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Tarih2008’inkapısındangiripyolu
na devam ederken, ŞubatMart 2008
tarihli29.sayımızlayineberaberiz.Bu
sayımızla birlikte bir dizi gelişmeden
siz okurlarımızı haberdar etmek için
bugirişyazısınıkalemealdık.
Birincisi, dağıtım tekeli YaySat,

2008başından itibaren dayattığı yeni
sözleşmeyledergimizindağıtımınıfiilen
sansürledi.Dergimizekaldıramayacağı
ekonomikkoşulların(‘Etiketparası’adı
altındahersayıpeşinolarak2000TL
yatırılmasınınyanısıra,satılandergile
rindeyüzde40’ınınYaySattarafından
alıkonulması) dayatılması sonucunda
dergimizi YaySat bayi dağıtımından
çektik.
Sosyalistbasınıdağıtımağınındışı

nadüşürenbusaldırı,kaçınılmazola
rakalternatiferinüretilmesini günde
megetiriyor.Dergimizbuamaçlakendi
dağıtımağınıörgütleyerekişebaşlıyor.
Dergimizin bulunabileceği kitabevi ve
bayilerinbirlistesinisonsayfalarımız
dabulacaksınız.Bulisteningenişletil

mesiiçinherokurumuzunönerilerine
açığız.
İkinci olarak, dergimiz, tekelci san

sürünkırılması amacıylabirabonelik
kampanyası başlattı. Dergimizi daha
önce YaySat’tan edinen, ancak artık
bu imkandan yoksun kalan okurları
mızın dergimize erişim imkanlarının
sağlanmasıişinbiryönü.Amadahada
önemlisi,tekelcisansürekarşı,sosya
listbirdayanışmavesahiplenmetavrı
nıngeliştirilmesidir.
TeorideDoğrultu’nunulaştığıherye

niinsan,Marksistfikirlerinyaygınlaş
masında yeni bir halka demektir. Bu
halkalar arttıkça, burjuva ideolojisine
veonunkaynaklarınakarşıişçisınıfı
nınmücadelesigüçlenecektir.Proleter
ideolojininaktığıyatakgenişleyecektir.
Dergimiz, bu sayısıyla birlikte, işçi

sınıfının ileri, öncü kesimlerine, sos
yalizmi savunan aydınlara, gençliğe,
emekçi kadınlara, emekçi halka açık
çağrı yapıyor. Marksizmin bu toprak
lardaki üretim kaynaklarından birisi

Tekelcidağıtımsansürünekarşı
Abonelikkampanyasına
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olan TeorideDoğrultu’yu sahiplenme
ye; abone olmaya ve abone bulmaya
çağırıyor.Hedefimizilketapta500abo
neye ulaşmaktır. Okurlarımızın etkin
katılımıylabusayıyaikiayiçindeulaş
mayıhedefiyoruz.
Diğeryandan,okurlarımızlahaliha

zırda zayıf olanbağlarımızı güçlendir
mek, dergimizin temel hedeferinden
birisidir.Okurlarımızı,eleştiri,uyarıve
önerilerini dergimize ulaştırmaya; iş
lenmesiniistediğikonularıbildirmeye;
bizzatyazılarkalemealarakgönderme
ye…çağırıyoruz.Okureleştirileriniya
zarlarınailetmeveyaYayınKurulu’nda
ele alma ve yanıtlarını da eleştiri sa
hiplerineulaştırmasorumluluğunuda
üzerimize alıyoruz. Biz, okurlarımızın
dergimizdeçıkanyazılarhakkındakifi
kirlerini, eleştiri, yorum ve önerilerini
çokmerak ediyoruz! Bizimerakta bı
rakmayacağınızıumuyoruz…
Üçüncühaberimiz,internetsitemiz

le ilgili. Okurlarımızdan gelen haklı

eleştiriveuyarılarınbiryönü,internet
sitemizinişlevsizliğiyleilgiliydi.Uzunca
zamandır süren teknik sorunların ar
tıkçözülmesiylebirlikte, internetsite
mizdeyenidenişlevlihalegetirildi.Te
oridedogrultu.org,yenidenyayında!
Dördüncüolarak,busayımızlabir

likte, uzun süreden beri devam eden
“periyodsarkması”sorunlarınabirkı
lıç darbesi vuruyoruz. Artık Doğrul
tu,künyesindeyazılıolduğuüzere“iki
ayda bir” yayımlanacak. Periyodunu
tutturmak yolundan, pratik özeleştiri
verecek. ıki aylık periyodu üzerinden,
yılda6sayıyayımlanacak.
ıkiyıldırsürendergimaliyetlerinde

kiartışsonucunda,fiyatımızayaptığı
mız1YTL’likzammıdaanlayışlakarşı
layacağınızıumuyoruz.
Önümüzdekisayı,okurlarımızınde

ğerli katkılarıyla daha güçlenmiş ola
rak,yenidenbuluşmakdileğiyle!

Yayın Kurulu
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Türkiyeişçisınıfı,sarsıldıvebelliöl
çülerdekendisinegeldi.2007buuya
nışatanıklıketti.Zira2004’te,2005’te,
2006’dadatarihenotdüşenbazımü
cadeleleryaşandı,ama2007’desergile
nenpratiklerbunlarıçokçokaştı.

Ka za nım la rı bi rik ti re rek 
Yılın başında cumhuriyet tarihinin

enkitleselantişovengösterisinedönü
şenHrantDinkuğurlaması ile başla
yancanlılık, zikzaklarçizsedeyılbo
yunca sürdü. Antifaşist, antişovenist
öfkeseli,önce20071Mayıs’ınataşın
dı.Türkiyeişçisınıfıveezilenleri,‘771
Mayıs katliamının30. yılında tarihi 1
Mayısalanına,Taksim’eçıktı.Sabahın
erkensaatlerindebaşlayaniradesava
şını devrimciler, ilericiler kazandı. İs
tanbul’uaçıkhavahapishanesinedö
nüştüren İstanbul Valiliği veEmniyet
Müdürlüğüyenildi.
Türkiye işçi sınıfı, kendi eylemin

den öğrendi, başarılar, kazanımlar bi
riktirerek ilerledi. Taksim zaferi, sınıfa

mücadeleci bir özgüven taşıdı.Mevcut
durumu değiştirme yönünde anlamlı
birdayanakvezeminoluşturdu.Sınıfa
değiştiricibirgüçolduğunu,ısrarlıdav
randığında sonuç alabildiğini gösterdi.
Dahası, sonraki süreçlerle de birleşen
tarzda,işçiveemekçimemurhareketin
deyenibirmücadeleeğilimimayaladı.
Ama1Mayıs’taeldeedilenmoralüs

tünlük 22 Temmuz seçimlerinde layı
kıyla değerlendirilemedi. Hrant Dink
uğurlamasındaortayaçıkanantişove
nist,Newroz’dabirkezdahasomutla
nan antisömürgeci, 1 Mayıs’ta ise ilk
kezbukadarkuvvetlibirşekildeken
disini ortaya koyan antiemperyalist,
antikapitalist, antifaşist mücadele is
tekvearzusu,tekbirpotadabirleştiri
lemedi.Siyasalve toplumsalgericiliğe
karşıüçüncücephedebirarayageline
medi.
AncakKamuTİS’leriilebirliktesınıf

hareketiyenideneskicanlılığınıyaka
ladı.

Sözişçinin

GÜNCEL
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Gre vin adı bi le yet ti 
2007Toplu İşSözleşmesigörüşme

lerinde mücadele bayrağını ilk önce,
hava işçileri göndere çekti. Uzun sü
rediryaprağınbilekıpırdamadığı,grev
gibitemelbirmücadelearacınınkarar
düzeyindebilegündemegelmediğiko
şullarda; Havaİş Sendikası’nın grev
kararlılığıilebuluşanhavayoluişçile
rininmücadeleazmi,sermayeyi,hükü
metini,medyasınıhavadauzunsüreli
birtürbülansasoktu!Öyleki;turizm
cilerden,ihracatçıpatronderneklerine
kadar bir dizi patron örgütünden de
“Grevfelaketi”nekarşıaçıklamalargel
di.İstanbulValiside“duruma”elkoy
du.Grev,olsaolsabir“Ulusalihanet”
olabilirdi. “Grevin kazanımı yok”tu.
Sendika“İdeolojikdavranıyor”du.
Süreçşöyleişledi:HavaİşSendika

sıileTHYyönetimiarasında16Mart’ta
başlayanişsözleşmesigörüşmelerinde,
ücret,sosyalyardımlarveuçuşperso
nelininhaklarıolmaküzeretoplam80
madde üzerinde anlaşma sağlanama
dı,arabulucusürecinegidildi.27Ha
ziran’dabaşlayanarabulucusürecinde
deuzlaşmaçıkmamasıüzerine sendi
ka,20Temmuzgünügrevkararınıas
tı.Geriliminhadsafhayavardığıirade
savaşında THY yönetimi, 24 Temmuz
günülokavtkararıaldığınıaçıkladı,iş
çilerdenzorvebaskı ilealdığı imzalar
ilesürecigrevoylamasınagötürdü.Fa
kat,bukararınınaltındakaldı.9Ağus
tos’ta yapılan grev oylamasında, hava
yoluişçisigreve‘evet’dedi.THYyöneti
mibununüzerinegeriadımatarak,27
Ağustos’taTİS’iimzaladı.
Sonuçta yasadışı grev oylamasının

yanı sıraburjuvazinin ve faşistdevle
tinin tehditlerine, burjuva medyanın
kara çalmalarına rağmengrevde ısrar
eden hava yolu işçileri, tüm engelleri
alınlarınınakıylaaşarak,sınıfkardeş

lerinegrevinenetkinsilahlarındanbi
ri olduğunu hatırlattı. Havaİş Sendi
kasıveişçiler,kararlıbirmücadelenin
açamayacağıkapıolmadığınıgösterdi.
Örgütlümücadeleninakansularıdur
duracağınıortayakoydular.Dolayısıy
lasendikayönetimlerinin,çoğuzaman
tabanaduyduklarıgüvensizliğibahane
ederek kararını bile almaktan kaçın
dıklarıgrevingücü,birkezdahagörül
dü.Havaişçilerininmücadelesi;taban,
TİS sürecinin bir parçası haline geti
rildiğinde;işçiler,kararalmasürecine
dahiledildiğindesermayeninvehükü
metin tehditlerinin anlamsızlaştığını
kanıtladı.

Zin cir le me re ak si yon 
Havadakazanımlasonuçlananirade

savaşı, bundan sonra karada sürdü.
Tekstil işkolu toplu sözleşmesi, hava
da yakalananmücadele irtifasının da
etkisiyle geçen yıllara oranlanispeten
iyi geçti. Taban baskısı, TEKSİF Sen
dikası’naçokfazlapatronlarınsuyuna
gitme şansı bırakmadı. Sonuçta TEK
SİF’leTürkiyeTekstilSanayiİşverenle
riSendikası(TÜTSİF)arasındakitoplu
işsözleşmesi,grevesaatlerkala9Eylül
akşamı imzalandı. Anlaşma sonucun
daişçilerinkazanılmışhaklarındabazı
geriyegidişleryaşandı,amatekstilpat
ronlarının kölece çalışma dayatmaları
TİS’egirmemişoldu.
TekstilİşverenleriSendikasıBaşka

nıHalitNarin,sendikaileimzaladıkları
sonTİS’tenduyduğubumemnuniyet
sizliği,“Karşılıklısevgivesaygıortadan
kalktı” sözleri ile dışa vurdu. Tekstil
patronuNarin,sendikacılarınmüzake
reetmebiçimindenfevkaladerahatsız
olduklarını ifade etti, “Bu insanlarla
yenidenmasayaoturmayacağız”tehdi
dinisavurdu.
Hatırlanacaktır,HalitNarin; grevle

rinyasaklandığı,sendikalarınkapıları
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nakilitvurulduğu12Eylülfaşistdar
besini“fiimdiyekadarişçilergüldü,biz
ağladık,şimdigülmesırasıbizde”söz
leriilekarşılamıştı.
Kamu TİS’leri, değişik iş kollarını

dakapsayan tambir zincirleme reak
siyonadönüştü.Türkİşbürokrasinin
hükümetleimzaladığıtopluanlaşmaya
rağmen,buanlaşmayıdaaşantarzda
birmücadeledoğuranzincirlemereak
siyonundiğerönemlihalkalarıise,Pet
rolİş,TezKoopİşveHarbİşsendika
larınınimzaladığıTİS’leroldu.

Son 30 yı lın en bü yük gre vi 
Zincirleme reaksiyonun zirve nok

tası ise,Telekomgrevi oldu.Havadan
karaya,oradandafiberoptikkablolara
taşınanhakalıcımücadeledalgası,Te
lekom’da44günlükbirgrevle taçlan
dı.Telekomişçileri,gericibirsendikal
önderlikaltındaolsalarda,hiçbirciddi
mücadeledeneyiminesahipolmasalar
da,grevebaşlarkenülkeyisaran ırkçı
şovenakıltutulmasınınetkisindeolsa
larda,uzuncabiraradansonraTürki
yeişçisınıfınınilkuzunsürelisektörel
grevineimzaattı.
Telekom işçisi,44günlükgrevma

ratonunu, kapsamdışı çalıştırılan ta
şeron işçiler aracılığıyla uygulamaya
sokulangrevkırıcılığına,valilervepolis
aracılığıyla devreye sokulan baskılara
ve tutuklama terörüne, burjuvamed
yanın işçileri “vatan haini” ilan edip
halklakarşıkarşıyagetirmeçabalarına
rağmen;kararlılığı,direngenliğivesınıf
dayanışmasınıngücüilekazandı.Grev
sessizliğinibozan,yaygınvesüreklibir
mücadeleninmimarıolanTelekom iş
çileri, tüm taleplerini söküp alama
salar da, 1milyon 100 bin günlük iş
günükaybı ile son30yılın enbüyük
grevindenbaşarıylaçıktı.
UluslararasıtekelOger’inbinbirhi

leyle üretimi sürdürme girişimlerine

vedevletdestekligrevkırıcılığına,işçi
lerkablolarıkeserekyanıtverdiler.Sı
nıfmücadelesibakımındansonderece
meşrubirsilahabaşvurdular.Bumü
cadelebiçimi,burjuvamedyanınvepo
lisin saldırılarını üzerine çekti. Ancak
grevinkazanılmasındatemelbirroloy
nadığıinkaredilemez.Sermayeningrev
kırıcılığızorunakarşı işçilerde,kablo
altyapısınayönelikmeşrusınıfşiddeti
niuygulamıştır.
Telekom işçileri, burjuva hükümet

lerin,‘milligüvenlik’bahanesiilegrev
lerisıksıkyasakladığıbirülkede,işçi
sınıfınaörnekoldu.Zirahatırlanacak
tır,ensonfiişecamişçilerin2004gre
vi,10’lugünlereulaşmadanhükümet
tarafından yasaklanmış, boğulmuştu.
OgündensonraTürkiyeişçisınıfı–gü
vencesizişçilerinsendikalaşmamüca
delelerinidıştatutarsak–bırakıngreve
çıkmayı,grevinadınıbileağzınaalma
mıştı.
Telekom grevi, ayrıca emek ile ser

maye arasındaki kırmızı çizgileri de
ortaya çıkardı, safaştırdı. Sermaye
ninveBaşbakanErdoğan’ınağzından
düşürmediği ‘aynı gemideyiz’ yalanını
tuzla buz etti. Grev, Telekom işçileri
negrevokuluaracılığıyladostlarınıve
düşmanlarını gösterdi.GayrettepeTe
lekom İşyeriBaştemsilcisiYenerÜnal
bunuAtılımgazetesineşusözlerleifade
etti: “Telekom işçisigrevboyuncaçok
şey öğrendi. Sermayenin fütursuzca
saldırısınıgördü.Dahaönce‘Nekadar
çoküretirsekokadarçokkazanırız’di
yen işçiler,artıkbununböyleolmadı
ğının farkında. Patronun yaptıklarını,
oyverdiğipartilerin,medyanın,devle
tinnasılengelçıkardığınıgördü.Grev
ciarkadaşlarımızıgözlemliyoruz,hiçbir
şey16Ekim’denöncekigibideğilartık.
Sermayenin saldırıları şiddetlendik
çebizdegüçlendik.Sıradanbirarka
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daşımızın nasıl grev alanına çıktığını
gördük.İnsanlarıngrevboyuncanasıl
canıyla, tırnağıyla direndiğini gördük,
nasıl taraf olduğunugördük.Çokka
labalıkolmakbirşeyifadeetmiyor,asıl
olanörgütlüolmak.”
Gayrettepe Telekom işçisi Haydar

Yıldıztekin ise, bu durumu yine Atı
lımgazetesineşusözlerleanlattı:“İşçi,
kendisi ile yüzleşti, işçi olduğunu öğ
rendi. Düşmanlarını tanıdı. Hakkını
aramanın yollarını, birlikte paylaşımı
öğrendi.Sınıfsalaçıdan;sınıfdostlarını
tanıdı.Grevinunutulduğubirdönem
de,Türkiye’ninhertarafındaböylebir
uzundönemsürengrevöncelikleçok
büyükbirdeneyimdir.Hepimizgrevleri
romanlardan,gazetelerdenokuyorduk.
Fakatyaşadık.Yaşamakbilebüyükbir
kazanım.Sınıf adınabüyükbirdene
yim.Bugrev,bundansonrakiTİS’lerin
önünüaçtı.”
Irkçı şoven akıl tutulması koşul

larında başlayan grev, sendika genel
merkezinin şovenyönetimine rağmen,
sokaklardafaşistipoteğinsürdüğüko
şullaraltındabilehızlapolitikleşti.İşçi
ler,grevokulunuterketmedikçe,ırkçı
şovensisbombalarınarağmenyönünü
kaybetmedi.Faşistşovencepheninbir
yedeği haline gelmedi. Sonuç yalındı:
Türkiyeişçisınıfı,şovenizminnekadar
etkisialtındaolursaolsun,hakmüca
delesinesıkıcatutunduğundasisbom
balarıiçindeyönünübulabiliyor.
Sonuçta Telekom işçileri, sınıf da

yanışmasınındagücüyle,havayoluiş
çilerinden aldıkları grev bayrağını 44
günboyuncayükseklerdedalgalandır
dı,işçisınıfınınenetkinsilahlarından
birinin,grevolduğunudostadüşmana
gösterdi.Muhtarlardanemekçimemur
lara, üniversite gençliğinden diğer iş
kollarındaörgütlüişçilere,ilericilerden
devrimcilereherkesibirleştirengrevde,

kazanansadece26binTelekomişçisi
olmadı,tümTürkiyeişçisınıfıkazandı.

Ka dın gre vi 
2007’nin bir diğer önemli mücade

lesivekazanımı,Novamedkadıngrevi
oldu.NitekimNovamedliişçikadınlar,
sendikal örgütlülüklerinin tanınması,
iş güvencelerinin garantiye alınması,
“insanca” çalışma koşullarının oluş
turulması ve daha yüksek bir ücret
leçalışma talepleriylebiryılıaşkındır
sürdürdüklerigrevi,2007’insongün
lerindekazanımlasonuçlandırdı.
Novamedlikadınlar,AntalyaSerbest

Sanayi Bölgesi’nden, kölece çalışma
koşullarının hakim olduğu kan emici
sermayenin tüm serbest bölge cehen
nemlerinedirençgüllerigönderdi.Ka
pitalist sınıf sömürüsüyle, erkek ege
menliğinin iç içe geçtiği bu işyerinde
kadınişçiler,herikisinekarşımücade
leyürüttüler.
Novamedlikadınişçiler;kadınhare

ketineenerjileriniaşıladı,kadınörgüt
lerineunuttukları işçikadınlarıhatır
lattılar.Busayedebirçok ildedağılan
kadın platformları yeniden toplandı,
sendikaların kadın komisyonları ye
niden işlerlik kazandı. Grevin başka
birkazanımıise,sonyıllardagrevlerin
uzadıkça sönümlenmesi şeklindki ez
beribozmasıidi.Grev,kadınkararlılı
ğınıngöstergesi;.emekçikadınlarınbir
işeelattımı,bunukolaykolaybırak
mayacağınınbirsağlamasıidi.
Grevin çok önemli başka bir yönü

ise, işçi kadınları özgürleştirmesi, ev
vefabrikaduvarlarınınsınırlarınıpar
çalaması idi. Zira örgütlenmeninbaş
langıcındaçekingen,alçakseslekonu
şankadınlarınkendilerinegüveniarttı.
Grevinbaşlangıcında,kadınlarınçoğu
babasındanvekocasından izinalarak
sokağa çıkarken, grev boyunca gece
yarıları nöbet tuttu, basına dertlerini
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anlattı, radyolara, televizyonlara çıktı,
panellere, söyleşilere katıldı. Bu grev;
sadeceonlarıdeğileşlerini,babalarını,
ailelerinidedeğiştirdi.İşçikadınlarıör
gütlemekiçin,eşleriveailelerinideör
gütlemek zorunda olunduğuna işaret
etti.

İş ci na yet le ri ne “Ar tık Ye ter”
2008,DavutpaşaveTuzla’dasimge

leşenişcinayetlerinekarşımücadeley
le açıldı. Davutpaşa’da kaçak bir ha
vaifişekimalathanesininpatlamasıyla
23işçininöldüğübirkatliamyaşandı.
Tuzla’daişcinayetleri“sericinayet”ha
linialdı.7ayiçinde20işçininöldüğü
korkunçbirbilançoortayaçıktı.
Davutpaşa veTuzla,Türkiye’deka

pitalistsömürününsadeceemeğideğil,
bizzat işçilerin yaşam hakkını da sö
mürecek dereceye vardığını, sermaye
birikimininaynızamandaişçilerincan
larınıyutacakbirçarkhalinegeldiğini
açıkça ortaya koydu. Taşeronlaşmaya
dayalı, kayıtdışı, güvencesiz çalışma
nınişçileriöldürdüğügenişkesimlerce
görüldü.
Öfke muazzamdı. Davutpaşa’da

TekstilSenbaştagelmeküzerebirdizi
sendikanınhızlı refeksi ve tavır alışı;
Tuzla’da Limterİş’in öncülüğünde bir
işçi mücadelesinin örgütlenmesi, tüm
işçisınıfınacesaretveumutverdi.Tuz
latersanelerinin“ölümhavzası”haline
geldiğiniartıkburjuvabasındahisay
falarına taşımak zorunda kaldı. Lim
terİş,bumücadeleyi tersaneçapında
fiiligrevedoğruevriltti.Herikihavzada
işçilerinsendikalaşması,örgütlenmesi
içinyeniolanaklarbelirdi.
2007,iriliufaklıbaşkagrevvedire

nişleredetanıklıketti.Yılboyuncaam
barlardavehastanelerdedehareketli
lik vardı. Taşeron sağlık işçileri Dev
Sağlıkİş,ambarişçileriiseTÜMTİS’te
örgütlenme ataklarında bulundu. Ta

rımişçilerinin,Çukurova’daimzaladığı
TİS’lerideunutmamakgerekiyortabii.
Yıl boyunca Birleşik Metal İş Sendi
kası’nın önderliğindemetal işçilerinin
sendikalaşmamücadelelerisürdü.
2007,emekçimemurhareketibakı

mındandabazıyenilikleresahneoldu.
KESK’i elinde tutan reformist liderlik
bile,havayoluişçileriningrevkararlı
lığındanvetoplugörüşmelerininartık
birortaoyunuolduğununayanbeyan
ortaya çıkmasından hareketle, kendi
sindetoplugörüşmeoyununakatılma
macesaretibuldu.Enazbununkadar
önemlibaşkabirşeyde,KESKiçinde,
KESK’i KESK yapan fiili meşru mü
cadeleden daha fazla dem vurulmaya
başlanmasıidi.
Bitirmedenişçilerin,emekçilerinser

mayeninsaldırganlığınakarşı2007’de
yaşamalanlarınıdasavunmakzorun
da kaldığını vurgulayalım. Baz istas
yonlarınakarşısağlıkhaklarını,kent
sel bölüşüm projesine karşı barınma
hakkınıvb.

Bul do zer Pla nı dev re de 
ABD ve AB emperyalistleri ile Türk

sermayeoligarşisinintamdesteğiniar
kalayarak 22 Temmuz seçimlerinde
yüksekoyoranıeldeedenAKP,2007’in
sonu,2008’inbaşındaişçisınıfıveezi
lenlerekarşıbüyükbirsaldırıbaşlattı.
Dolayısıylaişçisınıfıveezilenlerdar

becilerdenkaçarken,işbirlikçisermaye
düzenininneoliberalvahşetinetutuldu.
PatronlarkulübüTÜSİAD’ın,“Buldozer
tipi bir operasyon ile yatırımların ve
üretiminönündeki idarive tekniken
geller temizlenmeli” talimatını, fahiş
zamlarvevergisoygunları izledi.Ama
asgari ücrete sadece 19 YTL’lik artış
yapıldı.Dahaönemlisi, bölgesel asga
riücretiçinilkresmiadımatıldı.Dev
let Planlama Teşkilatı, 2008 yılından
sonra “Farklılaştırılmış asgari ücret”
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uygulamasına geçilebileceğini bildirdi.
Ayrıcaparankadarsağlıkvemezarda
emeklilik dayatması Sosyal Sigorta
lar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS)
yasatasarısıaracılığıylayenidenMec
lise getirildi. Tekel’de özelleştirme sü
recinehızverildi.‘İstihdamPaketi’adı
altında kıdem tazminatlarına göz di
kildi. 60. Hükümet Eylem Programı
da, TÜSİAD’ın “Buldozer operasyonu”
talimatına uygun biçimde hazırlandı.
Böylecebirkezdahagörüldüki;Tür
kiye işbirlikçi burjuvazi ve hükümeti,
AvrupaBirliği’neüyelikadıaltındaAv
rupa sermayesi ile daha üst düzeyde
entegrasyon gerçekleştirmek isterken;
Türkiye’yideAvrupa’nınÇin’iyapmak
istiyor.Nedenmi?ÇünküÇin’deasga
riücret650Yuan.Bu65Avro’yayani
100TL’denbirazfazlasınatekabüledi
yor.Saatücretiyse40yada50kuruş.
Çin’de tam bir vahşi sömürü düzeni
sürüyor.Çin,işkazalarında“dünyabi
rincisi”.Yılda120binişçiişcinayetle
rindeölürken,728binişçiyaralanıyor.
Bu kapsamda işçileri bekleyen iki

mücadele gündemi olarak Tekel’in
özelleştirilmesiveGenelSağlıkSigorta
sıyasasıylasağlıkveemeklilikhakkı
nıngaspedilmesinivurgulamalıyız.

Ez, umut kır, tas fi ye et 
İşçiveemekçilerinüzerindenbuldo

zergibigeçmeyiamaçedinensaldırıya
ideolojiksavaşdaeşlikediyor.AKPsos
yalyıkımpolitikalarıylaişçiveemekçi
lerisistematikolarakyoksullaştırırken,
“hayırseverlik” operasyonlarıyla onları
kendinetabikılmaya,düşkünleştirme
yeçalışıyor.Bununiçinözelliklesahip
olduğu belediyelerde birimler oluştu
rarak“muhtaçlara”düzenliveörgütlü
rüşvetler,suspaylarıdağıtıyor. İslami
sermayeyiveDenizFenerigibisivil(ce)
toplumörgütlerinidebununiçinsefer
berediyor.

Sosyal devlet uygulamalarının son
kalıntıları da tasfiye edilirken; AKP,
devleti bir sadaka devletine dönüştü
rüyor.İşçisınıfıveyoksulhalkkitlele
riniisedilencileştirmekistiyor.
Umut kırmak ve sadaka toplumu

yaratmak için ayrıca “Sınıf ayrımları
nınkalmadığını”vaazediyor.Cumhur
başkanı AbdullahGül’ün TürkİşGe
nelKurulu’ndayaptığıkonuşmanasıl
unutulabilir? Hatırlanacaktır; serma
yeninGül’ü,Türkİşüyesi işçilereön
ce,“Dahaiyiücretalmakiçinmücade
leedin”diyeseslendi,gönüllerinialdı.
Ardından,babasınında45yılönceHa
berİştemsilcisiolduğunuhatırlatarak
baklayı ağzından çıkarttı: “Artık sınıf
ayrımlarınınolmadığını,demokrasinin
nekadarsağlamlaştığınıbilmeniziisti
yorum.”
Yani bir yanda: Fabrika önlerinde

işbulmakuyruğu,devletmemurluğu
na kapağı atmak için sınav kuyruğu,
üçkuruşlukemeklimaaşı içinbanka
kuyruğu,hastanekoridorlarındateda
violmak içinsırakuyruğu,üniversite
eğitimihakkıiçinsınavkuyruğu,ucuz
ekmekkapmakiçinhalkekmekkuyru
ğu...Diğeryandaise:“Biz;sınıfsız,im
tiyazsız,kaynaşmışbirmilletinfertleri
yiz”,“Köylümilletinefendisidir”,“Adım
adım, muasır medeniyetler seviyesine
yükseliyoruz”, “Türkiye’nin dört tara
fı düşmanlarla çevrilmiştir”, “Türk’ün
Türk’ten başka dostu yoktur”, “Ordu
milletin baş tacıdır”, “Darbe yapmak
anayasal haktır, görevdir”, “Amerika
PKK’yı kullanıyor”, “IMF’yle anlaşmak
zorunludur”,“AB’yledemokrasimizge
lişecek,refahakavuşacağız”,“Hepimiz
aynıgemideyiz”kuyrukluyalanları...
Evetüçsacayaklıbirsaldırıbu:Ez

me,umutkırma,tasfiyeetme…
Saldırınınüçüncü boyutu şu: AKP,

ezmeveumutkırmasaldırısıylaeşza
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manlısendikalarıvemeslekörgütlerini
dekuşatmaaltınaalıyor,yönetimlerini
elegeçirerekburalarıcemaatleştirmeye
çalışıyor.Bununsonörneği,CHPbü
rokrasininaltedilipAKPbürokrasinin
başageçirildiğiTürkİşkongresi.Türk
İş’in,hükümetinbirdediğiniikietme
yen Hakİş çizgisine yaklaştırılması.
AKPşimdidegözünüTMMOB’adikti.
2008’deburadayolalmayaçalışacak.

Kriz yak la şı yor, 
iş çi ha re ke ti can la nı yor
Ama işler hükümetin ve burjuvazi

nincephesinde iyi gitmiyor.Kürthal
kının 2007’de tüm saldırılara rağmen
ezilemeyenbaşkaldırısı,2008’inhenüz
başındaBotan yürüyüşü ve ardından
gelen 15 fiubat eylemleriyle yeni bir
kitledinamizmiortayakoydu.Dağlara
yürüyenbinlerceKürt ezileni, sömür
geciliğinimhasaldırılarınakarşımeşru
vemilitançizgideyanıtverdi.
Ermeni aydın Hrant Dink’e yönelik

saldırınınbirinciyıldönümündedeon
binlersokaklaraçıktı.Adalettalebinin
derinbiryatakoluşturduğunu,buya
taktaakannehrinbüyüklüğündenbir
kezdahagördük.
2008’in ilk günlerinde ABD ma

li piyasalarında patlak veren ve yayı
lan uluslararası mali kriz, Türkiye’ye
şiddetli bir borsa sarsıntısı biçiminde
yansıdı. Erdoğan’ın “Türk ekonomisi
etkilenmez”şeklindekitümboşböbür
lenmelerine karşın, 2008 yılındamali
veekonomikkrizTürkekonomisi için
gerçek ve yakın bir tehlikedir. AKP,
mali kriz tehdidini savuşturmak için,

imzalayacağı yeni standby anlaşması
ileIMF’ningönlünühoştutmaya,böy
lece kredi musluklarını açık tutmaya
çalışsa da nafile. Dünyada borsaları
‘sıcak para’ sarhoşu, sallandıkça sal
lanıyor. Kredi muslukları kurudukça
kuruyor.Buyüzdendünyamalikrizle
sarsılırken, emperyalist küreselleşme
nin dev kumarhanesinde Türkiye gibi
sıcakparasarhoşuküçükoyuncuların
hiçşansıyok.Yüksekfaiz,düşükkur
temelindekurulanmaliilişkilerağı,bu
uluslararasıdepremikaldıramaz.Ucuz
ithalatadayalıbüyümeveyolaçtığıdev
cariaçıkoülkelerinişçiveemekçilerin
üzerineyıkılacak.
İşçihareketindekimücadeleciener

jinin, mali krizin sonuçları temelinde
ortaya çıkacak sosyal yıkım saldırıla
rınakarşımücadele içindebileneceği,
bilenmekteolduğugörülüyor.Krizyak
laşırken, işçi hareketinin canlanması,
kazanımlarınabasarakilerlemesidiya
lektikbirbağıntıyıortayakoyuyor.İşçi
hareketindeki bu canlanma, bağrında
biryükselişintohumlarınıdataşıyor.
İşçi sınıfı ve ezilen halk kitlelerinin

mücadeleleri, bir genel grev genel di
renişin öznel koşullarını olgunlaştı
rıyor. Sermayenin yıkım saldırılarına
karşı ivmelenen işçi hareketi, Batı’da
merkezinde“adalet”talebinindurduğu
antifaşist kitle hareketi, Kürdistan’da
sömürgeciliğe karşı gelişen Kürt halk
hareketigenelgrevgeneldirenişinpo
tansiyel güçlerini biriktiriyor. Birleşik
halk direnişinin olanak ve imkanları
artıyor.
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Geçtiğimiz Ağustos ayında (2007)
ABDkonutpiyasasındayaşanandur
gunluk, dünyanın dört bir yanında
borsaların tepetaklak olmasınaneden
olmuştu. Bu panik hali, yılbaşından
bu yana yeniden başladı. ABD Mort
gage piyasasındaki sarsıntıdan baş
layarak bir uluslararası borsa krizine
doğrugidenbugelişmeleremperyalist
dünyanınpatronlarınımüthişbirkor
kudalgasınınsarmasınanedenoldu.
BirfonyöneticisininAğustos’tasarf

ettiği şu sözler durumun vahametini
oldukça çarpıcı biçimde tarif ediyor
du: “Kan sokaklara sıçradı, insanlar
panikhalinde,korkmakiçinyeterince
nedenvar.Okadarçokkötühaberge
liyorki;düşüşünneredesonaereceği
nigörmekneredeyse imkansız.”(1)Bir
başkası “Piyasalarda yaşanan panik
havası kanser gibi yayılıyor” diyordu.
Vebaşkabiride“fiuankasırganıntam
ortasındayız”(2)biçimindetarifediyor
dudurumu.Kan,Kanser,Kasırga!Ser

mayenedenbudenliürküntüyekapıl
mıştı?Veaynısürecinuzantısıolarak
2008OcakayındaABD’ninresesyona
girme ihtimali dahi bir anda dünya
borsalarınıtepetaklaketti?
Krizingörünenvegörünmeyenyüzü
ABD’de konut satışları 2007’nin

ikinci çeyreğinde,geçenyılınaynıdö
nemine oranla yüzde 10.8 geriledi.
Bunun son 16 yılın en sert düşüşü
olduğubelirtiliyordu.Talebingerileme
siylebirliktekonutfiyatlarıdadüştü.
Mortgagekredisialanlarödemegüçlü
ğüiçindeydi.Busebeplekredigeridö
nüşüaksamayabaşlayınca,bukrediyi
açanbankalarzordurumadüştü.Ko
nutimalatısektöründedurgunlukbaş
gösterdi,derkenpanikbaşladı.
Peki nasıl oldu da ABD’deki konut

satışlarında yaşanan gerileme dünya
borsalarının alt üst olmasına neden
olabildi?
Sermayefazlası

Sermayeninçürümehalleri
-Ferat Deniz-

Resesyondan depresyona kriz nereye doğru?
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Dünyadamuazzambir“sermayefaz
lası”bulunuyor.Sermayeninbirkısmı
üretimegeridönüyor.Nevarkiüreti
mindüzeyibirikmişsermayeyiemme
yeyetmiyor,tıpkıbirikmişemekgücü
nüemmeyeyetmemesigibi.Biryanda
kendini yaratan kârlılık koşullarında
yatıracakyerarayanamayeterincebu
lamayansermaye,diğeryandanemek
gücündenbaşkasatacakbirşeyikal
mayan ama bu emek gücünü harca
yacakişbulamayanişsizler.Hemser
maye hem de emekgücü durmadan
birbirlerinidahaçokbiriktiriyorlar.Fa
katbu,herikitarafiçinde“aşırıbiri
kim” halini alıyor. Bir bakımaher iki
taraf da “aşırı birikim”düzeyinebağlı
olarak işlevsizleşiyor ya da “işsizleşi
yorlar.”Muazzammiktardasermayeve
muazzammiktardaişsizvaramabulu
şamıyorlar.Oysakapitalistüretimsöz
konusuolduğundaher ikiside, emek
ve sermaye, varlıklarını sürdürmek
içinbirbirlerinekopmazhalatlarlabağ
lıdırlar,biriolmadandiğeriolamaz.
Bunakarşın,sermaye ileemekbir

birinineölçüdebiriktirirlerseoölçüde
birbirindenkoparlar.Buölçüöylebir
noktayaulaşırki;sermayeileemekbir
birilerinifiilengereksizleştirirler.Marx
bunu,“Sermayeninenyüksekgelişme
evresi” olarak tanımlar ve şöyle der:
“Sermayenin gelişmesi ne kadar ileri
ise, onun üretimin engeli –ve dolayı
sıylatüketimindeengeli–olarakorta
yaçıktığıapaçıktır.”(3)Çünküsermaye
nekadargelişmişse,okadaryoğunlaş
mış,belliellerdeoölçüdebirikmiştir.O
neölçüdebirikmişseoölçüdeaçgözlü
olur,onudoyurmakokadargüçleşir.
Varlığını koruması için kendisini her
defasındadaha fazlaüretmesi gerekir
vebuancakemeğinsömürüsünüdaha
çokyoğunlaştırmasıylamümkünolur.
Ama öyle bir an gelir ki; emeği daha

fazla sömürmek olanaksızlaşır. Üreti
lenyenisermayeyatırımadönemezve
elde bir fazlalık haline gelir. Sermaye
ne kadar gelişmişse bu fazlalık o ka
darbüyükmiktarlardaoluşur.Böyle
liklesermayekendivaroluştemellerini
kendielleriyledinamitler.
Sermaye ne kadar birikirse onun

“aşırıbirikimi”okadarbüyür,dolayı
sıyla, üretimin o ölçüde engeli haline
gelir, üretime ne ölçüde engel olursa
kendiyıkımınınkoşullarınıoölçüdeol
gunlaştırır.
Tam da burada haklı olarak dene

cektir ki; bir yanda sermaye fazlalığı,
bir yanda nispi aşırı nüfus, sermaye
ye dayalı üretim tarzının egemen ha
legelmesindenbuyana,onunyapısal
bir gerçeğidir. Kesinlikle doğru; ama
bugünsermayefazlalığıbambaşkabir
haldedir.
Bugünküsermayefazlalığı,kârora

nındakidüşmeninkârkitlesi ile telafi
edilemeyeceği bir düzeye ulaşmasın
dankaynaklanır.
Kapitalist üretim tarzının amacı

mevcut sermayenindeğerini korumak
vekendisinigenişletmesininenüstsı
nırınaulaştırmaktır.Buancakemeğin
sömürü derecesini yükseltmekle ola
naklı olur. Fakat sömürü yoğunluğu
nuyükseltmeyeyarayanaynınedenler
aynısermayeileeskisikadarsömürül
mesiniolanaksızkılar.Emeğinsömü
rü derecesi iki yoldan yükseltilebilir.
Birincisi işgününün uzatılması (mut
lakartıdeğer), ikincisiemeğinyoğun
laştırılması(nispiartıdeğer).“Birişçiyi
dahaçokmakineyiçalıştırmakzorun
dabırakmak,emeğinyoğunlaştırılması
anlamınagelir.Budadeğişensermaye
yegöredeğişmeyensermayedebirartış
vedolayısıylakâroranındabirdüşme
anlamınagelir.”(4)
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Kâr oranındaki düşme ile birlikte,
emeğin üretken biçimde kullanılma
sı içinbireyselkapitalistegerekliolan
sermayede bir yükselme olur. Çünkü
kâr oranındaki düşme sermaye kitle
sinin büyütülmesiyle telafi edilir. Bu,
sermayenin yoğunlaşmasına yol açar.
Artan yoğunlaşma kâr oranında yeni
birdüşüşenedenolur.Böylelikleelle
rindekisermayenispetenküçükolan
lar,kâroranındakidüşmeyidahabü
yük bir sermayeyi harekete geçirerek
telafi edecek güçten yoksun düşerler.
İşte sermaye fazlalığını ortaya çıka
ran nedenlerden biri budur. “Küçük,
dağınık sermayekitleleri,böylece zor
la, spekülasyon,kredi sahtekarlıkları,
sermaye dolandırıcılığı ve bunalımlar
la dolumaceralı bir yola itilmiş olur
lar.”(5)
Kendibaşınaişgöremeyensermaye

leri,büyük işletmelerinyöneticilerinin
emrinekrediverensermayede,serma
yefazlalığıkapsamındayeralır.
Sermaye fazlalığı sermayenin aşırı

üretimidir.Öylebirangelirki,serma
yeninbuaşırıüretimibelirlibirüretim
alanını etkilemekle kalmayıp, bütün
üretimalanlarınıkapsarhalegelir.Bu
nasermayeninmutlakaşırıüretimide
nir.Bunasıloluşur?
Daha önce de belirtildiği gibi “Ka

pitalist üretiminin amacı, sermayenin
kendisini genişletmesi, yani artıeme
ğinelegeçirilmesi,artıdeğer,kârüre
timidir.”(6)Bu,sömürününderecesini
yükseltmekle olanaklı hale gelir. Ama
mutlakartıemekzamanıvenispiartı
emek zamanı, öyle bir an gelir ki da
ha fazla artırılamaz. Bu durumda ek
sermayeilebirlikteartmışolanserma
yeyenidenüretimedöndüğündeeski
sindendahafazlakârüretemezyada
bundan daha az kâr üretebilir. Çün
küneişgünüuzatılarakyadaücretler

düşürülerekmutlakartıdeğeri;nede
emeğinüretkenliğinibüyütmekyoluy
la(biliminteknolojiyeuygulanışı)nispi
artı değer oranını artırarak, sömürü
nün derecesini yükseltmekmümkün
dür.
Daha da ötesi emeğin üretkenliği

artırılmadığında ek sermaye yatırıma
döndüğünde işçi talebini artıracağın
dan ücretlerde de yükselmeye neden
olur. Emeğin üretkenliğini artırmak
üretilen nesnelerin daha öncekiler
dendahaazcanlıemekiçermesinene
den olur. Bu gerekli emeğin düşmesi
ve kapitaliste kalan artının büyümesi
demektir.Amaaynızamandaaynıpa
zarametaüretenküçüksermayelika
pitalistler emeğin üretkenliğini artıra
madıkları için, onların ürünleri daha
yüksekmiktarda canlı emek içerir ve
kaçınılmaz olarak daha pahalıdır. Bu
durumda insanların aynı ürünün da
haucuzolanını tercih edecekleri açık
veküçükkapitalistlerinyadabireysel
üreticilerinifasedipişçileşeceğidebu
kadaraçıktır.Onlarsadeceişçileşmek
le kalmıyor, böylelikle sanayimalları
nıntüketicisihalinedegeliyorlar.Oysa
emeğin üretkenliğinin artışı gerçek
leşmediğinde bunların hiçbiri olmaz.
Kapitalistinsermayesiartıdeğerlebü
yümüştü. fiimdi bu daha büyük ser
mayeyiyatırdığındaemeğinüretkenliği
artmışsa sermayedeki büyümemikta
rınabağlıolarakekişçitalepeder.Bu
durumdabireyselüreticininişliğinibı
rakıpişçiliğiseçmesiiçinişçiliktenda
hayüksekbirgelireldeetmesigerekir,
budaücretlerinyükselmesineyolaçar.
Amabukezkapitalistinsermayesies
kisikadarbilekâretmez.
“Herikihaldedegenelkâroranında

şiddetliveanibirdüşmeolabilir,ama
bukezdüşme,sermayeninbileşiminde
üreticigüçlerdekigelişmeninnedenol
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duğubirdeğişikliktendeğil,dahaçok,
(ücretlerarttığı için)değişensermaye
nin para biçimindeki bir yükselme ve
buna karşılık da artı emeğin gerekli
emeğeoranındabirdüşmeolmasıne
deniylemeydanagelenbirdeğişikliğin
sonucuolabilir.”(7)
Fakatbudurumhepböylesürmez.

Bir kısım sermayenin çekilmesi hatta
yokolmasıiledüğümçözülür.Bunun
adıkrizdir.
Böylelikle, “Sermayenin değerinin

yalnızcagelecektekiartıdeğerden,pay
talebibiçimindekikısmı,yaniaslında,
çeşitli şekillerdekiüretimdenbonobi
çimindekârtalebi,hesaplandıklarıge
lirlerdekidüşmenedeniylehemende
ğer kaybına uğrar. Altın ve gümüşün
birkısmıatılkalır,yanisermayeolarak
işlev yapmazlar. Piyasadakimetaların
bir kısmı, dolaşım ve yenidenüretim
süreçlerini, ancak, fiyatlarında büyük
düşmeolmasıyoluyla,dolayısıyla,tem
sil ettikleri sermayede değer kaybıyla
tamamlayabilirler.Sabit sermaye öğe
leri,geneaynışekilde…değerkaybına
uğrarlar. Belirli ve önceden saptanan
fiyatilişkileri,yenidenüretimsürecini
yönettiğiiçin,busüreç,fiyatlardakige
nel düşmeyle kesintiye uğrar ve karı
şıklıkiçerisinedüşer.Bukarışıklıkve
durgunluk paranın … önceden belir
lenenfiyat ilişkilerinedayananödeme
aracıişlevinifelceuğratır.Belirlitarih
lerde vadeleri dolan ödemeler zinciri,
yüzlerce yerinden kopar. Karışıklık,
sermaye ile birlikte gelişen kredi sis
temindekiçökmeyledahadabüyürve
şiddetli,ağırbunalımlara,anivezoraki
değerkayıplarına,yenidenüretimsü
recindekifiilidurgunluklaravekesin
tilere ve böylece de yeniden üretimde
gerçekbirdüşmeyeyolaçarlar.”(8)
Bu aynı koşullar, işçi sınıfının bir

kısmının işsiz kalmasına yol açarken

çalışmaya devam edenleri, ücretleri
nin düşürülmesine boyun eğmeye ra
zıeder.Sonuçtasermayefazlalığıkarşı
kutuptayapayişçifazlalığıyaratır.En
sonu, değişmeyen sermaye öğelerinin
değerkaybıbiryandaücretlerinaltsı
nıraçekilmesi,diğeryandaüretimdeki
durgunluğuaşmanınkoşullarıyeniden
doğarvedevreyenidenbaşlamış,“Aynı
kısırdöngügenişlemişüretimkoşulları
altında,genişlemişbirpiyasaveartmış
üretici güçlerle bir kez daha çizilmiş
olur.”(9)

Kro nik ser ma ye faz la sı 
Buraya kadar gördük ki “Sermaye

fazlası”veonunzorunlubirkoşuluola
rakemekgücüfazlası;
a) Büyüklüğü kâr oranındaki düş

meyikârkitlesiiletelafiedecekdüzey
deolmayansermayenin,kendibaşına
üretkenniteliğiniyitirerekfazlalıkhali
negelmesivebuyüzdenbüyükserma
yeninçekimalanınagirmesi,
b) Emeğin sömürüsünü artırmanın

bir sınıra gelip dayanmasıyla ek ser
mayenin–artıdeğerinbirbölümünün–,
yenidenüretimsürecineyatırılmasıyla
eskisindendahayüksekbirkârkitlesi
yaratmayeteneğiniyitirmesindenkay
naklanır.Amagördükki,birincisinde,
sermaye fazlalığı oluşumuküçük ser
mayelerindahabüyük sermayeyeka
tılmasınayolaçarveikincisinde,aşırı
sermaye birikimi, sermayenin bir bö
lümünün kıyımıyla (kriz) sonuçlanır.
Yinedebumutlakanlamdageçicibir
durumdur, sermaye fazlalığı ortadan
kalkar(krizaşılır),takiaynıçelişkiler
onuyenidenoluşturanakadar.
Pekibugünküdurumnedir?
Gelişmesindeki inişler ve çıkışlarla

düzbirilerlemeeğrisiçizmesede,kapi
talistüretimingelişimseyrindebilimin
teknolojiye uygulanması ile emeğin
üretkenliği giderek daha fazla büyür.
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Hertürdenkullanımdeğeriüretimive
bireysel üretici, sermayenin kuman
dası altına çekilerek değişim değeri
ninkonusuhalinegetirilir.Biryandan
sermaye, diğer yandan işgücü kitlesi
büyür. Belirtildiği gibi aynı zamanda
sermayefazlalığıveişgücüfazlalığıda
kapitalistüretimtarzınınyapısalözel
liklerindendir.Her ikidurumdakiser
maye fazlalığı da sonuçta sermayenin
daha yüksek derecede yoğunlaşma
sına yol açar. Bu kapitalist tekellerin
boyvermesidemektir.Böylecesermaye
dahadayoğunlaşır.Malivesınaitekel
lerinbirleşmesi,metaihracınınyanısı
rasermayeihracınınönemkazanması,
kapitalizminemperyalistnitelikkazan
masıyla dünya ezen ve ezilen uluslar
olarakayrışır.
Kapitalizmin emperyalizm çağında

sermayeihracıvemetalarıneşitsizeş
değerdeğişimiyoluylasömürgeveyeni
sömürgelerden, kapitalist metropolle
rebüyükparalaraktarılır.Yüksek fa
iz soygunu,yeraltı veyerüstü zengin
liklerininyağmalanması,yokpahasına
kapatılan hammaddelere karşın kapi
talistmetropoldeüretilenmamulmal
larınyoksulülkelerefahişfiyatlasatıl
ması vb. sermayenin yoğunlaşmasına
yenibiritilimkazandırır.
Tekelleşme,malioligarşininegemen

liği, sermaye ihracının artan önemi,
emperyalist sömürgecilik kapitalizmin
asalakniteliğiniperçinler,onunçürü
mesüreciniderinleştirir.Bunakarşın,
“Çürümeeğiliminin,kapitalizminhızla
gelişmesini önleyeceğini sanmak yan
lış olur (…) Genel olarak kapitalizm,
eskiye göre çok daha büyük bir hızla
gelişmektedir.”(10)Çünküüretiminve
sermayenin yoğunlaşması kapitalist
gelişmeyi hızlandırır. Lenin’in emper
yalizmi “son aşama” olarak niteleme
sinin nedeni, emperyalizmle birlikte

kapitalistgelişmeninduracağıbeklen
tisinden kaynaklanmaz, tam aksine,
“Sermaye ihracı, ihracatçı ülkelerdeki
gelişmeyi bir parça durdurma eğilimi
taşısada,bununbütündünyadakika
pitalizmi derinlemesine ve genişleme
sinegeliştirmekpahasına”(11)olduğu
nuvebugelişmeninonunyıkılmasına
neden olacakkoşulları çokdahahızlı
olgunlaştıracağınıbelirtir.Nitekim20.
yy’ın ilk yarısında bu olgunlaşmanın
ifadesi; keskinleşen çelişkiler dünyayı
sarsanekonomikvepolitikbunalımlar,
devrimlervekarşıdevrimlerdekarşılık
bulmuştur.
İkinci Paylaşım Savaşı’ndan sonra

SSCB’denbaşkadevletlerindesosyalist
yolayönelmesiyle,dünyanınikikampa
bölünmesinin yarattığı durum ve işçi
sınıfınınörgütlümücadelesininbasın
cı ile hareket alanı daralan sermaye,
dünyayı yıkıma uğratan II. Paylaşım
Savaşınınharabeleriüzerindekendini
yeniden inşa ederek, görece istikrarlı
birgelişmeseyri izledi.1970’lerdeye
nidenşiddetlenensarsıntılar,1980’ler
de işçi sınıfının kazanımlarına karşı
artırılan saldırıların gerekçesi yapıldı.
1990’larda dünyanın yeniden tek pa
zar haline gelmesi sermayenin vahşi
doğasının zincirlerinden boşalmasının
koşullarınıalabildiğineçoğalttı.Budö
nemde uluslararası tekeller nezdinde
sermayenin yoğunlaşması, dünyanın
kapitalistlerce vahşice yağmalandığı
busüreçtegörülmedikdüzeyeulaştı.
İştetamdabunedenledirki;serma

yefazlalığıvekarşıkutuptaişçifazla
lığısermayeninyoğunlaşmasınayada
sermaye devir dönemine bağlı olarak,
zamanzamanyükselenamaardından
düşen bir görünüm sağlamak yerine
kronikbirhalaldı.Budemektirki;gi
derek artan miktarda bir sermaye ve
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işçi fazlalığı oluşmaktadır.Farklı olan
nedir?
a)Sermayefazlalığı,sadecekârora

nının düşmesini, kâr kitlesini artıra
cakdenlisermayebüyüklüğünesahip
olmayanküçükvedağınıksermayeler
düzeyindeortayaçıkmıyor,bununya
nısıra,enbüyüktekellerbudurumla
karşıkarşıyakalıyor.
b) Sermayenin mutlak aşırı üreti

minenedenolankoşullar tamtersine
olmasına karşın, yani ücretler yük
selmek bir yana düşürülüyor, işgünü
uzatılıyorolsada;emeğinüretkenliği
ni artırmak yoluyla sömürü daha da
yoğunlaştırılsa da; sermaye yeniden
üretimsürecindeeskisindendahafaz
lakârüretmeyeteneğiniyitirdiği için,
sermayeninbirbölümüfazlalıkolarak
kalmaktadır.
Tablo:
EmekGelirlerininMilliGelirİçindeki

payı
Kaynak:IMFWorldEconomicOutlo

ok,Nisan2007
Dün sermaye fazlalığı ve karşı ku

tupta emekçi fazlalığı kapitalist çevri
minengeli olacakdenlibüyüdüğünde
ekonomik kriz yıkıcı etkisiyle yeni bir
dengeyaratarak“fazlalıkları”engelol
mayacak düzeye indiriyordu. Bugün
isekapitalistgelişmesürerkenbiryan
dankronik işsizlik,diğeryandankro
nik sermaye fazlalığı oluşmaktadır.
Dün ücretlerin düşürülmesi, emeğin
verimliliğininartırılması,dahaçokbi
reysel üreticinin büyük sermayenin
boyunduruğu altına alınmasıyla “ser
maye fazlalığı” sorunu o dönem için
gideriliyordu. Bugün aynı koşullarda,
yaniücretlerdüşer,emeğinverimliliği
artar,küçüküreticinintasfiyesihızla
nırken, “sermaye fazlalığı” ve “işgücü
fazlalığı”daartmaktadır.Bu,sermaye
ninkendindenkaynaklı içselengelleri

aşma yeteneğini yitirdiği, gelişiminin
sınırlarınıaşmaktadahaçokzorlandığı
biraşamadaolduğunu,tamdaMarx’ın
dediğigibi,“Sermayeninenyüksekge
lişmeevresi”nedahaçokyakınlaştığını
gösterir.
Kapitalist üretim sermaye birikimi

nin ulaştığı düzey itibarıyla ilerleme
yeteneğiniçokdahafazlayitirmektedir.
Bubirikimöyledüzeydedirki,artıde
ğerüretimiiçinkoşullaröncekisürece
göredahaolumluolsada,mutlakaşırı
birikimkronikbirvakahalinialmıştır.
Sermayeyeniyatırımdannedenka

çıyor?
Sermayeninbirkısmıüretimiçinya

tırımayönelsedeönemlibirkısmıyine
de, “fazlalık” olarak elde kalmaya de
vam ediyor. Marx sermaye kitlesinin
büyümesi, bunalımlarla şiddetlenen
rekabet sonucu “fazlalık”ın değerinin
düşürülmesi ya da düpedüz sermaye
kıyımı ilebirliktedünyapazarınınge
lişmesinide,“fazlalık”ıtelafiedenun
surlardanbiriolaraksayar,elbetteye
niden tıkanıklığa kadar. Bugün meta
ve sermaye ihracı bakımından dünya
tek pazar görünümündedir. Sermaye
nindolaşımınınönündehemenhemen
hiçbirengelkalmamıştır.Amabuyine
de,sermaye fazlalığınıortadankaldır
mayayetmiyor.Biryandadelidanalar
gibiyatıracakyerarayansermaye;di
ğer yanda dağ gibi büyüyen işsiz, aç,
sefil halk yığınları. Elbette kapitalist
üretim gelişmeye, sermaye yoğunlaş
maya devam ediyor. Ama bu gelişme
üzerindeki yük –aşırı birikim– artıkça
hızıdüşmekte,birbakımakendiyığını
nınaltındagiderekdahanefessizkal
maktadır.Yanikendi yatırımlarınaek
sermayeyi(artıdeğeri)aktarmakda,sı
fırdanyatırımayönelmekdeçokcazip
gelmiyor.Çünkükâroranı“eskigüne”
göreazalmışamadahabüyüksermaye
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yatırsada,karkitlesibuazalmayıtelafi
edemiyor.Sermayebudüşüşünerede
telafiedecekseorayayöneliyor.

Sa tın al ma ve bir leş me ler
Emperyalistküreselleşmediğerşey

lerbir yana tekeller için, yeni yatırım
alanlarıyaratmaihtiyacınındaürünü
dür. “Dünya fabrikası”nınortayaçıkı
şı,birbaşkadeyişletekellerinherhan
gibiryerdeserbestçeüretimyapabilme
olanağı yakalaması ve dünya çapında
entegreolmuşbirüretiminortayaçık
ması –ucuz işgücü ve hammaddelere
yakınolma–ticarivemaliserbestleştir
me ile birlikte sermayenin gelişiminin
dışsalengelleribirerbirerortadankal
dırıldı.Sermaye,dünyanınheryanına
hiçbir sınırda durdurulmadan, hiçbir
kısıtlamaya tabi tutulmadan, vizesiz
ve pasaportsuz, elini kolunu sallaya
rakgidebilmeolanağıbuldu.Kışmev
simindeaçkalmışzurbe(kurtsürüsü)
gibi, dünyanın her yanında yiyip yu
tabileceğiherşeyesaldırdı.Dünyanın
heryerindekibankaları,sigortaşirket
lerini, otelleri, fabrikaları, yeraltı zen
ginliklerini mülkiyetine geçirdi, geçir
meyedevamediyor.Yinedebueldeki
sermayeyitüketmeyeyetmiyor.Çünkü
sömürünün derecesi öyle yoğunlaştı
rılmıştırki,yeniyatırımlarlaonudaha
da yoğunlaştırmak olanaklı olmuyor.
Çünkü sömürü öyle yoğun ve serma
yebelirliellerdeöyletoplaşmışki;yeni
meta üretimi yoluyla bütün sermaye
yiçevirebilmekolanaklıolmuyor.Meta
üretimiiçinheryenisermayeyatırımı,
kendi tüketicisini, tüketim tarzını ya

ratmak zorundadır. Oysa bugün de
vasa sermaye birikimininnedeni olan
vahşi sömürü potansiyel tüketici sa
yısını çoğaltsa da, alım gücü emeğin
üretkenlikdüzeyineoranlaartmakbir
yanatersyöndeyuvarlandığı için,po
tansiyeltüketiciningerçektüketiciha
linegelmesi,kısacasıtalepistenendü
zeyde oluşmuyor ya da yaratılamıyor.
Sermayebüyüdükçerekabetedenlerin
sayısıazalıramarekabetinşiddetibü
yür.Bunabağlı olaraküretimaraçla
rındakimoralyıpranmasüreciöylekı
salırki,yatırılansermayedahakendini
amorti etmeden, geliştirilen yeni üre
timaraçlarınedeniyle,kapitalistçeviri
mitamamlamasıdahigüçleşir.
Bugününkapitalist üretimi tamda

böylebirgörünümarzediyor.Serma
ye,birikimiölçüsündeemeğinüretken
liğini artırmak suretiyle yoğunlaşmak
yerine, hazır bulduğunu mülk edine
rek (yeni yatırım yerinemülkiyetin el
değiştirmesi)rakiplerinisafdışıetmek
tedir.Butekelcisermayeningünümüz
deki en temel yönelimlerindenbiridir.
Kuşkusuzbueğilimyenideğildir,fakat
bugünulaştığıdüzeyLenin’in“Serma
yenin çeşitli kollarının tek bir işletme
içindetoplaşması”(12)olaraktarifetti
ği “birleşme”nin çok ötesindedir. Ser
mayedarlar işe yarar ne bulurlarsa
onubünyelerinekatmaeğilimdedirler.
Birleşmeler ve satın almalar yoluyla
sermayenin üst boyutta merkezileş
mesi, sermayenin yeni yatırım yoluy
la değerlenmek yerine var olan, hazır
şirketleri yutması anlamına gelir. Bu
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bir yandan mülksüzleştirmeyi hızlan
dırmakta ama diğer yandan sermaye
yeniyatırımyoluyla iş talebinibüyüt
mediği, tamaksine,birleşenşirketler,
aynı işi daha az işçiyle yapma olana
ğıbulduklarıveböylecebinlerceişçiyi
iştenattıklarıiçin,sermayebuyoldan
dahaçokyatırılmasınakarşın işsizliği
nispetenazaltmakyerine, artırmakta
dır. Sermaye yatırımı büyüdükçe iş
sizlikdemutlakolarakbüyümektedir.
BM“DünyanınSosyalDurumu2007”
raporuna göre 1996’da yüzde 6 olan
dünyaişsizlikoranı2006yılındayüzde
6.3’e çıkmıştır.”(13) 195milyon insan
hiçbirgeçimaracınasahipolmadıkla
rıhaldegeçiciyadadevamlıbir işten
yoksundurlar. Sermayenin doğrudan
yatırım yapmasına karşı nasıl asalak
bir niteliğe büründüğü, az çok büyü
mesini sürdürdüğü en elverişli koşul
lardabilekendivaroluşkoşullarınıtü
kettiğiningöstergesidirbu.
Bu koşullarda “Herkese çalışma

hakkı”talebi,işçisınıfınıntemelbirta
lebiolarakortayaçıkmaktadır.Türki
ye’dede2001krizininaşılmasındanbu
yana,AKPHükümetialtındakapitalist
ekonomi büyümesine, kapitalistlerin
karları misliyle artmasına karşın, iş
çiyığınlarınıtemelgeçimaraçlarından
yoksunbırakanişsizlikazalmakyerine
artmaktadır.Bu,gerçeğiancakkısmen
yansıtan resmi işsizlik verilerindebile
itirafedilenbirgerçektir.Bualtıyıllık
ekonomikbüyümesürecinderesmiiş
sizlikoranı,yüzde10dolayındaseyret
miş,gerçekişsizlikiseyüzde20’lerdü
zeyindekalmıştır.
Maliasalaklık
Satınalmalarvebirleşmeleryoluyla

sermaye olağanüstü boyutlarda mer
kezileşsedebuyinede“aşırıbirikimi”
telafietmeyeyetmiyor.Budurumdagi
dereketkinliği artanspekülatif amaç

lı finansal varlık yatırımı öne geçiyor.
Değerlikâğıtlarayatırımartıdeğerüre
timinenedenolmaz,bunakarşınoluş
muşartıdeğerineldeğiştirmesineyol
açar. Bu birikmiş artı değerin nispe
tenküçükburjuvalardandahabüyük
burjuvalara,küçüksermayedenbüyük
sermayeye transfer edilmesi; bağım
sızvarlığı içindekendiniyenidenüre
timsürecindegenişletmeyeteneğinden
yoksun“fazlalık”halinegelmişserma
yenin daha büyük sermayeye eklene
rek işlev kazanması anlamına gelir.
Amahepsibudeğil.
Emperyalist küreselleşmenin oluş

turucunedenlerindenbiri definansal
araçlar yoluyla daha küçükten daha
büyük sermayeye doğru, yeni sömür
gelerdenkapitalistmetropolleredoğru
birikmişartıdeğerineldeğiştirmesinin
önündekihertürlüengelinkaldırılma
sıdır.
Sermayenin hazır artı değeri zah

metsiz,çokhızlı,hemdedahabüyük
oranda emme olanağı varken, daha
zahmetliolana,yeniüretimeyönelerek
daha düşük kar oranı ile yetinmesini
beklemek safık olur. Lenin bu duru
mu daha 20. yy’ın başında şöyle ta
nımlıyordu:“Kapitalizminözelliği;para
sermayeyisınaîyadaüretkenserma
yeden,yalnızcaparasermayedenelde
ettiğigelirleyaşayanrantiyeyi,sanayi
cidenve sanayi yönetimi ile ilgiliher
kestenayırır.Buayrılmagenişölçülere
ulaştığı zaman,mali sermayenin ege
menliği ya da emperyalizm, kapitaliz
min en yüksek aşama çizgisine gelir.
Mali sermayeninbütünöbürsermaye
çeşitlerinden üstünlüğü rantiyenin ve
mali oligarşisinin egemenliği anlamını
dataşır;maliyöndengüçlübirdevle
tin bütün öbür devletler karşısındaki
üstün durumunu da açıklar”(14) Le
nin’in sözünü ettiği “ayrılma” eğilimi,
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para sermayenin sınai ya da üretken
sermayedenayrılması;bugünçokda
ha belirgin biçimde en geniş ölçülere
ulaşmıştır.“Küreselsermayepiyasaları
3.yıllıkraporu”ndayeralanveriler,fi
nansalvarlıklarayatırılansermayenin
nasılbüyükbirhızlaarttığınıgösteri
yor.Raporagöre2005yılındafinansal
varlıklar160trilyondolarlıkbirbüyük
lüğeulaşmıştır.Bufinansalvarlıkların
dünyaGayriSafiYurt İçiHasıla’sının
üç katını aştığı, bir başka deyişle fi
nansalvarlıklarınGSYİHoranınınyüz
de300’ününüzerineçıktığınıgösterir.
Oysabu1980’deyüzde100’dü.(15)
Tablo:
Dünya finansal varlıkları/ Dünya

GSYİH
1980 %100
1990 %200
1995 %228
2000 %293
2005%316

Yine aynı rapora göre 19902005
döneminde GSYİH ile ölçülen dünya
ekonomisi ortalama yüzde 3.5, dün
ya ticareti yüzde 5.8, dünya finansal
varlıklarıyüzde8.7,sınırötesiserma
ye hareketleri yüzde 10.7 büyümüş
tür. Keza finansal varlıklara yatırılan
sermayeden elde edilen gelirin yüzde
95’ininyinefinansalvarlıklaradöndü
ğü düşünülürse, neden finansal var
lıklarınGSYİH’denikibuçukkatdaha
hızlıbüyüdüğüanlaşılır.Amayineyu
karıdakitablodandagörülebileceğigi
bi bu büyümenin de bir sınırı vardır.
Finansalvarlıklar/GSYİHoranımutlak
olarakyükselmekte, son5yıldikkate
alındığındaartışhızıdüşmektedir.Bu
sermayeninçapınagöresoyulmaküze
rehazırbulunanmalideğerinazaldığı
nıgösterir.Neüretimedönebiliyor,ne
satınalmalarlakendiniüretkenolarak

tüketmeninbiryolunuyeterincebula
biliyor,nedehazırolanıemerekeldeki
sermayeyi bütünüyle değerlendirebili
yor.Sonuç:Elinde şişmiş sermaye ile
saldıracak yer arayan gözü kararmış
tekeller.
Birbaşkaörnekledurumudahagö

rünür kılabiliriz. Halihazırda “Dünya
hasılasının10katınaulaşan415 tril
yondolarlıkkrediköpüğü”ndensözedi
liyor.(16)“Kredi”denkastedilenelbette
sanayiyatırımıiçinkullanılanparaser
mayedeğildir.Butürgerçekkredidi
ğerkreditürlerinegöreönemsizleşmiş
tir.“Kredi”milyonlarcainsanıngünlük
yaşamının vazgeçilmez unsurlarından
birihalinegeldi.Kredikartlarıgelecek
tekikazançlabugünharcamaolanağı
sağlayarakmetatüketiminiayaktatu
tan araçlardan biri oldu. Yüzmilyon
larca insanın günlük giderlerini kar
şılamakev,arabavb.satınalmakiçin
kullandığı kredi kartları, bir yandan
talebidiri tuttu,diğeryandanfaizyo
luyla sermayeyemuazzam bir kazanç
kapısıyarattı.Böylelikle “kredi”sana
yiüretimiiçinverilenborcunveborsa
spekülasyonuyoluylabirikmişartıde
ğerin burjuvalar arasında paylaşılma
sınınyanısıra,yüzmilyonlarcaemek
çiningünlükbirikimlerini faiz yoluyla
gaspetmenindoğrudanbiçimlerinden
birihalinegeldi.Amabunundabirsı
nırı var. İnsanlar bugünkü gelirlerini,
dolayısıyla işlerini sürdürecekleri he
sabıyla borçlanmaktadırlar. Bankalar
“fazla sermayeyi” değerlendirecek bir
alanyaratmakgayreti ilebunu teşvik
edenvekolaylaştıranher türlübiçimi
kullanmaktan çekinmemektedir. Gel
görkisermayedahaçokbirikmekiçin
emekçileridahaçoksoydukça,işsizlik
vedüşükücretleçalışmayaygınlaştık
çatüketicikredileriningeridönmeris
kidebüyüyor.
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Elbette “kredi köpüğü” yalnızca bu
yoldanoluşmuyor.Finansalvarlıkçe
şitleri öylesine artmış ve öylesine iç
içe geçmiştir ki; bir yerdeki tıkanıklık
bir anda her tarafta çalkantılara yol
açmaktadır. Örneğin “Carry Trade”,
“Hedge Fon” bunlardan ikisidir. Ucuz
faizliparacinsindenborçlanıpyüksek
faizliparacinsindenvarlıklarayatırım
yaparak,bufarkınyüksekliğioranında
kazanç sağlamak anlamında kullanı
lan“CarryTrade”;yada“HedgeFon”
la garantili kazanç limanlarına demir
atmak, gerçekteaynıparaya sahipleri
tarafından farklı işlevler yüklenmesi
anlamınageliyor.Örneğin,Japonya’da
düşük faizle borçlanıp dünyanın en
yüksekfaiziniverenTürkiyedevlettah
villerine yatırım yaparsanız, kısa yol
danbüyükkazançeldeedersiniz,buna
CarryTradedeniyor.Sizdenyüksekfa
izleborçlananTCMerkezBankasıbu
parayı güvenli biçimde korumak için,
Avrupa ya da ABD’nin büyük banka
larına güvenceli ama verdiğinden çok
daha düşük bir faiz karşılığı yatırır.
BöyleceaynıparaeldeğiştirirkenHed
geFonadınıalır.SizinparanızıHedge
Fon olarak yatırdığınız banka bu pa
rayı tüketicikredisiolaraksizeödedi
ğindendahayüksekfaizleABDemek
çilerine Mortgage kredisi biçiminde
verebilir.Böyleliklemuazzammiktarda
sermaye üretimle hiçbir ilişki kurma
dan,büründüğüherbiçimde,yenibir
soygun yaratarak kendisini çoğaltmış
olur. Sonuçta faiz olarak elde edilen
para emekçinin cebinden çıkar, onun
ürettiğiartıdeğerinbirbiçimidir.Dev
letyüksekfaizlealdığıborçlarıödemek
içinvergileryoluylahalkısoyar,banka
larverdikleritüketicikredileri,uygula
dığı faizle,halkınbirikiminiyağmalar,
borsaoyunlarıyoluylabüyükburjuva

lardahaküçüklerinelindebirikenartı
değeriyutar.
Finansal varlıklara yatırılan serma

yenin doğrudan artı değer üretmek
amacıyla yatırılan sermayeden daha
hızlıvedahabüyükorandakazançge
tirmesi,hertürdensermayeninyatırım
yönünüorayaçevirmesinenedenolur.
Çünküoradaortalamanınüzerindebir
kâr, artı kâr vardır. Büyük banka ve
sanayitekellerinin“Asılfaaliyet”alan
larıgiderekdahabüyükölçüdespekü
latif amaçlı yatırımlara kayıyor. Ama
herkes aynı tarafa yığılınca “artı kâr”
giderekazalırvekâroranlarıeşitlenme
yolunagirer.Spekülasyoneskicazibe
siniyitirir.Artardapatlayanspekülas
yonbalonlarıköpüğüyokeder.
Buraya kadar anlatılanlardan yola

çıkaraküretkensermayeninyadabu
amaca yönelik kredi piyasasının bü
tünüyleönemsizleştiğianlamıçıkmaz.
Bu zaten olanaksızdır da. Kapitalizm,
meta üretiminin egemenliği üzerinde
yükselir.Amakapitalizminamacımeta
üretmekdeğildir.Kapitalistin tekder
disermayesiniçoğaltmaktır.Kapitalist
yatırdığışeyinneolduğunabakmaz,ne
getirdiğinebakar.Dahayüksekkazanç
getirdiği sürece toplam sermayesinin
büyük bölümünü finansal varlıkla
rayöneltecektir.Yinedebuyönelimin
birsınırıvar.Sermayeninhücumettiği
yerde onun iştahını doyuracak kadar
birikimolanağıkalmamışsa tıkanıklık
ve bunalım kaçınılmaz olur. Asıl vur
gulamak istediğimiz nokta: Kendini
üretenüretkensermayeyeyenidenya
tırıldığında kendisini genişletme ola
nağını yitirdiği içinfinansal varlıklara
yığılansermayenin,bukezoradanel
deettiğikârıtekrarorayayatırdığında
eskisi kadar bile kâr emme olanağını
yitirmişolmasıdır.Busermayeninbü
tün çıkış kapılarını kendi eliyle kendi
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yüzüne kapatması demektir. Serma
ye sonbir gayretle sıkıştığı yerden az
çoknefesalacağıbaşkabirodayaka
pağıatmayaçalışır.Amabukrizmik
robununatlatılmasınayaramazsadece
onunkapitalizminherhücresinesira
yetetmesineyolaçar.Gittiğiheryerde
yenibirköpükyaratır,nevarkibuyal
nızcayaranınüzerinikaplamışirinden
başkabirşeydeğildir.
Devasa sermayenin finansal varlık

lardanüretkensermayeyedönmeside
–aynıkoşullariçinde–sözkonusuola
maz, zirafinansal varlıkalanındado
laşan sermaye zaten üretken alanın
karlılığı düşük olduğu için “sermaye
fazlası”halinegelenmutlakaşırıbiri
kimdir.Sermayekendikendisiniteslim
almıştır!Busermayeninkendiniyara
tannesneltemellerdenkopuşununne
ölçüdegeliştiği,yozlaştığıveçürüdüğü
nügösterir.Sermayeartık,sermayenin
engelidir.Emeğinsömürüsünüyoğun
laştırmaksuretiylebuengeliaşmagü
cüvekabiliyetidehergeçengünazal
maktadır.Sermayeüreticigüçleridaha
fazlageliştirmekbiryanakımıldatacak
enerjiyigiderekdaha fazlayitirmekte
dir. Toplam yatırılan sermayenin her
4biriminden1’iüretimve3’üfinansal
alandaise,nesermayekıyımı,neeme
ğinüretkenliğidevreninyenidenbaşla
masına öyle kolayca yol açamaz.Ser
mayeiçinasılsorunbudur.
“Durmadan peşinden koştuğu ev

rensellik,sermayeninkendidoğasında
sınırlarınıbulur,busınırlar sermaye
ningelişmesininbellibirevresindeser
mayeninkendisinibu eylemin enbü
yükengeliolarakortayaçıkarırvebu
yüzdendebizzatsermayeyoluylaonu
kendisinin ortadan kaldırılması yö
nündeçabalar.”(17)
Nereyedoğru?

fiimdi yeniden başa dönebiliriz.
Ağustos’taAmerika’dakiMortgagesis
temindeaçığaçıkanmalikrizinsomut
nedenleri anlaşıldığında, kapitalist
üretiminbugünulaştığıdüzeydekrizin
nereye evrilebileceğini tahmin etmek
mümkünolacaktır.
Mortgage sisteminde iki tür kredi

bulunuyor:Primeve subprime.Birin
cisi ödeme sorunu olmayanlara yöne
lik, ikincisi alt gelir gruplarına verili
yor.İkincisininfaizoranıbirincisinden
yüksek. Yoksulların bir bölümünün
kredilerigeriödeyemeyeceğihesaplan
dığı için faiz oranı yüksek tutularak
olasırisktolereediliyor.Madembuka
darriskli,nedenyoksullarakrediveri
liyor?Faizoranıöylebirnoktadatutu
luyorki,batıklardüşürüldüğündebile
ortalamakâreldeedilmişoluyor.Üste
liködemelerinazçokdüzenliyapıldığı
dönemdeartıkâreldeetmekdecabası.
Böyleolduğu içinsubprimekredilerin
büyüklüğü800milyardolaraulaşmış
bulunuyor.Açıktırkisoygununsınırı,
yoksulungelirikadardır.
19792005 döneminde ABD halkı

nın yüzde 80’ini oluşturan geniş kit
lenin elde ettiği gelir artışı çok sınırlı
kalırken(buartış4.%20’likgrupiçin
dahi yüzde 25’ten biraz fazladır) en
üstteki%20’ningeliriyüzde100’eya
kınartmıştır.Gelirmerdivenininente
pesindekiyüzde1’ineldeettiğiartışise
yüzde200’ügeçmiştir.2005yılında,en
alttakiyüzde20’likgelirdilimindebu
lunantümhanelerintoplamgeliri383
milyarda kalırken, en tepedeki yüzde
1’in elde ettiği gelir artışı 525 milyar
dolarolmuştu.(18)
Gelirartmazkenborçbüyüyorsa,sü

recinbiryerdetıkanmasıkaçınılmazdı.
2007’debeklenenoldu,krediborcunu
ödeyemeyenlerinsayısıbirdenarttı.Hal
böyleolunca2007’ninbaşındanAğus
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tosayınakadarMortgagekredisiveren
50’denfazlakuruluşbattı.Evsatışları
ilebirlikteevfiyatlarıdadüştüve in
şaatsektörüdurgunluğagirdi.Bunun
üzerinebankalarsubprimekredisiver
meyi durdurdu.BukezMortgage faiz
gelirini güvenceli olarak gören ve bu
ralarayönelikHedgeFonyatırımcıları
telaşlaparalarınıbarındıracaklarıyeni
liman arayışına girdiler. Bonotahvil
hissesenedisahipleririskliyatırımlar
danhızlaçıkmayabaşladı vesonuçta
panikheryerisardı.
Mortgage özgülünde bunalımın göl

gedekalanasılnedenisermayeningö
zü dönmüş büyük bir aç gözlülükle,
yalnızca üretim sürecinde ve vergiler
yoluyla değil, yüksek faizli kredi kul
landırmayoluyladasoyguncusaldırı
sıdır. Sermayedarlar emekçilerin yal
nızcaterinideğil,aynızamandabütün
birikimlerini,yanikanınıdaistemekte
dirler.Biryandanalımgücüdüşerken,
diğer yandan ödenmesi zorunlu yük
sek faizli krediler emekçilerin zar zor
biriktirdiği elde avuçta ne varsa onu
da yitirmelerine yol açmıştır. Örneğin
1980’lerin başında ABD’de en yoksul
kesimi oluşturan AfroAmerikalıla
rın yüzde 63’ünün kendi evi bulunu
yorkenbuoran2000’lerdeyüzde34’e
düştü. Tahminlere göre Ağustos’tan
sonraki18ayiçinde17milyonkişinin
220milyardolarıaşanborcunedeniyle
yüzbinlerceinsanevsizkalacaktır.(19)
Bugüne değin geri dönmeyen kredi

miktarı Ağustos’tan sonra dönmeye
ceğivarsayılanmiktarınküçükbirbö
lümüdür yalnızca.Buda konut piya
sasındapatlayankrizinsadeceküçük
birgazboşaltmahamlesiolduğu,kri
zinbirdegörünmeyen“Buzdağınınal
tı”ndadahaşiddetlibirpatlamayayol
açacak enerji biriktirdiğini gösteriyor.
Gerçeği söylemek gerekirse “Buzdağı

nın görünmeyen kısmı”ndaki gerilim,
kapitalistdünyaekonomisininbütünü
içingeçerli.Nihayetgörüldüki,ABD’de
patlayan sıradan bir “kredi krizi” bü
tün dünya ekonomisini sarsabiliyor.
Ve yine görüldüki, ileri kapitalist ül
kelerinMerkezBankalarıncakrizidur
durmak için piyasaya dolar boca et
mek de! (1 haftada 365milyar dolar.
(20)Haniserbestpiyasa!Haniölenöl
sünkalansağlarbizimdi!Haniekono
midenelini çekmişDevlet!)ABDMer
kezBankası’nınfaizoranınıdüşürmesi
de ortalığı sakinleştirmedi. Ülkesinin
1935’tenbuyanaenbüyükbankakrizi
ilekarşıkarşıyaolduğunusöyleyenAl
manBankalarDüzenlemeKuruluBaş
kanı(21)nereyesorusunagerekliyanıtı
vermişoluyor.
Yılbaşından itibarenyenidenpatlak

verenABDemlakpiyasasıkriziyleba
şa çıkabilmek için ABD Merkez Ban
kası’nıngerçekleştirdiği faiz indirimle
riişeyaramıyor.ABDBaşkanıGeorge
Bush, gelir vergisimükelleferine 800
ve 1600 dolarlık “vergi iadesi” çekle
rigöndererek,içtalebicanlandırmaya
çalışıyor.Bushgibibirköktenneolibe
ral’intalepyaratmakiçinhalkabedava
çek dağıtmasına bakılarak, durumun
ciddiyetiokunabilir.
Satınalmalarvebirleşmeler(22);bo

notahvilhisse senedi; kredi kılığın
dakisermayeneredebirazyüksekkar
varsa oraya aktı, gittiği her yerdeba
lonlaryarattı.Biryerdebalonartıkha
vaalamazhalegelincebaşkabiryerde
yenibirbalonşişirmeyegirişti.Amade
nizbitti.Ağustos’tanbuyanasermaye
“Hareketsizlik krizi” yaşadı, daha gü
venceliyatırımalanlarınademirleyerek
riskten kaçındı. Bu paçasını kurtara
cağıanlamınagelmez.Çünküsorunun
özü,“mali”değildir.Parasalönlemlerle
krizancak“ötelenebilir”;amaatlatıla
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maz.Patlayanbalonlarınsayısıarttık
çabudahanetaçığaçıkmaktadır.Ser
maye her kaçma hamlesinde, kapana
dahadasıkışmaktadır.
TheEconomist“Busonmalikriz,is

tikrarlıbüyümeninaltınçağınınsonu
namı işaret ediyor?”(23)diyesoruyor
vedurumu“dönümnoktası”olarakta
nımlıyordu.
SpekülatörGeorge Soros, Financial

Timesgazetesindeyayınlanan“60yılın
en kötü piyasa krizi” başlıklımakale
sindebirresesyonunönlenemeyeceğin
den söz ediyor ve Reagan’la başlayan
bir “piyasa köktendinciliğinden” yakı
nıyor.Piyasalarıayaktatutanın“otori
telerinmüdahalesi”olduğunuvurgula
yarakneoliberalyalanlarıitirafediyor.
Soros,2008’dekidurgunluğunbasit

bir dalgalanmadan ibaret olmadığını,
ABDdolarınınhakimiyetialtındageçen
50yıllıksavaşsonrasıkapitalistdün
yasisteminindengelerininartıkyitiril
mekteolduğunuaçıkladı.(24)
Bugünküdurum,birölçüde1929’u

andırıyor. 19221929 arasını burjuva
iktisatçılar“Mutluyirmiliyıllarınrefa
hı”olarakadlandırıyorlardı.Ekonomik
ilerlemenin motoru hızlı teknik geliş
meydi. 1929’da “mutlu yıllar” ABD’de
NewYorkborsasının çökmesiyle sona
erdi.1930’da iseAvrupa’daekonomik
krizpatladı.Bugününfarkışudur;ser
mayekarlılığınınasılnedeni,birbaşka
deyişle ekonomik ilerlemeninmotoru,
emeğin üretkenliğinin yükseltilmesi
(teknolojininüretimeuygulanması)de
ğil,düşükücret (esnekçalışma, işgü
nününuzatılması,sosyalhaklarınkır
pılmasıvb.ilebirlikte)veaşırıçalışma
yoluyla verimliliğin artırılmasıdır. Bu
nedenlegörünürgelecekte1930’lardan
dahabüyükbirçöküntübeklemekhiç
dekehanetsayılmaz.

ABD’deipoteklikredipazarınınçök
mesi,4trilyondolarlıkservetinbuhar
laşmasıanlamınageliyor–kibudünya
dakitoplamyıllıkgelirinyüzde10’una
tekabülediyor.ABD’dehanelerin top
lam borcu GSYİH’nin yüzde 130’una
dayanmışdurumda,işletmelervedev
letin borcu ise yüzde 230. Aynı oran
1929öncesindeyüzde120idi.(25)Bu
nakarşınkrizinfazlasarsıntıyaneden
olmadan atlatılacağını ileri süren kişi
ve kurumlar da var. Bunlardan birisi
deIMF.Amaodadurmadankenditah
minlerini “düzeltmek”le meşgul. 2007
sonbaharında, 2007’deki küresel bü
yümehızınıyüzde5.2,2008’iiseyüzde
4.8olaraktahminetti.Amaüzerinden
fazlazamangeçmedendaha“gerçekçi”
birtahminyayınlamakzorundakaldı.
Yeni güncellemede; daha önce yüzde
5.2 olacağını ileri sürdüğü 2007’deki
dünya ekonomik büyümesini 4.9’a ve
4.8olaraköngördüğü2008’dekibüyü
metahminini4.1’eindirdi.
Tablo:
Büyümehızları
Büyüme(%) 2005 2006 2 0 0 7 t 

2008t
Dünya  4.4 5.0 4 . 9 

4.1
ABD  3.1 2.9 2 . 2 

1.5
Eurobölgesi 1.5 2.8 2 . 6 

1.6
Almanya 0.8 2.9 2.4 2.0
Japonya  1.9 2.4 1 . 9 

1.5
Afrika  5.9 5.8 6 . 0 

7.0
Çin 10.4 11.1 11.4 10.0
Hindistan 9.0 9.7 8 . 9 

8.4
(t:tahmin)
Aktaran: Hurşit Güneş, 01/02/08,

Milliyet
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BM,2008yılıEkonomikDurumveBeklentilerRaporu’nun“karamsar”senar
yosundaise2008’dekapitalistekonominingeleceğiçokdahakaranlıkgörünü
yor.
Tablo:
Dünyaüretimibüyümehızı(%)
  2003 2005 2007 2008a
DünyaToplamı2.7 3.4 3.7 1.6
Gelişmişülkeler 1.9 2.4 2.5 0.5
Geçişekonomileri 7.2 6.6 8.0 5.0
Kalkınmaktaolanü. 5.2 6.5 6.9 4.2
Azgelişmişülkeler 6.6 8.4 6.7 
Dünyaticarethacmi 5.8 7.0 7.2 4.0
(a:BM‘karamsar’senaryo)
Kaynak:BM2008yılıEkonomikDurumveBeklentilerRaporu
Aynı rapora göre; ABD ekonomisi büyümek bir yana, yüzde 1 gerileyecek.

AB’deisebüyümehızıyüzde1civarındaolacak.Butahminleringerçekleşmesi,
krizinçokşiddetliyaşanacağınıgösterirvesonverilerbuyöndedir.GerekIMF,
gerekseBM’nin‘karamsar’senaryosundaÇinveHindistangibigelişmesihızla
nangerikapitalistülkelerdeekonomikbüyümededüşüşünnispetenhafifolaca
ğı,dahasıIMFtahminlerindeazdaolsabiryükselmeninbeklendiğigörülüyor.
Buradanhareketlekimiburjuvaiktisatçılarkrizindünyasallaşmayacağınıileri
sürüyorlar.Bubeklentiyanlıştır,çünküÇinveHindistangibiülkelerinbüyüme
siesasengelişmişkapitalistülkelerin‘tedarikçi’siolmalarındangeliyor.Gelişmiş
ülkelerdekikeskintalepdüşüşükaçınılmazolarakbuülkelerdedesarsıntılara
nedenolacaktır.2003itibarıyla“kalkınmaktaolanülkeler”kategorisindeifade
edilengerikapitalistülkelerindünyaüretimiiçindekipayıyüzde20’yeveihracat
içindekipayıyüzde27’yeçıkmıştır.Buülkelerdünyadoğrudanyatırımstoku
nunyüzde25’inesahiptir.Açıktırkibuülkelerdeucuzişgücünedayalıüretim
yapantekellerürünlerininbüyükçoğunluğunuoülkelerdenemperyalistveileri
kapitalistülkelereihraçetmektedirler.Doğaldırki,emperyalistmetropollerdeki
tüketimdaralması,geriülkelerdedebüyüksermayekıyımlarınayolaçacaktır.
Kuşkusuzsermayeninkolaycahareketediyorolması,HindistanveÇingibi

köylüekonomilerininkapitalistdönüşümününyarattığı itilimyadaAfrika’nın
sermayeninönündeaçılanyenibirkapıolarak,yenidenekonomiksömürgesa
vaşlarınakonuedilmesikriziazçoktolereedilebilecekolgularolaraksıralana
bilir.Nevarkisorunasaltburadanbakmak,“Sermayeninruhu”ndanbihaber
olmakdemektir.
Birincisikrizinnedenisermayeninaşırıbirikimi;kroniksermayefazlalılığıve

kronikişsizlik;alımgücünündüşmesiveyoksulluktur.İkincisi,“aşırıbirikimi”
aşmanınyolu,birkısımsermayeninçekilmesihattayokolmasıdır.Buhiçde
“barışçı” tarzda olmaz. “İşler yolunda gittiği sürece, rekabet, genel kâr oranı
nıneşitlenmesihalindegördüğümüzgibi,kapitalistsınıfarasındabirkardeşlik
havasıestirirveböyleceherbiri,ortakyağmadankendiyatırımıoranındapay
alır.Amasorunkârındeğilzararınpaylaşılmasıhalinialıralmaz,herkesken
dipayınadüşenzararıenazaindirmekvebunubirbaşkasınınsırtınayükleme
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çabasınadüşer.Kapitalistsınıfiçin,kaybauğramakkaçınılmazdır.Herkapita
listin,buzararınnekadarınıyüklenmekzorundakalacağı,yanibununeölçüde
paylaşmakdurumundakalacağı, göstereceği güce ve kurnazlığa bağlıdır ve o
zamanrekabet,düşmankardeşlerarasındabirsavaşadönüşür.”(26)Üçüncü
sü,sermayefazlalığıöylebirboyuttadırki;onunbirkrizleortadankaldırılıpser
mayenindahabüyükgenişlemeolanağıbulacağıbirkrizledüzeltilmesininola
naklarıgeridönülmezbiçimdeortadankaldırılmıştır.Onuniçindirki,beklenen
krizgörecehafifatlatılsabilebudahabüyükbirbunalımınyeniişaretiolacaktır.
Nihayetsonyirmiyıldayaşanankrizler,dünyaçapındayaşanacakpatlamanın
hazırlayıcısıdır.(*)
Sermayenintarihselbelirlemesivekullanılışamacımiadınıdoldurmaktadır.

Çünkü,“Sermayeninsınırsızzenginleşmetutkusuveemeğinsermayeyigerçek
leştirmesininkoşulları içindeonusüreklikamçılayanemeğinüretkengüçleri
ningelişmesiyle,bugelişmeningenelservetinsahipliğininvekorunmasının,bir
yandayalnızcadahaazemekzamanıbütüntoplumiçingerektirmesiveçalışan
toplumunbilimselolarakyenidenüretimsürecinegittikçedahagenişbiçimde
katılmasınoktasınakadargelmesiyle,yaniinsanınkendisiiçinyaptırabileceği
şeylerinyaptığıemeğinsonaermesiyle,süregidensermayenintarihselbelirleme
siveamacıyerinegelmişolacaktır.”(27)BugüntamdaMarx’ınöngördüğütarih
selmomenttebulunuyoruz.Biryandasermaye,emeğinüretkenliğiniartırarak
varlığınıkorumavesürdürmeyeteneğiniyitirmiş,dahaazemekledahabüyük
üretimyapmakmümkünken,saltemeğinsermayeninboyunduruğundaolması
nedeniyle bunun gerçekleşememesi, sermayenin daha yüksek oranda yoğun
laşarakkarkitlesinibüyütmeolanağınıeskisigibiyakalayamaması,hertürlü
bireysel emeğin sermayenin tahakkümüaltınadahabüyükoranda girmesine
karşın(**),sermayenineniyikoşullardadahionlarınönemlibölümünüüretim
sürecinedahiledemeyerekişsizbırakması,biryandabüyükmiktardasermaye
nindiğeryandabüyükmiktardaemekgücününfazlalıkhalinegelmesi;serma
yeileemeğinkarşıkutuplardabirikmesineparalelolarakfazlasermayevefazla
emeğingiderekdahafazlaçoğalması,bugerçekliğiçıplakbiçimdegözlerönüne
sermektedir.Sermayeyedayalıüretimtarzınınasıl,köklü,derinvegiderilmez
bunalımıbudur.Ortayaçıkanherkrizbubunalımıbirazdahaderinleştirmek
te,kapitalistsistemicehennemateşinebirazdahayaklaştırmaktadır.Lenin’in
sözünüettiğigibi,“Emperyalistaşamadakapitalizmüretimintamtoplumsallaş
masınadoğrugitmektedir;iradelerinevebilinçlerineaykırıolarakkapitalistler,
tamrekabetözgürlüğünden,tamtoplumsallaşmayabirgeçişibelirleyenyenibir
toplumsaldüzenedoğruadetasürüklenmektedir.”(28)Lenin’in“Tamtoplumsal
laşmayadoğrugitmektedir”dediğiyereçokdahayakınızartık.Kapitalizmken
disiniartanbirhızlauçurumasürüklemektediramakendisiylebirliktebütün
insanlığıda. İnsanlığınkapitalizmdenkurtuluşununtarihselkoşullarıherza
mankindendahaçokolgunlaşmıştır.Kapitalizminbugünküçürümehalibunu
binlercegörünümaltındagözlerönünesermektedir.
İsteröngörüldüğügibiAğustos’takiborsaçöküşüveyılbaşındakiuluslarara

sılaşanborsakriziönümüzdekiaylardayadadahasonrabüyükbirekonomik
çöküşletamamlanmasın,istersetelafiedicimüdahalelerkrizateşinibirmüddet
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düşürsün–kibuenfazlakrizinötelenmesineyolaçar–dünyabüyükekonomik,
politik,toplumsalçalkantılarlabaşbaşakalacak,sınıfmücadelesiherdüzeyde
bugünkündençokdahabüyükşiddetteçarpışmalarasahneolacakvegenelola
rakdünyayenialtüstoluşlarınateşindekavrulacaktır.
Halihazırdabirdünyamalikrizibiçiminialanbunalım,derinleştiğioranda

tabiikiöncelikleemekçihalkkitlelerinivuracaktır.
1929bunalımındansonrasermaye,devleti,sermayeningenelçıkarlarınıko

ruyankolektifkapitalist şirketedönüştürerekveulusalpazarları genişleterek
gelişmesi için bir yol buldu. 1974’ten sonra ise devlet kapitalizmini tasfiyeye
yönelerekvesermayeninönündekiulusalçitleresaldırarakilerlemesinisağladı.
Herikisidesavaşlar,darbeler,devrimler,karşıdevrimlerlealdıbaşınıyürüdü.
Beklenenkrizdensonraneolacak?Kapitalistleryenibiryolbulabileceklermi?
Busoruelbettesınıfmücadelesinindüzeyitarafındanyanıtlanacak.Amagerçek
şuki,nebirikmişsermayeyatırımlarınıemebilecekbirulusalpazargenişleme
sindennedetasfiyeedilecekbirdevletkapitalizmindensözedilebilirartık.Ne
sökülüpatılacakçitlervar,nedeeskisigibigümrükduvarlarınıyükseltmenin
olanağı.Üretiminvesermayenintoplumsallaşmadüzeyiöylebirnoktayaulaştı
ki;bunlarınhiçbiriderdeeskidüzeydedermanolamaz.Uluslararasıtekellerce
sömürgeleştirilendünyanınyenidenpaylaşımıvebüyükbölgeselbirliklereay
rışmışbirdünyatasavvuredilebilirelbette.Amaüretiminvesermayeninyoğun
laşmasıöylebirdüzeydedirveaşırıbirikimsorunukrizleçözülsebileyeniden
oluşmasınınkoşullarıöylesinehızlaolgunlaşmaktadırki,artıkkapitalizmiçinde
kalarakbirçözümbulmaolanağıdahaçok tükenmekteveüretimaraçlarının
toplumsallaştırılmasındanbaşkabiryolgörünmemektedir.Nesnelolarakinsan
lıkbunaherzamankindençokyakındır.Kapitalizmherzamankindençokçürü
müş,kofvegüçsüzdür.Veonuyıkımasürükleyecektoplumsalkuvvetlerherza
mankindençokvegüçlüdür.Sorunbugüçlerinbiriradeyedönüştürülmesidir.
Kapitalizminyıkımınınkoşullarınedenliçokolgunlaşmışolursaolsunken

dikendineçökmez.Kapitalizmiyıkacakgüçlerbizzatkapitalistüretimtarafın
danbüyütülür,amabugüçlerkendiliğindenhareketegeçmez.Bütünmeselede
buradadır.Dünyanınheryanındaproletaryaveezilenbütünemekçitabakalar
kapitalizminhesabınıgörmekiçinbirleşmek,örgütlenmekvehareketegeçmek
zorundadırlar.
İşçisınıfıveemekçilerinveelbetteonlarınöncülerinindünyaçapındaetkileri

şimdidengörülenveTürkiye’yidederindensarsacak,adımadımgelenekonomik
bunalımakarşıpozisyonlarını gözdengeçirmelerindesayısız faydavar!Bütün
alanlardakrizesnasındatoplumdayükseleceköfkekabarmasınınbilinçliveet
kinbiriradeolarakörgütlenmesininhangibiçimlerdegerçekleştirilebileceğinin
tartışılmasıvebuyöndeadımlaratılmasıbaşlıcabirgörevolarakelealınmalıdır.
n
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Burada geride kalan yılın kimi
önemliyadadahaazönemli“olay”ve
gelişmelerinedeğineceğiz.Buolayların
panoramasıylayadabirbütünolarak
analiziyledeilgilideğiliz.Buradadeği
nilecek gerçekler; 2007’nin “pırıltılar”,
“kıvılcımlar” içerdiğini, yansıttığını
“gördüğümüz”, düşündüğümüz geliş
meleridir. Bu olaylarda “pırıltılar” de
diğimiz“farklı”,“yeni”olangerçeklerin
altıçizilecek,bunlaranlamlandırılma
ya, sonuçlar çıkartılmaya çalışılacak
tır.
Yazıya konu olan sorunu yöneten

bakış açısına değinmekle, anlaşılmak
bakımından yarar var. Yalın biçimde
söylemekgerekirse“keşifkolu”olabil
mekiçinöndeyürümek,öndeyürüye
bilmekiçinde,önünügörmekgerekir.
Ohaldeezenler ileezilenlerarasında
ki mücadeleye, toplumsal gerçekliğe,
özellikle işçi sınıfı ve ezilenlerin hare
ketine, durumlarına bakarken, “keşif
kolu”nun mayalanan, gelmekte olanı,

gelişmekteoluşmakta olanı herkesten
öncegörebilmesigerekir.Bubirbakış
ve arayış yönelimi olduğu kadar, sez
meveanlamagücü,kezacüretverisk
üstlenme sorunu/yeteneğidir de. “Ke
şif kolu” başka nasıl kendini yeniden
üretebilirki!

I
İlkin bir kıyaslama: 1995 baharı

dır.Kirlisavaşınkontragüçleri İstan
bulGazi Mahallesi’nde kahvelere sal
dırı düzenlerler.Ölen ve yaralananlar
vardır. Gazi halkı başkaldırır. Polis
özelkuvvetlerbaşkaldırankitleyeateş
açar,onlarcaölüveyaralıylabaşkaldırı
büyür, kente yayılma eğilimi gösterir.
Devlet katilleri korumaktadır... Gazi
Komutanı Hasan Ocak kaçırılmıştır...
İlericiantifaşistgüçler,faşistdiktatör
lüğün kaybetme politikasının üzerine
gitmektevesıkıştırmaktadır...Emekçi
memur hareketinde önceden planlan
mışvekararlaştırılmış4Nisanmitingi,

2007’depırıltılar
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bu koşullarda sendikal önderlik tara
fındaniptaledilir.Gerekçesiise“yurt
severlik”olur!
Diktatörlüğün 2007’yi, Güney Kür

distan’a saldırı genelgesi, Başbakan
Tayip Erdoğan’ın ABD’yi tavaf etmesi
venihayetindeKandil saldırısıyla, ya
ni HükümetGenelkurmay ve de Hü
kümetGenelkurmayABD ilişkilerini,
işbirliğini yenileyip tahkim ederek ve
buradan alınan güçle Kandil’e saldı
rarak kapattığı söylenebilir... İşte bu
koşullarda,amahenüzKandil’esaldı
rılmamışken ilericimücadeleci emek
çimemursendikalarınındaiçerisinde
yeraldığımeslekivb.kitleörgütlerinin
öncedenplanladıkları,3Kasım’daAn
kara’da“DemokratikAnayasa”mitingi
düzenlemekararıvardır...Mitingindü
zenleyicisiolankitleörgütleri,tezkere
ninçıkarılmasıylaoluşanşovenpolitik
ortamda mitingi iptal etme yönünde
kararalmadıklarıgibi,tersinemitingde
KuzeyIrak’asaldırıtezkeresininprotes
toedilmesine,barışvekardeşliktalep
vetemasınınöneçıkartılmasınakarar
verirler.Bilindiği gibi3Kasımmitingi
buperspektifeuygunolarak,onbinle
rinkatıldığıbaşarılıbir“BarışveKar
deşlik”eylemiolarakgerçekleşir.fioven
dalgayakarşıbirkitledalgakıranıolur.
Bu durumun emekçilerin siyasal

sınıf bilincine, toplumsal bilincin de
ğişimine dair bir alamet olarak kabul
edilmesi doğru olmaz mı? Bumitingi
düzenleyensendikal,meslekivb.kitle
örgütlerininyönetimlerinintavrıolarak
kabuledildiğindede,kendibaşınada
önemli,anlamlıdeğilmidir?Ayrıcabir
toplumsalkarşılığıyokmudur?

II
Kitleselyüzleşme,hesaplaşmayagi

riş ve kardeşleşme. Türkmilliyetçiliği
ve ırkçılığının en muhkem kalesi Er

menidüşmanlığıdır.19.yysonuve20.
yy başında Türk ulus devletinin ön
celleriAnadolu’da, tarihin tanıkoldu
ğu en aşağılık suçlardan birisini işle
mişlerdir.VeErmenidüşmanlığıTürk
uluslaşmasınınyapısalbileşenlerinden
birisi olmuştur. Türk halkı yüzyıl bo
yunca tarihin çarpıtılması ve Ermeni
düşmanlığıylazehirlenmiştir...18Ocak
2007 tarihinde toplumumuza bakan
en iyimser toplumbilimciler,en iyim
ser sosyalistler, devrimciler dahil, hiç
kimseonbinlerinveyüzbinlerin“He
pimiz Hrant’ız”, “Hepimiz Ermeni’yiz”
pankartları altında harekete geçebile
ceğiniöngöremezdi,tahminedemezdi.
Ermeni halkının, Anadolu halkları

mızın aydınlık evladı Hrant Dink, 19
Ocak’taarkadankalleşçevuruldu.Ci
nayet,TürkegemensınıfarınınErme
ni soykırımını sürdürmekte olduğunu
simgeliyordu... “Hepimiz Ermeni’yiz,
HepimizHrant’ız”şiarıaltındahareke
te geçen onbinler ve yüz binler, soy
kırımın devamına suç ortaklığını ve
Ermeni düşmanlığını reddediyordu.
Militarizm ve şovenizm bombardıma
nıylasersemletilmişvekuşatılmışolan
halkımızonbinlerveyüzbinlerhalin
de,yani tamamenkitleselbiçimdebu
çemberi kırmıştır. Sömürücü sınıfar
veonlarınırkçıuşaklarıtarafındanze
hirlenmiş halkımızın, kahredici acılar
içerisindedoğrulup,Ermenisorunun
da tarihiyleyüzleşmeyegirişigörkem
lidir.
Egemen sınıfarın soykırıma varan

katliamlarlabastırıp,ezdiği;bütünbir
yüzyıla yayılan şiddetle tahkim edil
miş, inkar, yalan ve demagojiyle, asi
milasyonla gizlenen susturulan Kürt
sorunu,Alevi sorunu,Ermeni sorunu
gerçekleriyleyüzleşme,toplumumuzun
sonbirkaçonyıllıktarihininençarpıcı
gerçeğidir.Adetacanlıbiryüzleşmedö
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neminden geçiyoruz.Halkımızın, bur
juvazi ve egemen sınıfarın, Kemalist
sivilaskerbürokrasininkezabürokra
tikaydınlarınyalanveyanılsamaların
dan, gerçekle yüzleşme korkusundan
kurtulmasıkolaydeğildir.Hrantcina
yeti adeta bir katalizör etkisi yapmış,
toplumumuzun derinliklerinde, top
lumsaltarihselgerçeklerleyüzleşmeve
hesaplaşmasınıngeleceğiaydınlatacak
vekazanacakmayalanmanınsürdüğü
nü ve patlamalar yapacak/yaratacak
denlibiriktiğinigöstermiştir.
Evet, toplumumuzun, halklarımızın

militarizmle ve şovenizmle kuşatıldığı
birgerçektir.Evet,şovenizm,‘9899’da
Öcalan’ın Avrupa’ya çıkış sürecinde
tırmandırıldığı düzeyi aşması şurada
kalsın, 2007’de yeni bir düzeye/eşiğe
ulaşması anlamında tavan yapmıştır.
TürkKürt kutuplaşması ve gerilimi,
gericibir iç savaş tehlikesi,hiçbir za
man bu kadar büyük, yaygın ve ya
kın olmamıştır! Türk halkı militarizm
ve şovenizmle kuşatılmış, “Bölücü te
röre karşı savaş” demagojisiyle adeta
rehinveteslimalınmıştır.Amagerçek
bundan ibaretdeğildir.2007Ocak’ın
da “Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Erme
ni’yiz”diyenacıveöfkeiçinde,bilgece
sahneyeçıkanonbinlerveyüzbinler,
toplumumuzdanasıl damuazzambir
kardeşleşmebilincinin,demokratikbi
lincin,kardeşleşmevebarışözleminin
biriktiğinidışavurmuştur.
fiunun altını, belki de ayrıca çiz

mekte yarar var. Bu mayalanma bir
anda oluşmamıştır. Bir anda sönüm
lenmesi/sönmesi de, tasfiye edilmesi
demümkündeğildir.Vekezamayalan
manın toplumunderinliklerindesüre
ceği, birikmeye devam edeceği zaman
zamandalgalarhalindekendinidışarı
vuracağıvedalgalarhalindeilerleyece
ğiöngörülebilir.

Dink’inkatledilişinin1.yıldönümün
deAgosönündeonbinlerinbirkezda
ha,bukezdahanetpolitikmesajlarla
vedevletinyasaklarını tuzlabuzeden
bir kararlılıkla buluşması, 2007’den
2008’edevrolunanbubirikiminbirdı
şavurumudur.Bukez“HepimizErme
niyiz”in yanına onbinlerinbir ağızdan
haykırdığı“KatilDevlethesapverecek”
sloganıeklenmiş,kitleTaksim’eveİs
tiklal’efiiliyürüyüşyapmışvebirfaşist
odak olarak MHP’yi taşlayarak hesap
sormuştur.

III
Diğerlerinden farklı bir konferans.

2007Ocak’ında,HrantDinkkatliamın
danbirkaçgünönceAnkara’da“Türki
yeBarışını Arıyor” Konferansı toplan
dı.Bu toplantı, devletin tavrı yönüyle
deçözümlenebilir.Obakımdandabir
turnusol işlevi görmüştür... Görevi ve
yapısı itibariyle bu yazı bakımından
önemliolan,aydınlarıntavrınınaltının
çizilmesidir.2005yazındaAKPTayyip
ErdoğanHükümetiylegörüşenaydınlar
“AydınHareketi”dediyebilirizsonuç
olarak Başbakan’ın Ankara ve Diyar
bakır’da “Kürt sorunu”nu kabul et
mesiyle zamandaşolarakPKK’yi silah
bırakmayaçağırmıştı...2006Ekim’in
dePKKateşkesilanettiktensonrabu
aynı aydınlar/Aydın Hareketi benzer
veyaaynı (PKK’yi silahbırakmayaça
ğıran) tavrı takınmadılar.DahasıPKK
ateşkesikarşısındakibudeğişentavrın
devamıolarak,TürkiyeBarışınıArıyor
Konferansı’nda farklıileribir tavıror
tayaçıktı.
Konferansın açılış konuşmasını ya

pan Yaşar Kemal’in “Gerillanın adını
teröristkoyduk,bundandaumutbek
ledik,amasorunuçözemedik”demesi,
Vedat Türkali’nin “Nemutlu Türk’üm
diyebilmek için Kürtlerin hakkını sa
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vunuyorum”,“Dağagençlersporolsun
diyegitmez”demesivb.kezaaydınların
PKK’yisilahbırakdemektenvazgeçme
si,tutarlıbirdemokratiktutumalmaya
yönelmeleri,“yeni”birşeydeğilmidir?
Kürtulusalsorunugerçekliğibağla

mındabiraydınözgürleşmesi,bir“ay
dınaydınlanması”nınbelirginlikkazan
dığı saptanabilir.TürkaydınınınKürt
sorunu gerçekliği ile yüzleşmesinin,
bir eşiğidirbu.Gerçeğin sözcülüğünü
yapacak bilinç ve cüretin oluşumunu
işaret etmektedir. Aydın barometresi
bunugöstermektedir.PekiTürkhalkı
bakımındanbununbirtoplumsalkar
şılığıyokmudur?
Buradabirparantezaçarak,birbaş

ka şeye değinmeden geçemeyeceğiz.
Keza, bu Konferans ekseninde, ama
özellikleKürtsorununda,DoğanGru
bu başta gelmek üzere burjuva med
ya tarafından öne çıkartılan bir figür
olarak Cevat Öneş’in tavrı, bürokrasi
içerisindeki bir eğilimi yansıtması ba
kımındanönemlidir.2007,Kürtsoru
nunda sömürgeci kirli savaşın birçok
üstdüzeykadrosubakımından,adeta
bir günah çıkarma yılı olmuştur. Ke
nanEvren,AytaçYalman,HilmiÖzkök
vediğerleri...
Uluslararası tekellerin siyanürle al

tın arama ve çıkarmasına karşı dire
nişleriyle tanıdığımız Ege köylüleri ve
önderleriOktayKonyar,2007’debarış
ve kardeşlik talebiyle, Kürt sorunun
da tavır aldılar.VeOktayKonyar, bu
nedenleüyesi olmadığıCHP’den,CHP
üyeliğindenatıldı!

IV
20071Mayıs’ıherhangibir1Mayıs

değildir.Burada20071Mayıs’ıkutla
malarınıngelişiminianlatmayagirme
yeceğiz... Ama 1 Mayıs 1977’ye dön
mekte yarar var. O, yarım kalmış 1

Mayıs’tır. Katliamın sorumlularından
hesap sorulamamıştır. Taksim’den/ 1
MayısMeydanı’ndansürülmek,işçiha
reketinin ve devrimciilerici hareketin
ezilmesinin,yenilgisininsimgesihaline
getirilmeyeçalışılmıştır.Ancak19771
Mayıs’ı aynı zamanda, ilerici hareket
içerisindekeskinbirpolitiksafaşmayı,
buanlamdayolayrımınıdaifadeeder.
1Mayıs 2007, katliamın 30. yıldö

nümüolarakanlamlıbirfırsat,büyük
birolanakvebirdönemeçti.İlericidev
rimci hareketin ‘80’lerin sonu ‘90’la
rınbaşında “Taksim’i alma”hamle ve
girişimleri, amacına ulaşabilecek bir
toplumsalsiyasal(güçoluşturamamış)
destek bulamamıştır. Kuşkusuz dev
rimciyapılarınbilincindegündeminde
‘77katliamınınhesabınınsorulması,1
Mayıs’ınTaksim’de/1MayısAlanı’nda
kutlanmasıkonusuhepolmuştur.
1Mayıs’ınTaksim’dekutlanmasıso

runusendikalhareketle,ilericidevrim
cipolitikgüçlerarasındaenson2004
1Mayıs’ınınöngününde,devletinAbi
dei Hürriyet dayatmasının reddedil
mesisürecindegündemegelmiş;ancak
sendikal hareketinmücadeleci kesimi
ileilerici,devrimcipolitikgüçleri,oko
şullarda kutlama alanı olarak ancak,
Saraçhane üzerinde anlaşabilmişler
dir.2005ve2006’daiseilericidevrim
ciyapılarıntalepveönerilerinekarşın
sendikalhareketin(işçivememursen
dikaları)mücadeleci kesimleriyle yak
laşımveiradebirliğisağlanamamıştır.
2007 1 Mayıs’ında, sendikal hare

ketin mücadeleci kesimleriyle, ilerici
politikyapılararasında1Mayıs’ıTak
sim’de kutlamak üzere anlayış, irade
ve eylem birliği oluşmuştur. İstanbul
2007 1 Mayıs’ını yaratan işte budur.
Birlik, mücadele kararlılığının, ka
zanma istekveazmininyansımasıdır.
2007 1Mayıs’ı Taksim’in nasıl alına
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bileceğinin, ilerici hareketin gelişme
leri, süreçleri etkileyenbirpolitik güç
olarakortayaçıkabilmesininolanakve
koşullarınıgöstermiştir...Sendikalha
reketinmücadelecikesimleriyle,ilerici
devrimcipolitikgüçlerarasında,işçile
rin ve ezilenlerin enyakıcı ekonomik
sosyal(kimizamandapolitik)talepleri
için birlikte mücadele eğilimi tabii ki
yeni değildir. Fakat eğer, 19771Ma
yıs’ıbiryolayrımıydı ise,20071Ma
yıs’ının bunun aşıldığını simgeleyen
anlamınıortadankaldırmaz.
1 Mayıs 2007 Taksim’i kazanma

hamlesi ve başarısı, acaba işçi sınıfı
nınbilincindeyaratılmışsınıfdeğerle
rinesahipçıkma,sınıfmücadelesinde
düşenleresahipçıkma,kazanmakiçin
mücadelevebirleşmekararlılığı,emek
çilerin sınıf bilincinde bir yenilenme,
yenidenuyanma,birkabarmaveyük
selme eğiliminin belirtisi ve yansıma
sıolabilirmi?Vekeza,acababizzat1
Mayıs 2007 kutlama gerçekliğinin bu
bakımdan, itici bir güç, bir çağrı, yol
göstericibirhamlerolünekadaretkili
olabilmiştir?

V
Üç işçi sınıfı mücadelesinin ortak

yönü; Kazanmak! Kadın işçilerin ser
bestbölgede (serbestbölgedegrevya
sak) kazandıkları direniş Novamed;
sendikaveişçileringrevilanıylaTHY’yi
dize getirdikleri hava yolları ve kaza
nılanTelekomgrevi.2007’ninbaşarılı
buüçişçikitlemücadelesindenikisi,1
Mayıssonrasındacereyanetmiştir.No
vameddahauzunsürelibirdireniştir,
amaNovamedkazanımıyla1Mayıska
rarlılığıvebaşarısınınnekadarbirrolü
olduğunusaptayabilecekdurumdade
ğiliz...1Mayısdahil,2007’deişçimü
cadelelerinde altını çizdiğimiz birkaç
başarıbelirgin,dikkatçekicideğilmi?

19913Ocakgenelgrevindengünü
müze,işçisınıfıhareketidirenipdövü
şerek, ama mevzilerinden, kazanım
larından, örgütlülüğünden ödünler
vererek,gerileyerekgeldi.Yeryermevzi
başarılaroldu, tekilörneklerdesaldırı
dalgasıpüskürtülemedi...İşçisınıfıha
reketi, esneküretim, taşeronlaştırma,
sosyalhakların tasfiyesi, düşükücret
politikaları ve özelleştirme terörü, bir
bütün olarak neoliberal saldırı dalga
sıkarşısındadirenerekgeriçekilenbir
çizgiizledi.Sendikalaryalnızcabüyük
sayıdaüyekaybınauğramadı,aynıza
mandasaygınlıkveinandırıcılıklarıda
büyükölçülerdeaşındı,erozyonauğra
dı.Busüreçtebaşarılısendika,başarılı
grevneredeysehayaloldu.İşçihareke
ti,işçikitleleri“başarıya”hasretkaldı.
Kazanılanbuüçmücadeleherşeyden
önce bu bakımdan, önemli ve anlam
lı.“Kazanmak”,buüçmücadeleninsı
nıfiçinenönemlikazanımıdır.Havaİş
grevkararıvegrevoylaması,Telekom
grevi,işçisınıfınınmücadelesilahıola
rakgrevsilahınınişeyararlılığı,güven
duygusuvebilinciniyenidenuyandırı
cırolününaltınıçizmeliyiz.
Novamed direnişi sendikalaşmak,

serbestbölgeyesendikayısokmakiçin
di.Direnişgrevhakkıolmayanserbest
bölgedeydi ve de kadın işçilerin sınıf
mücadelesiydi;sınıftalepleriyle,kadın
işçilerin cins taleplerini birleştiriyor
du.Venispetenuzunsürelibirdireniş
oldu.Direniş, ancak sonbirkaç ayın
da toplumsal gündeme yaygın biçim
degirdi.Veburadakadınörgütlerinin
oluşturduğuNovamedDirenişiyleDa
yanışmaPlatformu’nunönemlibirrolü
oldu.
Novamed direnişi sermayenin sınıf

sal ve cinsel saldırısını, köleleştirici
baskıvesömürüsünübirliktehedefe
yen,sınıfvecinstaleplerinibirleştiren
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bir direniş olarak “ayrıksı” bir örnek
olarak işçisınıfınınmücadeletarihine
geçti.
2007 1Mayıs’ı ve kazanılan bu üç

mücadele,işçihareketininekadaret
kiledi,bunusomutolarakölçmeimka
nındanyoksunuz.Sınıfınsendikalara,
grevsilahınıngücüneveetkisine,sını
fın kendi özgücüne güvensiz bakışını
nekadardeğişimeuğrattı,yeniledibi
lemiyoruz.Amasınıfınduyguvebilin
cindeyenilenmeyimayalayıcı,besleyici
olduğundankuşkuduyulabilirmi?

VI
6Mayısanmasınaonbinkişikatıl

dı.Ankara20076Mayısanması,hem
kitleselliğihemdeilericihareketimizin
hemen bütün kesimlerini birleştirme
siyleanlamlıydı.Deniz,Yusuf,Hüseyin
devrimci hareketimizin ‘70’lerdeki bu
üç önderisimgesi, ilericidevrimci ha
reketin belli başlı kesimlerini birleşti
renbirgüçveanlamtaşıyangenelbir
ortakdeğerdüzeyineyükselmişlerdir...
Böylebireğiliminvarlığıtabiikiye

nibirdurumdeğil,fakatsüregeleneği
limin kendini en ileri düzeyde ortaya
koyuşunun olgunlaştığını göstermek
tedir. Devrimci hareketimizin ‘70’ler
deki diğer önderleri, Mahirler, İbra
himler içindebenzerbirdurum,yani
ilericidevrimcihareketi birleştirici or
tak,genelkabulgörendeğerlerdüzeyi
neyükselmeyönündebirgelişmesür
mektedir.
Tabiiki, ‘70’lerindevrimciönderleri

devrimciilerici hareketimizin değerle
riydi. Burada onların grupsal/parti
sel aidiyetlerini aşan biçimde, ilerici
devrimciharekettegenelkabulgören,
sahiplenilen, ilericidevrimci hareketi
birleştirici genel değerler olarak belir
ginleşmesi ve yeniden kitlelerin elin
de bayraklaşması durumundan bah

sediyoruz. Özellikle 1968’in kırkıncı,
1978’in ise otuzuncu yıldönümüne
denk gelen 2008 bakımından bu veri
oldukçaanlamlıdır.

VII
2007birseçimyılıdır.İlericidevrim

ci hareket bir deneyim daha yaşadı.
Burjuva parlamentoyameclise temsil
cigönderme,mücadeleyiorayada ta
şıma,birkürsüvebirplatformolarak
orayı da kullanma istek ve yönelimi,
somut siyasal bir hedef olarak ortaya
çıktı.Bupolitikmücadeledeufukbü
yümesiniveözgüvenkazanımını/yük
selişini yansıtmaktadır. DTP’nin Mec
lis’e bir Grup oluşturacak nicelikte
girişi, 2007’de halklarımızın bir diğer
politikkazanımıolmuştur.
Diğeryandanbuaynızamanda,ile

ricihareketiçinbualanlabağlıriskve
tehditlerindebüyüdüğüanlamınage
lir.DTP’ninKürtsorununameclisteçö
zümaramasöylemiparlamenteristha
yalleriyaymakta,ezilenlerinmücadele
bilincini zayıfatıcı, köreltici olmakta,
reformizmibeslemektedir.
İlericidevrimci harekette birlikte iş

yapma, birliktemücadele eğilimi güç
leniyor.Dündeyanyanagelişlervardı,
2007’dedahaçokveyasıkbirarayage
liniyor.Pekdeyanyanagelmeyen/ge
lemeyenkesimlerindeyanyanagelme
isteğiyansıyor.Kürtyurtseverhareke
tiylebirliktehareketetme,ortakmüca
dele yönelimi bunun bir ifadesi. Keza
devrimcihareketteKürtulusalsorunu
zemininde,pratikpolitikayapma ihti
yacıvetitrekyönelimigörülüyor.

VIII
Gençliktebirarayış.Boğaziçiöğren

cilerinin2006’dayükselttiğibarışkar
deşlik talepli etkinliklerinin 2007’de
sürmesi, ODTÜ öğrencilerinin yük
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selttiği kitlesel barışkardeşlik talebi,
2007’ninparıltılarıarasındadır.Genç
Sen’in kuruluşu ise daha da çarpıcı
bir gelişme olmuştur. Bunların altı
nıçizerkenhiçkuşkusuzbizi,öğrenci
gençliğin,aydınlarınpolitikbakımdan
enduyarlıkesiminioluşturduğuöğre
tisi yönlendiriyor.Öğrenci gençlikba
rometresininneyigösterdiğinebakıyor,
“arıyoruz”... Boğaziçi ve OTDÜ’de öğ
rencigençliğinbarışkardeşliktalebini
yükseltmesinideburadanokuyoruz.
Aydın gençlik, grevleri, direnişle

ri desteklemeye, işçi sınıfı hareketiyle
ilişkilenmeye yönelir, işçi sınıfına gi
der. Bu ‘60’ların, ‘70’lerin çarpıcı te
melbirözelliğidir.Gençlikhareketinin
kitle tabanı daralır, amabu yaklaşım
süregelir. Öğrenci gençlik safarında
gençliksendikasıdüşünceyöneliminin
doğmasındauluslararasıgençlikhare
ketininetkisiyadsınamaz.Ancakşuda
birgerçektir;gençliksendikasıdüşün
cesi ve yöneliminin DİSK’ten çıkma
sıyenibirdurumdur.Hemilkitilimin
DİSKtarafındanbaşlatılmasıanlamın
da ve hem de örgüt biçiminin sendi
kaolmasıanlamında–budefa tersine
dönmüştür;şimdideyimuygunsasınıf
aydıngençliğegitmektedir!
Tabii ki, gençlik sendikası düşün

ce olarak da, bir gençlik örgütü ola
rakdagençlikhareketimiziçinyenidir.
2007’de GençSen’in kurulması genç
likhareketindeyenibirdurum,anlam
lıbirkazanımdır.Fakathenüzbaşlan
gıçhalindedir; öğrenci gençliğin genel
veyakıcısorunlarıyla ilişkilenişi,keza
öğrencigençliğingenişkitlelerinegidi
şi,onlartarafındankabullenilip,sahip
lenilip sahiplenilmemesi, GençSen’in
geleceğinibelirleyecektir.
Yalnız şunun altını özellikle çizme

liyiz: GençSen politik gençlik yapı
larına, devrimci ve sosyalistmilitana,

öğrenci gençlik kitlesi ve sorunlarıyla
ilişkileniştarzvezihniyetibakımından
değişimveyenilenmeçağrısıdır.

IX
Sempozyumlarda cisimleşen arayış.

Önceİstanbul’da,sınırlıkaynakveola
naklarla “140. yılında Kapital’in gün
celliği” sempozyumudüzenlenir. Katı
lım,bekleneninüstündeolur. İkigün
süren sempozyum boyunca toplamda
500’üaşanbirkitle,Marksistfikirleri
öğrenmeye, anlamaya, tartışmaya ge
lir.Sempozyum,üniversitedekisosya
listaydınlarladevrimcisosyalisthare
ketlerinaydınbirikimininbirbuluşma
veetkileşimpotasıolur.
Ardından bu kez Ankara’da “Ma

nifesto’nun 160. Yılında Marksizmin
Güncelliği” sempozyumu düzenlenir.
Birkezdahakatılımbekleneninüstün
dedir.Bukeztoplamdabiniaşkınbir
kitlekatılırsempozyuma.Herikisem
pozyum,birarayışaişareteder.Mark
sizmin bu topraklarda yaşayan, canlı
birdüşünceolduğunuortayakoyar.
Sonuç olarak. Tekrar vurgulamak

gerekirse girişte de belirttiğimiz gibi,
buradane2007’ningenelbirpanora
masını venede işçi sınıfı ve ezilenler
cephesinin bütünlüklü bir tablosunu
sunmakveçözümlemekamaçveniye
tindeyiz.Buradaözelolarak,“pırıltılar”
kabul ettiğimiz, işçilerinveezilenlerin
sınıf bilincindeki “yenilenme”nin, “ye
ni”nin, “değişimin belirtilerini bütün
den yalıtarak” ve büyüteç altına ala
rak,dahagörülür,dahaanlaşılırhale
getirmeyeçalıştık.
İşçilerin ve ezilenlerin sınıf bilinci

hareketsiz,donuk,ölübirşeydeğildir;
yaşamınkendisigibihareketli,canlıve
dinamiktir. Her belirli dönemde sınıf
bilincinin değişim ve gelişim yönünü
öngörmekvekezaaynı zamandageli
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şim seyri içerisinde, olaylarda yansı
yan verilerden hareketle öngörülerini
denetlemek, “değişimi” ve “yeniyi” so
mutolarakkavramayaçalışmakgere
kir.Kitlelerebağlanmanınbirdeböyle
biranlamıvardır.Devrimciöncüpoli

tikçizgisiyleişçisınıfıveezilenlerinsı
nıfbilincindekideğişimleilişkilenmeli,
devrimcistratejisivetaktikleriyledev
rimci amaçlarına doğru şekillendirip
yönlendirmeyeçalışmalıdır.
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Kadın sorunu, çözüm yolları/öz
gürleşmesi konularındaki duruş/ba
kış açıları; ya da bütün bu sorunla
rınbilinceçıkarılması ile işçi,emekçi,
ev emekçisi ve genç kadınlar arasın
dadevrimcikomünistçalışmanınözel
olarak örgütlenmesi arasında doğru
danbağ/ilişkivardır.
Bu topraklarda devrimcikomünist

hareketinbusorunlardaulaştığıteorik
düzey ve pratikleri belirli tarihsel ke
sitlere/dönemlere ayırarak incelemek,
hem bu süreçlerdeki durumun, geliş
meninanlaşılmasınıkolaylaştıracaktır;
hemdeanlatımbakımındanbirkolay
lık/rahatlıksağlayacaktır.Dolayısıyla,
en genel anlamda devrimcikomünist
hareketin tarihsel gelişim evreleri, bi
zimdehareketnoktamızolacaktır.
Buyazı,devrimcikomünisthareke

tin genel olarak kadın sorunu ve öz
gürleşmesine ilişkin çözüm önerileri

kapsamında teorik görüşlerini ve bü
tün bir tarihi ele alma iddiasını taşı
mıyor. Elbette böylesine kapsamlı bir
çalışmanın önemli bir ihtiyaç olduğu
nunfarkındayız.Bütünbukonularda
dar ya da kapsamlı ürünlerin her bi
rininbugünümüze ve geleceğeönemli
birkatkıolacağıinancındayız.Buyazı
da, coğrafyamızda komünistdevrimci
hareketin kadınlar arasında faaliyetin
özelolarakörgütlenmesibiçimvearaç
larınanasılyaklaştığı,siyasalyaşama
katılankadınlarınbuörgütlerdevaro
luş biçimleri üzerinde duracağız.Ula
şabildiğimizyazılıkaynaklarınyanısı
ra,bazıyaşamdeneyimleridebaşvuru
kaynaklarımızarasındaolacaktır.Bü
tün insanlıkbakımındantarihbilinci,
geçmişilegelecekarasındakibağınbi
linmesiningerekliliğinasılkiyadsına
mazbirzorunlulukise;ezilenbircins
olarak kadınların da kendi tarihlerini

Coğrafyamızda
devrimci-komünistkadın

AynurÖzgür
Örgütlenmedeneredennereye?
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öğrenmeleri/bilmeleri, bir tarih bilin
ci oluşturmaları da kadınların temel
zorunlulukları arasında görülmelidir.
Bu gerekliliğe/zorunluluğa dair sa
yısızcümlekurulmuşolsada,bizCi
cero’nun bir sözüyle kendimizi sınır
landıralım; “Kendi doğumundan önce
olanlarıbilmeyenler,sürekliçocukkal
mayamahkûmdur.”

Ge le nek sel ka dın lık tan 
dev rim ci ka dı na
Devrimcikomünist hareketin genel

tarihi, tanıklarımız, kadınların siyasal
mücadelenin bütün süreçlerine farklı
düzeylerdedeolsakatıldıklarını,müca
deleninbirçokalanındavarolduklarını
söylüyor/anlatıyor. Ancak, kadınların
bumücadelede/tarihteoynadıklarırol
ya da kadının kurtuluşu mücadelesi
bakımındanteorivepratikteulaştıkları
düzeye,yaratılanbazıörneklerinbilgi
sineulaşmakistediğimizde;yazılıtari
hinbualandakiyoksulluğuyüzümüze
çarpar.Hiçkuşkusuz,buyoksulluğun
biryanındadevrimcikomünisthareke
tinkadınsorunuveçözümüne ilişkin
“sosyalizmehavale etme”fikri vepra
tiğidurur.Diğeryanındaise,ezilenle
rintarihlerininyazılmasınınerkeklerin
tekelinde olması ve bu yazıma erkek
egemenliğinin damgasını vurması ile
devrimcikomünist kadınlarda kadın
lıkbilinciningelişmemişolmasıgerçeği
durur.
İsterbugünolsun,istersedegeçmiş

süreçler/dönemler olsun; kadınların
toplumsalkonumu ilesiyasalyaşama
katılımları,buralardavaroluşbiçimle
ri arasında her zamandirek bir ilişki
olagelmiştir.1960’lı, ‘70’liyıllar,hatta
bugünaçısındanbile,Türkiye’de,Kür
distan’dakadınlarınantifaşist,ilerici,
yurtsever,devrimcivekomünistörgüt
yadapartilereilgiduyması;onlariçeri
sindeyeralışbiçimleri,üstlendikleriya

daverilenrollerelbettetoplumunsiya
salyaşamdakadınabiçtiğiroldenaza
deolmamıştır/olamamıştır.Genelola
raksiyaset,egemensınıfarınüstelikde
asılolarakegemensınıfarınerkeğinin
tekelindedir.Ezilensınıfvekatmanla
rınkendisınıfçıkarlarıdoğrultusunda
siyaseteyöneldiğikoşullardaise,aktif
siyasalyaşamyadasiyasettesözsahi
biolma,otomatikmanezilenerkeğinte
kelineverilir/verilmiştir.İsterburjuva
siyasette,istersededevrimcisiyasette
olsun,özelbirkadınbilincininoluşma
dığı/oluşamadığıkoşullardaerkekher
zamanüstünolandır,hakimdir,kısa
casıerk’tir.Kadınaise,herzamansu
nulan yardımcılık rolüdür. Ve kadın
lık bilincine sahip olmayan kadın(lar)
burolühiçsorgulamadan,tartmadan,
kendisine sunulanı kabul eder, be
nimser.Marx’ın “LuisBonapart’ın18.
Brumaire’i”ndeyeralanşusözleri,dev
rimcikomünisthareketinbualandaki
bütünbirtarihibakımındançokdaha
özelbiranlamtaşır:
“İnsanlartarihlerinikendileriyapar

lar, amakendi keyiferine göre, kendi
seçtikleri koşullar içinde yapmazlar,
doğrudanbelirliolanvegeçmiştenge
len koşullar içinde yaparlar. Bütün
ölmüş kuşakların geleneği, büyük bir
ağırlıklayaşayanlarınbeyinleriüzerine
çöker.”(Sy.13.abç)

***
Herhangibirkonudabilinçoluştur

manınyolu;bilgiyeulaşmaktangeçer.
Bilgiyeulaşmanınyollarıise,günümüz
dedahafazlaçeşitlenmişolsada,gaze
teler, dergiler ve kitaplar başat olma
yadevamederler.Buyazıkapsamında
ihtiyaç duyduğumuz okumainceleme
konusundakarşılaştığımızkaynakso
runlarıda,1970’liveöncesi,hattabu
tarafa doğru gelirsek 1980’li yılların
önemlisorunlarındanbiri;Uluslarara
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sı KomünistHareketin, kadın sorunu
örgütlenmesi ve özgürleşmesine iliş
kin biriktirdiklerinin Türkçe’ye çevril
memiş olmasıdır. Keza, feministlerin
bualandaürettiklerindenyalnızcaSi
mone de Beauvaoir’in üç ciltlik eseri,
Genç Kızlık Çağı (1970), Evlilik Çağı
(1970) ve Bağımsızlığa Doğru (1969)
BertanOnarantarafındançevrilmiştir.
Bukitapların1970’lerinikinciyarısın
dadevrimcikadınlararasındailgigör
düğüneilişkindikkatedeğerbirveriye
rastlamadığımızı belirtmeliyiz. Oysa o
yıllardaMarksistklasikler,çeşitliülke
lerindevrimdeneyimlerinianlatanki
taplarbolmiktardaTürkçe’yeçevrilir,
baskıları yapılırdı. Bunun bir ihtiyaç
olduğu yadsınamayacağı gibi, kadın
larla/mücadelesiyle ilgili olankitapla
rın çevrilmesine ilişkin sınırlı birpra
tiğinolmasıda,bukonulardavarolan
geriliklerden,duruştanbağımsızdeğil
dir. fiirin Tekeli’nin Kadınlar için adlı
kitabındakidipnotbukonudakiyakla
şımı,sınırlılığıdagöstermektedir:
“FriedrichEngels,Ailenin,ÖzelMül

kiyetinveDevletinKökeni(Çev.Kenan
Somer,SolYay. 1967);AugustBebel,
KadınveSosyalizm,(Çev.SabihaSer
tel; Toplum Yay. 2. baskı 1975); Ale
xandra Kollantai,Marksizm veCinsel
Devrim,(Çev.AysemGöztok.BilgiYay.
1974);A.Kollantai,KadınlarınÖzgür
lüğü,(Çev.YaseminÇongar.YarınYay.
1987)
Hemen belirtmeliyiz ki; Engels’in

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin
Kökeni, o yıllarda kadın sorunundan
ziyadedevlettartışmalarındabaşvuru
lantemelyapıtlardanbiriolmuştur.Yi
ne,Bebel’inKadınveSosyalizmkitabı
nınilkbaskısı1935yılındayapılmıştır.
Devrimcikomünist hareket bakımın
dantektemelkaynakneredeyse ‘80’li
yılların sonlarına kadar, A. Bebel’in

Kadın ve Sosyalizm eseri olmuştur.
Böylesinebir yoksulluktakadınbilin
cininoluşturulamamasıöylesanıyoruz
ki,anlaşılırbirdurumdur.
Marksist klasiklerin Türkçe’ye çev

rilmesindekitercihlerinkadınsorunla
rındaki eserlerin dıştalanmasında hiç
kuşkusuz ‘60’lı yıllarda ve ‘74 sonra
sınınsiyasalortamının,devrimciyük
selişinrolübelirleyiciolmuştur.Yarın
devrimolacakmışgibihayatla ilişkile
niş, devrimin çözeceği (ki aslında, çö
zümünün yolunu açar) fikri, kadın
sorununaözelbirilgiyidegereksizkıl
mıştır.
Devrimciörgütlerin,partilerinbuko

nulardaogünküpratiklerinibelirleyen
vebellidüzeylerdebugündesiyasalör
gütvepartilerdeetkin,bazılarındaise
egemen olan bu yaklaşıma; sorunun
çözümünüsosyalizmehavaleetmean
layışvepratiğineilişkinSevimBelli’nin
“BoşunamıÇiğnedik?”adlıanılarında
çoknetifadeedilmiştir.
“Eskidenhertürlüsömürününorta

dankalktığı, insanın insanıhiçbirbi
çimdesömürmediğibirdüzendekadın
daözgürvebağımsızolacaktırdiyedü
şünülürdü….”(Sf.572)
Yine aynı bölümde, SevimBelli, fe

ministlerin kadın sorununa ilişkin
yaklaşımlarınıeleştiriyorvedevamında
devrimcikadınlarıntercihlerini/yakla
şımlarınışöyleifadeediyor:
“… Toplumcu kadınlar da, belki,

tüminsanlığınsorunlarıgibidahage
niş,dahainsancabirkonudanayrılıp
kadınsorunugibisınırlı(?)birçerçeve
ye hapsolmak istemediklerinden kes
tirmeciliğe,yanisosyalizmleherşeyin
yolunagireceğine inanmak istemişler
dir…”(age,sf.573,abç)
Sevim Belli’nin “Toplumcu kadın

lar”ıntercihiolarakifadeettiğibuba
kış açısı yukarıda da vurguladığımız
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gibioyıllaradamgasınıvurmuştur.Ay
rıca,bubakışaçısınınbugünbileçe
şitlidüzeylerdeçeşitlisiyasalörgütve
yapılardabirazdahaesnetilmişbiçim
leraltındavarolduğunurahatlıklasöy
leyebiliriz.
Kadınsorunuveçözümünoktasında

hareketnoktasısosyalizmehavaleetme
biçimindeolunca,kaçınılmazolarako
sorunadairbugündenbir şeyleryap
maanlayışıvepratiğindenuzakdurul
muştur.Budurum,kendidoğal seyri
içerisindedevrimciörgütvepartilerde
özelolarakbilinçlenme,birkadınbilin
cioluşturmanıntemelengeliolmuştur.
Dolayısıyla,siyasalörgütlerinsafarına
katılan kadın devrimciler bakımından
süreç, öğretilmiş kadınlığın devrimci
safarataşınması,kendiformundaye
niden üretilmesi biçiminde işlemiştir.
Böyle bir süreçte; ailenin, toplumun
baskısındankaçıp,devrimciörgütsaf
larına katılan kadınların; toplumsal
değeryargılarındangörecedaha“eşit”,
daha“özgür”kadınerkek ilişkilerinio
günkü birikimleriyle ilk anda sorgu
lamalarını, yargılamalarını beklemek,
buradandevrimcikadınlarıyargılamak
büyükbirhaksızlıkdaolacaktır.Kadın
militanlarınbaşkabir formdaüretilen
ve yaşadıkları sorunları bilince çıkar
maları,sorgulamalarıbilinçlenme,ay
dınlanmanınzorunluluğunukiminkar
edebilirki?!Ogünkadınlarınkendiso
runlarınınfarkındaolmaması/olama
masıvedevrimcihareketinçözümöne
rilerinin,sorununçözümünüdevrime,
sosyalizmehavaleetmesizamanındev
rimci kadınları/kuşakları için yeter
liolmuştur.Ayrıca,ogünündevrimci
kadınlarınınöğretilmişkadındevrimci
liklerinigeliştirmek/büyütmekgibibir
görevlemeşgul olmaları, kendi özgür
lükleriiçinmücadeleetmeyede,erkek
egemenliğinin her türüne/bütün gö

rüngülerine karşı durmaya/mücade
leetmeyene“zaman”larıvardır,nede
bakışaçıları…
Kadınlararasındafaaliyetinözelola

rak örgütlenmesi kapsamında gene
başkanıkadınolanTİP’inyaklaşımla
rınadeğinmedengeçmekeksiklikola
caktır.Oyıllarda,kadınlarıoydeposu
olarakgörenvebunun içinkadınko
luoluşturanburjuvapartilerinaksine
TİP,kadınlarayönelikbir faaliyeti ge
rekligörür.Ancak,ayrıbirkadınkolu
oluşturulmasınıgerekliolmadığınısa
vunur.OyıllarınTürkiye’sindetekka
dıngenelbaşkanolanBehiceBORAN,
bukonudakiyaklaşımlarınışöyleizah
eder:
“Maalesefhayır.TİP’teözelbirçaba

harcanarak, kadın üye sayısında bir
artışsağlanıyor.Adayüyelerarasında
kadınlarınoranıüyelerarasındaoldu
ğundandahayüksek.Ancakbiz,kadın
koluna gerek görmedik ve kurmadık.
Görseydikkurardık.Kadınlararasında
örgütlenmeleregerekvardır.Bubakım
danpartiiçerisindebirişbölümünegi
dilebilir; parti ekipler olarak çalışıyor,
kadınüyeleri,kadınmeseleleriileilgi
lenmeyegörevlendirebiliriz.Amaevvela
iyibirpartilikişiliğikazandırmakgere
kir.Bunun içinde,kadınkoluyerine
adayüyeleridoğrudanpartinineğitim
çalışmalarınadahiletmekyolunagidi
yoruz.” (Akt. fiirin Tekeli, Kadınlar ve
ToplumsalSiyasalYaşam,BirikimYay.
Sf.272)
Kuruluşundan 1. Kongre’sine ka

dar geçen zamandilimindeTİP’ekay
dolan üyelerin% 4.5’i kadındır. Aday
üyelerdeki kadın temsiliyeti ise% 9’a
yakındır.Yöneticiorganlariçerisindeki
kadınlarıntemsiliyetineilişkinrakam
laradayananbirveri elimizdeolmasa
da,üyeveadayüyesayısındanyolaçı
karakbirsonucaulaşabiliriz.Boran’ın
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“…biz kadın koluna gerek görmedik
ve kurmadık. Görseydik kurardık…”
biçimindeki yaklaşımı; sorunu kavra
yıştaki düzeyi, dahadoğrubir ifadey
legeriliğiifadeetmeklekalmıyor.Aynı
zamandaoyıllardagenelbaşkanıka
dınolanTİP’inkadınsorunu,kadınlar
arasında faaliyetin özel olarak örgüt
lenmesikonularındakitrajedisiolarak
görülmelidir.
***
12 Mart faşist darbesiyle cezaevle

rine doldurulan devrimcilerin, 1974
genelaffıyladışarı çıkmasıyladevrim
ci hareketin yükselişi de başlar. Her
kesgibiöğrenci,işçi,emekçi,köylüve
evemekçisikadınlardakitleselolarak
mücadeleyeilgigösterir/katılırlar.An
cak başından beri vurguladığımız ka
dınsorunuvekurtuluşunayaklaşım
daki sınırlı geri duruşlar, bu süreçler
için de geçerlidir. Bu sınırlanmışlık
lara, geri duruşlara rağmen, kadınlar
arasında faaliyetin özel olarak örgüt
lenmesine dair bazı olumlu adımlar
atılmaya çalışılmış, özel bazı örnekler
deyaratılmıştır.Buadımlardanbiride
(hernekadarbaşarısız olsada)1975
sonrasıTSİP’inçağrısıyladöneminet
kin/aktifkadınlarınınbirarayagelerek
başlattıklarıgirişimdir.Bugirişimianı
larında SevimBelli şöyle anlatmakta
dır.
“…1975 sonrası dönemde bir ara

birde‘kadınlar’olaraktoplanmayıde
nedik,TSİP’inyahutdoğrudanAhmet
Kaçmaz’ın davetlisi olarak bir toplan
tıyakatılmıştım.Partilerdışıbağımsız,
demokrathanımlardaçağrılmıştı.Or
takbirkadınhareketioluşturmaksöz
konusuydu. Kaçmaz’ın, olayı TSİP’in
biryanörgütügibisunmasınıbirhayli
yadırgamıştım,anımsıyorum.Genede
benim de içinde olduğum, Av.Gülçin
Çaylıgil,Av.NeclaFertanvefiirinTe

keli’denoluşanbirgrubunprogramve
tüzüğühazırlamasıönerildiğindekabul
ettim. fiimdi anımsadığım nedenlerle
buhareketbirsonuçvermedineyazık
ki.Sonradahadarbirçerçeve içinde,
yani birlikte yürümeyeniyetli bazı si
yasalgruplarlabu işisürdürmeyeça
lıştık.”(age.Sf.575)
Benzer amaçlarla farklı zamanlar

dabirarayagelişleryaşanır.Ancako
günkügruplarınsiyasetyapıştarzları,
benmerkezcitutumlarınedeniyleortak
birörgütlenmeyaratılamaz.S.Belli’nin
kısaaktarımında;otartışmalardaDev
Yol, “Bizneyapacaksakyaparız,sizin
ne gereğiniz var.” anlamına gelecek
bir gerekçeyle tartışmalardan çeki
lir. TSİP, EmeğinBirliği ve TEP kalır.
Taksimcivarındabirodakiralanır.Bir
süresonrabugörüşmelereSevimBel
likatılamaz.“Bukonulardasesgetiri
ci bir başarı sağlanamadı, yani bizim
dışımızdakikadınlarıkadınhareketine
çekemedik”der,anılarındaSevimBelli.
1970’li yıllarda, kadın örgütlerin

denİlericiKadınlarDerneği (İKD)özel
bir örnekolaraköneçıkar.3Haziran
1975yılındakurulanİKD,Maraşkat
liamı sonrasında belli illerde sıkıyö
netimilanedilmesinekadarkesintisiz
faaliyetini yürütür. İstanbulSıkıyöne
timKomutanlığı’nın28Nisan1979’da
verdiği kararla gerekçesiz ve süresiz
olarak İKD faaliyettenmenedilir.Do
layısıyla, İKD’ninbütün şube ve tem
silcilikleridekapatılır.Ancak,İKD’liler
dernekkapatılmasınarağmen12Eylül
’80askerifaşistdarbesinekadarfaali
yetlerinisürdürürler.ResmiolarakİKD
yayın organı olmasa da, İKD’li kadın
larbirdekadındergisiçıkarırlaraynı
süreçte.Kapatıldığında,12.000üyesi,
33şube,35temsilciliğivardırİKD’nin.
Hemenbelirtmeliyizkiüye sayısı res
miyetegöre12.000’dir.Zira,emniyete



TEORİDE doğrultu 39

verilmek istenmeyen üye bilgileri, sa
yısı İKD Yönetim Kurullarınca bilinç
li olarak sınırlandırılmıştır. Gerçekte
üyesayısı40bincivarındadır.VeİKD,
Uluslararası Demokratik Kadın Fede
rasyonu (UDKF) üyesidir. İKD’li ka
dınların çıkardığı Kadınların Sesi’nin
sontirajının35.000’eulaşması,15bin
abonesininolması,İKD’ninörgütlülük
düzeyinedairönemlibirveridir.
İKDmerkezveşubelerinde8Mart’ın

kapalı salon toplantılarıyla kutlan
ması, coğrafyamızda 8 Mart geleneği
ninoluşturulmasınabirkatkıolsada,
İKD’nin1975yılındaBirleşmişMillet
ler’in 8 Mart’ı Dünya Kadınlar Günü
olarakilanetmesindenetkilenmelerini
olumsuzbirpratikolarakgörmekgere
kir. Yine İKD’nin o yıllarda düzenlen
diği kadın talepli kampanyalar, kısa
süredegenelsorunlar/taleplereksenli
kampanyalara, eylemlere evrilmesi de
birbaşkazaafıolmuştur.
İKD’nin o yıllarda düzenlediği mi

tinglerden kitleseliğiyle en dikkat çe
keni, “Evlat Acısına Son” yürüyüşleri
olmuştur.fiubat1976’daAnkara’da5
bin,26fiubat1977’deİstanbul’daCHP
KadınKolları iebirliktedüzenledikleri
mitinge25binkadınkatılmıştır.
Dernek kapatılınca, İKD’liler 17

Temmuz 1979’da “İlerici Kadın Hare
keti Durdurulamaz. İKD Açılmalıdır!”
isimlibirkadınyürüyüşüdüzenler.İs
tanbulveizmir’denAnkara’ya500ka
dın yürümüş; İKD’nin kapatılmasını
protestoetmiştir.
İKD tarihinianlatanKızılFeminist

ler Bir Sözlü Tarih Çalışması (Emel
Akal)’ndan paylaştığımız bu bilgiler
üzerinden, 19751980 döneminde or
taya çıkmış olan İKDdeneyimini bazı
noktalardantartışmakgerekiyor:
Önceliklevurgulamalıyızki,İKDöz

gülünde yürüttüğümüz bu tartışma,

revizyonist TKP’nin çizgisiyle ilgili de
ğildir. Zira kadın sorunu ve özgürleş
mesineilişkingenelbakışaçısı,ilkeler
o gün, o süreçte TKP için ne ise; an
tifaşist,devrimciörgütleredeaynı il
keler, benzer bir bilinç yön vermiştir.
AyrıcaTKPdışında,devrimciörgütlerin
bırakalımİKDgibibirörnekyaratmayı,
onayakınyadabenzerörnekleryarat
mamış olması, devrimci hareketin bu
alandaki başarısızlığını, duyarsızlığını
ifadeeder.
Birkadınkitleörgütüolarakkendini

var eden İKD, ilk başlarda kadınların
özgül taleplerini sahiplenip, takipçisi
olsada;sonrakiyıllardasiyasalkoşu
ların etkisiyle bu alandaki duyarlılığı
zayıfamış; pratikte bu yan/duyarlılık
zaafauğramıştır.
Kadın hareketinin oluşması, kadın

örgütlerinigenelsiyasaltalepvemüca
delenindışında tutan, yalıtık anlayış
ların yanlışlığının yaşamdaki ifadesi/
kanıtıolmuşturbuörnek.
Buörnek;kadınlararasındapartifa

aliyetinin özel olarak örgütlenmesinin
işçi,emekçi,evemekçisivegençkadın
lardayarattığıilgiyigöstermektedir.
İKDsomutunda,direkpartifaaliye

tininaraçları ilebirgenelkitleörgütü
ileilişkilenişedairbazıtartışmalaryap
mak gerekir. İKD kendisinin TKP’den
ayrı bir kitle örgütü olarak görse de,
farklısiyasalörgütlerdenkadınlarıtas
fiyeetmiştir.İKD’deörgütlenenkadın
larzamanlaTKP’ninkadınmilitanre
zervini oluşturmuştur. Bu açıdan da
kadınlarınherzamandireksiyasalbir
örgütlebağlantıaraçlarlaörgütleneme
yeceği, biçimindeki anlayışın genelle
meninyanlışlığı İKDörneğinde rahat
lıkla görülebilir. Ancak burada, araç
amaç ilişkisinin dikkate alınmaması
gerektiğisonucunukesinlikleçıkarmı
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yoruz.BukonudaTKP’ninİKD’yleiliş
kilenişinedairtartışmalaröğreticidir.
Kadınların genel olarak toplumsal

siyasal yaşamdan dışlanmışlıklarının
kaçınılmazsonucuolarakortayaçıkan
ilgisizliğinyadazayıfığınüzerinedoğ
ruzamanda,doğruaraçlarlagidildiğin
de hızla tersine çevrilebileceğine dair
güzelbirörnektir,İKDdeneyimi.
İKD’li kadınların kendilerini bu ça

lışmayla sınırlandırmaları, deyim ye
rindeyse TKP’yi erkeklere bırakmaları
bir başka yanlışları olmuştur.Bude
neyimi yaratanların parti yönetimi ve
bütünorganlardatemsiledilmesibakış
açısı İKD’li kadınların gündemine gir
memiştir.Böylesinegüçlübirörgütten
yalnızcaGönülDinçer,TKPMerkezKo
mite üyesidir. TKP içindeki kadınlara
bakışadaerkekegemenbakışdamga
sınıvurmaktadır.
“Bukadınların (İKD’libn) evli olan

larıgenelliklekarıkocaüniversitedü
zeyindeöğrenimgörmüşinsanlardı.Ev
işleri,yemekgibişeyler,enasgarisin
den de olsa elbette kadın tarafından
yapılıyordu.Evliolanlarkocalarıileye
mek,temizlik,çamaşırkonusundasık
sık tartışıyordu.Çünküev işleri,dev
rimcikocalartarafındanyinedevrimci
karılarından bekleniyordu… Gündüz
ve gecenin her saatinde, hafta sonu
veya bayramda, kocasının haberi bile
olmaksızınİKDmilitanıolankadın,şe
hirlerarasıgidipgelmekdedahilolmak
üzere sokaklardaydı.” (Kızıl Feminist
ler,sy.166)
İnsan bu satırları okuyunca, dün

den bugüne pek bir şeyin değişmedi
ğigerçeğiyleyüzyüzegeliyor.Nekadar
gelişkinolursanol,yaşamıpaylaştığın
erkeğin/yaşamınangaryalarınıbirtür
lüomuzlarındanatamıyorsun.Demek
ki, buralarda da pratikte bir değişimi
kaçınılmazkılmakgerekiyor…

ÜrünDergisi’nin,1977Martsayısın
dayayınlanan“TürkiyeEmekçiKadın
HareketiPratikİçindeGelişipGüçleni
yor”başlıklıyazıdayeralansatırlarda
dikkatedeğerbirunsurvardır.fieyda
TaluveGönülDinçertarafındankale
mealınanbuyazı,FatmaGörenimza
sıylayayınlanmıştır.Yazıbukonudaki
pratiklerinieleştirirveşunlarıbelirtir.
“… Zaten az sayıdaki bilinçli kadı

nın,kadınörgütü içindekiçalışmaları
vedikkatleriyalnızcabiryöndekullan
maları ne genel olarak kadın hareke
tinenedesavunduklarısiyasipartiye
birşeykazandırmamaktadır.”(age.Sy.
122123)
Bir kadın örgütü olmasına rağmen

İKD, özel olarak kadınlık bilinci oluş
turmadabilinçli, iradiyaklaşımıoluş
turamamıştır. Genel siyasal amaçlar
uğruna geniş kadın kitlelerini örgüt
leyebilir, çok genel duyarlılık, başarı
dasağlayabilirsiniz.Hattapartiveör
gütlerdesayısalolarakkadınlarınora
nında dikkate değer bir düzey de ya
kalayabilirsiniz. Ancak kadın hakları,
kadınların özgürleşmesi içinmücade
leyigüncelbirsorun,güncelpolitikbir
görevolarakgörüpelealmazsanız,ka
dınların özgürleşmesinin temel koşul
larından biri olan erkek egemenliğine
karşı mücadelenin odakta tutulması
nı sağlayamazsınız, birkadınlıkbilin
ci(tıpkısınıfbilinci,ulusalbilincigibi)
oluşturamazsınız, kadınların kurtu
luşumücadelesinde sağlanması gere
kenilerleme,atılmasıgerekenadımları
atmazsınız/atamazsınız. Dolayısıyla,
kadınlarınözgürleşmesindegerçekbir
başarısağlayamazsınız…

***
19751980yıllarında,kadınlar ara

sında faaliyetin özel olarak örgütlen
mesine dair diğer olumlu adımlar da
yine aynı süreçte kurulan kadın der
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nekleriyle atılmıştır. AKD (DevYol’cu
ların kurduğu bir dernektir ve daha
sonraDevrimciKadınDernekleriFede
rasyonu’nadönüşmüştür.)EKDveDi
yarbakır’daDDKD’yebağlıolarakDD
KaD’dir.
1. Komünist Kadınlar Konferansı

Belgeleri’nde Komünist Kadın Hare
keti’nin tarihine dair bilgilerin yer al
dığı “MerkeziKadınKomisyonuRapo
ru”nda; TKP/ML’ye dair şu tespit yer
alır: “1972’de, işçi kadınlar içerisinde
çalışmayapmaküzerekadınyoldaşlar
görevlendirilmiştir.Buduyarlıbiryak
laşımınifadesidirvetabigerekliveye
terli olmaktan uzaktır.” (1. Komünist
KadınlarKonferansBelgeleri,Seçenek,
sf.22)Yineaynıbelgede,1975’80ara
sı dönemde 8 Mart kampanyaları ör
gütlendiğibilgisininyanısıra;TKP/ML
Hareketi’nin “… ilk kez 1977 yazında
yürürlüğe giren tüzük taslağında ko
münistkadınlarbirliğininbelirtilmesi,
bir komünist kitle örgütü olarak ayrı
kadınörgütlenmesininöngörüldüğünü
gösterir.Fakattüzüktebuibareleryer
almış olmasına karşın konu ciddi bir
şekildeincelenmişdedeğildir.”(age,Sf.
239)bilgisideyeralmaktadır.
1970’li yılların ikinci yarısından,

yani 1974 genel affından sonra çıkan
iriliufaklıonlarcadergivegazetesay
falarında;kadınsorunu,özgürleşmesi
yadabenzerkapsamdayazıların,tar
tışmaların (o süreçte polemikler hayli
yaygındı) yer almaması, devrimci ör
gütlerinbunoktadaki/konudakiilişki
lenişlerini,ilgisizliklerinigösterir.Oyıl
lardabaştabüyükmetropollergelmek
üzerebirçokildeneredeyseherörgü
tünkendi derneği, federasyonu vardı.
Buderneklerin kadınlara yönelik özel
faaliyet yürütmedikleri o yılların bir
gerçeği idi.8MartDünyaEmekçiKa
dınlarGünübile,bırakalımbirgelenek

yaratılmasını, doğru düzgünhatırlan
maz,kutlanmazdı.
Ankara’daODTÜ,Hacettepe,Siyasal

BilgilerFakültesi’ndeyapılanseminer
ler,anmavekutlamatoplantılarıdizi
sine kadın sorunu kapsamlı başlıkla
rıngirmemesi;üstelikburalardafarklı
örgütlerdendevrimcikadınlarınöğren
ciolduklarıdüşünülürse,devrimciha
reketintartıştığımızkapsamdakiprati
ğibakımındançokşeyifadeeder.
Budöneme ilişkinsözlerimizi (belki

biryanıylatekraradüşürsedebizi)to
parlayacakolursak:
1974genelaffıylahızlabiryükseliş

yaşayandevrimci,antifaşistharekete
kitleler halinde öğrenci, işçi, emekçi,
köylü,evemekçisikadınakmıştır.Bu
kadınlar,mücadeleninherboyutunda
(yöneticigörevleristisnaolmakkaydıy
la)yeralmışlar,bedellerödemişlerdir.
Deyimyerindeyse,mücadeleningönül
lü hamalları olmuşlardır. Ancak, bu
kadın militanlar; devrimci, antifaşist
harekette/örgütlerdeki erkek egemen
liğini sorgulayabilecekbilinç düzeyine
ulaşmadıklarıiçinkendilerinesunulan
devrimci kadın militan tipini kabul
lenmişlerdir.Buboyuneğiş,devrimci,
antifaşistharekette/örgütlerdekadın
ları erkeğin takipçisikılmış, onunge
risindebırakmıştır.Bu gerçeğin altını
birkezdahaçizecekolursak;Leninile
Clara Zetkin arasında geçen bir soh
bette,Lenin’inkadınlararasındaparti
faaliyetinin özel olarak örgütlenmesi
ne karşı çıkan anlayışları eleştirirken
yönelttiği soruları Türkiye gerçeğine
yönelterek görebiliriz.Ne kadar kadın
devrimci örgütlerde, partilerde yer al
mıştır? Erkeklerle oranı nedir? Yöne
timmekanizmalarındakidurum/oran,
hangidüzeydedir?Elimizdeodöneme
ilişkinsomutrakamlarolmasada,dev
rimciörgütlerdebugünbileörgütlüka
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dınların erkeklerle oranı, yönetici or
ganlardakitemsiliyetindekiaçıfarkının
büyüklüğübirsırdeğil.Örgütlerde,yö
neticikadınlarınsayısınınbirelinpar
maklarını geçmediğini biliyoruz. Her
şeybiryana,oyıllarındavadosyaları
na bakıldığında yönetici kadın sayısı
nın her bir örgüt somutunda bir elin
parmaklarıkadarbileolmadığıgörüle
cektir. Bırakalım yönetici örgütlerde/
organlarda temsiliyeti, kendi ayakla
rı üzerinde duran, bağımsız, yeni ka
dınprototiplerininyetişememişolması,
devrimcihareketinbaşarısızlıklarıara
sında görülmelidir. Siyasalmücadele
deyeralankadınlarıneşyadasevgi
lilerimücadeleyibıraktığında,kadının
bağımsız bir tutum sergileyememesi,
erkeğinpeşindengitmesihepkadınla
rınhanesineolumsuzbirpuanolarak
eklendi. Kadın, zımnen ‘güvenilmez’
kılındı.Böylesinegenelbir sorunola
rakaçığaçıkmışbudurumdanyalnız
ca kadınların sorumlu kılınmasında,
erkeğehiçdokunulmaması,acababir
erkekdayanışmasımıydı,yoksaerkek
egemenliğininkaçınılmazsonucumuy
du?Politikadaerkolanerkeğin,kadın
lık bilincinin gelişmesinde –bilinçli ya
dabilinçsiz–temelengellerdenbiriol
duğu ve döneme damgasını vurduğu
görülmekzorundadır.Buanlayış,dev
rimciörgütlerdekadınıyardımcıunsur
olarak görmüş, devrimci erkeğin işle
rinikolaylaştıran,onayardımetmekle
yükümlükadıntipiniyaratmıştır.“Her
başarılı erkeğin ardında bir kadın ol
duğu!”tekerlemesibutarihinyazılma
sındadakendisinebiryer/hayatbul
muştur.
Hiçkuşkuyokki,akansuyunyata

ğınıbulmasıgibieninde,sonundaer
kekegemenliğinindevrimcihareketteki
yeri/rolü de sorgulanmak üzere dev
rimci kadınların gündemine gelecek

ti. Ancak, 12 Eylül askeri faşist dar
besininbusürecikesintiyeuğratması
doğal gelişimi de sekteye uğratmıştır.
Devrimcikomünisthareketinyenilgisi,
tasfiyecilikkadınmilitanlarınkadınso
rununubukezbaşkabirformdayaşa
malarınanedenolmuştur.Yine1960’lı
yılların başında, özellikle Avrupa’da
başlayan 2. feminist dalganın 1970’li
yıllarınTürkiye’sineuğramaması,sor
gulama, aydınlanma sürecini coğraf
yamızda1980’liyıllarınikinciyarısına
atmıştır…

Tas fi ye ci lik ten ay dın lan ma ya
12Eylülfaşistdiktatörlüğünündev

rimcikomünist hareketi ezme saldırı
sı,ağırbaskıveillegalitekoşullarında
yaşamak zorunda kalan devrimciko
münist kadınlar bakımından yeni bir
sürecindebaşlangıcıoldu.Faşistdik
tatörlüğünönemlibirkesiminizindan
lara tıktığı kadınların, dışarıda kalan
bir kesimimücadelenin dışına savru
lurken, küçük bölükleri de evin dört
duvarıarasındamapusluğuyaşadılar.
Ogünağırbaskıkoşullarındaerkeğin
kamufeedilmesi,kadınlarınasligöre
vi oldu çoğunlukla. Bu durumun bo
zulduğuanlardaise,kadınlarınpayına
enfazlasındankuryelikyadabazıdar
örgütsel, siyasal görevlerin sürdürül
mesidüştü.Çokfarklıbeklentiveduy
gularla yola çıkan devrimcikomünist
kadınlarabudurum;birgereklilik,zo
runlulukolaraksunuldu.Devrimciko
münist hareketin tasfiyeciliğe yuvar
lanması/batması ise bu sürecin tuzu
biberioldu.
Yaşamın her alanında olduğu gibi,

devrimcimücadeleyedehiçbir zaman
kadınveerkeklereşitkoşullardabaş
lamamışlardır. İster kişisel tarihler,
isterse de örgütlerin, devrimcikomü
nist hareketin tarihi olsun; kadınlar
herzaman(istisnalarhariç)erkeklerin
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ardında, gölgesinde oldular/kaldılar.
Politikyaşamdakadınlarınönündeve
onlardan gelişkin, siyasette belirleyi
ci, erk olan erkeğin işlerinin, yaşamı
nın kolaylaştırılması gerekir anlayışı;
onun yaşamının bütün angaryaların
dan azade kılınmasını dayattı. Ve bu
görevde,ortakyaşamınangaryalarıda,
aynıevdekalınaneşyadakadınyolda
şınomuzlarınayüklendi.Kadınlarken
dilerinebiçilenbuelbiseyisorgulama
dan/sorgulayamadan giydiler. Birçok
örnektekadınlarabiçilenburoledair
teorilerüretenler,kılıfarbulanlarbile
oldu.
Ağır baskı, illegalite koşullarında

devrimcikomünistkadınlarınbusınır
landırılmışyaşamlarıbiryandanonları
gelecek düşünden uzaklaştırıp, sıra
danlaştırırken; aslındabirçok örnekte
açığa çıktığı gibi devrimci erkeklerin
de zamanla sıradanlaşmasında etki
lioldu.Ancakatlamadanbelirtmeliyiz
ki; erkeğin sıradanlaşması erkeklerin
içsel/kendi sorunlarıdır. Bu sıradan
laşmada esas belirleyici olan budur.
Kadınınetkisidışsalbirfaktördür.Ka
dının sıradanlaşmasında erkeğin ka
dınla kurduğu sıradan ilişki hep gör
mezden gelinmiş; kadın suçlanmıştır.
Elbette o süreçte ilişkiler yalnızca bu
biçimde gelişmemiştir. Umudunu, ge
lecekdüşleriniinatlakoruyankadınlar
konumlarını, koşulları sorgulamış, ıs
rarlamücadeleyetutunmuşlardır.
12 Eylül’ün devrimcikomünist ha

rekette açtığı tahribatlardan biri de
mülteciyaşamlarolmuştur.Çoğunluk
laAvrupaülkelerindekurulanbumül
teciyaşamda,kadınlarındurumlarına,
neleryaşadıklarınaayrıcabakmak,in
celemekgerekir.
Busüreçte,cezaevlerinedoldurulan

kadın ve erkek devrimcilerin aileleri
nin,dahadoğrusueşveannelerininiş

kencehanelerin, cezaevlerinin önlerin
debaşlattıklarımücadeleyiözelolarak
anmalıyız.Bütünbususkunluk,baskı
süreçlerindeonlarhiçsusmadılar.Bü
yükbirdirenişgerçekleştirdiler, özve
riyle mücadele ettiler. Coğrafyamızda
insanhaklarımücadelesininbaşlama
sında, örgütlenmesinde onların rolü/
payıinkaredilemez.
12 Eylül faşist diktatörlüğünün

bütün bir coğrafyayı zindana çevir
mesinin yanı sıra, yüzbinlerce kişiyi
gözaltınaalıpişkencelisorgulardange
çirmesinin, onbinlerce ilerici, demok
rat, yurtsever, devrimci ve komünisti
cezaevlerine tıkmasının, toplumu tek
tipleştirmenin önemli ayaklarından
biri olarak cezaevlerini laboratuvara
dönüştürmesinin izleri, sonuçları ha
layitipgitmemiştir.Ancakhemenbe
lirtmeliyizki,yaşanmışacıların,baskı
ve zulmün anlatımında da bir ayrım
cılıkyüzümüzeçarpmaktadır.12Eylül
faşizminin zulmünü anlatan kitaplar,
filmler,belgeselleresasolarakerkekle
rin yaşadıklarıyla kendini sınırlandır
mıştır/sınırlandırmaktadır. Bu zulme
uğrayan, faşizmin işkencehanelerin
den geçerek cezaevlerine doldurulan
kadınların yaşadıkları da, direnişle
ridegörmezdengelindigenellikle.Bu
yaklaşıma/bakış açısına yön verenin
tarih yazımında erkek egemenliğinin
birtekerrürüolduğunusöylemekyan
lışolmaz.Mamak’tanMetris’e,Çanak
kale’yeonlarcazindandasiyasitutsak
kadınlarınuğradıkları zulmekarşıdi
renişlerine, yaşamı çoğaltmalarına ta
nıklıketmiştir.12Mart’tan12Eylül’e
ve1990’lıyıllarboyuncasiyasimüca
deledeyeralan;işkenceninzulmünen
katmerlisinemaruzkalmışbinlerceka
dınınyaşadıklarınıbuyazıyasığdırma
mızmümkündeğil.Ancakbualandaki
kenditarihimiziöğrenmemizbakımın
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danMukaddes Erdoğdu Çelik’in “De
mir Parmaklıklar Ortak Düşler” kita
bında,üçkuşakkadınınyaşadıklarını
birkitaptatoplayarakbizleresunmak
tadır...
1980’liyıllarınikinciyarısınagelindi

ğinde tasfiyecilikbatağındansıyrılma;
mücadeleyibüyütmeistekveiradesiyle
hareketegeçendevrimcikomünistör
gütlerle işçi ve emekçilerin hak alma
mücadele girişimleri çakıştı. Aynı sü
reçfeministhareketingelişiminedeta
nıkoldu.1987NetaşGrevi, ’89bahar
eylemleri, Zonguldak maden işçileri
ningreviveAnkarayürüyüşü,3Ocak
genel eylemi, başta gelmek üzere irili
ufaklıbirdizigrevvedireniş…Bütün
bueylemlerin,hareketinortasında iş
çikadınlar,işçieşleri…İlkserhildanda
Cizre’desokağaçıkankitleninönsafa
rınıkadınlarıntutması…Ortayaçıkan
bueşsiztablokadınsorunu,örgütlen
mesiveözgürleşmesinedairyurtsever,
devrimcivekomünistharekettedeğişik
düzeylerdedeolsadeğişimintemelun
suru,başlangıcıoldu…

İlk yü rü yüş: Da ya ğa kar şı 
ka dın lar so kak ta…
Feminist hareketin ilk eylemleri/gi

rişimler,1982yılındabaşlar.İstanbul
veAnkarabaştagelmeküzere,büyük
kentlerdedargruplarhalindebirara
ya gelirler. Bilinç yükseltme grupları
dedikleribuoluşumlarla ilkpratikleri
başlar.Ve1987baharındakiilkkitlesel
çıkışlarınakadargeçensüreçte,kadın
talepliiriliufaklıçeşitlietkinlikler,ey
lemlergerçekleştirirler.
Çankırı’da,4Nisan1987yılındaHa

kimMustafaDurmuş’unaldığı;“Kadı
nınsırtındansopa,karnındansıpaek
sik edilmez”kararı, feministkadınları
hareketegeçirir.17Mayıs1987’debir
yürüyüşdüzenlerler.DayağaKarşıDa
yanışma Kampanyası’nın bir parçası

olarakdüzenlenenbuyürüyüşedestek
verenerkeklerarkadansessizceyürür
ken;eylemebiniaşkınkadınkatılır.
Oyıllarbakımındanyakıntarihtebir

ilkolmuştur;kadınolmaktankaynaklı
birsorunkarşısındafeministkadınla
rınbuçıkışları.FeministDergi,Ayrım
cılığa Karşı Kadın Derneği, Sosyalist
FeministKadınlar(bukadınlardanba
zılarısonrakiyıllardaKaktüsDergisi’ni
çıkardılar) ve tek tek kadınlar bu yü
rüyüştensonratoplanırlar.Butoplan
tılardan yine kampanya kapsamında
şenlikfikridoğar.4Ekim1987’deKa
riyeMüzesibahçesindeşenlikyapılır.
“Kişisel olan politiktir” anlayışının

yön verdiği bilinç yükseltme grupları,
dayağakarşıeylemveetkinliklerinya
nısıra,kadınsorununadairkitapların
Türkçe’ye çevrilmesi ve basılması, yi
ne1990’lıyıllarınbaşlarındabazıku
rumlaşmalardikkatedeğerbaşarılıör
neklerdir.KadınEserleriKütüphanesi
veBilgiMerkezi, İstanbulÜniversitesi
KadınAraştırmalarıveUygulamaMer
kezi, kadın aydınlanması bakımından
önemli merkezler olmuşlardır. Birkaç
ildeyerelyönetimlerleilişkiliolarakka
dınSığınmaEvleridebusüreçtekiku
rumlaşmalararasındayeralır.
Meşhur438.madde,“Irzageçmeve

kaçırma eylemlerinin, fuhuşu meslek
edilenkadınlarakarşıişlenmesihalin
de,hapiscezasınınüçte iki indirilme
sini, yaninormal ceza yerineüçtebir
ceza verilmesini” öngörmekteydi. Bu
maddeyaşamınıbedeninisataraksür
dürmek zorunda bırakılan kadınlara
devletinbirbaşkasaldırısıydı.Devletin
yasayla kadınlar arasında yaptığı bu
ayrıma karşı başta feminist kadınlar
olmak üzere, kamuoyunda yaratılan
duyarlılıksayesinde;devletegeriadım
attırılmış, yasada değişim sağlanmış
tır.
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Erkek şiddetine karşı “mor iğne”
kampanyasıyada“kahvehanebaskın
ları”;Dayağakarşıkadınyürüyüşügi
bietkineylemlerolmaktanötemagazin
sayfalarınamalzemeolmuştur.
Aynı zamanda bu eylemlerden he

men sonraki süreçte feminist gruplar
sokağadönükpratiklerinede8Mart’lar
hariç,sonverdiler.
1980 sonrasında başlayan feminist

harekettenkadınların çıkardığı yayın
lar, kadın kitaplarının Türkçe’ye çev
rilmesi, yayınlanması; yapılan tartış
malar coğrafyamızda kadın bilincinin
oluşması;birbaşkaifadeyleyurtsever,
devrimcikomünist hareket bakımın
danbusorunlarısorgulamada,aydın
lanmadapozitifbirroloynamıştır.

İlk ku rul tay…
İnsanHaklarıDerneğiKadınKomis

yonu’nunçağrısıylaİstanbul’dabirilk
dahagerçekleşir.1921Mayıs1989’da,
çeşitliillerdengelen2500’eyakınkadı
nınkatılımıyla1.KadınKurultayıtop
lanır.Kurultay’a 70 tebliğ sunulur ve
150 kişi söz alarak tartışmalara katı
lır.Kurultaykatılımcılarıoldukçageniş
biryelpazeyikapsar.Bukurultay,ka
dın sorunlarının, özgürleşmesine dair
başlıkların ilk kez böylesine kapsamlı
ve kitlesel tartışıldığı bir platform ol
muştur. Yine bu kurultay, tarihinde
ilkkez feministlerledevrimcisosyalist
kadınların,kadınsorunukapsamında
fikirlerinitartıştıklarıbirplatformola
rak tarihe geçmiştir. Kurultay’da işçi
kadınların sorunları tartışılsa da, işçi
kadınlarınolmamasıenbüyükeksiklik
olmuştur.
DevrimcierkeklerinKurultay’dasöz

isteme talebi, feministlerin protesto
larıyla karşılanmış; feministlerden 21
kadınbugerekçeylekurultaydançekil
miştir.

Devrimcikomünist harekette du
rum
Yıllarınbaskıvezulmününaçtığıya

raları sarmak, tasfiyecilik batağından
çıkma/kurtulma istekve iradesi;da
ralan örgüt yapılarının mücadelenin
ihtiyaçlarınayetememesigerçeği…
İşçiveemekçilerin,gençlerineylem

leri,grevvedirenişler…
Kürthalkınınözgürlüktalebi…
Devrimcimücadeleiçindekikadınla

rınyaşadıklarısüreçleriveogünlerini
sorgulayanpratikleri…
Devrimcikomünist harekette yaşa

nan kadın sorununun ayırdına varıl
ması…
Elbettebütünbufarkınavarışlarve

değişim, devrimcikomünistler bakı
mındanaynızamandilimindeveaynı
biçimde,hızdagelişmedi.Vebualan
daki değişimin tamamlandığını iddia
etmek büyük bir yanlış olmakla kal
maz;aynızamandabugünhalakadın
sorunu ve örgütlenmesine dair konu
larda devrimci hareketin ezici çoğun
luğunda egemen olan ertelemeci, geri
anlayışlarındaüzerinikapatmayaya
rayanbirörtüolur.
Busüreçte,yurtseverkadınhareketi

çokdahaözelbirgelişimkaydetmekle
kalmamış;ilerici,devrimcivekomünist
kadınhareketleribakımındançokzen
ginörnekleryaratmıştır.
PartiöncellerindenYeniKadın’ların,

sosyalistkadınaydınlanmasıveörgüt
lenmesine ilişkin süreçleri, teorinin
sorunlarındavepratikmücadeledeat
tıklarıadımlar,devrimcikomünistha
reketinkadınsorunuveözgürleşmesi
nedairgelişimindevedeğişimindeçok
özelbirroloynamıştır.
EKK’denEKB’yeveEKD’ye15yıllık

EKBtarihi,işçi,emekçi,evemekçisive
genç kadınlar arasında faaliyetin özel
olarak örgütlenmesi, bizzat kadın ta



TEORİDE doğrultu46

lepli mücadelenin komünist devrimci
kadınlar tarafından yükseltilmesinin
ilkörneğiolmuştur.
1980’liyıllarınikinciyarısındanbaş

layarak ‘90’lı yıllarda devrimcikomü
nist kadınlar tarafından açılan kadın
dernekleri yine bu coğrafyada kadın
larcephesindendeğişimingöstergeleri
olmuştur. Bunlar; Demokratik Kadın
Derneği (DKD),DemKad,EmekçiKa
dınlarDerneği(EKD),EmekçiKadınlar
DayanışmaDerneği (EKDD), YeniDe
mokratKadınlarDerneği(YDKD),Yurt
severKadınlarDerneği(YKD),CanKa
dınlarDerneği’dir.
Buyazıda,komünistkadınhareke

ti,yurtseverkadınhareketiveEKD’nin
bütün bir tarihini, ortaya çıkardıkları
deneyleri tek tek anlatmamız müm
kündeğil. Zira, her biri kendi başına
birbroşüryadakitapçalışmasıkapsa
mındadır.Buyazıdaancakbuhareke
tintarihinedairtemelnoktalarıbelirt
mekleyetineceğiz.
“Yeni Kadın”ların aydınlanmasında

milad:KomünistKadınlarKonferansı
1992 yılında TKP/ML Hareketi’nin

kadınmilitanları,1.KomünistKadın
larKonferansı’nıtoplayarak,coğrafya
mızdadevrimcikomünisthareketinta
rihindebirilkeimzaatmışlardır.Kadın
Konferansı Belgelerinde yer alan Bil
dirge’dekomünistkadınlarkonferans
larınıkamuoyunaşucümlelerleduyu
rurlar:
“Faşistdiktatörlüğünhükümsürdü

ğü,baskının,işkenceninayyukaçıktığı,
kayıplarzincirinehergünbiryenisinin
eklendiği,Kürtulusununyok edilme
yeçalışıldığıağırsiyasalkoşullaraltın
da,1992Ağustos’unda toplanan ve5
günsürenkonferansımız; işçi,emekçi
vegençkadınlarındevrimekazanılma
sı, sermaye egemenliğinin devrilmesi,
sosyalizm ve kadının tam kurtuluşu

mücadelesineseferberedilebilmesiba
kımındantarihiönemdekararlaraldı.”
(Belgelersf.225)
Hareketörgütlerinden,(GençKomü

nistlerHareketiveyurtdışıörgütüda
hil) bir araya gelen;üye, adayüye ve
çağrılı örgütlü sempatizan kadınların
katılımıyla konferans gerçekleştirilir.
Konferans,kadınkomünistlerinsahip
olduğubüyükdevrimcipotansiyeliaçı
ğaçıkarmaklakalmayıp; “…kadınko
münistlerindevrimcidönüşümveöze
leştiriyi,özgüvenduygusunugeliştirdi;
ideolojik ve siyasi eğitimlerine büyük
bir katkı sağladı, devrimci kararlılık,
görüş açısı ve perspektif kazandırdı;
dahaçokgörevvedahaçoksorumlu
luk üstlenme bilinç, kararlılık ve ira
desini dile getirdi. Komünist çalışma
nınyarısı;proleterveemekçikadınlar
arasında yürütülmelidir diyen kadın
komünistler;örgütiçi,dahaçokgörev,
daha çok sorumluluk ve mücadelede
fırsat eşitliliği tanınması istek ve ira
desinidilegetirdiler.”(sf226)denilerek
kazanımlar sıralanmaktadır. Sonuç
Bildirgesi’nde, Konferans’ın gündemi
nedairbilgilerdeyeralmaktadır.Kon
feransgündeminiçokkısabirşekilde
özetleyecek olursak,KomünistKadın
lar Konferansı’nın sosyalist kadın ay
dınlanmasındaki rolünükatkısını da
harahatgörebiliriz.
Konferansın birinci gündemi, Mer

keziKadınKomisyonu’nun19891992
yılları arasındaki faaliyet raporunun
görüşülmesiolur.
2Kadınsorunuortayaçıkışı,tarih

selevrimiveçözümünedairkomünist
kadınhareketininprogramatiksorun
larınıntartışılması…
3 Komünist Kadın Hareketi’nin

programveörgütlenmeilkeleri,
4Sosyalizmdeneyimleri
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5Feminizm,ortayaçıkışıvekadın
sorunundaki teorik yaklaşımlarının
eleştirelanalizi,
6Proleterveemekçikadınkitleleri

arasındakomünist faaliyetin özel ola
rakörgütlenmesi;biçimvearaçlarüze
rinetartışma
7Kadınlarayönelikaylıkbirdergi

ninçıkarılması;
8Hareketiçindefiilieşitsizliklerve

bunlarakarşımücadele;
9TürkiyeveKürdistan’dakadınha

reketinintarihi
10Karartasarılarınınonaylanması
11 Konferans Sonuç Bildirgesi ve

mesajlarınonaylanması
125.GenelKonferan’sagönderile

cekkadıntemsilcilerinseçimi
Böylesine yoğun kadın sorunu ör

gütlenmesiveözgürleşmesinedairbir
gündemle toplanan konferansın yara
tacağı değişimi hiç kuşkusuz hazırlık
süreciyle birlikte düşünmek gerekir.
Bukonferans,komünistkadınhareke
tinin tarihi bakımından yalnızca sos
yalist kadın aydınlanmasının miladı
olmaklakalmamış,bütünbusorunlar
dasözedenbilinçlieylemegeçişin,de
ğişimvedönüşümündebaşlangıcıol
muştur. Komünist kadınların değişim
istek ve iradesi alınan bazı kararlarla
dasomutlaşmıştır:
“…Kadınmilitanlarınfiilieşitliğiiçin

onların devrimci enerjisinin mücade
leye seferber edilmesinin koşullarının
hazırlanmasının,mücadeleningörevve
sorumluluklarını üstlenmede eşitsizli
ğin kadın yoldaşların lehinde bozul
masının, fırsat eşitliği yaratılmasının
önemvegereğinivurguladı,budoğrul
tudakararlaraldı.”(age,sf.228)
“Konferansımız, kadınlar arasında

komünistçalışmanınörgütlenmesinde
varolan duyarsızlığı, bu çalışmayı ka
dınsorunlarıyla sınırlı propagandave

ajitasyon çalışmasına indirgeyen dar
vegünündevrimcigörevlerikarşısında
edilgenvesiyasalbakımdansağcıanla
yışıeleştirdi.O,cinsiyetçiyaklaşımve
feminist sapma eğilimini güçlendiren,
proleterveemekçikadınlarınsahipol
duğu muazzam devrimci potansiyelin
görülememesinden kaynaklanan bu
sağcıeğilimetavıraldı.” (age.Sf.228)
Butartışmalarışığındakonferans,pro
leter ve emekçi kadınlar arasında ko
münistçalışmanınörgütlenmesininih
maledilemezgünceldevrimcibirgörev
olduğunu vurgulamış; bu doğrultuda
Hareketörgütlerinebağlıkadınkomis
yonlarının, kurullarının oluşturulma
sının tüzükselbirhükmekavuşturul
masıkararınıdaalır.
Konferans,istertekil,istersedeistis

naolsun,kadınayönelikşiddetimah
kumetmişvebununbirsuçolduğunu,
dolayısıylabu türdurumlarınağırdi
siplinsuçuoluşturduğunubunedenle
ilkGK’da (5.GK),bukonununbir tü
zükhükmühalinegetirilmesinikarar
laştırmıştır.

***
Marksist Leninist komünistler, ka

dınsorunu,özgürleşmesiveörgütlen
mesine dair sorunlarda hem teoride
hemdepratikleriyledevrimcihareket
tenayrışırlar.Bufarkı,AtılımGazete
si’ninbaşyazısışöyleözetlemektedir;
“İşçi, emekçi kadınların talepleri

ninformüleedilmesi,aydınlatılmasıve
devrimordusununyarısıolarakörgüt
lenerek mücadeleye seferber edilmesi
devrimcigörevi,buuğurdaözelyolla
rın, yöntemlerin, araçların aranması,
sınanması ve geliştirilmesi komünist
öncünün çalışmalarını genel ve süre
ğentemelbiryönüdür.Tarihsel8Mart
eşiklerinde geliştirilen taktik ise, her
somut durumda bu çizginin devamı
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uzantısıvesonucuolarakşekillenmek
tedir.”(4Mart2006)
AncakMarksistLeninistKomünist

leriledevrimcihareketarasındavaro
lan bu niteliksel fark, komünistlerin
bütünbusorunlardakieksikvezaafa
rınıortadankaldırmaz.Öncesibiryana
1994yılındanbuyanaortayakonulan
perspektifeuygunbirpratiktensözedi
lemez.Örneğin“Hergün8Mart!”şiarı,
zaman zaman görülen yoğunlaşmalar
bir yana ne ölçüde yaşama geçirildiği
eleştirelbirdeğerlendirmeyihakeder.
Yine bu alandaki çalışmanın bütün
partiörgütlerinemaledilmesihangiöl
çüde başarılmıştır? Diğer parti ve ör
gütlerdenbirkaçadımöndeolmakken
dibaşınaelbetteçokönemlidir.Ancak
bununyeterliolmadığınınaltınıçizmek
gerekiyor. fiayet kadının kurtuluşu
kendieseriolacaksabuyönde ideolo
jikpolitikdönüşümsağlanmadanatı
lacak adımların zayıf kalacağı açıktır.
Bubakımdan,1990’larınsonundaAtı
lımGazetesi’ndebirköşeninkadınlara
ayrılması,herhaftasorunkapsamında
yazıların yazılmasıyla başlayan süreç,
“BizDevrimci Kadınlar” kitabında so
mutlaşmışmüdahaleçabasıbelirlibir
ilerlemesağlasada,sorunlarınaşılma
sında bir kaldıraç rolü oynamamıştır.
Bunakarşıntartışmanınyenibirdüze
yeulaşmasınınyolunuaçmıştır.
EKK’danEKB/EKD’ye15yıllıktarih
Hemenbelirtmeliyizkicoğrafyamız

da“Hergün8Mart!”şiarınınyaşamda
ki şekillenişi, bütün süreçlerde EKB/
EKD’ninpratiğiniböylebiryazınınsı
nırlarına sığdırmak mümkün değil.
Böyle bir yazıda, biz ancak bu tarihe
dairtemelbazınoktalarıpaylaşabiliriz.
İlk Emekçi Kadınlar Bülteni, 1992

Aralık ayında yayınlandı. Bülten işçi,
emekçi, ev emekçisi ve genç kadınla
rı 89 Mart 1993 tarihinde kendi so

runlarını ve çözüm önerilerini tartış
mak;hergünü8Martkılmakamacıyla
Emekçi Kadınlar Kurultayı’na çağırdı.
Yeni Kadın’ların yaptığı bu çağrının
sonrakiadımınıİstanbul,İzmir,Anka
ra,Adana,Bursa,Malatya,Çanakkale,
İskenderun, Adıyaman, Antep illerin
de Kurultay Girişim Komisyonlarının
oluşturulmasıoluşturur.
Bu pratik; işçi, emekçi, ev emekçi

sivegençkadınlararasındafaaliyetin
özel olarak örgütlenmesinin bir aracı
olmaklakalmamış;kurultaysonrasın
da Emekçi Kadınlar Birliği adıyla ka
dınların örgütlenmesinde; “Her gün 8
Mart” şiarının hayata geçirilmesinde
başat bir rol oynamıştır. O güne dek
devrimcikomünistörgütlerinbirkısmı
bakımından kadın sorunu, özgürleş
mesikonularındakidar,ertelemeci,so
runlarınçözümünüsosyalizmehavale
eden yaklaşımlarının eylemsel/pratik
özeleştirisiolarakgörülmelidir.Bucoğ
rafyada,8MartDünyaEmekçiKadın
lar Günü’nün kutlanması geleneğinin
yerleştirilmesivesüreklikılınmasında;
8Mart’lardakadınlarınkitleselola

rak sokağa çıkmasında ve özel olarak
mitinglerin örgütlenmesi hiç tartış
masız EKB/ EKD’nin irade, emek ve
inadıyla sağlanmıştır. ‘90’lı yıllarda
devletin kaybetme politikasına karşı
AnalarKurultayı ile;yinedevletinka
dına yönelik şiddeti, Cinsel Taciz ve
Tecavüze Karşı Kurultay’la suçluların
kamuoyunda teşhirinde EKB/EKD’li
kadınlarınimzasıvardır.Çıkardığıay
lıkbültenle,kitapvebroşürlerlebuta
rih kadın aydınlanmasında oynadığı
özelrolledeanılmalıdır.Henüznokta
lanmamış,bitirilmemişbupratiğindü
nünden öğrenerek, kadınların gelecek
düşlerindeözelbiryertutmayadevam
edeceğinisöyleyebiliriz.
Evet;oradabirşeyleroldu…
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‘90’lıyıllarınbaşıserhildanlarasah
neoldu.SerhildanlasokağaçıkanKürt
kadınlarının mücadeleyle ilişkisi hiç
kuşkusuz daha eski tarihlere rastlar,
ancakCizreserhildanınınenönsafa
rındakikadınlaryalnızcadostlarınde
ğildüşmanındadikkatiniçekti.Ogün
lerdeTürkdevletindenbirzat,gördüğü
tablokarşısında“Oradabirşeylerolu
yor,çünkükadınlarayakta”açıklama
sınıyapmıştı.Evet,oradagerçektenbir
şeyler olmuştu. Serhildandaki Cizreli
kadınların görüntüsü, cinsel, ulusal,
sınıfsalbaskıvezulmekarşıKürtka
dınlarınınbaşkaldırısınınresmiydi.
Kürt kadınların ulusal mücadele

deyeralışıveörgütlenmesi;hareketin
içeriğinin taşıdığı ulusal kimliğin öne
çıkması çok tartışıldı. Buradan yola
çıkarak, Yurtsever KadınHareketi’nin
kadın talepleri üzerinden oluşmadığı,
bunedenledekadınhareketiolamaya
cağıgibiipesapagelmezfikirlerdeüre
tildi.Ancak,ulusaltaleplimücadelenin
heralanında/boyutundayeralanKürt
kadınlarınçokkısasüredeKürtkadın
aydınlanmasında,örgütlenmesindekat
ettiğimesafeninyarattığıkurumlaşma
buucube fikir kırıntılarına verilen en
güzelyanıtolmuştur.
Kürtulusalhareketinin1984’tebaş

lattığı gerilla mücadelesi; devletin, tö
relerin baskı ve zulmü altındaki Kürt
kadınlarıiçinçekimmerkeziolmuştur.
İlkandakadınlarıngerillayakatılmais
tek ve talepleri erkek egemen bakışın
duvarına çarpar, reddedilir. Kürt ka
dınları da, tıpkı Filistinli kadınlar gibi
öncekendiulusundanerkeklerekarşı,
savaşma hakkı için mücadele ederler.
Ancak1980’lerinsonlarınadoğrutalep
lerinbüyümesi,kadınlarıngerillaolma
larıylasonuçlanır,ilkgerillakadınların
anlatımları; gerilla kadınların dağ ko
şullarında yaşadıkları, kadın sorunu

nunokoşullardaaldığıbiçimlerlebaş
layansorgulamasürecinintanığıdırlar.
Kadınerkek eşitliğinin kaba güce/

kuvveteindirgenmesi,kadınlarınbura
dankendilerinikanıtlamayaçalışması
gibi bir dizi yanlış, geri yaklaşımlara
karşı mücadele etmek zorunda kal
mışlardır. Savaşçı kadın militanların
giysileri bile feodal değer yargıların
ca belirlenir. İlk eylemci kadınlardan,
pantolonunüzerineetekelbisegiyme
leriistenir.Köylülerinitirazveönerileri
sonucunda,kadınsavaşçılardagerilla
kıyafetinekavuşurlar.Gerillamücade
lesinde kadınların gösterdikleri başa
rılar, bu alanda kadına yönelik erkek
egemenbakışaçısınındagerilemesinin
başlangıcıolur.
Ulusal özgürlük için hareket safa

rındamücadeleyekatılanKürtkadın
ları, çok kısa sürede değişmenin ve
değiştirmeninöznesi olurlar.Aynı sü
reçte kadınlık bilincinin oluşturulma
sı,kurumsallaşmadaçoközelörnekler
yaratırlar.
Gerillamücadelesinden,kadınkon

feranslarına, ayrı bir kadın ordusun
dan,ayrıbirkadınpartisine,serhildan
lardankentlerdekisiyasalmücadelenin
enönsafarına…Başarılarla,çoközel
örneklerledolubirtarih.Vebutarihe
dairtekilbazıörneklerleyetinmemizin
yanlışolacağıfikriylekendimizibilinçli
olaraksınırlandırdık.Zira,KürtKadın
Hareketitarihininayrıbirincelemeko
nusuolduğunudüşündüğümüzüdaha
öncedevurgulamıştık.

Dev rim ci ha re ke tin 
bo zul ma yan ez be ri; 
8 Mart’tan 8 Mart’a!
Bütündevrimciörgütlerinsafarında

’80 öncesinde olduğu gibi, ’80 sonra
sındadakadınmilitanlarhepvaroldu
lar.Onlarcakadınmilitanfaşistdikta
törlüktarafındankatledildi.Yüzlercesi
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tutsakedildi,yineonlarcasıbumüca
delede şehitdüştü.Ancak,1980son
rasında devrimci harekette kadın so
runu,örgütlenmesiveözgürleşmesine
dairdeğişimoldukçasınırlıkaldı.1980
öncesinde egemenolan yaklaşımlarda
niteliksel bir değişim/dönüşüm sağ
lanamadı.Devrimcihareketinbileşeni
örgütlerinherbirininbusorunlardaki
yaklaşımlarında çeşitli farklılıklardan
söz edebilse de; yakın zamana/bugü
nedekhepsininpratiğine “8Mart’tan
8Mart’a”anlayışınınyönverdiğinisöy
leyebiliriz.Hemen belirtmeliyiz ki; hiç
birikendipratikleriniböyletanımlamı
yor.Ancakpratikleribusonucuortaya
çıkardı/çıkarıyor.
Bütün devrimci örgütlerin uluslara

rasıkomünistharekettenmiraskalan;
“kadınlar olmadan (ya da katılmadan)
devrimolmaz,devrimolmadankadınlar
kurtulmaz!” şiarı, pratiklerinde ajitas
yon sloganı olmanın ötesinde yer tut
madı/tutamadı.Devrimcihareketinbir
diğertemelşiarıdabütünzamanlarda
“Kadınerkekeleleözgürgünlere”sloga
nıoldu.fiayetpolitikbirörgütyadaparti
“Kadınlarolmadan(katılmadan)devrim
olmaz!”diyorsa;kadınveerkekişçilerin,
emekçilerin,evemekçisivegençkadın
larındevrimmücadelesindeeşitbireyler
olarakyeralmasınıözüneuygunolarak
kadınlarındatıpkıerkeklergibiörgüt
lerde,mücadelede yer alması için özel
çaba sarf etmek zorundadır. Bu çaba
kaçınılmazolarakyüzyıllarınçiftebaskı
ve sömürüye hapsettiği kadınları sınıf
mücadelesinin safarına kazanmanın
zorluklarına karşı özel biçim ve araç
larlabirleştirilmesinigereklikılar.Yani,
eşitolmayanlararasınabireşitişareti,
pratiktedekonulamaz.
Ancak,Türkiyedevrimcihareketinin

pratiğine baktığımızda bırakalım özel
örgütler,araçlaryaratılmasını,1980’li

yıllardanbugüne“8Mart’tan8Mart’a”,
8Martöncesivesonrasıbirkaçgünle
sınırlandırılmışkutlamaveetkinlikleri;
dergivegazetesayfalarındakadınso
rununadairçeşitliyazılarlasınırlıbir
tarihtir karşımıza çıkan. Bunun için
dirki;her8Mart’tabütüntartışmalar
“mitingler kadınlı erkekli olmalı” gibi
sığsulardançıkmayıbaşaramamıştır.
“Kadın erkek el ele özgür günlere!”

şiarı,birgenelyaklaşımıifadeeder.Bu
şiar,sosyalistkadınlarcadabenimse
nen sloganlardan biridir. İtirazımız, 8
Mart’ta mutlaka karma miting konu
sundakonulansarsılmaz tutuculuğa
dır. “Kadın erkek el ele özgürlüklere!”
şiarının, 8 Mart’ın hemen ardından
unutulması ya da siyasette başka bir
biçim/halalmasınadır.Elçabukluğuy
la kadın sorunu, örgütlenmesi ve öz
gürleşmesinin sorunları, pratiğini bir
sonraki8Mart’akadar“nadasa”bıra
kılmasınadır itirazımız. Devrimci ha
reketin bu konulardaki geri, tutucu
pratiğinincansimidiolur;“Devrimol
madankadınlarkurtulmaz”şiarı.Zira
devrimcihareketinpratiğineyönveren,
bu pratiği belirleyen sorunların çözü
münü’80öncesindeolduğugibisosya
lizmehavaleetmeanlayışınıntemelbir
ilkeolmayadevametmesinedir.Sosya
lizm deneyimlerinin/pratiğinin açığa
çıkardığıkadınsorunuvekurtuluşun
daişçiveemekçisınıfarınburjuvaziye
karşıyürüttüklerimücadeleylebirlikte,
aynızamandaerkekegemenliğinekar
şı mücadelenin yürütülmesi gerektiği
henüz devrimci örgütlerin gündemine
girmemiştir/girememiştir.
Devrimciörgütler,kadınlarınmüca

delede yer alması fikrini savunurlar.
Öyleyadaböylekadınlarherdönemde
mücadeledeyeralmış,bedellerödemiş
lerdir.Ancakbugünedek,devrimciör
gütlerinpratikleri,yapıiçindekadınla
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rınikincicinsolmasınıaşmayönünde
olmadığıgibi,çoğunluklakadınlarıyar
dımcıunsur/elemangörmeninötesine
geçmemiştir/geçememiştir. Devrimci
örgütlerinneredeyse tamamınayakını
bakımındanyüzyıllarınkadınıköleliğe,
çiftebaskıvesömürüyemahkumetmiş
olması,kadınlarınerkekegemenliğine
karşıyürütmesigerekenmücadelebu
gününgüncelpolitik görevleri arasın
dayeralmaz.Bütünbunlarınyanısı
raçoğukezkadındevrimcilerinçeşitli
soruları,itirazları,yaratılan“feminizm”
korkuluğuyla ya da alaycı yaklaşımla
karşılanırdevrimcisafarda.Nezaman
erkekegemenanlayışvepratiklereleş
tirilseyanıtıhazırdır;“Erkekdüşmanlı
ğıyapıyorsunuz”.Kadınsorununadair
tartışmaların soğukvebayağı esprisi
dir;“Kadınsorunuyoktur;sorunluka
dınlarvardır.”
1896yılındaGothaPartiKonferan

sındaMs.Kahler’insözleri,üzerinden
yüzyıldanfazlazamangeçmişolmasına
rağmendevrimci,hattakomünistparti
safarında şaka vari sarf edilen sözler
karşılığındakiyerinikorumaktadır.
“Pek çok yoldaş kadın sorunu ko

nusundabutürşakalaryapmaktalar.
Kendikendimize,‘gerçektenbunlarbi
zimeşithaklardanyanaolanyoldaşla
rımızmı?’diyesoruyoruz.”(KızılFemi
nistler,sf.52)
Devrimci hareketin bazı bileşenleri,

kadınlararasındafaaliyetinözelolarak
örgütlenmesine dair Clara Zetkin’in,
Lenin’in görüşlerini tekrar ediyorlar.
Ancakbugörüşlerinözüneuygunbir
pratikleriolduğusöylenemez.Ziraon
lariçinişçi,emekçi,evemekçisivegenç
kadınların mücadeleye kazanılması,
erkek egemenliğine karşı mücadele,
güncel politik bir görev haline gelme
miştir.Bukonudadevrimcihareketile
MarksistLeninistkomünistlerarasın

da temel niteliksel bir fark olduğunu
söylemeliyiz.Kadınlararasındafaaliye
tedairdevrimciörgütlerinbazıolumlu
adımlar atmış olması, dernek girişim
lerivarolannitelikselfarkıortadankal
dırmamıştır. DKD, DemKad, EKDD,
YDKD;hepsidekurulduktançokkısa
bir süre sonra kapatılmış yerine baş
kabiraraçkonulmamıştır.2004’tebir
kurultaylakendinikamuoyunadekla
reedenDemokratikKadınHareketi’nin
buçıkışıolumlubirgirişimolarakde
ğerlendirilse de; bütün bu girişimler
‘80sonrasıdevrimcihareketin,örgüt
lerinkadınsorunu,örgütlenmesiveöz
gürleşmesine dair sorunlarda kendini
aştığınıngöstergesiolamaz.
Kadın mücadelesi zemininde ör

gütsel ve siyasal sürekliliğe sahip, 8
Mart’larla sınırlı olmayan bir siyasal
pratiğe,devrimcihareketiçindeyalnız
ca Marksist Leninist komünistler sa
hiptir.
20042005 8 Mart kutlamalarında

EKD’li veESP’likadınlarla,diğerdev
rimciörgütlerarasındayaşananayrılı
ğıntemelindedevrimciörgütleringün
lükpratik faaliyetlerine “8Mart’tan8
Mart’a” anlayışının damga vurması;
EKDveESP’nin ise “Hergün8Mart”
şiarıylahareketetmesiyatmaktadır.
Kadın sorunu, örgütlenmesi ve öz

gürleşmesinedairTürkiyedevrimciha
reketininsorunlailişkilenişidahadoğ
rusuilgisizlikveduyarsızlığınınönemli
göstergelerindenbiride;busorunlara
dair uluslararası komünist kadın ha
reketiniyarattığıürünlerin,deneylerin
Türkçe’yeçevrilmesi,kazandırılmasın
dakiataletveduyarsızlıktagörülmeli
dir.MarksistLeninistkomünistleribu
olumsuzpratiğindışındatutmadığımı
zıözelolarakvurgulamalıyız.’80önce
sibualandavarolansınırlılıkbugünde
sürmektedir. İnterYayınları veDönü
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şümYayınlarınınkatkılarıdışındadev
rimci komünist örgütlerin sıfır nokta
sındaseyredişieleştirioklarınıensivri
ucunuhaketmektedir.Busorunlailgili
onlarca,hattabugünneredeyseyüzler
ce kitabın feminist grup ve çevrelerce
Türkçe’ye çevrilmiş, basılmış olması,
coğrafyamızdaözelbirkadınbilincinin
oluşturulmasında feministlerin katkı
sınaişaretetmektedir.
Devrimci hareketin kadınların kur

tuluşu, özgürleşmesi, örgütlenmesi,
kapsamındakipratikleri;Lenin’inyüz
yılöncebukonulardageri,dar,tutucu
yaklaşımlarla ilgili eleştirisini akıllara
getirmektedir.
“Kadın kitlesinin açlık, kitlesel bir

kavrayışı ve sıkı örgütsel temelde ger
çekleştirilmişmobilizasyonu,komünist
partilerinveonlarınzaferlerinincanalı
cıbir sorunudur.Amakendimizikan
dırmayalım.Ulusalseksiyonlarımızhala
bukonudadoğrubiranlayışasahipde
ğiller,komünistönderlikaltındaemekçi
kadınlarınbirkitlehareketiniyaratma
görevikarşısındabeklegörtavrıiçinde,
uyuşukbirtavır içindedirler.Böylebir
kitle hareketini geliştirip yönetmenin
tümpartifaaliyetininönemlibirparça
sı,evetgenedepartiçalışmasınınyarısı
olduğunu kavramıyorlar. Onların güç
lü, azimkar bir komünist kadın hare
ketiningerekliliğivedeğeriniaradabir
kabuletmeleri,partininsüreklikaygısı
veçalışmayükümlülüğüolmaktançok
laftakalanplatonikbirtavırdır.”(Kadın
sorunuüzerinesf323324)

Ken di şar kı mı zı söy le me
za ma nın da yız
İster sınıf mücadelesi tarihinin çe

şitli ülke deneyimleri, isterse de ken
di tarihimiz olsun; devrimcikomünist
siyasette erkek egemenliğinin tahtını
kendiliğindenterketmeyeceğinibiliyo
ruz. Özel mülkiyet dünyasının erkek

cinsine tanıdığı ayrıcalıkları devrimci,
komünist erkeklerin de kullandığını,
gördük, yaşadık. Kadının kurtuluşu
mücadelesi,devrimcikomünistkadın
ların kadın bilincine sahip olmalarını
zorunlukılar.Bunun için, baştadev
rimci komünist kadınlar gelmek üze
re; işçi, emekçi, ev emekçisi ve genç
kadınlar kendi kurtuluşları için top
lumun, devrimci komünist erkeklerin
kadınlara öngördükleri kadınlık rolü
nüreddetmeliyiz.Erkekegemenliğinin
bütüngörüngülerinekarşıhergünher
saat mücadele etmeliyiz. Sınıf müca
delesinin ve kadın devriminin başeğ
mez militanları olmalıyız. Politikanın
sorunlarına ve teoriye daha fazla ilgi,
bilgiye hücum, kendimize ve kız kar
deşlerimize daha fazla emek, parola
mızolmalıdır.Lenin’indediğigibinasıl
ki işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri
olacaksa,kadınlarınkurtuluşudaka
dınlarıneseriolacaktır.Bukonudaçok
söz söylemek, uzun cümleler kurmak
mümkün. Ancak biz UKH belgelerin
den yapacağımız bir alıntıyla yazımızı
noktalayalım:
“Komünist partinin safarında bi

le, kadınlara karşı dar kafalı, küçük
burjuvaca, küçümseyici bir tutumun
kalıntıları daha hala güçlü bir etkiye
sahiptir. Erkekler gelişebilirler, örgüt
lenebilirler, yönetebilirler, savaşabilir
ler,herşeyiyapabilirler.Kadınlarama
ancakistisnaidurumlarda,ancakeğer
özellikleatılgan,yetenekli,yetkinlerse.
Eğerpartilerdeveişçiörgütlerindeza
manzamankadınlardaseferberedili
yorsabu,biçimsel,mekanikbirşekil
deoluyorveaslakadınlarınortaksınıf
düşmanına karşı mücadeleye gerçek
kitlesel katılımlarının zorunluluğu ve
mümkünlüğünedairderininançsaye
sinde olmuyor.” (Kadın sorunu üzeri
ne.Sf.226)
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Fut bol “oyun”u
Kökenieskiçağlarakadargidenfut

bolesasbiçimine,18.yy.dakapitaliz
min ilkbeşiği olan İngiltere’dekavuş
muştur.İşçisınıfınınyaratıpgeliştirdiği
bir oyun ve spor türü olarak futbol,
bugün insanlığın yaşamında tutma
sıgerekenyerdençokdahafazlagüce
veetkiyesahiptir.Kapitalizmindünya
sında bukolektif oyun, geniş kitleleri
ekonomikolaraksömürmeninbiraracı
olmanın yanında, ezilenlerin yaşadık
ları yoksulluk ve sefaletinnedenlerini
anlamalarınıengelleyenbirörtühaline
gelmiştir.K.Marks’ındininteskinedici
özelliğini belirtmek için kullandığı ve
cizsözünü,“Futbolhalkınafyonudur”
olarak değiştirmemizde, futbolun bu
günküişlevibakımındanhiçbirsakın
cayoktur.Hattasomut,görülebilenbir
‘şey’ olduğundan bazı anlarda dinden
dahaetkiliolduğudasöylenebilir.
Buoyuninsanlığınyaşamındanasıl

bu kadar etkili bir hale geldi? Birçok

nedensıralanabiliramaasılnedenoyu
nunkendiiçinde,onungüzelliğindedir.
Bubakımdanönceburadanbaşlamak,
oyunutanımakveanlamakgerekir.
Futbolunoyunolarakenönemliözel

liğikolektif,halkçıbirsporolmasıdır,
sokağa aittir. Her yerde oynanabilir:
sokak araları, apartmanokul bahçe
leri,kumsallar,hapishanehavalandır
malarıveyagerillakarargâhlarıvb.İn
sandışındagerekliolanmalzemelerise
ikikaledireğivebirtoptur.Birtaş,bir
kütük,meşrubat şişesi, okul çantası,
giysiyadaduvaraatılmışbirçizgikale
olabilir.Topunuzunmeşinden,plastik
tenolmasınadagerekyoktur, içidol
durulmuşbirçaput,birkonserveku
tusubiletopolabilir.
Ekonomikolarakçokkolayulaşıla

bilen, ucuz bir oyundur futbol. Golf,
tenis, yüzme, binicilik vb. oyunlar gi
bi özel bir donanıma,mekâna ihtiyaç
yoktur.Yalınayakbilefutboloynana
bilir.Birdiğerönemliözelliğide,oyu

Futbolunölümü
vekurtuluşu
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nun kurallarının herkesçe rahatlıkla
anlaşılabilecekveuygulanabilecekka
darbasitolmasıdır.Kurallaresnektir,
futbol oynayacağınız yere göre takım
lar kendi aralarında kural değişikliği
yapabilirler.
Takımoyunuolan futbol, topluoy

nanır ve takım içinde yardımlaşma
dayanışma olmazsa, oyun özelliğini
yitirir. ‘Bir insanı tanımak istiyorsan
futboloynayacaksın’denilir.Buoyun
dakimse rol yapamaz.Herkes gerçek
kişiliğiylesahadadır!
‘fiahsi’ oynayanlar eleştirilir, dışla

nır. Belirttiğimiz insani özelliklerin,
erdemlerin gelişmesine katkı sağlar.
Bununyanındaaynıyadakarşıtakım
danhiç tanımadığınızonlarca insanla
tanışmaolanağıverdiğindensosyalleş
tiricibiroyundur.Sokakta,mahallede,
okulda,piknikte insanlar ilkkezaynı
topun peşinde koşarken birbirine do
kunup,tanışmış;ömürlükveyagünlük
dostluklar,sevinçlerpaylaşılmıştır.
Buoyunuoynamanıziçindiğerspor

dalları içingeçerliolan tek tipfiziksel
özelliklereyadayeteneğinizinbelirlibir
alanının gelişkin olmasına gerek yok
tur. Sokakta, koşabilen ama elikolu
olmayanbiritopoynayabilir;koşama
yan,ayağısakatolanbirikaleyegeçe
bilir.60’lıyıllardasahalardafırtınagibi
esen Brezilyalı Garrincha; çocuk felci
geçirmiş,buyüzdenomurgasıSşeklin
deolanveikibacağıaynıtarafaeğikbir
futbolcuolmasınakarşın,1962Dünya
Kupası’nıneniyioyuncususeçilmiştir.
Okurun dikkatini çekmiştir belki,

yazının başından beri futboldan sık
sık“oyun”diyebahsediliyor!Futbolun
bukadarpopülerolmasındaenönem
liözelliklerindenbiridebudur.Chris
tian Bromberger bu konuda şöyle di
yor:“Buspordaklasiküçlemeyeaynen
uyulur: Eylem birliği, yer birliği, kırk

beşer dakikalık iki devreye ayrılsa da
zaman birliği. Süre, takımların karşı
lıklı anlaşmasıyla değişebilir. Ender
görülenbirdurumdurbu.Nedenibelki
birtiyatrooyunununyadaaksiyonfil
mininsüresineeşitolanmaçsüresinin
maç dramaturjisini güçlendirmesi ve
seyircilerle oyuncular arasındaki ‘bir
lik’olgusunuteşviketmesidir.Maçsü
resince,birömürboyuhissedilebilecek
bütün heyecanı hissettirir: Neşe, acı,
nefret,sıkıntı,hayranlıkduygusu…”
Yukarıdasaydığımızfutbolunolum

luözeliklerigenişkitlelerinkatılımıyla
birlikte, ona olan sevgisinin de nede
nidir. Türkiye’de her yüz kişiden 71’i
“Ensevdiğinizsporhangisi?”sorusuna
“futbol”diyecevapvermektedir.Buna
karşınenbaşındanberifutbolaynıza
mandaburjuvazinin ilgisiniçekmiştir.
Che’nin tutkunu olduğu, A. Grams
ci’nin“Açıkhavadaortayakonaninsan
sadakatinin krallığıdır” diye tarif etti
ği futbolun halkçı, kolektivist kalele
ri,burjuvazitarafındantopatutularak
150yıldır teslimalınmayaçalışılmak
tadır.
Futbol kulüpleri önce İngiltere’nin

proleter yoğunluklu şehirleri Manc
hester,LiverpoolvebaşkentLondra’da
kurulmuştur. Bunların çoğu işçi ku
lüpleridir. Günümüzde dünyanın en
zenginkulübüolarakbilinenManches
terUnited’inkurucularındanbirideF.
Engels’tir.Marx’ın Londra takımların
danArsenal’i tuttuğu söylenmektedir.
BuikitakımınveLiverpoolkulübünün
renklerininkırmızı olması tesadüfde
ğildir. 19. yy.ın sonuve20. yy.ınba
şındaAvrupa’dakurulmuşkulüplerin
birçoğununformarengikırmızıdır!
Britanya’da doğan futbol, o gü

nünhâkimemperyalistgücü İngiltere
aracılığıyla önce Avrupa’ya, sonra da
tüm dünyaya taşınmıştır. Avrupa’nın
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ilk futbol kulüpleri Fransa’da Hevre,
İtalya’da Cenova, İspanya’da Bilbao
ve Barcelona, Almanya’da ise Ham
burg’da kurulmuştur. Bu şehirler, o
dönem ülkelerinin en önemli ticaret
limanlarına sahiptir. Denizciler, işçi
ler ve beyaz yakalılar futbolu gittikle
ri her ülkede hiç zorlama olmaksızın
yaygınlaştırmışlardır.Dünyafutbolun
dabirekololanBrezilya’dakiilkmaç,
EduardoGaleano’nunbelirttiğinegöre,
SaoPaulo’da‘GasCompany’deçalışan
İngilizlerarasındayapılmıştır.1900’lü
yıllarınbaşından itibaren isekarayol
larının gelişmesiyle birlikte futbolun
yolculuğuülke içlerinedoğrukaymış
tır.Kapitalizmindünyayıfethisırasın
dafutboldaonaeşliketmiş,yığınların
kalbinigönüllücekazanmıştır.Bugün,
yeryüzünde futbol oynamayan tek bir
kara parçası yoktur. fiu an itibarıyla
BirleşmişMilletler’inüyesayısı191ül
keyken,FIFA (UluslararasıFutbolFe
derasyonları Birliği) 207 üyeye sahip
tir!
Türkiye’de ise ilk futbolmaçı 1895

yılındaİzmir’deikiİngiliztakımıarasın
daoynanmıştır.II.Abdülhamithemen
‘olağankuşkuculuğuyla’busporuya
saklamış, uzun süre özelikleOsmanlı
tebaasınınoynamasınaizinvermemiş
tir.Ülkeyefutbolungirişivegelişimini
gecikmesi,hemOsmanlıistibdadından
hem de kapitalizmin gelişim düzeyin
denkaynaklıdırdiyebiliriz.

Fut bo lun “güç”ü
Futbol,doğuşundaezilenlereait,bir

dayanışma ve şenlik aktivitesiyken,
daha sonra emekçilerin elinden alın
mayaçalışılmıştır. İlkçıkışındaİngiliz
monarşisi tarafından yasaklanmasına
karşın ilk futbol federasyonu 1863’te
İngiltere’dekurulmuştur.Diğerülkeler
deaynıyoluizlemişve20.yy.ınbaşın
da Avrupa’da futbol federasyonu ku

rulmamışülkekalmamıştırneredeyse.
Federasyonlar aracılığıyla futbol dev
letindenetiminealınıp,kaideleribelir
lenip,kurumsalbiryapıyakavuşturu
larakbu ‘tehlikeli’oyunçokerkenbir
dönemdekontrolaltınaalınmıştır.Tür
kiye’defutbolfederasyonununkuruluş
tarihi1923’tür.
20. yy.ın ortalarına kadar burjuva

zi için futbolun siyasi yönü ticari yö
nünden daha öndedir. Özellikle Dün
ya Kupası organizasyonları emperyal
ülkelerin güç ve prestij mücadelesine
dönüşmüştür.Ülkeleriniçindeisekit
leleri sorunsuz yönetmek ve onların
sempatilerini kazanmak için kullanıl
mıştır. Bunun için de halk arasında
popülervedolayısıylaemekçikimliğiy
le öne çıkan kulüpler hedefenmiştir.
1938’deİtalyaveMacaristanarasında
oynanacakDünyaKupasıfinaliöncesi
Mussolini,İtalyanfutbolcularabirtel
grafgönderir;‘Yagalibiyetyaölüm’der,
maçıkazananİtalyanlar,kupatöreni
ne faşist ordunun üniformalarıyla çı
kar.Bubaşarıdahasonratümdünya
daveülkeiçindefaşizmingücüolarak
propagandaedilir.Hitler,Almanya’nın
Gelsenkirchenşehrininbirişçimahal
lesinde kurulmuş vemadencilerin ta
kımı olarak bilinen SchalkeOL kulü
bünü popülaritesi ve sol kimliğinden
dolayı ‘düşürüp’Nazipartisinin resmi
takımıhaline getirmeye çalışmışsada
başaramamıştır.
Türkiye’dededurumçokfarklıdeğil

dir. İşgal yıllarında İstanbul’da işgalci
ülketakımlarınıtektekdizegetirdiğin
den halkın sevgilisi olan Fenerbahçe
kulübü,tekpartidönemindeiktidarın
özel ilgialanı içindeolmuş,ekonomik
olarak da kollanmıştır. Bugün FB’nin
maçlarını oynadığı kendi stadına adı
nıverenHitlerhayranıfiükrüSaracoğ
lu,1934’teAdaletBakanı’yken,hukuki
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birmeseledendolayızordurumdaolan
kulübünbaşkanlığınıüstlenerekkoru
masıaltınaalmıştır.İkitarafınçıkarla
rıdakorunmuş,birbirlerinikullanmış
lardır. 195657 yıllarında, İstanbul’da
oy alamayan CHP, bu yıllar boyunca
dönemin en büyük golcüsü ve yıldızı
FB’liLefter’imilletvekiliadayıyapaca
ğını propaganda ederek oylarını yük
seltmeye çalışmıştır. Rum olan Lefter
adaygösterilmemiştir!

Fut bo lun “kâr”ı
Futbolunticarileşmesindeonuevle

rekadarsokantelevizyonunbüyükpa
yıvardır.TVreklam,parademek.Maç
lartelevizyondanyayınlanmadanönce
küçükbütçeleriolankulüpleringelirle
rianidenbüyükorandaartmış,bura
larayöneliksermayeakışıhızlanmıştır.
1954 yılında İsviçre’de düzenlenen

DünyaKupası,TV’dennaklenyayınla
nan ilk organizasyondur. O yıl içinde
F.Almanya’datelevizyonsayısı11bin
den85bine çıkmış;1958’dekiDünya
Kupası’nındüzenlendiğidönemiçinde
Fransa’datelevizyonsatışlarıyüzde20
oranındaartmıştır.1966DünyaKupa
sıilkkezuyduaracılığıylatümdünya
yaulaştırılmış,finalmaçını400milyon
insan evlerinden izlemiştir. Teknoloji
ningelişimivetelevizyonaygıtınınyay
gınlaşmasısonucuenson2006’daAl
manya’da düzenlenen Dünya Kupası
finalmaçınıise3milyarayakıninsan
televizyonbaşındaizlemiştir.
Hiçbirdininbilebukadartaraftarı/

tutkunu yoktur! Kitlelerin bu oyuna
olanilgivesevgisikapitalizmiçinmüt
hişbirpazarkâralanıyaratmıştır.Bu
günkü futbolun durumunu tanımla
makiçin;‘futbolendüstrisi’tabirisıkça
kullanılmaktadır.Bizbuyazıda, ‘tica
ri futbol’ kavramını kullanmayı tercih
edeceğiz; zira futbolu sanayinindeğil,

ticaretinbiralanıolarakelealmakge
rektiğinidüşünüyoruz.
Futbol sektörünün bugünkü duru

mu itibarıylaonusadecekitlelerima
niple etmenin, uyutmanın bir aracı
olarak görmek sığ bir yaklaşım olur.
Dünya futbol âlemi yüz milyarlarca
dolarlıkbirekonomikhacmesahiptir.
1994yılındapatronlarınbirtoplantısı
nakatılanFIFA’nınBaşkanıHavalan
ge;“Dünyafutbolununcirosununyılda
225milyardolaraulaştığınısöyleyebi
lirim”diyordu.Türkiye’deburakam5
milyardolarayakındır.
FIFA’nın 2006 Dünya Kupası’nda

sadece televizyon naklen yayınların
daneldeettiğigelir,2,8milyarİsviçre
frangıdır.UEFA (Avrupa Futbol Fede
rasyonları Birliği), düzenlediği Avrupa
fiampiyonasıvefiampiyonlarLigiorga
nizasyonlarından ayrı ayrı 1,1’er mil
yarİsviçreFrangıgelireldeetmektedir.
BunlarınyanındaFIFAveUEFAdaha
küçükçaplıyirmiyeyakınuluslararası
turnuva düzenler; bu organizasyonla
rın hepsinden FIFAUEFA gibi örgüt
lerle,katılımcıülkevekulüplerbüyük
paralarkazanmaktadır.
FIFA, futbolun ticarileşmesinde be

lirleyiciolmuştur.1974’teFIFA’nınba
şınagelenJ.Havalange,görevegeldik
ten hemen sonra; “Ben buraya futbol
adıverilenürünüpazarlamayageldim”
der. Taşımacılık, silah, sigorta şirket
lerine sahip olan bu şahıs o tarihten
itibaren ‘görevini’ fazlasıyla yerine ge
tirerek,birzamanlarezilenlerinbiret
kinliğiolanfutbolunbütünüyleticari
leşmesisürecininmimarıolmuştur.
ButarihtenitibarenbaştaAvrupa’da

olmak üzere büyük kulüpler (taraftar
kitleleriyle ekonomik gelir potansiye
li olanlar) ya büyük tekellerin dolaylı
himayesialtınagirmişyadadirekon
larınbir ‘şirketi’ haline gelmiştir. Son
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yıllarda büyük sermayedarların fut
bolkulüplerinegösterdiğiilgidahada
artmıştır. İtalyan kulüpleri Juventus
FIAT’a, Milan kulübü toplam üç yüz
şirkete sahip olan S. Berlusconi’ye,
Parma kulübü ise süt mamulleri de
viParmalat’aaittir.Fransa’daPSG’nin
sahibiCanalPlus,Hollanda’daPSV’nin
sahibiPhillipsşirketleridir.Bunlargi
bi onlarca örnek verilebilir. Son beş
yılda ise futbol sermayesi uluslarara
sılaşmaya başlamıştır. Futbolun be
şiği İngiltere’deki büyük kulüpler, ta
raftarların tüm karşı çıkışına rağmen
özellikleABD,Uzakdoğu,RusveOrta
doğukökenlikapitalistleresatılmıştır.
ManchesterUnited,Liverpool,Arsenal
veChelseagibiköklüİngilizkulüpleri,
uluslararasısermayeiçinnedenbuka
darönemlidir?
Hembugünküekonomikdeğerleriy

le(ManchesterUnited’ıntoplamdeğeri
1milyar sterlindir) hemde ülke için
deki ve dışındaki tanınmışlıklarıyla
pazarda daha da değerlenebilecek bir
potansiyele sahiptirler. Ayrıca bu ku
lüpleraracılığıylaşirketlertanıtımları
nıyapmakta,istediklerizamanserma
ye ihracı yapacaklarıülkelerin iktidar
sahipleriylegörüşüpişbağlamaktadır.
Bunlarındışındadokunulmazlıksatın
almaktaolanlardavardır.
S.B’nin dağılmasından sonra yapı

lanyolsuzluklarsoncuRuspetrolşir
ketiSibneft’ekonup20milyardolarlık
servetinsahibiolanRomanAbramoviç,
450milyoneuroyaİngilizChelseakulü
bünüsatınalarakuluslararasıalanda
dokunulmazlık elde etmiştir. Böylece
diğerRusoligarklarıgibiPutin’inhış
mına uğramamıştır. Bu alışveriş son
rası Rusya’yla olan ilişkilerini düzelt
mek içindeRus futbol kulübüCSKA
Moskova’ya açıktan 45 milyon euro
vermiştir.Futboldaegemenlikilişkisi

Futbolun siyasi ve ekonomik gücü
arttıkça buna sahip olmaya çalışan
güçlerdeoorandaartmakta,bunların
arasındaki güçmücadelesi ve rekabet
deşiddetlenmektedir.
Futbolsektöründeüçanagüçodağı

vardır;
1. Federasyon ve bunların bağlı ol

duğuuluslararasıfederasyonlarbirliği.
2.Futbolkulüpleri.
3.Siyasiiktidarlar.
Dahaikincilgüçlerise:Medya,spon

sorlarvemafyadır.
Bunlarıaçarsak:
1.Herülkeninbirfutbolfederasyonu

vardır.Bunlar, içindeyeraldıklarıkı
tanınfederasyonlarbirliğineüyeolma
nınyanında,tümdünyaülkefutbolfe
derasyonlarının bağlı olduğuFIFA’nın
mensubudurlar. Ülke federasyonları,
dahaçokiçerdekifutboldüzenininiş
leyişinden sorumludurlar. Yerel fede
rasyonlar bağlı oldukları uluslararası
federasyonlar birlikleri gibi, özerk ör
gütlenmelerdir; görünüşte, hiçbir kâr
amacı taşımayan dernek statüsünde
dirler.
FIFA, futbolun Birleşmiş Milletler

örgütü gibidir, kıta federasyonlarıyla
danışma içinde futbolun genel oyun
kurallarını belirleyip, değişiklik tali
matları yayınlar; ülke içi ve dışındaki
kulüplerde, ülke takımları arasındaki
sorunları çözer. Düzenleyici kurum
durvekararlarınihaidir.Kendihukuk
kurulları, mahkemeleri (CAS, Tahkim
vb.)vardır.Bunlarınkararlarınıdeğiş
tirecekbaşkabiryargıkurumuyoktur.
Bunlara ‘futbolun bürokrasisi’ denile
bilir.
Futbolu ‘dış güçler’den korumak

amacıyladahasosyalistülkeleryaşar
ken,onlarınkatılımıylakurulmuşolan
federasyon birlikleri daha sonra başlı
başınabirgüçmerkezihalinegelmiş
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tir. Futbolun sermayenin yağma ala
nınadönüştürülmesindebelirleyicibir
rolüstlenmişlerdir.Son30yılda,oyu
nun kuralları da dâhil olmak üzere,
uluslararası turnuvaların örgütleniş
biçimi, kulüpler arası ilişkiler, futbol
cularınserbestdolaşımı,siyasineden
lerle ‘dünya sistemi’ dışına düşmüş
ülkelerinuluslararasıorganizasyonlar
dandışlanmasıvb.herşey,buamaca
hizmetetmeyeyöneliktir.
Ülke içinde ve dışında yapılan tüm

resmi futbolorganizasyonlarıbuyerel
ve uluslararası teşkilatlar tarafından
yapılmaktadır. Dolayısıyla elde edilen
milyarlarcadolarlıkgelirbunlarınelin
de toplanarak ‘hak sahipleri’ne dağı
tılmaktadır.Buparanınvedüzenleyici
gücünpaylaşımıbaştabüyükkulüpler
olmak üzere kulüpleri federasyon ör
gütlenmeleriylekarşıkarşıyagetirmek
tedir. Ayrıca siyasi iktidarlar da ülke
içindefederasyonlarınbugücüneortak
olmaya çalışmakta, tamamen kendi
denetimlerialtınaalmakistemektedir.
2. Yüz milyonlarca dolarlık ekono

mik değerleriyle, işleyiş biçimleriyle
ticari şirketlere dönüşmüş olan pro
fesyonel kulüpler, futboldan elde edi
lengelirlerdendahafazlapayistemek
tedirler.Bunun için karşılarındaki en
büyükgüçolankendiülkefederasyon
larıveuluslararasıbirliklerlekıyasıya
mücadeleetmektedirler.
Öncelikle, futbol sermayesinin en

güçlü olduğu Kıta Avrupa’sına baka
lım. 2000 yılında Avrupa’nın en bü
yükkulüpleri(şirketleri)birarayage
lerekG14adındafutbolkulüplerinin
ilkuluslararasıörgütünükurmuştur.
FIFAveUEFA’yakarşıörgütlenenbu
kulüpler;RealMadrid,ACMilan,Ajax,
Liverpool, BayernMünich, Juventus,
İnter Milan, Barcelona, Manchester
United, Borussia Dortmund, PSG,

Marsilya,PortovePSVEindhoven’dir.
G14’ün tüzüğünde kuruluş amaçla
rı söyle açıklanır; “G14 kulüplerinin
konumunu pazarda güçlendirmek ve
futbol dünyasında G14’ün önemi
niarttırmaktır.”Buörgütdahasonra
yenikatılımlarla,özelliklemaddiyön
den güçlü kulüplerin üyeliğiyle daha
dagüçlenir.G14’ünenüstdüzeyde
ki yöneticisi Thomas Kurth, Fransız
Lyonkulübününbirliğedahiledilmesi
sonrası şu açıklamayı yapar; “Kapalı
birkulüpolmadığımızıamasadeceid
dialıkulüplerinG14’ünüyesiolabile
ceğini göstermek amacıyla genişleme
arzusu içindeyiz. Beri yandan Lyon
kulübünüalmayıgereklibulmamızda
ticari kaygılar rol oynamıştır. Başka
nı,bukulübübasitbirfutbolkulübü
nünötesinetaşımakistiyor.”Niyetleri
ve ne yapmak istediklerini kendileri
açıkçadilegetiriyor.Sporun,yanifut
bolungeliştirilip, insanlık içinyararlı
halegetirilmesiamacıFIFA,UEFAgibi
uluslararası örgütlenmelerle birlikte
kulüpleriçindesadecekağıtüstünde
kalmıştır.
G14, kuruluşunun hemen sonra

sındaUEFAveFIFA’danbağımsızola
rak Avrupa çapında 18 takımlı kendi
liglerini kuracaklarını açıklar. Bunun
akabinde bir İspanyol kapitalisti bu
kez kendi planını açıkladı: 8 ülkeden
16 takımın katılacağı European Gold
Cup.Katılımcıkulüpleribuorganizas
yondan başarılarına göre 30 ile 110
milyon Euro kazanabilecekti. Bu du
rumkarşısındaUEFAveG14birara
ya gelip anlaşmak zorunda kaldılar.
Bu projeye birlikte karşı çıktılar. UE
FA’nınorganizeettiğifiampiyonlarLigi
yenidendüzenlenip,kulüplerinpayları
arttırıldı.Buliginortalama750milyon
Eurolukgelirinin547milyonukulüp
leregitmektedir.
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Avrupa’nın büyük kulüplerinin en
önemligelirkaynaklarındanbiri,bah
settiğimizfiampiyonlarLigi organizas
yonudur.G14’lerinçoğubuligedirek
katılmaktadır.Kulüpler,dahahiçmaç
oynamadan ‘ayakbastı’ parası olarak
5 milyon Euro almaktadır. 4 takımlı
gruplarda6maçyapılmakta,galibiyet
başına 600 bin Euro, beraberlik için
300binEuro almaktadırlar.Gruplar
dançıkanveelemelerekalıpkazanma
yadevam edenkulüplerin aldığı para
katlanmaktadır.Finalekadaryükselip
kupayıkazanankulübünkasasına100
milyonEuronunüstündeparagirmek
tedir.
Türkiye’deki büyük kulüpler de

fiampiyonlar Ligi’ne katılmak için çe
tin mücadele vermektedir, bu müca
deleninsonucukulüplerarasırekabet
gittikçeşiddetlenmekte,TürkiyeFutbol
Federasyonu’yla kavga etmektedirler.
Yabanca futbolcu kontenjanının artı
rılmasıyladahafazlabaşarıveparaka
zanacaklarınıdüşünmektedirler.Bun
larındışındanaklen yayın gelirlerinin
paylaşımı, transferlerde federasyona
ödenenpay,ligdekisıralamayagörealı
nacak para ve sponsorluk gelirlerinin
paylaşımı gibi önemli rantlarınüleşil
mesisorunolmaktadır.Ayrıcakulüple
rinfederasyonyönetimindedahafazla
sözsahibiolmaistemleridebumüca
deleyizamanzamankrizboyutunaçı
karmaktadır. Son iki yıldır Türkiye’de
deAvrupafiampiyonlarLigi’ninsistemi
uygulanmaktadır. Kulüpler, Turkcell
SüperLigveFortisTürkiyeKupasıor
ganizasyonlarındannaklenyayınlanan
maçlarınınsayısınavebaşarılarınagö
refederasyondanparaalmaktadır.
Ülkedeki futbol kulüpleri daha çok

yerli,yenipalazlanansermayepatron
larının elindedir. Patronajdaki diğer
önemlikesimisesiyasipartilerlebağ

lantılı belediye başkanlarıdır. Türki
ye’de de futboldan büyük paralar ka
zanılmaktadıramaAvrupakulüpleriyle
karşılaştırıldığındakulüplerinsermaye
yapıları, birikimleri oldukça zayıftır.
Türkiye’de futbol kulüplerinin toplam
geliri500milyondolarcivarındayken,
Avrupa kulüplerinin toplam geliri 13
milyardolarınüstündedir.Mesela,İn
giliztakımıChelsea’ninsponsorlukge
liri 93,7 milyon dolar, Alman Bayern
Münih’in 92,1 milyon dolardır. Tür
kiye’de ise bütün futbol kulüplerinin
sponsorlukgelirinintoplamı70milyon
dolardır.ÜlkeninenzengintakımıFe
nerbahçe,10milyondolarlıksponsor
lukgeliriyleilksıradadır.
Buna karşın, özellikle büyük ku

lüplerinbaşkanıolabilmekiçinbüyük
kapışmalaryaşanmaktadır.Büyükbir
kulübünbaşkanlığıyadayönetimüye
liğiprestijdemektir. İstediklerizaman
cumhurbaşkanı da dâhil herkesle gö
rüşebilmekte, iktidarla, bürokrasiyle
olankişiselişleriniçözebilmektedirler.
Fenerbahçe’nin başkanı Aziz Yıldırım,
NATOmüteahhidi veRus silahlarının
Türkiye pazarlayıcısıdır. BJKBaşkanı
YıldırımDemirören,Demirörenşirket
ler grubunun veliahdı; Galatasaray’ın
başkanı Özhan Canaydın tekstil fab
rikatörüdür. Trabzonspor’un başkanı,
Albayraklar grubundan Nuri Albay
rak’tır. Bu büyük kulüplerin yönetim
kurulları da iriliufaklı sermaye pat
ronlarındanoluşur.
Türkiye’deki kulüpler şirketleşme

yolundaönemlimesafelerkat etmişse
deyapısalzayıfıkları,oturmuşbirfut
boldüzenininolmaması,devletinmü
dahalelerivekulüpleringeçmiştenberi
mafyayla olan ilişkileri tekelci serma
yeyi futbolsektöründenuzaktutmuş
tur. Son yıllarda futbolda elde edilen
gelirlerinbüyüklüğüdüşünüldüğünde
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bu sektöre el atacakları kesindir; uy
gun, istikrarlı bir ortamın oluşmasını
bekledikleri söylenebilir. Örneğin, Fe
nerbahçe kulübünün yönetimine se
çilerek Aziz Yıldırım’ın ‘sağ kolu’ olan
KoçHolding’denAliKoç’unkulüppat
ronluğunahazırlandığısöylenebilir.
Ulusalveuluslararasıalandafutbol

kulüplerinin hem birbirleri arasında
kirekabethemdebiraradabaşta fe
derasyonlar ve bunların uluslararası
örgütleriyle,diğergüçlerleolanmüca
deleleri daha da kızışacaktır. Bunun
sonucunda küçük kulüplerin yaşam
alanlarıiyicedaralacak;enparalıveen
zengin kulüpler ayakta kalacak, topu
istediklerigibidöndüreceklerdir.
3.Burjuvasiyasiiktidarlar,futbolda

‘özel’ bir güçtür! Diğerleri gibi sadece
ekonomik çıkarlarlahareket etmezler.
Futbollasosyal,siyasal,psikolojikvb.
toplumsalyaşamdakietkisindendola
yıdailgilidirler.Siyasiiktidarlarbakı
mından hakimiyet altına alındığında
kompleksgetirileri, tersidurumdaza
rarlarıolabilecekbirgerçekliğekayıtsız
kalmalarımümkündeğildir.
Futbolaracılığıylaenucuzundan,en

kolayındankitlelermanipleedilir,siya
sal düzenlerinin ihtiyaçları doğrultu
sundaeğitilirveuyutulur.
Ulusal takımlarını,kulüplerini son

suzbiçimdedesteklerler.Onlarınbaşa
rısıkendibaşarıları,tanıtımıanlamına
gelir.Yenipazarlaraaçılmanınyolunu
açarböylece.
Devletlersadeceülkeiçideğilulus

lararasıalandadafutbolukullanırlar.
Dışsiyasetlerinigüçlendirmekte,pres
tijlerini arttırmakta futbol önemli bir
araçtır.Bunun için futboldünyasının
uluslararası örgütlenmeleri olan FIFA
ve UEFA’da etkin olabilmek için tüm
güçlerini harekete geçirirler. Bu ku
rumların başkanını seçmek, yönetim

kurullarınıoluşturmak,BirleşmişMil
letler’dekisüreçkadarzorludur!
Ülkelerarasırekabettegüçpaylaşı

mımücadelesinde futbolunnasıl kul
lanıldığı üzerine daha önceMussolini
örneğinivermiştik.Bugünkükullanımı
dahaboyutludur,daha incemetotlar
la olmaktadır. Buna makro düzeyde
vereceğimiz iki örnekle açıklık kazan
dırabiliriz.Futboldageriamaemperya
listgüçlerarasındaenöndeolanABD,
futbolla çok ilgilidir! ABD destekli fa
şist cuntanın iktidarda olduğu 1978
yılındaDünyaKupası Arjantin’de dü
zenlenir.DöneminABDDışişleriBaka
nıH.Kissinger,organizasyonboyunca
oradadır ve Videla’nın imajını düzel
teceğini düşünerek Arjantin’in kupayı
kazanması için ABD’nin tüm gücünü
kullanır.Kissinger’ingözetimindemaç
laralınırsatılırveArjantinkupayıka
zanır.30yılsonraIrak’ınAsyaFutbol
Kupası’nı kazanması için işgalci ABD
yineaynırolüoynamıştır!
Buradan itibaren siyasi iktidarların

futbolüzerindekigücüverolühakkın
da konuşurken başka yerlere gitme
yeceğiz.Türkiye gerçekliği tümdünya
içinbirlaboratuvarortamısunmakta
dır.
1923’te Türkiye Futbol Federasyo

nu’nunkuruluşundan itibarendevlet,
futboluhemsiyasiekonomikamaçları
doğrultusundakullanmışhemdeonu
kapitalist sisteme uygun hale getir
mekiçinyasal,pratikhertürlüadımı
atmıştır. Bütün dünyada olduğu gibi
devletin futbolüzerindekiasıl rolübu
ikigerçekliknoktasındaşekillenmiştir.
Cumhuriyet tarihi boyunca futbol

görevsiz bırakılmazken devletin futbol
üzerindekihakimiyetidedaimolmuş
tur. 12Eylül cuntası,Ankaragücü’nü
kendi simgesi olarak ‘kararnameyle’
1981’debirinci lige çıkarmış veorada
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tutmuştur. Ankaragücü’yle ordu ara
sındaki bu işbirliği, sonradan askeri
sanayi işletmesi MKE’nin Ankaragü
cü’nesponsorolmasıyladerinleşmiştir.
Kürdistan’dadevamedensavaşyıl

larında futbol, psikolojik savaşın bir
aracıolaraksüreklikullanılmıştır.Ba
tıda statlar şovenizmle zehirlenirken,
Kürtler, futbol aracılığıyla rejimebağ
lanmaya çalışılmıştır. Diyarbakırspor
veVanspor’un1.Lig’eçıkışları,küme
düşmektensonmaçlardakurtulmala
rıhepdevletmüdahalesiylegerçekleş
miştir.
İktidardavarlığınısürdürenlerekar

şı iktidara aday olanlar her yerde ol
duğu gibi futbol üzerinde de kavgaya
tutuşur. Bu rekabette kitleler futbol
aracılığıylaarkalanmayaçalışılır.Tür
kiye’deburjuvakliklerarasındadevam
edenbumücadeleninencanlıcephele
rindenbiridefutboldur.AKPvetekelci
sermaye, daha çok sivil bürokratların
ve mafyanın egemenliği altında olan
Türkiyefutboldüzenininstatükolarını
yıkıp küresel sermayeyle entegre hale
getirmeyeçalışıyor. ‘Dernekstatüsün
deolan’kulüpleriçıkarıphukuksal,ya
pısalvekurumsalolarakdaherhangi
birşirketedönüştürmeyihedefiyorlar.
Yabancıfutbolcusayısınınarttırılması,
hattasınırsızhalegetirilmesi,patron
larınparasıylayasalolarakdakulüple
resahipolabilmesivb.niyetlerivardır.
Bunun için mevcut yapının değiş

tirilmesi, federasyonun düşürülmesi
gerekiyor.SonbeşyıldaAKPkulüple
ritektekelegeçirerek,elegeçiremezse
kendisine bağımlı hale getirerek fede
rasyonyönetiminiseçendelegelerinço
ğunuoluşturankulüpleribaskıaltına
almayaçalışıyor.Bugünkulüplerinya
rısı; Trabzonspor, Kasımpaşaspor, İs
tanbulB.BelediyeSpor,Konyasporvb.
AKP’nindoğrudandenetimialtındadır.

AKP, elindeki tüm güce rağmen fe
derasyonu ele geçirememiştir; son fe
derasyon seçimlerinde AKP’nin karşı
sına Deniz Baykal’ın liderliğinde tüm
siyasipartiler,mafya,‘derin’güçlerve
bunların denetimindeki basın topluca
çıkmıştı. 2008’de yapılacak federas
yon seçimlerinde AKP’nin elini daha
güçlendirerekgireceğişimdidenortaya
çıkmıştır.Bununyasalvepratikhazır
lıklarıdevametmektedir.
Kulüplere hükümetin desteği son

genelseçimlerdeAKP’ninaldığıoyora
nındaetkiliolmuştur.22Temmuzse
çimi öncesi, KemalUnakıtan’ın seçim
bölgesininhakimiEskişehirspor’aSer
genYalçın’ıkişiselçabalarıylatransfer
etmesi, sosyal demokratların gelenek
selolduğubuşehirdeCHP’ye farkat
masındabutransferinderolüolduğu
söylenmektedir.AKP,eskidendahage
ridüzeydeilgilendiğifutbolasonyıllar
dadahafazlailgigöstermektedir.2004
yerelseçimleriöncesiTrabzonsporFe
nerbahçearasındayaşanangerginlikte
R.T.Erdoğan’ınFB lehine tarafolma
sı, normalde çok güçlü olduğu Trab
zon’dabelediyeyiCHP’yekaptırmasına
yolaçannedenlerdenbiridir.Buörnek,
AKP’nin bütün gücüyle, değişik yön
temlerle futbol dünyasına daha etkin
müdahil olmasının başlangıcı olmuş
tur.
Futbol üzerinden sadece siyasi ya

tırım yapılmamaktadır. Federasyonun
düşürülmesi aynı zamanda bir ‘kale
nin’ daha ele geçirilmesi, dolayısıyla
siyasiekonomik anlamda Türkiye’de
ki futbol düzenine egemen olmak an
lamına gelir. Ortada, 5 milyar dolara
yakınparavardır!Futboldagüçlenmek
toplumsalyaşamda,dolayısıylaiktidar
mücadelesindegüçlenmekdemektir.
Burjuvasiyasiiktidarınfutboluser

mayeninegemenliğialtınasokmak is
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temesikadardoğalbirşeyyoktur.Bu
sektördeneldeedilecekgelirlerinbüyü
mesikendiçıkarınadır.Ticarifutbolun
gelişimi, siyasi iktidarlara da büyük
gelirlersağlamıştır.Buyüzdenkulüp
lerinbelirlibazıayrıcalıklarıvardırtüm
dünyada;teşvikyasaları,endüşükdü
zeydevergilendirme,yenigelirolanak
larısunma,budoğrultudagerekliyasal
değişiklikleriyapma,kısacasıtümdev
let imkânları ticari futbolun emrinde
dir.Futbolunbubiçimdebüyümesinin
devletkasasındanbazıgiderlereneden
olsadakasayagirenparanınyanında
lafıbileolmaz.Resmibirkurumolan
SporTotoTeşkilatı’nındüzenlediğifut
bolla ilgili ‘İddia’ oyununa (kumarına)
2004 Nisan2006 sonu arasında hal
kınakıttığıpara3.2milyarYTL’dir.Bu
rakamlar,İddia’yıdevletdesteklibahis
şirketleri arasında dünya üçüncüsü
yapmıştır. Devletin kontrolü dışında
daTürkiye’desanalortamdaoynanan
yasadışıfutbolbahislerininyıllıktuta
rı600milyondolardır.İddiaveMaliye
Bakanlığıyetkilileriinternettekayıtdışı
bahisoynayanları ‘vatanhaini’ olarak
tanımlamaktadır. Futbolun kapitalist
gelişiminin siyasi iktidarlarca destek
lenmesinin onlara ekonomik getirileri
sadecefutbolüzerindenoynananbahis
gelirleriyle sınırlı değildir. Kulüplerin
iktisadi faaliyetlerinden, futbolaspon
sorolan,reklamverenşirketlerdenalı
nanvergilergibipekçokkazançkalemi
vardır.
Türkiye’de ticari futbolun gelişi

miyönündedevletdesteği sononyıl
dabelirginbiçimdeartmıştır. 23Ara
lık1997’defutbollailgilibirseminerde
konuşan,gençlikvespordansorumlu
Devlet Bakanı Yücel Seçkiner; “Birin
ciligeçıkanhertakımınsahasınıışık
landıracağız, dedik ve bu sözümüze
uyduk”demişti.Busüreçtebırakalım

doğrudüzgüntopoynayacaksahaları
olmasını;dahasoyunmaodalarıolma
yanVan,Karabükgibitakımlarınstat
ları sırf gece oynanacak naklen maç
yayınları için ışıklandırılmıştı. Bugün
AKP, tekellerin çıkarları doğrultusun
dafutbolureorganizeetmeyeçalışıyor.
Bütünkavgadaburadançıkıyor.
Hükümet yeni bir ‘Kulüpler Kanu

nu’taslağıhazırlamışdurumda.Buna
göreyıllardırdernekstatüsündefaali
yetgösterensporkulüpleriartıkresmi
olarakdaşirketstatüsünekavuşacak.
Aslındaçoktangerçekleşmişbirduru
munadıkonulmuşolacak!Hazırlanan
taslaktakulüplereyenigelirolanakları
sunulmakta;kulüplerşirketkurabile
cek,şirketlereortakolabilecek.Buku
ruluşlarıntümgelirleriilesponsorların
yapacağıhertürlüharcamaherzaman
vergidenmuaftutulacak.Bunlarındı
şında13kalemdedahamaddikaynak
olanağı sağlanmaktadır. Taslağın en
can alıcı düzenlemelerinden biri de,
spor kulüplerinin Türkiye Futbol Fe
derasyonudışında federasyonlaşmaya
ve konfederasyonlaşmaya girebilecek
olması. Böylece Türkiye Futbol Fede
rasyonu üzerindeki hükümet baskısı
arttırılacak,elegeçirilemezsealternatif
oluşumlaryaratılabilecek.
SiyasiiktidarınTürkiyefutboldüze

niniemperyalistküreselleşmenormla
rınauygunhalegetirmeçabasıhızkes
medendevamedecektir.Tümkapitalist
ülkelerdefutbollailgilibirincigündemi
bugerçekoluşturmaktadır.Futbolüze
rindekigüçlerini içerdedışardaancak
böylekoruyabilirler.Böylesineetkilibir
siyasiveekonomiksilahtanhiçbirbur
juvasiyasiiktidarvazgeçmez,vazgeçe
mez!Futbolvemedya
Futbol ve medya, görsel medyanın

maçyayınlarınabaşlamasıylabirbirle
rinekopmazbiçimdebağlanmışlardır.
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Futbol alemi TV gelirleriyle sermaye
lerini güçlendirirken, TV’lere sunduk
ları ‘mal’lamedya şirketlerini de zen
ginleştirmişlerdir.Futbolkulüplerinin,
federasyonlarınenbüyükgelirkaynağı
naklen maç yayınlarıdır. Devletler de
büyükvergileralmaktadır.
Avrupabaştaolmaküzeretümdün

ya1.liglerindekulüplerhaftadaenaz
üçmaçoynamaktadır,neredeysemaç
yayınıolmayangünyoktur.Lig,Avru
paKupasımaçlarıtümhaftayayayıla
cakbiçimdeyayıncıkuruluşlarınisteği
doğrultusunda federasyonlar tarafın
dandüzenlenir.AvrupaKupasımaçla
rının oynanmadığı haftalarınhafta içi
günlerindeülke federasyonlarınındü
zenlediğiorganizasyonlarınmaçlarıoy
nanır. Türkiye’de normal lig karşılaş
maları dışında Fortis Türkiye Kupası
düzenlenirken, İngiltere’de FACUP ve
CarlingCUPorganizasyonlarıvardır.
Maç yayınları, medyanın futbol

dan elde ettiği gelirin tekkaynağı de
ğildir. Taraftarlarının devamlı ilgisini
kışkırtacak biçimde haberler, yorum
programları yapılır. Avrupa’da 2000
TVkanalında futbolun spor program
larıiçindekipayı%50’denfazladır.Bu
oranınTürkiye’dedahafazlaolduğunu
bilmekiçinaraştırmayapmayabilege
rek yoktur!Hafta sonları diğer içerik
teki programlar televizyonlarda futbol
arası işlevi görmektedir. Ülkede spor
gazeteciliğibitmiş,yerinifutbolgazete
ciliğialmıştır.Büyükgazetelerinenaz
beşsayfasıfutbollailgilidir.Herbüyük
medya şirketinin ayrı bir futbol gaze
tesi;hertelevizyonvegazeteninadliye,
parlamentovb.muhabirlerigibiFener
bahçe,Galatasaray,BJKveTrabzons
pormuhabirleri,yorumcularıvardır.
20022006 Dünya Kupası maçları

nıAvrupa’dapazarlamahakkınasahip
Kirchgrubununyöneticisi;“Futbol,TV

kanallarınınhemsinirsistemihemde
kalbidir” diye boşuna söylememekte
dir.Maçlarınnaklenyayınhakkınasa
hipkanallarınbuayrıcalıkları, onlara
rakipleriyleolanmücadelelerindesim
geselgüçgösterisiyapmaolanağıverir.
Ayrıcayenipazarlaraaçılabilirler.Bu
gün İspanya’danaklen yayınhakkına
sahip iki kanal arasındaki mücadele
dendolayıpekçokmaçnaklenyayın
lanamamaktadır.Türkiye’deligmaçla
rınınnaklenyayınhakkıDigitürk’tedir.
BualanaDSmartşirketiyleyenigiren
DoğanGrububuhakkıeldeetmekiçin
2007 yılı içinde çok uğraştı. Federas
yonavekulüpleredefalarca,hersefe
rindedahabüyükparalarönermesine
karşınbaşarılıolamadı.
Futboldamedyagelirlerininpaylaşı

mı, kulüpler, federasyonlar ve medya
şirketleri arasındaki çatışmaların ana
nedenidir.Türkiye’desadeceSüperLig
maçları naklen yayın hakkı içinDigi
türk yıllık 100 milyon dolar ödemek
tedir. Bu yayın hakkı için İspanya’da
350 milyon, Almanya’da 420 milyon,
İtalya’da500, İngiltere’de ise tam986
milyon Euro ödenmektedir. Büyük
kulüpler federasyonlardan daha fazla
pay, maçlarını bağımsız biçimde pa
zarlayabilmeyi talep etmekte, federas
yonlar ise buna karşı çıkıp elde edi
len gelirin daha fazlasını elde tutmak
istemekte ve medya şirketlerinden de
dahaçokparaistemektedir.Bumüca
deleTürkiye’degeçensenehükümetin
demüdahalesiylefutbolaleminikaosa
sürüklemiştir.
Kulüpler,sonikiüçyıldırmedyage

lirlerindendahafazlanemalanmakiçin
hareketegeçti.FB,BJKveGSkulüp
leri kendilerine ait TV kanalları, web
siteleri ve dergiler kurdular. Medya
devleribugelişmeyebaşındanitibaren
karşı çıksa da engelleyemedi. Bu işin
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öncülüğünüyapanvepazardaençok
‘alıcısı’olanFBkulübü,futbolcularına
FBTVdışındakonuşmayasağıgetirin
cemedya şirketleri FB’ye ve başkanı
nasavaşaçıp,uzunsürelibiryıpratma
savaşı yürüttüler. Spor basınının ço
ğu elemanı Fenerbahçeli olarak bilin
mesinekarşınbuyaşananlarmanidar
mıdır?!Futboldünyasınındiğergüçle
rininbirbirleriyleolanilişkisivemüca
delesimedyayladafarklıdeğildir.

Fut bol ve maf ya 
Rantınalabildiğinefazlaolduğuher

alanda olduğu gibi futbolda da ‘kirli’
ilişkilerinolmasıdoğalbirdurumdur.
Bununla birlikte erkek egemen futbol
aleminin, mafya alemiyle bulaşıklığı,
builişkiyidahadagüçlendirmektedir.
Gelişmiş kapitalist ülkelerde ‘kayıt

dışıekonomi’ninkontrolaltındaolma
sı, daha oturmuş bir vergi sisteminin
varlığı nedeniyle buralardaki mafyöz
ilişkiler bizim gibi ülkelere göre daha
modernbiçimlerdedir!Dahaçokbahis
şirketleri aracılığıyla futbolcuyla, ku
lüpler vehakemler satınalınarakbü
yük paralar kazanılmaktadır. Yakın
dönemdeİngiltereveAlmanya’dabutip
olaylaraçığaçıkarılmıştır.İtalyaveİs
panyagibiülkelerdeisebüyükkulüp
lerinvergikaçakçılığınaveşikeolayla
rınakarıştıklarıbilinmektedir.İkisene
önceİtalya’daMilanveJuventus(G14
üyeleri)gibibüyükkulüplerindekarış
tığı şike skandalları patlak vermiş ve
bunedenlebir‘temizeller’operasyonu
daha yürütülmüştür! Kulüplerinmaf
yaylaolanbağlantılarınarastlanmıştır.
Yenisömürgeülkelerdeisemafyanın

futbolamüdahalesi, kulüplerin onlar
lailişkisidahaalenidir.Arjantin’deher
futbolcunun‘zimmetli’olduğubirmaf
yagrubuvardır.‘Koruma’karşılığında
maaş öder gibimafyayapara verirler,
başka kulüplere transferlerinde ise

‘özel prim’. Brezilya’da ise Avrupa’da
oynayanfutbolcularınailelerininkaçı
rılıpfidyealınmasısıradanbirolayha
line gelmiştir. Yakın dönemde Fener
bahçeli Aurelio’nun ailesi de kaçırılıp
fidyealınmıştı.SovyetlerBirliğivesos
yalistHalkCumhuriyetleri(1)dağıldık
tansonrabuülkelerinfutbolkulüple
ri sosyalizm dönemindeki prestijlerini
kullanarak başlı başına mafya orga
nizasyonlarına dönüşmüştür. Bu ör
nekleriçindeenilgiçekiciolanıUkray
na’nınDinamoKievkulübüdür.Simon
Kuper’in bu kulübün yöneticilerinden
birininanlatımındanaktardığınagöre;
yabancışirketlerD.Kievadınıkullanıp
sahte ortak yatırımlar yapmakta, bu
yollakaçırılanvergilerşirketlerlekulüp
arasındapaylaşılmaktadır.Kulüp,bu
nundışındanükleerfüzeparçalarıyla,
altın veplatin gibi değerlimadenlerin
ticaretiniyapmaktadır.
Türkiye’dekidurumiseherkesinma

lumusayılabilir.‘70’liyıllarınbaşından
itibaren mafyafutbol ilişkisi belirgin
leşmeye başlamıştır. İstanbul’un bü
yükkulüplerininhepsibirmafyaşefiy
le iş tutmaktadır. Bunlar, bağlantıda
oldukları kulüpadınaalt kümelerden
ve Anadolu’da parlayan yetenekli fut
bolcuları rakipkulüplerinelindenka
çırarak transferlerini sağlayıp komis
yonücretialmaktaydılar.TurgutÖzal’lı
yıllardaisekulüplerdahaziyadekara
paraaklamanınparavanyerleriolmuş
tur.NurettinGüvenveTuranÇevikgibi
uyuşturucu kaçakçılarının Malatyas
por’a,hayaliihracatçıHasbiMenteşoğ
lu’nun Samsunspor’a başkanlık yap
malarıenbilinenörneklerdir.1982’de
Beşiktaş Kulübü Başkanlığı seçimin
deki koalisyon ise Türk futbolunun o
yıllarını ve mafyadevletsermaye iliş
kisiningeldiğinoktadabirsemboldür.
Silahtüccarıveyeraltıdünyasıylasıkı
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ilişkidekiMehmetÜstünkaya’nınkar
şısınaMİT’çiSüleymanSebaçıkar.S.
Seba’nınfinansörüMesutPandır,ha
yali ihracatçılar Ertan Sert ve Turan
Çevik’tir. Bunların yanında şimdi T.
FutbolFederasyonu’nunbaşkanvekili
polisşefiAffanKeçecivardır.Buişiün
lüMİT’çiNuriGündeşorganizeetmiş,
seçimler sırasında da A. Çakıcı’nın
adamlarıkongresalonunda ‘güvenliği’
sağlamıştır.
‘Boğazlar Mafyası’ olarak bilinen

Ali fien’in uzun yıllar Fenerbahçe’ye
başkanlık yapması, en kapsamlı fut
bolmafya ilişkilenişidir.Bu adamso
nunda futbol dünyasının ‘Süleyman
Demirel’i haline geldi! Türkiye’deki en
yüksek futbol kurumunun bugünkü
başkanıHalukUlusoy’un (Ulusoy Ta
şımacılık’tandır) ilk seçildiği dönemde
AlaattinÇakıcı’ylauzlaşmakiçinEyüp
Sultan’da 50 kurban kesmesi; Oral
Çelik’in Malatyaspor’a başkanlığı; Se
datPeker’ineniştesivesuçortağıolan
MecnunOdyakmaz’ınSivasspor’dade
vamedenbaşkanlığı;GS’lıHakanfiü
kür’ünSedatPeker’ledenizsefalarıvb.
vb.onlarcaörnekverilebilir.
Türkiye’de mafyafutbol ilişkisi ad

li bir vaka değildir.Mafya devlette, si
yasette, toplumsal yaşamda ne kadar
etkinse futbolda da o kadar etkindir.
Federasyonbaşkanını,kulüpbaşkanla
rınıveyönetimlerinibelirleyecekkadar
güçlüdür. Futbol Federasyonu seçim
lerinde Haluk Ulusoy’un karşısındaki
rakibinin yanında Alaattin Çakıcı var
sa,H.Ulusoy’unyanındada‘Susurluk
Çetesi’veSedatPekervardır.Federas
yonunyönetimidelegelertarafındanse
çilir, bunların üstündeMHPbağlantılı
mafyaokadargüçlübirotoriteyesahip
tir ki, AKP beş yıldır T. F. F’ye istedi
ği yönetimi getirememiştir. Kulüplerde
de durum çok farklı değildir. A. Çakı

cı,yurtdışınakaçacağızamanpasapor
tunuSinanEnginaracılığıylaBJK’dan
sağlamıştır. Tepkiler ve soruşturmalar
sonucuS.Engingörevindenistifaetmiş
amadahasonra2007yılınınortasında
belligüçlerindevreyegirmesiylegörevi
ne geri dönmüştür. Döner dönmez ilk
işi ise; Alaattin Çakıcı’nın yargılandığı
AğırCezaMahkemeleribaşkanlarından
birisiolanİstanbul11.AğırCezaMah
kemesi(Eskiİst.3No’luDGM)Başkanı
NurettinAk’ıneşiHaleAk’ıBJK’yahu
kukmüşaviri olarakalıp açıktanpara
ödemekoldu!
Türkiye futbolalemindemafya ege

menliği,altkademelereinildikçedaha
açıkhale gelir.Amatörkulüplerin ço
ğununlokalleriküçükmafyagrupları
natahsisedilmiştir.
Sonuç olarak; futbolun ekonomik

politikgetirileribukadarbüyükoldu
ğu sürece bu güç odaklarının müca
delesi devam edecektir. Bahsettiğimiz
güçbloklarınınneiçbirliğivardırnede
birbirlerinden kopabilecek durumları.
Birbirlerine ihtiyaçları vardır, ilişkile
ri geçişkendir. Hepsi aynı ‘çöplükten’
beslenmektedir, aralarındaki sorun
çöplüğün ortadan kaldırılması değil,
kimindahafazlaeşeleyeceğidir.Emek
çiler aleyhine işleyen ticari futbol dü
zeni kapitalist sistem yaşadığı sürece
devamedecektir.

Fut bol ve de ğer ler
Konu futbol olunca akçeli işlerden

birtürlüçıkılamıyor!Burayakadarda
ha çok futbol dünyasında dönen pa
ranın büyüklüğünden; bunun nasıl
çevrildiğinden, bölüşüldüğünden, fut
bol alemindeki güç mücadelesinden
vegidişatınnereyedoğruolduğundan
bahsettik.Bundansonra,dahaçokti
carileşenfutboluntoplumlarınyaşamı
nınasıletkilediğinden,zehirlediğinden
sözedeceğiz.
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A)Öncelikleşunubelirtmekgerekir
ki, kapitalist toplumlarda spor, ezilen
sınıfarınyaşadıklarıolumsuzkoşulla
rıunutturmayayönelikyapılır.Futbol,
popülerliğinden dolayı şu anda dün
ya üzerindeki en etkili spor türüdür.
France Football dergisi, 2005 yılında
gençİngilizleriçindeentanınmışşah
siyetlerleilgilibiranketdüzenler.Veri
lencevaplarsarasıylaşöyledir;
1.Tanrı
2. Wayne Rooney (M. United’ın 20

yaşındakifutbolcusu)
3.İsa
4.DavidBeckham
5.II.Elisabeth
Bugünküfutbolunbaştagençlikol

mak üzere tüm toplumsal kesimleri
nasılalıklaştırdığı; futbolunafyonha
line gelmesi üzerine sayısız örnek ve
rilebilir,buradabirsorunyoktur.Yal
nız, soruna sırf böylesi indirgemelerle
yaklaşılması sakıncalıdır. Futbolun
toplumlar üzerindeki etkisi Salazar’ın
Portekizhalkınıyönetmekiçinkullan
dığı 3F’sini (Fado, Fiesta, Futbol) çok
çok aşan bir role sahiptir. Futbolun
ekonomikboyutubilebu saptamamı
zıyeterincedoğrulamaktadır.Futbolun
gerçekişlevindenuzaklaşması,nefut
bolunsuçudurnedegerçek futbolse
verler futbolda yaşanan sapmalardan
bihaberdir.
Kapitalizm, doğası gereği futbolu ve

kitlelerinonunlaolanilişkisindeforme
etmiştir. Siyasi iktidarlarda düzenleri
nisürdürebilmek içinbusüreci teşvik
edip örgütlemişlerdir. Burjuvazi top
lumları bin bir türlü yolla alıklaştırıp
aptallaştırmafaaliyetindefutboludabu
amacakoşmuştur.Kitlelerinbuoyuna
olansevgisi,onuherdevirdeenmakbul
araçlardanbirihalinegetirmiştir.
Yaşamları burjuvazi tarafından her

yönüylekuşatılmışkitlelerstatlaragi

derek,birtakımınparçasıolduklarının
zannederek seslerinin duyulur hale
geldiğinidüşünmektedirler.Taraftarlık
gibienbasit,enzararsız,enkolayula
şılabilirbirşeysayesindekimliksahibi
olmuş,kendilerinihayattavaretmenin
bir yolunu bulmuşlardır böylece! İşin
eğlencesiheyecanıdacabasıdır.Bura
dan düşünüldüğünde baskı dönemle
rinde kitlelerin futbola yönelimlerinin
artmasıtesadüfdeğildir.
B)Kapitalisttoplumlardasporunbir

diğerişlevi;hakimüretimtarzınınde
ğerlerinitoplumaaktarma,onlarıken
di burjuva dünya anlayışıyla eğitme
aracıolmasıdır.Günümüzdefutbolbu
amacahakkıylahizmetetmektedir!
Kazanmakiçinheryolmubahtırsa

halarda. Rakibi kasten sakatlayabi
lirsin, zamandançalmak içinsakatlık
numarasıyapabilirsin,hakemiustaca
aldatabilirsinvb.Futbolunbu‘olağan’
halleriyle topluma; “kendi çıkarın için
her şeyi yapabilirsin, amaca ulaşmak
içinheryolmubahtır,yaşamdadaher
zamanrakiplerinolacaktır”mesajıve
rilir. Rakip futbolcu, rakip taraftarlar
hepsi düşmandır. Sporun asıl işlevi
olmasıgerekenkardeşleşme,dayanış
magibiolumluözellikleryerineburju
va rekabet anlayışı, düşmanlaşma gi
biolumsuzözelliklergeliştirilir, futbol
aracılığıyla.
Profesyonelliksözüfutboldaçoksık

kullanılmaktadır. Bunun anlamı; bir
futbolcuiçintakımı(patronu)adınaher
şeyinisınırsızbiçimdeortayakoyması
demektir.Yıllarcabaşarılıoluptakımı
na verdiklerin, ikimaç üst üste kötü
oynarsanunutulur, ıslıklarlasahalar
dankovulursun.Başarısızlıkyasaktır,
yerin hemen doldurulur. Vefa, emeğe
saygı gibi değerlere artık futbolda yer
yoktur.Başarısızolanlarayaşamdada
yeryoktur!
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Profesyonellikaynızamandaparanın
her şeyi satınalabileceği, alınırsatılır
olduğuanlamınagelir.Eskidenfutbol
cuların çoğunluğu, ya futbola başla
dıkları takımlarda ya da sembolleş
tikleri kulüplerde futbolubırakırlardı.
fiimdi para bastırıldımı, her futbolcu
heranbaşkabirkulübegidebilir.Maf
yaylasıkıilişkisiolanSergenYalçın’ın
Beşiktaş, İstanbulspor, Galatasaray,
Fenerbahçe, Trabzonspor, fiekerspor
veensonEskişehirspor’dabüyükpa
ralarlasözleşmeyapmasıprofesyonel
liğinin gereğidir. Sadakat, arkadaşlık
gibiözelliklerintamtersiözelliklerev
ladırfutboldaveyaşamda.Paraenbü
yükgüçvedeğerdir!
2007 Eylül’ünde Galatasaraylı fut

bolcularHakanfiükürveLincolnkad
rodışıbırakıldığındakulübünmenajeri
AdnanSezgin,bunungeçicibirdurum
olduğunuveyatırımlarınıtehlikeyeat
magibibirniyetlerininolmadığınıçok
rahat,doğalbiçimdeanlatıyordu.Tica
rileşenfutbolunkapitalistlerleaynıdi
li,kavramlarıkullanmasıdoğaldır.Asıl
tehlike,milyonlarcataraftarasahipbu
kulüplerin söylemleriyle insanı ‘meta’
halinegetirendüşüncelerinigenişkit
leleriçindeyayıpmeşrulaştırmasıdır!
Yukarıda belirttiklerimiz dışında

yüzlerceburjuvadeğeryargısıyüzkeli
meyigeçmeyenklişeleşmişfutbolsöy
lemiyle futbolun aktörleri tarafından
topluma empoze edilir. Geçerken be
lirtelim,ticarifutbolaynızamandadil
düşmanıdır!
Futbol,bugünulusalveuluslararası

boyuttaerkekegemenkültürün,cinsi
yetçi dilin ‘kolektif’ biçimde üretilme
sine de hizmet eder. Futbol kadıner
kek ilişkilerini zehirler, birbirlerinden
uzaklaştırır. Futbol patronları kadın
ları statlara çekip, tüketici miktarını
arttırmaçabalarındabellidüzeydeba

şarılıolsalardafutbolhalaerkeklerin,
‘erkekliğin’enönemlikalelerindenbiri
olmayadevametmektedir.
Futbolvasıtasıylaerkekegemenan

layış,dil,statlardavemedyadadevamlı
dolaşımhalindedirveçoketkilidir.Bir
oyuncu faulle yere düştüğünde rakip
takımın taraftarları tribünlerde statta
kendi futbolcularıyla birlikte homur
danarak futbolunbirerkekoyunuol
duğu, ‘karı oyunu’ olmadığı hatırlatı
lır.Rakiptakımoyuncularına,hakeme
vb.’neküfüredileceğizamananaavrat
düzgidilir.BugünTürkiye’destatlarda
ençok;“İ…hakem,o…çocuğufederas
yon” sinkafı duyulur. Kadınlar, farklı
cinseltercihiolanlarhemenhemenher
maçtaaşağılanır,hakareteuğrar.
C)Futbolaynızamandaırkçı,milli

yetçi,militarist zihniyetle birlikte böl
geselvesınıfsalayrımlarınmeşrulaştı
rılmasınahizmetetmektedir.
İngiltere, İspanya ve İtalya’da zen

ci futbolcularrakiptakımınseyircileri
tarafından aşağılanmakta, top onla
rın ayağına geldiğinde tribünler may
mun sesi çıkarmaktadır. Türkiye’deki
statlarda daha önceleri zenci futbol
culara dönük olumsuz davranış pek
gözlenmemekte idi. Yalnız, son biriki
yıldır ırkçımilliyetçiliğin özelikle saha
içinde Türk futbolcuların zenci rakip
lerini aşağıladıkları ve seyircilerin ki
miolumsuztezahüratlarakalkıştıkları
gözlenmektedir.
Faşistler ve milliyetçiler dünyanın

heryerindetribünleresızmakiçinözel
bir çaba sarf etmektedir. Lazio gibi
Mussolini’nin mirasçısı olan kulüpler
hermaçtafaşizangösterileryapmakta
dır.Butakımıntaraftarlarıaynışehrin
takımıolanvetaraftarlarısolkimliğiy
lebilinenASRomatakımıylaoynadık
larımaçta,“Auschwitzsizinvatanınız,
fırınlar da eviniz” pankartını açmıştı.
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1990’lı yıllarınbaşındaYugoslavya ve
SovyetlerBirliği’nindağılmasısürecin
de geliştirilen milliyetçilikte futbolun
özel bir rolü olmuştur. Ayrılık öncesi
statlarbirliktenayrılmanındilegetiri
lip,buhalklarınmilliyetçilikle tanıştı
rıldığıocaklaradönüştürülmüştür!Ay
rılıksonrasıisefutbolyineaynıamaca
hizmetetmiştir.ErmenistanFutbolFe
derasyonuGenel Sekreteri’nin dediği
negöre;“Yenikurulanülkeleriçinpu
anlar altındeğerindedir.Ulusu temsil
eder,itibarsatınalır.Büyükbirgurur
kaynağıdır.”
Türkiye’dedahaçokdiğerülkehalk

larına ve ‘kirli’ savaşla birlikte Kürt
halkınadönüksaldırılarvehakaretler
yaşanmakta, Türk milliyetçiliği futbol
aracılığıylageliştirilmektedir.
Diyarbakırsporuzunyıllardırdevle

tinkontrolündeolmasınakarşınrakip
sahalarda hep ‘PKK dışarı’ tezahüra
tıylakarşılaşmıştır.HrantDink’inkat
li sonrası onunMalatya’lı olmasından
dolayı ElazığsporMalatyaspor maçın
daElazığ’lılar,‘ErmeniMalatya’sloganı
atmıştı.Dink’incenazesindenyükselen
onurlu“HepimizErmeniyiz”sloganları
nınardındandüğmeyebasılmışcasına
birçok statta “Hepimiz Mehmetçiğiz”,
hatta“HepimizOgün’üz”sloganlarıör
gütlenmişti.
Türkiye’deherresmifutbolmaçıön

cesidünyanınbaşkabiryerindeolma
yanbirseremoniyapılır,takımlar(fut
bolcularınyarısıyabancıdır)tümstatla
birlikteİstiklalMarşı’nıokur.Buuygu
lamadaPKKkaynaklıdır!PKK’ninsınır
dışınaçekilipuzunateşkesinyaşandığı
dönemdebazıgazetecilerbuuygulama
nınkaldırılmasını,dünyayarezilolun
duğunudilegetirmeleri;Genelkurmay
dahiltümdevletlilercehoşkarşılanma
mışve“savaşyenidenbaşlayabilir”ge
rekçesiyledevamettirilmişti.

Türkiyefutbolsahalarımilitaristan
layışın üretim merkezlerindendir. Sa
vaşın boyutlandığı ‘90’lı yıllarda Tür
kiyeLigi’ningolkralıolanFB’liBülent
Uygun,hergolsonrasısevinçgösterisi
olarak tribünlere, TV aracılığıyla tüm
Türkiye’ye asker selamı vermekteydi.
Bu futbolcu, 2005 yılında bir gazete
ye verdiği röportajda, bu selamı baş
kanGüvenSazak’ın(MHP’lieskibakan
Gün Sazak’ın kardeşidir) talimatıyla
verdiğini itiraf etmiştir. Son dönemde
savaşınyenidenyükselmesiylebirlikte
militaristveşovendalganınilkyüksel
diğiyerlerdenbiriyinestatlaroldu.13
Ekim MoldovaTürkiye maçında Türk
futbolcuların federasyonun talimatıy
la asker selamı vermesi, ardından 17
Ekim’de oynanan TürkiyeYunanistan
maçında tribünlerin tek elden çıkma
birşovenmilitarist‘müsamere’sergile
mesivepeşisıratümSüperLigtakım
larının bu minvalde yarışa girmeleri
anımsatılabilir. Kitleleri savaşın doğal
uzantısı haline getirecek gerici bir dil
ve anlayış geliştirilmektedir. 22 Ekim
tarihindeSivas’ta oynananSivasspor
Manisaspor maçında Sivas takımının
ve taraftarının “terör”e karşı tepkisi
üzerine Genelkurmay Başkanı Yaşar
Büyükanıt’ın kulübe gönderdiği yazılı
takdirnameisehiçşaşırtıcıdeğildir.
Ticarifutbol,bölgeselvesınıfsalfark

lılıklarınormalleştirmeninaracıolarak
kullanılmakta,fakirbölgeinsanlarıve
yoksulhalktabakalarıaşağılanmakta
dır. İtalya’da daha zengin olan kuzey
bölgesininkulüplerigüneylitakımların
hermaçta ‘parya’olduklarınıhatırlat
maktadır. Arjantin’de zengin takımla
rıntaraftarlarıdahaçokyoksul,zenci
taraftarlara sahip Boca Juniors’lula
rı her maçta hakarete boğmaktadır.
“HerkesbiliyorkiBocamatemli/hepsi
zenci,hepsi ituğursuz./Bukeratala
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rı gebertmeli/hepsi ituğursuz, hepsi
çulsuz/hepsininehiredökmeli”dizele
ri,BocaJuniorstaraftarlarıiçinyazıl
mıştır!Bugibiörneklerzamanzaman
Türkiye’dedeyaşanmaktadır.
Futbol kapitalist toplumda egemen

üretim tarzının, egemen düşüncenin
esirivesilahıolmayadevamettiğisüre
cehertürdenburjuvadeğerintoplum
laraenjekteedilerekdoğallaştırılması
nınaracıolmaktankurtulamaz.
Futbolunölümü
Bugün dünyada profesyonel an

lamda oynanan futbol oyununun gü
zelliğini de bozmuş, çirkinleştirmiş
tir.Geçmişin estetik, yaratıcı futbolu,
futbolcuları yerine makine düzeninde
oynanan takımlar ve futbolcular var
dır artık. Sahalarında ne izleyene ne
deoynayanakeyifverenbirfutboloy
nanmaktadır. Futbolun güzellikleri,
yaratıcı saha içi kombinasyonları ye
rine 442, 352, 451 gibi dizilişler
konuşulmaktadır.Sononyıldaantre
nör,hocayerine teknikdirektör ismi
nin kullanılması tamamen futbolun
tektipleşmesiyleilgilidir.2004Avrupa
Kupasıve2006DünyaKupası’nda,lig
lerde oynanan yaratıcılıktan uzak, sı
kıcıfutbolseyircilertarafındansıksık
protesto edilmiştir. Avrupa Kupası’nı
Yunanistan,DünyaKupası’nıİtalyagi
bi90dakikaboyuncabirelinparmak
larınıgeçmeyenhücumorganizasyonu
yapantakımlarkazanmıştır.SonDün
yaKupasımaçlarıylaeşzamanlıolarak
düzenlenenRoboCuporganizasyonları
tesadüfdeğildir!
Futbolun ölümü, kapitalizm nede

niylegerçekleşmektedir.Sportifolarak
rakip olup sahada kazanmanın yeri
ni,saha içidışıheryerde ‘kazanç’al
mıştır.Futbolkapitalistdüzeneçokiyi
uyum sağlamış, sağlatılmıştır. Bunu
başaramazsayaşamşansıyoktur!Jac

quesDerence,‘SporunSosyolojisi’adlı
eserindebudurumadairşunlarısöy
lüyor: “Futbol, bugünkü örgütlenme
si içinde sanayi toplumunun belirgin
özelliklerini simgeler: İşbölümü, ekip
çalışması,şanslarıneşitolması, reka
bet,performansödül,kovulma,birey
lerinstatülerininbelirsizliği(yerlerinin
doldurulabilmesi).”
Piyasaya göre şekillenen futbolun

asli unsurları olması gereken futbol
cuların ve futbolseverlerin durumuna
şimdiye kadar genel hatlarıyla değin
dik. Futbolun olmazsa olmazlarının
durumuna bakarak futbolun geldiği
durumudahaiyianlayabiliriz.
Futbol aleminde futbolcular ve ta

raftarlarınneredeysehiçsözhakkıkal
mamıştır. Futbolcular kazanmak için
herşeyiyapanprofesyonelsavaşçılara
dönüşmüştür.Schalke04kulübünün
stadının adının ‘AUFARENA’, Bayern
Münich’in stadının adının ‘ALLIANZ
ARENA’ olması boşuna değildir. Köln
takımının oyuncusu P. Steiner; “Ben
paraveyıldıziçinoynuyorum.Rakibim
iseparamıveyıldızımıelimdenalmak
içinoynuyor.Buyüzdenrakibimlekar
şılaştığımda kazanmak için her yolu
denemektebiranbiletereddütetmem”
diyerek;HollandaMilliTakımınınkap
tanıRonaldKoemanisevatandaşıGil
haus’un Fransız Tigana’yı hastanelik
edişiyle ilgili; “Bu son derece klas bir
hareketti.Tiganaentehlikeliolanıydı,
ne şekilde olursa olsun onu durdur
makgerekirdi”diyerekprofesyonelfut
bolcuların yaklaşımının genel olarak
nasılolduğunuyansıtmaktadırlar.
Futbolcularyüksekdüzeydeperfor

mans artırıcı ilaçları –yasak olmasına
rağmen–kulüplerin,ulusaltakımların
teşvikiyle kullanmak zorunda bırakıl
mışlardır.Başkatürlürekabetşansları
olmadığıiçinfutbolculardabunakarşı
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çıkmamaktadır.UzunyıllarAlmanMil
liTakımınınkaleciliğinivekaptanlığını
yapanTonySchumacher,1982Dünya
Kupası’nda Fransız Battiston’un aya
ğınıkırdıktansonrabüyükbir ruhsal
bunalıma girmiş, vicdan azabı içinde
futbolalemininpislikleriniortayakoy
duğu‘BaşlatmaDüdüğü’isimlibirki
tapyazmıştır.Kitapçıktıktansonraül
kesinin milli kahramanı Schumacher
Almanya’da işsiz kalıp, Fenerbahçe’ye
transfer olmuştu. Futbolcular, tica
ri futbol içinherzamanyüksekverim
alınmasıgerekenbirmakineparçasıdır
sadece.
Sporcuda olması gereken yaptığı

spora,rakibinemeğine,yeteneğinesay
gı;kazanmanınyanındanasılkazanıl
dığınındahaönemliolduğugibimoral
ve etik değerler tamamen kaybolmak
üzeredir.Ahlakiduruşgösterenler ise
sistemindışına itilmekte, işbulmakta
zorlanmaktadırlar.1989yılındaFener
bahçeliginsonmaçıöncesişampiyon
luktaki rakibi Trabzonspor’un puan
olarak gerisindedir. Son müsabaka
Trabzon’da oynanır ve son dakikalar
da Aykut Kocaman’ın attığı golle FB
şampiyonolur.Trabzonsporluoyuncu
larkaybedilenşampiyonluğaağlarken,
FB’li Aykut ve Oğuz, TV’den meslek
taşlarının üzüntüsüne ortak olup on
larınemeğinesaygılarınıdilegetirirler.
Bundanhemensonra şampiyonluğun
mimarıbuikicentilmenfutbolcutaraf
tarlarıntümkarşıçıkışınarağmenAli
fien tarafından takımdan kovulurlar.
Dünyafutbolununbüyükyıldızıveasi
çocuğuMaradona da futbol düzenine
karşı çıktığı için futbol hayatı bitiril
miştir. Bu durum sadece futbolcular
lasınırlıdeğildir,üçyılöncetakımıÇ.
Rizespor’un‘hatırşikesi’yaptığınıima
ettiği içinantrenörYılmazVuraluzun
süreişsizkalmıştır.

Futbolcuların bir kısmı futboldan
büyükparalarkazansalardabunların
sayısı toplam futbolcu kitlesinin bü
yüklüğüiçindebirşeyifadeetmez.Çok
parakazanmakiçinkalburüstütakım
lardakalburüstüfutbolcuolmanızge
rekir.Yaşadıkları‘köle’düzeniiçindebu
paralarneifadeeder!Askeribirdisip
liniçindeyaşarlar,yorucuantrenman
lar,kamplar,birsezoniçindeoynanan
sayısızmaç,dopingilaçlarıylagördük
leri fiziksel zarar, sponsor firmaların
tanıtımlarınakatılma zorunluluğu vb.
Avrupa’da orta halli bir takımda oy
nayanbirfutbolcuaynızamandamilli
futbolcuysa senede yaklaşık 100maç
oynamaktadır. Son yıllarda futbol sa
halarındafutbolcuölümlerininartma
sı,ticarifutbolunkazançhırsındandır.
En son futbolcu ölümü, 2007 yılında
İspanya’da Sevilla takımının oyuncu
su Puerta’nın ölümüydü. 20062007
sezonunun İspanya üçüncüsü, UEFA
KupasıveSüperKupafiampiyonuSe
villa’nın22yaşındakioyuncusuPuer
ta,sahaiçindekalpyetmezliğindendo
layıfutbolavehayatavedaetti!
1995 yılında futbolcuların sendika

laşma mücadelesi karşısında o zama
nın FIFA başkan yardımcısı, şimdinin
başkanıolanSeppBlatter;“FIFAfutbol
cularlamuhatapolmaz,onlarkulüple
rin işçileridir” diyordu. Son yıllarında
futbolcuların çalışma yaşamında bazı
olumlugelişmelerolsada,S.Blatter’in
dilegetirdiğigerçeklikdeğişmemiştir.
Sononyıllardatümdünyadakivahşi

kapitalistsaldırılarsonucuhakgaspla
rındanfutbolculardanasibinialmıştır.
Çoğuülkedemaçbaşına,performansa
dayalı ücretlendirme yapılmakta, fut
bolcu sözleşmeleri buna göre düzen
lenmektedir.
Bir kulübe ‘ait’ futbolcu, sözleşme

sisürerkenbaşkabir takımatransfer
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olamaz ama kulüp, futbolcunun rıza
sıolmadanonusatabilir.Sondönemde
futbolcularla‘opsiyonlu’diyeifadeedi
lenbir sözleşmeyapılmaktadır.Örne
ğin, 3+1 yıllık opsiyonlu sözleşmenin
anlamışudur;3.yılınsonundakulüp
istersesözleşmeotomatikmanuzar,is
temezsefutbolcuyakapıgösterilir.Ay
rıca kulüplerin isteği doğrultusunda
tümticarietkinliklerekatılmakzorun
dadırlar.Futbolcular,oynadıklarırek
lamfilmigibi işlerdenkulübebellibir
yüzde verir.Bunlarınhepsi sözleşme
lerdeayrıntısıylayazılıdır.
***
Kapitalist eğlence sektörünün bir

uzantısı haline gelen futbol alanında
çalışanlarıntoplamsayısıtümdünya
da1milyarinsanıbuluyor.Patronların
kimolduğubellidir.Busektörünçalı
şanları ise futbolcular, teknik kadro
larınelemanları,masörler,sağlıkçılar,
tesisişçilerivefutbolmedyasıçalışan
larıdır. Futbolun istihdamı içinde yer
alan çalışanların hepsi kapitalistlerin
yatırdığı sermayeyi büyütüp, artıde
ğer üretmektedir. Bu işi herhangi bir
emekçi gibi gerçekleştirdiklerini; yani
sermayeiçinüretkenemekçilerolduk
larını rahatlıkla söyleyebiliriz. Maddi
birürünüretmemeleribudurumude
ğiştirmez.Bu sektörde çalışanları işçi
sınıfınınbirparçasıolaraksaymakge
rekir.
Eğlencelikizlencelik ticaret haline

gelmişfutbolun‘üretiminde’çalışanla
rın büyükkısmını futbolcular oluştu
rur.Bunlarkendi içindearistokratve
gerçek proleter futbolcular diye ikiye
ayrılmaktadır. Birincilerinin sayısı sı
nırlıdır, kişisel becerilerinin yarattığı
artıdeğere göre yüksek ücret alırlar.
Aristokrat futbolcuların oranı dün
ya genelinde, meslektaşlarının yüzde
5’inibileoluşturmaz.BudurumTürki

yegerçeğiylesabittir.FIFA’nın“Büyük
Sayım 2006” başlıklı raporuna göre;
ülkemizde543binilisanslıolmaküze
re,2milyon740binkişifutboloynu
yor. Profesyonel futbolcu sayısı ise, 4
bin491.2002itibariylebunlarınsade
ce1.175’i1.Lig’deoynuyordu.
Yine2006verilerinegöre;Türkiye’de

toplam 4 bin 298 kulüp bulunuyor.
207 binden fazla kişi yönetici, teknik
direktörveyasağlıkçalışanıolarakbir
kulüptegörevalıyor.
Veriler, yüzbinlerce lisanslı futbol

cununamatörkulüplerdeveekbir iş
yaparakoynadığını,profesyoneloyun
cusayısınındevedekulakdenebilecek
denliküçükbirrakamadenkdüştüğü
nügösteriyor.Amatörkulüpfutbolcu
larınınyarattığıartıdeğer,profesyonel
kulüplerdekinegöresınırlıdüzeydedir.
1.Lig (SüperLig) futbolcularınında

çok küçük bir kısmı milyon dolarlık
ücretler almaktadır.Gelir kalemleri ve
miktarlarınınartışıfutbolcuücretlerini
geçmişegörebüyükorandaarttırması
na karşın, futbolculara verilen parala
rınbüyükkısmı‘yıldız’laragitmektedir.
Profesyonelkulüplerdeçoğuzamanfut
bolcularınparasıgeçödenmekteyada
hiç verilmemektedir. Çalışma koşulla
rınınağırlığı,performansa,maçbaşına
göreücretlendirilme,meslekyaşamının
kısalığı (1015 yıl arası), sık yaşanan
sakatlıklar,ortadüzeydeücretalanfut
bolcuların görünürdeki refah seviyesi
nin yanıltıcı olduğunu göstermektedir.
İşlerini bıraktıktan sonra yoğun çalış
ma temposunun ve doping ilaçlarının
yarattığı tahribat nedeniyle çalışamaz
halegelmektedirler.Buyüzdenaristok
rat futbolcular dışındakilerin aldıkla
rıücret,ortalamayaşamsüresinegöre
oranlandığındapekbirşeyifadeetmez.
Futbol sektörünün futbolcular dı

şındakiemekçileriniş,yaşamkoşulları
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geneli itibarıyla diğer işçilerden farklı
değildir.Avrupa’dabunlarıntümüaynı
sendikaçatısıaltındaörgütlüdürveça
lışmaşartlarındakısmendeolsabelir
leyici olabilmektedirler. Türkiye’de ise
zamanzamansendikalaşmagirişimleri
olsadahiçbiribaşarılıolmamıştır.Bu
dasömürününnederecevahşibiçimde
gerçekleştiğini göstermekte, sendika
sızlıkişkoşullarınındahafazlaağırlaş
masınıberaberindegetirmektedir.Son
dönemdedevletkontrolündefutbolça
lışanlarının devletin yönlendirmesiyle
Türkİş’te örgütlendirilmesi planlan
maktadır. Gazetelere göre ‘atanacak’
sendika başkanı bile belli olmuştu;
mafyacıların ‘kankası’, Fethullah ho
canınmüridi,GalatasaraykaptanıHa
kanfiükür!
***
Kapitalizmin futbola içkin hale gel

mesi, doğallığında eşitsiz gelişim ya
sasının burada da işlemesi anlamına
gelir.Futboluncançekişirhalegelme
sininbirincinedenibudur.Ticarileşen
futbol,buoyununherkoşuldaistenir,
kabulgörür,güzel,kolektif,halkçı,her
sonuca açıklığının getirdiği heyecan
verici,yaratıcıyanlarınıyoketmeküze
redir.
Futbola yatırılan büyük paralar,

kulüpler ve ülkeler arasındaki bütçe
farklılıklarının gittikçe büyümesi, sa
halarda takımların değil, bütçelerin
karşılaşmasını getirmektedir. Büyük
balık küçük balığı yutar! Bu durum,
futbolseverler için sonucun önceden
bilinirhalegelmesidemektirki,buda
futbolaolanilgivesevgiyiazaltır.
Yüksek bilet fiyatları, maçların

TV’den yayını futbol patronlarına bü
yükgelirlersağlasadabununbirdiğer
sonucu, başta yoksullar olmak üzere
yığınlarınstatlarındançekilmesinene
den olmaktadır. Tribünlerdeki şenlik

havasının vebunun sahaya yansıma
sınınkaybolmasıylafutbolunbirgüzel
liğidahadarbealmaktadır.
Kapitalizm futbola parasıyla gelir

ken,aynızamandaberaberindebütün
gerici, yabancılaştırıcı değerlerini de
getirir.Holiganizmvefanatizmson30
yılda ortaya çıkmıştır. Bunların eliyle
saha için ve dışında şiddet kol gezer.
Dünyadaheryılbunlarınnedenoldu
ğuonlarcaöldürme,yaralamaolayıya
şanır.Bununsonucuolarakinsanlar,
gerçekfutbolseverlertepkivekorkuso
nucu futboldan uzaklaşır. Türkiye’de
defanatizmyüzündenpekçokölümde
dahilşiddetolaylarıyaşanmaktadır.
Futbolsadeceburjuvaziyehizmetet

mez!
Geçmiştengünümüze futbolsadece

egemenlerinçıkarınahizmetetmemiş
tir.“Futbol,fenahaldehayatabenzer”
deniliyor;doğrudur.Nasılhayatınher
alanındaburjuvadüzenekarşıbirdi
renişvarsa,futboliçindedurumfarklı
değildir. Toplumsalmücadelelerin ge
nelgelişiminebağlıolarakezilenulus
lar, sınıfar; kulüpler, futbolcular, ta
raftarlar ve halk, futbol aracılığıyla
toplumsalmücadeleyekatılmışlardır.
II. Dünya Savaşı’nda Sovyetler Bir

liğisınırları içindekiKievşehrini işgal
eden Nazi ordusu, Dinamo Kiev takı
mıyla propaganda amaçlı birmaç ya
par. Maçtan önce D. Kiev’li futbolcu
lara yenilmedikleri taktirde kurşuna
dizileceklerisöylenir.BunakarşıD.Ki
evmaçıkazanırvefutbolcularınhepsi
kurşunadizilir.Sosyalistidealleriyük
sektetutupbuyollaanayurtsavunma
sınakatılırlar,halkınmoraliniyüksel
tirler.
‘60’lı ve ‘70’li yıllar boyunca Latin

Amerika statları toplumsal muhale
fetin merkezlerinden biri olmuştur.
Cunta yönetimlerine statlardakinleri
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nikusmuşlardır.1978’dekiArjantin’de
düzenlenen Dünya Kupası sırasında
Arjantin halkı, Videla diktatörlüğü
nekarşıstatlarda;“Askeridiktatörlük
bitecek” diye haykırmış, cuntayı tüm
dünyayateşhiretmişlerdir.İspanyaİç
Savaşı’nın bitiminden, Franco dikta
törlüğününyıkılışınakadarİspanya’da
özelikle ezilen ulusların takımı olan
Atletico Bilbao (BASK) ve Barcelona
(Katalan)kulüplerininstatları faşizme
karşıdirenişin,kimliklerinegüçlüses
lesahipçıkmanıntekalanıolmuştur.
Buikitakım,bugündeulusalkimlik
leriniısrarlasavunmayadevametmek
tedir!1998DünyaKupasıelemelerinde
İran’da oynanan maçlar, muhalefetin
etkili protestolarına sahne olmuştur.
“Futbol sadece futbol değildir” kitabı
nınyazarıSimonKuper, IRAönderle
rindenBobbySandsaçlıkgrevinisür
dürürken, genelde IRA’yı destekleyen
taraftarlara sahip İskoçya’nın Celtic
takımınınmaçınagider.Tribünlerhep
birlikteşuşarkıyısöylemektedir,
“ParlamentoüyesiBobbySands/İr

landabayrağınasadakatyeminiedecek
misin?/ Siyah bereyi giyecekmisin?/
IRA’yahizmetedecekmisin?/Bunları
yapabilirsen/Senbirerkeksin,/BOB
BYSANDS!”
BobbySandsezilenhalklaraverdiği

sözütutarken,bedeniyleyaktığıözgür
lükateşiBritanya statlarını da sarar,
sarsar!
1968 futbol dünyasını da sarsar.

En etkili eylem, Fransızların unutul
mazfutbolcusuKopa’nınönderliğinde
kifutbolcularınsendikalvetoplumsal
hakları için barikatlarda yerlerini al
malarıdır.1997’deArjantinli futbolcu
larligmaçlarına,devamedenöğretme
lerin grevini destekleyen pankartlarla
çıkar. ‘90’lı yıllarınsonundaLiverpool
limanlarının tasfiyesi sürecindebaba

sılimanişçisiolanLiverpool’unfutbol
cusuRobbieFowler,cezalandırılacağı
nıbilebilelimanişçilerinisahaiçinde
destekler.
“1984yılındaFCMETZ,FransaKu

pasıfinalinekatılıyordu.Lorrain’lima
denciler bundan yararlanarak, ku
lüplerini desteklemek üzere geldikleri
Paris sokaklarında, fabrikaların ka
patılmasınakarşıöfkelerinikustular.”
(AnristianBrouberger)
İtalya’nınlimankenti,komünistpar

tiningeçmiştenberietkiliolduğuLivor
no kentinin futbol takımı Livorno’nun
hermaçı,özellikleLazio’ylaoynananlar
antifaşistgösterileresahneolmaktadır.
Son dönemde Livorno örneğini dış

ta tutarsak futbol dünyasındaki siya
simuhalifçıkışlardahadarvetekildir.
2006yılındaFransa’nınvaroşlarıpat
ladığındaezilenlerihedefgösterip,aşa
ğılayan dönemin İçişleri Bakanı Nic
holas Sarkozy’e en etkili ve cepheden
cevaplandıranlardanbiri,Fransamilli
takımınınkaptanı siyahiLilliaThura
man’dangelmiş,ezilengöçmenlerinya
nındasaftutmuştu.
Aktif futbolubırakmasınakarşıhâ

lafutbolseverleringönlündekiyeriba
kımından futbol dünyasının sembol
ismi olan Maradona’nın bu konumu
nuhalklarınantiemperyalistmücade
lelerini desteklemek için kullanması,
Arjantin’devebaşkacaülkelerdeanti
emperyalisthalkçıgösterilerekatılma
sı, F.Castro veChavez’le olan kişisel
dostluğuvesosyalizmeaçıkdesteğide
bununanlamlıbirörneğidir.
Arjantinmilli takımı ve İtalya İnter

takımının kaptanı C. Zanetti’nin ön
derliğindekiİnter’lifutbolcularınZapa
tistalarladayanışmaetkinlikleridebu
kategoridedeğerlendirilebilir.
Bugündünyaölçeğindeticarifutbo

lakarşıkitleselmuhalefetesasolarak
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ekonomikmücadelebiçimindedir.Fut
boluniçindensiyasimuhalefetgeçmişe
göreçokzayıftır!
Yaygınolandurum,yüksekbiletfi

yatlarıvegecemaçlarındandolayıstat
lara gidilmemesi ya da statlarda bu
uygulamaların protesto edilmesidir.
‘Ekonomik mücadele’nin temel talebi,
uygun ve ucuz koşullarlamaç izleye
bilmektir.Maçlar,yayıncıkuruluşların
arzusuylasonyıllardageceoynanmak
tadır.Saat20.00–21.00’debaşlayan
maçlardan sonra insanlar ancak gece
yarısı eve dönebilmekte, deplasman
maçına gitmek isterlerse iki günlerini
yollarda geçirmektedirler. Tarafar bu
durumatepkiolaraksonyıllardaöze
likleAvrupa’daaktifbirtutumgeliştir
miştir.
2001 yılında Almanya’da neredeyse

bütün takımların taraftarlarının ka
tıldığı ‘15.30 Hareketi’ örgütlenmişti.
Maçlarıntekgünvegündüzoynanma
sı talebiylebütünstatlardaeşzamanlı
protestolaryapıldı.Bueylemlersonu
cutaraftarlaristediklerinibüyükoran
daeldeetmiştir.Bu tipaktif eylemler
zamanzamanyaşansada;protestonun
yaygın olan biçimi pasiftir, seyirciler
maçlaragitmeyerekstatlarıboşbırak
maktadır.
Türkiye’defutbolgeneldesağın,mil

liyetçiliğin etkisinde kalmış olsa da
mutlak bir hakimiyete sahip değildir.
Geçmiştenberistatlardasol’dansiya
siprotestolar,tutumlarzayıfkalmıştır.
Galatasaraylı “Taçsız Kral”Metin Ok
tay’ınDenizGezmişlerin idamınakar
şı yapılan imza kampanyasına destek
vermesi, 12Eylül öncesi devrimcide
mokratfutbolcularınDİSK’teörgütlen
megirişimlerivemücadeleninyüksel
diği yıllarda Kürt şehirlerindeki bazı
maçlardayapılaneylemleridıştatutar
saksonyıllarakadarsiyasiveekono

mikkarşıçıkışlarpekolmamıştır.Son
dönemdegelişentavırlar,diğerülkede
neyimlerinegöredahaedilgenolsada
gelişimsürecindeolduğusöylenebilir.
Ekonomik mücadele pasif boykot

şeklindedir.DerbilerveAvrupaKupa
sımaçları dışında son yıllardabüyük
kulüplerinstatlarıdadahilolmaküze
re tribünler dolmamaktadır. ‘Futbol
delisi’birülkedeSüperLigmaçlarının
ortalamaseyirci sayısı1015binara
lığındaseyretmektedir.Bunundışında
daha çok faşistlerin etkinliğine tanık
olunan tribünlerde son zamanlarda
Sol’dan da çıkışlar, tavırlar gözlem
lenmektedir. Bu konudaki öncülüğü
Beşiktaş’ın Çarşı grubu yapmaktadır,
esas olarak Irak savaşı dönemindeki
“Savaşa Karşı” pankartlarıyla başla
mıştırbueğilim.Tribünlerdeölümoru
cuşehidiBerkanAbatay,UğurKaymaz
veHrantDinkiçinpankartlaraçılmış
tır.Fenerbahçestadındasonbiryıldır
solcugençlergrupoluşturmayaçalış
maktavehermaçtaKüba’nınsondö
nemdekullandığı“Vamosbien”(İyiGi
diyoruz)şiarınınyazılıolduğupankartı
açmaktalar.
Ayrıca dünyadaki diğer örneklere

benzerbiçimdesolcu,demokrattaraf
tarlar internet siteleri aracılığıyla bir
arayagelip,ticarifutbolakarşıSol’dan
birbakış,tutumgeliştirmeyitartışarak
örgütlemeye çalışmakta, yayınlar çı
karmaktadırlar. Son bir yılda peş pe
şe; www.fenerbahChe.com, www.for
zabesiktas.com, www.alkaralar.com,
(Gençlerbirliğitaraftarlarınaait)vebü
tüntakımlardansolcufutbolseverlerin
kurduğuwww.forzalivorno.orggibiweb
siteleri kurulmuştur. Bunların dışın
daGalatasaraylıtaraftarlardanoluşan
Aslan PenChesi ve Trabzonsporlu ta
raftarlarınbirarayageldiğiKemenChe
gruplarıvardır.
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SondönemdeGündemgazetesi ya
zarlarının tartışmaya açtığı; Kürtlerin
AlteticoBilbao veBarcelona’sını oluş
turmaçabalarıvardır. İstikrarlıgelişi
misonucu20062007sonucu2.Lig’e
yükselenDiyarbakırBüyükşehirBele
diyesi’ne bağlı DİSKİ Spor’un bu rolü
gerçekleştirebileceğidüşünülmektedir.
Diyarbakır Belediyesi de bu girişime
destekolacağınıaçıklamıştır.
Dünya ve Türkiye’den verdiğimiz

örnekler, sorunun oyunun kendisin
den kaynaklanmadığını, burjuvazi ta
rafından kullanım şeklinde olduğunu
vebunakarşıdurulup,örgütlenmesin
mümkünolduğunugöstermektedir.
Biznasılpozisyonalmalıyız!
Genelolarak,Solvedevrimcilerba

kımından futbol, olağan ilgi alanları
dışında bir yer tutmaktadır. Futbol
sever demokrat, solcu aydınlar dışın
da bu oyunun kendisiyle ve kitlelerin
yaşamındatuttuğuyerle ilgilenenpek
kimseyoktur.Futbolkarşısındasöyle
mimiz,düşünüşbiçimimizgenelargü
manların,abartılıgenellemelerinötesi
negeçmemektedir.İlericikamuoyunun
futbolkarşısındakitutumuyabuoyu
nu küçümsemek ya da nefret etmek
şeklindedir.Budurumdayenidüşün
celerin ve politikaların geliştirilmesini
engellemektedir.
Herşeybiryana,milyonlarcainsan

böylesine güçlü bir çekimmerkezi ve
hayat alanı yaratmış olan futbola dö
nükilgisizlikbilimselvedüşünselba
kımdanbilemazur gösterilemez. Sos
yal, sanatsal, sportif vb. kapitalist
toplumlarda burjuvazinin egemenliği
altındaolmayannevardır!Hayatındi
ğer alanlarına olan ilgimizi futboldan
da esirgememeliyiz. Eski İtalya devlet
başkanı Silvio Berlusconi, futbol sa
halarından ismini aşırdığı ‘Forza İtal
ya’partisiylekitleleri,Milankulübünü

kurtardığı gibi İtalya’yı da kurtaraca
ğına ikna edip iktidara gelmişti. Dev
rimci hareketin, Sol’un güçlü olduğu
‘70’liyıllardaAnadolu’dançıkıpİstan
bul kulüplerine kafa tutan Trabzons
porsadecesolcugençlerindeğil,geniş
yığınların gönlünü kazanmıştı. ‘90’lı
yıllarda Galatasaray’ın Avrupa’daki
başarısısonrası;genişyığınlar“Avrupa
Avrupaduy sesimizi bugelenTürkle
rinayaksesleri”nidalarıeşliğindeezik
TürkkimliğinitamiretmekiçinGalata
saray’agönülvermişti.Böylesineetkili
sonuçlaranedenolanbirolguyagözle
rimizikapatabilirmiyiz?
Oyunun kendisinden getirdiği özel

liklerinyanındaseyircilerinkatılımıyla
da futbol bir kitle sporudur. Tüm di
ğerspordallarıiçindekitlelerinenra
hatkatılabildiği,aynımekanlariçinde
insanlarıenfazlakonsantreeden,sos
yalleştirenbiroyundurfutbol.İşimizin,
yerimizin kitleler içinde onları aydın
latmakolduğunusöylemekbilegerek
sizdir.
Ne yapmalıyız, ne yapılabilir? Ön

celikle futbolun bugünkü gerçekliğini
tüm boyutlarıyla irdeleyip, anlama
ya çalışmalıyız. Kitleler içinde, ticari
futbolun egemenler ve kendileri için
neanlamageldiğihakkındabirbilinç
açıklığıyaratabilmeliyiz.Çıkarçevrele
riyle ilişkisi olmayan gerçek futbolse
verlere futbolunkapitalizmtarafından
daha fazla öldürülmemesi için ticari
futbol karşısında baraj kurmaları ge
rektiğinianlatmalıyız.Dahaetik,daha
güzel,dahaestetikbiroyunoynamak
ve izlemek istiyorlarsa sahaya inmek
gerektiğini, kendileri olmadan futbol
düzeninin çarklarının dönmeyeceğini
farketmelerinisağlamalıyız.
Eduardo Galeano’nun dediği gibi,

“Gözyaşları mendilden dökülmüyor.”
Futbolunkapitalizm tarafındankulla
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nılış biçimine karşı pekala alternatif,
muhalifbir futbolanlayışı,pratiği ge
liştirilebilir. Kaybederken de kazanı
labileceğini, paylaşımcıdayanışmacı,
rakibe saygılı olunabileceğini, şenlik
havasındatopoynamanınmümkünol
duğukitleleregösterilebilir.
Futbolunkurtuluşusokaktaveka

tılımcılıktadır;mahallede, sokaklarda,
okullarda herkesin katılabileceği tur
nuvalar düzenlenebilir. İstanbul’un
Gülsuyu mahallesinde, yerel kültür
merkezi“HayatveSanat”ındüzenlediği
vegelenekselhalegelenfutbolturnuva
sıgibiörneklerolabildiğinceyaygınlaş
tırılabilir.Amatörlükdesteklenmelidir,
semtlerde amatör kulüplerin kurulu
şu teşvikedilip,Sol’un futbolanlayışı
buralara taşınabilir. Muhalif taraftar
gruplarıyla ilişkilenip ortaklaşılabile
ceknoktalarbulmakdamümkündür.
Ayrıca,futbolcularınörgütlenipsendi

kalaşmalarıpropagandaedilipdestek
lenebilir,bukonudakigirişimlerteşvik
edilebilir.
Avrupa’nın üst düzey takımlarında

yıllarcafutboloynadıktansonraantre
nörlük yapan, futbol tarihinin en bü
yükyıldızlarındanJohannCruyff,son
işinidebıraktıktanhemensonraşöy
ledemiş:“Bundansonrateknikdirek
törlük yaparsam sokaklara açılan bir
kulübün takımını seçeceğim. Çünkü
buoyunungeleceğisokakfutboludur.”
Ezilenlerin kurtuluşu gibi futbolun
kurtuluşu da sokaktadır. Futbol, an
cakbuyollaölümuykusundanuyanıp
hayatakendiözüylekatılabilir.
Kapitalistlerin ticari futbol aracılı

ğıylakitleleriyaşamda,sahadafigüran
haline getirmesine karşı kitlelerle bir
likte Sol’dan pozisyon alış mümkün
dür!

Dipnot

1. 1960’lı yıl lar da sos ya liz min re viz yo na uğ ra tı la rak ka pi ta list yo la gi ril me si, sos ya list spor an la yı-
şın dan da ge ri ye dü şü rül me si ne ne den ol du. Fa kat di ğer ku rum lar da ol du ğu gi bi fut bol da da es ki 
bi çim ko run muş tu. 1990’lar da vah şi ka pi ta list dü şüş, ha ya tın her ala nın da ol du ğu gi bi spor da da 
kar şı lı ğı nı bul du. 
Yararlanılan Kaynaklar:
-Göl ge de ve Gü neş te Fut bol, Can Ya yın la rı, Edu ar do Ga lea no
-Fut bol ve Kü re sel leş me, NTV Ya yın la rı, Pas cal Bo ni fa ce
-Fut bol As la Sa de ce Fut bol De ğil dir, İt ha ki Ya yın la rı, Si mon Ku per
-Ke sin Of sayt, İle ti şim Ya yın la rı, Ümit  Kı vanç
-Kar ha ne de Ro man tizm, İle ti şim Ya yın la rı, Ta nıl Bo ra
-Fut bo lun Ölü mü, İle ti şim Ya yın la rı, İs lam Çu pi
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Hindistan ile Çin arasındaHimala
yadağının eteklerine kuruluNepal’de
10yıldanfazlasüredirdevamedenmo
narşi karşıtı halk savaşı, 20062007
yılında ortaya çıkandevrimci kriz ko
şulları içinde bir demokratik devrime
evrilmişti. Bu yazıda, halk savaşının
başlangıcından bugüne monarşi kar
şıtı mücadelenin ve devrimin gelişim
seyri ileyenidurumunaçığaçıkardığı
güçilişkilerielealınacak.

Dün ya nın ça tı sı: Ne pal
Dünyanın en yoksul ülkelerinden

biri olan 27milyonnüfusluNepal’de,
nüfusunyalnızca%15’ikentlerdeya
şıyor. Halkın% 76’sı tarımda,% 18’i
hizmetsektöründeve%6’sı sanayide
çalışıyor.Sanayiüretimideesasolarak
süt, şeker kamışı ve tütün gibi tarım
ürünlerine dayalı. Nepal nüfusunun
2.2milyonubaşkentKatmandu’dayer
leşik.Okuryazarlıkoranıise%49ci
varında.

Ülkede iriliufaklı 101 etnik grubun
yanısıra,ovabölgesiTerai’debulunan
HintkökenliMadheshisulusalazınlığı
biraradayaşıyor.Nüfusunyüzde25’ini
bu etnik ve ulusal azınlıklar oluştu
ruyor. Çok sayıda dil konuşulmasına
rağmendevletintekresmidiliNepalce.
Günde5’erdakikaolmaküzere12dil
deverilenhaberlerdışındatümazınlık
dilleriyasak.Nüfusun%80’ininHindu
olduğuülkedeTibetdinleri,Budizm,İs
lamvebaşkacadiniinanışlardabulu
nuyor.Nepal’dehalkınyüzyüzeolduğu
çelişkilerdenbiride,enüstteBrahman
veÇetrilerin,enalttaise‘dokunulmaz
larkastı’olanparyaDalitlerinbulundu
ğu kast sistemi. Üst kastlaramensup
olmakdoğrudanegemensınıftanyada
ona yakın olmak anlamına gelmiyor.
Feodalsisteminçözülüşüoranındaüst
kastlardandaemekçisafarınakatılan
çoksayıdainsanvar.
Kapitalizmin 1950’li yıllardan itiba

ren gelişmeye başladığı ülkede feodal

Dünyanınçatısında
devrimilerliyor
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ekonomik ilişkiler ve kültür halen te
melbiryer tutarken,sondönemeka
dar devlet iktidarı kral’da cisimleşen
feodalmonarşininelindeydi.

Ne pal’de mü ca de le ta ri hi
18.yyöncesindeçeşitliHintprens

liklerininhükümsürdüğüNepal’deilk
devlet,Gurkalarönderliğinde1769yı
lındakuruldu.Gurkaların,19.yüzyılın
başlarında İngilizlere yenikdüşmesini
takiben1846’daRanahanedanlığıkra
liyetielegeçirdive1951’ekadarİngiliz
emperyalizmine,paralıaskerlikdeda
hilyakındanbağlıbirhükümranlıkdö
nemihükümsürdü.
Nepal’demonarşiyekarşı ilkbüyük

çaplımücadeleler1940’li yılların son
larında başladı. İktidardaki Rana ha
nedanlığınakarşısokaklaraçıkanon
binlerceyoksulNepalli,1951’deRana
rejiminidüşürdü.Hindistan’ındestek
lediği,şimdikiKralGyanendra’nında
mensubuolduğufiahailesiiktidarage
lerekmeşrutimonarşiilanetti.
Bumücadeleler içindeikiakımöne

çıktı. Biri, 1947 yılında kurulan Ne
pal Kongre Partisi etrafında toplanan
Hindistan yanlısı demokratik burjuva
kesimdi. Diğeri, ana akımını 1949’da
kurulanNKP’ninoluşturduğu, esasen
yoksulköylüleredayanandevrimci ve
komünist hareket idi. NKP, ilerleyen
yıllar boyunca merkezinde ÇinSSCB
ayrışması ile silahlı mücadele tartış
masınındurduğuçeşitlinedenlerlesa
yısız bölünmeye uğradı. Ancak, niha
yetinde tüm fraksiyonları revizyonist
parlamenterpartileredönüştüler.
1959’dailkparlamentoseçimleriya

pıldı. Nepal Kongre Partisi seçimleri
kazandı. Nepal tarihinde ilk kez par
lamenter bir hükümet kuruldu. An
cak hükümetin ömrü uzun sürmedi.
1960’dakralveordusununhükümete

darbeyapıptümsiyasi faaliyetleriya
saklaması ile mutlakıyetçi monarşiye
dönüş yaşandı.Budarbe sonucu yü
rürlüğe sokulan 1962 Anayasası ile,
“Panchayat” sistemi geliştirildi. Bu,
tekpartili,kralınkuklabirparlamen
tovehükümetdedahilbütünyürütme
veyasamaorganlarınınüzerindeyetki
sahibiolduğu,biçimselolarakmeşruti
monarşiye, aslenmutlakiyetçimonar
şinin basit bir devamına denk düşen
biruygulamaidi.1972’deKralMahen
draöldü.YerinioğluBirendraaldı.
1979’da halk hareketleri yeniden

patlak verdi. Özellikle öğrenci gençli
ğin başını çektiği bu monarşi karşı
tı hareket karşısında Kral Birendra,
PanchayatsisteminiMayıs1980’dere
feranduma götürdü. Referandumdan
Panchayatuygulamasınadevamkararı
çıktı.Böylecebusistem,halkhareket
lerininyenidenboyverdiği1990’aka
darsürdü.
1990yılı,HalkHareketiIadıverilen;

öğrencilerin,aydınların,yoksulköylü
lerin,Dalitlerin,ortasınıfarınmonarşi
karşıtı büyükmücadelelerine tanıklık
etti.15Ocak’taNepalKomünistPartisi
kökenli çok sayıda sol parti, “Birleşik
HalkHareketi”adıylabirblokoluştur
dularveNepalKongrePartisiileittifak
halinde hareket ettiler. “Demokrasiyi
Yeniden İnşa Hareketi” adıyla başla
tılan, Nepal’in belli başlı bütün kent
lerinde grevler ve devasa gösterilerin
yapıldığıhareket süresince50emekçi
kraliyetgüçlerininkurşunlarıylayaşa
mınıyitirirken,yüzlerceemekçitutuk
landı. Ancak mücadele şiddetlenerek
sürdü.NisanayındakralBirendrageri
adımattı.Panchayatsistemikaldırıldı.
Siyasipartileryasağıkalktıvetümpo
litiktutsaklarserbestbırakıldı.Mutlak
monarşiye ağır bir yenilgi tattıran bu
büyük hareketin daha ileri sonuçlar
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doğuramamasının temel nedeni, Ne
palburjuvazisiningelenekseltemsilcisi
olanNepalKongrePartisi’ninveNepal
KomünistPartisiBirleşikMarksistLe
ninist’in (NKPBML) izlediği kraliyetle
uzlaşmacı çizgi ve harekete önderlik
edecek kararlı bir devrimci önderliğin
yokluğuidi.
BöylelikleNepalhalkı,Mayıs1991’de

yenidenseçimsandıklarınagitti.Nepal
Kongre Partisi’nin çoğunluğu alarak
hükümetoluşturduğu,NKPBML,Bir
leşikHalkCephesivekraliyettemsilci
lerindenoluşanbirparlamentooluştu
ruldu.
Bu hükümet, 1994 yılında, Nepal

Kongre Partisi’nde yaşanan bölünme
ye bağlı olarak dağıldı. 1994 yılında,
Kongre Partisinin yenilgisiyle, NKP
BML’ninkralınkuklasıbirazınlıkhü
kümetikurmasıylasonuçlanan,Birle
şikHalk Cephesi’nin ise boykot ettiği
seçimleryaşandı.
Buseçimler,Nepalemekçileriveezi

lenleri için çok önemli bir dönemeçti.
Zira seçimler sürecinde Birleşik Halk
Cephesi’ndeyaşananboykottartışma
larıveayrışmalar içindeNepalKomü
nistPartisi(Maoist)şekillendi.1995yı
lında kurulan NKP(M), kısa süreli bir
hazırlığın ardından 13 fiubat 1996’da
MaoZedung’un “Uzunsürelihalksa
vaşı”çizgisindesilahlımücadeleyibaş
lattı.

Halk sa va şı (“Ja na Yo ud ha”)
NKP(M), feodallere karşı kırsal böl

gedeki tüm çelişkileri ele alarak, tüm
ezilenkesimlerikendiönderliğialtında
birleştirmeyi başardı. Yoksul köylüle
rinezilmesi, etnikgruplarınveulusal
azınlıklarınyaşadığıbaskılar,kastsis
temivesisteminendibindebulunan3
Dalitkastınındurumu,kadınlarınya
şadığı çifte sömürü, monarşiye karşı

biriken240yıllıköfke,hızlıcaörgütsel
gücedönüştürüldüveHalkSavaşı’nda
emildi. Halk savaşı, yoksul köylüler
başta olmaküzere bukesimlerdebü
yük bir siyasal uyanışı tetikledi. Bu
hızlıilerleyişteroloynayanetkenlerden
biride,NKP(M)’ninkuruluşundanönce
Birleşik Halk Cephesi içindeyken yü
rüttüğüyaygınkitle çalışmasıylaböy
lesibirçalışmanıntemelininhazırlan
mışoluşuidi.
Halk savaşı içinde üs alanlarının,

kurtarılmışbölgelerin,örnekköylerin,
yenidevletinunsurlarınınyaratılması,
buralarda ulusal, kast sistemine da
yalı,cinselvebölgeselayrımlarınorta
dankaldırılması,kitlelerinmonarşinin
olmadığı bir dünyayı kendi deneyim
leriyle sınayarak inanmasını sağladı.
Gerillanınaskerieylemleriyle,Kraliyet
Ordusu’nungüçlerini darbelemesi so
nucu doğan iktidar boşlukları, hızla
yerel halk otoritelerince dolduruldu.
Kurulaniktidaralanlarıgenişletilmeye
veeldekibölgeler istikrarlılaştırılmaya
çalışıldı.Yerelalanlardaaskerivuruş
larlaiktidaralanlarıaçılırken,merkezi
düzeyde siyasi vuruşlarla monarşinin
üstüneyüründü.Yereldüzeydeaskeri
vuruşlar, başarılı biçimdemerkezi si
yasihamleleretabikılındı.
Halk savaşının başlangıcından

2001’e dek NKP(M), askeri gücünü
yüksekbirhızlabüyüttü,kırsalalan
lardaköylüveezilenkitlelerilegenişve
güçlübağlarkurdu.Askerigüçlerinive
siyasiörgütlenmelerinimerkezileştirdi,
koordineveplanlıhareketkapasitesini
yükseltti.
Halksavaşı,2001yılındaNepalpoli

tikasınıbelirleyenbirboyutaulaştı.Ül
kede,kırsalvedağlıkbölgelerdeMaoist
devrimcilerinönderliğindeHalkMeclis
lerikuruldu.İkiliiktidardurumuaçığa
çıktı.Kırsalbölgeler,yaniülkeninüçte
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biri Maoist devrimcilerin önderliğinde
halkınelindeyken,başkentKatmandu,
şehir merkezleri ve kentleri birbirine
bağlayananayollarKraliyetgüçlerinin
elindeydi.Arabölgelerdeisehegemon
yasavaşlarısürüyordu.
NKP(M) kraliyet karşısında önemli

birgüçhalinegeldiği2001yılında,“Üs
alanlarınıgüçlendirinvegenişletin!Ye
ni bir demokratik merkezi hükümet
kurmahedefiyleileri!”sloganıileörgüt
lenmelerini merkezileştirme yönünde
atılımlargerçekleştirdi.HalkKurtuluş
Ordusuaynıyılbirincikongresiniger
çekleştirdivemerkeziönderlikdüzeyi
nidahaileridenörgütlemişoldu.
Partinin, Halk Kurtuluş Ordu

su’nun,kitleörgütlerininveyerelalan
larda iktidarorganlarıolarakkurulan
Halk Komitelerinin oluşturduğu Bir
leşik Devrimci Cephe’nin Eylül 2001
tarihli ilk toplantısı ile Nepal Birleşik
Devrimci Halk Meclisi kuruldu. Bu
merkezi örgütlenmeninkuruluşu,Ne
pal’de ikili iktidarveparalelhükümet
durumununaçıkbirilanıydı.

Ge ri ci li ğin re ak si yo nu: 
Gya nen dra dar be si
2001yılındahalksavaşı,NKP(M)’nin

ateşkesilanederek,üçtemeltalepet
rafında hükümetle masaya oturabile
ceğiboyutaulaştı.Buüçtalepşunlar
dı:
1)Geçicihükümetinkurulması
2) Seçilmiş bir Anayasa Komisyo

nu’ncayenianayasataslağınınoluştu
rulması
3)KrallığınkaldırılarakCumhuriye

tinkurulması
Dörtaysürenateşkessürecindegö

rüşmelerdenhiçbir sonuçalınamadı,
ancakNKP(M)ateşkestenfaydalanarak
yoğun bir kitle seferberliğine girişti.
Dahası, ilk kez olarak kentlerdeki ör

gütlenmesinigüçlendirmeyeyöneldive
bukonudahenüzzayıfolmaklabirlikte
kimibaşarılareldeetti.
Halk savaşının gösterdiği bu hızlı

ilerleyişe Nepal gericiliğinin reaksiyo
nu,Gyanendradarbesioldu.Devrimin,
karşıdevrimi limitine zorlamasının bir
örneğidirGyanendra’nınsaraydarbesi.
1 Haziran 2001’de Kral Birendra,

kraliçe,kralınküçükerkekkardeşive
tüm kızkardeşleri ile çocukları öldü
rüldü.Katliamsırasındakraliyetaile
sinden sarayda bulunmayan tek kişi,
HindistanyanlılığıylaveABDdevletive
tekelleriileeskidenbuyanasıkıilişki
leriiletanınanprensGyanendraidi.
SaraykatliamıkonusundaGyanen

dravedöneminBaşbakanıKoiralaol
dukça çelişkili açıklamalarda bulun
dular.Önce; katliamın kendi kendine
ateş alan otomatik bir tabanca nede
niyle,kazaragerçekleştiğiiddiaedildi.
Daha sonra, Birendra’nın oğlu prens
Dipendra’nın,aşıkolduğukadınlaev
lenmesine izin verilmemesi üzerine,
cinnet geçirerek ailesini katlettiği ve
sonraintiharettiğiaçıklandı.Halende
resmiaçıklamabu.
Ancak saray katliamının, ABD ve

Hindistan’ınyardımıveteşviki,özellik
le 2001 yılı içindeNepal’de ardı ardı
nabürolaraçanCIAveHindistangizli
servisinin doğrudan desteği ve Nepal
Kraliyet Ordusu (RNA) içindeki bel
li bir kliğin eliyle,milliyetçibağımsız
lıkçıolarakgörülenBirendra’yıtasfiye
etmekveGyanendra’yıtahtaoturtmak
üzeregerçekleştirildiğibiliniyor.
KralBirendra,Nepalmilliyetçilerin

denoluşanönemlibir tabanasahipti.
Hindistan, Nepal’e ellerini uzatmaya
başladığı50’liyıllardanbuyana,özel
liklegelişenNepalburjuvazisinedaya
narak, 90’lı yıllarda belli bir ilerleme
kaydetmişti. Öte yandan Birendra ve
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dayandığımilliyetçihareket,Hindistan
yayılmacılığı karşıtı, Çin’e ılımlı yak
laşandengecibirpolitikaizliyorvebu
politikayıNepal’inbağımsızbirkrallık
olarakkendisinisürdürmesiningüven
cesiolarakgörüyordu.
Birendra,halkhareketlerikarşısın

dadaılımlıbirçizgiizliyordu.1990’da
monarşi karşıtı hareket karşısında
geri adım atmıştı. Dahası, Maocular
önderliğindekihalksavaşıkarşısında
orduyu etkin biçimde devreye soka
mamış, NKP(M) önemli mevziler elde
ederken,orduancakzayıfmüdahale
lergerçekleştirebilmişti.1996’dahalk
savaşı başladığında kraliyet askeri
güçleri Rolpa’da oldukça vahşi ope
rasyonlargerçekleştirdiler.Ancakbu,
halk savaşının daha da itilimkazan
masıvekitlelerarasındatakdirtopla
masısonucunudoğurdu.Butarihten
itibarenKralBirendra,NepalKraliyet
Ordusu’nuçatışmalardangöreceuzak
tuttuveüstelikNKP(M)ilegörüşmele
rekapıaraladı.
ABDveHindistanarasındakiyakın

laşmaartarken,Birendra’nınbupoliti
kaları,budevletlerinendişelerinisesli
biçimde dile getireceği kadar rahatsız
edici olmaya başlamıştı. Güney As
ya’dadeğişengüçdengeleriveNepal’in
jeopolitikkonumununburadaoynaya
bileceğirol,ılımlıkralBirendra’nıntas
fiyeedilmesiihtiyacınıdoğurmuştu.
Buçerçevedesaraykatliamıgerçek

leştiveprensGyanendrayenikralola
raktahtaoturdu.
NKP(M) önderliğindeki halk savaşı

nınezilmesiiçinABD,İngiltereveHin
distan,Nepal’emilyonlarcadolarmali
yardım ve devasa boyutlarda silah ve
askeri teçhizat akıttılar. Burjuva de
mokratikparlamenterpartiler,budu
rumkarşısındadirenişgöstermeyerek
aktifyadapasifbiçimdesürecinpar

çası oldular.Böylece halk savaşı, Ne
pal’desınıfmücadelesinikeskinleştiren
vesafaştırmayıartıranrolünüoynadı.
Maoistlerinilerleyişindenkorkuduyan
tüm kesimler; toprak ağaları, kraliyet
güçleri, ordu, bürokrasi, burjuvazi,
emperyalistveyayılmacıgüçler,Nepal
gericiliğininenileritemsilcisiGyanen
dra kliği arkasında saf tuttu. Ancak
bukezKrallık’ınhalkkitlelerindentü
müyletecritolacağıbirdönembaşladı.

Gya nen dra dö ne mi: 
Devrimci savaş tırmanıyor
Kral Gyanendra, saray darbesinin

hemenardındanönceliklekraliyet or
du güçleri üzerinde denetimini pekiş
tirdi.Sonra,başbakanıdeğiştirdi.Kral
ve onun kuklası Deuba hükümetince
26Kasım’dasıkıyönetimilanedilerek,
tüm demokratik haklar askıya alındı,
gazetelerkapatıldı,toplututuklamalar
yenidenbaşladı,köyyakmalar, işken
celer, gözaltında kayıplar, tecavüzler
yaygınlaştı.Sıkıyönetimilanınınsade
ceilkayındaaltıyüzkişiMaoistolduk
larısuçlamasıylakatledildi.
27 Mayıs 2002’de ise parlamento

feshedildi, sıkıyönetim uzatıldı. Par
lamentosuz bir hükümet atandı. Bu
olay,devletegemenliğinielindebulun
duranınkralolduğunadairyanılsama
içindebulunan tümkesimlere göster
di. Gyanendra, bütün devlet aygıtını
tamamen eline geçirirken, parlamen
terpartiler,Maoistlerinönderliğindeki
devrimcisavaşilekraliyetrejimininko
yulaşanterörüarasındakaldı.
Kraliyet güçleri ve hükümet, erken

birzaferhesaplıyordu.Gerillayayöne
liktopyekunbirsaldırısürüyordu.An
cakkarşılığındagerillagüçleridesal
dırılarını artırdı. Kışlalara baskınlar
düzenlemeyebaşladı.Kentmerkezleri
neveanayollarayönelikeylemlerger
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çekleştirdi.Silahlıgücünüveüsalan
larınıgenişletti.
2002’de HKO ülkenin üçte ikisini

kontrolü altında tutuyordu. Ülkenin
toplam 75 ilçesinin 73’ünde düzenli
olarakikiaskerigüçarasındaçatışma
largerçekleşiyordu.Bütünülkeikior
du,ikidevlet,ikiekonomiveikikültü
rebölünmüştü.
Emperyalistgüçlerdenakanmilyon

larcadolarlıkparavesilahyardımınave
tümordugüçlerininseferberolmasına
rağmenNKP(M)’ninilerleyişikarşısında
monarşinin çabalarının sonuçsuz kal
ması, rejimin artık tümüyle çürümüş
ve takatsiz kalmış olduğunu sergiledi.
Budurum,KraliyetHükümeti’ni2003
yılındayenibirateşkesçağrısınazorla
dı.NKP(M)’nin,biröncekiateşkesleay
nıtaleplerleyürüttüğümüzakerelerden
birsonuççıkmadı.19Ağustos2003’te
KraliyetOrdusugüçleri,barışçılbirgös
teriyekatılan21silahsızişçiyikatledin
ce,ateşkesbozuldu.
Savaştümhızıylasürerken,2005yı

lındaHKOartıkülkenin%80’inidenet
leyecekgüceulaşmıştı.

Mo nar şi nin du ru mu
Nepal’de 240 yıldır iktidarda olan

krallıkrejimininsınıfsaldayanağı;top
raksahipleri,devletbürokrasisivesır
tınıkrallıkrejiminedayamışolanbur
juva kesimlerdi. Toprak sahipleri ve
krallık hanedanı, ülkede son derece
büyükzenginliklerinsahibiydivedeva
sabirmaddigücesahipti.
Kraliyetin önemli bir toplumsal da

yanağıda,kralıbiryarıtanrımertebe
sineyükseltendinvegeleneklerunsu
ruydu.Güçlüfeodalvedinigelenekler,
Nepal emekçilerinin kraliyet rejimi
ne karşı direnişini törpüleyen önem
li bir etmendi. Bu nedenledir ki, kral
Gyanendra’nın2001saraykatliamıyla

kardeşiBirendraveailesinden11kişi
yikatletmesi,halkiçindekrallığadair
bugüçlüdinselbağlılığıciddibiçimde
sarstı.Gyanendra,kardeşvekralkatili
olarakdamgalandı.
Kapitalizmingelişimivefeodalilişki

leringiderekçözülüşüyletoplumsalta
banıdaralan,saraykatliamısonrasın
da kitle desteği azalan Kral, yönetme
gücünü esasen askeri zordan almak
taydı.95binaskerdenve6kolordudan
oluşanNepalKraliyetOrdusu,açıkte
röre,baskıvezoradayalırejiminbaş
lıca dayanağıydı.Ordu, rejimin politi
kalarını belirlemede de önemli bir rol
oynuyordu.Örneğin2001saraykatli
amının düzenlenişi ve Gyanendra’nın
tahtaoturmasındaordunundoğrudan
parmağıolduğubilinenbirgerçek.

Ne pal bur ju va zi si ve 
Ye di Par ti İt ti fa kı
Nepalburjuvazisibugün,‘YediParti

İttifakı’nca(YPİ)temsilediliyor.İttifak,
NepalKongrePartisi,NepalKongrePar
tisi/Demokratik,NepalKomünistPar
tisi (BirleşikMarksistLeninist),Nepal
İşçiKöylü Partisi, Nepal Sadbhawana
Partisi(AnandiDevi),BirleşikSolCep
heveHalkCephesitarafındanoluştu
rulmuştu.KısasüreönceNepalKongre
Partisi ile, (1994’tebupartidenayrış
mışolan)NepalKongrePartisi/Demok
ratik’inyenidenbirleşmesisonucuas
lında6bileşenlihalegelenittifak,aynı
isimleanılmayadevamediyor.
KongrePartisiittifakiçindeesaset

kingüçiken,revizyonistNKPBMLde
şehirlerde, özellikle monarşi karşıtı
küçük burjuva aydınlar ve öğrenciler
arasında güçlü bir örgütlülüğe sahip.
NKP(M)’nin kentlerdeki örgütlülüğü
nünzayıfığındandoğanboşluk,onun
tabanıolankesimlerdeNKPBMLtara
fındandolduruluyor.
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BurjuvademokratKongrePartisi,it
tifakınbelkemiğinioluşturuyorveitti
fakın programı da esasta bu partinin
programına tekabül ediyor. Bu prog
ram, “DemokratikCumhuriyet” sloga
nında ifadesini bulan, Krallığın İngil
tere’deolduğu tarzdasembolikolarak
korunmasını da içerebilecek biçimde
birburjuvademokrasisiprogramıdır.
Nepalburjuvazisiveonunbaştem

silcisiKongrePartisi,50’liyıllardanbu
yana,kralınönderliğialtındafeodaller
le ittifak politikası izledi. Bu kesimle
re taleplerini dayatmada ve kabul et
tirmedeise,halkhareketlerinesarıldı.
1940’larda,1979’dave1990’dagelişen
hareketlerin tümündeaktif rolalsalar
daNepalburjuvazisinintemsilcileri,bu
mücadeleleriesasenKrallıklauzlaşma
ilenoktaladı.
Maoist devrimcilerin 96’da başlat

tıklarıhalksavaşı,onyıllarcasürenbu
tahterevallioyununasonverdi.Nepal
politikasınaezilenlerin iradesini ifade
eden yeni bir faktör girmiş oldu. Bu
yeni durum, burjuvazinin temsilcile
rini Krallıkla ittifaklarına daha fazla
sarılmayayöneltti.Çünküdemokratik
devrimyolundaatılanher ileri adım,
aynızamandaMaoistdevrimcilerigüç
lendirecekti. Bu durumNepal burju
vazisini ürküten ve egemen sınıfarın
en gelişkin temsilcisi olan Kraliyetin
eteklerialtınaitenbirroloynuyordu.
Tersinden, kralın monarşiyi katılaş
tırma, iktidarı iyice tekelinealmayo
lundakiadımlarıdaYediParti’yi,kitle
basıncının kraliyet üzerindeki denet
leyiciliğine sığınmaya itmekteydi. Kı
sacasıYPİ,varolanstatükoyukoruma
çabası içinde olageldi. Ancak hükü
mettekaldıklarısüreboyuncaizledik
leriuzlaşmacı tutum,kitle tabanları
nıeritmeyebaşladı.Tabanlarındayer
alan emekçi kitleler, NKP(M) önderli

ğindehalksavaşısafarınakayarken,
üst tabakadan bileşenleri de gerilla
savaşı karşısındamonarşinin safarı
na doğru kayış gösterdi.Bir yandan,
monarşinin sermayenin gelişimi üze
rindeyolaçtığısınırlamayladahafazla
ilerlenemeyeceği gerçeği, öte yandan
Maoist devrimciler önderliğinde iler
leyen kitle mücadelesinin tamamen
dışına düşmenin de mümkün olma
ması, onları bu statükocu pozisyonu
dahafazlasürdürmekteneryadageç
alıkoyacaktı.
KongrePartisiyadaYPİ,hükümet

te bulunduğu sürece Kraliyet ordusu
üzerindehiçbirdenetimgücünesahip
olmadı.Ancakdevletbürokrasisiüze
rindebelirlibiretkisibulunuyordu.Ne
palburjuvazisiesastaHindistanyanlı
sıolarakgelişti.Temelgücüde;sınıfsal
tabanı ve sermayesi ile emperyalistle
rinveHindistan’ınyoğunmalivesiyasi
desteğindenilerigeliyordu.

Em per ya list güç le rin ve
 Hin dis tan’ın tu tu mu
Hindistan’ın İngiliz emperyalizmine

karşı1948’debağımsızlıkkazanmasın
dansonra,Hindistandevleti,ÇinHin
distansınırında,Himalayalar’akurulu
devletlerüzerindeegemenliksağlama
yagirişti.1950’deSikkim’debirhima
yecirejimkurdu.1964’te,ÇinveHin
distanarasındadengecibirdışpolitika
izleyenBhutanBaşbakanını suikastle
öldürterek,yerineHindistanyanlısıbir
çevreyi getirdi. 1973’te Sikkim’de bir
darbe örgütleyerek ülkeyi ilhak etti.
Bhutaniseresmiolarakbağımsızlığını
korumakla birlikte, Çin’e karşı askeri
üslerdedahilolmaküzere,fiilenHin
distanegemenliğialtınagirdi.
Nepal’de ise Rana hanedanlığının

başında olduğu krallık, Hindistan’ın
bağımsızlığısonrasındaÇinileHindis
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tanarasındadengecibirpolitikaizledi.
Rana hanedanlığının düşüşüyle tahtı
ele geçiren fiah ailesi kısmen Hindis
tanyanlısı olmaklabirlikte,kraliyetin
esas toplumsal tabanıher zamanNe
palmilliyetçiliği oldu. Bu koşullar al
tında Hindistan, esasen Nepal burju
vazisiningüçlenişinedayalıbirhattan
Nepal’emüdahaleciliğini geliştirdi.Bu
durumözellikle1990’li yıllarboyunca
tırmanışgösterdi.
Hindistan,bujeopolitikçıkarlarının

yanı sıra, Nepal’le ilgili ekonomik çı
karlaradasahip.Bunlarınbaşındaise
su kaynakları geliyor. Nepal, su kay
naklarıbakımındandünyanınenzen
ginülkelerinden biri. Nepal sularında
elektrik üretme kapasitesi, Meksika,
ABDveKanada’nıntoplamınaeşit.An
caksukaynaklarınınönemlibirbölü
mü, özellikle 90’lı yıllarda yapılan çe
şitlianlaşmalardansonraHindistan’ın
tasarrufunageçti.
Önemli bir bölgesel güç olarakHin

distan,genelbölgeselçıkarlarıbakımın
dandaNepal’deyadabaşkabiryerde
güçlü bir muhalefet istemiyor. Nepal
Devrimi,Hindistan yayılmacılığıyla ça
tışarak gelişiyor. AyrıcaNepal’deMao
istdevrimcilerinzaferininHindistan’da
oldukça geniş bir örgütlenmeye sahip
olanMaoistgüçlerüzerindeyaratacağı
maddiyadamanevidestek,Hindistan
devletininiçpolitikasıaçısındandaNe
palliMaoistlerinezilmesi ihtiyacınıda
yatıyor.
ABD;ÇinveHindistangibiikibüyük

güç arasında bulunanNepal’de, dene
tim gücüne sahip olmayı önemsiyor.
İzlediğipolitikanınmerkezinde,Çinsı
nırı etrafında kendi denetimindeki ül
kelerden oluşan bir güvenlik kordonu
oluşturmak duruyor. Bu sayede aynı
zamandaHindistan’ıdadenetlemekis
tiyor.

Çingenelolarak,Nepal’dakigelişme
leregöreceilgisizkaldı.GelişmeleriNe
pal’in iç işleri olarakdeğerlendirdiğini
açıkladı.
Özellikle ABD, İngiltere ve Hindis

tan,onlarınyanısıraABemperyalistle
ri,yıllarcaKral’ısilahlandırdıvebüyük
mali destek sağladı. Gerek ABD’nin,
gerekHindistan’ınyaklaşımı,“ikiayak
teorisi”olarakanılan,biryandanana
yasal monarşiye, öte yandan burjuva
parlamenter güçlere ve bu iki gücün
ittifakına dayalı politika oldu. Kral’a
muazzamaskerivemalidesteksağla
dılar. Ancak özellikle 2005’teki fiubat
darbesiyle (aşağıda ele alacağız) artık
ciddibirgüçkaybınauğrayankrallığın
eskisi gibi güven uyandırmaması, bu
güçleri daha çok yedi burjuvapartiye
dayananbiryaklaşımgeliştirmeyeite
cekti.Krallık,ÇinHindistançelişkileri
üzerinde,kezaABD’ninherikidevlet
le çelişkileri üzerinde jeostratejik ko
numueksenindeavantajvedestekel
deetmeyeçalışırken,ÇinileHindistan
arasındakiilişkilerindeğişimi,bukartı
dabirölçüdeetkisizleştirdi.
Kraliyetin bu biçimde tecrit oluşu,

Maoistlerönderliğindekidevrimcimü
cadelenindoğrudanbirsonucuydu.

2005 Şu bat dar be si
KralGyanendra, tüm devlet iktida

rınıkrallığınelindetoplamaveMaoist
güçlerekarşıimhasaldırılarınıgüçlen
dirme yönelimini, fiubat 2005’te yeni
bir aşamaya taşıdı. Maoist gerillalara
karşıyeterlidüzeydemücadeleetmedi
ğiveyolsuzlukyaptığıgerekçesiylehü
kümetifeshederekmutlakmonarşire
jiminedöndü.Ülkedesıkıyönetimilan
edildi. Parlamenter partiler kapatıldı.
Basın, ifadevetoplanmayailişkinher
türlühakaskıyaalındı.Katmanduso
kaklarıtanklarlaişgaledildi.
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Kralın bu adımı, Nepal’de sınıfar
mücadelesiaçısındanyenibirdönemin
başlangıcıoldu.
Başlangıçta,darbekarşısındabirle

şik güçlü bir eylemlik geliştirilemedi.
NKP(M),üçgünlükbirgenelgrevve15
günlük yol kapatma eylemi örgütledi.
Bu sayede farklı güçleri kapsayarak
genişkitlelereyayılacakbirdirenişite
tiklemeyihedefiyordu.Askerieylemle
rinedehızverdi.
Burjuva partiler de kimi mitingler

örgütlediler. Burjuva partilerin gele
neksel monarşiyle uzlaşma politikası,
fiubatdarbesiyleciddibirkrizegirmiş
ti. Krallık, bizzat bu partilerin politik
varlığınıortadankaldırmayayönelerek
buuzlaşmapolitikasınısürdürülemez
hale getirdi. Bu, partiler içinde derin
çalkantılaryaratanbirolayoldu.Par
tileriçindemonarşiyekarşınettutum
alınmasınıisteyensesleryükseldi.Ar
tıkburjuvapartilerinkralla ittifakının
eskisi gibi yürümesi imkânsız bir hal
almıştı.AttıklarıhergeriadımKraliye
tinelinigüçlendiriyorvehareketalan
larını daraltıyordu. Bu koşullar altın
da,Maoistdevrimcilerle ittifakyoluna
girdiler.

Rol pa Kon gre si
NKP(M), 2005 yılı itibariyle kırsal

kesimlerde ülkenin % 80’ine tekabül
eden bir alanda denetim sağlamasına
rağmen, başkent Katmandu ve diğer
şehirleriaskerikuşatmayoluylaelege
çirmevebuşekildekrallığıdeviripik
tidarı alma yolundan yürümedi. Çin
veHindistanarasındasıkışmışküçük
birülkedebuyoldangerçekleşecekbir
devrimin yenilgiye uğrayacağı görü
şündeydi.
Öncelikle, Maoistlerin ellerinde bu

lundurduğu%80’likkesim,bütünlük
lü bir hakimiyet alanı değildi. Kendi

içinde,Kraliyetgüçlerininetkinolduğu
anayollar ve çevresiyle, Kraliyet güç
lerinin tam olarak yönetemediği ama
Maoistlerin de denetleyemediği ara
bölgelerle bölünmüş olan çok sayıda
parçaya ayrılmaktaydı. Dolayısıyla, %
80’lik bir alanın denetimi, ilk bakışta
oldukçabüyükgörünsede,bualanda
tam ya da yüksek güvenlikli bölgele
rinsayısıgöreceazdı.Parçalararasın
da koordinasyonun taşıdığı zorluklar
vardı. Örneğin gerillalar, sıklıkla ana
yollarainebiliyor,şehirleribasabiliyor,
amadenetimialtınaalamıyor,aldığın
daistikrarlıhalegetiremiyordu.
İkincisi, Maoistlerin kentlerdeki ör

gütlülükleri son derece zayıftı. Ülke
deyarattıklarıpolitiketkivemonarşi
yekarşıverdiklerimücadelekentlerde
deciddibirpolitiketkiuyandırmışol
maklabirlikte,bupolitiketkiörgütsel
bir güce dönüşmeninhenüz çokuza
ğındaydı.Kentyoksullarının, işçilerin,
aydınların, orta sınıfarın Maoistlere
desteğifazladeğildi.Bukesimlerinmo
narşikarşıtıöfkesiniesasolarakKon
gre Partisi ve NKPBML başta olmak
üzere burjuva parlamenter partiler
emmişveörgütlemişti.Dolayısıyla,bu
kentlerinaskerigücedayalıolarakele
geçirilmesi halinde bile, istikrarlılaş
tırılması, Kraliyet güçlerine öldürücü
darbelerinvurulması,biryandanbur
juvapartilerveetkisialtındakikitlele
rinkarşıkoyuşununbertarafedilmesi
vebunlarınyanısıraemperyalistgüç
ler ileHindistan’ın gerici güçleredoğ
rudanvedolaylıolarakvereceğiaskeri,
mali,siyasidestekkarşısındatutunma
olasılığıhenüzoldukçazayıftı.
HindistanveABDmüdahaleciliğinin

desteğiyle Nepal gericiliği, bu yoldan
kurulacakdevrimcihalkiktidarınıko
layca ezebilirdi.Dolayısıyla sorun, bir
kenti kuşatıp askeri olarak ele geçir
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mektendahakarmaşık bir politik so
runolarakgörülüyordu.
Bu koşullar altında NKP(M), askeri

yoldankentlerikuşatıpzaptetmekye
rine, fiubat darbesinin açtığı olanak
laraltında;burjuvavemonarşikgüçler
arasındakiittifakhalinibozarak,arala
rındakiçatışkıyıderinleştirerek,YPİile
ittifak yoluna girmeyi ve kentlerde ve
kırsaldakitleayaklanmalarıyolundan
ilerlemeyi tercihetti.Buşekilde,ABD
emperyalizmi ve Hindistan yayılma
cılığının olası müdahaleleri kendisine
meşrubirzeminbulamayacakveboşa
çıkarılmışolacaktı.
NKP(M) bu çerçevede Ağustos

2005’te, en güçlü üs alanı olan Rol
pa’da yaptığı kongrede sürecin görev
lerini saptadı.Burjuvapartilerin için
de bulunduğu durumu çözümleyen
NKP(M), kongresinde tüm parlamento
partilerine, monarşiye ve otokrasiye
karşı demokrasi için ortaklaşma yö
nünde çağrı yaptı. Kongrede yeni de
mokratik devrimin demokratik cum
huriyetaşamasındangeçmesigerektiği
temel vurgusu, şu sözlerle ifade edil
di:“PartiDemokratikCumhuriyeti;ne
burjuva parlamenter cumhuriyeti, ne
deyenidemokratikcumhuriyetşeklin
dealgılıyor.Devletiktidarınınkapsamlı
biryenidenyapılandırmasıylabucum
huriyet;sınıf,ulus,bölgevecinsleilgili
sorunları çözecek, birçok partili geçiş
cumhuriyetirolünüoynayacaktır.”

Ni san ayak lan ma sı: 
De mok ra tik dev ri me doğ ru
YPİ ile NKP(M) arasında başlayan

görüşmeler,2005yılıKasımayında12
maddelik bir anlaşmanın imzalanma
sıylaresmenbir ittifakadönüştü.An
laşmada tüm partilerden oluşan bir
geçici hükümet kurulması, bu hükü
metin Kurucu Meclis seçimlerini ör

gütlemesi, otokratik monarşiye karşı
bütünpartilerinseferberliğegirişmesi,
Kurucu Meclis seçimlerine dek gerek
HKO,gerekseRNA’nınveherikiordu
nun silahlarının BM ya da bir başka
uluslararası kurumun gözlemi altın
da tutulması karar altına alındı.Kısa
dönemde de, Kralın darbesinimeşru
laştırmakiçinfiubat2006’dadüzenle
yeceğiseçimlerinboykotedilmesiplan
landı.
fiubat seçimleri büyük bir başarıy

laboykotedildi.Seçimlerekatılım%20
’ninaltındakaldı.
Ardından, Nisan 2006’da YPİ ve

NKP(M)’nin birleşik önderliği altında,
monarşi karşıtı büyük halk hareketi
gelişti.
7Nisan’da genel grev ilanıyla baş

layan hareket, kısa sürede bir ayak
lanmahalini aldı.Ayaklanmanın son
günlerinde sayıları 300 bine kadar
yükselenmonarşikarşıtıkitleler,“Ar
tık Kral istemiyoruz”, “Yaşasın de
mokratik cumhuriyet” sloganlarıyla
başkent Katmandu’yu zaptetti. Halk
HareketiII adı verilen bu direnişte,
24Nepalli emekçiKraliyet güçlerince
katledildi.Kral,büyüyendirenişkar
şısında 24 Nisan günü geri adım at
tı. 2002’de feshedilen parlamentoyu
yeniden toplayacağını ilan etti. Buna
göre YPİ, bir Başbakan ve Bakanlar
Kurulu belirleyecek ve parlamento,
Kralın yetkilerinin sınırını da çizecek
olanyenianayasayıyapacaktı.Kralın
bugeriadımı,Maoistdevrimcilerlean
laşmaimzalayan7parlamenterpartiyi
yenidenyanınaçekmeyihedefiyordu.
YPİ teklifi “Zafer” olarak niteleyerek
kabuletti.
YPİ’nin,ABDveHindistan’ındades

teğiyle Nisan ayaklanmasını, kralın
tekliferini kabul ederek bitirişi ve bir
adım ileriye, Kraliyeti devirme nokta
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sına vardırmayışı, NKP(M) tarafından
tepkiylekarşılandı.NKP(M),kararın12
maddelik anlaşmaya aykırı olduğunu
ilanetti.12maddelikanlaşmanınesa
sınıoluşturan,“KoşulsuzKurucuMec
lisseçimleri”talebiniyineledivegöste
rileredevamçağrısındabulundu.
Birkaç gün içinde YPİ’den oluşan

parlamentotoplandıve27Nisan’dada
NKP(M)yenidenateşkesilanetti.
Parlamentonun yeniden açılışını

sağlayan halk hareketi henüz durul
mamıştı. Nisan süreci sona erse de,
eylemler Maocuların önderliğinde sü
rüyordu. YPİ, kendisini oraya taşıyan
tabanın taleplerini de karşılamak zo
rundaydı.12maddelikanlaşmanınge
reği olan Kurucu Meclis seçimlerinin
gerçekleşeceğiniveMaoistlerleolanit
tifakınsüreceğiniaçıkladı.
Böylece, demokratik devrimin yolu

nunaçıldığı,Nepalhalkkitlelerininso
kağınvesilahıngücüyleayaklanmanın
kazanımlarını savunup ileri taşımayı
zorladığı, burjuva partilerden oluşan
YPİ’ninse, Maoistlerle ittifak yönünde
attıkları adımlara rağmen, Kralla uz
laşmanındayollarınısürekliaradıkları
birsüreçbaşladı.
Katmandusokaklarınıaylarboyun

ca boş bırakmayan kitle hareketinin
gücü ve itmesiyle parlamento, Kralın
yasalarıvetoetmeveonaylamahakkı
nı elinden aldı.Orduüzerindeki kon
trolünü kısıtladı. Komutanları atama
yetkisi hükümete geçti. Kraliyet aile
sininmalvarlığıdenetimaltınaalındı.
TerörleMücadeleYasası iptaledilerek
hapishanelerdeki devrimci tutsaklar
serbest bırakıldı. NKP(M) yönetici ve
kadrolarıaçıkçalışmayürütmekoşul
larınasahipoldu.NKP(M)GenelSek
reteriPrachanda,dağdaninerek,poli
tikçalışmalarınaKatmandu’dadevam
etmeyebaşladı.

Bu süreçte emperyalist güçler ve
Hindistan’ın ilgisi tamamenYediParti
İttifakınayöneldi.
ABD ve Hindistan’a, gelinen süreç

teikiçözümyolukalmıştı:Kraliyetve
monarşi güçleri ve onun ordu içinde
kiyöneticiklikleriüzerindenbirdarbe
dahaörgütlemekyadaNepalhalkının
devrimci enerjisini YPİ aracılığıyla ya
tıştırmak.Birinciyol,KralGyanendra
önderliğindekimonarşininartık yöne
temez hale gelmesi ve fiubat 2005’te
kisondarbesininbüyükbirgürültüyle
elinde patlamasından dolayı güvenil
mezdi.Kaldıkiartık,Nepal’intoplum
sal gerçekliği monarşinin daha faz
la yaşamasına izin vermiyordu. İkinci
yol ise, YPİ’nin emmesi ve söndürme
siplanlananhalkhareketinin,Maoist
devrimcileri iktidara taşıması riskini
içeriyordu.Yinede,monarşiyitümden
gözdençıkarmaksızınbuikinciyoldan
ilerlemeyiesasaldılar.
Maoistler,busüreçteşehirlereakın

ederek kitle güçlerini ve örgütlülükle
rinibüyüttüler.Öylekikentlerde,özel
likleişçileriçindeönemlibirörgütlülük
düzeyineulaştılarvetutarlıpolitikaları
ilemonarşiyekarşıolanortasınıfarın
bilegüveninikazandılar.
Diğer yandan barış görüşmeleri de

sürdü.

Kap sam lı Ba rış An laş ma sı
Nihayet22Kasım2006’da,YPİhü

kümeti ile NKP(M) arasında Kapsamlı
Barış Anlaşması imzalandı. Anlaşma
nınmerkezinde, kralın tasfiyesi soru
nuduruyordu.KapsamlıBarışAnlaş
masıbukonudaşuhükmüiçeriyordu:
“Kralda,devlet idaresinedairherhan
gi bir yetki kalmayacaktır. Son Kral
Birendra ile sonKraliçeAishwarya ve
aileüyelerineaitmalvarlığı,Nepalhü
kümetinin kontrolüne alınacak ve bir
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fonaracılığıylarefahamacıylakullanı
lacaktır.KralGyanendra’nınKralyet
kisiylesahipolduğumallar(çeşitliyer
lerdeki saraylar, ormanlar ve koruma
alanları,tarihivearkeolojikdeğeriolan
mirasgibi)ulusallaştırılacaktır.Kuru
cuMeclis’inilktoplantısında,basitoy
çoğunluğu sistemiyle monarşi kuru
mununkaderitayinedilecektir”
Anlaşma,toprakreformuvetoplum

salyaşama ilişkinbirdizi reformuda
konuedinirken,silahlarınveorduların
idaresigibikritikbirkonudadailkesel
çerçeveyiçiziyordu.
AnlaşmayagöreHalkKurtuluşOrdu

su, kendi denetimindebulunan7 ana
kamptatoplanacak,artık‘NepalOrdu
su’ adını alan Nepal Kraliyet Ordusu
(RNA)güçleriisekışlalardatoplanacak
tı.DahasonraHKO,kamplarıngüven
liğiiçingerekliolanındışındakisilahları
vecephanelerikamplardadepolayacak,
NepalOrdusununbenzerbirmiktarda
ki silahı da kışlalarda depoda tutula
caktı.BMdenetimindesayılansilahlar,
anlaşmauyarınca“teklikilitsistemial
tında tutulacaklar ve bu kilidin anah
tarıdailgilitarafta(HKO’nunkiHKO’da
ve RNA’nınki RNA’da –bn.) kalacaktır.
BM’ninizlemefaaliyetiniyürütmesiiçin,
sirenlibircihazvekayıt tesisikurula
caktır.Depolanmışolansilahlarınince
lenmesigerektiğizaman,BMbunuilgi
litarafınhazırbulunduğubirortamda
yapacaktır. Nepal hükümeti,Maoistler
veBirleşmişMilletlerarasındakianlaş
mayauygunolarak,izlemefaaliyetiiçin
kameradadahilolmaküzereteknolojik
ayrıntılarhazırlanacaktır.”
Bunun yanı sıra geçici hükümet,

NepalOrdusununkontrolünü,mobili
zasyonunuveyönetiminiyürütecekve
Nepal Ordusunun demokratikleşmesi
hakkındadetaylıbireylemplanıhazır
layarakuygulamayakoyacaktı.

Anlaşmanın sonucu olarak 15
Ocak’ta,TemsilcilerMeclisiadıverilen
parlamento,18Ocak’taiseHalkHükü
metidağıtılarakyerine,göreviKurucu
Meclisseçimlerininörgütlenmesiveye
nianayasanınhazırlanmasıolanGeçi
ciMecliskuruldu.Yani,ikiliiktidarye
riniGeçiciMeclisveHükümetebıraktı.
NKP(M), 330 üyeli parlamento

da dörtte bir oranında temsil edildi.
NKP(M)’nin gerek hükümette, gerek
se parlamentodaki temsiliyeti, gerçek
oranınçokaltındaidi.Ancak,uzlaşma
sürecinin bir gereği olarak Maoistler,
bu durumu kabul ettiler. Zira, Kuru
cuMeclisseçimlerininhedefenentarz
dagerçekleşmesibaşarılırsa,butablo
zaten kökünden değişecekti. NKP(M),
parlamento üyelerine üçte bir kadın
kotası,Dalitleriçinnüfustakioranları
naparalelbeştebirlikkota,azınlıkla
raüçte bir kotası ve Terai bölgesinde
yaşayanulusalazınlıkiçindeüçtebir
kotasıuyguladı.
Bundansonraderhal silahların sa

yılması ve orduların kayıt altına alın
masısürecinegeçildi.35binHKOge
rillası kamplarda toplanırken, RNA
kışlalara çekildi. Kamplardaki gerilla
lar, NKP(M)’nin komutası altında ol
mayı sürdürdü. NKP(M), karşı taraf
anlaşmaya uyduğu sürece gerillanın
kamplardakalacağınısöylediveböyle
deoldu.
Sancılı geçen silahlarındenetimal

tınaalınışsürecininsonunda,1Nisan
2007’de NKP(M), Geçiş Hükümeti’ne
girdi.

Ge çi ci hü kü met için de 
he ge mon ya sa va şı
YPİ ileNKP(M)’ninoluşturduğuGe

çiciHükümet, çok geçmeden yine ça
tışma yaşamaya başladı. Çatışmanın
odağında, YPİ’nin, krallığın sembolik
olarak korunmasını içeren burjuva
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demokrasisi programı ile, NKP(M)’nin
krallılığın vemonarşinin tam tavsiye
sinivedemokratikcumhuriyetinşasını
içeren,buasgariprogramıda,devrim
cidemokratikhalk iktidarına götüren
kaldıraçolarakgörenprogramıarasın
daki hegemonyamücadelesi duruyor
du.
NKP(M)’nin, Ağustos 2005 tarihli

Rolpa Kongresi’nde benimsediği yak
laşımlarauygunolarakizlediğitaktik,
KurucuMeclisseçimlerine,askerivar
lığınıkoruyarakveYPİ’detemsilbulan,
kendi dışındaki tüm monarşi karşı
tıgüçlerlebirleşikbirbiçimdegitmek,
seçimlerden zaferle çıkıp, kurulacak
mecliste hegemonya kurarak, demok
ratikdevrimidahaileribirdüzeyetaşı
makoldu.
Butaktikkendiiçindeciddibirrisk

faktörü de taşıyor. Maoist devrimci
ler, kurucu meclis seçimlerinin meş
ruluğunu ve olası sonuçlarını bir kez
kabul edip sürecin parçası olduktan
sonra,seçimyenilgisihalindetekrarsi
lahabaşvurmalarınınkitlelernezdinde
meşrubirzeminidekalmayacak.Böy
leceseçimlerdenbaşarıylaçıkamama
larıkoşulundasilahlı güçleridedağı
tılmışolacak.
YPİyadamonarşigüçlerininseçim

sürecini tıkama hamleleri ya da hile
girişimleri karşısında, NKP(M) halen
sokaklara, kitle desteğine ve kamp
larda kendi denetimi altında tuttuğu
ordusuna ve silahlarına güvenebilir.
Böyle olduğu sürece, karşı tarafın bu
tiptenhamleleregirişmesidekolayde
ğil. NKP(M), silahların bırakılması so
rununu,ordusunuve silahlarınıken
didenetimialtında tutma,BM’ninbu
tabloda,ordularadoğrudanmüdahale
gücününolmamasıvegerçektendesa
deceateşkesintarafardanbiritarafın
danbozulmasıhalindehakemrolüoy

nayabilecekdurumdakalmasıyoluyla
çözmeyibaşarmışvebunuseçimsüre
cineadilkoşullardayürünmesiningü
vencesiyapabilmiştir.
NKP(M), adil koşullarda yapılacak

seçimlerden zaferle çıkacağına da ke
sin gözüyle bakıyor. Ki, kırsal kesim
desahipolduğugenişkitledesteği ile
ateşkesvebarışgörüşmelerisürecinde
kentlereseferberliklesağladığı,özellik
ledeişçilerarasındakiörgütlenmedü
zeyigözönündetutulduğunda,buko
nudahakkıolduğusöylenebilir.
YPİ bunların tamamen bilincinde

olarak,tümsüreçboyuncaMaoistlerin
avantajlarınıgeriletmeyeçalıştı.
YPİ’ninilkhamlesi,silahlarınteslimi

vedenetimikonusundaydı.NKP(M)’nin
parlamentoyagireceği,başkanPraçan
da’nın da Katmandu’ya geldiği gün,
NepalİçişleriBakanı,“Maoistlersilah
larınıbırakmadıkları sürecegeçişhü
kümetine giremezler” demişti.Maoist
ler bunu, “Gerilla ateşkese hazırdır,
ama silahlarını seçimlere kadar bı
rakmayacaktır”sözleriyleyanıtlamıştı.
Sonrasında ilk hegemonya mücadele
leri, daha Maoistler geçici hükümete
girmeden, silahların depolanması sü
recinde yöntemlere ilişkin olarak ge
lişmişti.Bunedenlefiubatayındaku
rulması planlanan Geçici Hükümeti’n
kuruluşuNisanayınasarkmıştı.
Silahlar sorunu, Maoistlerin plan

larınaveKapsamlıBarışAnlaşmasına
uygun biçimde çözüldükten ve geçici
hükümet kurulduktan sonra ise, YPİ
ile Maoistlerin hegemonya savaşı iki
noktadatırmandı.
Birincisi, monarşinin dağıtılması

sorunu idi. YPİ, monarşi ile uzlaşma
arayışlarını sürdürüyor, kararlı adım
lardanuzakduruyordu.Krallığınsem
bolik olarak korunabileceği, İngiltere
tarzı olarak sunduğu bir çözümden
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yana oldu.Monarşinin tasfiyesi soru
nunu, Kurucu Meclis seçimleri son
rasına ertelemeye çalışarak oyalama
taktiğiizledi.NKP(M)ise,KralGyanen
dra’nın unvanını da bırakmasını, Ne
pal’de acilen Demokratik Cumhuriyet
ilanedilmesini,kralınvetoprakağala
rının olasımanevralarına karşı alına
cak tedbirin çerçevesinin çizilmesini
istiyordu. Her şeyden önce, monarşi
ninbütünbürokratikkurumları,aske
rigüçleri,vedevasamaligücüiletam
tavsiyesi gerçekleşmeden, demokrasi
nin Nepal’de kurumsallaşamayacağı
nıvegüvencelenemeyeceğini,1949’da
“anayasalmonarşinin”ilkilanındanbu
yanadefalarcakezolduğugibi,kraliye
tinyenidenelinigüçlendirip,demokra
tikgüçleredarbevurmasınınmümkün
olduğunusavundu. İngiltere ileNepal
gibi,feodalekonomikilişkilerinönemi
nibudenlikoruduğubirülkeninkar
şılaştırılmasıdaimkansızdı.
NKP(M),kraliyetintamtasfiyesinok

tasındangeri adımatmadı vekararlı
lıkladirendi.
İkincinokta,seçimsistemisorunuy

du. Nepal’ın yoksullarını, ezilenlerini,
emekçilerini temsil eden Maoist dev
rimcilerin,sahipolduklarıdevasakitle
desteğiileKurucuMeclis’teçoğunluğu
ele geçirmesinden korkan burjuvazi,
durumu kendi lehine çevirmenin yol
larını aradı ve NKP(M)’nin tam oranlı
seçim sistemi talebine uzun süre di
rendi. Monarşinin kaldırılması konu
sundakararlıadımlardanuzakduruşu
da, esas olarakbununla ilgiliydi.Mo
narşiyekarşıatılacakher ileriadımın
Maoistlerin zaferine atılacak adımlara
dönüşmesi burjuvazinin başlıca kay
gısıydı. Maoist güçlerin olası zaferine
karşı, Nepal gericiliğinin bu en dene
yimli güçlerini tümden gözden çıkar
makistemiyordu.

Mao ist ler hü kü met ten çe ki li yor
Geçici hükümet içindeki bu he

gemonya savaşı nedeniyle, Haziran
2007’de yapılması planlanan Kurucu
Meclisseçimleri,önceKasımayına,da
hasonradasüresizolarakertelendi.
48 ağustos tarihlerinde NKP(M),

Merkez Komite’den, Sekreterlikten,
HalkKurtuluşOrdusuGenelSekreter
liğinden,bölgekomitelerinden,kitleve
cepheörgütlerinden,destekleyicilerden
vediğerdavetlilerdenikibiniaşkıntem
silcinin katılımıyla “Yeni bir ideolojik
ilerlemeveyenibirdevrimhareketiiçin
birleş!”başlıklıbirgenişletilmiştoplantı
gerçekleştirdi.Resmiadı“Genişletilmiş
MK toplantısı” olsa da, Parti tarihinin
enkalabalıktoplantısıolanvebirkon
feransniteliğitaşıyanbutoplantıda,ge
linensürecindeğerlendirmesiyapıldıve
bir sonuçbelgesi çıkarıldı.RolpaKon
gresikararlarıyinelendiveyenisüreçte
atılmasıgerekenadımlartartışıldı.
YPİ’ninizlediğitutumailişkinolarak,

“Hükümetöncülüğündekiparlamenter
partiler 12maddeli anlaşma ruhuna
aykırıdavranarakNKP (Maoist)’lebir
liğin temelleriniyıkmışlardır.Özellikle
‘Ordununkışlalarda,HKO’nuniseüs
lerinde kalması yolundan geçiş devle
tinin olabildiğince nötr tutulması ve
devletin yönetilmesine dair kararların
konsensüs (uzlaşma) yolundan alın
ması’ şeklindeki; NKP (Maoist)’in hü
kümetteyeralmasını sağlayan teorik,
politik ve ahlaki temel sona ermekte
dir.Çünkübugünkügeçişaşamasında
devlet, feodal,bürokrat vekomprador
burjuvazinin devleti olarak işletilmek
istenmektedir.”denildi.
Belgede,NKP(Maoist)’inYPİileittifa

kı,“Eskiparlamenteranaakımadahil
olmaksızın, kitlelerin on yıllık savaşı
nın kazanımlarını koruyarak, Kurucu
Meclisyoluylayenitiptebirdemokra
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tikcumhuriyetkuruluşundayeralmak
için geçici bir uzlaşma süreci” olarak
özetlendi.
Yinekonferansınönemlibirsonucu

olarak,NKP(M),GeçiciHükümeti, an
laşma hükümlerini uygulamaması ve
enbaştadacumhuriyetiilanetmemesi
halinde, “NKP(M)’nin hükümetten çe
kilmek ve harekete geçmekten başka
bir seçeneği kalmayacağı” biçiminde
uyardı.
Nihayet, “Kurucu Meclis seçiminin

feodalkralcıgüçler,statükocuburjuva
parlamentergüçlervedevrimcidemok
ratikgüçlerarasındakigöreceliüstün
lüğebağlıolduğu”vurgulanarak“Kitle
hareketininKurucuMeclis seçimiko
nusundauygunbirçevreveönkoşullar
yaratmak için ileri itilmesi” gereğinin
altınıçizdi.
Maoistler,ikitemelanlaşmazlıkko

nusubaştaolmaküzere,çeşitlikonu
lardatıkanmayaşanmasıüzerineEylül
ayında hükümetten çekilip, sokaklar
daki kitle gücünü harekete geçirerek,
YPİ’yibiradımdahaileriatmayazorla
dılar.Onbinlerbirkezdaha,demokra
tik devrimin kazanımlarını savunmak
ve“Devrimiileriitmek”üzereKatman
du sokaklarına döküldü. NKP(M)’nin
lideriPraçandavepartininönderlerin
denBhattarai, direnişedevamsinyal
leri veren açıklamalarda bulundular.
Restleşmenindozuyükseldi.
Sonuçta Maoistlerin demokratik

devrimisonuçlarınavardırmayolunda
yürüttükleri mücadele, YPİ’nin uzlaş
maveoyalamataktiğinekarşıbaşarılı
oldu.Aralıkayındamüzakerelerdeuz
laşmasağlandı.2007yılısonaererken,
geçiciparlamento,ülkenin‘FederalDe
mokratikbirCumhuriyet’olmasınıiçe
ren bir önergeyi büyük oy çoğunluğu
ilekabuletti,Kralınsıfatınasonverdi.
Seçimlereilişkinuzlaşmasağlandı.

Ku ru cu Mec lis yo lun da
Uzlaşmanın ardından Nepal, Kuru

cu Meclis seçimlerine doğru ilerliyor.
Kurucu Meclis seçimleri yine YPİ’nin
çeşitlihamlelerinedeniyletıkanmaih
timaligöstersede,artıkgirilenyoldan
tamamengeridönülmesimümküngö
rünmüyor.
Yine de gerek burjuvazinin, gerek

sedemonarşinin,Maoistlerin ilerleyi
şini seyre duracağını söylemekmüm
kündeğil.Hegemonyasavaşıdoğrudan
vedolaylı yollarla, gizli veaçıkpolitik
oyunlarlasürecektir.
Statükosunukorumayaniyetlibur

juva güçler ile varolan durumu daha
ileri bir düzeye taşımak, demokratik
devrimi,kraliyetintamanlamıylakalk
tığı–toprakreformubaştaolmaküze
re–demokratikgörevleringerçekleştiği
noktaya dek vardırmak isteyen Mao
istlerarasındaçatışmadevamedecek
tir.Atılanherileriadım,ağırsancılar,
uzunmüzakerelerdensonravesokak
laraçıkankitlebasıncınınzoruylaatı
lıyor.
AncakKurucuMeclisseçimleri,tam

birdönümnoktasıolacak.Buanaka
darMaoistlerin seçim zaferinin engel
lenmesibaşarılamazsa,ozamanNepal
burjuvazisinin,monarşidenartakalan
güçlerin ve emperyalist ve yayılmacı
dış güçlerindesteğiyledahasaldırgan
politikalarıbenimsemesidemümkün.
Nepalhalkına,buzorlusürecinher

adımında çetin mücadelelerle kaza
nımlarınıkorumakveilerletmekdüşü
yor. Elbette dünya halkları da, Nepal
halkının büyük mücadelesine destek
vermekleyükümlü.
Nepal “Devrimler çağı bitti” gerici

önermesininpratik,eylemliyadsınma
sıdır.Devrimlerin,tarihinilerlemesinin
motoruolduğununkanlıcanlı, redde
dilemez bir örneğidir. Nepal Devrimi,
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dünyanın her yanında devrimcilere,
komünistlere ilham vermekte, Güney
Asyabölgesindeise,silahlıisyanfikrini

veeyleminibüyütenbir roloynamak
tadır.
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Gi riş
İslam dininin doğuşu ve yayılma

sı, Arap yarımadasındaki aşiretkabi
le topluluklarının devletleşmesini de
hızlandırdı. Aşiretkabile toplulukları
içindeki aşiret reisliği ve onunla kan
bağına sahip soyluaristokratik çeper
ile yine kan bağı ile tarif edilen, ama
giderekçemberingenişlemesiylesoylu
aristokratikkesimdışındakalanlarbi
çiminde.ikibölüntüayrışmadönemin
siyasalsınıfsal görünümünü yansıtır.
İslamdini.aşiretkabilekökenlireislik
vedararistokratiktabakanınkabileler
arasıvekabilelerüstübaşkanlıkhane
danlıkmakamınayükselmesineimkan
sağlar. Halifelik makamı böylece aşi
retlerüstübirtemsiliyetveegemensı
nıfarındevletdüzeyindeörgütlenmesi
biçiminialır.
Dönemingüçlüdevletlerikabileka

vimler konfederasyonu biçimindedir.
Örneğin SasanilerDevleti; Sasani ka
bilesininhükümranlığıaltındakimileri

ile ittifak ilişkileri kurarak, kimilerine
zorlaboyuneğdirerekbirarayagelmiş
aşiretsel konfederasyondur. Kabilele
rin soyluluk derecelerine göre devlet
içindekiitibarları,güçleriveayrıcalık
larıpaylaştırılır,yerelyöneticiler,yerel
soylular arasındanbelirlenir vemiras
yoluyla ünvanı devam eder. Bunla
raDihgandenir,esasgörevleritoprak
taksimatıyapmakvevergitoplamaktır.
Kendileriisevergidenmuaftırlar.Ayrı
casipahiler (savaşçılar), rahipler,sivil
memurlardavergidenmuaftutulmuş
lardır.Köylüler hem verginin ağır yü
künü karşılamak, hem piyade olarak
orduya katılmak zorundadırlar. Kent
lerdeyaşayanesnafve tüccarlarvergi
vermekzorunda,amaaskerlikyapmak
zorundadeğildirler.
SasaniDevleti,satraplar (eyaletva

lileri),merzuban(prensler),mobad(ye
rel prensler) ve dihgan (yerel toprak
ağaları)eliyleyönetiliyordu.Devletyö
netmedeişinbaşındasayılanArapİs

AlternatifTarihOkumaları-IV

Babekİsyanı
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lamdevletinin.bürokrasi,ekonomive
benzeri konularda öğrenmesi gereken
çokşeyvardı.Buyüzdenengindene
yim vebirikime sahipSasani yönetici
ve toprak ağalarının hepsini ortadan
kaldırmadı.
Fetihçilik. feodalortaçağ sömürü

sisteminin başat yöntemlerindendi.
Toprak işgali, istila ve yayılma da fe
tihçi siyasetin temel sömürü biçimle
rindendi. Üretime dayanmıyor, başka
halklarıntoplulukların ürettiğibirik
tirdiği değer ve zenginliklere zorla el
koymaya, talanetmeye, yağmalamaya
dayanıyordu.Fetihçi ordudevlet önce
birikmişzenginliklereelkoyar,halkın
birbölümünüköleolarakalıkoyar,ge
ridekalanlarıharaçcizye*adıaltında
vergiyebağlar.Kölelerinbirkısmıkö
le pazarlarında satılır, bir kısmı bü
yüktopraksahiplerininarazilerindeve
kentlerin inşa edilmesinde çalıştırılır.
Yinebirkısmıfetihordusuiçinsavaş
çıyapılır,birkısmıdaözelliklegençve
güzelkadınlar,yakışıklıvesağlıklıer
kekler. egemenlerin ve köle sahipleri
ninhertürlüözelhizmetiiçinayrılırlar.
Fetihsiyasetininenzayıfyanı,üre

tim ekonomisine dayanmıyor oluşu
dur. Dolayısıyla sömürünün sürekli
liği, fetih ve istilalarında sürekliliğini
gerektirir.Fetihçiliktesınıryoktur,dai
ma yayılmak, yeni yerler fethetmek,
talan ve soygun için sürekli ilerlemek
zorundadır.Dahafazlailerleyemezdu
rumageldiğindeisehızlagerilemesü
recine girer, fethettiği topraklarla bir
likte kendi toprakları da bukez. yeni
fetihçidevletlertarafındanfethedilmek
üzere istila savaşlarının hedefi duru
munagelir.
İslamiyetfeodaltoprakmülkiyetine,

daha genel olarak da özel mülkiyete
cevaz veriyordu. Buna paralel olarak
feodalfetihçisömürüyüveistilasavaş

larını“hakdininiyayma”ve“cihatsa
vaşı”adıveamacıilemeşrulaştırmışve
fütursuzcauygulamıştır.İslamdevleti
ninveegemensömürücüsınıfınınsiya
setini belirlemiş, toplumsalmeşruiyet
sağlamış,ideolojikkaynağıolmuştur.
Demekki İslamdini, esasveönce

likli olarak tüccar ve esnafarın, sürü
sahibiaşiretöndegelenlerinin,büyük
toprak sahiplerinin, güçlü ve zengin
aşiret reisleri, aşiretler üstüaşiretler
arası konfederasyonlar, sömürücü sı
nıf ve tabakaların çıkarlarını gözeten,
sınıfarüstüniyetveözelliktaşımayan
birolgudur.

Fe tih coğ raf ya sı nın 
üre tim dü ze yi nin ge nel gö rü nü mü
Arapİslam devletinin fetih akınla

rına maruz kalan Asya ve Orta Asya
bölgesi,uygarlıkdüzeyigelişkin,üret
kenbirekonomiyesahip,bollukiçinde,
zenginbirbölgeydi.
Uçsuz bucaksız bozkırlarda büyük

sürülere sahip göçebeotlatıcı kavim
ler, verimli topraklarda tarımla uğra
şançiftçiler;yünveipekdokumacılığı;
altınvegümüşişlemeciliği;değerlitaş
vemücevherat;gelişmişelzanaatlarıve
ürünleri; değerli kumaşlar vebaharat
çeşitleri,büyükkervanları,hareketlive
zengin çarşı ve pazarları, üretim eko
nomisinin gelişme düzeyini yansıtır.
Buüretimigerçekleştirentoplumsalsı
nıfar göçebeotlatıcı çobanlar, büyük
toprakağalarınabağlı toprakköleleri,
azatlıköleler,serferveyoksulköylüler,
şehirimarındaçalıştırılansavaşesirle
rivekölelerle,duvarcılar,dokumacılar,
demirciler, bakırcılar, sarrafar başta
gelmeküzereelzanaatçılarıydı.
Ortayaçıkanzenginliğeyerelyöneti

cilervesoyluaristokrattabaka,toprak
ağaları, aşiretkabile reisleri ve önde



TEORİDE doğrultu 95

gelenleriiletüccarlartarafındanelko
nulmaktaydı.
İlk insanlık tarihine beşiklik eden

bölgehalklarının tapınaklardabiriken
bağışveadaklarıiseZerdüşti*,Budist*,
Şamanist*rahiplersınıfınızenginleşti
riyordu. Bölgenin İslamiyet öncesi bu
kadimdinleri,halkı soymavesömür
meninbirdiğeryoluydu.Ziraegemen
sınıftarafındanresmidinhalinegetiril
dikten itibaren rahiplerdin adamları,
egemen sınıfarın parçası olan sömü
rücü bir tabaka haline gelmiş, ibadet
karşılığıbağış,adakvegünahkarşılığı
elkoymayoluyla tapınaklar,herçeşit
heykel ve ikonalarla* altın, gümüş ve
mücevheratstokuyaparhalegelmişti.
Ayrıcaetrafındakigenişaraziler,yerle
şim bölgeleriyle birlikte tapınak mül
kiyetinegeçmişti.(Horasan’ınyalnızca
bir bölgesindeki tapınaktanBudist ve
Zerdüştinancınınsembolleriheykeller,
ikonlar,putlareritilmiş50binmiskal*
altınvemücevhereldeedilmiş;250bin
miskal ağırlığında gözleri inciden bir
heykeldeArapAbbasi istilacılar tara
fından yağmalanmıştır. Tapınaklarda
birikenzenginliğianlamak içinbuör
nekyeterlidir.)
Zenginlikleriüretenlerleelkoyanlar

arasındaki, sömürenlerlesömürülen
ler arasındaki ilişkilerin çıkar çatış
malarınayolaçması,sınıfçelişkilerini
keskinleştirmesi doğal ve kaçınılmaz
dır.İlkelkomünaltoplumunortaküre
timvebölüşümkültürüneözlem,yerel
dinler, gelenekler ve efsaneler yoluyla
kuşaktan kuşağa taşınan bu kültü
rün izlerikalıntıları, yoksullar, mülk
süzler,köleler,ezilenler,sömürülenler
arasındaeşitlikçiortakçıdüzenarayış
veözleminicanlıtutar.Böylesibirdü
zen vaadiyle ortaya çıkan siyasaltop
lumsal hareketlerin hızla kitleselleş
mesi de, bir ütopyanın gerçekleşme

umuduna sarılmakbağlanmakla izah
edilebilir.

Ab ba si le rin As ya-Or ta As ya 
fe tih sa vaş la rı
78.yy’lardaAbbasiArapİslamDev

leti doğuya yayılma siyasetiyle İran,
Fars,Horasan,Azerbeycan,Hindistan
veÇin’ekadaruzanan istila saldırıla
rıgerçekleştirdi.Kuzeytoprakları,bu
günküAnadolu, yorgunRoma’nın ye
rini alan Bizans Devletine aitti. Yeni
kurulan genç ve dinamik Arapİslam
Devleti topraklarını genişletme arzu
su duyuyordu, ancak bunu yaparken
büyükzenginliklereldeetme,dönemin
ticaret yollarını denetimi altına alma,
uzaktopraklaraaçılmayayılmaolana
ğıtanıyacak,kendisiiçinstratejiköne
mesahipcoğrafyalarayöneliyordu.
BuharaveSemerkandgözkamaştı

rıcıticarizenginliğiyleİslamDevletinin
öncelikledikkatiniçekiyordu.Mavera
ünnehirdöneminticaretyoluüzerinde
bulunuyordu. Tarihi İpek Yolu olarak
bilinen bu ticaret yolu Çin’den Avru
pa’yakadaruzanankesintisizbirhattı.
Araplarınİslamıyaymavecihatadı

nı koydukları bu saldırıların gerçekte
diniyaymailesınırlıolmadığı,bundan
ziyade toprak ele geçirme, yağma ve
talansavaşlarıolduğutartışmagötür
mez.
Abbasi egemenlerinin talan ve yağ

ma akınları başladığında bölgedeki
katliam ve zulüm sınır tanımaz. İsti
la hareketi genişledikçe boyunduruk
altına alınan kavimlerin sayısı artar,
hükümranlığınsürmesivedenetimal
tındatutmasorunubaşgösterir.Halk
Arap egemenliğinden hoşnut değildir.
Amayerelegemenlersoylulardahalkı
ezmekteolduğundanonlarasığınmayı,
yardımdilemeyidüşünmez.Yerelsoy
lularlahalkarasındakibugüvensizlik
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Arapegemenlerininişinegelir.Ayrıca
lıklarına dokunmama, kendi adlarına
vergi toplama hakkı verme vb. yoluy
la kendi tarafına çeker, işbirlikçileşti
rir.SoyluvearistokratiktabakaMüs
lümanlığıgönüllübiçimdekabuletmiş
gibibölgehalklarıvekavimlerinfarklı
dinselinanışlarınakarşıİslamcihadı
nakatılırvedestekverirler.Kavimler/
halklar bu baskılar karşısında ya kı
lıçzoruyladindeğiştirirler,yabiçimsel
olarakİslam’ıkabuledipkadimdinle
rinigizliyaşatırlar.Yadaisyanederler!
Arap egemenliğine, İslam’a ve bun

larla işbirliği halindeki yerel soylu ve
yöneticilere başkaldırılar, isyanların
dinikarakterlesınırlıolmadığını,sınıf
salsiyasal karakterli olduğunu göste
rir.
İsyan hareketlerindeki Arapİslam

karşıtlığının dinsel içerikle sınırlı ol
madığınınbirkanıtıda,Sasaniyöneti
mialtındayaşayanezilenyoksulköylü
yığınlarının tavrıdır: ZerdüştilikMaz
daizm Sasaniler tarafından resmi din
halinegetirildiğindehalk,egemenlerin
diniolarakgörüptepkigöstermiş,üs
telik yerel egemenlerin zorbalıklarına
karşı başlangıçta İslam fetihlerini eh
venişerkarşılamıştır.

İlk is yan lar ve di re niş ha re ket le ri
Arap istilalarını takiben İslamlaş

tırmabiçimindeki ideolojiksaldırıgeri
tepti. Arap yayılmacılığı ve İslamlaş
tırma ileFarsİslamsentezinin ortaya
çıkması,bölgedinleriileetkileşimiçin
dedahaalttürevleriiçerenoluşumlar,
daha organize isyanların ideolojik te
melini oluşturdu. Bu isyanların sınıf
salbileşimiheterojendi,Arapegemen
liği ve Ortodoks İslam karşıtlığı ana
unsurdu. Geniş bileşim zanaatkarlar,
esnafveçiftçilerideiçinealıyordu.İran
kökenliyerelsömürücüsınıfar(toprak

ağasıdihganlar),soylular,emirveva
lilerinbirkesimidebunadahildi.Zer
düşti,Budist,Maniheist*dinadamları
ve zenginlerdeayaklanmalarıdestek
lediler. Hatta merkezi devletle sorun
yaşayan, ezilen ya da özerklik vb. is
teyenkimiArapkabilelerindedesteği
nialıyordu.Butürayaklanmalarınen
kapsamlı ve güçlü olanı Ebu Müslim
Horasani Hareketi idi. Bunlara, kent
ağırlıklı devrim hareketleri dememiz
mümkündür.
Sınıfsal bileşimindeki farklılıklar ve

destekçilerinin heterojen yapısı, bu
ayaklanmalarınaynızamandakararsız
vezayıfyanınıoluşturuyordu.Nitekim
İranikökenlizenginsınıfarveyerelsö
mürücüler isyanlardan çekildiler, es
naf ve zanaatkarlar, çiftçiler uzlaşma
arayışlarınagirdilervb.sonuçtadevri
misonunakadargötürmeyibaşarama
dılarvehareketyenildi.
Ayaklanmalar,ezilendinvemezhep

ler,yoksulhalkveköylülerinanagöv
desini oluşturduğu, giderek homojen
leşen ve toplumsal/sınıfsal bir içerik
kazanandevrimcidirenişhareketlerine
dönüştüler.
Çeşitli fikir akımları ayaklanmala

rıentelektüelaçıdanbesliyordu.İslam
çerçevesindeolupyinedeİslam’ıeleş
tirenakımlar;Mazdekçilik,*Budistlik,
Manicilikgibieski inançlarınetkisiyle
sentezlenenyeniakımlar;Ortodoksİs
lam’a karşı çıkmayla sınırlı olmayan,
İslam’ınhertürünekarşıbayrakaçan
fikirakımlarıgelişti.Kullandıklarıter
minolojiİslam’danalınmışdinselkav
ramlardı ama öz olarak İslam’ın dı
şındaydılar. En önemlilerinden Ebu
Müslimilik, Babekilik/Hürremdinilik,
Karmatilik, İsmaililikbu türdenhare
ketlerdi.
Egemen ideolojiyi temsiledenOrto

doksulematarafındanİslamdüşmanı,
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sapık/kafir/zındıkolaraknitelenenbu
akımlar/hareketler, yalnızca merke
zi devlet Abbasilere karşı ayaklanmı
yorlardı.Aynısoyveboydankavimler
arasında,örneğinTürkkökenliSünni
aristokratlara karşı; çoban halk Kar
luklararasındakendiegemenleriKara
hanlılarakarşı;OğuzveTürkmenboy
ları arasında Selçuklu devletine karşı
sınıfsal çelişkilere dayanan isyanlar
yaşanıyordu.
İran, Horasan, Azerbaycan, Afga

nistan,Taberistan,BuharaveSemer
kand’ın 789. yy’larda devrim coğ
rafyası haline gelmiş olmasını birkaç
başlıkaltındaaçıklamakmümkündür;
*Yeniyaşamvekültür,eskigelenek

lerin bastırılması, uzlaşmacılığın çök
mesiileçatışmanınkaçınılmazlığı;
*Arap istilalarınıntoplumsalyapıda

yolaçtığıyenisınıfilişkilerivebunların
sonucundaortayaçıkanhimaye,vela
yet ilişkileri içinegirenlerle,bunarazı
olmayıpfarklıarayışiçinegirenlerara
sındaçatışma;
*Mevcut iktidarlara karşı devam

eden hoşnutsuzluğun, din vemezhep
farklılıklarına dayalı sınıfsal ideolo
jik safaşmalar biçiminde yaşanan ve
esastahalkiktidarbiçimindekisiyasal
çatışmalar…

Di re niş ha re ket le ri nin ide olo jik 
mo tif e ri ve ta rih sel kay nak la rı
Arapİslam yayılmacılığı, Orta Asya

genelinde yerleşik ve yaygın olan,üs
telikkökleriM.Ö.6.yy’akadaruzanan
inanç sistemleri ile çatışarak ilerledi:
İstilahareketlerininyıkıcısonuçlarına,
talan, kıyım ve katliamlara karşın bu
inanç sistemleri yok edilemedi. Arap
istilasınaboyuneğmekzorundakalan
halk,kadiminançlarıylaİslamarasın
da kendince sentezler yarattı. İslamcı
cihadkatliamlarınıdurdurmakiçinbir

yandan İslam’ı kabul etmiş görünür
ken,busayede eskidin ve gelenekle
riniyaşatmasürdürmeimkanıbuldu.
Bölgenineneskidinveinançsistem

leriZerdüştilik,ManicilikveMazdekçi
lik’ti. Arapİslam karşıtı hareketlerin
hemen hepsi görünüşte İslam’ı kabul
etmişolanbuinançsistemlerietrafın
damayalanıyordu.İnançlarınıİslam’la
bağdaştırmaçabasısöylemvedoktrin
lerinideetkiliyordu.
İslam yayılmacılığı döneminde or

takçıeşitlikçi hareketlerin kökeni de
bueskidinveinançlardır.Egemensı
nıfayrıcalıklarına,zulmünevesoygun
larına karşı yoksul köylü, çoban ka
vimler,esnafvetüccarlar,İslamöncesi
veİslamsonrasıtarihboyuncabugele
nekselinançsistemlerineyenimotifer
katarak, yeni anlamlarişlevler yükle
yerek onun etrafında toplanmışlardır.
Ayaklanmalar ezilmiş, eşitlikçiortakçı
hareketler dağıtılmış, dervişan halkçı
yönetimleryıkılmış,amaherdefasında
yenibirönderlikveyenibirhareketet
rafındatekrarortayaçıkmıştır.

Ba be ki lik/Hür rem di ni lik ve 
Ba bek El Hür re mi
Hürremdinilik bunlar arasında en

önemlilerindendir. Temel felsefesi
ni Mazdekçilikten almış, heterodoks
İslam ile kaynaşmış, Yeni Mazdek
çiöğretileri İslamheterodoksisi içinde
sürdürentoplumsalbirharekettir.İn
sanlarıneşitolduğunu,toprağınvege
lirin ortaklaşa kullanılmasını, varlığın
bölüşülmesinisavunanMazdeköğreti
sinibenimseyenHürremdinilik,eşitlik
çiortakçısiyasiekonomikbirhareket;
mezhepkimliğiiledinisiyasibirakım;
sınıf çelişkilerinin ve sınıf mücadele
sinin farklı örtüler altında, farklı bi
çimleralarakdevametmesigibisilah
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lıhalkayaklanmasıbiçiminedönüşen
birbaşkaldırıhareketidir.
KökenolarakFarsçabirsözcükolan

“Hürremi”, “Hürremdin”, “Hürremilik”,
“güzel din, iyi din, hoş din” anlamına
geliyor.HürremdinilikilkolarakAbbasi
davetçisiHidaşlakaplıAmmarbinYezid
tarafındanİslamimotiferledilegetirildi.
AncakHidaşHürremdiniliğinkurucusu
değildi.Başkakimlikleraltındakökeni
Mazdekçiliğekadaruzananbuakımın
devrimcidinamiklerinikeşfederekyeni
dencanlandırdı.Hidaş’ı, İslam’aaykırı
veiktidarlarıiçintehlikeligörenAbbasi
leronuortadankaldırdılar,Hürremdi
niliğideİslamkarşıtısapkınbirmezhep
olarakilanettiler.
Hürremdinilik,Hidaş’tansonraEbu

Müslim Horasani, Babek ve Mazyar
hareketlerinedamgasınıvurmuşvesü
rekliliğinisağlamıştır.
HürremilikHürremdiniliktepenok

tasına Babek önderliğinde yükselmiş,
bağımsız,eşitlikçibiryönetimbiçimin
de20yılyaşamış,Babek’inöldürülme
siylehareketinbirkolusönümlenirken
yeni başka isim ve akımlar biçiminde
devametmiştir.
Babek aslen Mecusi (Zerdüşti) bir

İranlı’dır. İran’ınKuzeybatısında, İran
Azerbaycanıbölgesindeyaşamışolma
sınedeniyleAzerive/veyaTürkolması
muhtemeldir. Babası Sasani devleti
ninbaşkentiKtesifon’lu (Medain),köy
köy dolaşıp kandil yağı satan gezgin
birsatıcıdır.Mijnedbölgesindebirgö
zü görmeyen bir kadına aşık olur ve
evlenirler.BabaSavalandağındakibir
yolculuğunda soyguncular tarafından
öldürülünceBabek’iannesi,başkaları
nasütanneliği yaparakbüyütür.Ba
bekgençliğindeçobanlıkyapar,paralı
askerlerarasındatanburçalar.
Bu dönemde Hürremiler geri çekil

miş ve iç sorunlar yaşamaktadırlar.

Hareket ikiyebölünmüşvekavgalıdır.
Bezz (ya daBezzeyn) dağlarında (Mu
ğan dağlığı) yaşayan Şehrek oğlu Ca
vidan(CavidanbinSehl),Hürremilerin
liderlerindenbirisiveBabek’inhocası
dır.
Hayvancılıkla geçinen Cavidan, kar

ve karanlık nedeniyle Mimed bölge
sindeBilalabadköyünesığınır.Köyün
öndegelenihürmetgöstermeyinceCa
vidan, Babek’in annesinin evine ko
nukolur.Tümyoksulluklarınakarşın
Babek’in annesi konuklarına hürmeti
eksiketmez.Babekdeyakındanilgile
nirkonuklarla.Cavidan,Babek’in zor
koşullarda yaşamasına ve eğitimsizli
ğinekarşınçokakıllıbirgençolduğu
nugözler.Zeki,becerikli,İrandiliniiyi
bilenBabek’iyanınaalırveBezzdağı
nagötürür.Babek,Cavidan’ınyanında
yetişir.
Hürremilerin ikinci lideri Abu Üm

ranilekavgadaikiliderdeölür.Cavi
dan’ınsaygınkarısıHürremileritopla
yıpkocasınınvasiyetiniaçıklar:“Genç
Babek,ölenCavidan’ınkutsalruhunu
taşıyor. Babek bundan böyle toplulu
ğun önderi olacak…Mazdek’in dinini
yenidenihyaedecek.Babeksayesinde
en düşkünümüz bile azizler gibi ola
cak,çaresizliğinizsonbulacak.”
HürremilerBabek’iyeniliderleriola

rakkabulederler,gelenekleregörede
Cavidan’ındulkarısıBabekileevlenir.
Babek’inönderliğindeHürremdinilik

tekrar canlanır. Daha önceleri Deyle
mistan, Gilan, Cürcan ve Azerbaycan
bölgelerinde sönümlenmiş halde olan
bu radikal hareket ivme, kazanarak
sosyal/siyasalbirhareketedönüşür.
808809 yıllarında Azerbaycan’da

ayaklanan Hürremiliğin Cavidaniye
kolunabağlıhareket,816’daBabekile
sıçrama yapar. Özellikle Masabadan,
MihricanQadaqveKürtlerinyoğunol
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duğuelCibalbölgesindekiçiftçilerden
harekete yoğun katılım gerçekleşir.
Azerbaycan’daki kurtarılmış bölgede
özellikle 30 bin metrekarelik Berzend
karargahında, eşitlikçi ve adil bir dü
zenkurarlar.20yılsürenbubağımsız
halkçıyönetimbölgehalkı,yoksullarve
ezilenler tarafından desteklendiği için
üzerinegelenAbbasiordularınıvetüm
komutanlarınıbozgunauğratır.Abbasi
halifeleriMemunveMutesim,dönem
lerindeBabek’in çürümüşdüzenlerini
yıkmasıenbüyükkorkularıolur.
Sünniulemave tarihçiler ileAbba

siyandaşları,BabekveHürremdinilik
hakkındaiftiravekaralamakampanya
larıyürüttüler: “BabekelHürremi’nin
İslamşeriatınaaykırıişleryaptığını;İs
lam’ınharamsaydıklarınıhelalleştirdi
ğini;kadınlarıortakkullanmayımubah
kıldığınıvehattaMazdekiBabek’inHı
ristiyanlarlaişbirliğiiçindeMüslüman
lığıyıkıpAbbasihilafetiniönceBabeki
ye/Hürremiye mezhebine sokacağını,
ardındanbütün İslamaleminiHıristi
yanlaştıracağını”yazıpçizdiler.
Alevileriçinuydurulanvesonyılla

rakadardaözellikleSünniegemenler
tarafından başvurulan “Bunlar mum
söndürme ayinleri yapıyorlar” iftirala
rınınkaynaklarındanbirisidebuara
da ortaya çıkıyor. Abbasi hizmetinde
ki Sünni din adamlarından, Selçuklu
Başveziri Nizamül Mülk’ün Siyaset
name’sine varıncaya kadar Babekiler
hakkında bu tür karalamalara yay
gıncayerverilir:Hürremiler “yıldabir
kez erkekli kadınlı bir yere toplanıyor
veışığısöndürüyorlar.Hererkekeline
geçirdiğikadını tutup, o geceyi onun
lageçiriyor.”.“Onlarındini,isteklerive
arzularından ibarettir. Bu adı bunun
içinvermişlerdirki,onlarharamınne
olduğunu bilmezler. Şarabı, namah
rem kadınla yaşamayı, haz aldıkla

rı ve çıkarlarına uygunher şeyi helal
biliyorlarvebuişteKubaddöneminde
ortayaçıkmışMecusiMazdekilergibi
dirler. Mazdekiler bütün kadınları ve
bunabenzerbaşkaharamşeyleriken
dileriiçinhelalsayıyorlardı.Buneden
ledeKubat’ın oğluEnuşirevanonları
katletti.BuanlamdaonlaraMazdekiye
denildiğigibi,bunlarada‘Hürremdini
ye’denilmiştir.”

Ba be ki ha re ke ti nin he de fi, 
yay gın lı ğı, ni te li ği ve bi le şi mi
Babek’inbir tek amacı vardı:Halkı

sömürenveezenhalifeliğiyıkıp,yerine
daha adil ve eşitlikçi, bir çeşit halkçı
düzen kurmaktı. Bunun tek yolu ol
duğunainanıyor,kitleselbaşkaldırıve
ayaklanmadan başka yoldan gerçek
leşmesini mümkün görmüyordu. Et
kinliğinisürdürdüğübölgelerdeortak
laşmacıbirsistemuygulayanBabekiler
ideallerine ve davalarına sıkı sıkıya
bağlıvekararlıhareketetmekteydiler.
Buuğurda savaşmaktan ve kan dök
mektençekinmezlerdi.
Babekiler/Hürremiler sadece Azer

baycan’da bulunmuyorlardı. İran’ın
başkabölgelerinde,Azerbaycan,Tabe
ristan,Horasan,Bağdat,Fars,Kirman
ve Huzistan’ın dağlık kesimlerinde ve
Nihavend,Hemedan,Rey,İsfahan,Ka
şan, Kum, Semyan, Damğan ve Gaz
vin’euzanandağlıkbölgelereyayılarak
yerleşmişlerdi.Yukarıdakikentveyöre
isimlerinden de anlaşılacağı gibiHür
remdinilikneredeyseAsyaveOrtaAs
ya’nınbüyükbölümünde taraftar bu
lan bir harekettir. Özellikle köylerde
vedağlıkyerlerdeyaşıyorlar,yerelege
menlere karşı sık sık isyan ediyorlar
dı.Yaşadıklarıbölgelerincoğrafiavan
tajlarından ustalıkla yararlanıyorlar,
düşmanordularıüzerlerinegeldiğinde
dağlardoğalkorunakişlevigörüyordu.
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Hürremdiniliktamanlamıylabirezi
lenlerhareketiydi.YalnızcaArapİslam
yayılmacılığınakarşıbirisyanhareke
ti değil, İranSasani yönetiminin ada
letsizliklerinedekarşıdır.Yalnızİslam
dininin Abbasiler şahsında yozlaşmış
haline değil, Sasanilerin resmi dinine
dönüşen Zerdüştiliğe de karşıdır. Bu
yüzden düşmanları çoktu, tabanı da
buna göre genişti: Arap istilacılığına
karşıAzerbaycanveHorasan’ınkurtu
luşhareketiydi;İslamdiniveresmidin
Zerdüştiliğekarşıinançözgürlüğüha
reketi, sömürücütalancı devletler ve
yöneticisınıfarakarşıeşitlikçiortakçı
yoksulköylühareketiydi.
Hareketin içinde Pers, Türk, Kürt,

Bizans Rumları, ErmenilerPauliken
ler,Araplar,Aramilervb.değişikinanç
ve kavimlerden halk toplulukları bu
lunmaktaydı.BuözelliğiileHürremdi
nilikköylüayaklanmalarının ötesinde
AbbasiHalifelikdevletine,Ortodoksİs
lamideolojisineveonunlaişbirliğiiçin
dehareketedentopraksahipleri,yerel
yöneticilerveruhbansınıfınakarşıra
dikalköktencibirhalkhareketiniteli
ğindeydi.
Babek’in komutanlarından aynı za

manda sağ kolu kabul edilen Tarkan
birTürktür.Halifeordusundanayrılıp
kendisine bağlı 20 bin askeriyle Ba
bek’ekatılanbirdiğerkomutanNoktay
daTürktür.YardımcılarındanMarand
şefiİsmaKürtveyineönemlikomutan
larından Muaviya Araptır. Taberistan
prensi Mazyar, kendisine ve davası
na bağlı bir taraftardır. Yine taraftar
larından, Ermeni prenslerinden Sehl
İbnSunbat (SunbatoğluSehl)dasa
yılabilir.AyrıcaAbbasilerleBizanslılar
arasındakisavaştaBabek,Bizans İm
paratoruTeophilos’la yaptığı karşılıklı
yardımanlaşmasınauyarak2binHür
remi savaşçısının başında gönderdiği

Nasr Theophobos da Babek’in Bizans
asıllıkomutanlarındandır.

Hür re mi Ayak lan ma la rı
Hürremdinilik adıyla ilk isyan778

779’daMuhammira(Kızıllar,KızılBay
raklılar)olarakCürcan’dabaşladı.Yeni
Mazdekçilik biçimini alan Hürremi
ye yandaşları aynı yıllarda EbuMüs
limHorasani’nin torunuEbulGaza’yı
başkanseçerek,Reyşehriüzerineyü
rüdülerveisyanhareketifarklıisimler
altında tarihsel süreklilik arz ediyor.
Ezilenler,yoksulköylüler, istilaveta
lanmağduruhalklar başkaldırı esna
sındabir tarihselönderveonuntem
sil ettiği hareketle aralarında dolaysız
bağ kuruyor, kendilerini o hareketin
devamcısı, geleneğin mirasçısı olarak
görüyorlar. Mazdekçilik bu anlamda
kendisindensonrakihemen tümkök
tencihareketlerinideolojikkaynağıol
muştur. YeniMazdekçiHürremdinilik
bu adla ortaya çıkıncaya kadar, Ebu
MüslimHareketiveHidaşiyeHareketi
(Bu,Hürremdiniliği dile getirenHidaş
lakaplıAmmarbinYezid’inAbbasilerce
öldürülmesinden sonra taraftarlarının
hareketi sürdürürken kullandıkları
isimdir.)ileözdeşleştirilmiştir.
807808 yılında Azerbaycan Hür

remileri isyanetmiş,816yılınakadar
hareketeŞehrekoğluCavidanönderlik
etmiştir.Hürremilerinengüçlendikleri
vetoplumsalbirdüzenkurmadüzeyi
neulaştıklarıengörkemliyıllarıBabek
önderliğindegeçendönemdir.Babekel
Hürremi başkanlığında 20 yıl hüküm
sürmüşlerdir.
Babek’in yaşadığı yer Savalan Da

ğınınKuzeybölgesindedir.Bölge,coğ
rafi özellikleri ve sert iklimi ileBabek
veyandaşlarınadoğalkorunaklıkyap
mıştır.Azerbaycan’ınMuğanOvası’nın
güneyindekiBezzeyn(yadaBezz)dağ
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lığınayerleşenBabek,üzerinegelenor
dularıbubölgedebozgunauğratmıştır.
Babek’in kontrol altında tuttuğu

bölgeGüney’denErdebil ileMerend’e,
Doğu’danHazarDenizi’ne, Şamahı ve
Şirvan’a, Kuzeyden Muğan Ovası ile
Muğan’aveArasÇayısahiline,Batı’dan
iseCulfa,NahcıvanveMerendbölgele
rineulaşıyordu.Birbaşkaifadeylebu
günkü İran’ın kuzeyi, Azerbaycan’ın
güneyi, Ermenistan’ın bir bölümü ve
HazarDenizi’ninbatısıileçerçevelenen
veiçindeErdebil,MuğanveArasovası,
Ordubad, Culfa, Nahcıvan ve Merend
yerleşimyerleri,kentveyörelerininbu
lunduğugenişbölgeyikapsıyordu.Ba
bekbu topraklardakurduğueşitlikçi
ortakçıdüzenile20yılıaşkınhüküm
sürmüştür.

Ba bek ön der li ğin de 
Hür re mi-Ab ba si sa vaş la rı
Bağdat merkezli Abbasi İslam dev

letininHürremilerlesavaşıArapİslam
yayılmacılığıilebağlantılı;İran,Hindis
tan,Horasan, Taberistan,Azerbaycan
topraklarını fethetme, zenginliklerini
talan ederken halkları İslamlaştırma,
direnmeyekalkanlarıkılıçtangeçirme,
esir aldıklarını köle pazarlarında sat
ma vb. tipik ortaçağ feodal yayılmacı
talan, fetih ve istila savaşının devamı
niteliğindeydi. Arapİslam yayılmacı
lığına direnen muhalif akımlar içinde
engüçlüdirengen,yaygınveuzunsüre
ayaktakalmayıbaşaranHürremilerol
muştur.Dolayısıyla Abbasileri en çok
uğraştıran,ürküten,kayıplarverdirten
direnişdeHürremilerinözellikleBabek
önderliğindesavaştıklarıdönemdir.
Babek’in hüküm sürdüğü 816837

yılları arasındaAbbasiler ikihalife ile
yönetildiler.HalifeMemun,833yılına
kadarBabek’ielegeçirmekiçinuğraş
tı. Onun yerine geçen halifeMutesim

zamanındaiseBabek’lesavaştadevlet
hazinesiadetatamtakıroldu.
Babek’inHürremilerin başına geçip

Cavidan İbnSehlyolundaeşitlikçior
takçı bir düzen için tebliğlerine baş
lamasıyla birlikte 816 yılındaMemun
onunla savaşmaya başladı. Babek’in
ordusu bu ilk savaşta geri çekilirken
halifeninordusuHürremilerinErdebil
ve Zencan arasında inşa ettikleri ka
leleri yerle bir etti,Hürremdiniliği be
nimsemişolanlarıdakılıçtangeçirdi.
Memunerkenzafereldeetmişolma

nın memnuniyetiyle Bağdat’a döndü.
Geride Ermeniye ve Azerbaycan valisi
YahhaİbnMaaz’ıBabek’lesavaşmaya
memuretti.BabekbusavaştaİbnMa
az’ıyendi.(Hicri204Miladi819820).
MemunbuseferErmeniyeveAzerbay
canı İsa İbnMuhammed’e verip Ba
bek’lesavaşmayagönderdi.(H.205M.
820821)
Biryılsonraikincidefasavaşagirdi

İsaİbnMuhammed.Birsonuçalama
dı.208(823824)yılındaAliİbnSada
ka,ErmeniyeveAzerbaycanyönetimi
ne atandı veBabek’le savaşma görevi
onaverildi.209 (824825)yılındaAh
met İbnCüneyt aldı onun yerini. Ba
bek İbnCüneyt’i yendi ve esir aldı.
Azerbaycan’aİbrahimİbnLeysİbnFa
zılatandı.
Memun, Babek karşısında yenilen

vali ve komutanların yerine yenilerini
atadığında onları ancak özel ödüller
le savaşa gönderebiliyordu. 211 (826
827) yılında Muhammed İbnTusi’ye
Babek’le savaşmasına karşılık,Musul
yönetiminideverdi.

Ha re ke tin bü yü me si ve 
ayak lan ma nın ya yıl ma sı
Babek el Hürremi tebliğ faaliyeti

ne başlarken bir yandan ayaklanma
hazırlıklarını da yürütüyordu. Kendi
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sine bağlı, eğitimli, inançlı ve karar
lısavaşçılardangüçlüordukurarken,
hakimiyet alanında sağlam kaleler de
inşa ediyor, savunmasını pekiştiriyor
du.Dağlıkbölgelerdeyaşıyorolmaları
nedeniyle Memun ordularının Babek
ordularına ulaşması, saklandığı dağ
lardaonubulmasıvesavaşazorlama
sıoldukçagüçtü.Babekdoğalcoğrafi
yapıdan akıllıca yararlanıyordu. Dar
vesarpgeçitlerdepusukuruyor,hali
feordusunundağlıkmıntıkadaküçük
birliklerhalindeilerlemekzorundakal
ması nedeniyle bir anda saklandıkla
rı mevzilerden bu birliklere saldırıyor
ordunun ana gövdesiyle irtibatını ke
siyorvekolaylıklayokediyordu.Hali
feordularıiçindağlar,geçitler,orman,
uçurum,herağaç,herkayadibiölüm
anlamına geliyordu. Bu gerilla savaşı
yöntemlerine zorlu iklim koşulları da
eklenince Arapİslam ordularının sa
vaşgücüveiradesidahaBabekordusu
ilekarşılaşmadankırılıyordu.
Coğrafya ve iklim koşullarının Ba

bek’inbaşarılarındaoynadığırolünaltı
çizilmelidir.AncakyinedeArapİslam
ordularınınbaşarısızlığını veBabek’in
başarısını savaşın niteliğinde aramak
gerekir. Köktenciradikal hareketin
haklı ve meşru bir zeminde hareket
ediyorolması,halkaveyoksullarava
atettiğieşitlikçidüzen idealiniküçük
topluluklar biçiminde de olsa hayata
geçirmiş olmaları, geniş ve yaygın bir
coğrafyada toplumsaldestekbulması,
AzerbaycanhalkınınArapistilacılarına
karşıbirleşikbirmücadeleyürütmesi,
Araplara karşı bağımsızlıkçı bir savaş
biçiminialması…BabekveHürremile
rinbaşarılarınınasılkaynaklarıdır.
MuhammedTusi,212(827828)yı

lındaBabek’inüzerineyürüdü.Biryıl
dan fazla savaştı, bir sonuç elde ede
medi, kendisi de savaş meydanında

canındanoldu.Halifeordularıileyap
tığısavaşlardanzaferleçıkanBabekve
Hürremilergüçlerinibüyütüyorlar,etki
alanlarınıgenişletiyorlardı.Babekana
karargahı Bezz kalesinden savaşları
yönetiyordu.KomutanlarıHürremdini
liğebağlıveyeteneklisavaşçılarolma
sınakarşınBabekçoğuzamanordusu
nunbaşındasavaşlarabizzatkatılıyor
veyönetiyordu.Yoksulhalk,köylüler,
farklı din ve kavimlerden ezilenler de
Hürremilere katılıyor, halife orduları
nakarşısavaşıyorlardı.Babek’insavaş
gücününyeryer300binsavaşçıyaçık
tığıkabuledilir.
Babek’le savaşmaya gönderilen ko

mutanlar savaş giderlerini kendileri
karşılamak zorunda kalıyorlardı. Ken
dilerine bağlı bölgelerin tüm vergi ve
haraçlarıkomutanlarabırakılıyor,ayrı
ca yerel yöneticiler ve beylikler deha
raçvermeyezorlanıyor,hersavaştave
heryenivaliatandığındahalkdahafaz
lasoyuluyor,budaArapİslamkarşıt
lığını ve öfkeyi derinleştiriyordu. Halk
kendiyöneticilerinekarşıdahoşnutsuz
vetepkiliydi,çünkühalifeninvalilerine
ödediklerivergiveharaçları,sonuçola
rakyinehalktantopluyorlardı.
MuhammedTusivebirçokkomuta

nın da öldüğü savaş sonrasıMemun,
Ali İbnİdişam’ı Babek’le savaşmaya
tayineti.AynızamandaAliIbnHişam
Cibal, Umm, İsfahan ve Azerbaycan
Valisioldu.Ancak217(832833)yılın
da Memun, Ali İbnHişam’ı öldürttü.
Hişamhalkınmalınamülküneelkoyu
yor,soyuyor, insanlarıöldürüyorama
Babek’le savaşmayı göze alamıyordu.
Babek’ekatılmayaniyetlendiğinidüşü
nerek üzerine ordu gönderdi, Ali İbn
Hişam’ınkellesinikesip,Irak,Horasan,
MısırveŞamülkelerindeteşhiretti.
218 (833834)’te Hürremiler başka

bir koldan, İsfahan, Fars ve Azerbay
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can’daayaklanmabaşlattılar,halifenin
yerelkuvvetlerinidağıtarakhızlailerle
diler. Önderleri AliMazdek’ti. İsfahan
veFars’tahakimiyetisağlayıncaBabek
ilebirleşmeküzereAzerbaycan’ayönel
di.Babekdebuayaklanmadanhaber
dardı,tümbölgeyikasıpkavurandev
rim rüzgarı Hürremilerin her taraftan
Babek’inetrafındatoplanmasınısağla
dı.Memun’un valilerinden İshak İbn
İbrahimİbnMusebkomutasındahali
fe ordusuylaHürremiler arasında çok
şiddetli çarpışmalar yaşandı. İki taraf
daağırkayıplarverdi,yenişemedilerve
ikiordudakayıplarınıgidermektopar
lanmaküzere geri çekildi.AliMazdek
onbinkişilikkuvvetiyleİsfahan’adön
dü, İsfahan emiri kaçtı, kentin kadısı
veilerigelenleriilesavaştı,çoğunuöl
dürdü,esiraldı.
Bu savaşMemun’un son savaşı ol

du. Hürremilerin isyanını bastırama
dan,Babek’iyenemeden218(833)yı
lındaöldü.YerineMutesimgeçti.
Ayaklanmanın Hemedan kolunda

Hürremiler zor duruma düşünce Ru
meli’ye (Anadolu’ya) geçip Bizans İm
paratoru Teofil’e sığındılar. Kuzey’e,
Rumeli’ne istila saldırıları düzenleyen
Bağdat yönetimi Bizans ile de savaş
halindeydi.BunedenleBizansİmpara
toruTeofilileBabekkarşılıklıyardım
laşmaanlaşmasıyapmışlardı.

Sa va şın bir per de si ka pa nı yor
220(835)’teMutesim,BabekveHür

remilerlesavaşmagöreviniAfşin’ever
di. Kavusoğlu AfşinHıdır, Bağdat sa
rayının enönemli devşirmelerindendi.
Babası Kavus, Arapİslam yayılmacı
lığına karşı çıkmış Orta Asya ülkele
rinden İsrevşene emiriydi. (Bugünkü
Özbekistan sınırları içinde bir bölge)
Memun’un Horasan seferlerinden bi
rinde komutanlarından Ahmet İbn

HalidilesavaştaKavus,ikioğlu(Fazıl
veHıdır) ilebirlikteesirdüştü.Kavus
Bağdatesaretindeöldü.Hıdırsarayda
Arapİslam kültürü ve Abbasi devlet
geleneklerine göre yetiştirildi. Mute
sim, zamanında sarayın en saygın ve
güçlüemirioldu.Afşinsözüisebabası
nınmemleketiİsrevşene’deemirleriçin
kullanılanprenslikyadaşahlıkünva
nıidi.BunedenleHıdırdahaçokAfşin
olarakbilinir.
Afşin’inbusavaştagörevlendirilmesi

bölgedekiArapolmayanhalklarıveba
basıdaArapistilasınakarşısavaşmış
olduğuiçinmuhalifhareketlerietkile
yebilirdi.Ayrıcasarayınenbüyükemi
rinin Babek üzerine gönderilmesi, bu
devrimcihareketinAbbasiyönetimince
nekadarhayatiönemdegörüldüğünün
işaretidir.
Önceki valiler ve komutanlardan

farklıolarakMutesim,Afşin’intümsa
vaşgiderlerinikarşılamaktaydı.Üçyıl
Babek’le savaşan Afşin kaybettiği as
kerler için ve savaşınfinansmanı için
defalarcasaraydanyardımistedi.Mu
tesimodönemdedahiçokbüyükmik
tarlarda para ve altınla Arap savaşçı
lardankuruluordularlaAfşin’isürekli
takviyeetti.Enkıdemlikomutanlarını
daAfşin’inemrineverdi.BüyükBoğa,
Muhammed İbnHamid, Ahmet İbn
HalilİbnHişam,HasanİbnSehlveFa
zıl(Afşin’inkardeşi),CaferHayatken
dilerinebağlıordularlabirlikteAfşin’in
başkomutanlığıaltındabirkaçbölgede
birdenHürremilerlesavaşıyorlardı.
Afşin, Babek’in ülkesini savaşarak

elegeçiriyor,Hürremilerigeriletiyordu.
Büyükçarpışmalaroluyor,Afşin’inor
dusu yeniliyor, diğer ordularla takvi
ye edilerek tekrar saldırıya geçiyordu.
Geçtikleriyerlerdetaşüstündetaşbı
rakmıyor,kentlerikasabalarıyağmalı
yoryakıyor,Hürremileriveonlarades
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tekolanköylülerikılıçtangeçiriyordu.
KışbastırdığındaAfşin ordusunugeri
çekmiyor,hemenbulunduğuyerdeka
rargahkuruyordu.Hürremilergiderek
sıkışıyordu.
Babek’in önemli komutanlarından

AzizveTarhan,Afşin’inkuvvetleritara
fındanpusuyadüşürülüpöldürüldüler.
DağyollarındavegeçitlerindeBabek’in
ordusudefalarcaAfşin’inkomutanları
nıyendi,dağıttı.Karargahlarınıbastı,
erzaklarına, silah ve cephanelerine el
koydu. Geriden dolaşıp takviye kuv
vetlerininönünükesti, erzakyollarını
tutupbaskınlarverdi,Afşin’inanaka
rargahınıbastı,ordupaniğekapılıpda
ğıldı,Afşincanınızorkurtardı.Dağlar,
geçitlerBabek’inpusularıiledoluydu.
Çağının ilkveenustagerillasavaşla
rı,silahlıhalkınuzunsürelisavaşlarda
düzenliordubiçimindesavaşmasıgibi
çokönemliilkleryaşanıyordu.
Savaş aralıksız üç yıl sürdü. Sava

şın uzaması Hürremileri bıktırmaya
başladı.Yorgunlukvebezginlikyayılı
yordu.Afşinkuşatmayıiyicedaraltmış,
savaşBezzkentiönlerindeveriliyordu
artık. Bezz kalesi kuşatılmış, Babek
ana karargahında kendisine en sadık
taraftarlarıyla kalmıştı. Arada bir ka
leden çıkıyor Afşin’e baskın yapıyor,
kuşatmayı o noktadan yarıyordu, ge
ri çekildiğinde Afşin takviye ediyor ve
kuşatmayıpekiştiriyordu.Babek,Bezz
kentihalkınadokunmaması,kenthal
kınınsavaşbölgesidışınaçıkmasıiçin
Afşin’eanlaşmateklifetti.Afşinkabul
etmedi.Mutesim’denbirafbelgesi te
minedipteslimolursaşayetaffedilece
ğinibildirenAfşin’eBabek’inde yanı
tı,“Benimaffaihtiyacımyoktur”oldu.
Bir yarma harekatı ile kaleden çıktı,
kuşatmayıyarıpkurtuldu.Afşinkente
girdi,Müslümanlığıkabulediphalifeye
biat edenleri esir aldı, Hürremdinilik

tenvazgeçmeyenlerinhepsiniöldürdü.
Kentiyağmaladıyaktı.Babek’inköşk
lerini yıktırdı. Savaşın buperdesi ka
panmıştı.

Ezi len le rin di re niş ta ri hi ne 
dü şü len ka yıt: Ba bek
Babekdağılanordusunuveadamla

rınıtoplamayaçalıştı,birbirlerineulaş
mayı başaramadılar. Dağınık kalan
birliklervesavaşçılarönderleriBabek
olmaksızın Afşin’le savaşı sürdürdü
ler, teslimolmaçağrılarınıreddettiler,
Afşinelegeçirdikleriniöldürdü.Babek
Ermeniyebölgesinedoğruilerledi.Hür
remilerindostuolarakbilinen,Babek’e
bağlılığını bildirmiş Ermeniye emirle
rinden Sehl İbnSunbat’ın yanına sı
ğındı.Sunbatihanetetti,yanındakiler
lebirlikteBabek’iAfşin’eteslimetti.
Babek el Hürremi pişmanlık getir

mesi karşılığında yapılan tekliferi ge
ri çevirdi. O bir köylü hareketi, halk
hareketi,devrimhareketiönderiydive
yaşamının son anlarına kadar buna
uygundavrandı.Mutesimgörmek,ta
nımak istiyorduBabek’i.Aynı zaman
da ona çektirecekleri ızdıraplara da
yanmasınırınıdatestetmekistiyordu.
Rivayetolunurki;yanınagetirildiğinde
Mutesimonaşöyleder:“EyBabeksen
öyle bir şey yaptınki; hiç kimseböy
lebiryapamamıştır.Buyüzdenşimdi
dehiçkimsenintahammüledemeyece
ği kadar tahammül etmelisin.” Babek
de“Yakındabenimtahammülümügö
rürsün” der. Mutesim, önce ellerinin,
sonraayaklarınınkesilmesiniemreder.
Sağelikesilirönce,Babekkanınıyü
zünesürer.Mutesimniyeböyleyaptı
ğınısorar.Babek“Kanımaktıkçahalk
yüzümünsararmasındanbenimölüm
denkorktuğumusanır.”diyeyanıtlar.
Elleri ve ayakları kesilen Babek, ba
şıdakesilerekkatledilir.Aynıişkence
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kardeşiAbdullah’adauygulanır, ikisi
deneafdilemişnedeinleyipsızlamış
lardır.
Babek’in başını kesip Horasan’ın

bütünkentvekasabalarındadolaştır
dılar. Hilafeti devirip devrim yapma
sına az kalmış, halkın yüreğinde kök
salmış,onlarınumuduolmuş,üzerle
rindebüyüketkisiolanbirayaklanma
önderiydiBabekvebuyollabölgehal
kınagözdağıveriliyordu.
Babek’incesedi iseSamara’dayük

sekçebiryerdeyıllarcaasılıkaldı.Bu
günhalenduruyoroyervehalkarasın
da“KeniseyiBabek”olarakbiliniyor.
Babek’inöldürülmesindensonrada

Hürremihareketidevametti.İriliufak
lıisyanlarlaegemenlerekarşıayaklan
dılar, temel felsefelerinden vazgeçme
diler. Babek ve Hürremilerden geriye
yazılıeserbelgekalmadı.Buköktenci
hareketintarihiniyazanlarsonuçtaga
lip gelen egemenlerdi; günümüze ka
darulaşmayıbaşaranbilgivebelgeler
dönemindevletadamları, resmivaka
nüvisler ve devlet yanlısı ulemaların
yalan, çarpıtma ve karalamaya dayalı
yazılarıdır.İzlerisürülebildiğikadarıy
laHürremdinilik1200’lüyıllarakadar
köktenciradikal geleneğini sürdür
müştür.
Babek’in eşitlikçiortakçı ülküsü

farklıbölgelerde,farklıisimlerbiçimin
deezilenyoksulhalklaraesinkaynağı
oldu.Babekadıyenidoğançocukların
adı ileyaşadı.Bezzkalesibugünhala
bölgehalkı içinönemliziyaretyeridir.
Azerilerinuluslaşmasürecindetarihsel
köken ve aidiyet bağları bakımından
Babeközelbirönemtaşır.
Babek’tengeriye yazılı bir eserkal

madı,amayazarlarveşairlerBabek’in
ardından yazdıkları edebi ürünlerle
onuve idealleriniyenikuşaklarlabu
luşturdu,tanıştırdı.

İlkel komünal toplumdan geleceğin
komünisttoplumunauzuntarihiserü
vendeBabek’ineşitlikçiortakçıtoplum
ülküsü önemli komünistik uğraklar
danbirisiolarakanılmayıhakeder.n

(*) Söz lük ve Açık la ma lar
Zerdüştilik:TahminenM.Ö.637560

yıllarıarasındayaşamışZerdüşt tara
fındanyayılandinolarakkabuledilir.
42yaşındayken“peygamberlikvahyini
alan” Zerdüşt, 77 yaşında öldürülür.
(Sobalandağındainzivayaçekilmesive
42yaşındavahiyyoluylapeygamberli
ğinin iletilmesi daha sonraki peygam
berlereesinkaynağıolmuşolmalı!)
Zerdüştilik tek tanrılıdır ve kutsal

kitabı olan bir dindir. Tanrı; Ahura
Mazda, kutsal kitap; Avestadır. Antik
İran’da, Horasan, Azerbaycan, Mezo
patamya’dayaygınlıkkazanmıştır.Ate
şin kutsallığına inandıkları için taraf
tarlarına ateşe tapanlarateşperestler
denilir.
Muhalifbirdinvetoplumsalbirha

reketözellikleridetaşıyanZerdüştilik,
Sasanilerdöneminderesmidinhaline
getirilincehalkıngözündendüşer.
Mazdekçilik (496 Mazdek Ayaklan

ması):Her türlübireysel servet,mülk
vesahiplenmeyekarşıolantambiror
taklaşmacılık hareketi. İran’ın (o dö
nemde Sasani devleti) 484 yenilgisini
izleyenyıllardakitoplumsalhuzursuz
luklabirlikteortayaçıkanveMazdek’in
önderliğinde büyüyen hareket İran
(Sasani) İmparatoru Kubda/ Kavad/
Kavaz’ın 469’da tahttan indirilmesiy
ledoruğunavarır. İmparatorkaçmayı
başaracak veEftalit (Akhunlar)haka
nınasığınacaktır.Akhunlarhakanının
büyükbirgücüSasanilerinemrinever
mesisonucunda,Mazdekayaklanması
bastırılacak(498499)veMazdekidam
edilecektir.
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Manicilik:MardindoğumluManita
rafındanyayılandiniinançveöğretidir.
ÖğretisinikendiadıylayayanMani,Sa
sani hükümdarı Şahpur’un koruması
altındabaşkentKtesiphon(Medain)’de
yaşamıştır. Manicilik; Zerdüştilik ile
Hıristiyanlık sentezine dayanan, Bu
dizm’dendekimiöğeleralmış,barışve
hoşgörüye dayanan, İslam’daki tasav
vufiveBatınihareketleriveAleviinan
cınıetkilemişbirinançtır.
Budizm: Puta tapan bir inançtır.

Sasani satraplarından (Büyük Prens)
Bermekileredayanır.Belhkentininen
soylu sülalesidir.KentNubaharadın
daeneskiBudisttapınağıileünlüdür.
Nubahar Tapınağının Kureyş devrin
deki puta tapanların kutsadığı Mek
ke’dekiKabeninçizimiörnekalınarak,
Kabe ile rekabet için yapılmış olduğu
önesürülür.Tapınağıntümgörevlileri
Bermekilertarafındanatanır,Başrahip
deBarmakolarakadlandırılırdı.Kabe
ile rekabethemBermekilerehemNu
baharTapınağınayaramadı.Horasan,
HalifeOsmantarafındanfethedildiğin
deNubaharyıkıldı,Bermekilerinimti
yazlarıellerindenalındı.
Budizm Asya’da yaygın bir inanç

olarakvarlığınıdevamettiriyor.
Şamanizm:İlkizlerineM.ÖIV.ilaI.

yy’lardarastlanır.Henüzyerleşikyaşa
mageçmemişgöçebekabilelerarasın
dayaygınbirdinsel/inançsalolgudur.
Ortakkanaatbirdinolmadığıamadin
sel/mistikritüellertoplamıolduğubi
çimindedir.Yasalarkurallarbütünlü
ğü yoktur, her göçebe kabile kendine
göreritüelleroluşturmuştur.Türklerin

eneskidini,“TürkŞamanizm’i”tezleri
gerçeği ifadeetmez.Şamanizmyalnız
caTürklere özgüdeğil, göçebeotlatıcı
kavimlerin hepsinin kendine göre bir
Şamanizmlerivardır.Doğa ilebarışık,
bağnazolmayanritüelleriyletotemdin
leriarasındasayılabilir.Başkadinlere
karşı düşmanlık beslememesi ve bağ
nazvetutucuolmamasınedeniyletür
lüdinlerin etkisini altındakalmış, gi
derekyokolurkenkimi ritüellerinide
diğerdinlerekatmıştır.
Mazyar(MazyarbinKarin):Babek’in

öldürülmesinden iki yıl sonra Tabe
ristan prensiMazyar bin Karin ayak
landı. Kariniler sülalesi Taberistan’ın
yönetici sülalesiydi. Babek’in izindeki
Mazyar’ınamacıdaeşitlikçibirdüzen/
toplum kurmaktı. Mazyar’ın hareketi
kısazamandabastırıldı.Mazyaröldü
rüldü,cesediSamara’yagetirildiveiki
yıldanberiasılıduranBabek’inkemik
lerininyanınaasıldı.225(839340)
Cizye: İslamülkelerindeMüslüman

olmayanlardan alınan bir çeşit vergi.
Halkarasındakellevergisiolarakanı
lır.
Miskal: 4.5 gr değerinde eski bir

ağırlıkölçüsübirimi.
İkon: Tahta üzerine mumlu ve yu

murtalı boyalarla yapılan dini içerik
liresimler.Kutsalkabuledilenresim,
desenveçizimler.
Kaynakça
HorasanKiminYurdu,FaikBulut
Babek,S.Nefisi
Bilim ve Gelecek dergisi, Haziran

2007,Syf:40
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Kürt sorununun çözümü iddiasın
dansözedildiğiyerdedevrimcibirsi
yasi çizginin teorik bakımdan aydın
lığa kavuşturması gereken öncelikli
şey; bu sorunun somut özelliklerinin
ortaya konmasıdır. Teori bu sorunu
aydınlatmadığı oranda Ulusların ken
di Kaderini Tayin Hakkı (UKKTH) ile
ilgili genel geçer propagandayı yinele
yipdurmak(politikbakımdandeğersiz
olmasa bile), kimseyi fazla ilerletmez.
UKKTH ilkesinin eğer, ulusal sorun
kökenlitemeltaleplerinoluşturulması
nayönvermesiisteniyorsa,builkenin
içeriğinintarihselgelişimvetoplumsal
gerçekliğe uygun biçimde tarif edile
bilmiş olması gerekir. Sorunun böyle
konuluşu iki olgudanhareket etmeyi;
programatik formülasyonlarda ve po
litikpratikle şu iki olguyu yanıtlama
yıgerektirir:BirincisiKuzeyKürdistan
politikveekonomikilhakaltında,diğer
birifadeyleTürkburjuvazisininvedev
letinin sömürgesidir, üstelik de Kürt

halkınınulusalvarlığıinkaredilmekte
dir;ikincisi ise,Kürdistandörtparça
yabölünmüşbiçimdefarklıdevletlerce
boyundurukaltındatutulmaktadır.
Bu gerçekleri atlayan, bir başka

ifadeyle verili ulusal sorunun somut
özelliklerini incelemeye yanaşmayan
Yürüyüş Dergisi’nin konuyla ilgili de
ğerlendirmelerinde bolca rastladığımız
“Bizimgibiçokulusluülkeler” türün
den kategorik genellemelerle bir yere
varılamaz. Çünkü “Kürt sorunu”nun
tarihsel ve somut biçimde aydınlatıl
masıbakımındanişlevsizdirböylesige
nellemeler.
Her şeyden önce “Çok uluslu yeni

sömürge ülkeler” genellemesi Türkiye
resmi siyasi coğrafyasına atfen vur
gulandığı biçimiyle, örtükbir ‘Misakı
Milli’ ufkuyla düşünüldüğüne işaret
etmektedir. Çünkü “Kürt sorunu” de
nildiğinde bunun tarihsel anlamıy
la “Kürdistan” sorunu demek olduğu
açıktırveKürdistan’ınzoryoluyladört

UlusalsorunveYürüyüşDergisi’nin
ekonomizmi
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parçaya bölünmüş olduğunubilmiyor
değildir Yürüyüş. Ne var ki bu temel
gerçekhareketnoktasıolarakalınırsa,
ozamanKürtsorunununçözümufku
‘Misakı Milli’yi aşan bir sömürgesel
statünün tartışılması haline dönüş
müşolacaktır.Haliyle“Çokulusluyeni
sömürgeülkeler”genellemesi,somutu
aydınlatanbirtezolmaişleviniyitirmiş
olacaktır. Evet ama böyle bir politik
statü vardır ve somuttur. Kürdistan,
devletlerarasıbirsömürgedir.Özgün
lüğününpolitikkarakteribudur.
Yürüyüş’ün teorik olarak yüzleş

mekten ‘imtina’ etmeyi sürdürdüğü
ve ‘ilgi’lenmediği bir gerçekliktir bu.
Bu ‘ilgisiz’liği Yürüyüş’ün görüşlerini
yansıttığınıbildiğimiz“HalkAnayasası
Taslağı”nınkonuylailgilibölümlerinde
de açıkça görüyoruz.Orada, sorunun
UKKTH çerçevesinde Türkiye’deki ‘çö
zümü’nün Türk veKürt emekçi sınıf
larının birlikte mücadelesiyle olacağı
söylenmekte, ancak, Kürt ulusunun
fertlerinin kendi kaderlerini parçalan
mışülkelerininbirliğiyönündekullan
mahaklarınındabulunduğuperspek
tifinehiçdeğinilmemektedir.Busonuç,
UKKTH savunusuyla ilgili genel geçer
hangisözlersöylenirsesöylensin,‘Kürt
sorunu’nu yaratan sömürgesel statü
yü,Türkburjuvazisininsiyasiegemen
likalanıylasınırlayanyaklaşımasahip
olunduğunugösterir.
Sonrasındazincirlemebirreaksiyon

biçiminde devam edip gitmektedir bu
kolaycıyaklaşımlar.Türkegemensınıf
larınınKürdistan’ınKuzeyiüzerindeki
egemenlikstatüsününtarifedilmesin
de de sürer gerçeklerden uzaklaşma.
EmperyalizmKürdistan’ı“bölüpparça
lamıştır”veişbirlikçiiktidarlarherbir
parçayı “ilhak” etmişlerdir. Tarifi bu
rada başlatıp burada bitirir Yürüyüş.
Gerisi teorik olarak yasak bölgedir!

Örneğin, bu işbirlikçi iktidarların hiç
birisi Yürüyüş’ün ‘ilhak’ dediği ‘siyasi
ilhak’ın ötesine geçip, ekonomik ilha
kıdagerçekleştirmişlermidiracababu
parçalarüzerinde?Örneğin Türk ege
mensınıfarısömürgeleştirmişlermidir
ilhakettikleriKürdistantopraklarını?
Yürüyüş, sorunu tarihi ve somut

karakteriyle incelemeye yanaşmaz.O,
“Emperyalizm döneminde emperyalist
sömürgeciliğin dışında bir sömürge
cilik aramak yanlıştır” diyerek, daha
baştanolgulardansonuçlaragidenbi
limselyoluyadsırveolgularıkendite
orisine uydurma keyfiliğine saplanır.
Oyüzdendehemteorisidikiştutmaz,
hem de daha önemlisi, ulusal sorun
dakipolitikpratikveprogramatikyak
laşımları,iddiaettiğigibiMarksistLe
ninist UKKTH ilkesine cevap olmaz.
Eklektisizmzemindenkurtulamaz,de
ğişikdurumlardayalpalamanınönünü
alamaz.
Yürüyüş’e, bir çağda “tipik” olanın

yanı sıra “istisnalar” da olabileceğini
veolduğunu,örneğin“bağımsız,ulusal
bir devlet” olan ve 1916’da hala elin
desömürgelerbulunanPortekiz’inay
nızamanda,öncekiikiyüzyıldanberi
İngiltere’nin “Mali ve diplomatik ba
ğımlılığı”altındaolduğu,keza,Lenin’in
Portekizörneğindenyolaçıkarak,“Ka
pitalist emperyalizm döneminde genel
sistem”in bir parçası olmak gerçekli
ğinekarşın,“Tektekbüyükveküçük
devletlerarasındabutürilişkilereher
zamanrastlandığı”nıvurguladığıhatır
latılırsa,Yürüyüş’ün;yenisömürgenin
sömürgesi olsa da bu “biçimseldir”in
ötesindebircevabıyoktur!Sorunuso
mut“biçimde”tartışmayayanaşmaz!O
yüzdende,Kürthalkınınmevcutdev
let sınırları içerisinde zorla tutulma
sının 191418 emperyalist dünya sa
vaşının ana emperyalist aktörlerinin
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değil,TürkveKürthalklarınınbirleşik
antisömürgecimücadelesininzaferin
densonra,buzaferinüzerinetekbaşı
naoturanTürkburjuvazisivedevleti
ninişiolduğu(dahasonrakionyıllarda
ekonomikilhakındantamamlanmasıy
lasömürgestatüsünevaran)buduru
mun,işgalcilerekarşısavaşdöneminde
ulusal haklarıyla ilgili kendisine veri
len sözlerin tutulmasını isteyen Kürt
halkının fieyh Sait’le başlayan ulusal
isyanlarınınbastırılması yoluyla daha
geçtiğimizyüzyılın20’liyıllarındasağ
landığı,kezaKürtulusalinkarınınaynı
dönemde,aynıegemenezilenulusko
şullarında meydana geldiğini atlama
ya, yok saymaya dayanır Yürüyüş’ün
teorisi…
BununsonucudurkiYürüyüş,Ku

zeyKürdistan’ın1920’lerdengünümü
zehangidevletinaskervepolisbirlikle
rinceişgalaltındatutulduğu,vergilerin
kiminadınatoplandığı,mahkemelerin,
hapishanelerin kime ait olduğu, vali
lerin,kaymakamlarınkiminmührünü
taşıdıkları,yeraltıveyerüstüzengin
liklerin hangi ulusun devleti ve ege
men sınıfarınca yağmalandığı, inkar
veasimilasyonpolitikasının,toplumsal
ve iktisadi yaşamın tüm alanlarında
görülen korkunç ulusal eşitsizliklerin
hangi devletin politikalarının sonucu
oluşturulduğu ve sürdürüldüğü ger
çekleriyle ilgilenmiyor! Dolayısıyla da
konuyla ilgili teorik görüşleri, progra
matik formülasyonları ve en önemlisi
deulusalhareketin “dünkü”devrimci
veyagünümüzdekidemokratiktaleple
riveeylemikarşısındakisiyasalduru
şuda,herikiulusunhalkın“Aynısos
yoekonomikyapı”ve “Aynı toplumsal
formasyon” içinde olduğugerçekdışı
lığıylasakatlanıyor.DönemdönemYü
rüyüş’ün devrimci duruşunda sosyal
şovenist aşınmalar, tahribatlar yara

tanvederinleştiğiölçüdeulusalsorun
daekonomizmemahkumolmasınayol
açankaynakbudur.
Yürüyüş Dergisi, soruna emperya

lizmle ilgili genellemelerden baktığı
sürece de, ekonomizme mahkum ol
maktankurtulmayıbaşaramayacaktır.
ÇünküKuzeyKürdistan’ınemperyaliz
mebağımlılığının,sistemeeklemlenme
sininnasıl gerçekleştiğininanlaşılma
sının tek olanaklı yolu, “ara halkayı”,
Türkegemensınıfarınınbubağımlılık
takiişleviniortayaçıkarmaktır,bunun
adını koymaktır. Yürüyüş kendince
biradkoymuyordadeğil,bolbolTürk
egemen sınıfarını emperyalizm “işbir
likçiliği”yle adlandırıp duruyor.Doğru
bu, ama K. Kürdistan’ın emperyalist
sistemenasıleklemlendiğinedeğil,kim
tarafından yapıldığına işaret eder en
fazlasından. Yukarıda vurguladığımız
gibi,Yürüyüş’ün teorikşablonölçüle
rinindışındakalıyorişinbuyanı.Öy
leoluncadasorunuyoksayıyor.Oysa
bu “ara halka” capcanlı ortadadır: K.
Kürdistan’ın emperyalizme bağımlılı
ğı,sistemeeklemlenmesi,yenisömür
geTürkiyeüzerindenolmaktadır.Yeni
sömürge Türkiye’ninK. Kürdistan’da
ki sömürgeci boyunduruğuüzerinden
gerçekleşmektedirbueklemlenme.
İlişkiteorikolarakböyletarifedilin

ceYürüyüş’ün, “Kürt sorunu”nunçö
zümü çerçevesinde geliştirdiği politik
stratejininaçmazlarınınkökenidebe
lirginleşmiş oluyor. Bunların başında
işbirlikçi Türk egemen burjuvazisinin
K.Kürdistan’ınsömürgeleştirilmesinde
somutlaşan, özgün, iktisadi ve politik
çıkarlarının katı gerçeğini küçümse
mekgelmektedir.Öyleki,bu“önemsiz
leştirici”sübjektivizmYürüyüş’ü,“Oli
garşininKürtsorunundahiçbiriradesi
yoktur”derinyanılgısınakadargötür
müştür.HalböyleoluncaYürüyüş’ün
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KürtyurtseverhareketinivePKK’yisü
rekli olarak “Emperyalizme karşımü
cadeleetmemekle”suçlamayagötüren
bakışaçısıdayerli yerineoturmakta
dır. PKK’yi kastederek “Bu hareketin
‘bağımsızlık’hedefiesasolarakemper
yalizmekarşıbirhedef içindeğil, ‘Sö
mürgeci Türkiye Cumhuriyeti’nden
kurtulmak anlamındaydı” derken de
aynıpolitikkörlüklehareketetmektey
di,Yürüyüş.
Ulusal mücadele sömürgeciye kar

şı yürür, net olan budur. Fakat ay
nı zamanda Yürüyüş’ün unuttuğu da
budur. Ulusal mücadele yürütenleri
“Emperyalizme karşı mücadeleye” ça
ğırmak, eğer politik olarak emperya
lizme karşı olmak, onun çıkarlarının
savunucusu, destekçisi olmamak dı
şında,birdeemperyalizmefiilen‘savaş
açmak’gerekliliğinikapsıyorsa,buso
runukavramaktanuzakbirsözdür.Ge
nelvesoyutolarak“emperyalizm”yok
tur.Somutbirsömürgecigüçveonun
emperyalist sistemdeki yeri vardır.
Ulusalmücadeleonakarşıyürütülür.
Osömürgecigüçyadagüçler,doğru
danemperyalistbirdevletinyadablo
ğunişgalciordusudaolabilir,işbirlikçi
iktidarlarınkendikuvvetleride.Birin
ci durumda emperyalizmle mücadele
dolaysızbirbiçimalır,ikincidurumda
isedolaylıbirbiçimi ifadeeder.Bizim
somutumuzda Kürt ulusal mücade
lesinin antiemperyalist karakterinin,
yenisömürgeciyapıüzerindensürdü
rülensömürgecibağımlılığınhedefen
mesiyledolaylıhalegelmişolduğuaçık
değilmidir:K.Kürdistan’ıemperyalist
sistemebağımlıkılan,eklemleyen“ara
halka”dediğimizTürksömürgeciliğinin
tasfiyeedilmesi,buanlamdafaşistik
tidarınyıkılmasıantiemperyalistmü
cadelebakımından“anahalka”haline
gelmiş olmuyor mu? Üstelik PKK’nin

zamaniçindeulusal“bağımsızlık”stra
tejisinibuaçıkhedeftenuzaklaştırmış
olmasıyadahadidiyelimkiteorikbir
olasılıkolarakbirzamansonradasi
lahlımücadeledentümdenvazgeçmeye
karar vermesi bile, tartıştığımız konu
bakımından esas bir önem teşkil et
mez. Buradan sadece PKK’nin politik
çizgisininikiayrıdönemdekiniteliğiyle
ilgilibirsonuççıkar.Ulusalbağımsız
lıkuğrunayürütülmesigerekenmüca
delenin antiemperyalist karakterine
ilişkin söylediğimiz nesnel ölçütlerin
geçersizliğiçıkmaz.
Yürüyüş zaten bu nesnel ölçütle

ri kavrayamamaktadır ama PKK’nin
hali hazırda yürütmüş olduğu politik
stratejinin antiemperyalist mücadele
düzlemindeki nesnel rolünü de doğru
değerlendirememektedir. PKK’nin em
peryalizmin nitelikleriyle ilgili görüş
lerinin tutarsızlığı, ulusal pragmatik
yaklaşımlarınınverdiği zararlareleşti
rilmelidir,eleştiriliyordazaten.Ancak
yürüttüğümücadeleninnesnel olarak
emperyalizmin çıkarlarına hizmet et
mediğigibi,onunlaçatıştığıreddedile
bilirmi?
Yürüyüş’ün PKK’nin mücadelesini

antiemperyalist karakterli görmediği
bir gerçek. Ancak O, bu perspektifini
esas itibariylePKK’ninulusaldevrim
cipolitikçizgisindemeydanagelenre
formistkırılmanınsonuçlarınınpratik
analizine dayandırmıyor. Bu türden
sonuçları,zatenPKKgibi“Küçükbur
juva milliyetçi” hareketlerin “Ulusal
sorunların çözümüne öncülük ede
meyeceği” temelgörüşünündoğrulan
masınınörnekleriolarakgörüyor.PKK
devrimcibirçizgide“BağımsızKürdis
tan”talebiylemücadeleettiğidurumda
da,şimdiulusaldemokratikreformcu
bir çizgide inkar ve imhanın sonbul
masına daraltılmış mücadelesiyle de,
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antiemperyalist bir rol oynayamazdı,
demeye getiriyor. “Ulusal bağımsızlık
mücadelesineöncülükedebilmek,em
peryalizmecephedentutumalabilmeyi
gerektirirki,PKK’ninpolitikpozisyonu
hiçbir zaman böyle olmamıştır” diyor
Yürüyüş,pekçokdeğerlendirmesinde.
Dahadailerigiderek,PKK’ninmilliyet
çiliğinin “Kürt sorunu”nun çözümüne
engel teşkil ettiğini, hatta politik çiz
gisinin “Tüm halkların bağımsızlığını
tehlikeyeatanbirmuhtevaya”sahipol
duğunu‘tespit’ettiğinederastlıyoruz.
MarksizmLeninizmadınaettiğibü

tünbusözlerindönüpkendisinivura
bileceği tehlikesikarşısında, yineML
adınateorikbirzırhıdahazırtutmak
tadırYürüyüş:“Günümüzdeulusalso
runlarınçözümüsadeceproletaryanın
gündemindedir.” Yürüyüş’e üzülerek
hatırlatmakisterizkiozırhMLteori
den imal edilmemiştir, dayanıksızdır.
“Ulusal kurtuluşun sınıfsal kurtuluşa
bağlıolduğu”biçimindekiteoriksakat
lamada olduğu, “ulusal özgürlük”le,
bunun “güvencelenmesi”ni birbirine
“karıştıran”;siyasibirsorunyerineik
tisadi, ezilmesömürülme sorununu
geçiren,böyleliklesomutulusalbirha
reketin demokratik içeriğini karartma
ve pratikte sosyal şoven tavırlara sü
rüklenmeyolunuaçan,hiçmihiçML
olmayanbirzırhtır!
“Ulusalkurtuluş”ve“Sınıfsalkurtu

luş”dünyaişçileriveezilenlerininkapi
talizmden,emperyalizmdenvesömür
geciliktenkurtuluşmücadelelerininiki
ayrısiyasalvetoplumsaldüzeyinitem
sileder.Adıüstünde“Ulusalkurtuluş”
yada“bağımsızlık”devletkurmahak
kından yoksun bırakılmış sömürgeci
boyunduruk altındaki ve ezilen ulus
larınbuhakkıeldeetmesidir.“Sınıfsal
kurtuluş”daadıüstündeişçisınıfıve
bağlaşıklarının, kapitalist sömürüyü

ortadan kaldırmak için sosyalizm uğ
runa yürüttükleri mücadeledir. Em
peryalizmdöneminingenel iktisadi ve
siyasikoşullarıezilenlerinbuikifark
lıdüzeydekiözgürleşmemücadeleleri
ninortaklaşmazeminininesnelolarak
güçlendirmiş, proletaryaya da bu or
taklaşmanın kapitalizme ve emperya
lizmekarşıtoplumsalveulusalkurtu
luşungüvencelenmesianlamınagelen
stratejisini üstlenerek öncülük etme
olanağı kazandırmıştır. Ulusal kurtu
luşun sınıfsal kurtuluşa bağlanması
nınözübudur.
Yürüyüş’ünsandığıgibibuiki‘kur

tuluş’düzeyiarasındakinitelikselfark
neortadankalkmıştır,nedebunlariçin
yürütülenmücadelelerözdeşhalegel
miştir.Onedenle“Ezilenulusunkendi
kaderinitayinetmesinin,ezilenulusun
emekçilerinin kendi kaderlerini tayin
etmesimuhtevası kazanmış olması…”
türündenyaklaşımlarıniçmantığıso
nuna kadar götürülecek olursa, va
rılacak yerin ulusal sorunların ya da
mücadelelerinreddigibivahimnokta
lara kadar uzanma riski yok değildir.
Tabii ki Yürüyüş böyle söylemiyor ya
dasavunmuyoramateorikmantığının
açmazlarını yansıtan politik dilinden
yarınneçıkacağınıdakestirmekgüç
leşiyorbudurumda.Amabiz,“ML’ler
olarakbizKürtsorununaçözümdeni
lince bundanKürt halkının ulusal ve
sınıfsalkurtuluşunuanlıyoruz”diyebi
lenbiranlayışınkafasınınepeykarışık
olduğununetbiçimdeanlıyoruz.
Yürüyüş’ün“Kürtsorunu”nunçözü

müpenceresindenTürkiye’yebaktığın
da neleri gördüğü üzerine tartışmayı
sürdürelim.
Yürüyüş’ünTürkiye’de “emperyaliz

min”hertürlüdesteğiniarkasınaalan
“oligarşi”ninKürthalkınıinkara,asimi
lasyonavekatliamlaratabituttuğunu
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görmektevebunahaklıbirdevrimciöf
keduymaktadır.BunakarşınYürüyüş:
Türkiyehalkıdaaynıgüçlertarafından
sömürülmekte, ezilmekte ve baskı al
tında tutulmaktadır; evet Kürt halkı
nın“Ulusalbağımsızlık”sorunuvardır
amaTürkhalkınında“bağımsızlık”so
runu vardır, diye de yazmaktadır.Bu
nedenle de sorunu: “Bağımsızlık dü
şüncesi ve talebiülkemizdeki devrim
ci mücadelenin temelidir. Tersinden
söylersek, emperyalizmin yeni sömür
gesi olan ülkemizde, tüm sorunların
temelindebağımsızlığımızınolmaması,
sömürge bir ülke olunması gerçekliği
vardır.”biçimindeortayakoymaktadır.
ÇünküdemektedirYürüyüş;“İkiulus
luyenisömürgebirülkedeikihalkda
emperyalizmin sömürgesi altındadır.
Aralarındakifarkezilenulusunayrıca
ulusalbaskıyatabitutulmasıdır.”
Ne kadar “önemsiz” bir politik fark

değil mi! O yüzden Yürüyüş elmalar
laarmutlarıtoplayanve“MarksistLe
ninistlerulusal sorunubirincil sıraya
koymazlar” gibi meselenin özünden
kaçan, ulusal mücadelenin demokra
tikvedevrimcimücadeleninaslidina
miklerindenbiriolduğunuezilenulusu
veonunişçisınıfını,köylülerinipolitik
yaşama uyandırdığını, örgütlediğini,
seferberettiğinikavramayetisigöster
miyor. O yüzden de ulusal kurtuluş
uğrunamücadeleyekayıtsızkalacakla
rını ortayakoyuyor, bir başkadeyişle
Lenin’in o ünlü “Demokrasi okulun
daokumamışproletaryanınsosyalizm
mücadelesi yürütemeyeceği” içeriğin
deki formülasyonla ifadeettiğigerçeği
kavramaktan fersah fersahuzakkalı
yor.
Örneğin, somut olarak “Kürt ulu

sal sorunu”nudüşünelim:Nedemek
tirKuzeyKürdistan’daulusalsorunun
“Birincilsırayakonmaması”?Bu,kla

sikbiçimleridışında,ulusalmücadele
nindesınıfmücadelesininbirparçası
olduğunu kavrayamamak, bu sorunu
vetalepetrafındakidevrimcivedemok
ratikenerjiyidevrimingücühalinege
tirememekgibibirsonucayolaçarki,
bugerçek,pratiktarafındançürütüle
mez biçimde ortaya konmuştur. Nite
kim, ulusun ana gövdesini oluşturan
Kürt köylüsünün devrimci ve demok
ratik enerjisinin örneğin toprak soru
nundadeğilde,ulusalözgürlükmüca
delesindecisimleştiğigözlerönündedir.
O nedenle bu “ikincil”lik tezi, “en iyi”
ihtimalleulusalinkârdanvesömürgeci
boyunduruktankurtulmatalepvemü
cadelesindebayrağınezilenulusburju
vazisineteslimedilmesinehizmeteder.
BugünKürdistan’dakibirML,ulusal
özgürlükmücadelesinin veulusal de
mokratik taleplerin başta gelen yürü
tücüsü,savunusuolduğuölçüdean
cakbuölçüde,ulusalkurtuluşsosyal
kurtuluşa doğru ilerletilebilir. Dolayı
sıyla“birincilsıraikincilsıra”teziteo
rikolarakyanlış,pratikolarakiseza
rarlıbirtezdir.Onusavunmayavebu
temeldebirpolitikduruşayöneldikleri
oranda,ezenulusML’lerisosyalşoven
zemindenkurtulamazlar.
Gerçeğe devrimci gözlerle bakan

herkesin görebileceği gibi; bugün re
jimkrizinigüncelhalegetirenentemel
dinamik olarak ortaya çıkmaktadır,
Kürt sorunu. Faşist rejim, Kürt ulu
saldirenişinihesabakatmadanhiçbir
temelsiyasikararalamıyor.Kürtulu
sal dinamiği, ezilenler cephesi içinde
genel özgürlükmücadelesinin objektif
olarak politik yaşamda başat sorunu
vebaşatantifaşist,antisömürgecidi
namiğidurumundadeğilmidir?Bubir
realitedirveağlayıpsızlanacakbirşey
değildir. Mesele, proletaryanın güçle
rininveonunçevresindeodaklaşacak
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diğer ezilenlerin mücadele dinamikle
rini; toplumsal kurtuluş talepli ilerici
devrimci hareketini, ulusal kurtuluş
dinamiğininmücadeledüzeyinedoğru
yükseltebilmektir.
Yürüyüş’ünulusalsorunlarıelealış

yöntemini sakatlayan temel sorunlar
dan biri de, apaçık “emperyalist eko
nomizm” literatüründen devşirilmiş
teorik akıl yürütmelerle düşünüyor
oluşudur.BunlarKürtulusalhareke
tiylearalarındamesafekoymaisteğive
çabasının ürünü olarak ortaya çıkan
teorikzorlamalardırkuşkusuz.
İştebunlarabirörnek;“Özelliklede

günümüziçinartıkdiyebilirizki,bur
juva ve küçük burjuva milliyetçiliği
ninhalklaraverebileceğitekşey‘kendi
bayrağıaltında’sömürülmektir.”.Yü
rüyüş“Özelliklegünümüziçin”diyebir
vurguyaparkenbununlanekadarön
cesinden başlayan bir zaman kesitini
kastediyor bilemiyoruz. Ancak dünya
tarihininyakındönemineaitolarakka
buledilebilecekson4050yılboyunca,
dünyahakları arasında “Kendiulusal
bayrağı altında” yaşamak için epeyce
çok ulusal mücadeleler yürütüldüğü
nü bilmekteyiz. Halkların sömürgeci
boyunduruktan ve ezilen ulus konu
mundan kurtulmak için yürüttükleri
bu mücadelelerin çoğunun, antika
pitalist bir programa bağlı olmadığını
da biliyoruz. Çünkü ağırlıklı bölümü
nün öncülüğünü yürüten komünist
güçlerdeğil,esasolarakküçükburju
vadevrimcigüçleryadaburjuvazinin
belli kesimleriydi.Doğal olarakdabu
mücadeleler sonucunda gerçekleşen
zaferlerden sonra ortaya çıkan dev
letrejimlerigenellikleantiemperyalist
demokratik niteliklere sahip oluyor
lardı ama iktisadi emek sömürüsü ve
kapitalist üretim ilişkilerinin kaynağı
olduğu toplumsal eşitsizlikler ve ada

letsizliklerdevarlığınıkoruyordu.Ama
yinedeulusalkurtuluşmücadelesinin
ürünüolanbuulusaldevletler,ulusal
ezilmişliği ve baskıyı ortadan kaldır
maya hizmet etmesi nedeniyle politik
ilerlemeyitemsiletmekteydi.Odönem
içinde güçlü bir dalga olarak yaşandı
butürdenmücadeleler.
VarşovaPaktınındağılışıveSSCB’nin

çöküşü ardından uluslararası düzen
dengelerindeki radikal değişiminönü
nüaçtığıve‘70’liyıllardaherkesingöre
bileceğibirolguhalinegelenemperya
listküreselleşmesürecindede;ulusal
baskı ve ezilmişlik koşullarına karşı
özgürleşmemücadeleleri sürmektedir.
Bunların pek çoğu kapitalizmi orta
dankaldırmaaçıkhedefine sahip de
ğillerdir.Amaböyleolması,onlarında
mücadelelerininmeşruluğunuortadan
kaldırmıyor,kaldırmaz.
Yürüyüş “ekonomizm” görüşlerini

Kürtsorunusomutundadaüretiyorve
bunu bakın nasıl ifadelendiriyor: “Bir
aniçinKürtmilliyetçiliğininbugünile
risürdüğütümtaleplerinkarşılandığı
nıvarsayalım:Dilserbestliği,anadilde
eğitim,gerillayaafvePKK’ninsiyasal
laşmasınınkarşılandığınoktada,Kürt
halkı yine kapitalizmin sömürüsü al
tındaveyineemperyalizminsömürge
si olarak yaşamayadevamedecektir.”
SonuçtaYürüyüş’ünlafıdönüpdolaş
tırıpgetirdiği yer,ulusalmücadelenin
‘Emekçilerinekonomiksorunlarınıçö
zemeyeceği’görüşüdür.MLadına‘ka
nıtlamaya’ uğraştığı şeyin özü budur.
Lakinboşvesonuçsuzbirçabadırbu.
ÇünküMarksistler,ulusalsorununçö
zümünübağlıkıldıklarıUKKTHilkesi
ningerçekleşmekoşullarıiçindeortaya
çıkan/çıkacakdevletinekonomikdü
zenine ilişkinbir önkoşul getirmezler.
Ön koşul olarak kabul edilen iki şey,
politikbağımsızlıkiradesininemperya
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lizminmevcutçıkarlarınadarbevurup
vurmadığıveişçisınıfınınörgütlenme
sinekarşıdüşmancabirtutumalıpal
mamasıdır. Ki bunlar da UKKTH’nın
tanınıptanınmamasınındeğil,birulu
sal hareketin desteklenip desteklen
meyeceğininkoşullarıdır.Ötesi,ulusal
bağımsızlık iradesininüzerinde etkide
bulunan güçler arasında yürütülen/
yürütülecekolansınıfsavaşımınınka
deritarafındanbelirlenecektir.
ML’ler içinkendigeleceğinibelirle

me,ayrıdevletkurmahakkınınsonucu
olarakbirişçiemekçiCumhuriyetide
ğilde,birburjuvaulusaldevletortaya
çıkarsa, bunun ekonomik sömürüyü
sürdüreceği, emperyalist dünya siste
mi içinde ulusal baskının tümbiçim
lerinden azade olamayacağı ve halkın
ulusalözgürlüğünügüvencelemeyeceği
açıkbirkonudur.Heledeemperyalist
küreselleşme koşullarında! Ne var ki,
bu,onlarınezilenvebağımlıulusların
zorlabirdevletsınırlarıiçindetutulma
sınakarşıuzlaşmazbirmücadeleyü
rütmesini engellemez. ML’ler bilirler
ki,ulusalkurtuluş,ulusunburjuvave
emekçisınıfarıarasındakiçelişkilerin,
mücadelelerinüzeriniörtenulusalör
tüyükaldırır,toplumsaldevriminyolu
nudüzler.
Kürt ulusunun Güney Kürdistan

parçasında somutlaşan devletleşme
sürecine politik yaklaşım tarzı, Yürü
yüş’ünezilenvebağımlıuluslarınken
didevletinikurmahakkımeselesinde
kiteorikzaafarınıyansıtangüncelbir
ayna olmuştur. BarzaniTalabani ön
derliğininfeodalburjuvasınıfkökenle
ri,ezilenulusunegemensınıfarıolma
özellikleri,milliyetçiliğitemsiletmeleri,
vb.birdiziniteliklerinisıralayıpduran
Yürüyüş, bu çizginin Kürt ulusunun
ayrıdevletkurmairadesinitemsilede
meyeceğini ileri sürmektedir. Ancak

öne çıkardıkları asıl dayanak, Barza
niTalabani çizgisinin emperyalizmle
işbirliğinisavunmalarıvemevcutdev
letleşme sürecini emperyalizmin işgal
güçlerinesarılarakyürütüyoroluşları
dır.
BarzaniTalabanimilliyetçiliğininsı

nıfkarakteriveemperyalizmişbirlikçi
liğiyle ilgili bu söylemlere itirazımızın
olmayacağı gibi üzerine ekleyecekleri
mizdeçıkar.LakinYürüyüş’ünbütün
bunlarıgetiripbağladığıyer,Güney’de
kidevletleşmesürecinin“UKKTHanla
mına gelmeyeceği” olunca, oradaaynı
dilikonuşamayız.
Güney Kürdistan’dakilerin de sö

mürgeci boyunduruk altında tutulan
yadaezilen,bağımlıuluskonumunda
ki herhalk gibiulusal kaderini belir
leme,nasılyaşamakistiyorsa(ayrıbir
devletbiçiminde,Irakfederasyonunun
parçası olarak, vb.) ona karar verme
hakkıvardır.Buhakkıyatanırsızınız,
ya tanımazsınız. Ortası, arası yoktur
bunun.Tanımazsanız zatenbir sorun
yoktur(!), her şey açıktır, o durumda
GüneyKürdistan halkının Irak devlet
sınırları içindezorla tutulmasınades
tekvermiş,birsosyalemperyalistdu
rumuna düşmüş olursunuz. Tanırsa
nız,tutarlıdemokratbirsiyasalgörüşe
sahipsinizdemektir.Amahem tanıdı
ğınızı söyleyip, hemde zorla tutuldu
ğusiyasisınırlarındışınaçıkma,ken
di devletini kurma hakkına ön koşul
getiremezsiniz. Aksi halde sözlerinizin
birdeğerikalmaz.Somutbirulusalso
runda egemen ulusun ayrıcalıklarını
savunmayadevametmişolursunuz.
Yürüyüş’ün içine düştüğü durum

budur. O, bir yandan UKKTH’nı ge
nelolaraksavunansiyasigörüşlerdile
getirmekte, ama diğer yandan Güney
Kürdistanörneğindeolduğugibihalkın
ulusalkaderinibelirlemedoğrultusun
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daortayakoyduğu iradeyi tanımadık
larını söylemekte, devrimcileri ve ile
ricileri de tanımamaya çağırmaktadır.
Yürüyüş, sömürgeci boyunduruk al
tındakiyadaezilen,bağımlıdurumda
bulunanuluslarınkendisiyasikader
lerini kendilerininbelirlemesihakları
nınkoşulsuzsavunulmasıtutarlılığıy
la, eğer bu devletsel gerçekleşmenin
somutbiçimiemperyalizmişbirlikçiliği
gibi gerici bir niteliğe de dayanıyorsa
bunu desteklememe tavrı arasındaki
kıstas farkını/ayrımını ortadan kal
dıran bir teorik anlayışa sahiptir. İş
teYürüyüş’ünbukafakarışıklığınıen
çıplakhaliyleyansıtanbirdeğerlendir
mesi: “UKKTH, devletleşme, emperya
lizmlebütünleşmekiseböylebirUKK
THvedevletleşmesavunulamaz.”
Oysa örneğin İsveç’ten ayrılanNor

veçhalkı,ulusaldevletininbaşınabir
kral geçirdiğinde ya da Finlandiya iş
çisınıfıveemekçileriEkimDevrimi’nin
yanı başında ulusal devletlerini bur
juvazilerine teslim ettiklerinde böyle
birUKKTH”yireddetmek,halklarınbu
ulusal tercihlerinin veya bu yeni dev
letlerin meşruluğunu tanımamak Le
nin’inaklındanbilegeçmemiştir.
Kendisine ML diyen Yürüyüş ise,

Kürdistan’ın dört parçaya ayrılmasın
danbuyana,önceİngilizemperyalizmi
ne,ardındansömürgeciArapburjuva
zisinekarşıulusalmücadeleyürütülen
GüneyKürdistan’daulusalkaderinita
yin çerçevesindeki, federal bir devlette
özerklik tercihini, bunun cisimleşmiş
hali olarak Kürdistan Bölgesel Yöneti
mi’ni tanımıyor, meşru görmüyor! Ne
den? Çünkü kendi iradelerini ulusun
iradesihalinegetirenikipartininlider
liği, özerklik elde etmek içinABD em
peryalistleriyle işbirliği yapmışlardır.
Bunu sürdüreceklerdir. İyi ama örne
ğin ‘80’liyıllarboyuncaİran’lasavaşta

vebölgepolitikalarındaABD’yleişbirliği
yapan,Kürthalkınınulusalmücadele
sinisoykırımavarankatliamyöntemle
riyleezerkendeABDdesteğisürenSad
damHüseyinliderliğindekiIrakdevleti
karşısındatutumunasıldıYürüyüş’ün?
AcabaIrakdevletinitanımıyor,meşru
iyetini kabul etmiyor muydu? Mesela
bugün, Tunus’ta, Sırbistan’da, Polon
ya’da,Gürcistan’da,Kolombiya’da,Pa
kistan’daABDişbirlikçiliğibakımından
nedirdurum?Budevletlerinmeşruiye
ti, tanınıp tanınmaması hakkında ne
düşünüyorYürüyüş?
O,Güney’ebaktığındaaynızamanda,

haklı olarak, BarzaniTalabani liderli
ğindekiburjuvafeodalsınıfkarakterini
görüyorvebunudasorunlaştırıyor.Pe
kibusorunlaştırma,GüneyKürdistan
işçiveemekçileriyle,onlarınsınıfsalve
toplumsal kurtuluşlarıyla BarzaniTa
labaniegemenliğiarasındakimücade
le çerçevesinde midir? Hayır. Esasen
ulusal kaderini tayin hakkı sürecinin
liderliğinin sınıfsalideolojik nitelikleri
zeminindedir. Sorun buysa Yürüyüş,
emperyalizmkarşısındakiduruşdışın
da,ulusalhareketlerinönderliklerinin
sınıfsalideolojik niteliklerini de temel
bir ölçü sayıyorsa, örneğin günümüz
deki Irak, Afganistan, Moro, Mahmut
AbbasyönetimiveyaHamasşahsında
Filistinvb.ulusalhareketlerkarşısın
daki tutumunu değiştirmek zorunda
değilmidir?YoksaYürüyüş,bırakalım
destek vermeyi bu ulusal hareketleri
tanımıyor,meşrugörmüyormu?
Bugün Irak, Türkiye, Suriye, İran

egemen uluslarına mensup enternas
yonalistlerinveulusalsorundatutarlı
devrimcilerin yanıtlaması gereken iki
sorumevcuttur:
1Güney’inzorlaIrakdevletsınırları

içindetutulması,şuveyabugerekçeyle
kabuledilebilirmi?
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2Bu devlet yönetimlerine Kürdis
tan Bölgesel Yönetimi’ni tanımaları
içinhalkbaskısıörgütlemek,bukonu
da ajitasyon yürütmek, sömürgeciliğe
veşovenizmekarşımücadelegörevleri
kapsamındadeğilmidir?
MarksistLeninistKomünistlerbirin

cisoruya“hayır”,ikincisoruya“kapsa
mındadır”yanıtınıveriyorlar.
Verili durumun kendi koşulları ve

gelişimi içinde somut tahlilinden yo
la çıkarak da, Güney Kürdistan’daki
ulusal hareketi ABD emperyalizmiyle
işbirliği nedeniyle desteklemedikleri
ni,fakatortayaçıkanözerkulusalya
pıyı tanıdıklarını, meşru saydıklarını,
bölgenin yerli sömürgecilerinin hükü
metlerini, Güney ulusal gerçeğiyle bu
temeldedevletselilişkikurmayavebu
devletlerdeki egemen ulustan işçi ve
emekçileri ise bu talebi yükseltmeye
çağırıyorlar.

Aksi halde nesnel olarak ilhakçılık
desteklenmiş,işçiveezilenlerinenter
nasyonalist ruhla eğitimleri bir yana
bırakılmış olur. Çünkü Lenin’in vur
guladığı gibi “Bir ilhak, ulusun kendi
kaderini tayinininçiğnenmesidir,dev
letsınırlarınınhalkıniradesinekarşın
saptanmasıdır.”(aç.Lenin)
Kürtulusalsorununaveulusalmü

cadeleye yaklaşımda, değişik durum
larda enternasyonalizm görüş açısını
kaybetmesi, Yürüyüş’ün yeni sayıla
mayacak bir zayıfığıdır. Biz buna yol
açanteoriksiyasalzihniyetebelirliaçı
lardan dikkat çektik. Yürüyüş’ün bu
sorunüzerineciddiyetledüşünmesive
birzihniyetkopuşmasıyaşamasıgere
kiyor.Aksihaldesosyalşovenizmeva
ranyalpalamalardankurtulamayacak
tır.
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“Müdahale” 2007’nin Kasım ayında
yayınyaşamınagiren,kenditanımıyla,
“Aylık TeorikPolitik, Analiz ve Yorum
Dergisi”. Yine kendi anlatımlarıyla,
“Devrimci antiemperyalist ve sosyalist
bir odağa olan ihtiyaç”, “Müdahale”yi
çıkartan “Ekibi birleştirdi ve kenetle
di.” (s.1) “Genç devrimcilerin yanı sı
ra farklı akımlardan gelen deneyimli
sosyalistlerin” oluşturduğu bir “ekip”,
devrimcibirörgütkurmayımuratede
rekyolaçıktığınıduyuruyor.İsmiylede
anıştırmakistediğigibi,“Mevcutsosya
listharekete”müdahaleetmeiddiasın
dadır. “Mademyenibirdünyaveyeni
birülkevar,ozamanyenibirdevrimci
harekete,yenibirpolitiksenteze,yeni
birtarzaveyenibirodağaihtiyaçvar.”
Sosyalizmmücadelesininyenitarih

sel döneminin girişi koşulları altında
“antiemperyalizm”, “devrim” ve “sos
yalizm” mücadelesi adına “arayışla
rın”, “yeni arayışların” ortaya çıkması
sürecindoğasınauygundur.Kuşkusuz

önemli olan bu arayışların mahiyeti,
yönü ve niteliği, nasıl bir rol oynaya
bileceğidir.Ohaldeyapılmasıgereken
“sosyalist harekete” bu müdahalenin
mahiyetini çözümlemek,aydınlatmak
tır. Arayışa çıkan Müdahale’ye böyle
anlamlı bir devrimci destek sunmak
tankaçınamayız,devrimcibirgörevdir.
Burada “Müdahale”nin “çerçevesini”
çizen “Temel Yönelim” metnini eksen
alarak,aranandevrimciliğinmahiyeti
nianlamaya,tanımlamayaçalışacağız:
“Müdahale”ninteorikduruşunedir?
Sosyalizm adına yola çıktığını ve

ekipte“deneyimlisosyalistlerin”deyer
aldığınınaltıçizildiğiiçin,doğrusubizi
öncelikle, teorik duruşunun Marksist
olup olmadığı ve bu ekibin “deneyim
li”lerinin Marksizm’le ilişkilenişlerinin
“ensonhali” ilgilendiriyor.Bubakım
dan Müdahale’nin “Avrupamerkezci
anlayışlara ve modellere karşı” oldu
ğunu açıklaması, teorik pozisyonuna
işaretedenanlamlıbirveridir.Buyak

İnceltilmişsosyalşovenizmin
yeniadresi:“Müdahale”
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laşım yalnızca “biraz”Doğumerkezci
lik eğilimini, yönelimini yansıtmıyor,
çok daha önemlisi de, aynı zamanda
buekibedahilolan“Farklıakımlardan
gelen deneyimli sosyalistlerin” Mark
sizm’le helalleşmekte olduklarını ve
helalleştiklerini gösteriyor. Ne de olsa
onlaragöreMarksizmde“Batımerkez
cianlayışvemodeller”tanımı/kavramı
içerisindeyeralıyor.Bununbirteorik
veideolojik“kopuş”eğerbirsıçramayla
birliktegerçekleşmiyorsa,yabirgeriye
düşüştüryadageçiciolarakboşlukta,
“hava”dakalmadurumudur.Fakatbi
zim “deneyimli sosyalistler”imizin ki
minin özgül ağırlığı boşlukta kalma
yauygunolmadığındanonlarıngeriye
düştüklerinitespitetmekdurumunda
yız.
BuMarksizm döneklerinin hakları

nıyememekiçin“öncüsınıfproletarya”
diyebildikleriniözelliklekaydetmeliyiz.
FakatyinedeMüdahale’nin“proletar
yasına” (“burjuvazisine” de!) biraz da
ha yakından bakmakta yarar var. Zi
ra,Müdahale’ninburjuvazisi,“Tarihin
gördüğü en yıkıcı sınıf”ı; proletaryası
da“Tapıcıvekurucubirsınıf”.
“Burjuvazi,insanlığıntemelçelişme

leriniçözmeveihtiyaçlarınayanıtver
me potansiyelini tamamen yitirmiştir.
Uluslararasıburjuvazitarihingördüğü
en yıkıcı sınıftır; sadece toplumu de
ğil,doğayıveinsandoğasınıdayıkıma
uğratıyor.Günümüzdetabanıiyicege
nişlemiş,çeşitlenmişvedünyaçapında
birgüceerişmişolanproletaryaiseya
pıcıvekurucubirsınıfolarakyükseli
yor.”(T.Y.s.4)
Burjuvazi kuşkusuz ki, insanlığın

temelçelişkileriniçözmeveihtiyaçları
na yanıt verme yeteneğinden yoksun
dur. Keza doğayı ve “insan doğasını”
yıkıcıolduğudabirgerçektir.Fakatso
runburjuvazinin,ennihayetindeonun

varoluşkoşuluveaynızamandaeseri
deolankapitalistekonomiktoplumsal
düzende tuttuğu yerin venesnel eko
nomik toplumsal konumunun koşul
landırdığı rolünün analiz edilmesidir.
Dünya düzeninin üzerine yükseldiği
proletaryaburjuvazitemelçelişkisinin
bir kutbu olarak burjuvazinin kendi
varoluşunucisimleştirenbuçelişkide
oynadığırolün,konumunaslınauygun
biçimdeaçıklanmasıdır.
GerçiMüdahale,Marksizmadınaor

tayaçıkmadı.Marksistolmakzorunda
dadeğil.Amabizyinedeonunburju
vazi ve proletarya analizlerininMark
sist öğretiye taban tabana zıt/karşıt
olduğunu sergileyerek, Müdahale’nin
“sosyalizmi”ninMarksist bilimsel sos
yalizmolmadığınıgöstermekistiyoruz.
Kuşkusuz burjuvazi günümüz toplu
munun; burjuvakapitalist toplumsal
düzenin (veüzerine yükseldiği ekono
mik düzenin) yıkıcı değil, tutucu, ko
ruyucu gücüdür; proletarya ise tersi
neyıkıcı,devrimcigücüdür.Proletarya
ancak kapitalizmin yıkıntıları üzeri
neyükselecekyenitoplumunkurucu,
yapıcı gücü olabilir, ancak kapitaliz
miyıkmaklaproletaryaaynızamanda
proletarya olarak kendini de yıkmış
olur.Tamyeridir,parıltılarıhalainsa
nıngözünükamaştıracakdenliparlak
vegüçlüolan,Marks’ınproletaryabur
juvazitemelçelişkisininteorikanalizi
neburadabaşvurmalıyız:
“Proletaryavezenginlik,karşıtlardır.

Bukarşıtoluşdurumlarıiçindebirbü
tünlükmeydanagetirirler.Herikiside
özel mülkiyet dünyasının oluşumları
dır.Herbirininbuçelişki içindehan
gibelirliyerikapladığınıbilmektirasıl
sorun.Bunlarınbirbütününikiyüzü
olduklarınısöylemekyetmez.
Özelmülkiyetolarak, zenginlikola

rak özelmülkiyet, kendi öz varoluşu
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nusürdürmekzorundadır;vebundan
dolayı,kendikarşıtının,proletaryanın
varoluşunudasürdürmekzorundadır.
Hoşnutluğunukendikendindebulmuş
olan özel mülkiyet, çelişkinin olumlu
yanıdır.
Bununtersine,proletarya,proletar

ya olarak kendi kendini yıkıp yok et
mek;vedolayısıyla,yanibirkendiken
diniyıkıpyokedişle,bağlıbulunduğu
ve onu proletarya yapan karşıtını da,
yaniözelmülkiyetideyıkıpyoketmek
zorundadır. Çelişkinin olumsuz yanı
dır proletarya; çelişkinin yüreğindeki
kuşkudur,eriyenvekendikendiniyok
edenözelmülkiyettir.…
Öyleyse,buçelişkininbağrında;özel

mülkiyet sahibi, koruyup sürdürücü,
tutucutaraftır;proletaryaise,yokedi
ci, yıkıcı taraf.Çelişkiyi koruyupsür
düren etki birincisinden; çelişkiyi yok
edenetkiiseikincisindengelmektedir.
“ (AktaranLenin,FelsefeDefterleri, s.
1617)
DiğerşeylerinyanısıraMarksveEn

gels teorikçözümlemeleriniderinleşti
rirken şunları da eklerler: “Proletarya
zaferi kazanacakolursa,bu,proletar
yanıntoplumunmutlakyanıhalinial
mış olduğu anlamına gelmez katiyen;
çünküproletaryabuzaferiancakken
dikendinivekendisiylebirliktekendi
karşıtını da yok ederek kazanmakta
dır.Zaferikazandığıandadaproletar
ya,kendiniiçerenkarşıtıyla,özelmül
kiyetlebirlikteortadankalkmışolur.”
Ekibin “deneyimli sosyalistleri” bü

tünbunlarıelbettekibilirler.(Heygidi
koca Abdo hey!) Kuşkusuz proletarya
burjuva kapitalist toplumun kurucu,
yapıcıgücüdeğil,bilakisyıkıcısı,Mani
festo’nunoeşsiztanımıylamezarkazı
cısıdır.Yenibir“devrimciodak”yarat
mayımuratedenbuekibedevriminher
şeyden önce “yıkıcı bir iş”, “yıkıcı bir

eylem” olduğunu hatırlatmak zorun
dayız.Devrimyıkıcıbireylemdir,hem
deköktenyıkıcı!Siyasalve toplumsal
biraltüstoluşturdevrim.Proletaryayı
“öncü” ilanedip,aynızamandaprole
taryanın burjuvakapitalist toplumun
yıkıcısı,mezar kazıcısı olduğunu red
detmekdeneoluyor,neanlamageli
yor!Bunasılbirarayış?
Böylesi olsaolsayıkıcı olmayanbir

“devrimcilik” olabilir! Kuşkusuz eğer
gerçekleşirse, bu, tarihin bütün za
manlardahiç görmediği “yeni tarz bir
devrimcilik”olur!Olursa,hayırlıolsun!
Müdahale’nin bir önceki dönemin,

belkidedönemlerindevrimciliğinifaz
lacayıkıcıbulduğuşusatırlaradayan
sıyor:
“Yepyeni bir dünya uygarlığı, yani

sosyalizm,insanlığınbugünekadarya
rattığıbirikiminyoğunlaştığıdünyanın
kadimuygarlıkalanlarınınayağakalk
masıyla,kapsayıcı,olgun,bilgeveya
pıcı bir devrimcilikle gerçekleşecektir.
Bu nedenle Avrupamerkezci anlayış
laravemodellerekarşıyız.”
Öyle anlaşılıyor ki, Müdahale eki

bi,20.yydeneyimlerinin,budönemin
devrimciliğinin çok fazla yıkıcı olduğu
“dersini”/sonucunuçıkartmış,hedefe
diğidevrimciliğitarifetmeyeçalışırken
iştebusonuçtanhareketettiğianlaşı
lıyor.Buaynızamanda“Batımerkezci
anlayışvemodellerin”reddedilmesinin
de nedenleri arasında. “Batımerkez
ci” devrimcilikBatı’nın tarihsel biriki
minedeniyle,yaniBatıkadimuygarlık
alanı olmadığı, sonradan görme oldu
ğu için o toprakta kapsayıcı, olgun,
bilge ve yapıcı bir devrimcilik gelişe
medi! Bütün bunlar Müdahale ekibi
nin,Marksizm’e,bilimselsosyalizmve
proletaryaya,20.yy.sosyalizminesır
tını döndüğünü, yönünü de Doğu’ya,
tarihe, proletaryadışındaki toplumsal
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kesimlere –”emekçiler” – ve bilimsel
sosyalizmden farklıbirsosyalizmara
yışınadöndüğünügösteriyor.
Bu tartışmada biz ortodokssuz.

Marksizm dışında bir başka devrimci
teori tanımıyoruz.Fakat tabiiki,Tür
kiye’dedevrimciliğinayağınıkenditop
rağınabasma,ülkedevebölgedetarih
selkaynaklarıvekökleriylebuluşmada
hemen hemen daima sorunlu oldu
ğu bir gerçektir. Bunu bilinçli biçim
de aşmaya dönük çaba ve yönelimler
Müdahaleilebaşlamadığıgibi,yenide
değildir. Ayağını kendi toprağına bas
mayan, tarihi kökleriyle buluşmayan
veyakopukdevrimciliğiaşalımderken,
bu iddia adına Marksizm ve bilimsel
sosyalizme sırtını dönmek, insanlığın,
gezegenimizin diğer ana karalarında
vebütünzamanlardayarattığıbirikimi
önemsememek anlamına gelmektedir.
Bir uçtan diğer uca yani! Bu, esasen
öncekidöneminyapısaltemelbirzaafı
nın, zihniyetinin tersi biçimde devam
etmesidemektir.Sosyalistvekomünist
dünya uygarlığı hiç kuşku yoktur ki,
bugün“emperyalistküreselleşme”biçi
mialtındaki,burjuvakapitalistdünya
düzeninin yıkıntıları üzerine yüksele
bilir.Bütünülkelerinproleterlerininve
ezilenlerinin, dünyamızın ezilen halk
larının muazzam şiddetteki yıkıcı ey
lemi,ancakböylebirdevrimcialtüst
oluş,buyeniuygarlığınyolunuaçabi
lir,buyeniuygarlığınüzerineyüksele
ceği alanıkurucudevrimci eylem için
temizleyebilir.
İnsanlık tarihinin gelişimi bölgeler

veanakaralarbakımındandaeşitsiz
dir. Tarihin farklı dönemlerinde deği
şik halklar ve bölgeler öne çıkmıştır.
Butarihselgerçeklikdünyasalbirdü
zen olarak gelişmiş kapitalizmde ya
pısal olarak içkin olduğu içindir ki,
eşitsiz gelişme yasasından bahsedil

mektedir. Kapitalizmin eşitsiz gelişme
yasası emperyalizm döneminde daha
da belirginleşmiş, günümüzde emper
yalist küreselleşmenin adeta dünyayı
yeniden fethetmekte olduğu koşullar
altında sarsıcı ve yıkıcı birhal almış
tır.Emperyalistküreselleşmekoşulları
eşitsiz gelişme yasasının işleyişini gö
rülmedik derecede şiddetlendirmekle
dekalmamış;hemsisteminbütünhal
kalarını devrim için olgunlaştırmıştır.
Hiyerarşikbirdüşünüşeimkanbırak
mayanbugerçeklikler,hangisebepler
den patlayarak, hangi özgün biçimler
altındagelişecekolursaolsunsosyalist
devrimlerin,yaniyenidünyauygarlığı
nın gezegenimizin herhangi bir bölge
sindensökünedebileceğianlamınage
lir.Diğeryandanbukoşullar,bölgesel
devrim imkanlarının ve olanaklarının
daartmasına,devrimimizinbölgeselve
uluslararasıperspektiferininkapsam
lılaşmasınayolaçmıştır.“Proleterdün
yadevrimi”sloganı,bugünherzaman
kinden daha anlamlı ve yaşamsaldır.
Ancak, bütün ülkelerin devrimcileri
nin,sosyalistlerinindevrimcihazırlığı,
devrim kendi ülkelerinden ve bölgele
rindensökünedecekmişgibiyürütme
lerielzemdir.
Devamedelim.Müdahale “Öncüsı

nıf: Proletarya” dese de sonra bunu
yadsıyanbirduruşsergiliyor.
“EzilenDünya,kendi ortaçağından,

emekçilerinönderliğindebiraydınlan
maatağıylakurtulabilir.Emekçiaydın
lanmasının, salt düşünsel düzlemde
kalanveemekçihalkırencideedebile
cek‘dindüşmanlığı’yladeğil,köklübir
toplumsal dönüşümle gerçekleşebile
ceğinindebilincindeyiz.”(s.5)
“Yükselen”, “yapıcı”, “kurucu” sınıf

proletarya,gelgörkiyinedeaydınlan
manınönderliğiniüstlenebilecekyeter
lilik ve yetenekte görülmüyor. Müda
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hale,“EzilenDünya”nınproletaryasını
bu görev için gelişmiş bulmuyor, pek
de güvenmiyor!... Müdahale, Batı’da
burjuvazinin tarihsel olarak gerçek
leştirdiğiortaçağıntasfiyesinin“Ezilen
Dünya”dayerliyerindedurduğubelir
lemesinden hareket ediyor. Bölgenin
kendi ortaçağından kurtulmasından
söz ederken, bölgenin –“Ezilen Dün
ya”nın–burjuvadevrimiyaşamadığın
danveyaburjuvadevrimintamamlan
mamış olmasından hareket ediyorlar.
Ama Batımerkezcilik reddedildiği ve
hem de bölgede kapitalizm ve prole
taryanın “gelişmemiş olduğu” düşün
cesindenhareketlebölgeninkendi or
taçağından kurtulmasını proletarya
devriminebağlanmışbir sorunolarak
görmüyor, göremiyorlar. Böyle olun
caortaçağıntasfiyesi,burjuvadevrim,
“antiemperyalizm”ledebirleşerekken
dineyetenamaçhalinegeliyor;haliyle
önderliğideproletaryadeğilde“emek
çiler”–sizbunuküçükburjuvaaydın
lar olarak anlayın– üstleniyor! “Öncü
sınıf: Proletarya” ise bir ideolojik ka
mufaj,birkorunakolarakkalıyor.
Öylegörünüyorki,Müdahale,bölge

yi kendi ortaçağından kurtaracak ay
dınlanmadandakadimuygarlıkalanı
olanbölgemizdeinsanlığıntarihselbi
rikimine yapılan katkının ve bunların
farkındalık bilincinin yükseltilmesini
anlıyor.Yanievrenselliktenuzaklaşma
vebölgeselyerelleşmeeğilimiyle–buna
birçeşitbölgemilliyetçiliğidediyebili
riz–karşıkarşıyayız.
Bölgede –“Ezilen Dünya”da– kendi

ortaçağındankurtulmasorunununol
dukçaeşitsizolduğunadikkatçekmek
zorundayız. İstanbulTürkiye’de geliş
tirilenbutezobjektifolarak,Türkiye’de
ortaçağınetkilerisorununuabartarak,
Türkburjuvazisiilearasınapatikabir
yoldöşüyor.Kapitalistgelişmegerçek

liğininönemsizgösterilmesideaynıpa
tikayaçıkıyor.Emperyalizmekarşımü
cadelenin birinci sorun ilan edilmesi,
birbakımahepsiniözetliyor.Ziraege
menişbirlikçikapitalizmekarşımüca
delenin emperyalizme karşı mücade
leningerçektemeliolarakkavranması
şuradakalsın,gündemebilegetirilmi
yor.Dahasıemperyalizmekarşımüca
deledentecrithaldedüşünülüyor.
UlusalSorun
Müdahale ekibinin “sosyalist hare

kete” müdahalesinin mahiyetinin as
lına uygun biçimde anlaşılması ba
kımından onun kimliğini tanımlama
çabasıdaanlamlıbirveri,göstergedir:
“Kimliğimizinesasınışuveyabumil

liyetten, kavimden, mezhepten olmak
değil, emekçi olmak veya emekçiden
yanaolmakbelirler.”
Eğer,nekadargüzel,herçeşitmil

liyetçiliğin vb. aşıldığı, evrenselliğin,
enternasyonalizmin bir güneş gibi ışıl
ışılparladığıbir “emekçilik”kimliğiyle
karşı karşıyayızdiyedüşünüyorsanız,
kusurabakmayın,amabununpolitik
safıkvekörlükolacağınıbelirtmekdu
rumundayız.Unutmayınızki,bukim
liktarifigezegenimizinherhangibirye
rindedeğilde;birisininvarlığınıninkar
edildiği,ulusaldemokratiktaleplerinin
ensertşekildebastırılarakezildiği,sö
mürgeleştirildiği iki uluslu bir devlet
te, Türkiye siyasal coğrafyasında ve
kezakendi içindeezenveezilenulus
ları barındıran bölgemizde yapılıyor.
Yani Müdahale’nin “Ezilen Dünya”sı
karnındauluslarvedinsel,mezhepsel
inançlar arasında keskin eşitsizlikle
ri, ezen ezilen bölünmesi gerçekliğini
de taşıyor.Demekki,kavmiyet,milli
yetvb.ayrımınıreddetmekbirmeziyet,
birerdem,birderinlikyadayükseklik
olmuyor!Bilakisbukavmiyetimilliye
ti belirsizlik kimliği, uluslar/milletler
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arasındaki ezenezilen temelgerçeğini
önemsizleştiriyor,kabuledilebilirhale
getirerek statükoyu benimseyip onay
lamak anlamına geliyor. Bu, egemen
den,hakimolandan,üstünvekuvvetli
olandan;özcesi“EzilenDünya”nıneze
ninden yana kimlik beyanıdır. Zaten
yıkıcı olmayan “yepyeni” devrimciliğin
kerametideburadangelmektedir.Mü
dahale’ningözkamaştıranenternasyo
nalizminden, milleti belirsiz kimliğin
denbirazüzerikazındığındainceltilmiş
ezenulusmilliyetçiliği,evetTürkmil
liyetçiliğiçıkıyor.İnceltilmişezenulus
milliyetçiliğine devrimci literatürde
sosyal şovenizmdeniyor.Sosyal şove
nizm sözde devrimcinin, sözde sosya
listin kendi ulusunun egemen burju
vazisininkuyruğunayapışmasıoluyor.
Kuşkusuz “emekçi olmak” veya

“emekçidenyanaolmak”önemlibirşey
anlatıyor, ama önemli bir çok şeyi de
anlatmıyor,belirsizkalmasınısağlıyor.
Bir belirsizlik sığınağı, bir sır perdesi
oluyor.Örneğinbukimliktarifininen
çarpıcıtemelbirözelliğideekibinöncü
ilanettiğisınıfa,osınıfınkonumunun,
çıkarlarının, toplumsal ve tarihsel ro
lününgerektirdiğiaidiyetvetemsiliyet
görüşaçısıylailişkilenmemesi,kendini
bağlısaymamasıdır.Kimliktanımında
da haliyle Marksist devrimcilikle, iş
çisınıfıdevrimciliğiylehelalleşmeger
çekliğiortayaçıkıyor.“Emekçiolmak”,
“Emekçiden yana olmak” böylece Do
ğumerkezciliğinvebölgeselyerelciliğin
merkezinde küçük burjuva aydınların
antiemperyalist ve aydınlanmacı ke
simlerinindurduğunuanlatıyor.
Böylece özetle bir ana sonuç belir

ginleşiyor:Teorikvepolitikolarakpro
letaryanınyıkıcıkarakteri,devrimciro
lü,ezilenleri,emekçileriaydınlatmave
birleştirme, emekçilerin ve ezilenlerin
önderliğiniüstlenmerolüreddediliyor.

“Batımerkezci anlayış ve modellerin”
reddininMarksizm ve proletarya dev
rimciliğinin reddini “de” içerdiği daha
çarpıcıbiçimdeaçığaçıkıyor.
Devam edelim. Müdahale ekibinin

“Şu veya bu milliyetten, kavimden,
mezhepten” olmanın kimliklerini be
lirlemediğini kuvvetle vurguladığını
gördük.Hemendevamındaise“Ezilen
ulusların ve halkların, emperyalizme
veişbirlikçilerinekarşıbirliğiveortak
mücadelesi temel politikamızdır” dü
şüncesi,yönelimiekleniyor.Bu,kula
ğada,gözede,gönüledehoşgeliyor.
Hattapolitiksağduyuyapekuygungö
rünüyor!
Yerinde duramayan politik şeytan,

yinedeaklaşusoruyugetiriyor:İyide
bölgemizdeezenuluslarkimler,ezilen
uluslarkimler?
Türkiyegibibirisiegemenezen,öte

kisömürgeleştirilmişezilen,ikiuluslu
bir devlette “enternasyonalizm”, “dev
rimcilik”,“sosyalizm”ve“sosyalistha
reketemüdahale”adınavede“yenibir
devrimcihareket,yenibirpolitiksen
tez”,“yenibirtarz”,“yenibirodak”ih
tiyacınıkarşılamakiddiasıylayolaçık
tığınızı ilanediyorsanız;bütünbunlar
adına konuşuyorsanız, “şu veya bu
milliyetten, kavimden olmak” kimliği
mizi belirlemiyor demeniz, kimliğinizi
açıklamaz,gizler!Birkulübedesaray
daki gibi düşünülemediği gibi, ezen
ulustan devrimciler ile ezilen ulustan
devrimcilerin görevlerinin yapısı, ön
celikleri,dili,tarzıvb.dedeğişir.Ezen
ulusemekçisiileezilenulusunemekçi
sideaynıkonumdadeğildir.Bununla
bağlı olarakezenulustandevrimci ile
ezilenulustandevrimcininnesnelko
numudafarklıdır.
Gerçekleriçarpıtmaktanmedetuma

mazsınız.Sorunhangimilletten,han
gi kavimden vs. “olduğunuz” değildir;
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“yenipolitiksentez”ezenveezilenulus
gerçekliğini; coğrafyamızda her şeyin
önüne çıkan siyasal gündemin tam
merkezinde duran bu gerçekliği yok
mufarzedecektir?Emekçilerindevrim
cibirliğiiçin“yenipolitiksentez”,ezen
ulusun “emekçisi” pozisyonundanmı;
ezilen ulusun “emekçisi” pozisyonun
dan mı yola çıkmaktadır, gerçeklere
bakmaktadır?Herikisideolabilir;ama
buhiçdesorundeğil,bizmatematiksel
ortalamayıbulacağızdiyemezsiniz.Ke
zahiçbir kavimden,milletten “olmak”
durumunda değiliz diyerek de bu zor
ve ağır sorundan sıyrılamazsınız. Ne
etrafındandolanabilir,nedeüzerinden
atlayabilirsiniz!
Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, Mü

dahale’nin “Ezilen Dünya” kavramı
sorunlu. Mustafa Kemal’in “sınıfsız,
zümresiz kaynaşmış” birmilletiz yak
laşımını çağrıştırıyor. Hatta İPPerin
çekmilliyetçiliğininsolcularınıntiksin
dirici kokusunu yansıtıyor. Sanki “üç
dünya”cılıkruhuhortluyor.Müdahale,
“Coğrafyamızınortasınabirkamagibi
yerleştirilen İsrail Devleti de, emper
yalistpolitikalarınetkinaktörlerinden
biridir”diyor.Keza,“Kürtmilliyetçiliği
temelinde politika yapan örgütler ise,
bölgeye ilişkin emperyalist stratejinin
araçları durumuna gelmişlerdir” tes
pitini de önemle ekliyor. Oysa İstan
bul’danveTürkçekonuşanMüdahale
ekibi, “Temel Yönelim” belgesinde ‘bi
zim’ burjuva devletimizin emperyalist
stratejilerdeki yerine değinme gereği
duymuyor bile! En azından durumu
nun“Kürtmilliyetçiliğitemelindepoli
tikayapanörgütler”kadarkötüolma
dığınıanlayabiliyoruzböylece.Amabiz
budiliçokiyitanıyoruz.Bu,başkaldı
ranezilenuluslarımahkumetmekiçin
geliştirilmiş,ezenulusunayrıcalıkları
nıkoruyan,savunan,ezilenulusavu

rulanboyunduruğudestekleyen,akla
yanbirdil!
Müdahaleekibi,“Heruluseşittirve

aynıhaklarasahiptir”diyor. İyi,güzel
dehakimTürkulusuylaKürtulusune
eşitnedeaynıhaklarasahip!Öylede
ğilmi?Vedahasıvar,Türkegemensı
nıfarı,Türkburjuvazisi,burjuvaTür
kiyeCumhuriyetiDevleti, Türkulusu
adına, Türk ulusunun çıkarları, ayrı
calıklarıadınaKürtulusununvarlığını
veulusaldemokratikhaklarınıreddet
tiğigibi,sömürgecibirboyundurukal
tındaeziyor.
Müdahale’ci ekibin hoşuna gitmese

degerçeklerşundanibaret:
Türk ulusu yalnızca kendi ulus

laşma sürecini tamamlamış, “kendi
kaderini” belirlemiş egemen bir ulus
değildir, aynı zamanda ezen ulus ko
numundadır, ezenulustur.Müdahale
ekibi, Türk ulusuna aitlik nesnel (ve
öznel)konumundan“Gününkoşulları
nınihtiyacıolanbirdevrimciodakya
rat”mayıve“Giderekbunudevrimcibir
örgütedönüştürmeyi”hedefemektedir.
Zatenbaşkabirşeydeolamaz.Kimli
ğimizi, “Şu veya bu milletten olmak”
belirlemiyordemekbugerçeğideğiştir
miyor.Türkulusundan–ezenulustan–
olmak gerçeğinden ve konumundan
“devrimcilik”, “sosyalistlik”, “yenipoli
tiksentez”yaratmavb.adınahareket
edeceksinizvedetemelyönelimbelge
niz,kendiulusunuzunegemensınıfını
ve onun ulusal baskı ve boyunduruk
aracıdaolanburjuvadevletinideğilde,
ezilenulusnesnelveöznelkonumun
danpolitikayapanulusalörgütlenme
leriyargılamayıentemelsorunlarınilk
sıralarına yerleştirecek! Bununneresi
yeni?Burada,bırakındevrimciliği,sos
yalistliği, az çok tutarlı bir demokrat
lıkbileyoktur!Şimdibusosyalşoven
kepazelikleTürkburjuvazisiyle işbirli
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ğinin taşlarının döşendiğini yüzlerine
çarpmayalımdaneyapalım!
Şunueklemezsekeksikolur.Demek

ki, “EzilenDünya”nındabirBatısıve
bir de Doğusu var. Türkiye, Kürdis
tan’ın Batısında kalıyor. İstanbul’da
konumlananMüdahaleekibikendiDo
ğusunaBatımerkezcibakıyor!
Sınıfmücaelesidebölmezmi?
Müdahale, “Halkları birbirine düş

man yapan, emperyalist girişimlere
hizmetedenhertürmilliyetçiliğekar
şıyız.Milliyetçilikbölerveemperyalizm
karşısında zayıf düşürür; antiemper
yalizm,bölgehalklarınınkardeşliği ve
emek eksenlimücadele ise birleştirir”
diyor.Bunlarda,göze,kulağahoşgeli
yor.Amaaslındaçoksıradanvealabil
diğinedemagojiksatırlar!
“Milliyetçilik böler ve emperyalizm

karşısında zayıf düşürür”. O halde
sömürgeler, ezilen uluslar başkaldır
masınlar, ulusal boyunduruğu sineye
çekip boyun eğsinler, köleleşmeyi ka
bullensinler!İyidebuezen,sömürgeci
uluslar emperyalistler ile ittifak için
dedeğillermi?Buittifakadayanarak,
ayrıcalıklarını, egemen, sömürgeci vb.
konumlarını korumuyorlar mı? Örne
ğin ABD, AB emperyalistleri Türkiye
ile ittifak içindedeğillermi?Bölgemiz
de, İsrail’den de önce en büyük em
peryalistişbirlikçisi,emperyalizminen
sağlamdayanağı,üssüburjuvaTürki
yeDevleti değilmi? Türk ordusuNA
TO’nunüyesivehattaikincibüyükor
dusudeğilmi?
BeylerveBayanlar,milliyetçilikbö

lerdemagojisiyletemelbirgerçeğibile
rek,isteyerek,kasıtlıolarakgizlemeye
çalışıyorsunuz. Hayır milliyetçilikten
milliyetçiliğe fark vardır; ezilen ulus
milliyetçiliğinin daima demokratik bir
içeriği vardır; ulusal baskıya, ulusal
eşitsizliklere yönelmiştir; ulusal eşit

likçi, ulusal özgürlükçü bir yönelimi
içeriğivardır.Ezilenuluslarıuyandırır,
hareketegeçirir,tarihsahnesineçeker.
Ezenulusmilliyetçiliğiisekendiulusu
nun ulusal ayrıcalıklarının korunma
sından, kendi ulusu için ayrıcalıklar,
üstünlüklervb.eldeedilmesindenveya
tarihselolarakeldeettiğiulusalayrıca
lıkların meşruiyetinden, haklılığından
korunmasından hareket eden şoven,
ırkçıveantidemokratikkarakterdedir.
Halklarıbirbirinedüşmaneder!
İkiyadaçokuluslubirulusaldev

lette“milliyetçilikbölerveemperyalizm
karşısındazayıfdüşürür”üamentübel
leyerek “sosyalistharekete”müdahale
etmek,ezilenulusaulusaltoplulukla
ra,sömürgeciliğeveulusalbaskıyabo
yun eğme çağrısıdır. Antiemperyalizm
kılığı altında, ezen ulus şoven burju
vamilliyetçiliğine ideolojik uşaklıktan
başkabiranlamıdayoktur.Sosyalizm
vedevrimcilikadınaüretilmiş,kuvvet
liantiemperyalizmcilasıylainceltilmiş,
küstahçakendinibeğenmişbirsosyal
şovenizmdirbu... İyidesınıfmücade
lesidebölmezmi?Zatensosyalşove
nizmin en derin katmanlarında, daha
doğrusuçekirdeğindeiştebugerçeklik
durur:Sosyalşovenizmsınıfmücade
lesininyerinesınıfişbirliğinigeçirmek,
proletaryanın burjuvaziye kölece bo
yuneğmesine,bağlanıpyedeklenmesi
neçalışmakdemektir.
Eğer birileri “yeni bir politik sen

tez” yaratmayı ve devrimci bir örgüt
kurmayı amaçlayarak yola çıktıkları
nıaçıklıyorlarsa,önceliklebuiddianın
ciddiyetini iddiasahiplerinindevrimin
görevleri ve iktidar sorununa yakla
şımlarıylatutarlılıksınavınasokmamız
elzemdir. Bu yalnızca bir ilk sağlama
olur. İlk bir yönelim ve niyet beyanı
olarakanlamlıolabilir;amadahason
rasıasılönemliolanpratiğinsınavıdır.
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Sözveeyleminbirliğidepratiktarafın
dan test edilecektir.Hiçkimsekendi
nidevrimciilanetmekle,tanımlamakla
devrimciolamıyor.Devrimciolabilmek
için hedeferin, görevlerin ve eylemin
devrimciolmasıgerekiyor.
Antiemperyalistmücadelede
reformistçizgi
Müdahalebize, “Hedefimiz,burjuva

iktidarın devrimci tarzda alaşağı edil
mesinin yolunu döşemektir” diyerek,
devriminhiçdeacil,çözümügündem
debirsorunolmadığınısöylüyor.Çok
katmanlı,buitibarlaböyleolduğuiçin
de teorik ruhu menşevik “yolu döşe
me” politikasının ana halkalarını bir
bir açıklıyor. Doğal olarak merkezde
iktidarsorununundurmasıgerekiyor.
Müdahale’nin yıkıcı olmayan “devrim
ciliği” –postmoderndevrimcilikmide
sek acaba!– kendisini burada da gös
teriyor:
“Emekçilerin iktidarı, ancak dün

ya kapitalistemperyalist sisteminden
kopmaklamümkündür.”
Böylece Müdahale, düşmanın “dı

şarıda” olduğunu söylemektedir. Bu
tanıma göre “Kapitalistemperyalist
sistemden kopmak” için, Türkiye’de
başlıca sınıfar arasındaki temel iliş
kilerdeköklübirdeğişiklik,biraltüst
oluşgerekiyormu?İşteemperyalizme,
“küresel sermayeye” karşı mücadele
burada çatallanıyor, antiemperyalist
mücadelede devrimci çizgi ile reform
cuçizgi–bunamilliyetçilikleoynaşma
çizgisidediyebiliriz–buradanitibaren
ayrışıyor. Emperyalizme karşı müca
deleninşampiyonluğunasoyunanMü
dahale, “Dünya kapitalistemperyalist
sisteminden kopma” sorununun bir
devrim sorunu, bir siyasal ve sınıfsal
iktidar sorunu olmadığını anlatıyor.
Müdahale’ninantiemperyalizmiTürki
ye’deyürürlüktekisınıfsal iktidarı,sı

nıfegemenliğinidevirmeyifilanhedef
lemiyor.EnfazlasıylaBüyükOrtadoğu
Projesi’yle (BOP) “Uzlaşan ve işbirliği
yapan güçleri”, “düşman” ilan ediyor,
kezabirdeemperyalizmin“yerliişbir
likçileri”aynıkategoriyekonuyor.
Peki Türkiye’de hangi sınıf veya sı

nıfariktidarda?Müdahale’dentısyok!
Peki bugün “dünya kapitalistemper
yalistsistemine”eklemlenmiş,bağlan
mışTürkiye’ninekonomikvetoplumsal
düzeninin egemen, hakim sınıfı kim,
kimler?Müdahale’denyinetısyok!Pe
ki mevcut burjuva devlet aracılığıyla
vemevcut burjuva devlete dayanarak
Türkiye’yi “Dünya kapitalistemperya
list sistemine”/düzenine ekonomik ve
toplumsal bakımdan egemen, siyasal
iktidarıdevletyönetiminideelindetu
tansınıfsınıfarbağlamadımı?Müda
hale’deyinetısyok!Pekinasılolacakda
geride kalan yarım yüzyıllık dönemde
Türkiye’yi “Dünya kapitalistemperya
listsistemine”bağlayanişbirlikçitekel
ciburjuvazivebüyüktopraksahipleri
nin(veonlarınhizmetkarı,herşeyiile
buişbirlikçikapitalistdüzenebağlan
mış askersivil bürokrasinin) siyasal
iktidarı yerli yerinde duruyorken, bu
iktidar yıkılmadan Türkiye kapitalist
emperyalist sistemden kopacaktır?!
Antiemperyalistmücadeleninreformist
cengaverleri, devrimsiz bir kopuş pe
şindeler.Boşuna,bumümkündeğil!
Müdahale ekibinin iktidar sorunu

vestratejiyeilişkinteorikyaklaşımları
tamamenyanlış,politikyönelimleriise
bütünüyle oportünist, sınıf işbirlikçi
dir.TürkiyeveKuzeyKürdistan’daiş
birlikçitekelciburjuvazivebüyüktop
raksahiplerininegemenliğiniyıkan,işçi
sınıfının, kırkent küçük burjuvazisi
nin,kırvekentyoksullarınındevrimci
iktidarınıkuranbirpolitikdevrim;(bir
siyasalsınıfsalaltüstoluş)Türkiye’yi
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kapitalistemperyalist dünyadüzenin
den koparacak güç ve yetenektedir.
Türkiye’debutemelgerçeğianlamayan
bir antiemperyalist yönelimin devrim
ciolmasınınimkanveihtimaliyoktur.
Dahasıda,bugerçeğigörmezdengelen
veyahakikatengöremeyenbirantiem
peryalistyönelim,Türkmilliyetçiliğine
bulanır, hatta Türk milliyetçiliği veya
sosyal şovenizm biçiminde dejenere
olur.Çünkübugerçeğingörülememesi
veyareddiegemensınıfa,Türkburju
vazisiyleuzlaşmaveişbirliğinin“yolu
nudöşer”!
Müdahale’nindöşemeyeçalıştığıyol

şutemeltespitedayanıyor:
“Buanlamdaülkemizdetemelçeliş

ki, küresel sermaye (emperyalizm ve
yerliişbirlikçileri)ileülkemizinemekçi
güçleriarasında;öndegelençelişkiise,
ABD emperyalizmi ve işbirlikçileriyle
emekçi halk arasındadır.” (Müdahale
çıkarken,s.3)
Şu tespitte “Önde gelen çelişki”nin,

“Öne çıkan sorunu”, Müdahale’nin
güncelyönelimininyönünüveiçeriğini
somutlaştırıyor:
“Öne çıkan sorun bu emperyalist

projeyi (Büyük Ortadoğu Projesi bn)
boşaçıkarmaktır.Buemperyalistsal
dırıyakarşımücadeleedenbütüngüç
leryandaşımızdır,buprojeyleuzlaşan
veişbirliğiyapangüçlerdüşmanımız”.
Müdahale’denİPveKızılelmakalite

sindedayanılmaz“üçdünya”cıkokular
geliyor.Butemelbelirlemelerinayırıcı
özelliği, asla politik özgürlük sorunu
nu,siyasaldemokrasisorununu,yani
demekkipolitikiktidarsorununugün
deme getirmiyor olmasıdır. Türkiye’de
yalnızca BOP’la “Uzlaşan ve işbirliği
yapan güçleri”, emperyalizmin “Yerli
işbirlikçilerini”hedefve “düşman”ka
tegorisinekoyanbir stratejininTürki
ye’desiyasiiktidarmücadelesidiyebir

derdiyoktur.Bustratejidüpedüzsta
tükocuve reformisttir.Yıkıcıolmayan
birdevrimcilikarayışındançıkanstra
tejinin yıkacağı bir şey olmaması ise
kesinkestutarlıdır.n
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2425 Kasım tarihinde Kapital’in
140. Yılı vesilesiyle Petrolİş Genel
Merkezitoplantısalonunda“Kapital’in
Güncelliği Sempozyumu” gerçekleşti
rildi.Sempozyum,sosyalistaydınlarla
devrimci,sosyalistpolitikhareketlerve
militansendikacılarıbirarayagetirdi.
Birtartışma,fikiralışverişiveetkileşim
potasıoldu.
Kapital Sempozyumunda yaşanan

tartışmalardan birisi konuşmacılar
dan Troçkist iktisatçı Nail Satlıgan’ın
20.yüzyılsosyalizminiinkâredentezi
hakkındaydı.
Satlıgan, konuşmasında 20. yüzyıl

da sosyalizm yaşanmamıştır derken,
Marks’ın “Gotha Programının Eleşti
risi”ndeki bir pasajına dayanıyordu.
“Burada Marks, emeğin değerlenme
sininpiyasadolayımındankurtarıldığı
birdüzeni tarif eder,öyleyseSSCB’de
yaşanan Marks’ın anladığı anlamda
sosyalist bir toplum değildi” diyordu.
Ona göre,Marks, sosyalizmimetasız

parasız bir toplum olarak tarif ettiği
için, bu gelişkinlik düzeyine ulaşma
yantoplumlara,buarada20.yüzyılda
kisosyalizmdeneyimlerininhiçbirisine
“sosyalizm”denilemez.
Sempozyumunbirdiğerkonuşmacı

sı, Atılım yazarı Alp Altınörs ise onu,
“20. yüzyıl sosyalizm deneyimleri ya
şanmıştır, bizimdir, onlardan eleştirel
tarzda öğrenmek gerekir” diye yanıt
lıyordu.Marks’ın birmetni üzerinden
kocabiryüzyılınsosyalizmdeneyimle
rini inkâr etmenin en baştaMarks’ın
yöntemine aykırı olduğunu vurgulu
yordu.Marks’ınParisKomünüdeneyi
mininardındanKomünistManifesto’yu
gözdengeçirmesinive“Devletinelege
çirilmesi” kavramının yerine “Devletin
berhava edilmesi” kavramını geçirme
siniMarks’ın yöntemine örnek olarak
sunuyordu.
Bir sempozyumun zaman sınırları

içindeyaşananbutartışmayadairda

NailSatlıgan’ıninkârcılığıve
20.yüzyılsosyalizmi

-Haydar Özkan-
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hagenişdeğerlendirmeleryapmayı,biz
degündemimizealdık.
Marks,GothaProgramı’nınEleştiri

si’ninilgilibölümüneşöylegiriyor:
“Buradaelealmamızgereken,kendi

temelleri üzerinde gelişmiş olandeğil,
tersine,kapitalisttoplumdandoğduğu
şekliyle bir komünist toplumdur; do
layısıyla,iktisadi,manevi,entelektüel,
bütünbakımlardan, bağrından çıktığı
eskitoplumundamgasınıhâlâtaşıyan
birtoplumdur.”(Altınıçizen:Marks)
Görüldüğü üzere Marks, afakî bir

ütopyadan, kurgusal bir gerçeklikten
değil, tam da ‘Bağrından çıktığı eski
toplumun damgasını taşıyan’ bir ko
münizmdensözediyor.Hangiülkenin
bağrındançıktığı,butasarımıniçeriği
ni etkilemeyecek midir? Kapitalizmin
ençokgeliştiğiİngiltereyerinegerika
pitalist Rusya’da gerçekleşen sosya
listdevrim,‘Komünizminüstevresine’
doğrugidenkendiözgünkurucuyolu
nukeşfetmeyecekmidir?
Rusya’da sosyalist üretim ilişkileri

ninhâkimolduğubirekonomikurul
duğuhalde,buMarks’ınöngörülerine
uymuyorsa, “Sosyalizm yoktur” mu;
“Sosyalizmbeklenenindışındabiryol
dangerçekleşti”midenecektir?Aklını
önyargılara esir etmemiş olanlar için
yanıtaçıktır.
“Bu bakımdan birey olarak üretici

(gerekli indirimler yapıldıktan sonra),
topluma vermiş olduğunun tam kar
şılığınıalır.Onuntoplumaverdiğişey,
birey olarak, kendi emek miktarıdır.
Örneğin, toplumsal işgünü, bireysel
çalışma saatleri toplamından oluşur;
herüreticininbireyolarakemekzama
nı, toplumsal işgünü olarak sunmuş
olduğu kısımdır, onun bu bakımdan
katkısıdır. O, toplumdan, şu kadar
emekverdiğinisaptayanbirbelgealır
(Bunda kolektif fonlar için sarf etmiş

olduğuemeğinindirimiyapılmıştır)ve
bubelgeile,toplumuntüketimaraçları
stoklarından, emeğinin eşit bir tutarı
kadarbirmiktaralır.Topluma,birbi
çimdesunmuşolduğuaynıemekmik
tarını, ondan, başka bir biçimde geri
alır.”
Bu,N.Satlıgan’ınteziniüzerineda

yandırdığı pasajdır.Marks’ın “Emeğin
değerlenmesinin piyasa dolayımın
dankurtarıldığıbirdüzeni tarifettiği
ni”söyler.SSCB’de isebuhiçgerçek
leşmemiştir.Öyleysesosyalizmyoktur
SSCB’de!

SSCB’de iş çi üc re ti
Evet, SSCB’de işçi emeği, sosyaliz

minengelişkindüzeyindedahi ‘emek
belgesi’yada‘emekbonosu’gibikarşı
lığıdoğrudangeçimaraçlarıylaödenen
bir formda değerlenmedi. ‘Ücret’ for
munualıyordu.Metaveparailişkileri
devarlığınıkorumuştur.
Marks’ınaynıyerdebelirttiği“İçerik

ve biçim değişmiştir, çünkü değişmiş
koşullar altındahiç kimse emeğinden
başka bir şey veremez ve öte yandan
da bireylerin mülkiyetine bireysel tü
ketim araçlarından başka hiçbir şey
geçemez.” ilkesi iseSovyetler’dehayat
bulmuştur.
Diğeryandan,SSCB’deişücretinin,

biçimselbakımdanbenzerolmaklabir
likte kapitalizmdeki ücretli emekten
köklüolarak farklı,başkabirolguol
duğunudasaptamakgerekir.Kapita
lizmde işçi, işgücününyenidenüretil
mesi içingerekli olansınırlımiktarda
ürünvehizmetinkarşılığınıalır.Kapi
talistinbütüngayretibugereklibölü
müdurmaksızındahaaltdüzeyeçek
mektir.Çünküo,gerekliemeğiazalttığı
ölçüdeartıdeğeriartırmışolacaktır.
“Sosyalizmde işin ücreti … işgücü

nün yeniden üretilmesi için gerekli
olan sınırlımiktardaürün ve hizmet
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lerin değerine bağlı değildir.” (Büyük
SovyetAnsiklopedisi,‘Sosyalizmdeişin
karakterininbazıözellikleri’maddesi)
Kapitalizmin tam tersi olarak, üre

timgeliştikçeişçininpayıhembireysel
tüketim için, hem de toplumsal hiz
metler alanında artar. Çünkü üretim
maddeleri,üretimaraçlarının toplum
salniteliğinedeniyletümtoplumaait
tir.İşçiyeücretolarakverilenindışında
kalanartıürüntümtoplumunçıkarı
nakullanılmaktadır.
Bunedenlerledirki,SovyetlerBirli

ği’nde;birincisi,üretimsürecigeliştik
çeişçiücretlerideartmıştır.
İkincisi sosyal hizmetlerin sürekli

genişlemesi yolundan işçinin ‘toplum
sal ücreti’ sürekli büyümüştür. Eği
tim,sağlık,konutvb.dünyatarihinde
ilkkezolarakmetaolmaktançıkarıldı,
kitlesel bedelsiz kamu hizmetine dö
nüştürüldü. Dünya tarihinde ilk kez,
ekonomininbellisektörlerinikapsaya
cak düzeye varabilen bir “metasızlaş
tırma”süreciyaşandı.
Üçüncüsü,sosyalistdevletetkinbir

fiyatpolitikasıizledi,temelgeçimmad
delerini değerlerinden daha aşağıya,
sosyalbir ihtiyacıyanıtlamayan tüke
timmallarını (örneğiniçki)değerlerin
denyukarıyafiyatlarla satmakyolun
dan yürüdü. Bu da ücretlerin temel
geçimmaddeleribakımındanalımde
ğeriniartırdı.
Dördüncüsü,SSCB’deüretimgeliş

tikçe işsizlik azaldı. 1930’lara gelindi
ğindeişsizliktümüyletasfiyeedilmişti.
Bu da işçi ücretlerinin kapitalizmden
farklıolmasınınbirdiğergöstergesidir.
İşsizliğinolmadığı, işçiücretlerininiş
çi bireyleri arasındaki rekabete daya
narak sürekli aşağı çekilmediği, her
kapitalistyatırımınkendisine işsizor
dusundan hızla işçi devşiremediği bir
kapitalizmdüşünülebilirmi?

İşçinin sadece işgücünün değerini
(yenidenüretilmesi için gerekli olanın
en alt düzeyi) alabildiği kapitalizmin
ücret ilkesi Sovyetler Birliği’nde tasfi
ye edilmiştir. Yerine işçinin, “Kolektif
fonlariçinsarfedilmişemeğinindirimi
yapılmış” haliyle emeğinin karşılığını
almasıilkesigeçirilmiştir.

Sos ya lizm ve me ta-pa ra iliş ki le ri
Marks, tıpkı kapitalizmi incelerken

yaptığı gibi, sosyalizmi de en gelişkin
düzeyiylekurgular.O,üretimaraçları
nıntamtoplumsallaştırıldığıbirdüzen
olarak ele alır sosyalizmi. Bu durum,
20. yüzyıl sosyalizm deneyimleri bo
yuncaçokönemli teorik tartışmaların
kaynağıolmuştur.
Ancak Marks ve Engels’in yaşadığı

dönemdekiAvrupada,tamtoplumsal
laşmanın bir hamlede gerçekleşebile
ceğikoşullardadeğildi.Nüfusunyüzde
50’sinden fazlası hala tarımla uğraş
maktaydı. Böyle bir toplumsal yapıda
datamtoplumsallaştırmaboşbirsöz
denbaşkabiranlamtaşımazdı.Oyüz
denMarksveEngelsdeküçükköylülü
ğün zorlamülksüzleştirilmesine karşı
uyarılar yaptılar. Küçük köylülüğün
“İktisadiaraçlarlaikna”edilmesinden,
“Özeltopraksahipliğindenkolektiftop
rak sahipliğine geçişi kolaylaştıracak”
önlemlerden, “Miras hakkı ve mülki
yeti kaldıracağını ilan ederek onuür
kütmemeye”özengösterilmesindensöz
ettiler.(MarksEngels,AnarşizmÜzeri
ne,Bakunin’inDevletveAnarşiKitabı
ÜzerineDüşünceler’denParça)
Rusya’dakiderecedeolmasada,Al

manya,Fransagibiülkelerdekibirpro
leterdevrimdeküçükköylülüğünted
ricikolektifeştirilmesisorunuylakarşı
karşıyaolacaktı.Dolayısıylaküçükme
ta üretimi, meta piyasası, proletarya
diktatörlüğüaltındadabellioranlarda
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sürecekti.Değeryasasıvarlığınıkoru
yacaktı.
19. ve 20. yüzyılların aksine, bu

gün,dünyanınpekçokbölgesindetam
toplumsallaşmanın koşulları olgun
laşmıştır.Buher yerde eşitlik olduğu
anlamınagelmez.Amaemperyalistkü
reselleşme, küçük köylümülkiyetinin
altındakisontaşlarıdaçekipalmakta
dır.Metaparailişkilerininaşılması20.
yüzyılagöredahasancısızgerçekleşe
bilir.
Sosyalizminvarlığıyadayokluğuyla

ilgilitartışma,metaveparailişkilerinin
varlığına indirgenemez. Sorun ekono
miye sosyalist üretim ilişkilerinin hâ
kimolupolmamasıylailgilidir.
Tıpkıkapitalizminhâkimolduğubir

ekonomide feodal, yarıfeodal üretim
ilişkilerinin kapitalist ekonomiye tabi
biçimdevarlığınısürdürmesigibi,sos
yalistbirekonomidedemetailişkileri,
tabibirbiçimdevarlığını sürdürebilir.
Ancak nihayetinde bütün bir kapita
lizmdenkomünizmegeçişsüreci,meta
ilişkilerininvarlığınakarşıbirsınıfsa
vaşımıdönemidir.
Değer yasası sosyalizmde vardır,

bir olgudur. Kapitalizmden komüniz
me geçiş süreci boyunca varlığını ko
rur. Bu hem, üretim araçlarının tam
toplumsallaşmasınıniçeridehenüzso
nuçlanmamasından,hemdekapitalist
dünyapazarıilekurulanzorunluilişki
lernedeniyleböyledir.Bugeçişsüreci
boyunca komünist partisi, metapara
ilişkilerinevebutemeldeyükselende
ğer yasasınakarşımücadeleyi sürdü
rür,bunaönderlikeder.Sorun,içerde,
değer yasasının etki alanının giderek
daralmasına,sosyalistüretimilişkileri
ninhâkimiyetiningelişmesinegötüren
birekonomipolitikasıizlenmesindedü
ğümlenir.Dışarıdaisesosyalistdünya
devrimini geliştirerek kapitalizmi dar

boğazasürükleyecekpolitikalardakar
şılıkbulur.Buikisiarasındagüçlübir
bağıntıvardır.
Sosyalistyadasosyalizmeyönelmiş

ülkelerde sınıf mücadelesinin temel
konularındanbirisi,metaparailişkile
rinevedeğeryasasınayaklaşımsoru
nundaortayaçıkmıştır.Bubakımdan
Lenin ve Stalin dönemlerinde gelişim
çizgisimetapara ilişkilerininetkiala
nının geriletilmesi yönündedir. NEP
süreci gibi bazı zorunlu geri adımlar
taktik kapsamda ele alınıp uygulan
mıştır,stratejininyönünüifadeetmez
ler.Eğitim, sağlık,konut,ulaşımme
taolmaktançıkarılmıştır.Değeryasası
üretimin düzenleyicisi olmaktan çıka
rılmıştır; emeğin üretimin çeşitli dal
larıarasındakidağılımınıdeğeryasası
değil, merkeziplanlı ekonomi dolayı
mıyla toplumsal ihtiyaçlarbelirlemek
tedir.Tarımüretimiçokbüyükoranda
kolhozlaştırılmış,sovhozlardabellibir
ağırlığaulaşmıştır,vb.
Kruşçev, Brejnev ve Gorbaçov dö

nemlerindeisegelişimçizgisitamters
yöndedir.Yanimetaekonomisininhâ
kimiyet alanının gelişmesi, değer ya
sasının yönlendirici bir güç olarak
tanınması ve kapitalist dünyayla bü
tünleşmeçabası. IsaacDeutschergibi
–Satlıgan’ındareferansaldığı–öndege
lenbirTroçkistfigürün,Kruşçev’esalt
“totalitarizm geriletilecek” görüş açı
sıyla (hemdeoldukçaateşlibiçimde!)
destekçıktığını*,metaparailişkilerive
değer yasası konusundaki tutumunu
esgeçtiğinihatırlatmanınyeridir.Troç
kizminsosyalizmdeneyimlerineyakla
şımınıntarihdışılığınaveapolitikliğine
güzelbirörnektir.
Tabiikisosyalistmülkiyetbiçiminin,

doğrudandoğruyasosyalistüretimbi
çimidemekolmadığını,mülkiyetilişki
lerininüretimilişkileriniotomatikman
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yaratamayacağını biliyoruz. Sosyalist
devrimin gerçekleştirdiği kamulaştır
maeylemi,üretimaraçlarınıproletarya
diktatörlüğü devletine ait kamu mül
kiyetineçevirmekle,sosyalistmülkiyet
haline getirir. Ancak nihayetinde bu,
sosyalistüretimilişkilerinintoplumsal
yapıda,sınıfmücadelesiyoluylayara
tılmasıgerekliliğiniortadankaldırmaz.
Üretimilişkilerindeileriyedoğruher

dönüşüm, üretici güçlerin zincirlerini
çözerekatılımyapmalarınınkoşulları
nıhazırlar.Üretici güçlerdekiher atı
lım da daha ileri üretim ilişkilerinin
zeminini oluşturur. Nihayetinde me
taparailişkilerinekarşısavaşımınsalt
birkararlılıkveiradesorunuolmadığı,
busavaşımınancaküreticigüçlerdeki
gelişme zemininde başarılabileceği de
vurgulanmalıdır.
Meta üretimine ve onun yarattı

ğı toplumsal ilişkilere karşımücadele
sosyalizmdönemiboyunca sürer.De
ğeryasasınınhâkimiyetveişlerlikala
nını daraltmak, planlı sosyalist eko
nominin hâkimiyet ve işlerlik alanını
büyütmekiçinmücadelesürer.Küçük
köylümülkiyetininkolektifeştirilmesi,
giderekbukolektiferinsosyalistkamu
işletmelerinedönüştürülmesiiçinmü
cadelesürer.
Ancak bunlar, tam da sosyalist bir

toplumun bağrında süren mücadele
lerdir.Sosyalistekonomiyleyanyana,
içiçebiçimdevarlığınısürdürenveona
tabiolanmetaekonomisinekarşımü
cadeledir. Kapitalist bir toplumda ise
egemenolanmetaüretimivedolaşımı
dır.Metaekonomisininegemenolma
dığı bir kapitalist ekonomi düşünüle
mez.Stalindönemindeiseegemenolan
meta ekonomisi değil, planlı sosyalist
ekonomidir.Budönemdemetaekono
misininalanınındaraltılmasıyönünde
kibüyüksavaşım,busavaşımınmeta

ekonomisinin ikincilleşmesi düzeyine
varması, sosyalizmin varlığını yadsı
yanlarca –bırakın açıklanmasını– an
lamlandırılamazdahi.
Lenin, “Sosyalizm sınıfarın ortadan

kaldırılmasıdır” der. (Proletarya Dikta
törlüğüDönemindeEkonomi vePoliti
ka).Busosyalizmin“geçişhalindeki”bir
toplumolarak tarifidir; sosyalizminsı
nıfarıkaldırmayönündekigerçektop
lumsaltarihsel hareket olduğunu an
latır. Kapitalizmden komünizme geçiş
süreci,kesintisizbirsınıfsavaşımıdö
nemidir. Kapitalist üretim ilişkileriyle,
kapitalizmdendevralınanvekendibağ
rındasüreklikapitalizmiüretenküçük
metaekonomisiyle,kapitalizmdendev
ralınantoplumsaleşitsizliklerle(Kadın
erkek, ezilen ulusezen ulus, kırkent,
kol emeğikafa emeği, yönetenyöneti
len)mücadelesosyalizmdedesürer.
Gerikapitalistbirülkedeortayaçı

kansosyalistbirekonomidemetapara
ilişkilerininhızlaortadankaldırılması
nıbeklemek,yaiyiniyetlibirsafık,ya
daNailSatlıganörneğindeolduğuüze
resosyalizmdeneyimleriniinkâretme
yiamaçlayanbirdemagojidir.
Rusya’da sosyalizm, prekapitalist

ekonomikbiçimlerle içiçebirgerika
pitalist ekonomi üzerinde gelişmiştir.
Bununkendineözgüsorunlarınınya
nıtını salt Gotha Programının Eleşti
risi’nde aramak, Marksist bir yöntem
olamaz. Tersine Marks’ta, kendinden
sonrakitümtarihselgelişmeleritarta
cakbirütopyakurgusuaramakanla
mına gelir.Dolayısıyla, aynı zamanda
idealistbirsapmayıdaifadeeder.
Buvesileylemuhatabımıza,aynıpa

sajdageçenşusaptamanınişaretettiği
yöntemedahafazladikkatgöstermesi
niöneririz:
“Amabugibikusurlar(Herkeseeme

ğinegöre ilkesininburjuvahukukuna



TEORİDE doğrultu132

tekabületmesikastediliyor,bn.)uzun
ve sancılı bir doğumdan sonra kapi
talist toplumdançıkıp geldiği şekli ile
komünist toplumun birinci evresinde
kaçınılmazşeylerdir.Hukuk,hiçbirza
man,toplumuniktisadiyapısındanve
onunkoşullandırdığıkültürelgelişme
dendahayüksekolamaz.”

Mark siz min ge li şi mi 
sı nıf sa va şı mı ze mi nin de olur
SovyetSosyalistCumhuriyetlerBir

liği,iktidarınişçisınıfınınellerindeol
duğu, eski burjuva devletin ‘berhava’
edilerek İşçiKöylü Sovyetleri devleti
nin egemen olduğu, ekonomide sos
yalist üretim ilişkilerininhâkim oldu
ğubirdeneyimolaraktarihearmağan
olmuştur. Onu sosyalist bir deneyim
olarak tarihten silmek, inkâr etmek,
görmezden gelmek mümkün değildir.
Marksizm,kendisini sınıfmücadelesi
nin enternasyonal deneyimlerinin dı
şında bir yerde kuramaz. ‘Sosyalizm
böyle olamaz’ diye feryatfigan etmek;
Marksizmi kendisiyle kavgalı hale ge
tirmeyeçabalamakdemektir.
Kapitalizmlesosyalizmarasındamu

azzam bir savaşın yaşandığı tüm bir
20.yüzyılınsınıfmücadelesideneyim
lerini“sosyalizmdışı”sayarakinkâret
mek,MarksizmiLeninöncesidöneme,
19.yüzyılagerigötürmekdemektir;ki
bu müthiş bir tasfiyecilik girişimidir.
Avrupa merkezci aydınlarda (özellikle
1991 sonrası) görülenbir tür akıl tu
tulmasıhalidir.
20.yüzyıldakisosyalizmsavaşımları

vedeneyimleri,halkdevrimleriveulu
salkurtuluşçudevrimler, ezilenhalk
ların savaşımları tümüyle bize aittir.
Bizimdir. Marksizm Leninizm’in 21.
yüzyılın şafağında önünde duran te
mel görevlerdenbirisi, 20. yüzyıl sos
yalizmdeneyimleriniMarksistdiyalek
tikyöntemleelealmakveeleştirelbir

süzgeçtengeçirerekyeni yüzyılınsınıf
savaşlarına ışık tutmaktır. Kuşkusuz
Troçki’nin 1920’lerde saplanıp kaldığı
“Tek ülkede sosyalizm olamaz” tezine
hala saplananlar bu göreve girişemez
dahi. Onlar bakımından, SSCB’deki
sosyalizmin inkârı, bugün bütün bir
20.yüzyılsosyalizmdeneyimlerininin
kârıderecesinevarmıştır.Birtürultra
tasfiyecilikdedenebilirbuna.
19. yüzyıl sosyalizminin önderleri

şöyledüşünüyorlardı:Tekülkedesos
yalizmolmaz, sosyalizmancakdünya
çapında(ogünküdünyadaAvrupakı
tası)gerçekleşebilir…Başkabirtartış
manınkonusuolmaklabirlikte,belirt
mekgerekirki,MarksveEngelsParis
Komünü’nübirşehirdesosyalizmiinşa
etmeyeyöneldikleriiçindeğil,yeterince
sosyalistönlemalmadıklarıvedevrimi
Fransa’nındiğerşehirlerineyaymadık
larıiçineleştirmişlerdivehakeza,Rus
ya’da sosyalizm üzerine tartışmalar
yapmışlardı. Yine de onlara göre sos
yalistdevrim,önceliklekapitalizminen
çok geliştiği ülkelerde gerçekleşecek
tir…
Ekim Devriminin önderleri de dev

rimdenönceböyledüşünüyorlardı.Le
nin1905Devrimisürecinde, ‘İkiTak
tik’te, Rusya’nın çakacağı demokratik
devrim kıvılcımının Avrupa’yı tutuş
turacağını, Avrupa’daki sosyalist dev
rimin ise Rusya’yı sosyalist devrime
taşıyacağınıyazdı.Sonra,EkimDevri
mi’ninarifesinde(1915)tekbirülkede
desosyalistdevriminmümkünolduğu
nuyazanLenindiğeryandanhalaRus
ya’dakisosyalistdevriminAvrupa’daki
sosyalist devrimi tutuşturacağını söy
lüyor, bunu umuyordu. Daha sonra,
Rusya Sovyet Cumhuriyeti’nin Devlet
Başkanı olarak, Rusya’daki “Azgeliş
miş sosyalizm”in Avrupa’daki devrim
lerlebirlikteaşılacağınıveAvrupa’daki
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sosyalizmingelişkinüreticigüçlerüze
rinekurulacağınısöyledi.
Rusya’dadevrimiyapmakdahako

lay, sürdürmek daha zordu. Batı Av
rupa’da ise tersine, devrimi yapmak
zor,sürdürmekdahakolaydı.Tüm20.
yüzyılboyuncahükmünüsürdürenbu
çelişki,Bolşevikönderinzihnindetam
olarakEkimDevrimi’ninardındanşe
killendi,teorikformülünübuldu.
Ancak Marks’ın ve Engels’in devri

minAvrupaçapındaveöncelikliolarak
engelişkinkapitalistülkelerdegerçek
leşeceği öngörüleri, kapitalizmin orta
ya çıkan en üst aşamasında, tekelci
kapitalizm/emperyalizm çağında ge
çerliliğiniyitirmişti.Lenindebuolgu
yusavaşımınpratiğiiçinde,adımadım
gördü.
Diğeryandan,Lenin’inveEkimDev

rimiönderlerininöngördükleriBatıAv
rupa’dasosyalistdevrimdegerçekleş
medi. Sosyalizm, kapitalizmin en çok
geliştiği İngiltere’de değil, kapitalist
dünyasistemindencanıençokyanan
ülkelerdenRusya’dagerçekleşti.
Sınıf mücadelesi böyledir. Soyut

olan somutlaşırken daima yeni içe
rikler vebiçimlerkazanır, zenginleşir.
“Teori gridir dostum, hayat ağacı ise
yeşil”(Lenin).Sınıfmücadelesininpra
tikateşiiçindepişmeyenlerinkavraya
mayacağıbirzenginliktirbu.

20. yüz yıl sos ya liz mi nin 
ba zı ger çek le ri
Emperyalizminkeskinleştiripsonsı

nırınavardırdığıeşitsizgelişmeyasası,
Rusyaçapındadevbirülkedekisosya
list iktidarınayaktakalmasına imkân
sağladı. Alman devrimi yenilir, kısa
ömürlüMacaristan,Slovakya,Finlan
diya, Bavyera Sovyet Cumhuriyetleri
yıkılırken, Rusya Sovyet Cumhuriyeti
ayaktakaldı.HattaeskiÇarlıksömür
gesiülkelerdekurulansovyetcumhu

riyetleriyle birleşerek Sovyet Sosyalist
CumhuriyetlerBirliği’nedönüştü.
Avrupadevrimininkısasüredeyar

dımlarına yetişeceği umuduyla devri
mibaşlatanBolşevikler,dünyadevrimi
dalgasınıngeriçekilmesiylekendilerini
tecrit ortamda buldular. Ekim Devri
mi’nin hemen öngününde tek ülkede
sosyalistdevriminbaşarılabileceğiama
sosyalist devletin Avrupa devriminin
yardıma gelmesiyle ayakta kalabile
ceğini düşünen Bolşevikler, sosyalist
devrimdensonrayenikoşullarlakarşı
karşıyakaldı.
Rusya’daki Sovyet iktidarını dün

yadevrimininbirüssü,mevzisi,kalesi
olarakmüdafaaetmekfikri,teorikfor
mülünekavuşmadanönce,Lenin’iney
lemindepratikbiçiminekavuştu.Daha
devrimin ilk dönemlerinde o, Alman
ya’yla savaşa son vererek genç prole
taryadevletinebirsoluklanmazamanı
kazandırmak istiyordu. BrestLitovsk
Anlaşması’yla bunu başardı. 1921’de
o Rusya’yı, dışta İngilizSovyet ticaret
anlaşması, içte NEP taktik geri çeki
lişiyle “Tek ülkede sosyalizm” yönüne
yöneltti.
Tekbirülkededahiolsasosyalizmi

ayaktatutmak,dünyadevrimininuza
yansavaşımlarıesnasındabirsavunma
stratejisidir. Troçki, “Sürekli devrim”
teziyleneiçeridekisınıfmücadelesini–
işçiköylüittifakı–nedegeriyeçekilmiş
dünyadevrimikoşullarındasosyalizmi
inşaetmeyihesabakatıyordu.Bunun
hem iç, hemde dış siyasette SSCB’yi
sonsuzsavaşlar içindeyıkımagötüre
rekyokoluşasürüklemekdışındabir
anlamıyoktu.Troçki’ninbuçizgiside,
BrestLitovskbarışınakarşıçıkışında,
savaş komünizmini sistemlileştirmeyi
önermesinde,vb.cisimleşiyordu.
192425 dönemecinde Sovyet ülke

si nasıl bir yön alacağına dair büyük
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birtartışmavebunalımsürecindenge
çerken,Troçki’nintekönerisi,“Sürek
lidevrim”di.Tekbirülkedezatensos
yalizmolamayacağı için,ne işçiköylü
ittifakınaihtiyaçvardı,nedesosyalist
devletidünyadevrimininbirüssüola
rak yaşatmaya. Böyle olacağına, sos
yalizmhiçolmasındemektibu.Stalin
ise,dünyadevriminingerileyişinidoğ
ruanalizederek,tekbirülkedesosya
lizmin inşasınagirişmeyihedefolarak
ülkeninönünekoydu.
Uygulanışı,ortayaçıkardığıyeniso

runlarayrıcatartışılmaküzerebirke
nardadursun;Stalin’in1920’lerinbaş
larındakiiçveuluslararasıkoşullarda
tekbirülkededahiolsasosyalizmiin
şaetmeyegirişmenintarihselzorunlu
luğunukavramışolması,onunüstün,
ileri yanıdır. Dünya proletaryasının
mevzisiSSCB’de,sosyalistüretimiliş
kilerinin hâkim olduğu bir ekonomi
inşa edildi. Kapitalizmin bağlarından
kurtarılan üretici güçler şaha kalktı.
Devasabirekonomikbüyümeatağıba
şarıldı.GeritarımülkesiSSCB’nintüm
çehresi değişti, ileri bir sanayi ülkesi
halinegeldi.Üstelikkapitalizmetaban
tabanazıtbiçimde,neaçlık,neyoksul
luk,neişsizlikyarattıbubüyümedal
gası.Tersineişsizlikortadankaldırıldı.
Açlıkortadankaldırıldı.Yoksullukan
lamlıdüzeydegeriletildi.
Yine kapitalizme zıt biçimde, plan

sızanarşikdeğil,planlıveuyumlubir
karakter taşıyordu ekonomikbüyüme
dalgası. Meta ekonomisinin alanı da
raltılıyor, bir metasızlaştırma süreci
yaşanıyor, kitlelerin yararlandığı be
delsiz sosyal hizmetlerin alanı sürekli
genişletiliyordu. Ekonominin bütünü
nedamgasınıvuran,hakimolanplan
lısosyalist kamusal ekonomi iken,
meta ekonomisi ikincil, tabi, sosyalist

ekonomiye bağımlı bir olgu düzeyine
geriletiliyordu.
SSCB’nin sosyalist olmadığını öne

süren Troçkist iktisatçılar, bu olguyu
açıklayamıyorlar. Böyle bir ekonomik
atılım hangi üretim ilişkileri temelin
de yaşandı? Kapitalist mi, sosyalist
mi?TonyCliffgibibazıları,içindençı
kamadıkları ‘devletkapitalizmi’ teziyle
boğuşuyor, sosyalist esaslara göre iş
leyen,metaekonomisininhakimolma
dığıbirkapitalistekonomiolabileceği
nisavlıyor;Troçki’nin tezleriniolduğu
gibi sürdüren bazıları ‘Yozlaşmış işçi
devleti’ gibi, sosyoekonomikbiryapıyı
ifadeetmeyenbirtespitledurumukur
tarmaya çalışıyor, Antonio Carlo gibi
işin içindençıkamayanbazıbaşkaları
da,kapitalizmvesosyalizmdışındaye
ni sosyoekonomik yapılar icat etmeye
soyunuyorlar.
Tekülkede sosyalizmin inşası stra

tejisiylekurulanSSCB’dekisosyalizm,
İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler faşiz
miniKızılOrdu’nunçelikyumruğuyla
ezdi.DünyayıNazi faşizmibelasından
sosyalist SSCB kurtardı. Çağının, as
keribakımdanengelişkinemperyalist
devletiniyendi.
Çin ve Doğu Avrupa devrimleriyle

ilgili olarak da tartışılacak şeyler ta
bii ki var.Amaherhaldeaklı başında
hiç kimse, Doğu Avrupa’da ve Çin’de
demokratik halk devrimlerinin ger
çekleşmesinde ve sosyalizme yönelen
halk cumhuriyetlerinin kurulmasında
SSCB’nin varlığının ve Antifaşist Sa
vaştakazandığıdevasazaferinbelirle
yicibirroloynadığınıinkâredemez.
Dolayısıyla,1921’denitibarenLenin

veStalin’inSSCB’yidünyadevriminin
birmevzisiolarakkoruma,sosyalizmi
tekbirülkededahiolsainşayagirişme
yönelimi,dünyadevriminekatkısağla
mıştır.Tekülkedesosyalizm,pekçok
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ülkededevrimlerlebirülkelersistemi
nedönüşmüştür.
Kuşkusuzsosyalistdevrimintekbir

ülkeyesıkışmasıaslabir tercihyada
arzu edilir bir durum olamaz. Aksine
komünistler bunu ancak bir zorun
luluğun yanıtlanması bağlamında ele
alabilirler.Sosyalizmlekapitalizmara
sındauzunvadedebirölümkalımsa
vaşı vardır, nihayetinde bu savaştan
ancakbirisağçıkabilir.Diğeryandan
sosyalizm, kapitalizmin dünya çapın
dageliştirdiğiüreticigüçleridünyasal
bir sosyalizmle kucaklayarak ileriye
taşıyabilir. Türkiye ve Kuzey Kürdis
tantopraklarındadevrimiçinsavaşan
MLkomünistler,devriminzaferininar
dındanateşitümbölgeyeyaymapers
pektifine sahiptir. Ortadoğu’da, Bal
kanlar’da,Kafkaslar’dademokratikve
sosyalist federasyonlar, bu perspekti
finprogramatikifadesidir.
***
20. yüzyıl sosyalizmi, kendisini bu

gerçekliklerleortayakoyar.
Sosyalizmin öncelikle kapitalizmin

enfazlageliştiğiülkelerdemuzafferol
masıbeklenirken,buülkelersosyalist
devrimeendirençliülkelerolarakboy
gösterdiler.Sosyalizmin zaferi, ekono
mikbakımdangeri,ancakdevrimciko
şulların gelişkin olduğu, emperyalist
kapitalistdünyasistemininçelişkileri
ninyoğunlaştığı,busistemdenenfazla
acıçekenbirülkede,Rusya’dagerçek
leşti.
Ekim Devriminin açtığı yolda, 20.

yüzyıldayürümeonurunu taşıyanül
kelerin de –Çekoslovakya veMacaris
tan hariç– ileri sanayi ülkeleri olma
dıkları,gerikapitalistveyayarı feodal
ülkeler oldukları görülür. Bu, Ekim

Devrimini‘Talihsizbirrastlantı’olarak
algılayanlaratarihinyanıtıdır.
BugündeLatinAmerika’danGüney

Asya’ya ve Ortadoğu’ya değin kapita
listemperyalizmekarşımücadeleşid
detleniyor.Aynızamandakapitalizmin
merkezindedeçelişkilerkeskinleşiyor.
Amasonuçtaçelişkilernedenlikeskin
leşirsekeskinleşsin,çözümüonamü
dahaleedeceköznelgüçlerigerektirir.
Gününasılçözülmesigerekenproble
midebudur.
Kapitalizmin emperyalist aşamaya

ulaşmasıyla birlikte, kapitalizmin çü
rümeveolgunlukdüzeyiyleilgilianaliz
deevrenselölçeğetaşınmıştır.Emper
yalizm tek tek ulusal ekonomileri tek
bir dünya ekonomisi içinde bir araya
getirdi.Emperyalizmkoşullarındaüre
tim ilişkilerinin üretici güçlerin geli
şimini engellemesi, boğması ve hatta
çürütmesi, tek tekülkelerdeğil;dün
yaçapındabirolgudur.Dünyaçapın
daelealınmalı,incelenmelidir.Emper
yalist kapitalizmin krizi, öncelikle bu
dünya sisteminden en çok acı çeken
ülkelerdebelirecektir.“Zincirzayıfhal
kalarından” kırılacak, bu ülkeler/böl
geler sosyalist devrimin öncülüğünü
üstlenmedetarihselrolüoynayacaktır.
Farkşudurki,artıkbuülkelerdebü
yük çoğunlukla kapitalizmin derinle
mesinegeliştiğiülkelerdurumundadır.
20.yüzyılsosyalizmininortayakoy

duğugerçeksorularınyanıtlarınıara
maktankaçınan, onun varlığını inkâr
eden,onubirrastlantı,talihsizbirolay
derekesine indirgeyenler, 21. yüzyılın
sosyalizm deneyimlerinin yaratılma
sındadaözelhiçbirrolesahipolama
yacaktır.
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