1 düzeyindedir.

Bu durumda, öncelikle kısa vadeli 
olmak üzere, borç, anapara ve faiz öde-
meleri nasıl yapılacaktır? Daha yük-
sek miktarda, daha kısa vadeli ve daha 
yüksek faizle borçlanmak dışında bir 
yol yok. İşte aşılmaz borç kısırdöngü-
sü, içinden çıkılmaz bir bataklık; kur-
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tulmak için yaptığın her hamlede biraz 
daha batıyorsun.

Türkiye ‘gelişmekte olan ülkeler’ 
arasında son on altı yılda borcu en çok 
artan ülkedir. Kişi başına düşen borç 
miktarındaki artış, gerçeğin çarpıcı bir 
başka yönünü gösteriyor. 1985’te

506 dolar olan kişi başına borç; 
2000’de 1745 ve 2004’de 2269 dolara 
çıkmıştır.

Tablo: 5
İç borçlar

Yıllar Milyar YTL
1987 0.017
1995 1.36
2000 36.42
2001 112.8
2002 149.9
2003 194.4
2004 224.5

Son yıllarda toplam borçlar için-
de iç borçlar da durmadan artmıştır. 
1987’de 17 milyon YTL olan iç borç 
2000’de 36 milyara, 2004’de 224.5 mil-
yar YTL’ye çıkıyor. 1995’ten 2004’e 200 
kattan fazla bir artış söz konusudur.

Bütçe giderleri içinde borç faizi öde-
meleri ve yatırım harcamaları ara-
sındaki ilişki son derece dengesizdir. 
Fakat bu dengesizlik “yeni devletin” 
dengesidir, onun “yeni” işlevine son de-
rece uygundur.

Bütçe içinde faiz-yatırım dengesi 
Tablo: 6

Dönem Faiz Yatırım
1981-88 12.6 15,7
1989-93 20,0 12,9
1994-96 35,0 7.0
1997-98 34,2 7,2

1999-2000 41,0 5,4
2001-04 43,6 5,6

Bütçe giderlerinin yarısını faiz gider-
leri oluşturuyor. Oysa 1981-88’de or-
talama faiz gideri bütçenin yüzde 12’si 
civarındadır. Bununla birlikte, yatırım-
lar zıt yönde düşmüştür. Yüzde

15’in üzerinde olan bütçe harcama-
larında yatırım oranı yüzde 5’lere geri-
lemiştir.

Bütçe gelirlerinin tamamına yakını 
vergilerden oluşuyor. Devlet yüksek 
faizle iç ve dış borç topluyor, halktan 
toplanan vergilerle yerli ve yabancı ka-
pitalist tekellere muazzam kaynaklar 
aktarılıyor. Devlet adeta bir emme-bas-
ma tulumba gibi çalışıyor. Su yetme-
dikçe daha derine sondaj (yeni vergiler) 
yapıyor. Ama bunun da bir sınırı var. 
Toslayacağı kaya fazla uzakta değil. 
Çünkü halkı soymanın da büyüyen gi-
derleri karşılamayacağı açık. Elbette 
halktan vergi toplamanın da bir sınırı 
var. O halde yapılabilecek tek şey döviz 
gelirlerini artırmaktır. Bu da mümkün 
değil.

Toplam döviz harcamaları toplam 
döviz gelirlerinden daha büyük (cari 
açık) gerçekleşiyor.

1985’de -1.9 olan cari açık; 1993’de 
-3.7’ye ve 2004’de -5.2’ye çıkmıştır. 
2006 sonu itibarıyla cari açığın -7’ye 
ulaşması mümkün görünüyor.

Cari açık, döviz gelirlerini artırmakla 
kapatılabilir. Son birkaç yıldır özelleş-
tirme gelirleri sorunu bir nebze hafif-
letmişti. Satacak yeni şeyler bulmaları 
gerekiyor, ama en yağlı olanları sat-
tıkları için yapabilecek fazla bir şey 
kalmadı. İhracatın sürekli büyüdüğü 
doğru, fakat ithalat ondan daha hızlı 
büyüdüğünden döviz açığı azalmak ye-
rine artıyor. O halde yapılacak

tek şey kalıyor: Kısa vadeli yüksek 
faizli borç bulmak. İşte yine o cehenne-
mi kısır döngü! Hal böyle olunca bütçe 
içinde faizlerin oranı büyüyor, yatırım-
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lar küçülüyor. Yalnız yatırımlar mı? 
Sağlık ve sosyal güvenlik için ayrılan 
pay da düştükçe düşüyor, dahası dibe 
vuruyor. Devlet yalnızca ekonomiden 
değil, en alt düzeyde dahi olsa sosyal 
niteliğinden de koparılıyor.

Vergi tahsildarı, polis ve ordu; em-
peryalist tekellerin borçlarını ödemek 
ve çıkarlarını korumak için hükümet 
etmek ve onların varlıklarını korumak 
için özel güvenlik şirketi olarak çalış-
mak: İşte yeni sömürge devletin ulus-
lararası işbölümündeki yeni rolü.

II- İŞBİRLİKÇİ BURJUVAZİNİN YENİ
SÜRECE ENTEGRASYONU
Türkiye’de toplam dış borçlar içinde 

devletin payı azalırken özel işletmelerin 
payı artıyor. Son üç yılda işbirlikçi ser-
mayenin dış borcu üç kat artarak 110 
milyar dolara ulaştı. 2002’de dış borç 
stokunun yüzde 29.1’i, 2004’te yüzde 
41.4’ü, 2005’te yüzde 57’si özel serma-
yeye ait.

2006’nın ilk altı ayında 190 milyar-
lık dış borcun yüzde 70’i özel sermaye-
ye ait.

Borçlanma biçiminin değiştiği görü-
lüyor. Daha önce hükümet ve Merkez 
Bankası borç alıyordu. Artık onlardan 
çok özel banka ve şirketler borç top-
luyor. 2004 verilerine göre kısa vadeli 
borçların yüzde 90.4’ü işbirlikçi tekel-
lere aittir.

Bu yeni durum da gösteriyor ki, iş-
birlikçi tekelci burjuvazi uluslararası 
tekellerle ilişkisinde yeni biçimde ve çok 
yüksek düzeyde bir bağımlılık içine gir-
miştir. Borçların tamamına yakınının 
kısa vadeli ve yüksek faizli olması nasıl 
bir handikapla karşı karşıya kalındı-
ğını tanımlamaya yeter. Ama asıl han-
dikapa, dövizle borçlanıp YTL ile gelir 
elde edenler maruz kalacaktır. Şirket-

lerin ezici çoğunluğu bu konumdadır. 
YTL değerinin görece yüksek olduğu 
dönemlerde çevirim bir ölçüde başarı-
labilir; buna karşılık döviz fiyatların-
da yükselme, borçları da aynı oranda 
artıracaktır. 2006 Mayıs ayındaki kısa 
süreli mali kriz dalgası sırasında en 
büyükleri de dahil geçici bilançoların-
da zarar göstermişlerdi. Çünkü döviz 
fiyatları bir anda yüzde 30 artmıştı. 
Daha uzun süreli ve daha sert bir kriz-
de çoğunun tepetaklak olacağı açıktır. 
Yalnızca gelirleri döviz cinsinden olan-
ların yaşama şansı yüksektir.

 Bu yüzdendir ki işbirlikçi tekeller, 
ihracat yapmak, dış pazarlarda pay 
kapmak için çırpınıp duruyorlar. Fa-
kat çok azının, o da küçük boyutlu bir 
şansı oluyor bu alanda, bundandır ki 
hemen hepsi ayakta kalabilmek için 
uluslararası tekellerden birinin deneti-
mine girmek için adeta yarışıyorlar. İş-
birlikçi tekelci burjuvazinin kaderi her 
zamankinden çok daha fazla uluslara-
rası tekellerin elindedir.

Birçok veriden bu yeni durumun ka-
nıtları sunulabilir.

2006 yılı itibariyle 110 milyar dolar-
lık özel sektör dış borcunun 40 milyar 
doları banka ve finans kurumlarına 
aittir. Aslında iç borcun mahiyeti de 
böylece açığa çıkıyor. Dışardan borç 
alan yerli bankalar, içerde devlet tah-
vili satın alarak devlete borç veriyorlar. 
Gerçekte devlet, işbirlikçi finans ku-
rumları aracılığıyla uluslararası finans 
tekellerinden borç almış oluyor. Dö-
vizdeki yükselme devlet tahvili faizinin 
düzeyine geldiğinde bu bankalardan 
hiçbirinin ayakta kalma şansı olmaz. 
Uluslararası tekellere bu denli bağımlı 
hale gelmiş yerli finans kurumlarının 
onlarla rekabet etmesi mümkün mü? 
Bu nedenledir ki Türk menşeili ban-
kaların büyük bölümü uluslararası te-
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kellerin doğrudan kontrolüne geçiyor. 
Birkaç yıl önce toplam banka sermaye-
si içinde yüzde 5 olan yabancı sermaye 
payı bugün yüzde 40 düzeyindedir. Sa-
tış sırasını bekleyen bankalar da elden 
çıkarıldığında yabancı sermaye payı 
yüzde 70’leri aşacaktır.

Elbette bu yalnızca Türkiye’ye ait bir 
durum değil. Aşağıdaki tabloda (tablo 
7) bunu daha iyi görebiliriz.

Tablo: 7
Ülke Bankacılık-

ta yabancı 
s e r m a y e 
payı %

Ülke B a n k a -
c ı l ı k t a 
y a b a n c ı 
s e r m a y e 
payı%

Almanya 5 Slovakya 93
İtalya 8 Meksika 82
İspanya 10 Polonya 65
Danimarka 17 Macaristan 65
Fransa 19 Arjantin 48
Avusturya 19 Peru 47
Yunanistan 20 Şili 42
Estonya 100 Türkiye 40
Çek 
Cumhuriyeti

95

Estonya, emperyalizme bağımlı ve 
yeni sömürge ülkelerin emperyalist 
tekellerle yeni tipte ilişkilerinin hangi 
yönde ilerleyeceğine örnek teşkil edi-
yor. Uluslararası emperyalist tekeller-
le yerli işbirlikçileri arasında sermaye 
uçurumu öylesine derinleşmektedir ki, 
bırakalım yüzde

70-80’i, yüzde 20’lik bir sermaye or-
taklığında bile hakimiyet uluslararası 
tekele geçer.

 Örneğin Türkiye’deki bütün banka-
ların (devlet bankaları da dahil) toplam 
aktifleri Alman finans tekeli Deutche-
bank’ın çok gerisindedir.

Diğer şirketlerin durumu da banka-
lardan farklı değil. Sermaye oligarşisi-
nin en tepesinde yer alan holdinglerin 

bünyesinde mutlaka bir banka bulu-
nuyordu. Bu durum ortadan kalkıyor. 
Holdingler teker teker bankaları elden 
çıkarıyor ya da yabancı ortak alıyor. 
Bu satışların nedeni hakkında Global 
Menkul Kıymetler Firması’nın patronu 
Kutman’ın açıklamaları yeterince fikir 
veriyor. Kutman diyor ki, “Yatırım ban-
kası Merryll Lynch, Morgan Stanley 
gibi devler şirketlere bir yandan halka 
arzınızı yapalım diyorlar, öte yandan 
1 milyar dolar kredi verelim diyorlar. 
Sizin bununla rekabet etme şansınız 
yok ki!” (Radikal, 6 Kasım 2006) Böyle 
şansı olmadığı için firmayı satıyor Kut-
man. Türkiye’nin en büyük burjuvala-
rından Sabancı’nın 2006’nın ilk dokuz 
aylık döneminde 419 milyon YTL net 
kar açıklaması, kendisiyle çalışan her 
firmaya 1 milyar dolar kredi vadeden 
uluslararası yatırım tekellerinin gücü 
hakkında çarpıcı bir örnektir.

Koç Holding, TÜPRAŞ’ı satın almak 
için gerekli olan 7.5 milyar doları borç 
aldı. Gerçekte Koç, TÜPRAŞ’ı Shell te-
keli adına satın almış oldu. OYAK, ER-
DEMİR için 3 milyar doları aşkın para 
ödedi. O da Fransız tekeli Alcelor’a ara-
cılık etti, zira parayı onlardan almıştı. 
Dış borçlarla ayakta kalabilen ve ancak 
bu yoldan gelişebilen işbirlikçi tekelle-
rin döviz açıkları sürekli büyüyor. Em-
peryalist tekellerin organik bir uzantısı 
haline dönüşmemenin tek yolu, onlar-
la rekabet edebilecek düzeyde sermaye 
birikimine sahip olmaktır. Çünkü es-
kiden yüksek gümrük duvarları arka-
sında, devlet şemsiyesi altında iç pazar 
üzerinde tekel oluşturan işbirlikçiler, 
devlet korumasının ve gümrük duvar-
larının olmadığı bir ortamda uluslara-
rası tekellerle karşı karşıya kalmak-
tadır. Ya sen de uluslararası bir tekel 
olacaksın ya da uluslararası bir tekel 
tarafından yutulacaksın. Daha şimdi-
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den büyük bölümü uluslararası tekel-
lerin organik uzantısı haline gelmiş bu-
lunuyor, diğerleri sırada.

Bankacılık sektörü ile ilgili aşağıdaki 
tablo durumu iyi yansıtıyor.

Tablo:8
İlk beş 
banka

1979 1995-
1998

2001 2002 2003 2004

Toplam 
aktif % 63.4 45.3 56 58 60 63

M e v -
duat% 73.1 50.3 55 61 62 62

K r e d i 
% 66.6 45.5 47 55 54 53

Sektördeki yoğunlaşma düzeyi çar-
pıcı. 1979′da üçü devlet, üçü de hol-
ding bankası tekel kurmuştu. 1980’den 
sonraki yeni düzenlemelerle çok sayı-
da banka sisteme girdi ve sayı giderek 
çoğaldı. 1980’de 43 olan banka sayısı, 
1993’de 71’e; 1999’da da 80’e ulaş-
tı. Banka sayısındaki artışa karşın, 
2004’te yoğunlaşma 1979 düzeyini ya-
kaladı. Bir farkla ki, işbirlikçi devlet ve 
holding burjuva tekelinin yerini emper-
yalist tekel alıyor.

İmalat sanayiinde de durum farklı 
değil. Bu alanda da sermayenin mer-
kezileşmesi ve yoğunlaşması giderek 
büyüyor. Örneğin 2000-2001 döne-
mi verilerine göre 123 sanayi kolunun 
72′sinde çok yüksek ve yüksek piyasa 
yoğunlaşması oluşmuştur. 86 sanayi 
işkolunun

22’sinde dört firmanın piyasa payı 
yüzde 85 ile yüzde 100 arasındadır. 12 
sanayi işkolunda ise dört veya daha az 
firmanın piyasa payı yüzde 96 ile yüzde 
100 arasındadır.

Kuşkusuz yoğunlaşma yeni değil, 
yeni olan emperyalist tekellerin konu-
mudur. 2003 yılında ilk 500 büyük fir-
manın 145’inde yabancı sermaye payı 

vardır ve bunların yüzde 64’ünde ya-
bancı sermaye hakim ortak konumun-
dadır. İkinci 500 işletmenin de yüzde 
46’sında yabancı sermaye hakim or-
taktır.

Emperyalist tekeller bankalarda ol-
duğu gibi imalat sanayinde de egemen 
konumdadırlar. Toptan ticarette de 
bugün onların borusu ötüyor. İşbirlik-
çi Türk burjuvazisi emperyalist tekel-
lere entegre olmakta, onun organik bir 
uzantısı haline gelmektedir.

Entegrasyon başlıca üç biçimde ger-
çekleşmektedir.

a) Emperyalist finans kuruluşların-
dan borçlanma yolu. Bu konuya yuka-
rıda değinmiştik.

b) Şirketlerin bütünüyle emperya-
list tekele satılması: 25 milyar dolarlık 
özelleştirmenin 10 milyarlık kısmı em-
peryalist tekellere doğrudan satış biçi-
minde gerçekleşti. Son 5 yılda batan

21 bankanın 11’i tamamen uluslara-
rası tekellere geçti. İlk 500 büyük sa-
nayi kuruluşlu içinde ilk 50’nin 20’si 
emperyalist tekellere ait. İlk 1000 ku-
ruluş içinde uluslararası tekellerin 
payı üretimde yüzde 30.9, karlarda 
yüzde 39.7’dir.

c) Ortaklıklar yoluyla entegrasyon: 
TMSF’nin 6 milyar dolarlık satışında 
uluslararası tekellerin payı 4.3 milyar 
dolardır. İşbirlikçi Türk burjuva tekel-
lerin elden çıkardığı 8 milyar dolarlık 
varlığın 5.3 milyarı uluslararası tekel-
lerce satın alınmıştır. Bazı şirketler 
bütünüyle el değiştirirken, çoğu ortak 
olma biçiminde satın alınmaktadır. 
Uluslararası tekellerin en çok tercih et-
tikleri yöntem budur. Bu biçim, onların 
işlerini çok daha kolaylaştırmaktadır. 
Örneğin, çoğu ortaklıklar biçiminde, 
uluslararası tekellerin sigorta şirketleri 
içindeki payı yüzde 44’tür. Ya da yüzde 
20’si Citybank’a satılan Akbank örnek 
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verilebilir. Son bir iki yıldır yeni şirket 
kurmak ya da bütünüyle satın almak 
öne geçmektedir.

III- EMPERYALİST TEKEL HAKİMİYETİ
İşbirlikçi Türk burjuvazisinin emper-

yalist tekellerin organik bir eklentisine 
dönüşmekte olduğu bugün, ekonomi-
nin bütününde uluslararası tekeller 
belirleyici hale gelmiştir.

Daha önce de belirtildiği gibi; ilk 500 
büyük işletmenin 145’inde yabancı ser-
maye payı vardır. En büyük ilk 50’nin 
20’si uluslararası tekellere aittir. İlk 
500’ün 455’inin imalat sanayi olduğu 
düşünülürse, ilk 500 içinde imalat sa-
nayinde yabancı sermaye ortaklı firma-
ların yüzde 64 düzeyine çıktığı görülür.

İlk 500 içindeki üretimin yüzde 30’u 
emperyalist tekeller tarafından yapı-
lıyor. Toplam üretimin çok büyük bö-
lümünü ilk 500′ün sağladığı düşünü-
lürse hakimiyet düzeyi kolaylıkla açığa 
çıkar. Üretimin yüzde 30’unu elinde 
bulunduranların karların yüzde 40’ına 
yakın bölümüne sahip olmaları da du-
rumu pekiştiren bir başka göstergedir.

İmalat sanayiindeki hakimiyeti itha-
lat girdi rakamlarından da izleyebiliriz. 
2005 yılında üretimde ithal girdilerin 
payı yüzde 58.9’dur. Keza, 2003-2005 
yılları arasında imalat sanayiinde top-
lam maliyetin yüzde 62.3’ünü ithal gir-
diler oluşturmuştur. Buradan da an-
laşılıyor ki, Türkiye’de üretilen her 1 
ürünün üretilmesi için gerekli madde-
lerin yüzde 60’ı ithal ediliyor. Bu ürü-
nün maliyet fiyatının yüzde 62.5’i ithal 
girdilerden oluşuyor ve her 100 mamu-
lün 30’dan fazlası doğrudan uluslara-
rası tekeller tarafından Türkiye’de üre-
tiliyor. Bu tekeller imalat sektöründe 
yaratılan her 100 YTL’nin 40 lirasına 
el koyuyor.

Yıllar Milyar dolar
1986 146
1993 3917
2002 8205
2003 15872
2004 32407
2005 58059
2006 63754

Bankacılık sektöründe uluslararası 
tekellerin hakimiyeti nasıl ele geçirdi-
ğini incelemiştik. Toplam portföy yatı-
rımlarında emperyalist finans kuruluş-
larının etkinlik düzeyini ele alalım.

Portföy yatırımlarında* yabancı ser-
mayenin gelişim düzeyi son yıllarda hız 
kazanmıştır. 20 yılda yaklaşık 430 kat 
artan yabancı sermaye portföy yatırım-
ları son 4 yılda 8 kat artarak

8205’den 63754 milyar dolara yük-
selmiştir. “Sıcak para” olarak adlandırı-
lan portföy yatırımlarındaki katlanarak 
büyüme, spekülatif amaçlı sermaye gi-
rişinin ne denli yoğunlaştığını gösteri-
yor. Sermaye girişinin önündeki engel-
ler kaldırıldığı gibi, çıkışının da önünde 
engel yoktur. Hızla ve büyük miktarlar-
da gelen bu para, aynı hızla ve büyük 
miktarda da çıkabiliyor. Örneğin Gü-
neydoğu Asya’da meydana gelen 1998 
krizinde ve Türkiye’deki

2001 krizinde 6 milyar dolarlık çı-
kışlar yapıldığı biliniyor. Sürekli çıkış 
halinde olan bu “sıcak para”nın üçte 
birlik bölümü, devlet bonolarına yatı-
rılmıştır. Hazine güvenceli bu bonola-
rın net faiz geliri 2006’da yüzde 15 dü-
zeyinde olarak dünya ortalamasının bir 
hayli üstündedir. Fakat bundan daha 
önemlisi mali piyasalarda elde edilen 
hakimiyettir. Devlet hazine bonosu çı-
karıp satarak borçlanıyor, çarkını böyle 
döndürmeye çalışıyor. Yerli firmalar çı-
kardıkları hisse senetleri ile yeni ortak-
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lıklar için kapı açıyor. Yağlı kemik pe-
şindeki spekülatif sermaye, bu bono ve 
hisse senetlerine üşüşüyor. Daha karlı 
bir olanak çıktığında, bu sermaye cep-
leri dolu olarak, alıp başını gittiğinde, 
mali piyasalarda tsunamiler oluşuyor. 
Bu alan aynı zamanda birçok spekü-
latif oyuna da müsait. Birkaç puanlık 
faiz artırımı ya da azaltılması birçok 
firmayı bir anda tepetaklak edebilir.

tablo: 10
Yıllar Net yabancı ser-

maye girişi
Borsada yaban-
cı sermaye payı 
(%)

1997 8 35,9
1998 -518 43,5
1999 428 57.7
2000 489 42,6
2001 -79 47,2
2002 -16 40,1
2003 9,5 50,3
2004 1427 54,9
2005 5492 66,4

Borsadaki yabancı sermaye payı, 
uluslararası finans tekellerinin Türki-
ye’deki etkinlik düzeyinin ulaştığı dü-
zeyi gösteriyor.

Yabancı sermaye borsayı tam an-
lamıyla pençesine almış durumda. 
2006’da yabancı sermayenin borsada-
ki payının yüzde 70’e vardığı hesapla-
nıyor.

Son 10 yılda yüzde 30’lardan yüzde 
70’lere çıkan borsadaki yabancı ser-
maye payı bu alanda da sürecin hangi 
yönde aktığını resmediyor.

Kriz süreçlerinde meydana gelen çı-
kışlar konunun özünü etkilemez. Ser-
maye çıkışlarından bir müddet sonra 
girişler yeniden hız kazanmaktadır. 
Böylelikle kriz sürecinde hisse senedi 
değerleri hızla düşen bir çok işletmeye 
çok ucuza sahip olabilmektedirler.

Banka ve sigorta şirketleri, portföy 
yatırımları ve borsada yabancı sermaye 
hakimiyetinin ulaştığı düzey, emper-
yalist finans tekellerinin Türkiye’deki 
mali piyasayı bütünüyle denetim altına 
aldığını gösterir. Sanayi sermayesinde 
olduğu gibi para sermayede de ipler 
onların eline geçmiştir.

Bu, Türkiye’nin bir rekabet sahası 
olmaktan çıktığını göstermez, fakat re-
kabetin biçiminin değiştiğini gösterir. 
Artık işbirlikçi tekellerin iç pazar üze-
rinde rekabetinden değil, emperyalist 
tekellerin Türkiye üzerindeki rekabe-
tinden söz edilebilir. Türk tekelleri için 
rekabeti sürdürebilmenin yegane yolu, 
uluslararası tekellerden birine kapak-
lanmaktır. Elbette kapitalist ilişkilerin 
egemen olduğu her yerde, küçükten 
büyüğe şiddetli bir rekabet sürmekte-
dir. Burada söz konusu edilen, rekabe-
tin hakim biçimidir.

Yalnızca 1 ay (18 Ekim-18 Kasım 
2006) içinde şirket satışları ile ilgili 
veriler, emperyalist tekeller, işbirlik-
çi burjuvazi ve Türkiye ekonomisinin 
yönü hakkında yeterli kanıtlar sunu-
yor.

Tablo: 11

Satılan şirket Pay Alıcı Tutar 
(Milyon 
dolar)

Akbank 20 Citybank 3100
Cevahir 50 Kuveyt 

Yatırım
431,6

Doğan TV 25 Axel Sprin-
ger

479,6

Döktaş 54,96 Companella 111
Abank 50 Alphabank 205
Turkcell 5,88 Fonlar 508,1
Toplam 4886.3

1954-1979 arasında 25 yıl içinde 
Türkiye’ye giren yabancı sermaye top-
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lam tutarı 228 milyon dolardır. 1980-
2004 döneminde (ikinci 25 yıl) giren 
yabancı sermaye 17.341 milyar do-
lardır (doğrudan yatırım olarak). Fark 
çıplaktır. Bunun yarısına yakını (yüzde 
48) 1995-2004 döneminde girmiştir. 
Doğrudan yabancı sermaye yatırımla-
rı hızla artıyor. 2005 yılında 6.5 milyar 
dolar olan bu türden yabancı sermaye 
girişi ve yukarıdaki tabloda gösterilen 
bir ayda sermaye girişinin 5 milyar do-
lara yaklaştığı düşünülürse DYY’nin 
(Doğrudan Yabancı Yatırım) nasıl bir 
hız kazandığı anlaşılmış olur.

Uluslararası sermaye gözü dönmüş-
çesine, neyi bulursa ona saldırıyor. Bir 
ay içinde banka, imalat, basın, tica-
ret, iletişim gibi çok çeşitli sektörlerde 
alımlar yaptı. Görülüyor ki; emperya-
list tekeller ekonominin her alanında 
doğrudan egemen hale gelmektedir. En 
büyükleri de dahil Türk menşeili bir 
firma ancak onlarla rekabet edebilir bir 
sermaye birikim gücüne sahip olursa 
“bağımsız” kalabilir. Uluslararası tekel-
lerin bile birleşme ve yutma biçimin-
de sürekli birbirini tükettiği bugünkü 
uluslararası vahşi kapitalist rekabet 
koşullarında Türk tekelleri, en büyük-
leri de dahil, emperyalist tekellere sı-
ğınmak dışında bir “varoluş” şansına 
sahip değildir.

Sanılmasın ki, bu gelişme işbirlikçi 
tekellerin istemi dışında gerçekleşmek-
tedir. Kapitalist ekonominin kanunla-
rı, kapitalistleri bu kanunlara uyma-
ya zorunlu kılar. Türk işbirlikçilerinin 
de durumu budur. Kendini tüketmeye 
başlamış “eski ekonomi” yerine “dün-
yaya açılmak”

1980’den beri Türk işbirlikçi burju-
vazisinin temel yönelimidir. O istesey-
di de eski biçimiyle kalamazdı. Yüksek 
gümrük duvarları ile korunmuş iç pa-
zarda emperyalist tekellerin işbirlikçisi 

olmaktan, onlara iltihak eden ve onla-
rın egemenliğindeki “açık pazarda” bir 
işbirlikçi olmaktan öte o tekellerin ta 
kendisinin organik uzantısı, onun Türk 
şubesi haline gelmek daha kazançlı ve 
ayakta kalmanın tek yoludur.

Özellikle son üç yılda yabancı ser-
maye şirketlerinin hücumuyla karşı 
karşıya kalındı.

Tablo 12

Yıllar Kurulan ya-
bancı şirket sayısı

1954-1999 4159
2000 447
2001 484
2002 498
2003 1108
2004 2120
2120 2879

İki yıl içinde (2004-2005) 45 yılda 
kurulan yabancı sermaye şirketlerin-
den daha fazlası kuruldu. 2000’de 447 
yabancı sermaye şirketi kurulurken 
bu sayı 2005’te beş kat kadar artarak 
2879’a ulaştı.

2006 sonu itibariyle 14208 yabancı 
sermaye şirketi bulunuyor. Bunlardan 
11 bin 306’sı yabancı sermaye tara-
fından kuruldu, 2 bin 486’sı iştirak, 
416’sı ise şube.

Yabancı sermaye şirketleri toptan ti-
carete (4 binin üzerinde şirket) ve ima-
lat sanayine (2 binin üzerinde) yoğun-
laşmış durumda.

Böylesi koşullarda vahşi rekabet en 
acımasız biçimde hükmünü sürdürür. 
Küçükten büyüğe yerli firmalar birbi-
rini yutarak ayakta kalmaya çalışır. 
Büyük burjuvalar uluslararası tekelle-
re sığınma yarışına girer. Ya yutacak-
sın, ya yutulacak. İçerdekiler birbirini 
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yutuyor, emperyalist tekeller hepsini 
birden. Ekonomide hakimiyet kayıtsız 
şartsız emperyalist tekellerindir artık.

IV. EKONOMİDE KRİZ ÇANLARI
AB ilişkilerindeki kırılganlık, yakla-

şan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ya da 
2007 sonbaharında yapılması beklenen 
genel seçimlerin gerilimli atmosferinde 
2007 içinde bir ekonomik kriz beklen-
tisi artıyor. Dahası bu gerilimli siyasal 
atmosferin krizi tetikleyecek baş aktör 
olduğu ileri sürülüyor. 2007’de rejim 
krizinde derinleşmenin yeni bir boyut 
kazanacağına dair emare çok, fakat 
bunların hiçbiri olası bir ekonomik kri-
zin gerçek nedeni değildir.

Ekonomik kriz siyasal altüst oluş-
lara yol açar, siyasal kriz ise var olan 
ekonomik kriz potansiyelini açığa çı-
karabilir, tetikleyebilir, ama ekonomik 
krizin nedeni olmaz (elbette söz konusu 
edilen devrimsel krizler değildir. Belir-
li bir konjonktürdeki siyasal süreç ele 
alınıyor). Bu tip siyasal süreçler ekono-
mik krizlerin üzerinde etkide bulunur, 
ekonomik kriz yaratmaz.

Türkiye’de ekonominin yeniden ya-
pılanması, onun yaşadığı dönüşüm, 
bugüne değin son 10-

15 yılda ortaya çıkan kriz dinamik-
lerini de önceki sürece göre dönüşüme 
uğratmıştır.

Uluslararası tekeller, emperyalist 
finans kapital Türkiye ekonomisinde 
hakim güç haline geldi. hem işbirlik-
çileri ile ortaklıklarla hem de doğru-
dan gelerek bu topraklara da yerleşti. 
Bankalar, borsa, sigorta, imalat, bü-
yük ticaret, turizm şirketlerinde etkin, 
egemen, hakim; her alanda onun bo-
rusu ötüyor. Türkiye onun için bir üs. 
Türkiye hem bir pazar, hem de bundan 
öte dünya pazarında söz sahibi olmak 
için yerleştikleri ülkelerden biri. Haliy-

le onların tekerine çomak sokmadıkça, 
onlara ilişmedikçe iç siyasal gelişmeler 
ekonomi üzerinde eskisinden çok daha 
az etki yapar. Buna karşın onların iç 
siyasetteki etkinliği dünden çok daha 
yoğundur, yoğun olacaktır.

Söz konusu olan ekonomi olunca 
ABD Merkez Bankası’nın faiz oran-
ları, Tokyo borsasındaki hareketlilik, 
euro-dolar paritesi, Japon Yeni’nin de-
ğerinin yüksek ya da düşük oluşu, on-
ları çok daha fazla ilgilendirmektedir.

 Siyasal olaylar zaten var olan sıkı-
şıklığın dışa vurumuna vesile olurlar. 
Türkiye’deki siyasal bir gelişmenin 
ekonomik kriz yaratması için meydana 
gelen olayın dünya çapında, dünya si-
yasetini etkileyecek çapta olması gere-
kir. Bunun dışında ekonomi tıkırında 
işler.

Bu, bir ekonomik kriz olmayacağı 
anlamına mı gelir? Hayır. Tam aksine 
Türkiye ekonomik krize adım adım iler-
liyor. Fakat bunun nedeni siyasal so-
runlar değil, ekonomik yapının içinde 
biriken krizsel patlama öğelerinin gel-
diği aşamadır. Yapısal dönüşüme uğ-
ramış Türkiye ekonomisindeki yapısal 
sorunlardır ekonomik krizi yaratacak 
asıl neden.

ABD ekonomisinde 2007’de reses-
yon (durgunluk) olacağı öngörüsü de 
Türkiye’de ekonomide sert rüzgarlar 
eseceğinin habercisidir. Bu öngörü ger-
çekleşmese dahi Türkiye bir ekonomik 
kriz sath-ı mahaline girmiştir. Merkez 
Bankası Başkanı, “Dövizle borçlanma-
yın” uyarısıyla bunun sinyalini verdi 
bile.

Emekçi sınıflar bakımından ekono-
mik kriz, kendi başına aldatıcı bir kav-
ram. 2001’de kriz oldu ve 2002’den bu 
yana ekonomi istikrarlı biçimde büyü-
yor. Gel gör ki, işsizlik de, yoksullaş-
ma da büyüyor. Hem de oransal olarak 
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ekonomik büyümeden daha yüksek 
olarak. Dönüşmüş yeni ekonomik yapı-
da emekçiler için işsizlik gibi ekonomik 
kriz de kronik bir hal almış. Toplumsal 
üretkenlik ve gelir, ne denli artarsa art-
sın, işçi ve emekçilere düşen pay sü-
rekli azalıyor.

Ekonomik kriz, yine de emekçiler 
için yeni sorunlar yaratır. Küçük bur-
juvazinin yıkımı –ani ve şok yıkımlar– 
küçük burjuvaziden işçi sınıfının saf-
larına yeni bölükler savurur. Kronik 
işsizlikte sıçrama olur. Kıyıda köşede 
küçük birikimleri olanlar, onu da kay-
beder. Krizin en büyük acısını orta sı-
nıflar olarak tabir edilen bu kesimler 
yaşar.

Burjuvazi içinse ekonomik kriz, kır 
çiçeklerinin gerçekte kâr çiçekleri oldu-
ğu gerçeğini görmesi demektir. Yıkım-
lar yeni bir denge oluşumuna yarar, 
bazıları için kâr çiçekleri, kan çiçekleri-
ne dönüşür. Emperyalist tekeller lehi-
ne ekonomide merkezileşme ve yoğun-
laşma yeni bir boyuta sıçrar.

Türk burjuva ekonomisinde olası 
krizin başlıca nedenlerini şöyle sırala-
yabiliriz.

a) Buzdağının görünen yüzü
1) Borçlar: Devletin ve daha çok da 

büyük burjuvazinin yüksek düzeyde 
borcu var. Kısa vadeli ve yüksek faizli 
bir borç bu. Büyük burjuvalar kısa va-
deli borç yükü altına girmiş. Devlet de 
dış borçtan daha çok iç borçlar yoluyla 
büyük burjuvaziye borçlanmış. Devle-
tin toplam gelirleri toplam giderlerin-
den küçük olduğu için borç katlandık-
ça katlanıyor.

Türk büyük burjuvazisi dövizle borç-
lanıp devletin yüksek faizli hazine bo-
nosuna yatırıp gününü gün ediyor. 
Geri kalanını da yatırıma ayırıyor. Dö-
viz kuru düşük olduğu için YTL kaza-

nıp dolar ödemek sorun olmuyor. Fakat 
döviz fiyatlarındaki ani bir yükselme 
kârları bir anda sıfırlayabilir ve birçok 
firmayı iflas cehennemine gönderebilir. 
Örneğin, Mayıs ve Haziran ayında mey-
dana gelen kısa süreli iki mali dalga ile 
dolar bir anda yüzde 30

yükselince, borçlar da bir anda yüz-
de 30 yükselmiş oldu. Döviz fiyatla-
rı tekrar eski seviyesine inince dalga, 
mini krizler yaratarak geçti.

Döviz fiyatları yeniden yükselişe geç-
ti. Böyle devam ederse bu büyük so-
runlar yaratır. Çünkü

Koç da dahil, en büyük burjuvaların 
büyük döviz borçları bulunuyor.

 2) Sıcak para: Spekülatif amaçlı 
para akımı öylesine hızlandı ve miktarı 
öylesine şişti ki, halihazırda 65 milyar 
dolara vardı. Türkiye’de hazine bono 
faizleri reel olarak çok yüksek. Bunun 
dışında da kolay yoldan para kazanmak 
için bütün yollar açık. Bu spekülatif av 
sahasında aşırı biriken sermaye daha 
krizin ilk belirtilerinde yüksek kazançlı 
yeni bölgelere yelken açar. Bu da krizin 
birden derinleşmesine yol açar. Bazen 
tersi olur, başka yerde yüksek kazanç-
lar için ani sermaye krizi de mali bu-
nalımlara yol açar. Çıkan sermayenin 
dönüşü uzarsa mali kriz üretim sektö-
rüne de yansır. 1994 ve 2001 krizlerin-
de bu sonuçlar görüldü.

b) Buzdağının görünmeyen tarafı
1) Sözü edilen her iki kriz öğesi de 

(borçlar ve sıcak para) neden değil, so-
nuçtur. Krizi asıl güçlendiren neden; 
derinleşen yoksulluk, büyüyen işsiz-
liktir. Halkın alım gücü gün geçtikçe 
düşmektedir. Bununla birlikte bireysel 
borçlanma da büyük boyutlara ulaştı.

Türkiye emperyalist tekellerin de-
netimine girdi. Sanayide ve tarımda 
küçük ve orta işletmeler bir bir iflas 
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ediyor. Bu, üreticiler arasında mülk-
süzleşme ve işsizleşmeyle yoksullaşma 
düzeyi de büyüyor.

Emperyalist tekeller için ucuz işgü-
cü cennetine dönüştürülen Türkiye’de 
işçi sınıfının ezici çoğunluğu açlık sı-
nırının altında bir ücretle çalıştırılıyor. 
Bununla birlikte işsiz ve sefil milyon-
larca insan çoğalmaya devam ediyor.

Devletin bütçe gelirlerinin ana ka-
lemini (tek kalemi demek daha doğru 
olur) vergiler oluşturuyor. Bu vergile-
rin de büyük bölümü dolaylı vergiler-
den oluşuyor. Enflasyon düşüyor, fa-
kat bunun emekçi halk için rahatlatıcı 
bir sonucu olmuyor. Hayat pahalılığı, 
dolaylı vergiler maskesi ile, hem de çok 
daha ağır biçimde, halkın sırtına bindi-
rilmiş oluyor. Bu arada enflasyon oranı 
da beklenenin üstünde çıkıyor.

Mülksüzleşme, düşük ücret, işsizlik, 
artan vergiler altında bunalan halkın 
alım gücü, düştükçe düşüyor.

İç pazarı daraltmak; bir devlet poli-
tikası, yeni ekonominin temel düsturu-
dur. Emekçiler daha az gelir sahibi ola-
cak, böylece uluslararası sermaye ucuz 
işgücü için gelecek, dış pazarlara satıl-
mak için daha ucuza mamul ürün elde 
edilecek, ihracat artacak; halk daha 
az tüketeceği için hem enflasyon dü-
şecek hem tasarruflar artacak, ihracat 
ve tasarruftan gelen parayla yatırımlar 
yapılacak, böylece ekonomi sürekli bü-
yüyecek, refah artacak. Refahın arttığı 
kesin; ama bir avuç sermayedarın re-
fahı bu. Ezilen halkın sırtından ulus-
lararası tekellerin kasalarına kaynak 
aktarılıyor.

2) Sistemde aksayan birkaç yan var. 
İhraç edilen ürünlerin üretimi için, ih-
racattan daha çok ithalat yapılıyor. İh-
racat arttıkça ithalat daha da büyüyor. 
Halk ne denli soyulursa soyulsun dö-
viz açığını kapatmak için gerekli parayı 

karşılayamaz. O halde borçlanılacak. 
Kaçınılmaz sonuç, cari açığın büyüme-
si. Döviz fiyatları düşük, YTL değerli 
tutuluyor ki, ithalat ucuz olsun, sıcak 
para döviz getirip YTL’ye yatırsın. Döviz 
fiyatları yükseldiğinde devlet borçları 
artacak, ithalat pahalılanacak, kaçınıl-
maz olarak cari açık da artacak. Daha 
da önemlisi ithalat pahalanınca üreti-
len ürünler de pahalanacak, dış pazar-
larda rekabet olanağı azalacak, mallar 
elde kalacak, içerde zaten talep daral-
ması var. Sonuç; fazla üretim krizi.

YTL ucuzlar döviz pahalanırsa sıcak 
para YTL’den dövize dönecek. Sonuç; 
borsada kriz, mali bunalım.

 Bunlar olası krizin iç faktörleridir. 
Dışarıda her şey süt liman olsa da, 
burjuva ekonomik kriz çanları çalıyor.

Dış koşullardaki krizsel etkiler, ola-
sı krizin çok daha sert geçmesine ne-
den olabilir. Türkiye ekonomisi öylesi-
ne zayıf ve kırılgandır ki, Güney Afrika 
ve Brezilya’da 2006 Mayıs ve Haziran 
aylarındaki küçük çaplı mali dalgalan-
malar Türkiye’de kısa süreli fırtınaya 
neden olmuştu.

Bugün en önemli sorun; ABD ekono-
misinde resesyon (durgunluk) beklen-
tisidir. 2007’de durgunluk olacağına 
dair hemen herkes hemfikir. Tartışılan 
resesyonun sert mi, yumuşak mı ola-
cağıdır. ABD’de olası bir resesyon bü-
tün dünyayı etkiler. Zaten kriz zilleri 
çalan Türk ekonomisi, çok daha derin 
ve uzun süreli bir sarsıntıya girer.

Daha bugünden krizin belirtileri 
vardır. Döviz fiyatlarındaki yükselme 
buna delalettir. İşbirlikçi burjuvazinin 
güvenli bir emperyalist tekele sığınmak 
için sıklaşan ortak arayışları buna ka-
nıttır. Merkez Bankası Başkanı’nın dö-
vizle borçlanmayın uyarısı yeterince 
açıktır.
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Protestolu senet sayısındaki artış 
2001 krizinden öncesine göre daha 
yüksektir. 2001 krizinden önce 800 bin 
civarında olan protestolu senet sayısı 
şu sıralar 950 bine çıkmış bulunuyor. 
Tutar açısından ise; 2001 öncesi 1.114 
milyon YTL olan tutar, bugün 3 milyon 
YTL’nin üzerindedir.

Bu, piyasanın daraldığını, mal satı-
şının azaldığını, para döngüsünün za-
yıfladığını gösterir. Kriz engellenebilir 
mi? ABD’de beklentinin tersi bir geliş-
me olursa kriz engellenemez ama erte-
lenebilir. Burjuvazinin şu anki bütün 
çabası da bunun içindir.

Tablo kaynakları:
Tablo 1:   Türkiye Ekonomisi, Hüse-

yin Şahin
Tablo 2:   Para-politika ekonomik 

dergi 12-18 Kasım

Tablo 3:   Türkiye Ekonomisi, s.38
Tablo 4:   Milliyet, 5 Ekim ve Türkiye 

ekonomisi- biz derledik
Tablo 5:   Türkiye Ekonomisi Tablo 

6:   Türkiye Ekonomisi Tablo 7:   Radi-
kal, 3 Ekim

Tablo 8:   Türkiye Ekonomisi, biz 
derledik. Tablo 9:   Sabah, 16 Ekim

Tablo 10:  Sabah, 16 Ekim
Tablo 11:  Milliyet, 26 Kasım
Tablo 12:  Toplumsal Demokrasi, 

Kasım

Dipnot:
* Portföy Yatırımları: Bir ülkede ku-

rulu firmalarca çıkarılan hisse senedi 
ve tahvillerle hazine tarafından çıkarı-
larak uluslararası sermaye piyasasın-
da satışa sunulan devlet tahvillerine, 
bir başka deyişle özel ve resmi menkul 
kıymetlere yapılan yatırımdır.
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Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) adıyla 
bilinen emperyalist stratejinin biçim-
lenmesinde, yakın tarihli iki belge temel 
dayanak noktalarını oluşturmuştur. 
İlki, 1998’de Paul Wolfowitz, Richard 
Perle, Francis Fukuyama gibi isimlerce 
hazırlanarak ABD yönetimine sunulan 
“Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi”dir.(1) 
Bu belge, ABD’nin askeri gücüne ve üs-
tünlüğüne dayanarak dünya sistemine 
daha etkin müdahale etmesi, ordusu-
nu ve savaş teknolojisini aynı anda

birden fazla savaşı kazanmayı ola-
naklı kılacak şekilde yapılandırması, 
Ortadoğu topraklarında askeri varlığı-
nı genişletip kalıcılaştırması anlayışını 
ortaya atmaktadır. İkinci belge ise, 11

Eylül saldırısının ardından hazırla-
nan ve “uluslararası terör”, “kitle imha 
silahları tehdidi”, “haydut devletler” 
gibi kavramları yeniden tanımlayarak 
“önleyici savaş doktrini”ni geliştiren, 
2002 tarihli “ABD Ulusal Güvenlik 
Stratejisi” belgesidir.

BOP, Irak’ın işgalinin ardından, 
2003’te “Marakeş’ten Bangladeş’e” po-
litik-coğrafik söylemi eşliğinde günde-
me getirildi. Ortadoğu’nun odağında 
durduğu Müslüman ve Arap ağırlıklı 
bir bölgenin, başta politik rejimler gel-
mek üzere, toplumsal dokusunun de-
ğişikliğe uğratılması öngörülüyordu. 
Ve ABD’nin emperyalist stratejisinin 
başlıca yöntemleri önleyici savaş, as-
keri saldırı ve işgal, miadını doldurmuş 
olan BM gibi uluslararası kurumların 
sınırlayıcı normlarının bir yana atılma-
sı idi.

2004 Haziran’ında ABD’de düzenle-
nen G-8 toplantısına sunulan ve “Ge-
nişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
Girişimi” adını taşıyan emperyalist 
strateji belgesi ise, bazı değişiklikler 
yaparak BOP’un teorik formülasyonu-
nu ortaya koydu ve onun ikinci aşa-
ması ya da versiyonu oldu. Aynı ayın 
sonunda İstanbul’da gerçekleştirilen 
NATO toplantısında, ABD’nin öncelik-

BOP: 
YENİDEN SÖMÜRGELEŞTİRME 

VE DİRENİŞ
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li gündemi, teorik bir şekil almış olan 
BOP’un bazı askeri boyutlarının belir-
ginleştirilmesiydi.

BOP’la amaçlanan
Öncelikle, BOP’ta ifadesini bulan 

emperyalist stratejinin ve politikaların 
oluşumuna kaynaklık eden nesnelliğe 
göz gezdirmek gerekir:

Emperyalist küreselleşme dönemi ve 
uluslararası tekelci sermayenin dün-
yanın her yerinde serbestçe hareketi, 
tüm burjuva devletlerin ve ülke ekono-
milerinin emperyalist sistemin değişen 
koşullarına yeniden entegre edilmesini 
gerektirmektedir. Bu gereklilik, eski 
koşulların ürünü olan bağımlılık iliş-
kilerinin, siyasal ve ekonomik yapıla-
rın değişikliğe uğratılması, yeni tipte 
sömürgeleştirmenin sağlanması anla-
mını taşımaktadır. Bir başka deyişle, 
dünya çapında yaşanmakta olan sü-
reç, emperyalist mali oligarşinin girişti-
ği doğrudan ekonomik ilhak sürecidir. 
Ve mali oligarşinin çıkarları açısından, 
bunun önünde bulunan her türlü en-
gel ortadan kaldırılmalıdır.

Ortadoğu’nun ve Arap ülkelerinin 
mevcut politik rejimleri ve şekilleniş-
leri, halen büyük ölçüde Soğuk Sa-
vaş dönemine ait uluslararası dizginin 
damgasını taşımaktadır. Sovyetler Bir-
liği’nin ekseni karşısında, ABD, siyasal 
İslama ve despotik hanedanlara daya-
narak kendi eksenini kurmuştu ve bu 
statükoyu koruyordu. Dünyanın deği-
şen koşulları altında bu durum, em-
peryalist sisteme yeni tipte ekonomik 
ve siyasal entegrasyonun engeli haline 
gelmiştir. Buna göre, eskinin ürünü 
olan yapılar dönüştürülecek, boyun 
eğmeyenler devrilecektir. Aynı değişim, 
El Kaide gibi dün bizzat ABD tarafın-
dan Sovyetler Birliği’ne karşı örgütle-
nen ve kullanılan bazı radikal siyasal 

İslamcı güçlerin, bugün ABD’nin düş-
manı haline gelmiş olmaları gerçeğini 
de açıklamaktadır. 

Uluslararası tekelci sermayenin ye-
niden sömürgeleştirme ve ekonomik il-
hak hareketinin tipik bir örneği, işgal 
altındaki Irak’ta görülebilir. Dev Ame-
rikan petrol tekelleri, bu ülkenin petrol 
kaynaklarını ve nakliyatını doğrudan 
egemenlikleri altına almış durumda-
dırlar.

Özetlenen tüm bu nesnel zemin 
üzerinde ve keskinleşen emperyalist-
ler arası rekabet nedeniyle, emperya-
list devletler birbirlerinden farklı po-
litik-stratejik pozisyon almaktadırlar. 
ABD emperyalizminin ideologlarından 
Zbigniev Brzezinski, “Amerika için ana 
jeopolitik ödül Avrasya’dır” ve “Şimdi 
Avrasyalı olmayan bir güç Avrasya’da 
öncüdür ve Amerika’nın küresel önce-
liği doğrudan doğruya Avrasya kıtasın-
daki hakimiyetini ne kadar süreyle ve 
nasıl bir etkiyle sürdüreceğine bağlı-
dır”(2) dedikten sonra, onun pozisyon 
alışının mantığını şöyle ifade etmekte-
dir: “Avrasya için kapsamlı ve bütün-
leşmiş jeostrateji aynı zamanda, Ame-
rika’nın etkin gücünün sınırlarının ve 
onun çapının zaman içindeki kaçılmaz 
aşınmasının tanınması temeline da-
yanmalıdır.” “En acil görev, hiçbir dev-
let ya da devletler birleşiminin ABD’yi 
Avrasya’dan atma, ya da hatta onun be-
lirleyici hakemlik rolünü önemli ölçüde 
azaltma kapasitesini elde etmemesini 
sağlamaktır.”(3) Kısacası, “kaçınılmaz 
aşınma”nın önlenmesine yönelik bir 
pozisyon alıştır bu.

ABD’nin BOP’la amaçladığı, Ortado-
ğu’nun, yani Avrasya’nın kalbinin ye-
niden sömürgeleştirilmesidir. O bunu 
yaparken, bu stratejik bölge üzerindeki 
hâkimiyetini ayakta tutmayı hedefle-
mektedir. Başlıca dayanakları askeri 
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üstünlüğü, giriştiği işgaller ve kurduğu 
üsler olmaktadır. Bölgedeki hâkimiye-
tini korumasında, petrol ve diğer ener-
ji kaynakları ile bunların nakil hatları 
üzerindeki kontrolü elinde tutması; da-
hası, diğer emperyalist devletlerin ken-
di egemenliklerini kurmalarının engel-
lenmesi temel öneme sahiptir. ABD’nin 
Afganistan’ı işgali belki her şeyden 
önce, rakip emperyalistler karşısında 
bir güç ve rakipsizlik gösterisi

idi. Ve böylece, Kırgızistan ve Öz-
bekistan gibi Orta Asya ülkelerinde, 
Rusya ve Çin karşında askeri üsler de 
edinmiştir. En önemlisi ise, BOP, Müs-
lüman halkların emperyalizme köleleş-
tirilmesi anlamına gelmektedir.

BOP’un kapsamı
BOP, tüm Arap ülkelerini ve bunla-

rın yanında Afganistan, Pakistan, İran, 
Türkiye ve İsrail’i kapsayan bir alanda 
uygulamaya konulmuş bir stratejidir. 
Genel bir tanımlama yapılacak olursa, 
Arap ve İslam ülkelerinin toplumsal 
dokusunun değişime uğratılması; yani 
politik, ideolojik, ekonomik, sosyal ve 
kültürel olarak dönüştürülerek yeni-
den sömürgeleştirilmelerini içermekte-
dir.

İran ve Suriye rejimleri (dün Irak da 
öyleydi) söz konusu dönüştürme dahi-
linde öncelikli ve aynı zamanda aske-
ri yoldan devrilmesi öngörülen hedef-
lerdir. Fakat Suudi Arabistan, Mısır, 
Ürdün, Kuveyt, Bahreyn gibi işbirlikçi 
devletler de bu yeniden şekillendirme-
nin kapsamındadır. BOP’a göre, ister 
İslami bir hanedanın isterse modernist 
askeri bir kastın egemenliğine dayan-
sın ve üstelik işbirlikçi olsalar dahi, 
bürokratik-kapalı rejimler değişim ge-
çirmek durumundadırlar. Dünya Tica-
ret Örgütü normları, uluslararası tah-
kim, kadın işgücünün kullanılması, 

merkez bankalarının özerkliği gibi em-
peryalizmin yeni kurallarına ve ulusla-
rarası dev tekellerin sınırsız sömürü ve 
dolaysız hükmetme koşullarına adapte

edilmeleri gerekliliği, bu ülkelerdeki 
dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Daha-
sı, bunlar, halkları nezdinde toplumsal 
çürümüşlük ve tecrit olmuşluk du-
rumlarıyla, fakat aynı zamanda, birço-
ğu sahip oldukları İslami devlet yapı-
sıyla, Amerikan emperyalizmine karşı 
direnen radikal siyasal islamcı güçle-
rin gelişimine zemin yaratmaktadırlar. 
BOP açısından, mevcut devlet yapıları-
nın ve geleneksel İslami dokunun çö-
zülmesi şarttır. Suudi Arabistan, Mısır, 
Kuveyt ve Bahreyn’de ABD’nin politik 
müdahaleleri altında gerçekleştirilen 
seçimleri de buna bağlamak gerekir. 
Hamas ve Hizbullah gibi siyasal İslam-
cı örgütler, yalnızca ABD-İsrail saldır-
ganlığında önde gelen direniş güçleri 
değil, aynı zamanda ideolojik odaklar 
ve toplumsal hayatı İslami normlara 
göre örgütlemeyi esas alan anlayışlar 
olduklarından dolayı da yok edilmesi 
veya tasfiyesi zorunlu düşmanlardır 
ABD için. İsrail ise, ordusu ve nükle-
er silahlarıyla, BOP’un vurucu askeri 
gücü konumundadır.

“Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika Girişimi” belgesi, belirtilen ül-
kelerde gerçekleştirilecek dönüşümün 
alanlarını ve yöntemlerini ortaya koy-
maktadır. Bu kapsamda vurgulanan-
ların en önemlileri, kendi dillerinden 
söyleyecek olursak, “serbest seçimle-
rin düzenlenmesi ve parlamenterlerin 
eğitimi, kadınların eğitimi ve hakları, 
bağımsız medya ve sivil toplum örgüt-
lerinin geliştirilmesi, eğitim reformu, 
okuma-yazma kampanyaları, mikrofi-
nans, serbest ticaret bölgeleri, Büyük 
Ortadoğu Para Fonu ve Büyük Ortado-
ğu Kalkınma Bankası kurulması, bilim 
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insanlarının ve üniversitelerin destek-
lenmesi, kültür kurumlarının teşvik 
edilmesi, devlet bürokrasisinin reforma 
tabi tutulması” gibi konulardır.(4) Bu, 
ABD emperyalizminin “ulus inşa etme” 
ve “ılımlı İslam modeline geçme” prog-
ramıdır: Devlet aygıtının, dinin, hayat 
tarzının, kültürün, ekonominin ABD ve 
uluslararası tekelci sermayenin çıkar-
larını içselleştirecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi.

Seçimlere dayanan burjuva par-
lamenter biçimlerin uygulanması ve 
devlet bürokrasisinin yeniden yapılan-
dırılması planları, bütünüyle mali oli-
garşinin serbest hareketi önündeki en-
gellerin kaldırılması amacına bağlıdır. 
Serbest ticaret bölgeleri ile para fonu 
ve kalkınma bankası gibi kurumlar da 
açık ki, uluslararası tekellerin giriştiği 
ekonomik ilhak sürecinin araçları ola-
rak tasarlanmıştır. Kadınların eğitimi-
ne ya da haklarına gösterilen ilgi, kadın 
işgücünün kapitalist sömürü çarkına 
çekilmesi ihtiyacından ileri gelmekte-
dir. Kaderleri emperyalist sermayesi-
nin ellerinde olan burjuva medya ve 
kitle örgütleri, üniversiteler ve kültür 
kurumları, mali oligarşinin yerel uzan-
tıları rolünü oynayacak ve onun çıkar-
larını toplumsal hayatın her hücresine 
içselleştirme görevini yerine getirecek-
lerdir.

BOP’un ABD bakımından ideolojik 
düzlemi, “medeniyetler çatışması” ve 
“islamo-faşist” gibi kavramlaştırmaları 
içeren evangelist dini anlayış ve ırkçılı-
ğın harmanlanmasına dayanan bir ide-
olojik motif üzerine inşa edilmektedir. 
Kendini “ilahi misyon”un uygulayıcısı 
sayan Bush, “Amerikan değerleri her 
kişi için her toplumda doğru ve gerçek-
tir”(5) demektedir. Bunun Müslüman 
haklara yansıtılan tarafı ise, İslam’ın 
yeniden yorumlanmasıyla iç içe geçiri-

len bir “medeniyetler buluşması” söyle-
mi olmaktadır.

BOP için karakteristik bir gerçeği, 
ABD Dışişleri Bakanı C. Rice, Lüb-
nan’da yaptığı bir konuşmada dile ge-
tirmiştir. O, küstahça bir edayla, bölge-
nin haritasında değişiklikler olacağını 
söylemiştir. Pentagon menşeili olduğu 
iddia edilen ünlü “Yeni Ortadoğu Ha-
ritası”nın gündeme gelişi de, bir boyun 
eğdirme tehdidi olması ve emperyalist 
çıkarlar gerekli kıldığında yapılacak 
olası sınır değişikliklerini göstermesi 
açısından dikkate değerdir.

İçinden geçmekte olduğumuz dönem; 
Ortadoğu’da ve bütün bir Müslüman 
ülkeler coğrafyasında büyük değişim-
lerin gerçekleşmekte olduğu bir dö-
nemdir. Fakat bu değişimin yönünü ve 
muhtevasını, Amerikan emperyalizmi-
nin planları ve emperyalistler arası re-
kabetin sonuçlarıyla birlikte, ama bun-
lardan daha çok, halkların direnişi ve 
mücadelesi belirleyecektir. Geride ka-
lan sürecin gelişmeleri ve olguları da bu 
varsayımı fazlasıyla doğrulamaktadır.

Siyasal yenilgi
 2004’teki G-8 toplantısına sunulan 

“Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka Girişimi” belgesine kadar olan dö-
nemi, BOP’un birinci aşaması olarak 
değerlendirmek yerinde olur. Bu ilk 
dönemde, bir taraftan Afganistan’da 
ve Irak’ta direnişin bastırılamaması ve 
daha da boyutlanması, diğer taraftan 
Almanya, Fransa, Rusya ve Çin gibi em-
peryalist devletlerin Ortadoğu’da ABD 
hegemonyası altında bir siyasi-askeri 
koalisyona dahil olmamaları ve ABD 
ile aralarındaki çelişkilerin keskinleş-
mesi, BOP’un tıkanmasına neden oldu. 
“Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka Girişimi”nin gündeme getirilmesi; 
bu tıkanma karşısında,
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ABD’nin manevra yapmak zorunda 
kalmasının ürünü idi. Bu emperyalist 
stratejide, BOP’un amaçları ve ana çiz-
gileri aynı kalmasına karşın, rakip em-
peryalist ülkelerle ortaklık kurmanın 
ve uluslararası burjuva yasallığın daha 
fazla dikkate alınması; ABD’nin aske-
ri gücünün baskın rolünün, dönüşüm 
için Müslüman ülkelerin (burjuva-ge-
rici) ‘iç dinamiklerinin’ harekete geçi-
rilmesine vurgu yapan bir yaklaşım ile 
dengelenmesi biçiminde değişiklikler 
yer aldı. Fakat, gerek Mısır ve Suudi 
Arabistan’ın işbirlikçi rejimlerinin daha 
baştan karşı çıkışları, gerekse rakip 
emperyalistlerin ABD politikaları doğ-
rultusunda bir ortaklığa yanaşmama-
ları, BOP’un bu ikinci aşamasının da, 
ABD’nin karşı karşıya kaldığı açmazla-
rı gidermesini önleyen etmenler oldu. 
Dahası BOP, Irak ve Afganistan’daki 
direnişler ile Ortadoğu halkları ve dün-
ya çapında ezilenlerin mücadelelerinin 
önlenemez yükselişine çarpmaya de-
vam etti.

Irak’ta, Mart 2003’ten bu yana, iş-
galden kaynaklanan nedenlerle 650 
binden fazla Iraklı insanın öldüğü iddia 
ediliyor. ABD’nin askeri kayıpları ise, 3 
bin ölü ve 20 bin yaralı düzeyine ulaş-
tı. Direnişin gücü ve çapı gün geçtikçe 
büyüyor; Irak’ın batısında, Ramadi gibi

kentlerde tümüyle hakimiyet kura-
cak bir noktaya varıyor. Saddam Hü-
seyin’in yakalanması ve asılması da, 
Zerkavi’nin öldürülmesi de direnişin 
gelişme ivmesini düşüremedi. Sadr’a 
bağlı Şii güçleri ile işgalci emperyalist-
ler arasında yeniden silahlı çatışma-
lar yaşandı. Sadr milisleri Amara’nın 
kontrolünü ele geçirdiler. Sadr yanlısı 
milletvekilleri ayrılmış oldukları hükü-
mete tekrar girseler de, Mehdi Ordusu 
ABD’nin tasfiye etmeyi hedeflediği güç-
lerden biri durumunda. Şiiler arasında 

da politik bir yarılma meydana geliyor; 
silahlı direnişte yer almayan Şiilerin gi-
derek büyüyen bir bölümü de, emper-
yalist işgalin artık son bulmasını dil-
lendirmeye başladı.

2004’te, İstanbul’da düzenlenen 
NATO toplantısından ABD’nin çıkara-
bildiği tek karar, “Irak güvenlik güçle-
rinin, NATO üyesi ülkeler tarafından 
Irak toprakları dışında eğitilmesi” idi. 
Ardından, İspanya ve İtalya da, her iki 
ülke halklarının emperyalist işgal or-
taklığına artan tepkisinin hükümetle-
rin değişimine yol açmasıyla birlikte, 
Irak’tan askerlerini çektiler.

ABD, bir yandan, Şiiler için kutsal 
olan Askeriye Türbesi’nin bombalan-
masından başlayarak, provokasyon-
larla Şiiler ve Sunniler arasında mez-
hep çatışmalarını kışkırtmaya, böylece 
direnişin zayıflamasına ve yönetilebilir 
bir durumun ortaya çıkmasına uğra-
şıyor. Saddam’ın idam ediliş biçimi de 
mezhep savaşı kışkırtmalarına kan ta-
şıyor. Öte yandan, Irak’ın Şiiler, Sun-
niler ve Kürtler arasında üçe bölünme 
olasılığının tartışılmaya başlaması, 
ABD’nin emperyalist planını çıkışsızlı-
ğa doğru sürüklenmesinden doğuyor. 
İşgalci Amerikan güçleri, Irak’ın bütü-
nünde tutunamadıkları durumda, hiç 
değilse Güney Kürdistan’da üslenmeyi 
hesaplıyorlar.

Irak işgalinin, dünya halkları nez-
dinde çoktandır hiçbir meşruiyeti kal-
mamış durumda. Ve silahlı direniş, 
her geçen gün daha çok sempati toplar 
hale geliyor. Yüz binler ABD’nin nere-
deyse bütün kentlerinde, Irak işgalinin 
sürdürülmesine karşı gösteriler düzen-
liyor ve ABD askerlerinin geri çekilme-
sini istiyorlar.

 2006 sonbaharına gelindiğinde, İn-
giltere Genelkurmay Başkanı’nın İn-
giliz ordusunun Irak’tan çekilebilece-
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ğinden bahsetmesinin ardından, ABD 
hükümetinden çeşitli yetkililer de, Irak 
politikasının başarısızlığa uğradığını 
itiraf etmeye başlamışlardı. Irak sava-
şının ve BOP’un mimarlarından Ric-
hard Perle’nin ağzından “Irak’taki şid-
detin boyutu, gerçekten korku verici. 
Kötülüğün bu boyuta ulaşacağını tah-
min edemedim… Zamanında geleceği, 
bugün bulunduğumuz noktayı görebil-
seydim ve bana o zaman ‘Irak’a girmeli 
miyiz’ diye sorsalardı,

‘Hayır, Saddam Hüseyin’in yönelttiği 
tehdide karşı başka stratejiler düşü-
nelim’ derdim”(6) sözleri dökülüyordu. 
ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Ri-
chard Haas ise şunları söylüyordu: “ 
‘Kazanılabilir’ kelimesinin bir anlamı 
varsa, Irak’taki durum kazanılabilir 
değil. O yüzden şimdi yapmamız gere-
ken, kayıpları ve bedelleri azaltmanın 
bir yolunu bulmak, bölgedeki

diğer cephelerde ilerlemeye çalışmak 
ve Irak’taki çöküşü sınırlamaya gayret 
etmek.”(7) Son olarak, James Baker ve 
Lee Hamilton başkanlığındaki Irak Ça-
lışma Grubu raporunda da, ABD işgali 
için “çöküş” ve “felaket” gibi kavramlar 
kullanıldı.

ABD, Irak’ta yönetemiyor. Kasım 
ayında düzenlenen ABD Temsilciler 
Meclisi ve Senato seçimlerinin sonucu 
ile Savaş Bakanı Donald Rumsfeld’in 
istifası, ABD-İngiltere emperyalist ko-
alisyonunun işgal politikasının dikiş 
tutmadığının kesin bir ilanı oldu.

ABD ve NATO işgali altındaki Afga-
nistan’da, Karzai hükümeti halen Ka-
bil dışına çıkamıyor. Afganistan’ın gü-
neyi büyük oranda Taliban güçlerinin 
egemenliği altında. İşgal ordusunun 
hakimiyet alanı ise giderek daralıyor. 
Kabil’in de düşebileceğinin korkusunu 
duyan Karzai, Taliban lideri Molla Ömer 
ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. 

Büyük askeri kuvvetlere dayanarak 
bir üstünlük kurma arayışındaki ABD, 
NATO askerlerini Kabil dışında da sa-
vaşmaya yöneltti. NATO, Ağustos’tan 
itibaren güneyde ve Ekim’den beri de 
doğuda, Pakistan sınırında savaşıyor. 
Fakat, böylece Afganistan’ın bütünün-
de savaşa sürülmüş olan işgalci asker-
ler, sadece İngiltere, Kanada ve Hollan-
da birliklerinden oluşuyor. NATO’nun 
son olarak gerçekleştirdiği Letonya-Ri-
ga toplantısında da, NATO üyesi diğer 
ülkeler, ABD’nin ek askeri güç talebi-
ni karşılamaya uzak durdular. Pakis-
tan topraklarında da Taliban’a yönelik 
doğrudan askeri saldırılar gerçekleştir-
meye başlayan ABD’nin, bundan önce 
Pervez Müşerref rejimini “Pakistan’ı 
bombalayarak taş devrine döndürmek” 
ile tehdit etmiş olduğu dünya basınına 
yansımıştı. ABD Afganistan’da da yö-
netemiyor ve tam bir bataklığa sapla-
nıyor.

Lübnan’a yönelik İsrail saldırısı, bu 
ülkedeki en önemli direniş gücü olan 
Hizbullah’ı ezme ve Lübnan’ı ABD 
vesayeti altına alma hamlesi olduğu 
gibi, İran’a karşı tırmandırılacak sal-
dırganlığın da ilk denemesiydi. Lüb-
nan direnişinin İsrail’i yenilgiye uğrat-
ması, ABD ve İsrail’in planını bozdu. 
Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün gibi 
işbirlikçi devletlerin Hizbullah’a kar-
şı İsrail yanlısı tutum almaları, Arap 
halklarının öfkesinin artmasına ve iş-
birlikçi rejimlerin tecrit olmuşlukları-
nın derinleşmesine yol açtı. Büyüyen 
politik gücünün hükümete yansıması-
nı isteyen Hizbullah, bir ulusal birlik 
hükümeti kurma çağrısı yaparak ve 
onu destekleyen 6 bakanın hükümet-
ten istifa etmesiyle, Lübnan’ın mevcut 
yasal-siyasi yapısını değiştirmeye yö-
neldi. Gerçekleşmesinden iki ay son-
ra Suriye’nin Lübnan’daki askerlerini 
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çekmek zorunda kalmasına neden olan 
Şubat 2005’teki Refik Hariri suikastı-
na benzer bir provokasyon, bu kez Sa-
vunma Bakanı Pierre Cemayel’in su-
ikast sonucu öldürülmesiyle sahneye 
konuluyor. Böylece, politik inisiyatifi 
ele almış olan Hizbullah ile İran ve Su-
riye, Lübnan’da ve uluslararası alan-
da hedefe oturtulmak isteniyor. Sun-
ni, Hristiyan ve Dürzi egemenlerinin 
işbirlikçi güçlerinden oluşan 14 Mart 
Hareketi, politik tabanı büyük ölçüde 
daralmış ve yüzbinlerin göstericileriyle 
sarsılan bir hükümeti ayakta tutmak 
için iç savaş kışkırtıcılığına girişiyor. 
Fakat ABD-İsrail saldırganlığının ve 
“BM Barış Gücü” işgalinin kıskacın-
daki Lübnan’da, halkın büyüyen di-
renişinin önü alınamıyor. Beyrut, ta-
rihinde hiç görmediği, Lübnan’ın tüm 
inanç, mezhep ve halklarından 2.5 
milyonluk dev bir kitlenin gösterisiyle 
sarsılıyor.

Gazze’de bir İsrail askerinin kaçırıl-
masından sonra, Filistin halkına yöne-
len ağır İsrail saldırısı, savaşı yeniden 
kitlesel katliamlar düzeyine vardır-
mıştı. Evimiz İsrail Partisi’nin hükü-
mete dahil olmasıyla da, siyonist sal-
dırganlığın tırmandırılacağının işareti 
verilmişti. İsrail’in Beyt Hanun’da ger-
çekleştirdiği kitle katliamının BM’de 
kınanmasını veto eden ABD, siyonist 
terörün arkasında durduğunu ilan edi-
yordu bir kez daha. Hamas’ın seçim 
zaferinden ve hükümet olmasından bu 
yana, uygulanan katı ablukaya rağmen 
Filistin halkının direniş iradesi kırıla-
madı. Abluka altında tüm ekonomik ve 
mali kaynaklardan yoksun kalmanın 
bir iç politik krizi tetiklemesi, Gazze 
Şeridi’ndeki geçici ateşkes ve Hamas’ın 
politik hegemonyasının zayıflamasına 
yol açacak yeni bir hükümet kurma 
girişimleri, Filistin’de direnişçi güç-

ler ile El Fetih liderliğinde somutlaşan 
“ABD barışı”na eklemlenenler arasında 
büyük bir yarılmayı hazırlıyor. Fakat 
Filistin halkının köleleştirilmesine da-
yanan “ABD barışı” yürümüyor, 3. İn-
tifada mayalanıyor.

Nükleer enerji programını engelle-
mek için İran üzerinde uluslararası 
baskı kurmaya çalışan ve savaş tehdit-
leri yağdıran ABD emperyalizmi, Irak’ta 
yüz yüze kaldığı açmazlar nedeniyle, 
İran’a karşı olası bir askeri saldırıyı 
şimdilik ertelemiş görünüyor. Fakat 
bunun yanında,

Azeri, Beluci ve Kürt ulusal hareket-
lerini yedekleyerek molla rejimini de-
virme hesapları yapıyor. Nükleer enerji 
programına devem eden İran ise, füze 
denemeleri ve askeri tatbikatlarla ha-
zırlık içinde olduğunu gösteriyor. İran, 
Rusya ve Çin’le imzalamış olduğu petrol 
ve enerji anlaşmaları sayesinde, emper-
yalistler arası çelişkilerin keskinleşme-
sinden doğan uluslararası bir manevra 
imkanı elde ediyor. Rusya, Çin, Fran-
sa ve Almanya, İran’a Amerikan askeri 
müdahalesine karşı bir konumu alıyor-
lar. Sadr güçleri, hükümette bulunan 
Şii örgütlenmeleri ve Bedir Tugayları 
ile ilişkileri üzerinden, İran, Irak’ta po-
litik inisiyatif kazanıyor. Ve Irak’ın yanı 
sıra, Lübnan’da Hizbullah ve Filistin’de 
Hamas ile politik teması, İran’ın ABD 
saldırganlığı karşısındaki pozisyonunu 
güçlendiriyor.

Faşist Bush hükümeti tarafından 
“şer ekseni”nin diğer bir devleti olarak 
anılan Suriye, Hariri suikastının so-
ruşturulması aracılığıyla politik ve dip-
lomatik baskı altında tutuluyor. Fakat 
İran’la birlikte Irak’ta politik inisiyatif 
olma girişiminde bulunan ve Lübnan 
üzerinde yeniden etkinliğini arttıran 
Suriye de, ABD şantajlarına boyun eğ-
miyor.
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Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün gibi 
işbirlikçi rejimlere sahip Arap ülkele-
rinde, halkların ABD emperyalizmine 
ve işbirlikçilerine karşı nefreti ve mü-
cadelesi büyüyor. Suudi Arabistan, El 
Kaide eylemleriyle sarsılıyor. Filistin 
seçimlerinde Hamas’ın ve Mısır seçim-
lerinde Müslüman Kardeşler’in artan 
politik güçleri, BOP’un kaçınılmaz bir 
çelişkisini belirginleştiriyor: ABD, Müs-
lüman-Arap ülkelerin emperyalizme 
yeni tipte ekonomik ve siyasal enteg-
rasyonunu sağlama amacına bağlanan 
seçimler istiyor, fakat seçimler, isten-
meyen radikal siyasal İslamcı güçlerin 
yer yer etkinliklerini arttırmalarına yol 
açıyor.

Özetle ortaya konulan tablo şuna 
işaret ediyor:

ABD, Irak’tan başlayarak bir siya-
sal yenilgiye uğramıştır. Emperyalist 
savaş suçlularının ağızlarından dökü-
len itiraflar, savaş iradelerinde ve ka-
rarlılıklarında bocalama belirtileri an-
lamına gelmektedir. Böylece siyasal 
yenilgi, ABD’nin Ortadoğu’da askeri 
yenilgisinin de koşullarını hazırlamak-
tadır. Halkların direnişine çarpan BOP; 
amaçlanan rotada ilerleyememiş ve bir 
çöküş sürecine girmiştir. Son ABD se-
çimleri de, işte bu yenilginin tescil edil-
mesine sahne olmuştur.

 
ABD seçimleri ve “Yeni Ortadoğu”
Seçimlerde Cumhuriyetçi Par-

ti’nin önemli oranda oy kaybetmesini, 
ABD’nin saldırgan dış politikasına ve 
Irak işgaline karşı halktaki tepkinin 
artmasıyla, Amerikan askerlerinin iş-
gal edilen ülkelerden geri çekilmesi 
talebinin büyümesiyle açıklamak ge-
rekir. Ayrıca, emekçilerin yaşam ko-
şullarındaki artan kötüleşme ve sosyal 
hakların tırpanlanması da, faşist Bush 
çetesinin seçim hüsranına uğramasın-

da etkili olmuştur. Seçimlerden hemen 
birkaç ay önce de, ABD’de yüzün üze-
rinde kentte emperyalist işgal karşıtı 
içeriğe sahip kitlesel protesto gösteri-
leri düzenlenmişti. Ve seçim sonuçları, 
Irak işgalinin ve ABD’nin karşı karşıya 
kaldığı siyasal yenilgi halinin, halkta 
derinleşmekte olan bir bölünme yarat-
tığına işaret etti. Fakat daha etkin ile-
rici bir politik kuvvetin belirginleşeme-
mesi, gerçekte emperyalist stratejinin 
bir başka savunucusu olan Demokrat 
Parti’nin oylarının artmasını getirdi.

Aldığı siyasal yenilgi ve seçimin or-
taya çıkardığı yeni iç-politik dengeler, 
ABD’nin Irak’ta ve Ortadoğu’da arta-
cağı adımları yeniden belirlemesini zo-
runlu kılıyor. Nitekim, yürütülen tar-
tışmalar ya da Irak Çalışma Grubu’nun 
raporu, bu yeniden belirleme sürecinin 
unsurlarıdır.

Richard Haas, yukarıda sözü edilen 
röportajda söyle diyor: “Tehlike, bir Irak 
Sendromunun hasıl olması… Tehlike, 
ABD’nin artık başka yerlere müdaha-
le edemeyecek kadar yorulması; sütten 
ağzı yanıp yoğurdu üfleyerek yemesi… 
Dünyanın ABD’ye ihtiyaç duyduğuna 
şüphe yok. Aktif olmaya devam etmeli-
yiz, sadece başkaları için değil, kendi-
miz için de. Küreselleşme çağında ken-
di içimize dönemeyiz. Yoksa dünyada 
kötü şeyler yaşanır” Faşist Bush çete-
siyle ve “neo-conlar” ile yolunu ayırdı-
ğını belirten Francis Fukuyama ise,

“ABD’nin Vietnam’dan sonrakine 
benzer bir diğer geri çekilme sürecin-
den geçmesi çok kötü olacaktır. ABD, 
dünya siyasetinde büyük tutkulardan 
vazgeçemeyecek kadar büyük, zengin 
ve etkili olmaya devam etmektedir”(8) 
diye buyuruyor. Fukuyama, “Ulusla-
rarası işbirliğine, yeni uluslararası ku-
rumlar şekillendirmeye, ulus inşasına 
ağırlık vermeyi” öğütlerken, ABD aske-
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ri gücü için, “Süratle ve kesin biçimde 
konuşlandırılabilir olmalıdır; kullanı-
mı, bazı durumlarda ulusal egemenlik-
lerin ihlal edilmesini gerektirecektir ve 
bazı durumlarda da önceden müdaha-
leyi gerektirebilecektir”(9) tanımlama-
sını yapıyor.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar ar-
sındaki fark, BOP’ta ifadesini bulan 
emperyalist amaçlara ve stratejinin ana 
çizgilerine dair değil, yönteme ilişkin-
dir. ABD, mutlak bir yenilgi anlamına 
gelecek şekilde Irak’tan çekilmekten 
kesinlikle kaçınacaktır. Dahası, onun 
Ortadoğu’daki stratejik çıkarları, askeri 
güçlerini ne pahasına olursa olsun böl-
gede tutmasını zorunlu kılmaktadır. Ve 
emperyalist işgalcilerin geri çekilmeleri-
nin, ancak savaşarak ve onları kovarak 
gerçekleştirilebildiği tarihin bütün ör-
neklerinden bilinmektedir. ABD, Irak ve 
Afganistan’daki işgalleri, Ortadoğu’da 
stratejik müdahale girişimlerini sürdür-
mek için her yolu deneyecektir.

Bugün, Büyük Ortadoğu Projesi; 
yeni bir aşamaya, “Yeni Ortadoğu” söy-
leminde yansıtılan üçüncü aşamaya 
geçmiştir. ABD emperyalizmi siyasal 
yenilgi halinden çıkmak ve açmazları-
nı çözerek bölgeye ilişkin emperyalist 
stratejisini ilerletmek için politik-taktik 
mevzilenmesinde değişiklikler yapa-
caktır. Fukuyama ya da Haas gibi em-
peryalist ideologların sözlerinde veya 
Irak Çalışma Grubu’nun raporunda bu 
zorunlu değişikliklerin izi sürülebilir. 
Tüm bunlar, Nikaragua devrimine kar-
şı yürütülen kontrgerilla savaşının yö-
neticiliğini yapmış ve yeni savunma ba-
kanı olan Robert Gates eliyle, ABD’nin 
askeri stratejisine de uyarlanacaktır.

 ABD’nin Irak politikasında ve 
BOP’un yeni aşamasında gündeme 
gelecek olası manevralar şöyle görün-
mektedir:

Almanya, Fransa ve Rusya başta ol-
mak üzere, emperyalist ülkelerle uz-
laşma ve işbirliği arayışı gelişecek; bu 
işbirliği, petrol ve enerji kaynakları 
üzerindeki egemenliğin paylaşılmasını 
kapsayacaktır. NATO, Riga toplantısın-
da kabul edilen ve “dünyanın tüm kö-
şelerine, uzun süreler için olağanüstü 
kuvvetler gönderilmesi” hedefini, “te-
rörizm” ve “istikrarsız ülkeler” şeklinde 
kavramlaştıran tehdit algılamalarını ve 
“Acil Müdahale Gücü”nün işlevlendiril-
mesini içeren “Kapsamlı Siyasal Yöner-
ge”de yansıtıldığı gibi

etkinleştirilecektir. İran ve Suriye ile 
görüşmeler ve geçici anlaşmalar yoluy-
la Irak’ta direnişin zayıf düşürülmesi 
ve işbirlikçi hükümetin tabanının ge-
nişletilmesi hedeflenecektir. Nitekim, 
James Baker’ın İran ve Suriye rejimle-
rinin temsilcileriyle bu yönlü görüşme-
ler yaptığı bilinmektedir. Irak için bir 
uluslararası konferans toplanması da 
imkan dahilindedir. İran ve Suriye’ye 
karşı olası askeri saldırı planları ertele-
necek, ama bu rejimler ayakta kaldığı 
müddetçe gündemden çıkmayacaktır. 
Özellikle nükleer silah rezervine sahip 
olacak İran’daki molla rejiminin devril-
mesi, ABD’nin temel bir hedefi olmaya 
devam edecektir. Irak’ta işbirlikçi hü-
kümetin ve ordunun gücünün geliş-
mesine paralel olarak, Amerikan işgal 
kuvvetlerinin bir bölümünün geri çe-
kilmesi gerçekleşse dahi, ABD, Irak’ta-
ki askeri üslenmesinden vazgeçmeye-
cektir. Irak Çalışma Grubu raporunun 
sunduğu plan, geri çekilme görünü-
müne karşın, en az 40 bin askerden 
oluşan bir kuvveti, muharebe amaçlı 
olmasa da

Irak ordusuna destek amaçlı işlev-
lendirmeyi ve inşa edilmekte olan yeni 
ve büyük askeri üslerde konumlan-
dırmayı öngörmektedir. Dahası, kısa 
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vadede işgalci ordunun 50 bin asker-
le takviye edilmesi tartışılmaktadır. 
Irak’ın politik yapısının ise, Şii, Sünni 
ve Kürt bölgelerine göre yapılanan gev-
şek bir 3’lü federasyon olarak şekillen-
dirilmesi tasarlanmaktadır. Afganis-
tan’da daha büyük askeri kuvvetlerle 
işgal boyutlandırılacaktır. ABD, Filistin 
halkının iradesini kırmaya ve onu kö-
leci bir “ABD barışı”na razı ederek ma-
saya oturtmaya zorlayarak, bunun için 
Siyonist İsrail terörünü desteklemeyi 
sürdürecektir. Lübnan’da emperyalist 
işgal kuvvetlerine ve iç savaş kışkırt-
malarına dayanarak Hizbullah’ı etki-
sizleştirme denemeleri yapacaktır.

BOP’un bu üçüncü aşamasının, yani 
“Yeni Ortadoğu” planının önceki aşa-
madan başlıca farkı, diğer emperyalist 
devletlerle işbirliği arayışına, Irak ve 
Afganistan’da “ulus inşası”na, Ortado-
ğu ülkelerinde değişim için burjuva iç 
dinamiklerin dolaysız teşvikine somut 
biçimlerde girişilecek olmasıdır.

Emperyalizmin Müslüman-Arap 
coğrafyasını yeniden sömürgeleştirme 
programı ve stratejisi çıkmaz sokakta-
dır. BOP çökmüştür. Onun yeni bas-
kısı da, akıbetini değiştiremeyecektir. 
Fakat BOP’a ruhunu veren yeniden 
sömürgeleştirme programı emperyalist 
sistemin nesnelliğinden kaynaklandığı 
için, bu program -BOP’la veya başka 
bir stratejiyle- her durumda yürürlük-
te olmaya devam edecektir. Yakın gele-
ceğin siyasi gelişim eğrisinin ise Irak, 
Lübnan, Filistin ve Afganistan direniş-
lerinin ABD’yi zorlamayı sürdürmesi, 
İran ve Suriye’nin şantaj ve tehditlere 
boyun eğmemesi, işbirlikçi Arap re-
jimlerinin daha da sarsılması, ABD’de 
ve dünyada emperyalist işgallere kar-
şı mücadelenin ve enternasyonal kitle 
hareketinin büyümesi yönünde olması 
son derece muhtemeldir.

BOP ve Türkiye
BOP, “modern İslam ülkesi” ola-

rak tarif ettiği Türkiye’ye, Ortadoğu’da 
“model ülke” rolü biçmektedir. Müslü-
man-Arap halkların toplumsal doku-
sunu başkalaşıma uğratmanın önde 
gelen bir aracı olan “ılımlı bir İslam” 
anlayışının yayılmasında, Türkiye 
önemli bir üs olarak görülmektedir. Bu 
bakımdan ABD’nin Türkiye’deki baş-
lıca iki dayanağı ise AKP ve Fettullah 
Gülen Cemaati’dir. Hem AKP hem de 
Fettullah Gülen, BOP’a angaje edilmiş 
bir “ılımlı İslam”ın taşıyıcılığını yap-
maktadırlar. Bu kesimlerin bölgedeki 
ekonomik ve siyasal ilişkileri, Türki-
ye’nin İslam Konferansı Örgütü’ndeki 
konumu, İslamiyet’i yeniden yorumla-
ma tartışmaları, Abant Platformu vb. 
–bunların tümü, bölgenin yeniden sö-
mürgeleştirilmesi için Müslüman-Arap 
ülkelerin BOP tipi dönüşüme tabi tu-
tulması girişimleridir. Tayyip Erdoğan

ya da Abdullah Gül, Ortadoğu dev-
letlerinin temsilcileriyle yaptıkları her 
görüşmede toplumsal değişim zorunlu-
luğunu vurgularken, Fettullah Gülen, 
BOP’la uyumlu yeni bir İslam ideoloji-
sini teorize etmekle uğraşmaktadır.

Türkiye’de askeri bürokrasi de 
BOP’a angaje edilmektedir. Afganis-
tan’a, Irak’a, Lübnan’a gönderilen Türk 
ordu birlikleri, bu ülkelerin işgalinde 
ABD’nin ve İsrail’in bekçiliğini yap-
maktadır. Başta İncirlik Üssü, ayrıca 
birçok havaalanı ve liman ABD’nin sı-
nırsız kullanımına açılmıştır.

Türk burjuva egemen sınıfları ile 
ABD’nin bölgeye dönük stratejisi ve po-
litikaları arasında önemli çelişkiler de 
mevcuttur. Bu çelişkiler başlıca üç ana 
konuda toplanmaktadır. Birincisi, Kürt 
sorunu nedeniyle, gerek Kuzey Kürdis-
tan’da uygulanmakta olan geleneksel 
faşist inkarcı devlet politikasına ilişkin 
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olarak, gerek Güney Kürdistan’ın sta-
tüsüne dair ve gerekse Kürt ulusal mü-
cadelesinin ezilmesi amacıyla İran ve 
Suriye ile geliştirilen ittifak bağlamın-
da çelişkiler gün yüzüne çıkmaktadır. 
İkincisi, halklarımızın emperyalizme ve 
ABD’ye öfkesi, Türk egemen sınıflarının 
ABD ile işbirlikçi ilişkisini zorlamakta; 
örneğin AKP, ABD işbirlikçiliği ile ge-
leneksel İslami tabanının anti-Ameri-
kan şekillenişi arasında ip cambazlığı 
yapmak zorunda kalmaktadır. Üçün-
cüsü, Türkiye’nin emperyalist dünya 
sistemine yeni tipte ekonomik ve siya-
sal entegrasyon zorunluluğu karşısın-
da, ayaklarının altındaki iktidar zemini 
kaymakta olan faşist-statükocu blok 
yani generaller ve Kızılelmacılar, sahte 
antiemperyalist nutuklarla bu duruma 
itiraz etmektedirler.

Tüm bu çelişkilere karşın, serma-
ye oligarşisi de, AKP de, generaller de 
ABD işbirlikçisi bir konumdan uzak-
laşmıyorlar ve uzaklaşamazlar da. BOP 
için askeri bir üs, siyasi ve ekonomik 
bir yayılma basamağı ve bir yeniden 
sömürgeleştirilme alanı olmak dışında 
bir alternatife sahip değiller. Türk ege-
men sınıflarının hiçbir kliğinin, ABD 
karşısında bağımsız hareket etme ve 
sözde “ulusal” bir çizgi izleme yetene-
ği de, gücü de yoktur. Süreç, söz ko-
nusu çelişkilerden doğan iç çatışmalar 
ve uluslararası gerilimlerle ilerleyecek 
olsa da, işbirlikçi burjuvazi ve faşist 
devlet, ABD’nin siyasi-askeri taşero-
nu rolünü oynamaya devam edecektir. 
BOP’a ve ABD emperyalizmine karşı 
mücadele, Türkiye’de de önümüzdeki 
dönemin temel bir gündemi olacaktır.

Halklar ve Mücadele
Ortadoğu’da ABD-İsrail saldırgan-

lığına karşı direnişin en etkin güçleri, 

öncelikle siyasal İslamcı radikal ör-
gütler ve ardından Arap milliyetçisi 
akımlardır. Halihazırda böyle olması 
da anlaşılır bir durumdur. BOP’a göre 
devrilmeleri hedeflenen İran ve Suriye 
rejimlerinin bölgedeki varlığı, bu güç-
lerin etkinliğine önemli bir dayanak 
sağlamaktadır. Müslüman ve Arap 
halkların sosyal yapısı ve gelenekleri 
ve ABD-İsrail saldırganlığının “Haçlı 
Seferi” ile özdeşleşmiş görünümü, bu 
etkinliğin kendini sürekli yeniden üret-
mesine toplumsal zemin oluşturmak-
tadır. Hepsinden önemlisi, emperyalist 
işgale ve saldırganlığa karı en şiddetli 
savaşıma giren akımların arkasında, 
doğaldır ki, halkların en büyük bölü-
mü birikmektedir. Vurgulanan bu son 
gerçeğin bir başka çarpıcı görünümü, 
Hizbullah’ı destekleyen on binlerce 
Lübnanlının Beyrut sokaklarında Cha-
vez’in seçim zaferini kutlamasıdır. ABD 
emperyalizmine karşı dişe diş bir sa-
vaşım kararlılığı ve pratiği, Ortadoğu 
halklarının mücadele dinamikleriyle 
buluşmanın başta gelen koşuludur.

ABD-İngiltere-İsrail eksenine karşı 
direnen siyasal İslam ve Arap milliyet-
çiliği, emperyalizme karşı mücadelede 
bugün için tuttukları önde gelen yere 
karşın, yapısal sınırlılıklar taşıyorlar. 
Sınırlılıkları, bütün bir emperyalist 
dünya sistemine karşı dövüşme pers-
pektifine ve dolayısıyla bir toplumsal 
kurtuluş projesine sahip olmamala-
rından kaynaklandığı gibi, politik açı-
dan da, siyasal İslamcıların mezhepsel 
bölünmüşlük nedeniyle ve Arap milli-
yetçiliğinin iktidarda bulunduğu ül-
kelerde halkları ezen gerici-despotik 
karakteri nedeniyle halkları ve bütün 
direniş odaklarını geniş ölçüde birleş-
tirme yeteneğinden yoksun olmaların-
dan ileri geliyor.
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Emperyalizmi yenilgiye uğratmayı 
başaracak tutarlı bir antiemperyalist 
mücadelenin geliştirilmesi ve bunun 
tüm politik aktörlerinin ve halkların 
birleştirilmesi ancak devrimci ve ko-
münist güçlerin önderliğinde müm-
kündür. Ve böyle bir devrimci önder-
liğin gelişmesinin olanakları, Ortadoğu 
halklarının büyüyen direnişinde maya-
lanmaktadır.

Komünistler, antiemperyalist müca-
delenin programını ve perspektiflerini, 
iktidarı aldıktan sonra da, ulusal sı-
nırlar ve mevcut ulus-devletler çerçe-
vesinden bakarak şekillendiremezler. 
Ortadoğu’da Arap, Fars, Türk, Kürt 
ve diğer halkların emperyalizme karşı 
birleşmelerini temel alan bir mücade-
le, halkların demokratik ve sosyalist 
federasyonunu program edinmelidir. 
Ortadoğu’nun ezilenlerini kurtuluşa 
götürecek en elverişli zemin, bölgedeki 
emperyalist tahakkümün ve tüm gerici 
rejimlerin yıkılmasına, halkların eşit ve 
gönüllü birliğine dayanan Demokratik 
Ortadoğu Federasyonu’nun kurulma-
sıyla oluşacaktır.

Halkların BOP’a vereceği karşılıktır, 
Demokratik Ortadoğu Federasyonu. 
Bu, Ortadoğu halklarının devriminin 
ürünü olacak, emperyalist sömürge-
ciliğin ve bütün gerici devletlerin yerle 
bir edilmesiyle doğacaktır.

Böyle bir programın ve emperyalizme 
karşı güncel politik mücadeleyi güçlen-
dirmenin en önemli ihtiyacı, savaşımı 
uluslararası düzeyde örgütlemektir. 
Ortadoğu’da tek bir ülke halkının mü-
cadelesi, emperyalizmin bölge çapın-
daki hakimiyetini yenilgiye uğratamaz. 
Bunun için enternasyonal bir müca-
dele ve örgütlenme gerekir. Ortadoğu, 
emperyalizme karşı mücadelenin temel 
bir ekseni durumundadır. Ve Ortado-
ğu’daki mücadelenin en etkili mütte-

fiki, bir diğer temel ekseni oluşturan 
Latin Amerika ezilenlerinin büyüyen 
antiemperyalist hareketidir. Ya da ABD 
halkındaki politik bölünme, onun için 
önemli bir yedek durumundadır.

Emperyalizme karşı Ortadoğu’da en-
ternasyonal bir mücadele ve örgütlen-
me nasıl şekillenecektir?

Antiemperyalist mücadelenin böl-
gesel stratejisinin odağında, bölgedeki 
devrimci ve komünist güçlerin birleşik 
bir mevzi edinmeleri durmaktadır. Dev-
rimci ve komünist güçlerin stratejik it-
tifakının hedefinde bütün emperyalist 
ve gerici devletlerin egemenliklerinin 
yıkılması duracaktır. Ve bu, Ortado-
ğu’da demokratik ve sosyalist federas-
yonlar amacına bağlanacaktır. Böyle 
bir uluslararası devrimci birlik, halk-
ların emperyalizme karşı politik cephe-
leşmesinin ve tüm direnişçi kuvvetlerle 
başarılı taktik ittifaklar yapılabilmesi-
nin de merkezinde bulunmaktadır.

 Bölge çapında ya da yerel düzeydeki 
taktik ittifaklar, politik amaçlara bağ-
lanacaktır. Politik amaçlar ise başta 
ABD, İngiltere, İsrail ve NATO olmak 
üzere, emperyalist işgal güçlerine ve 
işbirlikçilerine karşı direniş ve müca-
dele safında bulunmakla tanımlanır. 
Ve taktik ittifak politikasının başarı-
sı, ‘an’ın ihtiyaçlarına yanıt veren bir 
esneklik ve değişkenlikle ele alınma-
sından geçer. Birbirine düşman sayı-
labilecek ideolojilerin, somut politik 
amaçlarda ortaklaşmaya bağlı olarak 
yan yana gelmeleri -ve ittifak yapan 
güçlerin bileşiminde, bir sonraki adım-
da muhtemel değişimler olması- Orta-
doğu’da emperyalizme karşı cepheleş-
menin politik mantığı kapsamındadır. 
Dolayısıyla, siyasal İslamcı ve Arap 
milliyetçisi direnişçi örgütler, bölgesel 
bir antiemperyalist taktik ittifakın doğ-
rudan muhatabı olabilirler.
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Filistinli, Türkiyeli ve İranlı güçlerce 
Ortadoğu Antiemperyalist Koordinas-
yonu’nun kurulması ya da Beyrut’ta 
toplanan Lübnan Halkıyla Dayanış-
ma Konferansı türü girişimler, Orta-
doğu’da halkların emperyalizme karşı 
cepheleşmesini hazırlayan adımlar ola-
rak görülmelidir. Uluslararası düzeyde 
konferanslar, koordinasyonlar, eylem 
birliği örnekleri, eş zamanlı ve aynı 
somut hedefe sahip hareketler, daya-
nışma eylemleri gibi adımların tümü 
antiemperyalist cepheleşmenin araç-
ları şeklinde değerlendirilmelidir. Her 
ülkede ABD askeri üslerine, emper-
yalistlerle ikili ve çok taraflı anlaşma-
lara, egemen sınıfların ve hükümetle-
rin işbirlikçi politikalarına veya asker 
göndererek emperyalist işgallere ortak 
olmalarına karşı mücadeleler, büyük 
iç-politik önem taşımanın yanı sıra, 
halklarının emperyalizme karşı enter-
nasyonal mücadelesinin bileşenleri 
olarak ele alınmalıdır.

Dipnotlar:  
1. Bkz. Haluk Gerger, Kan Tadı, Cey-

lan Yayınları, S. 467-468
2. Zbigniew Brzezinski, Büyük Sat-

ranç Tahtası, Sabah Kitapları, S. 31
3. Age, S. 177-178
4. Bkz. “Büyük Ortadoğu Girişimi” 

Taslak Metni, Büyük Ortadoğu Projesi 
ve Sosyalist Strateji, Araf Yayıncılık

5. Aktaran Haluk Gerger, ABD-Orta-
doğu-Türkiye, Ceylan Yayınları s.520 
(Bush’un 17 Eylül 2002 tarihli “Birle-
şik Devletler’in Ulusal Güvenlik Stra-
tejisi” raporunun sunuş mektubundan 
aktaran Rashid Khalidi)

6. Richard Perle’nin 4 Kasım’da Va-
rity Fair dergisiyle yaptığı röportajdan 
aktaran Cumhuriyet Gazetesi.

7. Richard Haas’ın 13 Kasım’da Der 
Spiegel ile yaptığı röportajı yayınlayan 
Radikal Gazetesi

8. Francis Fukuyama, Neo-Conların 
Sonu, Profil Yayıncılık, s. 183

9. Age, s.191
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I. Dar 21. Yüzyıl Kadrajından 
ABD’de Din

GİRİŞ
“Haritayı görmüşsünüzdür… 2 Ka-

sım’dan sonra internette boy gösteren 
yüzbinlerce kişinin birbirine elektronik 
posta ilettiği Kuzey Amerika haritasın-
dan söz ediyorum. Bu haritaya göre 
John Kerry’e oy veren Kuzey Doğu ve 
Batı eyaletleri ile Pasifik ortasındaki 
Hawai, Kanada’ya katılıp ‘Kanada Bir-
leşik Devletleri’ oluvermişler. George 
Bush’u ikinci kez başkanlığa getiren 
Orta ve Güney eyaletleri ile kıtanın ku-
zey batı ucundaki Alaska ise farklı bir 
renge boyanıp farklı adı almış: Jesus-
land, yani ‘İsa diyarı’” … Milliyet Ga-
zetesi Washington temsilcisi Yasemin 
Çongar, oğul Bush’un ikinci kez ABD 
başkanı seçilmesinin

ardından, ABD’nin dinsel ve siyasal 
gericilik tablosunu yukarıdaki gibi be-
timliyor; ve burjuva laisist bir endişeyle 

şu soruyu soruyordu: “ABD ‘İsa diya-
rı’na doğru mu gidiyor?” Yersiz ve an-
lamsız bir soru değil… Gerçekten ABD 
nereye gidiyor? Bir ‘İsa diyarı’na doğru 
mu gidiyor? İkinci bir İsrail mi oluyor 
yoksa? Bir din devleti haline mi geliyor? 
ABD laik ve dinci Amerika olarak bö-
lünüyor mu? Nev-i şahsına münhasır 
Amerikan laiklik sistemi çöküyor mu? 
Din ile bilim, evrim teorisi ile bilinçli ta-
sarım (aynı anlamda yaradılış teolojisi, 
inancı) dinsel safsatası arasındaki tar-
tışma ne anlama geliyor? Evangelistler 
ve Bush yükselen dinsel gericilik tablo-
sunun neresinde duruyor?..

Her şeyden önce tüm bu sorular ve 
aynı konuda üretilecek pek çok soru 
daha kaynağını ABD’nin bugünkü 
gerçeğinden alıyor. ABD’nin bugünkü 
gerçeği nedir? 21. yüzyıl ABD fotoğra-
fına baktığımızda, ilkin ABD’yi Evan-
gelist-köktendinci kimliğiyle ve başkan 
olarak yöneten George W. Bush’u gö-
rüyoruz. Bush ABD’nin güncel gerçe-

ABD’de DİN, BİLİM, EVRİM
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ğini çok çarpıcı biçimde resmediyor 
aslında. ABD başkanı mesihvari bir 
figür olarak arz-ı endam ediyor. Bush 
Tanrı’yla konuştuğunu söylüyor, siya-
sette sırtını tanrıya dayıyor; İsa’yı, tan-
rıyı, Hristiyan- Evangelist cemaatleri 
yanına alıp dünyayı fetih seferlerine 
çıkıyor. Emperyalist saldırganlık ve iş-
gali “tanrının emri, isteği” lakırdılarıyla 
Amerikalılara ve dünyaya yutturmaya 
çalışıyor.

‘Haçlı Seferleri’nden dem vuruyor. 
Emperyalist paylaşım savaşlarına din-
sel söylev gerekçeleri üretiyor, fetvalar 
veriyor.

Oğul Bush açık Evangelist dinci kim-
liğiyle dinsel gericiliği hem iç hem de 
uluslararası (emperyal) siyasetle ana 
politik tema ve araç olarak kullanıyor. 
Emperyalist “haçlı seferleri” saldırgan-
lığına uygun ve koşut olarak içeride/
ABD’de dinsel gericiliği daha etkin, güç-
lü kılıyor. Dinsel gericiliği her alanda 
körüklüyor. Kürtajı yasaklamaya çalışı-
yor. Yaradılış safsatasını ‘akıllı tasarım’ 
adıyla bilimsel teori katına yükselte-
rek eğitim müfredatlarına sokmak için 
çaba harcıyor. Din ve kilisenin toplum-
sal-siyasal-kamusal alandaki etkinliği-
ni destekliyor, genişletmeye çalışıyor. 
Beyaz Anglo Sakson Protestan (WASP) 
ve özellikle radikal evangelik-ideolojik 
perspektiften ABD’deki müslümanları 
sıkı bir baskı, akimilasyon ve dönüştür-
me uygulamasına alıyor. Evangelizme, 
WASP’e, ABD’nin emperyal kimlik ve çı-
karlarına göre bir İslam tarif etmeye ve 
yaratmaya girişiyor. Politik İslam ve bir 
tüm olarak İslam ABD tarafından stra-
tejik düşman ilan ediliyor.

“Yeni Ortaçağ”ın 
Emperyal Merkezi: ABD
21. yüzyıldaki ABD fotoğrafı bize 

‘yeni ortaçağ’ın da açık bir fotoğrafını 
veriyor. İster yeni ‘ortaçağ’ kavramlaş-
tırmasının kadrajından bakalım, ister-
se emperyalizmin alacakaranlığı ger-
çeğinden bakalım; aynı gerici karanlık 
tabloyu ve gerçekleri görüyoruz. Son 
yarım yüzyılda kapitalist-emperyalist 
dünyanın bir numaralı lideri olan ABD 
bütün bir emperyalist sistemin şekil ve 
yön kazanmasında hala başat rol oyna-
maya devam ediyor. ABD bugün dünya 
kapitalizminin serdümenidir ve dün-
ya gericiliğinin de ana karargahıdır. 
Dünya jandarması ABD aynı zamanda 
emperyalist küreselleşme sürecini sü-
rükleyip götüren lokomotiftir. Bu bağ-
lamda ABD emperyalist gericiliğin ve 
‘yeni ortaçağ’ın da merkezidir.

‘Yeni Ortaçağ’, emperyalizmin ala-
cakanlığından başka bir şey değildir. 
Emperyalist kapitalizmin çürümesinin 
ve gericileşmesinin doruğa varmasının 
bir ifadesidir. Kapitalist barbarlığın ve 
burjuva egemenliğin geldiği son düzeyi 
gösterir.

‘Yeni Ortaçağ’ın karanlığına 20. 
yüzyılın sonlarında sosyalizm ışığının 
sönmesiyle girildi. Başka bir anlatım-
la 20. yüzyıl sosyalizminin yenilgisi ve 
dünya sahnesinden geri çekilişi, ezilen 
insanlığın umut ve bilinç dünyasını 
kararttı. Bu ‘güneş tutulması’ döne-
minde eskatolojik bir karamsarlık hız-
la dünya insanlığının bilincine is gibi 
çöktü. Kapitalizmin ezilen ve sömürü-
len kitleleri perperişan eden tahripkar 
saldırıları, umut ve ideal kırılması ko-
şullarında lanetli bir kaderciliğe, çare-
sizliğe, değersizleşmeye, akılsızlaşmaya 
ve hiçleşmeye yol açtı. Alternatifsizlik, 
çaresizlik, kötümserlik, kadercilik ba-
samaklarından yeni bir köleleştirmenin 
yolu döşendi. Dinsel mistisizmin kapı-
ları ezilen, baskı gören, horlanan, sö-
mürülen kitlelere sonuna kadar açıldı. 
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Ezilen ve sömürülen milyonların dine, 
tanrıya, güçlüye sığınma ve itaat etme-
si zorlandı, teşvik edildi. Emperyalist 
efendiler, toplumsal çöküş ve özgüven 
yıkımı yaşayan kitleleri, tarihsel gerici-
liğin kadim ideolojisi dinle avlamaya, 
afyonlamaya ve kapitalizmin hizmetine 
koşmaya girişti. Emperyalist küresel-
leşme, tarihsel gericiliğin tüm biçim ve 
birikimlerini arkalayarak şaha kalktı. 
Dinsel akım ve cemaatler politik-top-
lumsal alanda daha etkin aktörler ola-
rak yer almaya başladı.

Bugün sosyalizmin geçici yenilgi ko-
şullarının beslediği umut ve ideal boş-
luğu, yeni gericilik biçimleriyle dystop-
yalarla (karşı ütopya) ikame edilmeye 
çalışılıyor. Ezilen ve sömürülen büyük 
insanlık kapitalizmin gericiliğine ve 
barbarlık içinde yokoluşuna mahkum 
edilmek isteniyor.

Dünyanın efendileri monarşiden teo-
krasiye, sömürgecilikten işgale, işken-
ceden toplama kamplarına, katliamdan 
soykırımlara, dinden postmodernizme, 
milliyetçilikten yeni ırkçılığa, faşizm-
den yeni engizisyon cezalandırmala-
rına değin her türden gericilik ve zor-
balık araçlarına müracat ediyor. Bu 
kopkoyu gericilik döneminde/çağında, 
dünya egemenleri daha çok geriye dö-
nüş yapıyor. Ortaçağ karanlığını, onun 
araç, zihniyet ve yöntemlerini yardıma 
çağırıyor. Ortaçağ gericiliğiyle emper-
yalist gericiliği kaynaştırıyor. Burjuva 
karşı devrimciliği tarihsel gericiliğin 
tüm biçimlerini gözden geçiriyor, ta-
rihsel gericiliğin avadanlığından aldığı 
ortaçağ aletlerini modern bir ambalajla 
paketleyerek mutlak egemenlik ama-
cıyla kullanıyor. Örneğin ortaçağ en-
gizisyon dönemindeki gibi işkencenin 
yasal bir hale getirilmesi ABD, İsrail 
ve dünyanın pek çok yerinde gündeme 
getiriliyor, tartışılıyor. Dahası ABD kit-

lesel işkenceyi gizli genelgeler ve buna 
uygun yaratıcı fiili biçimlerde haliha-
zırda yaygınca kullanıyor. Çok açık bir 
biçimde saptıyoruz: Burjuva demokra-
sisi burjuvaziye, dünyanın efendilerine 
bol ve lüks geliyor. Emperyalist küre-
selleşme daha fazla gericilik, zorbalık, 
hukuksuzluk vb. üretiyor.

Dinsel gericiliğin, ideolojinin, siya-
setin, kamusal ve toplumsal hayatın 
önde gelen bir aracı haline getirilmesi, 
etkince kullanıma sokulması da ‘yeni 
ortaçağ’ın tipik göstergelerinden biri-
dir.

ABD’de buna bağlı olarak, yeni bir 
dinsel yükseliş dönemi yaşanıyor. ABD 
dinsel kimlik ve mitelik bağlamında ye-
nileniyor. Emperyal yılan bir kez daha 
deri değiştiriyor. 1980’lerde Reagan’la 
başlayan yeni dinsel “uyanış”/yükseliş 
SSCB ve Doğu Bloku’nun çözülüşü-
nün ardından daha da ivme kazandı. 
Oğul Bush dönemiyle beraber dinsel 
gericilik yeni bir evreye ulaştı. Bugün 
ABD’deki yeni dinsel yükselişin başını 
köktendinci Evangelist kimliğiyle Ge-
orge W. Bush ve Evangelist-siyonist 
bir gücün merkezinde durduğu neo-
con’lar (yeni muhafazakarlar) çekiyor. 
Neo-con’lar 1980’lerde başlayan din-
sel gerici yükselişle, muhafazakarlık-
la, neo-liberal yükselişin bir ürünü ve 
sentezidir/bileşkesidir. Yeni muhafa-
zakarlık, yeni dinsel uyanış hareketiyle 
irtibatlı ve alışverişlidir. Yeni muhafa-
zakarlık, ABD toplumuyla interaktif 
bir ilişki yürütüyor. Bush’un iki kez 
başkan seçilmesinde petrol tekellerinin 
yanında evangelik kilise ve cemaatlerin 
de çok belirleyici payı olduğu biliniyor.

ABD emperyalizmi, Bush ve neo-con-
larda cisimleşen yeni dinsel yükselişi 
emperyal bir kimlikle kaynaştırması-
nın çimentosu ve siyasal-toplumsal 
gericiliğin büyütülüp kemikleştirilmesi 
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için kullanıyor. Üstelik ABD bunu ilk 
kez yapmıyor. ABD tarihi aynı zaman-
da “dinsel uyanış”ların/ yükselişlerin 
ABD rejimini karşıdevrimci bir istika-
mette ve içerikte reforme ettiği, biçim-
lendirdiği tarihtir. Bugünkü dinsel ge-
riciliğin yükselişi ABD’nin emperyalist 
yönelim ve pratiklerinden bağımsız de-
ğildir. Dışarıda emperyalist sömürge-
leştirme savaşlarında ve içeride sosya-
lizm ve emekçi sınıf hareketlerine karşı 
kullanılan din, Amerikan ideolojisinin 
en kullanışlı aracı ve ayırıcı özellikle-
rinden birini temsil eder. Din Amerikan 
ırkçılığının da temel bileşenlerinin ba-
şında gelir. Dün olduğu gibi bugün de 
ABD, dini siyasetin ana izleği ve bileşe-
ni olarak kullanıyor.

Yeni muhafazakar ideologlar ve stra-
tejistler tarafından oluşturulan oğul 
Bush Doktrini, dini ‘ahlak merkezli dış 
politika’, ve ‘inanç merkezli dış politika’ 
gibi kavramlaştırmalarla uluslararası/
dış siyaset alanına taşıyor. Dinsel ala-
şımlı siyaset Amerikan emperyal ide-
olojisinde giderek daha çok ön plana 
çıkıyor. Yeni muhafazakarlığın temel 
kaynaklarından biri dindir, özellikle de 
protestan Hristiyanlıktır.

Yeni muhafazakarlık radikal evan-
gelik ve siyonist-yahudi bir dinsel bağ-
nazlığı ideolojik referans alıyor ve bunu 
güncel Amerikan ideolojisi olarak yük-
seltmeye, kurumlaştırmaya, kimlikleş-
tirmeye çalışıyor. Kuşkusuz ki, yeni 
muhafazakarlık Amerikan ideolojisinin 
arka planını/kökünü oluşturan Tak-
dir-i İlahi (Manifest Destiny) öğretisini 
ABD’nin emperyalist çıkarlarına uyum-
lu hale getiriyor, öğretiyi güncelleştiri-
yor. 19. yüzyılda ortaya atılan Manifest 
Destiny öğretisi, dünyaya demokrasi 
götürmeyi ve yayılmayı ABD’nin ‘ka-
deri’ ve ‘misyonu’ olarak tanımlayarak 
emperyalist politikaları meşrulaştırdı. 

Neo-conların ‘inanç merkezli doş poli-
tika’ argümanı bu doktrinin güncel bir 
varyasyonundan başka ber şey değil-
dir.

Öte yandan ‘uygarlıklar çatışması’ 
stratejisinin de kaynağı anılan Takdir-i 
İlahi öğretisine uzanıyor. Uygarlıklar 
çatışması stratejisi de güncel Ameri-
kan ideolojisine son derece uygun ve 
elverişlidir. ABD’nin emperyalist sal-
dırganlığına ideolojik-siyasi klavuzluk 
etmektedir. Halihazırda İslam coğraf-
yasına ve dinine karşı yürütülen topye-
kun emperyalist savaş ‘inanç merkezli 
dış politika’, ‘uygarlıklar çatışması’nın 
da ta kendisi oluyor. İslam ve islam 
coğrafyasına karşı ABD’nin yürüttüğü 
“uygarlık savaşı” Amerika’da yükse-
len dinsel gericiliği daha fazla motive 
ediyor, azdırıyor. Açık veya örtük uy-
garlıklar savaşı köktendinci hareketi 
geliştiriyor, besliyor. Evangelist kilise-
lerde ‘Müslümanlarla savaşmak üzere’ 
eğitilen küçük çocukların görüntüleri 
TV’lerden dünyaya yayılıyor.

Politik islamın ABD’yi kendi evinde 
yüzyılın baskınıyla vurduğu 11 Eylül, 
dinsel gericiliğin yükselişi ve evrimi ba-
kımından bir dönemeç kabul edilebilir/
edilmelidir. Zira 11 Eylül öncesi dün-
yada dinsel gericiliğin yükselişi esasen 
iki merkezli bir görünürlüktedir. Din-
sel gericilik, İslam coğrafyası ve ABD 
merkezli bir yükseliş gösteriyordu. 11 
Eylül’den sonra dinsel gericiliğin daha 
çok dünyasallaştığını, çapı ve derinli-
ğiyle büyüyüp evrenselleştiğini söyle-
mek mümkündür. ABD emperyalizmi 
ve müttefiklerinin Afganistan’ı Irak’ı iş-
gal etmesi, 

ABD ve Batı emperyalizminin İslam’ı 
“uygarlaştırma”, “Ortadoğu’yu demok-
ratikleştirme” saldırganlığı Batı Hristi-
yan dünyası ile Doğu İslam dünyasını 
karşı karşıya getiren bir görünüm ve 
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kamplaşma yaratıyor. Aslında bir ba-
kıma ABD’nin istediği oluyor. Din ve 
uygarlıklar çatışıyor. 2006 başlarında 
patlak veren karikatür krizi, adeta bir 
din savaşları ve gerilemleri çağının gö-
rünümünü sunuyordu. Sanki ortaçağ 
yeniden diriliyordu. Din-uygarlık sa-
vaşları atmosferi oluşuyordu.

Tarık Ali, 11 Eylül baskınından son-
ra yazdığı “Fundamentalizmler Çatış-
ması” kitabıyla Bush ve Bin Ladin’le 
simgelenen köktendinci politik bağnaz-
lığı betimlemeye ve analiz etmeye çalı-
şıyordu. Bugünkü tablo Tarık Ali’nin 
betimlediğinden çok daha ileri boyutta 
ve farklıdır. Sorun bir ‘fundamentalist-
ler çatışması’nın boyutlarının ve kon-
septinin ötesindedir. Gerçek görüne-
nin arkasındadır. Gerçek ise, ABD’nin 
dünya imparatorluğu için başlattığı sö-
mürgeci yeniden paylaşım savaşıdır.

Afrika ve Asya’da meydana çıkan lo-
kal Hristiyan-Müslüman halklar arası 
boğazlaşmalar, karikatür kriziyle açığa 
çıkan ve daha da boyutlanan halklar 
arası gerilim ve düşmanlaşma eğilim-
leri ve edimleri, ABD’nin ‘uygarlıklar 
savaşı’ stratejisinin bir sonucudur. 
Karikatür krizinin arka planında din-
lerarası bir savaştan öte, Batı emper-
yalizminin İslam coğrafyasını yağma-
lama, sömürgeleştirme ve bunun için 
öncelikle İslam’ı terbiye etme ve tü-
müyle Batı kapitalist sistemine uygun/
uyumlu hale getirme amacı duruyor. 
ABD tüm batı medeniyetinin “İslam te-
rörizmi”nin tehdidi altında olduğu kor-
kusunu yayarak, bu tehdit konseptiyle 
Batı emperyalizmini ve Hristiyan top-
lumları kendine yedekliyor veya yedek-
lemeyi amaçlıyor. Papa’nın İstanbul zi-
yaretiyle Ortodoks Kilisesi’ne barış dalı 
uzatması da aynı stratejinin güncel bir 
parçası olmaktadır.

ABD’nin Batı emperyalizmini sö-
mürgeci yağma ve paylaşım savaşına 
değişik düzey ve ittifaklarla dahil etti-
ğini vurgulamak, ‘medeniyetler çatış-
ması’ stratejisini pratikleştirmede bel-
li bir performans kaydettiğini görmek 
gerekiyor. Bugün tüm Batı emperya-
lizmi İslam coğrafyasına karşı yürütü-
len ‘medenileştirme’ (sömürgeleştirme) 
stratejisinde yan yanadır.

‘Haçlı miğferi’ altında birleşmiştir. 
İslam, ıslah edilmesi, ve dönüştürül-
mesi gereken din- uygarlık olarak Batı 
emperyalizminin, özellikle ve öncelik-
le ABD’nin hedef tahtasındadır. ABD 
“ılımlı İslam”, “İslam’ın demokratikleş-
tirilmesi” ve toplamda Büyük Ortadoğu 
Projesiyle İslam’ı kendine göre terbiye 
ve ıslah etme edimlerini her yoldan 
sürdürüyor.

Din-uygarlık görünümlü ve ortaça-
ğın din savaşlarının dirilişini anıştıran 
bu dinsel kutuplaşma tablosu aslında 
ABD ve Batı emperyalizminin “Büyük 
Ortadoğu”yu paylaşma savaşının ideo- 
politik bir örtüsünden başka bir anla-
ma gelmiyor. Ortaçağ’daki din savaşla-
rının da salt ve yalnızca din savaşları 
olmadığı, çağın küresel/bölgesel güç-
lerinin/devletlerinin bir hegemonya, 
sömürgeleştirme ve paylaşım savaşları 
olduğu biliniyor.

Bush’un ‘haçlı seferi’ lakırdısı bir 
laf-ü güzaf değildir. Bilakis ‘haçlı sefer-
leri’ söylemleri öncelikle ABD Hristiyan 
toplumu olmak üzere bir bütün olarak 
Batı emperyalizminin derin Hristiyan ve 
sömürgeci ruhuna hitap ediyor. Bush 
ve neo-con’lar Batı emperyalizmi ve 
Hristiyan toplumlarını ruhundan, da-
marından yakalıyor; halkları pis, hak-
sız sömürgeci paylaşım ve hegemonya 
savaşına din-tanrı adına sürüklüyor. 
Dini-tanrıyı sömürgeciliği meşrulaştır-
manın aracı yapıyor.
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Bush/ABD emperyalizmi, işgal etti-
ği Irak’ta tankların üzerine Hristiyan 
haçlı seferlerinin alametlerini koyu-
yor, haçlı seferlerinin sloganlarını yazı-
yor ve göndermelerde bulunuyor. Irak 
halklarını bombalayan ABD uçakları 
Hristiyan papazlar tarafından dualarla 
ve ıstavroz çıkarılarak kutsanıyor. ABD 
camileri vuruyor, bombalıyor, İslam’ın 
kutsal kitabını Guantanamo’nun hüc-
relerinde tuvaletlere atarak aşağılıyor, 
İslam’ın kutsal değerleriyle oynuyor, 
onları aşağılıyor. İslam’ı ıslah etmek 
amaçlı çok yönlü projeler geliştiriyor. 
Bu maksatla, Evanjelistler tarafından 
yeni bir Kuran (ismi Furkan) dahi ha-
zırlandı. Emine Vadud örneğinde oldu-
ğu gibi kadın imam icat ediyor ve kul-
lanıyor. Kadın-islam sorunsalını

ideolojik-psikolojik savaşın temel bir 
argümanı haline getiriyor. Bu konuda 
Batı emperyalizminin sömürgeci aydın-
larından ve entellektüellerinden de bol 
destek alıyor. Köktendinci Evangelistler 
başta olmak üzere ABD’deki Hristiyan/
dinsel cemaatlere Bush gerekli her tür-
lü desteği sunuyor. Pat Robertson gibi 
televaizler iç ve dış siyasete doğrudan 
ve etkin bir biçimde katılıyor. Örneğin 
bu Pat Robertson, Venezuela Devlet 
Başkanı Hugo Chavez’in öldürülmesi 
gerektiği fetvaları veriyor, Irak’a sava-
şa gönderilecek askerlerin Hristiyanlık 
propagandasıyla devşirilmesini sağlı-
yor. Televaizler milyonlarca kişiye TV 
ekranlarından ‘haçlı seferleri’ çağrısı 
yapıyor. Kimi televaizler Bush’un tan-
rıyla konuştuğuna dair demeçler ve-
riyor. Bush’u bir mesih ya da din için 
savaşan başkan olarak takdim ediyor.

II. Geniş Tarih Kadrajından
 ABD ve Din

Sömürgeciliğin ve Hristiyan 
Reformunun Çocuğu: Amerika
Köleci çağın büyük imparatorluğu 

Roma devleti, MS 4. yüzyılda (Milano 
Fermanı’yla) Hristiyanlığı kabul ederek 
resmi din haline getirdi. Böylece baş-
ta imparatorluğun anavatanı olan kıta 
Avrupası gelmek üzere, Roma devlet 
hükümranlığının üç kıtaya yayılan ge-
niş coğrafyası Hristiyanlaştı. Roma kö-
leci düzenine karşı bir köle dini olarak 
ortaya çıkan Hristiyanlık, çok ironik 
bir biçimde Roma İmparatorluğu’nun 
resmi dini haline geldi ve en parlak atı-
lımını yaptı. Hristiyanlık, ezilenlerin bir 
dini hareketi ve düşüncesi olarak Roma 
devletiyle iktidarına kavuşur; Roma ise 
Hristiyanlıkla çağa uygun evrensel ikti-
dar ideolojisini bulur.

Roma İmparatorluğu MS 395 yılında 
Doğu ve Batı olarak iki merkeze bölü-
nür. Hristiyanlığın devlet dini ve iktidar 
ideolojisi olarak kabulünün ardından 
Roma mezhepsel olarak da bölünme 
yaşar. Doğu Roma Ortodoks Hristiyan-
lığı, Batı ise katolikliği benimser. Hris-
tiyanlığın kabülünden yaklaşık iki asır 
sonra Batı Roma (MS 476) yıkılır. Av-
rupa krallıklara, derebeyliklere ayrılır, 
parçalanır. Katoliklik, Papalık hala Ro-
ma’nın birleştirici bir kurumu olsa da, 
Roma’nın merkezkaç çözülüşü sürer, 
Roma çöküş sürecine girer.

Üç kıtaya yayılmış Hristiyan Roma 
İmparatorluğu tarihin günbatımında 
sönmeye başlarken, peygamber Mu-
hammed önderliğinde Medine’de kuru-
lan İslam devleti ve dini tarihe doğar, 
hızla yükselmeye başlar. Roma’nın 
batıdan batışıyla, İslam İmparatorlu-
ğunun doğudan yükselişi birbirini iz-
ler. Arap-İslam devletinin yükselişiyle 
Roma, Asya ve Afrika’daki gücünü yi-
tirmeye başlar. İslam devletinin ola-
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ğanüstü yükselişi, gerileme ve çöküş 
içindeki Roma’yı büsbütün sarsar ve 
geriletir.

İslam devleti Muhammed peygambe-
rin –Mekke’den Medine’ye- hicretinden 
bir asır sonra hükümranlığını “Maş-
rık’tan Mağrib’e” değin büyütür, geniş-
letir.

“Hz. Muhammed’in 632’de ölmesin-
den sonra askeri, ardından kültürel 
ve dinsel islam hakimiyeti olağnüstü 
bir artış gösterdi. Önce İran, Suriye, 
Mısır ardından Türkiye, sonra da Ku-
zey Afrika müslüman ordularının eline 
geçti; sekizinci, dokuzuncu yüzyıllar-
da İspanya, Sicilya ve Fransa’nın bazı 
bölgeleri fethedildi. Onüçüncü ve on-
dördüncü yüzyıllara gelindiğinde İslam 
egemenliği doğuda Hindistan’a, Endo-
nezya’ya, Çin’e kadar uzanmıştı.

 Avrupa bu eşi görülmedik saldırı 
karşısında saygıyla karışık korkudan 
başka pek bir tepki gösteremiyordu” 1

İslamın yükselişi ve yayılışına karşı 
dağılan, çöken Roma Avrupası’nın ce-
vabı sonuçsuz/başarısız ‘Haçlı Sefer-
leri’ biçimindeki emperyal hegomonya 
atak ve refleksleri olur.

‘Haçlı Seferleri’ feodal çağa özgü he-
gemonya ve paylaşım savaşları dizisini 
anlatır. Belli zaman dilimlerinde ama 
aynı amaçla düzenlenen ‘haçlı seferle-
ri’ Hristiyan feodal Avrupa uygarlığının 
gerilemesini, küçülmesini ve çözülme-
sini durduramaz. Hristiyanlık ve Papa 
büyük ve görkemli Roma’yı yeniden di-
riltemez.

Haçlı ismi ve Kudüs hedefi, sadece 
bu fetih savaşını meşrulaştıran birer 
örtüydü. Bu örtü, 1204’te Ortodoks 
Hristiyanlığın merkezi Konstantinopo-
lis’in Haçlı ordularınca yağması esna-
sında tümüyle uçtu gitti, geriye saf bir 
yağma savaşı kaldı.

Öte yandan üretim ilişkileri bakımın-
dan da feodal Avrupa çürür, çözülür ve 
tarihsel miadını doldurur. Kapitalist 
üretim ilişkileri Avrupa feodalizminin 
ve çürüyen Roma’nın bereketli toprak-
larında çiçek açmaya başlar. Venedik, 
Ceneviz ve diğer liman kentleri ticare-
tin ve zenginliğin biriktiği alanlardır ve 
ilk kapitalist ilişkiler bu alanlarda boy 
verir, gelişir. Avrupa Rönesans dönemi 
diye anılan süreç aslında feodal Avru-
pa’nın çözülüşünü, çöküşünü haber 
verir. Feodal Avrupa’nın çağsal krizini 
yansıtır.

Aynı çağda genç Doğu feodalizminin 
imparatorluklar biçimindeki yükselişi 
devam eder. Moğol Bozkır İmparator-
luğu’ndan sonra Doğu Roma toprakla-
rında ikinci büyük Asya imparatorlu-
ğunun temellerini atan Osmanlı devleti 
hızla büyür. 1453’te Doğu Roma’nın 
başkentini, İstanbul’u alır ve Doğu 
Roma’yı tarihe gömer. Osmanlı İmpa-
rotorluğu da bir İslam devletidir ve İs-
lam’ın kılıcıdır. Doğu’nun kapısını Batı 
sömürgeciliğine kapatır. Dahası kriz 
içindeki Avrupa’yı doğudan kuşatma-
ya, ‘hasta Avrupa’nın üstüne yürüme-
ye başlar. Doğu Avrupa’daki Ortodoks/
Slav halkları egemenliğine alır.

Doğu’nun deniz ve kara ticaret yolla-
rının denetimini, yani sömürgeci zen-
ginlik kaynaklarının denetimini kay-
beden Batı Avrupa’nın derinleşen krizi 
büyük iç çatışma ve savaşlara neden 
olur. Feodal Avrupa’nın krizi ve çatış-
maları iki temel ve tarihsel sonuca yol 
açar. Bunlardan birincisi doğuya, sö-
mürge zenginlik kaynaklarına ulaşma-
nın yeni yollarını bulma arayışlarıdır. 
Marco Polo ve pek çok batılı seyyahın 
Doğu’ya seyahatleri aslında Doğu’nun 
zenginlik kaynaklarına ulaşılması yol-
larını araştırmak anlamına gelir. Ki 
Cristoph Colomb ve Amerigo Vespuc-
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ci’nin Amerika kıtasını bulması tasta-
mam bu arayışın bir sonucudur. Ara-
yan bulur! İkincisi ise, Batı Avrupa’da 
büyük Hristiyan reformasyon hareke-
tidir. ‘Yeni Dünya’nın bulunması ve 
Hristiyan reformu birbirini izleyen bir 
sürecin –Avrupa feodal krizi’nin– iki 
sonucu ve farklı veçheleridir. Aynı za-
manda tohumunu çatlatıp yeşeren, fi-
liz süren kapitalizm yeni bir çağı haber 
verir.

‘Yeni Dünya’ya Haçlı Seferleri:

Amerika’nın Kolonizasyonu 
ve Hristiyanlaştırılması
12 Ekim 1492’de Cristoph Colomb 

Amerika toprağına ayak bastı. 3 Mayıs 
1493’te Papa VI. Aleksandre şu fetvayı 
yayınladı: “Keşfedilen ve keşfedilecek 
olan dünyalar İspanya ile Portekiz ara-
sında paylaşılmalı, din ve katolik imanı 
yüceltilip yayılmalı (….) ve barbar halk-
lar boyunduruk altına alınıp Hristiyan-
laştırılmalıdır.”2

Doğu’ya uzanmanın yeni yollarını 
ararken ‘yeni dünya’yı bulan Avrupalı 
sömürgeciler için,

‘yeni haçlı seferleri’nin yönü ve he-
defi de bellidir artık: Amerika kıtasının 
sömürgeleştirilmesi ve Hristiyanlaştı-
rılması!..

Amerika’ya ayak basılmasından yak-
laşık çeyrek yüzyıl sonra Almanya’da 
Martin Luther, Katolik Kilisesi’ne kar-
şı başkaldırır ve Hristiyan reformunu 
başlatır. Martin Luther, 31 Ekim

1597’de “Doksan Beş Tez”ini/ilkesi-
ni açıklar. Katolik Hristiyanlığa ve kili-
seye karşı açılan reform hareketi pro-
testanlık genel adıyla Batı Avrupa’da 
hızla vücut bulur, gelişir. Almanya, 
Hollanda ve İskandinav coğrafyasında 
hızlı bir yayılma gösterir. İngiltere’ye 

de sıçrar. Avrupa’nın iç çatışma ve re-
kabeti koşullarında İngiltere Katolik 
Roma Kilisesi’nden kopar ve kendi ulu-
sal (Anglikan) kilisesini kurar. Protes-
tan reform hareketi Martin Luther ve 
John Calvin önderliğinde iki koldan ge-
lişir, yayılır.

Kalvinizm, püriten karakterdedir 
ve püritenizm esasen İngiltere’de güç 
kazanır. Kral VIII. Henry döneminde 
ulusal kilisesini kuran İngiltere, krali-
çe 2. Mary zamanında yeniden katolik 
Roma’ya bağlanmayı seçer. Hristiyan 
reformunun ardından İngiltere ve Batı 
Avrupa’da tam bir din-mezhep savaş-
ları dönemi başlar. Çanlar Avrupa fe-
odalizmi için çalar ve feodal Avrupa 
çökerken, burjuva kapitalist uygarlık 
sömürgecilik üzerinde yükselir. Avrupa 
tam bir iç savaşlar anaforuna boğulur. 
Bir yandan din-mezhep savaşları, öte 
yandan Avrupa egemenleri/krallıkla-
rı arasındaki savaşlar ve beri yandan 
Thomas Münzer önderliğinde köylüle-
rin damgasını vurduğu sınıf savaşları 
bir arada yaşanır. ‘Yeni Dünya’nın sö-
mürgeleştirilmesi böylesi bir geçiş ça-
ğında gerçekleşir.

Amerika 15. yüzyıldaki Batı Avrupa 
sömürgeciliğinin ve Hristiyan reformu-
nun bir çocuğu olarak dünyaya gelir. 
Amerika’nın kanında ve genlerinde bu-
lunan sömürgecilik ve din (Hristiyan-
lık) aynı zamanda Amerika’nın kimliği-
ni ve karakterini de belirler.

“İslam/Afrika karşıtı Hristiyan Haç-
lı Seferleri, İspanyol Engizisyonu’nun 
araştırıp tespit etme yetkisiyle donatıl-
dığı ‘limpieza de sangre’ (kan temizliği) 
yasasını yarattı. Haçlı Seferleri, özellik-
le de İberik Yarımadası’nın İspanyollar-
ca fethi ve Müslümanlarla Musevilerin 
kovulması araçlarıyla, modern sömür-
geciliğin kaynak ideolojisi ve kurumla-
rını yarattı (Irkçı ideoloji ve soykırımın 
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meşrulaştırılması). İspanya bayrağı 
altında seyreden Cristoph Colomb’un 
1492 seyahatinin belki de en önemli 
kargosu ‘limpieza de sangre’ yasasıydı.

Büyük Britanya, İspanya’dan bir 
yüzyıl sonra sömürgeci bir imparator-
luk olarak ortaya çıktı ve özellikle de 
Afrika köleciliğine ilişkin olarak; se-
çilmiş halk, yeni Kudüs Calvinizmi ve 
püritanlık bağlamında İspanyol kast 
sisteminin belirli unsurlarını kendi sö-
mürgeciliğini izah etmekte kullandı.

Birleşik Devletler’in kurulması ön-
cesinde püritanizm ve Calvinci protes-
tanlık, beyazların üstünlüğünü ruhsal 
temizlik için beyaz kan akıtılmasını zo-
runlu kılan özel bir politik/dinsel ideo-
loji (Tanrıyla sözleşme)’ye dönüştürdü. 
… Fedakarlık ve dökülen kan, doğru-
dan ulusun kutsallığı ve saflığının ka-
nıtı kabul edilir. Bu fedakarlıkları ya-
panların soyundan gelenler de toprağın 
gerçek mirasçılarıdırlar.”3

Amerika kıtasının beyaz Hristiyan 
Avrupalı adam tarafından sömürgeleş-
tirilmesi çok vahşi ve kanlı gerçekleşir. 
Cristoph Colomb Amerika’ya ayak bas-
tığında kıtada 80 milyon Amerikalı yer-
li yaşıyordu. Altmış yıl sonra yerli nü-
fusun sayısı on milyona iner. Vahşi ve 
korkunç bir soykırımla yerli halkların 
soyu kurutulur. Azınlık ve köle haline 
getirilir. Yeni Dünya’nın toprağı otan-
tik halklardan, kültürlerden arındırı-
lır. Amerika’nın sömürgeleştirilmesi ve 
toprağın Hristiyanlaştırılmasının tüm 
koşulları yaratılır. ‘Beyaz Adam’ın ko-
lonileri bu koşullar üzerine inşa edilir.

ABD’nin kuruluşunda 
Protestan Hristiyanlık
16. yüzyılda İspanyol sömürgeciliği 

öncülüğünde başlayan ‘yeni dünya’nın 
sömürgeleştirilmesine daha sonraları, 

Portekiz, İngiltere ve Fransa da katılır. 
Güney Amerika, İspanyol ve Portekiz 
sömürgeciliği tarafından ele geçirilir ve 
sömürgeleştirilir. Kuzey Amerika ise İs-
panyol ve İngiliz sömürgeciliği tarafın-
dan paylaşılır. Her sömürgeci güç ken-
di din ve kültürünü sömürgelere taşır. 
İspanyol ve Portekiz sömürgeciliği ma-
rifetiyle Güney Amerika, katolik Hristi-
yanlığın egemenliği altına alınır. Kuzey 
Amerika ise esasen protestan Hristi-
yanlığın hegemonya alanı haline gelir.

Amerika, Avrupalı sömürgeciler ta-
rafından askeri işgal, soykırım ve nü-
fus yerleştirme yoluyla sömürgeleşti-
rilir. ABD’nin kuruluşunu önceleyen 
süreç İngiliz kolonizasyon dönemidir. 
Kolonizasyon dönemi Amerikan kimliği 
ve toplumunun oluşumu ve şekillenişi 
bakımından önemlidir. Amerikan kim-
liği kolonizasyon döneminde maya tu-
tar.

İngiltere Kuzey Amerika’yı sömür-
geleştirirken 17 ve 18. yüzyıllarda İn-
giltere’den kıtaya koloni nüfus taşır. 
İngiliz sömürgeciliğinin adadan taşıdı-
ğı nüfusla kurduğu koloniler ilerleyen 
tarihte ABD’nin temelini oluşturacak 
toplumsal yapıtaşlarıdır. Amerikan 
toplumunun ana çekirdeğini oluşturan 
İngiltere’den transfer edilen bu nüfus-
tur ve kurulan ilk kolonilerdir. Nüfus 
nakliyle kurulan ilk 13 koloni protes-
tan/püriten nüfusun damgasını taşır. 
İlk kurulan İngiliz kolonilerden sade-
ce bir kaçı püriten-protestan değildir. 
Bunlardan biri Quaker’lar (Dostlar 
Derneği) ve Metodistler tarafından ku-
rulan Pennsylvania yerleşimidir. Diğer 
biri ise, katolik Hristiyanların Mary-
land’da (kraliçe 2. Mary adından ge-
liyor) kurduğu kolonidir. Kolonilerin 
ezici çoğunluk nüfusu protestan ve pü-
ritendir. 
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“17. ve 18. yüzyıllarda Amerikalılar 
‘yeni dünya’daki misyonlarını kutsal 
kitap diliyle tanımladılar. Onlar ‘vaa-
dedilen topraklar’ olan ‘yeni İsrail’i ya 
da ‘yeni Kudüs’ü yaratmak üzere ‘çöle 
görevli olarak gönderilmiş’ ‘seçilmiş 
halk’tı. Amerika ‘yeni cennet ve yeni 
dünya’ydı, ‘adaletin yurdu’ydu, ‘tanrı-
nın ülkesi’ydi. Savcan Bercevith’in an-
latımıyla Amerika; ‘dinsel arayışın tüm 
duygusal, spirütüel ve entelektüel çe-
kiciliğiyle” kazanılmıştı. Bu kutsal mis-
yon duygusu Amerika’nın (kıyametten 
önce barış ve huzurun hakim olacağı-
na inanılan) bin yıllık döneme ilişkin 
temalarına ‘kurtarıcı ulus’ ve ‘düşsel 
cumhuriyet’ olarak kolaylıkla yayılabil-
di.”4

Anglo protestan kültür ve onun ta-
şıyıcısı olan kolonyal nüfus, Amerikan 
kimliğinin ve ABD’nin yapıtaşlarını 
oluşturur. Amerikan ideolojisinin ma-
yasını da beyaz Anglosakson protes-
tanlık ögeleri belirler. Amerikan ide-
olojisi ve ABD’nin siyasal sisteminin 
kuruluşunda, toplumsal yapısının şe-
killenmesinde protestanlık ve aynı an-
lamda püritenizm temel bir bileşendir 
ve Amerikan kimliğini özsel ve biçimsel 
olarak şekillendiren ana kaynakların 
başında gelir.

Hristiyan reformunun dolaysız ürü-
nü olan protestanlık/püritenlik, re-
form döneminde Batı Avrupa’nın iki 
yakasında da gelişmesine karşın asıl 
gücünü İngiltere’de ve daha Amerika/
ABD’de bulur. Huntington’un çarpıcı 
ifadesiyle “İngiltere püriten bir toplum 
yaratmadan püriten bir devrim yaşa-
mışken, Amerika püriten bir devrim ya-
şamadan püriten bir toplum yaratır.”5

 Amerikan protestanlığı/püriteniz-
mi, Avrupa ve İngiltere protestanlı-
ğından farklı karakterde gelişir. Daha 
baştan/kökten beyaz püriten nüfusun 

damgasını vurduğu koloniler tarafın-
dan kurulan Amerika, tarihsel süreç 
içerisinde göç dalgalarıyla olağanüstü 
biçimde gelişim gösterir. Amerika gide-
rek bir göçmenler ülkesi/yurdu hüvi-
yetine kavuşur. İlk beyaz Anglosakson 
protestan –yerleşimciler, öncüler, ha-
cılar– nüfus kuşağının ardından deği-
şik din ve mezhep ve sınıflardan büyük 
bir göçmen dalgası Amerika’ya akmaya 
devam eder. Avrupa’dan gelen ilk yerle-
şimciler, hacılar, öncüler Hristiyan re-
formunun havasını derinden solumuş, 
iç savaşların tedrisatından geçerek po-
litize olmuş orta sınıf kitlelerden olu-
şur. Yeni bir ülkeyi imar edecek koloni-
zasyonu dört başı mamur bir biçimde 
yükseltecek siyasi ve kültürel birikime 
sahiplerdir.

“Anglikan kilisesini ıslah edelim, kra-
lın yetkilerini azaltalım derken kıyıma 
ve işkenceye maruz kalan, uzlaşmacılı-
ğı reddeden ve Cotton Mether’in dediği 
gibi ‘evrenin en iyi adasını’ terkeden pü-
ritenler; yerleştikleri New England’da 
Amerikan Devrimi’ne değin kimseye 
dinsel inanç özgürlüğü tanımamışlar, 
kendileriyle uzlaşmayı reddedenlerin 
yaşamlarını burunlarından getirmiş-
lerdir. Örneğin Massachussetts’te pü-
riten ya da protestan etiği egemendi 
ve bu da çoğunluğun ahlak anlayışına 
uyamayanlara hoşgörü yok demekti. 
Quaker’lar püriten yerleşim birimle-
rinden atılır, geri gelirlerse öldürülür-
lerdi. Sonunda Quaker’lar da kendi 
sömürgelerini Amerika’nın ilk dönem-
lerinin kültür merkezi Pennsylvania’yı 
kurdular. Tanrı erkil düzen peşindeki 
püritenler, örneğin Plymouth’takiler 
dünya nimetlerinden ellerini eteklerini 
tümüyle çekmiş değillerdi. Onlar için 
ekonomik çıkarlar peşinden koşmakla 
Tanrının düzenini yerleştirmek pek de 
çelişmiyordu.



TEORİDE doğrultu64

Sömürgelerin birbiri ardına kurul-
ması ve göçlerin hızlanması sonucu 
1640’ta Virginia’da 8 bin beyaz, New 
England’da ise çoğu Massachussetts’te 
olmak üzere 14 bin kişi vardı ve en az 
on iki sömürgeye püriten damgası vu-
rulmuştu bile. Püriten önderler, çoğu 
Yunanca ve İbranice bilen dinbilimci-
ler, kilise ve devlet işlerini birleştirmiş-
lerdi. Püritenler orta ya da ortanın altı 
sınıflardandı. Soylular İngiltere’de kal-
dığından onlar da kendi hiyerarşileri-
ni kurdular: Önce toprak sahipleri ve 
varsıllar, daha sonra küçük tüccarlar, 
dükkan sahibi esnaf, çiftçiler, zanaat-
karlar, tamirciler, balıkçılar, gündelik 
işçiler, uşaklar ve Kızılderili ya da şim-
dilik az sayıdaki zenci köleler.”6

İngiliz püriten bir avukat olan Vint-
rop, 1629’da Massachussetts kolo-
nisini kurar ve ilk valisi seçilir. Vint-
rop örneği bir tüm olarak Amerika’nın 
kolonizasyonunun dinsel karakterini 
açıklar niteliktedir. Vintrop’un şu söz-
leri Amerika gerçeğinin ideolojik arka 
planını da resmeder: “Aklımızdan çı-
karmamalıyız ki tepedeki kent olarak 
var olacağız. Bütün insanların gözleri 
bizim üstümüzde, öyle ki; üstlendiği-
miz bu işte tanrımıza karşı kusur iş-
lersek ve onun yardım elini bizden çek-
mesine neden olursak, bizimle ilgili bir 
çok öykü uydururlar ve dünyanın dili-
ne düşeriz.”7

Kitab-ı Mukaddes kurgusuna ve 
onun temalarına uygun şekillenen be-
yaz Hristiyan sömürgecilik ideolojisi, 
Amerikayı kolonileştiren tüm öncülerin 
ortak karakteridir. Amerika’yı sömürge 
olarak inşa eden Vintrop gibi öncüler 
kuşağı modern Amerikan ideolojisinde 
‘öncü ulus’ mitini de yaratır. ‘Seçilmiş 
halk’ miti kutsal kitaptan çıkıp sö-
mürgecilik söylem ve pratiğinde ‘öncü 
ulus’, ‘kurtarıcı ulus’ miti haline gelir 

ve Amerikan ideolojisinin ayrılmaz ele-
menter ögesi olarak kristalleşir.

“Vintrop’un öncülerinden olduğu bu 
tanrıerkil gerekircilik, idealizm daha 
sonra ulusalcı bir politik misyona dö-
nüşmüş, şekilden şekile girmiş, yumu-
şatılmış, değiştirilmiştir ama Amerikan 
Hülyası’nın vazgeçilmez temel taşların-
dan biri olur.”8

Anglosakson Protestan sömürgeci-
ler, kolonilerini oluşturduktan son-
ra, siyasi ve toplumsal hayatı Avru-
pa’dan/İngiltere’den taşıyıp getirdikleri 
ideo-politik kültürel düsturlar ve for-
masyon temelinde örgütlerler. Eğitim 
ve öğretime büyük önem verilir. Kolo-
nilerde okullar açılır. Harward ve pek 
çok büyük ve köklü okul bu dönemde 
ve protestan cemaatler tarafından ku-
rulur. Protestan misyonerliği, kitleleri 
değiştirip dönüştürmeye büyük önem 
atfeder. Protestan cemaatlerin kurdu-
ğu okullar, eğitim ve öğretim alanında 
Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na doğru 
giden süreçte Kuzey Amerika’nın siya-
sal-kültürel-entelektüel yapısını şekil-
lendirir, bağımsızlığın ön şartlarını ha-
zırlamada önemli bir rol oynar.

ABD 4 Temmuz 1776 Bildirgesiyle ve 
Bağımsızlık Savaşı’yla kurulur. ABD’yi 
kuran ‘kurucu babalar’, öncüler kuşa-
ğının mirasını devralır. Ünlü 4 Temmuz 
1776 Bildirgesi’nin son cümlesi şöy-
le söyler: “Bu demecin müdafası için, 
Tanrının himayesine tam bir güvenle 
inanarak, hayatlarımız, servetlerimiz 
ve şerefimiz üzerine karşılıklı olarak 
ant içiyoruz.”

‘Kurucu Babalar’ bir önceki kurucu 
Hristiyan ve sömürgecilik ideolojisinin 
temel ilkelerini yeni söylemlerle ileriye 
taşır. İdeolojik sürekliliği sağlar. Vint-
rop gibi öncülerin kullandığı söylem-
lere benzer söylemler, ‘Kurucu Baba-
lar’ tarafından da kullanılır. Örneğin 
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‘Kurucu Babalar’, ‘Tanrı üstlendikleri-
mize destek olur’ söylenine başvurur. 
ABD’yi kuran ‘Kurucu Babalar’ tüm 
söylemlerine karşın Protestan Hristi-
yanlığı anayasa (metni) içine sokmak-
tan uzak durur. Fakat diğer kurucu ve 
temel belgelerde din bir biçimde yeri-
ni alır. Örneğin ABD Federasyonu’nun 
hukuksal çatısını oluşturan Virginia 
Haklar Demeci’nin 16. maddesinde 
“Din veya tanrıya borçlu olduğumuz 
vazife” olarak “başkalarına karşı Hris-
tiyan hoşgörü, sevgi ve şefkat göster-
mek”ten sözedilir. Keza başkanlık ye-
mininde, kimi belgelerde ve kamusal 
alanda dinsel ögeler yer alır.

Manifest Destiny / Takdir-i İlahi
Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Ame-

rika’nın edinilmiş kurucu/kolonyal 
ideolojisini resmi ideoloji katına yük-
seltir. Beyaz, Anglo-Sakson ve Protes-
tan kimliği, yani kısa deyişle WASP, 
ABD’nin kurucu resmi ideolojisi olarak 
kurumlaşır.

Kurucu dinsel-ideolojik kimlik, 
19. yüzyıl ortalarında Manifest Des-
tiny/Takdir-i İlahi öğretisiyle taçlanır. 
“1845 yılına gelindiğinde Amerika’nın 
genişleme dürtüsünün ve toprak açlı-
ğı hezeyanının doruğunda olan John 
O’Sulliven adlı bir gazeteci ve politikacı 
Morning Star gazetesinde şöyle bir ide-
olojik gerekçelendirme yazmıştı: Her yıl 
sayıları milyonlarca artan insanlarımı-
zın özgürce gelişebilmesi için kıtanın 
her tarafına yayılmamız alnımıza ya-
zılan bir taktir-i ilahidir (Aşikar Yazgı/
Manifest Destiny). Aşikar yazgımızın 
hakkı, üzerimize düşen büyük özgür-
lük deneyimi ve federatif kendi kendini 
yönetmeyi geliştirmek için Yaradan ta-
rafından bize bahşedilen kıtada yayıl-
mak ve onun tamamına sahip olmak-
tır. Bu bir ağacın büyüme yazgısının 

gerçekleşmesi için gerekli toprak ve ha-
vaya sahip olma hakkı gibi bir haktır.”9

Manifest Destiny, sömürgecilik/em-
peryalizm düşüncesiyle protestan Hris-
tiyanlığın dünyevi misyonunu pragma-
tist bir biçimde birleştirip kaynaştıran 
emperyal bir öğretidir. Beyaz Anglo-
sakson protestanların diğer ırklardan 
üstün olduğunu, diğer ırkları medeni-
leştirmek için ‘seçilmiş halk’ olduğunu 
vaaz eden Avrupalı beyaz adamın kla-
sik emperyalist/sömürgeci düşüncesi-
nin bir devamıdır.

“Bu Aşikar Yazgı/Takdir-i İlahi kav-
ramı zamanla Amerikan resmi ideoloji-
sinin toplum tarafından da bütünüyle 
içselleştirilen öğesi oldu. Kavram Ame-
rikan sermayesinin, devletinin, siya-
setçi ve ideologlarının, seçkinlerinin 
uluslararası politikaya ilişkin düşünce 
ve davranışlarını biçimlendiren, açık-
layan, meşrulaştıran, halkın da aktif 
desteğini sağlayan bir işlev kazandı. 
Amerikan emperyalizmini harekete ge-
çiren maddi dinamikler, böylece kendi-
si de bir maddi güce dönüşen ideolojik 
araçla tamamlandı, beslendi, ivmelen-
di.”10

“Bir Amerikalı yazar, zamanla Ame-
rikan sisteminin genlerine işleyen ideo-
lojik söylemi şöyle özetliyor: İnsanlığın 
davası Birleşik Devletler’le özdeşti, ve 
bu dava (O’Sullivan’ın sözleriyle) ancak 
yeryüzündeki her insanın nihai olarak 
ve başarıyla bağışlanıp kurtarılmasıyla 
sona ermeye yazgılıydı. Kısacası, Hris-
tiyanlık, demokrasi ve … Amerika, özde 
tek ve aynı şeydiler, tarihin en üst aşa-
ması, ‘Tanrının cisimleşmiş planı.’”11

WASP ideolojisinin temel paramet-
releri ırksal ve dinsel üstünlüğü vaaz 
eder. Takdir-i İlahi doktrini, bu ırksal ve 
dinsel üstünlük mitini, ABD’nin dün-
yayı kendi suretinde yeniden yaratma 
misyonuna taşır. Amerikan resmi ide-
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olojisi Tanrıyı yanına alır. ABD bu öğ-
retiyle kendini kutsallaştırır. Tanrının 
buyruklarını ve planlarını uygulayan 
bir misyoner gibi sunar. Takdir-i İlahi, 
ABD’nin emperyalist ideolojisinin ana 
kaynağını oluşturur ve ABD emperya-
lizmine yön verir. Emperyalizm sömür-
gecilik, başka coğrafyaları ele geçirmek, 
halkları ulusları köleleştirmek, Tanrı-
nın kelamı ve buyruğu haline getirilir. 
Takdir-i İlahi bir buçuk asırdan beri 
ABD’nin siyasal ve toplumsal yaşamını 
belirleyen bir paradigmadır. Bu öğreti 
ulus-devletler çağında ‘seçilmiş halk’ 
arkaik mitinden, ‘öncü ulus’ modern 
mitine dönüştürür. Emperyal ırkçılık 
ve sömürgecilik, yerkürenin tümünün 
sönürgeleştirilmesi ancak ‘öncü ulus’ 
öznesi ve kurgusuyla olanaklı olabi-
lir. Aşikar Yazgı, ‘öncü ulus’a klavuz-
luk eder. ABD’nin dünya imparatorlu-
ğu fikri ve hayali de bu öğreti üzerine 
temellenir. ABD Başkanlarının adla-
rıyla anılan dortrinler özünü ve esası-
nı Aşikar Yazgı’dan alır. ABD’nin tüm 
sömürgeci savaşlarında Tanrı ABD’nin 
yanındadır ve ona yol gösterir!

Manifest Destiny/Aşikar Yazgı, ABD 
için mükemmel ve bir o kadar kulla-
nışlı bir emperyal ideoloji düzeneğidir. 
ABD emperyalizmi ve başkanları bu 
enstrumanı/düzeneği tarih boyunca 
tepe tepe kullanır. Başkan Mc Kinley, 
Filipinler’i işgal etmek ve sömürge-
leştirmek için tıpkı bugün George W. 
Bush’un yaptığı gibi Tanrıyla konuşur, 
Tanrı adına kahverengi ırktan olan Fi-
lipinleri medenileştirmeye, Hristiyan-
laştırmaya girişir ve bunu yapar. R. 
Reagan’ın Özgürlük Seferi adlı planı 
da seçiliş öncü ulus söylemiyle Aşikar 
Yazgı mitine uzanır. Baba Bush da Ab-
raham Lincoln’den sık sık alıntılar ya-
par: “Biliyorsunuz, Amerika Tanrının 
himayesinde kurulmuş bir ulustur. 

Biz ta başından beri savaşta ve barış-
ta onun gücü ve önderliğiyle hareket 
ediyoruz.” der ve Takdir-i İlahiye, Ame-
rika’nın kurucu felsefesine bağlılığını 
vurgular. Kurucu Babalar’dan biri olan 
A. Lincoln’den bugüne uzanan bir din-
sel- ideolojik çizgidir bu. Amerika’nın 
varoluş çizgisidir.

Takdir-i İlahi; ırk ayrımcılığı ve 
WASP’ta ifadesini bulan Amerikan mil-
liyetçiliğinin de kaynağıdır. Amerikan 
milliyetçiliği dinsel karakterli bir mil-
liyetçiliktir. Din ve ırk temellidir. Bu 
özellikleriyle Takdir-i İlahi, militan bir 
dinsel gericiliğin ve daha geniş olarak 
Amerikan muhafazakarlığının kalbini 
oluşturur.

Evangelizm
Günümüzde Amerikan muhafa-

zakarlığının ve dinsel radikalizminin 
yüzü Evangelizm ya da Evangelistler 
olarak öne çıkmaktadır. Bush’un kök-
tenci Evangelist cemaatlerle aşikar 
olan sıkı ilişkisi, Evangelizm konusu-
nu ve aynı anlamda Amerika’nın dinsel 
kimliğini önemli kılmaktadır. Evangeli-
on, Grekçe bir sözcüktür ve ‘müjde’ an-
lamına gelir. Greko-Roma kültüründen 
Hristiyan terminolojisine tevarüs eden 
Evangelist sözcüğü ilk kez 16. yüzyıl-
da Protestanlığın kurucu önderlerin-
den Martin Luther tarafından kullanı-
lır. Evangelistler, teolojik terminolojide 
‘İncil’ci Hristiyanlar olarak ifade bulur, 
bilinir. Evangelistler, Tanrının müjdesi 
kabul edilen İncil’e bağlanmayı, tanrı 
ile kul arasındaki ilişkiyi İncil vasıta-
sıyla kurmayı benimser. Kilise ayinleri 
yerine İncil’i (müjdeyi) tüm insanlığa 
tebliğ etmeyi vaaz eder. Kutsal metinle-
ri dinin tek ve asıl kaynağı kabul eder, 
İncil’in/Hristiyanlığın etkin bir misyo-
nerliğini savunur ve misyoner pratiğine 
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büyük önem verir. Hristiyanlığın içinde 
en misyoner kol Evangelistlerdir.

Evangelizm Baptistler ve kimi liberal 
protestan cemaatler dışında tüm pro-
testanları kapsayan geniş yelpazeli bir 
dinsel-mezhepsel akımdır. Daha tam 
bir ifadeyle ana akım protestanlığı tem-
sil eder, anlatır.

Avrupa’da Martin Luther ve John 
Calvin önderliğinde başlayan büyük 
Hristiyan reformasyonunun ardından 
evangelizm/protestanlık Almanya’da 
piteizm, İngiltere’de metodizm-pürite-
nizm ve Amerika’da ‘büyük uyanış’ ha-
reketi gibi adlar ve ana kollar üzerinde 
gelişip yayılır. Özellikle Evangelist/pro-
testanlığın tüm kolları için ABD tam bir 
yatak, yurt olur. Bu bağlamda Evange-
list deyimi, Amerikan protestanlığı an-
lamıyla da kullanılabilir.

Evangelistler tüm batı çapında ilk 
kez 1846’da Londra’da toplanır. Bu 
toplantıya 800 delege katılır. Evange-
list hareket özellikle ABD’de çok geli-
şir ve güçlenir. ABD giderek evange-
lizmin merkezi haline gelir. 19. yüzyıl 
içindeki ‘uyanış hareketleri’ ve dinsel 
atılımları sonucu, 20. yüzyılın başında 
–1908’de– Evangelistler, Federal Kilise-
ler Birliği altında birleşip kurumlaşır. 
1958’de ise dünya çapında misyoner-
lik hareketlerini yürütmek amacıyla 
Evangelist Misyoner İttifak kurulur. 
Evangelist Misyoner İttifak kurulduğu 
tarihten SSCB’nin çözülüşüne kadar 
öncelikli temel strateji olarak ABD’nin 
‘arka bahçesi’ Güney Amerika’yı hedef 
alır. Katolik Güney Amerika’yı protes-
tanlaştırmaya ve Kurtuluş Teolojisi ha-
reketini de önlemeye çalışır.

Günümüzde Evangelist Misyoner 
İttifak’ın öncelikleri ve hedefleri ve he-
deflerinin kapsamı farklıdır. Güney 
Amerika’nın protestanlaştırılması hala 
vazgeçilmez bir hedef olsa da, misyo-

nerlik faaliyetlerinin öncelikleri ve kap-
samı dünyanın değişik coğrafyalarına 
doğru genişler. Misyonerlik faaliyetinde 
en etkin ve örgütlü Hristiyan hareket 
olan Evangelistler dünyanın her yerin-
de güçlü ve etkin bir Hristiyanlaştırma 
faaliyeti yürütür.

ABD’deki dinsel gericiliğin ve muha-
fazakarlığın ana lokomotifi Evangelist 
cemaatlerdir. WASP ideolojisinin sos-
yal kaidesi veya dayanağı esasen Evan-
gelistler ve Anglo Amerikan protestan 
kültürel kodlarla kimliklenmiş beyaz 
Amerikan nüfustur. Son güncel veri-
ler, ABD’de 70 milyonluk bir Evange-
list Hristiyan nüfus olduğunu gösterir. 
Toplam nüfusun üçte birinden az ol-
masına karşın Evangelistler ABD’deki 
diğer din, mezhep ve cemaatlere, kim-
liklere kıyasla en büyük dinsel kimliği 
temsil eder.

Amerikan Evangelistleri dört ana 
gruba tasnif edilir. Bu tasnif İncil’in 
farklı katmanlardan ve farklı ilkeler 
doğrultusunda yorumlanmasına da-
yanır ve protestanlığın farklı yorum-
lanış ve uygulanış biçimlerine yapılan 
tanımlayıcı vurguda anlam bulur. Ana 
akım Evangelistlerle Bush’un da dahil 
olduğu fundamental Protestanlığın bir 
çeşidi olan Evangelistleri politik açıdan 
birbirinden ayırmak gerekir. Haliha-
zırdaki yeni muhafazakarlığı hararetle 
destekleyen köktendinci Evangelist-
lerin protestan nüfus içindeki oranı 
yüzde 5’tir. Bush’un temsilcisi olduğu 
Evangelistler asıl gücünü nüfusların-
dan değil, siyasal, ekonomik, askeri 
nüfuzlarından, muktedir odaklardan 
alır.

 Günümüzde fundamentalizm denil-
diğinde ilk ve asıl olarak radikal politik 
islamcı hareket akla gelir ve egemen 
söylem de radikal politik islama doğ-
rudan göndermede bulunur, onu adres 
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gösterir. Oysa fundamentalizmin çıkış 
yeri Amerikan Protestanlığıdır. Funda-
mentalizm kavramı ilk kez Amerika’da 
1. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkar ve 
radikal Evangelist hareketi ifade eder.

III. Geniş Güncel Kadrajdan 
ABD ve Din

ABD’nin Güncel Dinsel Görünümü: 
Yeni Dinsel Yükseliş, Yeni Muhafaza-
karlık

ABD’de 1950’lerde yükselen dinsel 
gericilik dalgası tüm dünyada olduğu 
gibi anti-komünist bir politik motivas-
yonla belirlenir. 1950’lerde başlayan 
dinsel yükseliş çok etkili ve uzun ömür-
lü değildir. Zira 60’larda siyahların ön-
cülüğünde patlak veren ve daha son-
ra başka toplumsal ilerici hareketler 
biçiminde dalga dalga ve içiçe geçerek 
süren ilerici reformcu hareketler dinsel 
yükselişi kesintiye uğratır, önünü ke-
ser. Bu dönemdeki dinsel yükselişin iki 
fenomeni/olayı özellikle önemli ve dik-
kat çekicidir. Birincisi Scientology tari-
katı kurulur.

1954’te Scientology bir din olarak 
ilan edilir. Böylece bilime karşı gerici 
bir savaş açılır, bilim dinsel gericili-
ğe alet edilir. İkincisi ise 11 Temmuz 
1955’te çıkarılan bir yasa ile doların 
üzerine “In god we trust” (Biz Tanrıya 
güveniriz) yazısının basılması zorunlu 
hale getirilir. Din ‘Soğuk Savaş’ strate-
jilerinin emrine verilir.

60 ve 70’lerde ilerici toplumsal hare-
ketler nedeniyle dinsel politik hareket 
etkili olamaz ve bir biçimde süregiden 
reformcu harekete eklemlenir. 80’lerde 
dinsel gericilik ve Amerikan muhafaza-
karlığı yeniden dirilmeye, yükselmeye 
başlar. R. Reagan’ın başkanlık dönemi 
dinsel gericilik, muhafazakarlık ve ne-

oliberalizmin birbirini besleyerek geliş-
tiği bir dönemdir. Yeni dinsel gericilik, 
kendini önceleyen reformcu döneme 
bir reaksiyon özelliği de taşır. Kadın 
hakları, kürtaj, çok kültürlülük, insan 
hakları vs. konularda reformcu hare-
ketin kazandığı mevziler dinsel gerici-
liğin ve Amerikan muhafazakarlığının 
boy hedefi olur. ABD’nin dinci başkan-
ları içinde yerini alan Hristiyan-Siyo-
nist meşrepli Reagan, bu yeni dinsel 
yükselişin başlatıcısıdır.

Yeni dinsel yükseliş eskiye dönüşü 
ister. Amerika’nın geleneksel muhafa-
zakarlığını berkitmeyi hedefler. Kürtaj 
yasağının genişletilmesi talebi, eğitim 
müfredatlarına yaradılış inancının so-
kulmak istenmesi, kamusal alanda 
dine daha çok yer açılması arayışları 
bu dönemin dinsel-politik hareketleri-
nin, Protestan cemaatlerin öne çıkan 
istemleri ve nitelikleridir.

80’lerde başlayan dinsel gerici yük-
seliş 90’larda hız kesmeden büyüye-
rek, genişleyerek sürer.

2000’lerde tam bir sıçrama yapar 
ve yeni bir aşamaya yükselir. İdeolojik 
kökleri daha derin bi tarihe uzanmak-
la birlikte 90’larda şekillenen neo-con 
–yeni muhafazakarlık– hareketi bu sü-
recin ürünüdür. Yeni muhafazakarlık 
yelkenlerini yeni dinsel gericilik rüz-
garıyla şişirir, gücünü dinsel gericiliğe 
yaslar. George W. Bush ve neocon’lar 
yeni dinsel yükselişin timsalidir. Ge-
orge W. Bush’a en sevdiği politik dü-
şünür, filozof sorulduğunda şu yanıtı 
verir: “İsa, çünkü yüreğimi değiştirdi… 
Yüreğiniz ve yaşamınızla İsa’ya döndü-
ğünüzde, İsa’yı kurtarıcı olarak kabul 
ettiğinizde, o da yüreğinizi değiştiriyor, 
yaşamınızı değiştiriyor. İşte bana olan 
da buydu.”

Oğul Bush’un Amerikan toplumuna 
sunuluşu bile dinsel bir ritüel ve dra-
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ma tarzındadır. Bush’un 40 yaşına ka-
dar alkolik bir adam olduğu ve kendini 
sonradan dine adadığı, iyi ve ustaca 
kurgulanıp sunulan politik masaldır. 
Son derece işlevli bir politik kurgudur. 
Bu politik kurgu hem gerçeğin üstünü 
örter, hem de 40’ından sonra günah 
çıkaran, tövbe eden, doğru yola gelen, 
kurtuluşu dinde bulan adamı yüceltir. 
Muteber ve değerli kılar. Oysa George 
W. Bush WASP ideolojisine, gelenekle-
rine uygun yetişmiş bir Amerikalıdır. 
Okuduğu üniversitede Evangelik Hris-
tiyan kulübünün bir üyesidir. O da ba-
bası gibi Evangelik dinci, muhafazakar 
bir adamdır. Bush’un alkolikliği küçük 
bir kusur ve günahtır. Hayatının bir 
döneminde alkolizme sapması Bush’un 
Evangelik kişiliğini ve geldiği yeri de-
ğiştirmez. Alkolizmle savaş, yeni dinsel 
gericiliğin ve öteden beri belli protes-
tan cemaatlerin en başta gelen müca-
dele temasıdır. Bu bakımdan ‘alkolik 
Bush’un alkolizmi yenmesi anlamlıdır 
ve yeni dinsel gericiliğin kalbini fethe-
decek bir örnektir.

Dinsel yükseliş, hayatın her alanın-
da görülür. Örneğin 1996-2000 yılları 
arasında Harward Üniversitesi’ndeki 
Protestan-Evangelik kulübün üye sa-
yısı yüzde yüz artar. 250 bin olan üye 
sayısı 500 bine fırlar. 1999 yılında ya-
pılan bir ankette Amerikalılara Tanrıya 
ya da evrensel başka bir varlığa inanıp 
inanmadığı sorusu sorulur. Amerikalı-
ların yüzde 86’sı ‘tanrıya inandığı’ ce-
vabını verir. Yüzde 8 ise evrensel bir 
varlığa inandığını söyler. 11 Eylül’den 
sonra

2003’te yapılan başka bir ankette 
tanrıya inanıp inanmadığı sorusuna 
‘evet, inanıyorum’ diyenlerin yüzdesi 
92’ye çıkar. Bu anketlerde 11 Eylül’ün 
bir çarpan etkisi yaptığı tartışması, bir 
gerçek olarak ortaya serilir.

Amerika’da dinsel gericiliğin yükseli-
şinin pek çok parametresi ve göstergesi 
var. Örneğin dini kitapların satış rekor-
ları kırması, çok satması bu bakımdan 
çarpıcı bir göstergedir. 2004 yılında sa-
tılan kitapların sayısı, bir önceki yıla 
göre yüzde 11 oranında artış kaydedi-
yor. 2004 yılında en fazla satılan kitap 
Evangelist Hristiyan Yayıncılar Birliği 
tarafından çıkarılan ve Rich Warren’ın 
yazdığı ‘Amaç-Sürülen Hayat’ kitabı-
dır. Kitap 7 milyon satarak kurgusal 
olmayan kitaplar arasında en çok sa-
tan kitap ünvanını aldı. Hristiyan/dini 
medyada da bariz bir artış ve etkinlik 
görülüyor. 1945 yılında 1300’ün üze-
rinde olan dinsel radyo istasyonu ve 
163 televizyon kanalı saptandı. 

Din, ABD’de her dönem politikanın 
önemli bir referans kaynağıdır. De-
mokratlar da, Cumhuriyetçiler de dini 
politikanın bir aracı ve unsuru olarak 
kullanır. Dinci kimliğiyle bilinen ABD 
başkanlarını bir yana bırakalım; en 
laik, “solcu” sayılan ABD başkanları 
da dindar görünmekten ve dini politik 
amaçlar için kullanmaktan sakınmı-
yordu. Oğul Bush’tan önce yönetimde 
başkan olan Clinton örneğinde bu ger-
çeği görmek mümkündür. 1996 yılında 
kongreden geçirilen bir sosyal yardım 
reformu Clinton tarafından onaylanıp 
yürürlüğe konuldu. Sözkonusu yardım 
ve gelişim programlarını desteklemek 
için dinsel organizasyonlarla anlaşma 
yapmalarına izin veriyordu. Yine Clin-
ton yönetimi 1993’te okul görevlilerinin 
öğrencilerin dua etmelerine ya da din-
sel konuları tartışmalarına engel olma-
maları yönünde bir tüzük düzenlemesi 
yaptı. Clinton da Kosova’ya, Balkanlara 
müdahale sırasında ‘öncü ulus’, ‘kur-
tarıcı ulus’ mitini söylem olarak kul-
lanmaktan geri durmadı. Clinton’dan 
sonra demokratların başkan adayı olan 
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Al Gore da “Eğer beni seçerseniz dine 
dayalı organizasyonların sesleri benim 
yönetimimde belirlenecek politikaların 
bir parçası olacak” diyordu.

Dinin siyasete etkisi ve dinle siya-
setin alışverişi ABD’nin kurumsallaş-
mış bir özelliğidir. Yalnızca dinci-din-
dar kimlikleriyle öne çıkan başkanlar 
ve siyasetçiler değil, genel olarak ABD 
siyaseti dinle ilişkili ve etkileşimlidir. 
Bu ABD’nin kuruluşundan beri gelen 
bir özelliktir. Bush bu ayırt edici özelli-
ğin en ileri ve son örneğidir. Oğul Bush 
Teksas Valisi iken Evangelist Hristi-
yanlarla girdiği politik ilişkileri, Baba 
Bush’un başkanlık kampanyalarında 
daha ileriye taşıdı ve kuvvetlendirdi. 
Oğul Bush ABD başkanlığına adaylığı-
nı koyduğu vakit,

 Evangelik cemaatler tarafından 
kuvvetle desteklenen biriydi. Başka bir 
deyişle Bush kitlesini, kitlesi Bush’u 
iyi tanıyordu. Tencere yuvarlanıp ka-
pağını buluyordu. Bush yeni dinsel 
yükselişin talepleri olarak bayraklaşan 
eşcinsel evliliklerin yasaklanması, kök 
hücre çalışmalarının dine göre günah 
sayılması ve çalışmaların engellenmesi, 
insanın kökeninin evrim teorisi/bilimi 
yerine yaradılış inancına göre açıklan-
ması ve bunun eğitim müfredatlarına 
konulması, kürtaj hakkının yüzgeri 
edilmesi, devlet okullarında dua okun-
masının, ibadetin serbestleştirilmesini 
vb. savunup sahiplenerek başkanlık 
oylarını topladı. Hristiyan Evangelist ve 
Siyonist lobi ve cemaatlerin desteğiyle 
başkan oldu. Bush başkan seçildikten 
sonra dinsel gericiliğin taleplerini adım 
adım gerçekleştirmeye koyuldu. Mil-
yarlarca dolarlık federal fon kaynağını, 
dini kurumların faaliyetleri için ayır-
dı. Konut ve şehirleşme fonlarından 8 
milyar dolarlık bir kaynak kiliselerin 
kullanımına verildi. Yine federal fonlar-

dan 60 milyar doları aşan bir kaynak 
dini cemaatlere aktarıldı. Bu fonlardan 
aslan payını elbette Bush’un da dahil 
olduğu evangelik cemaatler aldı. Evan-
gelik cemaatler hem ekonomik ve hem 
de siyasi olarak Bush’tan nemalandı, 
Bush’ta onlardan.

IV. Dar Güncel Kadrajdan ABD’de Din 
Bilim, Evrim

Yeni Ortaçağın/Engizisyonun Mantı-
ğı: ABD’de Bilime/Evrim Teorisine Karşı 
Savaş

Emperyalist burjuvazinin bilimi kö-
tüye kullanması, bilimi tekelleştirerek 
etkin bir sömürü ve kitleleri cahilleş-
tirme aracı haline getirmesi; bilim düş-
manlığı ve dinsel gericiliğe sarılması;

‘yeni ortaçağ’ın dolaysız gösterge-
lerinden biri oluyor. Burjuva aydın-
lanmasının temel problematiklerinin 
başında din-bilim ilişkisi ve bu ilişki 
karşısında burjuvazinin aldığı pozis-
yon gelir. Din-bilim karşıtlığı ve ilişkisi 
Avrupa’nın burjuva aydınlanmasında 
akıl, bilim ve modernizm lehine çözü-
lür. Zira din gelişen burjuva sınıfın ve 
toplumun önemli bir ayak bağıdır. Eski 
toplumun ve aristokrasinin güçlü bir 
enstrumanıdır. Burjuvazinin sanayi 
toplumu, bilime ve akla ihtiyaç duyar. 
Burjuva aydınlanma yüzyılı bilime, akla 
öncelik verir, üstünlük tanır. Burjuva-
zi bilim ve akla dayanarak, din-bilim 
ilişkisini burjuva toplumun çıkarlarına 
göre yeniden düzenler. Bilim özgürlü-
ğü, din ve inanç özgürlüğü, laiklik, li-
beralizm vs. burjuva aydınlanmasının 
ürünleridir. Aydınlanma değerleri ola-
rak siyasal, hukuksal ve yasal metinler 
biçiminde kayda geçer. Burjuva düze-
nin temel yapıtaşları işlevi görürler.
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Amerika’nın burjuva aydınlanması, 
dinsel boyutuyla Avrupa aydınlanma-
sından bariz biçimde ayrılır. Amerikan 
aydınlanması farklı bir rotayı ve para-
digmayı temsil eder. Anglo-Sakson la-
iklik paradigması, Amerika’nın burjuva 
aydınlanmasının ayırıcı yanını karakte-
rize eder. ABD’nin kurucu ideolojisinin 
din-protestanlıkla belirlenen karakteri, 
bilimi dinin vesayeti altına sokar. Din 
ve inanç özgürlüğü kavramının özünü 
teşkil ettiği Anglo-Sakson laiklik para-
digması dini-mezhepleri koruyan, göze-
ten bir karakterdedir. Amerika din-bi-
lim ilişkisini, din ve inanç özgürlüğüne 
tanınan öncelik ve geleneksel prag-
matik yaklaşım, dinin resmi ideolojiye 
referans oluşu vs. ABD’de dine büyük 
avantajlar ve ayrıcalıklar sağlar. Bilim 
özgürlüğü başından beri Amerika’nın 
rekmi ideolojisinin vesayeti ve tasarru-
fu altında gelişir. Amerika’nın burjuva 
aydınlanması dinin gölgesinde gelişen 
bir aydınlanmadır.

Bu bağlamda, din-bilim ilişkisi ve 
savaşı Amerika’da hep süreğen ve ak-
tüeldir. ABD büyük bilimsel-teknik 
buluşların, araştırmaların anavatanla-
rından biridir. ABD uzaya insan yollar, 
uzayı fetheden bir bilimsel arka pla-
na sahiptir, ama aynı zamanda uzaya 
gönderdiği insanla tanrıyı kutsar. Bi-
limin sonuçlarını dine ve tanrıya tah-
vil eder. ABD, son çözümlemede bilimi 
tanrıya-dine bağlayarak topluma su-
nar. Bilimin başına tanrı tacı/haçı tak-
mayı asla ihmal etmez. Bilime, bilimin 
sonuçlarına dinsel ve metafizik açıkla-
malar getirir, üretir, bulur. Bilimi ideo-
lojinin bir uşağı haline getirir.

 Halihazırda ABD’de bilime karşı 
esaslı ve kapsamlı bir savaş yürütülü-
yor. Dinsel gerici yükselişin başını çe-
ken Bush ve neoconlar, aynı zamanda 
bilim düşmanlığının ve karşıtlığının 

da öncülüğünü yapıyor. Bush, bilimi 
kovmaya ve onun yerine dinsel dogma-
lara daha fazla yer açmaya çalışıyor. 
ABD’deki aktüel-konjonktürel bilim 
düşmanlığının odağında Evrim

Teorisi, Evrimbilim duruyor. Evrim 
teorisi, ABD’deki genel ve güncel bi-
lim düşmanlığının kalbini oluşturu-
yor. Brown Üniversitesi’nden biyolog 
Kenneth Miller, “Evrim karşıtı hare-
ketin kullandığı dil, köktendinci Hris-
tiyanlığa inanan geniş kitleler ile bili-
min arasına bir hançer sokuyor. Bu da 
genç insanları bilimden uzaklaştırıyor. 
Onlara bilim camiasına güvenilmeme-
si gerektiği fikrini aşılıyor”16 diyor. 
ABD’deki yeni dinsel yükselişin ana 
hedefi de budur. Bilime inançsızlığı ve 
güvensizliği geliştirmek, insanları-top-
lumu dinsel ve metafizik açıklamala-
rı, dogmalara mahkum etmek. Bilime, 
akla, bilgiye, sorgulamaya, aydınlan-
maya set çekmek…

Bush okullarda evrim teorisinin yanı 
sıra, eşit bir ağırlıkta, kutsal kitaptaki 
yaradılışın veya akıllı tasarım’ın (Intel-
ligent Design) da öğretilmesini destek-
liyor, savunuyor ve bu konuda Texas 
Valisi olduğu dönemden beri etkin bir 
mücadele yürütüyor. Bush da evrim 
bilimi/teorisi karşıtı hareketi destekli-
yor. Dinsel cemaat ve guruplar öncülü-
ğünde eyalet yasalarının değiştirilmesi, 
yaradılış veya akıllı tasarıma yasal bir 
himaye sağlanması talep ediliyor. Bir 
yandan yasal değişiklikler talep ve mü-
cadelesi yürütülürken; öte yandan eya-
let mahkemelerinden evrim kuramıyla 
yaradılış/akıllı tasarım’ın birlikte oku-
tulması kararları peşpeş çıkarılıyor. 
Ohio, New Mexico ve Georgia gibi eya-
letlerde yaradılış inancı ders kitapları-
na girmiş bulunuyor.

31 eyalette yaradılışın/akıllı tasa-
rım’ın okullarda ders olarak ve evrim 
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kuramıyla eşit bir biçimde okutulma-
sı çabası tüm hızıyla sürüyor. Eyalet 
mahkemelerinin aldığı kararların Ana-
yasa Mahkemesi’nden dönmemesi için 
yeni ve farklı bir yol izleniyor. 20. yüz-
yıl boyunca pek çok örnek davayla sı-
nandığı ve yol kapandığı için, Hristiyan 
Evangelik cemaatler-kiliseler bu kez 
doğrudan evrim teorisinin kaldırılma-
sı, ders kitaplarından çıkarılması veya 
okutulmaması talebiyle ortaya çıkmı-
yor. Çünkü 1925’ten bu yana evrim 
teorisinin kamu okullarında ders ola-
rak okutulmaması amacıyla Anayasa 
Mahkemesine yapılan tüm başvurular-
da yaradılışçılar, köktendinciler kaybe-
diyor. Bu nedenle yeni dinsel gericilik 
amaca başka bir yoldan ulaşmak isti-
yor.

1950’lerde SSCB’nin bilimsel-teknik 
alanda gösterdiği başarı ve atılımlar, 
bilhassa 1957’de Sputnik uydusunu 
uzaya göndermesi, ABD’nin üzerinde 
güçlü bir baskı yarattı. Soğuk Savaş 
konseptiyle belirlenen sıkı rekabet-ya-
rış her alanda boyutlandı. ABD bilimle, 
eğitimle ilişkisini yeniden yapılandır-
mak durumunda kaldı. 1950 ve 1960’lı 
yıllar ABD için eğitim, bilim, laiklik vb. 
alanlarda önemli reformların olduğu 
bir kesiti işaret eder. Kuşkusuz bu ye-
niden yapılandırma ve dönüşümlerde 
SSCB ile rekabetin payı büyük ve be-
lirleyicidir. Çok önemli bir başka etken 
ise, Avrupa’dan Amerika’ya yaşanan 
bilim ve beyin göçüdür. Bu göçün ha-
zırladığı koşullardır. 2. Paylaşım savaşı 
boyunca Avrupa’da Hitler zulmünden 
kaçan göçen büyük bilim insanları 
ABD’nin en büyük kazanımlarından 
biridir. Avrupa’dan ABD’ye yaşanan bi-
lim ve beyin göçü Amerika’yı bilim ve 
teknoloji alanında kelimenin gerçek 
anlamıyla sıçratır.

2. Paylaşım Savaşı sonrası dönem-
de Amerikan Ulusal Bilim Fonu, kamu 
okullarında eğitimi bilimselleştirmek, 
çağdaşlaştırmak amacıyla bir dizi 
programa destek vermeye başladı. “Kar 
amacı gütmeyen bir kuruluş olan Bi-
ological Sciences Curriculum Study 
(BSCS) eğitim programının değiştiril-
mesi çalışmaları için destek olan kuru-
luşlardan biriydi. Bilim adamları ve öğ-
retmenlerle ortak çalışan bu kuruluş, 
bir dizi biyoloji ders kitabı geliştirdi. Bi-
yolojinin değişik konularına değiniyor 
olmasına karşın evrim kavramını ana 
tema olarak işledi.”17

60’ların ortalarında kamu okulların-
da okutulmaya başlanan BSCS ders ki-
taplarıyla evrim teorisi ABD eğitiminin 
bir parçası haline geliyor. Günümüzde 
ABD’deki öğrencilerin yüzde 50’si BS-
CS’nin hazırladığı ve evrim teorisini iş-
leyen kitapları okuyor, eğitim görüyor. 
Dolayısıyla ABD’deki öğrencilerin yarı-
sı din-bilim kavgasının hedef kitlesini 
oluşturuyor.

Evrim teorisinin ders kitaplarına 
girdiği, bilimin Amerika’da prestij ve 
mevzi kazanarak geliştiği 60’lı yıllarda 
“Yaradılış Bilimi”, “Bilimsel Yaradılış” 
gibi kavramlar da ortaya çıktı. Bugün-
kü ‘Bilinçli Tasarım’ safsatasının ata-
sı sayabileceğimiz ‘Bilimsel Yaradılış’ 
kavramı

1965 yılında yine köktendinci Hris-
tiyan kesim ve onların okulları, örgüt-
leri tarafından piyasaya sürüldü. Bu 
yıllarda dinsel bağnazlığın evrim teori-
si karşısında açık ve kesin bir paniğe 
kapıldığı görülür. Dinsel gericilik evrim 
teorisi şahsında bilime reaksiyoner bir 
tavır alır. Bilime karşı gelişen reaksi-
yoner tavır, tam bir Amerikan pragma-
tizmi yolu izler. Yaradılış inancı bilimle 
eklektik bir biçimde yanyana getirilir. 
‘Bilimsel yaradılış’ safsatası imal edi-
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lir. Bilime suikast yapılır ve kaza süsü 
verilir. Üstelik bu bilim adı, söylemi ve 
görüntüsüyle yapılır. Bilimsel yaradılış 
kavramı ve hareketi, ABD’nin dini ve 
bilimi nasıl kullandığının somut ve çar-
pıcı bir örneğini sunar. Dinsel bağnaz-
lık ve ABD egemenleri bilimin gücün-
den yararlanır ve onu en kötü biçimde 
kullanır, bilimi sömürür.

Evrim teorisini düşman hedef ilan 
eden “yaradılış bilim”cileri veya “bilim-
sel yaradılış”çılar, evrim teorisinin ate-
izme, sosyalizme, Nazizme ve pek çok 
kötü, tehlikeli düşünceye, felsefeye re-
ferans olduğunu ileri sürüyor ve evrim 
teorisini yalancı, aldatıcı, insanlığı kö-
tüye sevk eden bir bilim olarak göste-
riyordu. Hakiki ve iyi bilim olarak ise, 
bilim süsü verilmiş dini, tek seçenek 
haline getiriyor ve sunuyordu. Bilim-
sel yaradılış safsatasının arkasında bir 
dizi güçlü, nüfuzlu Hristiyan örgütü, 
kiliseler, okullar, enstitüler vs. bulu-
nuyordu. Yaradılışçı akımın akademik 
ve politik alandaki hareketi R. Rea-
gan’ın başkanlık döneminde esaslı bir 
hamle yaptı. 1981’de Arkansas Eyalet 
Valisi 590 sayılı yasayı onayladı. Bu 
yasa “Yaradılış

Bilimiyle Evrim Bilimine Eşit Davra-
nış” başlığını taşıyordu. Doğal olarak, 
bu yasanın da arkasında çok geniş bir 
Evangelik Hristiyan kiliseler cephesi, 
diğer dinsel örgütler ve kimi akademik 
kurumlar duruyordu. ABD’deki Epis-
copal, Metodist, Katolik, Baptist kili-
selerinin yanı sıra Amerikan Yahudi 
Kongresi gibi örgütler ve kimi akade-
mik kurumlar bu geniş dinsel gericilik 
cephesinin bileşenleriydi.

Dinsel gericiliğin evrim teorisiyle ya-
radılış inancını, yani bilimle dini eşit-
leyen ve bu yolla dinsel inancı bilim 
katına yükseltmek isteyen yasal ham-
lesi, Anayasa Mahkemesi tarafından 

geçersiz sayıldı ve iptal edildi. Bu karar 
dinsel gericilik için büyük bir yenilgiy-
di. Ama dinsel gericilik, evrim teorisi-
ni eğitim alanında tasfiye etmek, bilim 
alanında iğdiş etmek ve kovmak ama-
cından asla vazgeçmedi. Bilakis yeni 
yol ve yöntemlerle evrim ve bilim düş-
manlığı sürdürüldü.

Yeni Ortaçağ’ın Dinsel Aklı ve 
“Bilimi” : Akıllı Tasarım
ABD’de dinsel gericiliğin bilim düş-

manlığı süreç içerisinde kendine yeni 
formlar ve söylemler buldu. Yaradılış 
Bilimi denen teolojik safsata 1989’da 
yeni bir ad ve isimle ortaya çıktı. Yara-
dılışçıların son “bilimsel buluşu” Akıllı 
Tasarım (Intelligent Design) safsatası 
oldu.

Bugün ABD’de bilim ve evrim düş-
manlığı esasen akıllı tasarım miğferi 
altında yürütülüyor.

90’lı yıllarda akademik alanda ya-
radılışçı ana akımın bir parçası olarak 
gelişen ve körüklenen akıllı tasarım, 
Evangelist Bush’un başkan seçilmesi 
ve neoconların ABD’nin güncel ideolo-
jik formatını belirlemesiyle güç kazan-
dı. Etkisini ve yaygınlığını olağanüstü 
artırdı. Akıllı tasarım, ABD’nin sınır-
larını hızla aştı. Yeni Ortaçağ’ın dinsel 
aklı küreselleşmeye başladı. Akıllı ta-
sarım görüşü de ‘yaradılış bilimi’ gibi 
ABD’den tüm dünyaya servis edilmeye 
başlandı.

24 Ekim 2005’te ABD, Afrika ve Av-
rupa’dan yaklaşık 700 akademisyen 
–güya bilim insanı– Çek Cumhuriye-
ti’nin başkenti Prag’ta toplandı. Top-
lantının konusu ‘Darwin ve Tasarım’dı. 
Bu toplantı akıllı tasarım safsatasının 
bundan böyle emperyalist burjuvazi ve 
dinsel gericiliğin bilim ve evrim teori-
si düşmanlığının temel vurucu silahı 
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olacağına işaret ediyor. Akıllı tasarımın 
bilime karşı dünya çapında yürütüle-
cek gerici savaşın teorik-ideolojik argü-
manı olduğunu gösteriyor.

Akıllı tasarım, ABD merkezli bir 
“teori”, “bilim” olarak dünyaya pazar-
lanıyor. Washington’daki Discovery 
Institute, akıllı tasarım çalışmalarını 
örgütlüyor. Kansas’ta Akıllı Tasarım 
Ağı (Intelligent Design Network) adlı bir 
merkez bulunuyor. Discovery Institu-
te’un çalışmalarına 1989’dan bu yana 
dünyanın değişik ülkelerinden akade-
misyenler dahil ediliyor. Özellikle ABD 
üniversitelerindeki yabancı akademis-
yenler bu çalışmalarda örgütlendirili-
yor. Akıllı Tasarım çalışmalarına katı-
lan Türk akademisyenlerden Mustafa 
Akyol, akıllı tasarım görüşü etrafında 
örgütlenen ve bunu dünyaya bilim ola-
rak yansıtmaya çalışan Discovery Ins-
titute için şu değerlendirmeyi yapıyor: 
“ABD’de bulunduğum dönemde Was-
hington’daki Discovery Institute yöne-
ticileri ile tanıştım. Bir Müslümanın da 
bu tartışmada yer almak istemesi onlar 
için önemliydi… Intelligent Design be-
lirli bir dinin uzantısı olan bir görüş

değil, sonuçta sadece canlılık yara-
tılmıştır ama yaratıcının kimliğine dair 
bir şey söylenmiyor. Çünkü bu bilimin 
alanı dışında kalan bir dini mesele. Bu 
dinlerarası entellektüel çatısı nedeniy-
le Intelligent Design’ı savunan insanlar 
var. Çoğunluk Hristiyan ama Musevi-
ler de var.”

Türkiye’de Adnan Oktar ve onun an-
tikomünist tarikatı, Discovery Ensti-
tüsü’nün safsatalarını Türkçeleştirip, 

Harun Yahya imzasıyla basıyor, ücret-
siz dağıtıyor. Amerikan neocon çevre-
leriyle bağlantılı bu gerici çevre, AKP 
Hükümeti tarafından da destekleniyor. 
MEB de ders kitaplarından, zaten sı-
nırlı evrim teorisi bölümlerini tasfiye 
etmeye uğraşıyor. Dolayısıyla Ameri-
kan yeni ortaçağı, yeni sömürgelerde 
de yansımalarını buluyor.
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Türkiye’de sınıf mücadelesini, 
sendikal mücadeleyi kadın sorunu 
bağlamında çözümlersek, kişisel de-
neyiminizden yola çıkarak hangi so-
nuçlara ulaşabiliriz?

İşçi sınıfı hareketi, uzun dönemden 
beri zayıf ve lokal düzeyde. Özellikle 
öncü kadın işçiler direnişlerde öne çı-
kıyorlar ve öncülükleri o lokal sınırlar-
da kalıyor. Sendikal kazanımlar, işçi 
sınıfının kazanımları olmadıkça öncü 
kadın işçilerin çıkışları söz konusu ol-
muyor. Dolayısıyla militan, devrimci 
bir işçi hareketi geliştikçe kadın işçiler 
gelişecektir. Bunu kendi tarihimden de 
görebiliyorum. 

Gençlik hareketi içerisindeyseniz 
onun öncüsü, emekçi memur hareke-
ti içerisindeyseniz onun öncüsü olu-
yorsunuz. Ben de aktif mücadeleye 
bir işçi olarak, sınıf kimliğimin farkına 
vardığımda başladım. Öncesinde doğal 
bir kadın öncü işçiyken, daha örgütlü 
mücadeleye ise devrimci, sosyalist ka-

dın kimliğimle sınıfsal varlığımı bilince 
çıkartarak başlamıştım.

Resmi sendikacılığım ‘94’te başlasa 
da fiili sendikacılığım ‘90’ların başında 
ilk sendikal örgütlenme ile başlamıştı. 
İşyerlerinde tüm sendikal örgütlenme 
süreçlerinde kadın olduğum için er-
kek işçilerin baskısıyla karşılaşmadım. 
Tabii ki nedenleri vardı, tş yerindeki iş 
yeri komitesinde yer alan erkek işçiler 
için, süreci omuzlayan, bilinçli, öne çı-
kan, kendine güvenen, patronlarla ve 
polisle kavga eden, militan bir kadın 
olarak çıkıyorsunuz karşılarına, saygı 
duyuyorlar. Erkek sendikacılar ise eğer 
şube yönetiminde öne çıkıyorsanız tav-
rını ona göre belirliyor. işçiler içinde-
ki yaklaşımla, burjuva veya bürokrat 
sendikacıların yaklaşımı sınıfsal nite-
liklerini yansıtıyor esasen.

‘94-96’da DİSK Tekstil şube başkan 
vekilliğim dönemi için bunları söyleye-
bilirim. Devrimcilerin olduğu muhalif 
bir şube gerçeğimiz vardı. Biz devrimci 

KTürkiye’deki tek kadın sendika başkanı Ayşe Yumli

Kadın işçi, zincirlerini 
mücadele içinde kıracak
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sendikacılar tasfiye olmuştuk. Bu res-
mi sen dikacılık dönemimde İstanbul 
İşçi Sendikaları Platformu içerisinde 
az sayıda kadın sendikacılardan biri 
olarak katılıyordum. Platformun bile-
şiminde doğal öncü kadın sendikacı-
lardan ziyade devrimci kimlikleri olan 
kadın sendikacıların varlığı dikkat çe-
kiciydi. İşçi sendikalarında o dönemde-
ki kadın sendikacıların sayısına baktı-
ğımızda bugün bir düşüş var.

İlk işyeri sendikal faaliyetimden res-
mi sendika yöneticilik dönemlerime ka-
dar sosyalist devrimci kimliğim belirle-
yici bir yerde duruyordu. Örneğin DİSK 
Tekstil’de şube başkan vekilliği yaptığım 
dönemdeki sendikacı kadın arkadaşla-
rımdan biri bugün ev emekçisi oldu. Di-
ğeri çalışmaya devam etti, ancak “sınıfa 
güvenmiyorum” diyecek hale geldi. Ka-
dın sendikacılar örgütlü değillerse, sö-
mürüsüz, sınıfsız bir dünya ideali yoksa 
ve sosyalist ideolojiye sahip değilse, işçi 
sınıfının örgütlenmesinin önemini kav-
rayamıyor ve geriye düşüyorlar.

Sendikal alanda erkeklerin çoğu, 
ücretler karşılığında fabrikalarda ça-
lışır gibi çalışıyor, yaşamlarını idame 
ettirmekten öteye gitmiyorlar. İşçilerin 
ekonomik, demokratik hakları için mü-

cadele eden ilerici erkek sendikacılar 
var elbette ki, var ancak işçi kadınların 
sınıfsal ve cinsel sömürüden naklanan 
sorunlarını kabul etmek ve işçi kadınla-
rın örgütlenmesine ayrı bir misyon biç-
mek veya onları temsilcilik ve sendikal 
mevzilerde konumlandırmak gereklili-
ğini bilince çıkarmış durumda değiller. 
Açıkçası erkek egemen iktidarlarını sar-
mak istemiyorlar.

Emekçi memur sendikaları içerisin-
de kadı; sendikacılar ve kadın komis-
yonları var, ama iş sendikaları bu ko-
nuda başka bir yerde duruyor. Yıllardır 
sendikal alanı yakından bilen biri ola-
ral özellikle sürekli olan kadın sendi-
kacıların sayının bir elin parmaklarını 
geçmediğini söyleyebili rim. Var olan-
lar da, kendilerini çalışma alanları; sı-
nırlandırmış, genel işçi sınıfı hareke-
tinin örgütlenmesinde kendilerine rol 
biçmemekteler. Özellikle fiili ve resmi 
sendikacılık yaşamımda meta-deri gibi 
değişik iş kollarında işçilerin örgütleme 
si ile ilgili rolümü kadın bir sendikacı 
olarak oynamaya çalıştığımı düşünü-
yorum.

Kadın işçilerden ve hatta işsiz ka-
dınlardan, sendikacı kadınlara sen-
dikal mücadelenin/alanın bakışı na-

PORTRE
İşçilik hayatım çocuk yaşta, 1986 yılında tekstil atölyesinde başladı.
İşyerinde ilk sendikal faaliyetim 1990 yılını oldu. İşçi kıyımı, iş bırakma, gözaltı, di-

reniş süreçlerine militan bir işyeri komitesinin yönlendiricisi olarak katılmıştım. Başa-
rılı bir deneyimimi yaşıyordum. Bunu kendime ve haklılığıma dair olan özgü venimden 
alıyordum.

O günkü koşullarda direnişteki işçiler içerisindede yaşını başını almış kadın ve er-
kek işçiler, genç bir kadın olmamdan dolayı hiçbir farklı tutum içerisine girmedikleri 
gibi saygıyla yaklaşıyor, dinliyor ve hareket ediyorlardı.

Direniş yerine uğramayan üyesi olduğum Türk Iş’e bağlı Teksif, sendikacılarla ça-
lışmamda ilkti. Bu örnek birçok sendikanın sendikal örgütlenmek de, direnişlerde açı-
ğa çıkan öncü işçi kadınları kucaklamak, birer örgütçü olarak seferber etme sendikal 
mevzilerde konumlandırmak politikaların olmadığını çok net gösteriyordu.

Burjuva sendikacılar için sendikacılık, resmi işlemlerden geçmiş sendikacılıktır. Aslında daha o günden itibaren fiili 
bir sendikacı olarak faaliyet yürüttüğümü düşünüyorum. 1994-96’da, DİSK Tekstil şube başkanı vekiliydim. 1996’da 
bir yılı aşkın cezaevi sürecinden sonra sonlanan kısa süreli resmi sendikacılığım ‘97 yılından itibaren 2003 yılına Teks-
tilSen’in kuruluşuna kadar fiili sendikacı olarak devam etti.
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sıl? Tekstil-Sen bu noktada nerede 
duruyor?

Bugün TekstilSen’in kadın genel 
başkanı ve yöneticileri olarak, değişik 
işkollarından işçilerin örgütlenebilece-
ği mücadele aracı içerisinde yerimizi 
alıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere 
on yılı aşkın süredir sendikal alanda 
tanınan bir kadın sendikacıyım. Dev-
rimci sosyalist kimliğim, sınıfın politi-
kalarına hakim olmam, eylemli varlı-
ğım, ‘sürekliliğim, erkek sendikacılar 
açısından kabul edilen, saygınlık oluş-
turan bir gerçeği açığa çıkartmaktadır. 
Hatta burjuvabürokrat sendikacıların, 
en keskin çatışma anlarımızda bile var-
lığımı kabul etmek zorunda olduklarını 
söyleyebilirim.

‘90’ların başlarında sendikal hareket 
daha canlıydı. Şube sayıları daha faz-
laydı, sendikaların kadın komisyonları 
daha fazlaydı. Sendikal hareketteki tı-
kanıklık, toplu iş sözleşmelerindeki ge-
riye düşüşler, yeni örgütlenen işçi kit-
lesindeki sayısal ve niteliksel düşüşler 
kadınların örgütlenmesini de olumsuz 
etkiledi elbette. Kadın işçilerin çoğu iş-
sizleşti, örgütsüzleşti. Sendikaların şu-
beleriyle birlikte kadın komisyonları da 
kapandı, kadın etkinliklerinin kadın iş-
yeri temsilcisi ve sendika yöneticisi ka-

dınların sayısı hızla düşmeye başladı. 
Sendikaların büyük bir bölümü örgüt-
süz işçi kitlelerini örgütlemek yerine 
daralan gerçekliklerinin içine hapsol-
dular.

Bunlar, emperyalist neoliberal sal-
dırı politikalarının, özelleştirme, taşe-
ronlaştırma ve esnek üretimin sendikal 
alana yansımasının yanı sıra, burjuva 
sendikal anlayışın da sonuçlarıydı. 
Sendikalar büyük fabrikalarda, bü-
yük işçi kitlelerini örgütlemeye alışmış, 
küçük işyerleri bu sendikaların hede-
fi olmaktan çıkmış. Üretim sürecine 
katılan kadınların sayısının her geçen 
gün artması, üretimin bölünüp par-
çalandığı gerçeği, örgütsüz işçi kitlele-
rinin özellikle kadın işçilerin de daha 
çok buralarda çalışıyor olması esasen 
sendikaların hedef kitlesinin nerelerde 
olduğunu gösteriyor. Sendikaların bu 
örgütsüz kitleye yönelim’indeki zayıf-
lık, kadın işçilerin örgütlenme düzeyi-
ni de düşürüyor, işyerlerinde ve sen-
dikalarda öncü kadın işçilerin ortaya 
çıkmasını da zorlaştırıyor. Dolayısıyla 
kadın örgütsüzlüğü, kadının özgürleş-
mesinin önündeki engele dönüşüyor.

Kadın sendikacı olmak, alışılagelmiş 
bir durum değil. Hele de genel başka-
nın ve yöneticilerinin çoğunun kadın 

91’de, Otomobillş Sendikası üyesiyken bordro yakma eylemi sonrasında 21 işçiyle gözaltına alınıp tutuklandım. 
92’de, toplumsal bir eylemden gözaltına alınarak tutuklandım. ‘96’da, devrimci ve sosyalist kimliğime bir saldın olarak 
‘96 1 Mayıs’ı gerekçe gösterilerek gözaltına alındım, yoğun işkencelerin ardından tutuklandım, Eskişehir hücre tipi 
hapishanesinde yattım. 1996 hücre-tecrit karşıtı açlık grevleri ve ölüm oruçlarında belki ilk kez bir kadın sendikacı 
olarak ölüm orucuna katıldım.

2003 yılında, TekstilSen’in kuruluş aşamasıyla ilgili gözaltına alındım ve tutuklandım.
1999’da, devletin işkencesi sonucu yitirdiğim eşim sendikacı Süleyman Yeterle ilgili işkence karşıtı mücadelede 

yerimi aldım.
2002’de, İstanbul’da Ezilenlerin Sosyalist Platformunun desteklediği bağımsız milletvekili adayı oldum.
Tüm bu süreçte; mitinglerden direnişlere, Newrozlardan 1 Mayıslara, 12 Eylül protestosu, NATO protestosu, 8 

Mart eylemleri gibi elliye yakın dava ve gözaltıdan geçmiş, toplumsal sorunlara müdahalenin sınıf bilincinin gereği 
olduğunu düşünen ve sınıfın bu anlayışla bilinçlendirilmesi gerektiğine inanan bir kadın sendikacıyım.

21 Eylül 2006’da, büyüyen ve gelişen sendikamıza karşı burjuvazinin tahammülsüzlüğü sonucu gözaltına alındım 
ve tutuklandım. Sendikamızı basan TMŞ polisleri, bana kurdukları komployla tutuklanmamı sağladılar. Sendikamızın 
Genel Sekreteri Sevim Ölçmez de Antep’te tutuklandı. Şimdi; Toplumla Mücadele Yasası’na karşı, bu kirli oyunu ve 
komployu bozmak için mücadele ediyoruz.
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olması ve ülke çapındaki bir sendika-
yı yönetmek. TeksıilSen, burjuva sen-
dikacılığına karşı çıkış, aynı zaman-
da sendikalardaki erkek egemenliğine 
karşı işçi kadınların iktidar olabileceği-
nin örneğidir.

Bugün kimi sendikalarda kadın der-
gileri, mer”kezi kadın komisyonları gibi 
açılımlar, kadının ezilen bir cins olması 
ve özel örgütlenmeye duyulan ihtiyaç-
tan değil, bürokratik sendikal yapıla-
rını korumak için geliştirdikleri uyum 
programlarından başka bir şey değil-
dir. Altı boş tabandaki işçi kadın kit-
lesinin gerçek anlamda örgütlenmesi 
çalışması değil bunlar.

Sendikalarda kadın sorununun çö-
zümü militan, devrimci bir sınıf hare-
ketini yaratmaktan geçiyor. Bu nok-
tada TekstilSen’in varlığı özelde kadın 
işçiler için somut ve devrimci bir geliş-
me. Kadın işçi kitlelerini kucaklayacak 
TekstilSen örneğinde sendikacıların 
yaratılması ve anlayışının hakim kılın-
ması önemli bir yerde duruyor.

Sendikal faaliyetiniz ve kadın da-
yanışmasına dair neler söyleyebilir-
siniz? Bir kadının girdiği bu yolda, 
yani sizin hikâyenizde, sınıf karde-
şiniz diğer kadınlar nerede, nasıl du-
ruyordu?

Sendikamızın kurucuları, kurucu yö-
neticileri kadın ve sendikamızda doğal 
bir kadın dayanışması var. Yönetimde 
yer alan kadın arkadaşlarımızla ini-
siyatif konusunda çok aktif bir daya-
nışmamız var. Alanın sorunlarına dair 
açılımlar ortaya koyduğumuzda kadın 
sendikacı arkadaşlarımız tüm bunları 
besleyen, geliştiren bir yerde duruyor.

Sendikamıza en yakın olanlar da 
kadınlar, bunlar devrimci, sosyalist 
kadınlar. Kadının kurtuluşunun sos-
yalizmden geçtiğine inandıkları için 
sendikamızı daha çok sahipleniyorlar. 

Onlarla dayanışmamız çok güçlü. Et-
kinliklerimizin ihtiyaçları, toplantı yer-
lerimiz vs. onlar tarafından karşılana-
biliyor. Birbirimizi anlıyoruz.

Emekçi Kadınlar Derneği ile ilişki-
lerimiz çok güçlü, EKD’lilerin Tekstil-
Sen eğitim uzmanları olarak yer alması 
perspektifine sahibiz. Bu kadın daya-
nışmasının önemli bir örneğidir. Ör-
gütlenme alanında, kadın sorunuyla 
ilişkilenişte, eylem ve etkinliklerde bir-
likte hareket ediyoruz EKD ile.

Sendikanız hem genel olarak, hem 
de kendi işkolundaki kadın gerçeği-
ni nasıl algılıyor? Kadına dair politi-
kalarınız, örgütlenme maddeleriniz 
neler? Bu politika ve örgütlenmeyi 
hangi bakış açısı yönlendiriyor?

TekstilSen’i kuranların çoğu kadın-
dı. Sendikayı kuran kadınlar olarak 
hepimiz fabrikalardan geldik. Bu alanı 
çok iyi bilen kadınlardık. Bu alanın işçi 
kadınlarının sorunlarını da çok iyi bi-
len kadınlarız.

Bağımsız bir sendika kurmak kolay 
değil. Sürekliliği sağlamak, dişe diş 
mücadele etmek, işyerleri ve patron-
lar gerçeği, burjuvazinin yasaları, ör-
gütlenmenin önündeki engeller, söz, 
eylem, örgütlenme önündeki engelle-
rin ortasında bir alan açıyoruz. Erkek 
yöneticilerin erkek egemen anlayışın 
burjuva ve bürokrat sendikal anlayışın 
egemen olduğu sendikalar ve onların 
politikaları var.

Yeni bir sendika kurarken, devrimci 
sosyalist bir sendikacı kadın işçi ola-
rak hiç kaygı duymadım. Niye? Çünkü 
her şeyden önce işçi sınıfının kapita-
lizm koşullarında mutlaka ama mut-
laka örgütlenmesi gerektiğine, sınıfsız 
bir dünya için, sosyalizm için örgüt-
lenebileceğine inanıyorum. Bu nokta-
da, sınıfa ve sosyalizme olan inancım 
önemli bir yerde duruyor. Tekstil işko-
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lu, kadınların büyük bir bölümünün 
işçilikte ilk adım attığı üretim alanı. 
Genç kadın işçilerin çoğunluğu göç-
lerle gelmiş. Arabesk kültürün yaygın 
olduğu bir alan. Sosyal alanları olma-
dığı için, yoğun sömürü koşullarında 
çalıştıkları için, günlük/gündelik so-
runların ya da kadın erkek ilişkilerinin 
dışında ‘düşünme alanı’ bırakılmıyor 
onlara. Kadın işçiler, erkek işçilerden 
farklı olarak ikinci kez ezildiklerinin, 
bu ezilmişliklerinin ayrı bir kategori ol-
duğunun farkında değiller.

Kadın komisyonlarımızla işçi kadın 
çalışmamızı geliştirmeye çalışıyoruz. 
Temel perspektifimiz, kadın çalışması-
nı 8 Martlarla sınırlandırmamak. Özel-
likle öncü kadınlara emekçi kadınların 
sorunlarını anlatan yayınlar veriyoruz. 
Tüm yönetici kadınlarımız EKD üyesi. 
Neden EKD? Kadının kurtuluşu ve ör-
gütlenme sorununu önemsiyoruz, çün-
kü demokratik bir kadın örgütlülüğü-
nün zorunlu olduğunu düşünüyoruz. 
Kadın işçilerin sendikal faaliyetle sınırlı 
örgütlenmesinin yeterli olmadığını, ken-
di kadın kimlikleri üzerinden de müca-
dele etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

8 Mart’larda kadın sorununa dair 
eğitim toplantılarıyla birlikte komis-
yonlara erkek işçileri de katmaya ça-
lışıyoruz. Atölyelerde toplantılar yapı-
yoruz, binlerce işçi kadına ulaştırmak 
üzere bildiriler çıkarıyoruz, eğitim ça-
lışmaları yapıyoruz. Tüm işçi kitlesi-
ne sosyalizmi taşıyoruz. Sendikamızla 
buluşan sosyalizmi anlatmadığımız işçi 
yoktur. Bu işçi kadınlara da sosyalizmi 
taşımak anlamına geliyor. Kadın işçile-
re, sosyalizmde kadınların kazanımla-
rını anlatmaya çalışıyoruz.

İşçi kitlelerinin kadın bir sendika 
başkanına bakışı nasıl? Ataerkil ge-
leneksel bakış açısıyla çarpıştığınız 
anlar ve alanlar neler?

İşçi toplantılarımızda işçilere soru-
yoruz, “Aklınızda sendikacı kadınların 
derdi, çıkarı ne” diyorsunuzdur. tşyer-
lerinden ilk kez gelen doğal öncü erkek 
işçiler, öncü vasıflarını taşıdığı için ka-
dın sendikacı olmamızı yadırgamadan 
konuya giriyorlar, ancak işyerindeki 
diğer işçilerle ilk tanıştığımız kitle top-
lantılarında işçilerin yüzlerinden, otu-
ruş biçimlerinden erkek egemenlik sı-
zıyor. Ama ülkenin politik sorunlarına, 
işçi sınıfı ve ezilenlerin gerçeğine dair 
deneyimlerimiz, direnişçi ve kararlı 
kimliğimiz karşısında bu tavır hızla de-
ğişiyor.

Erkekte iktidarlık, ‘erk’lik her alanda 
vardır. Ama karşısında koca koca ikti-
darlara, devlete, patrona, polise karşı 
duran bir sendikacı kadın var. İktidarı 
eviyle, işyeriyle sınırlı bir erkek bu du-
rumda geri çekiliyor. Bu yüzden erkek 
işçiler bizim iktidarımızı tereddüt etme-
den kabul ediyor veya etmek zorunda 
kalıyor. Bu toplantılarda kadın işçiler 
söz almaya çalışıyor ancak sınırlı, biz 
özel olarak kadın işçilere söz vermeye 
çalışıyoruz.

Evita direnişinde örneğin bir kadın 
işçiyle direnişe başlarken, “Kadındır, 
direnemez” veya “Hukuki yollar ara-
yalım” demedik. Kadınlar için hukuki 
yollar aranır, direnemeyecekleri dü-
şünülür ama biz tek kadının mücade-
le içinde aydınlanacağı, özgürleşecegi, 
zincirlerini kıracağı bilinciyle hareket 
etmekteyiz.

Polaris’te, Kargo Tekstil’de, Evita’da 
örgütlenmenin başında kadınlar vardı. 
Buralarda devrimci mücadeleye yakın 
kadınların öncü olduklarını görüyoruz.

Kadınlar işyerlerinde harekete ge-
çiyor. Ama bunun ötesine geçmekte 
sıkıntı yaşıyoruz.  Öncü rolünü taşı-
yan kadınlara bakıyoruz, devrimcileri,   
sosyalistleri   tanıyan kadınlara. Hızla 
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öne çıkıp eylem alanında aktif rol ala-
biliyorlar.   İşyerinde   her  türlü göreve   
rağmen,   sendikayla ilişkisini sürek-
lileştiren işçi kadınlar, genelde işçi sı-
nıfının örgütlenmesinde kendisine rol 
biçmiyorlar. Komisyonlarına çekingen 
yaklaşıyorlar.

Aslında bu sınıf hareketinin de bir 
sorunu. Genel olarak güvensizlik ol-
dukça yaygın. Doğal öncü işçiler, dün 
“Bu işçilerden adam olmaz” derken, 
100 işçiyi yan yana getirdiklerinde 
kendilerine olan güvenleri artıyor ve 
değişiyorlar. Ancak maalesef burjuva-
zinin işçi kıyımı ve saldırıları karşısın-
da sendikal örgütlenme işyerinde kalıcı 
olamayınca, evet, sendikasına güveni-
yor ama işçi sınıfının sorunlarının çö-
zümlerine dair güvensiz oluyorlar.

Koca bir havzada her sabah yalnızca 
bir merhaba ile ilişki kuran işçiler, sınıf 
dayanışmasının zayıflığı, işçilere sonu-
na kadar sahip çıkan ancak sendikal 
cephede birleşik örgütlü bir dayanışma 
gücünü de hissedemeyince daha fazla 
kendi yaşamlarına dönüyorlar.

Tüm bu mücadeleler, irili ufaklı di-
renişler de işçi kitlesine çok şey öğreti-
yor. Sınıf olduğunu o anda anlıyor, sı-
nıf duygusunu o anda yaşıyor. Belki o 
kadın evine geri dönüyor, ama o müca-
dele deneyiminden geçmiş oluyor. Bu 
durum onda bilinç sıçramasına neden 
oluyor. İşçi sınıfı hareketi geliştiğinde 
bu tekil deneyimler daha sıkı bağlara 
neden olacaktır. Gerçek, namuslu, dü-
rüst ve sosyalist sendikacılarla karşı-
laştıkları bir durum var yaşamlarında. 
Hareketin geliştiği her anda işçilerle 
buluşma şansımız çok daha yüksek. 
Doğru adres biliniyor artık.

Direnişlerde karar anları önemli olu-
yor. Direnişin örgütlenmesinde, direniş 
komitesi, basın komisyonu, sendikala-
rı dolaşan komisyonları oluştururken 

işçilerin, kadın işçilerin inisiyatifi geli-
şiyor.

Kadın sendikacı olmaktan dolayı bir 
direnişi örgütlerken sıkıntı yaşamıyo-
ruz. Erkek patronlarla, erkek polislerle 
karşı karşıya gelen, devletle, patron-
larla çatışan militan kimliğimizle öne 
çıktığımız için kadın sendikacılara dair 
güvensizlik varsa kafalarda, iyice kırıl-
mış oluyor.

Ya patronlar?
Patronlarla kadın sendikacılar ola-

rak sürekli yüz yüze geldik. Sendikal 
sorunlarla ilişkisi olmuşlarla ya da ilk 
kez karşılaşanlarla da görüştük. Kü-
çümseyenlerle, tabla fırlatanlarla da 
karşılaştık.

 Zaman zaman kadın olduğumuzu 
hissettirenler de oldu. Karşılaşma an-
larımız iki sınıfın karşı karşıya geldiği 
anlardı ve esasen bu öfke ve kin de bu 
sınıfsal yandan geliyor.

Son olarak okurlarımıza söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?

Sınıfa inancım çok güçlü, örgütlülü-
ğe dair inancım çok güçlü. Bu alanda 
söz söyleyebileceğimize dair inancım 
çok güçlü. Sınıfın çıkarları çerçevesin-
de hareket etmeyen tüm konfederas-
yonların başında olduğum koşullarda 
her şeyin değişebileceğine inanıyorum. 
Bir kadın sendikacı olarak tarihim, id-
diamın ne olduğunu göstermeye yeter 
zannediyorum.

Sınıfımın içinden olduğum kadar ka-
dınların içinden de bir sendikacı olma-
ya çalışıyorum. İddiam, bu noktalarda 
somutlaşıyor. Her kadın işçinin müca-
delede öne çıkabileceğine, görev ve so-
rumluluk alarak sınıf mücadelesinde 
aktif rol oynayabileceğine inanıyorum. 
■
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Meksika’nın güney eyaletlerinden 
Oaxaca’nın halkları, Latin Amerika’da 
işçi sınıfı ve emekçi yığınların hareket 
ve ayaklanmaları zincirine, kıtasal çap-
taki hareketin en ileri örneğini ekledi.

Altıncı ayına giren Oaxaca Halkları 
Halk Meclisi (APPO) deneyimiyle, Ekim 
Devrimi’nin 90. yılında, sovyetik tip-
te bir örgütlenme yoluyla yerel iktida-
rı alarak, Meksikalı işçi ve emekçiler, 
revizyonist bloğun çöküşü sonrasında 
gelişen “sosyalizm öldü” propagandala-
rına güçlü bir pratik yanıt verdi.

ABD’nin yanı başındaki Meksika’da, 
30 yıldır işçi ve emekçi yığınları büyük 
bir toplumsal yıkım ve yoksulluğa sü-
rükleyen neoliberal politikalar, yerli 
halkların yüzyıllara dayanan ezilmiş-
liği, toplumsal mücadelelere yönelik 
baskı ve zorbalığa tepki, bir öfke seli 
halinde birleşerek Oaxaca Sovyetleri’ni 
açığa çıkardı.

Neoliberalizmin pençesinde Meksika
Meksika’da neoliberal politikalar, 

tüm dünyaya paralel biçimde, fakat 
birçok Latin Amerika ülkesinden farklı 
olarak “darbesiz” yoldan, 80’li yıllarda 
gündeme geldi.

Neoliberal politikaların hayata geçi-
şi, özellikle tarımda yıkım politikaları, 
71 yıldan beri hükümet partisi olan 
PRl’yi (Kurumsal Devrim Partisi), bu 
anlamda da Meksika burjuvazisinin 
geleneksel yönetme tarzını sarstı.

PRI, 1910 Meksika burjuva devri-
minin emekçi sınıflardan temsilcilerini 
yiyerek, burjuva iktidarınıı pekiştirme-
sinin ürünü olarak kurulduğu 1929 
yılından 2000 yılına kadar kesintisiz 
olarak bütün seçimleri kazanmıştı. 
40’lı yıllarda PAN (Ulusal Eylem Par-
tisi) isimli, daha muhafazakar çizgide 
bir parti kurulmuş, ama 60 yıl boyun-
ca muhalefette kalmıştı.

Oaxaca Halklar Meclisi 
yol gösteriyor
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PRİ, 80’li yıllara kadar esasen, sınıf-
ları ve çeşitli toplumsal kesimleri uzlaş-
tırma çizgisi izledi. 40’lı yıllardan itiba-
ren Latin Amerika’da en özgün örneğini 
Peronun oluşturduğu sınıf uzlaşması 
politikalarını hayata geçirirken, bu po-
litikalar 56, 68 ve 76’da yükselen top-
lumsal hareketler ve PRI’nin de Mek-
sika burjuvazisinin biricik temsilcisi 
olarak bu eylemleri katliamlarla bas-
tırmasıyla kesintiye uğramakla birlikte 
80’lere kadar sürdü.

80’li yıllarda ise PRİ, ABD’nin arka 
bahçesi Latin Amerika’da hayata ge-
çirdiği neoliberal politikaların taşıyıcısı 
oldu.

1982-88 Başkan De La Madrid dö-
nemi, PRI’nin toplumsal uzlaşmacı ya-
pısını sarsmaya başladı.

Bu dönem (198288) IMF programla-
rının harfi harfine uygulandığı, asgari 
ücretin yüzde 42, ortalama sanayi işçi-
si ücretlerinin yüzde 29 düştüğü, tarım 
programları sonucu yoksul ve küçük 
köylülerin yıkımıyla işsizliğin yüzde 
8’den yüzde 24’e çıktığı bir dönem oldu.

Böylelikle 1988 seçimlerinde PRI 
adayı Carlos Salinas, karşısında sol 
muhalefetin güçlü bir rakibini buldu. 
Meksika işçi ve emekçilerinin neolibe-
ral politikalara duyduğu hoşnutsuzlu-
ğu arkalayan PRD adayı Cuauhtemoc 
Cardenas, hileli olduğu iddia edilen 
seçimlerle, az bir farkla seçimi kaybet-
ti. Salinas’ı iktidara taşıyan bu seçim 
hileleri, ABD’nin yakın desteği ile ger-
çekleşti.

Salinas döneminde de neoliberal yı-
kım politikaları tüm hızıyla sürdü. Ara-
lık 1988 ile Aralık 1993 arasındaki beş 
yıllık sürede satın alma gücü, yüzde 55 
oranında düştü.

1994 yılında Meksika, ABD ve Ka-
nada ile NAFTA anlaşmasını imzala-
dı. ABD emperyalizmi ile sınır komşu-

su olan bu ülke, dış ticaretinin yüzde 
80’ini ABD ile gerçekleştiriyordu. Za-
ten NAFTA’nın imzalanmasından önce 
de, De La Madrid ve Salinas dönemleri 
boyunca gümrük tarifeleri yüzde 1 3’e 
kadar düşmüştü. NAFTA ile birlikte ya-
bancı sermaye sınırsız dolaşım serbest-
liği kazanırken, Meksika’nın anlaşma-
daki konumu, ABD sermayesine ucuz 
işgücü sağlamak oldu. Özellikle Kuzey 
bölgelerinde büyük “maquiladora”lar 
(serbest bölge) inşa edildi. Düşük tek-
noloji altında ucuz işgücünün ve bu 
arada kadın ve çocuk emeğinin, her tür-
lü sosyal güvenceden yoksun koşullar-
da azgınca sömürüldügü dev fabrikalar 
ve kompleksler anlamına gelen maqu-
iladora’lardan yapılan ihracat, ülkenin 
toplam ihracatının yarıdan fazlasını 
oluşturuyordu. Bu ihracatın tümü ABD 
ile yapılıyordu. Maquiladoralarda çalı-
şanların ana gövdesini de altı ay, bir yıl 
gibi geçici sürelerle kuzeye gelen güney-
li Kızılderili işçiler oluşturuyordu.

Meksika’da üst üste patlak veren 
derin ekonomik krizler, özellikle de ‘94 
krizi, toplumsal yıkımı katmerleştirdi.

Özelleştirmeler ‘90’h yıllarda büyük 
bir tırmanış gösterdi. Özelleştirilen iş-
letmelerin %20’si uluslararası büyük 
sermayeye peşkeş çekildi.

Meksika’nın ABD’ye ucuz işgücü 
kaynağı olarak hizmet etmesi, sadece 
Meksika sınırları içinde değil, ABD’ye 
göç yoluyla da gerçekleşiyor. NAFTA’y-
la doruğa varan tarımda neoliberal yı-
kım, işçi ücretlerinde devasa düşüşler, 
çalışma ve sosyal güvenlik koşullarının 
artan kötüleşmesi, Meksika’nın güne-
yinden, Kuzey’deki büyük maquilado-
ra’lara ve her iki bölgeden ABD’ye göç 
oranını büyük miktarda artırdı. Meksi-
ka’da yaklaşık olarak her 1000 kişiden 
3’ü, ABD ya da Kuzey Meksika’ya gö-
çüyor.
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Bir diğer sorun, bütün Latin Ameri-
ka ülkelerinde olduğu gibi, kıtadaki sı-
nıf mücadelelerinin önemli bir unsuru 
olan yerli sorunu. 103 milyon nüfuslu 
ülkenin yüzde 60’ını melezler, yüzde 
30’unu yerliler oluşturuyor. Maya, Za-
potek ve Miztekler gibi yerli toplulukla-
rını barındıran Meksika’da yerliler esa-
sen güney bölgelerinde yaşıyor. Güney 
bölgeleri aynı zamanda, nüfusun en 
yoksul, sanayileşmenin en geri oldu-
ğu, mısır başta olmak üzere tarımsal 
üretimin ağırlıkta olduğu ve bunun da 
NAFTA anlaşması kapsamında küçük 
üreticilerin yıkımı, büyük plantasyon-
ların oluşturulması biçiminde ilerlediği 
bölgeler.

NAFTA ve öncesindeki neoliberal 
politikalardan orta sınıflar da payına 
düşeni aldı. Binlerce ufak ve orta çaplı 
şirket, ödemek zorunda olduğu yüksek 
faizli borçlar nedeniyle iflasa sürüklen-
di. Örneğin, ülkenin önemli sektörlerin-
den ayakkabı sektöründe 500 ayakka-
bı fabrikası, NAFTA’yı izleyen birkaç yıl 
içinde iflas etti. 80’li yıllarda, PRI’den 
kopan “sol” kanadın, burjuva aydın 
ve entelektüelleri de arkalayarak, bu-
günkü Obrador’un PRD’si (Demokratik 
Devrim Partisi) biçiminde örgütlenmesi 
de, bu gidişatın siyasal ifadesi oldu.

Bunların sonucunda Meksika’da işçi 
sınıfı, emekçiler ve ezilen yerli halkları 
cephesinden gelişen cevap, Zapatista-
lar’ın doğuşu, işçi grevlerinde artış ve 
neoliberalizme karşı geniş platformla-
rın kurulması oldu.

NAFTA’nın imzalandığı gün Chia-
pas eyaletinde EZLN’nin öncülüğünde 
Zapatista ayaklanması patlak verdi. 
Zapatista isyanı, çoğunluğu mısır üre-
ticisi olan yerlilerin, yüzyıllar süren 
yağma, soykırım ve aşağılanmalara 
karşı sessiz isyanının, neoliberal poli-
tikalar sonucunda mısır üreticilerinin 

yıkıma uğrayarak mısır üretiminin bü-
yük plantasyon ve çiftlik sahiplerinde 
toplanmasına olan öfkesiyle birleşme-
sinin sonucuydu.

2000 yılı seçimlerinde PRl’nin 70 yıl-
lık hükümet geleneği bozuldu. İlk kez 
seçimlerden yenilgiyle ayrıldı ve NAF-
TA’yla doruğa ulaşan yıkım politikala-
rının cezası olarak hükümet koltuğunu 
PAN’ın adayı Vicente Fox’a kaptırdı.

Vicente Fox’un politikaları, Meksi-
kalı işçi ve emekçi yığınların hiçbir ta-
lebini karşılamadığı gibi, yerlilere veri-
len taahhütler yerine getirilmedi, yıkım 
politikaları tırmandı ve toplumsal ha-
reketler büyük bir baskı ve saldırı dal-
gası ile karşılaştı.

Zira bu tablonun bir diğer yüzü, ser-
maye planları için tehlike oluşturan 
EZLN ve diğer demokratik hareketlerin 
askeri saldırı ile ezilmesi, burjuva dev-
letin, zor araçlarını yeni ihtiyaçlar te-
melinde yeniden yapılandırması oldu. 
Geçtiğimiz yıl Vicente Fox hükümeti, 
grevci işçileri ve diğer toplumsal ha-
reketleri bastırmak üzere Federal Ön-
leme Polisi (PFP) adı verilen bir birim 
oluşturdu. Bu birimin kuruluşu, Mek-
sika’da neoliberalizme ve ABD emper-
yalizmine karşı artan toplumsal tepki 
ve gelişebilecek olası mücadeleler kar-
şısında Meksika burjuvazisinin girdi-
ği yönelimi ifade ediyordu. Ki sonraki 
günlerde PFP, Atenco’da, maden grev-
lerinde ve Oaxaca’da dişlerinden dam-
layan kanla boy gösterecekti.

Atenco yanıyor, madenler direniyor
Meksika, son altı ay içerisinde derin 

bir toplumsal huzursuzlukla sarsıl-
makta ve Meksikalı işçi ve emekçilerin 
mücadelesi, 70’lerden bu yana görül-
memiş düzeyde bir baskı dalgası ile 
karşılaşmaktaydı.

Mart ayından itibaren madenci grev-
leri Meksika gündemine oturdu. Mek-
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sika’nın ikinci büyük bakır madeni La 
Caridad işçileri, Şubat ayında Pasta de 
Conchos maden faciasında 65 maden-
cinin ölmesinin ardından, 24 Mart’ta 
daha iyi çalışma koşulları talebiyle gre-
ve gitti. Maden faciası karşısında hü-
kümeti hedef alan açıklamalar yapan 
Maden işçileri Sendikası lideri Napole-
on Gomez Urrutia, rüşvet aldığı iddia-
sıyla hükümet tarafından görevinden 
alındı. Maden grevleri bu gelişme üzeri-
ne yayılarak ve Urrutia’nın göreve iade-
si talebini de içererek sürdü. Görevden 
alma kararı üzerine maden sendikası 
iki günlük genel greve gitti. Grev, ül-
kenin en büyük çelik üreticisi Villacero 
ile Grupo Mexico’ya ait Sicartsa bakır 
madenlerinde bu iki günden sonra da 
devam etti. Meksika devleti grevleri po-
lis zoruyla bastırma yoluna gitti. Nisan 
ayında Sicartsa madenindeki grevde, 
grev yapan işçilere saldıran yüzlerce 
polis, dört işçiyi vurarak öldürdü ve 
birçok işçiyi de yaraladı. Villacero’daki 
greve yönelik saldırıda iki işçi yaşamı-
nı yitirdi. Madencilerin grevine, İletişim 
Emekçileri Sendikası ve ElektrikElekt-
ronik İşçileri ve Teknisyenleri Sendi-
kası başta olmak üzere çeşitli sendi-
kalardan destekler geldi. Sendikalar, 
temmuz seçimlerinden önce genel grev 
tehditlerinde bulundular. Grevler, se-
çim sonrası yeni hükümetin tavrının 
ne olacağını bekleme gerekçesiyle se-
çimler sonrasına ertelenmekle birlikte, 
bu açıklamalar Meksika’nın seçim ön-
cesi atmosferinde gerilimi iyice artırdı.

4 Mayıs’ta, başkent Mexico City’den 
15 mil uzaklıkta bulunan San Salva-
dor Atenco isimli Kızılderili kasabası-
na 3.500 polis ve güvenlik kuvvetince 
bir katliam saldırısı gerçekleştirildi. 
Bir süpermarket (WalMart süpermar-
ketler zinciri) inşası için çiçek satıcıla-
rını yerinden atmak isteyen belediye-

ye karşı çiçekçiler kasaba halkının da 
desteğiyle direndi. Kent, fiilen direnen 
emekçi halkın kontrolüne geçti. Er-
tesi gün binlerce polisin sözü edilen 
saldırısı gerçekleşti. Saldırı, Meksika 
emekçilerinde büyük nefret ve sarsın-
tı yaratırken, uluslararası yankıları 
da büyük oldu, bir çok ülkede Meksi-
ka konsoloslukları protesto eylemle-
rine sahne oldu. 14 ve 18 yaşlarında 
iki genç emekçi yaşamını yitirdi, 47’si 
kadın 217 emekçi tutuklandı, tüm tut-
saklar ağır işkencelerden geçirilirken, 
tutuklanan kadınlardan 45’i tecavüze 
uğradı. Barbara Italia Mendez’in yaşa-
dığı tecavüzü açıklamasının ardından, 
bütün kadın siyasi tutsaklar tecavüzü 
anlatan mektuplar kaleme aldılar. San 
Salvador Atenco kasabasında 2002 
yılında, bölgede uluslararası havaala-
nı kurmak için emekçileri yerlerinden 
etme girişiminde bulunan Meksika 
devletine karşı büyük hareketler geliş-
miş, yerli halk, Toprakların Savunusu 
İçin Toplum Cephesi’ni kurarak örgüt-
lenmiş, kasabadaki devlet temsilcileri 
kasabadan kovulmuş ve ancak bir yıl 
sonra geri dönebilmişlerdi.

Nisan ve Mayıs aylarında maden-
ci grevleri ve Meksika devletinin, bu 
grevlere 6 işçiyi katlederek ve burjuva 
devletin yasalarına da tümüyle aykı-
rı biçimde sendika başkanını görev-
den alarak yanıt verişi, Mayıs ayında 
Atenco’daki kanlı katliam ve saldırı, 
Mayıs’ta başlayan Oaxaca öğretmenler 
grevine Haziran ayında gerçekleştirilen 
katliamcı saldırı... Meksika devletinin 
seçim öncesi marifetleri bunlar oldu. 
Aynı dönemde 10’u polis en az 90 ki-
şinin uyuşturucu kaçakçılığı ve çete-
leşme faaliyetleri içinde çıkan iç çatış-
malarda öldürülmesini, devlet eliyle 
yapılan yoğun uyuşturucu ticaretinin 
Meksika halklarında huzursuzluğu tır-
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mandırmasını eklemek gerek. Meksika 
devletinin daha ‘geleneksel’ bir sorunu 
olarak, Zapatista denetimi altında bir 
Chiapas eyaleti sorununu da Meksi-
ka burjuvazisinin seçim tartışmala-
rına katmak lazım. 1988 ve 2000 yılı 
seçimlerinde hile iddialarının halkların 
belleğinde yarattığı izler de bu tabloyu 
tamamlıyordu.

Oaxaca, Atenco, Sicartsa ve Villa-
cero’da yaşanan baskılar, 1970’lerde-
ki öğrenci katliamından beri Meksika 
devletinin giriştiği en ciddi baskı ve as-
keri zor dönemi oldu. Bu saldırılarda, 
farklı kentlerde, başta PAN ve PRI ol-
mak üzere PRD dahil üç büyük parti-
nin de güçleri yer aldı. Meksika devleti 
seçimlere böylesi bir sosyal huzursuz-
luk ve güvensizlik ortamında gitti.

Sandıktan çıkan kriz
Seçim öncesinde Obrador, işçi ve 

emekçi mücadelelerine dönük bu sal-
dırıları kampanyasına yedirerek, kendi 
iktidar döneminde otoriter ve baskıcı 
yöntemlere son verileceğini ilan etti. PRI 
ve PAN ise, mücadeleler karşısında orta 
sınıfların duyduğu korkuyu derinleştir-
mek ve oya çevirmek için çabaladı.

Obrador’un diğer seçim vaatleri, rüş-
vet ve yolsuzlukla mücadele edeceği, 
ABD ile imzalanan serbest ticaret an-
laşmasının gözden geçirileceği, şimdiki 
hükümetin yıkım politikalarına karşı-
lık sosyal refah politikaları izleyeceği 
oldu.

Eski CocaCola yöneticisi başkan Vi-
cente Fox, 2004’ten itibaren Obrador’a 
karşı karalama kampanyasına girişir-
ken, daha 2005 yılında Obrador, 1 mil-
yon kişinin desteklediği bir yürüyüşle 
bu iftiralardan aklanmıştı.

Seçim öncesinde Zapatistalar, hiç 
bir partiye oy vermeyeceklerini ve “tüm 

politikacılar sınıfına karşı olduklarını” 
söyleyerek oy vermeme çağrısı yaptılar. 
Parlamento dışı bir sosyal cephenin 
oluşturulması amacıyla ‘Öteki Kam-
panya’yı başlattılar.

Sonuçta seçim sandıklarından çı-
kan, bol miktarda hileli oy, Meksika 
işçi ve emekçilerinin PAN ve PRl’ye kar-
şı Obrador’a verilen oylar biçimini al-
mış tepkisi ve bir büyük yönetememe 
krizi oldu.

Calderon ve Obrador ayrı ayrı zafer-
lerini ilan etti. Calderon, ABD’nin ülke-
ye yönelik planlarında gözbebeği olan 
aday olarak resmen hükümete yürür-
ken, Obrador işçi ve emekçilerin mev-
cut iktidara olan öfkesini arkalayarak, 
odağında başkent Mexico City’nin dur-
duğu büyük bir kitle hareketinin mer-
kezine yürüdü. Kitle hareketleri, ülke-
yi ucuz işgücü çiftliğine çevirmiş olan 
ABD’nin, daha önceki seçimlerde de 
yaşanan hükümet başkanı dayatması-
na karşı isyan halini aldı. Sayısı yer yer 
iki milyona kadar varabilen kitleler, so-
kaklarda Obrador’u başkan ilan eder-
ken, CalderonObrador kutuplaşması, 
Meksika burjuvazisini bir yönetememe 
krizine soktu.

Seçim hilesine karşı kitle kabarması, 
başkent Mexico City’yi haftalar boyun-
ca felç etmekle kalmadı, Calderon’un 
başkanlığı devralmasını altı ay gecikti-
rerek bir siyasi irade boşluğu doğması-
na da neden oldu.

Oaxaca’da halk ayaklanması
Seçim tartışmaları sürerken, 103 

milyon nüfuslu Meksika’nın en yoksul 
eyaletlerinden biri olan Oaxaca’da, he-
nüz bu gürültünün ortasında sesi fazla 
duyulmayan öğretmenler grevi başladı.

Chiapas, Oaxaca ve Guerrero eya-
letleri ülkenin güneyinde bir yoksulluk 
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üçgeni oluşturuyorlar. Ülkenin en yok-
sul beldelerinin yüzde 42’si Oaxaca’da 
bulunuyor. Oaxaca’nın 3.3 milyonluk 
nüfusunun yüzde 90’ı yoksulluk sını-
rının altında yaşıyor. Okuma yazma 
bilmeyenlerin oranı yüzde 21.5. Oaxa-
ca aynı zamanda ülkenin en fazla göç 
veren bölgesi. Yılda ortalama 150 bin 
Oaxaca’lı ABD’ye göçüyor. Buna karşın 
zengin doğal kaynakları ve jeopolitik 
konumu nedeniyle ABD sermayesinin 
iştahını kabartan Oaxaca, ABD emper-
yalistlerinin Puebla Panama Planı için-
de de önemli bir yer tutuyor.

Oaxaca’da 16 yerli topluluğu yaşı-
yor. Yerli sorunu, ülkenin bütün güney 
eyaletlerinde olduğu gibi, Oaxaca’da da 
önemli bir toplumsal sorunu oluşturu-
yor. Çoğunluğu yerli olan köylülerin, 
Meksika’nın NAFTA’ya girişi ile birlikte 
ivme kazanan tanında neoliberal yıkım 
politikalarından etkilenmesi sorunu ile 
iç içe geçerek, yerlileri, işçi sınıfının en 
önemli toplumsal yedeği haline getiri-
yor.

Oaxaca eyaletinde 22 Mayıs’ta 70 
bin öğretmen, öğretmenler sendikası 
SNTE’nin 22. Seksiyonu öncülüğün-
de, ücret artışı, eğitim koşullarının 
düzeltilmesi, okullara çeşitli olanaklar 
sağlanması, eğitime ayrılan bütçenin 
artırılması, sendikaların özerkliğinin 
tanınması, öğretmenlerin bütçe har-
camaları dahil yönetimde söz sahibi 
olması gibi 17 madde içeren talepler 
paketiyle greve gitti. Bu, öğretmenlerin 
her yıl 1 Mayıs sonrasında, toplusöz-
leşmeler döneminde gittikleri gelenek-
selleşmiş bir grevdi. Grevin üçüncü 
haftasında, 14 Haziran’da Oaxaca’nın 
PRI’li valisi Ulises Ruiz Ortiz’in emriy-
le, 3000 polisten oluşan bir kuvvet, gaz 
bombalan atan helikopterler eşliğinde 
greve saldırdı. Biri çocuk 4 kişi katle-
dildi. Öğretmenler, grevi sürdürmek 

üzere işgal ettikleri Zocalo meydanın-
dan çıkartıldı.

Ama saldırının hemen ardından 
yine Zocalo Meydanı’ndaydılar. İki gün 
sonra 400 bin kişi, öğretmenlere des-
tek için Oaxaca sokaklarını doldurdu. 
SNTE, Ulises Ruiz Ortiz’in görevden 
alınması talebini yükseltti. Bu süreçte 
yükseltilen “Katil URO (Ulises Ruiz Or-
tiz) Oaxaca’dan defol!” sloganı, bugüne 
dek süren direnişin temel sloganı ve ta-
lebi oldu.

Ruiz Ortiz, Meksika devletinin eya-
lette daha önce gerçekleştirdiği tüm 
katliamların, tutuklamaların, baskı-
ların baş sorumlusu; eyalet halkının 
derin bir öfke biriktirdiği rüşvet ve 
yolsuzluk ağının elebaşı; ekonomik yı-
kım politikalarının, derin yoksulluğun, 
konut, sağlık, eğitim gibi en temel ko-
nularda büyük yoksunlukların sorum-
lusu olan Meksika burjuvazisinin eya-
letteki başlıca temsilcisi olarak, sadece 
öğretmenlerin değil, tüm halkın büyük 
tepkisinin hedefiydi. Ulises’in icraatla-
rı, Meksika burjuvazisinin 80’li yıllar 
sonrası yönelimlerinin bir kısa özetiy-
di. Haziran saldırısı bardağı taşıran 
damla oldu.

Aynı saldırıda Benito Juarez Özerk 
Üniversitesi öğrencileri, öğretmenlerin 
grev döneminde oluşturdukları Radyo 
Planton’un polis saldırısında dağıtıl-
masına yanıt olarak Üniversite Radyo-
suna el koydular ve uzun süre korunan 
güçlü bir mevzi elde ettiler. Greve des-
tek, bu saldırıyla birlikte olağanüstü 
büyüdü. Oaxaca kentine komşu kasa-
balardan öğretmenlere ve direnişçilere 
destek için yiyecek, giyecek ve diğer 
malzemeler toplanarak akmaya başla-
dı. Belediye binaları öğretmenler tara-
fından işgal edildi. Saldırı grevin Mek-
sika çapında da duyularak sempatinin 
artmasına yol açtı. Atenco saldırısı bel-
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leklerde tazeliğini korurken, Oaxaca’da 
dört emekçinin katledilişi, Oaxaca’yı 
Meksika’da halk mücadelesinin mer-
kezine taşımaya başladı. Bu saldırıda 
8 gözaltında kayıp yaşandı. Bunlardan 
3 u uzun süre gizli ve yasa dışı biçimde 
cezaevlerinde tutularak, ancak Kasım 
ayı başında serbest bırakıldılar.

17 Haziran da, saldırının hemen ar-
dından APPO (Oaxaca Halkları Halk 
Meclisi) kuruldu. APPO ile birlikte, 
mücadele, öğretmenleri de aşarak, tüm 
Oaxaca halkının URO’nun istifası ta-
lepli mücadelesine dönüştü. APPO’nun 
ilk kararlarından bin, öğretmenlerin iş-
gal ettiği kent meydanı ve diğer yerlerin 
URO’nun istifasına kadar işgal altında 
tutulacağının ilan edilmesi oldu.

()axaca direnişine saldırılar, sivil gi-
yimli timlerin ateş açması, bazı APPO 
delegelerinin kaçırılması, tutuklamalar 
vb. biçimlerde sürse de, seçimlerin ön-
gününde ve krize dönüşen hileli seçim 
tanışmalarının sürdüğü sonraki gün-
lerde Meksika devleti, Oaxaca’ya kap-
samlı bir saldırıya girişemedi.

Temmuz ayı boyunca, Calderon ve 
Obrador etrafında süregiden seçim tar-
tışmalarının yarattığı siyasi irade boş-
luğu ortamında Oaxaca direnişi, yeni 
mevziler kazanarak ilerledi. Öğretmen-
lerin işgal eylemleri sürdü. Temmuz 
sonlarında hükümet binaları da işgal 
edildi. Direnişçiler mobil timler kura-
rak, hem URO’yu fiilen yönetemez hale 
getirmek ve istifasını dayatmak, hem 
de olası saldırılara karşı savunmala-
rını güçlendirmek için barikatların ve 
işgal edilen kamu binalarının sayısını 
artırdılar. TV ve radyo kanalları halkın 
denetimine geçti.

Eyalet polisi ve federal güçler, AP-
PO’nun en öne çıkan temsilcisi, Devrim-
ci Halk Cephesi’nden Germân Mendo-
za Nube’yi kaçırdı. Nube, tarım işçileri 

içinde mücadele yürüten, daha önce de 
tutuklanarak işkence gören, ve 88 yı-
lından beri tekerlekli sandalyede olan, 
halk tarafından son derece sevilen bir 
liderdi. Hareketin başkaca önderleri 
de benzer biçimlerde kaçırıldı. 50 lider 
hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. 
APPO liderlerinin özgürlüğü için yapı-
lan yürüyüşe de sivil giyimli kişilerce 
saldırıldı, bir kişi katledildi. Noticias 
gazetesi ve Radyo Universıdad “a sivil 
saldırılar, tahrip eylemleri düzenlendi. 
Eyaletin uzak bölgelerinde yerli toplu-
luklara mensup APPO üyelerine karşı 
“faili meçhul” cinayetler düzenlendi.

APPO, bu yoğun kuşatma altında 
büyümesini ve nicel ve nitel anlamda 
gelişimini sürdürdü.

“Oaxaca’da tek hükümet APPO’dur!”
3 Eylül’de yapılan APPO toplantısıy-

la birlikte, APPO, yerel iktidarını ilan 
etti. Vali Ulises Ruiz Ortiz’in Oaxaca’ya 
girmesinin yasaklandığı ilan edildi ve 
eyalete bağlı 570 belediye bölgesini 
temsil eden bir hükümetin kurulduğu 
bildirildi. Arkasından, çeşitli kararna-
meler yayımlayarak iktidarı yürütme-
ye başladı. Aynı zamanda hareketin 
ulusal çapta duyurulması ve tanıtıl-
ması için de planlamalar yapıldı. Aynı 
açıklamada “Oaxaca’daki tek hükümet 
APPO’dur” denildi ve “Bütün iktidar 
Halka!” sloganı, APPO açıklamalarının 
sonuç sloganı haline geldi.

16 Eylül günü yapılan bağımsızlık 
günü kutlamalarında yüz binler, AP-
PO’ya olan desteklerini haykırdılar ve 
Oaxaca’da iktidarın artık PRI’ye değil, 
APPO’ya ait olduğunu ilan ettiler.

Bu arada hükümet, gerek öğretmen-
lerle, gerekse APPO ile sayısız görüş-
me ve müzakere girişiminde bulundu. 
Öğretmenlerle görüşmelerinde kimi 
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ödünler verirken, APPO’ya yönelik ola-
rak dayatmacı tutumlar takındı. Özel-
likle katil vali Ortiz’in de görüşmelere 
katılması dayatması, görüşmelerin her 
defasında kesilmesine yol açtı.

Ekim ayı boyunca hükümet APPO ve 
SNTE’yi katliam tehdidiyle sıkıştırarak, 
burjuva medyada APPO’nun saldırgan-
lığı üzerine karşı propaganda yayarak, 
görüşme masasına oturtmaya çalıştı. 
Ama URO’nun istifası talebi APPO için 
pazarlık konusu olmayan önkoşul ola-
rak ortaya konuldu.

Hükümetin, Oaxaca isyanının bas-
kısını tüm ağırlığıyla hissetmesine ve 
bunun Obrador öncülüğünde gelişen 
hareketten çok daha tehlikeli olduğu-
nu defalarca kez dillendirmesine rağ-
men, URO’yu görevden almaya asla 
yanaşmaması, başlangıçta Vicente 
Fox’un iktidar partisi PAN ile URO’nun 
PRl’si arasındaki ittifak ilişkilerinin ze-
delenmemesi amacını taşıyordu. Ancak 
Oaxaca’nm ülkenin tüm eyaletlerinde 
yarattığı geniş etki ve kazandığı sempa-
ti, daha sonrasında uzlaşmazlığın esas 
etkeni oldu. Oaxaca’da zaferin kazanıl-
masının ülkede emekçi halk mücadele-
lerine kazandıracağı özgüven, Meksika 
egemenlerinin en korkulu kabusu ola-
rak, onları APPO ile masaya oturmak-
tan alıkoydu.

 Oaxaca isyanı, seçim hilesine kar-
şı bir fiili cephe yaratmış ve yığınların 
hoşnutsuzluğunu arkalamış olan Ob-
rador’un da desteğini aldı. Obrador, 
saldırı tehditleri karşısında, “Oaxaca’ya 
giderek canlı kalkanlar olarak halkı sa-
vunacaklarını” açıkladı.

Meksika’da devrimci durum
Zapatistalar, Oaxaca halklarının 

mücadelesini başındatı beri destekleyi-
ci tutum içinde oldu.

Böylece Meksika, Chiapas’ta Zapa-
tista hegemonyası, Oaxaca’da Komün 

(Halk Meclisi), başkentte seçim hilele-
rine karşı halk hareketiyle büyük bir 
toplumsal çalkantının içine girdi. Ege-
men sınıfların yönetemediği, yığınların 
onun temsilcilerini tanımadığı ve so-
kaklarda ret ve mahkum ederek kendi 
temsilcilerini ilan ettiği, kitle mücade-
lelerinin işgal, barikat ve gösterilerle 
doruk noktasına vardığı bir devrimci 
durum tablosu açığa çıktı.

Federal hükümet, Ekim ayı boyun-
ca süren katliam tehditleri, APPO’nun 
elindeki kamu binalarına sabotajlar, 
sivil polis saldırıları, faili meçhuller ve 
kaçırmalar, ajan sızdırma ve provokas-
yonlar yoluyla öğretmenler sendikasın-
da bir kırılma yaratmayı başardı. 26 
Ağustos’ta öğretmenler sendikası, grevi 
sonlandırma kararı aldı.

Ancak direniş çoktan öğretmenler 
grevinin sınırlarını aşmıştı. Direni-
şe önderlik eden Oaxaca Halk Meclisi 
(APPO), direnişe devam kararı aldı. Da-
hası, “Si Ulises no se va, Calderon no 
pasara” (Ulises gitmezse, Calderon ge-
çemez) sloganını ortaya atarak, Felipe 
Calderon’un göreve resmen başlayaca-
ğı 1 Aralık tarihinin, kendileri için “ba-
rışçıl bir ayaklanmaya başlama tarihi” 
olduğunu ilan etti.

Bu süreçte, artık Oaxaca Komü-
nü’ne dönüşmüş bulunan direnişe fe-
deral devletin saldırısı gündeme geldi. 
Paramiliter bir saldırıda 5 emekçinin 
katledilmesi bahane edilerek 29 Ekim 
günü Komün’e, eyalet dışından, gelen 
Federal Önleme Kuvvetlen saldırdı.

Bu saldırı da, daha önceki tüm bas-
kı ve saldırılar gibi, Oaxaca’da direniş 
kararlılığını yine tırmandırıcı bir etki 
yarattı. Öğretmenler grevi sonlandırma 
kararını geri çekerken, APPO müza-
kere tekliflerini geri çevirerek direnişi 
sürdürdü. Dahası, federal polisin, AP-
PO’nun yeni karargahı olan üniversi-
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teden püskürtülmesinden sonra moral 
güç kazanarak, 101112 Kasım’da Ku-
rucu Kongresini topladı.

5 Kasım’da, 1 milyon Oaxaca’lının 
sokaklara çıktığı Oaxaca tarihinin en 
büyük gösterisiyle APPO’nun direniş 
kararı halkın onayını aldı. Bu saldırı, 
Oaxaca Halk Meclisi’nin tüm dünya 
işçi sınıfı ve ezilenlerinin de mücadele 
gündemine taşıdı.

Oaxaca halkı, taleplerini ve örgüt-
lülüğünü gitgide yükselterek, arkasın-
da şu ana dek 17 şehit, 200 yaralı, 36 
kayıp ve 105 tutsak bırakan bu büyük 
mücadeleyi sürdürüyor.

Sovyetik tipte bir örgütlenme: APPO
Oaxaca isyanı, Meksika burjuvazi-

sinin her katliamcı saldırısı karşısında 
nitelik anlamında bir adım daha gelişti.

APPO başlangıçta, öğretmenler sen-
dikasının başlattığı grevin saldırıya uğ-
raması ve gitgide yerli topluluklarının, 
öğrencilerin, işçilerin, köylülerin daha 
büyük desteğini kazanması sonucu bi-
leşimi genişleyen ve toplumsal tabanı 
büyüyen mücadelenin, devletin de ar-
tan saldırıları karşısında daha ilerden 
örgütlenmesi ihtiyacından doğdu. Bu 
ilk biçimiyle, 2000 yılında işsiz işçiler 
hareketi sürecinde Arjantin’de, daha 
sonra Bolivya’daki El Alto ve La Paz 
ayaklanmalarında kurulan halk mec-
lislerinin bir türevi idi.

Haziran saldırısı karşısında Oaxaca 
halklarının cevabı, radyo ve belediye 
binalarının işgali oldu. Temmuz’daki 
provokasyonların ardından, hemen he-
men tüm kamu binaları APPO’nun eline 
geçti. Bu işgal ve eylemler, iktidarı PRI 
veya eyalet hükümetinin elinden almak 
için hazırlanmış özel bir plan çerçeve-
sinde yürürlüğe sokulmadı. URO’nun 
istifası talep edildi, URO gitmeyince de 
bu kez koltukları elinden alındı ve “URO 
defol!” denildi. APPO’nun tüm bu süreç 

boyunca, ayaklanmayı Meksika çapın-
da yayma, federal hükümeti devirme 
vb. çağrıları olmadı. “Tüm İktidar Hal-
ka!” sloganını temel şiarı yapmış olsa 
da, bu esasen APPO’nun ne olduğunu 
değil, içinde etkin olan devrimci güçle-
rin onu neye evriltmek istediğini ifade 
etti. Aksine, hareketin FPR’li olmayan 
bütün sözcüleri, yakın döneme kadar, 
böyle bir amaçları olmadığının ve ola-
mayacağının altını çizdi açıklamaların-
da. Ancak APPO’nun kontrolüne geçen 
kamu binalarının sayısı arttıkça, eyalet 
devlet güçleri kovuldukça ve APPO eya-
lette toplumsal yaşamın yönetimi ve 
denetimini üstlendikçe, “nasıl bir eya-
let, nasıl bir Oaxaca, nasıl bir hükümet 
istiyoruz, nasıl yönetilmek istiyoruz” 
sorusu Oaxaca halkının gündemine 
girmeye başladı. APPO benzeri örnekle-
rin, başta Michoacân, Guerrero, Mexi-
co City ve Baja California olmak üzere 
başkaca eyaletlerde de ortaya çıkma-
sı bunu tetikledi. Bunda komünist ve 
devrimcilerin belirleyici rolü oldu.

Sonuçta Oaxaca deneyimi, öğret-
menlerin ücret artışı başta olmak üze-
re ekonomik talepli mücadelesinden 
politik talepli mücadeleye, buradan bu 
politik talepleri merkezi iktidara dayat-
mak için yerel iktidarın alınmasına ev-
rildi. Simdi ise APPO’nun, Meksika’da 
girilmiş bulunan devrimci durum çer-
çevesinde, merkezi iktidarın almışını 
gündemine getirip getirmeyeceği soru-
nu önünde duruyor.

APPO’nun yapısı ve işleyişi
APPO’nun iç yapısı, kuruluş aşama-

sından yerel iktidarını ilan ettiği döne-
me kadar, bu süreçten kurucu kong-
resine kadar ve Kurucu Kongresinden 
sonra farklı özellikler taşıdı.

APPO, 17 Haziranda, 365 örgütten 
temsilcilerin katıldığı bir toplantıyla 
kuruldu.
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Kuruluş aşamasında esasen, öğret-
menler grevine saldırı sonucunda artık 
kesimsel bir mücadele olmaktan çıka-
rak tüm Oaxaca halklarının mücadele-
si haline gelen direnişe örgütlülük ka-
zandırma niteliğindeydi. Bu dönemdeki 
yapısı da daha çok, bir eylem birliğinin 
özelliklerini taşıdı.

APPO, kendisini bir meclisler mecli-
si olarak ifade etti. Başka bir deyişle, 
APPO’yu oluşturan 365 örgütün ara-
sında, Zapoteklerin, Mizteklerin, baş-
kaca yerli topluluklarının geleneği olan 
kolektif meclisler de bulunuyor. Böy-
lece başta PCMML (Meksika Komünist 
PartisiMarksist Leninist) ve onun açık 
cephesi FPR (Devrimci Halk Cephesi) 
olmak üzere siyasi parti ve örgütle-
rin, komüniter toplulukların, mahalli 
meclislerin, sendikaların, cephelerin, 
demokratik kitle örgütlerinin, öğrenci 
örgütlerinin, meslek örgütlerinin katıl-
dığı; tek bir belde ile sınırlı örgütlerden 
Meksika çapında örgütlü güçlere dek 
bir dizi örgütlenmeden oluşan bir çatı 
örgütü oldu.

20 Haziran’daki genel mecliste bir 
“geçici kolektif yönetim” seçildi. Daha 
sonra Kurucu Kongre’de değişecek 
olan bu yapıda temsiliyet, bölgeler esa-
sının yanı sıra ve daha çok, içinde aktif 
olan örgütlerin temsiliyetinin yüksek 
olmasına dayanıyordu. Flavio Sosa gibi 
bağımsız ama halk tarafından oldukça 
sevilen bireyler, öğretmen önderleri ve 
FPR üyeleri, geçici kolektif yönetimin 
öne çıkan bileşenleriydi.

APPO yerel iktidar organına dönüş-
tüğü süreçte, Oaxaca eyaletinin tüm 
bölgelerinin APPO’da temsil edilmesi 
sorunu, gündemine git gide daha faz-
la girdi. Oldukça dağınık bir yerleşime 
sahip olan Oaxaca’da ulaşım da ciddi 
bir sorun. Örneğin kentten eyalet sınır-
ları içindeki Sierra ya da Istmo’ya ulaş-

mak için 1012 saat yolculuk gerekiyor. 
Bu, merkezde sürekli temsilci bulun-
duramayan bölgelerin, APPO’nun mev-
cut yapısı içinde zayıf temsiliyetine 
yol açıyordu. APPO’da tüm bölgelerin 
ve toplulukların temsil edilebilmesi, 
APPO’nun iktidarını genişletmesi ba-
kımından hayati öneme sahipti. Do-
layısıyla bu, APPO’nun, mücadelenin 
gelişimine paralel olarak, eylem birliği-
nin daha ileri bir düzeyde örgütlenme-
sinden yerel iktidarın ilanına, dolayı-
sıyla da toplumsal örgütlerden oluşan 
bir çatı örgütünden Oaxaca halklarının 
temsil edildiği sovyetik bir örgütlenme-
ye dönüşmesi sürecinde çözmeye çalış-
tığı en temel örgütlenme sorunlarından 
biri oldu.

APPO’nun tam adı, başlangıçta 
Oaxaca “Halkının” Halk Meclisi iken, 
yerli topluluklarının desteği büyüdük-
çe gelişen tartışmalar sonucu Eylül ayı 
başlarında Oaxaca “Halklarının” Halk 
Meclisi ismini aldı.

APPO, çok çeşitli kesimleri yedeği-
ne alarak ilerledi. Öğretmenler grevi 
ile birlikte patlak veren ve ana gücünü 
başlangıçta öğretmenlerin oluşturduğu 
isyan, kısa zamanda işçi sınıfının tüm 
bölüklerinin, yerlilerin ve öğrencilerin 
desteğini aldı. Giderek aydınları, aka-
demisyenleri, din adamlarını ve çok 
çeşidi başkaca örgütlenmeleri de kap-
sadı.

APPO sözcülerinden Flavio Sosa’nm 
deyimiyle “Başlangıçta APPO, öğret-
menlere dönük saldırganlığa bir yanıt 
ve Ulises’in kovulması biçimindeki or-
tak hedefe yönelik bir arayıştı. Sonra-
sında, sadece Vlises Ruiz Ortiz’in dev-
rilmesi değil, fakat aynı zamanda, yeni 
bir toplumhükümet ilişkisinin temel-
lerini atarak yaşam koşullarını değiş-
tirmek fikri olgunlaşageldi. Bu onun 
ilerlediği bir kanaldı. Bir diğer kanal da 
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şu oldu. APPO bir yandan da sokakta 
dönüşerek, pasifist bir hareketten, PFP 
(Federal Önleme Polisi) saldırılarına ce-
vap verebilecek kapasitede bir hareke-
te dönüştü.”

APPO’nun bu gelişim sürecinde tam 
anlamıyla işçi sınıfı ve küçük burju-
vazinin yerel iktidarının organı halini 
alması, Obrador ile Calderon arasında 
seçim hileleri üzerine dönen çekişme 
gerçek bir yönetememe krizine dönüş-
tüğü ve Obrador’un, Meksika’da işçi, 
emekçi, yerli kitlelerin neoliberal poli-
tikalara, siyasal baskı ve zora hoşnut-
suzluğunu arkalayarak “sivil direniş” 
başlattığı günlerde, bir iktidar boşlu-
ğunun doğduğu ve Meksika burjuvazi-
sinin de Oaxaca’ya derhal bir saldırıyı 
gündeme getirebilecek güce ve irade 
birliğine sahip olmadığı koşullarda, 3 
Eylül’de gerçekleşti.

APPO, bu tarihte yaptığı toplantının 
ardından, iktidarını ilan etti ve vali Uli-
ses Ruiz Ortiz’in kente girişini yasak-
ladı. Kararnameler çıkaran, toplumsal 
yaşamı fiilen yöneten organ halini aldı. 
Bir yandan olası saldırılara hazırlık 
yaparken ve güvenlik tedbirlerini yo-
ğunlaştırırken, diğer yandan ulaşım-
dan gıda dağıtımına bir dizi sorunun 
çözümüne girişli. APPO’ya bağlı mobi-
lize güvenlik ekipleri asayiş sorunları-
nı üstlendi. Kentin barikatlarla kapalı 
olması ve süregiden grevler nedeniyle 
halkın yaşadığı sorunları dinledi ve çö-
zümüne girişti. Yine de, devletin katli-
amcı saldırılarının tehdidi altında olan 
ve sayısız provokasyon girişimine hedef 
olan APPO, savunma sorunu ile yüz 
yüze oldu.

Grevdeki öğretmenlerin ve “planton” 
adı verilen işgal ve barikat bölgelerin-
deki halkın ihtiyaçları, esas olarak di-
renişe destek veren çevre kasabalar ve 
diğer eyaletlerin yardımlarıyla sağlan-

dı. Diğer eyaletlerden bölgeye çok sayı-
da yardım karavanaları ulaştı.

APPO’nun silahlı gücü, molotof kok-
teylleri, halk bombası tipi patlayıcılar 
ve el yapımı bazukalar, taş ve sopa-
larla silahlanmış halktan oluşuyordu. 
APPO’nun eyalet silahlı kuvvetlerinin 
olası saldırılarına karşı temel silahı, 
barikatlar ve kamu binalarının işga-
li yoluyla eyalet yönetiminin tümüyle 
etkisizleştirilmesi oldu. URO’nun eya-
letten kovulması talebiyle tüm kamu 
binalarını işgal eden ve yerel iktidarı 
eline geçiren APPO, henüz şiddete kar-
şı olmakta ısrar ediyor ve Meksika dev-
letinin Oaxaca’da İndymedia muhabiri 
Bradly Will dahil katlettiği tüm insan-
ların ölümünden APPO’yu sorumlu tu-
tan burjuva medyanın saldırılarına da 
bu şekilde yanıt veriyor. APPO, bugüne 
dek, ajanlık, katliamlara karışma, pro-
vokasyon gibi suçlamalarla çok sayıda 
polis ve askeri tutukladı, buna basitçe 
hırsızlık ya da uyuşturucu ticareti gibi 
suçlar işleyen kişileri de eklemek gerek. 
Tutuklular sorgulanarak serbest bıra-
kıldı. İşgal ve barikatlar, eyalet ordu ve 
polis güçlerini devreden çıkardı.

APPO, kente PFP saldırısının ve işga-
linin ertesinde yaptığı Kurucu Kongre 
ile, deyim yerindeyse “geçiş dönemi ya-
pısını” değiştirip yerel iktidarın organı 
olarak kendisini yeniden örgütledi. Ge-
çici Kolektif Yönetim kaldırılarak, yeni 
hükümet organı olarak tanımlanan, 
260 üyeli Eyalet Konseyi oluşturuldu. 
APPO’nun eski sözcülerinin tümü de 
Eyalet Konseyi’ne seçildi.

APPO’nun tartıştığı en önemli ko-
nulardan biri olan, bölgelerin temsili-
yeti sorunu ise, şöyle karara bağlandı: 
Eyalet Konseyine merkez bölgeler ha-
riç, her yedi bölgeden on temsilci seçi-
lecek, merkez bölgelerde ise bu sayı 20 
olacak. Ayrıca şu toplumsal kesimlerin 



TEORİDE doğrultu94

her birini temsilen 3 ila 5 delege belirle-
necek: Semtler ve mahalleler, barikat-
lar, kadınlar, toplumsal örgütler, Kızıl-
derili köyleri, sendikalar, belediyeler, 
gençler ve öğrenciler, iletişimciler, köy-
lüler ve üreticiler, din çevreleri, küçük 
tüccar ve girişimciler, akademisyen ve 
aydınlar, nakliyeciler, sanat ve kültür 
kesimi.

Konseye en büyük coşkuyla seçilen 
delegeler ise, serbest bırakılan siyasi 
tutsaklar ile, mücadeledeki rolünden 
dolayı hakkında arama kararı çıkarı-
lanlar oldu.

Farklı dallarda fiilen bakanlıklar 
biçiminde ilerleyecek olan komisyon-
lar kuruldu. Bunlar arasında en etkin 
olanlardan biri de öğrenci ve gençlik 
komisyonu oldu. Zira PCMML kongre-
nin gerçekleştiği günlerde aynı üniver-
site salonunda, 10 eyaletten gençlerin 
katılımıyla 2. Ulusal Öğrenci Buluşma-
sı’nı örgütleyerek, öğrenci hareketi ile 
Oaxaca halklarının isyanını buluştur-
du.

Sovyetler deneyimi 
ve devrimci öncünün rolü
Latin Amerika’da işçi sınıfı ve emek-

çilerin mücadelesi, nicel ve nitel ba-
kımdan gelişerek ilerliyor. 2001’de Ar-
jantin’deki işsizlerin, işçilerin ve orta 
sınıfların ayaklanması, birçok bölgede 
Halk Meclisleri deneyimlerini günde-
me getirmiş, bunlar mücadelenin geli-
şimine ilişkin temel kararların alındığı 
organlar haline gelmişlerdi. Ancak bu 
meclisler, iktidar fikrinden fersah fer-
sah uzak olmanın yanı sıra, iktidar-
daki partiler başta gelmek üzere her 
türlü politik partiye de belli bir tepkiyi 
içeriyor, bir işçiemekçi iktidarını hedef-
lemek bir yana, iktidar fikrine bir tep-
kiyi de taşıyordu. Esasen iktidardaki 
tüm politikacılara dönük “Hepsi gitsin” 
(Que se vayan todos) talebi etrafındaki 

eylemin örgütlenme araçlarıydılar bun-
lar.

Arkasından bir başka büyük isyan; 
Bolivya’da işçilerin, koka ekicisi köylü-
lerin ve yerlilerin birleşik hareketi gün-
deme geldi. Bu deneyimde de, ayaklan-
manın merkezi durumundaki başkent 
La Paz ve yakınındaki proleter kasaba 
El Alto’da sovyetik tipte örgütlenmeler 
açığa çıktı. La Paz’da Açık Meclis (cabil-
do abierto), El Alto’da Mahalli Birlikler 
Federasyonu (FEJUVE) çok kısa süre-
liğine de olsa, ayaklanma günlerindeki 
Bolivya burjuvazisinin sokakları yöne-
tememe koşullarında, fiili iktidar halini 
aldı. Ancak bu deneyimde de, devrimci 
öznenin yokluğu, bu meclislerin kendi-
sinin, ya da bu meclislerle silueti gö-
rünen sovyetik tipte iktidar organları 
fikrinin, hareketin sönüşüyle birlikte 
derhal kaybolmasına yol açtı. İşçi sen-
dikaları, bütün militanlığına rağmen, 
bir devrimci parti olarak örgütleneme-
yen işçi sınıfına bu eşiği sıçratmaya el-
bette yetmedi.

Meksika’daki Oaxaca Komünü dene-
yimi ise ne Bolivya ve Arjantin’de, ne 
diğer hareketlerde aşılamayan bu eşi-
ği aştı. Bunda, kıtada yaşanan diğer 
hareketlerin deneyimlerinin ve bölgeye 
özgün, yerli toplulukların komüniter 
meclis geleneklerini sürdürüyor oluşu, 
Zapatista deneyimi gibi unsurların da 
belli bir payı olmakla birlikte, belirleyi-
ci faktör olarak Oaxaca’da devrimci ve 
komünist güçlerin, yıllar süren büyük 
mücadelelere ve bedellere dayanan, 
emekçi yığınlarla köklü bağlarının ve 
buradan etki kazanan öncü müdaha-
lesinin devasa rolünü vurgulamak ge-
rekiyor.

Meksika Komünist Partisi Marksist 
Leninist (PCMML), Oaxaca Komünü’n-
de başından beri önemli bir ağırlığa sa-
hip oldu.
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Öğretmenler grevi başladığında, hem 
bu sendika içinde çok sayıda üye ve 
yöneticiye, hem de Oaxaca halklarıyla 
güçlü bağlara sahipti. 2000’li yıllarda 
tarımda neoliberal yıkım politikalarına 
karşı gelişen direnişlerin liderleri bu 
partidendi. Öğretmenler sendikasının 
yanı sıra diğer işçi ve emekçi memur 
sendikalarında, öğrenci hareketi içe-
risinde de gelişkin deneyleri ve bağla-
rı vardı. Öğretmenler sendikası SNTE 
içindeki etkisi, öğretmenler grevinden 
Komün’e evrilen süreçte başlıca politik 
kuvvet olmasını beraberinde getirdi. 
Öyle ki APPO kuruluncaya değin, bü-
yük gösterilerde SNTE ve diğer sendi-
kalarla yerli toplulukları, bu partinin 
geniş cephe örgütlenmesi olan Dev-
rimci Halk Cephesi (FPR) ortak pan-
kartının arkasında yürüyorlardı. Yine 
APPO’nun sözcülerinin önemli bir bö-
lümü de kendilerini Devrimci Halk 
Cephesi üye ve yöneticileri olarak ifade 
ediyorlar.

PCMML, APPO fikrinin ortaya çı-
kışında ve öğretmenler grevi etrafın-
da birleşen, direnişi destekle ve, se 
nota, en la APPO, no hay derrota!”, 
(Görülüyor, biliniyor, APPO yenilmez!) 
“jHombro con hombro, codo con codo, 
la APPO somos todos!” (Omuz omuza, 
dirsek dirseğe, APPO biziz!) sloganları, 
APPO’nun halk iktidarının organı ola-
rak, tüm Oaxaca halklarınca benim-
senmekte olduğunun coşkulu ifadesi 
oluyor.

APPO büyümesini sürdürürken, AP-
PO’nun geleceğine ilişkin şu önemli so-
rular ortada duruyor: Kendisini halk 
iktidarının organı olarak ifade eden 
APPO, URO’nun istifası halinde bu ik-
tidarı ne yönde kullanacak? APPO’nun 
Meksika’nın diğer eyaletleriyle, merke-
zi iktidarla ve diğer toplumsal hareket-
lerle ilişkisi ne olacak? APPO ve Komün 

deneyimi, Oaxaca sınırlarını aşarak 
Meksika çapında yaygmlaşabilecek mi?

Bu ve benzer sorular, APPO Kuru-
cu Kongresi’nin de gündemine taşındı. 
Kongrede esas olarak, APPO’nun halk 
iktidarının organı olarak kendini yeni-
den örgütlemesi ve yeni anayasadan 
toplumsal reformlara değin Oaxaca’da 
toplumsal dönüşümün ihtiyaçları tar-
tışılmakla birlikte, sonuç bildirgesine 
yansıyanlar, eyalet sınırlarını aşıyor.

URO’nun istifası durumunda müza-
kere masasına dönme eğilimi şimdilik 
çok güçlü olsa da, artık APPO URO’nun 
istifası eşiğini de aşma yönelimi içinde. 
Kurucu Kongre deklarasyonu, bu yön-
de önemli veriler içeriyor: “Birinci ola-
rak Ulises Ruiz’in kovulması için çalı-
şıyoruz, ama aynı zamanda, derin bir 
dönüşüm için de mücadele ediyoruz: 
iktidarın halkın elinde olduğu, yeni bir 
toplumhükümet ilişkisi için. Bugün 
temel iddiamız, halkın kaderini kendi 
ellerine alacağı halk iktidarının yürü-
tülmesidir.” APPO’nun tüm bileşenleri, 
URO’nun istifasının, Oaxaca halkının 
taleplerini karşılamaya yetmeyeceği, 
derin bir toplumsal dönüşümün ancak 
başlangıç adımı olabileceğinde hem-
fikir. Kongrede, barikatların yeniden 
inşa edilmesi, kamu ve hükümet bina-
larının yeniden işgal edilmesi ve yolların 
kesilmesi yönünde yeni kararlar alındı. 
Ortiz’in istifası talebinin pazarlık ko-
nusu olmadığı bir kez daha yinelendi. 
Müzakere masasından sorumlu APPO 
sözcüsü FPR’li Bravo Castellanos, 
“Calderon, Ortiz görevden alınmaksızın 
başkanlık koltuğuna oturduğu taktir-
de, APPO’nun Calderon hükümetine 
karşı eylemlerine devam edeceğini; po-
litik tutsaklar serbest bırakılmaksızın, 
kayıpların akıbeti açıklanmaksızın, 
PFP Oaxaca’dan çekilmeksizin ve bas-
kılara son verilmeksizin müzakere ma-
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sasına geri dönülmeyeceğim” belirtti. 
Kurucu Kongreye kadar APPO, Obra-
dor etrafında seçim hilelerine karşı ge-
lişen hareketle, Zapatistalarla ve diğer 
hareketli kesimlerle ilişkisini, “öncelik-
li bir sorun olarak” görmedi. Örneğin 
APPO sözcülerinden Flavio Sosa, her 
demecinde, “amaçlarının Meksika’da 
halk hareketinin öncü müfrezesi olmak 
olmadığını” yineledi.

Buna karşılık Kongre sonuçların-
dan biri, o güne dek zayıf ilişkilenilmiş 
Oaxaca dışı hareketlere ilişkin karar-
lar dizisi oldu. Her şeyden önce APPO; 
eyalet sınırlarını ilk kez aşarak, Mek-
sika çapında bir gösterinin çağrısını 
yaptı. İkincisi; Obrador öncülüğünde 
başkentte gerçekleşen eylemlere de bir 
destek heyeti gönderme kararı aldı. Ey-
lemlere katılımın, Obrador ve PRD’ye 
destek içeriği taşımayıp, sadece seçim 
hilelerine karşı demokrasi mücadele-
sine omuz verme ve Calderon’un Ruiz 
Ortiz görevden alınmaksızın göreve 
başlamasına geçit vermeme amaçlı ol-
duğunu vurguladı.

Üçüncüsü ve en önemlisi; APPO, 
artık Meksika çapında Halk Meclisle-
rinin yaygınlaştırılması ve bir “Meksi-
ka Halklarının Meclisi” kurulması için 
çağrılar yapıyor: “Demokratik güçleri, 
Meksika Halklarının Meclisi ile ulusal 
birliği inşa etmek için başeğmez bir tu-
tum takınmaya çağırıyoruz” (Kurucu 
Kongre Sonuç Deklarasyonu). Dekla-
rasyon, ‘Tüm ülkede halk meclislerini 
kuralım! Meksika Halklarının Meclisi 
yoluyla büyük ulusal birliği kurmaya! 
Bütün iktidar halka!” sloganı ile biti-
yor.

Kurucu Kongre, tüm bu konulara 
ilişkin yoğun tartışmalara da sahne 
oldu. Bu nedenle yeni anayasa, top-
lumsal reformlar gibi bazı konularda 
somut kararlar alamadı, bu konuların 

tartışılması ertelendi. Ancak yine de, 
mücadelenin Meksika çapında yayı-
larak büyümesi sorununda bir irade 
birliği açığa çıkabildi. Bu tartışmaların 
varlığı, APPO’nun, devletin muhtemel 
saldırı ve provokasyonları sonucu belli 
kırılmalar yaşamaya da açık olduğu-
nu ortaya koyuyor. Ancak APPO şim-
diye dek tüm iç tartışmalarını, Sovyet 
demokrasisinin tüm avantajlarını kul-
lanarak ve devletin artan saldırganlığı 
karşısında birliğini yükselterek aşmayı 
başardı.

Öte yandan Obrador etrafında seçim 
hilelerine karşı gelişen hareket, neo-
liberalizme karşı platformlardan yerli 
hareketlerine, devrimcilerden sosyal 
demokratlara bir çok kesimi içine ala-
rak büyüyor ve Obrador’u aşıyor.

Zapatistalar, iktidar perspektifine 
mücadelesinin hiç bir döneminde sa-
hip olmamış bir hareket olmakla bir-
likte, ülke çapındaki yaygın etkisi ve 
örgütlülüğü ve Chiapas’taki mevzisi ile; 
gerek seçim hileleri karşıtı hareketin, 
gerek Oaxaca Komününün yanında yer 
alışı ve yakın destek ve dayanışması 
ile, Meksika’da oluşan devrimci durum 
tablosunda halk hareketinin önemli bir 
bileşenini oluşturuyor.

Calderon’un 1 Aralık’ta hükümet 
koltuğuna oturması, hareketin önüne 
yeni bir dönem açarak yeni gelişim so-
runları koyuyor. Egemen sınıfın hal-
kın taleplerini dikkate almaksızın ve 
en ufak uzlaşmaya yanaşmaksızm, şu 
veya bu biçimde yoluna devam edeceği 
ve kuşkusuz halk hareketine karşı açık 
saldırılar ve aldatmacalarla yoğun bir 
tasfiye saldırısına girişeceğinin de ala-
meti oluyor.

Gelecekte neye evrilip evrirmeyece-
ğinden bağımsız olarak Oaxaca Halk-
lar Meclisi deneyimi, Latin Amerika ve 
dünya proletaryası ve halklar önüne 
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yeni ufuklar açan, kendisi yenilgiye 
uğradığı koşullarda bile, gerek Meksi-
ka’da, gerek kıta çapındaki hareketler-
de geri dönülmez bir bilinç sıçraması 

yaratan, büyük bir kazanım olarak ta-
rih sayfalarında yerini şimdiden almış 
bulunuyor. ■
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Venezuela sorunu şu ya da bu ne-
denle ilerici-devrimci güçlerin gün-
deminde yer tutmayı sürdürüyor. Bu 
ülkede olup bitenler ilgi çekiyor, yo-
rumlanıyor, anlamlandınlmaya çalı-
şılıyor. Teorik soyutlama ve analizlere 
konu ediliyor. Aşağıda bu olguyu “ikti-
dar sorunu” açısından tartışacağız. H. 
Özkan yoldaşın TD 21. sayısında yer 
alan yazısını muhatap almak yararlı 
olacaktır. Böylelikle yazıda yapılan bazı 
ciddi hatalara da dikkat çekmiş olaca-
ğız.

Kuşkusuz ortaya çıkan her yeni du-
rum önyargısız biçimde incelenecek. 
Her yeni olgunun ayrıntısına inilecek ve 
bu yeni gelişmenin geçmiş ve gelecekle 
ilişkisi diyalektik biçimde ele alınacak. 
Kafamızda yarattığımız şablonlara de-
ğil, olgunun gösterdiği gerçeklere göre 
değerlendirme yapacağız. Ama asla, 
“temel ilkeler”i unutmadan. Bu “temel 
ilkeler”! daima hesaba katmalıyız. Aksi 

takdirde kılavuz ipi kaybolur. Kılavuz 
ipinden yoksun bir inceleme bizi diya-
lektikten olguculuğa sürükler.

 “Temel ilkeler”e sahip olmak, dog-
matizm değildir. Tam tersine bu, ne 
olursa olsun bilimsel bilgiye, doğa ve 
toplum yasalarının bilgisine bağlı ola-
rak olguları incelememize yardımcı 
olur.

H. Özkan yoldaş ilgili yazıda şu de-
ğerlendirmeyi yapıyor.

“1998’de Chavez’in başkan seçilme-
si ve 1999’da yeni bir anayasanın ka-
bulüyle start alan, 2002 darbesinin 
püskürtülmesi ve 2003 petrol lokav-
tının kırılması ile bir politik devrimin 
adımlarına dönüşen gelişmeler, devlet 
iktidarının sermaye oligarşisinin elin-
den halk cephesi hükümetinin cime 
geçişinin de adımları oluyordu aynı za-
manda. Bu politik devrimin karakteri 
antiemperyalist, halkçı ve burjuva de-
mokratiktir.” (Sayfa 47)

“Venezuela’da 
politik devrim” mi?
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H. Özkan yoldaş, Venezuela’daki ge-
lişmeleri “politik devrim” olarak nite-
liyor. Tanımın kendisi “temel ilkeler”! 
altüst ediyor. Eğer bu tanım doğruysa 
buradan şu teorik çıkarsamaları yap-
mak gerekir.

1-Parlamentoda çoğunluk elde ede-
rek pekala politik devrim yapılabilir.

2-Egemen sınıfların politik ve ekono-
mik ayrıcalıkları korunarak da pekala 
politik devrim gerçekleştirilebilir.

3-Sermaye oligarşisinin devlet or-
ganları, ordu, polis, mahkemeler ve 
diğer idari aygıtlar korunarak ve hatta 
bunlara yaslanarak bile bir politik dev-
rim gerçekleştirilebilir.

Bu çıkarsamaları tek tek inceleye-
lim. Hemen belirtelim, H. Özkan yoldaş 
tabii ki, bunları bu biçimde ifade et-
medi. Ancak yaptığı değerlendirmenin 
mantıki sonuçlarıdır bunlar,

Birinci çıkarsama üzerinde duralım.
“Politik devrim” kendi başına fazla-

sıyla muğlak bir kavram. Ulusal kur-
tuluş yoluyla sömürgecilerin kovulup 
iktidarın el değiştirmesi de “politik dev-
rim” sayılabilir, faşist diktatörlükten 
bir parlamenter cumhuriyete geçiş de. 
Her iki durumda da, iki temel değişik-
lik meydana gelmektedir.

a-Devlet biçimi kesinkes değişmiştir.
b-Geri bir devlet biçiminden ileri bir 

devlet biçimine geçilmiştir.
Venezuela’da bu iki kıstas gerçek-

leşmiş midir? Devlet biçiminde köklü 
bir değişim gerçekleşmiş midir? Yeni 
bir devlet biçimi oluşmuş mudur? Bu 
sorulara olumlu yanıt vermek müm-
kün görünmüyor. Chavez parlamen-
toda çoğunluk oluşturdu. Yani Chavez 
parlamenter olmayan bir sistemden 
parlamenter bir sisteme geçmedi. O 
sistemi kabul ederek seçimlere girdi. 
Eğer seçimleri kazanmasaydı hükümet 
olamayacak, demek ki “politik devrim” 

de gerçekleşmeyecekti. Ve Chavez hü-
kümeti, bugün parlamenter çoğunluğa 
dayanarak varlığını sürdürüyor.

Varsayalım, yukarıdaki her iki kıstas 
da gerçekleşmiş olsun. Bu yine de bir 
“devrim”den söz etmemizi haklı çıkar-
maz. Geri bir burjuva devlet biçiminden 
ileri bir burjuva devlet biçimine “politik 
devrim” gerçekleşmeden de geçiş yapı-
labilir. Egemen burjuvazi faşist dikta-
törlüğü kendi elleriyle bir parlamenter 
burjuva cumhuriyete dönüştürebilir. 
Örneğin İspanya’da faşist diktatörlük-
ten burjuva parlamenter cumhuriyete, 
devrim yoluyla değil, burjuva reformcu 
yoldan geçilmiştir.

Biraz daha ilerleyelim. Egemenlik 
hakkını elinde bulunduran sınıf ve 
tabakalar iktidardan uzaklaştırılma-
dıkça, politik ayrıcalıklarına son veril-
medikçe bir “politik devrim”den söz edi-
lemez. Öyle ki bu eski egemen sınıfın 
politik iktidar ayrıcalığına neden olan 
iktisadi ve toplumsal ayrıcalıklarına da 
son verilmelidir. Yani; onların iktisadi 
ve mali gücü kırılmalı, örgütlülükleri 
dağıtılmalıdır. Demek ki, bir üçüncü 
kıstasa daha ihtiyacımız var;

c-Yeni devlet biçimi yeni bir egemen 
sınıf tarafından inşa edilir.

Peki bu nasıl gerçekleşecek. Burjuva 
cumhuriyetlerin feodalizmin bağrından 
henüz yeni çıktığı, bu yüzden henüz 
burjuvazinin güçlü bir devlete, ordu-
ya, polise vb. sahip olmadığı ülkelerde 
genel oya dayalı parlamenter çoğunluk 
yoluyla “devrim” gerçekleşebilirdi. Ka-
pitalizmin “genç” çağında kısmen ge-
çerli olan bu durum bugünün gerçeğine 
hiçbir biçimde uymaz. Eski devlet biçi-
minin ona egemen olan sınıfla birlikte 
yıkılıp gitmesi için “zor” kaçınılmazdır. 
Çünkü hiçbir burjuva egemen sınıf ege-
menlik hakkını, onu koruyacak devlet 
aygıtına sahipken, barışçı yoldan dev-
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retmez ya da bir başkasına bağışlamaz. 
Bu onun varlık biçimine terstir. O bü-
tün gücünü kullanarak egemenliğinin 
sürmesi için çalışır, bunun için “zor”un 
hiçbir biçiminden vazgeçmez.

Parlamenter çoğunluk yoluyla ege-
men sınıfın iktidarı sınırlanabilir, ama 
ele geçirilemez. İktidar olmak için par-
lamentonun değil, devletin ele geçiril-
mesi gerekir. Şiddetli bir savaş, bir iç 
savaş olmadan bu başarılamaz.

Bugüne değin tersini ispatlamaya 
çalışanlardan başarıya ulaşan olmadı. 
Bunun en uç örneği Şili’de Ailende ta-
rafından ortaya kondu. Ailende özgür-
lük ve sosyalizm sloganlarıyla milyon-
ları etkiledi, o milyonlarca emekçinin 
desteğini aldı, birçok devrimci örgüt 
onun yanındaydı, böylece, seçim yo-
luyla parlamentoda çoğunluk elde etti. 
Ama hükümet olduktan sonra halkı si-
lahlandırmak bir halk ordusu kurmak 
yerine, burjuva orduya dayanarak, onu 
lağvetmeden iktidar olabileceğini san-
dı. O ordu tarafından yıkıldı.

Sorunu irdelemeye devam edelim. 
Belirlediğimiz üç şart gerçekleşmiş olsa 
dahi, yine de bu “politik devrim” için 
yeterli olmaz. Politik devrimin içeriği 
içinden geçilmekte olan dönemin sınıf 
ilişkileri, daha doğrusu sınıf mücadele-
leri tarafından belirlenir. Emperyalizm 
çağında, politik devrim, gerici burjuva 
egemen sınıfların politik iktidarları-
nın yıkılıp, yerine politik özgürlüklerin 
önündeki her türlü devletsel engelin 
kaldırıldığı, söz, toplantı, basın, gösteri 
ve örgütlenme özgürlüğünün yasal gü-
vence altına alındığı, yeni bir sınıf  bu 
herhangi bir burjuva sınıf fraksiyonu 
olabilir egemenliğinde yeni bir devlet-
tir.

Klasik kapitalist dönemde politik 
devrimler, feodalizme karşı burjuvazi-
nin önderliğinde gerçekleşiyordu. Bu 

devrimler feodal üretim ilişkileri yerine 
kapitalist üretim ilişkileri geçirdikleri 
ölçüde ekonomiktoplumsal devrimlere 
de yol açıyordu. Emperyalizm döne-
minde ise, genel olarak burjuvazinin 
feodalizme karşı ilericiliğinden söz edi-
lemezdi artık. Feodalizme karşı egemen 
plan burjuva devletler dünyanın geri 
kalanını sömürge ya da yarı sömürgeler 
haline getirmişti. Emperyalizmin bu ilk 
döneminde sömürge ve yarı sömürge-
lerde politik devrim, emperyalist burju-
vaziye karşı ulusal kurtuluşu da içinde 
barındıran bir niteliğe büründü. Ulusal 
burjuvazinin bir bölümü ve küçük bur-
juvazi işçi sınıfı ve köylülükle birlikte 
bu politik devrimin temel güçleri olu-
yordu. Ulusal kurtuluş mücadeleleri 
sonucu emperyalist sömürge lekelinin 
yıkılması ile birlikte, sömürge ve yarı 
sömürgelerin yerini yeni sömürgeci iliş-
kiler aldı. Bu kaçınılmaz olarak politik 
devrimin güçlerinde değişiklikler yarat-
tı. Ulusal burjuvazi de ilerici barutunu 
yiıirmiş, emperyalist burjuvazinin iş-
birlikçisi haline gelmişti0’. Politik dev-
rimin içeriği, emperyalistlerle her türlü 
ilişkinin kesilmesi, içerdeki tüm işbir-
likçilerin yıkılması, onların bütün mal 
varlıklarına el konularak, eski devletin 
lağvedilmesi, böylece politik özgürlük-
lerin önündeki tüm engellerin iktisadi, 
siyasi, toplumsal kaldırılması biçimine 
dönüşmüştü.

Emperyalizm çağı boyunca parla-
menter çoğunluğa dayanarak, barışçıl 
yoldan bir politik devrime rastlanmadı.

Chavez bir istisna olabilir mi?
Soruyu şöyle de sorabiliriz: Emper-

yalizm çağında barışçıl yoldan ve par-
lamenter çoğunluğa dayanarak “politik 
devrimler” gerçekleşemez temel teorik 
tespiti, yeni koşullarda eskimiş midir?

Kuşkusuz 21. yüzyıl emperyalizmi 
20. yüzyıl emperyalizmi ile aynı değil. 
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20. yüzyıl işçi sınıfı ve ezilenlerin em-
peryalizme ve kapitalizme karşı ulusal 
ve toplumsal kurtuluş mücadelesi ve 
zaferleri ile doludur. Yine kapitalizmi 
var eden yasalar, kendi içsel mantığı 
içinde işlemeye devam etmiştir. Bugün 
emperyalizmin tekelci niteliği çok daha 
belirgin, eşitsizlik çok daha büyük, em-
peryalist saldırganlık çok daha vahşi-
dir.

Yeni sömürge devletlerin emperyalist 
efendileri ile olan ilişkileri çok daha de-
rinleşmiş, dahası emperyalist tekeller 
sermaye ihracından çok öte, bu devlet-
leri siyasi ve iktisadi olarak ilhak etme 
sürecine girmişlerdir. İşbirlikçi burju-
vazi ile emperyalist tekeller arasındaki 
bağımlılık çok daha kopmaz, vazgeçil-
mez biçimler almaktadır. Yeni sömür-
ge ulusal pazarlar dünya pazarının bir 
parçası, onun bir uzantısı olmanın çok 
ötesinde, o pazarda egemen olanların 
denetiminde ve onlar tarafından yöne-
tilen, emperyalistler için bir açık pazar 
haline gelmiştir. Haliyle herhangi bir 
yeni sömürgedeki egemenlik ilişkilerin-
deki bir değişim dünyanın diğer bölge-
lerindeki emperyalistleri de yakından 
ilgilendirmektedir.

Buradan ne sonuç çıkar? Bugün par-
lamenter çoğunluğa dayanarak, barış-
çıl yoldan politik devrim, geçen yüzyıla 
göre, emperyalist küreselleşme döne-
minde çok daha olanaksızdır. Onu der-
hal boğmaya ve etkisizleştirmeye hazır 
kuvvetler düne göre daha fazladır.

Buna rağmen Chavez bir istisna ola-
bilir mi? Hayır.

Gelelim ikinci çıkarsamaya.
Egemen sınıfların ekonomik ve po-

litik ayrıcalıkları korunarak da pekala 
politik devrim gerçekleştirilebilir. Yaza-
rın meseleyi doğrudan bu biçimde or-
taya koyduğu ileri sürülemez. Ne var 
ki, belirlemeler kaçınılmaz olarak bizi 

buraya götürüyor. Venezuela’da birçok 
ileri hamle gerçekleşmiştir. Egemen 
sınıfların ekonomik ve politik ayrıca-
lıkları bir ölçüde sınırlanmıştır. Yine 
de egemenlik ilişkileri değişmemiştir. 
Yazar bir toprak reformundan söz edi-
yor. Fakat bu hiç de yeni bir şey değil 
Venezuela için. Venezuela’da 1947’den 
bu yana benzer yasalar çıkarılıyor. 
1960’larda bugün çıkarılan yasanın 
neredeyse aynısı kabul edilmişti. Onu 
uygulayacak toplumsal kuvvetler ege-
men sınıflara bunu kabul ettirecek 
düzeyde örgütlenmediği için uygulana-
mamıştı. Bugün uygulanabilir. Çün-
kü Chavez’i bu tip yasalan çıkarmaya 
itekleyen güçlü bir halk desteği var. 
Böyle olsa da bu yasa devrimci değil, 
burjuva reformcu hem de güdük bir 
burjuva reformcu yasa olmaktan ileri 
gitmez. Bu yasaya göre en büyük top-
rak mülkiyeti 5000 hektarla sınırlan-
mıştır. Bu yeterince büyük bir toprak 
demektir. Topraksız köylülere dağıtıla-
cak olan toprak, devlet mülkiyetindeki 
işlenmeyen topraklardır. Büyük toprak 
sahiplerinin topraklarına tazminatlı ya 
da tazminatsız el konulmamaktadır. 
Ne ulusallaştırmadan ne da kamulaş-
tırmadan söz edilebilir.

İşbirlikçi sanayi, ticaret ve mali te-
kellere karşı alınan önlemlerin de ni-
teliği farksızdır. Devletleştirilen işlet-
meler vardır. Bu dünyanın her yerinde 
olmaktadır. İşletilmeyen, iflas eden, 
vergi vermeyen işletmelerin bazıları 
devlet mülkiyetine geçirilmektedir.

Bu alanda dikkat çekici olan iflas 
eden ve kapalı olan fabrikaların işle-
tilmemesi halinde kamulaştırılması-
dır. Chavez hükümeti, işçilerin yöne-
time katılması karşılığında bu fabrika 
patronlarına ucuz kredi vermeyi vaat 
etmektedir. Bazı işletmeler tazminat 
karşılığı yeniden tam kapasite ile işler 
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hale getirilmektedir. Bu alanda da ya-
pılan işbirlikçi sermayeyi sınırlama ça-
basıdır. Devletleştirilen bir işletmenin 
başına eski bir gerillanın getirilmesi o 
işletmenin niteliğinde en küçük bir de-
ğişiklik yapmaz. Bazı işletmelerin işçi-
ler tarafından işletilmesi de geçici bir 
önlem olarak yararlı olsa da, uzun dö-
nemde işçileri burjuva düzene bağla-
maktan başka bir sonuç doğurmaz.

Petroldeki devlet payının artırılma-
sı da sermaye oligarşisini sınırlayan 
hamlelerden biridir. Venezuela’da pet-
rol 70’lı yıllarda devletleştirilmişti. ‘90’lı 
yıllardaki IMF dayatmaları ile petrol 
alanlarına yönelen emperyalist tekel-
ler ve işbirlikçilerine yönelik sınırlı bir 
önlem alınmıştır. Ne ayrıcalıklara son 
verilmiştir, ne de sermaye oligarşisinin 
mal varlıklarına el konulmuştur.

Hal böyleyken, yazarımızın yapılan-
ları “tekelci sermayenin iktidar gücü-
nün esasen yok edildiği ve bir halk cep-
hesi iktidarının kurulduğu” biçiminde 
tamamen abartılı, hatta anlamsız bir 
belirlemede bulunması ilginçtir. ‘6070 
yıllarında bugün Chavez’in yaptığından 
çok daha ilerisini yapan hükümetler 
vardı. İşbirlikçi patronların ekonomik 
gücü sınırlandırılmıştır ama kesinlikle 
yok edilmemiştir.

Eğer H. Özkan yoldaş, siyasi sistem-
le ilişkilendirerek bu tespiti yaptığını 
öne sürecekse bu daha köklü bir yanlış 
olur. Çünkü işbirlikçi tekellerin iktidar 
gücü esasen onların ekonomik gücün-
den kaynaklanır. Bu güç ortadan kal-
dırılmadıkça onların iktidar gücü esa-
sen yok edilemez.

Tam da burada üçüncü belirlemeyi 
ele almalıyız. Demiştik ki, eğer H. Öz-
kan’ın yazdıklarını doğru kabul eder-
sek şu tip bir sonuca ulaşabiliriz; Ser-
maye oligarşisinin devlet organları, 
ordu, polis, mahkemeler ve diğer idari 

aygıtlar korunarak ve hatta bunlara 
yaslanarak bile bir politik devrim ger-
çekleştirilebilir.

Chavez hükümetinden önceki polis 
gücü varlığını koruyor. Mahkemeler ve 
hukuk sistemi de öyle. Büyük basın da 
sermaye oligarşisinin denetiminde. O 
halde nasıl oluyor da politik bir devrim-
den bahsedilebilir. Ordu bugün Cha-
vez’den yanadır. Onun Chavez’den yana 
hareket eden önemli bir çoğunluğu var. 
Özellikle alt kademe subaylar, halkçı 
ve ilerici bir rol oynuyorlar. Yine de bu 
bir burjuva ordusu. Bu ordunun Cha-
vez’den yana geçmesi başarılamayan 
halk hareketinin ürünüdür. Ordu halkı 
katlederek başaramayınca Chavez’i ser-
best bırakmak zorunda kalmıştı. Peki, 
Chavez ne yaptı? Kendisine karşı darbe 
yapan subayları ve işbirlikçi sermaye-
nin darbeci patronlarını serbest bırak-
tırdı, onları tutuklatmadı bile.

Yazıda Chavez’in halka silahlanma 
çağrısı yaptığı belirtiliyor. Gerçek ne-
dir? Evet, milisler kurulmuştur ama 
bunlar orduya bağlı olarak oluşturul-
maktadır. Bu yoldan bir devrim ordusu 
yaratılabilir mi? Hükümet değiştiğinde 
bu milisler ne olacak?

Burjuva ordunun bir eklentisi olarak 
örgütlenen milislerden halk ordusu ya-
ratılamaz. Elbette devrimci bir aşama-
da burjuva ordu parçalanabilir ve mi-
lis güçleri ile birleşebilir. Venezuela’da 
gerçekleşen bu değildir.

Kurucu meclis ve yeni anayasa ken-
di başına önemlidir. Ne var ki, bu tip 
hamleler işbirlikçi sermayenin politik 
alanını daraltmaktan ve emekçilerin 
politik özgürlüklerini genişletmekten 
öteye bir anlam taşımazlar. Çelişkile-
rin keskinleştigi bir aşamada, burjuva 
kanatlardan biri de anayasayı değişti-
rerek demokratik hak ve özgürlüklerin 
alanını genişletebilir.
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Venezuela’da ki gelişmeleri 
ve Chavez’i nasıl değerlendirmeliyiz?
Latin Amerika, emperyalizme ve em-

peryalist küreselleşme politikalarına 
karşı işçilerin ve ezilenlerin en hareket-
li olduğu coğrafya. Kolombiya, Brezilya, 
Arjantin, Ekvator, Bolivya, Venezue-
la’yla birlikte en hareketli olan ülkeleri.

Bu ülkelerin bazılarında proletarya 
ve ezilenlerin mücadelesi devrimci yük-
selişe yol açtı. Arjantin’de bir çok ayak-
lanma sonucu bir çok hükümet devril-
di. Ekvator ve Bolivya’da ayaklanmalar 
oldu. Hükümetler yıkıldı ve yeni ilerici 
hükümetler işbaşına geldi. Bu hükü-
metler emekçilerin ve ezilenlerin çıkar-
larını program edineceklerine sermaye-
nin dümen suyuna girdiler. Bunlardan 
biri de Brezilya’dır. Lula,büyük bir halk 
desteğini alarak seçildi. Ama IMF prog-
ramını uyguluyor, topraksız köylülerin 
üzerine silahlı birlikler gönderiyor, Ha-
iti’de ABD’nin isteği ile asker bulundu-
ruyor.

Latin Amerika’da devrimci bir rüz-
gar esiyor, fakat bu devrimci rüzgar 
orta burjuvazinin yelkenlerini şişiriyor, 
küçük burjuva reformculuğu okşuyor, 
komünist ve devrimci partiler sürece 
önderlik etme yeteneğini göstermedik-
leri için devrimci durum bir devrimle 
sonuçlanmadan, burjuva parlamenter 
kör kuyusuna yuvarlanıyor.

1989’da Venezuela’da Perez hükü-
metinin IMF politikalarına karşı baş-
layan halk hareketi bir ayaklanmayla 
sonuçlanmış ve yüzlerce insan katle-
dilmişti. Daha sonra da bir çok kez hal-
kın öfkesi sokaklara taşmıştı. Chavez 
bu rüzgarı arkalamayı bildi. Halk da 
Chavez’de “liderini buldu”.

Lula ve Chavez aynı madalyonun 
iki yüzüdür. İkisi de halk hareketinin 
ürünüdür. Lula burjuva reform prog-

ramını emperyalist devlet ve tekellerle 
uzlaşma içinde uygulamaya girişmiş, 
Chavez burjuva reform programını em-
peryalistlerin ve işbirlikçilerin iktisadi 
ve siyasi hareket alanlarını sınırlaya-
rak uygulayabileceğini görmüştür.

Chavez, orta burjuvazinin politik ve 
ekonomik programına denk düşen bir 
yoldan ilerliyor. Orta burjuvazi, eko-
nomik alanda sermaye oligarşisinin 
ayrıcalıklarını sınırlama ve böylelikle 
kendine alan açma, politikada da bur-
juva özgürlükleri genişleterek tekelle-
rin hakimiyetini sınırlama programı iz-
ler. Orta burjuvazi bu programı hayata 
geçirmek için halk desteğini arkalar 
ve ezilenlerin kapitalist düzene karşı 
öfkesini burjuva parlamenter yoldan 
absorbe eder. Böyle zamanlarda orta 
burjuvazi en büyük desteği küçük bur-
juvazinden alır. Venezuela’da devrimci 
bir durum yaşandı ve bu devam ediyor. 
Bu devrimci durum Chavez’i, onun 
halkçı öğeler de taşıdığı burjuva refor-
mcu programını ortaya çıkardı.

Nereye kadar?
Emperyalist küreselleşmenin dün-

yanın yoksulları üzerine yükselen ta-
lan düzeni, sınıf çelişkilerini çok daha 
keskinleştirmektedir. Tekellerin haki-
miyeti çok daha büyümekte, burjuva-
zinin geri kalanı bu ahtapot gibi her 
yanı saran tekellerle baş edemez hale 
gelmektedir. Bu durum, özellikle orta 
burjuva sınıflarda iki eğilim ortaya çı-
karıyor. Birincisi, tekellerin progra-
mını kabul temelinde, onlara entegre 
olarak varlıklarını korumak, ikincisi, 
yok olma korkusuyla küçük burjuvazi 
ile ittifak temelinde tekellerin hakimi-
yetine sınırlama getirmek. Bugün ba-
şat olan birinci eğilimdir. Tekelci dü-
zen orta burjuvaziyi kaçınılmaz olarak 
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her gün bu yöne biraz daha çekecektir. 
İkinci eğilim iki biçimde ortaya çıkıyor, 
biri Chavez’de olduğu gibi ilerici halkçı 
bir biçim alıyor, diğeri kimi Avrupa ül-
kelerinde ya da Türkiye’de görüldüğü 
gibi burjuva milliyetçi(2) biçim alabili-
yor, ikinci eğilimin her iki kanadının da 
temel programı, tekellerin iktisadi ve 
siyasi hakimiyetlerine sınırlama getir-
mektir. Emperyalist küreselleşme kar-
şıtı mücadelede bu eğilimin temsilcisi 
Attac’dır. Onlar da emperyalist tekelle-
rin faaliyetlerine yoksullar lehine vergi-
ler getirilmesini savunuyor.

Chavez önderliğindeki Venezuela’da, 
ilerici burjuva reformlar gerçekleştiri-
liyor, eğitim ve sağlıkta halk yararına 
adımlar atılıyor, ezilenlerin demokra-
tik sürece katılmalarının önü açılıyor, 
ABD karşıtı bir politika izleniyor. Bu 
dünya gericiliğinin proletarya ve ezi-
lenler üzerinde kurduğu ağır ideolojik 
ve politik baskı nedeniyle önemli bir 
moral kaynağı yaratıyor ve bu yüzden 
aynı zamanda yanılsamalara da neden 
oluyor.

Chavez ABD ile çatıştığı, tekellerin 
alanını sınırladığı ölçüde, onu öne çı-
karıp destekleyen orta burjuvazinin 
desteğini daha çok kaybedecek, eğer 
programında diretirse küçük burju-
vaziye daha çok yanaşacaktır. Bugün 
eğilim bu yöndedir. Ne var ki bu dev-
rimci değil, reformcu bir yöndür. Hü-
kümeti oluşturan partiler, ne devrimci 
bir programa ne de devrimi hazırlaya-
cak bir yönelime sahiptirler. Chavez 
hayal yayıyor, emekçiler ve ezilen yı-
ğınlar şimdilik bu hayalle oyalanıyor. 
Chavez’in deyimiyle “demokratik, ba-
rışçıl, insancıl, kansız bir devrim, tıpkı 
İsa’nın devrimi gibi!” bir devrimle ken-
dilerini avutuyorlar.

“Bolivarcı devrim”, ilerici burjuva 
reform programıdır. Halk hareketinin 

itici kuvvetiyle Chavez küçümsenemez 
ilerici hamleler yapmaktadır. Bu ilerici 
hamlelerin bir politik devrimle sonuç-
lanması için bir devrim programına ve 
bunu uygulayacak güçlere ihtiyaç var-
dır. Önümüzdeki süreç böyle bir ayrış-
mayı kaçınılmaz kılacaktır. Emekçile-
rin ve ezilenlerin ileriye gitmek isteyen 
bölükleri ile onu frenlemeye çalışanlar, 
tekellerle uzlaşma yanlıları arasında 
ayrışma kaçınılmazdır. Chavez böyle 
bir ayrışmada nerede duracaktır?

Bu soruyu ele almadan önce yeni-
den yazıya dönelim. H. Özkan yoldaş 
diyor ki, “Marksist devlet teorisi bakı-
mından son derece ilginç ve özgün bir 
durumun ortaya çıktığını kabul etmek 
gerekir”. Son derece ilginç ve özgün 
olan nedir? Eğer H. Özkan’ın deyimiyle 
“tamamlanmamış bir halk devrimi” söz 
konusuysa, tamamlanmamış bir halk 
devleti, yani sonuna kadar vardınla-
mamış bir halk devleti vardır. Analiz 
yanlış olunca sonuç da yanlış oluyor. 
Gerçekte olan burjuva devletin burjuva 
reformlar yoluyla yeniden yapılandırıl-
masıdır. Onun son sınırına vardırılma-
sı bir şey değiştirmez. Onun bir halk 
devleti olması için tekellerin iktisadi 
ve siyasi hakimiyetine son verilmesi, 
yalnızca ABD ile değil bütün emper-
yalistlerle olan bağların koparılması, 
politik özgürlüklerin her bakımdan te-
minat altına alınması gerekir. Chavez 
buraya doğru ilerleyebilir mi? Chavez’i 
buraya kadar getiren halk hareketidir. 
Buradan ileriye de götürecek olan yine 
örgütlenmiş halkın devrimci hareketi 
olacaktır.

Sosyalizme küfrün bu denli yaygın-
laştığı bir zamanda, Chavez’in sosya-
lizm savunuculuğu elbette yararlıdır. 
Ama bir komünistin kendini bu “yararın 
büyüsüne kaptırması kabul edilemez. 
Çünkü Chavez, bildik pespaye burjuva 
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sosyalizmi yutturmaya çalışıyor. Yani 
kapitalist üretim ilişkileri içinde sosya-
list ilişkiler. Üretim kapitalistçe olacak 
ama bölüşüm ve dağıtımda kısmi sos-
yalist uygulamalar gerekleşecek. Sözü 
edilen işçi denetimi bunlardan biridir.

İşçilerin ve diğer ezilen tabakaların 
hayatlarında kısmi iyileştirmeler ya-
pılması, burjuva özgürlük alanının va-

rabileceği en ileri noktalara doğru zor-
lanması, ABD’ye kafa tutulması ilerici 
hamlelerdir, ama buradan sosyalizme 
gidileceği, “İsa devrimi” aracılığıyla ve 
bazı fabrikalarda “işçilerin yönetime 
katılmasıyla” sosyalizme doğru yol alı-
nacağına inanmak için fazlasıyla saf 
olmak ve “temel ilkeleri” unutmak ge-
rekir. ■

Dipnotlar:
1. Henüz sömürge olan ve bu nedenle ulusal sorunu çözememiş ulusların ulusal kurtuluş 
mücadelesin¬de ulusal burjuvazi demokratik devrimin müttefiki olabilir. Ama sömürge sistemi 
genel değil istisna haline geldiği oranda bu ittifak da ulusal sorunu çözülmemiş yerlerle sınırlı 
olacaktır.
2. Bir dönem "sol" olarak adlandırılabilecek kimi akımlar da bu süreçte "antiemperyalist" 
duruş adına burjuva milliyetçi pozisyona kaydılar.
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Günümüzde ulusal sorun, ülkemiz 
ve dünya devrimci hareketi içinde bir 
kafa karışıklığı içinde tartışılmaktadır.

Bu kafa karışıklığında, bazı burjuva 
ulusal kurtuluş hareketlerinin emper-
yalist saldırılara yedeklenmesinin ya 
da geçen 15 yıllık dönemde şovenist 
milliyetçi savaşlar yaşanmasının rolü 
olsa da, asıl etken, sorunun kapsamı-
nın değişmesidir. Ki, bu değişiklik şu 
temel olgu tarafından belirlenmiştir: 
20. yüzyıl boyunca, proleter devrimle-
rin ve açtıkları yoldan çığ gibi yayılan 
ulusal kurtuluşçu devrimlerin, emper-
yalist sömürgeci sistemi yıkması!

Emperyalist sömürgeciliğin yıkıhşıy-
la, bu kez de “çok uluslu” yeni sömür-
gelerde ezilen/sömürge ulusların kur-
tuluş hareketleri ile Latin Amerika’da 
yerlilerin hareketleri öne çıktı. Değişik 
ülkelerde ve bölgelerde politik mücade-
le gündemine girdiler.

Öte yandan ABD emperyalistlerinin 
2000’li yıllarda yeniden yoğunlaştırdı-

ğı işgaller, Afganistan, Irak vb. gibi ör-
neklerde bağımsızlık için de mücadele-
yi gündeme getirmektedir.

Şovenist demagoji ve nihilist yanılgı
Ulus, kapitalizmin şafağında ortaya 

çıktı. Uluslar aynı dili konuşan, belir-
li bir toprak parçası üzerinde yaşayan, 
ortak ruhi şekillenme birliğine sahip, 
iktisadi yaşantı birliği içerisinde olan, 
tarihsel olarak oluşmuş istikrarlı insan 
topluluklarıdır.

Irkçı milliyetçiler, ait oldukları ulu-
su “kavimsel”, “etnik”, başlangıcından 
beri ulus olarak nitelemek ve sonsuza 
değin ulus olarak yaşatmak anlayışını 
benimserler. Bütün şoven milliyetçile-
rin, ulusunu sonsuza değin yaşatmak 
söylemi, burjuvazinin sınıf egemenli-
ğini sonsuza değin yaşatma çıkarının 
ideolojisidir. Bu söylem, burjuvazinin 
işçiler ve emekçiler üzerindeki ikti-
darını yaşatmak için halkı arkasına 
bağlama işlevini oynar. Başka halkla-
rı ezmek ve sömürmek için de, rakip 

Günümüzde ulusal sorun
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burjuvaziye karşı savaşta da, burjuvazi 
“kendi” ulusundan halkı arkasına top-
lamak için de bu söylemi kullanır.

Irkçı ve şoven milliyetçilik, ait oldu-
ğu ulusun, ırksal ve uygarlık bakımın-
dan üstün olduğunu ileri sürer, diğer 
halkların ya aşağı ırklara mensup ol-
duklarını ya da uygarlaşmamış olduk-
larını ileri sürer. Sömürgeci boyundu-
ruğu, üstün ırk ve ulusların yönetme 
hakkına, uygarlık götürme işlevine da-
yandırır.

Oysa, sermaye ve burjuvazi, yalnız-
ca iç pazarda işçi sınıfını ve emekçileri 
sömürmekle yetinmez, biriken serma-
yeyi ve metaları dünya pazarına sürer, 
diğer uluslardan halkları da sömürür. 
Diğer halkları sömürgeci boyunduruk 
altına almak, burjuvazi için yüksek 
karları güvencelemek, rakiplerine karşı 
pazarı, hammadde kaynaklarını tekeli-
ne alarak avantajlı hale gelmektir. Irkçı 
üstünlük, “uygarlık” götürmek, “barış” 
sözleri; bu sömürücü amaç uğruna as-
keri saldırıya “kendi” halkını seferber 
etmenin aracıdırlar yalnızca.

Uluslar, tarihin belirli bir aşama-
sında, kapitalizmin şafağında ortaya 
çıkarlar, ezelden beri var olmadıkları 
gibi, tarihin ileri bir aşamasında, sınıf-
lar ortadan kalktıktan sonra, sönerek 
ortadan kalkarlar.

Ulusal hareketler de, kapitalizmin 
yükseliş döneminde ve yerlerde gelişir-
ler. Ancak, kapitalist gelişme ilerledik-
çe, işçi sınıfının enternasyonal birliği/
kaynaşmasının da maddi temelini ge-
liştirir. Milliyetçiliğin ayakları altındaki 
toprak kayar.

Öte yandan şovenist milliyetçiliğe ve 
ulusal dar görüşlülüğe karşı haklı tep-
kiden hareketle, ulusu, nesnel toplum-
sal bir olgu olarak değil de, milliyetçili-
ğin geliştirdiği bir olgu olarak gören bir 
görüş ortaya çıkıyor. Güncel milliyetçi 

çatışmalara haklı tepki artıkça, ama 
daha önemlisi emperyalist küreselleş-
me koşularında bu türden görüşlerin 
sol hareket içinde yaygınlaşması olası-
dır.

“Uluslar olduğu için ulusçular de-
ğil; ulusçular olduğu için uluslar 
vardır. Ulusları ulusçular yaratır.”1

Bu subjektivist tanım, ulusal müca-
delenin tarihsel ve güncel rolünü de-
ğerlendirmek açısından yapılmakta ve 
sözümona sosyalist stratejide güncelde 
nasıl tavır alınmasını açıklığa kavuş-
turmanın teorik başlangıcı olmaktadır. 
Ulusu milliyetçilerin yarattığı görüş 
başka bir ifadeyle de izah edilmektedir: 
“Ulusçuluk, politik olan ile ulusal 
olanın çakışmasını savunmaktır.“2

 Kısaca söylenen şu; ulusçular, poli-
tik olanla/devletle ulusal olanı çakıştı-
ran bakış açısına sahip oldukları için, 
kurulan ulusal devletler, tarihsel ola-
rak başlangıçta ilerici rol oynasalar da, 
kaçınılmaz olarak gerici rol oynadılar. 
Sosyalizm adına gerçekleşen devrimler 
de, politik olanı (devlet kurma hakkını) 
ulusa göre tanımladıkları için gerici bir 
ulusçuluğu güçlendirdiler.3

Sözde ulusçu olmayan bu subjekti-
vist görüşe göre; burjuva demokratik 
devrimlerin başlangıcında dile, kültüre 
vb. göre tanımlanmayan, ulusu da din 
gibi kişisel bir aidiyet olarak ele alan, 
demokratik ulus tanımını, yeniden ge-
çici bir çözüm olarak önermek gerekir.

Bu geçici demokratik cumhuriyet 
çözümü aracılığıyla dil, din, ulusal 
farklılıkların tümüyle kişisel alana ait 
olduğu dünya demokratik cumhuriye-
tine ve işçilerin evrensel birliğine gidil-
melidir.

Ulusların özgürlüğü
niçin devrimci rol oynadı
Proleter sosyalist hareket, Marks ve 
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Engels’in dilinden, emperyalizm öncesi 
dönemde, feodal gerici imparatorluk-
lara darbe indiren, feodalizmin eko-
nomikpolitik egemenliğine son veren 
ulusdevletleri amaç edinmiş müca-
deleleri, burjuva demokratik nitelikte 
gördü ve destekledi.

Elbette ulusdevlete yol açan, paza-
rına hakim olmak isteyen çıkarlarıyla 
burjuvaziydi. Burjuvazi, yedeğine aldı-
ğı köylülere özgürlük ve toprak, işçiler 
dahil halka yurttaşlık bağıyla demok-
ratik haklar vaadini, onların mücade-
lelerini iktidarının manivelası yapmak 
için verdi. Halkın mücadelesi ne denli 
radikal olduysa bu vaatler o denli ger-
çekleşebildi.

1789 burjuva devriminde, demokra-
tik dönüşümleri en köklü tarzda ger-
çekleştiren Jakobenler, küçük burjuva-
zinin temsilcisiydiler. Ancak, burjuvazi 
emekçi sınıfların mücadelesinin ikti-
darı için yaratacağı tehlikeyi gördük-
çe, “halka bir din gerekir” diyerek dine 
sarıldığı gibi, şoven bir milliyetçiliği 
alabildiğine yüceltti ve geliştirdi. Halkı 
ulusalcılıkla zehirleyen, burjuvazinin 
çıkarları ve iktidarını koruma ihtiya-
cıydı.

Esasen, burjuva cumhuriyeti, baş-
langıçta demokratik devrimci rol oyna-
dığında bile, azınlık halklar için, iddia 
edilenin aksine, demokratik değildi. 
Yurttaşlık bağıyla bağlı ulus tanımının 
yapıldığı Fransız Devrimi’nde, diğer 
tüm demokratik dönüşümlere karşın, 
Fransızca’yı tek resmi dil ilan ederek, 
Bröton’ları, Bask’ları ulusal özgürlük-
ten ve dillerini geliştirme haklarından 
yoksun bıraktı. Yurttaşlık bağıyla ulus 
tanımı, diğer halkları zorla/rızası hila-
fına, Fransızlaştırmanın aracıydı. Çün-
kü, ‘yurttaşlık bağıyla bağlı olan her-
kes Fransız’dı. Fransız ulusunun bir 
parçasıydı.

Kısacası, milliyetçi liderler var oldu-
ğu için ulus var değildi. Ekonomik ba-
kımdan kapitalizm ve kapitalist mülk 
sahibi burjuvazi var olduğu için mil-
liyetçiler de vardı. Ulus oluştuğu için 
milliyetçilik de oluştu.

Emperyalizm döneminde kapitalizm 
bir dünya ekonomisi biçimini aldı, sö-
mürgecilik dünya çapında bir olgu ha-
line geldi. Ulusal sorunun kapsamı ve 
içeriği değişti.

Ulusal sorun, Doğu Avrupa’yla sı-
nırlı bir sorun olmaktan çıkarak dün-
ya çapında bir sorun haline geldi. Em-
peryalist sömürgeciliğe karşı sömürge 
ve ezilen ulusların kurtuluşu sorunu-
na dönüştü. Doğu Avrupa’daki ezilen 
ulusların sorunu da emperyalizme kar-
şı mücadele sorununa bağlandı.

Emperyalist sömürgeciliğe karşı, ezi-
len ve sömürge ulusların ulusal kader-
lerini tayin hakkının devrimci içeriği, 
bağımsız devletler kurma özgürlüğüy-
dü. Ancak, emperyalist sömürgecilikten 
kurtuluş mücadelesinin sınıfsal içeriği 
artık değişmişti. Emperyalist burjuva-
zi dünya gericiliğinin temel direği hali-
ne gelirken, ezilen sömürge uluslarda, 
kendi pazarına hakim olmak isteyen 
burjuvazi, kapitalist niteliği işçi köylü 
devrimi tehlikesinden daha çok kork-
ması nedeniyle, ulusal kurtuluşu kalıcı 
olarak çözebilme yeteneğini yitirdi. Si-
yasal bağımsızlık mücadelesine ulusal 
burjuva gruplar katılsa da, kapitalist 
niteliği nedeniyle yeniden emperyalist 
kapitalist dünya sistemiyle bağlanma 
yoluna girdiler. Daha mücadele için-
deyken ulusal kurtuluş devrimcilerini 
reformla sona erdirme uzlaşıcılıgma 
girdi.

Birinci emperyalist paylaşım sava-
şı sonucunda Balkanlar’da ve Polon-
ya’da, burjuvaziler, siyasi bakımdan 
ulusal devletler kurmalarına rağmen, 
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emperyalist sisteme bağımlı hale geldi-
ler. “Kendi” ulusal azınlıkları ve ezilen 
ulusları üzerinde gerici ulusal baskı 
uyguladılar. 19. yüzyıl boyunca İspan-
yol sömürgecilerini kovan Latin Ameri-
ka ülkelerinde burjuva devletler, İngiliz 
kapitalizmine bağımlı hale geldiler. Gü-
neydoğu Asya’da Japon faşist sömür-
geciliğine karşı ulusal kurtuluş müca-
delesine katılan burjuvaziler, siyasal 
bakımdan bağımsız devletler kursalar 
da, emperyalist sisteme ekonomiktop-
lumsal bakımdan bağımlı hale geldiler. 
Bu ve benzeri pratikler, aynı zamanda 
burjuva kurtuluş mücadelesinin, sağ-
layacağı çözümün emperyalist bağım-
lılığı ekonomiktoplumsal bakımdan 
tasfiye edemeyeceğinin kanıtıydı. Em-
peryalist sömürgeciliğe karşı mücade-
lenin içeriğinin değiştiği, ancak işçi ve 
köylülerin devriminin emperyalist sö-
mürgecilikten kalıcı bir kurtuluşu geti-
rebileceğinin kanıtıydı. Küçük burjuva-
zi, bu dönemde özellikle 2. emperyalist 
paylaşım savaşından sonraki pratik-
lerde yaşandığı gibi, çok sayıda ulusal 
kurtuluş devrimine önderlik etti, dev-
rimci bir rol oynadı. Onun ulusal kur-
tuluştaki rolü devrimci ve radikaldi. 
Sosyalizmin, proletaryanın sosyalizm 
için mücadelesinin güçlü etkisi, küçük 
burjuvazinin ulusal devrimci rolünü 
köktenci tarzda oynamasının başlıca 
diğer bir etkeni oldu. Küçük burjuva 
ulusal kurtuluşçular, kendilerini sos-
yalizmin temsilcisi olarak sundukları 
ölçüde de proletaryanın toplumsal dev-
rim için bağımsız örgütlülük ve müca-
delesini engelleyici oldular.

Ekim Devrimi’nde, Doğu Avrupa ve 
Balkanlardaki antifaşist devrimlerde 
ve diğer yerlerde komünistler, ulusal 
kurtuluş sorununu çözdüler veya doğ-
rudan önderlik ederek kalıcı bir çözü-
me kavuşturdular. Ekim Devrimi’nde, 

Bolşeviklerin, uluslara özgürlüğü ger-
çekleştiren ve ileri doğru ulusal devleti 
aşmanın biçimi olarak gönüllü birliğe 
dayanan sovyet cumhuriyetlerinin fe-
deratif birliği, ulusal özgürlüğün kalıcı 
hale gelmesi, emperyalist kapitalizm-
den kalıcı bir kopuşun gerçekleşme-
siydi. Faşist emperyalistlerin sömür-
geci işgaline karşı mücadeleye Doğu 
Avrupa’da, Balkanlar’da komünistlerin 
önderliği, ulusal kurtuluşu kalıcı hale 
getirebildi.

Proleter devrime bağlanan ulusal 
kurtuluşçu devrimler burjuva, küçük 
burjuva ulusal kurtuluştan farklı ola-
rak, ulusal özgürlüğü emperyalizmden 
kesin ve kalıcı bir kopuşa ulaştıran ta-
rihsel bir rol oynadılar.

Sosyalizm: Ulusal devletin 
aşılması süreci
Sovyetler Birliği (SB) deneyi, iki şeyi 

kanıtladı: Komünistlerin önderliğin-
de proletarya devrimi sömürge ezilen 
ulusların özgürlüğünü gerçekleştirdiği 
gibi, özgür ulusların gönüllü birliği te-
melinde ulusal devletin aşılması süre-
cini başlatan, tarihsel biricik devrimi-
dir.

Biçimi sovyetik federasyon olan bir-
lik; özgür ulusların ayrılma hakkını ko-
ruyarak tarihsel eşitsizliklerini giderme 
görevini önüne koydu. Bu çözüm ve 
sosyalizmi çok sayıda ulustan proletar-
yanın birlikte inşa etmesi yolu; büyük 
çaplı ekonomi aracılığıyla hızlı gelişme 
olanağını değerlendirmek; emperyalist 
saldırı ve kuşatmaya karşı ortak askeri 
güç oluşturmak ve bu yoldan proletar-
yanın enternasyonalist tek bir devlette 
birliğini gerçekleştirmek/pekiştirmek 
amacını güden, ulusal devleti aşma sü-
recini başlatan tarihsel bir deneyimdi.

Proletarya diktatörlüğü ve sosyalizm 
döneminde ulusal sorunun içeriği; ta-
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rihten kalan ekonomikpolitikkültürel 
eşitsizliği gidermektir. Bu görevler, sos-
yalizmin inşasına bağlanmış bir tarzda 
ve gelişkin proletaryanın enternasyo-
nalist yardımıyla gerçekleştirilebilir. 
Sorunun ekonomik görevi bu yolla ger-
çekleştirilse de, bu yeterli değildir.

Politik ve kültürel eşitsizlikler ancak 
ulusal özgürlük formu içinde giderile-
bilir, proletaryanın siyasi birliği bu ol-
maksızın geliştirilemez, pekiştirilemez. 
Sosyalist cumhuriyetlerin federatif bir-
liği, toprak temelinde ulusal özgürlü-
ğün korunduğu gönüllü birliğidir. Bu, 
eski ezilen-sömürge uluslar ve ulusal 
toplulukların ulusal adalet duygularım 
karşılamakla kalmamıştır. Federatif 
cumhuriyetler, özerk cumhuriyetler, 
yerel özerk bölgeler, bütün dillerin res-
mi dil olarak kullanılabilmesi, eski ezi-
lensömürge ulusların yönetsel ve kül-
türel gelişmelerinin aracı olmuştur.

Sosyalist federatif birlik, ekonomik 
alanda, gelişkin eski ezen ulus prole-
taryasının karşılıksız ekonomik yar-
dımını seferber ederek, eski ezilensö-
mürge ulusların ekonomik eşitsizlik 
makasını daraltmış, daha hızlı ekono-
mik gelişme sağlamıştır.

Federatif sosyalist birlik, askeri açı-
dan iç savaş ve antifaşist savaş döne-
minde kanıtlandığı gibi, em peryalist 
askeri saldırıya karşı halkları birleştir-
meyi başarmıştır.

Federatif sosyalist birlik, bir yanıy-
la ulusal özgürlüğün korunması, diğer 
yanıyla ulusal bağımsızlığın sosyalist 
amaç doğrultusunda belirli bir düzey-
de sınırlanmasıydı. Bu deneyim, değin-
diğimiz sonuçları üretti.

Peki, bu biçimle, ulustoprak teme-
linde ulusal özgürlük korunarak değil 
de, ulusun yalnızca kişisel alana ait bir 
özellik ilan edildiği, “üniter” demokra-
tik veya sosyalist cumhuriyetle sürece 

başlansaydı, sonuçlar nasıl olurdu? 
Ulusun nesnel geçici tarihsel bir döne-
min ürünü olduğunu yadsıyan görü-
şün bu önermesi ve halkların bu yolla 
kaynaşacağı iddiası, iddiası açısından 
spekülatif ve subjektivisttir. Hiçbir ta-
rihsel pratiğe dayanmamaktadır.

Hatta, tarihsel pratik tersini kanıt-
lamaktadır. Şubat devrimiyle Çarlı-
ğın, Ekim devrimiyle Rus burjuvazisi-
nin boyunduruğundan kurtulan ezilen 
sömürge ulusların halkları, ulusal 
özlemleri karşılanmasaydı, milliyet-
çi burjuvalarının arkasından giderler-
di. Nitekim, Polonya halkı, henüz SB 
kurulmadan, İngilizlerle işbirliğindeki 
milliyetçi burjuvazisinin arkasından 
gitmedi mi? Ya da SB’nin kurulması 
sürecine girerken Fin halkı, Fin bur-
juvazisinin arkasından giderek ayrı 
bir devlet olarak örgütlendiyse, ulusal 
sorunun halkın duyguları üzerindeki 
etkisinin sanılandan enternasyonalist 
birlik savunanların sandığından daha 
çok etkili olduğunu gösterir. Nesnel 
toplumsal temeli olmayan bir sorun bu 
denli etkili olabilir mi?

SB’de Bolşeviklerin çözümü, Orta 
Asya Türk halklarının ulusal özlemleri-
ni karşılamasaydı, bu halkların, Enver 
Paşa’nın gericiliği arkasına bağlanma 
yoluna gitmiş olacakları açık değil mi?

Kafkasya’da, Menşevik milliyetçi-
ler öncülüğünde kurulan İngiliz em-
peryalistlerine bağımlı sözde bağımsız 
ulus devletler Kızılordu tarafından yı-
kılırken, Kafkas halklarının ulusal öz-
lemleri Bolşeviklerin yaptığının tersine 
karşılanmamış olsaydı, bu milliyetçi 
güçlere karşı zafer kazanılabilir miydi?

Ulusal soruna çözüm 1922’de Bolşe-
viklerce yeniden tartışılırken, program 
maddesi bölgesel özerklik ki bu da top-
rak temelinde uluslara göre politik ya-
pılanmanın bir biçimiydi değiştirilerek, 
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yerine sosyalist cumhuriyetlerin fede-
ratif birliğini benimsendi. Değişikliğin 
başta gelen nedeni, ulusal sorunun 
halkın duyguları üzerindeki etkisinin 
önceden sandıklarından daha güçlü 
olmasıydı. Başka diğer bir nedeni, fe-
derasyonun, değişik uluslardan işçileri 
ve emekçileri birleştirmeye engel olma-
yacağıydı.

Federasyon yerine, SB’de lafazan en-
tenasyonalistlerin önerdiği gibi, ‘vatan-
daşlık bağıyla bağlı tek bir merkezi de-
mokratik cumhuriyet1, diğer ifadeyle 
demokratik üniter bir devlet kurulsay-
dı, işçi sınıfı ve emekçileri birleştirebilir 
ve milliyetçilik belasını tarihin çöplü-
ğüne geri dönmezcesine atabilir miy-
di? Milliyetçilik belasını SB’de tarihin 
çöplüğüne atmak bir yana, kurulacak 
olan devlet Fransız burjuvazisinin yap-
tığının bir benzeri olur, halkları ancak 
“zor” kullanarak bir arada tutabilir, 
sosyalist amaç doğrultusunda kaynaş-
tıramazdı.

Böylesi bir çözüm, ya sosyalizm so-
suna batırılmış gerçekte Rus merkezi 
“üniter” devleti olurdu, ya da en azın-
dan eski ezilensömürge ulusların işçi 
ve emekçilerince öyle algılanırdı. So-
nucu; milliyetçi ayrılıkçılığa daha o 
zamandan elverişli bir zemin doğardı. 
Daha önce olmasa bile, faşist işgal dö-
neminde Alman faşistlerinin himaye-
sinde milliyetçi ayrılıkçılık güçlüce ya-
şanırdı.

Faşist işgale karşı, SB’nin halkları, 
kararlı bir birlik içinde savaşarak za-
fer kazandılarsa, faşistlerin ayrı cum-
huriyetler vaadine kanmadılarsa, di-
ğerlerinin yanı sıra, federatif çözümün 
sunduğu ulusal özgürlüğün başlıca 
bir rolü olmuştur. Faşist işgalcilerin 
kurduğu Ukrayna milliyetçi ordusu ve 
Türk milliyetçi birliklere çok az insan 

katılmış, geniş kitleler sosyalist yurt 
savunmasına katılmışlardır.

Antifaşist devrimlerin büyük zaferin-
den sonra Çin devriminin zaferinin de 
gerçekleştiği bu süreçte, ulusların en-
ternasyonalist birliği Balkanlar’da pra-
tik bir sorun olarak gündeme gelmiş, 
ancak gerçekleştirilememiştir. Sosya-
list ulusların Balkan Federasyonunun 
gerçekleşmesini, esasen, Yugoslav yö-
netiminin kendisinin egemenliği aracı 
yapma bakış açısı engelledi. Fakat be-
lirtmek gerekir ki, politikekonomik ze-
min de çok elverişli değildi.

Balkan uluslarının tümü, uzun yüz-
yıllar sömürgeci boyunduruk yaşamış 
bir tarihsel geçmişten geliyorlardı. 2. 
emperyalist paylaşım savaşı öncesi de 
krallık rejimleri altındaydılar. Savaşta 
Alman ve İtalyan faşist emperyalist-
lerinin sömürgeci işgaline uğradılar. 
Bağımsızlık, bu ulusların tümü için 
büyük bir özlemdi. Federasyon tartış-
masında, ulusal eşitsizlik olasılığı, Bal-
kan Federasyonunu program edinmiş 
Kominlern üyesi partilere mensup bu 
ulusların yeni yöneticilerinin, bağımsız 
kalmak isteğinin ağır basmasına yetti. 
Alttan geniş emekçi kitlelerinin birlik 
yönünde baskısının olmaması anla-
şılır, çünkü bu uluslar, büyük ölçüde 
köylü uluslardı.

Bütün bu zorluklara rağmen sosya-
lizme yönelmiş halk demokrasili bu ül-
keler, Balkan Federasyonu amacını bir 
yana bırakmamalı ve koşulları olgun-
laştırıp kurmalıydılar. Ancak bu bir-
lik başarılsaydı, yine toprak temelin-
de ulusal   devlet  yapılanmasını birlik 
yönünde sınırlayan federatif biçimde 
olabilirdi. Merkezi üniter demokratik 
cumhuriyet, birliği somutta engelleyen 
Yugoslavya’nın egemenliğinde şovenist 
diğer küçük uluslar açısından bir ya-
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pılanma olurdu. Milliyetçi ayrılıkçılığa 
kaynaklık ederdi.

Federasyonu gerçekleştirememele-
rine rağmen halk demokrasili iktidar-
lar, yönetimi altındaki ülkelerde, hak 
eşitliği temelinde çözümler ürettiler, 
uygulamaya başladılar. Ulusal azınlık-
lara dillerini ve kültürlerini, ulusal dil-
de eğitim dahil, geliştirme özgürlüğünü 
gerçekleştirdiler. Hatta, diğer Balkan 
ülkelerine karşı şoven egemenlik öne-
risinde ısrar eden Tito, Yugoslavya’da 
federatif birlik projesi uygulamaktan 
geri durmadı. Eğer daha sonra, Bulga-
ristan’da Türk ulusal topluluğuna kar-
şı Bulgar şoven baskı geliştiyse ve Türk 
milliyetçiliği refleksi görüldüyse, buna 
kaynaklık eden şey ulusal hak eşitliği 
değil, tam tersine bundan vazgeçilmesi 
olmuştur. Yine Yugoslavya’da Kosova 
Arnavut milliyetçiliği baştan itibaren 
canlılığını koruduysa, diğerlerine geti-
rilen çözümden farklı olarak, Kosova’ya 
federasyon hakkının tanınmaması, 
bölgesel özerkliğin de çok geç tanınma-
sı buna kaynaklık etmiştir. ‘90’lı yıllar-
daki milliyetçi boğazlaşmanın neden-
leri daha karmaşıktır ama ve uluslara 
ulusal temelde özgürlüklerin verilmesi 
değildir.

Lafazan enternasyonalist teorinin 
çözümü uygulansaydı, ülkeler ken-
di içinde üniter demokratik cumhuri-
yet kursalardı veya Balkanlar çapın-
da böylesi bir cumhuriyet kursalardı, 
‘90’lı yıllarda milliyetçi boğazlaşmanın 
daha azı değil, daha büyük çaplısı ger-
çekleşirdi.

Sosyalist ülkelerde eleştirilmesi ge-
reken, politik yapılanmada ulusal öz-
gürlüğün gerçekleşmesi değildir. Eleş-
tirilebilecek olan, SB ve diğer sosyalist 
ülkelerin, ulusal özgürlükleri koruya-
rak gönüllü birlik yönünde yeterince 
çabayı göstermemiş, halklarını, işçi 

sınıfını bu yönde eğitmemiş olmaları-
dır. Dahası, SBÇin, ÇinVietnam, Viet-
namKamboçya örneklerinde yansıyan 
milliyetçi sınır çatışmaları, Vietnam’ın 
Kamboçya’yı işgali gibi milliyetçiliklere 
düşmüş olmalarıdır.’ 

Ülkeler arasında sosyalist federatif 
birlik kurmanın birçok bakımdan ko-
şullan zayıftı. Ancak COMECON gibi 
ekonomik ilişkileri geliştirme aracının 
kurulması, sosyalist dünya pazarının 
bütünleşmesi ihtiyacı göstermiştir ki, 
politik birlik bir ihtiyaçtı ve ekonomik 
temeli giderek daha elverişli hale ge-
liyor, getirilebiliyordu. Bu yönde yeni 
girişimler, SB’yle başlayan ulus devleti 
aşma tarihinin, ileri doğru sıçratılmış 
deneyi olacaktı.

Günümüzde ulusal sorunun 
kapsamı ve içeriği
Antifaşist devrimlerin büyük zaferi, 

emperyalist sömürgeciliğin dünya ça-
pında çöküşü sürecini açtı. Vietnam 
devriminin 1975’teki zaferi, Afrika’da 
Portekiz sömürgelerinin bu yıllarda 
kurtuluşlarını kazanmaları, sürecin 
tamamlandığının kanıtıydı.

Bu aynı süreçte, ABD hegemonya-
sı ve egemenliğinde emperyalist sis-
tem yeni sömürgeciliğe geçti. Proleter 
devrimlerin arkasından seferber ettiği 
anti-emperyalist devrimlerin vurduğu 
darbeler karşısında emperyalizm, ka-
lan yerlerde görünüşte bağımsız, ger-
çekte ekonomik-mali-askeri bakımdan 
bağımlı biçimlere geçmek zorunda kal-
dı. Dönemin egemeni ABD emperyaliz-
minin diğer emperyalistlerin sömür-
gelerini kendi egemenliğine geçirme 
politikası da, yeni sömürgeciliğe geçişi 
hızlandırdı.

1975 sonrası süreç, ‘90’h yıllarda 
emperyalist küreselleşmeyle buluştu-



TEORİDE doğrultu 113

ğunda, ulusal sorunun kapsamının 
değiştiğini göstermeye başladı.

Birincisi, bütün haklarından yok-
sun sömürge ve ezilen uluslar sorunu, 
büyük ölçüde yeni sömürge çok uluslu 
ülkelerde kaldı.

Nasıl ki, emperyalist sömürgeciliğin 
dayandığı maddi temel emperyalist te-
kelci burjuvazinin egemenligiyse, yeni 
sömürge çok uluslu ülkelerdeki ilhak-
çı sömürgeci statünün dayanağı da iş-
birlikçi tekelci kapitalist egemenliktir. 
Geçmişin politik ilhakçı mirası/kazan-
cı, bugün işbirlikçi kapitalist egemen-
likle birleşmiştir.

Yeni sömürge çok uluslu ülkelerin 
egemen burjuvazisi, ezilen sömürge 
ulusları üzerindeki ekonomik, politik 
ilhakını, emperyalist sistem ilişkileri 
içinde ve bu ilişkilerin eklentisi olarak 
korumakta ve sürdürmektedir.

 Yeni sömürge çok uluslu ülkelerin 
çoğunluğunda... politik bakımdan ege-
men olan ulus, boyunduruğu altında-
ki ulus(lar)a göre, kapitalist bakım-
dan görece daha gelişkindir. Örneğin, 
İran’da egemen Fars ulusu ile Doğu 
Kürdistan, Belucistan; Türkiye/Kuzey 
Kürdistan’da Türk ulusu ile Kürt ulu-
su; Etiyopya’da Amhora ulusu ile Tig-
rey, Ogedon; Sudan’da egemen Arap 
kökenli ulus ile diğerleri; Çin’de Han 
ulusu ile Tibet, Uygur; Endonezya’da 
Malaylar ile Çin kökenli azınlık hariç 
diğer halklar; Filipinler ile Moro arasın-
daki kapitalist gelişkinlik ilişkisi birin-
ciler lehinedir.

Emperyalizm, geçen yüzyılın tarihi 
boyunca, bu ülkelerde politik gücü ve 
ilhakı elinde tutan burjuvafeodal sınıf-
lara dayanarak egemenliğini sürdürdü-
ğü gibi, ekonomikmali bağımlılığı güç-
lendirirken de sermaye birikimi olan 
ve daha hızlı gelişen burjuvaziyi dünya 
kapitalist sistemiyle bütünleştirdi, bü-

tünleşmesine yol açtı. Ekonomik ba-
kımdan bu, burjuvazinin egemenliğini 
güçlendirdi, güçlendirir. Bu süreç, aynı 
zamanda egemen ulus burjuvazisinin 
diğer ulus(lar) üzerinde ekonomik ilha-
kı da gerçekleştirme süreci oldu. Gü-
ney Afrika bunun tipik bir örneği oldu. 
Türk burjuvazisi ile Kürdistan ilişkisi 
diğer tipik örneği oldu.

Ulusal sorunlar içinde bu duruma 
ters düşen, İspanyaBask ve Katalonya 
ilişkisidir. Ya da Güneydoğu Asya ülke-
lerindeki Çinli azınlığın, politik bakım-
dan egemen burjuvazilerle ekonomik 
ilişkisidir.

Demek ki çok uluslu yeni sömürge 
ülkelerde, egemen burjuvazi (dün bur-
juva feodal sınıflar, bugün burjuvazi) 
ezilensömürge ulusların üzerindeki il-
hakını, emperyalist sistem ilişkilerine 
eklemlenmiş olarak sürdürüyor, günü-
müz koşullarında emperyalist kapita-
lizmle bütünleşerek güçlendiriyor, ona 
rağmen değil.

Ulusal kurtuluş sorununun var ol-
duğu yerlerden biri bu tip ülkelerdir. 
Bu ülkelerde, ulusal azınlıklar sorunu 
da vardır. Ancak bu ulusal özelliği olan 
bir sorun olsa da, bunlar ulus oluştur-
mazlar ve hak eşitliği temeli üzerinde 
dil ve kültürel gelişme özgürlüğü, yerel 
özerklik çözümü ötesinde, çözümü ba-
ğımsızlık, ayrı devlet kurmayı gerektir-
meyen düzeyde sorunlardır.

İkincisi, emperyalist işgale uğrayan 
ulusların ulusal kurtuluşu sorunu 
vardır. Afganistan, İrak gibi yeni koşul-
larda emperyalist işgale uğrayan ülke-
ler/uluslar ile yine yakın tarihte işgale 
uğramış Filistin gibi ulusların, ulusal 
kurtuluş sorununun var olduğu, bu 
sorunun kapsadığı diğer başlıca yerler-
dir.

Üçüncüsü, doğrudan ulus teşkil et-
meyen ama ırkçı baskı altında tutulan 
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Latin Amerika yerli halkların soru-
nu vardır. Bu sorun, ulusal kurtuluş 
devrimini doğrudan koşullandırmıyor. 
Ancak ırkçı baskının sona erdirilmesi, 
dil ve kültürlerini geliştirme özgürlü-
ğü, çoğunlukta olduğu bölgelerde yerel 
özerklik gibi taleplerle mücadelelerini 
koşullandırıyor. Ulusal hak eşitliğinin 
gerçekleştirilmesiyle çözümlenebile-
cek, ırkçı baskı ve eşitsizliğe karşı ulu-
sal özelliği olan bir sorundur.

Çokuluslu yeni sömürge ve yeni em-
peryalist işgale uğrayan ülkelerde belli 
başlı kategorilerdeki ulusal sorunlar, 
ulusal mücadelelere yol açmaktadırlar. 
Kapitalist gelişmenin girdabına yeni 
sömürgecilik döneminde daha çok çe-
kilen bu ülkelerde, köylü olmaktan 
kentli işçi ve yoksullar ile köylü olma-
ya dönüşen bu ezilensömürge halklar 
ulusal mücadelelerini yükselttiler. ‘90 
sonrası sosyalizm ve devrim mücade-
lesi gerilediği halde, ulusal mücadele-
ler sürdü. ‘90 öncesi, özellikle ‘60’lı70’li 
yıllarda proleter ve halkçı devrimlerin 
yörüngesinde toplanan bu hareketlerin 
‘90 sonrası geleneksel milliyetçi ideolo-
jilerin hegemonyasına girmesi bir olgu-
dur. Ama bu, söz konusu hareketleri 
politik bakımdan ilerici, devrimci ol-
maktan çıkarmaz.

Bu hareketlerin bir bölümünün (SB 
nüfuz alanında veya ara ülkeler olan 
Yugoslavya ve Irak’ta, Islami rejimin 
var olduğu Sudan’da, muhtemel bir 
gelişme olarak İran’da) ABD emperya-
listlerine yedeklenmesi, ezilensömürge 
ulusların haklı ulusal taleplerinin nes-
nel temelini ortadan kaldırmaz. Diğer 
yandan bir bölümünün bu gerici role 
kayması bütünün bu rolü oynadığı, 
oynayacağı anlamına gelmez. Bütünü 
ABD yedeğinde gerici rol oynamakla 
değerlendirenler yanılmakla kalmaz, 

sosyal şovenizme kapılmanın bahane-
sini bulmuş olurlar.

K. İrlanda, Bask, Katalonya, Korsika, 
Porto Riko gibi Batı Avrupa ve ABD’de-
ki ulusal hareketler; Tamu, Filistin, K. 
Kürdistan,Moro, Belucistan (Pakistan), 
Berberi (Cezayir) ulusal hareketleri ile-
rici niteliklerini ve devrimci potansiyel-
lerini sürdürdüler; özellikle başlangıç 
dönemlerinde devrimci rol oynadılar. 
Hindistan’da devrimci partiler uluslara 
özgürlük talebini programlarında be-
nimsemekte ve bunun devrimde önem-
li bir rol oynayacağına vurgu yapmak-
tadırlar.

Latin Amerika yerli halk hareketleri, 
örgütlenme ve mücadelelerini bu dö-
nemde daha da yükselterek sürdürdü-
ler. ‘90’lı yıllar dahil, özellikle 2000’den 
başlayarak patlak veren halk ayaklan-
malarında önemli rol oynadılar, ayak-
lanmaların başlıca dinamiklerinden 
oldular. Meksika’da Chiapas gibi yer-
li halkların yaşadığı bölgelerde gerilla 
mücadelesinin başlıca insan kaynağı 
oldular. Nepal devriminin gerilla mü-
cadelesinin insan kaynağının önem-
li bölümünü, Nepal’in ezilen halkları 
oluşturdu.

Yeni sömürge çok uluslu ülkelerde-
ki ezilensömürge uluslar, ulusal azın-
lıklar ve yerli halklar sorununa ulu-
sal özgürlük ve hak eşitliği çözümünü 
programı edinmeyen, bu mücadelelere 
önderlik etmeyen proletarya, devrimini 
kesin zafere ulaştıramaz.

Proletarya bu devrimci görevini, el-
bette, sosyalist devrime geçişin, daha-
sı proletarya diktatörlüğü ve sosyalist 
inşada proletaryanın enıernasyonalist 
sıkı birliğini gerçekleştirmenin aracı 
yapar. Özgürlükler ve hak eşitliği mü-
cadelesi sosyalizm mücadelesine tabi-
dir. Ancak ulusların hak eşitliğini ve 
özgürlüğünü gerçekleştirmeyen prole-
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tarya, sosyalizm mücadelesinde sıkı, 
kararlı, savaşçı birliğini gerçekleştire-
mez.

Hatta, bu özgürlükleri ve hak eşitsiz-
liğini programı edinen ama sosyalizmde 
federasyona ihtiyaç yok diyerek uygu-
lamayan bir pratik de, ezilen ulusların 
ve ulusal azınlıkların işçiemekçilerinin 
adalet duygusunu zedeler, proletarya-
nın sosyalizm için savaşçı birliğini ger-
çekleştiremez. Bu halkları, emperyalist 
saldırganların sosyalizmi yıkma sava-
şının yedekliğine iter.

Ulusa göre tanımlanan politik yapı-
lanmayı reddeden, ulusal olanı sözde 
yalnızca bir kimlik sorunu düzeyine 
(dil gibi) iten demokratik cumhuriyet 
anlayışı, ileri çözüm iddiasını taşısa 
da, gerçekte ya nüfus çoğunluğu, ya 
da eski politik ilhak mirası veya eko-
nomik üstünlük gibi etkenler sonucu 
egemen ulusun şovenist cumhuriyeti-
ne yol açmaktan başka bir sonuca yol 
açmaz. Gerçekte daha ileri olan sosya-
list federatif cumhuriyetler birliği mi, 
yoksa sosyalist, demokratik sosuna 
batırılmış ama eski ilhakçılıgın yeni 
koşullardaki versiyonu olan demokra-
tik “üniter” cumhuriyet mi milliyetçi-
likleri sönümlendirme elbette uzun bir 
tarihsel süreçte yeteneğine sahiptir? 
Tartışmasız birincisi!

SB’nin pratiği üzerinde bu açıdan 
yaklaşarak yazının önceki bölümlerin-
de tartışmıştık. Tekrar olmasın diye yi-
nelemiyoruz.

Bunlar, bugünkü mücadeleler açı-
sından da geçerlidir. Türkiye’de dev-
rimin zaferiyle gerçekleştirilecek söz 
konusu bir demokratik cumhuriyet, 
Kuzey Kürdistan’daki Kürt emekçilerin 
(şimdilik ulusal hareketin önderliğini 
elinde tutanların aynı programa sahip 
olmasına rağmen) ulusal adaletsizlik 
duygularını giderebilir mi? Proletar-

yanın sosyalizm mücadelesi etrafında 
Kuzey Kürdistan işçi ve yarıproleter-
leri örgütlenebilir mi? Ya da Irak’ta 
ABD işgaline karşın bir devrim, Güney 
Kürdistan’a federasyondan geri bir de-
mokratik cumhuriyeti program edine-
rek oradaki emekçileri seferber edebilir 
mi? Bu sosyalist ve demokratik dev-
rimci amaçların, ileri ve milliyetçilikten 
arınma iddiasındaki ama geri bir prog-
ramla gerçekleşmeyeceği apaçıktır.

Kapitalist gelişmenin daha ileri, işçi-
lerin enternasyonalist birliği için maddi 
temelin daha güçlü olduğu İspanya’yı 
örnek verelim. Demokratik “üniter” 
cumhuriyet çözümü, Bask ve Katalon-
ya’ya federasyondan daha geri bir sta-
tü olarak, bu uluslardan işçi ve yarı 
proleter emekçileri sosyalizm mücade-
lesinde birleştiremez. Bu, başarısızlı-
ğın yanı sıra, işçilerin küçük burjuva 
ulusalcıların arkasına bağlanmalarına 
yol açar. Demek ki, yarı sömürge çok 
uluslu ülkelerde, ezilensömürge ulus-
ların özgürlüğünü gerçekleştirmek ve 
federatif birlik çözümüyle bütün ulus-
lardan proletaryayı sosyalizm müca-
delesinde birleştirmek, komünistlerin 
vazgeçilmez devrimci programı olmalı-
dır.

Emperyalist işgale uğrayan ülkeler-
de Irak, Afganistan gibi emperyalist 
işgale son vermek, öne çıkan devrim-
ci görevdir. Bu, o ülkelerdeki ezilensö-
mürge uluslara özgürlük, ulusal azın-
lıklara hak eşitliği mücadelesiyle iç içe 
ele alınmalı ve işçiemekçi iktidarı he-
defi altında birleştirilmelidir. Emperya-
list işgalin tasfiyesinin salt bağımsızlık 
sorunu olarak ele alınması, tutarlı an-
tiemperyalizm de olamaz. Çünkü em-
peryalist işgale karşı mücadele, esasen 
bütün uluslardan işçi ve emekçi hal-
kın, emperyalist boyunduruk ve sö-
mürüden kurtuluş mücadelesidir. Bu, 
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emperyalist işgale karşı mücadelenin 
burjuva gericiliğinin bir başka kliğinin 
iktidarıyla sonuçlanması olasılığına 
karşı da halkçı bir devrim olmak zo-
rundadır. Ancak bu devrimci perspek-
tifle ve sosyalizm amacına bağlanmış 
biçimde mücadele edilirse, tüm uluslar 
ve inançlardan işçiemekçiler birleştiri-
lebilir, gerici ve milliyetçi boğazlaşma-
lardan kurtarılabilirler.

Proletarya açısından her ülkedeki 
devrim, dünya devrimini gerçekleştir-
menin bir aracıdır, görevidir. Bu en-
ternasyonalist amaca, tekil ülkelerde 
devrimci iktidarların, bölgesel devrimci 
demokratik, sosyalist federasyonlara 
basamak yapılması yoluyla varılacak-
tır.

Söz konusu demokratik cumhuriyet 
anlayışı, bölgesel planda örneğin Or-
tadoğu’da bölge çapında ulusalpolitik 
yapılanmadan arınmış Ortadoğu de-
mokratik ‘ uniter” cumhuriyeti merkezi 
demokratik cumhuriyeti önermektedir.

Ortadoğu’da, geçmiş ilhakçısömür-
geci mirasın halklarda yarattığı gü-
vensizlik; emperyalist egemenliğin 
dayattığı otokratik, faşist, gerici, Siyo-
nist, şovenist diktatörlüklerin yarattığı 
güvensizlik, bölge halklarının tek bir 
merkezi demokratik cumhuriyette bir-
liğini bu, sosyalizmi inşa edeceği iddia-
sıyla yapılsa bile imkansız kılar. Bölge 
halkları toprakulusal temelde özgürlü-
ğün korunduğu birlik formu olmadan, 
birliğe güvenmezler. Şovenist, ilhakçı 
egemenliğin yeni bir kılıf altında su-
nulması olarak algılar ve reddederler. 
Ama gerçekten de sosyalist kılıf altın-
da, güçlü ulusların, ekonomik bakım-
dan gelişkin ulusların diğerleri üzerin-
deki egemenliğinin yeni bir biçiminden 
başka bir şey değildir, merkezi “üni-
ter” Ortadoğu demokratik cumhuriye-
ti. Milliyetçilikten arınma gibi ileri bir 

iddiayla öne sürülen Ortadoğu demok-
ratik cumhuriyetinin, halklar arasında 
güvensizliği giderme yeteneğinde olma-
yacağı açıkken, sonuç olarak varacağı 
durağın hali pürmelali budur işte.

Kuşkusuz dünyanın her bölgesi için, 
bölgelerin somut ekonomik bütünleş-
me derecesine, ulusal özellik ve farklı-
lıklarına göre birlik biçimleri önermek 
gerekir.

Proletaryanın enternasyonalist birli-
ği için maddi temel, bugün emperyalist 
küreselleşme koşullarında, düne göre 
çok daha elverişlidir.

Emperyalist çok uluslu tekeller, te-
kel gruplarının devletleri, kapitalist en-
tegrasyonu, AB ve NAFTA örneklerinde 
bölgesel ekonomik bütünleşme yara-
tarak dünya kapitalizmine egemenlik 
rekabetinin aracı yapıyorlar. Mali ser-
mayenin serbest dolaşımı, kar trans-
ferinin serbestliği için bütün engelleri 
kaldırıyor, mali sermayenin bütünleş-
tirdiği dünya kapitalist ekonomisinde-
ki hakimiyetini güçlendiriyor, acımasız 
tekelci rekabetini şiddetlendiriyorlar. 
Şiddetlenen rekabetle, emperyalist 
“ulus” devletlerini dünya çapında ege-
menlik savaşı yürütecek askeri aygıtlar 
olarak devasa büyütüyor, bağımlı dev-
letleri ise işçi sınıfını hapsettikleri ucuz 
işçi ve ekonomik sömürge alanlarının 
askeri-polisiye gücü olarak yeniden ya-
pılandırıyorlar.

Uluslararasılaşma düzeyi artan, 
kendi ülkesinde de uluslararası tekel-
lerin işçisi haline gelen, ulusal sınırlara 
hapsedilmeye değil, enternasyonalist 
birliğe ihtiyacı olan proletarya, tek tek 
devletler içinde burjuvazinin ve emper-
yalistlerin iktidarını yıkarak devrimci 
sınıf iktidarını kurması hedefi, nitelik 
ve amacından ileri gelmiyor. Buna yal-
nızca, bölge ve dünya çapında proleter 
sosyalist amacını gerçekleştirmenin 
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somut aracı ve yolu olarak önem veri-
yor ve gerçekleştirmek istiyor. Bu yolda 
bölgesel enternasyonalist birliğin biçi-
mi, bölgelerin somut özelliklerine göre 
farklı olacaktır. ■

Dipnotlar:
1. Demir Küçükaydın, Ezber Boz-

mak, BOP ve Sosyalist Strateji İçinde, 
sf. 135

2. Age, sf. 135
3. Bu görüşün iddiasına göre, pro-

leter sosyalist hareket başlangıçta “de-
mokratik cumhuriyet”i savunurken 
zaten ayrılma hakkını da içeriyordu 
sonra, dile vb. bağlı ulus tanımı teme-
li üzerinde “ulusların kaderlerini tayın 

hakkı’nı savunmaya, sonunda da biz-
zat kendisi dile, dine, etnisiteye göre 
tanımlanan uluslar kurmaya başlamış 
ve tam bir ulusçu olmuştur.” (age, sf. 
137) Bu görüş, ulusun nesnel bir top-
lumsal olgu olduğunu reddettiği gibi, 
bu tanıma bağlı olarak, ulusların ayrıl-
ma hakkını ve ulusal hak eşitliği temeli 
üzerinde çözüm üretmeyi ulusçulukla 
suçlamaktadır.

4. Bunun daha çok revizyonist dö-
nemde olması ya da Çin yönetiminin 
gerçekte sosyalist değil, küçük burju-
va olduğu belirtilebilir. Ama, sosyalizm 
adına halkların enternasyonalist açı-
dan eğitilemedikleri gerçeğini bu du-
rum ortadan kaldırmıyor.
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Yurtsever nitelikli her siyasi hareket-
te olduğu gibi, Kürdistanlı komünistle-
ri de bağlayan bir “varlık” önkoşulunu 
vurgulayarak başlayalım. Bu, bu tür-
den hareketlerin kendilerini adadıkları 
toplumsal ideallerin ve sahip oldukları 
politik iddiaların “içsel güç” ne olursa 
olsun, öncelikle özgülleşmiş bir pratik 
var olma hakkı ölçeğine tabi olmak du-
rumlarıdır. Ve üstelik bu ölçüt, dar an-
lamıyla fiziken var olmanın otomatik-
man kazandırmış olduğu bir nitelikten 
doğmaz; düpedüz varlığınızın ideolojik, 
politik, örgütsel ve kültürel bileşiminin 
yol açtığı toplumsalpratik işler bütü-
nüyle ilgilidir. Bu işlevi bir “son tah-
lil” çerçevesi olarak ele alırsak, ölçüt 
dediğimiz niteliğin bir süreç boyunca 
bilinçli ve iradi tarzda bu doğrultuda 
yeniden ve yeniden kurmak etkinliğine 
denk düştüğünü söyleyebiliriz. Haliy-
le “son tahlil” çerçevesi, her şeyin so-
nunda ulaşılacak önceden belirlenmiş 
bir “mutlak alan” tarifi değil, iradeyle 

açılan ya da yürünen yol boyunca sür-
dürülen ilerleyişin her değerlendirme 
aşamasında somuta indirgenerek tarif 
edilecek göreceli bir çizgidir.

Sözünü ettiğimiz varlık hakkı mese-
lesinin Kürdistan somutundaki irde-
lemesinin genel özelliklerine gelmeden 
önce, komünistlerin kendilerine atfet-
tikleri sosyalist yurtseverlik niteleme-
sinin kurumsal içeriğine yükledikleri 
anlam üzerinde kısaca duralım.

Sosyalist yurtseverlik, Kürdistan 
komünistleri bakımından tam da bu 
pratik varlık hakkı dediğimiz sorun-
dan doğan, ona yanıt olma isteği ve bi-
lincini temsil eden ideolojik bir öz ta-
şımaktadır, işçi sınıfı ve ezilenlerinin 
toplumsal kurtuluşunu da amaçlayan 
sosyalist bir öz. Bu anlamda bir kim-
lik tarifi; ideolojik ayrım çizgisi çekme 
amacı gütmektedir. Ancak yine de bu 
ayrım çizgisi, kavram olarak kaldığı sü-
rece soyutluktan kurtulamayacağı için 
komünistler, bunun bilincine tam ola-

Sosyalist Yurtseverlik: Kürdistan’da 
komünist olmak
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rak sahiptir. Komünistlerin varlık hak-
ları, kendi başına güvence sağlayan bir 
özellik taşımaz/taşıyamaz. Bu nedenle 
sosyalist yurtseverliğin bizim için so-
yut kavramsal anlamıyla ilgili teorik 
akıl yürütmelerin çok ötesinde bir an-
lam değeri taşıdığının altını kalınca çiz-
mek zorundayız. Varlık hakkına ilişkin 
olarak yaptığımız “pratik” vurgusunda 
içkin olan anlamdır bu; en genel içeri-
ğiyle, Kürdistan’da politik olgu haline 
gelmiş olma “anlamı”dır.

Buradan hareketle komünistlerin, 
sosyalist yurtseverliğe yükledikleri an-
lama ilişkin iki genel sonuca ulaşabi-
liriz. Birinci ve öncelikli olarak sosya-
list yurtseverlik, komünistlerin birleşik 
devrim stratejisine bağlanmış politik 
çizgisinin Kuzey Kürdistan özgün-
lüğünde öngörülmüş genel tarifidir. 
İkincisi, sosyalist yurtseverlik, Mark-
sist Leninist teorinin temel düşünce-
leri ve genel ilkeleri tarafından Kuzey 
Kürdistan’da ideolojik bir çatıya ka-
vuşturulmuş, devrimci bir programa 
bağlanarak, amaç ve hedef bütünlüğü 
sağlanmış olsa da, politikpratik olarak 
realize edilmeye ve çizgiyi cisimleşti-
recek kuvvetlerin örgütlü hareketine 
bağlanmış bir “somut”luktur. Böylece, 
bizim sosyalist yurtseverliği kendimiz 
için bir “sorun haline getirme”mizin 
öncelikli amacında bir temel belirlemiş 
oluyoruz. Komünist hareketin Kürdis-
tan’daki ilerleyişinin politik ve örgütsel 
sorunlarının açık ve anlaşılır bir biçim-
de bilince çıkarılması ve pratik biçimde 
çözüm yoluna sokulması.

Sosyalist yurtseverliğin, kavramsal 
bir ideolojik ayrım çizgisi olarak anlam 
değerinin ve gücünün; politik çizginin 
kararlıca ve yaratıcı bir tarzda uygulan-
masından doğan gelişim ve başarılarla 
somutlaştırılması dışında bir yol bu-
lunmadığı tartışmasızdır. Kürdistan’da 

komünist bir ideolojik kimlik ve politik 
bir çizgitarz olarak sosyalist yurtsever-
liğin varlık hakkı kazanmasının, ulusal 
sorunun ve kurtuluş mücadelesinin ta-
rihsel, ekonomik, siyasal, kültürel kap-
samıyla karmaşık sorunlar bütününde 
devrimci çözüm gücü olma eylemine 
girişmek demektir bu, aynı zamanda. 
Haliyle, Kürdistan proletaryası, kent 
ve kır yoksulları adına kurtuluş yolu-
nu açmak için öne çıkan, faaliyet yü-
rüten komünist militanların sosyalist 
yurtseverlik çizgisinin aklı ve ruhu ile 
kurdukları bilinçli ilişkinin kapsam ve 
içeriği, özel ve kritik bir anlam kazan-
mış oluyor. Bu halka önceliklidir, çün-
kü sosyalist yurtseverliğin ideolojik ay-
dınlatıcı içeriğinin Kuzey Kürdistan’ın 
politik olarak uyanmış kitlelerinin elin-
de maddi bir güce dönüşebilmesinin 
yegane güvencesi; öncü militanların bi-
linçli, adanmış ve özgüvenle yaratacağı 
sosyalist harekettir.

 
Sosyalist yurtseverliğin 
ayırt edici bazı özellikleri
Kuzey Kürdistan bir sömürgedir. Fa-

şist sömürgeci boyundurukla yönetil-
mektedir. Fakat aynı zamanda, Kuzey 
Kürdistan’da ulusal inkar politikası 
yürütülmektedir. Bu iki tespit ve olgu, 
Kürdistan’da varlık hakkı iddiasında 
bulunan bütün ilerici politik hareket-
lerin “yurtseverlik” nitelikleriyle ilgili 
doğrudan sonuçlar yaratma gücüne 
sahip ölçüt olma değeri taşır. Ne var ki 
bu ortak ulusal maddi zemin, politik 
hareketlerin sömürgecilikle Kürt ulusu 
arasındaki temel çelişki eksenindeki 
toplumsal ayrışmada ezilenlerin siya-
sal safında bir araya gelmelerini koşul-
lasa da, program amaçları ve stratejik 
hedefler bakımından ortaklaşmanın ön 
koşulu değildir. Burada devreye giren 
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ya da billurlaşan öge, Kürt ulusunun 
sınıfsal farklılaşmasına dayanan ideo-
lojik ayırımlar ve sınıfsal çıkar farklılık-
larının bu temeldeki politik temsiliyet 
sorunlarıdır.

Dikkat edilirse, Kürdistan’ın top-
lumsal maddi gerçeğinin ekonomik 
karakteri, yani hüküm süren üretim 
ilişkilerinin sınıf niteliği/nitelikleri ko-
nusunda özel bir değinmede bulunma-
dık. Detayına da girecek değiliz. Ancak 
sosyalist yurtsever çizginin sınıfsal ay-
rım özelliklerinin daha açık anlaşılma-
sına hizmet etmesi bakımından bazı 
temel özellikleri ifade edelim.

Evet, Kürdistan bir sömürgedir ve 
üstelik durumu daha da çekilmez kılan 
ulusal inkar yükü taşımaktadır. Fakat 
aynı zamanda Kuzey Kürdistan, kapi-
talist üretim ve bölüşüm ilişkilerinin 
toplumsal düzen hiyerarşisi üzerinde 
giderek baskınlığını arttırdığı bir coğraf-
yadır. En azından son kırk yılın gelişen 
eğilimi budur. Son 2025 yılda bu eği-
limin ivmesi artmıştır. Yarı feodal üre-
tim ilişkileri kentleşme eğiliminin henüz 
dışında kalmış, giderek daralan kırsal 
alanlara doğru sıkışmaktadır. Doğal 
olarak toplumsal sınıflaşma kirli savaş 
politikalarının özgün etki ve sonuçlarıy-
la da birleşerek burjuvaişçi sınıfı ska-
lasmın iki kutbu arasında çok çeşitli 
ara biçimler alarak (hayvancılığın ve 
tarımın yıkımına bağlı olarak köylülü-
ğün yoksullaşmasının yarattığı kitleler, 
bunların şehirlere göç eden ve kısmen 
işçi, kısmen yan proleter, ağırlıklı olarak 
işsizleşen bölükleri vb.) gerçekleşmeye 
devam ediyor. Yani, sömürgeciliğin fa-
şist, inkarcı ve asimilasyoncu, siyasi ve 
ideolojik toplumsal karakteriyle birlikte, 
ekonomik temel karakterinin toplumsal 
sonuçları da gerçekleşiyor. Özetle so-
nuç, Kuzey Kürdistan’da işleyen süreç; 
kapitalist nitelikli sömürgeleştirmedir.

Sosyalist yurtsever çizginin bu te-
melle ilgili teorik yaklaşımı, programa-
tik formülasyonları ve stratejik planları 
bakımından bir dizi ayrıştırın sonuçlar 
çıkacağını kestirmek zor olmasa gerek. 
Ayrıntıları bir kenara bırakırsak, bizim 
için yön gösterici bütünlüklü unsur 
şudur: Kuzey Kürdistan, kapitalizme 
karşı devrimci mücadelenin toplum-
salsınıfsal dayanaklarına ve güçlerine 
sahiptir. Toplumsal kurtuluş Kuzey 
Kürdistan’da da çözüme kavuşturul-
mak üzere gündemdedir. Sosyalizm, 
Kürdistan’m da ihtiyacıdır. Bu neden-
le de sosyalist yurtsever çizgi, Kürdis-
tan’m özgürlüğü mücadelesine temsil 
ettiği sınıf çıkarlarının görüş açısından 
katılır, müdahale eder ve hegemonya 
kurmaya çalışır.

Bu belirlemeler, bizi, sosyalist yurt-
sever çizginin inşa edilmesinde kritik 
bir soruyla karşı karşıya bırakır. Kürt 
işçi sınıfının, kent yoksullarının ve 
yoksul köylülüğün toplumsal kurtu-
luş uğruna aydınlatılması, eğitilmesi, 
örgütlenmesi ve harekete geçirilmesi 
sorunu, ulusal çelişkinin başat olduğu 
politik savaşım koşullarında nasıl ci-
simleştirilecektir?

Yanıtını arayalım. Burada en baş-
ta yapılan tespitleri hatırlamakta ya-
rar var. Neydi bunlar? Sömürgecilik ve 
ulusal inkar. Kürdistan’m özgürlüğü 
için paramparça edilmesi gereken iki 
boyunduruk. Bunun başarılması ya da 
varlığının tanınması ve ulusal özgürlü-
ğe, kaderini sömürgeciliğe sımsıkı bağ-
lamış kimi kapitalistler, kimi toprak 
ağaları ve beyleri dışında ulusun bü-
tünü ihtiyaç duyuyor. Kent ve kır pro-
letaryası, kent yoksulları, orta ve kü-
çük köylülük, kent küçük burjuvazisi, 
zengin köylülük, kapitalistler, toprak 
bey ve ağaları! Yelpaze bu kadar geniş-
tir ve doğallığında ulusal mücadelenin 
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politik varoluş biçimleri de reformcu 
ve devrimci çizgide farklı programların 
mücadelesini yansıtır.

Kürt burjuvazisi için ihtiyacın, smıf-
salekonomik karakterinin verili kapi-
talist üretim koşulları altında ulusun 
üretici güçlerinin yarattığı zenginlikler-
den daha fazla pay almak olarak özet-
leyebiliriz. Genel anlamda Kürt burju-
vazisinin sömürgecilikle kapitalizmin 
burjuva demokratik devlet biçimi içinde 
esasen ulusal inkarın son bulmasında 
sınırlanabilen bir “çözüme” hazır oldu-
ğu ortadadır. Bu çerçevede ezen ulus 
burjuvazisinin belli egemen kesimleriy-
le uzlaşmaya açık olduğu ve programı-
nın esasının bu olduğu da bellidir. Sö-
mürgeciliğin devrimci yoldan tasfiyesi, 
Kürt burjuvazisinin gündeminin dışın-
dadır. Ulusal inkar politikasının orta-
dan kaldırılması ve anadil ve kimliğin 
tanınması ve anayasal güvencesi ko-
şullarında parlamenter kolektif ulusal 
temsiliyetin sağlanması, Kürt burjuva-
zisinin ulusal özgürlük mücadelesine 
yurtseverlik temelinde katılımı ve des-
teğinin bugünkü ulusal niteliğidir. Ki, 
bu koşullar bütünü, Kürt burjuvazisi 
için ulus üstündeki siyasal egemenli-
ğinin ve ekonomik çıkarlarım genişlet-
menin, korumanın gerçekleşebilir as-
gari olanaklarını sağladığı için yeterli 
görülmektedir.

Özgürlük ihtiyacını dile getiren en 
geniş toplumsal sınıf ve katmanlardan 
oluşmuş kır ve kent küçük burjuvazi-
si ise, ulusun ve ulusal hareketin ana 
gövdesini oluşturmasına karşın eko-
nomik konumunca belirlenen sınıfsal 
doğasının belirsizgeçişken özelliklerin-
den dolayı, bağımsız bir ideolojik çizgi 
ve program ileri sürememektedir. Bu 
özellik, günümüzün “iç” ve uluslarara-
sı koşullarında ideolojik bakımdan da, 
program bakımından da burjuvazinin 

ulusal reformcu çizgiçözüm arayışı et-
rafında irade yoğunlaşmasına doğru 
meyletme eğilimini öne çıkarmaktadır. 
Sömürgeciliğin kapitalist karakterinin 
yıkıcı sonuçları, küçük burjuva sınıf 
ve tabakalarda ulusal baskı ve zulüm-
le iç içe geçen ağırlaştırıcı ekonomik ve 
toplumsal etkiler yarattığı için “yurtse-
verlik” duygu ve eylemleri daha radikal 
ulusal kurtuluşçu nitelikler taşımakta-
dır.

Kürt proletaryası, kent yoksulları 
ve yoksul köylülüğü için ulusal özgür-
lük ihtiyacına genel bir çerçeve çize-
cek olursak, bunu şöyle tarif edebiliriz: 
Toplumsal kurtuluş için duraksamak-
sızm ulusal özgürlük mücadelesine ka-
tılmak ve onun başına geçmek; ulusal 
özgürlük enerjisini burjuvazinin ege-
menliğinin değil, proletaryanın ve köy-
lülüğün devrimci demokratik iktidarı-
nın gücü haline getirmek görevi. Bu, 
kent ve kır proletaryasının bir yandan 
ulusun yurtsever cephesinde duran 
sınıf ve tabakalarıyla kısmi, koşullu, 
geçici ittifakını, bir yandan da ulusun 
burjuvazisine, feodal toprak ağalarına, 
kapitalist toprak beylerine karşı ba-
ğımsız örgütlenmesini ve nihai hedef-
leri doğrultusunda bir mücadele pers-
pektifiyle hareket etmesini gerektirir. 
Ulusal özgürlük mücadelesine böyle 
bir görüş açısından tüm varlığı ile ka-
tılmayan, ulusal kurtuluş bayrağını en 
önde taşımayan bir proletarya (ve onun 
öncü, örgütlü müfrezesi) gerçekte hiç-
bir teorik ya da “steril proletaryan” te-
zin haklı çıkaramayacağı bir apolitiklik 
konumuna sürüklenir. Pratikte, tarihi 
ve siyasi görevlerine, “misyonuna” sırt 
çevirmiş olur.

Devam edelim. Varlık hakkı mese-
lesinden söz ederken, bunun “özgün-
leşmiş” bir pratik duruma/somutluğa 
dayandığına özellikle dikkat çekmiştik. 
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Kürdistan somutunda özgünlük, iki 
temel ayak üzerinde yükselir ve biçim-
lenir: Egemen ulusun devlet sınırları 
içinde sömürge olma durumu ve ulusal 
inkar gerçeği, Marksist Leninist Komü-
nistlerin birleşik devrim öngörülerinin 
tarihselmaddi temelini oluşturur. (Bu 
durumda ezen ulus ve ezilen ulus pro-
letaryasının her iki bölüğünün pratik 
hareket tarzını tek bir hedefe yöneltme 
olanağı ve avantajı doğar). Bu durum, 
ezen ulus ile ezilen ulus proletaryası-
nın tek bir parti çatısı altında örgütsel 
birliğini kolaylaştıran “hazır” bir zemin 
sunar. Buradan hareketle devlet sı-
nırları içindeki sömürge statüsünden 
doğan kaçınılmaz ve ihmal edilmesi 
olanaksız kimi farkları, özgünlükleri 
barındıran proletaryanın her iki bölü-
ğünün politik hareket tarzını tek bir 
hedefe yöneltme olanağı ve avantajı do-
ğar. Ezen ulusa ait bir sınıf olarak Türk 
proletaryası toplumsal kurtuluşunun 
politik ön koşulu olarak, ezilen ulu-
sun özgürlüğünü kazanması için faşist 
sömürgeciliğin tasfiye edilmesi uğru-
na mücadele ederken, ezilen ulusun 
proletaryası olarak Kürt işçi sınıfı ulu-
sal özgürlüğünü kazanma mücadele-
si üzerinden toplumsal kurtuluşunun 
yolunu açmak için aynı ezen ulusun 
egemen sınıf iktidarının tasfiyesini he-
defler. Türk proletaryası, Kürt ulusu-
nun kendi kaderini tayin hakkını dün-
ya proletaryasının enternasyonalizm 
görüşü ve genel çıkarları için kayıtsız 
şartsız savunurken, Kürt proletarya-
sı aynı ilke ve genel çıkarlar temelinde 
Türk işçi sınıfıyla birliği esas alır.

Ulusal inkar politikasının varlığı ise, 
Kürt proletaryası, kent yoksulları ve 
köylülüğün ulusun en geniş kesimle-
riyle ittifakı ve birliğinin politik reali-
tesini oluşturur. Çünkü ulusal inkar 
politikasıyla bastırılmış ve zincirlenmiş 

bütün demokratik haklar (anadilde 
eğitim, kimlikkültür yasaklan, siya-
sal temsiliyet hakkı vb.) güncel, politik 
özgürlükleri kazanma mücadelesinin 
ortak paydasıdır. Sosyalist-yurtse-
verlerin ulusal inkara son verilmesi 
mücadelesinin yürütücüsü olmadan, 
kitlelerin güvenini kazanmış bir öncü 
haline gelebilmesinin mümkün olma-
dığı tartışma götürmez bir gerçektir. 
Bir adım daha ileri giderek söylemeli-
yiz ki; ulusal inkara karşı kitle müca-
delesi, Kürt ezilenlerinin demokratik ve 
sosyalist eğitiminin giriş kapısıdır. Çı-
kış kapısı ise, sömürgeciliğin devrimci 
halk ayaklanması yolundan tasfiyesi-
ne açılmaktadır. Bu kapıdan çıkıp çık-
mamak yurtsever nitelikli, politik Kürt 
hareketinin/hareketlerinin reformlarla 
yetinip burjuva program içinde çözüm 
arama yanlısı mı, reformları devrim-
ci çizginin kaldıraçları haline getirip 
emekçi/halkçı çözüm doğrultusunda 
yürüme yanlısı mı olduklarıyla ilgilidir. 
Sosyalist yurtseverlerin ulusal hareketi 
ikinci yöne, yani çıkış kapısına yürüt-
meye çalışacağı açıktır.

Şimdiye kadar dile getirdiklerimizin 
mantığına bağlı olarak son bir belirle-
me yapmak gerekirse; sosyalist yurtse-
verlik; ulusal ve toplumsal kurtuluşun 
birlikte omuzlanmasıdır. Dolayısıyla 
demokratik ve devrimci taleplerin ön-
cülüğünü yapmaktır.

Proletaryanın “vatanı” yok mudur?
Burjuva milliyetçiliğinin ya da onun 

küçük burjuva versiyonlarının Mark-
sizm’in ideolojik dünyasında kendine 
meşru bir yer bulma olanaksızlığı or-
tadadır. “Proletarya adına” yürütülen 
aksi türden her çabanın Marksizm’i 
burjuva ya da küçük burjuva sınıf ko-
numu üzerinden revizyona tabi tutmak 
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anlamına geldiği biliniyor. Biliniyor di-
yoruz, çünkü, Marksizm’in teorikideo-
lojik tarihi, kuruluş döneminden bu-
güne bu türden girişimleresaldırılara 
karşı yürütülen sert iç ideolojik mü-
cadelelerin koyu izlerini taşımaktadır. 
Marksist hareket safında doğan ve ör-
gütsel bölünmelere varan ayrışmaların 
temel ideolojik konularından biri ol-
muştur; milliyetçilik ve ondan türeyen 
argümanlar.

Böyle olmasını kaçınılmaz kılan yön-
lendirici orijinin milliyetçiliğin ve her 
türden ulusal dar görüşlülüğün Mark-
sizm’in kuruluş felsefesiyle taban taba-
na zıt bir dünya görüşünü temsil etme-
sinde aramak gerekir. Marks ve Engels, 
burjuvazinin milliyetçi/ulusalcı ideolo-
jisiyle proletarya hareketi arasında çok 
katı sınırlar çekmeyi elzem görmüş-
lerdir. 1848’de yayımlanan Komünist 
Manifesto’da bu ihtiyaçtan kaynakla-
nan temel düşünceleri ve ilkeleri kayıt 
altına almayı görev bilmeleri nedensiz 
değildir. Manifesto’nun aynı zamanda 
proletarya hareketinin küresel düzey-
de ilk kurtuluş programı ve stratejik 
perspektifini yansıtan bir belge olduğu 
düşünüldüğünde, sorunun önemi an-
laşılacaktır.

Nitekim Manifesto’da dile getirilen 
“proletaryanın vatanı yoktur” (ya da 
proletaryanın vatanı bütün dünyadır) 
belirlemesinin ulusal sorunun/so-
runların ele alınışında Marksist teorik 
savununun en bilinen ve kullanılan 
ideolojik argümanlarından biri olmayı 
sürdürmesi, bu önemin gücünden kay-
naklanır. Ne var ki bu kullanışın, her 
zaman Marksizm’in materyalist diya-
lektik yöntemine bağlı kalınarak yapıl-
dığını söyleyebilmek çok zor.

En çok düşülen yanlışların başında 
Marksizm’in bu bütünlüklü ideolojik 
perspektifinin kaba, mekanik ve key-

fi yorumundan hareketle, komünist 
hareketin somut ulusal sorunlar kar-
şısında pratik olarak ilgisizliğe ya da 
bir nevi inkarcılığa sürükleyen pratik 
tutumlardır. Madem Marksizm’in mil-
liyetçi ideoloji ile bağdaşmaz ve “prole-
taryanın vatanı yoktur” diyor, o halde 
kapitalizm (emperyalizm) koşullan al-
tında komünistlerin ulusal bir davayı 
sahiplenmeleri ve öncülüğünü yürüt-
meye çalışmaları, Marksist teoriye kar-
şı suçtur! Belirleyici olan proletaryanın 
kapitalizme karşı anti emperyalist ya 
da sosyalist nitelikli devrimidir ki; bu 
zaten var olan ulusal baskıyı doğuran 
ekonomik ve siyasi koşulların ortadan 
kaldırılması, yolunun açılması demek-
tir. Ulusal bir davanın sahiplenilmesi, 
proletaryanın otomatikman milliyetçi 
ideoloji ile zehirlenmesi ve burjuvazi-
nin yedeği haline gelmesi demektir.

Marksizm adına “akıl yürütmenin” 
genelleştirdigimiz bu biçimi, politik bir 
hareket olarak Marksizm’in yüz elli yılı 
aşkın tarihsel süreci boyunca mücade-
le etmek zorunda kaldığı bir sorun ol-
muştur. Bu türden yaklaşımlar, Mark-
sizm’e, ezilen halkların ve ulusların 
ulusal özgürlük mücadelelerine pro-
letaryanın politik katılımı örgütlemesi 
anlamında “yurtseverliği” yasaklamaya 
çalışmışlardır. Marksizm adına başka 
bir “akıl yürütme” eğilimi de, proletar-
ya hareketinin, devriminin nihayetinde 
ulusal/yerel alanlardan doğabileceği 
ve ilerleyebileceğinden hareketle ulu-
su/yurdu tehdit eden savaş, işgal gibi 
durumlarda egemen burjuva sınıflarla 
işbirliği yapmanın ve daha da ötesin-
de burjuva egemenliği desteklemenin, 
arkasında durmanın “yurtseverlik” ge-
reği olduğunu savunmaktır. Bu eğili-
min gerici karakteri, ulusun bağımsız-
lığının kaderiyle ilgili politik sorunları 
çözmenin tarihsel olarak burjuvaziye 
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ait bir görev olduğu iddiasının, bizati-
hi tarihsel gelişmenin somut durumu 
tarafından boşa çıkartılmış olduğu 
gerçeğini görememeleridir, ya da daha 
çok da görmek istememeleridir. İkinci 
Enternasyonal partilerinin ezici çoğun-
luğunun birinci emperyalist paylaşım 
savaşında kendi emperyalist ve gerici 
burjuva iktidarlarının sömürgecilik po-
litikalarının peşinden sürüklenmesine 
yol açan burjuva ideolojik çürümeleri 
ve oportünistleşmeleri bunun en kalıcı 
örneğini oluşturmuştur. Marksizm’in 
“proletaryanın vatanı yoktur” (ya da 
proletaryanın vatanı bütün dünyadır) 
perspektifine dönersek, bu perspektifin 
tarihsel gelişimi bütünlüklü kavranışı 
bakımından üzerinden atlanılmaması 
gereken iki somutluğa dayandırıldığı 
görülmektedir. Bu iki somutluk, tarih-
sel gelişim diyalektiğinin biri “olum-
suz”, diğeri “olumlu” olan iki kutupsal 
zıtlığın “birliği” olarak vardır. “Proletar-
yanın vatanı yoktur” (ya da proletar-
yanın vatanı bütün dünyadır/dünya-
nın bütün işçileri birleşin) belirlemesi, 
“olumsuz”geçmişe ait olan ile “olumlu”-
geleceğe ait olan iki çelişik toplumsal 
dinamiğin tarihselsınıfsal hareketinin 
formüle edilmesinden başka bir şey de-
ğildir.

Geçmişe ait olan/olumsuz olan, yani 
belirlemenin birinci kısmındaki “va-
tan”dır. Bu “vatan”, kapitalizmin var-
lığı ve egemenliği koşullarında burjuva 
toplumsal egemenliğin tarihsel olarak 
oluşmuş/oluşturulmuş ideolojik ve 
siyasal varoluş niteliklerinden birini 
temsil etmektedir. Bu “vatan”, ideolo-
jik olarak milliyetçilikle, siyasal olarak 
da ulusdevlet temelinde varlık kaza-
nan burjuva kapitalist sınıf egemenliği-
nin tarihsel tipik “norm’udur. Burjuva 
uluslaşmasının kapitalist üretim iliş-
kileri temelinde inşa edildiği siyasi sı-

nırların adıdır, bu “vatan”. Bu nedenle 
de burjuva sınıfsal ekonomiktoplumsal 
kolektif çıkarlarının toplumun geri ka-
lan sömürülen ve ezilen çoğunluk sınıf 
ve tabakaların karşısında korunması 
ve sürdürülmesi işlevini üstlenmiştir. 
Bu “vatan”, burjuvazi için, ezilenler 
karşısında hem ulusdevlet aracılığıyla 
siyasal zor kırbacı işlevini görür, hem 
de milliyetçi eğilim ve propaganda ara-
cılığıyla işleyen toplumsal rıza üretme 
ideolojisidir.

O halde anlaşılmış olacağı gibi, 
Marksizm’in “proletaryanın vatanı yok-
tur” vurgusu, proletaryanın burjuva 
egemenliğine ait devlet aygıtını siyasal 
olarak reddetmesi ve milliyetçilik ide-
olojisinden kopması gerektiğine ya-
pılmıştır. Proletaryanın tarihsel geli-
şim diyalektiğinin ilerleyiş çizgisinden 
kopmaması, “geçmişe ait” olana bağ-
lı kalmaması için ortaya konulan bir 
perspektiftir bu. “Proletaryanın vata-
nı bütün dünyadır” belirlemesindeki 
“vatan” ise, tarihsel gelişimin geçmiş 
döneminde kalması gereken burjuva 
“vatan” olarak, vatan olmayanı hedef 
göstermektedir. Yani onun aşılması, 
sömürülen ve ezilenleri baskı altın-
da tutan ulusdevletin ve onun işçi ve 
emekçileri bölen milliyetçilik ideoloji-
sinin ortadan kalktığı/kaldırıldığı yeni 
tipte bir toplumsalsiyasal birlik kurma 
amacıdır. Burjuva (kapitalist sömürü-
cü) devlet aygıtına karşı, işçilerin sö-
mürüye dayanmayan, devlet olmayan 
‘devlet’ibirligi, burjuva sınıfların birliği-
ni temsil eden milliyetçiliğin karşısına 
işçi sınıfı ve ezilenlerin birliğini temsil 
eden enternasyonalizm. Marksizm’in 
tarihsel ilerleyişinin diyalektik mantı-
ğına uygun ideolojik perspektifi budur.

Ancak Marksizm’in ideolojik dünyası 
ütopik tasavvurlardan hareket etmez, 
onlara dayanmaz. Ekonomik gelişimin, 
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sınıflar mücadelesinin ve politik sava-
şımın nesnelleşmiş toplumsal gerçek-
lik zeminine dayanır, ondan hareket 
eder. Tarihsel gelişimin diyalektiğine, 
kendi sınıf amaçları ve hedeflerinin 
görüş açısından müdahale eder. De-
ğiştirirken, değişir. Değişmek için de-
ğiştirir. Sözünü ettiğimiz perspektif ba-
kımından bunun somut anlamı şudur 
ki; proletarya, bütün dünyayı vatanı 
haline getirmediği/getiremediği sürece 
bir burjuva “vatan” içinde yaşamak ve 
savaşmak zorunda olacaktır. Bu ger-
çek, proletaryanın mücadelesini özün-
de enternasyonal, ama biçimde ulusal 
kılan somut tarihsel koşulların ta ken-
disinden doğar. Marksizm bakımından 
meselenin özü, yaşarken ve savaşırken 
içinde bulunduğu “vatan’ı, kurmak is-
tediği “dünya’nın suretinde degiştire-
bilmesidir. Yani “vatan’ı onun içinde 
yaşayan ezilenlerin eliyle devrimci sa-
vaşımının idealleri ye değerler siste-
miyle yeniden kurabilmesidir. Proletar-
yanın ve ezilenlerin düşünce ve duygu 
dünyasında yerleşmiş bulunan burju-
va vatanı da yıkan eylem olacaktır bu. 
Proletarya ve ezilenlerin devrimci, sos-
yalist vatanı, onların artık değişmiş ve 
yeni bilince kavuşmuş ortak “dünyala-
rının değerleriyle dolacağı için, bütün 
dünyayı vatanı görmenin maddi koşul-
ları oluşmaya başlamış olacaktır.

Sosyalist yurtseverlik 
ve enternasyonalizm
Sosyalist yurtseverlik, irdelemesi 

bakımından Marksizm’in bu ideolojik 
perspektifi somut tarihsel koşullar-
da/durumlarda ne anlama gelmiştir? 
Proletaryanın toplumsal kurtuluş mü-
cadelesi bakımından neyi temsil et-
miştir? Bu sorular önemlidir, çünkü 
Marksizm’in “vatansızlık” eksenli genel 
ideolojik perspektifiyle tarihsel bir so-

mutluk içinde politik bir çizgi olarak 
tarif ettiğimiz “sosyalist yurtseverlik”in 
birbiriyle tutarlı/uyumlu olup olmadığı 
ile ilgilidir.

Marks, sözünü ettiğimiz perspekti-
fi tarihsel gelişimin hangi nesnel eği-
liminden/eğilimlerinden çıkarmıştır? 
Teorik dayanak/dayanaklar nelerdir?

Manifesto’nun buna çok açık bir ya-
nıtı vardır: Sermayenin varlığı ve ha-
reketi. Sermayenin vatanı yoktur der, 
Marks. O, hiçbir siyasal sınır, yasa en-
geli tanımaksızın bütün dünyaya yayıl-
ma eğilimindedir. Sermayenin birikim 
orijini yerel/ulusal sınırlar içindeki ha-
reketinden doğmuş olsa da, o, gelişimi-
nin belirli bir aşamasında/düzeyinde 
ulusal sınırları aşacak, dünya pazarını 
yaratacaktır, yaratmıştır. Sermayeler 
arasındaki ulus içi rekabet ve hegemon-
ya mücadelesi uluslararası/dünyasal 
bir karakter kazanacaktır. Kapitaliz-
min tarihi, sermayenin dünyaya yayıl-
ma, kendi suretinde bir dünya yaratma 
tarihi değil midir aynı zamanda? Ama 
bu yayılım dar anlamda meta ve para 
olarak sermayenin yayılımı değildir. 
Geniş anlamıyla sermayenin kapsadığı 
tüm ilişkilerin tüm toplumsal içeriğiy-
le de bir, dünyasallaşma eğilimidir bu. 
Sermaye bir toplumsal harekettir, ilişki 
biçimidir. Ve bu hareketin iki zıt ucun-
da biri olmadan diğerinin olamayacağı 
iki temel sınıf gücü vardır: Burjuvazi ve 
proletarya. Sermaye hareketi gittiği her 
yere ya da doğduğu her yerde bu eko-
nomiksmıfsal çelişkinin aktörlerini de 
taşır, geliştirir ya da açığa çıkarır.

İşte, tarihsel olarak oluşmuş bur-
juva sınıfın, sermayenin içsel hareket 
yasaları nedeniyle yayılma eğilimi gös-
terdiği her yöne doğru onun peşinden 
sürükleniyor oluşu, “vatan”sızlaşma-
sının ekonomik temelidir. Buna karşın 
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proletarya ve ezilen diğer halk kesimle-
ri için ise bu süreç, ters yönde iş

leyen bir “hareket” yaratıyor gibidir. 
Sermaye ilişkilerinin egemenliği altına 
giren her toprak parçası orada yeni açı-
ğa çıkan ve gelişen sınıflar için (ulusal/
yerel burjuvazi, proletarya, köylülüğün 
geniş sınıfsal katmanları) bir “vatan”a 
dönüşmeye başlar. Ve tabi ki bu va-
tan/vatanlar, cografik olarak farklı 
farklı topraklar üzerinde gerçekleşseler 
de onlara ekilen ekonomik tohumlar 
ve onlara akan sermaye hareketi meta 
üretimi sistemini yeşerttiği için büyü-
yen ve gelişen ürünün adı ortaklasın 
Kapitalist devlet ve burjuva vatan.

Ancak, önceden vurguladığımız gibi 
sermaye hareketinin iki uç sınıfından 
biri olarak proletarya da, tamamen 
ekonomik gelişimin bu nesnel karak-
terinden dolayı enternasyonal bir sınıf 
potansiyeli olarak doğar. Burjuvazinin 
olduğu her yerde proletarya olacaktır. 
Ve gittiği her yerde proletarya doğup, 
gelişecektir. Enternasyonallik, prole-
taryanın bilinci değil, nesnel ekonomik 
toplumsal varlığıdır. Tıpkı burjuva sınıf 
gibi. Ama bir “vatan” toprağında bur-
juvazi, tarihsel olarak kendi ekonomik 
egemenliğinin siyasal ve toplumsal da-
yanağını bulur, bunu milliyetçilik ideo-
lojisi ile yaşatmak ister. Proletarya ise, 
bu vatan toprağında kendi ekonomik 
sömürüsünün siyasal ve toplumsal ko-
şullan dışında hiç bir şey bulamaz. O 
nedenle de onun kendi sınıf egemen-
liğinin koşulları “vatan” toprağıyla sı-
nırlandırılamaz. Enternasyonalizm, 
proletaryanın bu bilincinin ideolojik 
formlarından biridir. Daha önce değin-
miş olduğumuz “proletaryanın müca-
delesi özünde enternasyonal biçimde 
ulusaldır” belirlemesinin toplumsal da-
yanakları bunlardır. Sermayenin gide-
rek uluslararasılaşması, enternasyonal 

bir karakter kazanması, burjuvazinin 
siyasal egemenlik alanı olarak ulus-
devlet sınırlarına dayalı var olmasının 
nesnel ekonomik koşullarının da orta-
dan kalkma eğilimini geliştirmiş, açı-
ğa çıkarmıştır. Ama aynı zamanda bu 
nesnellik burjuvazinin bütün ulus adı-
na konuşma ve devleti yönetme erkinin 
düşünsel kurgusu olan milliyetçi ideo-
lojinin dayanaklarının da ölümcül bir 
darbe yemesi anlamına gelmektedir. 
Ancak tarihsel gelişim diyalektiğinin 
nesnel olarak açığa çıkardığı bu gerçe-
ğe boyun eğmek, burjuvazi için bir sınıf 
olarak varlığının gereksiz hale geldiğini 
kabul etmesi demek olduğu için, tam 
tersi bir tarihsel tutum takınır.  Bur-
juvazi,  proletarya karşısında  “eskiye  
ait” olanı yaşatmanın ve savunmanın, 
gerici sınıf çıkarlarını sürdürmenin tek 
yolu olduğunu tarihsel tecrübesiyle iyi 
kavramıştır. Bu siyasal gericilik eğilimi 
özellikle dünya ölçeğindeki büyük ser-
maye güçlerinin ve onların siyasal ege-
menliğini temsil eden emperyalist dev-
letlerin hareket tarzında daha berrak 
biçimde somutlaşmıştır.

Emperyalizm dönemi, burjuvazinin 
(sermaye egemenliğinin) bu tarihsel 
çelişkisinin en keskin biçimlere bü-
rünerek görünür hale gelmesine yol 
açmıştır. Ulus devletlerin en katı mi-
litarist karakter kazanarak kendi ulu-
sunun yurttaşlarına ve diğer dünya 
devletleri ve halklarına kan kusturma 
pahasına dünyayı paylaşma ve diğer 
dünya devletleri ve haklarına kan kus-
turma pahasına dünyayı paylaşma ve 
sömürgeleştirmeye yönelme örnekleri, 
burjuvazinin ulusdevlet ve milliyetçilik 
savunusu temelinde siyasal ve ideolo-
jik çürüyüşünün dorukları olmuştur. 
Burjuvazi bu doruklara doğru tırma-
nırken, milliyetçiliğin şovenizme ve ırk-
çı faşist ideolojiye, burjuva ulusdevlet 
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“vatan’ı da dünyaya hükmetme reka-
betinin militaristsiyasal zor aracına 
dönüştürmüştür. Faşizm, burjuva mil-
liyetçiliğinin işçi sınıfının kapitalizme 
karşı devrimci savaşımı ve ezilen halk-
ların sömürgeci boyunduruğa karşı 
ulusal başkaldırısı karşısında kendini 
savunmanın en katı biçiminden başka 
nedir ki?

Hem sosyalist, hem yurtsever “Pro-
letaryanın vatanı yoktur!” (ya da işçi-
lerin vatanı bütün dünyadır) perspek-
tifinin teorik dayanaklarıyla sosyalist 
yurtseverlik çizgisinin tutarlılığı soru-
nu bakımından tarihsel deneyim bize 
ne gösteriyor? Politik bir hareket ola-
rak Marksizm’in gelişim süreci boyun-
ca ulusal sorunlara yaklaşımının temel 
politik ilkelerinin cisimleştigi ve sınan-
dığı değişik dönemlere ait örneklere 
başvurabiliriz. Bu örneklerin genel ka-
rakterinden biliyoruz ki, sosyalizm ve 
yunseverlik birbiriyle koşulsuz olarak 
çelişik iki zıt politik durum, olgu ka-
tegori olarak ele alınmamıştır. Marks 
ve Engels’in yaşadığı dönemde Mark-
sizm’in ulusal soruna yaklaşımının 
turnusol kağıdı olma özelliği taşıyan 
irlanda’nın bağımsızlığı meselesindeki 
tutumu bilinir. Proletaryaya “vatanla-
rının olmadığını öğreten Marks, İrlan-
da’nın İngiltere’nin sömürgeci boyun-
duruğundan kurtulması için savaşan 
yurtseverlerin devrimci eylemlerini 
coşkuyla ve kararlılıkla destekleyen 
Marks’tır aynı zamanda. Keza, Polon-
ya’nın Rus Çarlık despotizminin politik 
sınırları dışına çıkarak kendi bağımsız 
devletini kurma mücadelesini destek-
leyen de odur. Paris Komüncülerinin, 
PrusyaBismark ordusuyla işbirliği ya-
parak ulusa ihanet eden Fransız burju-
vazisine karşı işçi iktidarı adına bütün 
ulusun çıkarlarını savunmayı üstlenen 

yurtsever savaşını hayranlıkla alkışla-
yan da Marks’tır.

Bu örneklerde somutlanan politik 
tutumun esası şu tarihsel gerçeğe/du-
ruma dayalıdır: Kapitalizmin varlığı ko-
şulları altında tarihsel gelişim, ulusal 
sorunları doğurmadan edemez. Kapita-
lizmin eşitsiz iktisadi gelişim yasasın-
dan doğan bu durumun ve bunun ya-
rattığı rekabetin aracı olan işgal, ilhak, 
savaş ve sömürgeleştirme siyaseti pro-
letaryayı dünyanın hemen her yerin-
de değişik tipte ulusal sorunlarla yüz 
yüze bırakır. Feodalizmin tasfiyesinin 
ve kapitalist gelişmenin burjuvazi eliyle 
kendi siyasal iktidarlarını kurmasının 
beşiği olan Avrupa’nın, aynı zamanda 
ulusal mücadelelerin ve sorunların da 
ortaya çıktığı ilk kıtasal coğrafya ol-
ması rastlantı değildir. Nitekim Batı 
Avrupa’nın erken uluslaşmış ve ba-
ğımsız devletlerini kurmuş İngiltere, 
Fransa vb. büyük sermaye güçlerinin 
sömürgecilik ve meta ihracı aracılığıy-
la dünyanın diğer kıtalarına taşıdıkları 
sermaye hareketi, o yerlerde kapita-
list gelişmenin önünü açmış ve ulusal 
bağımsızlıkçı halk hareketinin siyasal 
taleplerinin açığa çıkmasına neden ol-
muştur.

Özellikle kapitalizmin emperyalizme 
sıçradığı aşamayla birlikte ulusal ba-
ğımsızlıkçı hareketler ve demokratik, 
devrimci talepler dünya tarihinin başat 
politik eğilimlerinden biri haline gel-
meye başlamıştır. Marksizm (sosyalist 
hareket) bakımından durum, hemen 
her yerde ulusal sorunun/sorunların 
politik özgürlük mücadelesinin çözü-
me kavuşturulması gereken ana gün-
demlerinden biri olarak öne çıkmasına 
yol açmıştır. Şöyle bir genelleme yap-
mak yanlış olmayacaktır: Bir yanda 
proletaryanın sosyalist devrim ve ka-
pitalizme karşı devrimci mücadelesi, 
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bir yanda da sömürgeciliğe karşı ezilen 
halkların ulusal bağımsızlık talebiyle 
yürüttüğü mücadele.

Lenin, emperyalizm döneminde 
Marksist hareketin teorik ve politik ön-
deri olarak bu iki siyasal gücü emper-
yalizme karşı enternasyonalizm bayrağı 
ve çatısı altında birleştirme zorunlulu-
ğunu gören ve bu yeteneği gösteren kişi 
olmuştur. Lenin’in yaklaşımının özü 
şudur: Artık bütünüyle gericileşmiş bir 
sınıf olarak burjuvazi, demokrasinin 
hiçbir temel sorununu çözemeyeceği-
ni göstermiş bulunmaktadır. Bu görev, 
tarihsel olarak bunu başarabilecek tek 
sınıf olan proletaryanın omuzlarına 
yüklenmiş bulunmaktadır. Artık genel 
olarak demokrasi sorunu, emperyalist 
tekel egemenliği çağı koşulları altında, 
proletaryanın sosyalist hareketine bağ-
lanmış, sosyalist devrimin bir parçası 
haline gelmiştir.

Ulusların politik bağımsızlığı Ulus-
ların Kendi Kaderini Tayin Hakkı de-
mokrasinin sorunlarından biridir. Ve 
bunun çözümü de emperyalizme karşı 
mücadelenin kaderine bağlanmıştır.

Sosyalizmin ve yurtseverliğin tarih-
sel somutluk tarafından birbiriyle böy-
lesine nesnel olarak ilişkili hale gelme-
si durumunu, bilinçli bir formülasyona 
dökmek de, Lenin’e düşmüştür: “Dün-
yanın bütün işçileri ve ezilen halklar; 
birleşin.” Bu formülasyon, proletarya 
bakımından sosyalist yurtseverliğin 
kavramsal içeriğinin niteliğini ve bütün 
ruhunu ortaya koymaktadır. Kapita-
lizme karşı sosyalist ve aynı zamanda 
emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı, 
yurtsever olmak. Eğer emperyalizmin 
verili gerçekliğine bile bile göz yum-
maktan kaynaklanmıyorsa, kapitaliz-
me karşı devrimci mücadeleyi ulusal 
sorunla karşı karşıya koymak,’ politik 
bakımdan ahmaklıktır. Bir sosyalist 
yurtsever çizgi için ise, bunun tam ter-
sine ve daha da ileri giderek sosyalizm 
için devrimci mücadeleyi ulusal so-
runda bir devrimci programla birleş-
tirmeye çalışmamak, önderlik görevini 
ulusun burjuva ve küçük burjuva sı-
nıflarına terk etmekten başka bir an-
lam taşımaz. ■
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