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‹nkarc›-sömürgeci savafl 
ve 

ezilenlerin direnifli
Generaller partisinin devir teslim törenleri

orduya hükmeden yüksek askeri bürokrasinin
faflist rejimi ve ordunun rejim içindeki ifllevini
sürdürme ilan›na dönüfltü. ‹ki y›l sonras›n›n
genelkurmay baflkan› Ifl›k Koflaner, “TSK, ulus,
üniter ve laik devletin korunmas›nda her za-
man taraf olmufltur ve olmaya devam edecektir.
Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip ç›kmak
iç siyasetle ilgili de¤ildir” diyerek durumu ye-
niden gözler önüne serme gere¤i duydu! Kofla-
ner, “TSK’n›n, ulusunun d›fl›nda ayr› bir dene-
time ihtiyac› yoktur” sözleriyle de, burjuva or-
dunun özerk yap›s›n›n s›n›rland›r›lmas›na, hü-
kümetin orduyu denetlemesine raz› olmaya-
caklar›n› ortaya koydu. 

Generaller partisinin yeni yönetimi di¤er
fleylerin yan› s›ra, ulusal sorun ve ulusal de-
mokratik mücadele konusunda izleyece¤i çiz-
giyi de aç›klad›. Buna göre, ulusal meselede in-

kar ve asimilasyon, ulusal mücadele karfl›s›nda
ise imha esas al›nacak.

Ne diyor generaller partisi?
Yaln›zca sömürgecilikten de¤il, inkardan da

vazgeçmeyiz. Ulusal kaderini tayin özgürlü¤ü
sözünü duymak bile istemiyoruz. Fakat mesele
bundan ibaret de¤il. Kürtlerin bir ulus oldu¤u-
nun anayasal kabulü ve Kürtçe e¤itim gibi ulu-
sal inkar› sona erdirecek talepleri de asla kabul
etmeyece¤iz. Çerçeve “alt kimlik”, “bireysel
kültürel haklar”la s›n›rl›d›r. Daha fazla gerile-
meyece¤iz. Alt kimliklerin üst kimlik haline
gelmesine izin vermeyece¤iz. Ulusal demokra-
tik mücadeleyi inkarc›-sömürgeci savaflla yok
edece¤iz! 

AB’ye itiraz›m›z yok, o “ça¤dafl uygarl›k he-
defi için bir araçt›r”, fakat “ulusal, üniter dev-
let” konusunda herhangi bir olumsuz talepte
bulunursa ona karfl› da tavr›m›z› ortaya koya-
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r›z. Ulusal-üniter devletin bir vidas›n› bile sök-
türmeyiz, gevflettirmeyiz!.. Tüm bunlarla bir-
likte generaller partisinin yeni genel baflkan› ‹l-
ker Baflbu¤, PKK’ye karfl› ABD’yle birlikte ilifl-
kilerin “mükemmel” oldu¤unu, süresi 17
Ekim’de dolacak “tezkere”nin yenilenece¤in-
den kuflku duymad›¤›n› aç›klayarak, inkarc›-
sömürgeci savafl›n fliddetlendirilip, boyutland›-
r›laca¤›n› duyuruyor… Baflbu¤, “laiklik anaya-
sal düzenin temelini oluflturur” kayd›na karfl›n,
bugün “terörle mücadelenin TSK’n›n birinci
önceli¤i” oldu¤unu, dolay›s›yla Anayasa Mah-
kemesi’nin çizdi¤i s›n›rlarda kalmas› ve ulusal
demokratik mücadelenin tasfiyesi konusunda
istenenleri yerine getirmesi halinde AKP’ye kar-
fl› geçici, koflullu bir “ateflkes” ilan edeceklerini
de ortaya koyuyor… Generaller partisi, AKP
Hükümeti’nden “tezkere”yi yenilemesini, Ku-
zey Kürdistan’da ulusal demokratik mücadele-
nin kitle taban›n› daraltma ve gerillaya kat›l›m-
lar› engelleme hedeflerine ba¤l› ekonomik, sos-
yal, psikolojik “tedbirler” almas›n›, ayr›ca Ko-
flaner’in sözleriyle “silahl› teröristler kadar, le-
gal alanda ortaya ç›kan silahs›z teröristlere ve
ayr›l›kç›l›k destekçilerine karfl› da tedbirler ge-
tirmesini”, ordu ve polis terörünün yasal s›n›r-
lar›n›n geniflletilmesini, baflta Amed olmak üze-
re belediyelerdeki yurtsever mevzilerin geri
al›nmas›n› istiyor. Tezkereyi h›zla ç›kartmas›n-
dan anlafl›laca¤› üzere, Erdo¤an’›n tüm bu ko-
nularda gerekli hizmete haz›r oldu¤u görülü-
yor…

Ne var ki, her fley inkarc›-sömürgecili¤in
iradesinden ibaret de¤il. ‹flçi s›n›f› ve ezilenle-
rin, mazlum halklar›n da iradesi var… General-
ler partisi, geçti¤imiz yaz sa¤lanan topyekün
savafl konsensüsü, sonbaharda Güney’e sald›r›
karar›n›n burjuva meclisten geçifli ve ayn› dö-
nem ABD’yle elde edilen anlaflma koflullar›nda,
her fley tamam, art›k s›ra gerillan›n tasfiyesinde
diyordu! Egemen s›n›flar›n ve flovenizmin bo-
yunduru¤undaki Türk halk y›¤›nlar›na zafer
vaat ediyordu. Geçti¤imiz Aral›k’tan bu yana
Güney’deki gerilla mevzilerine hava sald›r›lar›,
kara sald›r›s›, Kuzey’de aral›ks›z sürdürülen in-
karc›-sömürgeci savafl ve bütün bunlara karfl›

gerillan›n Zap zaferi, Kandil’in ifllevini baflar›y-
la devam ettirmesi, Kuzey’de yo¤unlaflan geril-
la eylemleri, Bezele (Aktütün) Karakolu’nu ko-
ruyan tabura yap›lan bask›n, ulusal taleplerin
ve ulusal demokratik öncüye deste¤in cephe-
den sergilendi¤i ulusal kitle mücadelesi taraf›n-
dan haz›rlanan, üzeri örtülemez bir politik ve
moral yenilgi! Generaller partisinin yalana da-
yal› faflist psikolojik savafl› tüm bu gerçeklerin
alt›nda ezildi. O nedenle de, “teröristle baflar›y-
la mücadele ediyoruz ama terörle mücadele
yaln›zca bizim üstesinden gelebilece¤imiz bir
konu de¤il, devletin öteki kurumlar› üzerine
düfleni yerine getirmiyor” tekerlemesine sar›ld›. 

fiimdi yeniden denemek istiyorlar. ‹nkarc›-
sömürgeci topyekun savafl konsensusu hala sü-
rüyor. Hükümet bu konuda generaller partisi-
nin direktiflerini h›zla yerine getirece¤ini orta-
ya koyuyor. Güney’de PKK’ye karfl› ABD’yle
iliflkiler, “hem hava, hem kara, hem istihbarat
paylafl›m› noktas›nda” “mükemmel”! AB em-
peryalistleri, gerillan›n imhas› sald›r›lar›na po-
litik desteklerini esirgemiyorlar. Türk halk›m›-
z›n genifl bölükleri asker cenazelerinin önünün
kesilmesinin inkarc›-sömürgeci savafl›n baflar›-
s›ndan geçti¤ini düflünmeye devam ediyor,
“bölücü tehlike” demagojisinin boyunduru¤u
alt›nda tepki veriyor. Kürt ticaret burjuvazisi-
nin kimi kesimleri, inkarc›-sömürgecilik ne ka-
dar uygun görürse o kadar›na raz› olacak bir
burjuva çözüme, bir baflka ifadeyle köleci bar›-
fla desteklerini sergileyen tutumlar gelifltiriyor-
lar… Topyekün savafl›n, yalana dayal› dizginsiz
bir faflist psikolojik harp eflli¤inde yürütülmesi
planlanm›fl durumda. O nedenle de, genelkur-
may›n “iletiflim dairesi”; bafl›na bir tu¤general
atanarak örgütlendi. Haftal›k bilgilendirme
toplant›lar› ve günlük iletiflim devreye girdi.
Baflbu¤, gazetelerin ve televizyonlar› “a¤›r top-
lar›”yla birer gün arayla toplant›lar yaparak,
onlara, neyi, nas›l yans›tmalar›n› istediklerini
anlatt›. Topyekun savafl›n gereklerine uygun
olarak “akreditasyon” AKP hizas›nda duran ba-
z› gazeteleri de kapsayacak biçimde geniflletil-
di…

Baflbu¤ “çeliflkiler üzerinden kimse ucuz si-
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yaset yapmas›n” diyor. As-
ker elbisesi giydirilmifl, zo-
runlu askerlik yasas› gere¤i
k›fllaya gitmifl iflçi ve köylü
çocuklar›n›n, ABD iflbirlik-
çisi tekelci burjuvazinin ve
generallerin faflist rejimi ve
Kürdistan’daki inkarc›-sö-
mürgeci boyunduru¤u için
ölmesine kimse soru sor-
mas›n istiyor! Peki ne yap›l-
mal›? Asker cenazelerine
kat›l›p flovenizm körüklen-
meli, faflist rejimin kitle ta-
ban› geniflletilmeli. “Yine
flehit verdik”, “niye flehit
vermeye devam ediyoruz”
sorular› bizi rahats›z ediyor
diyen Baflbu¤, medyaya flu direktifi veriyor:
“Evlad›n› vermifl, ikinci evlad›n› da verece¤ini
söylüyor. Bunu verin, büyüterek verin. Feryat
edenleri ba¤r›m›za basal›m ama onlar›, ne olur
lanse etmeyelim. Toplumun moralini bozuyor.”
Generaller partisinin yeni genel baflkan› da, se-
lefleri gibi yalana ça¤›r›yor. Burjuva gazete ve
televizyonlar›n faflist psikolojik harbe hizmet
etmesini istiyor. Hem de herkesin gözü önün-
de!... Burjuva ordunun bafl generali düzen par-
tilerinin ve holding medyas›n›n, genelkurma-
y›n politikalar›n› ve icraatlar›n› elefltirmekten
de vazgeçmesini istiyor. “TSK, günlük olaylar›n
içine çekilmesin. Bu bizi rahats›z ediyor. O za-
man kendimizi savunmak zorunda kal›yoruz”
buyuruyor!... 

Generaller partisi “cephe gerisi”ni yeniden
derleyip toparlamaya, kendine çeki-düzen ve-
rerek afl›nan itibar›n› yükseltmeye, ordunun iç
birli¤ini güçlendirmeye çal›fl›yor. Faflist psiko-
lojik savafl karargâh›n› yeniden örgütlüyor.
Önümüzdeki yazdan itibaren, kirli savafl›n ön-
de gelen kuvveti olarak komando birlikleri pa-
ral› veya meslekten kurulu hale gelecek. ‹nsan-
s›z uçak Heron gibi geliflmifl istihbarat araçlar›,
sald›r› helikopterleri ve yüksek donan›ml›
uçaklar al›n›yor.  Gericili¤in etkisindeki emek-
çi ve ezilen y›¤›nlardan asker cenazelerinde flo-

venist-›rkç› tepkiler ver-
meleri, fakat ölümlerin sü-
rüp gidecek olufluna ses ç›-
karmamalar› ve generaller
partisinin etraf›nda saf tut-
malar› isteniyor. Güney’de-
ki PKK üslerine sald›r› için
yeni bir “tezkere” ç›kar›l›-
yor. Sivillerin girifline ya-
sak bölge uygulamas› sür-
dürülüyor. Ormanlar yak›-
l›yor, yurtsever köylülere
dönük “faili meçhul” dev-
let cinayetleri iflleniyor.
Hükümete, faflist devlet te-
rörünün yasal s›n›rlar›n›n
geniflletilmesi gere¤i hat›r-
lat›l›yor. “Silahs›z terörist-

ler ve ayr›l›kç›k destekçileri”nin susturulmas›,
ezilmesi yönelimi kamuoyu önünde aç›kça dile
getiriliyor. Kürt ticaret burjuvazisini ve açl›k,
iflsizlik, yoksulluk içindeki Kürt halk y›¤›nlar›-
n›, ekonomik-sosyal rüflvet ve vaatlerle sömür-
gecili¤in yan›na çekme, hiç de¤ilse tarafs›zlafl-
t›rma, gençli¤in gerillaya yönelimini engelleme
taktik ve stratejileri gelifltiriliyor. Ve nihayet
kapsam› geniflletilmifl piflmanl›k yasas› yedekte
bekletiliyor!.. Bütün veriler birkaç y›ll›k döne-
mi içine alan bir savafl planlanmas› yap›ld›¤›n›,
daha önemlisi sömürgeci ordunun 93-94’teki
savafl çizgisini günün koflullar›na uyarlayarak
tekrar diriltilmek istedi¤ini gösteriyor… 

Generaller partisinin yeni genel baflkan›na
bak›l›rsa “PKK bir k›r›lma noktas›na do¤ru gi-
diyor.” K›r›lma noktas›ndan anlafl›lmas› gere-
ken nedir? “Emir komutan›n da¤›lmas›.” Bu ba-
k›fl aç›s›, gerillan›n imhas› için aral›ks›z sürdü-
rülen inkarc›-sömürgeci savafl›n yeni dönemde
odaklanaca¤› hedefi de gösteriyor… “Emir ko-
mutay› da¤›tma”, umut ve irade k›rma!... Peki
ulusal hareketin durumu nedir?... Ulusal de-
mokratik mücadele 2004 yaz›ndan bafllayarak
güç ve etkisini art›rd›. Tek tarafl› ateflkese son
verilmesi yeni bir dönemin kap›s›n› açt›. Silah-
s›zlanma ve ABD himayesinde bir gelecek ara-
ma biçimdeki politik teslimiyet ve utanca ba-
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tanlar›n kaç›fllar›, kendilerini tasfiye etmeleri,
yurtsever politik silkinmenin müjdecisiydi. ‹n-
kar ve sömürgeci boyundurukta ›srar politika-
s›n› savaflla sürdüren faflist sömürgecili¤in kar-
fl›s›na politik mücadelenin silahl› biçiminin di-
kilmesi yurtsever umutlar› körükledi, ulusal
kitle hareketine coflku, dinamizm ve kararl›l›k
katt›. Newrozlar›n politik içeri¤inin güçlü bi-
çimde öne ç›kmas›, serh›ldanlar ve 22 Temmuz
seçimlerinde afl›lan engeller bunun en özlü ifa-
deleri oldu. Bu dört y›ll›k dönemde gerilla tek-
nik yetkinli¤ine ba¤l› taktiklerle burjuva ordu-
nun generallerini demoralize etti. Politik ve
psikolojik etkisi yüksek hücumlarla generalleri
sorgulan›r hale getirdi. Zap zaferiyle inkarc›-
sömürgecili¤in savafl kurmay›na ve güçlerine
a¤›r bir moral darbe indirdi. Türk halk›m›z saf-
lar›nda generaller partisinin zafer vaatlerini tar-
t›fl›l›r duruma soktu. Kürt halk kitleleri ‘Say›n
Öcalan’ slogan› etraf›nda seferber olarak, Kürt
ulusal hareketi önderi Abdullah Öcalan’›n tek
kiflilik ‹mral› hapishanesinde sessizce imha
edilmesine isyan etti.

Tüm bunlara karfl›n, bugün PKK’nin ABD-
‹srail destekli, AB onayl› ciddi bir kuflatmayla
yüz yüze bulundu¤u politik akl›n bafl köflesin-
de tutulmal›d›r. Bunun tafl›d›¤› riskler asla ha-
fife al›namaz. Fakat bu ayn› süreç inkarc›-sö-
mürgecili¤e yaflat›lacak a¤›r politik-askeri bafla-
r›s›zl›klar temelinde generallerin partisinin bafl
afla¤› yuvarlanmas›na da adayd›r. O nedenle
önümüzdeki birkaç y›ll›k dönemin tafllar› ye-
rinden oynatmaya gebe oldu¤unu söylemek
yanl›fl olmayacakt›r… Ulusal öncünün tek ta-
rafl› ateflkes bask›lar›na boyun e¤memesi, 10.
Kongresini baflar›yla tamamlamas›, Kongre’nin
2003’te yaflananlar›n ideolojik-politik dersle-
riyle donanm›fll›k temelinde bir “netleflme kon-
gresi” oluflu, ulusal kitle hareketinin “anadilde
e¤itim” talebiyle bafllatt›¤› önemli ç›k›fl, yurtse-
ver vekillerin kitle mücadelesiyle özdeflleflmek-
ten geri durmayan kararl›l›klar› ve ulusal hare-
ketin emekçi dayanaklar›na vurgunun güçlen-
mesi, inkarc›-sömürgecili¤e karfl› mücadelenin
gelece¤i aç›s›ndan dikkate de¤er ve umut veri-
cidir… “Anadilde e¤itim” ve “ulusal kimli¤im

tan›ns›n” taleplerinin, kitle mücadelesinin gün-
demi haline getirilmesi özgün bir de¤ere sahip-
tir. Bu hat Kuzey Kürdistan’da inkarc›-sömür-
gecili¤in ve partilerin manevra alanlar›n› daral-
tan bir yol açma potansiyeli tafl›maktad›r.
AKP’nin bu talepleri karfl›s›nda y›¤›nlar› etkile-
yecek demagojiler gelifltirebilmesi çok güçtür.
Kitle denizi aç›s›ndan düflünülecek olursa, in-
kardan ‘huzursuz’ her Kürdistanl›n›n bu ulusal
demokratik taleplerin hakl›l›¤›, meflruiyeti ve
zorunlulu¤u duygusuna, düflüncesine yak›n
durmas›, saf›n› bu temelde belirlemesi eflyan›n
tabiat›na uygun olacakt›r. Mesele her iki tale-
bin, kitle kat›l›m›n›n zengin biçimleriyle daya-
t›lmas›d›r. 

Ulusal demokratik öncünün, Türkiye ve Ku-
zey Kürdistan’›n antiflovenist, antifaflist ve dev-
rimci güçleriyle birleflik mücadele yürütme is-
tek ve yönelimi de sürecin gerçekleri ve ihti-
yaçlar› bak›m›ndan çok önemlidir. PKK 10.
Kongresinde meselenin “stratejik” nitelikte bir
görev olarak formüle edilifli, konuyla ilgili cid-
diyetin ifadesi say›lmal›d›r. Tüm bunlar 2004
yaz›ndan itibaren gelifltirilen çizgiye, AB’nin
ulusal sorunu bireysel ve kültürel haklara in-
dirgenen inkarc›-sömürgeci program› kabul et-
mesinin yaratt›¤› düfl k›r›kl›¤› ve redde uygun
ad›mlard›r. ABD ile inkarc›-sömürgecilik ara-
s›nda, özellikle geçti¤imiz Kas›m’dan günümü-
ze ulusal hareketin tasfiyesi için gelifltirilen ifl-
birli¤inin de, “netleflme”ye katk›da bulundu¤u
yads›namaz… Sorumluluk ve ciddiyetle de¤er-
lendirilmesi gereken bu önemli yönelime kar-
fl›n, PKK’nin birli¤in biçimini “çat› partisi” for-
munda mutlaklaflt›rmas›, bugün flu veya bu ne-
denle söz konusu formu benimsemeyen antiflo-
venist, antifaflist ve devrimci partileri, gruplar›,
tavr›n› ezilenlerden yana koyan DKÖ’leri de
kapsayacak bir ad›m› gözetmemesi kaba bir ha-
ta olacakt›r. Oysa böyle bir geniflleme sa¤lan-
mazsa, y›llard›r sürdürülegelen DTP, EMEP,
SDP blo¤una “çat› partisi” ad› verilmesinden
öteye geçilemez. Çat› partisi, belki söz konusu
blokun daha etkin bir varolufla kavuflmas›n›n
koflullar›n› güçlendirebilir, fakat birleflik müca-
deleyle var›lmak istenen hedeflere tafl›yamaz…

8 TEOR‹DE do¤rultu



‹flbirlikçi tekelci burjuvazi
ve egemenler cephesinin
öteki güçlerinin rejim krizi-
ni herhangi bir “burjuva çö-
züm”le aflamad›klar›, yan›
s›ra bir mali-iktisadi kriz
tehdidi alt›nda bulundukla-
r› günümüz koflullar›nda
devrim iddial› bir çal›flma
yürütme, sorunlar› bu te-
melde ele alma görevi dev-
rimci partiler için aç›k ol-
mal›d›r… 

Faaliyetlerini, haz›rl›kla-
r›n›, hedeflerini, nesnel ola-
rak, devrimi örgütleme hat-
t›ndan kopuk biçimde, esa-
sen evrimci geliflim içinde
nicel büyüme ve toplumsal
muhalefet yürütme çerçeve-
sine hapsedenlerin; s›çramal› geliflimi, iflçi s›n›-
f› ve ezilenleri saflaflt›rmay› kapsayan bir ko-
numlan›fl› ve siyasal mücadele tarz›n› bilinmez
bir gelece¤e erteleyenlerin, ne süregiden, ne de
do¤abilecek elveriflli koflullar› hakk›yla de¤er-
lendirebilmesi beklenemez. Yine, verili güç ve
haz›rl›k düzeyiyle orant›l› kalsa, kendi s›n›rlar›-
n› zorlamasa bile, hiç de¤ilse ayr› bir parti ve
grup olman›n gerekçesi yap›lan özgün siyasal
strateji ve çizgi her ne ise, onu uygulama irade-
si gösteremeyenler do¤ald›r ki, giderek inand›-
r›c›l›klar›n› ve sayg›nl›klar›n› yitirme tehlike-
siyle yüz yüze gelecekler, politik bak›mdan
kendi kendini amaçlaflt›ran bir anlam kayb›na
u¤rayacaklard›r… Bunlardan ayr› olarak faflist
diktatörlü¤ün, gerillay›-PKK’yi imha ve tasfiye
etme, umut ve irade k›rma inkarc›-sömürgeci
savafl› sürecinde, devrimci ve antiflovenist ka-
rarl›l›ktan ödün vermeyen antifaflist parti ve
gruplar› da güçten düflürmek, ezmek için sald›-
r›lara giriflebilece¤inden kuflku duyulmamal›-
d›r. Haz›rl›k ve konumlan›flta bunun hesaba
kat›lmas› yaflamsal de¤erdedir… Meseleyi, ulu-
sal sorun ve bu zeminde ortaya ç›kan geliflme-
ler temelinde ele al›nca görüyoruz ki, inkarc›-
sömürgeci savafl›n daha kapsaml› hale getirilip

fliddetlendirilece¤i, flove-
nizmin k›flk›rt›laca¤›, sos-
yal-floven e¤ilimlere ben-
zin dökülece¤i bir dönem-
le yüz yüzeyiz. Kokuflmufl
“ez ve çöz” stratejisi, faflist
topyekün savafl yoluyla,
“emir komutadan yoksun
b›rakmak”, “umut ve irade
k›rmak”, “kitle deste¤ini
eritmek”, “gerillaya kat›-
l›mlar› engellemek”, “bele-
diyelerdeki yurtsever mev-
zileri geri almak” hedefle-
rine ba¤lanm›fl bir biçimde
yeniden deneniyor. Bu ko-
flullarda, “emekçi çözüm”
seçene¤inin yükseltilmesi,
bir baflka ifadeyle Kürt hal-
k›m›z›n ulusal gelece¤ini

belirleme özgürlü¤ünün karal›ca savunulmas›,
inkarc›-sömürgeci savafl›n teflhiri, anadilde e¤i-
tim ve ulusal varl›¤›n resmi tan›nmas› talepleri-
nin sahiplenilmesi, “Kürt ulusuyla demokratik
bar›fl” isteminin yükseltilmesi, dönemin önde
gelen politik görevleri aras›nda yer alacakt›r. Ki
ayn› süreçte, Türk halk›m›z önünde, generaller
partisinin ve burjuva ordunun emperyalist bo-
yunduruk, burjuva egemenlik ve faflist rejim
içindeki ifllevinin, gerçekli¤ini ikna edici bi-
çimde ve ›srarl› teflhiri önem kazanacakt›r. Ke-
za mali ve iktisadi krizin patlak vermesiyle olu-
flacak yeni toplumsal koflullar alt›nda iflçi ve
emekçilerden toplanan vergilerin iflsizlik, yok-
sulluk, sa¤l›k ve e¤itim gibi sorunlar yerine in-
karc›-sömürgeci savafl giderleri ve silahlanma
için kullan›lmas›na itirazlar›n daha genifl ke-
simler taraf›ndan dinlenece¤i bilinci ajitasyon-
da gözetilmelidir… Karfl› karfl›ya bulunulan
güncel görevlerin baflar›s›, iflçi s›n›f› ve ezilen-
lerin moral gücünün yükseltilmesi, daha büyük
savafl›mlar›n koflullar›n›n haz›rlanmas› için
devrimci, antifaflist ve yurtsever partilerin,
gruplar›n birleflik mücadele imkanlar›n› büyük
bir ciddiyet ve sorumlulukla de¤erlendirilmesi
gerekti¤i reddedilemez bir gerçek. fiüphe yok
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ki, günümüzde haz›r ve potansiyel güçleri ha-
rekete geçirecek, y›¤›nlar›n yeni bölüklerini
politik yaflama çekecek, mücadele azmini ve
umudu körükleyecek bir antifaflist, antiflovenist
birlik, mevcut politik tabloya flafl›rt›c› ölçüde
de¤ifltirmenin baflta gelen yöntemlerinden biri-
dir. Böyle bir göreve ilgisiz kal›nmas›, özellikle
devrimci parti ve gruplar bak›m›ndan önemli
bir siyasi hata ve sorumsuzluk olacakt›r…

Bugün faflizme ve ulusal inkara karfl›, iflçi s›-
n›f› ve ezilenlere özgürlük, Kürt ulusal sorunu-
na emekçi çözüm eksenli, hergünkü politik,
toplumsal ve iktisadi sorunlara ezilenler ve sö-
mürülenler cephesinden müdahale edecek bir
merkezi birlik biçimi olanaks›z de¤ildir. Yeter

ki, bu birlik, pratikte bir seçim blo¤una indir-
genmesin. Burjuva solunun kimi fraksiyonlar›-
n› kapsamak gibi bir yönelim tafl›mad›¤›n›
aç›kça ortaya koysun. Halklar›m›z› iflbirlikçi
burjuvazinin flu ya da bu kesiminin ve AB’nin
politik platformlar›na dolayl› yedek haline geti-
recek bir mu¤lakl›k içermesin. Ezilenlerin poli-
tikay› de¤iflik araçlarla sürdürme hakk›n› red-
detmesin. Bu konularda sa¤lanacak “netlik”,
önce devrimci, antifaflist ve yurtsever partile-
rin, gruplar›n yer alaca¤›, giderek de antifaflist,
antiflovenist tutarl›l›¤a sahip sendikalar› ve öte-
ki demokratik kitle örgütlerini ba¤r›nda topla-
yacak bir birli¤in, birleflik mücadelenin yolunu
açacakt›r. n
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I

Baz›lar› demokrasiyi kendi bafl›na bir “fley”mifl
gibi ele alarak tarif etmeyi pek sever. Oysa demok-
rasinin genel geçer tan›m› aç›k ve basittir; demok-
rasi “halk›n egemenli¤i” anlam›na gelir. Bir “ege-
menlik”in oldu¤u her yerde bu egemenli¤in bir
arac› ve biçimi vard›r, s›n›flara bölünmüfl toplum-
da, toplumun bir bölümünün di¤erleri üzerindeki
bu egemenli¤in arac› devlettir, demokrasi de dev-
let biçimlerinden biridir. O halde en kestirme yol-
dan diyebiliriz ki, demokrasi halk›n egemenli¤ine
dayanan bir devlet biçimidir.

Demokrasi halk›n egemenli¤i anlam›na gelir,
peki, halk kimdir? Ya da toplumun hangi kesimi
halk› oluflturur? Örne¤in, köleci toplumda nüfu-
sun ezici ço¤unlu¤unu oluflturan köleler ve kad›n-
lar “halk”tan say›lm›yordu. Bu sebepten 400 bin
nüfuslu Antik Yunan Atina’s›nda demokrasinin en
genifl ve do¤rudan uyguland›¤› dönemde “halk”›n

egemenli¤i köleler ve kad›nlar d›fl›nda kalan 5 bin
kifli taraf›ndan yürütülüyordu. “Demokrasi mi
krall›k m›” kavgas› bu 5 bin kifli aras›ndaki bir me-
seleydi. Bu 5 bin kifli geriye kalan onbinlerce köle
üzerinde nas›l bir egemenlik kuracaklar›na dair
aralar›nda çat›fl›yordu. “Çat›flma” do¤ald› çünkü
bu 5 bin kifli de s›n›flara bölünmüfltü. En alttaki bi-
reysel küçük üreticilerle büyük toprak sahipleri ve
zengin tüccarlar aras›nda keskin s›n›f çeliflkileri
vard›; alttakiler zengin s›n›flar›n bask›, eziyet ve
sömürüsünden kurtulmak, ya da hiç de¤ilse bun-
lar› s›n›rlamak ve böyle yapmakla köle eme¤i üze-
rindeki egemenli¤e en genifl biçimde kat›larak ege-
menlikten daha çok pay sahibi olmak istiyor, yu-
kar›dakiler de egemenli¤i kendi ellerinde toplaya-
rak, bu s›k› egemenlik yoluyla köle eme¤inin bü-
tün nimetlerini kendinde toplamak ve küçük mülk
sahiplerinin daha büyük bölümünü köle durumu-
na düflürmek istiyorlard›. En alttakiler en genifl de-
mokrasiyle yönetime kat›lsalar da bu yine de nüfu-

Demokrasi ve sosyalizm
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sun ezici ço¤unlu¤unu, köleler ve kad›nlar›, kapsa-
mad›¤› için az›nl›¤›n egemenli¤i anlam›na geliyor-
du. 

Feodal toplumda da burjuva toplumun ilk dö-
nemlerinde de demokrasinin uyguland›¤› her yer-
de “halk”›n bütün kesimlerini kapsad›¤› zaman bi-
le “az›nl›k” egemenli¤inin ötesine geçmiyordu. Ör-
ne¤in feodal dönemde Avrupa’n›n kimi bölgelerin-
de ba¤›ms›z senyörlükler ve komünler biçiminde
site demokrasileri görülüyordu. Bu site-flehir-kent
meclislerine yaln›zca mülk sahibi erkekler seçilebi-
liyordu ve bunlar toplam nüfus içinde küçük bir
az›nl›¤› temsil ediyordu. “Halk” soylu olmayanlar›
tan›ml›yordu, buna karfl›n mülksüzler ve kad›nlar
halktan say›lm›yordu.

Burjuva düzende de bafllang›çta durum farks›z-
d›, mülksüzlerin ve kad›nlar›n, ne seçme ne de se-
çilme haklar› vard›. Nüfusun büyük ço¤unlu¤unu
oluflturan bu iki kesimi de kapsayan “genel oy hak-
k›” burjuvaziye ra¤men, onunla çat›flarak ondan
zorla sökülüp al›nd›. Burjuvazi “genel oy hakk›”n›
en hararetli savundu¤u zamanda bile bu iki kesimi
daima hesap d›fl› b›rak›yordu. Örne¤in burjuva
devrimin befli¤i Fransa’da kad›nlara oy hakk› ta-
n›nmas› için devrimden sonra 150 y›l geçmesi ge-
rekmiflti, bu hak ancak 1945’te yürürlü¤e girdi.

Paris Komünü’nde “halk›n egemenli¤i”, o güne
kadarki dar kapsam›ndan ilk kez s›yr›ld›, “genel oy
hakk›”n›n en genifl biçimde uygulanmas›ndan, ya-
sama ve yürütmenin halk egemenli¤inde birlefltiril-
mesine, silahl› bürokrasinin tasfiyesinden memur-
lar›n ve yarg›çlar›n seçimle gelmesine kadar de-
mokrasi en kapsaml› içeri¤i ile hayat buldu. Ne var
ki, Komün’ün daha ileri gitmesine olanak tan›nma-
d› ve burjuvazi taraf›ndan vahfli biçimde ezildi.

Komünarlar›n bayra¤›, Rusya s›n›rlar› içinde
yaflayan iflçi ve yoksul köylülerin Sovyetleri taraf›n-
dan yeniden göndere çekildi. Kad›nlara seçme se-
çilme hakk› da dahil, halk›n yönetime kat›lmas›-
n›n, devlet yönetimini belirlemede eflit haklara sa-
hip olmas›n›n önündeki bütün engeller bir ç›rp›da
kald›r›ld›. Nüfusun ezici ço¤unlu¤unun egemenli-
¤i gerçekleflti.

Sovyet demokrasisi de “tüm halk›n” devleti de-
¤ildi. O, iflçi s›n›f› ve yoksul köylülü¤ün egemenli-
¤indeki bir proletarya diktatörlü¤ü idi. Daha ilk
anda büyük mülk sahiplerinin mal varl›klar› hiç de

“demokratik” olmayan bir yoldan müsadere edil-
mifl ve toplumun ortak mülkiyeti haline getirilmifl-
ti. Üretim araçlar›n›n özel mülkiyetini elinde bu-
lunduranlar›n daha küçükleri ise binbir s›n›rlama-
ya tabi tutulmufl ve henüz sömürücü konumunda
olanlara yönetime kat›lma hakk› tan›nmam›flt›.
Proletaryan›n amac› sömürüyü ortadan kald›rmak-
t› ve bu ancak sömürücü s›n›flar› ezmekle müm-
kün olabilirdi. Ço¤unluk için en genifl demokrasi
sömürücü az›nl›k için diktatörlük demekti bu. Bir
karfl›laflt›rma yapmak gerekirse Antik Yunan Ati-
na’s›nda 5 bin kifliyi oluflturan “halk” antik demok-
rasi ile 395 bin kifli üzerinde egemenlik uyguluyor-
du, bu 395 bin kifli politik anlamda “hiç”ti. Sovyet-
lerde ise durum tam tersineydi. Nüfusun ezici ço-
¤unlu¤unun sömürücü az›nl›k üzerinde egemenli-
¤i söz konusuydu. Bu gerçek anlam›yla bir nitelik
de¤iflimi demekti.

II

“Halk” kavram›na yüklenen anlam›n nas›l de¤i-
fliklikler gösterdi¤ini k›saca gözden geçirdik. Ya
“egemenlik”?

Egemenlik hangi s›n›f›n elindeyse o bunu dev-
let arac›l›¤›yla uygular.

‹nsanl›k tarihi, bir k›s›m insan›n di¤erlerinin
ürününe karfl›l›ks›z el koymas›, bu ürünü kendi
özel mülkü haline getirmesinden bu yana s›n›f mü-
cadelesi tarihidir. Bu ayn› zamanda devletin de ta-
rihidir. “Devlet, daha çok belirli bir geliflme aflama-
s›ndaki toplumun ürünüdür; bu toplumun, kendi
kendisiyle bir çeliflki içine girdi¤inin, önlemekte
yetersiz kald›¤› uzlaflmaz karfl›tl›klara bölündü¤ü-
nün itiraf›d›r.”(Engels)(1) Devlet tarihsel bir olgu-
dur, “belirli bir geliflme aflamas›ndaki toplumun”
yani, “uzlaflmaz karfl›tl›klara bölünmüfl” toplumun
ürünüdür; “fakat bu karfl›tl›klar›n, yani, karfl›t eko-
nomik ç›karlara sahip s›n›flar›n, kendilerini ve top-
lumu k›s›r bir mücadele içinde eritip bitirmemele-
ri için, görünüflte toplumun üstünde duran, çat›fl-
maya gem vurmas›, ‘düzen’ s›n›rlar› içinde tutmas›
gereken bir güç gerekli hale gelmifltir. Ve iflte top-
lumdan do¤an fakat kendisini onun üstüne ç›ka-
ran ve ona gitgide yabanc›laflan bu güç devlet-
tir.”(Engels)(2) Devlet toplumun içinden ç›k›p, top-
lumun ortak ç›kar›na, onun iç kar›fl›klar içinde eri-
yip gitmesini önlemek amac›yla kullan›lan bir
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araçm›fl gibi görünür. Bu
“toplum ç›kar›na” görüntüsü
egemen s›n›f olarak örgütlen-
mifl sömürücü bir avuç az›n-
l›¤›n toplumun geriye kalan
ço¤unlu¤u yönetmesinin ze-
minini haz›rlar. Devlet daha
önce do¤rudan do¤ruya si-
lahl› bir güç olarak örgütlen-
mifl halk yerine, onun bu
“güç”ünü onun ad›na üstlen-
mifl bir “kamu gücü” olarak
ortaya ç›kar, böylece halk›n
kendili¤inden hareket eden
silahl› gücü olanaks›z hale
gelir. Daha önceki toplumlar-
da bilinmeyen hapishane vb.
eklentilerle devletin “güç”ü
daha da büyür. Devlet yaln›z-
ca egemen s›n›f›n ç›kar›na ve onun arac› olarak
“zor tekeli”ni elinde bulundurmakla kalmaz, bu
ayg›t›n masraflar›n› da halktan “zorla”, vergi dayat-
mas›yla ç›kar›r. Devletin artan gücü oran›nda bü-
yüyen bir bürokratik tabaka oluflur, “devlet me-
murlar› art›k toplumun organlar› olarak toplumun
üstünde dururlar.” (Marx)

Silahl› gücün halk›n denetimine al›nmas› ve
“düzenli ordu-zorunlu askerlik”in kald›r›lmas›;
vergi adaletinin sa¤lanmas› ve kimi vergilerin tüm-
den kald›r›lmas›; toplumun üstünde duran me-
murlar›n seçimle belirlenerek toplumun seviyesine
indirilmesi ve halk›n yönetime “eflit yurttafll›k” çer-
çevesinde kat›lmas›, devletin ortaya ç›k›fl›ndan bu
yana demokrasi mücadelesinin bafll›ca talepleri
olagelmifltir. 

Demokrasi mücadelesi afla¤›dan tabakalar›n,
ezilenlerin, sömürülenlerin, horlananlar›n devlete
müdahalesi, onu “halkç›laflt›rma” amac›na tekabül
eder. Ne var ki, “devlet, s›n›f çeliflkilerini dizginle-
me gereksinmesinden do¤du¤u için; ama ayn› za-
manda bu s›n›flar›n da çat›flmas›n›n ortas›nda do¤-
du¤u için, o kural olarak en güçlü, iktisaden ege-
men s›n›f›n devletidir ve onun sayesinde siyaseten
egemen s›n›f haline gelir ve böylece ezilen s›n›f›
bast›rmak ve sömürmek için yeni araçlar elde
eder.”(Engels)(3) Küçük köylüler, zanaatç›lar, yok-
sul bütün halk tabakalar› “iktisaden egemen s›n›f”

olabilecek maddi koflullara
hiçbir zaman sahip olmad›k-
lar›ndan onlar›n egemen sö-
mürücü s›n›flara karfl› her
büyük mücadelesi ya ancak
geçici bir soluklanma yarat-
m›fl ya da onlar› bir baflka sö-
mürücü s›n›f›n kollar›na it-
mifltir. Bundan dolay›d›r ki;
geriletilen egemen s›n›f, gü-
cünü az çok toplad›¤› her du-
rumda egemenli¤ini s›n›rla-
yan halka sald›rmaktan bir an
olsun geri durmam›fl, ya da,
halk ço¤unlu¤unun s›rt›na
basarak eski sömürücü ege-
men s›n›f› devirerek onun ye-
rini alan yeni sömürücü s›n›f
konumunu az çok sa¤lamlafl-

t›r›r sa¤lamlaflt›rmaz devrimsel kazan›mlar› çi¤ne-
yip geçmekten bir an olsun çekinmemifltir. Örne-
¤in demokrasi dönemindeki Roma’da halk›n her
isyan› sonucu devlet memurlar›n halk içinden ve
seçimle gelmesi sa¤lanm›fl ama iktisaden en güçlü
s›n›f inisiyatifi yeniden ele ald›¤› anda, M.Ö. 82 y›-
l›nda oldu¤u gibi ve daha sonraki dönemlerde de
Juri Mahkemelerine halk yerine yaln›zca senatörle-
rin atanmas›, halk temsilcilerinin devlet içinde
yükselme olanaklar›n›n elinden al›nmas›, memur-
lar›n seçiminin halktan senatoya devredilmesi
“zor”la dayat›lm›flt›r. 1649’da köylü ve küçük za-
naatç›lar›n kitle taban›n› oluflturdu¤u ayaklanma-
lar sonucu ‹ngiltere’de Kral idam edilerek Monarfli
y›k›lm›fl ve Cumhuriyet ilan edilmiflti. Cumhuriyet
9 y›l yaflayabildi, 1658’de Monarfli yeniden kurul-
du. Fransa’da benzeri geliflmeler yafland›. Burjuva
devrimci hükümet sadece 5 y›l (1789-1794) ve
devrim anayasas› ise ancak 1798’e kadar hüküm
sürdü. Bu tarihten sonra en gerici burjuvazi, feodal
aristokrasiyle anlaflma içinde monarfliyi yeniden
inflaya giriflti. 

Oysa sosyalizmde, devrimle elde edilen kaza-
n›mlardan geriye de¤il ileriye gidilir. Bu sosyalist
devletle kendinden önceki devletler aras›ndaki
“özsel” farktan ileri gelir. Köleci devlet köle eme¤i-
nin, feodal devlet serf eme¤inin, kapitalist devlet
ücretli eme¤in sömürüsü üzerinde yükselir, ayn›
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Silahl› gücün halk›n denetimine
al›nmas› ve “düzenli ordu-

zorunlu askerlik”in kald›r›lmas›;
vergi adaletinin sa¤lanmas› ve

kimi vergilerin tümden
kald›r›lmas›; toplumun üstünde
duran memurlar›n seçimle belir-

lenerek toplumun seviyesine
indirilmesi ve halk›n yönetime
“eflit yurttafll›k” çerçevesinde

kat›lmas›, devletin ortaya
ç›k›fl›ndan bu yana demokrasi
mücadelesinin bafll›ca talepleri

olagelmifltir.



zamanda bu sömürünün de bir arac›d›r. Sömürüye
dayanan üretim tarz›na tekabül etmeleri ve bu alt
yap›n›n üzerinde yükselen siyasi üst yap›, egemen
s›n›flar›n egemenlik ayg›t› olmalar› onlar›n
“öz”üdür. Her üretim tarz›na denk düflen farkl›
devlet tipleri vard›r: Köleci, feodal, burjuva devlet
gibi. Elbette ayn› tür üretim biçimlerine denk ge-
len birden çok devlet biçimleri görülebilir. Nite-
kim köleci toplumda site demokrasileri kadar ti-
ranl›klar; feodal toplumda krall›klar kadar monar-
fliler, merkezi imparatorluklar kadar ba¤›ms›z sen-
yorluk ve siteler; kapitalist toplumda burjuva de-
mokrasisinden faflizme kadar farkl› biçimler alan
devlet örgütlenmeleri görülmüfltür. Yine de bu bi-
çimsel farkl›l›k o devletin “öz”ünü de¤ifltirmez, bu
“öz”ün hangi biçimler alt›nda kendini ortaya koya-
ca¤›n› gösterir. Sosyalist devlet “kökten” farkl›d›r.
O sömürünün hangi biçimde devam edece¤i ile
de¤il, sömürünün kökünün kaz›lmas›yla meflgul-
dür. Böyle oldu¤u için de sömürücü s›n›flar etki-
sizlefltirildikçe devrimci demokratik mevzilere ye-
nileri eklenir, bu ayn› zamanda “her türlü egemen-
lik”in ortadan kald›r›lmas›na yönelmifl bir ad›md›r.
Demokrasinin sosyalizmde niteliksel dönüflümü-

nün bir baflka ifadesidir bu. 

III

Elbette sosyalizmi hakim k›lma sürecinde de
farkl› devlet biçimleri olacakt›r. Küçük köylülü¤ün
ve zanaatç›l›¤›n yayg›n oldu¤u bir ülke ile büyük
sanayinin egemen oldu¤u bir ülkede farkl› sosya-
list devlet yap›lar›n›n olmas› mümkündür, hatta
bu kaç›n›lmazd›r da.

Sömürücü toplumlarda mülk sahibi s›n›flar ve
mülksüzler vard›r. Devlet birincilerin ikinciler üze-
rindeki bask› arac›d›r. Belli bir üretim tarz›na denk
gelen devlet tipinin farkl› biçimler almas›, mülk sa-
hipleriyle mülksüzler, ezenlerle bütün ezilenler ve
ezenlerin kendi aras›nda süre giden s›n›f mücade-
leleri taraf›ndan belirlenir. Örne¤in köleci toplum-
da köle sahipleri birbirinden farkl› katmanlara bö-
lünmüfltür. Bunlar kölelik düzeninin sürdürülme-
sinde ç›kar birli¤ine sahiptir ama bu düzeni sür-
dürmek için gerekli devlet biçimi kendi aralar›nda
yürüttükleri mücadele taraf›ndan belirlenmekte-
dir. Son tahlilde iktisadi olarak en güçlü olan, en
çok köleye hükmedenler (feodalizmde en çok top-
rak, kapitalizmde en çok para) devlete hakim olur.
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Yine de bu bir dizi geçifller gerektirir ve iç mücade-
lelerle flekillenir, M.Ö. 7. yy’a kadar Atina’da kral-
l›k vard›r. Halk›n çeflitli tabakalar›n›n direnifl ve is-
yanlar›yla demokrasiye geçilmifltir. Demokrasinin
yerleflmesi için ise 200-250 y›l geçmesi gerekmifl-
tir. Ortaça¤da kralla feodal beyler aras›ndaki çelifl-
kiler kral›n yetkilerini k›san feodal meclislerin
do¤mas›na neden olmufltur. Ama her defas›nda ha-
kimiyetini güçlendirenler ister antik Yunanistan’da
olsun, ister ortaça¤da, isterse burjuva düzende ya
demokratik kazan›mlar› kufla çevirmifl ya da tüm-
den ortadan kald›rm›fllard›r. Sosyalist devlet ise,
dünyan›n neresinde olursa olsun demokrasiyle va-
rolabilir. Çünkü o ço¤unlu¤un iktidar›d›r, çünkü o
mülksüzlerin iktidar›d›r. Sömürücü düzenlerde ol-
du¤u gibi “mülk”ün mülk sahibi s›n›flar aras›nda
nas›l paylafl›laca¤›ndan do¤an biçimsel farkl›l›klar
sosyalizmde yaflanmaz. Sosyalizm “toplumsal mül-
kiyet” üzerine yükselir, mülkiyetin bu biçimi –ki
bu bir nevi mülkiyetsiz mülkiyettir ama henüz öz-
gür paylafl›m olana¤› yaratacak kadar çok olmad›¤›
için paylafl›m biçimini gerektirir– komünal-kon-
seysel bir demokrasi d›fl›nda bir siyasal yap›lan-
mayla gerçeklefltirilemez. Proleter demokrasi, ta-
rihte ilk kez olarak, en genifl iflçi-emekçi y›¤›nlar›-
n› aktif politik yaflam›n içine çeker, onlar› konsey-
ler-komünler arac›l›¤›yla politikan›n öznesi haline
getirir. Kapitalizmin ‘normal’ iflleyifli içinde politi-
kan›n d›fl›na itilen, politikaya kat›l›m› oy vermek-
le, flu ya da bu burjuva partisini desteklemekle s›-
n›rlanan iflçi s›n›f› ve emekçi y›¤›nlar, bu kez poli-
tikaya kendi dolays›z talepleriyle, kendi do¤rudan
temsilcilerini seçerek kat›l›rlar. 

Bu nedenle demokrasi sosyalizmin yap› tafl›d›r.
Sömürücü toplumlarda devlet bireysel özel mülki-
yetin korunmas› üzerine yükselir. Devlet biçimi ne
olursa olsun bu “özel mülkiyet”ten en çok pay›
alan devlete hakim olur. Demokrasi mücadelesi bu
hakimiyetin daha az mülk sahibi olanlar lehine s›-
n›rland›r›lmas›ndan ibarettir. Burjuva toplumda
örgütlü proletarya bu gidiflata son verir. Proletarya
burjuva düzen içinde demokrasiyi sömürüyü k›s›t-
laman›n, burjuva hegemonyay› geriletmenin silah›
haline getirir. Yine de bu bireysel özel mülkiyet
düzeninin kökenini de¤ifltirmez. Sosyalist düzende
toplumsal mülkiyet oldu¤u için, bu mülkiyetin or-
taklafla kullan›m› için demokrasi bir zorunluluk-

tur. Proleter demokrasi sosyalizme içkindir, toplu-
mun bir bölümü lehine ondan vazgeçmek toplum-
sal mülkiyetin toplumun bu bölümü lehine bozufl-
mas› ile mümkündür. 

‹flte bu aç›dan da sosyalist demokrasi, demok-
rasinin nitelik s›çramas›n› ifade eder. Elbette bu
kendili¤inden olmaz. “Sosyalist üretim tarz›” kendi
bafl›na ba¤›ms›z bir üretim tarz› de¤ildir. O komü-
nizmin ilk basama¤›d›r, bu anlamda bir “geçifl”i
ifade eder. Onun üzerinden yükselen siyasal üst
yap› da bu anlamda salt bir “geçifl”ten ibarettir. Ve
bu üst yap›n›n, devletin “yabanc›” bir güç taraf›n-
dan de¤il kendi kendisi taraf›ndan, egemen s›n›f
taraf›ndan “geçifl”tirilmesi, komünist üretim tarz›-
n›n üst basama¤›na do¤ru ilerledikçe yavafl yavafl
ortadan kald›r›lmas› gerekir. Bu yönde süreci
“zor”layacak etkin bir siyasal irade olmadan bu ba-
flar›lamaz. ‹flçi-emekçi kitlelerin sürekli seferber
edilerek kapitalizmden komünizme geçifl süreci
boyunca politikan›n aktif öznesi k›l›nmas› gerekir. 

Sosyalist demokrasi kendi bürokrasisini olufltu-
rur ve bu bürokrasi kendi imhas›n›n ekonomik ve
politik koflullar›n› infla eder. E¤er kitle inisiyatifi ve
yönetime kat›l›m› sürekli olarak daha da gelifltirile-
mezse bu infla süreci tavsar. Daha da önemlisi kit-
le denetiminden ba¤›ms›zlaflan bürokrasi kendi
bafl›na bir “güç” haline gelebilir. ‹flte bu anlamda
da demokrasi yaln›zca nesnel olarak de¤il, öznel
olarak da sosyalizmin ayr›lmaz parças›d›r. Çünkü
halk›n ç›karlar›n› savunmakla yükümlü bürokrasi
demokratik denetimden s›yr›ld›kça kendisi için bir
kuvvet haline gelerek halka yabanc›lafl›r. Bir baflka
deyiflle, halk içinden ç›kan ama demokratik dene-
timden uzak oldu¤u için halka yabanc›laflan bir
“güç”e dönüflür. Bu “güç” bir s›n›f kimli¤i kazand›-
¤›nda kendini var eden toplumsal temellerle çelifl-
kiye düfler ve o toplumsal temelleri y›k›ma u¤rat›r
ya da toplumsal temelleri kendi ç›karlar›na uygun
olarak dönüfltürür. 20. yy.›n sosyalizm deneyimle-
ri buna dair birçok dersle doludur. 

IV

Marks, “Korkunç bürokratik ve askeri örgütüy-
le, karmafl›k ve yapay devlet mekanizmas›yla, ya-
r›m milyonluk bir ordunun yan› s›ra yar›m mil-
yonluk bir baflka memur ordusuyla bu yürütme er-
ki” diye tarif etti¤i 1850’li y›llardaki Frans›z burju-
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va devletini “toplumun bedenini bir a¤ gibi saran
ve tüm gözeneklerini t›kayan i¤renç asalak organ”
olarak tan›mlar ve flöyle devam eder, “sonunda
parlamenter cumhuriyet devrime karfl› mücadele-
sinde, hükümet erkinin araçlar›n› ve merkezilefl-
mesini zecri (zorlay›c›) önlemlere güçlendirmek
zorunda kald›. Tüm devrimler bu mekanizmay›
parçalamak yerine yetkinlefltirdiler. Egemenlik için
s›rayla savaflan partiler bu korkunç devlet yap›s›-
n›n ele geçirilmesini kazanman›n bafll›ca garantisi
olarak görürler.”(4)

Sosyalist top-
lumda tam tersi
olur. Silahl› bü-
rokrasi da¤›t›l›r ve
tüm halk›n silah-
lanmas›na geçilir.
Devlet ifllerinin
büyük ço¤unlu¤u
yerel konseylere
b›rak›laca¤›ndan
merkezi memur
say›s› azalt›l›r.
Memurlar ve yar-
g›çlar seçimle ge-
lir; yönetici devlet
memurlar›n›n ay-
r›cal›klar› ortadan
kald›r›l›r. Hangi
düzeyde olursa
olsun seçilenin
her an geri ça¤r›l-
mas› onu seçenle-
rin inisiyatifinde-
dir. Böylelikle
toplumun üzerin-
deki devlet, top-
lumun hizas›na
çekilir. Parampar-
ça edilen burjuva
devlet yerine, sömürücülerin ezilmesi ölçüsünde
daha da küçülen ve ucuzlayan bir devlet ayg›t› ku-
rulur. 

Her yeni sömürücü toplumla birlikte devlet da-
ha pahal›, hantal, bürokratik bir yap› haline gel-
mifltir. Örne¤in düzenli ordu burjuva devrimler-
den hemen önceki monarfli döneminde ortaya ç›k-

m›flt›r. Genifl bir memur tabakas› bu dönemden iti-
baren görülmeye bafllanm›flt›r. Burjuva dönemde
devlet öylesine büyük, düzenli, devaml› iflleyen bir
organ haline geldi ki ve bu devasa asalak ayg›t›n
çal›flanlar›, yani yüksek memur tabakas› seçimle
gelmedi¤i için en demokratik parlamenter cumhu-
riyetlerde bile devlet ayg›t› binbir ba¤la zengin s›-
n›flara damardan ba¤land›. Egemen s›n›flar parla-
mento ve hükümetleri kontrol etmek d›fl›nda dev-
let organlar›n› do¤rudan kontrol edecek biçimler

gelifltirir ve olas›
“ p a r l a m e n t e r
risk”lere karfl› bu
iliflkileri sisteme
kavuflturur. Ege-
men s›n›f›n ser-
maye gücü büyü-
dükçe devletle
aras›ndaki bu
do¤rudan ba¤lar
s›k›lafl›r. Ezilenle-
rin her baflkald›r›-
s› ve devrimci gi-
riflimler burjuva
devlet ayg›t›n›n
yaln›zca hacmini
geniflletmez, dur-
maks›z›n ona yeni
eklentiler katar. 

Sosya l izmde
ise komünist üre-
tim iliflkileri için
gerekli koflullara
yaklaflt›kça devlet
daha da zay›flar
ve nihayet komü-
nizmde, s›n›flar›n
ortadan kalkma-
s›yla devlet de sö-
nümlenir. Sömü-

rücü toplumlarda durmaks›z›n büyüyen devlet (te-
pedeki egemen s›n›f küçüldükçe devlet büyür,
çünkü hükmedilmesi ve zaptedilmesi gerekenlerin
say›s› ço¤al›r) sosyalizmde durmaks›z›n küçülür
(içte sömürücü s›n›flar yok edildi¤i ve sosyalizm
dünyaya yay›ld›¤› oranda devlete gereksinim zay›f-
lar). Bu küçülme komünal-konseysel demokrasi-
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nin daha da etkinleflmesi ile mümkün olur.
Bütün burjuva devrimleri “ucuz devlet”i amaç-

laflt›rm›flt›r. Feodal aristokrasinin devleti de, harca-
malar› da üretim d›fl› fazlal›k, bofla sarfiyat olarak
görülür. Ne var ki kokuflmufl, asalak feodal devlet
y›k›ld›¤›nda burjuvazi devlete kendisi “yerleflir.”
Afla¤›dan s›n›flar›n direniflini bast›rmak için de-
mokratiklefltirdi¤i ya da ortadan kald›rd›¤› düzenli
orduyu daha güçlü olarak yeniden kurar, kald›rd›-
¤› vergilerin yerine yenilerini koyar. Yak›p y›kt›¤›
kiliseleri yeniden infla eder. Devlet yaln›zca zengin-
li¤i koruman›n arac› de¤ildir; o ayn› zamanda zen-
ginli¤e zenginlik katman›n da arac›d›r. Sosyalizm-
de ise toplumun maddi ve kültürel düzeyini dur-
maks›z›n yükseltmek bafll›ca amaçt›r, devlet ne ka-
dar küçültülür, toplumsal fondan ona ne denli az
kaynak aktar›l›rsa bu amac› gerçeklefltirme düzeyi
o denli ileri çekilir. Sosyalist demokrasinin nitelik
farklar›ndan bir baflkas›d›r bu. 

V

Sosyalizmden önce de demokratik cumhuriyet-
ler görülmüfltü. Bu burjuva demokratik cumhuri-
yetler birkaç y›ll›k devrimci dönemlerde ayakta ka-
labildiler. Burjuvazinin üst tabakalar› bu demokra-
silere gerici yönde müdahale ettiler ya da düpedüz
onlar› y›kt›lar. Burjuvazinin hakimiyetini sa¤lam-
laflt›rmas› ve afla¤›dan s›n›flar›n bas›nc›yla burjuva
demokrasisi yeniden vücut buldu¤unda ise art›k
bütün devrimci özünü yitirmifl, egemen s›n›f ola-
rak örgütlenmifl burjuvazinin gerici diktatörlü¤ü-
nü sürdürmesinin arac› olmufllard›r. Sosyalist de-
mokrasi ise kendinden önceki demokratik birikimi
özümser ve onu nitelik de¤iflimine u¤rat›r. Nihayet
en burjuva demokratik cumhuriyette dahi yurttafl-
lar aras›ndaki eflitlik biçimseldir. Oy kullanma
hakk› olan herkesin oyu eflittir, keza yasal k›s›tla-
malar d›fl›nda kalan herkes aday olabilir, ama hep-
sinin toplumsal konumu eflit de¤ildir, biri daha
zengin ve di¤eri daha yoksuldur. Zenginin paras›
her fley gibi yoksulun zihnini çelen araçlar› ve po-
litikac›lar› sat›n alabilir; yoksulun paras› bo¤az
toklu¤una bile yetmez. Zenginlerin politikac›lar›
vard›r ve politika iyi gelir getiren bir meslektir.
Yoksullar çal›flmaktan kafas›n› kald›racak bofl za-
man, zihninden dertleri kovacak olanaklara sahip
olmad›¤›ndan politikaya at›lamaz. Yüksek maliyet

gerektirdi¤i için, aday bile olamaz. Oysa burjuva
demokrasisinin feodal aristokrasiye karfl› savaflç›
gücü bu yoksullard›r ve demokrasinin s›n›rlar›n›n
bu denli genifllemesinin gerçek yarat›c›lar› onlar-
d›r. Feodal egemen s›n›flara karfl› (burjuvazi de da-
hil) bütün halk›n, burjuvaziye karfl› ezilenlerin te-
mel kazan›mlar› sosyalist demokrasinin temelidir.
Marks ve Engels “demokratik cumhuriyet proletar-
ya diktatörlü¤ünün özgül biçimidir” derken bunu
kast ederler. O “biçim” ancak proletarya devletin-
de yeni bir öze kavuflur, çünkü yurttafllar aras›nda-
ki eflitlik biçimsel olmaktan ç›kar, toplumsal eflit-
sizlikler de toplum ilerledikçe yok olur. 

Engels 1792’den 1798’e dek devrimci Fransa’da
uygulanan sisteme gönderme yapar ve flöyle der;
“Her Frans›z ili, her komünü Amerikan örne¤i üze-
re tam özyönetime sahipti ve bizim de buna sahip
olmam›z gerekir. Özyönetiminin nas›l kurulmas›
gerekti¤ini ve bürokrasi olmadan nas›l yap›labile-
ce¤ini bize Amerika ile Frans›z devrimi ve bugün
hala Avustralya ve di¤er ‹ngiliz sömürgeleri kan›t-
lad›lar.”(5)

Engels’in söz konusu etti¤i y›llarda devrimden
sonra 1791 Anayasas› ile eski bürokratik merkezi-
yetçi devlet cihaz› yerini genifl bir özyönetime b›-
rakm›flt›. Yerel devlet mekanizmalar› seçimle geli-
yordu. Ülke vilayetlere, bölgelere, kent ve köy ko-
münlerine ayr›lm›flt›. Her köyde ve kentte seçilmifl
bir iktidar organ› oluflturulmufltu. Daha büyük
idari birimler de halk taraf›ndan seçiliyordu. Yerel
özyönetimin tüm organlar› genifl yetkilere sahipti.
Polis onlar›n yetki alan›na giriyordu ve gerekti¤in-
de düzenli askeri birlikleri harekete geçirebiliyor-
lard›. Bu yerel özyönetim organlar› ile yasama erki-
nin bir halk temsilcileri meclisinin elinde toplan-
mas› birbiriyle ba¤lant›l›yd›. 

Napolyon Bonapart’›n hükümet darbesinden
sonra durum de¤iflti. Yeni Anayasa ile birlikte
cumhuriyet bir tabelaya dönüflmüfl, yerel makam-
lar›n organlar›n›n seçimle iflbafl›na gelmeleri kald›-
r›lm›fl, yerine atanm›fl valiler getirilmiflti. Bölge ve
belediye meclisleri valili¤in bürolar› haline gelmifl-
ti. Yerel yönetimin bütünü, yarg›çlar dahil birinci
konsül taraf›ndan atanmaktayd›; bakanlar, ordu ve
donanma kurmay heyeti de. Yasama inisiyatifi de
sadece onundu. ‹ki meclisi vard› ama bunlar Na-
polyon’un atad›¤› koruma senatosu taraf›ndan ata-

17TEOR‹DE do¤rultu



n›yordu. Böylece devrimin bütün kazan›mlar› geri
al›n›yor, yönetim mekanizmas›n›n s›k› bürokratik
merkezileflmesi sa¤lan›yordu. Bu “güçlü ikti-
dar”dan burjuvazi pek memnundu, afla¤›dan halk
tabakalar›n›n seçimle devlet mekanizmalar›nda yer
bulmas› burjuvaziyi pek korkutmufltu. (Lenin)(6)

‹ngiltere’de de 1649’da cumhuriyet ilan edildi-
¤inde sürekli ordu da¤›t›lm›fl, vergiler kald›r›lm›fl-
t›.

Sosyalizm; Roma’da memurlar›n seçimle gelme
ilkesinin, Atina’da yarg›çlar›n halk taraf›ndan ve
halk›n içinden seçilme ilkesini, Ortaça¤’daki ko-
münal kent meclislerinin, ‹ngiltere’de sürekli or-
dunun varl›¤›na son verilmesini, Fransa’da kentle-
rin, komünlerin özyönetimini vb. bütün demokra-
tik kazan›mlar› kendinde toplar. Bütün bu nicel bi-
rikimi nitel dönüflüme u¤rat›r. Bu nitel dönüflüm
önceki toplumlarda olamazd›, çünkü bunun mad-
di koflullar› kapitalizmin belirli bir geliflkinlik dü-
zeyine ulaflmas›yla nesnel olarak oluflmaya baflla-
m›flt›. Sosyalizmle birlikte ilk kez iflçi s›n›f› üretim
araçlar› üzerinde özel mülkiyete son vererek sosya-
list demokrasiyi ete kemi¤e büründürdü. Paris Ko-
münü, parçalad›¤› burjuva devletin y›k›nt›lar› üze-
rinden yeni bir devlet –“art›k as›l anlamda devlet
olmayan” bir devlet (Engels)– infla etmeye giriflti.
Rusya’da iktidar› ele geçiren Sovyetler, Ocak
1918’deki III. Kongresinde ilan ettikleri “Emekçi

ve Sömürülen Halk›n Haklar› Bildirgesi” ile

proletaryan›n insanl›¤›n de-
mokratik kazan›mlar›n›n sa-
hiplenicisi oldu¤unu dünya-
ya ilan etti. Bu Bildirge, hiç-
bir burjuva devriminin orta-
ya koymad›¤› bir hakk›,
emekçi insanl›¤›n sömürü-
den kurtuluflu hakk›n› ortaya
koyar ve bayraklaflt›r›r.

VI

Demokrasinin iki yan›
vard›; birincisi, “Demokrasi
bir devlet biçimidir, devlet
türlerinden biridir. Bu yüz-
den her devlet gibi insanlara
karfl› örgütlü sistematik bir
zor uygulamas›d›r.” Di¤er
yandan demokrasi; “Yurttafl-

lar aras›nda eflitli¤in, devletin flekilleniflini belirle-
me ve devlet yönetme hakk›n›n herkese eflit olarak
resmen tan›nmas› anlam›na gelir.”(Lenin)(7)

Burjuvazinin demokratik devleti, ücretli emek
sömürüsü üzerine yükselir. Silahl› bürokrasi ege-
men s›n›f olarak örgütlenen burjuvazinin hizme-
tindedir. Devlet zoruyla halk vergiler arac›l›¤›yla
bir kez daha soyulur. Burjuva demokratik devlet,
egemen s›n›f›n ç›kar›na baflka ülkelere karfl› sald›-
r›, iflgal ya da sömürgecilik amac›yla kullan›l›r. 

Kapitalizmin geliflmesi nesnel olarak herkesin
devlet yönetimine kat›lmas›n›n koflullar›n› olufltu-
rur. Ne var ki, üretim koflullar›na burjuvazi hük-
meder. Bu nedenle da¤›n›k halde bulunan küçük
üreticinin, üretim araçlar›ndan yoksun proletarya-
n›n ve bunlarla ba¤l› olarak zihinsel üretim araçla-
r›ndan yoksun bütün emekçilerin yönetime kat›l-
mas›n›n ekonomik önkoflullar› kapitalizm flartla-
r›nda hiçbir biçimde oluflmaz. Bu koflullar› ancak
bir proletarya iktidar› haz›rlar. Çünkü o üretim
araçlar›n› toplumsallaflt›rarak “herkes”in mal› ya-
par, böylelikle, tüm üretim araçlar›n› toplumsallafl-
t›rd›¤› ölçüde “herkes”in devlet yönetimine kat›lma
hakk›n›n bütün önkoflullar›n› yarat›r. ‹flte bu ne-
denle proletarya devrimden sonra bir devlete ge-
reksinim duyar. Eski devleti ele geçirmez, onu par-
çalay›p yok eder ama yeni bir devlet, kendisini de
yok ediflin koflullar›n› içinde bar›nd›ran ve olgun-
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laflt›ran bir devlet infla etmeye giriflir. “Kapitalist
toplumla komünist toplum aras›nda birinin di¤eri-
ne devrimci dönüflüm dönemi yatar. Buna bir de
politik geçifl dönemi tekabül eder ki, onun devleti
proletaryan›n devrimci diktatörlü¤ünden baflka bir
fley olamaz”(8) Marks’›n meseleyi bu tarz ortaya ko-
yuflunu Engels flöyle tan›mlar, “Devlet bir s›n›f›n
bir baflka s›n›f› ezme ayg›t›ndan baflka bir fley de-
¤ildir ve bu demokratik cumhuriyette monarfliden
daha az böyle de¤ildir.” Bu nedenle “Proletarya
devlete gereksinim duydu¤u sürece, ona özgürlük
için de¤il düflmanlar›n› bast›rmak için gereksinim
duyacakt›r ve özgürlükten söz edildi¤inde de dev-
let, devlet olarak var olmaktan ç›kar.”(9)

Lenin ayn› konuda flunlar› söyler, “Demokrasi
daima kapitalist sömürünün dar çerçevesine s›k›fl-
t›r›lm›flt›r ve bu yüzden daima az›nl›k için, yaln›z-
ca mülk sahibi s›n›flar için, yaln›zca zenginler için
bir demokrasi olarak kal›r. Kapitalist toplumun öz-
gürlü¤ü, afla¤› yukar› hep, antik Yunan cumhuriye-
tininkiyle ayn› kal›r: Köle sahipleri için özgürlük.
Modern ücretli köleler kapitalist sömürü koflullar›
sonucunda öyle yoksulluk ve sefalet alt›nda ezilir-
ler ki, demokrasi ve politikadan ‘baflka dertleri var-
d›r’, olaylar›n ola¤an, bar›flç›l seyrinde nüfusun ço-
¤unlu¤u kamusal ve politik yaflama kat›l›mdan d›fl-
lanm›fl kal›r.”(10) Nüfusun büyük ço¤unlu¤unun
devlet yönetimine özgürce kat›l›m›n›n koflullar›n›n
oluflumu için proletaryan›n üretim araçlar›n› top-
lumsallaflt›rmak ve burjuvazinin direncini k›rmak
için sömürücü s›n›flar›n özgürlü¤ünü s›n›rlamaya,
onlar› bask› alt›nda tutmaya, onlar üzerinde otori-
te uygulamaya gereksinimi vard›r; proletaryan›n
diktatörlük yan› buradan gelir, ama o geriye kalan
“herkes” için devlet yönetimine özgürce kat›lman›n
koflullar›n› oluflturdu¤u için burjuva demokrasi-
sinden binlerce kez daha demokratiktir. 

VII

Marks ve Engels Komünist Manifesto’da “burju-
vazinin fliddet yoluyla y›k›larak proletaryan›n ege-
menli¤ini” kuraca¤›n›, devrimin ilk ad›m›n›n “pro-
letaryay› egemen s›n›f durumuna yükseltmek, de-
mokrasiyi elde etmek oldu¤unu”, proletaryan›n
politik egemenli¤ini “burjuvazinin elinden tüm
sermayeyi ard› ard›na kopar›p almak, bütün üre-
tim araçlar›n› devletin elinde, yani egemen s›n›f

olarak örgütlenmifl proletaryan›n elinde toplamak
ve üretim güçlerinin miktar›n›n mümkün oldu-
¤unca çabuk ço¤altmak için”(11) kullanaca¤›n› yaz-
d›lar. (Marks ve Engels 1871 Paris Komünü dene-
yiminden sonra “demokrasiyi elde etmek” ya da
devleti ele geçirmek yerine devleti y›kmak ve yeni-
den kurmak fikrine ulaflt›lar. Manifesto’da yap›l-
mas› gereken tek de¤iflikli¤in bu oldu¤unu belirtti-
ler.) 

Tekrarlarsak:
a) Burjuvazinin elinden tüm sermayeyi almak 
b) Bütün üretim araçlar›n› toplumsallaflt›rmak 
c) Üretim güçlerinin miktar›n› mümkün oldu-

¤unca ço¤altmak; 
‹flte proletarya politik egemenli¤e ve demokra-

siye, ya da bir baflka deyiflle proletarya diktatörlü-
¤üne bunun için ihtiyaç duyar. Bu süreçte kaç›n›l-
maz olarak en küçü¤ünden büyü¤üne tüm serma-
ye sahipleri, üretim araçlar›n› elinde bulunduran
bütün kesimler proletaryan›n karfl›s›na ç›kacakt›r.
Proletaryan›n devrimden sonra da “tüm sermayeyi
ard› ard›na kopar›p almay›” bar›flç›l yollarla yapa-
mayabilece¤i, küçü¤ünden büyü¤üne “bütün üre-
tim araçlar›n› elinde bulunduranlar›n” bunlar›n
devletin elinde toplanmas›na karfl› direnebilece¤i,
kapitalizmi durmaks›z›n yeniden ve yeniden üre-
ten bireysel meta üreticilerinin direniflinin uzun
sürebilece¤i Sovyet deneyiminde aç›¤a ç›km›flt›r.
Bu deney ayn› zamanda proletarya diktatörlü¤ü-
nün neden zorunlu oldu¤unu da göstermifltir. Ör-
ne¤in zengin köylülerin tasfiyesi yoksul köylülerin
hücumuyla h›zlanmasayd› sosyalizmin inflas›nda
s›çrama gerçekleflmez ve “üretim güçlerinin mikta-
r› mümkün oldu¤unca çabuk” ço¤alt›lmazd›. 

Proletarya diktatörlü¤ünün alaca¤› biçimler; o
ülkede üretim araçlar›n›n ne ölçüde küçük bireysel
mülkiyetin elinde durmaya devam etti¤i, ne ölçü-
de büyük kapitalist birliklerde toplumsallaflt›¤› ka-
dar; sosyalist co¤rafyan›n kapitalizmi kuflatacak
denli bir co¤rafyaya m› yay›ld›¤›, yoksa kapitaliz-
min kuflatmas› alt›nda belirli bir alana s›k›flmak zo-
runda m› kald›¤› ile do¤rudan ilintilidir.

Lenin, “Sosyalizm ile kapitalizm aras›nda, pro-
letarya diktatörlü¤ünün uzun, az çok zorlu bir ge-
çifl döneminin yatt›¤›n› ve bu dönemin biçiminin
birçok bak›mdan, küçük ya da büyük özel mülki-
yetin mi, küçük ya da büyük iflletmenin mi ege-
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men oldu¤una ba¤l› olaca¤›”n› belirtir ve Estonya
ile Rusya’y› karfl›laflt›r›r: “Estonya’da; okuma yaz-
ma bilmeyenin olmad›¤›, büyük tar›msal çiftlikle-
rin bulundu¤u bu küçük ülkede sosyalizme geçi-
flin, Rusya gibi a¤›rl›kl› küçük burjuva bir ülkede
sosyalizme geçifle benzemeyece¤i”ni söyler(12) Rus-
ya’daki proletarya diktatörlü¤ü hem Rusya gibi kü-
çük burjuva bir ülkede sosyalizmi inflaya giriflilme-
si, hem de emperyalist sald›r›lar ve kapitalist ku-
flatma alt›nda tutulmas› –bafllang›çta gerici ayak-
lanmalar, daha sonra emperyalist savafl ve ard›n-
dan so¤uk savaflla y›k›c› hücumlara u¤rat›lmas›–
ile koflullanm›flt›. Rusya’da proletarya diktatörlü¤ü
bu flartlar içinde flekillendi. Ve bu flartlar alt›nda
proleter demokraside kimi savrulmalar yafland›.
Önemli hatalar yap›ld›. Proleter devleti savunma
ve sosyalist inflay› baflar›yla gerçeklefltirme amac›na
ba¤l› olarak düflülen hatalar›n bütün önemine kar-
fl›n, yine de bunlar proleter demokraside nitelik
de¤iflimine yol açacak düzeye ulaflmad›. 

VIII

Marks’›n “kapitalistlerin ortak yönetim kurulu”
olarak tan›mlad›¤› burjuva devlet; kapitalizmin
emperyalizm aflamas›nda tekellerin ortak yönetim
kurulu, bugünkü emperyalist küreselleflme döne-
minde ise say›lar› birkaç yüzü geçmeyen uluslara-
ras› tekelin ya da onlar içinde öne ç›km›fl birkaç on
dünya tekelinin “ortak yönetim kurulu” haline gel-
di. Sermaye tekellerin elinde yo¤unlaflt›kça devlet
de bu tekellerin elinde yo¤unlaflt›. Karfl› kutupta
ise iflçi s›n›f› iflsiz iflçilerle birlikte devasa bir ordu

haline geldi. Ara katmanlar h›z-
la uçlara do¤ru savruldu. Kaç›-
n›lmaz olarak emek-sermaye çe-
liflkisi daha da keskinleflti. Kapi-
talist tekeller ve devletler aras›n-
da hammadde kaynaklar›na ve
pazarlara yönelik hegemonya
mücadelesi fliddetlendi. Hem iç-
te hem d›flta bu “uç”laflma ve
“keskin”leflme silahl› bürokrasi-
nin giderek daha da büyümesi-
ne yol açt›. 

1929-32’deki büyük dünya
ekonomik buhran›ndan, ama
özellikle de 2. Emperyalist Pay-
lafl›m Savafl›’ndan sonra tekelle-

rin kapitalist devleti ayn› zamanda bir tekelci kapi-
talist iflletme haline geldi. Kapitalizmin genel bu-
nal›m›na burjuvazinin verdi¤i yan›tt› bu. 

Burjuva bürokratik devlet ayg›t› salt bir “zor”
ayg›t› olarak görülmedi¤i her durumda varl›¤›n›
toplumsal yararl› “kamu iflleri” yürütmekle perde-
liyordu. Bu “ifllev” önceki dönemlerde de vard›,
ama kapitalist devlet alt›nda bunlar yeni bir çehre
kazand›. Metalar›n dolafl›m›, hammadde kaynakla-
r›na eriflim, kredi ifllemlerinin yayg›nlaflmas› için
ve ulafl›m iletiflim kanallar›n›n büyük bir h›zla ge-
lifltirilmesi ve ço¤alt›lmas› –ki bu yollar yap›lmas›,
raylar döflenmesi, telgraf direkleri dikilmesi, tele-
fon kablolar› döflenmesi, posta iflletmelerinin vb.
kurulmas› demekti– giderek daha da ihtiyaç duyu-
lan iflgücünün devaml›l›¤›n› sa¤lamak için bak›m
ve e¤itiminin yap›lmas› –ki bu genel hastane, sa¤-
l›k oca¤›, genel okul vb. demekti– bilimin sanayi-
ye daha etkin uygulanmas› için daha çok üniversi-
te kurulmas›, bilim insan› yetifltirilmesi gerekiyor-
du. Her bir kapitalistin bütün bunlar› kendi bafl›na
üstlenmesi söz konusu olamazd›, hem sermaye
güçleri buna yetmezdi, hem de bunlar kâr getir-
mezdi. Devlet ne güne duruyordu. Bu “ifller” bur-
juvazinin kolektif ç›kar›na devletçe üstlenilecek ve
masraflar› da tüm toplumun s›rt›na yüklenecekti.

‹flçi s›n›f›n›n büyüyen örgütlülü¤ü ve mücade-
lesi, sosyalist devletlerdeki toplumsallaflma uygula-
malar›n›n yaratt›¤› bas›nç, burjuva devletini do¤ru-
dan iflçi s›n›f› ve emekçilerin yarar›na bir k›s›m
“kamu ifli”ni de yürütmek zorunda b›rakt›. Halk
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yarar›na bu “kamu ifl”lerin masraflar›n›n bir k›sm›
devlet bütçesinden karfl›lan›rken bir bölümü kapi-
talistlerden yap›lan kesintilerden karfl›lanacakt›. 

Devletin kolektif kapitalist iflletme olarak dev-
reye sokulmas›, “genel kamu iflleri”nin, “halk yara-
r›na kamu iflleri”nin giderek artan düzeyi hem ka-
pitalizmin genel bunal›m›n› geçici süre ertelemifl,
hem de emekçilerin burjuva devlet gerçe¤i hakk›n-
da yan›lsamalara kap›lmas›na neden olmufltu.

Bu yan›lsama yeni de¤ildi. Daha 20. yy.›n ba-
fl›nda iflçi s›n›f› içinde bafll›ca iki e¤ilim vard›: Bi-
rincisi, devrim yoluyla burjuva devleti parçalamak
ve yerine proletarya diktatörlü¤ünü geçirerek sos-
yalist infla ile kapitalizmin kökünü kaz›mak…
‹kincisi, burjuvaziyi kapitalizmi gelifltirme yolunda
cesaretlendirerek kendi y›k›m› için gerekli koflulla-
r›n olgunlaflmas›n› beklemek ve ayn› dönemde ka-
pitalist devlete s›zarak onu içten içe, yavafl yavafl
dönüfltürmek ve elbette bur-
juva yasall›¤a ba¤l› k›lmak.
Birinciler III. Enternasyo-
nal’de di¤erleri II. Enternas-
yonal’de topland›. Bu ikinci-
ler iflçi s›n›f›n›n ayr›cal›kl› ke-
simlerinin siyasi e¤ilimini ifa-
de ediyordu. II. Enternasyo-
nalciler zamanla burjuvaziye
bütünüyle iltihak ettiler.
1960’larda SSCB’nin kapita-
lizme dümen k›rmas› ile
SSCB yanl›s› Avrupa Komü-
nist Partileri II. Enternasyo-
nalcilerin yaratt›¤› bofllu¤u doldurdu, onlar›n yeri-
ni ald›lar. Bu iflçi s›n›f› aras›nda kapitalizm, kapita-
list devlet ve demokrasiye dair yan›lsamalar› güç-
lendirmiflti.

Bugün gerçekler çok daha belirgin, ç›plak ve
ac›t›c›. 1974’te yeniden a¤›r bir krize saplanan ka-
pitalizm rota de¤ifltirdi. 1980’lerle birlikte devlet
iflletmeleri özellefltirme yoluyla kerte kerte tekelle-
re devredilmeye baflland›. “Genel kamu iflleri”nin
bir bölümü de özellefltirildi. Kâr amac› gütmeden
devletçe yerine getirilen kimi hizmetler birer kapi-
talist meta üretimi alan› haline getirildi. ‹flçi s›n›f›-
n›n bak›m, onar›m ve e¤itimi için devlet taraf›ndan
yürütüle gelen genel sa¤l›k ve e¤itim hizmetleri gi-
derek daha çok kâr konusu yap›ld› ve dört bir yan-

da hastane ve okul fabrikalar› yükselir oldu. Zaten
büyük ço¤unlu¤u ücretli emekçi durumuna gelmifl
memurlar›n önemli bölümü devlet hizmetlerinde-
ki bu yap›sal dönüflüm nedeniyle birer ücretli iflçi-
ye dönüfltü. 

Do¤rudan sermaye yat›r›mlar›n›n ve sermaye
dolafl›m›n›n önündeki engellerin bir bir temizlen-
mesi, bu yat›r›m ve dolafl›m›n ekonomik oldu¤u
kadar teknik, hukuki ve siyasi alt yap›s›n›n olufltu-
rulmas› yat›r›mlar›n ucuz iflgücü alanlar›na do¤ru
kaymas›na neden oldu. Bu geliflmifl kapitalist ülke-
lerde ücretlerin genel düzeyinin düflmesi, sosyal
haklar›n t›rpanlanmas›, iflsizlik ve yoksullu¤un bü-
yümesi anlam›na geliyordu. Dün “ara s›n›flar›n” bir
bölümünü oluflturan serbest meslek sahiplerinin,
yüksek e¤itimlilerin giderek artan bölümü de iflçi
s›n›f›n›n saflar›na düflmeye bafll›yordu. Dünya pa-
zar›n›n yeniden düzenlenifli ve artan tekelleflme

küçük üreticilere yönelik
devlet desteklerinin azalma-
s›na, tekellerin bask›s›yla da-
ha çok çözülmesine ve iflçi-
leflmesine yol açt›.

Bütün bu “yeni” geliflme-
ler özellikle 20. yy’›n ikinci
yar›s›ndan itibaren burjuva
devletin emekçiler nezdinde
s›n›f çeliflkilerini yumuflatan
“kamu yarar›” yönünün gide-
rek ortadan kalkmas› ve ka-
zan›lm›fl haklar›n elden git-
mesi, gelecek güvencesi ka-

dar al›fl›ld›k yaflam tarz›n› koruman›n dahi zorlafl-
mas› anlam›na geliyordu. “Kamu yarar›” yok olan
devletin polis, istihbarat, ordu vb. silahl› bürokra-
sisi büyümekte ve ayn› zamanda kazan›lm›fl de-
mokratik haklar ve özgürlükler s›n›rlanmakta,
devletin “sosyal” yan› oldu¤u kadar biçimsel de-
mokratik yan› da sertçe törpülenmektedir. Devlet
her zamankinden daha çok bask› ve kontrol devle-
ti haline gelmektedir. Öyle ki burjuva devletler
adeta bir “güvenlik paranoyas›”na tutulmufllard›r.
Fransa’da 13 yafl›ndan büyük herkesin fifllenmeye
çal›fl›lmas›, Londra’n›n 3 milyon kamerayla 24 saat
izlenmesine ra¤men kamera yetersizli¤inden söz
edilmesi, Roma sokaklar›nda askeri güvenli¤in do-
laflmaya bafllamas›; telefon dinleme ve e-mail’lerin
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Elbette sosyalizmi hakim k›lma
sürecinde de farkl› devlet biçim-
leri olacakt›r. Küçük köylülü¤ün
ve zanaatç›l›¤›n yayg›n oldu¤u

bir ülke ile büyük sanayinin ege-
men oldu¤u bir ülkede farkl›

sosyalist devlet yap›lar›n›n olmas›
mümkündür, hatta bu

kaç›n›lmazd›r da.
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depolanmas›n›n s›radan olaylar haline gelmesi, ‹n-
giltere’de gözalt› süresinin 42 güne ç›kar›lmas›,
ABD’de aylarca hiçbir hukuki yard›m almadan ve
mahkemeye ç›kar›lmadan hapiste tutmaya neden
olan “Vatanseverlik” yasas› gibi faflist bir yasan›n
yürürlü¤e girmesi, benzeri yasalar›n Avrupa’n›n
birçok ülkesinde pefl pefle yürürlü¤e sokulmas›,
ABD’nin AB ile suç ortal›¤› içinde uçaklar› adam
kaç›rma ve iflkence merkezleri olarak kullanmas›,
say›s› belirsiz yasalarda yeri olmayan ama devlet
birimlerinin bilgisinde yeralt› hapishanelerinin ku-
rulmas›; ABD’de iflkence türlerinin hükümet kara-
r›yla tespit edilmesi; kitle gösterilerine daha fliddet-
li müdahale, seyahat özgürlü¤ünün k›s›tlanmas›,
grevleri yasaklama giriflimlerindeki art›fl; komünist
yard›m örgütlerinin dahi polis sald›r›lar›na maruz
kalmas› ve say›lamayacak kadar çok hak ihlali…

Daha iflgal ve sömürgeci savafl sald›-
r›lar›ndan söz edilmedi bile. 

IX

Engels devleti, “görünüflte toplu-
mun üstünde” diye tarif etmiflti, ça¤-
dafl burjuva devlet bu “görünüfl”ü
her geçen gün daha fazla yitirmekte-
dir. Çünkü devlet “kamusal yararl›
ifller”den çekildikçe ve toplumdan
“zor”la çekip ald›¤› (vergiler vb.) bi-
rikimi birkaç on tekelin hizmetine
sundukça bu gerçek daha belirgin
hale gelmektedir. 15 Eylül 2008 kri-
zinden sonra (sadece ABD’de 700
milyar dolar olmak üzere) ABD ve
Avrupa ülkelerinde yüzmilyarca do-
lar›n, bu toplumun ortak sermayesi-
nin birkaç mali spekülatörün kurta-
r›lmas›na ayr›lmas› en canl› ve yak›n
örnektir. “Daha az sosyal, daha az
demokratik; daha çok sömürü, daha
çok bask›” burjuva devletin güzerga-
h› budur. Dünyay› saran kapitalist
buhran s›ras›nda burjuva devlet ara-
bas› bu yönde vitesi daha da yük-
seltmektedir. 

Marx, burjuva parlamentarizmi
flöyle tarif ediyordu: “Üç ya da alt›
y›lda bir, hakim s›n›f›n hangi üyesi-
nin halk› parlamentoda temsil ede-

ce¤ine ve ezece¤ine karar vermek.”(13) Bugün bu ta-
rifi “hakim s›n›f›n hangi üyesi” olarak de¤il de
“hangi tekelci grubun temsilcisi” diye okumak ge-
rekir. Geçmiflte parlamento sömürüyü ve bask›y›
gizleyen süslü, parlak bir kabuktu. Önce kabu¤un
içi çürüdü, bugün kabu¤un kendisi de çürümek-
ten lime lime dökülüyor. Tekelci egemenlik alt›n-
da parlamentoyu oluflturan hakim s›n›f›n farkl›
üyelerinin sözcüsü partilerin halk yarar›na, hiç de-
¤il onlar›n gözünü boyamak için kararlar alma,
farkl› politikalar oluflturma çabas› bile yok art›k.
Eylül krizinde ABD’nin iki baflkan aday›n›n (Oba-
ma ve McCain) tekelleri kurtarma plan›n›n üzerin-
de hemen anlaflmalar›, dahas› kongreyi ikna etmek
için ortak çaba içinde olmalar›; Avrupa ve Japon-
ya’da kriz karfl›s›nda her renkten burjuva partinin
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tekelleri korumak ve kurtarmak konusunda tek ses
olmalar› bu gerçe¤i bir kez daha ve bütün ç›plakl›-
¤› ile gözler önüne sermifltir. Burjuva partilerin
halk›n temel taleplerini bir ölçüde dikkate alarak
rakiplerine üstünlük kurma hedefinden de söz edi-
lemez. Burjuvazinin “çok” partisinden de¤il, tek
partinin ayr› ayr› acentalar›ndan bahsedilebilir an-
cak.

Gerçekte yasama ve yürütme tekellerin elinde
toplanm›flt›r. Ekonomiyle ilgili temel bütün karar-
lar tekellerin karargahlar›nda kotar›lmaktad›r.
Merkez Bankalar› parlamento ve hükümetlerden
“özerklefltirildi”, oysa gerçekte do¤rudan tekellerin
kumandas›na verildi. Mali piyasalar›n yönetimi ya
da iç ve d›fl ticaretin denetimi tekelci gruplar›n yö-
netimindeki “kurullar”a devredildi. Daha genel ka-
rarlar G-7, IMF, DB gibi kapitalist kolektif kurum
ve birliklerde al›n›yor. Savafl kararlar›n›n al›nma-
s›nda dahi parlamento bir “imza bürokrat›” gibi
kullan›yor. Geriye ne kal›yor? Yeni vergi çeflitleri
icat etmek, vergileri art›rmak, elde kalan “kamu ifl-
leri”ni tasfiye karar› vermek, yeni bask› yasalar› ç›-
karmak… ‹flte ça¤dafl burjuva parlamentolar›n
bafll›ca icraatlar› bunlard›r. 

Kapitalist üretimin bugünkü düzeyinde kapita-
listler aras›ndaki rekabet üretim güçlerini gelifltir-
me, eme¤in üretkenli¤ini bu yönde gelifltirme ek-
seninde de¤ildir. Çünkü bu yönlü rekabet kâr
oranlar›n›n düflüflünü art›k telafi edemiyor. Bu ne-
denle rekabet daha ziyade, mutlak art›-de¤er sö-
mürüsünü art›rmak –ücretleri düflürmek, çal›flma
saatlerini yükseltmek, sosyal haklar› ortadan kal-
d›rmak– yani daha merkezileflmifl sermaye ile daha
ucuz iflgücü kullanarak avantaj sa¤lamak üzerinde
geliflmektedir. Hammadde kaynaklar› üzerinde
kontrol sa¤layarak yat›r›m maliyetlerinde rakipleri-
ne üstün gelmek de bafll›ca rekabet alan›d›r. 

Her iki yöndeki geliflmenin sonucu nedir? ‹çer-
de daha çok bask› ve sömürü, d›flar›da daha çok
sald›rganl›k ve savafl. Bu kapitalizmin nesnelli¤idir,
burjuvalar aras›nda ve burjuvazi ile iflçi s›n›f› ara-
s›ndaki nesnel iliflkilerin tarifidir. 

‹flçi s›n›f› için bunun anlam› nedir? Kazan›lm›fl
haklar› kaybetmek, yaflama düzeyinde göreli yük-
selifl yerine gerileme, yoksullaflma, iflsizleflme ve gi-
derek büyüyen gelece¤e güvensizlik. Bütün bunla-
r›n politik karfl›l›¤› fludur: Burjuva demokrasisi yo-

luyla kapitalist devlete “s›zarak”, burjuvazi ile “top-
lumsal uzlaflma” içinde kapitalist düzen alt›nda
“güvenceli yaflam alan›” yaratma hayallerinin tuzla
buz olmas›. Bu da iflçi s›n›f›n›n nesnelli¤idir. 

Kapitalist düzeni ya da onun devletini iflçi s›n›-
f› lehine “toplumsal bar›fl” içinde esnetme olanak-
lar›ndan söz edilemez. Parlamentoda ço¤unluk el-
de edilse bile bu ne ekonomi, ne politika, ne tekel-
ler, ne devlet üzerinde bir denetim anlam›na gele-
cektir. Daha önce de belirtildi¤i gibi yasama ve yü-
rütme gerçekte tekellerin elinde toplanm›flt›r. Üre-
tim araçlar› bugüne kadar görülmedik düzeyde te-
kellerin elinde merkezileflmifltir. Kazançlar›n bur-
juvazi ile iflçi s›n›f› aras›nda görece daha adaletli
paylafl›m›, yani sömürünün s›n›rland›r›lmas›n›n
olanaklar› kapitalist üretim iliflkilerinin keskinle-
flen çeliflkileri nedeniyle daha azalm›flt›r. Sömürü-
nün s›n›rland›r›lmas›na yönelik mücadelede sert
s›n›f kavgalar›n› zorunlu k›lmaktad›r. Üretim araç-
lar› üzerindeki özel mülkiyete son vermeden geçi-
ci bir dönem için bile “refah içinde güvenceli ya-
flam” elde etme imkanlar› tükenmektedir.

X

Bu durum hiçbir biçimde, burjuva yönetim al-
t›nda burjuva demokrasi, biçimsel demokrasi için
mücadeleyi gereksiz k›lmaz. Tam aksine bu yönde
daha kararl› ve etkin bir mücadeleyi koflullar.

Burjuvazinin emekçileri devlet yönetimine mü-
dahaleden, yasamaya etkide bulunmaktan giderek
daha çok yoksun b›rakmas›; demokratik hak ve
özgürlükleri her geçen gün biraz daha s›n›rlamas›,
deyim yerindeyse kemirmesi; kazan›lm›fl sosyal
haklar› bir bir ortadan kald›rmas› iflçi s›n›f› ve
emekçilerin demokrasi bayra¤›na daha s›k› sar›l-
mas›n› zorunlu k›lar. Çünkü iflçi s›n›f› ve bütün
ezilenler ancak demokratik mevzilerini savunarak
burjuvazinin karfl›s›na siyasal bir güç olarak dikile-
bilirler; ancak demokratik haklara yönelik sald›r›-
lar› püskürterek bir direnifl hatt› oluflturabilir; an-
cak yeni demokratik haklar› burjuvaziden zorla
kopar›p alarak onun sald›rganl›¤›n› dizginleyebilir-
ler. Ve iflçi s›n›f›n›n bilinçli öncüleri bütün bu de-
mokrasi mücadelesine kararl› ve tutarl› biçimde
önderlik etti¤i müddetçe korunan ve kazan›lan de-
mokratik mevzileri sonal amac› için s›çrama tahta-
s› haline getirebilir.
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Burjuvazinin demokrasiyi yok etmesi, iflçi s›n›-
f›n›n ona daha s›k› sar›lmas›n› gerektirir. Ama bu
ne burjuva hegemonya alt›nda burjuvaziyle “bar›fl
içinde bir arada yaflamak” içindir –ki bunun ola-
naklar› nesnel olarak tükenmifltir– ne de devlete ve
yasamaya do¤rudan müdahaleyi ortadan kald›ran
ve iflçi s›n›f›n› politik bir güç olmaktan bölünmüfl
sosyal gruplar haline getirmeyi amaçlayan “sivil
toplumcu”lu¤a meyletmek içindir. Demokrasi mü-
cadelesi bu her iki pespaye burjuva bak›fl aç›s›n›
mahkum ederek ilerletilebilir. ‹flçi s›n›f› demokrasi
mücadelesine burjuvaziye karfl› daha etkin savafl-
mak için ve bu savafl›m içinde politik e¤itimini
ilerletmek için daha s›k› sar›lmal›d›r. 

Henüz politik özgürlü¤ün elde edilemedi¤i ül-

kelerde, politik özgürlü¤ün, “Yani
devlet yönetimine tüm yurttafllar›n
do¤rudan, yasayla (anayasayla) gü-
vence alt›na al›nm›fl kat›l›m›, tüm
yurttafllar için toplant› özgürlü¤ünün,
kendi meseleleri üzerinde tart›flma ve
devlet ifllerini dernekler ve bas›n ara-
c›l›¤›yla etkileme hakk›n›n güvence-
lenmesi”nin elde edilmesi en acil talep
olarak yerini korumaktad›r. ‹leri kapi-
talist ülkelerde ise politik özgürlü¤ün
korunmas› ve ilerletilmesi bafll›ca
güncel politik görevler aras›ndad›r.

Marks, orta s›n›flar› –flehir ve k›r
küçük burjuvazisi– bütünüyle “gerici
bir kitle” olarak niteleyenlere karfl›
“orta s›n›flar›n… iflçi s›n›f› karfl›s›nda
salt gerici bir kitle oluflturduklar› saç-
mad›r” demifl ve bunun nedenini “or-
ta s›n›flar›n... proletaryaya geçifllerinin
yak›n olmas›”(15) olarak aç›klam›flt›.
Bugün Marks’›n sözünü etti¤i “geçifl-
ler”in hangi düzeyde oldu¤unu ve na-
s›l bir h›z kazand›¤›n› belirtmeye ge-
rek yok. ‹flçi s›n›f› iktisadi oldu¤u ka-
dar politik sistemden de umudunu yi-
tirmifl bu geçifl halindeki kesimlerin
taleplerini hiç tereddütsüz sahiplen-
melidir. “‹flçi s›n›f› bütün politik ve
sosyal yaflama kat›lmal›, ileri s›n›f ve
partileri gericilere karfl› desteklemeli,
mevcut sisteme karfl› her tür devrimci
hareketi desteklemeli, her türlü ezilen

ulusun veya ›rk›n, her türlü ezilen mezhebin, hak-
lardan yoksun cinsiyetin vs. savunucusu olmal›-
d›r.”(16)

‹flçi s›n›f› burjuva düzen alt›nda bütün ezilenle-
rin hak ve ç›karlar›n›n savunucusu, demokratik
hak ve özgürlüklerin korunmas› ve burjuvaziden
zorla kopar›l›p al›nmas› mücadelesinin politik ön-
cüsü olarak boy gösterdikçe yeni bir dünyan›n ka-
p›lar›n› aralayabilir. Burjuvazinin demokratik hak
ve özgürlüklere sald›r›s›n›n dünya çap›nda yo¤un-
laflt›¤› günümüzde, bu her geçen gün önemi daha
da artan politik bir sorun haline gelmifltir. Sömür-
ge boyunduru¤u alt›nda tutulan, ezilen uluslar›n
ve eziyet gören, ayr›mc›l›¤a u¤rayan ulusal az›nl›k-
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lar›n; emperyalizmin iflgal sald›r›lar›na maruz ka-
lan halklar›n; her türlü afla¤›lanmaya ve ›rkç›-in-
sanl›k d›fl› muameleye maruz b›rak›lan göçmenle-
rin, cins ayr›mc›l›¤›n›n binbir biçimine maruz ka-
lan kad›nlar›n; dinsel-politik bask›ya tabi tutulan
mezhep ve dinsel topluluklar›n taleplerini politik
mücadelenin konusu yapmak, iflçi s›n›f›n›n baflta
gelen görevleri aras›ndad›r. Bu görevleri yerine ge-
tirmeyen iflçi s›n›f› ezen-ezilen ulus, egemen din-
az›nl›k din, egemen mezhep-az›nl›k mezhep vb.
ayr›mlarla politik olarak parçalanacak, floveniz-
min, ›rkç›l›¤›n, erkek egemenli¤inin vb. zehiri ile
politik tükenifle sürüklenecektir. Ama yaln›zca bu
nedenle de¤il, en ileri burjuva demokrasilerinde
bile pefl pefle uygulamaya sokulan faflist yasalar›n,
söz, toplant›, gösteri, bas›n özgürlü¤üne getirilen
k›s›tlamalar›n engellenmesi için de iflçi s›n›f› de-
mokrasi mücadelesinin en ön saf›nda yerini alma-
l›d›r. 

Bu yönde at›lan her ad›m burjuvazi ile proletar-
ya aras›ndaki politik mücadelenin fliddetlenmesin-
den baflka bir sonuç do¤urmaz. Burjuva devlet
bayra¤› alt›nda “huzur” içinde yaflaman›n koflullar›
bütün emekçi s›n›flar için giderek daha çok tüken-
mektedir. Demokratik hak ve özgürlükler mücade-
lesi sosyalist mücadeleye s›k›ca ba¤l›d›r ama birin-
cisi için k›l›n› k›p›rdatmayanlar›n ikincisine geve-
zelikten öte bir katk›lar› olmayacakt›r. 

XI

Lenin, “Kapitalizmin geliflimi kendi pay›na, ger-
çekten ‘herkes’in devlet yönetimine kat›labilmesi-
nin önkoflullar›n› yarat›r” der ve bunun koflullar›-
n›n baz›lar›n› flöyle s›ralar: “En ileri kapitalist ülke-
lerde art›k gerçeklefltirilmifl olan genel e¤itim, ayr›-
ca büyük, karmafl›k, toplumsallaflt›r›lm›fl posta,
demiryolu, büyük fabrikalar, büyük ticaret, banka-
lar vb. ayg›t› taraf›ndan milyonlarca iflçinin e¤itim
ve disipline edilmesi.”(17) Lenin bu tarifi “kapitalist-
lerin ve memurlar›n yerlerinin silahl› iflçiler tara-
f›ndan, silahl› halk taraf›ndan doldurulmas›n›n
derhal, bugünden yar›na geçilmesi” kesinlikle
mümkün bir düzenleme oldu¤unu kan›tlamak için
yapar. 

Lenin’in söz konusu etti¤i koflullar›n bugün
dünyadaki ülkelerin neredeyse tamam›nda geçerli
oldu¤u, geliflmifl kapitalist ülkelerde ise bu koflul-

larla k›yaslanamayacak düzeyde ilerlemeler ger-
çekleflti¤i kolayl›kla söylenebilir. Daha da önemlisi
fludur ki, “büyük, karmafl›k, toplumsallaflt›r›lm›fl”
ifller yaln›zca tek tek ülkeler düzeyinde de¤il ama
birer dünya tekeli durumuna gelmifl kapitalist bir-
liklerce, onlar taraf›ndan ve onlar›n kontrolünde
dünya çap›nda gerçekleflmektedir. Ulafl›m ve ileti-
flim alan›ndaki teknik altyap› öylesine mükemmel-
leflmifltir ki salt iflçi s›n›f›n›n “e¤itim ve disiplini”
için de¤il, iflçi s›n›f›n›n çok daha üst düzeyde bir
birlik, “bütünsel varl›k” olmas› için teknik temeli
haz›rlam›flt›r. 

‹flçi s›n›f›n›n ve milyonlar›n ayn› anda tart›flma
süreçlerine dahil olmas›, kararlara kat›l›m›, hem de
do¤rudan kat›l›m› için bilgisayarda bir tufla bas-
mak yeterli hale gelmifltir. Roma ve Atina’da oldu-
¤u gibi site halk›n›n hep birden bir meydanda top-
lanarak tart›flma yapmas› ve oy kullanmas› yerine
milyonlarca insan internet eriflimi ile bir ekran
içinde toplanabilirler. O halde “bugünden yar›na
geçilmesi” yani kapitalizmden komünizme geçil-
mesi için maddi teknik temel çok daha olgundur
ve çok daha k›sa sürmesi “kesinlikle mümkün”dür.
‹flçi s›n›f› ve tüm yoksullar›n karar süreçlerine ka-
t›l›m› için demokrasinin en genifl çapta uygulan-
mas› için gerekli koflullar çok daha geliflmifltir. Ko-
münist Manifesto’da tarif edildi¤i üzere burjuvazi-
nin elinden tüm sermayeyi almak, bütün üretim
araçlar›n› toplumsallaflt›rmak bugünkü flartlarda
çok daha kolay ve h›zl› gerçekleflecektir. Zira bir-
kaç yüz tekelin mallar›n› toplumsallaflt›rmak bile
üretim araçlar›n›n büyük bölümünün toplumsal-
laflmas› anlam›na gelecektir. Üretim araçlar›n›n en
büyük bölümü birkaç yüz tekelin elinde topland›-
¤›; geriye kalanlar da onlara tabi k›l›nd›¤› için yine
Manifesto’da ifade edildi¤i gibi üretim güçlerinin
miktar›n› mümkün oldu¤unca ço¤altmak için, bu
güçleri zincirleyen bu büyük tekellerde merkezi-
leflmifl üretim araçlar› üzerindeki mülkiyete son
vermek, daha bafllang›çta devasa bir ad›m anlam›-
na gelecektir. 

Bütün bunlar bizi ayn› zamanda flu sonuca ulafl-
t›r›r ki; sosyalist demokrasinin daha etkin uygulan-
mas›n›n nesnel koflullar›, yüzy›l öncesinden çok
daha elverifllidir ve kapitalizmden komünizme da-
ha h›zl› geçmenin, buna ba¤l› olarak proletarya
diktatörlü¤ünün daha k›sa sürmesi ve devletin sö-
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nüp gitmesi için koflullar çok
daha uygundur. 

XII

Bu koflullar alt›nda “daha
az devlet, daha çok toplum”
fliar› proletarya devletini tarif
eder mi? Kesinlikle evet. Ne
var ki bu fliar, bugünlerde ka-
pitalist düzene son verilme-
den, tekellerin egemenli¤i al-
t›nda, i¤renç, asalak devasa
bürokratik bask› ve sömürü
arac› burjuva devlet y›k›lma-
dan komünal-bireysel yap›la-
r›n, devlet ve düzene alternatif
olabilece¤ini ileri sürenlerce
kullan›lmaktad›r. Tekelci devlet y›k›lmadan, onun
silahl› bürokrasisi da¤›t›lmadan böyle bir fliar orta-
ya atmak yaln›zca sahiplerini gülünç k›lmaz, iflçi
s›n›f›n›n silahs›zland›r›lmas› yolunda tekellere su-
nulmufl büyük bir hizmet anlam›na da gelir. 

Engels kendi zaman›n›n otonomistleri ile tart›-
fl›rken flunlar› söylüyordu: “Tüm sosyalistler, dev-
letin ve onunla birlikte politik otoritenin gelecek-
teki sosyal devrimin sonucunda ortadan kaybola-
ca¤›nda; yani kamu ifllevlerinin politik karakteri-
nin yitirece¤i ve sosyal ç›karlar› denetleyen basit
yönetsel ifllevlere dönüflece¤inde anlafl›yorlar. Anti
otoriterler ise, politik devletin, onu üreten sosyal
koflullar ortadan kald›r›lmadan önce bile, bir vu-
ruflta ortadan kald›r›lmas›n› istiyorlar.” 

Bugünün otonomistleri “bir vuruflta” devleti or-
tadan kald›rmaktan söz etmiyorlar, devasa boyut-
lara ulaflan devletin gücü karfl›s›nda afall›yor ve o
devasa ayg›t›n gölgesinde “otonomlar” yaratabile-
ceklerini düfllüyorlar. Oysa o devasa gövdenin
içinden ç›k›p üzerine çulland›¤› toplumsal üretim
iliflkilerinin ba¤r›nda o devleti paramparça edecek
muazzam y›k›c› güçleri göremiyorlar. “Onun için
ya ne söylediklerini kendileri bilmemektedir ve bu
durumda sadece kar›fl›kl›k yaratmaktad›rlar, ya da
bilmektedirler ve bu durumda proletarya davas›na
ihanet etmektedirler. Her iki halde de sadece geri-
cili¤e hizmet etmektedirler.” (Engels)(18)

Burjuva düzen içinde yerel kitlevi halk örgütle-
ri, sosyal dayan›flma hareketleri kurmak mümkün

müdür? Kesinlikle müm-
kündür ve gereklidir de.
Ama bunlar iflçilerin, yok-
sullar›n, bütün ezilenlerin
kapitalist düzen alt›nda, on-
lara ra¤men alternatif yaflam
alanlar› ve üretim iliflkileri
gelifltirebileceklerine dair
bofl hayaller yaymak için de-
¤il, art›k devlet taraf›ndan
üstlenilmeyen “sosyal-yarar-
l› ifller”in toplum ad›na dev-
let taraf›ndan üstlenilmesi
talebi yükseltilirken, bu sü-
reçte, bu “ifller”in halk daya-
n›flmas› ile yerine getirilme-
si ve örgütlenmesi için ku-

rulmal›d›r. Yine bunlar birbirinden kopuk olu-
flumlar olarak de¤il devrimci mücadelenin karar-
gahlar› olarak kullan›ld›klar› ölçüde yararl› olacak-
lard›r. Mevcut iktidara alternatif olmalar› için de¤il
iktidar› alafla¤› etmek için konumland›r›lmal›d›r-
lar. ‹ç yap›lar› gere¤i demokratik bilincin geliflme-
sine hizmet edecektir. ‹ktidar hedefine, komünle-
rin merkezileflmifl iktidar hedefine ba¤lanmam›fl
“otonomlar” yozlafl›p giderler. Kapitalist devlet al-
t›nda alternatif devletsel yap›lar yaflamaz, biri di¤e-
rini alt etmek zorundad›r; ya da bu otonomlar dü-
zene ve devlete iliflmeden yaflayacaklard›r, bu kapi-
talist düzene ve burjuva devlete biat etmenin bafl-
ka bir yoludur, hepsi bu. 

Kapitalizmden önceki bütün üretim iliflkilerin-
de yeni üretim iliflkisi eskisinin yan› s›ra do¤ar, gi-
derek yay›l›r ve giderek eskisini yutarak, y›karak
ya da dönüflüme zorlayarak egemen hale gelir. Ka-
pitalizm de feodalizmi böyle alt etmifltir. Ama ka-
pitalizm böyle alt edilemez. Kapitalizm bu aç›dan
farkl›d›r. Onun y›k›c› güçleri onun yan› s›ra, ona
ra¤men, onun d›fl›nda de¤il onun içinde, onun ta-
raf›ndan, kendi elleri ile oluflturulur. O durmaks›-
z›n her defas›nda kendisini daha fliddetli infilak et-
tirecek maddi güçleri büyütür. Bundan dolay›d›r
ki alternatif bir toplumsal üretim biçimi ve iliflkile-
rini kapitalizmin yan› s›ra var etmek, yaflatmak,
onu d›flar›dan kuflatmak ve yutmak söz konusu
olamaz. 

Bugün kapitalizm içinde kendisini patlatacak
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Burjuvazinin emekçileri devlet
yönetimine müdahaleden,

yasamaya etkide bulunmaktan
giderek daha çok yoksun b›rak-
mas›; demokratik hak ve özgür-

lükleri her geçen gün biraz
daha s›n›rlamas›, deyim
yerindeyse kemirmesi;

kazan›lm›fl sosyal haklar› bir
bir ortadan kald›rmas› iflçi s›n›f›

ve emekçilerin demokrasi
bayra¤›na daha s›k› sar›lmas›n›

zorunlu k›lar.



maddi güçler öyle ço¤alm›flt›r ki, iflçi s›n›f›n›n dev-
rimle iktidar› ele geçirmesi halinde kapitalizmden
komünizme geçiflin h›zla gerçekleflmesinin, yani
daha az devlet ve daha çok toplum için koflullar
çok daha geliflmifltir. Bu yüzden temel mesele ka-
pitalizmin kapsam alan› d›fl›na ç›kmak de¤il –ki bu
olanaks›zd›r– kapitalizmi infilak ettirmek için ge-
rekli ateflleyici güçleri örgütlemek ve harekete ge-
çirmektir, ya da buhranlarla nefesi t›kanan kapita-
lizmin g›rtla¤›na sar›lmakt›r. 

XIII

1917 Ekim Devrimi’nden hemen sonra Sovyet-
lerin Kurucu Meclisi da¤›tma karar› devrim düfl-
manlar› kadar her türden revizyonist ve reformist
taraf›ndan da k›nanm›flt›r. Onlara göre Bolflevikler
demokrasiyi yok etmifllerdi. Örne¤in Kautsky,
Sovyetlerin bir savafl örgütü oldu¤unu ama Bolfle-
viklerin onu bir iktidar organ› haline getirmeye ça-
l›flt›¤›n› belirtiyordu. Oysa Bolflevikler tam da Ka-
utsky’nin elefltirdi¤i fleyi yapmak, parlamentonun
yerine demokrasinin çok daha ileri biçimi olan
konsey-sovyet demokrasisini geçirmek istiyordu;
ikisi bir arada yaflayamazd›, biri di¤erine galebe ça-
lacakt›. 

Baflka ülkeler de benzer deneylerden geçti.
1918 Kas›m’›nda Berlin’de 500 bin kifli ile bafllayan
grev Almanya’n›n bafll›ca büyük flehirlerini kapsa-
m›fl ve sonunda Berlin’deki ordu birliklerinin de is-
yan› desteklemesiyle imparatorluk y›k›lm›fl ve Ber-
lin’de iflçi-asker konseyi hakimiyeti ele geçirmiflti.

Konsey üçü sosyal
demokrat SPD, üçü
de II. Enternasyonal
partisinden daha sol-
da olan USPD’den 6
kiflilik bir geçici hü-
kümet kurmufltu.
Devrim parça parça
bütün ülkeye yay›ld›
ve ikili iktidar olufltu.
SPD burjuva parla-
menter iflleyiflten ya-
nayd›. USPD parla-
mento ile konseylerin
yan yana olaca¤› bir
düzen öngörüyordu.
Spartakistler (Rosa ve

K. Liebknecht önderli¤inde) ise ‘bütün iktidar
konseylere’ fliar›n› yükseltiyordu. Sonunda SPD
inisiyatifi ele ald› ve karfl› devrimci sald›r›ya geçti.
Rosa ve Liebknecht alçakça öldürüldü. Konseyler
karfl› devrimci hücumla çözüldü. Rusya’da prole-
tarya diktatörlü¤ü ile sonuçlanan devrim Alman-
ya’da burjuva diktatörlü¤üne evrildi, birinde III.
Enternasyonal partinin öncüsü, di¤erinde II. En-
ternasyonal partisinin öncüsü vard›, biri konsey
demokrasisini, di¤eri parlamenter demokrasiyi
bayrak edinmiflti.

Avusturya’da da durum çok farkl› de¤ildi.
1918’de iflçiler sokaktayd›. Askerler proletaryan›n
yan›nda saf tutuyordu. “Tüm iktidar Sovyetlere”,
“Yaflas›n proletarya diktatörlü¤ü” sloganlar› mey-
danlarda yank›lan›yordu. Ne var ki Avusturya’da
II. Enternasyonalci parti etkindi. “Devrimci mace-
rac›l›k”a engel oldular ve böylelikle proletaryan›n
elindeki iktidar› burjuvaziye teslim ettiler. 

Ya ‹talya’ya ne demeli? 1920 Eylül’ünde 3,5
milyon iflçi fabrikalar›n› iflgal etmiflti. ‹flçiler komi-
telerde ve silahl› müfrezelerde örgütlenmiflti. Fab-
rika iflgallerinin devrime dönüflmesinin önünde
ciddi bir engel yoktu. Burjuvazi böyle bir devrimi
bast›racak güçten yoksundu. Komünistler az›nl›k-
ta kalm›flt›. Reformist önderlik anlaflma yolunu
seçti ve iflgal bitirildi. Hiç kimse burjuvaziye daha
iyi hizmet edemezdi. 

Yukar›daki örneklerden de anlafl›l›yor ki “tek
ülkede sosyalizm” bir kader de¤ildi. Di¤er ülkeler-
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1919 Almanya Spartakist ayaklanmas›nda silahl› iflçiler



de devrimci önderlik inisiyatifi ele alabilseydi dün-
yan›n çehresini de¤ifltirebilirdi. Sorun “nesnel ko-
flullar”dan çok “öznel müdahale”deydi. Burjuva
demokrasisi mi proletarya demokrasisi mi sorusu-
na Bolflevikler tereddütsüzce ikincisinden yana ya-
n›t verdiler. II. Enternasyonalciler birincisine mey-
lettiler. “‹kisi bir arada”y› savunanlar›n ise esamesi
bile okunmad›. Burjuva demokrasisi proletaryan›n
konseylerine sald›rd› ve da¤›tt›. Proletarya demok-
rasisi de kurucu meclise aman vermedi. Bu eflyan›n

tabiat›na uygundu: Her demokrasi bir diktatörlük-
tür. 

Tarihsel tecrübeler burjuva demokrasisi içinde
kalarak iflçi s›n›f› ve emekçilerin geleceklerine da-
ha umutlu bakmas›n›n art›k olanakl› olmad›¤›n›
yeterince gösterdi. Bugün kapitalist üretim iliflkile-
ri la¤vedilip burjuva devlet parçalanmadan top-
lumsal ilerleme sa¤lama olana¤› tükenmifltir. Top-
lumsal ilerleme yolu burjuvazi taraf›ndan t›kan-
m›flt›r. O yolun aç›lmas› için tek yol devrim, tek al-
ternatif sosyalizmdir. n
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Dipnot:
1-Engels, Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, akt 
Lenin Seçme Eserler C-7, sy-19
2-a.g.e, sy-19
3-age, sy-24
4-Marx, 18. Brumaire, akt. Lenin Seçme Eserler, C-7, sy-38
5-Engels, Erfurt Program Tasla¤›n›n Elefltirisi akt Lenin age. 
sy-80
6-Lenin, Seçme Eserler C. 7 notlar bölümü not: 21
7-Lenin, Devlet ve Devrim, cilt 7 içinde sy-106
8-Marx, akt. Lenin age, sy-133
9-Engels, akt. Lenin age,   sy-144 (Bebel’e mektup)
10-Lenin age, sy-93

11-Marx- Engels, Komünist Manifesto, akt: Lenin age,  sy-34

12-Lenin, age, sy-281 (III. Tüm Rusya Sovyetler Kongresine 

Rapor)

13-Marx, Fransa’da ‹ç Savafl, akt Lenin age, sy-55

14-Lenin, Seçme Eserler, C-1, sy-476 (Bir program tasla¤›, 

1895-1896)

15-Marks, Bracke’ye Mektup, akt. Lenin Seçme Eserler C-1, 

sy-537 dipnot 31

16-a.g.e, sy-507, Lenin (Rus Sosyal-demokratlar›n 

Bir Protestosu-1899)

17-Lenin, Devlet ve Devrim age, sy- 106

18-Engels, akt. Lenin age, sy- 70
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Emekçi ve Sömürülen
Halk›n Haklar› Bildirgesi

Kurucu Meclis flunlar› kararlaflt›r›r:

I-

1) Rusya bir ‹flçi, Asker ve Köylü Temsilcileri
Sovyetleri Cumhuriyeti ilan olunur. Tüm merkezi
ve yerel iktidar bu Sovyetlere aittir.

2) Rusya Sovyetler Cumhuriyeti, özgür ulusla-
r›n özgür birli¤i temelinde Ulusal Sovyet Cumhu-
riyetlerinin Federasyonu olarak kurulur.

II-

Kurucu Meclis, bafll›ca görev olarak önüne, in-
san›n insan taraf›ndan her türlü sömürüsünü, top-
lumun s›n›flara bölünmesini tamamen ortadan kal-
d›rmay›, sömürücülerin direniflini ac›mas›zca bas-
t›rmay›, toplumun sosyalist örgütlenmesini yarat-
may›, sosyalizmin bütün ülkelerde zaferini koyar
ve bu nedenle flunlar› kararlaflt›r›r: 

1-Toprakta özel mülkiyet kald›r›l›r. Üzerindeki

tüm binalar, tüm demirbafl ve tar›msal üretime ait
tüm di¤er aksamla birlikte tüm toprak, tüm emek-
çi halk›n mal› ilan edilir.

2-Halk›n sömürücüler üzerinde iktidar›n› gü-
vence alt›na almak üzere ve fabrika, iflletme, ma-
den oca¤›, demiryollar› ve di¤er üretim ve tafl›ma
araçlar›n›n tamamen iflçi-köylü devletinin mülki-
yetine geçmesinin ilk ad›m› olarak, Sovyetler tara-
f›ndan ç›kar›lan ‹flçi Denetimi Üzerine ve Yüksek
Ulusal Ekonomi Konseyi Üzerine Yasalar teyit olu-
nur. 

3-Emekçi kitlelerin sermayenin boyunduru-
¤undan kurtulmas›n›n önkoflullar›ndan biri olarak
tüm bankalar›n iflçi-köylü devletinin mülkiyetine
geçti¤i teyit olunur.

4-Toplumun asalak katmanlar›n› bertaraf et-
mek üzere genel çal›flma yükümlülü¤ü yürürlü¤e
konur.

Emekçi kitlelere tüm iktidar› güvencelemek,

- BELGE -

Lenin taraf›ndan kaleme al›nan bu bildirge, 3 (16)
Ocak 1918’de Sovyetler Merkez Yürütme Kurulu
taraf›ndan kabul edildi. Sverdlov taraf›ndan “Karar
tasar›s›” olarak Kurucu Meclis’e sunulan bu
bildirge, Kurucu Meclis’in karfl›devrimci
ço¤unlu¤unca reddedildi. Böylece Kurucu Meclis,
burjuva, sömürücü, emperyalist ve karfl›devrimci
niteli¤ini Rus emekçi halk›na sergiledi. Bu

bildirgenin reddedilmesinin ard›ndan Kurucu
Meclis da¤›t›ld›. Bildirge, k›sa süre sonra, 12 (25)
Ocak’ta toplanan II. Sovyetler Genel Kurulu’na
sunularak kabul edildi ve Sovyet Anayasas›’n›n
temeli haline geldi. Emekçi ve Sömürülen Halk›n
Haklar› Bildirgesi, bugün de sosyalizmin emekçi,
ezilen insanl›¤a kazand›rd›klar›n› belgeleyen bir
manifesto olarak önemini koruyor.



sömürücülerin iktidar›n› restore etmenin her türlü
olas›l›¤›n› ortadan kald›rmak üzere emekçilerin si-
lahlanmas›, sosyalist bir ‹flçi-Köylü K›z›l Ordu-
su’nun kurulmas› ve mülk sahibi s›n›flar›n tama-
men silahs›zland›r›lmas› kararlaflt›r›l›r. 

III-

1) ‹nsanl›¤›, savafllar›n en caniyanesi olan bu sa-
vaflta dünyay› kan gölüne çeviren mali sermayenin
ve emperyalizmin pençesinden kurtarma sars›lmaz
kararl›l›¤›n›n ifadesi olarak Kurucu Meclis, Sovyet
köylüleriyle en genifl kardeflleflmeyi örgütleme, ha-
keza halklar aras›nda ne pahas›na olursa olsun ve
devrimci önlemler arac›l›¤›yla demokratik bir bar›fl
sa¤lama, uluslar›n kendi kaderini özgürce tayin et-
mesi temelinde ilhaklar›n ve savafl tazminatlar›n›n
olmad›¤› bir bar›fl sa¤lama politikas›n› tamamen
onaylar.

2) Ayn› amaçla Kurucu Meclis, birkaç seçkin
ulusun sömürücülerinin refah›n›, Asya’n›n, genel-
de sömürgelerin ve küçük ülkelerin yüz milyonlar-
ca emekçisinin kölelefltirilmesi üzerine infla eden
burjuva uygarl›¤›n barbar politikas›yla ipleri tama-
men koparmay› talep eder. 

Kurucu Meclis, Finlandiya’n›n tam ba¤›ms›zl›-
¤›n› ilan eden, askeri birlikleri ‹ran’dan çekmeye
bafllayan ve Ermenistan’›n kendi kaderini tayin öz-
gürlü¤ünü aç›klayan Halk Komiserleri Konseyi’nin
politikas›n› selamlar.(*)

3) Kurucu Meclis, Sovyetler iktidar›n›n ç›kard›-
¤›n›n Çar’›n, çiftlik sahiplerinin ve burjuvazinin
hükümeti taraf›ndan imzalanan borçlanmalar›n ip-
tali üzerine yasay›, uluslararas› banka sermayesine
ve mali sermayeye indirilen ilk darbe olarak görür
ve Sovyet iktidar›n›n, sermaye egemenli¤ine karfl›
uluslararas› iflçi ayaklanmas›n›n tam zaferine kadar

bu yolda flaflmadan yürüyece¤ine olan inanc›n› ifa-
de eder. 

IV- 
Kurucu Meclis’in, halk›n henüz sömürücülere

karfl› kitlesel olarak ayaklanabilecek durumda ol-
mad›¤›, sömürücülerin s›n›f ayr›cal›klar›n› savun-
mada gösterecekleri direniflin tüm gücünü bilme-
di¤i ve sosyalist bir toplumun inflas›na pratikte he-
nüz bafllamam›fl oldu¤u bir dönemde, Ekim Devri-
mi’nden önce haz›rlanan aday listelerine dayana-
rak seçildi¤ini göz önüne alarak, Kurucu Meclis,
Sovyet iktidar›na karfl› ç›kmay› biçimsel aç›dan bi-
le temelden yanl›fl bulur. 

Meselenin özü itibariyle Kurucu Meclis, bugün,
halk›n kendisini sömürenlere karfl› giriflti¤i son sa-
vafl an›nda, devlet iktidar›n›n tek bir organ›nda bi-
le sömürücülere yer olamayaca¤› görüflündedir. ‹k-
tidar tümüyle ve yaln›zca emekçi kitlelere ve onla-
r›n yetkili temsilciliklerine –‹flçi, Köylü ve Asker
Temsilcileri Sovyetleri’ne ait olmal›d›r.

Kurucu Meclis Sovyetler iktidar›n› ve Halk Ko-
miserleri Konseyi’nin kararnamelerini destekler ve
toplumun sosyalist dönüflümünün önemli esaslar›-
n›n saptanmas›yla kendi görevlerinin bitmifl oldu-
¤u görüflündedir.

Rusya’n›n tüm uluslar›ndan emekçi s›n›flar›n
gerçekten özgür ve gönüllü ve bu nedenle de bir o
kadar s›k› ve sa¤lam ittifak›n› kurma u¤rafl›nda Ku-
rucu Meclis, ayn› zamanda kendi görevini Rusya
Sovyet Cumhuriyetleri Federasyonu’nun belli bafl-
l› ilkelerini saptamakla s›n›rlar ve her ulusun iflçi
ve köylülerine, federal hükümete ve di¤er federal
Sovyet kurumlar›na kat›l›p kat›lmayacaklar›na ve
hangi temelde kat›lacaklar›na, kendilerinin tam
yetkili Sovyetler Kongresi’nde ba¤›ms›zca karar
verme hakk›n› tan›r. n
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* 6 (19) Aral›k 1917’de, Fin Diyet Meclisi, Finlandiya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti. Sovyet devletinin milliyetler politikas›na uygun olarak, Halk

Komiserleri Konseyi, 18 (31) Aral›k 1917’de Finlandiya’n›n ba¤›ms›zl›¤› hakk›nda bir kararname yay›mlad›. Hükümet toplant›s›nda, Lenin karar-

name metnini flahsen Fin Baflbakan Svinhufvud’a teslim etti. 22 Aral›k (4 Ocak) 1918’de Finlandiya’n›n ba¤›ms›zl›¤› Sovyetlerin Merkez Yürütme

Kurulu’nda onayland›. 

19 Aral›k 1917 (1 Ocak 1918) tarihinde Sovyet hükümeti, Brest-Litovsk anlaflmas›na uygun olarak, ‹ran hükümetine, ‹ran’daki Rus birlikle-

rinin geri çekilmesine dair ortak bir plan ç›karmak üzere bir teklif götürdü.

29 Aral›k 1917’de (11 Ocak 1918) hükümet Türkiye Ermenistan› üzerine Kararname’yi yay›mlad›. Kararname, Pravda’n›n 31 Aral›k 1917 (13

Ocak 1918) tarihli 227. say›s›nda yay›mland›. 
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2007 A¤ustosu’nda konut kredi piyasas›nda
bunal›m olarak bafl gösteren, 2008 Ocak ay›nda
ikinci bir patlamayla yeni bir evreye ulaflan ABD
merkezli mali kriz, Eylül 2008’ten itibaren dünya-
y› saran bir ekonomik krize do¤ru evrildi. Görüldü
ki; uzun bir sürece yay›lan bunal›m s›n›rl› bir para
sermaye, borsa krizi de¤il, burjuva üretimin bütün
çeliflkilerinin kolektif olarak patlak verdi¤i dünya
pazar› bunal›m›(1), bir baflka deyiflle dipteki çeliflki-
lerin su yüzüne ç›kt›¤› kapitalizmin genel bunal›-
m›d›r. 

Son 30 y›ld›r sistemin üzerine infla edildi¤i te-
mel kurumsal yap›lar ve politikalar infilak etti. Ka-
pitalizmin as›rl›k finans kurumlar› pefl pefle batt›.
Piyasan›n hiçbir gücün müdahalesine gerek olma-
dan kendi kendini dengeleyece¤ine dair yüksek
perdeden zikredilen z›rvalar bir anda unutuldu;
kapitalistlerin ortak yönetim kurulu devlet aman-
aman yard›ma ça¤r›ld›. ABD Hükümeti son 5 y›ld›r

Irak iflgali için sarf etti¤i harcamadan daha büyük
bir miktar› “kurtarma paketi” ad› alt›nda kongre-
den ite kaka geçirerek kapitalistlerin emrine sun-
du. Onu ‹ngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, ‹z-
landa ve di¤erleri takip etti. ABD’den sonra AB ül-
kelerinde de mevduata verilen güvence s›n›r› yük-
seltildi. Toplumu soyarak zenginleflenler bir kez
daha ellerindeki devleti kullanarak bunal›m›n yü-
künü toplumun s›rt›na y›kt›lar; “kârlar özel zarar-
lar toplumsal” kural› burjuva üretim tarz›n›n varl›k
biçimi olarak bir kez daha iflledi.

‹kiz Kuleler büyük bir gürültüyle yerle bir ol-
du¤unda, uçaklar›n çarpmas›yla oluflan yüksek ›s›-
n›n binay› ayakta tutan çelik iskeleti zay›flatt›¤›.
bunun sonucu olarak katlar›n üst üste y›k›lmas›yla
gökdelenlerin “katl› etki” denen bir biçimde çöktü-
¤ü aç›klanm›flt›. Eylül’de yaflanan kriz de bu çökü-
flü and›r›yor. ABD dünya ekonomisinin ikiz kule-
leridir. Finans tekelleri de kapitalist emperyalizm

Kapitalizm tükendi
Sosyalizm: Yeniden, daha güçlü

- Ferat Deniz -



piramidinin en tepe noktalar›n› iflgal etmektedir-
ler. fiu s›ra finans tekellerinden bafllayarak katlar
üst üste çökmektedir. Ayn› benzetmeyi ABD ve
dünya ekonomisi iliflkisine uygulayabiliriz. En üst-
te ABD ve en geliflmifllerinden bafllayarak di¤er ül-
keler onun alt›nda s›ralanmaktad›r. Dünya pazar›
hiç olmad›¤› kadar bütünleflti¤i için ABD’nin çök-
mesi halinde di¤erlerinin onun a¤›rl›¤›n› tafl›mala-
r› mümkün de¤ildi.  

Yaflanagelen ekonomik depremi salt bir “mali
kriz”, dar anlamda bir para-sermaye krizi olarak ta-
n›mlamak sadece eksik de¤il ayn› zamanda yanl›fl-
t›r. Krizin finans sektörünü vurmas› ona k›s›tl› bir
“mali” tan›m› vermeye yeterli kan›t oluflturamaz.
Krizin teti¤i mali sektörde çekilmifltir ve bunun

baflka türlü olma olas›l›¤› yoktur. “Para bunal›mla-
r› –gerçek bunal›mlardan ba¤›ms›z(2)(a) ya da bunla-
r›n yo¤unlaflm›fl flekli olarak(b)– kaç›n›lmazd›r”.
Kredinin kapitalist üretimde egemen olmas›ndan
bu yana bütün bunal›mlar ilk anda bir para buna-
l›m› olarak bafl gösterirler. Sermayenin afl›r› üreti-
mi ilk baflta kendini ödemelerdeki t›kan›kl›kta gös-
termektedir. Önce ödemeler zinciri kopar, yüküm-
lülükler yerine getirilemez, güven sars›l›r vb. so-
nuç: Gerçek bunal›m.

Eylül krizini gerçek bunal›mlardan ba¤›ms›z s›-
n›rl› bir “mali kriz” olarak niteleyenler, sanki bü-
tün sorun, birkaç finans kumarbaz›n›n, para mad-
rabaz›n›n, borsa simsar›n›n gözü dönmüfl para h›r-
s›ndan kaynaklan›yormufl gibi göstermektedirler.

32 TEOR‹DE do¤rultu

ABD’li iflçilerin Wall Street’te ‘kurtarma paketine’ karfl› yapt›klar› gösteride Marks posterleri de tafl›nd›.

(a) “Yani kendi bafllar›na ortaya ç›kabilen ve böylece ticaret ve sa-
nayi üzerinden ancak dolayl› bir etki yapan özel türden bir bunal›m”

(3)

(b) “Yeniden üretim sürecinin tüm süreklili¤inin krediye dayand›-
¤› bir üretim sisteminde, kredinin birden bire kesildi¤i ve ancak nakit
ödemelerin geçerli oldu¤u s›ralarda –ödeme araçlar›na olan büyük hü-

cum karfl›s›nda- bir bunal›m›n mutlaka ortaya ç›kaca¤› aç›kt›r. Bu yüz-
den, ilk bak›flta bütün bunal›m s›rf bir kredi ve para bunal›m› gibi gö-
rünür asl›nda bu, yaln›zca poliçelerin paraya çevrilebilme sorunudur.
Ne var ki bu poliçelerin ço¤unlu¤u, fiili al›m sat›mlar› temsil eder ve bu
al›m sat›mlar›n geniflli¤inin toplumun gereksinimlerinin çok üzerinde
olmas›, en sonunda, bütün bu bunal›mlar›n temelidir.”(4)



Onlara göre bu ç›lg›nl›¤a çeki düzen verildi¤inde
sorun da afl›lm›fl olacakt›r. “Neoliberalizmin buna-
l›m›” tan›m› için de benzeri vurgular yap›labilir, zi-
ra “neoliberalizm krizi” ile de¤il düpedüz emperya-
list küreselleflme krizi ile karfl› karfl›yay›z. ‹flas
eden neoliberalizm politikalar› de¤il burjuva üre-
tim tarz›d›r. Kapitalizmin damarlar› t›kanm›flt›r.
Onun art›de¤er sömürü mekanizmalar› a¤›r hasar-
l›d›r. “Mali kriz” ve “neoliberalizmin bunal›m›” ta-
n›mlamalar› tekelci kapitalizme, emperyalist küre-
selleflmeye do¤rudan hücumu engellemeyi amaçla-
yan ideolojik barikatlard›r. Bu ayn› zamanda
“aman, krizin daha fazla derinleflmesini engelleye-
lim, toplum fatura neyse ödesin aksi takdirde her-
kes alt›nda kal›r, ayn› zamanda faflizm gelir, var
olan› korumaya fit olal›m” ça¤r›s›n›n maddi zemi-
ni oluflturmaktad›r. Yine ayn› do¤rultuda ölü sos-
yal demokrat politikalarla emekçileri aldatma pe-
flinde olanlardan da söz edilebilir. 

Krizin henüz bütün yönleriyle y›k›c› etkisini
tam göstermemesi, yani henüz bütün sektörleri
tam olarak girdab›na almam›fl olmas›, ya da henüz
dünyay› alt-üst edecek bir fliddete eriflmemifl olma-
s›, gerçe¤i zerrece de¤ifltirmez. ABD’de önceki yüz
milyarlarca dolarl›k müdahale paketleri yetmedi¤i
için yürürlü¤e konan 850 milyar dolarl›k kurtarma
paketi, kabul edilifli s›ras›ndaki bütün tantanaya
ra¤men ancak s›n›rl› bir etki yaratt›. Bu paket, kri-
zin a¤›rl›¤› karfl›s›nda ancak düflmenin h›z›n› ya-
vafllatabilirdi, nitekim öyle oldu. Yere çak›lmak ise
mukadderat. Bugünlerde Wall Street civar›ndaki
meyhaneler ve kiliselerin her zamankinden çok da-
ha fazla dolup taflmas› bu kaç›n›lmaz yazg›n›n ifa-
desi olsa gerek.(5)

Elbette bunal›ma bir müdahale biçimi olarak
piyasaya para sürmek pani¤i hafifletebilir. Ama bu
ancak bunal›m›n s›n›rl› bir para bunal›m› olmas›,
ya da paray› sürenin kredisi sars›lmad›¤› müddetçe
gerçekleflebilir. Eylül krizine böyle bir müdahale-
nin ifle yaramayaca¤› 2007 A¤ustos ve 2008
Ocak’taki krizlere bu yönde yap›lan müdahalelerin
ifle yaramamas›ndan belliydi. Yaramad›, çünkü ne
kriz s›n›rl› bir para bunal›m›d›r ne de ortada kim-

senin kimseye güveni kalm›flt›r. Araba durmufltur
ama sebebi benzinin bitmesi de¤il motorun tekle-
mesidir.(c)

Burjuva ideolojisinin iflas›

ABD’de ve Avrupa’n›n birçok ülkesinde bat›k
flirketlerin devlet taraf›ndan kurtar›lmas› ya da kri-
ze yönelik devlet müdahalesinden yola ç›k›larak
bu devletçi giriflimlerin “sosyalist” olarak nitelen-
mesine ne demeli?! En liberalinden en muhafaza-
kâr›na birçok burjuva ayd›n, hatta Anglikan Kilise-
si bile Marks’›n hakl› ç›kt›¤›na dair fikir beyan etti-
ler. “Marks hakl› ç›kt›” bafll›¤›yla hiç olmad›¤› ka-
dar çok makale yay›nland›, demeçler verildi. Ne
oldu, fleytan imana m› geldi?!

fieytan› bilemeyiz ama burjuva üretim tarz›n›n
gelece¤ine dair umutlar›n dumura u¤rad›¤› aç›k.
Bir de gerçekler öyle kör kör parma¤›m gözüne ki,
hiç kimse görmezden gelemez. Kapitalizm tel tel
dökülüyor, tükeniyor, hal böyle olunca çare aray›-
fl›, yeni sisteme dair tan›mlamalar her yan› sar›yor.
Tan›m› yapanlar›n burjuva olmas›, yalan yanl›fl
fleyler söylemifl olmalar› gerçe¤in as›l yönünü tefl-
kil etmez. Çünkü aslolan, art›k kapitalizmle eski
biçimde yürünemeyece¤inin yüksek sesle itiraf
edilmek zorunda kal›nmas›d›r.(d) Ekonomik kriz
yaln›zca kapitalist flirketleri de¤il burjuva ideoloji-
sini de iflasa sürüklemektedir. Eflyan›n tabiat›na
uygun bir geliflmedir bu; kendisini var eden top-
lumsal maddi temellerle birlikte düflünüfl sistemi,
ideolojik kal›plar da alt üst olur; y›k›nt›lar yeni fi-
kirlerin filiz vermesine zemin oluflturur. 

Gel gör ki; bu kez burjuva düflünürler “yeni
fleyler” söylemek yerine “eski hikayeler”den dem
vurmaya bafllad›lar. Y›llar önce davul zurnayla
gömdükleri “sosyalizm”i flimdilerde matem mar-
fl›yla diriltip, kapitalist düzenin y›k›m›n› engelleye-
cek destek kalas› olarak kullanmak istiyorlar. On-
lar›n “sosyalizm” diye tarif ettikleri fleyin sosya-
lizmle uzaktan yak›ndan iliflkisinin olmad›¤›n› bi-
liyoruz elbette! Ama bugüne de¤in küçümsemeyle,
hatta tiksintiyle a¤›zlar›na ald›klar› ve olur olmaz
da tükürme iste¤i hissettikleri bu kavram› dillerine
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(c) M. Friedman, darbo¤az› aflmak için “gerekirse havadan para saç›n”

demiflti. Bush yönetimi 1 y›lda 1.5 trilyon dolar saçt›.

(d) ABD Hazine Bakan› H. Paulson bile flöyle demek zorunda kald›:

“Kurals›z kapitalizm ç›kmaz sokakt›r. Bunu gördüm” Ayn› Paulson
A¤ustos 2007’de “flimdiye kadar ifl hayat›mda tan›k oldu¤um en sa¤lam
küresel ekonomi” diye yüksek perdeden konufluyordu. (Fortune Türki-
ye, Ekim 2008)



34

dolamalar› tesadüf olmasa gerek. Söyleyene de¤il
söyletene bak! 

Üretiminin toplumsal niteli¤i öyle bir noktaya
ulaflm›flt›r ki; üretim araçlar› üzerindeki burjuva
özel mülkiyet, üretici güçlerin geliflmesinin önüne
bugüne kadar hiç olmad›¤› düzeyde öylesine bü-
yük bir engel olarak dikilmifltir ki; yaln›zca t›kanan
de¤il, düpedüz çürüyen burjuva üretim tarz›n›n
damarlar›n› “b›rak›n›z yaps›nlar”la ifllevsel k›lma
olana¤› öylesine ortadan kalkm›flt›r ki, akla toplum
ad›na kolektif müdahaleden baflka bir fley gelme-
mektedir. Bu burjuva ideolojik tükeniflin ac› bir iti-
raf›d›r. Kapitalist üretim iliflkileri temeli üzerinde
“devlet sosyalizmi”ne dair burjuva gevezeliklerin
alt›nda yatan gerçek neden budur. 

Devlet tekelci kapitalizmi diriltilebilir mi?

1929-1930 büyük ekonomik buhran› da kapi-
talist ekonomiyi yerle bir etmiflti. Ekim 24’de New
York borsas› çökmüfl, bir y›l sonra kriz Avrupa’y›
sarm›fl, 1931 May›s-Haziran’›nda Avusturya ve Al-
man bankalar› havlu atm›fl, Eylül’de de ‹ngiltere
bunal›m›n girdab›na tak›lm›flt›. Finans sektöründe
tetiklenen kriz her yeri sarm›fl, muazzam üretim
düflüflleri ve ticaret daralmas› ile ekonomiyi felç et-
miflti. Kapitalist dünya krizle bo¤uflurken, SSCB
ayn› dönemde tarihte görülmedik bir ekonomik

büyüme yafl›yordu. Toplumsal
mülkiyete dayal› planl› ekono-
mi büyük zaferler kazan›yordu.
1933’te ABD’de Roosevelt’in se-
çimi kazanmas›yla New Deal(e)

politikas›na geçildi. Ekonomi
piyasaya terk edilmeyecek, ka-
pitalist temel üzerinde planl›
ekonomi uygulanacakt›. ‹lk ifl
olarak bankalar kapat›ld› ve sa-
dece “sa¤l›kl›” olanlar›n yeni-
den aç›l›fl›na izin verildi. Ard›n-
dan devlet eliyle hidrolik san-
traller infla edildi, sanayi tesisle-
ri kuruldu. Sulama tesislerinin
yap›lmas›, nehir yataklar›n›n
düzeltilmesi vb. çal›flmalara gi-
riflildi. Üretim k›s›tlamalar›na
karar vermek ve fiyat kararlafl-

t›rmaya dair devlete yetki veren yasalar ç›kar›ld›.
Bu, önceki dönemde kapitalizme dair söylenen her
fleyin kapitalizm içinde reddi anlam›na geliyordu.
Ekonomik çöküntü ve sosyalizmin baflar›lar› bur-
juva dünyay› yeni aray›fllara itmiflti. 

Kapitalist buhran›n keskinlefltirdi¤i çeliflkiler ve
SSCB’nin büyük baflar›lar› 2. Paylafl›m Savafl›n›n
ana gerekçelerini oluflturdu. Savafl sonras›nda sos-
yalizm ideolojik-politik etkisi kadar, co¤rafi s›n›r-
lar›n› da geniflletmiflti. Di¤erlerine k›yasla ABD sa-
vafltan çok az yara alarak ç›km›fl, savafl sonras› ka-
pitalist dünyan›n efendisi haline gelmiflti. Kapita-
list dünyan›n aya¤a kald›r›lmas› ve sosyalist gelifl-
menin s›n›rland›r›lmas› ve bu yoldan giderek y›k›-
ma itilmesi emperyalizmin bafll›ca hedefiydi. Eko-
nomiye devlet müdahalesi olmadan “aya¤a kald›r-
ma”n›n, bir an önce gerçekleflmesinin olana¤› yok-
tu. ABD’den akan sermaye, bu devlete dayal› eko-
nomik infla için önemli bir finans kayna¤›yd›. Bu
“devletçilik” kaç›n›lmazd› zira bireysel kapitalistle-
rin devletin üstlendi¤i ifllevi üstlenecek, savafl y›k›-
m›n› onaracak kadar sermaye birikimleri yoktu.
Ayn› zamanda SSCB’ye duyulan derin sempatiyi
zay›flatmak için de alt yap› hizmetlerinin gelifltiril-
mesi kadar, emekçilerin yaflam düzeyini yükselt-
meye yol açacak önlemlerin de bir an önce al›nma-
s› gerekiyordu. 
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1929 Krizinde Amerika’da bir aflevi

(e) Kartlar›n yeniden da¤›t›lmas›



Burjuva ekonomi 1974’te bir kez daha derin bir
k›r›lma yaflad›. Buna karfl›n “refah y›llar›” kapitalist
tekelleflmenin çok daha yo¤unlaflmas›na neden ol-
mufltu. Kapitalist krizi aflman›n yolu devletin üre-
tim-ticaret-finans alanlar›ndan peyderpey çekile-
rek buralar› özel iflletmelere devretmesi olarak gö-
rüldü; elbette uluslararas› ticarete getirilen k›s›tla-
malar›n afl›lmas› ve emekçilerin kazan›mlar›n›n
gasp edilmesi de ayn› politikan›n unsurlar›yd›. 

Bugünkü burjuva devletlerin krize müdahalesi,
1930’lar ABD’sine ya da 1960’lar Avrupa’s›na bir
geri dönüfl olarak de¤erlendirilebilir mi? Hay›r, bu
olanaks›z. Her fleyden önce kapitalist geliflmenin
kald›rac› olabilecek bir burjuva dünya liderli¤in-
den hali haz›rda söz edilemez. ABD’nin durumu
ortada ve onun geçmiflteki rolünü oynayacak yeni
bir oyuncu da henüz ortada yok. ‹kincisi, –ki soru-
nun esas›n› teflkil eder– devlet önceki dönemde
üretim araçlar›n›n merkezilefltirilmesinin h›zland›-
r›lmas› için bir manivela görevi görmüfltü; bugün
sorun üretim araçlar›n›n merkezileflmesinin görece
düflük düzeyde olmas› de¤il ki. Geliflmifl kapitalist
ülkelerde küçük üretimin hemen hiçbir önemin-
den söz edilemeyece¤i gibi, dünya tekelleri haline
gelmifl devasa kapitalist birlikler, dünya üzerinde-
ki birçok devletten daha çok üretim ve ticaret yap-
maktad›r. Bismarck dönemi Almanyas›’nda uygu-
lanan devlet kapitalizmi, gecikmifl Alman kapita-
lizmine h›z katarak onu di¤er geliflmifl ülkelerle re-
kabet eder duruma getirdi; 2. savafl sonras› Avru-
pa’da ise devlet kapitalizmi SSCB’ye karfl› Avru-
pa’n›n h›zla toparlanmas›na hizmet etti. 

Sorun art›k, ne yayg›n küçük üretim, ne de ser-
mayenin merkezileflme düzeyindeki yetersizliktir.
Bir baflka deyiflle, daha büyük ifllere giriflmek için
sermaye birikiminin yetersizli¤i sorunu yoktur.
Tam aksine, sermayenin afl›r› birikiminden söz
edilebilir. Sorun, sermayenin geniflletilmifl yeniden
üretim mekanizmalar›n›n t›kanan damarlar›n›n ar-
t›k kapitalist yoldan aç›lmas› imkânlar›n›n tüken-
mesinden kaynaklanmaktad›r. Bu nedenledir ki;
flirketlerin devlet mülkiyetine geçmesi, durumda
özsel hiçbir de¤ifliklik yaratmaz.(f) Geniflletilmifl ye-
niden üretim mekanizmalar›ndaki t›kan›kl›¤› gi-
dermenin yegâne yolu üretim araçlar› üzerindeki

özel mülkiyete son vermektir. Üretici güçlerin ge-
liflmesi için muazzam bir birikim vard›r ama bu bi-
rikim burjuva amaçlara hizmet etmedi¤i müddetçe
bütünüyle kullan›lmamaktad›r. Sorun üretici güç-
lerin yetersizli¤i de¤il, onlar›n sermaye taraf›ndan
gemlenmesidir. 

Emperyalist küreselleflmeye öngelen ve “bilim-
sel teknolojik devrim” denilen üretimde teknik ye-
nilenme süreci, kapitalizmi flaha kald›rmak bir ya-
na, sanayi üretiminin büyüme oranlar›ndaki düfl-
meyi dahi durdurmam›flt›r. Aksine, sanayideki bu
teknik geliflmeler, kâr oranlar›n› daha afla¤›ya çek-
ti¤i gibi, buna ba¤l› olarak büyüme oranlar›ndaki
düflüflü de h›zland›rm›flt›r.

Kapitalist ekonomilerin küresel büyüme h›z›
ortalamas›:

60'larda: %3.5
70'lerde: %2.4
80'lerde: %1.4
90'larda: %1.1
…olarak gerçekleflmifltir.
Ayn› dönemde Fortune dergisinin s›n›fland›r-

mas›yla dünyan›n en büyük 500 flirketinin (Fortu-
ne 500) kâr oranlar› flu flekildedir:

1960-69: 7.15 
1980-90: 5.30
1990-99: 2.29
2000-02: 1.32
Kâr oranlar›ndaki bu düflüfl e¤ilimiyle ekono-

mik büyümedeki düflüfl oranlar› kuflkusuz birbi-
riyle s›k› s›k›ya ba¤lant›l›d›r; zira kapitalizm kâr
için üretim demektir. (6)

Spekülasyon kapitalizmin ruhudur

“Yat›r›m” bankalar› olarak adland›r›lan; gerçek-
te tek ifli de¤erli ka¤›t spekülasyonu olan bankala-
r›n tamam› çökünce, bir dönemin kapand›¤› ilan
edildi. Bu mümkün mü?

“Faiz getiren sermaye ve kredi sistemindeki ge-
liflmeyle birlikte bütün sermaye kendisini çiftlefltir-
mifl ve bazen de üçlefltirmifl gibi görünür” der
Marks.(7) Burada “bütün sermaye” vurgusuna dik-
kat edilmelidir. Bugün faiz getiren sermayenin ve
kredi sistemindeki geliflmenin hangi boyuta ulaflt›-
¤›n› tart›flmak bile gereksiz. Marks’›n “çiftlefltiril-
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(f) Kald› ki; hali haz›rdaki devletlefltirmeler, müflteri bulana kadar flirketleri koruma alt›na almaktan ibarettir. Zorunlu olarak daha ileri önlem-
ler de al›nabilir ama bu gerçek ‘sorunu’ sorun olmaktan ç›karmaz.



mifl ya da üçlefltirilmifl gibi
görünür” diye tan›mlad›¤›
durum verdikleri 2 ya da 3
dolarl›k kredi karfl›l›¤›nda
bankada gerçekte yaln›zca 1
dolar emniyet karfl›l›¤› olmas›
anlam›na geliyordu. 

“Bear Sterns geçen y›l çök-
tü¤ünde 1’e 26 kald›raç oran›
kullan›yordu. Hedgie Carly
Capital havaya uçtu¤unda 1’e
32 oran›na sahipti. Fennie
and Freddie nihayet ABD Ha-
zinesi taraf›ndan devral›nd›-
¤›nda ise bu kafadarlar 1’e 80
oran›nda kald›raca sahipti,
yani kredi olarak verdikleri her 80 dolar için 1 do-
larl›k sermaye emniyet karfl›l›klar› vard›.”(8)

Hayali sermaye, yani ayn› sermayenin birden
çok kez varm›fl gibi görünmesi, faiz getiren serma-
ye ve kredi sisteminin ortaya ç›kmas›ndan bu yana
vard›r.(g) Yine de 1’e 20-30 hatta 1’e 80 türeve ulafl-
mas› emperyalist küreselleflmesin ürünüdür. Haya-
li sermayenin bu kadar› salt piyasa kontrolünün
zay›fl›¤› ile izah edilemez. Kapitalistler yat›rd›klar›
sermayeyi hangi yoldan olursa olsun, en çabuk ve
en çok geniflletme e¤ilimi içindedirler. Bu nedenle-
dir ki “de¤erli ka¤›t spekülasyonu” salt spekülatör
(yat›r›m) bankalar›n›n ifli de¤ildir. Kolay ve h›zl›
yoldan para kazanma söz konusu oldu¤unda hiç-
bir kapitalist böyle bir olanaktan kendini yoksun
b›rakmazd›. En büyük mevduat bankalar›ndan en
büyük sanayi tekellerine kadar kapitalist flirketler,
bu spekülasyon köpü¤ünden “faaliyet d›fl› kazanç-
lar” ad› alt›nda sermaye güçleri oran›nda beslendi-
ler. Öyle ki; bu biçimde elde ettikleri gelir kimi za-
man “esas faaliyet kâr”lar›n›n üzerinde görünüyor-
du. De¤erli ka¤›t spekülasyonu kapitalizmin bütün

hücrelerine sinmeseydi spe-
külasyon köpü¤ü bu düzeye
ulaflabilir miydi? Bu piyasa
10 y›lda yüzde 825 büyüye-
rek 610 trilyonluk, bir baflka
deyiflle dünya GSMH’sinin
10 kat› büyüklü¤ünde bir
köpük oluflturdu. Türevin
türevinin türevi… Ka¤›tlar›
sigortalama ka¤›tlar› piyasas›
bile 58 trilyona dayanarak
dünya GSMH’s›n› yakalam›fl-
t›.

Peki bu kadar büyük flifl-
kinlik neden olufltu? Mikta-
r›ndan de¤il de¤er büyüklü-

¤ünden bahsetti¤imiz müddetçe paran›n kayna¤›
art›-de¤erdir. Gerçekleflti¤i, yani paraya dönüfltü¤ü
oranda art› de¤er kütlesinin büyümesi, kredinin
genifllemesine yol açar.(h) Para ço¤al›r. Art›-de¤er
kanallar› t›kand›¤›nda da para fazlas› görülür.(›)

Ama bu durumda art›k “çok”luktan de¤il “fazla-
l›k”tan bahsedilebilir. Bunun nedeni paran›n yat›-
r›ma dönememesi ve afl›r› birikmifl sermaye haline
gelmesidir. Her iki durum da kendi bafl›na bugün-
kü durumu izah etmeye yetmez. Çünkü art›-de¤er
kanallar› ekonomik-politik-ideolojik fliddet araçla-
r› ile burjuvazi taraf›ndan olabildi¤ince aç›lm›flt›r.
Buna karfl›n sermaye “çok”lu¤u de¤il “fazlal›¤›” or-
taya ç›km›flt›r. Vahfli sömürüden elde edilen kâr,
geniflletilmifl üretime dönmesi halinde eskisinden
daha az kâr getirmekte; bundan dolay› da sermaye,
üretime akmak yerine çok daha yüksek kârlar elde
edebilece¤i spekülasyona hücum etmifltir.

Birikmifl fazla sermayeye hükmeden kapitalist-
lerin hücum etti¤i her piyasada köpükler yaratt›¤›,
bu köpükler patlad›¤›nda milyonlarca emekçinin
ve küçük sermaye sahiplerinin birikiminin bu yol-
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ABD merkezli mali kriz, Eylül
2008’ten itibaren dünyay›

saran bir ekonomik krize do¤ru
evrildi. Görüldü ki; uzun bir
sürece yay›lan bunal›m s›n›rl›
bir para sermaye, borsa krizi
de¤il, burjuva üretimin bütün
çeliflkilerinin kolektif olarak 
patlak verdi¤i dünya pazar›
bunal›m›, bir baflka deyiflle
dipteki çeliflkilerin su yüzüne

ç›kt›¤› kapitalizmin genel
bunal›m›d›r.

(g) “Hayali sermaye oluflumuna, sermayelefltirme deniyor. Her dev-
resel gelir, faiz oran› ile borç al›nan bir sermaye taraf›nda gerçeklefltiri-
lebilecek bir gelir gibi, faiz oran› üzerinden hesaplanarak sermayeleflti-
rilir. Örne¤in y›ll›k gelir 100 sterlin faiz oran› yüzde 5 ise, 100 sterlin,
2000 sterlin üzerinden y›ll›k geliri temsil eder ve bu 2000 sterline, y›l-
l›k 100 sterlin üzerinden yasal mülkiyet hakk›n›n sermaye-de¤eri gö-
züyle bak›l›r.”(9)

Baflka bir örnek: “Hissenin nominal de¤eri, yani bafllang›çta bu his-
senin temsil etti¤i yat›r›lan mebla¤ 100 sterlin ise ve bu kurulufl yüzde
5 yerine yüzde 10 faiz veriyorsa, hissenin piyasa de¤eri, di¤er fleyler ay-
n› kalmak üzere, faiz oran› (banka) yüzde 5 oldu¤u sürece 200 sterline
yükselir, çünkü yüzde 5 üzerinden sermayelefltirilmifl iken, flimdi 200

sterlinlik bir hayali sermayeyi temsil etmektedir. Bunu 100 sterline sa-
t›n alan kimse, bu sermaye yat›r›m› üzerinden yüzde 5’lik bir gelir elde
eder. Giriflimin geliri azal›nca, bunun tersi do¤rudur. Bu senedin piya-
sa de¤eri k›smen spekülatiftir, çünkü bu yaln›z fiili gelir ile de¤il, ayn›
zamanda önceden hesaplanan, beklenen gelir ile saptanm›flt›r.”(10)

(h) “Yeniden üretim süreci sürekli oldu¤u ve dolay›s›yla geriye ak›fl
güven alt›na al›nd›¤› sürece, bu kredi vard›r ve genifller, ve geniflleme-
si yeniden üretim sürecinin kendisindeki genifllemeye dayan›r.”(11)

(›) “Borç verilebilir sermayedeki her büyüme, gerçek bir sermaye bi-
rikimini ya da yeniden üretim sürecindeki bir genifllemeyi göstermez.
Bu büyük miktarda borç sermayesinin bombofl kald›¤›, bir bunal›m›
hemen izleyen sanayi çevrimi evresinde çok aç›k duruma gelir.”(12)



dan büyük sermayeye eklendi¤ini tespit etmek zor
de¤il. ABD’de banka borçlar›n› ödeyemedi¤i için
evlerini kaybeden say›s›z insan› an›msamak yeter.
Tar›m ve hammadde fiyatlar›nda yarat›lan spekü-
lasyonun(i) al›m güçleri zaten düflük olan dünyan›n
dört bir yan›ndaki milyonlarca emekçiyi bir anda
açl›kla karfl› karfl›ya getirdi¤i, yak›n dönemin ta-
n›kl›klar› aras›ndad›r. 

Baz›lar› spekülatif sermaye üzerindeki kontrolü
s›k›laflt›rarak sorunlar›n üstesinden gelinebilece¤i-
ni ileri sürüyor. Ne büyük bir yan›lg›! Sorunun
kayna¤› sermayeye dayal› üretimin kendisidir.
“Fazla” paray› nas›l gemleyebilirsiniz ki. Bu para
mutlaka bir yerlere akacak. Onu kontrol alt›na al-
mak suretiyle geniflletilmifl yeniden üretime yön-
lendiremezsiniz, çünkü o alanda yeterince geniflle-
me yetene¤i göstermedi¤i için “fazlal›k” haline gel-
mifltir. Onu derdi “çok” olmas› de¤il, “fazlal›k” ol-
mas›d›r.

Eme¤in üretkenli¤i yerine yo¤unlu¤u

Bir yandan kronik sermaye fazlal›¤› görülüyor,
ama di¤er yandan bu fazlal›¤› daha da art›ran ya da
sürekli k›lan geniflletilmifl yeniden üretim geniflle-
me oran› azalarak da olsa devam ediyor. Peki, na-
s›l oluyor bu?

Kapitalist üretimin geldi¤i bugünkü aflamada

üretim art›fl›, eme¤in üretkenli¤inin
yükseltilmesinden çok eme¤in yo¤un-
laflt›r›lmas›ndan kaynaklan›yor. Bu de-
mektir ki; eme¤in üretkenli¤inde önem-
li bir art›fl olmaks›z›n, belirli bir süre
içinde eme¤in harcanmas›nda art›fl ger-
çeklefltirilmifltir. “Verimlilik” yükselifli-
nin as›l kayna¤› budur. Eme¤in yo¤un-
lu¤undaki art›flla birlikte, t›pk› eme¤in
üretkenli¤indeki art›fl gibi ayn› süre
içinde eskisinden daha çok ürün üretil-
mifl olur. Fark fluradad›r: Eme¤in üret-
kenli¤i artt›¤›nda belli bir de¤er daha
büyük bir ürün kitlesine da¤›l›r, böyle-
ce ürünün de¤eri azal›r; eme¤in yo¤un-
lu¤u yükseltildi¤inde ise ayn› de¤erde
daha fazla ürün elde edilmifl olur, ürün

bafl›na de¤er azalmaz.(13) Eme¤in yo¤unlu¤unu ar-
t›rmak suretiyle kapitalist ayn› ücreti ödeyerek
ama iflçiyi eskisinden daha çok çal›flt›rarak çok
ürün üretilmesini sa¤lar. Kapitalistin eme¤in üret-
kenli¤i yerine yo¤unlu¤unu art›rmaya yönelmesi,
eme¤in üretkenli¤ini art›rma, yeni daha seri üretim
yapan makinelere, teknolojiye yat›r›m yapmas› ha-
linde eskisi kadar kâr elde edemeyece¤ini bilme-
sinden kaynaklan›r. Bu nedenle o, bilimi-teknolo-
jiyi üretime daha çok uygulayaca¤›na, iflçiyi daha
yo¤un çal›flt›rmaya yönelir. Eme¤in üretkenli¤inin
artmas› halinde meta bollafl›r ve ucuzlar, meta ba-
fl›na art›de¤er azal›r ama meta kitlesi eskisinden
çok daha yüksek oldu¤u için toplam art›de¤er kit-
lesi artar. Kimin makinesi ayn› süre içinde daha
çok ç›kt› üretme yetene¤inde ise o kapitalist her-
kesten daha çok kâr elde eder, eme¤in üretkenli¤i-
ni en çok art›ran, yani bilimi teknolojiye di¤erle-
rinden daha yo¤un uygulayan kapitalist art› kârla-
r› cebe indirir. Bu durumda üretim teknolojisini
gelifltirmek rekabetin bafll›ca konusu olur. Eme¤in
yo¤unlu¤unu art›rma çabas›nda ise rekabet ayn›
süre içinde iflçiyi daha çok çal›flt›rmaya odaklan›r.
Bunun yan› s›ra iflgününü uzatmak, ücretleri dü-
flürmek art› de¤eri yükseltmenin bafll›ca metotlar›
haline gelir. Kapitalizmin son 20-30 y›ld›r temel
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(i) Ocak 2008’de 100 libre pirinç 15 dolar civar›ndayd›. Nisan ay›na
geldi¤inde yüzde 70 yükseliflle 24 dolar seviyesine ç›kt›. Haziran’da 18
dolar›n alt›na indi. Ocak’tan Haziran’a ne arz-talep dengesinde önemli
bir de¤ifliklik olmufl, ne büyük k›tl›k görülmüfl, ne de savafl, do¤al afet-

ler vb. sebeplerle ikmal yollar›nda t›kanma olmufltu. Aç›k ki, mortgage
krizinden kaçan spekülatörler bu piyasaya akm›flt›. Petrol için de ayn›
fley geçerli. 2007 y›l›nda 72 dolar, 2008 Temmuzunda 146 dolar,
A¤ustos’ta 100 dolar civar›, Ekim’de ise 75 dolar.



e¤ilimi bu yöndedir. Bu onun tarihsel tükenmiflli-
¤inin en aç›k göstergesidir. Sömürü ola¤anüstü bo-
yutta ama elde edilen kârlar geniflletilmifl yeniden
üretime yeterince akmay›nca mutlak sermaye faz-
las›, sadece bunal›mlarda görülen bir olgu olmak-
tan ç›karak kronik bir nitelik al›yor. Ve elbette kro-
nik iflsizlik gibi süre¤en ve yayg›n yoksulluk da
manzaray› tamaml›yor, hem de ekonomik göster-
geler en iyi durumdayken. Sonuç: Üretime dönme-
yen bu sermaye s›n›r tan›mazcas›na spekülasyona
kofluyor. 

Teknolojik ilerlemeye ne demeli?

Elbette teknolojik geliflme var ama bu sermaye-
nin birikim düzeyine oranla çok yavaflt›r. Sermaye
teknolojiyi gelifltirme enerjisinden, ya da ateflinden
giderek daha çok yoksun kalmaktad›r. Çünkü tek-
nolojik geliflmeyi h›zland›rmas› halinde kâr ora-
n›ndaki düflüflü, kâr kitlesini art›rarak telafi etme
olana¤›ndan yoksundur. Yine de günlük yaflam›n-
da de¤iflikli¤e neden olan teknik ilerlemeye baka-
rak bir teknolojik devrim yafland›¤›n› düflünen ola-
bilir. Bu bir yan›lsamad›r. Evet, teknik geliflme ol-
du¤undan kuflku duyulamaz ama bu geliflme her
fleyden önce dengesizdir. Biraz dikkatli bak›ld›¤›n-
da görülecektir ki, teknolojik ilerleme ulafl›m ve
iletiflim alan›nda yo¤unlaflmaktad›r. Daha tam ifa-
deyle: Üretim alan›nda eme¤in yo¤unlu¤unun, do-
lafl›m alan›nda eme¤in üretkenli¤inin öne ç›kt›¤›n-
dan söz edilebilir. Fabrikada eme¤in yo¤unlaflt›r›l-
mas› ile elde edilen üretim art›fl›n›n en uzak pazar-
lara, en h›zla ulaflman›n sa¤lanmas› için teknolojik
at›l›m kaç›n›lmazd›r. Meta dolafl›m›ndaki h›zlan-
ma, ticaretin yo¤unlaflmas› ve elbette ticari ifllem-
ler, borsa girifl-ç›k›fllar› ve baflkaca sermaye ak›m-

lar›n›n da h›z kazanmas›n› zorunlu k›lar.
“Haftan›n yedi günü çal›fl›yorduk ve y›lda sade-

ce üç bofl günümüz vard›. Her gece saat 10’a kadar
mesai yap›yorduk… Yorulsan›z ve boynunuzu es-
netmek ya da çevreye bakmak isterseniz yapamaz-
s›n›z. Etraf›n›za bakman›za bile izin vermezler.”(14)

Bir Çinli iflçinin dilinden iflte eme¤in yo¤unlu¤u!
2007 Eylül itibariyle Çin’de ortalama ücret 188 do-
lard› (1390 yuan). Y›lda 130 bin Çinli iflçi, ifl kaza-
lar›nda hayat›n› kaybediyordu. ‹flte vahfli kapita-
lizm! 1990-2000 y›llar› aras›nda Çin’e y›lda ortala-
ma 30 milyar dolar sabit sermaye yat›r›m› yap›l›r-
ken 2005 y›l›nda bu rakam 72 milyar dolara ç›k-
m›flt›.(15) ‹flte ucuz iflgücüne hücum!

Eskiden gemiler 5-6 bin civar›nda konteyn›r ta-
fl›yabiliyorken art›k 10 binlik kapasiteye ç›kmaya
bafllad›lar. Airbus hem daha düflük yak›t harcayan
hem de normalden daha fazla yolcu tafl›yan ve kol-
tuk bafl›na maliyeti yüzde 15 düflüren A.380 mo-
delini yaratt›.(16) ‹flte teknolojik devrim! Tuzla tersa-
neleri çarp›c› bir örnektir. En ilkel flartlarda en mo-
dern gemiler böyle üretiliyor. 

Bilgisayar ve komünikasyon teknolojisindeki
geliflim bütün göz al›c›l›¤›na karfl›n t›kan›kl›k için-
dedir. “Teknoloji balonu”nun 2001’de ABD’de na-
s›l patlad›¤› haf›zalardaki yerini koruyor hala. Bil-
gisayar teknolojisi üretime yeterince uygulanmad›-
¤› ya da sermaye bu yönde yat›r›ma yönelmedi¤i
için geliflememe sanc›s› ile k›vran›p duruyor. Bu-
nun finans krizi ile bir ilgisi yok. “Finans krizinden
daha önce teknoloji devlerinin adeta ‘inovasyon’
(yeni fikir) krizine girdi¤ini belirtiyor” uzmanlar.
Peki neden? “Teknoloji firmalar› gelecek projele-
rinden daha çok parasal anlamda k›sa vadeli, geri
dönüflü daha h›zl› yat›r›mlara a¤›rl›k” verdikleri
için.(17)

Demek ki bir “teknoloji devrimi”nden de¤il bir
teknoloji krizinden söz edilmelidir. Krizin nedeni
tekni¤in gerili¤i de¤il; teknolojinin yeterince kâr
getirmedi¤i için eme¤in üretkenli¤ini art›rmaya,
bir baflka deyiflle makine üreten makineye uygu-
lanmamas›ndand›r.

Teknolojinin üretime uygulanmas› yerine eme-
¤in yo¤unlu¤unun art›r›lmas›, iflgününün uzat›l-
mas›, ucuz iflgünü vb. daha büyük, kompleks fab-
rikalarda üretim yapmak yerine, tam tersine üreti-
min daha geri bölgelere kayd›r›lmas› ve daha kü-
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çük birimlerde yürütülmesi-
ne yol açm›flt›r. Üretimin da-
ha küçük birimlere yönelme-
si, buralarda daha yo¤un tek-
nolojinin uygulanmas›ndan
de¤il, örgütlülükten yoksun
küçük birimlerde eme¤in yo-
¤unlu¤unu art›rman›n daha
çok olanakl› olmas›ndand›r.
Fason üretim, tafleronlaflt›rma
vb. alabildi¤ince yayg›nlafl-
mas›n›n nedeni budur.

Kriz halinde de¤ilken dahi
sermaye üretkenli¤inin bu
yap›sal tükenifli onun kendini
var edifl temelinin yine kendi-
si taraf›ndan nas›l torpillendi-
¤ini gösterir. Dünya GSMH
art›fl› en üst düzeyindeyken
bile, iflsizli¤in –b›rakal›m
düflmeyi– yükselmeye devam
etmesi; dünya üretimi artar-
ken mutlak yoksullaflman›n
görülmesi; bir uçta zenginlik ak›l almaz boyutlara
ulafl›r ve daha az kiflinin elinde toplan›rken, di¤er
uçta açl›¤›n ve sefaletin pençesinde, herhangi bir
güvenceden yoksun emekçi kitlelerin durmaks›z›n
artmas›; en iyi durumdaki iflçiler dahil olmak üze-
re bütün iflçilerin gelece¤e güvenlerini yitirmesi,
sermayenin kendisiyle birlikte iflçi s›n›f› ve bütün
emekçi tabakalar› fiziksel, ruhsal, kültürel, bir bü-
tün olarak insanal tükenifle nas›l sürüklendi¤ini
göstermektedir. 

Kriz yokken görülen bu olgular›n kriz an›nda

emekçiler için nas›l bir fela-
ket göstergesi haline gelece-
¤ini anlamak için kahin ol-
maya gerek yok. Krizin atla-
t›lmas› ve sanayi üretim dev-
resinin yeniden yükselifl ev-
resine girmesi de iflçi s›n›f›na
gönenç getirmeyecektir. Bu-
nun kan›t› kriz öncesinde
burjuva üretim en iyi du-
rumdayken emekçilerin içine
sürüklendi¤i sefalettir. Her
yerin Çinlefltirilmesi, her ifl-
çinin sefillefltirilmesi, fiziki
ve ahlaki yozlaflman›n derin-
lefltirilmesi… Kapitalizmin
“gönenç” döneminde de
emekçileri bekleyen bundan
baflka bir gelecek yoktur. 

Tek yol, tek ç›k›fl bilimin
teknolojiye uygulanmas›,
eme¤in üretkenli¤inin art›r›l-
mas›, bu yolla refah›n yük-

seltilmesi, daha k›sa iflgünü ile iflsizli¤in sonland›-
r›lmas›d›r. Ne var ki, art›-de¤er üretimine dayal›
sermayenin üretim biçimi alt›nda bunu baflarmak
olanaks›zd›r. ‹nsanl›¤›n önünde üretim araçlar›n›
toplumsallaflt›rmaktan baflka bir seçenek bulun-
muyor. Bu, sosyalizm demektir.

Emperyalist küreselleflme krizi

ABD’den bafllayarak dünyan›n dört bir yan›n›
saran kriz flu ya da bu burjuva ekonomi politikas›-
n›n de¤il, emperyalist küreselleflmenin krizidir.
Uluslararas› tekellerin içinden bir k›sm› devasa
dünya tekellerine dönüflmüfl; SSCB’nin y›k›lmas›,
Çin’in kapitalist yoldan dünya pazar›na ba¤lanma-
s›yla daha önce bölünmüfl olan dünya pazar› bu
yeni durumda, bölünmeden önceki zamandan da-
ha üst düzeyde bütünleflmifl; sermayenin dünyan›n
her yan›na serbestçe dolafl›m›n›n önündeki engel-
ler kald›r›lm›fl; yeni sömürgeler yeniden yap›land›-
r›larak emperyalizmin mali-ekonomik sömürgele-
rine dönüfltürülmüfl; sürece uyum sa¤lamay› red-
dedenler iflgal edilerek sömürgelefltirilmifltir.

Irak sömürgelefltirmeye dair tipik bir örnektir.
I. Emperyalist Paylafl›m Savafl›ndan sonra ‹ngiliz
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sömürgesi haline gelen Irak, 1958’de ba¤›ms›zl›¤›-
na kavuflmufltur. 1925’ten itibaren ayr›cal›klarla
donat›lm›fl olarak Irak’ta faaliyet gösteren Exxon
Mobil (ABD), Shell (Hollanda), Total (Fransa) ve
BP (‹ngiltere) petrol tekelleri 1972’deki millilefltir-
me ile ülkeden bütünüyle kovulmufltu.

2005’teki Irak iflgalinden sonra, 2007 yaz›nda
ülkenin en büyük petrol yataklar›n›n iflletme hak-
k›n›n ihalesiz, sözleflmesiz daha önce kovulan bu
ayn› flirketlere devredilmesi konusunda anlaflmaya
var›ld›. Böylece bu flirketler kontratlar›n yüzde
75’ini elinde tutacakt›.(18) Bu 30 y›ll›k üretim anlafl-
mas›, petrolün emperyalist tekellerce ele geçirilme-
sinden baflka bir anlama gelmiyordu. Kovulan te-
keller iflgalle geri dönmüfltü. 

‹ktisadi ilhakla birlikte siyasi ilhak›n da hukuki
çerçevesi oluflturulmal›yd›, baflka türlü ayr›cal›kla-
r›n sürdürülmesi teminat alt›na al›namazd›. Öneri-
len “stratejik çerçeve” anlaflmas› 50’den fazla ABD
üssü bulundurulmas›n›; Irak hava sahas›-
n›n iflgalci güçlerin denetiminde kalmas›n›;
ABD askerlerine askeri operasyon ve gerek-
ti¤inde kiflileri hapsetme izni verilmesini;
ABD askerleri ve özel güvenlik firmalar›
için dokunulmazl›k hakk› tan›nmas›n› içe-
riyordu. 1. Dünya Savafl›ndan sonra iflgalci
‹ngiltere sözde ba¤›ms›zl›¤a haz›rl›k gerek-
çesiyle benzeri bir anlaflmay› o dönemdeki
kukla hükümete dayatm›flt›, yine de
ABD’nin bugün dayatt›¤› sömürge anlaflma-
s› ‹ngilizlerinkinin de çok daha ötesine gi-
diyor. 

Sömürgecilik her zaman böyle kaba bi-
çimlerde ortaya ç›km›yor. Tipik olan mali-
ekonomik sömürgeleflmedir. Sermaye ihra-
c› görülmedik boyutta yayg›nlaflt› ve yo-
¤unlaflt›. Finans kapital dünyan›n her yan›-
na elini kolunu sallayarak giriflinin önündeki çitle-
ri yok etti. Geri kapitalist ülkelerin yeni sömürgeci
temelde oluflmufl ulusal ekonomilerinin alt›ndaki
hal›y› çekip ald›.

“Geliflmekte olan ülkeler”e dönük sermaye
ak›mlar›n›n 1980’den bu yana ulaflt›¤› düzey ince-
lendi¤inde sermaye ihrac›n›n gösterdi¤i geliflme ve
farkl›laflma, buna ba¤l› olarak da emperyalist küre-
selleflme sömürgecili¤inin ne anlama geldi¤i kolay-
l›kla görülür. 

1980’de ‘geliflmekte olan ülkeler’e dönük ser-
maye hareketleri bu ülke GSY‹H’lerinin yüzde 35,6
düzeyinde iken bu oran 2006’da yüzde 66,1’e ulafl-
m›flt›r. Belki bundan daha önemlisi sermaye ihrac›-
n›n ald›¤› biçimlerdir. 1980’de Portföy (de¤erli ka-
¤›t) yat›r›mlar›n›n bu ülke GSY‹H’lerinin içindeki
pay› yaln›zca binde 4’ken, 2006’da bu oran yüzde
13.4 olmufltur. Keza Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m
(DYY) oran› 1980’de yüzde 5.1’den 2006’da yüzde
23.7’e yükselmifltir. 1980’de “borç” biçimindeki
sermaye ak›m› yüzde 30.1 ve 2006’da yüzde 29.0
olarak esasen oransal yerini korumufltur. Buna kar-
fl› Portföy ve DYY’larla k›yasland›¤›nda onlar›n iki-
sinin toplam›ndan düflüktür. Sermaye ihrac›nda
“borç”un yan› s›ra ve ondan daha çok DYY ve Port-
föy yat›r›mlar› öne geçmifltir.

Ekonomik-mali sömürgecilikten ne kastetti¤i-
miz, bir yönüyle afla¤›daki tablodan kolayca anlafl›-
lacakt›r.

Emperyalist sermaye, yaln›zca “di¤er borç”larla
dolayl› sömürü de¤il DYY yat›r›mlar› ile üretim ve
ticaret üzerinde do¤rudan söz hakk› edinmifl, Port-
föy yat›r›mlar› ile borsay› yönlendiren güç haline
gelmifltir. 2000’den 2006’ya Portföy yat›r›mlar›n-
daki s›çrama sermayenin nas›l bir kan emici asalak
olarak bu alanda hücuma geçti¤ini göstermektedir.
DYY’lar da geri kapitalist ülkelerin ucuz iflgücü
platformlar› olarak de¤erlendirilmesinden ileri gel-
mektedir. Bu vahfli sömürü mekanizmalar›, tekel-
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DYY Portföy Di¤er borç Toplam

1980 5.1 0.4 30.1 35.6

1985 6.7 0.3 43.8 50.8

1990 8.2 0.9 41.2 50.2

1995 11.7 4.0 38.6 54.3

2000 19.6 5.2 31.6 64.4

2006 23.7 13.4 29.0 66.1

Kaynak: IMF WEO, Nisan 2008

‘Yükselen’ ve ‘geliflmekte olan’ ülkelere sermaye ak›m› (% GSY‹H)(19)



lerin ve onlar›n iflbirlikçilerinin kasalar›n› fliflirir-
ken küçük üreticilerin h›zla mülksüzleflmelerine
ve iflçilerin daha da yoksullaflmas›na yol açm›flt›r.
Ama bu yeni tipte ba¤›ml›l›kla daha s›k› iç içe ge-
çifl, buna karfl›n geliflmifl ülkelerle geri ülkeler ara-
s›ndaki eflitsizli¤in büyümesine neden olmufltur.
Yoksullaflanlar yaln›z ba¤›ml› ülke emekçileri de-
¤ildir. Ucuz iflgücüne hücum, geliflmifl ülkelerdeki
ücretlerin düflmesine ve iflsizli¤in ço¤almas›na ne-
den olan unsurlardan biridir. Emperyalist sömürü-
den elde edilen kazançlar emperyalist ülke emek-
çilerinin refah düzeyini görece yükseltmek bir ya-
na, tam tersine refah düzeyinin düflmesinin bafll›ca
nedenlerinden birisidir. Bu yeni durumda geri ve
geliflmifl ülke zenginleri, zenginliklerine zenginlik
katarken dünyan›n bütün iflçileri yoksullaflmakta-
d›r. Bunlar krizin daha yayg›n ve fliddetli geçmesi-
nin de maddi zeminini oluflturmaktad›r.

Krizle birlikte hem hammadde kaynaklar› üze-
rinde sömürgeci hakimiyetin ifltah› daha kabara-
cak, hem de ekonomik-mali sömürgecilik daha da
derinleflecektir. Ayn› zamanda bu emperyalistler
aras› hegemonya mücadelesinin fliddetlenece¤i an-
lam›na gelir. Krizle birlikte sermayenin geri ülke-
lerden kaçaca¤›na dair beklentiler boflunad›r. Bor-
sadan geçici ç›k›fllar, her yerde oldu¤u gibi kimi if-
laslar genel olarak bir sermaye büzüflmesine yol
açacakt›r. Ne var ki buradan emperyalist tekellerin
etkinli¤inin azalaca¤› sonucu ç›kar›lamaz. Tam ak-
sine emperyalist tekellerle iflbirlikçi tekeller aras›n-
da daha s›k› bir bütünleflme sa¤lanacak, “y›k›lm›fl”
daha küçük flirketler ucuz yoldan kapat›lacak, em-
peryalist tekeller kriz öncesinden çok daha “yerle-
flik” hale gelecektir.

Sermaye ulusal s›n›rlara geri 
çekilebilir mi?

Krizle birlikte sermayenin ulusal s›n›rlara geri
çekilebilece¤ine, “ekonomik milliyetçili¤e” döne-
ce¤ine dair fikirler ileri sürülüyor. (Örne¤in, Sun-
gur Savran, Birgün, 20/09/08) Böyle bir tart›flma
emperyalist küreselleflmeyi kavramamaktan öte
anakronik bir içerik tafl›maktad›r. Her fleyden önce
bilinir ki; kapitalizmin her gerçek krizi her zaman
daha üst düzeyde bir merkezileflmeyle sonuçlan-
m›flt›r. Bugünkü krizin ertesinde de daha geliflkin
bir merkezileflme görülecektir. Daha krizin ilk

an›nda bile bunun iflaretleri ortaya ç›kmaktayd›.
ABD’de birileri batarken birileri de batanlar› ucuza
kapatmakla meflgul. Örne¤in J.P. Morgan bataklar-
dan Bear Stearns’› midesine indirdikten sonra dev-
let taraf›ndan el konulan, ülkenin en büyük mev-
duat bankas› Washington Mutual’›n varl›klar›n› en
düflük fiyattan sat›n ald›. Daha Haziran ay›nda
1.78 trilyonluk varl›¤a sahipken, yaln›zca iki ay
sonra, Eylül’de 2.04 trilyonluk varl›kla Citigro-
up’un ard›ndan ikinci büyük mevduat bankas› ha-
line geldi. Krizle birlikte en büyük tekellerin de
sars›laca¤›, y›k›laca¤›, küçülece¤i ihtimal dahilin-
dedir. Ama eflitsiz geliflme krizde de görülür, kriz
herkese eflit vurmaz. Ayakta kalmay› baflaranlar di-
¤erlerini yutar. Nas›l olur da hem sermayenin mer-
kezileflmesi artacak, ama hem de bu sermaye ulu-
sal s›n›rlar›na çekilecektir?! O devasa sermaye, ne
ulusal s›n›rlar içinde sömürecek kadar iflçi bulabi-
lir ne de piyasay› geniflletmek için mülksüzlefltire-
ce¤i küçük üretici ve orta kapitalist. O art›k yaln›z-
ca ülkesinde daha az kâr etti¤i ve yurt d›fl›nda da-
ha yüksek kârlar elde etme olana¤› oldu¤u için de-
¤il, o devasa birikmifl sermayeyi kendi ülkesinde
geniflletme olana¤› kalmad›¤› için baflka yat›r›m
alanlar› aramaktad›r. Baflka türlü yaflama olana¤›
kalmam›flt›r. 

ABD’li Lehman Brothers bat›nca Almanya’daki
binlerce aile periflan oldu. L. Brothers’dan ka¤›t
alan 40 bin yat›r›mc›n›n paras› bankan›n batmas›y-
la buhar oldu. Dünyan›n dört bir yan›nda bu bi-
çimde birikimleri buharlaflan yüzbinlerce yat›r›mc›
oldu¤u biliniyor. ABD devletinin devletlefltirdi¤i
sigorta flirketi AIG, Çin’de faaliyet gösteren en bü-
yük flirketlerden biridir. Dünya pazarlar› öylesine
birbiriyle iç içe geçmifltir ki kriz, dünyan›n bir bö-
lümü “devrim zoru”yla emperyalist zincirden kop-
mad›kça, daha üst düzeyde bir bütünleflme d›fl›n-
da bir sonuç yaratmayacakt›r. Japon Mitsubishi,
batan bir ABD bankas›n› iç etti. Belçika Fortis’i bir
Frans›z bankas› kapt›. (Ki bu Fortis, yaklaflan kriz-
de avlanmak üzere Türkiye’den bir banka da sat›n
alm›flt›, ama bu sefer ava giden avland›!) Rus ban-
kerler ‹zlanda bankalar›n› haraç mezat sat›n almak
için pazarl›¤a giriflti. 

Bunlar kriz henüz ortal›¤› tam da¤›tmadan gö-
rülenler, ortal›k bütünüyle toz dumana kar›flt›¤›n-
da batmakta olan “ulusal” flirketlerin paras› olan
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baflka “ulusal” flirketlerin kap›s›nda nas›l sefil bir
dilenciye dönüfleceklerini hep birlikte görece¤iz.
Sermaye devletsiz yapamaz ama dünyalaflmadan
da duramaz. ‹flte onu y›k›ma sürükleyen, kendi ge-
liflmesinin önüne s›n›rlar diken bafll›ca çeliflkiler-
den biri budur. Ulusal devletlere bölünmüfl dünya
ile sermayenin küreselleflme zorunlulu¤u aras›nda-
ki çeliflki gerçekte eme¤in toplumsallaflmas› ile
üretim araçlar›n›n özel-bireysel mülkiyeti aras›n-
daki çeliflkiden kaynaklan›r ya da onun farkl›
formdaki bir görünümüdür. 

Ulusal pazar- Dünya pazar›

Asya ülkeleri için ihracat›n ve ABD pazar›n›n
önemi(20)

Japonya %13 %23
Çin %38 %21
Hong Kong %168 %15
G.Kore %37 %13
Tayvan %70 %15
Singapur %137 %10
Tayland %65 %15
Malezya %121 %19
Endonezya %39 %12
Filipinler %39 %18

Di¤erleri bir yana yaln›zca Çin’i ele alarak da
tablodan görüneni kavrayabiliriz. ‹hracat›n Çin
ekonomisi içindeki pay› yüzde 38 ve ABD pazar›
Çin’in toplam ihracat›n›n yüzde 21’ini emiyor.
ABD’deki krizin di¤er Asya ülkelerinde oldu¤u gi-

bi Çin’de de nas›l bir depreme yol açaca¤›n› anla-
mak için tabloya göz atmak yeterli olacakt›r.
ABD’de bafllayan kriz ‹ngiltere’den Japonya’ya bü-
tün dünyay› sarm›fl durumda. Üretim sektörlerin-
de krizin etkileri görülmeye baflland› bile. Kriz bu
yönde daha da derinleflti¤inde Çin ekonomisinin
üçte birden fazlas›n› oluflturan ihracat› ne yapacak?
Kime satacak o mallar›? Kendi ülkesinde ucuz ifl-
gücüne dayal› üretim yap›ld›¤› için “fazlal›k” hali-
ne gelen mallar› iç pazarda eritme olana¤›ndan
yoksundur. Dünyan›n 4. büyük ekonomisi haline
gelen Çin’deki güçlü bir sars›nt› hammadde ve pet-
rol fiyatlar›nda keskin bir düflüfle neden olmayacak
m›? Ya Çin’de muazzam miktarda do¤rudan yat›-
r›m yapan uluslararas› tekeller, bu yat›r›mlar›n›
s›rtlay›p nereye götürecekler? ABD ve AB’de zaten
pazar daralm›flken nereye gidecekler? Tekrar etme
pahas›na belirtmeliyiz ki; kriz bütün flirketleri vu-
racak, ama bu eflitsiz olacakt›r. Ayakta kalmay› ba-
flaranlar di¤erlerini yutacak ve eskisinden daha bü-
yük sermayeye hükmeder hale geleceklerdir. Bun-
dan dolay›d›r ki; dünya tekellerinin kriz sonras›n-
da bugün oldu¤undan daha çok dünya çap›nda ve
dünyaya yay›lm›fl biçimde sermaye ihrac› ve meta
üretimi yapmak d›fl›nda bir varl›k flanslar› yoktur.
Sermaye her halükarda daha üst düzeyde merkezi-
leflecektir. Ama tekelci rekabet ve rekabetin baflar›-
s› için gerekli olan tekelci devlet bu merkezileflme-
nin yine ayakba¤› olarak sermayenin kendi kendi-
ne zorunlu olarak dikti¤i engeller olmaya devam
edecektir. Bölgesel bloklaflma, emperyalist hinter-
landlar›n daha belirgin biçimde oluflmas›, çeliflkile-
ri zay›flatmak yerine daha da keskinlefltirecektir. 

Meseleyi bir de ABD yönünden ele ala-
l›m.

Dolar›n ani ve sert düflüfller yaflamas› ha-
linde bunun kapitalist dünyay› nas›l kar›fl-
t›raca¤› yukar›daki tablodan kolayl›kla ç›-
kar›labilir. ABD tahvillerine yüksek güven-
le yat›r›m yapan bu ülkelerin bir anda nas›l
büyük servet kay›plar›na u¤rayacaklar›
aç›k. O nedenle krizin derinleflmesini en-
gellemek için ortak çareler ar›yorlar. Ama
krizin engellenemeyece¤i anlafl›ld›¤›nda
seyreyle gümbürtüyü! Herkes saç saça bafl
bafla girecek. Herkes bo¤ulmamak için bir
baflkas›n›n cehennemin dibini boylamas›na
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Ülke 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Japonya 286 411 514 736 814 827

Çin 91 165 250 320 485 678

‹ngiltere 212 160 177 223 283 324

Lüksemburg+Ceyman 120 219 307 432 525 600

Petrol ihracatç›s› Orta-

do¤u ülkeleri

29 39 26 34 54 92

Uzun vadeli ABD tahvillerine yat›r›m yapan ülkelerin port-
föyleri (milyar dolar) (21)

Ülke ‹hracat›n ekonomi içindeki pay› ABD’ye ihracat›n toplam ihracat içindeki pay›



ald›rmaks›z›n tepesine bine-
cek, s›rf biraz daha nefes al-
mak için bir baflkas›n› bo¤-
makta bir an olsun tereddüt
etmeyecektir.

Tablo ayn› zamanda dün-
yada yüzmilyonlarca insan ifl-
sizlik ve yokluk içinde k›vra-
n›rken, nas›l bir afl›r› sermaye
fazlal›¤›n›n olufltu¤unu, asa-
lakl›¤›n, sermaye çürümesi-
nin hangi düzeye ulaflt›¤›n›
da gözler önüne seriyor.
2000-2006 y›llar› aras›nda
dünya ortalamas›n›n alt›nda
bir büyüme gerçeklefltiren Japonya’n›n ayn› y›llar-
da ABD tahvillerine yat›rd›¤› sermayeyi 4 kat art›r-
mas› yeterli bir göstergedir. Sermaye üretime dön-
mek yerine, ABD tahvillerinde miskin miskin yat›-
yor. Çin’de ucuz iflgücü ya¤mas› ile elde edilen yüz
milyarlarca dolar, emekçilerin yaflam›n› iyilefltir-
mek, eme¤in üretkenli¤ini art›rmak yerine uzun
vadeli ABD tahvillerinde bekletiliyor.

ABD tahvilleri çok kârl› oldu¤u için de¤il, gü-
venli oldu¤u için tercih ediliyor. Çünkü o tahville-
re yat›r›lan “fazla sermaye”dir. Çünkü o üretime
yat›r›ld›¤›nda kendini daha az güvende hissede-
cektir. Diyelim ki kriz dolar›n can›na okudu, dolar
“güvenli liman” özelli¤ini yitirdi. Bu sorunun esa-
s›n› zerrece de¤ifltirmez, “fazla sermaye” kendisine
yeni bir “güvenli liman” arayacakt›r. Sorun, vahfli
kapitalist sömürüyle elde edilen paralar›n bir bölü-
münün “fazlal›k” haline gelmesi, ama bu “fazla-
l›k”›n de¤erini düflük bir faizle de olsa koruyacak
bir yat›r›m arac› bulunmas› zorunlulu¤undan kay-
naklanm›yor mu?

Yeni bir dünya için eksik olan ne?

Kapitalizm büyük bir krize yuvarlanmaktad›r
ama onu y›kacak toplumsal ve siyasal güçler olufl-
mam›flt›r, ya da ona alternatif toplumsal sistem ta-
rihe gömüldü ve yenisi de do¤mad› diyenler, hiç
de az de¤il. 

Bu görüflü ileri sürenler ikiye ayr›l›yor. Birinci
grupta kapitalizmi temel çeliflkileri ile kavramak-
tan uzak olanlar bulunuyor, ikinci grupta ise bi-
linçli çarp›t›c›lar.

Di¤er sömürücü düzen-
lerden farkl› olarak kapita-
lizmde gelece¤in egemen
üretim iliflkileri eskinin yan›
s›ra ortaya ç›karak zamanla
serpilip geliflerek egemenli¤i-
ni ilan etmez. Yeni bizatihi
kapitalist üretim iliflkilerinin
içinde flekillenir ve yeni an-
cak sermaye egemenli¤i y›k›-
l›nca boy gösterir. Kölecilik
varken feodalizm ortaya ç›k-
t›. Kapitalizm feodalizmin
ba¤r›nda do¤du ama ona ra¤-
men, ondan farkl› bir üretim

tarz› olarak geliflti, ve feodal darl›k geliflimini en-
gelleyince onu y›k›ma u¤ratt›. Sosyalizm ise kapi-
talizmin yan› s›ra ç›kmaz, onun içinde oluflur ve
do¤umu ancak onun ölümü ile mümkün olur. ‹flte
bu nedenle “alternatif” ortada yok demek bilimsel-
likten uzak bir görüfltür. 

Sosyalizmin varl›¤›; 
a) Üretim araçlar›n›n sermaye eliyle mümkün

oldu¤unca merkezilefltirilmesinde 
b) Ayn› sürecin bir baflka görünümü olarak

eme¤in mümkün oldu¤u kadar toplumsallaflt›r›l-
mas›nda 

c) Bu her ikisinin de küresel çapta geliflme e¤i-
limini zorlamas›nda kendini ortaya koyar. 

Sermayeye dayal› üretim iliflkilerinde bugün;
1) Sermaye kâr oranlar›n›n düflmesini eme¤in

üretkenli¤ini art›rarak, kâr kütlesini büyütme yo-
luyla telafi etme yetene¤ini, afl›r› merkezileflmesi
nedeniyle yitirdi¤i, bu nedenle daha üst düzeyde
bir merkezileflmenin ona yeni bir itilim sa¤layama-
yaca¤› bir noktaya eriflmifltir.

2) Üretim ve ticaretin küresel çapta organize
edilebilece¤i bir düzeye ulafl›lmas›na karfl›n tekelci
rekabet ve devletlere bölünmüfl dünya bu organi-
zasyonun bafl engeli olarak dikilmekte, bu da kü-
resel organizasyon yerine küresel anarfliye yol aç-
maktad›r.

3) Küresel çapta oluflan sermaye fazlas› ve anar-
flik üretim, sermaye taraf›ndan mülksüzlefltirilmifl
milyonlar›n ve üretime dönmeyen sermayenin iflsiz
ve ifllevsiz biçimde çürümesine neden olmaktad›r.

Engels, 1894’te, Kapital c. 3’e yazd›¤› önsözde;
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Krizle birlikte sermayenin ulusal
s›n›rlara geri çekilebilece¤ine,
“ekonomik milliyetçili¤e” döne-
ce¤ine dair fikirler ileri sürülü-
yor. Böyle bir tart›flma emper-
yalist küreselleflmeyi kavrama-
maktan öte anakronik bir içerik
tafl›maktad›r. Her fleyden önce
bilinir ki; kapitalizmin her ger-
çek krizi her zaman daha üst
düzeyde bir merkezileflmeyle

sonuçlanm›flt›r.



1867 genel bunal›m›ndan beri birçok derin de¤i-
fliklikler oldu¤undan söz eder. ‹letiflim ve ulaflt›r-
ma alanlar›ndaki dev geliflmeyle gerçek bir dünya
piyasas› bir olgu haline gelmifltir: “Bütün bunlar
arac›l›¤› ile eski bunal›m üreten ortamlar ve bunla-
r›n geliflmesini sa¤layan olanaklar, yok edilmifl ya
da azalt›lm›flt›r” der ve ekler; ama bu “kendi içeri-
sinde, gelecekte çok daha güçlü bir bunal›m›n to-
humlar›n› tafl›maktad›r.”(22) Engels’in ayn› yerde
“bugüne dek efli görülmemifl bir dünya bunal›m›”
olarak tasavvur etti¤i bir dönemden geçmiyor mu-
yuz?

“Geliflmelerin istisnas›z bütün iflletme ve devlet-
leri yutacak tek bir dünya tröstü do¤rultusunda ol-
du¤una kuflku yoktur. Ama bu do¤rultudaki gelifl-
me öyle bir gerilim alt›nda, öyle bir tempoyla, öy-
le çeliflkiler, çat›flmalar ve kas›lmalarla –yaln›z eko-
nomik de¤il, ayn› zamanda siyasal, ulusal vb. vb.–
ilerlemektedir ki, tek bir dünya tröstüne ulaflma-
dan, ulusal mali sermayeler ‘ultra emperyalizmin
dünya birli¤ini oluflturmadan önce’, emperyalizm
kaç›n›lmaz olarak infilak edecektir, kapitalizm kar-
fl›t›na dönüflecektir.”(23) diyordu Lenin. Bugün tam
da Lenin’in bahsetti¤i gibi emperyalizm infilak ha-
linde de¤il mi?

“Kapitalist üretim tarz›, kendi ayaklar› üzerine
duracak hale gelir gelmez, eme¤in daha genifl ölçü-
de toplumsallaflmas›, toprak ile di¤er üretim araç-
lar›n›n toplumsal olarak daha fazla sömürülen ve
dolay›s›yla ortak üretim araçlar› olarak daha genifl
ölçüde kullan›lan üretim araçlar› haline dönüfltü-
rülmesi ve özel mülk sahiplerinin daha fazla mülk-
süzlefltirilmeleri yeni bir biçim al›r. fiimdi mülk-
süzlefltirilecek olan kimse, art›k, kendi bafl›na çal›-
flan emekçi de¤il, birçok emekçiyi sömüren kapita-

listtir. Bu mülksüzlefltirme, kapitalist üretimin
kendi içinde tafl›d›¤› yasalar›n ifllemesiyle, serma-
yenin merkezileflmesiyle gerçekleflir. Bir kapitalist,
daima birçoklar›n›n (baflka kapitalistlerin) bafl›n›
yer. Emek sürecinin, git gide büyüyen kooperatif
flekli, bilimin bilinçli teknik uygulamas›, topra¤›n
yöntemli bir biçimde ifllenmesi, emek araçlar›n›n
ancak ortaklafla kullan›labilir emek araçlar›na dö-
nüfltürülmesi, bütün emek araçlar›n›n birleflik top-
lumsal üretim araçlar›yla sa¤lanan tasarruf, bütün
insanlar›n dünya pazarlar› a¤›na sokulmas› ve böy-
lece kapitalist rejimin uluslararas› bir boyut kazan-
mas›, bu merkezileflme ya da birçok kapitalistin
birçok kapitalist taraf›ndan mülksüzlefltirilmesi ile
ele ele gider. Bu dönüflüm sürecinin bütün avantaj-
lar›n› sömüren ve tekellerine olan büyük sermaye
sahiplerinin say›lar›ndaki sürekli azalmayla birlik-
te sefalet, bask›, kölelik, soysuzlaflma, sömürü de
olabildi¤ine artar.”(24) Tam da Marks’›n sözkonusu
etti¤i koflullarla, örne¤in “kapitalist rejimin ulusla-
raras› bir boyut kazanmas›” ya da “sermaye sahip-
lerinin sürekli azalmas›”yla karfl› karfl›ya de¤il mi-
yiz?

Marks ayn› yerde flöyle devam eder; “Ama bun-
larla birlikte, say›lar› sürekli artan, kapitalist süre-
cin kendi mekanizmas› ile e¤itilen, birlefltirilen, ör-
gütlenen iflçi s›n›f›n›n baflkald›rmalar› da gene ge-
nifller, yayg›nlafl›r. Sermaye tekeli, kendisiyle bir-
likte ve kendi egemenli¤i alt›nda f›flk›r›p boy atan
üretim tarz›n›n ayakba¤› olur. Üretim araçlar›n›n
merkezileflmesi ve eme¤in toplumsallaflmas›, en
sonunda, bunlar›n kapitalist kabuklar›yla ba¤dafl-
mad›klar› bir noktaya ulafl›r. Böylece kabuk parça-
lan›r, kapitalist özel mülkiyetin çan› çalm›flt›r.
Mülksüzlefltirenler mülksüzlefltirilecektir.” Alter-
natif nerede, yeninin toplumsal güçleri nerede, so-
rular›na yan›t olarak Marks, baflka bir yeri de¤il,
kapitalizmin ba¤r›nda biriken o y›k›c› kuvvetleri
iflaret etmifltir. 

Kapitalist kabuk art›k üretici güçlerin geliflim
düzeyiyle ba¤daflm›yor, yolu yok bu kabuk parça-
lanacak. Bunun kendi kendine olmayaca¤› çok
aç›k. Ama bu parçalamay› sa¤layacak toplumsal
güçler yine sermaye taraf›ndan birlefltirilip e¤itil-
mifl durumda. O halde sorun bu toplumsal maddi
gerçe¤in bilince dönüflmesindedir. Bu gerçek flu ya
da bu ölçüde kendili¤inden yans›makta ve hareke-
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1929 Krizinde ifl arayan Amerikal›lar



ti sa¤lamaktad›r. Grev ve genel grevlerin yayg›nlafl-
mas› bir yana, Eylül krizinin daha ilk günlerinde
ABD iflçilerinin Wall Street’te Marks posterleriyle
yürümeleri, Frans›z iflçilerin uzun y›llardan sonra
ilk kez enternasyonal marfl›yla gösteri alan›na gir-
mesi, sosyalizme ve sosyalizmin baflar›lar›na dair
makale say›s›nda patlama, Marks’›n kitaplar›n›n
sat›fl›nda dünya çap›ndaki büyük art›fl, bu yans›-
maya ve harekete örnek verilebilir. Yine de bu al-
ternatifin kendili¤inden bir politik, ideolojik bilinç
haline dönüflmesine yetmez. ‹flçi s›n›f›n›n burjuva-
zi karfl›s›nda politik aya¤a dikilmesi, kendisiyle
birlikte insanl›¤›n kurtuluflu için sermayeye dayal›
üretim biçimini tarihin küflü müzesine kald›rmas›
gerekiyor. Bir baflka deyiflle yeni eskinin rahminde
yeterince olgunlaflm›flt›r, art›k orada daha fazla ka-
lamaz, flimdi gerekli olan “ebe”nin kollar› s›vama-
s›d›r, aksi taktirde sermaye kendisiyle birlikte bü-
tün dünyay› çürüterek yokolufla sürükleyecektir. 

Sosyalizm; yeniden, daha güçlü

Bugün iflçi s›n›f› ve emekçi insanl›k geçti¤imiz
yüzy›l›n bafl›ndaki iflçi s›n›f› ve emekçilere göre
nesnel olarak yeniyi yaratma gücü ve düzeyi ba-
k›m›ndan çok daha geliflkindir. Ayn› fley bilinç
düzeyi aç›s›ndan da söylenebilir. ‹flçi s›n›f› devasa
bir ordudur, dünyan›n birçok yerinde nüfusun
ço¤unlu¤unu oluflturmaktad›r. Çok daha e¤itim-
lidir. Zihin emekçilerinin büyük bölümü prole-
terleflmifltir. Yüksek e¤itimi gerektiren meslek er-
bab› artan düzeyde iflçileflmektedir. Küçük mülk
sahiplerinin burjuva üretim tarz› alt›nda yaflama
flans› kalmam›flt›r. Ayn› zamanda deneyimlidir ifl-
çi s›n›f› ve emekçiler. 1917 Ekim Sosyalist Devri-
mi ve sosyalizmin inflas› deneyiminden geçtiler.
Keza, kapitalizm içerisinde kalarak ‘sosyal dev-
let’le ne ölçüde geleceklerini ve refahlar›n› güven-
ce alt›na alabileceklerini s›nad›lar. Ve gördüler ki;
‘sosyal devlet’ sosyalist sistem var oldu¤u için
burjuvazinin vermek zorunda kald›¤› bir tavizdi,
sosyalizmin olmad›¤› yerde ‘sosyal devlet’ten söz
edilemezdi. Ve yine görüldü ki; burjuva üretim
biçimi alt›nda sermaye düzeninin ‘sosyal devlet’
uygulamalar›yla esneme flans› kalmam›flt›r. Ne
var ki; deneysel bilinç iflçi ve emekçi s›n›flar›n
zihninde bir kez yer etmifltir, hem sosyalizm de-
neyi hem de ‘sosyal devlet’in kazan›mlar› en geri

bilinçli iflçiyi bile ‘eski günler’in özlemiyle sarsa-
cakt›r. Burjuva düzenin kokuflmufllu¤u derinlefl-
tikçe sosyalizme, komünizme, Leninizm’e, Mark-
sizm’e, Stalin’e dönük bütün kirli yalanlar, çarp›t-
malar sisi da¤›lacakt›r. Tohum tarihin rahmine
düflürülmüfltür bir kez. 1871’de Paris iflçileri faz-
la dayanamad› ama onlar›n deneyimlerinden güç
alan Sovyetler çok daha güçlü geldi. Onlar da da-
yanamad›. Ama tohum hep kald› ve yaflat›ld›.
fiimdi Sovyetlerin deneyiminden al›nacak büyük
kuvvetle tohum topra¤› öyle bir yararak ç›kacak
ki, hiçbir güç onu engellemeye tevessül bile ede-
meyecek, çünkü onlar art›k tarih d›fl›d›r ve yedik-
leri kriz dersleri ile felçli bir ihtiyara benzemekte-
dirler. 

Mucize mi dediniz?

Sosyalizm kapitalist geliflmenin henüz çok ge-
ri oldu¤u bir ülkede, Rusya’da ilk kez infla edil-
meye giriflildi. Di¤erleri onu yüzüstü b›rakt›, Sov-
yetler Birli¤i her fleyi tek ülkede, kendi bafl›na
yapmak zorunda kald›. Ama o haliyle bile burju-
valar› flaflk›nl›ktan dillerini yutacak hale getirdi.
Bu yaln›zca bir devrimci savaflç› kahramanl›ktan
kaynaklanm›yordu. Dünün sefilleri, ç›plaklar›,
horlananlar› devleti ele geçirmifl ve bafltan afla¤›
yeni bir toplumsal düzen kurmak için kollar› s›-
vam›flt›. Herkesin ha y›k›ld› y›k›lacak diye beklefl-
ti¤i bir anda tarihe mucizeler yaratarak adlar›n›
yazd›rd›lar. Kapitalizm kriz alt›nda periflan olur-
ken sosyalizm bayra¤› yeni toplumun temelleri
üzerinde daha da yükseklere ç›kar›l›yordu.

1929-1957 y›llar› aras›nda dünyan›n baz› k›-
s›mlar›nda kifli bafl›na dolar olarak bir y›lda dü-
flen gelir (1953 sat›n alma gücü ile)(25)

1929 1957
Kuzey Amerika 1243 1868
Kuzey Bat› Avrupa 528 790
SSCB 178 750
Güneydo¤u Avrupa 181 360
Latin Amerika 196 300
Japonya 152 240
Güney Do¤u Asya 68 67
Çin 50 61

‹flte sosyalizm mucizesi! Nüfusun önemli bö-
lümünün okuma yazma dahi bilmedi¤i, e¤itim
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düzeyinin çok düflük oldu¤u, nüfusun yaklafl›k
yüzde 85’inin köylerde yaflad›¤› geri kapitalist bir
ülkede; 1. Paylafl›m Savafl›n›n y›k›nt›lar› yetmi-
yormufl gibi devrim sonras› emperyalizmin askeri
kuflatmas› alt›nda tecrit edilen, ard›ndan büyük
bir iç savafl yaflayan; baflka ülkelerin kredi verme-
si bir yana, ihraç mallar›na boykot uygulanan;
milyonlarca insan› ile birlikte muazzam miktarda
maddi birikimini yitirdi¤i 2. Emperyalist Savaflta
en y›k›c› sald›r›lara maruz kalan bir toplumun,
1929-1957 y›llar› aras›nda dört kattan fazla, bafl-
ka bir deyiflle yüzde 400’den fazla büyümesi mu-
cize de¤il de nedir? Kapitalizm tarihinin herhangi
bir aflamas›nda böylesine yüksek bir büyüme ora-
n› gerçeklefltiren ülke görülmemifltir. Üstelik bu
büyüme iflsizli¤in ortadan kalkmas›, yoksullu¤un
geriletilmesi, toplumsal kaynaklar›n eflit da¤›l›m›
temelinde yaflanm›flt›r, kapitalizmin büyüme sü-
reci gibi eflitsizli¤i büyütme, milyonlar› iflsiz-aç
b›rakma pahas›na de¤il.

Üretim kollar›ndaki geliflmeyi inceleyerek
sosyalist at›l›m› bir de bu aç›dan incelebiliriz(26)

Üretim ünite 1928 1938 art›fl oran› 

Pik demir ton 3.3 14.6 %440
Çelik ton 4.3 18 %410
Kömür ton 35.5 133 %370
Petrol ton 11.7 32 %273
Elektrik kwt 19.1 48.8 %255
Çimento ton 1.8 83.7 %4650
Lokomotif tane 478 1626 %340
Yük vagonu bin adet 10.6 49.1 %463
Traktör bin adet 1.2 80 %666
Motorlu tafl›t bin adet 7 211 %3014

Üretimdeki bu büyük s›çrama kapitalist dünya-
n›n 1929’dan bafllayarak bütün 1930’lu y›llarda et-
kisi alt›nda k›vrand›¤› büyük ekonomik bunal›m
döneminde, tamamen kendi kaynaklar›na dayana-
rak gerçeklefliyor.

1927-1929 y›llar› aras›nda kapitalist dünyada
yüzde 25’lik bir üretim art›fl› gerçeklefliyor –ki bu
kapitalizm ölçüsünde büyük bir geliflim oran›d›r–
ne var ki, bu h›zl› büyüme kapitalist üretim biçi-
minin içsel çeliflkileri nedeniyle büyük bir y›k›-
m›n habercisi oluyor. 

Dünya ekonomisinde üretim gerilemesi
(milyon ton)(27)

1929 1932 Düflme oran›

Bak›r 1.5 0.9 %40

Hamdemir 98.5 39.7 %60

Hamçelik 120.4 50.4 %58

Petrol 206.3 180.5 %12.5

Linyit kömür 229.9 166.2 %27.7

Tafl kömür 1525.6 948.4 %37.8

‹ki sistem aras›nda fark m› görmek istiyorsu-
nuz? ‹flte geri kapitalist bir ülkede sosyalizmin in-
flas›n›n görkemli baflar›lar› ve iflte en ileri kapitalist
ülkelerin bir bir dökülmesi. E¤er kapitalist ülkeler-
den biri mucize yaratacaksa –ki onlar›n mucize de-
dikleri Sovyet mucizesi karfl›s›nda zavall› kal›r –ör-
ne¤in “Japon mucizesi” ya da “Çin mucizesi” gibi,
bu ancak iflçi ve emekçilerin vahfli sömürü ve kapi-
talist emperyalizmin dünyay› ya¤malamas› pahas›-
na gerçekleflebilir ve bu yüzden “mucize” kriz du-
var›na çarparak da¤›l›r. 

Amaç farkl›

Kapitalizmde de sosyalizmde de belirli bir
emek zaman›na denk gelen üretimi durmaks›z›n
art›rmak ve bu yoldan gerekli emek miktar›n› gide-
rek azaltmak ortak amaçt›r. Kapitalist bunu kâr
miktar›n› durmaks›z›n daha çok art›rmak için ya-
par çünkü gerekli eme¤i ne kadar düflürürse art›
emek o kadar büyüyecektir. Sosyalizmde ise amaç
toplumsal refah› durmaks›z›n daha da yükseltmek-
tir.

Kapitalizmde meta, sosyalizmde ürün üretilir.
Sermaye düzeninde meta üretimi art› d e¤er üre-
timi amac›na ba¤lan›r. Bir metan›n de¤eri onun
üretimi için gerekli ortalama toplumsal emek za-
man› taraf›ndan belirlenir. Bu iki k›s›ma ayr›l›r.
Fabrika binalar›, makineler, hammaddeler, yar-
d›mc› maddeler sermayenin de¤iflmeyen k›sm›n›
oluflturur. Bu k›s›m üretim esnas›nda ne kadar tü-
ketilmiflse, metada o kadar karfl›l›k bulur. Emek
gücü için, yani ücretler için ayr›lan sermaye, de¤i-
flen sermayedir. 

Üretim esnas›nda gerçekleflen emek de iki k›-
s›mdan oluflur; gerekli emek ve art› emek. ‹flçi tü-
ketti¤i emek gücünün de¤erini gerekli emek (üc-
retler) olarak geri al›r. Ama emek gücü di¤er bütün
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metalardan farkl› olarak, kendisinin üretilmesi için
gerekli olandan daha yüksek bir de¤er aktar›r me-
taya. Bu ikinci bölüme kapitalist karfl›l›ks›z el ko-
yar. Ürüne yeni eklenen de¤er, gerekli emekle art›
de¤erin toplam›d›r. Gerekli emek artarsa art›de¤er
düfler. Gerekli emek düflerse art›de¤er yükselir.
Kapitalist gerekli eme¤i ne kadar afla¤› çekebilirse
karfl›l›ks›z el koydu¤u bölüm, art›de¤er o kadar ar-
tar. ‹flgünü uzunlu¤u sabit kalmak suretiyle bunu
baflarman›n biricik yolu belirli bir zaman süresin-
de iflçi bafl›na düflen üretimi art›rmakt›r. ‹flçi ken-
disi için çal›flan patronun gözünde bir art›de¤er
üreticisidir, onu ne kadar soyarsa o kadar zengin-
leflir. Ne var ki; ayn› iflçi bütün kapitalistler için tü-
keticidir, metalar sat›ld›ktan sonra paraya çevrile-
bilir ancak. Böylece kapitalist bir yanda yoksullafl-
t›rd›¤› iflçiye di¤er yandan daha çok mal satmaya
çal›fl›r. Kapitalizmi durmadan bir s›tma nöbeti gibi
yakalayan çeliflki budur. ‹flte bu nedenle “Kapitalist
üretimin bütün gücünü harcad›¤› dönemler her za-
man afl›r› üretim dönemleri olmaktad›r, çünkü
üretim potansiyelleri, hiçbir zaman, daha fazla de-
¤erin yaln›z üretilmekle kalmay›p ayn› zamanda
gerçekleflebilece¤i (sat›fl) ölçüde kullan›lmaz; ama
metalar›n sat›fl›, meta sermayenin ve dolay›s›yla ar-
t›de¤erin gerçekleflmesi, yaln›z, genellikle toplu-
mun tüketim gereksinimleri ile de¤il, ayn› zaman-
da büyük ço¤unlu¤u daima yoksul olan ve daima
da yoksul kalmas› gereken bir toplumun tüketim
gereksinimleri ile s›n›rl›d›r.”(28) Sonuçta metalar ka-
pitalistin elinde y›¤›l›r. Ya sat›lmas› halinde meta,
üretiminde üstlenilen yükümlülükleri yerine geti-
remeyecek bir de¤er düflmesine u¤rad›¤› ya da sa-
t›lmas› gereken zamanda sat›lamad›¤› için geriye
do¤ru yükümlülüklerin aksamas›na yol açar, her
iki durumda da bunal›m patlar.(29) “Pazar›n s›n›rla-

r›n› dikkate almaks›z›n üretmek, kapitalist üreti-
min do¤as›nda vard›r.”(30)

Ortaya ç›kan “fazla” ne bireysel meta fazlal›¤›d›r
ne de ürün fazlal›¤›d›r. ‹nsanlar›n gereksinimleri-
nin en yüksek oldu¤u bir anda, yaln›zca al›m güç-
leri yetersiz oldu¤u için ihtiyaç duyduklar› madde-
lere ulaflamamaktad›rlar. O nedenle bir afl›r› üre-
timden de¤il sermayenin afl›r› üretiminden söz
edebiliriz.(31) Bu süreç, sermayenin tahrip edilmesi
ve y›k›m› ile sonuçlan›r. “Yeniden üretim süreci
gemlendi¤i; emek süreci s›n›rland›¤› ya da baz› du-
rumlarda tamamen durdu¤u ölçüde, gerçek serma-
ye tahrip edilmifl olur. Kullan›lmayan makine ser-
maye de¤ildir. Sömürülmeyen emek, yitirilmifl
üretime denktir. Kullan›lmaks›z›n kalan hammad-
de sermaye de¤ildir. Kullan›lmayan ya da yar›m
kalm›fl yap›lar (ve yeni yap›lm›fl makineler, depo-
larda çürüyen metalar) –bütün bunlar sermayenin
tahrip edilmesidir. … Böylece bu araçlar›n kulla-
n›m de¤eri ve de¤iflim de¤eri mahvolur. Sermaye-
nin y›k›m›, de¤erlerin afl›nmas› anlam›na gelir; bu
afl›nma daha sonra sermaye olarak ayn› ölçekte ye-
niden üretimlerini yenilemesini önler. Bu meta fi-
yat›ndaki düflüflün y›k›c› sonucudur. … Sermaye
olarak kullan›lm›fl de¤erler, ayn› kiflinin elinde ye-
niden sermaye olarak hareket etmekten al›konur.
Eski kapitalist iflas eder.”(32)

1927-29 y›llar›ndaki sermaye üretiminde bü-
yük yükselifl, ve ard›ndan büyük sermaye tahribi
ve y›k›mlar› ile üretimde keskin düflüfllerin nedeni-
ni izah etmifl bulunuyoruz. Bugün için durum
bambaflkad›r. Daha önce geniflçe anlat›lmaya çal›-
fl›ld›¤› gibi sermaye üretimini bugünkü aflamas›nda 

a) Eme¤in üretkenli¤inden çok eme¤in yo¤un-
lu¤u art›r›larak üretim art›fl› sa¤lamakta

b) Sermayenin yo¤unlaflmas›ndan (sabit serma-
ye geniflletme yat›r›m›) çok sermayenin merkezlefl-
mesi (birleflme-sat›n alma) görülmektedir.

Bu sermayenin üretici güçleri gelifltirme yetene-
¤ini nas›l yitirdi¤ini gösterir, bu nedenlerdir ki
önemli bir üretim art›fl› –eme¤in yo¤unlu¤una da-
yand›kça zaten s›n›rl› olmak zorundad›r– olmama-
s›na ra¤men sermayenin afl›r› üretimi görülmekte
ve bunal›m patlamaktad›r.

Sosyalizmde de amaç, gerekli eme¤i durmaks›-
z›n daha çok düflürmektir. Bu eme¤in üretkenli¤i-
ni durmaks›z›n art›rmakla mümkün olur. Böylece,
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belli bir zaman içinde daha
çok üretmekle iflçiye daha
çok bofl zaman kalacak; artan
üretkenli¤e el koyan bir asa-
lak s›n›f olmad›¤› için toplum
refah› yükselecektir. ‹nsanla-
r›n ürettiklerini tüketmeye
do¤al s›n›rlar› d›fl›nda her-
hangi bir engel olmad›¤› için
bu anlamda bir fazla ürün y›-
¤›lmas› görülmeyecektir. Ak-
sine üretim ne kadar artarsa
tüketim o denli yükselecektir.
Elbette bu hemen-birden ger-
çekleflmeyecektir. Ürünün
meta niteli¤i giderek, süreç
içinde ortadan kald›r›l›r.
Eme¤in üretkenli¤i ne kadar
geliflirse bu süreç o kadar k›sa olacakt›r.

Kapitalizmde anarflik üretim vard›r. Kâr oran›
hangi alanda yüksekse, kapitalistler oraya sinekler
gibi üflüflür. Buna ba¤l› olarak, baz› alanlarda ser-
maye k›tl›¤› görülürken baz› alanlarda sermaye y›-
¤›lmas› oluflur. Bu anarflik üretim ancak fliddetli
sars›nt›larla dengeye oturur. Bu düzeltmeler ço-
¤unlukla k›sa dalgalanmalar ya da k›smi bunal›m-
larla gerçekleflir. Sosyalizmde ise bunlar›n hiçbiri
görülmez. Plan yoluyla toplumsal gereksinimler
önceden hesap edilir, üretimde denge sa¤lan›r.

Kimin yarar›na büyüme

1930’lardaki devasa ekonomik at›l›m hangi ko-
flullarda gerçekleflti? ‹flgününün genelde 7 saate,
a¤›r sanayide 6 saate düflürüldü¤ü, kad›n ve ço-
cuklar›n gece çal›flmas› ve tehlikeli ifllerden men
edildi¤i dönemdir bu. 1928’den sonra iflsizlik öde-
ne¤i vard›r, ancak 1930’larda iflsiz kimse kalmad›-
¤›, iflsizlik sorunu kökünden çözüldü¤ü için iflsiz-
lik ödene¤i de gerekli olmaktan ç›kar. Ayn› y›llar-
da sadece Almanya’da 6 milyondan fazla iflsiz var-
d›r. Kapitalist dünyada iflsizlik oran› 1932’de yüz-
de 25’in üzerine ç›km›flt›r.

1936 SSCB Anayasas›nda bütün yurttafllar›n
sosyal güvenlik flemsiyesi alt›nda oldu¤u ilan edi-
lir, bu dünyada ilktir. Yine o y›llarda çal›flamaya-
caklara güçsüzlük durumlar›na göre maafllar›n›n
yüzde 60 ile yüzde 100’ü aras›nda ödeme yap›l-

maktad›r. Kad›nlar için 55,
erkekler için 60 olan emekli-
lik yafl› madenlerde çal›flan-
lar için 50’dir. Emekli maafl›
normal ücretin yüzde 60’›d›r.
Sovyet emekçileri bu haklar›
elde etti¤inde kapitalist dün-
ya emekçileri henüz bunlar-
dan çok uzakt›. 

Görülmektedir ki; ekono-
mik büyüme iflçilerin daha
a¤›r flartlarda çal›flmas› nede-
niyle de¤il eme¤in üretkenli-
¤inin durmaks›z›n yükseltil-
mesinden kaynaklanm›flt›r.
Üretim artt›kça toplumsal re-
fah yükselmifltir. Bu komü-
nizme yürüyüflün tabiat›na

uygundur zira üretim araçlar› toplumsallaflt›r›lm›fl-
t›r ve sömürü ortadan kald›r›lm›flt›r. 

Fabrika düzeyinde de iflçilerin kazan›mlar›na
göz atabiliriz.

‹flletme baz›nda elde edilen gelirin bir k›sm›
vergiye, bir k›sm› birikim için sanayi bankas›na,
geri kalan› ise yönetim fonu olarak iflletmeye b›ra-
k›lmaktad›r. ‹flletme yönetim fonunun nas›l kulla-
n›laca¤› yasayla belirlenmifltir. Bu fonun yar›s› zo-
runlu olarak konut fonuna ayr›l›r. ‹flletmede çal›-
flan bütün iflçilerin kültürel hayatlar›n› gelifltirici
hizmetler (krefller, çocuk bahçeleri, kulüpler, ye-
mekhaneler vb. gibi), kendilerini gösteren iflçilere
prim ve rasyonalizasyon tedbirleri vb. için harcan-
maktad›r. ‹flletme baz›nda üretim ne kadar artarsa,
yönetim giderleri ne kadar düflürülürse, iflletme fo-
nuna b›rak›lan pay artmaktad›r. Bu fonun sarf edi-
lifl fleklini, iflletme yöneticisi ve sendika fabrika ko-
mitesi birlikte tespit eder. Fabrika komitesi sendi-
kal› iflçiler taraf›ndan seçilir. ‹fl saatlerini tespit et-
mekten ücret sistemi ile ilgili üretim standartlar›n›
belirlemeye kadar iflyeri komitesinin bir dizi yetki-
si vard›r. ‹fline son verilen iflçinin durumunu tetkik
etme hakk› da vard›r, bu komitenin. ‹fl sorunlar›n›
çözmeye dönük mahalli halk mahkemelerinde de
sendikac›lar›n 3 temsilcisi bulunmaktad›r.

Nüfusun ezici ço¤unlu¤unun okuma-yazma
bilmedi¤i bir toplumda, çok k›sa bir sürede okuma
yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmamas› bir yana;
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Tek yol, tek ç›k›fl bilimin
teknolojiye uygulanmas›,

eme¤in üretkenli¤inin
art›r›lmas›, bu yolla refah›n yük-
seltilmesi, daha k›sa iflgünü ile
iflsizli¤in sonland›r›lmas›d›r. Ne

var ki, art›-de¤er üretimine
dayal› sermayenin üretim biçimi

alt›nda bunu baflarmak
olanaks›zd›r. ‹nsanl›¤›n önünde

üretim araçlar›n›
toplumsallaflt›rmaktan baflka bir

seçenek bulunmuyor. Bu,
sosyalizm demektir.



1936’da teknik okullarda 700 bin iflçi-ö¤renci e¤i-
tim görmeye bafllam›flt›r. ‹kinci befl y›ll›k plan dö-
neminde kalifiye iflçi say›s› 4 kat, mühendis say›s›
7 kat artm›fl ve bunlar›n ezici ço¤unlu¤u iflçi-köy-
lü ailelerinden gelmektedir. Aç›k ki yaln›zca çelik
vb maddelerin üretimi s›çramam›fl, toplumun
maddi kültürel refah düzeyinde devasa at›l›mlar
gerçekleflmifltir.

Dünden yar›na

“Kiflisel emekten do¤an da¤›n›k özel mülkiyetin
kapitalist özel mülkiyete dönüflmesi, halen top-
lumsallaflm›fl üretime fiilen dayanan kapitalist özel

mülkiyetin toplumsal mülkiyete dönüflmesinden
kuflkusuz k›yaslanamayacak kadar uzun süreli, da-
ha fliddetli ve çetin bir süreçtir. Birinci durumda,
halk y›¤›nlar›n›n birkaç gasp edici taraf›ndan
mülksüzlefltirilmesi söz konusuydu; ikincisinde
ise, birkaç gasp edicinin halk y›¤›nlar› taraf›ndan
mülksüzlefltirilesi söz konusudur.”(33)

Tam da Marks’›n dedi¤i gibi sermayeye dayal›
üretim biçiminin bugün ulaflt›¤› düzeyde, yeni bir
toplumsal sistem için gasp edicilerin mülksüzleflti-
rilmesi yeterli olacakt›r. O nedenle sosyalizmin in-
flas› kadar, sosyalizmden komünizme geçisin ör-
gütlenmesi için de koflullar çok daha uygundur. n
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71 günlük Paris Komünü‘nün yar›m kalan yol
aç›c› rolünü anarak tarihteki onurlu yerine koyar-
sak; 1917’de Rusya’da gerçekleflen Ekim Devrimi,
iflçi s›n›f›n›n tüm ezilenleri de kapsay›p kucakla-
yan, iktidarlaflmay› baflaran ilk devrimidir. Büyük
Sosyalist Ekim Devrimi, proletarya ve ezilenlerin
devrim bilincinin somut ve vücut bulmufl ifadesi-
dir. Devrim teorisi ve prati¤inde bir ç›¤›rd›r. Yeni
bir ça¤›, proleter devrimleri ça¤›n› açar, bafllat›r. 

Kapitalizmin emperyalizm ça¤›nda ezilenlerin
devrimci öncü s›n›f›, iflçi s›n›f›d›r. Ekim Devri-
mi’yle devrimci proletarya ezilenlerin kurtulufl
devrimlerine öncülük edece¤ini, “dünyan›n bütün
iflçileri birlefliniz” fliar›n›n “ezilen halklar”la da bir-
leflmesi gerekti¤ini gösterir, kan›tlar. ‹flçilerle ezi-
lenleri tek davada birlefltirir. 1917 Ekim’inde Rus-
ya proletaryas› tarih sahnesine ç›kar ve sosya-
list/toplumsal devrimini gerçeklefltirir. Ekim devri-
mi iflçi s›n›f›n›n kendi öncü partisiyle devrimi ha-
z›rlad›¤› ve tüm ezilenlere öndelik etti¤i sosyalist
devrimi karakterize eder. ‹flçi s›n›f›n›n devrimci

ideolojisiyle donanm›fl Bolflevik/Komünist parti
devrimin önderli¤ini ve k›lavuzlu¤unu yapar.
Ekim Devrimi, ezilenlerin yeni ça¤dafl tarihi ve
devrim bilincidir. Emperyalizm ça¤›nda proleter
devrimlerinin, sosyalizm davas›n›n realize edilebi-
lece¤ini, zafere ulaflaca¤›n› kan›tlar. 

Ekim Devrimi’nin arka plan›nda Marksizmin
devrim ve sosyalizm teorisi, devrim bilinci durur.
Marksizm tarihsel materyalizm anlay›fl›yla (Mark-
sist tarih teorisiyle) insanl›¤›n üç bin y›ll›k s›n›f
mücadeleleri tarihini çözümler. Tarihte devrimci
olan›, devrimlerin rolünü aç›¤a ç›kar›r. Tarihin
devrimci diyalekti¤ini vurgular. Marksizmin dev-
rim teorisini tarihten süzüp ç›kar›r ve teorilefltirir. 

Marksizmin devrim teorisi ve bilinci; insanl›¤›n
uygarl›k tarihinin özünde bir s›n›f savafl›mlar› tari-
hi oldu¤unu tespit eder. Marksizm, devrimleri s›-
n›f savafl›mlar›n›n dolays›z ürünleri ve sonucu ola-
rak ele al›r; tarihin itici gücü ve ‘tarih lokomotifle-
ri’ olarak nitelendirir. Devrimleri tarihe yön veren,
ilerleten, tarihin “s›çrama an”lar› olarak analiz

Ekim Devrimi ve 
Devrim-cilik



eder. Tarihin bu “s›çrama an”lar›n›n köklü ve nitel
dönüflümlere yol açan karakterini vurgular. 

Marks, tarihte gerçekleflen tüm eski devrimlerin
birer az›nl›k devrimi karakteri tafl›d›¤›n› ama art›k
‘tarihin bu talihinin‘ proleter devrimleriyle, tüm
ezilenlerin birleflti¤i bu ço¤unluk devrimleriyle de-
¤iflece¤ini aç›klar. Yeni toplumsal devrimin öncüsü
ve öznesi olarak devrimci proletaryay› iflaret eder.
Kendisiyle birlikte tüm insanl›¤›n kurtuluflunu
sa¤layacak sonuna kadar devrimci yegane s›n›f ola-
rak proletaryay› görür. ‹nsanl›¤›n sosyal kurtulufl
yolunun proleter devrimler ve sosyalizm yolundan
gerçekleflece¤ini çözümler. ‹flçi s›n›f› ve ezilenlerin
kendi devrimci partilerinde örgütlenerek burjuva-
zinin kurulu düzenini y›kmas› ve yeni bir toplum-
sal sistem kurmas› gerekti¤ini vurgular. ‹flçi s›n›f›
ve ezilenleri kendi tarihlerini yapmaya ça¤›r›r. Ko-
münist Manifesto’yla insanl›¤›n sosyal kurtulufl ve
ço¤unluk devrimleri yolunu ilan eder. 

Marksizmin bu devrim teorisi, K›ta Avrupa-
s›’n›n burjuva devrimleri laboratuar›nda tarihin ve
yaflam›n mihenk tafl›na vurulur. Devrimci proletar-
ya Avrupa’n›n burjuva demokratik devrimleri için-
de staj görür. Devrim düflüncesi ve teorisi s›n›f sa-
vafl›mlar›, devrimler içinde gelifltirilir. Marksizmin
devrim teorisi Paris Komünü ve devrimiyle en ileri
geliflim aflamas›na ulafl›r. Teori ilk tarihsel giriflimi-
ni ve provas›n› yapar. Buzu k›rar, yolu açar, tarih
kap›s›n› sosyalizme aralar. Yenilen Paris Devrimi,
ders ve deneyleriyle Marksizmin devrim düflünce-
sini daha da gelifltirir. Devlet ve devrim iliflkisini
berraklaflt›r›r. Devrimin devletin ele geçirilmesi de-
¤il bilakis iktidar›n y›k›l›p parçalanmas› ve yeni bir
devletin kurulmas› oldu¤u vurgulan›r. Devrim te-
orisi Paris Devrimi’yle test edilir, gelifltirilir ve rafi-
ne edilir. ‹ktidar bilinci güçlenir.

Ekim’in açt›¤› yol
Büyük Sosyalist Ekim Devrimi, Marks-Engels‘in

öngördü¤ü, Paris Komünü’nün yar›m b›rakt›¤›
toplumsal devrimi gerçeklefltirdi. Paris Komü-
nü’nün devrimci dersleriyle donanm›fl, 1905 dev-
rim okulunda okumufl ve öncü devrimci partisini
yaratm›fl Rusya proletaryas›, toplumsal devrimi za-
fere tafl›d›. Lenin önderli¤indeki Bolflevik Parti,
proleter devrime öncülük ve önderlik etti. Mark-
sizmin devrim ve sosyalizm teorisini, emperyalizm
ça¤›nda gerçek k›ld›. Ekim Devrimi’nin teorisyeni,
taktisyeni ve stratejisti Lenin, Marksizmin devrim
teorisini yarat›c› biçimde uygulad› ve daha da ge-
lifltirdi. Emperyalizm ça¤›n›n Marksizmini yaratt›.

Ekim Devrimi nedir? Her fleyden önce bir ‘ço-
¤unluk devrimi’dir. ‹flçilerin, köylülerin, emekçile-
rin, kad›nlar›n, askerlerin, ezilen uluslar›n devri-
midir. Nüfusun ezilen, sömürülen ayr›ma ve bask›-
ya tabi tutulan; d›fllanan, horlanan, afla¤›lanan en-
gin ço¤unlu¤unun kurtulufl eylemidir. Bir avuç sö-
mürücü-asalak, zalim ve mutlu az›nl›¤›n, devrimci
zor eylemiyle alafla¤› edilmesi ve ezilenlerin kendi
kendilerinin egemeni ve yöneteni oldu¤u bir siste-
min yarat›lmas›d›r. Öyleyse Ekim Devrimi ilkin ta-
rihin ‘az›nl›k devrim’leri biçiminde ve ço¤u zaman
sadece bir egemen s›n›ftan di¤erine el de¤ifltiren
karakterine bir müdahaledir. Tarihin ak›fl›n› ve ka-
rakterini de¤ifltirir. Bu insanl›¤›n yeni tarihidir.

Ekim Devrimi’yle büyük insanl›¤›n yani emekçi
s›n›flar›n ve ezilen halklar›n ‘tarihi ve talihi‘ köklü
bir biçimde de¤iflti. Çünkü Ekim Devrimi yeni tip-
te ve karakterde bir toplumsal devrimdir. Toplu-
mun alt›n› üstüne getirdi. Ayaklar› bafl yapt›! Top-
lumsal düzenin üst yap›s›n› ve ona temel oluflturan
altyap›s›n› y›kt›, parçalad› ve yeniden kurdu. Tari-
hin yönünü s›n›fl› toplumdan s›n›fs›z topluma çe-
virdi. Kapitalizmin sömürü düzenine, köleli¤ine,
adaletsizli¤ine son verdi. Sömürücü s›n›flar› orta-
dan kald›rd›. Üretim araçlar›n› tüm toplumun em-
rine ve denetimine verdi. Toplumun ortak mal› ha-
line getirdi. Toplumsal mülkiyet biçimleri gelifltir-
di. Üretenlerin kendilerini yönetece¤i bir sistem
kurdu. 

Yeni tipte bir demokrasi ve devlet biçimi yarat-
t›. Sosyalist demokrasi ve Sovyet devleti, emekçi
halk›n kendi kendini yönetmesini sa¤lad›. Sosya-
lizm ezilen ulusa, ezilen cinse en tam hak ve özgür-
lüklerini verdi. Uluslar›n kendi kaderlerini özgür-
ce tayin etmesini sa¤lad›. Uluslar› tam hak eflitli¤i
temelinde ve kendini yönetme özgürlü¤ü içinde
birlefltirdi. Sovyet Federasyonu içinde özgür ulus-
lar›n kardeflçe birli¤ini yaratt›. Ezilen cins kad›na,
ekonomik, siyasi, medeni vb. tüm alanlarda erkek-
lerle eflit haklar sa¤lad› ve güvenceye ald›. Kad›nla-
r›n özgürleflmesinin ve toplumsal kurtuluflunun
önünü açt›. Özetle Ekim Devrimi’yle ezilenler ta-
rihte ilk kez toplumsal devrimlerini yapt›, kendi
kendilerini yönetme özgürlü¤üne kavufltu ve sos-
yalist toplumu kurdu.

Büyük Sosyalist Ekim Devrimi, ezilen ve sömü-
rülen büyük insanl›k alemine yepyeni bir yol açt›.
Ezilen insanl›¤›n kendi eylemiyle yeni bir tarih, ye-
ni bir toplum yaratabilece¤ini öz eylemi ve eseriyle
görmesini sa¤lad›. Ezilenler kendi kaderlerini ken-
di ellerine alabileceklerini, insan özüne yarafl›r
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özgür, adil, eflit ve mutlu bir toplumsal düzeni ku-
rabileceklerini, sosyalizmin mümkün olabilece¤ini,
yine kendi öz eylemiyle tan›tlad› ve deneyimledi.

Ekim Devrimi yaln›zca Rusya’daki ‘Ekim prole-
ter devrimi’, ‘salt kendisi’ de¤ildir. Daha fazlas›d›r.
Tüm ezilenlerin toplumsal kurtulufl yoludur. 20.
yüzy›ldaki tüm ezilenlerin devrimlerinin arka pla-
n›nda bir biçimde Ekim Devrimi’nin ruhu, bilinci
bir prototip-model devrim olarak esinleyici ve yön
verici fikirleri durur. Ulusal kurtuluflu sosyal kur-
tuluflla bütünleyen bir dizi devrim ve sosyalizmin
rehberi Ekim Devrimi’dir. 20. yüzy›lda iflçi s›n›f› ve
ezilenlerin tüm ilerici, devrimci, sosyal kazan›mla-
r›nda Ekim Devrimi ve sosyalizmin belirleyici rolü
ve pay› bulunmaktad›r. 20. yüzy›l devrim ve sos-
yalizm deneyimleri ve edinimleriyle, dünya ezilen-
lerine tarihte hiç görülmedik bir insanl›k konumu-
durumu yaflatt›. Ezilen insanl›¤a büyük özgürlük,
hak, insani yaflam koflullar› sundu. Dünya ezilenle-
ri sosyalizmin nimetlerini tatt›.

Yenilgiden yeni zaferlere 
Buna ra¤men 20. yüzy›l sosyalizmin zaferiyle

aç›ld› ve yenilgisiyle kapand›. 20. yüzy›lda sosya-

lizm, evrensel s›n›f mücadelesinin tayin edici ko-
flullar›nda, iç ve d›fl etkenlerinin toplam sonucu
olarak yenildi. Kapitalizmden sosyalizme geçiflte
yaflanan sert s›n›f mücadelesine karfl›n, iç gericili¤i
yaratan toplumsal koflullar›n üstesinden gelineme-
mesi ve en sonu yolundan sapt›r›lan sosyalist dev-
letin kendi iç çürümesi, yozlaflmas›, baflkalafl›m› ve
emperyalist kapitalizmin kuflatmas›yla sosyalizm
çözülüp çöktü. Ekim Devrimi, tarihte yenilen ilk
toplumsal devrim de¤ildi kuflkusuz. Sosyalizmin
yenilgisi tarihte çokça yaflanan bir tarih yasas›n› ve
gerçe¤ini bir kez daha tan›tlad›. Bu anlamda Mark-
sizmin tarih, devrim ve sosyalizm teorisi do¤rulan-
d›. Tarihin devrimci ileri s›çramalar›n›n oldu¤u gi-
bi geriye düflmelerinin de oldu¤unu gösterdi. Tari-
hin ileri s›çramas›n› veya geriye düflmesini sa¤la-
yan temel ve tayin edici unsur, s›n›f mücadelesidir.
Ve tarih devrimlerin deneme tezgah›d›r.

Yeni toplum eski toplum üzerinde genel ve tam
egemenli¤ini kurup pekifltirmedi¤i, devrimci dö-
nüflümleri sa¤layamad›¤› devrimi sonal amac› do¤-
rultusunda süreklilefltirmedi¤i koflullarda, yeni
toplum eski toplum taraf›ndan yenilgiye u¤rat›l›r.
Eski toplum yeniyi y›kar, ama yeninin yeniden ye-
flermesini, tarihin uzun ve sonsuz topra¤›nda yeni-
den boy vermesini engelleyemez.

20. yüzy›lda uygulanan sosyalizm; tarihte ezi-
lenlerin ço¤unluk ve toplumsal devrimlerinin, infla
ettikleri toplumsal sistemin de yenilebilece¤ini, ev-
rensel s›n›f mücadelesinin tarihteki tayin edici yeri-
ni ve rolünü; dünyada kapitalizmle birlikte var olan
sosyalizmin ancak emperyalizmin kuflatmas›n› ya-
rarak ve kapitalizmi yeryüzünden silip süpürecek
sonal amac›na varabilece¤ini dersini sundu. Ekim
Devrimi ve onun dolays›z ürünü sosyalizm, ezilen
dünya insanl›¤› için, daha ileri bir sosyalizm yarat-
man›n tüm derslerini biriktirdi. 20. yüzy›l devrim-
leri, sosyalizm deneyimleri yenilgi ve zaferleriyle,
üstünlükleri ve kusurlar›yla, eksiklikleri ve yanl›flla-
r›yla 21. yüzy›l sosyalizminin maddi ve entelektüel
koflullar›n› çok daha ileriye tafl›d›, olgunlaflt›rd›. 

20. yüzy›lda sosyalizmin yenilgisi tarihteki bir
günefl tutulmas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Sosya-
lizm yeniden ve daha güçlü gelecektir. Tarihin ba-
har› yeniden k›z›l devrim çiçeklerine bürünecektir.
Tarihin yasas› ve buyru¤u budur.

Revizyonist SSCB’nin y›k›l›fl›n›n ard›ndan orta-
l›¤› kapitalizmin zaferini ve ebedili¤ini kutsayan,
sosyalizmin yanl›fll›¤›n› ve imkans›zl›¤›n› vazeden
teoriler ve burjuva gerici z›rvalar kaplad›. Devrim
ve sosyalizm mücadelelerinin de geriledi¤i, ezilen-
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lerin dünya çap›nda demora-
lize oldu¤u koflullarda; dev-
rim ve sosyalizm her türlü
gerici sald›r›n›n boy hedefi
haline getirildi. Devrim ve
sosyalizm çok yönlü gerici
sald›r›lar›n atefli alt›nda geri
çekildi. Dünya kapitalizmi
sosyalizmin geçici yenilgisi
koflullar›n› tarihsel bir f›rsata
dönüfltürdü. Emperyalist kü-
reselleflme sald›r›lar›n› her
bak›mdan boyutland›rd› ve
zincirinden boflanm›flças›na
h›zland›rd›. Sosyalizmin bofl-
lu¤u ve yoklu¤u koflullar›nda
dünya iflçi s›n›f›na ve ezilen-
lerine en fütursuz ve ac›ma-
s›z biçimlerde sald›rd›. ‘Tari-
hin sonu’nu ve kapitalizmin ebedili¤ini ilan edip
dayatan dünya kapitalizmi, emperyalist küresellefl-
me sald›r›lar›yla dünya ezilenlerinin yaflam›n› kor-
kunç bir cehenneme çevirdi. 

Emperyalizm bizzat kendi eli ve eylemiyle tari-
hin bitmedi¤ini, s›n›f mücadelesinin sürdü¤ünü
gösterdi. ‹flçi s›n›f› ve ezilenlerin 20. yüzy›lda elde
etti¤i sosyal kazan›mlar› bir bir geri ald›. Kapitaliz-
min sert sald›r›lar› alt›nda ezilenler de yeniden ba-
fl›n› kald›rd›. Sosyalizmsiz dünyan›n kötülü¤ünü,
yavafl ve derinden hissetmeye bafllad›. Emperyalist
küreselleflme ve neoliberal sald›rganl›k karfl›s›nda
ezilen ve sömürülenler yeniden mücadelelerini
yükseltti. Yeniden yeni bir dünya özlemini ve ‘yeni
bir dünya mümkündür’ fliar›n› s›n›f kavgas›nda dil-
lendirmeye bafllad›.

Günümüzde ezilenlerin dünya çap›ndaki mü-
cadelesi yükselip ivme kazan›rken, devrim ve sos-
yalizme çok yönlü sald›r›lar da sürmektedir. Bu
sald›r›lar iki ana hedefe yo¤unlaflmaktad›r. Bunlar-
dan ilki ezilenlerin s›n›f mücadelesi ve devrim fik-
ridir, bilincidir. ‹kincisi sosyalizmdir. Dolay›s›yla
uluslararas› kapitalizm ve burjuvazi özünde Ekim
Devrimi’ne ve onun açt›¤› toplumsal devrim yolu-
na sald›rmaktad›r. Tarihin bu devrimci yolunu ka-
patmak istemektedir. Yeni bir tarih ve devrim bi-
linci yaratan Ekim Devrimi, devrim ve sosyalizmi
birbirinin ayr›lmaz parças› k›ld›, birlefltirdi. Dev-
rimsiz sosyalizm olmayaca¤›n› kan›tlad›. Sosyal re-
form teorilerinin ve burjuva sosyalizminin gerici
karakterinin ipli¤ini pazara ç›kard›. Ve insanl›¤›n
önüne tek bir kurtulufl yolu koydu. Devrim yolun-

dan sosyalizm! 

Burjuva sosyalizmi ve
devrimci sosyalizm
Bugün emperyalist burju-

vazi ve tüm gerici reformcu
güçler devrim ve sosyalizmi
birbirinden ay›rarak, devrim-
ci sosyalizme sald›rmaktad›r.
Sald›r›lar›n ilk hedefi sosya-
lizm olmaktad›r ve kendi
içinde iki temel boyutu kap-
samaktad›r. Burjuva gerici
sald›r›lar›n birinci boyutunu,
sosyalizmin imkans›zl›¤›n›
(kapitalizmin vazgeçilmezli-
¤ini) ispata dönük ideolojik
argümanlar ve gerici teoriler
oluflturmaktad›r. ‹kinci bo-

yutunu ise, sosyalizm fikrinin/ teorisinin ve top-
lumsal projesinin bozulmas›, i¤difl edilmesi, yoz-
laflt›r›lmas› ve Ekim Devrimi’yle kristalize olmufl
devrimci sosyalizmin, bir burjuva-sosyalizmi hali-
ne getirilmesinde ifade bulmaktad›r. SSCB’nin y›-
k›l›fl› ve 20. yüzy›l sosyalizminin evrensel s›n›f mü-
cadelesi koflullar›nda kendi dönemini yenilgiyle
kapamas›, sosyalizmin olanaks›zl›¤›na delil olarak
sunulmaktad›r. Ezilenler sosyalizmin olanaks›zl›¤›-
na inand›r›lmaya, sosyalizm amac›ndan vazgeçme-
ye ça¤r›lmaktad›r. Kapitalizm, özel mülkiyet, kâr
h›rs› insanl›¤›n vazgeçilmez seçene¤i olarak sunul-
makta, hatta bencilli¤in “insan›n do¤as›nda” oldu-
¤u palavras› ortaya at›lmaktad›r.

Sosyalizme sald›r›lar›n ikinci boyutu daha sinsi
ve önemlidir. Çünkü devrimci sosyalizm yerine
burjuva sosyalizmi ikame edilmektedir. ‹flçi s›n›f›
ve ezilenler burjuva sosyalizminin gerici bayra¤› al-
t›na ça¤r›lmaktad›r. Böylece sosyalizmi kapitaliz-
min içine çekip hapsederek, kapitalizmle bar›fl›k
ve onun bir parças› haline getirilen enva-
i çeflit teori oluflturulmaktad›r. Ve burjuva sosyaliz-
mi teorileri emekçi s›n›flara “yeni sosyalizm” teori-
leri olarak sunulmaktad›r. 

Günümüzde burjuva reformcular ve reformcu
küçük burjuva sosyalistleri bu ‘yeni sosyalizm’ te-
orilerinin bayraktarl›¤›n› ve siyasal temsilcili¤ini
yapmaktad›r. Güncel burjuva-sosyalizm teorileri-
nin belkemi¤ini bundan 160 y›l önce Komünist
Manifesto‘da da vurguland›¤› gibi, yine insanc›l ka-
pitalizm, sosyal kapitalizm, sosyal reform vb. geri-
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ci reformcu teoriler oluflturmaktad›r.
Komünist Manifesto’da burjuva sosyalizmi flöy-

le tan›mlan›yor: 
“Burjuvazinin bir kesimi burjuva toplumun

varl›¤›n›n devam›n› sa¤lamak için toplumsal hofl-
nutsuzluklar› gidermek ister. ‹ktisatç›lar, insanse-
verler, insanl›kç›lar, iflçi s›n›f›n›n durumunu iyilefl-
tiriciler, hay›r iflleri örgütleyicileri, hayvanlara ezi-
yet edilmesini önleme derneklerinin üyeleri, ›l›ml›-
l›k ba¤nazlar›, akla gelebilecek her türden gizli re-
formcular bu kesime girerler. Sosyalizmin bu biçi-
mi eksiksiz sistemler haline de getirilmifltir. Bu ke-
sime örnek olarak Proudhon’un Sefaletin Felsefesi-
ni anabiliriz.

“Sosyalist burjuvalar modern toplumsal koflul-
lar›n bütün üstünlüklerini, buradan zorunlu olarak
ç›kan savafl›mlar› ve tehlikeler olmaks›z›n istiyor-
lar. Bunlar mevcut toplumu istiyorlar ama onu
devrimcilefltiren ve çözüfltüren ö¤elerden temiz-
lenmifl olarak. Proletaryas›z burjuvazi istiyorlar.”

Günümüzde burjuva sosyalistleri de proletarya-
s›z burjuvazi ve ‘insani kapitalizm’ istemektedir.
Burjuva sosyalizminin pek çok çeflidi ‘yeni sosya-
lizm’ ad› alt›nda devrimci sosyalizm yerine konul-
maya çal›fl›lmaktad›r. Bu burjuva sosyalizmlerinin
hepsi Ekim Devrimi ve yaflanm›fl sosyalizmi redde-
derek varl›¤›n› duyurmaktad›r. Post-marksist,
post-modern, reformcu pek çok burjuva teorisyen,
“özgürlükçü sosyalizm”, “demokratik sosyalizm”,
“anarflist sosyalizm”, “yeflil-ekolojist sosyalizm”,
‘güzel/cici‘, ‘güleryüzlü‘ vb. yaftalar›yla devrimci
sosyalizmin, ayn› anlamda Ekim Devrimi’nin top-
lumsal devrim yolunun vaktinin geçti¤ini ilan
edip, kendi burjuva sosyalizm teorilerinin bayra¤›-
n› göndere çekmektedirler. 

Kimi burjuva sosyalistler “iktidar olmadan dün-
yay› de¤ifltirme” z›rvas›n› teori kat›na yükseltmek-
tedir. Kokuflmufl ve çürümüfl sosyal reformculu¤u
yeniden ›s›t›p ezilenlerin önüne koymaktad›r. Ka-
pitalizmin defolar›n› onarmakla mükellef sosyal re-
formculu¤u retorikle bezeyerek ezilenlere devrim
diye sunma sihirbazl›¤›na soyunmaktad›r. Ortal›k
sözle dünyay› de¤ifltirme iddias›nda olan söylem
teorilerinden geçilmemektedir. Kimi burjuva sos-
yalistleri daha ileri giderek “ifl”i kökünden çöz-
mektedir. Proletaryan›n devrimci s›n›f olmaktan
ç›kt›¤›n›, hatta proletaryan›n ortadan kalkt›¤›n›
ilan etmektedir. Proletaryay› felsefi ve spekülatif
söylem teorileriyle ve el çabuklu¤uyla ortadan kal-
d›rmaktad›r. Devrimin s›n›f öznesi olmad›¤›na gö-

re devrime de gerek yoktur denmektedir. Ko-

münist Manifesto’nun iflaret etti¤i noktaya geliyo-
ruz. Küçük burjuva sosyalist sihirbazlar›n elinde;
abra kadabra, elveda proletarya! Proletarya yok,
çokluk var! Böylece, burjuva sosyalizminin bayra-
¤›n› yükseltiyorlar. Var›lan yer, sonuç; ‘proletarya-
s›z burjuvazi’ liman›d›r. Dön, dolafl, gel ayn› yerde-
yiz: Kapitalizm! Burjuva sosyalizminde kapitalizm-
den ç›k›fl yoktur. Ezilen insanl›k kapitalizme mah-
kumdur. Kapitalizmden öte yol, tarih vs. yoktur.
Burjuva sosyalizminin tüm par›lt›l› retori¤iyle an-
latt›¤›n›n özü-özeti budur. Kutsal kapitalizme sos-
yalistçe amin demektir!

Burjuva sosyalistleri ve tüm burjuva gerici koro,
ilkin sosyalizm düflüncesine ve prati¤ine; ikinci
olarak, ezilenlerin devrim fikrine ve mücadeleleri-
ne karfl› sald›r›lar yürütmektedir. Ekim Devriminin
yaratt›¤› sosyalizmi toptan reddeden burjuva sos-
yalizmi ayn› biçimde sosyalizme devrimle varma-
n›n olanaks›zl›¤›n› ve gereksizli¤ini de teorilefltir-
mektedir. Devrimler döneminin kapand›¤›n› va-
zetmektedir. Kapitalizmin tamircili¤ine ve kölelik
düzeninin reformasyonuna soyunan burjuva sos-
yalistleri ile bilimum post-marksist, post-modern,
“yeni sosyalist”, devrim yerine evrimi koymaktad›r.
Bu nedenle önce ezilenleri devrim fikrinden uzak-
laflt›racak ve vazgeçirerek devrimci s›n›f nosyonu-
na sald›r›lar yo¤unlaflt›r›lmaktad›r. Devrimi yapa-
cak, örgütleyecek s›n›flara, devrimin faillerine, öz-
neye, devrimcilere sald›rmaktad›r. ‘Tarihin öznesi
yoktur’ z›rvas›yla insanl›k tarihinin tüm gerçe¤i,
yasalar› ters-yüz edilmektedir. Tarih bilinci çarp›-
t›lmaktad›r. Bir bilinç ve bellek katliam› yap›lmak-
tad›r. Tarihin itici gücü ve dinamosu olan s›n›f sa-
vafl›mlar› reddedilmektedir. Burjuva sosyalistleri
‘toplumu devrimcilefltiren ve çözüfltüren ö¤eleri’
tarihten temizlemek istemektedir. Devrimcili¤i,
özneyi tarihin d›fl›na atmaktad›r. Tarihin öznesi
yoktur, devrimler ça¤› kapand› gibi teorik-ideolo-
jik argümanlarla ezilen s›n›flar›n tarihteki devrim-
ci rolleri reddedilmektedir. 

Böylece ezilen s›n›flar›n kendi tarihlerini yapa-
mayacaklar›, tarihi kendi s›n›fsal amaçlar› do¤rultu-
sunda de¤ifltirmeyecekleri gerici fikri vazedilmekte-
dir. ‘Öznenin ölümü’ teorisiyle devrim(cili¤i)n ola-
naks›zl›¤› ve gereksizli¤i temellendirilmeye çal›fl›l-
maktad›r. Devrim, devrimcilik, öncü, parti vs. vb.
s›n›f savafl›mlar›n›n temel ideolojik-politik ve pratik
gerçekleridir. ‘Tarihin öznesi yoktur’ gerici fikri
tüm bu gerçeklerin, kavramlar›n ‘ifl’ini kökünden
bitirmek için ileri sürülmektedir. Gerçe¤i tahrif
eden bu teoriler gerici-ideolojik söylem ve kurgu-
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lard›r. Ve yaflamda, sosyal ve siyasal insan
prati¤inde yanl›fll›¤› sürekli aç›¤a ç›kan çü-
rük tezlerdir.

Burjuva sosyalistleri devrimler dönemi-
nin kapand›¤› gerici z›rvas›n› vazederken,
s›n›f bilinci ve sezgileri güçlü emperyalist
devletler, 21. yüzy›l›n ‘ayaklanmalar yüzy›-
l›’ olaca¤› analizi ve öngörüsüyle konum al-
maktad›r. Egemen s›n›flar 21. yüzy›lda
ayaklanma ve devrim beklemektedir; buna
göre konum olarak “önleyici” haz›rl›k yap-
maktad›r. Burjuva sosyalistlerinin all› pullu
teorilerine kulak asmamaktad›r. Bu teorile-
rin ezilenleri uyutmak ve aldatmak için kul-
lan›lmas›n› flevkle ve zevkle desteklemekte-
dir. Gelgelelim ezilenler ve emekçiler için
‘yeni sosyalizm’ manifestolar›yla ortal›kta
gezen burjuva sosyalistleri “dünyay› dev-
rimsiz dönüfltürme”yi tahayyül etmektedir.
Devrimin gereksizli¤i ve geçersizli¤i üzerine
olmad›k teorik akrobasiliklere ve hokka-
bazl›klara baflvurmaktad›r.

Toplumsal tarihin; ‘öznesiz’ yani failsiz,
yani devrimcisiz, yani eylemsiz; ‘ereksiz’
yani yönsüz, yani s›n›fsal bak›mdan amaç-
s›z, bir kendinde süreç, kendi kendine ça-
l›flan bir makine oldu¤unu söyleyen bu
burjuva sosyalistlere yaflam›n devrimci ger-
çekleri cevap vermektedir. 

Yaflad›¤›m›z tarih ve dünya gerçekleri
burjuva sosyalistlerinin tüm bu devrim ve
devrimcilik düflman› ideolojik kurgular›n ezilenle-
ri aldatmak amaçl› kuyruklu yalanlar oldu¤unu
göstermektedir. Tarihin yönsüz, amaçs›z, failsiz ol-
du¤unu ileri süren bu pek ak›ll› teorisyenlere; flu
yaflad›¤›m›z dünyada s›n›f olarak emperyalist bur-
juvazinin neo-liberal kapitalizm için kendi devlet-
leri marifetiyle önünü nas›l açt›¤›n› sormak gerek-
miyor mu? Bu emperyalist devletler bir s›n›f devle-
ti de¤il midir? Uluslararas› burjuvazi kendi tarihini
yapm›yor mu? Bu tarihin bir ere¤i/amac› yok mu-
dur? Bu tarih amaçs›z, öznesiz, failsiz mi gerçekle-
fliyor? Peki, iflçi s›n›f› devrimci olmaktan ç›kt› m›?
Ezilen halklar, ezilen cins, ezilen inançlar vb. dev-
rimci bir rol oynam›yor mu art›k? O halde dünya-
n›n tüm co¤rafyalar›nda ezilen ve sömürülenlerin
mücadelesi neyin nesi? Latin Amerika’da yükselen
kavga bayraklar› nedir? Nepal’de gerçekleflen dev-
rim? Dünyada yank›lanan yeni bir dünya müm-
kündür fliar› neyi anlatmaktad›r?

‹flçi s›n›f› ve ezilenler sözkonusu olunca, özne-

nin öldü¤ünü ilan etmek, iflçi s›n›f›n›n tarihte dev-
rimci rol oynayamayaca¤›n› teorilefltirmek, aç›k ki
ezilenlerin tarih yapma, devrim yapma fikrinden
ve hakk›ndan vazgeçirilmesini amaçlayan gerici bir
safsatad›r. Emperyalizm, burjuvazi, egemen olan
özne olarak tarihe kendi amaçlar› için yön verecek,
tarih yapacak ama s›ra ezilenlere gelince özne ve
devrimcilik ölecek! Proletarya burjuvazinin karfl›-
s›na örgütlü devrimci s›n›f olarak ç›kamayacak!
Ezilenler tekellere karfl› kendi taleplerini bayrak-
laflt›rmayacak! Devrim yapamayacak! Çünkü iflçi
s›n›f› devrimcili¤ini, özne olma vasf›n› yitirmifltir.
Marksist-Leninist tarih, devrim ve sosyalizm teori-
leri yanl›flt›r. Oh ne âlâ! ‹flte burjuva sosyalistleri-
nin inanmam›z› istedikleri ve söylem teorileriyle
süsleyip püsledikleri burjuva yalan ve masal bu-
dur. 

Bu burjuva sosyalist masallara inanacak de¤iliz
elbette. Ne tarihin öznesi öldü, ne s›n›f mücadele-
leri bitti, ne tarihin sonu geldi. Her fley yerli yerin-



de durmaktad›r. Tarih s›n›f savafl›mlar› ve devrim-
ler tarihi olmaya devam etmektedir. Devrim her
yerde ve her fleydedir. Do¤ada, toplumda, düflün-
cede, bilimde… Devrim köklü bir dönüflümdür.
Ani ve s›çramal› bir nitelik de¤iflimini durumun bir
halden baflka bir hale geçmesini ifade eder. Top-
lumsal devrim, toplumsal alt-üst oluflu ve yeni bir
toplumsal düzenin kurulmas› demektir. Toplum-
sal ve siyasal devrimlerin failleri, özneleri s›n›flar-
d›r. Devrimciler bu s›n›f ve devrim mücadelesinin
öncü kurmaylar›d›r. 

Devrimci
Devrimcilik ‘özel faal’ olan› anlat›r. Devrimci bi-

linçli, kas›tl›, amaçl›, politik eylem yapan kiflidir.
Kendili¤inden ve bilinçsiz sürecin, bilinçli öznesi-
dir. Müdahale eden, de¤ifltiren, yenileyen, y›kan,
tasar›mlayan ve yeniden kurand›r. Devrimcilik in-
sana içkindir. Çünkü bilinçli eylem ve emek insa-
na mahsustur. Ve bu özellik insan›n toplumsal
özünün oluflturucu ve ayn› zamanda belirleyici
ö¤esidir. ‹nsan eylem yapan, eme¤iyle üreten ken-
di koflullar›n› en genifl anlamda dünyay› ve o dün-
ya içinde kendini de de¤ifltirip dönüfltüren varl›k-
t›r. Dolay›s›yla devrim ve devrimcili¤e inanmak in-
san›n kendisine ve insana inan›p güvenmesidir.
Dünyay› yaratan eme¤in ve eylemin yarat›c› gücü-
nün fark›nda olmakt›r. ‹nsan›n de¤ifltirme gücüne,
yenilenme arzusuna, daha özgür, eflit, adil ve mut-
lu yaflama arzusuna inanmakt›r. Bu anlamda dev-
rimcilik ve sosyalizm düflüncesi insan›n toplumsal
do¤as›na içkindir. Bu özellikler insanl›¤›n toplum-
sal mayas›nda, özünde bulunmaktad›r. Tarihin her
döneminde insan do¤as›nda verili olan bu öz de¤i-
flik s›n›flar›n eyleminde, farkl› ideolojik ve siyasal
biçimlerde, farkl› eflitlik teorileriyle sosyalizm bi-
çimleriyle ezilenlerin isyan ve kurtulufl mücadele-
leriyle aç›¤a ç›km›flt›r.

Devrimcilik, iktidar› hedefleyen ve iktidara kar-
fl› yap›lan s›n›f temelli politik-ideolojik karakterli
eylemdir. Egemen s›n›f›n iktidar›na ve toplumsal
düzenine karfl› ezilen s›n›flar›n gücünü, politikas›-
n›, alternatiflerini oluflturan ve hayata geçiren poli-
tik ideolojik örgütsel eylemler bütünüdür.

Devrimcilik programda, toplumsal devrim
amac›n› ilan eder ve önüne çözece¤i, gerçeklefltire-
ce¤i hedefleri koyar. Ezilenlerin taleplerini bayrak-
laflt›r›r. Yeni bir toplumsal düzen kurmay› ilan
eder ve bu amaç do¤rultusunda ezilenleri kavgaya

ça¤›r›r.
Devrim fliddetli bir alt üst olufltur ve kapita-

lizmden sosyalizme geçiflin yegane yoludur. Dev-
rim, gül bahçesinde yap›lmaz ve “devrimin yolu
engebelidir, dolambaçl›d›r, sarpt›r”.

Devrimcilik stratejide, devrimci s›n›flar› mevzi-
lendirir. S›n›f savafl›m›n› baflta iktidar ayg›t› olmak
üzere belli amaç ve hedefler do¤rultusunda örgüt-
ler. Devrimci planlar. Ezilenlerin s›n›f savafl›m›n›
öncü parti kurmayl›¤›nda yönetir, s›n›f savafl›m›n›
büyütür ve tarihe yön verir. 

Devrimcilik taktikte, siyasi iktidar›n bir bütün
olarak egemen s›n›flar›n uygulamalar›n›n karfl›s›-
na, örgütlü ç›kar. Kendi s›n›f politikalar›yla taktik
eylem planlar›yla egemen s›n›f›n politikalar›n› en-
geller, s›n›rlar, bofla ç›kar›r. ‹ktidar çark›na çomak
sokar. Devletin iflleyifl ve biçimine kar›fl›r, politika
yapar. Tüm taktik politikalar›n› iktidar perspekti-
fiyle yürütür. Bu mücadeleler içinde ezilenleri e¤i-
tir, devrime haz›rlar.

Devrimcilik teoride, kendi prati¤inde ve ulusla-
raras› s›n›f mücadele deneylerinden devrimci so-
nuçlar ç›kar›r. Deneyleri soyutlar genellefltirir, sis-
temlefltirir. Dünya gerçeklerini çözümler. Devrim-
ci prati¤in önünü açacak fikirler üretir. Fikirleri bi-
limsel teoriye, s›n›f mücadelesi teorisine dahil
eder. Prati¤in önünü teorinin ›fl›¤›yla ayd›nlat›r.

Ekim Devrimi tüm bu devrimci bilinç ve biriki-
min ad›d›r ve bugün de devrimcili¤in temel refe-
ranslar›ndand›r. Devrimcili¤in teorik ›fl›¤›, pratik
k›lavuzudur. Di¤er ad› Leninizmdir. ‹ktidar bilin-
ciyle mücadele yürütmenin, öncü iradenin, devri-
min ve ezilenlerin burjuvaziye karfl› siyasal bir or-
du olarak birlefltirmenin ve savaflt›rman›n, ege-
menleri devrimci zor yoluyla alafla¤› etmenin dev-
rimci çizgisidir, yoludur. Ekim Devrimi Bolflevik
düflünce, yöntem ve iradedir. Ezilenlere ve onlar›n
devrimci dönüfltürücü gücüne inanmaktad›r, kitle-
lere güvenmektir, ezilenlerden ö¤renmeyi bilmek-
tir. Her koflulda ve her dönemde devrimci olan›
bulmak, devrimci olanaklara hücum etmektir. Cü-
retli, yarat›c› ve at›l›mc› olmay› baflarmakt›r.

Bugün Ekim Devrimi bilincine, edinimlerine
s›ms›k› sar›larak, ML bilinci güncelleyerek, yenilgi
ve zaferlerden dersler ç›kararak, günümüz s›n›f
mücadelelerinin gerçeklerini teorik olarak çözüm-
leyerek, pratik olarak çözerek ve en sonu, en
önemlisi 21. yüzy›l devrimcili¤ini yarat›p muzaffer
k›larak yeni Ekim Devrimlerinin yolu aç›labili-
nir.n
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ABD’li sosyalist ayd›n James Petras’›n “21. Yüz-
y›l Sosyalizmi üzerine düflünceler” bafll›kl› makale-
si, sendika.org sitesince çevrilerek yay›mland›. (Ya-
z›y› EK’te yay›ml›yoruz.) Bu k›sa makalede Petras,
yay›nc›lar›n›n ifadesiyle “Bir taraftan 20. yy. dene-
yimleri üzerinden 21. yy. sosyalizmine iliflkin kimi
dersler ç›kar›rken, bir taraftan da isim vermeden
Küba ve Venezüella devrimlerine iliflkin de¤erlen-
dirmelerde bulunuyor”.(*) Tart›flman›n arka plan›n›
oluflturan, Petras ile Castro aras›ndaki polemik, “Kü-
ba’y› Savunmak” bafll›¤› alt›nda kitaplaflt›r›lm›flt›.(**) 

Gerçekten de makale, Petras’›n sosyalizme yak-
lafl›mlar›n› genelde Küba örne¤i üzerinden ortaya
koyuyor. Bu bak›mdan dar deneyci bir yaz› oldu¤u
söylenebilir. Küba’da sosyalist bir ekonominin ne
denli var oldu¤u ayr› bir tart›flma olmakla birlikte,
bu küçük adan›n prati¤inden hiçbir koflulda, sosya-
lizm ad›na genel evrensel sonuçlar ç›kar›lamayaca-
¤› aflikar bir durumdur. 

Ancak nihayetinde yaz› “20. yy. sosyalizmi” ile
ilgilidir ve fikirler bu deneyimlerin genel elefltirisi

ad›na öne sürülüyor! Dolay›s›yla burada daha genel
olarak, Petras’›n “21. yy. sosyalistlerine önerileri” ile
ilgiliyiz.

Yaz›da 20. yüzy›lda sosyalist hükümetlerin eflit-
li¤i sa¤layamad›¤›, bunu “onur ve haysiyet” üzerine
bofl sözlerle ikame etmeye çal›flt›¤› belirtiliyor. Pet-
ras, sosyalizmin öncelikle iyi yaflam standartlar›
sunmas› gerekti¤ini düflünüyor. Sosyalist topluma
özgü ahlak›n, adanm›fll›¤›n, toplum için çal›flma-
n›n, k›sacas› sosyalizmin yeni insan›n› infla edecek
ideolojik parametrelerin de¤il, halk›n tüketim arzu
ve taleplerinin esas al›nmas›n› öneriyor.

“En temel anlamda ‘sosyalizm’in, kapitalizm al-
t›nda oldu¤undan daha iyi bir maddi hayata dönük
bir araç oldu¤unu hat›rlamak önemlidir: Daha yük-
sek yaflam standartlar›, daha genifl siyasi özgürlük,
koflullarda toplumsal eflitlik ve iç ve d›fl güvenlik.
‘Sayg›’, ‘haysiyet’ ve ‘dayan›flma’, sadece bu temel
maddi hedeflere efllik eden fleyler olarak anlafl›lma-
l›d›r, ikameler olarak de¤il. … Adaletin soyut ilke-
leri ad›na maddi yaflam standartlar›ndan ‘fedakârl›-

- Haydar Özkan-

Petras’›n 20. Yüzy›l Sosyalizminden ç›kartt›¤› dersler üzerine

Memleket dayan›flmas› m›? 
Proleter dünya devrimi mi?
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¤›’ ideallefltirerek ‘sosyalist’ olduklar›n› iddia eden
hükümetler, modern dinamik bir sosyalist hükü-
metten çok, dini düzenin ‘ruhani sosyalizmi’ne ya-
k›nd›rlar.”

Yaz›n›n temel vurgusu bu, bir “tüketici sosyaliz-
mi” e¤ilimi ortaya koyuyor.

Ancak bu genifl kaynaklar›n nas›l yarat›laca¤› ya-
z› boyunca bir muamma olarak kal›yor. 

Di¤er taraftan Petras, örne¤in sosyalist hükü-
metlerin dünya devrimine ve enternasyonal daya-
n›flmaya yönelik politikalar›n›, bunlara ayr›lan kay-
naklar› da elefltiriyor:

“Denizafl›r› dayan›flma ve misyonlar, sosyalist re-
jimin bafll›ca dahili s›n›f taban› için maddi yat›r›m-
lar› artt›rmak ve derinlefltirmenin yerine önceli¤e
al›nmamal›d›r. Dayan›flma memlekette bafllar. …
20. yüzy›l sosyalist hükümetleri, büyük miktarlar-
da yard›m› (ço¤u ilerici bile olmayan!) denizafl›r› re-
jimlere yönlendirerek, ço¤unlukla kendi iflçilerine
yabanc›laflt›lar. Sonuç olarak, ‘uluslararas› dayan›fl-
ma‘ ad›na yerel ihtiyaçlar ihmal edildi. 21. yüzy›l
sosyalizminin ilk önceli¤i, memlekette dayan›flma-

d›r.” 
Bu iki anlay›fl aras›ndaki göz ç›karan çeliflki,

Petras’›n sosyalizmi “ulusal” ölçekler içinde dü-
flündü¤ünü ve ele ald›¤›n› gösteriyor. Anlafl›lan
Petras, 20. yüzy›l›n tek ülkede sosyalizm prati¤i-
ni ideallefltirerek teori kat›na yükseltmeye yönel-
mifl. Yeni bir tek ülkede sosyalizm modeli kurma-
ya giriflmifl. Yani Petras’›n istedi¤i öyle bir “sosya-
lizm” ki; hem halka büyük maddi olanaklar ve
ileri bir yaflam standard› sunacak (ki bu, üretici
güçlerin çok genifl bir ölçek üzerinde ve ileri dü-
zeyde örgütlenmesi demektir), hem de bunu tek
bir ülkenin maddi kaynaklar›na dayanarak yapa-
cak! Dayan›flma memlekette bafllayacak; sosya-
lizm o tek ülkenin s›n›rlar› içinde mükemmellefle-
rek her türlü tüketim olana¤›n› sunacak.

Buraya kadar gelen fikre flu soruyu sormam›z
flartt›r: Bölüflüm (ve tüketim) iliflkileri, üretim ilifl-
kilerinin bir uzant›s› ve sonucu de¤il mi? Sosya-
list bir ülkede üretici güçlerin geliflim düzeyi, üre-
tim iliflkilerinin niteli¤i, dünya devriminden ve
dünyada sosyalizmin gelifliminden (bir zerre dahi
olsa) kopar›labilir mi? Tek tek sosyalist ülkelerde
ekonominin (dolay›s›yla halk›n yaflam tarz›n›n)
geliflimi, dünya devriminin gelifliminin do¤rudan
sonucu de¤il midir? Emperyalist zincirden kopa-
rak sosyalist devrimi gerçeklefltiren her bir ülke,
sosyalist ekonomilerin tümünün geliflimi bak›-

m›ndan bir ileri hamle anlam›na gelmez mi? 
Öyleyse; Petras, hem halka büyük tüketim ola-

naklar› sunacak geliflkin üretici güçler istiyor, hem
de bunun temellerinden birini oluflturan dünya
devrimi perspektifine, enternasyonalist politikaya
muhalefet ediyor. 

Bu konuda Petras’›n tam tersini düflünüyoruz.
Geliflkin bir sosyalist ekonomi ancak giderek genifl-
leyen bir devrimler zinciri temelinde kurgulanabi-
lir, kurgulanmal›d›r. 

Denklemi flöyle kural›m: Tek bir ülkede zafere
ulaflan sosyalist devrim, e¤er emperyalist dünya
ekonomisinden kopuflmak, kapitalist üretim iliflki-
lerini h›zla dönüfltürmek ve yeni bir emek üretken-
li¤i düzeyi temelinde geliflkin bir sosyalist ekonomi
infla etmek istiyorsa, devrim ateflini bölgesine ve
tüm dünyaya yaymay› temel bir yönelim olarak ger-
çeklefltirmelidir. E¤er tersi geçerli olursa, devrim
tek ülkede tecrit kald›¤› oranda kapitalizmden ko-
puflma düzeyi o oranda geri kalacakt›r. (Tabi-
i ki bu “tek” ülkenin hangi ülke oldu¤u, büyüklü¤ü
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ve sahip oldu¤u olanaklar önemsiz de¤ildir!) 
Bu bak›mdan sosyalist bir ülkenin dünya devri-

mini desteklemek üzere kaynak ve imkan ay›rmas›
yanl›fl de¤il, tersine temel bir öncelik olmal›d›r. He-
le de ekonomilerin iç içe geçmiflli¤inin en ileri dü-
zeye vard›¤› emperyalist küreselleflme koflullar›nda. 

Sosyalist bir ülke, dünya iflçi s›n›f›n›n vatan› ve
mevzisidir. Onun dünya proleter devriminin gelifli-
mini h›zland›rmak ve kolaylaflt›rmak için ay›rd›¤›
kaynaklar›n “baflka ülkelere aktar›lan kaynaklar”
olarak görülmesi, kategorize edilmesi, enternasyo-
nalist olmayan, ulusalc› bir yaklafl›m olacakt›r. Sos-
yalist ülke, dünya devriminin, dünya iflçi s›n›f›n›n
bir uzvu, mevzisi, organ›d›r. 

Tek ülkede sosyalizmin inflas›, dünya devrimi-
nin önünün kesildi¤i, devrimin yaln›zl›¤a mahkum
edildi¤i koflullarda, (1920’lerde Rusya’da yafland›¤›
gibi) dünya proletaryas›n›n mevzisini savunmak ve
tahkim etmek amac›yla yine rol oynayabilecektir.
Muhtemelen de dünya devriminin geliflim dalgalar›
içinde böylesi savunma dönemleri olacakt›r. Ancak
sosyalizm bölgesel ve dünyasal ölçeklerde ele al›n-
mal›, öyle tasarlanmal›d›r. 

20. yüzy›ldaki sosyalizm deneyimleri, “çok faz-
la” enternasyonalist olduklar› için elefltirilebilir mi?
Hay›r, tam tersine. Yüzy›la muazzam bir enternas-
yonalizm prati¤iyle giren uluslararas› komünist ha-
reket ve SSCB’de zafere ulaflan sosyalizm, yüzy›l›n
ortalar›ndan itibaren dünya devrimi perspektifin-
den koptu¤u, hatta giderek “kapitalizmle bar›fl için-
de birarada yaflama/ yar›flma” utanc›na batt›¤› için
elefltirilmelidir. Petras’›n tezine dayanak yapt›¤› “ço-
¤u ilerici bile olmayan” ülkelere yap›lan yard›mlar
tam da bu son dönemlerin politikas›d›r, “dünya
dengesini” koruma, çeflitli bölgelerde nüfuz olufl-
turma ad›na kimi gerici hükümetler, hatta askeri
cuntalar dahi bu dönemde SSCB taraf›ndan destek-
lenmifltir!  

Peki, Petras’›n elefltirisinden 21. yüzy›l›n müs-
takbel sosyalist deneyimleri için ç›kacak sonuç ne
olacakt›r? Daha az enternasyonal dayan›flma, sos-
yalist ülkenin dikkat merkezine kendisini koyma-
s›... Böyle bir anlay›fltan ç›kacak fley, emperyalist
dünya ekonomisinden kopuflamayan, dünya sos-
yalizmine do¤ru ilerleyemeyen, kendi “ulusal” s›-
n›rlar›n› aflamayan bir sosyalizm anlay›fl› ve prati-
¤i olabilir ancak! 

Ulusal bencillik de¤il, proleter 
enternasyonalizmi

Petras’›n “Dayan›flma memlekette bafllar” slogan›
sosyalist bir ülkede at›ld›¤› oranda düpedüz ulusal
bencilli¤i yayan bir slogan olur. Dünya proletarya-
s›n›n, dünya devriminin ç›karlar›n›n yerine o ülke-
nin proletaryas›n›n, emekçilerinin ulusal/kesimsel
ç›karlar›n›n öne ç›kar›lmas›, esas al›nmas› anlam›na
gelir. Sosyalist bir hükümet, tam tersine halk›n›
dünyan›n di¤er halklar› için fedakârl›¤a, mücadele-
ye, gönüllü çal›flmaya ça¤›rmal›d›r. Ulusal bencilli-
¤i örgütlemek bir yana, tam tersine, bu tür e¤ilim-
lerle ortaya ç›kt›¤› her yerde çetin bir mücadele yü-
rütmelidir. Y›¤›nlar›n enternasyonalist e¤itimi an-
cak bu yoldan baflar›labilir. 

Di¤er yandan Petras’›n ortaya att›¤› “memleket
dayan›flmas›” slogan›n›n, proletarya ile küçük bur-
juvazi aras›nda dayan›flma, ba¤laflma, s›n›f iflbirli¤i
anlam›na geldi¤i de vurgulanmal›d›r. Yani dünya
proletaryas›yla çözülen ba¤lar›n yerine “memleket”
küçük burjuvazisiyle güçlendirilecek ba¤lar alacak-
t›r. Petras’›n üretim iliflkilerini ele al›fl› da bu yöne
iflaret ediyor.

Üretim iliflkilerinin devrimci dönüflümü
Petras, sosyalist bir ekonomide üretici güçlerin

geliflmesinin bir di¤er temel kanal› olan üretim ilifl-
kilerindeki devrimci dönüflümler konusunda da
yanl›fl bir yönü elefltiriyor: 

“Toplumsal dönüflümler ve kapitalist mülk sa-
hiplerinin sosyalist devlet taraf›ndan tasfiye edilme-
si, sadece, yeni düzenin verimlili¤i, çal›flma koflul-
lar›n› ve sosyalist kurumlar›n tüketicilerine karfl›
sorumlulu¤u gelifltirebildi¤i takdirde hakl› ç›kar›la-
bilir. Örne¤in, baz› sosyalist rejimlerde, ‘devrimci
atak’ kisvesi alt›nda devlet, ‘kapitalistleri tasfiye et-
mek’ ad›na müdahale ederek, binlerce küçük ve or-
ta boy kentli perakendeci iflletmeyi imha etmiflti.
Sonuç bir felaketti: Dükkânlar kapal› kald›; devlet
küçük iflletmeler y›¤›n›n› örgütlemekte beceriksiz
oldu ve iflçilerin büyük bir k›sm› hayati hizmetler-
den yoksun kald›.”

Burada elefltirilen “baz› ülkeler” aç›k ki, Küba’d›r
ve Küba’n›n 1968’de gerçeklefltirdi¤i “Devrimci
Hücum” hamlesidir. Fidel’den aktaracak olursak,
bu hamlenin çerçevesi flöyledir:

“Mart 1968’de, devrimci bir sald›r› düzenlendi.
Bu devrimci sald›r›n›n sonucunda çok say›da kü-
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çük iflletme ulusun eline geçti. Böylesi bir önlem,
sosyalizmin inflas›n›n bu aflamas›nda bir ilke soru-
nu olarak zorunluluktan de¤il, emperyalizm tara-
f›ndan dayat›lan son derece sert ekonomik abluka
koflullar›nda ülkemizin özgül durumunun sonucu
olarak ve ayn› zamanda insan ve mali zenginlikleri-
ni optimal bir flekilde kullanma zorunlulu¤unun
sonucu olarak ortaya ç›k›yordu. Bu önlem, süreci
t›kayan flehirli kapitalistler tabakas›n›n olumsuz
politik eylemini engelledi.” (***)

1968-70 dönemi Küba ekonomik politikas›n›n
“sola” sapt›¤› y›llard›r. “Devrimci Hücum” hamle-
siyle kamulaflt›rman›n yönü küçük burjuvaziye yö-
neldi. (Küba devleti o döneme kadar emperyalistle-
re, tekellere ve orta burjuvaziye ait tüm üretim
araçlar›n› zaten kamulaflt›rm›flt›.) Di¤er yandan üc-
retlerle çal›flma zaman›n›n ba¤› kopart›ld›. Oysa ön-
ceden iflçinin ücretini almas› çal›flma saatini doldur-
mas›na, “normu” yerine getirmesine ba¤l›yd›. Bu
dönem, 1970 y›l›ndaki ünlü “10 milyon ton fleker
kam›fl› hasad›” hedefli hamlenin bofla ç›kmas›yla
son buldu. Bu politikalar sonraki y›llarda Küba par-
tisince de sol sapma olarak elefltirildi. (Bu kez de
baflka yanl›fll›klar yap›ld›, ama konumuz bu olma-
d›¤› için geçiyoruz.)

Ancak Petras’›n özellikle bu örne¤i seçmesinde
bir maksat var. Örne¤in makalesinde s›kça eflitlik-
ten söz etmesine ra¤men Petras, Çin’deki, Viet-
nam’daki vb. kapitalist restorasyon politikalar›n›
elefltirmiyor. Ancak elefltirmek için Küba’daki “dev-
rimci hücum”u seçiyor. Bu, onun Raul Castro’nun
reformlar›n› ele al›fl›yla ilgilidir. Raul reformlar›n›n
s›k› bir destekçisi olarak Petras, bu geri ad›mlar›
teorik bir çerçeveye oturtmaya çal›fl›yor. Raul re-
formlar› da özü itibariyle halk›n tüketim ihtiyaçlar›-
n›n karfl›lanmas› için meta ekonomisi ve tar›mda
özel mülkiyet karfl›s›nda at›lan kimi geri ad›mlar-
dan olufluyor. 

Buradan üretici güçlerin geliflimi konusuna dö-
nersek. Sosyalizmde üretici güçlerin geliflimiyle
üretim iliflkilerinin sosyalist yönde dönüflümü ara-
s›nda çok s›k› bir ba¤ vard›r. Üretici güçlerin nicel
geliflimi, üretim iliflkilerindeki nitel dönüflümlerin
imkanlar›n› biriktirir. Üretim iliflkilerindeki dev-
rimsel dönüflümler ise üretici güçlerin özgürce ileri
at›lmas›n›n önünü açar, zeminini oluflturur. Sosya-
list bir ekonomide, üretim iliflkilerinin ileriye do¤-
ru dönüflümü durursa, duraksarsa üretici güçlerin
geliflimi de nihayetinde dura¤anl›¤a düfler. Bunu

Sovyetler Birli¤i’nde Lenin-Stalin ve Kruflçev-Brej-
nev dönemlerinin karfl›laflt›r›lmas› çok aç›k biçimde
ortaya koyar. Lenin ve Stalin döneminde üretim
iliflkilerinin devrimci dönüflümleri (sanayinin ka-
mulaflt›r›lmas›, sosyalist merkezi planl› ekonominin
inflas›, köylülü¤ün kolektiflefltirilmesi, sovhozlar›n
kurulmas›) üretici güçlerin de f›rt›nal› biçimde ge-
liflmesine yol açm›flt›r. Kruflçev’le bafllayan kapita-
list restorasyon politikalar› ise üretim iliflkilerinde
geriye do¤ru bir dönüflümü (meta ekonomisinin
alan›n›n geniflletilmesi, iflletmelerin kâra göre üreti-
me geçirilmesi, makine traktör istasyonlar›n›n kol-
hozlara sat›lmas›, kolhozcu köylülere bireysel bah-
çe tar›m› yapma imkan› sa¤lanmas› vb.) getirdi ve
üretici güçlerin gelifliminde de önce duraksamaya,
sonra t›kanmaya yol açt›. Nihayetinde aç›k kapita-
list ekonomiye geçifl ve dünya kapitalizmiyle bü-
tünleflme yolundan, kapitalist restorasyon süreci
muazzam bir y›k›mla sonuçland› (Gorbaçov ve son-
ras›).

Sosyalist bir ekonomi, üretim iliflkilerinde sü-
rekli ileriye dönüflümlerle ilerler, güçlenir. Bugün
köylülü¤ün kolhozlaflt›r›lmas› ileriye do¤ru muaz-
zam bir devrimci ad›mken, yar›n kolhozlar›n da
dönüflümü gündeme gelir. Nihayetinde sosyalizm
bir geçifl toplumudur.

Petras’ta komünizm hedefi ve perspektifi yok.
Dolay›s›yla O, sosyalist ülkeyi kendinde bir amaç
olarak ele al›yor. Sosyalist ülkelerden komünist
dünya toplumuna, sosyalist ekonomiden komünist
ekonomiye do¤ru giden iki temel çizgiyi “unutma-
s›” bunlar›n yerine “memleket dayan›flmas›” ve “ni-
telikli tüketim”i geçirmesi tabii ki temelde buraya
dayan›yor. Petras, halk›n tüketim ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›n›n yolunu, meta ekonomisiyle uzlafl-
ma, dolay›s›yla küçük burjuvaziyle uzlaflma ve ona
alan açma politikas›nda görüyor. Sorunu koyufluy-
la, küçük meta üretiminin tasfiye edilmesi duru-
munda “halk›n tüketim ihtiyaçlar›”n›n giderileme-
yece¤ini söylemifl oluyor. 

Kuflkusuz kendi eme¤ine dayanan küçük mülk
sahipleriyle ilgili sosyalist politika, büyük ve orta
burjuvazide oldu¤u gibi, do¤rudan mülksüzlefltir-
me olamaz. Proletarya, ülke ekonomisinin geliflkin-
li¤i ölçüsünde k›r ve kent küçük burjuvazisini ted-
ricen dönüfltürmeye giriflir. Yöntemler farkl› olsa da
burada da amaç tam toplumsallaflt›rmay› baflarmak-
t›r. Sosyalizm, sadece büyük fabrikalar›n, kapitalist
çiftliklerin ve bankalar›n de¤il; küçük esnaf iflletme-
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lerinin, küçük ve orta köylü iflletmelerinin de top-
lumsal mülkiyet alt›nda birlefltirilmesini hedefler.
Devrimin gerçekleflti¤i ülkedeki üretici güçlerin ge-
liflkinlik düzeyi, bu görevin zorluk derecesini ve ne
kadar uzun bir tarih dönemini kapsayaca¤›n› orta-
ya koyar. 21. yüzy›lda bu koflullar dünya ölçe¤inde
daha geliflkindir ve küçük meta üretiminin toplum-
sallaflt›r›lmas› görevi 20. yüzy›la göre nispeten daha
sanc›s›z olacakt›r. ‹nsanl›k tam toplumsallaflt›rmaya
nesnel olarak daha yak›nd›r. Petras bu olguya dik-
kat çekece¤i yerde, dikkatleri meta ekonomisinin
korunmas›na, piyasa iliflkilerinin tümüyle tasfiye
edilmemesine çekiyor.

Küçük burjuvazi, meta ekonomisi demektir.
Kentte esnaf, serbest meslek sahipleri, k›rda üretici
köylülük ve onlar›n etraf›ndaki arac›lar, meta eko-
nomisinin unsurlar›d›r ve meta üretimi, her gün y›-
¤›nsal ölçekte kapitalizmi yeniden üretir. Sosyaliz-
min geliflkinli¤i, küçük meta ekonomisinin kolek-
tiflefltirilmesi ve giderek toplumsallaflt›r›lmas› ile de
ölçülür. Sosyalizm tam toplumsallaflmaya ne kadar
yaklafl›rsa, üretici güçlerin gelifliminin zemini de o
kadar olgunlafl›r. 

Meta ekonomisi ve onun dayand›¤› de¤er yasas›
ne kadar önemsizlefltirilirse, en genifl halk kitleleri-
nin sa¤l›k, e¤itim, konut, g›da vb. kullan›m de¤er-
lerine ulafl›m› o kadar mümkün olur. Tersine an›lan
sosyal hizmetlerin, yan› s›ra sanayi, tar›m ve hiz-
metler sektörü ürünlerinin halka bedelsiz sunulma-
s›, metalar›n dolafl›m alan›n› küçültür. Petras’›n bu
ba¤lant›y› kurmad›¤› aç›kt›r.

Petras; “Kapitalizm, toplumsal eflitsizlikler üze-
rinden devam eder; sosyalizm daha genifl eflitlik va-
s›tas›yla derinleflir. … Sosyalizm her fleyden önce
toplumsal eflitlikle ilgilidir. Gelir seviyesinde, okul-
larda ve hastanelerde eflitlik; s›n›flar aras›nda ve
içinde eflitlik.” diyor. 

Do¤rudur: 
Kapitalizm eflitsizlik üretir; sosyalizm eflitlik üre-

tir. 
Kapitalizm de¤iflim de¤erini ço¤alt›r; sosyalizm

kullan›m de¤erini. 
Kapitalizm özellefltirir; sosyalizm toplumsallaflt›-

r›r. 
Kapitalizm metalaflt›r›r; sosyalizm metas›zlaflt›r›r

(meta olmaktan ç›kar›r). 
Sosyalizmin daha genifl eflitlik üretmesi e¤ilimi,

ancak üretim araçlar›n› tam toplumsallaflt›rma,
ürünleri meta olmaktan ç›karma ve giderek s›n›fla-

r› ortadan kald›rma yönündeki hareketiyle birlikte
ele al›nabilir. Bu ikisini birbirinden koparmak, hem
sosyalist hükümete küçük burjuvaziyle uzlaflmay›,
meta ekonomisinin alan›n› geniflletmeyi önermek
hem de “daha genifl eflitlik”ten söz etmek; bir tutar-
s›zl›kt›r.

Raul Castro reformlar›na yaklafl›m sorunu
Petras, sendika.org editörünün de dikkat çekti¤i

üzere, “Makalede Küba devriminin Raul Castro dö-
nemindeki reformlar›na iliflkin olumlu bir çerçeve
çiziyor.? Raul Castro’nun reformlar›n›n içeri¤inin;
ücret eflitli¤ini kald›rma, tar›mda özel mülkiyetin
önünü açma, halk›n tüketim taleplerine öncelik
verme oldu¤u biliniyor. Petras da, önceli¤in “halk›n
temel tüketim kalemlerindeki kronik eksiklikler
hakk›nda yükselen taleplerinin ve hoflnutsuzlu¤u-
nun” giderilmesine yönelik politikalara verilmesini
savunuyor. (Bu konuda Petras’›n Küba’yla ilgili ön-
ceki makalelerine de bak›labilir.*****) 

Petras, Raul Castro’nun reformlar›n› destekle-
mekle kalm›yor, bunlar›n kal›c›laflt›r›lmas›n›, hatta
“model”in bu eksende oluflturulmas›n› öneriyor.
Önerisi, bu reformlar›n bir taktik taviz gibi de¤il,
stratejik bir yönelim gibi ele al›nmas›na denk düflü-
yor. 

Küba’n›n karfl› karfl›ya oldu¤u nesnel zorluklar
karfl›s›nda devrimci hükümetin meta ekonomisinin
alan›n›n genifllemesi ve tar›mda özel mülkiyet yö-
nünde verdi¤i bu tavizler nas›l ele al›nmal›d›r? Bun-
lar nihayetinde ekonominin stratejik tepelerini tut-
maya devam eden bir devrimci hükümetin att›¤›
taktik geri ad›mlar m› olacak? Latin Amerika’da ve
dünyada yeni devrimlerin geliflmesiyle bir kenara
at›lacak taviz politikalar› m› olacak? Yoksa bizzat
küçük burjuvaziye taviz stratejisine mi dönüflecek?
Petras iflte bu ikincisini savunmaktad›r. Kitlelerin
ilelebet özveri yapmas› mümkün de¤ildir, önemli
olan maddi yaflam koflullar›n› iyilefltirmektir, enter-
nasyonalizm yerine memleket dayan›flmas› öncelik-
lidir yaklafl›mlar›, nihayetinde gelip bu noktaya da-
yanmaktad›r.

fiu anki haliyle dahi Küba’daki geri ad›mlar “da-
ha genifl eflitlik” de¤il, tam tersine bariz ve aç›k top-
lumsal eflitsizlikler üretmifltir. 

Bu geri ad›mlar, bir yandan, evet, herkese ücret-
siz sa¤l›k-e¤itim, çocuklara her sabah süt, herkese
sosyal güvence, herkese çal›flma hakk›, düflük ifl sa-
atleri vb. gibi sosyal kazan›mlar› korumaya yaraya-
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cak mali gücü sa¤lamakta, ama di¤er yandan da
baflkaca toplumsal eflitsizlikler yaratmaktad›r. 

Turizm sektörünün varl›¤›, sa¤lad›¤› döviz gir-
disiyle, bir yandan Küba ekonomisini ayakta tutan,
ücretsiz sosyal hizmetlerin fon kayna¤›n› oluflturan
temel direklerden birisidir. Ancak di¤er yandan bu
sektörde dövizle ücret alanlar Küba toplumu içinde
ayr›cal›kl› bir katmand›r. 

Turizmde yüksek ücretler, di¤er sektörlerdeki
çal›flanlar aras›nda huzursuzluk yaratmaktad›r. E¤i-
timli kadrolar, “eflit ifle eflit ücret” yerine kendi va-
s›fl› emeklerinin daha yüksek bir ücretle de¤erlen-
mesini istemektedir. Bu istekleri yan›tlanmad›¤›
oranda ifllerini b›rakarak turizm sektörüne kaymak-
tad›rlar. Bu iste¤i karfl›lamak üzere ücret makaslar›
aç›lmakta, maddi teflviklerle üretkenlik art›fl› hedef-
lenmektedir. 

Tar›msal üretim dura¤anl›¤a sürüklenmifltir.
Buna karfl›, kamu çiftliklerinin bir k›s›m topra¤›
özel giriflimcilere sözleflmeyle verilerek üretim art›-
fl› sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu, muhtemelen Kü-
ba’n›n g›da üretimini art›racak ve küresel g›da fiyat-
lar›ndaki art›fltan dolay› Küba’n›n yaflayaca¤› zarar›
s›n›rlayacakt›r. Ancak nihayetinde bu uygulama ye-
ni bir tar›m burjuvalar› kesiminin do¤ufluna neden
olacakt›r. 

Sorunun genel çerçevesini flöyle ifade edebiliriz:
Ekonominin meta ekonomisi yönünde bükülmesi,
nesnel ekonomik dayatmalar›n ürünü olabilir. Kufl-
kusuz meta ekonomisi yönünde geri ad›m atmak
yerine daha yüksek bir emek üretkenli¤iyle ileri
ad›m atmak temel olmal›d›r. 

Meta ekonomisi yönünde geri ad›mlar at›ld›¤›
durumda, bunlar›n taktik bir geri çekilifl kapsam›n-
da m›, yoksa kapitalist restorasyon stratejisi kapsa-
m›nda m› at›ld›¤› önem kazan›r. Geri ad›mlar›n tak-
tik çerçevede ele al›n›p uyguland›¤› koflullarda da-
hi, bunlar giderek yerleflikleflir ve baflka geri ad›m-
lar› zorlama yönünde bir bas›nç yarat›r. Küba’n›n
yaflamakta oldu¤u süreç, bir yandan “eflitlik”in so-
yut ve genel de¤il, somut ve pratik olarak kurulabi-
lece¤ini gösteriyor. Ancak di¤er yandan “daha fazla
meta ekonomisinin”, asla “daha fazla eflitlik” anla-

m›na gelmeyece¤ini, gelemeyece¤ini de gösteriyor. 
Küba’daki devrimci halk iktidar›, emek üretken-

li¤inde yeni bir düzeye s›çrayarak ve keza Latin
Amerika’daki yeni devrimlere ba¤l› olarak ileri s›ç-
rayabilir. Ekonomideki s›k›flmalar›n gerçek çözü-
mü bu yöndeki geliflmelere ba¤l›d›r.

Petras, Küba’yla ilgili önceki yaz›s›nda 1991
sonras› politikalar›n›n yaratt›¤› toplumsal eflitsizlik-
leri elefltiriyor, ancak bu sorunun temellerine inmi-
yor, alternatif bir yol da öneremiyor. Nihayetinde
salt görünümleri elefltirmek ama nedenleri tart›fl-
mamak tutarl› bir durufla götürmez.

Son olarak

20. yüzy›l sosyalizmi ve gelecekteki sosyalist de-
neyimlerle ilgili tart›flmaya dönelim. Sosyalizm bir
geçifl toplumudur. “Sosyalizm s›n›flar›n ortadan
kald›r›lmas› demektir” (Lenin). Sosyalist toplumun
geliflim yönü, “d›flta” bölge ve dünya devrimiyle en
s›k› ba¤lanma ve kaderini dünya proletaryas› ve ezi-
len halklar›yla birlefltirme, “içte” ise, eski üretim
iliflkilerinin devrimci dönüflümü, ekonominin sos-
yalist merkezi planlama temelinde inflas›, meta eko-
nomisinin tedrici tasfiyesi, de¤er yasas›n›n ifllerlik
alan›n›n daralt›lmas› ve giderek yok edilmesi, üre-
tim araçlar›n›n tam toplumsallaflmas›n›n sa¤lanma-
s›, kitlelerin politikaya aktif kat›l›m›-özneleflmesi,
Sovyet (konsey) demokrasisi yoluyla iflçi-emekçi
kitlelerinin s›n›f mücadelesinin öznesi haline geti-
rilmesi, üretim iliflkilerindeki dönüflümlerin kitle
mücadelesiyle birlefltirilmesi yönünde olmal›d›r. Bu
üç yön aras›nda bir iç ba¤›nt› ve tutarl›l›k vard›r.
Enternasyonalist devrimci perspektiflerden uzak-
laflma ile içte üretim iliflkilerinin dondurulmas›, kit-
lelerin politika d›fl›na düflmesi aras›nda da keza bir
ba¤›nt› vard›r.

Aç›k ki, Petras’›n “21. yüzy›l sosyalistlerine”
önerdi¤i güzergâh bu de¤ildir. Hatta ilk iki noktada
bunun tersidir. Bu yüzden yaz›s›ndaki, iflçi kitle ini-
siyatifi, bürokratik yozlaflmaya karfl› uyan›k olmak,
eflitli¤in titizlikle korunmas› gibi do¤ru saptamalar
da temelsiz kalmaktad›r. n
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(Dipnot)
(*) www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=19220
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(****) Ekonomik Yaz›lar, sf. 137 
(*****) Küba: Devam eden devrim ve güncel çeliflkiler http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=13743
Küba Devrimini Savunmak: Aflkla m›, Kinle mi? http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=13201.



EK:
21. Yüzy›l Sosyalizmi üzerine 

düflünceler 
James Petras

Sendika.Org’un notu: Petras, bu makalesinde
bir taraftan 20.yy deneyimleri üzerinden 21.yy sos-
yalizmine iliflkin kimi dersler ç›kar›rken bir taraftan
da isim vermeden Küba ve Venezüella devrimlerine
iliflkin de¤erlendirmelerde bulunuyor. Makalede
Küba devriminin Raul Castro dönemindeki reform-
lar›na iliflkin olumlu bir çerçeve çizilmesinin yan›
s›ra, Venezüella’daki bürokrasi gerçe¤i ve Küba ile
Venezüella’n›n uluslararas› yard›m programlar›na
iliflkin olumsuz elefltirilerin ipuçlar› da bulunabilir. 

21. yüzy›lda sosyalizme iliflkin perspektifleri in-
celemek için, sosyalist projeye flekil veren temel
önermelerden baz›lar›n› hat›rlamak gerekir. 

Dahas›, çarp›k yap›lar› ve baflar›s›zl›¤a u¤rayan
politikalar› an›msaman›n büyük önem tafl›mas›n›n
yan› s›ra, 20. yüzy›l sosyalist rejimleri taraf›ndan
eriflilen temel ilerlemelerin baz›lar›n› da hat›rlamak
önemlidir. 

En temel anlamda “sosyalizm”in, kapitalizm al-
t›nda oldu¤undan daha iyi bir maddi hayata dönük
bir araç oldu¤unu hat›rlamak önemlidir: Daha yük-
sek yaflam standartlar›, daha genifl siyasi özgürlük,
koflullarda toplumsal eflitlik ve iç ve d›fl güvenlik.
“Sayg›”, “haysiyet” ve “dayan›flma”, sadece bu temel
maddi hedeflere efllik eden fleyler olarak anlafl›lma-
l›d›r, ikameler olarak de¤il. “Sayg›” ve “haysiyet”e,
uzun vadeli, genifl ölçekli mahrumiyet, fedakârl›k
ve maddi ilerlemenin gecikmifl biçimde yerine geti-
rilmesi koflullar› alt›nda ulafl›lamaz. Adaletin soyut
ilkeleri ad›na maddi yaflam standartlar›ndan “feda-
kârl›¤›” ideallefltirerek “sosyalist” olduklar›n› iddia
eden hükümetler, modern dinamik bir sosyalist
hükümetten çok dini düzenin “ruhani sosyaliz-
mi”ne yak›nd›rlar. 

Toplumsal dönüflümler ve kapitalist mülk sa-
hiplerinin sosyalist devlet taraf›ndan tasfiye edilme-
si, sadece, yeni düzenin verimlili¤i, çal›flma koflul-
lar›n› ve sosyalist kurumlar›n tüketicilerine karfl›
sorumlulu¤u gelifltirebildi¤i takdirde hakl› ç›kar›la-
bilir. Örne¤in, baz› sosyalist rejimlerde, “devrimci
atak” kisvesi alt›nda devlet, “kapitalistleri tasfiye et-
mek” ad›na müdahale ederek, binlerce küçük ve
orta boy kentli perakendeci iflletmeyi imha etmiflti.
Sonuç bir felaketti: Dükkânlar kapal› kald›; devlet

küçük iflletmeler y›¤›n›n› örgütlemekte beceriksiz
oldu ve iflçilerin büyük bir k›sm› hayati hizmetler-
den yoksun kald›. 

20. yüzy›l sosyalist devletleri iflçilerin ço¤unlu-
¤una hizmet eden verimli ve eksiksiz sa¤l›k, e¤itim
ve güvenlik sistemleri infla ettiler. Sosyalist devletle-
rin ço¤u, do¤al kaynaklar üzerindeki yabanc› dene-
timini ve sömürüsünü ortadan kald›rd› ve baz› ör-
neklerde çeflitlendirilmifl endüstriyel ekonomiler
gelifltirdiler. Bütün hepsinde, yaflam standartlar›
yükseldi, suç oran› düfltü, istihdam, emeklilik ve
refah sa¤land›. Ancak 20. yüzy›l sosyalizmi, derin
yap›sal krizlere önayak olan derin çeliflkilerle bö-
lünmüfltü. Bürokratik merkeziyetçilik iflyerindeki
özgürlü¤ü yok sayd› ve kamusal tart›flmalar ile halk
kat›l›m›n› k›s›tlad›. Kamusal otoritelerin “güvenlik”
üzerine yapt›klar› afl›r› vurgu, yeni fikirleri, giriflim-
cili¤i, bilimsel ve popüler inisiyatifleri engelleyerek,
teknolojik durgunlu¤u ve kitlesel pasifizmi körük-
ledi. Siyasi büroya dayanan seçkin maddi imtiyaz-
lar, halk›n sosyalist ilkelere dönük inanc›n›n alt›n›
oyan ve kapitalist de¤erlerin yay›lmas›na önayak
olan derin eflitsizliklere neden oldu. 

Kapitalizm, toplumsal eflitsizlikler üzerinden
devam eder; sosyalizm daha genifl eflitlik vas›tas›yla
derinleflir. Kapitalizm ve sosyalizmin her ikisinin de
verimli, üretici ve yenilikçi iflçilere ihtiyac› vard›r:
ilki, kârlar› maksimize etmek için, ikincisi geniflle-
yen bir refah devletini sürdürmek için. 

21. yüzy›l sosyalistlerine 
20. yüzy›l dersleri 

21. yüzy›l sosyalistinin 20. yüzy›l sosyalizminin
baflar›lar› ve baflar›s›zl›klar›ndan alaca¤› dersler var-
d›r. 

‹lki: Politikalar, halk›n çal›flma koflullar›n›n yan›
s›ra yaflam [flartlar›n›] da gelifltirme do¤rultusunda
hayata geçirilmelidir. Bu kaliteli bar›nma, hane do-
nan›m›, toplu tafl›ma, çevresel kayg›lar ve altyap›ya
muazzam yat›r›mlar anlam›na gelir. Denizafl›r› da-
yan›flma ve misyonlar, sosyalist rejimin bafll›ca da-
hili s›n›f taban› için maddi yat›r›mlar› artt›rmak ve
derinlefltirmenin yerine önceli¤e al›nmamal›d›r.
Dayan›flma memlekette bafllar. 

‹kincisi: Kalk›nma politikalar›, hammaddeyi ifl-
leme, kitlesel tüketime yönelik (giyim, ayakkab›
vs.) kaliteli ürünler üretecek endüstrilere ve tar›ma
büyük yat›r›mlar yapma, özellikle temel zorunlu
besinlerde kendine yeter hale gelme konusuna özel
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bir önem vererek, ekonomiyi çeflitlendirme üzerine
odaklanmal›d›r. Sosyalist ekonomiler hiçbir koflul-
da, büyük belirsizliklerle malul olan tek ürünlere
(fleker, turizm, petrol, nikel) dayanmamal›d›r. 

Sosyalist bir hükümet, yüksek ekonomik ve kül-
türel önceliklerine uygun biçimde e¤itimi, gelir ve
altyap› politikalar›n› finanse etmelidir; bu, tar›m
uzmanlar› ve becerikli tar›m iflçileri, becerikli infla-
at iflçileri (tesisatç›lar, elektrikçiler, boyac›lar) ve si-
vil mühendisler ve mega-flehirleri da¤›tmak ve özel
tafl›ma yerine kamusal tafl›may› ikame etmek ama-
c›yla ulafl›m iflçileri ve kent ve k›r planc›lar› yetifltir-
mek demektir. Halk›n, havan›n, suyun kalitesini,
gürültü seviyesini ve besinin ulafl›labilirli¤ini, fiyat-
lar›n› ve kalitesini denetlemek üzere seçti¤i çevre ve
tüketici konseylerini onlar kurmal›d›rlar. 

20.yüzy›l sosyalist hükümetleri, büyük miktar-
larda yard›m› (ço¤u ilerici bile olmayan!) denizafl›r›
rejimlere yönlendirerek, ço¤unlukla kendi iflçileri-
ne yabanc›laflt›lar. Sonuç olarak, “uluslararas› daya-
n›flma” ad›na yerel ihtiyaçlar ihmal edildi. 21. yüz-
y›l sosyalizminin ilk önceli¤i, memlekette dayan›fl-
mad›r. 20. yüzy›l sosyalistleri, yerel faaliyetin önü-
ne geçerek ve pasifli¤i özendirerek, yukar›ndan “re-
fah”› vurgulad›lar –“veren” hükümet ve “alan” kitle-
ler. 21. yüzy›l sosyalizmi, makamlar›n› kamusal

yetkileri vas›tas›yla bireysel serveti ço¤altmak ve
korumak üzere kullanan ayr›cal›kl› “sosyalist” bur-
juva bakanlara ve memurlara karfl› durmak için
özerk s›n›f faaliyetlerini özendirmelidir. [Ancak]
özerk halk örgütlenmeleri, özel floförlü Merce-
des’lere binerken ve lüks yal›larda, ikinci ve üçün-
cü yazl›klar›nda sefa sürerken yüksek maafll› sanayi
iflçilerine “ayr›cal›kl›” olduklar› gerekçesiyle sald›-
ran ve çocuklar›n› yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki pahal› ve
halka aç›k olmayan özel okullarda okutan zengin
bakanlar›n ikiyüzlülü¤ünü teflhir edebilir. 

Sosyalizm her fleyden önce toplumsal eflitlikle il-
gilidir. Gelir seviyesinde, okullarda ve hastanelerde
eflitlik; s›n›flar aras›nda ve içinde eflitlik. Toplumsal
eflitlik olmaks›z›n, bütün “çeflitlilik”, “haysiyet” ve
“sayg›” muhabbetleri anlams›zd›r. Kapitalistler de,
kendi kârlar›n› ve zenginliklerini etkilemedi¤i süre-
ce “çeflitlili¤i” destekler. Sosyalistler, zenginli¤i ve
mülkiyeti, siyah ya da beyaz, yerli çiftçi ya da kent-
li iflçi, erkek ya da kad›n ve genç ya da yafll›, bütün
iflçilere etkili biçimde yeniden bölüfltürecek olan
gelir ve mülk eflitli¤ini destekler. Yoksul olman›n ve
sömürülmenin “haysiyeti” yoktur; haysiyet müca-
deleyle ve toplumsal eflitlik ve yükselen yaflam stan-
dartlar›na dair sosyalist hedeflere ulafl›lmas›yla bir-
likte gelir. n
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Sosyalizmin ekonomik temelinin kuruluflu, fa-
flizmin yenilgiye u¤rat›lmas› ve savafl sonras› eko-
nominin yeniden inflas› gibi tarihsel görevlerin ba-
flar›ld›¤› “Stalin Dönemi” çok tart›fl›ld› ve tart›fl›l›-
yor. Yine 20. Kongre’yle girilen süreçte Sovyetler
Birli¤i’nin sosyo-politik ve sosyo-ekonomik karak-
terlerinin ne oldu¤u tart›flmalara konu oldu ve olu-
yor. ‘91 y›k›m›, tüm bu tart›flmalar› daha genifl bir
perspektiften ve yeni sorularla ele alma gere¤ini
adeta koflullad›. V. Litov’un kitab›, Stalin ve Krufl-
çev (Hruflçov) flahs›nda yürütülen tart›flmalar ekse-
ninde politik, iktisadi ve toplumsal gerçeklere ay-
na tutuyor. Sorunlara daha yak›ndan bakma f›rsat›
yarat›yor. 

Yay›na V. Litov’un haz›rlad›¤› kitap, Tar›m ve
Köyiflleri Halk Komiserli¤i (Bakanl›¤›) bünyesinde-
ki de¤iflik görevlerden sonra, 1938-58 döneminde
Tar›m Halk Komiserli¤i sorumlulu¤unu üstlenen
‹van Aleksandroviç Benediktov’la yap›lan görüfl-
melerden olufluyor.

‘80’li y›llar›n bafl›nda gerçekleflen söyleflilerin
ilk bölümü ancak 1989’da “Ülkemiz ‹kinci Bir
Hruflçov’a Dayanamaz” bafll›kl› k›sm› ise 2003’te
yay›nlanma imkan› bulmufl. Çünkü, Benedik-
tov’un öngördü¤ü gibi, baflvurulan dergiler ortaya
ç›kan metni yay›mlamay› kabul etmemifller.

Birinci bask›s› geçti¤imiz fiubat’ta “Yaz›lama Ya-
y›nevi” taraf›ndan yap›lan bu 103 sayfal›k kitap,
Stalin’in önderlik etti¤i süreç ile Kruflçev ve ard›l-
lar›n›n yönetti¤i dönemin de¤iflik yönleriyle de¤er-
lendirilmesini içeriyor. Aç›k sözlü, tarihsel gerçek-
ler karfl›s›nda objektif olabilmeyi önde tutan, diya-
lektik materyalist yöntemi kullanma hünerine sa-
hip Benediktov, ‹. Litov’un, “geçmifli anlama çaba-
s›n›n samimiyetine” inanarak, sorular›n› berrak
sözlerle yan›tl›yor. 

Genel geçer laflar etmiyor, Benediktov. Söz ka-
labal›¤› da yok tarz›nda. Yal›n, net ve inanarak ko-
nufluyor. Süreçleri bizatihi yaflam›fl ve yine olup bi-
tenler hakk›nda yeterince düflünmüfl olman›n öz-

Benediktov’un dilinden 
‘Stalin ve Hruflçov Hakk›nda’



güveniyle tart›fl›yor, iddialarda bulunuyor, de¤er-
lendirmeler yap›yor.

Söyleflinin flanss›zl›¤›, ‹. Litov’un, muhatab›n›n,
dönemin Sovyetler Birli¤i hakk›ndaki kimi vurgu-
lar›na ve ‘91 y›k›m›n› öngören sözlerine sorular
sormamas›, o konularda bir düflünsel enerji sarf et-
memesi. Oysa ‘80’ler dünyas›nda, Stalin’in önder-
lik etti¤i dönem kadar, 20. Kongre sonras› sürecin
gerçekleri de çok önemliydi.

Benediktov, sorular› yan›tlarken, Sovyetler Bir-
li¤i tarihi içinde belirli dönemlerde adlar› öne ç›k-
m›fl Tuhaçevskiy, Viflinskiy, Beriya, Mehlis, Miko-
yan, Malenkov, Jukov, Yagoda, Yejov ve Vozno-
zenski gibi bireyler hakk›nda da kimi bilgiler su-
nuyor, gözlemlerini, düflüncelerini anlat›yor. 

Stalin’in önderli¤i, Politbüro’nun iflleyifli, Sta-
lin’in önderlik tarz›, kolektivizm anlay›fl›, destek
verdi¤i, önlerini açt›¤› kadro tipi, genç kadrolara
karfl› tavr›, adalet anlay›fl›, bireysel yaflant›s›, çal›fl-
ma temposu, bilimsel geliflmelere yaklafl›m›, ö¤-
renci olabilme istek ve prati¤i vb. konularda göz-
lemlerini sergileyen Benediktov, Stalin’in Kruflçev
ve partinin önde gelen kimi kadrolar› hakk›ndaki
düflüncelerini, son y›llar›nda parti genel sekreterli-
¤i için kimi ilk tercih olarak gördü¤ü, o parti kad-
rosunun ne tip özeliklere sahip oldu¤u ve Stalin’in
ölümü sonras›ndaki serüveni gibi üzerinde çok

spekülasyonlar yap›lm›fl bir dizi önemli konuyu
çarp›c› örneklerle ele al›yor söylefli boyunca. 

Ayn› biçimde Kruflçev’e yak›ndan bak›yor. Sta-
lin’in sa¤l›¤›nda Politbüro’daki tavr›, sahip oldu¤u
yetenekler, baflar›lar›, “temizlikler” sürecindeki
prati¤i, ideolojik durufluna dair fikirler, 20. Kon-
gre’deki tavr›n›n ve bafllatt›¤› antistalinist kampan-
yan›n ard›na neyi gizledi¤i, program ve görüflleri-
nin s›n›f içeri¤i, hangi kesimlerin deste¤ini ald›¤›,
yararland›¤› toplumsal psikoloji, onun ve ard›llar›-
n›n Sovyetler Birli¤i’ni toplumsal, iktisadi ve bilim-
sel alanlarda nereden nereye getirdi¤i, bürokrasi-
nin parti ve devlet ayg›tlar›nda elde etti¤i konum,
halka yabanc›laflma, emekçilerde do¤an nefret gibi
pek çok meseleye de¤iniyor. 

Hem Litov’un sorular›na, hem de Benedik-
tov’un analiz ve düflüncelerine yeni sorular yönel-
tilebilir, do¤al olarak. Fakat bu ifli kitab› okuyacak-
lara b›rakal›m ve Benediktov’un kimi bilgi, gözlem
ve de¤erlendirmelerini aktararak zihinlerini bileye-
ceklere bir haz›rl›k imkan› sunal›m. 

‘30’lu y›llarda Politbüro’nun iflleyifl tarz›, Sta-
lin’in kadro görevlendirme ölçütleri, arad›¤› temel
özellikler, uzmanl›k gerektiren konularda uzman-
lar karfl›s›ndaki tavr› gibi sorunlardaki görüfllerin-
den bafllayarak dinlemeye giriflebiliriz Benedik-
tov’u. 
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Benediktov’a göre, antista-
linist kampanyayla yarat›lan
imaj›n aksine, “‘30’lu y›llar›n
sonlar›nda Politbüro’nun ça-
l›flmalar›ndaki kolektiflik ye-
terince net bir biçimde ken-
dini gösteriyordu.”

fiu sözler de ona ait:
“Ben Stalin’le onlarca kez

bulufltum ve söylefltim, so-
runlar› nas›l çözdü¤ünü gör-
düm, insanlara nas›l davran-
d›¤›n›, nas›l düflündü¤ünü,
nerede tereddüt etti¤ini, en
karmafl›k durumlardan nas›l
ç›k›fl yolu arad›¤›n› gördüm.
Çok net olarak diyebilirim ki,
partinin ve ülkenin yüksek
ç›karlar› ile yaflayan Stalin,
yetenekli insanlar› potansiyel
rakipler diye uzaklaflt›rarak
bu ç›karlara bilinçli olarak zarar vermezdi. Buna
benzer aptall›klar› bilgin adam pozlar›nda uyduran
insanlar, çok aç›k ki gerçek durumu, ülke yöneti-
minde ifllerin nas›l yürüdü¤ünü bilmiyorlar. 

“Yayg›n kan›ya ra¤men, o y›llarda bütün sorun-
lar, bunlar›n içinde önde gelen parti, devlet ve or-
du görevlilerinin atamalar› ve görevden al›nmalar›
da Politbüro’da kolektif tarzda kararlaflt›r›l›yordu.
Bizzat Politbüro toplant›lar›nda s›k s›k tart›flmalar,
kavgalar ateflleniyor, temel parti sorunlar› çerçeve-
sinde farkl›, ço¤u zaman birbirine tamamen ters
görüfller ifade ediliyordu. Sessiz ve itirazs›z hemfi-
kirlik yoktu, Stalin ve yan›ndakilerin buna taham-
mülü yoktu. Bunu söylemeye hakk›m var, çünkü
Politbüro toplant›lar›nda birçok kez bulundum.”

“Stalin genelde kiflisel sempatiler ve antipatiler-
le hareket etmezdi, iflin gere¤ine bakard›.” 

“‹flin gereklerini en bafla yerlefltiren Stalin, kural
olarak en itibarl› uzmanlar›n fikrini dinleyerek ka-
rar al›rd›, kendi meyletti¤i görüfle ters olanlar dahil
birbiriyle çeliflen görüflleri dinlerdi. E¤er ‘muhalif-
lerin’ argümanlar› ikna ediciyse Stalin, genellikle
ya konumunu de¤ifltirir ya da ciddi düzeltmeler
yapard›.”

“Yetkin insanlar›n an›lar›n› okuyun –Stalin’i ya-
k›ndan tan›m›fl, onunla deyim yerindeyse yan yana

çal›flm›fl olanlar› … hepsi de
a¤›z birli¤i yapm›flcas›na, Sta-
lin’in kendi bafl›na düflünen,
kendi fikirlerini savunmay›
beceren insanlara de¤er ver-
di¤ini itiraf ediyor.”

(Stalin) “Kendi bak›fl aç›-
s›n› kim olursa olsun herke-
sin önünde savunabilen sa¤-
lam ve ba¤›ms›z yarg›lar›
olan insanlara bariz bir sem-
pati duyard› ve bunun aksine
yüreksiz, yaltakç›, önderin
önceden bilinen fikrine ken-
dini uydurmaya çal›flanlar›
sevmezdi. Ve genç, yeni bafl-
layan kadrolara, ilk bafltaki
çekingenlik ve deneyimsiz-
likleri için belli bir müsama-
ha ve bir tür ‘indirim’ uygula-
n›rken, deneyimli ve çok

emek vermifl olanlar›n benzeri ‘insani zaaflar›’ hiç
affedilmezdi. 

“Stalin zaman›nda yüksek yönetim kademeleri-
ne terfi ancak siyasal ve profesyonel niteliklere gö-
re oluyordu. –‹stisnalar elbette vard›, ancak bunlar
kaideyi bozmayacak kadar nadirdi.– Temel ölçüt
kiflilerin iç becerisi, en k›sa sürede mevcut durumu
olumlu yönde de¤ifltirme yetene¤iydi. Akrabal›k
iliflkileri flöyle dursun, “öndere” kiflisel sadakat ve
yak›nl›k, “torpil” denen fley kesinlikle hesaba kat›l-
m›yordu. Ayr›ca, Stalin’in özellikle sempatisini ka-
zanan, daha do¤rusu baflkalar›na örnek gösterdi¤i
kiflilerden talep edilenler çok daha s›k› ve zorlay›-
c›yd›.(…)

Kadro seçme ve yerlefltirme hususunda o y›llar-
da yürürlükte olan Bolflevik sistem; parti, devlet ve
ordudaki kilit makamlarda, gerçekten en yetenekli
ve mesleki aç›dan en haz›rl›kl› kiflilerin, bugünkü
ölçülere göre ola¤anüstü fleyler, tam anlam›yla mu-
cizeler yaratm›fl kiflilerin olmas›n› sa¤l›yordu.”

Genç kadrolar›n yükseltilmesi politikas›n› de-
¤erlendiren Benediktov’a göre;

“Stalin zaman›nda Sovyet hükümeti, üyelerinin
yafl ortalamas› aç›s›ndan neredeyse dünyan›n en
genç hükümetiydi. Örne¤in ben, 35 yafl›nda SSCB
Tar›m Halk Komiseri atand›m ve bu, istisna ol-
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Genel geçer laflar etmiyor,
Benediktov. Söz kalabal›¤› da
yok tarz›nda. Yal›n, net ve ina-

narak konufluyor. Süreçleri
bizatihi yaflam›fl ve yine olup
bitenler hakk›nda yeterince

düflünmüfl olman›n özgüveniyle
tart›fl›yor, iddialarda bulunuyor,

de¤erlendirmeler yap›yor.
Söyleflinin flanss›zl›¤›, ‹.

Litov’un, muhatab›n›n, dönemin
Sovyetler Birli¤i hakk›ndaki kimi

vurgular›na ve ‘91 y›k›m›n›
öngören sözlerine sorular sor-

mamas›, o konularda bir
düflünsel enerji sarf etmemesi.



maktan ziyade kurald›. Halk
komiserlerinin ço¤u 30 yafl›n›
geçmezdi.

“Çeflitli tarih ‘bilginleri’nin
öne sürdü¤ü, genç ve yete-
nekli insanlar›n parti ve dev-
let aparat›na al›nmas›n›n se-
bebinin ‘30’lu y›llar›n temiz-
liklerinin yaratm›fl oldu¤u
bofllu¤u doldurmak oldu¤u
yolundaki iddialar› kabul
edemem. Birincisi, gençlerle
yan yana yafll›, deneyimli
kadrolar da çal›fl›yordu ve
gençlikle deneyimin etkili bir uyumu sa¤lanm›flt›.
‹kincisi –ve esas olan da budur– 1937 temizlikle-
rinden sonra bile kilit makamlar için deneyimli,
emektar kadrolar dahil olmak üzere yeterince ra-
kip vard›.”

“Sa¤lam bir temele dayanarak diyebilirim ki,
gençli¤in yükseltilmesi hem bizzat Stalin’in, hem
de partimizin MK Politbürosu’nun öteki üyelerinin
bilinçli, her yönüyle düflünülmüfl ve tart›fl›lm›fl çiz-
gisiydi.”

fiu ilginç gözlemler de Benediktov’a ait;
“Stalin, insanlara daima eflit, nazik, sayg›l› dav-

ran›rd›, özellikle genç yöneticilere. ‹fle zarar verme-
di¤i sürece insani zaaflara karfl› sab›r de¤ilse de an-
lay›fl gösterirdi. ‹fllenmifl hatalar› gösterirken bile,
el alt›ndan bize kendine güven afl›lard›, onun ya-
n›ndan her zaman da kanatlanm›fl olarak, eksiklik-
leri yenmek, çal›fl›p yeni düzlüklere ç›kmak için
ikiye katlanm›fl bir istekle ayr›l›rd›k.”

Benediktov, 30’lu y›llardaki yarg›lamalar ve ce-
zaland›rmalarla ilgili olarak, V. Litov’un 20. Kon-
gre perspektifinden yöneltilmifl ›srarl› sorular›n›
yan›tlarken flunlara dikkat çekiyor:

“‘30’lu ve k›smen ‘40’l› y›llardaki temizliklerin
esas sebebi nesnel etkenlerdir. Her fleyden önce el-
bette Sovyet iktidar›n›n aç›k, özellikle gizli düfl-
manlar›n›n kudurmuflcas›na direnifli gelir. Aç›k
düflmanlar›n say›s› gizli düflmanlardan çok az idi,
tüm zorluk da burada idi.”

Benediktov’a göre, devrim sonras› ilk dönem-
deki kargafladan, bulan›kl›ktan yararlanarak devlet
ve parti örgütlerine hatta NKVD’ye (‹çiflleri Halk
Komiserli¤i-bn) girmifl eski sömürücü egemen s›-

n›flar›n mensuplar›, maddi
ayr›cal›klar›n› yitirmifl ve al-
ternatifleri olmad›¤›ndan
“ba¤›rlar›na tafl basarak” Sov-
yet aparat›nda çal›flmakta
olan devrim öncesi entelijen-
siya, eski NEP’manlar, Sovyet
rejiminin düflman› kulaklar
ve k›smen orta köylüler, bir
bölümü mülteci çevrelerle
düzenli ba¤lara sahip yer alt›-
na çekilmifl küçük burjuva
hatta monarflist e¤ilimli karfl›
devrimci siyasi gruplar, pra-

tikte bunlarla ayn› zemine düflen Troçki, Zinovyev
ve sonras›nda da Buharin önderli¤indeki muhale-
fet, K›z›l Ordunun komuta kademesinde yer alan
ve Sovyet iktidar›na karfl› kin gütmeyi sürdüren
epey say›daki çarl›k subay› bu kategoridendi.

Sonuçta, diyor Benediktov, “Düflmanl›¤›n› giz-
lemeyen kapitalist kuflatma ve yaklaflan faflizmle
ölümüne kap›flma koflullar›nda, ülkenin önderli¤i,
ülkeyi içerden gelmesi olas› darbelerden korumak,
potansiyel ‘beflinci kolu’ silahs›zland›rmak ve par-
ti, devlet, ordu yönetimi saflar›nda maksimum bir-
li¤i sa¤lamak için kararl›, büyük ölçekli önlemler
almak zorundayd›.”

Sözlerinden, o süreçte kaç›n›lmaz gördü¤ü bu
tutuklama, yarg›lama ve cezaland›rmalar›n ola¤a-
nüstü koflullar›n ürünü oldu¤u, o yüzden de bir
yöntem tarz›nda genellefltirilemeyece¤i düflüncesi-
ni tafl›d›¤›n› anlad›¤›m›z Benediktov, meseleyi sos-
yalist yasall›¤›n, Sovyet adaletinin çi¤nenip çi¤nen-
medi¤i aç›s›ndan da ele al›yor ve flunlar› söylüyor:

“‹dealde her bir patlama ve üretim durmas› ola-
y›, defolu mal üretim vb. nesnel ve bireysel bir bi-
çimde araflt›r›lmal›, nerede deneyim yetersizli¤i,
nerede cezai sorumluluk ve nerede bilinçli sabotaj
oldu¤u titizlikle incelenmeliydi. Ancak her zaman
böyle olmuyordu, her fleyi ‘halk düflmanlar›’n›n
üzerine atmak daha kolay ve daha basitti, üstelik
çarl›k zaman›nda s›radan insanlara cefa çektiren
bu düflmanlar›n an›s› hale taze idi.”

Sorunun, ünlü kifliler flahs›nda örnekleyen Be-
nediktov, K›z›l Ordu’ya devrim sonras› kat›lm›fl,
“30’lu y›llardaki ordu üzerindeki parti yönetimini
pek tan›mayan”, “asilzade tonlar›” süregiden gene-
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Kruflçev’in Stalin’e karfl› söyle-
minde, keza sert ve belirgin
hatalar yap›lm›fl “temizlik”

hareketine dair sözlerinde bir
inand›r›c›l›k görmeyen

Benediktov, “Hruflçov’un
ad›mlar› yüksek ahlaki katego-
rilerden epeyce uzak ve gayet
maddi siyasal ç›karlarla belir-

leniyordu…” diyor.



ral Tukaçevskiy’nin “gizli bir toplant› düzenleyip
dönemin Savunma Halk Komiseri Voroflilov’u gö-
revden alma planlar› yapt›¤›” kan›tlanm›fl olmas›na
karfl›n, Almanlarla ba¤lant›s› hakk›ndaki belgelerin
Almanlar›n bir tuza¤› oldu¤u bilgisine yer veriyor.  

“Temizlikleri”, temelde, nesnel koflullar›n da-
yatt›¤› hakl› ve zorunlu bir mücadele olarak gören
Benediktov, bu savafl›m sürecinde sosyalist yasall›-
¤›n ve Sovyet adaletinin ihlal ediliflinin, kurumsal
ve bireysel ifllev temelinde Stalin’e yükledi¤i so-
rumluluk aç›s›ndan da ele alarak düflüncelerini or-
taya koyuyor: 

“Stalin baflkalar›n›n arkas›na saklanmay›, so-
rumlulu¤u –onun bazen k›zg›nl›kla ifade eti¤i gi-
bi– ‘sorumsuz kifliler kolhozu’na atmay›, h›zla ve
uzun süreli¤ine unutturmufltu bize. NKVD dahil
öteki halk komiserliklerinde de benzer ilkelerin
uyguland›¤›n› düflünüyorum.

“Böyle bir yaklafl›m genelde yönetici kadrolar›n
enerji çevrim katsay›s›n› artt›r›yordu, fiiliyatta kim
kimdir net bir biçimde görmeye izin veriyordu.
(…) Ancak maalesef madalyonun bir de öteki yü-
zü vard›. Halk komiserliklerinin d›fl etkilere ‘kapa-
l›l›¤›’ ve görevi kötüye kullanma olanaklar›n› kas-
tediyorum. NKVD’nin bafl›nda profesyonel anlam-
da iyi haz›rlanm›fl, fakat ahlaki planda yeterince
sa¤lam olmayan insanlar getirildi¤inde, herhalde
bu durum kendini hissettirirdi. Sonuçta kontrol
çal›flt›, bu insanlar görevlerinden al›nd› ve müsta-
haklar›na kavufltular. Ancak suçsuz insanlar ac›
çekti ve bundan dolay› Stalin elbette belirli bir so-
rumluluk tafl›yor.”

Benediktov, yüklendi¤i görevde somutlanan ifl-
levsel sorumluluk d›fl›nda, Politbüro’daki bireysel
tutumlar› aç›s›ndan da ele al›yor Stalin’in tutumu-
nu. 

“Sabotajc›l›kla suçlanan insanlar›n kaderi konu-
sunda Stalin, o zamanki Politbüro’da liberal olarak
ün yapm›flt›. Kural olarak suçlananlar›n taraf›nda
olur ve aklanmalar›n› sa¤lamaya çal›fl›rd›, ancak ta-
biî ki istisnalar da olurdu. (…) Ayr›ca bizzat ben
de birkaç kez Stalin’in bu konuda ‘flahin’ say›lan
Kaganoviç ve Andreyev ile çat›flmalar›na tan›k ol-
dum. Stalin’in bu konudaki sözlerinin özeti, halk
düflmanlar› ile mücadelede bile yasall›k zeminin-
den ç›kmamak gerekti¤idir.”

“Do¤rusu nadir olarak Stalin’in oylamada az›n-

l›kta kald›¤› durumlar oluyordu. Bu özellikle te-
mizlikle ilgili durumlard›, bu noktada Stalin, daha
önce de söyledi¤im gibi, Politbüro’nun bir dizi öte-
ki üzerine göre daha ‘yumuflak’ konumlar al›yor-
du.”

“Temizlikler s›ras›nda az›msanmayacak say›da
dürüst insan da ac› çekti ki, bu durum Stalin’in
hoflnutsuzlu¤unu do¤urdu ve Stalin’in Kaganoviç’e
olan güvenini yitirmesinin sebeplerinden birin
oluflturdu.”

“Kuflkusuz, Stalin’in Temizlikler esnas›nda
meydana gelen keyfilik ve kanunsuzluklardan ha-
beri vard› ve ifllenen afl›r›l›klar›n düzeltilmesi, dü-
rüst insanlar›n hapisten kurtar›lmas› için somut
önlemler ald›. Bu arada o zamanlar iftirac› ve ih-
barc›lara nazik davran›lm›yordu. Bunlar›n birço¤u
ortaya ç›kar›l›p kendileri de kurbanlar›n› gönder-
dikleri kamplar› boylad›lar. Paradoks flurada ki,
bunlardan Hruflçovcu ‘buzlar›n çözülmesi’ döne-
minde serbest b›rak›lanlar›n birço¤u herkesten da-
ha gürültücü bir biçimde Stalin’in kanunsuzlukla-
r›ndan dem vurmaya bafllad›. Ve hatta bu konuda
an›lar yay›nlamay› bile ak›l ettiler.”

Benediktov, ‹. Litov’un, “Dediniz ki, Stalin halk
komiserlerini haks›z yere bask›ya u¤ram›fl kiflileri
savunmaya dahi teflvik ediyordu. Siz, diyelim Tu-
haçevskiy, Voznesenskiy ya da Blüher’i savunsay-
d›n›z acaba mevkinizde kalabilir miydiniz? Yayg›n
kan›ya göre onlar›n bask›ya u¤ramas›n›n sebebi
Stalin’in onlar› iktidar mücadelesinde rakip olarak
görmesiydi” sorusunu yan›tlarken flunlar› söylü-
yor:

“(…) ‘‹ktidar mücadelesi’, ‘rakiplerin’ ortadan
kald›r›lmas›na gelince, affedersiniz ama bunlar bofl
yak›flt›rmalar. (…) ‹flin özüne gelirsek, tekrarl›yo-
rum ve bu sefer yetkin olmad›¤›ma dair hiçbir ka-
y›t koymaks›z›n tekrarl›yorum, despotizm ve ikti-
dar h›rs›n›n bask›larla hiçbir ilgisi yoktu. En az›n-
dan Stalin için. Çevresindekiler hakk›nda ise ayr›-
ca durmak gerek…”

Benediktov, bu süreçle ilgili parti önderli¤inin
kolektif de¤erlendirmesine dikkat çekiyor ve bu-
nun Stalin’in tutumuna dair sözlerinin hakl›l›¤›n›n
bir ifadesi say›yor.

Bolflevik parti, 1938’deki MK Plenunumda,
“Dürüst komünistlere ve partisizlere karfl› ifllenen
kanunsuz eylemleri aç›kça kabul etti ve bu konuda
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bütün merkezi gazetelerde yay›nlanan özel bir ka-
rar ald›” diyor Benediktov.

“Ocak 1938 MK Plenumundan hemen sonra,
suçsuz yere bask› görmüfl binlerce insan ve bunla-
r›n aras›nda bulunan önde gelen komutanlar, ha-
pis yerlerinden geri dönmeye bafllad›lar. Hepsine
resmen itibarlar› iade edildi, baz›lar›ndan ise Stalin
flahsen özür diledi.”

Benediktov, partinin 1939’daki 18. Kongresin-
de, “Bütün ülkenin önünde temelsiz bask›lar›n ver-
di¤i zarardan aç›kça söz edildi” diyor. 

fiu ilginç de¤erlendirmeler de Benediktov’a ait:
“’30’lu y›llar›n temizlikleri temelde kaç›n›lmaz

idi. Bir 15 y›l daha yaflasayd› Lenin de bu yoldan
giderdi diye düflünüyorum. Stalin’in ve sözde ‘Sta-
linizmin’ en tutarl› elefltirmenlerinin er ya da geç
Lenin’i de elefltirmeye bafllamalar› tesadüf de¤ildir.
Bu insanlar›n en az›ndan mant›ksal tutarl›l›¤› var… 

Ancak elbette ki, Lenin yaflasayd› maliyetler ve

afl›r›l›klar çok daha az olurdu.”
Benediktov Stalin’in bilime, bilim

insanlar›na yaklafl›mlar›na ve döne-
min gerçe¤ine dair flu tipten gözlem-
ler, bilgiler aktar›l›yor:

“Yeni yönelimlerin pratik de¤erini
sezmek hususunda ola¤anüstü bir ye-
tene¤i olan Stalin, bir 5-6 y›l daha ya-
flasayd›, genetikçiler gerekli olan her
fleyi ve hatta fazlas›n› al›rlard›.(…)
Stalin’in atom araflt›rmalar› ve uzay›n
keflfinin muazzam pratik önemini
kavrayan ilk dünya siyasal önderle-
rinden biri oldu¤u bir gerçektir(…)
Sonuçta ekonomik olarak Bat›’dan on
y›llarca geride olan ülkemiz, bilimsel-
teknik ilerlemenin kilit noktalar›nda
öncü konumlar alabildi…”

“Sovyet bilimini dünyada öncü
konumlara getiren özgün okullar›n
ço¤u baz› gazeteci ve edebiyatç›lar›n
lanetledi¤i, Stalin döneminde olufltu
ve güçlendi. Bunlar›n çiçek açmas›
‘50’lerin sonu ‘60’lar›n bafl›na denk
gelir, bundan sonra hepsi yavafl yavafl
gerilemeye bafllad›. Tan›nm›fl yerli
okullar›m›z gerilemeye bafllad›, bilim-
de grup ç›karlar› ve tan›nm›fl klanla-

r›n tekeli egemen oldu, bilim insanlar› özellikle in-
sani bilimlerde göz göre göre bozulmaya bafllad›-
lar.”

“Ça¤dafl bir dille söylersek, ‘30’lu y›llarda
emekçilere, onlar›n yeni toplumu kurmak için ver-
dikleri devrimci mücadeleye s›k›ca ba¤l› aktif ha-
yat pozisyonu olan bilim insanlar› için, akademik
rutin ve dogma ile, ‘zaferin nimetleri içinde yat-
mak’ ile uzlaflmayan insanlar için, ivedileflmifl pra-
tik görevlerin çözümünü hedeflemifl insanlar için
kitlesel, toplumsal bir siparifl olufltu.”

Benediktov’un de¤erlendirmelerinde Stalin’in
parti ve devlet yönetimindeki ifllevine, bunlar›n so-
nuçlar›na ve Stalin’in bireysel yaklafl›mlar›na dair
daha pek çok örnek mevcut. Ve do¤ald›r ki, 20.
Kongre’den 80’lerin bafl›na uzanan süreçle iktisadi,
politik, toplumsal, bilimsel-teknik alanlarda bir di-
zi k›yaslama yap›l›yor. Bu konularda aradan çeki-
lip, sözü Benediktov’a b›rakaca¤›z. Fakat önce, Sta-
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lin’in kendinden sonra parti önderli¤i için kimi da-
ha haz›r gördü¤ü sorununa ve Benediktov’un Sta-
lin’e elefltirisine de¤inelim. 

Benediktov, “Büyük Anayurt Savafl› y›llar›nda
Stalin ard›l› olarak aç›kça G. K. Jukov’u, savafl son-
ras› ise ilk y›llarda da C. A. Voznezenskiy’i ilan et-
miflti” diyor ve onlar›n “askeri sorunlar ve devlet
sorunlar›nda kendisine (Stalin’e-bn) baflkalar›ndan
daha s›k itiraz etmifl insanlar” olduklar›n› söyleye-
rek Stalin’in yaklafl›m›n›n, dönemin “ilkeli, kendi
bafl›na düflünebilen” k›staslar›na uygun düfltü¤üne
iflaret ediyor. Aç›klama ve de¤erlendirmelerinde
dönemin bu parti önderli¤i kadrolar› hakk›nda bil-
gi vererek ve onlar›n hangi nedenlerden ötürü ter-
cih olmaktan ç›kt›klar› konusunu da ele al›yor. 

Stalin’in ömrünün son y›l›ndaki MK Plenu-
mundaki konuflmas›nda “yafl›n› ve sa¤l›¤›n› gerek-
çe göstererek, resmen iflgal etti¤i yüksek makamla-
r›n hiç olmazsa baz›lar›ndan azad edilmeyi” talep
etti¤ini, ayn› toplant›da “yeterince sa¤lam ve tutar-
l› olmad›klar›” gerekçesiyle Molotov ve Mikoyan’›
“ani bir elefltiriye tabi k›ld›”¤›n› anlatan Benedik-
tov, özellikle Molotov’a dair de¤erlendirmenin
kendisine hala adaletsiz göründü¤ünü vurguluyor.

Stalin’in ayn› y›l, SSCB Bakanlar Kurulu Bafl-
kanl›¤› için, Belarus KP MK eski birinci sekreteri P.
K. Panomarenko’yu önerdi¤ini aç›klayan Benedik-
tov, esas›nda atama karar›n›n “birkaç Politbüro
üyesi taraf›ndan imzaland›¤›n›” fakat Stalin’in ölü-
münün görevlendirmeyi engelledi¤ini söylüyor. 

P. K. Panomarenko, “Savafl s›ras›nda baflkomu-
tanl›¤a ba¤l› partizan hareketi kurmay baflkanl›¤›n›
yürütmüfltü. Sa¤lam, kendi ayaklar› üzerinde du-
ran bir karaktere sahipti” diyerek sözlerini flöyle
sürdürüyor: “Ayn› zamanda kolektivist ve demok-
rat idi. Genifl y›¤›nlar›n sevgisini kazanmay›, onla-
r›n dostluk içinde çal›flmas›n› örgütlemeyi becere-
bilen birisiydi. Stalin, herhalde Panomarenko’nun
kendi yak›n çevresine dahil olmay›fl›n›, pozisyon
sahibi biri olmas›n› ve asla sorumlulu¤u baflkalar›-
n›n omuzlar›na atmaya çal›flmamas›n› da hesaba
katt›.”

“Belki de Stalin’in bafll›ca hatas› da” diyor Bene-
diktov, “Kendi yerini almaya lay›k birini haz›rla-
may› beceremeyifli ya da vaktinin yetmeyifli oldu.
Vakti yetmedi çünkü bu konuda belirli önlemler
alm›flt›: 19. Parti Kongresinde Merkez Komitesi

Prezidyumu çok geniflletildi, Baflkanl›¤a P.K. Pano-
marenko aday gösterildi, bakanlar›n ‘genç dublör-
leri’ türünden bir ‘deney’ yap›ld›… fakat heyhat,
sonunda her fley farkl› geliflti.”

Kruflçev, 20. Kongre ve antistalinist kampanya,
Kruflçev ve ard›llar›n›n yönetim tarz›, iktisadi, top-
lumsal, bilimsel cephelerde ve bürokraside ortaya
ç›kan yeni gerçekler gibi konularda çarp›c› gözlem
ve de¤erlendirmelere sahip. Benediktov, söylefli
döneminde ‘91 y›k›m›n› öngören vurgusuyla da
dikkat çekiyor.

O, elçilik ve emeklilik y›llar›nda, ‘50’ler sonras›
hakk›nda çok düflünmüfl, keza Bat›l› “Kremlino-
log” ve “Sovyetologlar”›n Stalin dönemine dair de-
¤erlendirme ve kitaplar›na “yeterince aflina” bir in-
san olarak konufluyor. 

Benediktov’a göre Stalin, Kruflçev’in “sloganlar›
ve program›n›n küçük burjuva özünü herkesten
önce kavram›fl”, ne var ki “ülkeyi ve dünya sosya-
lizmini” Kruflçev ve ayn› soydan “gayr› Bolflevik”
tipte kiflilerin yönetime gelmesinden koruyacak
önlemler almay› baflaramam›flt›. E¤er, diyor Bene-
diktov, “Stalin, sosyalizm için potansiyel olarak
tehlikeli olan fleyleri önlemedeki kendine has sa¤-
laml›k ve tutarl›l›¤›n› göstermifl olsayd›, bütün
bunlardan kaç›nmak mümkündü.” O’na göre,
Kruflçev gibiler emekli edilerek bu mesele çözüle-
bilirdi. 

Kruflçev’in Stalin’e karfl› söyleminde, keza sert
ve belirgin hatalar yap›lm›fl “temizlik” hareketine
dair sözlerinde bir inand›r›c›l›k görmeyen Bene-
diktov, “Hruflçov’un ad›mlar› yüksek ahlaki kate-
gorilerden epeyce uzak ve gayet maddi siyasal ç›-
karlarla belirleniyordu…” diyor.

“Hruflçov’un eylemlerinin ana ekseni iktidar
mücadelesi, parti ve devlet ayg›tlar›nda tekelci bir
konum mücadelesiydi ve sonunda bunu baflar›p
iki büyük mevziyi birden elde etti. SBKP MK Birin-
ci Sekreterli¤i ve SSCB Bakanlar Kurulu Baflkanl›-
¤›…”

Kruflçev’in bafllang›çta zor durumda oldu¤unu,
çünkü Politbüro’nun ço¤unlu¤unun onu destekle-
medi¤ini, tersine baflkaca önde gelen parti ve dev-
let kadrolar›n›n da Kruflçev hakk›nda olumlu bir
fikir tafl›mad›klar›n›, O’nu esasen “üzerinde uzlafl›-
lan bir figür, geçici bir adam” olarak gördüklerini,
Kruflçev’in bunu çok iyi anlad›¤›n› söyleyen Bene-
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diktov, yerel parti ve devlet ayg›tlar›nda da Krufl-
çev’in “yenilikçili¤i”ne oldukça flüpheli bak›ld›¤›n›
vurguluyor. 

20. Kongre’de yarat›lan havan›n ve sonraki an-
tistalinist kampanyan›n bu durumu ortadan kal-
d›rmay› amaçlad›¤›n›, “kirli politikac›lar”›n “kendi
çirkin ifllerini hakl›laflt›rmak için”, “belgelere çok
fazla sahtekarl›k ve konjonktürellik kar›flt›rd›klar›-
n›” vurgulayan Benediktov; (Parti ve devlet organ-
lar›ndaki) “‘Muhalefeti’ zay›flatmak, rakiplerini kö-
tü göstermek, toplumsal bilincin Stalin’e karfl› bir
ruhla kitlesel ya¤malanmas›n› gerçeklefltirmek ge-
rekiyordu. Marksist-Leninist yaklafl›m›n titiz bi-
limsel gerçekli¤ine ters düflen macerac› küçük bur-
juva hayalcilik için gereken zeminin haz›rlanmas›-
n› kastediyorum. Stalin’in karalanmas› ve onun
‘bask›lar›’na kurban gidenlerin rehabilitasyonu
kampanyas› bu amaçlar için idealdi. Üstelik reha-
bilite edilenlerin bir k›sm› parti ve devlet ayg›t›nda
görevler ald› ve do¤al olarak Hruflçov’un dayana¤›
haline geldi” diyor.

Benediktov, faflizmin yenilgiye u¤rat›ld›¤› savafl
y›llar›n›n ve ard›ndan ekonominin yeniden inflas›
sürecinin yol açt›¤› büyük gerilimin Kruflçev’e ma-
nevra yapabilece¤i bir alan açt›¤›n› söylüyor.

“‹nsan insand›r, gevflemek ister, ailesine kiflisel
u¤rafllar›na biraz vakit ay›rmak ister, baz›lar› yük-
sek mevkilerin itibar›n›n, imtiyazlar›n›n nimetleri-
ni tatmak ister” diyen Benediktov, ekliyor: “Bu in-
sani etken, merkezde ve özellikle taflradaki yöneti-
cilerde Hruflçov’a deste¤i büyük ölçüde geniflletti
ve güçlendirdi.”

“Ben de o zamanlar hiç de ‘Stalinist’ olmad›¤›m›
saklam›yorum. Hruflçov, benim de daha çok hoflu-
ma gidiyordu. Ayr›ca ben onun zaman›nda daha
fazla serbestlik kazanaca¤›m›, hedefledi¤im prog-
ram› daha çabuk gerçeklefltirece¤imi san›yordum.
Ancak bu beklentiler do¤ru ç›kmad›. Bakanlar›n
hareket serbestli¤i, Hruflçov zaman›nda görünür
biçimde darald› ve her düzeyde talepkarl›k ve so-
rumluluk da düfltü. ‹fl hakk›nda daha az, hayat›n
çeflitli nimetleri hakk›nda daha çok düflünmeye
bafllad›k. ‹flte tam da o zaman bir çatlama olufltu-
¤unu, bu çatla¤›n daha sonra Hruflçov’un ard›llar›
zaman›nda aparat›n kitlelerden kopmas›na yol aç-
t›¤›n› ve tepki olarak da genifl halk katmanlar›nda,
emekçilerde aparata karfl› bir düflmanl›¤›n do¤ur-

du¤unu düflünüyorum. Böyle bir fley ‘30’larda,
‘40’larda, ‘50’lerde yoktu.” saptamas›n› yap›yor Be-
nediktov.

“Stalin elefltirisi, parti devlet aparat› çal›flanlar›-
n›n belirli bir kesiminin, özellikle bürokratizme ve
kitlelerden kopmaya e¤ilimli kesiminin hofluna git-
ti. Gerilimli emek ritmi ve kat› disiplinden yorulan
bu kesimler, Hruflçov’un ‘yeni tarz’›n› sakin, hafif-
lemifl bir hayat umutlar›yla iliflkilendirdiler. (…)
Birçok entelektüel, kapitalizmde daha rahat yafla-
yabilece¤ini düflündü¤ü için sosyalizmi affedemez.
(…) Bu insanlar için daça ve otomobil, birden faz-
la kufla¤›n halk›n mutlulu¤u için u¤runa mücadele
etti¤i sosyalizmin yüksek ideallerinden çok daha
önemlidir” diyor.

Kruflçev’in Politbüro ço¤unlu¤unu görevden
uzaklaflt›rarak durumunu sa¤lamlaflt›rd›¤›n› vur-
gulayan Benediktov, onun bu tasfiyede en önemli
yard›m› general Jukov’dan gördü¤ünü, Jukov’un
“Politbüro üyelerinin ço¤unlu¤unu neredeyse
aç›kça askeri güç kullanmakla tehdit etti¤ini” söy-
lüyor ve geliflmeleri flöyle de¤erlendiriyor: “…
Hruflçov’un tekelci egemenli¤inin sonuçlar› aç›kt›r.
Ülkemiz Leninist geliflme çizgisinden sapt›, tempo-
sunu yitirdi, on milyonlarca ve uluslararas› yönü-
nü de ele al›rsak, yüz milyonlarca insan›n ç›kar› za-
rar gördü.”

Kruflçev Birinci Sekreter olunca daha önce
SSCB Bakanlar Kurulu Baflkanl›¤› için ilk ad›mlar
at›lan Panomarenko’nun “önce Kazakistan’a, ar-
d›ndan 1955 y›l›nda diplomatik görevlere, Polon-
ya Büyükelçili¤ine, sonra da Hollanda’ya gönderil-
di¤ini söyleyen Benediktov, “Burada bile fazla ça-
l›flt›r›lamayarak tehlikeli ‘ekibin’ çabucak emekli
edildi¤i”ne dikkat çekiyor. 

Benediktov’a göre; “Görüfllerini sa¤lam bir bi-
çimde ve sonuna dek savunmaya yetenekli insan-
lardan kurtulmaya bafllayan bizzat Hruflçov oldu.
En ac› gerçe¤i aç›kça söylemeye al›flm›fl olan birçok
Stalinci halk komiseri, tedricen makamlar›n› terk
etti.”

“Adam kay›rmac›l›k ve gösteriflçilik, t›pk› bir
pas gibi parti ve devlet mekanizmas›n› yemeye bafl-
lad›.(…) Sonuç ortada: Parti ve devlet yönetiminin
verimlili¤i düfltü, insanlar iktidar kurumlar›na gü-
venlerini yitirdiler, toplumda bunal›m iflaretleri
büyümeye bafllad›.”
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Benediktov, söyleflinin de¤iflik anlar›nda bir di-
zi iddiaya cevap verirken, kendini iki dönem ara-
s›nda k›yaslamalar yapmaktan da al›koyam›yor. ‹fl-
te onlardan baz›lar›:

“O adam (‘30’lu y›llar-bn) hakk›nda ne derlerse
desinler, o zamanki atmosfer, düzeni belirleyen fley
korku, bask› ve terör de¤ildi. Aksine, uzun yüzy›l-
lardan beri ilk kez kendilerini hayat›n efendileri
olarak hisseden, ülkeleri, partileriyle samimi ola-
rak gurur duyan, yöneticilerine derin bir inanç
besleyen halk kitlelerinin devrimci coflkusunun
güçlü dalgas›yd›.”

“Halk›m›zda yetenekli, cesur, yarat›c› ve dürüst
olan ne varsa özgürlefltirdi¤imiz, ön plana sürdü-
¤ümüz için ilerledik ve bunun için dünyada hiçbir
ülkenin alt›ndan kalkamayaca¤› s›navlar aflt›k.”

(Stalin döneminde kazan›lan iktisadi baflar›lar›)
“Ekstansif, nicel etkenler sayesinde elde etti¤imizi
sananlar yan›l›yor. ‘30’lu, ‘40’l› ve ‘50’li y›llarda
hem sanayide, hem de tar›mda niceli¤e de¤il nite-
li¤e vurgu yap›l›yordu: Kilit rolü oynayan, belirle-
yici önemdeki göstergeler, yeni teknolojinin uygu-
lanmas› sayesinde emek üretkenli¤indeki (verimli-
li¤indeki) art›fl ve üretim maliyetindeki düflüfltü.
Bu iki etken ekonomik büyümenin temeline kon-
mufltu, tam da bunlara bakarak ekonominin yöne-
ticileri de¤erlendiriliyor ve terfi ettiriliyordu, tam
da bu etkenler do¤rudan Marksist-Leninist ö¤reti-
nin temellerinden ç›kan bafll›ca önemdeki göster-
geler say›l›yordu.(…)

“Ayn› fleyi toplumsal alan hakk›nda, toplumda-
ki ideolojik-siyasal iklim hakk›nda da söylemek
mümkündür. Sovyet insanlar›n›n temel kitlesi ha-
yat›ndan memnundu, gelece¤ine iyimserlikle bak›-
yor ve yöneticilerine inan›yordu.” 

“Fakat Hruflçov, Stalin de¤ildi. Kötü kaptan en
iyi gemiyi karaya oturtmakta yeteneklidir. Böyle de
oldu. Kaptanlar›m›z önce verilen tempoyu yitire-
rek rotadan ç›kt›lar, daha sonra bir uçtan ötekine
savruldular. Ve en sonunda dümeni hepten elden
kaç›rarak ekonomiyi ç›kmaza soktular.”

“Tepede her fley bafl afla¤› çevirilince tabanda da
ifller yürümez. Dolay›s›yla ben ekonomik ve top-
lumsal süreçlerin toplumda artm›fl olan kendili¤in-
denli¤e, s›radan emekçilerin disiplin, bilinç ve so-
rumluluklar›n›n gerilemesine, bugünlerde ‘anti
sosyalist davran›fllar’ olarak adland›r›lmas› moda

olan fleyin artmas›na hiç flaflm›yorum.”
“Burada ifl sadece halk›m›z›n kadim yetene¤i,

yurtseverli¤i ve devrimci coflkusunda bitmiyor.
Son on y›llar›n deneyiminin gösterdi¤i gibi, ifllerin
düzenli ve do¤ru örgütlenmesi olmad›¤› zaman,
yetenekli insanlar›n ortaya ç›kar›lmas›, ilerletilme-
si ve teflviki yönünde Bolflevik bir sistem olmad›¤›
zaman, bütün bu harika nitelikler neredeyse tü-
müyle yitirilmektedir.”

“‹flin özü flu ki, halk›n içinde en yetenekli ve ah-
laki temelde en sa¤l›kl› ögelerin birkaç kufla¤›n›n
yarat›c› potansiyeli, dar kafal› ideoloji ve psikoloji
taraf›ndan harcand›, yiyip bitirildi. Bunun için çok
a¤›r bir bedel ödemek gerekecek ve ödemekteyiz.”

“‹stedi¤iniz fabrika müdürüne sorun, plan›n ye-
rine getirilmesi ve kaliteli mal üretimi için ilk elde
neye ihtiyac› vard›r? Muhtemelen flöyle yan›t verir
–normal bir maddi-teknik donan›m, tedarikçilerin
bütün yükümlülüklerini yerine getirmesi. Ee flim-
di, tam da bunlar geri plana itilerek, yerini maliyet
göstergelerine ve kar peflinde koflmaya b›rakt›.”

Benediktov, bir dönem elçilik yapt›¤› Yugoslav-
ya ile ilgili gözlemlerini anlat›rken, toplumsal ve
ulusal çeliflkileri derinlefltiren “piyasa modeli”ne
dikkat çekerek adeta Sovyetler Birli¤i’ne ve ‘90’l›
y›llardaki geliflmelere ayna tutuyor.

“fiansl›y›z ki, piyasa modelinin ‘eksileri’ flimdi-
lik küçültülmüfl-dondurulmufl varyant›yla kendini
gösteriyor, demek mümkün. Daha kararl› ve daha
tutarl› hareket edilen ve bizim daha yeni girdi¤imiz
yolun ço¤unun geçilmifl oldu¤u Yugoslavya’daysa
bu ‘eksiler’ kendini bütün gücüyle gösterdi bile. Pi-
yasa etkenlerinin kendili¤indenli¤i ekonominin
farkl› dallar› aras›nda, ülkenin bölgeleri aras›nda
keskin orans›zl›klara yol açt›, ülkenin bilimsel-tek-
nik altyap›s› umutsuzca eskiyor, tam bir ‘grup ben-
cilli¤i’ ekonomiyi kas›p kavuruyor. Yugoslavya sa-
vafl sonras›nda nüfusun yaflam düzeyini ciddi bi-
çimde yükseltmifl, belli mallar›n üretimde ve bir
dizi hizmetlerde bariz baflar›lar elde edebilmiflse
de, bu geliflme sa¤l›ks›z bir temelde ve kaç›n›lmaz
olarak patlay›c› bir ortam ve ulusal bunal›m yara-
tan etkenler sayesinde oldu ki, bu durumdan ülke-
nin önde gelen ekonomistleri aç›kça bahsediyorlar.

‘Piyasa sosyalizmi dizginsiz enflasyona, nüfu-
sun ani toplumsal farkl›laflmas› ve kutuplaflmas›na
(ki bu konuda Yugoslavya baz› kapitalist ülkelerin
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düzeyini geçti), kitlesel iflsizli¤e ve do¤al olarak ge-
nifl emekçi katmanlar›n›n özellikle iflçilerin (ki
grevleri çoktan ola¤an bir olay haline geldi) artan
memnuniyetsizli¤ine yol açt›. Hiç kuflku duymu-
yorum ki, piyasa kendili¤indenli¤inin önündeki
bütün barajlar aç›l›rsa bizi de böyle bir perspektif
ve belki de daha kötüsü bekliyor…”

Sovyetler Birli¤i’nin 20. Kongre sonras› girdi¤i
yolda ideolojik-siyasi yönetimi nedeniyle iktisadi,
toplumsal ve bilimsel alanlarda niteliksel gerileyifli-
ne, dev gövdeli içten çürümüfl bir a¤aca dönüflüne
›fl›k tutan gözlem, analiz ve de¤erlendirmeler su-
nan Benediktov’un flu sözleriyle kitapla maceram›-
z› sonland›rabiliriz:

“Profesör ve edebiyatç› için Stalin, elbette ‘des-
pot’ ve ‘diktatördü’, öncü iflçiler için ve o dönemde

yaflam›fl birçok sade insan içinse büyük ve bilge bir
insand›r. Halk›n iyili¤i için çal›flm›fl ve bugün ‘iyi-
ce semirmifl’, bürokratlaflm›fl ve genifl kitlelerden
kopmufl olan ‘yöneticileri’ de ayn› fleyi yapmaya
zorlam›flt›r.”

“Tarihsel gerçekler er ya da geç nas›lsa yüzeye
ç›kacak (…) Resmi mahkum etmelere ve ifflaatlara
karfl›n de¤iflik çevrelerde ve özellikle s›radan iflçi-
ler, kolhozcular, askeri personel aras›nda –o za-
manki durumu gazete yaz›lar›ndan de¤il kendi de-
neyimiyle bilen eski kuflak aras›nda– Stalin’in hala
çok say›da yandafl› vard›r. Ne Hruflçov ne de bu-
günkü yöneticiler hakk›nda halkta böylesi derin ve
vefal› bir hat›ra kalmayacakt›r ve kalamaz, bunlar
her yerde kendi ‘halkç›l›klar›’n› afifle etmifl olmas›-
na ra¤men.” n

88 TEOR‹DE do¤rultu



89TEOR‹DE do¤rultu

Türkiye’nin kapitalist düzeni ve burjuva siyasal
rejimi dönüflüm sanc›lar›n›n iyice azd›¤› bir dö-
nemden geçiyor. Bu dönüflümün özlü ifadesi, yeni
sömürge Türkiye’nin bir mali-ekonomik sömürge
haline getirilmesidir. Sömürgenin bu biçiminde ül-
kedeki ekonomi ve maliye emperyalist tekellerin
do¤rudan denetim ve yönetimine geçer. ‹flbirlikçi
burjuvazi bu tekellerin yerli orta¤› haline gelir.
Devlet ayg›t› da emperyalist tekellerin ve ortaklar›-
n›n ç›karlar›n› teminat alt›na almak ve korumak
amac›na uygun olarak yeniden düzenlenir. 

Türkiye’nin iktisadi sistemi ve politik rejimi
belli bafll› üç büyük dönüflüm yaflam›flt›r.

Birincisi; yar›-sömürge Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’ndan arta kalan topraklar üzerinde Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmas›, 

‹kincisi; ‹kinci paylafl›m savafl›n›n hemen ard›n-
dan bafllayan yeni sömürge dönemi,

Üçüncüsü; Emperyalist küreselleflme ile baflla-
yan 2000’in ilk y›llar›ndan itibaren h›zlanan mali-

ekonomik sömürgeleflme süreci.
Her dönemin kendine özgü burjuva iktisadi

düzeni, siyasi rejimi ve s›n›f iliflkileri oluflmufltur. 
Burjuva Cumhuriyetin kuruluflu: Sovyet devri-

minin yaratt›¤› ortam ve deste¤i ile Türk ulusal
burjuvazisi Kürt feodal beyleri ile ittifak içinde
yoksul köylülerin gerilla savafl›n› arkalayarak Os-
manl›’dan arta kalan ve kendine b›rak›lan toprak-
lar üzerinde emperyalistlerin deste¤indeki Yuna-
nistan’›n iflgaline karfl› mücadelenin önderli¤ini ele
geçirerek ve iflgalci emperyalistleri geri çekilmeye
zorlayarak her bak›mdan zay›f ve güçsüz temeller
üzerinde Osmanl› hanedanl›¤›na son vererek bir
cumhuriyet infla etmeye giriflti. Türk burjuvazisi
oldukça zay›f-c›l›zd›. Ekonomik alt yap›y› burjuva
dönüflüme u¤ratacak sermaye birikiminden yok-
sundu. Ne feodal toprak a¤al›¤›na yönelecek bur-
juva geliflmenin önünü aflmaya yeltendi, ne de bir
burjuva demokrasisi infla etmeyi hedefledi. Bunla-
r›n yerine Ermenilerin daha önce soyk›r›mdan ge-

Ergenekon davas› ve 
devrimci olanaklar

– Haluk Erdem –



çirilmesi ve ard›ndan Rum nüfusun göçertilmesi ile
ele geçirdikleri sermaye ile palazlanmaya giriflti.
Ayn› zamanda emekçi köylü ve iflçi s›n›f›n› en vah-
fli sömürü koflullar›na mahkum etti. Afla¤›dan bur-
juva dönüflümü yapma güçsüzlü¤ü nedeniyle, yu-
kar›dan burjuva dönüflümlerle ideolojik-politik
hegemonya kurmaya çal›flt›. Kürt varl›¤›n› inkar
ederek onlar› katliamlarla boyunduruk alt›na ald›.
‹ktidardaki burjuvazinin (bürokrat-yönetici elit)
kendisini ve çevresini palazland›rarak devlet eliyle
kapitalist temeli güçlendirmeye kendini vahfetti¤i
bir dönemdi bu. ‹flçi ve köylüler kölelik koflullar›n-
da çal›flt›r›l›yor, tek parti diktatörlü¤ü alt›nda her
türlü demokratik hak ve özgürlükler hiçe say›l›yor-
du. Tek din, tek dil, tek ulus, tek mezhep dayat-
mas›yla gerici-›rkç›-asimilasyoncu faflizan bir bur-
juva diktatörlük hüküm sürüyordu. 1930’larda ve
ikinci savafl boyunca faflist hükümetler ifl bafl›na
getirildi ve devlet ayn› dönemde Nazi’lerin payan-
dafl› olarak kullan›ld›.

Yeni sömürgeleflme dönemi: ‹kinci paylafl›m sa-
vafl› sonras› Alman faflizminin önderli¤indeki faflist
cephenin iflçi önderli¤indeki güçlerce ezilmesinin
ard›ndan Türk burjuvazisi ABD güdümüne girdi.

Türkiye ekonomisi yeni sömürge iliflkiler temelin-
de kapitalist dünya pazar›na yeni ve daha s›k› ba¤-
land›. Sanayi ve ticaret burjuvazisinin gücü artt›.
Tar›mdaki kapitalistleflme bir ölçüde h›zland›.
Devletin ekonomi içindeki yeri ve a¤›rl›¤› korun-
du. Ekonomi kapitalist metropolün ucuz g›da am-
bar› ve emek yo¤un sanayi üretimi ile kapitalist
emperyalizmin ç›karlar›na uygun olarak düzenle-
niyor, geliflkin sanayi mamullerine ba¤›ml› hale ge-
tiriliyor, devletten devlete borçlanma yoluyla ser-
maye ihrac› emperyalist sömürü ve ba¤›ml›l›¤›n
bafll›ca unsurlar›ndan biri haline geliyordu. Bu ba-
¤›ml›l›k iliflkileri içinde gümrüklerle korunakl› iç
pazarda at oynatan iflbirlikçi burjuvazi güç kazan›-
yordu. Yeni sömürgeleflme dönemine girilmesiyle
birlikte tek partinin herfleye kadir oldu¤u rejimde
de¤ifliklikler yap›lmas› kaç›n›lmazd›. S›n›rl› da olsa
sömürücü burjuvazi ve büyük toprak sahiplerinin
farkl› kesimlerine politika yapma hakk› tan›nd›.
Fakat bu bir baflka s›n›rlamayla at bafl› yürüyecek-
ti. Farkl› burjuva partiler hükümet olmak için ya-
r›flacaklard› ama parlemento ve hükümetin devlet
ayg›t›n› yasama ve yürütme yoluyla yönetme yetki-
si emperyalizmin çizdi¤i çerçevenin ötesine geç-
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memeliydi. Süreç içinde buna uygun kurumlaflma-
lar yarat›ld›. Giderek devlet yürütmesi ile parle-
menter hükümetler aras›nda ba¤ zay›flat›ld›. Bu
devletin emperyalizmin ç›karlar› do¤rultusunda
yeni sömürgeci temelde düzenlenmesinin gere¤iy-
di. Parlementer sistem ordunun vesayeti alt›na al›-
nacak, ordu ABD ç›karlar›na tabi k›l›nacakt›. Böy-
lece parlemento ABD hegemonyas›na s›n›r koyma-
ya kalkt›¤›nda ordu yönetime el koyacakt›. Bu
ABD’nin yeni sömürgeler üzerinde hegemonyas›-
n›n klasik biçimiydi. Türkiye’nin NATO’ya girifli ve
kontrgerillan›n NATO iliflkileri çerçevesinde olufl-
turulmas› ABD hegemonyas›n›n h›zla yerleflmesine
ve devlet kadrolar› düzeyinde somutlaflmas›na ze-
min haz›rlad›. ABD’ye ba¤l› ordu devletin yönetici
gücü olarak giderek hakim k›l›nacakt›. 1960 aske-
ri darbesi bu yöndeki ordu hegemonyas›n› anaya-
sal statüye kavuflturdu. 71 ve 80 askeri darbeleri
de bu hegemonyan›n faflist yönde perçinlenmesini
sa¤lad›. Devlet SSCB’ye karfl› emperyalizmin uç be-
yi ve içerde de her türlü ilerici-devrimci geliflmeyi
ezecek biçimde bir iç savafl makinesi olarak örgüt-
leniyordu. 

Mali-ekonomik sömürgeleflme süreci: 1980’ler-
de girilen emperyalist küreselleflme süreci ile baflla-
d›. Ama esas olarak SSCB ve Do¤u Bloku ülkeleri-
nin y›k›lmas›ndan sonra h›z kazand›. Çünkü bu y›-
k›mla birlikte birer dünya tekeli olmaya bafllayan
uluslararas› tekellerin önünde art›k ciddi bir engel
kalmam›flt›. Devasa büyüyen tekellerin doymak bil-
meyen kâr h›rs› ve yay›lmas›n›n önündeki en bü-
yük siyasi engelin (soyvet bloku)  kalkmas› bir avuç
emperyalist devlet ve tekelin dünyan›n geri kalan›-
na yeni tipte sömürgeci boyunduruk tutmas›n›n
koflullar›n› olgunlaflt›rd›. Mali oligarfli dolafl›m›n›n
önüne dikilmifl bütün siyasi s›n›rlar› tuzla buz et-
meye bafllad›. Buna direnmeye yeltenen dünün ye-
ni sömürgeleri ya da SSCB varl›¤› ve deste¤iyle yar›
ba¤›ml›, ba¤›ms›z kalmay› baflaran devletleri askeri
sald›r›lar ve iflgalle tehdit etti. Balkanlar’da Yugos-
lavya’n›n parçalanmas›, Afrika’da Somali’ye müda-
hale, Afganistan ve Irak iflgalleri bu tehditlerin bofl
olmad›¤›n› ortaya koyan bafll›ca örneklerdi. Koso-
va’da, Irak’ta, Afganistan’da oldu¤u gibi emperya-
listlerin askeri ve politik himayesinde “himayeci sö-
mürgeler” infla edildi. Eski yöneticiler askeri zorla
alafla¤› ediliyor yerine emperyalistlerin yeni dönem

ç›karlar›na tam uyumlu yöneticiler atan›yordu. Ni-
hayet “istikrar” sa¤land›¤›nda “özgür seçimler”le
“demokratik” süreç iflletilecekti. “Himayeci sömür-
gecilik” emperyalist küreselleflme sürecinin en ç›p-
lak, vahfli, aç›k, do¤rudan sömürgecilik hedefinin
göstergesiydi. Fakat ülkelerin birer mali-ekonomik
sömürge haline dönüfltürülmeleri için her zaman
askeri zor gerekli de¤ildi. Emperyalizme yeni sö-
mürgeci ba¤larla ba¤l› olan devletlerin iflbirlikçileri
kimi engeller ç›karsalar da sonuçta bir “askeri zor”a
gerektirmeden kap›lar›n› mali oligarflinin egemenli-
¤ine ard›na kadar açt›lar. Sonuçta her ikisi de ayn›
amac›n iki farkl› biçimde gerçekleflmesiydi. Birinde
emperyalist ordular sermayenin ç›kar›na kap›lar›
zorla k›r›yor, di¤erinde kap›lar ard›na kadar aç›l›-
yordu. Türkiye’de bu sürecin içinden geçti/geçiyor.
Ekonomik temelde kap›lar›n ard›na kadar aç›lma-
s›yla gerçekleflen dönüflüm elbette siyasi üst yap›da
da karfl›l›k bulacakt›. Ordu yönetiminde merkezi-
leflmifl devlet yap›s› mali oligarflinin ve yerli ortak-
lar›n ç›karlar› do¤rultusunda yeniden organize edil-
meli, ordu-devlet uluslararas› sermayenin do¤ru-
dan kontrolüne al›nmal›yd›. 

Sömürgeleflmenin do¤as› gere¤i emperyalizm
do¤rudan iç hegemonya unsuru haline geldi. Üre-
tim, ticaret ve maliyede kontrol neredeyse tümüy-
le uluslararas› tekellere geçti. Sanayi üretiminin üç-
te birinden fazlas›, ticaretin yar›s›ndan ço¤u, ban-
kalar›n ve sigorta flirketlerinin yar›s›na yak›n›, bor-
san›n üçte ikisinden daha büyük bölümü uluslara-
ras› tekellerin elindedir art›k. D›fl ticaret büyük
oranda onlar taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. ‹fl-
birlikçi tekelci burjuvazi uluslararas› tekellerin bir
unsuru, bir uzvu haline gelmifltir. Orta ve daha bü-
yük burjuvazi uluslararas› tekeller ve onlar›n bir
parças›na dönüflmüfl iflbirlikçi tekellerden oluflan
sermaye oligarflisine çok daha fazla tabi hale gel-
mifllerdir. Devlet özellefltirmeler yoluyla üretim-ti-
caret-bankac›l›k eksenli ekonomik ifllevlerden
önemli oranda ar›nd›r›lm›flt›r. Ekonomi politikala-
r› mali oligarflinin uluslararas› temsilcileri IMF ve
DB taraf›ndan belirlenmektedir. Piyasan›n yöneti-
mi her birinde bir ya da bir kaç uluslararas› tekelin
egemen oldu¤u özerk kurullara b›rak›lm›flt›r. MB
de özellefltirilerek mali oligarflinin yönetim ve de-
netimine al›nm›flt›r. Ekonomi emperyalist metro-
polün ucuz hammadde ve tar›msal ürün deposu
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(yeni sömürgeci temelde iflbölümü) olmaktan
uluslararas› sermaye yat›r›mlar› için ucuz iflgücü
deposu (mali-ekonomik sömürgeleflme) olacak bi-
çimde dönüflüme u¤rat›lm›flt›r. Buna ba¤l› olarak
tar›msal ürün ihrac›na ve geri teknik temeldeki za-
y›f sanayiye dayal› ekonomide yap›sal de¤iflim ger-
çekleflmeye bafllam›fl, tar›mda kapitülasyon ve sa-
nayide sermaye merkezileflmesi ve k›smi yo¤unlafl-
ma küçük ve orta üretici ve tüccarlar›n mülksüz-
leflmesine büyük bir h›z katm›flt›r. Ucuz iflgücü te-
melinde vahfli kapitalist sömürü yoluyla da her y›l
emperyalist tekellece milyarlarca dolarl›k vurgun
yap›lmaktad›r.

Mali-ekonomik sömürgeleflme do¤rultusunda
ekonomik yap›n›n dönüfltürülmesi nispeten so-
runsuz gerçekleflti. Çünkü egemen s›n›flar›n bütün
bölükleri bu konuda ortaklaflm›flt›. Buna karfl›n si-
yasi dönüflüm hiç de kolay olmayacakt›. 

Bunun birçok nedeni ileri sürülebilir. Yine de
as›l neden egemen s›n›f ve tabakalar›n devlet üze-
rindeki hegemonya kavgas› ve emperyalistler aras›
rekabetin co¤rafyam›zdaki izdüflümü oldu¤unu
belirlemek gerekir. Ekonomik temeldeki de¤iflim
ve dönüflümler ne denli düz, sarih bir görünüm arz
etse de bunun politik arenas›ndaki yans›mas› bu
denli ç›plak ve aç›k biçimde ortaya ç›kmamaktad›r.
Politika karmafl›kt›r. S›n›f ç›karlar› tarihsel miras
ve içinde yaflan›lan toplumsal dokunun çeflitli k›-
l›klar› alt›nda boy gösterir.

Rejim krizi ve yar›lma

Türk burjuva faflist rejimi, büyüyen Kürt ayak-
lanmas›n›n bas›nc› alt›nda rejim krizine sapland›.
Bu, rejimin ›rkç› temelini sarst›. Bu sars›nt›n›n için-
de demokratik Alevi hareketi de boy gösterdi. Ale-
vilerin Kürt özgürlük hareketi ile birleflmesini en-
gellemek için, bir yanda Alevilere düzen içi yollar
k›smen aç›k tutuldu, di¤er yandan katliamlarla
devrimci yönde geliflmesi engellenmek istendi: Bu
politika rejim krizini derinlefltirmekten baflka bir
sonuç do¤urmad›. Cumhuriyetin kuruluflunda Di-
yanet eliyle devlet kontrolünde tutulan, 1960’lar-
dan itibaren ilerici, devrimci geliflmeye karfl› devlet
kontrolünde gelifltirilen, 1980’lerde resmi ideoloji-
nin bir unsuru haline getirilen siyasal islam hem
palazlanan tekel d›fl› burjuvazinin, hem de ekono-
mik y›k›ma u¤rayan kitlelerin büyüyen ilgisi ile

birlikte devlet yönetiminden pay isteyecek kadar
güçlenince rejimin s›n›rlar›n›n bir baflka noktadan
patlamas›na yol açt›. Yan› s›ra, Bat›’da anti-faflistle-
rin, devrimcilerin yükseltti¤i demokratik haklar
mücadelesi, politik özgürlü¤ün elde edilmesine
yönelik verilen kararl› mücadele de rejimin çerçe-
vesini zorlayan unsurlardan biri oldu. 

Ordunun MGK eliyle belirleyici yönetici güç ol-
du¤u ›rkç› faflist rejim afla¤›dan politik özgürlük
mücadelesinin bas›nc› alt›nda uzun süreli bir krize
saplan›rken; uluslararas› tekellerin ve yerli ortakla-
r›n›n bask›s› alt›nda de¤iflime zorlan›yordu. Rejim
krizi ve devletin yeniden yap›land›r›lmas›na yöne-
lik giriflimler egemen s›n›f ve tabakalar›n›, iki ana
kampa ay›rd›. 1960’lardan 1990’l› y›llara kadar
tam bir iflbirli¤ine dayanan iflbirlikçi burjuvazi ile
ordu aras›nda konsensus bozulmaya bafllad›. Ser-
maye oligarflisi ordunun devlet yönetme tekelinin
k›r›larak devletin sermayenin yeni yönelimine uy-
gun olarak yeniden organize edilmesini istiyordu.
Ordu ise mali-ekonomik sömürgeleflmeye engel ol-
muyor ama devleti yönetme tekelini, baz› mevzi
çekilmelere raz› olmakla birlikte terk etmek istemi-
yordu. Sermaye oligarflisi afla¤›dan bas›nc›n yarat-
t›¤› rejim krizini kimi liberal aç›l›mlar ve ordunun
rejim üzerindeki vesayetinin afl›lmas›n› içeren “de-
¤iflim” program› ile aflmay› hedeflerken, ordu “bö-
lücülük” paronayas› yaratarak, ›rkç› milliyetçi k›fl-
k›rtma ve siyasal islama karfl› kemalist laiklik’i bay-
raklaflt›rarak kitleleri kendi etraf›nda toplamaya ça-
l›fl›yordu.

Türk ordusu ABD’ye sadakatle ba¤l›yd›. Böyle
olmakla birlikte iliflkiler çok çetrefilli bir süreçten
geçiyordu. “Kürt paranoyas›” nedeniyle Irak iflgali-
ne yönelik 1 Mart tezkeresi sürecinde generallerin
yeterince atak davranmamas›; Güney’de bölgesel
Kürt Yönetiminin giderek federe devlete dönüflme
ihtimali; Kerkük petrolleri üzerinde Kürtlerin söz
sahibi olma olas›l›¤› ve PKK’nin komuta sahas›n›
bölgede özgürce oluflturmas› ABD ile Türk ordusu
aras›ndaki çatla¤› artt›ran kimi etmenlerdi. 

2001 ekonomik krizi patlak verdi¤inde Türk
burjuva siyasal sistemi tam bir çürüme ve ç›kmaz
içine girmiflti. Mevcut hükümet AB’nin bütün da-
yatmalar›na karfl›n yeterince cüretkar davranm›yor
ve ABD’nin Irak’› iflgale yönelik haz›rl›klar›na yete-
rince destek vermiyordu. Bu koflullar alt›nda AKP,
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hem halk›n di¤er burjuva partilere duydu¤u flid-
detli tepkiyi arkalayarak hem de emperyalistlerin
ve iflbirlikçi tekelci burjuvazinin kabul edilebilir
bir aktörü olarak ortaya ç›kt›. Sermayenin ç›karla-
r›na uygun olarak AB yönelimli ad›mlar› h›zland›r-
d›. ABD’nin Irak iflgaline baz› yalpalanmalardan
sonra tam destek verdi. BOP’un ABD’ce görevlen-
dirilmifl aktörlerinden birisi oldu. Siyasal islam›n
emperyalizme yedeklenmesinde ABD için önemli
bir rol üstlenmiflti. Buna karfl› ‹ran ve Filistin söz
konusu olunca radikal siyasal islam daha cepheden
tutum alma noktas›nda ayak sürüyordu. Keza ser-
maye oligarflisi de AKP’nin devlet içindeki islami
kadrolaflmaya h›z vermesinden ve AKP etraf›nda
toplaflan tekel d›fl› büyük burjuvazinin devlet ola-
naklar›ndan giderek daha fazla faydaland›r›lmas›n-
dan rahats›zd›. 

‹ktidar ayr›cal›¤›n›n elinden kay›p gitme olas›l›-
¤› ordu içinde cuntac› e¤ilimleri güçlendiriyordu.
Buna karfl›n bir darbe ile ikti-
dara el koyma koflullar›, ser-
maye oligarflisi ve ABD’nin
destek olmamas› nedeniyle
oluflmuyordu. Darbe koflulla-
r› oluflturmak ve ABD’yi des-
te¤e mecbur etmek için ordu
içinde yeni aray›fllar boy ver-
di. Bir yandan ›rkç›l›k ve laik-
lik temelinden halk› cephe-
lefltirerek AKP’yi zay›flatma
yolunda ilerlenecekti. Di¤er
yandan soka¤a sal›nm›fl kont-
rgerilla gruplar› üzerinden provakasyonlar, sald›r›-
lar, psikolojik harp vb. araç ve yöntemlerle “ulusal-
c›l›k” ve laiklik bayra¤› alt›nda saflaflt›r›l›p faflistle-
rilerek militarize edilen kitleler üzerinden darbe
ortam› haz›rlanacakt›.

2004’deki baflar›s›z darbe planlar› daha sonra
bas›na yans›d›¤›nda ordu içindeki farkl› e¤ilimlerin
varl›¤›n› da ortaya ç›kard›. Dönemin Genelkurmay
Baflkan›’n›n CIA istihbarat› ile suikastten kurtul-
mas› bunun örneklerinden biridir. Bu devletteki
yar›lman›n orduya da sirayet etti¤ini gösteren ka-
n›tlardan biriydi. Darbe o gün için engellense de
ordunun darbeci kanad› varl›¤›n› ve ordu içindeki
egemenli¤ini korudu.

2007’deki Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri gerilimi

yükseltti ve 27 Nisan Ordu muht›ras› bu gerilimin
doruk noktas›n› oluflturdu. Ne var ki ABD’den dar-
be sinyali almayan ordunun ne daha ileri gidecek
bir iradesi, ne de içbirli¤i vard›. 

Ordu darbe yapamay›nca AKP’nin seçim ham-
lesini kabul etmek zorunda kald›. Cumhuriyet mi-
tingleri ile oluflturulan psikolojik-ideolojik ortam;
CHP-DSP ittifak›, MHP’ye tam destek yoluyla yara-
t›lan laik-antilaik saflaflmas›yla ve cumhuriyeti ko-
ruma yaygaras›yla AKP’nin oylar› azalt›larak, kolu-
nun kanad›n›n k›r›laca¤› hesaplan›yordu. Seçimler
bu beklentileri hüsrana u¤ratt›. Bu politik arenada
ordu lehine olan güç dengesinin sermaye oligarflisi
lehine yön de¤ifltirmesi bak›m›ndan zeminin daha
da güçlenmesi anlam›na da geliyordu. Güç denge-
sindeki bu kaymaya karfl› ordu bütün gövdesiyle
daha ileri gitmenin önünde engel olmaya devam
ediyordu. 

Bu bir “yeniflememe” durumuydu. Ama bu du-
rum sürdürülemedi. Bir yan-
dan ordu içi merkez kaç e¤i-
limler yeni aray›fllara girifli-
yor; bir yandan Kürt gerilla
hareketinin eylemleri art›yor-
du, bir yandan ekonomik
kriz beklentisi yeni ad›mlar
atmay› gerektiriyordu. So-
nuçta ABD’de sürece daha
çok müdahil olmaya baflla-
m›fl ve orduyu ABD yanl›s›
net bir karar vermeye zorla-
m›flt›. Böylece “yeniflememe”

durumu ABD himayesinde bir “uzlaflma”yla sonuç-
land›.

Ergenekon davas› belirli bir aflamadan sonra bu
“uzlaflma”n›n unsurlar›ndan biri haline gelmifltir. 

Boyunda ilmik

Ergenekon dava dosyas›nda kurumsal bir yap›
olarak kontrgerilla san›k sandalyesine oturtulmu-
yor. Dahas› iddianamede Ergenekon’la TSK, M‹T
ve emniyet aras›nda organik bir iliflkinin tespit
edilmedi¤i ileri sürülüyor. Oysa bunun gerçe¤i
yans›tmad›¤› dava dosyas›na konan onlarca gizli
devlet belgesiyle yine ayn› iddia sahipleri taraf›n-
dan gözler önüne serilmektedir. Bütün kirli-karan-
l›k eylem kararlar›n›n MGK’da onayland›¤›, ayr›ca
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Egemen burjuvazinin sahte,
aldat›c› “demokrasi” bayra¤›n›

onun elinden çekip almak,
“demokrasiyi” as›l sahiplerine
teslim etmek için yegane yol
politik özgürlük mücadelesini

yükseltmektir. Ergenekon davas›
tam da bu mücadelenin

bugünkü odak noktas›d›r.



M‹T, Genelkurmay ve kuvvet komutanl›klar›n›n,
emniyetin kurumsal olarak ifllenen suçlar›n sorum-
lular› olduklar› bu belgelerle bir kez daha kan›tlan-
m›flt›r. “Devlet bütünlü¤ü”nün kaybolmas› daha
önce iflaret edilen “devlet yar›lmas›”, bütün devlet
kurumlar› gibi kontrgerilla ve orduda da kendini
hissettirmifl ve Genelkurmay cephesi 2007’nin
sonbahar›na kadar iç yalpalanmadan sonra bir ka-
rar vermeye zorlanm›flt›r. Zorlay›c› gücün ABD ol-
du¤u ortadad›r. Ergenekon davas› kontrgerillan›n
tasfiyesi amac›na de¤il, ABD ekseni d›fl›na savrul-
mufl kesimlerin elimine edilmesine yöneliktir. Bu
kiflilerin bir zamanlar›n en has Amerikanc›lar› ol-
malar› bu gerçe¤i de¤ifltirmez. 

Ordu bir darbeyle yönetime el koyamad›. 2007
seçimlerinde MHP-CHP koalisyon takti¤i de tut-
mad›. Bu kez ordunun iste¤i do¤rultusunda yarg›
harekete geçirildi ve AKP hakk›nda kapatma dava-
s› aç›ld›. Sermaye oligarflisinin ABD ve AB’nin bas-
k›s› bir kez daha AKP’yi ipten kurtard› ama ip boy-
nunda kald›.

Ergenekon davas› ordunun boynuna at›lm›fl bir
kementtir. Yaln›zca emekliler de¤il görev bafl›nda-
ki üst düzey komutanlar da suçlamalara her an
muhattap olabilirler. Hizadan ç›kan›n ipi çekilebi-

lir. Di¤er yandan AKP’nin durumu da iç aç›c› de-
¤il. Anayasa Mahkemesi’nden kapatma karar› ç›k-
masa da mahkeme onu “laiklik karfl›t› odak” ilan
etti. Bu da AKP’nin boynundaki kement oluyor.
Cumhuriyet arabas›na koflulan bu iki at ipleri de
s›k› s›k›ya arabac› ABD’nin elindedir. Sermaye oli-
garflisi elbette flimdilik durumdan memnundur.
Çünkü bu yeni durum hem AKP’yi “afl›r›l›klar”dan
cayd›racak hem de orduyu belirli ad›mlar at›l›rken
fazla gürültü ç›karmamas›na neden olacakt›r.

Rejim krizi afl›ld› m›?

Egemen yönetici blok ordu ve sermaye oligarfli-
sinin ABD himayesinde uzlaflmas›, bu uzlaflman›n
sermaye oligarflisi lehine olan güç dengesi kayma-
s›n› biraz daha gelifltirmesi rejim krizinin afl›lmas›
anlam›na gelmez. Rejimi krize sokan temel dina-
mik Kürt sorunudur. Bu sorun çözülmedi¤i gibi
sorunu çözmeye yönelik bir program da henüz
ufukta görünmemektedir. Elbette Demokratik Ale-
vi Hareketinin taleplerini, politik islamc› taban›n
beklentileri kadar faflist devlet yap›lanmas›n›n tas-
fiyesine yönelik bir ad›mdan da söz edilemez. K›-
sacas› krize giren sömürgeci-›rkç›-faflist asimilas-
yoncu yap› yerli yerinde duruyor; bu yap›n›n de-
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¤iflmesi için mücadele edenler ve talepler ileri sü-
renler de. 

Sorun böyle bir kriz var m› yok mu de¤il, bu
“kriz nas›l afl›lacak” sorusuna verilecek yan›ttad›r.

Bugüne kadar rejim krizine üç partinin üç ayr›
programda yan›t vermeye çal›flt›¤› söylenebilir.
Sermaye oligarflisinin “de¤iflim” partisi ‘demokrasi‘
bayra¤›n› yükseltiyor, ordu partisinin “ulusal” par-
tisi ›rkç› faflizm merkezli laiklik bayra¤›n› sall›yor
ve devrimin antifaflist partisi özgürlük bayra¤›n›
dalgaland›r›yordu. Ne denli farkl› renklerde görü-
nürlerse görünsünler bütün politik ak›mlar bu üç
partinin çekim alan›n›n bir yerinde, uza¤›nda ya da
yak›n›nda yer al›yordu. Örne¤in Kürt partisi devri-
mi rafa kald›rm›flt› ama antifaflist cephenin bafll›ca
unsurlar›ndan, en önde duranlardan biriydi. Ya da
HKP, TKP gibi partiler söylemleri ne olursa olsun
ordu partisinin eksenine kaym›fllard›.

Bugün taraflar›n pozisyonunda de¤ifliklik mey-
dana gelmifltir. Ordu partisinin rejim krizine yöne-
lik “›rkç›-milliyetçi” politikas› iflas etmifltir. Serma-
ye oligarflisi de ordunun kimi taleplerini dikkate
alan bir programa gerilemifltir. Böylece sermaye
oligarflisinin “de¤iflim” program›n›n çerçevesi de
daralt›lm›flt›r. 

Egemen blo¤un yeni pozisyonu budur. Buna
karfl›n krizin hangi yönde afl›laca¤› ya da hangi yö-
ne evrilece¤i krize konu olan taraflar›n nas›l tutum
alaca¤› ile belirlenecektir. Örne¤in Kürt ulusal de-
mokratik hareketi ulusal varl›¤›n tan›nmas› yerine
bireysel haklar›n geniflletilmesine raz› olacak m›d›r‘
Bu gerçekleflmedi¤i sürece afl›lmak bir yana krizin
daha da içinden ç›k›lmaz bir hal alaca¤› aflikard›r.
Çünkü bu “ez-çöz”den sonra “de¤iflim”in de çö-
zümsüzlü¤ünü ortaya koyacakt›r. Kürt ulusal hare-
ketinin askeri sald›r›lar›yla ve kitle serh›ldanlar›yla
ortaya koydu¤u irade ve yüksek baflar› düzeyi
KUH’nin ulusal haklar› kazanma rotas›ndan sap-
mak yerine, rotada ›srar ve h›z› üst düzeye ç›karma
kararl›l›¤›n› göstermektedir. Keza demokratik Ale-
vi hareketi temel taleplerinden vazgeçecek midir?
Vazgeçmek bir yana bu talepler do¤rultusunda ses-
lerini daha gür ç›karmaya bafllam›fllard›r. Ya da
boynundaki ilmekten sonra politik islam›n beklen-
tilerini karfl›lamaktan uzaklaflan AKP ile birlikte bu
kesim de taleplerini bütünüyle bir kenara m› b›ra-
kacakt›r? Dahas› 12 Eylül faflist anayasas›n›n de¤ifl-

tirilmesini isteyen milyonlar onun sermayenin ç›-
karlar› do¤rultusunda ve ordu ile “uzlaflma” çerçe-
vesinde revize edilmesini kolayca sindirecekler mi-
dir?

Görülece¤i gibi egemen blokun flimdilik uzlafl-
mas› rejim krizinin afl›lmas› anlam›na gelmedi¤i gi-
bi, rejim krizinin afl›lmamas› bu uzlaflman›n da ge-
çicili¤ini ortaya koyar. 

Rejim krizi nas›l afl›lacak: 
“De¤iflim” mi, devrim mi?

Sahnede üç parti görünmeye devam ediyor. Bi-
ri, “ulusalc›” parti bugün gerileme sürecinde. O ne-
denle as›l olarak sahnede “de¤iflim” partisi ile dev-
rim partisi, daralt›lm›fl de¤iflim program› ile politik
özgürlükler program› karfl› karfl›yad›r. Aç›k ki ne
denli zay›flat›lm›fl olursa olsun devrimci partinin
tutumu belirleyici olacakt›r. Çünkü politik özgür-
lük program›n›n uygulanmas› d›fl›nda taleplerini
dile getirenlerin temel sorunlar›n› çözme yetene-
¤inde bir program yoktur. Kürt ulusal hareketinin
dinamizmi rejimin temellerinde deprem etkisi yap-
maya devam ediyor. Nicel zay›fl›¤› Bat›’da devrim-
cilerin bafll›ca dezavantaj› olsa da nesnel devrimci
olanaklar onun bafll›ca avantaj›d›r. Her fleyden ön-
ce gelinen aflamada tek dil, ulus, din, mezhep esa-
s›na göre flekillenmifl bir devlet yap›s›n›n esnetil-
mesi zordur. Bu zorluk salt bu yap›n›n kat›l›¤›ndan
de¤il, talepler ileri sürenlerin o yap›n›n esneyebile-
ce¤inden öte daha genifl beklenti içinde olmas›n-
dan kaynakl›d›r. Pansuman tedbirlerle çözüm
üretme dönemi geride kald›. Buna peyderpey dün-
yay› saran ekonomik kriz korkusu ve iflçi hareke-
tindeki artan canl›l›k, ekonomik krizin tetiklenme-
si kuvvetle muhtemel dinamikler ve faflizme karfl›
birikmifl y›llar›n öfkesini ekleyin, nesnel olanaklar-
dan kast edilenin ne oldu¤u daha iyi anlafl›lacakt›r.

Rejim krizi daralt›lm›fl “de¤iflim” program› ile
mi yan›tlanacak, yoksa rejim krizi devrimci krize
mi itilecek, kritik soru budur. Sonuçta belirleyecek
olan bu iki karfl›t iradenin tumumu olacakt›r. “De-
¤iflim” partisinin liberal sözcülerinin antifaflist,
devrimci hareket üzerine bunca gelmelerinin, kar-
fl› devrimci propaganday› sol- liberal jargonla flid-
detlendirmelerinin nedeni budur. Kürt hareketi,
demokratik Alevi hareketinin, iflçi hareketinin, an-
tifaflist partilerin ve devrimcilerin burjuvazinin
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“de¤iflim” program›n›n reddi
temelinde ve politik özgürlük
program› üzerinde objektif
olarak, talepleri itibar›yla bu-
luflmas›ndan ve bu buluflma-
s›n›n, öznel olarak da gerçek-
leflmesinden burjuvazi son
derece korkmaktad›r. ‹flte bu
nedenle anti emperyalizm ve
devrim iddias›, politik özgür-
lük mücadelesi burjuva “de-
¤iflim” cephesinin stratejisin-
de ana darbenin do¤rultusu
haline getirilmekte, ideolojik
sald›r› ve politik tecritle kitle-
ler nezdinde itibarlar› zedele-
mek istemektedir. Seslerinin kitlelerle buluflmas›,
kendilerine olan güvenlerini sarsarak engellemek
istemektedir. “Umut k›rma” yönünde aç›lm›fl bir
cephedir bu. Ne var ki rejimin esneme kabiliyeti-
nin zay›fl›¤› bu cephenin bafll›ca handikap›d›r. Ni-
tekim Kürt ulusal hareketinin askeri ve siyasi bafla-
r›lar› karfl›s›nda ordu ve hükümetin askeri ve siya-
si yeni sald›r› kararlar› almakta gösterdi¤i uyum bu
cephenin gönüllü silahflörlerini hayal k›r›kl›¤›na
u¤ratm›flt›r. 

Ergenekon davas› karfl›s›nda 
tutum ne olmal›?

‹flte böyle bir anda devrimci partinin görevi or-
taya ç›kan her temel politik geliflmeyi rejim krizi-
nin derinlefltirilmesi, krizin devrimci bir krize do¤-
ru zorlanmas› için bir vesile haline getirmektir.

Ergenekon dava dosyas› bu yönde at›lacak
ad›mlar›n bafll›ca konular›ndan biri oldu¤u kadar,
bu yönde büyük olanaklar sunmaktad›r. Bu dosya
kimi sahte belgelere, devrimcilere yönelik yalan-
yanl›fl kara çalmalara karfl›n, “devlet gerçe¤i” hak-
k›nda resmi belgelerle dolu adeta bir hazine olarak
karfl›m›zda durmaktad›r. Türk halk›m›za fl›r›nga
edilmifl ve edilmeye devam eden flovenizm zehiri-
nin ak›t›lmas› için kullan›lacak belgelerin ard› ar-
kas› yok. “Vatan için” Kürt kardefllerine karfl› sa-
vaflmaya gönderilen Türk halk gençli¤imizin ger-
çekte hangi kirli ç›karlar u¤runa harcand›¤›, yüz-
lerce “resmi kan›tl›” belge ile ortaya serilebilir. As-
keri komutanlar›n uyuflturucu üretim ve ticareti-

nin nas›l bafll›ca sorumlular›
olduklar›, mafyan›n gerçekte
devletin organik bir parças›
oldu¤u; halklar›m›z›n çocuk-
lar›n› gözlerini k›rpmadan
ölüme gönderenlerin yetkile-
rini ve apoletlerini basamak
yaparak nas›l ev-arsa-iflletme
zengini haline geldikleri gös-
terilebilir. Laiklik ç›¤›rtkanl›-
¤›yla generallerin düzenledi¤i
cumhuriyet mitinglerine kat›-
lanlara, bu laiklik sevdal›lar›-
n›n hizbullah gibi bir canava-
r› nas›l kendi elleriyle yarat-
t›klar› devlet belgeleriyle

aç›klanabilir. “Cumhuriyet ve laiklik” ad›na bu ›rk-
ç›-faflistlerin tezgah›na düflen Alevilere, pefline ta-
k›ld›klar› generallerin Alevileri “yabanc›-misyoner”
olarak nas›l fiflledi¤i, takibe ald›¤› belgelerle ortaya
konabilir. Ya da faflizm y›k›lmadan parlementer
mücadele yoluyla politika sahnesinde rol oynaya-
bilece¤ini düflünen iyi niyetli insanlara generaller-
ce parlementerlerin, hükümetin, bakan ve baflba-
kan›n nas›l afla¤›land›¤›; buna karfl›n generallerin
nas›l dokunulmaz k›l›nd›¤› ve kendilerini yasa üs-
tü konumunda gören bir yönetici zümre gibi dav-
rand›klar› ifade edilebilir. 2005 Newroz provakas-
yonunda oldu¤u üzere linç sald›r›s› ve provakas-
yonlar›n hiçbirinin tesadüf olmad›¤›, devlet güçle-
rince planland›¤› iddianamedeki savlarla halka
ulaflt›r›labilir. Ve onlarca cinayet, katliam ve prova-
kasyon belgeleri halk›n ilgisine sunulabilir. 

Savc›, Ergenekon’u devlet içinde ba¤lant›lar›
olan ama devletle organik iliflkisi olmayan bir çete
olarak m› gösteriyor? O halde yap›lmas› gereken ›s-
rarla gizlenen gerçe¤in üzerine gitmek, Ergene-
kon’un kontrgerillan›n bir parças›, kontrgerillan›n
da devletin ta kendisi oldu¤unu ortaya sermektir.
Önceden belirtti¤imiz gibi bunun kan›tlar› dosya-
da bulunabilir ve o bulunanlardan hareketle yeni
gerçeklerin aç›¤a ç›kmas›na ön ayak olunabilir.

Sermaye oligarflisi ile ordunun uzlaflmas› nede-
niyle çerçevenin flimdiden çizildi¤i söylenebilir. O
halde hedef o çerçeveyi aflmakt›r. Bu da ancak kit-
le hareketi oluflturarak hükümet üzerinde bask›
kurarak baflar›labilir. Hükümetin foyas› ancak bu
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Ordunun MGK eliyle belirleyici
yönetici güç oldu¤u ›rkç› faflist
rejim afla¤›dan politik özgürlük
mücadelesinin bas›nc› alt›nda

uzun süreli bir krize
saplan›rken; uluslararas› tekel-

lerin ve yerli ortaklar›n›n bask›s›
alt›nda de¤iflime zorlan›yordu.
Rejim krizi ve devletin yeniden

yap›land›r›lmas›na yönelik
giriflimler egemen s›n›f ve

tabakalar›n›, iki ana 
kampa ay›rd›.



yoldan dökülebilir. Örne¤in 12 Eylül darbecileri-
nin yarg›lanmalar› için mücadeleyi yükseltmek; ör-
ne¤in Lice katliam›n›n sorumlular›n›n ve genel ola-
rak Kürt co¤rafyas›nda ifllenen suçlar›n ve suçlula-
r›n soruflturulmas› için çaba sarfetmek; örne¤in gö-
zalt›nda kaybedilenlerin pefline düflmek, bütün o
çetelerle mücadele söylevlerinin içi koflu¤unu aç›-
¤a ç›karabilir.

“Yiyin birbirinizi” politikas›, politikas›zl›¤›n bir
baflka ad›d›r, ya da kendi kendini taca atmaktan
baflka bir anlama gelmez. Bu meydan› burjuva pa-
pa¤anlara b›rakmak de¤ilse nedir?!

Ergenekon davas›n› basamak yaparak onu re-
jim krizini devrimci krize zorlaman›n unsurlar›n-
dan birine dönüfltürme mücadelesini AKP’ye ye-
deklenme korkusu ile reddetmek, nesnel devrimci
olanaklara karfl› kör ve kötürüm olmaktan baflka
bir anlam ifade etmez. Yasalc› antifaflist partilerin
bu konulardaki zaaflar› anlafl›labilir fakat devrimci
parti ve örgütlerin tav›rs›zl›¤› tam bir aymazl›kt›r.
Bu sessizlik, bu tav›rs›zl›k düpedüz apolitizmin bir
biçimidir.

Türkiye keskin bir dönüflüm sürecindedir. Dö-
nüflümün hangi yönde ve nas›l zorlanaca¤› devrim-
ci iradenin hangi düzeyde kuflan›laca¤›na ba¤l›d›r.
Böyle bir anda, kitleleri burjuva devlet gerçe¤i hak-
k›nda burjuvazinin iç kavgas› sonucu ortaya saç›l-
m›fl “devlet s›rlar›” üzerinden ayd›nlatmak ve hare-
kete geçirmekten uzak durmak politik tasfiyecili-

¤in ta kendisidir. 

Demokrasi aldatmacas› m›, 
politik özgürlük mü?

Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönem temel
tart›flma gündemi bu ikilem etraf›nda flekillenecek-
tir. Politik iradeler bu ikileme verdikleri yan›ta gö-
re yan yana ya da karfl› karfl›ya geleceklerdir. Erge-
nekon’un s›n›rland›r›lmas›, daha ileri noktalara
ulaflmas›n›n engellenmesi için kontgerillan›n plan-
l›-sistemli provakatif eylemleri kadar, kendilerine
dokunulmas› tedirginli¤i içinde fluursuzca sald›r›-
lara giriflen kesimlerinin faaliyetleri de içinden geç-
ti¤imiz sürecin bafll›ca unsurlar›ndan biri olmaya
devam edecektir. AKP- Ordu aras›ndaki laiklik-an-
tiaiklik çekiflmesinin de bitece¤i san›lmas›n, çekifl-
menin gündemden geri noktalara savrulmas› “uz-
lafl”man›n hangi flekilde sürece¤ine ba¤l› olacakt›r.
AKP flimdilik “laikçi”lere malzeme vermemek için
azami dikkat gösterecektir. Bunlar bir yana bir bü-
tün olarak egemen burjuva blok faflist devlete daha
kal›n bir “demokrasi” s›vas› çekerek rejim krizini
aflma yolunda hamleleri yapmada daha heveskar
davranacakt›r. Kontrgerillay› da¤›tmak yerine,
onun soka¤a sal›nm›fl unsurlar›n›, farkl› yönlere
kaym›fl olanlar›, ABD ekseni d›fl›na ç›km›fl olanlar›
da¤›tma; 12 Eylül faflist anayasas›n›n burjuva de-
mokratik bir anayasayla de¤ifltirmek yerine, serma-
ye oligarflisinin ç›karlar› do¤rultusunda revize edil-
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mesi, böylece “cumhuriyetin temel prensipleri”nin
bafl›nda gelen “tek millet” esas›na dokunulmamas›;
devletin faflist unsur ve kurumlardan ar›nd›rmas›
yerine uçlaflanlar›n törpülemesi ve as›l gövdenin
yeni ihtiyaçlara uygun olarak düzenlemesi ve bü-
tün bunlar›n “AB reformlar›” tantanas›yla propa-
ganda edilmesi, politik gündemin öne ç›kan/ ç›ka-
cak unsurlar› oldu/ olacakt›r. Bir yandan Kürt Ulu-
sal Demokratik Hareketine yönelik fliddetli sald›r›-
lar h›z kazanarak devam edecek ama di¤er yandan
“bireysel haklar” daha çok dile getirilecektir. Zaten
birincinin politik amac› ikinciye raz› etmek içindir.
Kürt sorununda taraf “bireysel haklar”m›, “kolektif
(ulusal) haklar”m› ikileminde iradesini, karfl› tara-
fa kabul ettirmek için mücadeleyi boyutland›ra-
cakt›r. Devlet askeri sald›r›larla politik öncünün
idaresini k›rmaya yönelirken “bireysel haklar”, “AB
reformlar›”, “ekonomik yat›r›m” vb yollarla da Kürt
ulusunu öncüsüyle birlemifl iradesini parçalamay›
hedeflemektedir. Keza Alevilerin temel demokratik
taleplerini kabul etmek yerine –örne¤in Diyanet
Baflkanl›¤›n›n da¤›t›lmas›- onlar› sistemin parças›
haline getirmek –örne¤in Diyanet’de büro açmak-
bir baflka tart›flma ikilemi olmaya adayd›r. Demok-
ratik hak ve özgürlüklerin, toplant›, yürüyüfl, söz,
bas›n, örgütlenme haklar›n›n teminat alt›na al›n-
mas› yerine, temel gerici faflist yasalara dokunma-
dan “demokratik ad›mlar” at›l›yor görüntüsü yara-
tarak kitlelerin demokrasi özlemini faflist devlete
çekilecek s›van›n harc› haline getirme çabas› da
bafll›ca konulardan biri olacakt›r. 

Görülecektir ki ister toplumsal farkl›laflmalar
temelinde –ulusal, dinsel, mezhepsel- süregelen
çeliflkiler ister s›n›fsal farkl›laflmalar temelinde –ki
gerçekte birincisi ikincinin örtük biçimidir- etki
eden çeliflkilerin çözümünün ilk elde gelip dayan-
d›¤› konu politik özgürlük sorunudur. Dahas› ege-
men burjuvazi içinde debelendi¤i rejim krizini
“demokrasi” manevras›yla aflmaya çal›flmaktad›r.
Proletaryan›n s›n›f temsilcisinin bugün odakland›-
¤› bütün gayreti ise “politik özgürlük”den yoksun
bir “demokrasinin” sahteli¤ini kitlelere göstermek-
tir. Bir baflka deyiflle ortaya ç›kan her politik gelifl-
meye bu do¤rultuda müdahale etmek ve 

a) Emperyalizmle kölece ba¤lar›n kesilmesi 

b) Faflist kurum ve yasalar›n la¤vedilerek faflist
kadrolar›n tasfiyesi 

c) Kürtlerin bir ulus olarak tan›nmas› ve buna
uygun olarak haklar›n›n teminat alt›na al›nmas› 

d) Alevilerin demokratik taleplerinin karfl›lan-
mas› 

e) Diyanet‘in la¤vedilerek dinin bireysel konu
olarak kabul edilmesi 

f) Söz, bas›n, toplant›, örgütlenme özgürlü¤ünü
k›s›tlayan her türlü engelin kald›r›lmas›; 

yönünde müdahale etmek, yani politik özgür-
lük elde edilmeden emperyalist tekellerin iç hege-
monik güç haline geldi¤i, faflist kurum ve kadrola-
r›n iflbas›nda oldu¤u, Kürtlerin “ulusal” haklar›n›n
tan›nmad›¤›, demokratik hak ve özgürlüklerin
zapt-u rapt alt›nda tutuldu¤u, Alevilerin demokra-
tik taleplerinin hiçe say›ld›¤› bir yerde “demokrasi”
söyleminin bir lafazanl›ktan, aldatmacadan öte bir
anlam tafl›mad›¤›n› göstermektir. Rejim krizini
devrimci krize do¤rultmak bu yoldan gerçekleflebi-
lir. 

‹flte egemen burjuvazinin bu sahte, aldat›c› “de-
mokrasi” bayra¤›n› onun elinden çekip almak, “de-
mokrasiyi” as›l sahiplerine teslim etmek için yega-
ne yol politik özgürlük mücadelesini yükseltmek-
tir. Çünkü ancak bu yoldan burjuvazinin “demok-
rasi” maskesi indirilebilir ve ancak bu yoldan poli-
tik özgürlü¤ün olmad›¤› yerden demokrasiden söz
edilemeyece¤i gösterilebilir.

Ergenekon davas› tam da bu mücadelenin bu-
günkü odak noktas›d›r. Ona tav›rs›z kalmak burju-
va planlara tav›rs›z kalmak, milyonlar›n burjuvazi-
nin pefline tak›lmas›na tav›rs›z kalmak; politik öz-
gürlük mücadelesinin d›fl›na düflmek, apolitiklefl-
mek, stratejiden yoksunluk kadar taktikten de
yoksun olmak demektir.

Meseleyi devrime havale etmek; milyonlar› bur-
juvazi karfl›s›nda politik olarak silahland›rmaktan
uzak durmak, yaln›zca milyonlar› de¤il kendini
bofl avuntularla aldatmaktan baflka bir ifle yaramaz.
Ve berbat bir lafazanl›k ve tasfiyecilikten öte bir
anlama gelmez. Devrim gökten inmez, yerden gö-
¤e yükselir. Lafazanl›kla devrimci çaba aras›ndaki
fark budur. Gerisi mi? Gerisi “tasfiyecili¤e yat-
mak”t›r. n
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NOT: Bu yaz›, 1991’de yay›mlanan “Türki-
ye’nin Toplumsal Maddi Gerçekli¤i ve Devrim-
ci Strateji” bafll›kl› kitab›n (A. Can) ilk bölümü-
dür. “Kemalizmin komünistçe elefltirisine” çokça
ihtiyaç duyulan bu günlerde bu yaz›y› komünist ha-
reketin tarihsel süreci içinde yap›lm›fl bir çözümle-
me olarak yay›ml›yoruz. ‹lerleyen say›lar›m›zda
Kemalizme dair baflkaca tahlil ve elefltirilere de yer
verece¤iz.

Baflkent ‹stanbul dahil ‹mparatorluk topraklar›-
n›n büyük bölümünün emperyalist Yunan, ‹ngiliz,
Frans›z ve ‹talyan ordular› taraf›ndan iflgal edildi¤i
koflullarda kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’nin (A-RMHC), bafllang›çtaki
amaçlar› aras›nda “Hükümet-i Osmaniye’nin tehli-
ke-i inhilaline karfl› hilafet-i ‹slamiye ve Saltanat-›
Osmaniye’nin bekas› esas maksad› teflkil etti¤i”(1)
belirtilmiflse de, söz konusu direnifl hareketinin,
emperyalist ordular›n kovulmas›na ve zamanla Hi-

lafet ve Saltanat’›n tasfiyesine, Hanedan mensupla-
r›n›n ülkeden ç›kar›lmas›na varan anti-emperyalist
ilerici bir milli burjuva hareketi oldu¤u inkar edi-
lemez. Türk Ulusal Kurtulufl Hareketi’nin olufltu-
rulmas›nda bafltan itibaren önemli bir rol oynayan
Mustafa Kemal’in tutars›z davran›fllar›, Osmanl›
Saltanat›’n›n korunaca¤›n› vaat eden “Türkiye’nin
bafl›nda Hilafe-i ‹slam olacak ve bir hükümdar Sul-
tan bulunacakt›r” fleklindeki demeçleri, bir taraftan
iflgal kuvvetlerin ülke topraklar›ndan ç›karmaya
çal›fl›rken, di¤er taraftan iflgalci emperyalist devlet-
lerle uzlaflman›n, anlaflman›n yollar›n› aramas›,
devrimin toprak devrimine dönüflmemesi, burjuva
kurtulufl hareketi aflamas›nda kalmas›, burjuva de-
mokrasisinin kurulmamas›, Kürt ulusuna kendi
kaderini tayin hakk›n›n tan›nmamas› ve üzerinde-
ki bask›lar›n korkunç boyutlarda artmas›, bu hare-
ketin anti-emperyalist ve ilerici yönünün bulundu-
¤u hususunda bizi tereddüte düflürmemelidir.

Bu gibi tutars›zl›klar Türk Ulusal Kurtulufl Ha-

Türk Ulusal Kurtulufl Hareketi ve 
Kemalizmin iki yönü
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reketi’nin önder gücü olan milli burjuvazinin s›n›f-
sal karakterinden ve hareketin emperyalist iflgal or-
dular›n› yurttan kovmak gibi ortak bir hedeften ay-
r› olarak herhangi bir programa dayanm›yor olma-
s›ndan kaynaklan›yordu. A-RMHC’yi oldu¤u gibi
TBMM’yi oluflturan güçler de heterojendi. Bunlar
farkl› sosyal kökenlere sahip olduklar› gibi, farkl›
düflünceler de tafl›yorlard› ve söylemeye gerek yok
ki bir parti içinde örgütlenmifl de¤illerdi.

Bu güçlerin kendi aralar›ndaki mücadelesinden
M. Kemal ve çevresindekiler galip ç›kt›. Çünkü M.
Kemal, egemen ‹slam ideolojisinin iflas etmesin-
den, uflaklaflmas›ndan da yararlanarak, milli burju-
va s›n›f›n tüm gereksinimlerini iyi saptam›fl, burju-
va hukukun ve milliyetçilik düflüncesinin yeni dü-
zeni sa¤lamlaflt›rmakta oynayaca¤› rolü kavram›fl,
fleriata ve dine dayal› ideolojik flekillenmeye karfl›
ç›km›flt›. 

‹slam dini ve hukuku burjuva geliflmenin
önünde engeldi. ‹slami güçlerin iktisadi zay›fl›¤›
veya gerili¤i bundan da kaynaklan›yordu. Dahas›,
‹slami otoriteler bütün prestijlerini yitirmifl, ‹ngiliz
emperyalizmin korumac›l›¤›na s›¤›nm›fllard›. Böyle
oldu¤u içindir ki, Hilafet ve Saltanat M. Kemal ta-
raf›ndan “keyfi” bir biçimde ortadan ikiye ayr›l›r-
ken kimse bu hareketi “sap›k” olarak de¤erlendir-
medi. Osmanl› Hanedan› kovulup Halife seçimle
tayin edildi. Bir süre sonra M. Kemal kendi seçti¤i
halifeyi de kovdu. Buna karfl› ç›kan da olmad›.

fiunu hemen belirtmek yerinde olur: Türk Ulu-
sal Kurtulufl Hareketi (TUKH) tutarl› bir reform ve
demokrasi program›na hiçbir zaman sahip olmad›.
TUKH, SSCB’ye en yak›n gözüktü¤ü dönemde bi-
le salt ikiyüzlü bir politika izledi. Yani o, burjuva
demokrasisini sadece laf›zda benimsedi. 

Milliyetçilik, Türk ticaret burjuvazisine, eflraf
tak›m›na, ayd›nlar›na, Osmanl› düzeni bürokratla-
r›na, k›smen toprak a¤alar›na tamamen yabanc› bir
kavram de¤ildi. Kuflku yok ki Jön-Türk ve ‹ttihat
ve Terakki Hareketi de burjuva hareketlerdi. Ve M.
Kemal bu hareketlerin do¤rudan mirasç›s› duru-
mundayd›.

Emperyalist iflgal ordular› kovulacak ve Türk
milli burjuvazisi kendi ülkesinin, bu arada Kürdis-
tan’›n önemli bir bölümünün de, efendisi olacakt›.
Devlet gücünü kullanarak –ki Osmanl› Devleti’ni
y›k›p tamamen yeni tipte bir devlet kurmas› de-

mokrasi olgusunu d›flta b›raksa da, Türk burjuva-
zisinin en radikal giriflimini oluflturur– palazlana-
cak ve güçlü bir sermaye birikimi yaratacakt›. 

Burjuvazi, M. Kemal’den veya Kemalist devlet-
ten önce de vard›. Ama sermaye hiç de istenen dü-
zeyde de¤ildi. Nitekim, bu durumdan duydu¤u ra-
hats›zl›¤› aç›kça belirten M. Kemal, Türk burjuva
s›n›f›n›n sermaye bak›m›ndan güçlendirilmesi, bir
baflka deyiflle, iktidardaki burjuvazinin devlet erki-
ne dayanarak sermaye yapmas› gerekti¤i konusun-
daki kararl›l›¤›n› 1923 y›l›nda yapt›¤› bir konufl-
mada flöyle ifade ediyordu: “Bizde büyük araziye
kaç kifli maliktir? Bizde arazinin miktar› nedir?
Tetkik edilirse görülür ki, memleketimizin vusat›-
na nazaran hiç kimse büyük araziye malik de¤il-
dir… Kaç milyonerimiz var? Hiç. Binaenaleyh bi-
raz paras› olanlara da düflman de¤iliz. Bilakis
memleketimizde birçok milyonerin, hatta milyar-
derin yetiflmesine çal›flaca¤›z.”

Osmanl› ekonomisini sömürgelefltirmifl emper-
yalist tekellerle iflbirli¤i halinde olan yerli kompra-
dor s›n›f hemen hemen bütünüyle çeflitli H›ristiyan
az›nl›klardan olufluyordu. Ve bu s›n›f savafl y›lla-
r›nda da iflgalci güçlerle iflbirli¤i içinde bulundu-
¤undan, Ankara’da kurulan yeni iktidar›n bütü-
nüyle d›fl›nda kald›.

Bir burjuva harekette, proleter ölçülere uygun
bir tutarl›l›kta, ilericilik, demokratl›k ve yurtsever-
lik (anti-emperyalizm) arayanlar, bunu bulamay›n-
ca, bu durum ço¤u kez onlarda, söz konusu hare-
kette güdük kalm›fl da olsa, mevcut olan olumlu
yönleri toptan inkara yönelen bir zihniyetin oluflu-
muna yol açar. Bunun tersi de mümkündür: Ad›
geçen burjuva hareketin ilk y›llar›nda ortaya ç›kan
anti-emperyalist ve ilerici yönlerinden hareketle,
süreç içinde, özellikle iktidar› ele geçirdikten son-
ra h›zla gericileflen egemen burjuvaziye hayat› bo-
yunca gö¤süne tak›p gururla tafl›yabilece¤i ve bu-
nun verdi¤i rahatl›kla halk› daha kolay sömürebi-
lece¤i bir “devrimcilik” yahut “ilericilik” madalyas›
vermek!

Türkiye’de Kemalist hareketin anti-emperyalist
olup olmad›¤› çok tart›fl›lm›flt›r. Bizce sorunun bu
tarz konuluflu dahi sakatt›r. Çünkü 1920’lerden
1940’lara veya daha sonraki y›llara hep ayn› biçim-
de damgas›n› vuran homojen bir Kemalizm‘den
bahsetmek mümkün de¤ildir. Kemalizm‘i kendi
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evrim sürecinden kopar›p soyut bir tarzda ele al-
mam›z halinde varaca¤›m›z sonuçlar›n sa¤l›kl› ol-
mayaca¤› kuflkusuzdur. Zira Kemalizm, bafltaki
k›smi ilerici ve anti-emperyalist özelliklerine ra¤-
men zamanla dönüflüme u¤rayan, devrimci baru-
tunu tamamen tüketen, demokrasi ad›na halka de-
mokrasinin en i¤renç karikatürü olan bir tiranl›¤›
reva gören ve emperyalist sermayenin güvenini ka-
zanmaya çal›flan halk düflman› bir hareketin gerici,
floven ideolojisidir.

M. Kemal’in gerçeklefltirebildikleri nelerdir? 1)
‹flgal ordular›n›n ülkeden ç›kar›lmas›, 2) Saltanat
ve Hilafet makamlar›n›n la¤v›, tamamen yeni tipte
burjuva bir devletin kurulmas›, ‹slami-feodal Os-
manl› hukukunun y›k›lmas›, burjuva hukukun be-
nimsenmesi, 3) Dine dayal› e¤itim ve yarg› sistemi-
nin kald›r›lmas›, 4) Laikli¤in benimsenmesi, tari-
katlar›n yasaklanmas›, tekke, zaviye ve türbelerin
kapat›lmas›, 5) Aflar›n kald›r›lmas›, 6) Savafl y›lla-
r›nda ‹ttihat ve Terakki yönetiminin tek tarafl› ola-
rak ve fiilen kald›rd›¤› kapitülasyonlar›n resmi ola-
rak kald›r›lmas›, vb.

M. Kemal’in, nüfusun ezici ço¤unlu¤unun okur
yazar olmad›¤› o günkü koflullarda e¤itime önem
vermesinin ve Bat› ölçülerine uygun bir e¤itim dü-
zeyini tutturmaya çal›flmas›n›n, ‹mparatorluk dev-
rinde devlet dili olan Osmanl›ca‘y› at›p Türkçe’yi
egemen k›lmas›n›n, Latin alfabesini, ölçü birimleri-
ni ve takvimini kabul etmesinin, Türk burjuva s›-
n›f›n›n ç›karlar› do¤rultusunda ileriye do¤ru at›l-
m›fl önemli ad›mlar oldu¤u inkar edilemez. Bütün
bu yap›lanlar kapitalist geliflmeyi h›zland›rmaya
yar›yordu.

“Kan ile yap›lan ink›lâplar daha muhkem (sa¤-
lam) olur, kans›z ink›lâp ebedilefltirilemez” diyen
M. Kemal, ça¤dafl burjuva toplumun imkanlar›n-
dan yararlanmaktan dahi çok uzak, yoksulluk, ifl-
sizlik, topraks›zl›k gibi sorunlara eklenen, devlet
ve a¤a bask›s› alt›nda inleyen genifl halk y›¤›nlar›-
n›n temel hiçbir sorunuyla ilgilenmemiflken, köy-
lünün bafl›ndan fesi ç›kart›p flapkay› giydirmek
için kan dökmüfl, devlet terörü estirmifltir. Ortaça¤
toplumuna ait bir dizi sömürü biçimi, mülkiyet
iliflkisi ve ilkel gelenek varl›¤›n› koruyorken, bun-
lara karfl› ciddi reformlara giriflmemifl, ilerleme ve
medenileflmeye karfl› beslenen düflmanl›¤›n sem-
bolü olarak telakki etti¤i köylünün fesini ortadan

kald›rmak için kanl› bir savafl açm›flt›r. fiapkaya di-
renen genifl köylü y›¤›nlar› as›larak, a¤›r hapis ce-
zalar›na çarpt›r›larak yola getirilmeye çal›fl›lm›flt›r.

K›sacas›, ortaça¤ gericili¤inin toplumsal maddi
temellerine dokunmayan M. Kemal, ço¤u kez bu
tip gülünç “devrim”lerle yahut devrimcilik gösteri-
leriyle yetinmifltir.

Bu gibi sözde büyük devrimlerle övünenlerin
hâlâ var oldu¤unu bir yana b›rakal›m. Fakat bu gi-
riflimleri nas›l aç›klamal›? Sorunu M. Kemal‘in
kapris küpü bir insan olmas›yla aç›klayabilir mi-
yiz? Hiç kuflkusuz sorunu böyle aç›klayamay›z. Bu
hareketleriyle belki de M. Kemal, burjuva yaflam
tarz›n›, burjuva k›yafet anlay›fl›n› suni bir biçimde
Anadolu köylüsüne afl›lamak istiyordu. Harp
Okullar›nda Türk subay›na bugünlerde suni bir bi-
çimde verilen “salon kültürü”nü, o günlerde M.
Kemal çevresine çok daha hararetli bir biçimde
empoze etmek istiyordu. Bunlar›n halk›n gerçek
ihtiyaçlar›yla uzak yak›n bir iliflkisi yoktur, fakat
bunlar Türk burjuvazisinin “geliflme”, Bat› burju-
vazisi gibi olma arzusunu gösterir.

Osmanl› Saltanat› yerine kurulan yeni Cumhu-
riyet ne tür bir cumhuriyettir?

23 Nisan 1920 tarihinde aç›lan TBMM’nin üye-
leri genel oy hakk›n›n kullan›ld›¤› bir seçimle, hat-
ta herhangi bir seçimle mebus seçilmifl de¤illerdi.
18 Mart 1920’de ‹stanbul’daki Meclis-i Mebusan’›n
kapanmas› üzerine kurulan TBMM’nin üyeleri ta-
mamen atama yoluyla belirlenmifltir.

Burada amac›m›z, yukar›da kas›ca anlat›ld›¤›
biçimde kurulan ilk meclisin halk›n gerçek iradesi-
ni ne ölçüde temsil etti¤ini tart›flmak, yahut atama
sisteminin keyfilikleri üzerinde durmak de¤ildi.
Atama yoluyla da olsa, kurulan ilk meclisin için-
den, cumhuriyet yönetimi ad› alt›nda yeni tarzda
bir diktatörlük kurma gayretlerine karfl› ç›kan bir
grup mebusun (‹kinci Grup) oluflturdu¤u muhale-
fet nedeniyle, M. Kemal‘in 1921 Teflkilat-› Esasiye
Kanunu gere¤ince, meclisin feshi için mebuslar›n
2/3’ünün oyu gerekiyorken, bunu aç›kça hiçe saya-
rak, yani bir nevi darbe yaparak, mebus oylar›n›n
salt ço¤unlu¤uyla bu meclisin feshi yoluna gitti¤i-
nin belirtilmesi de de¤ildir. Burada esas ve belki de
her fleyden daha da önemli olan, bu olay› “devrim-
lere direnen gerici güçlerin etkisiz hale getirilme-
sinde ileriye do¤ru at›lm›fl jakobence bir ad›m” ola-
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rak adland›ran ve bununla da yetinmeyip her çat›fl-
mada M. Kemal’e mutlaka devrimci bir misyon
yükleyen Kemalist tarihçilerin palavralar›na k›saca
da olsa de¤inmektir.

Gerçekte emperyalizme karfl› tutum sorunun-
dan tutun da, gerçek anlamda burjuva demokrasi-
sinin gereklerini yerine getirme, kifli hak ve özgür-
lüklerini teminat alt›na alma do¤rultusundaki ça-
l›flmalarda bu grup (‹kinci Grup) daha tutarl›, da-
ha demokrat davranm›flt›r. Dolay›s›yla, M. Ke-
mal’in Birinci Meclis‘i tasfiye etmesi, devrimin gü-
düklefltirilmesi do¤rultusunda at›lm›fl bir ad›m ola-
rak de¤erlendirilmelidir. Ve yine, Kemalist burju-
vazinin demokrasi anlay›fl›n›n ne denli “sa¤l›kl›”
oldu¤unun bir örne¤i TKP önderlerine karfl› ger-
çeklefltirilen komplo ise, bir di¤er örne¤i de ‹kinci
Grup liderlerine karfl› gösterilen tahammülsüzlük-
tür.

“Bakû’da Türkiye ‹fltirakiyun Komitesi Heyet-i
Merkeziye reisi Mustafa Suphi Bey ve Aza’dan
Mehmet Emin Yoldafllara” hitabetiyle M. Suphi’ye
yazd›¤› mektupta, “memleketin ve milletimizin her
taraftan emperyalist ve kapitalist hücumlara ma-
ruz” kald›¤›n› ifade M. Kemal, “gerek flahsen ben
ve gerekse bütün rufeka-i mesaim (çal›flma arka-
dafllar›m) ekseriyeti rençber ve köylüden ibaret
olan milletimizin istiklalini tesis ve temin gaye-i
yegânesi takip” etti¤ini belirtmifltir. Ve kendileriyle
(TKP) ayn› amaçlar› paylaflt›klar›n› ifade ettikten
sonra, TBMM’ye tam yetkili bir temsilci gönderme-
lerini istemifltir.(2) Fakat, yurda gelen TKP heyeti-
ni (M. Suphi ve 14 yoldafl›) Karadeniz’de bo¤duran
M. Kemal, bununla demokrasi prensipleri aras›nda
herhangi bir çeliflki görmemifltir. Gerçek TKP’nin
önderlerini katleden M. Kemal’in sahte bir TKP
kurdurup, iflçi ve emekçi y›¤›nlar›n› aldatmaya ça-
l›flmas› da “normal” karfl›lanmaktad›r. Türk burju-
vazisinin “Cumhuriyet”le birlikte öngördü¤ü “de-
mokratik” yönetim bundan ibaret olmufltur.

Özetle, Kemalist burjuvazinin demokrasi düfl-
manl›¤›, iflçi s›n›f› ve onun temsilcilerine karfl› gös-
terdi¤i düflmanl›ktan ibaret de¤ildir. Kemalistler,
demokrasi isteyen burjuva güçlere karfl› da ayn›
düflmanl›¤› göstermifltir. Üstelik bütün bunlar› ih-
tilalcilik ad›na yapm›fllard›r. Ancak gerek iflçi s›n›-
f› ve onun siyasi temsilcilerine, gerek yurtsever
köylü direnifl örgütü olan Kuvva-i Seyyare’ye ve

Kürt ulusuna, gerekse Birinci Meclis’teki burjuva
demokrat güçlere karfl› giriflilen tasfiye ve imha ha-
reketleri, devrimin kapsam›n›n daralt›lmas›n›n ve
c›l›zlaflt›r›lmas›n›n belli bafll› aflamalar› olarak ka-
bul edilmelidir.

Giderek yerleflmeye bafllayan yeni rejimin, bur-
juva demokrasisinden çok uzak olan yar›-askeri bir
diktatörlük oldu¤u konusunda dönemin bütün
burjuva muhalefet güçleri hemfikirdiler. Gene
bahsi geçen muhalefet partilerinin programlar›nda
bir dizi genel demokratik istem formüle edilmifltir.
Fakat bir altüst olufl süreci yaflan›yor oldu¤undan,
sosyal ve siyasal yaflam›n pek çok di¤er yönü gibi,
bu burjuva partilerin politik e¤ilimleri ve özellikle
hangi kesime dayanacaklar› yeterli bir netlik ka-
zanmam›flt›r. Bir geçifl dönemi yaflan›yordu ve yer-
leflmemifllik olgusu, birçok fleyin saydamlaflmama-
s›n›n bafl nedenini oluflturuyordu. 

‹lk meclisteki 2. Grup’un emperyalizme karfl›
tutum ve demokrasi konusunda 1. Grup’tan (M.
Kemal grubundan) daha radikal bir çizgi izledi¤ini
söylemek mümkündür. 2. Grup’un liderlerinden
H. Avni’nin*, M. Kemal diktatörlü¤üne karfl› ç›kar-
ken sarfetti¤i “Cumhuriyet ancak hürriyet ile olur.
Hürriyete istinat etmeyen cumhuriyet i¤falkârd›r.?
(3) fleklindeki sözlerini burjuva demokrat bir çiz-
gide samimi kabul edebiliriz. Fakat ayn› fleyi ikti-
dar› paylaflma konusunda M. Kemal’le anlaflmazl›-
¤a düflmüfl ve bir ölçüde de “mecburen” demokra-
si bayraktarl›¤›na soyunmufl A. Fuat Cebesoy, R.
Orbay, K. Karabekir vs. gibi di¤er muhalifler için
söyleyemeyiz.

Ve hiç kuflku yok ki, partilerin gerçek niteli¤ini
aç›¤a vuran, onlar›n programlar› veya liderlerinin
vaadleri olmaktan ziyade, s›n›f çat›flmalar› esnas›n-
da kimin taraf›n› tuttuklar›d›r; hangi s›n›f›n ç›kar-
lar› do¤rultusunda hareket ettiklerini gösteren pra-
tik tutumlar›d›r. Fakat partilerin gerçek tutumlar›-
n›n anlafl›labilmesi için, üzerinde söz söyleyebile-
ce¤imiz bir faaliyeti gerçeklefltirebilmifl olmalar›
gerekir. Kemalist yönetime veya M. Kemal’e karfl›
ç›kan bütün burjuva muhalif güçler hiç de gerici
say›lmazlard›, ama tümünün ilerici, burjuva de-
mokrat oldu¤unu söylemek de güçtür. Örne¤in,
Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas› (TPCF)’nin ger-
çekte burjuva demokrat olup olmad›¤›n›, liderleri-
nin beyanlar›na uygun hareket edip etmeyece¤ini
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kesin olarak saptayabilmemiz için onun bir parti
olarak faaliyet göstermifl olmas› gerekir. Halbuki
Kemalist diktatörlük buna izin vermemifltir.

Bir demokrat olarak Türkiye’de demokrasi mü-
cadelesine ciddi katk›larda bulunan yazar Zekeriya
Sertel ise, 1925 y›l› bafllar›nda Terakkiperver Cum-
huriyet F›rkas›’n›n kuruluflu üzerine flu de¤erlen-
dirmeyi yap›yor: “Halk F›rkas› halk›n bu ilk flafl-
k›nl›k ve heyecan devrinde gördü¤ü mutlak muta-
vattan (ba¤l›l›ktan) ma¤rur ve hodbin (bencil) bü-
tün zaferi benimsedi ve hariçte kalanlara k›skanç
bir nazarla bakmaya bafllad›. Bu inhisarc› (tekelci)
zihniyet derhal bir aksül amel (tepki) yapt› ve
memleketin her taraf›nda taraf taraf muhalefet ce-
reyanlar› bafl gösterdi. ‹flte bugünkü yeni f›rka bu
cereyan›n mahsulüdür.”(4)

TPCF ile CHF aras›nda esasta bir farkl›l›k bu-
lunmad›¤›n› söyleyen Z. Sertel sözlerine flöyle de-
vam ediyor: “Yaln›z CHF iki dereceli intihabat (se-
çim) taraftar› oldu¤u halde TPCF bir dereceli inti-
hab taraftar›d›r. Birinci f›rka reis-i cumhura veto
hakk›n›n verilmesine taraftar oldu¤u halde di¤eri
muhaliftir. Birinci biraz merkeziyetçi, ikinci biraz
daha adem-i merkeziyetçidir. Birinci flehremaneti-
nin ve belediye reislerinin merkezden tayin edil-
mesini, di¤eri halk taraf›ndan intihab edilmesini
tercih etmektedir.” Devamla, “Onlar›n (TPCF’nin)
tek bir endifleleri vard›r, ve bütün bu yeni cereyan
bu endifleden do¤mufltur: Diktatörlü¤ün, istibda-
d›n önüne geçmek. Eski f›rka zaferi, istiklali, hatta
vatan› ve milliyetperverli¤i benimsedi¤i için yavafl
yavafl ‹ttihat Terakki zihniyetini almaya bafll›yor-
du. Bu zihniyetin manas›z ve hailesiz (engelsiz)
ilerlemesi memlekette baz› tehlikeler ihdas edebi-
lirdi. Reisi cumhura fazla hak verilmesi bir gün bu
makama gelecek eflhas›n tahakküm ve istibdad›n›
intac (sonucunu do¤urma) edebilirdi.”(5)

Takrir-i Sükun dönemiyle birlikte, yeni bir te-
rör dalgas› estiren Kemalist iktidar, bir yandan
ayaklanan Kürtleri ac›mas›zca katlederken, öte
yandan muhalif hiçbir gücün kalmamas›, ayk›r›
hiçbir sesin ç›kmamas› için yeni zorbal›klara bafl-
vurmufltur. Muhalefetin kayg›lar› bütünüyle ger-
çek olmufl, giderek yeni bir ‹ttihat Terakki yöneti-
minin kuruldu¤u gözlemlenmifltir.

‹stiklal Mahkemeleri yeniden ifllemeye baflla-
m›fl, insanlar sorgusuz sualsiz idama mahkûm edil-

mifl, katliamdan kurtulabilen Kürtler Bat›’ya sürül-
müfl, iktidar ufla¤› birkaç gazeteden baflka bütün
gazeteler kapat›lm›flt›r. (1931’deki aç›klamalar›na
göre, bir cellad›n 12 y›l zarf›nda tek bafl›na ast›¤›
insan say›s› 5216’d›r.)

Türk egemen s›n›flar› her ne kadar bugün art›k
Türkiye’de Kürtler yoktur diyorlarsa da, düne ka-
dar bütün Kürt ayaklanmalar› veya katliamlar› s›ra-
s›nda hep flunu söylemifllerdir: “Kürtler medenilefl-
meye karfl› ç›kt›klar› için ayaklan›yor. ‹ster istemez
bir de biraz sert tedbirlere baflvurmak zorunda ka-
l›yoruz.” (Ne yaz›k ki bu yalanlar, özellikle 1925’te
TKP ve fiefik Hüsnü taraf›ndan da benimsenmifl ve
fiefik Hüsnü, Kemalist hükümeti Kürtlere karfl› sa-
vafl›mda içtenlikle desteklemifltir.)

1921’den 1937-38 Dersim Katliam›‘na kadar
Kürt halk›, Kemalist rejime ve Türk jandarmas›n›n
zulmüne karfl› toplam 19 kere ayaklanm›fl ve bu
ayaklanmalar her seferinde kanla bast›r›lm›flt›r.(6)
Geride kalanlar zorla sürülmüfl ve bu amaçla özel
kanunlar ç›kar›lm›flt›r. (14 Haziran 1934 gün ve
2510 say›l› ‹skan Kanunu ile 25 Aral›k 1935 gün
ve 2884 say›l› Tunceli’nin Yönetimi Hakk›nda Ka-
nun). ‹¤renç bir diktatörlük ve terör rejiminin ba-
fl› olarak M. Kemal’in Kürt halk›na reva gördü¤ü
zulmü ve vahfleti anlatmakta kalem aciz kal›r. M.
Kemal’in Kürtleri yok etmekte kulland›¤› yöntem-
lerin i¤rençli¤i Hitler’in yöntemlerinden hiç de afla-
¤› kalmaz. Türk “medeniyeti”nin Kürdistan’› fet-
hetmesi bu i¤renç katliam, sürgün ve ya¤malar sa-
yesinde mümkün olmufltur. M. Kemal savafl y›lla-
r›nda TBMM’deki konuflmas›nda (1 May›s 1920),
ç›karlar›n› savunmakla sorumlu olduklar› milletin
tek bir unsurdan ibaret olmad›¤›n›, söz konusu
halklar›n kardefl halklar oldu¤unu, ç›karlar›n›n bir
oldu¤unu ve kendilerinin bu halklar›n ›rki, içtimai
ve co¤rafi hukukuna sayg›l› olduklar›n› söylerken
tam bir ikiyüzlülük örne¤i sergiliyordu. Çünkü ay-
n› M. Kemal, k›sa bir süre sonra Türkiye’de Türk-
lerden baflka kimsenin bulunmad›¤›n› ve hatta bü-
tün milletlerin Türklerden, bütün dillerin de Türk-
çe‘den türedi¤ini iddia edecek ve bu iddialar›na
Türk Tarih Tezi ve Günefl Dil Teorisi arac›l›¤›yla
resmiyet kazand›racakt›. Bütün eski medeniyetle-
rin (Sümer, Hitit, M›s›r, Yunan ve Roma) kurucu-
lar›n›n Türkler oldu¤u, M. Kemal’in önderli¤inde
çal›flan “tarihçi ve bilim adamlar›” taraf›ndan hiçbir
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flüpheye mahal b›rakmayacak flekilde ispatlanm›fl
olacakt›(!) M. Kemal’den feyz alan Adliye Vekili
Mahmut Esat Bozkurt ise, 1930 y›l›nda flunlar›
söylüyordu: “Benim fikrim, kanaatim fludur ki, bu
memleketin kendisi Türk’tür. Öz Türk olmayanla-
r›n bir hakk› vard›r, o da hizmetçi olmakt›r, köle
olmakt›r.”(7)

S›k›yönetimle daha da karikatürleflen Cumhuri-
yet rejimi, iflçiler, genifl köylü y›¤›nlar›, Kürt ulusu
ve demokrasi isteyen güçler için tam bir bask› reji-
mine dönüflüyordu. A. Fethi Okyar‘›n da aç›kça
ifade etti¤i gibi, ‘Tek parti devri bütün hususiyetiy-
le ifllemeye bafllam›fl ve politik hayat seçimden se-
çime müntahib-i sanilerin (iki dereceli seçimdeki
ikinci seçmenler) sand›klara att›¤›, önceden elleri-
ne verilmifl isimlerin say›lmas›ndan ibaret olmufl-
tur.” 1927 y›l›nda ise o güne kadar fiilen yap›lan
fley, resmileflmifl, milletvekili adaylar›n›n tek seçici-
li¤i M. Kemal’e b›rak›lm›flt›r.

Düzen aleyhtar› muhalefetin bir hayli kabarma-
s› ve Halk F›rkas›’n›n genifl kitlelerden h›zla tecrit
olmas›, ad›n›n nefretle an›lmas› sonucu son derece
aldat›c› bir siyasi manevran›n ürünü olarak yak›n
arkadafllar›na kurdurdu¤u Serbest F›rka’ya, M. Ke-
mal ancak üç ay tahammül edebilmifltir. M. Kemal
hem düzen aleyhtar› muhalefeti eritmek, hem de
ikinci bir ata sahip olmak istiyordu. Fakat sahte bir
muhalefet partisi de olsa Serbest F›rka’ya sar›lan
halk y›¤›nlar› M. Kemal’in hesaplar›n› altüst etmifl
ve onu, kurdurdu¤u partiyi kapatmak zorunda b›-
rakm›flt›. Merkezi bir çaba ve örgütleme olmaks›-
z›n, pek çok ilde halk›n kendili¤inden SCF’yi kur-
du¤u görülünce, memleketi saray bahçesinde kur-
du¤u sofralardan yönetmeye al›flm›fl M. Kemal pa-
ni¤e kap›ld›. SCF’nin 1930’da ‹zmir’de düzenledi-
¤i mitinge 50 bin kifli kat›lm›fl –ki bunun görülme-
mifl bir kalabal›k say›ld›¤›n› belirtelim– ve ç›kan
olaylar s›ras›nda polis taraf›ndan öldürülen çocu-
¤un cesedini Fethi Okyar’›n ayaklar› alt›na seren-
ler; “Bu ilk flehidimiz, gerekirse daha da veririz, ye-
ter ki bizi bunlardan kurtar” demifllerdir. Despot-
luk rejimini sürdürmekten, ikinci bir partiye sahip
olmaktan ve halk›n demokrasiye olan özlemiyle
alay etmekten baflka bir niyet tafl›mayan M. Kemal,
iktidar› yitirebilece¤i korkusuna düflmüfltü; ger-
çekten de, k›sa bir süre sonra SCF’nin ruhuna fati-
ha okuyacakt›.

Yukar›da belirtilen çerçevede emperyalizm ve
gericili¤e karfl› mücadele eden, fakat öte yandan
Kemalizm‘den ileri olan ne varsa (proleter ve bur-
juva) onu ezen, göstermelik bir burjuva siyasi ço-
¤ulculu¤a bile fliddetle karfl› koyan, burjuva de-
mokrasisi ve toprak devrimi imkanlar›n› ortadan
kald›ran, gerici-floven ve son derece kat› burjuva
bir diktatörlük kuran bir hareketin siyasi yönünü
ve onun mutlak önderi olan M. Kemal’in siyasi ey-
lemini çok k›sa olarak özetledikten sonra,
TUKH’nin iktisadi politikas›n› ve Osmanl› döne-
minde ülkeye giren ve ba¤›ms›zl›ktan sonra da fa-
aliyetine devam eden emperyalist sermaye karfl›-
s›ndaki tutumunu ve dönemin ekonomik yap›s›n›
inceleyebiliriz.

Görünüflteki ba¤›ms›zl›¤›na ra¤men, emperya-
list sermayenin siyasi ve ekonomik olarak büyük
bir egemenlik alan›na sahip oldu¤u Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u’nun miras b›rakt›¤› ekonomik düzen, si-
yasi ba¤›ms›zl›k kazand›ktan sonra da çok köklü
bir biçimde de¤iflmedi. Yap›lan de¤ifliklikler flun-
dan ibaretti: Savafl y›llar›nda ‹ttihat ve Terakki yö-
netimi taraf›ndan fiilen kald›r›lm›fl kapitülasyonla-
r›n resmen kald›r›lmas›, sonraki y›llarda tütün te-
kelinin, demiryollar›n›n, tramvay, su-havagaz›,
elektrik flebekelerinin millilefltirilmesi, baz› yeni
gümrük ayarlamalar›, sanayi teflvik kanunu, yerli
mallar›n tüketiminde kullan›lan teflvikler vs.

Emperyalizme karfl› mücadelede ve demokrasi-
yi savunma konusunda Kemalist burjuvaziden çok
daha rakidal, tutarl› ve uzun erimli olan küçük
burjuva devrimcilerin günümüzde anti-emperya-
lizm ad›na yapabildikleri pek çok fley vard›r ve ni-
tekim yapt›klar›n› görüyoruz da. Fakat sonuçta,
proletaryan›n önderlik etmedi¤i ve sosyalizmin ku-
rulufluyla teminat alt›na almad›¤› milli kurtulufl ha-
reketlerinin var›p varaca¤› yer emperyalist dünya
ekonomisinin girdab›d›r. Türk milli burjuvazisi,
bu tip küçük burjuva devrimcilerin radikal anti-
emperyalist program ve düflüncelerine bafltan iti-
baren sahip olmad›¤› için, iktidar›n›n daha ilk y›l-
lar›nda emperyalist sermayeye gülücükler yolla-
m›fl, “k›z›l haydutlar”a hiç mi hiç benzemedi¤i ko-
nusunda güvenceler vermifltir. Ba¤›ms›zl›k Sava-
fl›’n›n zaferiyle birlikte, emperyalist tekellerin de
ülkeden kovuldu¤u iddias›, maddi gerçeklere ra¤-
men ileri sürülebilen bir iddiad›r ve flüphesiz buna
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ancak çocuklar inanabilir. Gerçek flu ki, emperya-
list sermaye kovulmad›¤› gibi, ortak yeni yat›r›mlar
devam etmifl ve dahas›, Ankara Hükümeti, Osman-
l› Hanedan›‘n›n 85 milyon alt›n lira tutar›ndaki
borcunu ödemeyi üstüne alm›flt›r.

1920-1930 y›llar› kurulan 201 anonim flirketin
66’s›nda yabanc› sermayenin pay sahibi oldu¤u
saptanm›flt›r. Yabanc› sermaye ile iflbirli¤i içinde
kurulan flirketlerin 31,5 milyon TL sermayeye sa-
hip olduklar› ve bunun, 73 milyon TL olan toplam
sermayenin yüzde 43’ünü oluflturdu¤u hesaplan-
m›flt›r.(8)

Yine 1924’te yabanc› bankalar›n Türkiye’deki
toplam mevduat içindeki pay› yüzde 78, toplam
krediler içindeki pay› ise yüzde 53’tür.(9)

(1920’lerde bankalar›n ekonomik yaflamda bu-
günkü gibi bir a¤›rl›klar› yoktu. Toplam banka
mevduat› ve sermayesi önemsiz say›l›rd›. Afla¤›daki
veriler incelenirken bu durum dikkate al›nmal›d›r.

Öte yandan sömürge ve yar›-sömürgelerde veri-
len ulusal kurtulufl mücadeleleri sonucu kurulan
burjuva devletlerin ba¤›ms›zl›klar›n›n, emperyalist
dünya ekonomisinden tam bir yal›t›lm›fll›kta ifade-
sini buldu¤u anlar çok azd›r. Tam yal›t›lm›fll›¤›n
olmad›¤› her statüyü bir ba¤›ml›l›k durumu olarak
görmek de yanl›flt›r. Bu iki durum aras›ndaki belir-
li geçifl sürecinin varl›¤›n› inkar eden formel man-
t›¤a sahip olmad›¤›m›z›; Türkiye’nin yeni ba¤›ml›-
l›k durumuna iflaret ederken, bunu “M. Kemal’den
sonra ortaya ç›kan bir sapma” olarak görmedi¤imi-
zi, fakat ba¤›ml›l›k durumunun çok yönlü nicel bir
birikim üzerine meydana geldi¤ini, ayr›ca ba¤›ml›-
l›¤›n sadece flu ya da bu oranda kurulan ekonomik
iliflkilere dayanmad›¤›n› veya ekonomik alanla s›-
n›rl› olmad›¤›n›, mali, diplomatik ve askeri alan› da
kapsad›¤›n› ileri sürdü¤ümüzü tekrar belirtelim.)

1923’te Türkiye’deki yabanc› banka say›s›
13’tür. Kurulufl y›llar›nda göre s›ralanan bu banka-
lar flunlard›r: Banque Ottoman (1863), Credit
Lyonnais (1875), Banque de Salonique (1888), De-
utsche Orient Bank (1906), Deutsche Bank (1909),
Banco di Roma (1911), Banca Commerciale Italia-
na (1919), Marmarosch Blanc (1919), Hollantse
Bank Uni/ Felemenk Bahrisefit (1921), American
Express Co. (1922), Ionian Bank (1922), Banque
Française des Pays d’Orient/ Memalik-i fiarkiye
(1922), Commercial Bank of the Near East/ fiark-›

Karip (1922)
Bunlara 1924 ve 1925’te flu bankalar eklenmifl-

tir: Hrissoveloni (Romen-1924), Banque Belge po-
ur I’Etranger (1924), Umumi Ticaret-i Hariciye
(Frans›z-1925), SSCI Ticaret-i Hariciye (1925),
Banca Orientale Italiana (1925).

1928’de, daha önce belirtilen 66 yabanc› ser-
maye ortakl› anonim flirketlerden ayr› olarak tespit
edilen yabanc› sermayeli limited flirketlerin, serma-
ye miktarlar›n›, hangi ülkeye ait olduklar›n› ve sa-
y›lar›n› gösteren tablo afla¤›dad›r:

TABLO 1(10)

Milyon-Sermayeli Limited fiirketi  

57 mil Sterlin sermayeli 31 ‹ngiliz 

903mil Frank sermayeli 21 Frans›z

285 mil Dolar sermayeli 12 ABD

195 mil. Mark sermayeli 8 Alman

745 mil. Liret sermayeli 12 ‹talyan

286 mil. Florin sermayeli 5 Hollanda

70 mil. Ruble sermayeli 5 Rus(SSCB)

40 mil.Frank sermayeli 5 Rus

425 mil. Lei  sermayeli 4 Romen

156 mil. Frank sermayeli 6 Belçika

128 mil. Frank sermayeli 3 ‹sviçre

7 mil. Kron sermayeli 1 ‹sveç  

1926-1933’teki yeni yabanc› özel sermaye yat›-
r›mlar› ve bunlar›n kâr, faiz ve di¤er transferleri
afla¤›dad›r (Tablo 2).

Tablo incelendi¤inde aç›kça görülece¤i gibi,
Cumhuriyet’le birlikte yabanc› sermayenin ülkeye
girifli kesinlikle engellenmemifl, aksine yeni yat›-
r›mlar 1930’lara kadar artarak sürmüfltür. Kemalist
iktidar›n, emperyalist flirketlere tan›nan imtiyazlar›
kald›rd›¤› fleklindeki sözler gerçe¤i yans›tmamak-
tad›r. Dahas›, TBMM yabanc› sermayeye tan›nan
birçok imtiyaz› onaylam›fl ve Türkiye’yi yabanc›
sermaye için cazip k›lmaya çal›flm›flt›r.

Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra, Türkiye’nin do-
¤al kaynaklar›n›n iflletilmesi için, yabanc› sermaye-
ye 400 adet imtiyaz verilmifl, imtiyaz almak için
müracaat eden naylon flirketler dahi geri çevrilme-
mifltir. ‹smet ‹nönü, konuyla ilgili olarak takip et-
tikleri politikay› flöyle özetliyor: “Bize müracaat
edenlere sordu¤umuz ilk fley, ne kadar müddetle
iflletmeye bafllayacaks›n›z, sorusundan ibarettir.”
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Verilen bütün imtiyazlar›n gerçekleflti¤i de söy-
lenemez; bunlar›n büyük ço¤unlu¤unun, çeflitli
borsalarda yaln›zca spekülasyonu yap›l›yordu. Al-
man araflt›rmac› yazar Kruger, Türk yöneticileri
için hiç de onurlu say›lamayacak söz konusu poli-
tikan›n o günkü sonuçlar› hakk›nda afla¤›daki de-
¤erlendirmeyi yap›yor: “Lozan Antlaflmas›’n›n daha
mürekkebi kurumadan, ‹stanbul ve Ankara Avru-
pa’n›n her yerinden, hatta ABD’den gelen büyük
spekülatör ordular›n›n iflgaline u¤rad›; bunlar akla
gelebilecek her türlü araca baflvurarak, özellikle de
fiyat k›rarak siparifl verildikten sonra, bu baylar›n
ço¤unun en küçük sözleflmeyi bile yerine getirecek
mali destek ve güçten yoksun, önemsiz komisyon-
cular oldu¤u anlafl›ld›. BBuu dduurruumm TTüürrkk yyöönneettiimmii
iiççiinn ççookk uuttaannçç vveerriiccii ssoonnuuççllaarr ddoo¤¤uurrdduu..””(abç)(12)

“Zannolunmas›n ki ecnebi sermayesine has›-
m›z” diyen ve bunu ispatlarcas›na, önüne gelen her
yabanc› komisyoncuya imtiyaz veren M. Kemal’in,
Türkiye’nin sanayileflmesi do¤rultusundaki politi-
kas›nda baflar›l› oldu¤u da söylenemez. “Kaç mil-
yonerimiz var? Hiç” diyerek memnuniyetsizli¤ini
ifade eden ve milyoner yarat›c›l›¤›na soyunan M.
Kemal’in, baflta kendisi olmak üzere epeyce milyo-
nerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lad›¤› do¤rudur; fakat,
kayda de¤er bir sanayileflme gerçeklefltirilememifl-
tir. Ulusal gelir içindeki sanayi ve tar›m›n pay› ve
yine çal›flanlar›n sektörel da¤›l›m› ile ilgili verilere

geçmeden, Kemalist burjuvazinin milyoner

olma yar›fl›n›n o günkü
manzaras› hakk›nda, yine
M. Kemal’in en h›zl› savu-
nucular›ndan biri olan Y.
K. Karaosmano¤lu’nun bi-
le, “dünkü Milli Mücade-
leciler ve o günkü devrim-
ciler kadrosunu bir ka-
zanç ve menfaat flirketi
karakterini tafl›maya” bafl-
lad›¤›n› söylemesi ve de-
vamla “kimi arsa spekü-
lasyonlar›, kimi taahhüt
iflleri, kimi de türlü türlü
flekillerde komisyonculuk
pefline düflmüfltür‘, dedi-
¤ini belirtelim.(13)

Çal›flan Nüfusun Sektörlere Göre Yap›s›, Yüz-
deler(14)

1927 1935
Tar›m 80.9 76.4
Sanayi 8.9 11.7
Hizmetler 10.2 11.9 

1927’de çal›flan nüfusun yüzde 80.9 gibi ezici
ço¤unlu¤unun tar›m alan›nda çal›flmas›na karfl›n
sanayide istihdam edilen iflgücü oran› toplam iflgü-
cünün ancak yüzde 8.9’u kadard›r. Sektörler ara-
s›ndaki büyük fark›n 1935 y›l›nda da varl›¤›n› ko-
rudu¤un görüyoruz.

1923-1932 y›llar› aras›nda ulusal gelirdeki ta-
r›m ve sanayi sektörlerinin pay›n› gösteren tablo
afla¤›dad›r (Tablo 3).

‹ttihat ve Terakki F›rkas›’n›n 1913 y›l›nda ç›-
kard›¤› Sanayi Teflvik Yasas›, Kemalist burjuvazi
taraf›ndan kapsam› geniflletilerek uygulanmaya de-
vam edilmifl ve yerli burjuva s›n›f›n sermaye bak›-
m›ndan güçlendirilmesi için ola¤anüstü bir çaba
harcanm›flt›r. Sanayi Teflvik Yasas›’n›n (Kemalist-
lerce uygulanan) belli bafll› özellikleri flunlard›r:
Yerinde görülen giriflimler için 10 hektara kadar
karfl›l›ks›z arazi verilmesi, sanayi kurulufllar›na
yurt d›fl›ndan sa¤lanan malzemelerin indirimli ta-
fl›nmas›, y›ll›k üretimin yüzde 10’u kadar hükümet
deste¤inin sa¤lanmas›, haberleflme hizmetlerinin
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T A B L O
2(11)

Yeni yat›r›mlar
Milyon TL

Kâr ve Faiz
Gelirleri

Di¤er Gelirler T o p l a m
Transferler

1926 6.5 8.3 4.0 12.3

1927 5.3 8.3 4.0 12.3

1928 8.0 7.0 4.7 11.7

1929 12.0 6.0 3.9 9.9

1930 1.2 7.3 4.5 11.8

1931 0.8 1.5 2.0 3.5 

1932 4.2 0.5 3.5 4.0 

1933 1.1 1.0 1.4 0.3



ve motor gücünün hükümet taraf›ndan karfl›l›ks›z
olarak sa¤lanmas›, kamu kurulufllar›na, yerli fir-
malar›n ürünlerinin fiyatlar›n›n ithal mallar› fiyat-
lar›na oranla yüzde 10 oran›nda daha yüksek olsa
bile, yerli mallar› tercih etme zorunlulu¤unun geti-
rilmesi, devlet kurulufllar›n›n üretti¤i bir dizi mal›n
bu kurulufllara indirimli olarak sat›lmas›, bu kuru-
lufllar›n gelir ve gümrük vergilerinden ve harçlar›n-
dan muaf tutulmas› v.b. 

Ancak bütün bu teflvikler karfl›s›nda, 1923’te
126,1 milyon TL ile ulusal gelirin yüzde 13,2’sini
oluflturan sanayi kesimi, 1923’de 165,2 milyon TL
ile ulusal gelirin yüzde 14,1’ini teflkil etmektedir.

K›sacas›, 1923’ten 1932’ye kadar sanayi sektö-
rünün ulusal gelir içindeki pay› ancak yüzde 1,1
oran›nda art›fl göstermifltir. Bu oran, bahsi geçen
y›llarda kayda de¤er bir sanayileflmenin gerçeklefl-
tirilemedi¤inin en aç›k göstergesidir.

Toprak devrimine dönüflmeyen Türk Milli Bur-
juva Devrimi, feodal toprak mülkiyetine karfl› he-
men hiçbir ciddi reforma giriflmemifl, topraktaki
feodal mülkiyet düzenini ve feodal üretim iliflkile-
rini korumaya devam etmifltir. Hatta Cumhuri-
yet’in ilan› ve Medeni Hukuk‘un benimsenmesi
feodal toprak mülkiyetine meflruluk ve yasall›k ka-

zand›rm›fl, dolay›s›yla onun daha da sa¤-
lamlaflmas›na yol açm›flt›r. Toprak a¤alar›,
yozlaflan t›mar sisteminin çöküflüne paralel
olarak çeflitli biçimlerde ele geçirdikleri
topraklar›n, M. Kemal hükümetinden ta-
pular›n› alm›fllard›r. “Devrim”in feodal top-
rak a¤alar›n›n yaflam›nda yapt›¤› en önem-
li de¤ifliklik buydu(!)

Toprakta özel mülkiyet hakk›n› tam
olarak öngören 1926 tarihli Medeni Ka-
nun’dan önce, Osmanl› toprak düzeninin
temelini oluflturan t›mar sisteminin 16.
yüzy›ldan bafllayarak çözülmeye bafllad›¤›,
19. yüzy›l›n sipahilerin ortadan kalkt›¤› ve
onlar›n yerini mültezim, bey ve tefeciden
oluflan ayan s›n›f›n›n –ki sömürücü bir s›-
n›f olman›n ötesinde yönetici, egemen bir
s›n›f› meydan getiriyorlard›– ald›¤›, Os-
manl› yönetim mekanizmas› içinde varl›¤›-
n› sürekli olarak koruyan Kürdistan’daki
özel toprak mülkiyetinden (mirlere ve
özellikle 19. yüzy›ldan itibaren ortaya ç›-

kan toprak a¤alar›na ait olan) ayr› olarak, toprakta
genel olarak özel mülkiyete olanak veren 1858 ta-
rihli Arazi Kanunnamesi’nin ç›kt›¤› unutulmamal›-
d›r.

Kemalist devrimin tar›m alan›nda yapabildi¤i,
bir miktar miri araziyi (Feodal büyük toprak mül-
kiyetine hiç dokunmam›flt›r. 1925 Diyarbak›r
Ayaklanmas› s›ras›nda gerçekleflen k›smi toprak
da¤›t›m›n›n ise amac› çok farkl›yd›.) veya ba¤ ve
bahçeyi, göçmen, göçebe, topraks›z ve az toprakl›
köylü ailelerine da¤›tmak, Kürdistan’dan Bat›’ya
sürülen Kürt köylülerine, topraklar›na karfl›l›k dü-
flecek araziler vermek ve 1925’te aflar› kald›rmak
olmufltur.

1923-1938 y›llar› aras›nda da¤›t›lan toprak
miktar›na ait verileri incelemeye geçmeden önce,
aflar›n kald›r›lm›fl olmas›n›n, gerekli di¤er tedbir-
lerle desteklenmedi¤i için köylülerin yaflam›nda
çok önemli bir iyilefltirmeye yol açmad›¤›n› belirte-
lim.

1924’te toplam bütçe gelirlerinin yüzde 22’sini
aflar vergisi oluflturuyordu. Ancak bu vergi arac›l›-
¤›yla devletin eline geçen toplam mebla¤›n yüzde
20’si mültezime (devlete ait vergiyi götürü olarak
üstüne al›p toplayan kifli) geçiyordu.
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Y›llar Tar›m yüzde Sanayi yüzde

1923 379,3 38,8 126,1 13,2

1924 573,3 47,6 118,8 9,9

1925 733,0 48,6 147,7 9,7

1926 820,7 49,0 166,3 10,1

1927 608,5 41,4 191,6 13,0

1928 724,0 44,3 188,8 11,6

1929 75,2 51,9 204,5 9,9

1930 723,2 46,8 180,2 11,4

1931 632,4 45,5 175,8 12,9

1932 470,9 40,2 165,2 14,1

TABLO 3(15)
Sektörlere Göre Ulusal Gelir (Cari fiyatlarla, Milyon TL)



Köylü daha önce mültezime karfl›l›ks›z
olarak verdi¤i ürünü, bu kez yine kendisi-
ne son derece pahal›ya mal olan bir para
miktar› karfl›l›¤›nda veriyordu; çünkü mül-
tezim ayn› zamanda tefeciydi ve köylü te-
feciye muhtaçt›.(16)

Her fleye karfl›n, aflar›n kald›r›lmas› ta-
rihsel aç›dan büyük bir önem tafl›maktad›r.

Kürt ulusunun sürülmesine ba¤l› ola-
rak gerçekleflen toprak da¤›t›m›n›n, feodal
mülkiyete karfl› giriflilmifl bir reform olarak
de¤erlendirilemeyece¤i her türlü kuflku-
nun ötesindedir. Burada yap›lan, Türklefl-
tirmek amac›yla Bat› Anadolu’ya sürülen Kürt köy-
lülerine zorla kovulduklar› topraklar›n›n, toprak
olarak bedelinin ödenmesinden ibarettir. Bu amaç-
la, yaln›zca 1923-1934 y›llar› aras›nda 122.937
dönüm toprak da¤›t›lm›flt›r.

1923-1934 y›llar› aras›nda, Bat›’ya sürülen Kürt
köylülerine, mübadillere (Türkiye’deki Rumlarla
de¤ifltirilerek Yunanistan’dan getirilen Türkler),

muhacir ve mültecilere ve topraks›z köylülere da-
¤›t›lan toprak miktar› flöyledir (Tablo 4)

Bu dönemde da¤›t›lan topra¤›n büyük bölümü-
nün mübadil, muhacir ve mültecilere verildi¤i,
topraks›z köylüye verilen toprak miktar›n›n çok
önemsiz oldu¤u yukar›daki tablodan kolayca anla-
fl›lmaktad›r. Da¤›t›lan 6.787.234 dönüm topra¤›n
% 87,4’lük bölümünü oluflturan 5.932.487 dö-
nümlük toprak, yaln›zca mübadil, mülteci ve mu-
hacirlere verilmifltir. Yine ayn› y›llarda da¤›t›lan
toplam 157.420 dönüm ba¤› ve 168.659 dönüm
bahçenin bütünü bu kesime verilmifltir. Topraks›z
yerli köylüye da¤›t›lan toprak miktar›n›n %

10,7’lik bölümünü oluflturmaktad›r.
1934-1938 y›llar› aras›nda 2510 say›l› kanun

hükümlerine göre da¤›t›lan toprak miktar› ise flu
kadard›r; (Tablo 5)

Ayr›ca, 1940-1944 y›llar› aras›nda, Maliye Ba-
kanl›¤›‘na ba¤l› gezici komisyonlar taraf›ndan 619
köyde, 197.000 nüfuslu 53.000 aileye toplam
875.000 dekar toprak da¤›t›lm›flt›r.(19)

Özetle, yap›lan hesaplamalara göre 11-12 mil-
yon dekar topra-
¤›n bahsi geçen
y›llarda Kema-
listler taraf›ndan
da¤›t›ld›¤› sap-
tanm›flt›r. Ve bu
miktar, o günün
Türk iye s i ’ nde
14.5 milyon
hektar oldu¤u
tahmin edilen
toplam ifllenen

topra¤›n yüzde 8’ine yak›n bir bölümü olufltur-
maktad›r.

Da¤›t›lan topra¤›n, göçmenlerde aile bafl›na or-
talama 4, topraks›z ve az toprakl› köylülerde 3.1 ve
göçebelerde, 1,7 hektar oldu¤u saptanm›flt›r. Aç›k-
t›r ki, da¤›t›lan söz konusu k›raç toprak, ortalama
bir geçim için gerekli olandan oldukça azd›r.(20)

Toprak alan›nda yap›lanlar›n yeterli olmaktan
çok uzak oluflu, köylünün toprak sorununu çöz-
mekte ciddi bir öneme sahip olmay›fl›, toprak da-
¤›l›m›n› gösteren söz konusu y›llara ait istatistiki
verilerden anlafl›laca¤› gibi, günümüzde hâlâ bir
köylü ve toprak sorununun varl›¤›n› koruyor ol-
mas›ndan da anlafl›lmaktad›r.
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TABLO 4 (17)

Arazi(dönüm) Ba¤ (dönüm) Bahçe (dönüm)  

a) fiark Mültecileri (sürgün edilen 

Kürt köylüleri) 122.937 - -

b) Mübadil* 4.482.567 98.608 160.300

c)Muhacir ve mülteci** 1.450.280 58.814 8.356

d)Topraks›z köylüler 731.450 - -

TOPLAM 6.787 234 157.422 168.656  

*99.709 hane ve 380.243 nüfus

**58.027 hane ve 247.295 nüfus

TABLO 5(18)

Aile adedi Dekar 

1) Muhacir ve mülteciler 28.536 1.151.690 

2) Naklolunan flah›slar (Sürülen

Kürtlerin resmi dildeki ad›) 2.426 149.021

3) Topraks›z veya az toprakl› 

yerli çiftçiler 48.411 1,517.235 

4) Göçebeler 7.886 129.388  

5) Su taflmas› ve yer kaymas›

gibi felaketlere u¤rayanlar 1.436 52.491  

TOPLAM 88.695 2.999.825



Sonuç olarak, dönemin siyasi, ekonomik, hu-
kuki v.b. uygulamalar›ndan kolayca görülece¤i gi-
bi, bafllang›çta anti-emperyalist ve ilerici bir muh-
teva tafl›yan Türk Milli Burjuva Hareketi süreç için-
de devrimci barutunu bütünüyle tüketmifl ve h›zla
gericileflmifltir. Emperyalist iflgal ordular›na karfl›
ç›kt›¤›, kapitülasyonlara son verdi¤i, Saltanat ve
Hilafet Makam›’n› y›kt›¤›, dine dayal› e¤itim ve hu-
kuk sistemini kald›rd›¤›, laikli¤i benimsedi¤i, aflar›
kald›rd›¤› vb. için, tarihsel olarak ilerici ve anti-
emperyalist bir rol oynayan, hatta pek çok milli
kurtulufl mücadelesine ilham veren Kemalist dev-
rim, çok k›sa bir zaman zarf›nda bu niteli¤i yitir-
mifl, iflçilere köylülere karfl› savaflan, toprak devri-
mini inkara yönelen, Kürt ulusunun ve di¤er az›n-
l›klar› zorla boyunduruk alt›nda tutan, soyk›r›m ve
göçe zorlamalarla benliklerini yok etmeye çal›flan,
demokrasi isteyen bütün güçlere karfl› düflmanl›k
kusan gerici bir ak›m haline gelmifltir.

Kemalist burjuvaziyi bu savafla iten fley ne soyut
bir devrimcilik veya ulvi idealler, ne de basit bir
pazar sorunuydu. Kemalist burjuvaziyi –her milli
burjuva hareketin ba¤r›nda tafl›d›¤› tutars›zl›klara,
zaaflara sahip olsa da– emperyalist iflgalcilere ve
Osmanl› Saltanat›’na karfl› koymaya götüren ne-
denler hiç kuflkusuz bu s›n›f›n maddi ç›karlar›yd›.
Hareket zamanla floven ve ilhakç› bir yöne de kay-
m›flt›r ve bu yan hiç de önemsiz de¤ildir. Kemalist
burjuvazinin Kürt ulusal sorunu karfl›s›ndaki tutu-
mu ikiyüzlü ve gericidir. Ancak emperyalizme kar-
fl› verilen silahl› mücadele içinde sa¤lanan Türk ve
Kürt birli¤inin Kemalistlerce suistimal edilmesi, ilk
s›ralardaki vaadlerine karfl›n Kemalistlerin bu ko-
nuda ikiyüzlüce davranmalar› ve Kürtlere ulusal
haklar›n› vermemeleri, bu birli¤in bafllang›çtaki
ilerici niteli¤ini karartmayaca¤› gibi, Kemalist hare-
ketin bir mazlum milletler hareketi olmaktan çok
bir fetih, bir ilhak hareketi oldu¤u anlam›na da gel-
mez. Emperyalizme karfl› mücadelenin genel bilan-
çosuna katk›lar› bak›m›ndan, ilk y›llarda bu hare-
ket anti-emperyalist ve ilericidir.

Kemalistlere, dünya çap›nda en büyük deste¤i
veren Bolflevikler de, Türk komünistleri de soruna
bu aç›dan bak›yorlard› ve yaklafl›mlar›nda temel
hiçbir farkl›l›k yoktu.

Bugün adeta zehir hafiyeli¤e soyunan ve öküz
alt›nda buza¤› arayan orijinalite merakl›s› baz›

grup ve ayd›nlar›n iddia etti¤i gibi, Bolfleviklerin
Kemalistlere vermifl olduklar› deste¤in biricik ne-
deni, dar ulusal ç›karc›l›kla bir tutulan, emperya-
lizme karfl› savaflta bu vesileyle basit bir soluklan-
ma f›rsat› yakalama de¤il, –bunun ulusal ç›karc›-
l›kla bir ilgisi olmad›¤› gibi, tek bafl›na bu bile ha-
fife al›namaz– ad› geçen ulusal kurtulufl mücadele-
sinin genel muhtevas› veya emperyalizme karfl›
dünya çap›nda yürütülen savafla katk›lar›d›r. Bol-
fleviklerin bu tutumunda, ilkesizli¤in, ulusal ç›kar-
c›l›¤›n veya pragmatizmin izleri aranamayaca¤› gi-
bi, Kemalizme karfl› beslenen hayalcili¤in izleri de
yoktur. Keza, Bolfleviklerin bu tutumu, Kemalist
burjuvazinin, proletaryaya, halka ve ilerici güçlere
karfl› verdi¤i gerici savaflta onu destekleme fleklin-
de de yorumlanamaz.

Lenin, Türkiye’deki anti-emperyalist mücadele
için flunlar› söylüyordu: “… Türk iflçi ve köylüleri,
ça¤dafl milletlerin ya¤maya karfl› direniflinin hesa-
ba kat›lmas› gereken bir fley oldu¤unu ispat etmifl-
tir. Türkiye, emperyalist devletlerce ya¤ma edilme-
ye öyle bir fliddetle karfl› koydu ki, içlerinden en
kabaday› olan› bile elini ondan çekmek zorunda
kald›.”(21)

Çin devriminin, emperyalizmin hakimiyetine
karfl› giriflilen mücadele aflamas›n› tamamlay›p top-
rak devrimi aflamas›na vard›¤›n› söyleyen Stalin,
Çin devriminin Kemalist devrimden bu yönüyle
farkl› oldu¤unu belirtiyor ve flunlar› ifade ediyor-
du: “Türk devrimi (Kemalistler) için ay›rt edici ni-
telikte olan, geliflmesinin ikinci aflamas›na geçme-
ye teflebbüs dahi etmeksizin, ilk ad›mda, geliflme-
sinin birinci aflamas›nda, yani burjuva kurtulufl ha-
reketi aflamas›nda kalm›fl olmas› gerçe¤idir.”(22)

Kemalist devrimle ilgili bir baflka de¤erlendir-
mesinde Stalin yine flunlar› söylüyordu: “Kemalist
devrim bir üst tabaka devrimidir, milli ticaret bur-
juvazisinin devrimidir. Bu devrime, yabanc› em-
peryalistlere karfl› mücadele içinde var›ld› ve dev-
rimin daha sonraki geliflmesi, esas olarak köylü ve
iflçilere karfl›, evet, toprak devrimi imkanlar›na
karfl› yöneliyor.”(23)

“Orada, yani Türkiye’de emperyalizme karfl›
mücadele Kemalistlerin c›l›z kalan bir anti-emper-
yalist devrimiyle sona erebildi.”(24)

Ad› geçen dönemde, Türk komünistleri de so-
runa esasen do¤ru bir biçimde yaklaflm›fl, bir yan-
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dan proletaryan›n örgütsel, ideolojik ba¤›ms›zl›¤›-
n› koruyarak iktidar ve sosyalizm perspektifiyle y›-
¤›nlar› kazanmaya, ulusal kurtulufl savaflan›n ön-
derli¤ini ele almaya çal›flm›fl, öte yandan sat›lm›fl
Osmanl› Saltanat›’na karfl› devrimci bir biçimde
kurulan TBMM’yi meflru bir mücadele ve ittifak ze-
mini olarak kabul etmifllerdir. TKP’nin o günkü
koflullarda TBMM’yi meflru bir mücadele zemini
olarak tan›mas› yanl›fl olmad›¤› gibi, do¤ru ve ger-
çekçiydi. Ve M. Suphi, hiçbir zaman TKP’nin dev-
rimci program›n› TBMM’ye kurban etmedi.
TKP’nin fiefik Hüsnü dönemindeki oportünist-flo-
venist çizgisi ise tam bir tutum farkl›l›¤›n›, bir çiz-

gi de¤iflikli¤ini yans›t›yordu.
Tekrarlarsak; Kemalizmin tarihi, ayn› zamanda

Kurtulufl Savafl› y›llar›n›n milli burjuva s›n›f›n›n
gericileflmesinin ve iflbirlikçi bir s›n›f haline gelme-
sinin tarihidir.

Son olarak flunu da belirtmek gerekir ki (her
dikkatli okuyucunun kolayl›kla fark edebilece¤i gi-
bi), biz burada Kemalizmin kuramsal olarak kendi
bafl›na veya her yönüyle incelemeyi hiçbir zaman
düflünmedik. Onu, yak›n tarihi, sosyo-ekonomik
ve sosyo-politik geliflmeleri etkiledi¤i ölçüde ele al-
d›k. Amac›m›z bununla s›n›rl› oldu¤u için, onun
pek çok unsurunu bafltan itibaren d›flta b›rakt›k.n
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testo etmifl ve katliamc›lar›n cezaland›r›lmas›n› istemifltir. 



111TEOR‹DE do¤rultu

Üniversite ö¤rencileri toplumsal muhalefetin en
dinamik kesimlerinden biridir ve kimi zaman da
bir ateflleme fitili olarak boy gösterir. Bu nedenle-
dir ki; Türkiye‘de de mücadelenin en önemli döne-
meçlerinde üniversiteli gençlik hareketi kendini
belirgin biçimde hissettirmifl, hatta dönem dönem
hareketin sürükleyici gücü olmufltur. Üniversiteli-
lerin ayd›n özellikleri, ö¤renci hareketinin her za-
man var olan toplumsal sistemi sorgulama ve alter-
natifini üretme ve bunun için mücadele etmelerini
sa¤lam›flt›r. 

Ö¤renci hareketleri, dönemin ihtiyac›na ba¤l›
olarak da de¤iflik örgüt modellerinin yarat›c›s› ol-
mufllard›r. Gençli¤in; canl›, dinamik, eskiyene kar-
fl› mücadele ve yeniyi arama özellikleri onu toplu-
mun di¤er kesimlerinden ay›rt etmifltir. Gençlik
tutucu de¤ildir. Y›kmak-bozmak, yeniden yapmak
genç olman›n gere¤idir. 

Türkiye‘nin yak›n tarihine bakt›¤›m›zda üniver-
site merkezli olan ve devrimci demokrat niteli¤e
sahip ilk örgüt Fikir Kulüpleri Federasyonu

(FKF)‘dur. FKF yerellerden kurulmufl daha sonra
da merkezileflmifl ve binlerce ö¤renciyi kucaklam›fl
bir örgüttür. 

‹lk Fikir Kulübü 1956‘da Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi‘nde kuruldu. Daha sonra-
ki y›llarda baflta Ankara ve ‹stanbul‘da olmak üze-
re çeflitli fakültelerde kurulan 12 Fikir Kulübü
1965‘te federasyonlaflarak Fikir Kulüpleri Federas-
yonu ismini ald›. FKF bir taraftan ö¤rencilerin aka-
demik demokratik talepleri için mücadele etti. Di-
¤er taraftan ise NATO‘ya Hay›r Haftas›, 6. Filo‘nun
kovulmas›, ‹stanbul Üniversitesi iflgali, Kommer‘›n
arabas›n›n yak›lmas› gibi onlarca antiemperyalist
eylemin de örgütleyicisi oldu. Ancak 1969‘da FKF
içindeki sosyalist gençler FKF‘nin 4. Ola¤anüstü
Genel Kurulunu toplam›fl ve Fikir Kulüpleri Fede-
rasyonu ad›n›, Türkiye Devrimci Gençlik Federas-
yonu (TDGF) olarak de¤ifltirmifl, k›sa ad›n› da
DEV-GENÇ olarak saptam›flt›r. Bu sadece bir isim
de¤iflikli¤i de¤il ayn› zamanda örgütün niteli¤inde
bir de¤iflikli¤e tekabül etmifltir. Dev-Genç do¤ru-

Genç Sen
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dan devrimci kitle mücadelesini örgütleyen ve de-
mokratik devrim mücadelesine soyunan bir örgüt
olarak kurulup geliflmifltir.

Dev-Genç baflta üniversiteli gençlik olmak üze-
re gençli¤in kitlesel ve birleflik mücadele arac› ol-
mufltur. Sosyalist gençlerin hem fikirsel hem de
mücadele prati¤i bak›m›ndan farkl›l›klar›n› bar›n-
d›ran Dev-Genç, 72‘den sonra THKP-C çizgisinin
hakim olmas›yla homojenleflmifl ve darlaflmaya
bafllam›flt›r. 74 sonras› dönemde gençli¤in politik
gruplaflmalar›na ba¤l› olarak çok say›da politik kit-
lesel gençlik derne¤i kurulmufltur.

En yak›n öz örgüt deneyimi ise 80‘lerin ikinci
yar›s›nda yayg›nlaflan Ö¤renci Dernekleri‘dir.
1987‘de dernekler yasas›ndaki de¤iflikli¤e karfl›
çok büyük eylemler örgütleyen derneklerde, 91-92
y›llar›nda gençlik hareketi geriye çekilirken grup-
çuluk artmaya bafllad› ve bölünmeler yafland›. Bu
durumla ba¤lant›l› olarak erimeye bafllayan der-
neklerin bir k›sm› kapand› bir k›sm› ise daralarak
kitlesel nitelikten koptu. 1996‘da yükselen gençlik
dalgas›n› kucaklamak amac› ile dernekler politika-
s› yeniden güncellenmiflse de Türkiye çap›nda ye-
terince ifllevsel sonuçlar elde edilememifl, bu giri-
flim k›smi canlanmalarla s›n›rl› kalm›flt›r. Çünkü
hem ‘91 hem ‘96 sonras› yaflanan sald›r›lar dernek-
leri nesnel olarak zay›flatm›flt›r. Bunun yan› s›ra
politik gruplar›n taktik yetenek gösterememesi, içe
dönük ve dar grupçu tarzlar›, tekkeci demokratik
kitle örgütü anlay›fllar› da etkili olmufltur. Ö¤renci
hareketi derneklerden sonra ise uzunca bir zaman
ö¤renci öz örgütünden yoksun kalm›flt›r. 

fiimdi ö¤renciler, yeni bir öz örgüt yaratma dö-
nemindeler. Bu topraklarda ilk defa bir ö¤renci
sendikas› kuruldu. Ancak bu dönemin ay›rt edici
yan› bir geliflim potansiyeli tafl›makla birlikte; ge-
nifl, kitlesel, yaflad›¤› t›kan›kl›¤› aflm›fl bir hareketin
henüz geliflmemifl olmas›d›r. Kuflkusuz bu durum,
flimdinin öz örgütü olma iddias› tafl›yan Genç Sen
için yaz›n›n ilerleyen bölümlerinde tart›flaca¤›m›z
baz› sorunlar› da beraberinde getirmifltir. 

‹‹llkk öö¤¤rreennccii sseennddiikkaass›› 110000 yy››ll öönnccee kkuurruulldduu
Ö¤rencilerin sendikal örgüt biçimleri Avru-

pa‘dan Latin Amerika‘ya birçok ülkede mevcuttur.
Baz› örnekler verecek olursak;

Fransa‘n›n tüm üniversitelerinde örgütlü olan
UNEF (Fransa Ulusal Ö¤renci Birli¤i - Union Nati-

onale des Étudiants de France) ö¤rencilerin kurdu-
¤u ilk sendikal örgüttür. Siyasi partilerden ba¤›m-
s›z olan örgüt, faaliyetlerini ö¤rencilerin maddi ve
manevi ç›karlar›n›n savunulmas› etraf›nda yo¤un-
laflt›rmaktad›r. 1907 y›l›nda kurulan ve en köklü
ö¤renci sendikas› olan UNEF, bir taraftan ö¤renci-
lerin haklar› için mücadele ederek burs alma, yurt
bulma, s›navlarla ilgili sorunlar›n çözümüyle ilgile-
nirken; di¤er taraftan afl›r› sa¤ ile mücadele, kad›n
haklar› ve liberal küreselleflmeye karfl› mücadele
gibi temel toplumsal gündemlerle de do¤rudan il-
gilidir. UNEF deyince Fransa‘da 2006‘da gündeme
gelen ifl yasas› CPE‘ye karfl› düzenlenen ve kat›l›m
say›s› milyonlar› bulan eylemler, üniversite iflgalle-
ri ve yasay› çöpe atan ö¤renci mücadelesini vurgu-
lamadan geçemeyiz. 

NUS (National Union of Students- Ulusal Ö¤-
renci Sendikas›)),, Birleflik Krall›k ve Kuzey ‹rlan-
da‘daki lise ve üniversitelerde faaliyet yürüten,
merkeze ba¤l›l›k bildirmifl olan ve üyelik aidat›
ödeyen yerel ö¤renci örgütlerinin meydana getirdi-
¤i bir konfederasyondur. Hemen hemen bütün lise
ve üniversitelerde toplam 600 üye kurulufla sahip
olan örgüt bu flekilde 7 milyonun üzerinde ö¤ren-
cinin ç›karlar›n› temsil etmektedir. NUS, dünyan›n
en büyük ö¤renci örgütlerinden birisidir. NUS ge-
rek ö¤renci sendikalar›na gerekse bireysel düzeyde
ö¤rencilere araflt›rma, temsil, e¤itim ve uzman da-
n›flmanl›¤› sunuyor. Konfederasyon üç çekirdek
de¤ere sahip olma iddias›nda: Eflitlik, demokrasi
ve kolektivizm. 

ESU (Avrupa Ö¤renci Sendikas›), ö¤renci sen-
dikalar›n›n bir üst kurulufludur. ESU, esasen Avru-
pa merkezli ancak Avrupa‘y› da aflan 36 ülkeden
47 üyeye sahiptir. Bu ülkeler aras›nda; ‹sveç, Nor-
veç, Polonya, Portekiz, ‹talya, Almanya, Fransa,
H›rvatistan, Macaristan, ‹srail, Gürcistan, K›br›s gi-
bi onlarca ülkeyi saymak mümkün.  

Üyelik, flu koflullar› tafl›yan tüm ulusal ö¤renci
sendikalar›na aç›kt›r:

*Demokratik, temsil sistemine dayal› ve ba¤›m-
s›z,

*Siyasi görüflünden, dininden, etnik veya kül-
türel kökeninden, cinsel yöneliminden ve sosyal
aidiyetinden ba¤›ms›z olarak tüm ö¤rencilere aç›k
olan,

*Aktivistleri ve yöneticileri ö¤renci olan,
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*Demokratik seçimler ger-
çeklefltiren. 

Hem ulusal düzeyde, hem
de uluslararas› üst kurulufllar
ile dünyasal çapta y›llard›r
ö¤renci sendikas› mevcut.
Öyle ki ilk örnek olan UNEF
bizden tam 100 y›l önce ku-
ruldu. Bizler ise bugün ilk de-
fa bir ö¤renci sendikas›n› tar-
t›fl›yor ve kuruyoruz.

Türkiye‘nin ilk ö¤renci
sendikas› Genç Sen 

Genç Sen projesinin ilk
ortaya at›ld›¤› günden bugü-
ne en çok tart›fl›lan iki soru:
“Neden sendika? Nas›l bir
sendika” oldu. Kuflkusuz de-
¤iflik ö¤renci örgütlerinin bu soruya verdi¤i cevap-
lar farkl›laflmakta, bu farkl›l›k ise sendikaya yakla-
fl›mda da bafltan farkl› anlay›fllar›n aç›¤a ç›kmas›na
neden olmaktad›r. Bu durum baz› gençlik örgütle-
rinin tümden sendikan›n d›fl›nda kalmas›, baz›
gruplar›n ise sendikada birleflmesi ama sendikay›
alg›lamadaki farkl›l›klar nedeni ile Genç Sen içinde
çat›flan anlay›fllar olarak kendini var etmesi sonu-
cunu do¤urmufltur. fiimdi bu iki soruya cevap ara-
yal›m. 

NNeeddeenn sseennddiikkaa??
Sendikalar, iflçilerin çal›flma ve yaflam koflullar›-

n› düzeltme mücadeleleri içerisinde iflçi s›n›f›n›n
ekonomik-demokratik mücadele örgütleri olarak
do¤up geliflti. Bu yan›yla sendikalar elbette iflçi s›-
n›f›n›n örgütüdür, ama ‘yaln›zca‘ onun örgütü de-
¤ildir art›k. Birlik, mücadele ve dayan›flma örgütü
olarak tan›mlayabileyece¤imiz sendikalar Türki-
ye‘de de y›llarca sadece iflçilerin örgütü olarak ha-
yat buldu.

Egemenler bu co¤rafyada her zaman halk ör-
gütlerinin düflman› olmufltur. Bu nedenle her kesi-
min örgüt ve örgütlenme hakk›n› engellemeye ça-
l›flm›flt›r. ‹flçi s›n›f› tarihsel mücadelesi ile sendikal
örgütlenme hakk›n› kazanm›flt›r. Ancak egemenler
bu hakk› sadece iflçilerle (ve patronlarla) s›n›rla-
mak istemifllerdir ve di¤er hak ve menfaat birli¤i
tafl›yan kesimlerin sendikal örgütlenme hakk›n›

yok saym›fllard›r. Bilinçlerde
de sendika yanl›zca iflçilerin
örgütüdür alg›s›n› yaratm›fl-
t›r. Bu alg›, kamu emekçileri-
nin sendikal örgütlenme
haklar›n› kazanmak için ver-
dikleri uzun mücadelelerinin
ard›ndan KESK‘in kuruluflu
ile k›smen de¤iflti. Fakat iflçi
ve emekçi örgütlenmesi ola-
rak görülen sendika, baflkaca
ortak hak ve menfaati bulu-
nan kesimler bak›m›ndan da
kullan›labilecek bir mücade-
le arac› olarak görülmedi,
görülmüyor. ‹flte bu nedenle
s›kça “ö¤rencinin sendikas›
m› olur?” sorusu ile karfl›
karfl›ya kal›n›yor. Sendika

arac› sadece ücretli iflçiler taraf›ndan kullan›labilir
gibi dar bir alg›, uzunca süre ‘ö¤rencilerin sendika-
s› olmaz‘ fikrinin temelini oluflturdu. Oysa ö¤ren-
ciler de gerek akademik, gerekse ekonomik hakla-
r›n› savunmak için sendika kurabilirler. Kapitalist
sistemle ö¤renci gençlik aras›nda derinleflen çelifl-
kiler böyle bir arac› daha da yak›c› bir ihtiyaç hali-
ne getirmektedir.

Devletin sald›r›s› (yasall›k) bak›m›ndan ele al›n-
d›¤›nda ise, devletin imza att›¤› uluslararas› sözlefl-
melerde (‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi,
Ekonomik ve Siyasi Haklar Sözleflmesi,  Medeni ve
Siyasal Haklar Sözleflmesi vb. ), “hheerrkkeessiinn çç››kkaarrllaa--
rr››nn›› kkoorruummaakk iiççiinn sseennddiikkaa kkuurrmmaa vvee sseennddiikkaayyaa üüyyee
oollaamm hhaakkkk›› vvaarrdd››rr‘‘ fleklinde ö¤renci sendikalar›na
da yasall›k kazand›ran bir maddenin oldu¤unu gö-
rüyoruz. 

Ö¤renci sendikas›na dair çeflitli yaklafl›mlar
mevcuttur. Sendikan›n sadece proleter bir örgüt
oldu¤u ve ö¤rencilerin proleterleflti¤i tespiti, ö¤-
renci sendikas›na da iki farkl› yaklafl›m› gelifltir-
mifltir.

Devrimci Proleter Gençlik (DPG) taraf›ndan sa-
vunulan birinci görüfle göre, neo liberal ekonomi
politikalar›n e¤itim alan›ndaki yans›malar›na ba¤l›
olarak öö¤¤rreenncciilleerr pprroolleetteerrlleeflflmmeekkttee ve bu de¤iflime
ba¤l› olarak talepleri de de¤iflmektedir. Küçük bur-
juva, yar› ayd›n özellikleri gösteren ö¤renci gençli-
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Sendikal tipte bir örgüt, ö¤ren-
cilerin ö¤renci olmaktan kay-

nakl› yaflad›klar› her türlü
soruna çözüm üretmeyi kendine
amaç edinmek zorundad›r. Bir
sendikal (ekonomik-akademik)

örgütün hedefinde sadece
sosyalizme inanan, demokrat,
ilerici fikirlere sahip olan kifliler
de¤il, bütün ö¤renciler vard›r-
olmak zorundad›r. Ekonomik-
akademik örgütü, siyasi parti
ve örgütlerden ay›ran temel

fark burada yatar.



¤in proleterleflme sürecine
girmesi talepsel aç›dan yal-
n›zca geleneksel kavramlafl-
t›rmayla “akademik, demok-
ratik, dar ekonomik” taleple-
ri de¤il, ayn› zamanda do¤ru-
dan s›n›fsal-siyasal taleplerin
de daha fazla içerili olaca¤›
yeni bir düzlemi ifade eder.
Sonuç olarak da proleterleflen
ö¤rencileri bir proleter örgüt
biçimi olan sendikada örgüt-
lemek gerekir.

Ö¤renci Kolektifleri ise
DPG‘nin tam z›tt› bir nokta-
dan yaklaflarak, “ö¤rencilerin
emek üretim sürecinin d›fl›n-
da oldu¤unu-olmas› gerekti-
¤ini” söylemektedir. Üniver-
siteler neo liberal dayatmalar-
la, piyasalaflt›rma ve metalaflt›rma süreçlerinden te-
melden etkilenmifllerdir, öte yandan üniversitele-
rin kapitalist üretim süreci içerisindeki yerlerinde
meydana gelen dönüflüm ö¤rencilerin kimli¤inde
kimi tahrifatlara neden olmufltur, ancak s›n›fsal
konumlar›nda herhangi bir de¤iflim ortaya ç›kart-
mam›flt›r. Ö¤renciler emek-sermaye çeliflkisinin
“do¤rudan” etkileneni olmamakla birlikte “ö¤ren-
cilik kimli¤i gere¤i” s›n›fsal kimlikleri hala küçük
burjuval›kt›r. Yani ö¤renciler hala proleterleflme-
mifltir!

Mücadele, neo liberalizmin dayatt›¤› müflteri ya
da iflçi kimli¤ine karfl› “muhalif ö¤renci kimli¤inin”
oluflturulmas› mücadelesidir. Ö¤renciler bak›m›n-
dan iflçileflmek-müflterileflmek kavramlar›n› kabul
etmek ve bu tespite ba¤l› olarak bir proleter örgüt
biçimi olan sendikay› kullanmak önsel olarak neo
liberalizmin bu sald›r›lar›n› kabullenmektir. Oysa
as›l olan bu politikalara karfl› mücadele etmek ve
ö¤rencilerin iflçileflmesini-müflterileflmesini engel-
lemektir.    

fiimdi, bizim bak›m›m›zdan ise neden sendika
sorusunun cevab›n› arayal›m. 

Yüzy›l›n bafl›nda çok az say›da ö¤renci -özellik-
le üniversite ö¤rencileri- vard›. Bunlar da genellik-
le üst ve orta s›n›f ailelerden geliyorlard›. Dolay›-
s›yla ö¤renci olmaktan kaynaklanan sorunlar

önemsizdi. Ve kümelenmeler
ideolojik-politik e¤ilimlere
göre oluyordu. Ö¤rencilerin
ayd›n karakteri ve bundan
dolay› ideolojik tercih yap-
malar› belirleyici idi. Ama bu
tercihler de salt ilerici-dev-
rimci yönde olmuyordu tabi;
devrimciler oldu¤u gibi libe-
raller, dinciler, militaristler
vb. hep olmufltur. 

Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
ö¤renci gençlik art›k büyük
bir tabaka olmufltur. Alt s›n›f-
lara mensup gençlerin de ge-
nellikle ö¤renci olmas› de-
mektir bu. Dolay›s›yla ö¤ren-
ci gençli¤in ö¤renci olmaktan
kaynakl› sorunlar› bu dö-
nemde yayg›n olarak boy

göstermifltir. 68 dahi, bir politik baflkald›r› olmas›-
na karfl›n, birçok ülkede genellikle ö¤renci sorun-
lar›ndan bafllayan hareketlerden alm›flt›r ilk itilimi-
ni.

Bugün emperyalist küreselleflme sürecine ba¤l›
olarak yeni bir dönüflüm yaflan›yor ö¤renci gençli-
¤in yap›s›nda. E¤itim hakk›n›n gasp›, f›rsat eflitsiz-
li¤inin derinleflmesi, emekçilerin yoksullaflmas›n›n
etkileri, e¤itimin paral› olmas›yla ö¤rencilerin oku-
mak için çeflitli ifllerde çal›flmaya bafllamas›, okul
sonras› yaflam›n ço¤unlukla iflçi ve iflsiz olmakla
karakterize olmas› vb. nedenlerle ö¤renci gençli¤in
ana gövdesi iflçi s›n›f›na yaklafl›yor. Ö¤renci genç-
li¤in küçük bir bölümü burjuvazi taraf›nda ko-
numlan›rken, büyük bir ço¤unlu¤u iflçi s›n›f› ile
kader birli¤ine do¤ru itiliyor. Bu nesnel bir süreç-
tir. 

Ö¤renci gençlik, yer yer çeflitli üretim projele-
rinde yer almas›na; önemli bir k›sm› bir yandan
okurken di¤er yandan çal›flmas›na; meslek liseleri,
MYO‘lar gibi alanlarda emek sömürüsüne maruz
kalmas›na karfl›n, yani bir bölümü ö¤renci-iflçi ha-
line gelmesine karfl›n, buradan onun bir tabaka
olarak proleterleflti¤i sonucu ç›kmaz. Üniversiteli
ve liseli gençli¤in ana gövdesi üretim sürecinin d›-
fl›ndad›r. O ayr› bir toplumsal tabakad›r ve ayd›n
gençlik özelliklerini de tafl›maktad›r. Bu nedenle-
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Sendika ihtiyac›, uzun süredir
ö¤rencilerin akademik-

ekonomik-demokratik talepleri
için mücadele edecekleri, en
genifl ö¤renci kesimine hitap

edecek bir öz örgüt
yoksunlu¤undan kaynaklanmak-
tad›r. ‹sminin sendika olmas› ve
biçim bak›m›ndan yeni olmas›
bu örgütü, daha önce ö¤renci
gençli¤in yaratt›¤› ve y›llarca

hareketin örgütlenmesinde
önemli bir yere sahip olan

ö¤renci öz örgütlerden ifllevsel
olarak farkl› k›lmamaktad›r.



dir ki ö¤renci gençli¤in akademik-demokratik mü-
cadelesi, üniversitenin “özerk ve demokratik” ol-
mas› talebi hala günceldir. Lakin flimdi iflçi s›n›f›na
yak›nlafl›yor, kapitalizmle ö¤renci gençli¤in büyük
ço¤unlu¤u aras›ndaki çeliflkiler keskinlefliyor, ö¤-
rencilerin s›n›f atlama imkanlar› h›zla tükeniyor.
Bütün bunlar, ö¤renci gençli¤in proleterleflmesi
sonucunu de¤il, ö¤rencilikten kaynaklanan sorun-
lar› için y›¤›nlar halinde mücadeleye kat›lmas›n›n
olanaklar›n› art›rmakta ve somut olarak iflçi s›n›f›-
n›n mücadelesine yak›nlaflt›rmaktad›r. Çünkü en
yak›c› ve genel ö¤renci talepleri ekseninde gelifle-
cek hareketler ekonomik akademik mücadele s›-
n›rlar›nda durmay›p, nesnel ve kaç›n›lmaz olarak
emperyalist politikalarla ve devletle çat›flmak zo-
runda kalacakt›r. Bu durumun birinci sonucu ha-
reketin politikleflme e¤ilimi tafl›yaca¤›, ikinci sonu-
cu ise bu politikleflmeye de ba¤l› olarak iflçi s›n›f›
mücadelesinin yan›nda saf tutaca¤›d›r.   

Ö¤renci gençlik için tarifledi¤imiz bu de¤ifliklik
hemen bitmeyecek bir süreçtir. Çünkü Türkiye‘de
henüz neoliberal politikalara iliflkin pek çok yasa
ç›km›fl de¤ildir. Ve bu yasalar gündeme geldikçe
içerik ve talepler bak›m›ndan Yunanistan ve Fran-

sa‘dakilere benzer ö¤renci gençlik hareketleri pat-
lak verecektir. ‹flte ö¤rencilerin kitlesel ve esnek bir
örgüt biçimi olan sendikaya bu yüzden ihtiyac›
vard›r.

Somut durum üzerinden tart›flacak olursak:
Sendika ihtiyac›, uzun süredir ö¤rencilerin akade-
mik-ekonomik-demokratik talepleri için mücadele
edecekleri, en genifl ö¤renci kesimine hitap edecek
bir öz örgüt yoksunlu¤undan kaynaklanmaktad›r.
‹sminin sendika olmas› ve biçim bak›m›ndan yeni
olmas› bu örgütü, daha önce ö¤renci gençli¤in ya-
ratt›¤› ve y›llarca hareketin örgütlenmesinde
önemli bir yere sahip olan ö¤renci öz örgütlerden
ifllevsel olarak farkl› k›lmamaktad›r. Yaz›n›n giri-
flinde de belirtti¤imiz gibi ö¤renciler y›llard›r de¤i-
flik örgüt biçimlerini kullanm›fllard›r. Bugün ise ye-
ni bir arac›, ö¤renci sendikas› Genç Sen‘i yaratt› ve
deniyor. 

Neden sendika? sorusuna bir di¤er gerekçe ola-
rak ö¤renci gençlikte son dönemde somut olarak
belirgenleflen hareketlenmeyi gösterebiliriz. 3 Ka-
s›m Ankara mitingi, 2008 Taksim 1 May›s› gibi bü-
yük eylemlerin genç yüzü, çeflitli ekonomik talepli
ve kat›l›m say›s› binleri bulan ö¤renci eylem ve
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tepkileri, flovenizmin doru¤a ç›kt›¤› dönemde bafl-
ta ODTÜ olmak üzere üniversitelerden yükselen
kardefllik ça¤r›lar›, iflçi s›n›f› ile dayan›flman›n iyi
bir örne¤i olan ve ‘68 ruhu canlan›yor mu?‘ soru-
sunu ak›llara getiren Bo¤aziçi Üniversitesi‘nin mer-
kezinde durdu¤u ‘Büyük Tuzla Yürüyüflü‘, 6 May›s
anmalar›na damgas›n› vuran liseliler bir geliflme
potansiyeli tafl›yan olas› bir dalgan›n iflaretleridir.
Bugün politikleflen bir gençlik damar› mayalan-
maktad›r. Geliflme potansiyeli tafl›yan ö¤renci ha-
reketini kucaklayacak, kapsay›c› bir örgüt ihtiyac›-
n›n oldu¤u bir s›rada ö¤renci sendikas› projesi or-
taya at›lm›flt›r. Kuflkusuz arac›n yeni olmas› ve der-
neklerde oldu¤u gibi gerek grupçu ve kitlelere ya-
banc› siyaset tarz›yla y›pranmam›fl olmas›, taze bir
bafllang›ç yapmak için bir avantaj oluflturmufltur.
Ayr›ca Avrupa ve Latin Amerika ülkelerindeki ö¤-
renci sendikalar›n›n mücadeleleri bir örgüt biçimi
olarak ö¤renci sendikas› fikrine bir yatk›nl›k olufl-
turmufltur. Y›llard›r Fransa‘daki ö¤renci sendikas›
UNEF, fiili‘deki liseli ö¤rencilerin sendikas›n›n
yapt›¤› eylemler ve kazan›mlar›, o örgüt biçimini
ve deneyimlerini daha fazla inceleme ve ö¤renme
iste¤ini de beraberinde getirmifltir. Sonuç olarak
Devimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu
(D‹SK)‘in destekledi¤i bir giriflim olarak Genç Sen
tart›flmalar› bafllam›flt›r. D‹SK‘in önerisi olmas›
Genç Sen girifliminin daha kapsay›c› ve birlefltirici
olmas›n› sa¤lam›fl ve daha bafltan bir-iki ö¤renci
grubunun dar bir çal›flmas› olmaktan ç›kartm›flt›r.
Bunun yan› s›ra, bir iflçi sendikalar› konfederasyo-
nu bünyesinde kurulmas›, iflçi-ö¤renci örgütleri
aras›ndaki etkileflim ve birlik olanaklar›n› da ob-
jektif olarak güçlendirmifltir. 

NNaass››ll bbiirr sseennddiikkaa ??
11-- BBüüttüünn öö¤¤rreenncciilleerriinn sseennddiikkaass››
Sendikal tipte bir örgüt, ö¤rencilerin ö¤renci ol-

maktan kaynakl› yaflad›klar› her türlü soruna çö-
züm üretmeyi kendine amaç edinmek zorundad›r.
Bir sendikal (ekonomik-akademik) örgütün hede-
finde sadece sosyalizme inanan, demokrat, ilerici
fikirlere sahip olan kifliler de¤il, bütün ö¤renciler
vard›r-olmak zorundad›r. Ekonomik-akademik ör-
gütü, siyasi parti ve örgütlerden ay›ran temel fark
burada yatar.

Politik ö¤renci örgütleri ile bir sendikan›n ta-
lepleri de, örgütlenme biçimleri de birbirinden

farkl›d›r. Ekonomik-akademik örgüt ile politik ör-
güt iki farkl› kategoridir. Fakat birbiri ile s›k› ba¤
içindedir. Sendikal örgüt, ö¤renci olan herkesi ör-
gütlemeyi hedeflerken, politik örgüt, savundu¤u
ideoloji ve politikay› sahiplenen ö¤rencileri önce-
likli olarak örgütlemeyi hedefler. Ama bu durum
sendikal örgütün toplumsal konularla, politik ör-
gütünse akademik demokratik talepli gündemlere
ilgisiz kalaca¤› anlam›na gelmez. Sendikal örgüt,
ekonomik-akademik mücadelenin temel arac›d›r,
politik mücadeleninse tali bir arac›d›r. Politik ör-
güt ise tam tersi. 

Sendikal örgütler politik öznelerden ba¤›ms›z
var olamazlar, mutlaka içinde daha ileri bilinçli öz-
neler olmak zorundad›r. Ancak politik örgütler de
ekonomik-akademik örgütten beslenir. En genifl
ö¤renci kesimi içinden kendi ideolojisine yak›n ya
da yatk›n olanlara temas etme ya da kendi politika-
s›n› tafl›ma olana¤›na sahip olur. Politik örgütün,
kendini örgütleme biçimlerinden biri de daha es-
nek kitle örgütleri içinde çal›flma yürütmektir. 

Politik bir örgütün temel amac› “sosyalizm pro-
pagandas› yapmak, gençleri sosyalizm ile bulufltur-
mak” ise mücadele gündemleri de buna ba¤l› ola-
rak belirlenecektir. Sendikan›n temel amac› ö¤ren-
cilerin haklar› için mücadele etmek olacakt›r. Yani
farkl›l›k tafl›yacakt›r. Çünkü daha bafl›ndan kendi-
ni baflka bir kategoride tan›mlam›flt›r. Bu durumda
do¤al olarak herhangi bir politik gündeme iki ör-
gütün müdahale tarz› ve biçimi farkl› olacakt›r ya
da iki örgütün öncelikli gündemleri de yer yer
farkl›laflacakt›r. Sendika içinde çal›flma yürüten
sosyalistlerin bu fark› gözeten bir bilinçle yaklafl-
mas› gerekecektir. Kuflkusuz bu durum, sendika-
n›n içinde belli ideolojilerin hakim olmas›n›n
önünde engel de¤ildir. Sosyalistlerin, içinde çal›fl-
ma yürüttü¤ü bir sendikan›n içinde sosyalist ide-
olojin propagandas›n› yapmas› kadar do¤al bir fley
yoktur. Hatta bir sosyalist için tercih meselesi de¤il
zorunluluktur. Ancak burada ince bir çizgi vard›r.
Politik örgüt kendi ideolojisini öz örgüte tafl›yacak
ancak kendisi ile ayn›laflt›rmayacak, onun esas ni-
teliklerinde tahrifat yapmayacak.

Sendikay› kendi örgütüne benzetmeye çal›fl-
mak, bir süre sonra o politik örgütün bir baflka
kopyas› anlam›na gelecektir. Oysa o örgütün asl›
varken kopyas›na kimsenin ihtiyac› yoktur. As›l
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politik örgütün kopyas› haline gelen sendika bir
süre sonra ekonomik-akademik örgüt olma vasf›n›
yitirecektir. Nitekim ö¤rencilerin 90‘larda kullan-
d›¤› ö¤renci dernekleri benzeri sorunlar nedeni ile
ifllevini yitirmifltir. Çeflitli üniversitelerde salt ör-
gütler ittifak› ya da tek bir örgütün tekelinde ve
onun politikalar› do¤rultusunda hareket eden alt
örgütler haline gelmifltir. Ö¤renci hareketinin dü-
flüfl yaflad›¤› 90‘lar›n sonlar›nda ise bu durum der-
neklerin darlaflmas›na ve ifllevinden uzaklaflmas›na
neden olmufltur. Yak›n geçmiflin deneyimi olan
dernekler bu bak›mdan daha ayr›nt›l› bir inceleme
konusu olmay› da hak etmektedir. 

22-- BBiirr ookkuull oollaarraakk sseennddiikkaa
Bütün ö¤rencilerin örgütü olmay› hedefleyen

bir sendika, bütün ö¤rencilerin sorunlar› ve talep-
leri ile ilgilenmek ve bu sorunlar› mücadelesinin
konusu yapmak zorunda. Gündemi a¤›rl›kl› olarak
salt ö¤rencilerin daha ileri bölüklerinin gündem ve
sorunlar›ndan oluflan bir sendika, ö¤renci kitleleri-
ne mal olamaz. 

Bugün ö¤rencilerin kendi sorun ve talepleri için
birlikte mücadele etme ve kazan›mlar elde etmeye
ihtiyac› vard›r. Sendika, ö¤rencilerin örgütlenme
bilincini gelifltirmeye hizmet etmek zorundad›r.
Bir ö¤renci, sendikada örgütlü oldu¤unda, kendisi
gibi olanlarla bbiirrlliikkttee mücadele yürüttü¤ünde de-
¤iflim yaratabildi¤ine ve kazanabildi¤ine inanmas›
gerekir. 

Sendika, bir ö¤rencide “ben flu sorunumu sen-
dika arac›l›¤›yla çözerim” duygusunu yaratmak zo-
rundad›r. Yani sendikay› çözüm gücü ve bafl› s›k›fl-
t›¤›nda baflvuraca¤› adres olarak görebilmesi gere-
kir. “Kendi bafl› s›k›flt›¤›nda gelip sorununu çözüp
gider” gibi dar bir düflünüfle düflmemek gerekir. Bu
örnekte; birincisi salt kendi talebi için bile olsa so-
runun çözümü için hareke geçmesi, ikincisi bunu
yaparken sendika ile yani bir mücadele örgütü ile
temasa geçmesi bizim üstünde durmam›z gereken
nokta. Bu ö¤rencinin, art›k baflkalar›n›n hak ve ç›-
karlar› için de mücadele eder hale gelmesi sendika-
n›n içindeki ileri unsurlara kalm›fl bir noktad›r. Ya-
ni sendika; ileri unsurlar›n, genifl ö¤renci kesimi ile
temas edece¤i ve onlar› de¤ifltirip dönüfltürebilece-
¤i, bilinç kazand›rabilece¤i bir adrestir.  

3- EEssnneekk vvee kkaappssaayy››cc›› 
Mücadele gündeminin kapsay›c›l›¤›n›n yan› s›-

ra örgütlenme biçimindeki esneklik ve kapsay›c›l›k
da önemlidir. Sendika, bütün ö¤rencilerin taleple-
rini savunman›n yan› s›ra yine bütün ö¤rencilerin
söz ve karar hakk›na sahip oldu¤u bir örgüt olmak
zorunda. Bunun için, her ö¤rencinin, örgüt içinde
kendini özne olarak görebilmesi gerekir. Bunun
koflullar› yarat›lmad›¤›nda ise sendikay› ve müca-
delesini sahiplenme düzeyinde zay›fl›k aç›¤a ç›ka-
cakt›r. Sendika demokratik karar alma mekaniz-
malar›na sahip olmal› ve sosyalistler de bu meka-
nizmalar›n uygulanmas› için mücadele etmeli.

Sosyalistlerin kitlelerle birlikte politika yap-
maktan korkmamas› gerekir. Politik ö¤renci örgüt-
lerinde son y›llar›n hastal›¤›, kitlenin geri talep ve
bilincinden korkmak bu nedenle hep en ileri un-
surlar› seçmek ve sadece onlarla temas etmektir.
Bununla da iliflkili olarak politik ö¤renci örgütleri
kendi içine kapanm›fl, darlaflm›flt›r. Evet, kitle geri
bilinci ile gelecektir sendikaya. Zaten sosyalistlerin
görevi, onlar› de¤ifltirmek ve daha ileriye tafl›mak
de¤il midir? O zaman kitlenin geri bilinci ya da ta-
leplerinden kaçmak, ya da bu taleplerin ifade edi-
lece¤i alanlar› yaratmaktan korkulmamas› gerekir.
Oysa kitleye tepeden bakan, küçümseyen bak›fl
aç›s›, kitleye inisiyatif alan› açmaktan hep korka-
cakt›r. Ancak sosyalistlerin flunu akl›ndan bir an
bile olsa ç›karmamas› gerekir; kitlelerle birlikte po-
litika yapmadan bir kitle örgütü olunamaz. 

Kitlelerle birlikte politika, dönüfltürmenin ve
etkileflimin yoludur. Genifl kitleyle birlikte politika
yapmak, bu kitlenin içindeki en diri, dinamik, ile-
ri unsurlar›n sosyalizme kazan›lmas› için de sa¤-
lam bir zemin sunar. 

Bir al›flkanl›k haline gelen darlaflm›fl örgüt çal›fl-
mas› biçimini de¤ifltirmek gerekir. Bu de¤iflimi ger-
çeklefltirmek içinse ufkumuzun s›n›rlar›na hücum
etmek zorunday›z. 

44-- SSookkaa¤¤››nn ddiilliinnddeenn kkoonnuuflflaann
Sendika salt devletin yasalar› ile ba¤l›d›r, ya da

salt fiili meflru mücadele ederek var olur gibi yü-
zeysel tespitler ve buna ba¤l› tart›flmalardan kaç›n-
mak gerekir. Bu toptan ret eden ya da toptan ka-
bule dayanan alg›, çeflitli olanaklar› mücadelenin
ihtiyaçlar›na seferber etmemize de engel olacakt›r.
Sendika, dernek, vak›f vb. demokratik kitle örgüt-
leri var olan kanunlardan hukuki dayanak al›r. Bu
yasalar da hiçbir zaman egemenler taraf›ndan ezi-
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lenlere sunulmufl de¤ildir. Y›llarca ezilenlerin ver-
di¤i mücadeleler sonucunda kazan›lm›fl haklard›r.
En yak›n örne¤i emekçi memurlar›n sendikal ör-
gütlenme haklar›n› düzenleyen 4688 say›l› kanun-
dur.  Emekliler, emekçi köylüler ve di¤er ezilen ke-
simlerde benzeri haklar› için hala mücadele etmek-
tedir. 

Zorla bast›r›lan ve yok say›lan örgütlenme hak-
k›, ancak fiili meflru mücadele yolundan elde edi-
lebilir. Bu mücadelenin hedefleri aras›nda tabi-
i ki bu hakk›n yasal güvenceye ba¤lanmas› da bu-
lunur.  

Bugün ö¤renciler de sendikal örgütlenme hak-
lar›n› elde etmek, bunu yasalarla teminat alt›na al-
mak için mücadeleye ilk ad›m› Genç Sen ile atm›fl-
lard›r. Ö¤renciler de bu yasal hakk› elde etmek için
kuflkusuz fiili meflru mücadele hatt›ndan yürüye-
cektir. Genç Sen giriflimi ortaya ilk at›ld›¤›ndan be-
ri zaten fiili ve de meflru bir çal›flmad›r. Soka¤›n di-
linden konuflmayan, haklar kazanarak bunlar› te-
minat alt›na almayan bir ö¤renci sendikas›n›n öm-
rü çok uzun olmayacakt›r. 

Genel olarak sendikalar›n, özel olarak da Genç
Sen‘in temsil etti¤i kitlenin ç›karlar›n› kapitalist
düzen karfl›s›nda savunabilmek ve kazan›mlarla
ilerleyebilmek için yaslanabilece¤i temel kanal, so-
kakt›r. 

55-- TToopplluummuunn ddii¤¤eerr kkeessiimmlleerrii iillee ddaayyaann››flflaann
Genç Sen, ö¤rencilerin akademik- ekonomik-

demokratik taleplerinin yan› s›ra toplumun di¤er
kesimlerinin sorunlar› ve mücadeleleri ile dayan›fl-
ma içinde olmal›d›r. Kürt ulusal demokratik hare-

ketinden, s›n›f hareketine, antifaflist
hareketten, antiemperyalist hareke-
te ezilenlerin mücadelelerinin bir-
leflme e¤ilimi tafl›d›¤› günümüz ko-
flullar›nda, Genç Sen özel bir anla-
ma sahiptir. Ö¤renci sendikas›, iflçi
s›n›f› ve ezilenlerin di¤er kesimleri-
nin mücadelelerinin birleflmesi ba-
k›m›ndan da olanaklar tafl›makta-
d›r. 

Genç Sen kimin sendikas›?

Genç Sen çeflitli gençlik grupla-
r›n› bir örgüt içinde birlefltirdi. fiu
an ayn› sendikan›n çal›flmas›n› yü-
rütüyor, ayn› ismi telaffuz ediyor

isek de herkesin sendikas› hala farkl›. Kimisi için
Genç Sen devrimci ö¤rencilerin sendikas›, kimisi
için (örgütlerin ittifak›ndan oluflan) birleflik bir ör-
güt. Oysa Genç Sen, yaz›n›n bafl›ndan beri ifade et-
meye çal›flt›¤›m›z gibi sadece devrimci ö¤rencilerin
örgütü de¤ildir, olmamal›d›r da. Hedefimiz, bütün
ö¤rencilerin kendini ifade edebilece¤i bir örgüt ya-
ratmak olmal›d›r. Devrimci ö¤rencilerin kendine
adres olarak görebilecekleri ve örgütlenebilecekle-
ri devrimci ö¤renci örgütleri mevcuttur. Bugünün
ihtiyac› tam da bu nedenle devrimci olmayan ö¤-
rencileri örgütleyecek, kendi hak ve talepleri etra-
f›nda harekete geçirebilecek bir örgüttür. Bugün
için daha bafl›ndan devrimci ö¤renci sendikas› gibi
bir tan›m sendikan›n hedef kitlesini ve ifllevini da-
raltmaktad›r. ‹flte bu nedenle ‘Genç Sen kimin sen-
dikas›d›r?‘ sorusunun cevab›; haklar› için, sorunla-
r›na karfl› mücadele etmek isteyen bütün ö¤renci-
lerindir.  

Genç Sen ‘birleflik‘ bir ö¤renci 
örgütü müdür? 

Ekim Gençli¤i (EG) taraf›ndan, gençlik hareke-
tinin temel sorununu olarak ‘birleflik bir ö¤renci
örgütünün olmamas›‘ tespiti yap›l›yor. Hal böyle
olunca gençlik hareketinin temel sorunu olan bir-
leflikli¤i gidermenin yoluna bak›l›yor. EG için hali-
haz›rda bir çok politik ö¤renci örgütünü de yan ya-
na getiren Genç Sen, birden ö¤renci örgütlerinin
çat› örgütü olma rolünü üstleniveriyor. Bu alg›ya
göre ise sendika, tek tek ö¤rencilerin de¤il tek tek
örgütlerin bulufltu¤u/birleflti¤i bir yer. Evet, sendi-
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ka çal›flmas› bir grup ö¤renci taraf›ndan de¤il ör-
gütlü ö¤renciler öncülü¤ünde bafllad›. Sonuç ola-
rak, birden fazla politik gençlik örgütü de sendika
çal›flmas›n›n etkin bir parças› oldu ve sendika için-
de birlikte hareket eder hale geldi. Ancak bu duru-
mu, tek tek örgütlerin birli¤i de¤il, örgütlü ö¤ren-
cilerin di¤er ö¤rencilerle ö¤rencilik ortak payda-
s›nda buluflabilece¤i bir örgüt olarak yorumlamak
gerekir. 

Sonuç olarak çok say›da politik ö¤renci grubu-
nun sendikada yer almas› bir olumluluktur. Ancak
hedeflenmesi gereken, örgütlerin de¤il ö¤rencile-
rin birli¤inden oluflan, bütün ö¤rencilerin; politik
örgütlerde örgütlü olup olmad›¤›ndan ba¤›ms›z
olarak eflit düzeyde söz sahibi oldu¤u bir sendika
yaratmak olmal›d›r. Genç Sen‘in her üyesi “örgüt-
lü”dür, sendikada örgütlenmifltir. Bu gerçe¤i her
sendika üyesi pratikte görebilmelidir, sendikan›n
organik bir parças› oldu¤unu hissetmelidir. Sendi-
ka üyeli¤inin önüne, politik örgütlere üyeli¤i geçi-
ren ve sendika içinde politik gençlik örgütü üyele-
rine adeta “ayr› bir hukuk” talep eden yaklafl›mlar;
fiilen sendikan›n tasfiyesine, politik örgütlerin bi-
leflkesine dönüfltürülmesine yol açar. Dolay›s›yla
laf›zdaki görünümünün aksine, düpedüz tasfiyeci
bir yaklafl›md›r. 

EG, örgütler ittifak› olarak alg›lad›¤› Genç Sen‘i
ayn› zamanda ‘reformist‘ örgütlerle ‘ideolojik‘ mü-
cadele alan› olarak görüyor. Kendisine biçti¤i bu
misyon gere¤i olarak da ‘birleflik kitlesel devrimci
Genç Sen için mücadele platformu‘ kurarak ‘ide-
olojik‘ mücadeleye soyunuyor. Ama biz biliyoruz
ki EG‘nin gerçek derdi genifl ö¤renci kesimini etki-
leyip mücadeleye çekmek de¤ildir. Bu örgütün
kendini var edifl tarz› ve esas beslendi¤i kaynak kü-
çük burjuva rekabetçiliktir ve enerjisinin büyük
bir k›sm›n› da devrimci hareketle mücadeleye ay›r-
maktad›r. Toplamda sendika ile kurduklar› iliflki;
bir kitle örgütü anlay›fl›ndan yoksun, tamamen po-
litik körlü¤e ve ezbere dayal›d›r. Geçti¤imiz bir y›l-
da bu örgütün alanlardaki prati¤ine flöyle bir baka-
cak olursak bu tan›mlamalar daha anlafl›l›r olacak-
t›r. Bu örgüt, taban inisiyatifi sözcü¤ünü dilinden
hiç düflürmemifltir, ama gerçekte tabana inecek
hiçbir pratik politika gelifltirmemifltir. Hatta bu
yönlü ad›mlar› da toplant›lar› polemi¤e bo¤arak,
tüzü¤ün uygulanmas›n› engelleyerek baltalam›fllar-

d›r. EG‘nin sendikayla iliflkilenifli nesnel olarak
sendikay› sabote edicidir. “Taban çal›flmas›” laf› ta-
ban çal›flmas›ndan kaçman›n, “reformizme karfl›
devrimci mücadele” laf› devrimci hareketle küçük
burjuva rekabetçili¤in, “birleflik kitlesel militan bir
devrimci gençlik hareketi yaratmak” laf› da gençlik
hareketinin ç›karlar›n› gözetmemenin kamuflaj›-
d›r. 

Genç Sen’in kurulufl süreci

Genç Sen, D‹SK‘in 11. Genel Kurul karar›yla
2000 y›l›nda ortaya ç›kt›. Bu, bir iflçi sendikas›n-
dan ö¤renci gençli¤e uzanan bir köprü olarak an-
laml› bir giriflimdi. Bu giriflim, ö¤renci gençlik ta-
raf›ndan sahiplenildi ve Genç Sen, ö¤renci örgütle-
rinin öncülü¤ünde ete kemi¤e büründürüldü.
Genç Sen‘den önce, ilk defa Devrimci Proleter
Gençlik (DPG) ö¤renci sendikas› girifliminde bu-
lundu. Sendika üzerine yaklafl›k iki y›l çeflitli tart›fl-
malar yürüttü. Ancak genifl ö¤renci kitlelerinin ve
ö¤renci örgütlerinin gündemi olamad›. Dar bir gi-
riflim olarak kald›. 2006 y›l›nda ise D‹SK taraf›n-
dan Genç Sen projesi ortaya at›ld›. Bir süre çeflitli
ö¤renci örgütleri ile görüflmeler yap›p projeyi an-
latt›. Ard›ndan ‘Neden sendika?, Nas›l bir sendika?‘
sorular› etraf›ndan çeflitli forumlar düzenlendi. ‹lk
bafllarda birden fazla ilde canl›l›k ve ilgi uyand›ran
ö¤renci sendikas› fikri, bir süre sonra sadece ‹stan-
bul ile s›n›rl› kald›. Ortada bir proje vard› fakat fle-
kilsiz, hareketsiz ve politikas›z kalm›flt›. ‹lk bafllar-
da oluflan ilgi, bu gibi nedenlerden dolay› sönüm-
lendi.

“Bir sendika, üniversitelerden, hareketin için-
den kurulup gelmeli” idi ortak kan›. Ancak darlafl-
m›fl, genifl kitleleri kucaklamaktan uzaklaflm›fl ö¤-
renci örgütleri, ‘üniversitelerden kurulmal›‘ ortak
kan›s›na ra¤men uzunca bir süre alanlarda bunu
sa¤lamak için -s›n›rl› çabalar› saymazsak- hiçbir gi-
riflimde bulunmad›. Yaklafl›k bir y›l boyunca üni-
versitelerde, en genifl kesimle sendikay› ve politi-
kalar›n› tart›flmak, sendikay› infla etmek gerekirken
özellikle ‹stanbul‘da alanlardan kopuk yap›lan top-
lant›lar, y›l sonuna do¤ru sendika tart›flmalar›n› k›-
s›r bir döngü içine soktu. fiekilsiz, kurals›z bir top-
lam, sendika giriflimini bir arpa boyu yol ald›rma-
yan verimsiz tart›flmalara sürükledi demek abart›
olmaz. ‹lk baflta oluflan ilgiye ra¤men, sendikay›
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örgütleyemeyen giriflimciler bir süre sonra içe dön-
dü. Genç Sen politik ö¤renci örgütlerinin dar
grupçu yaklafl›mlar› ve çat›flmalar›n›n alan› oldu.
Karar alamayan, bu nedenle hareket kabiliyeti ol-
mayan bir örgüt giriflimi haline geldi. Sürekli biz
kimiz, neyiz, nas›l karar alaca¤›z, nas›l yürüyece¤iz
sorular› etraf›na s›k›flan ve kimlik bunal›m› yafla-
yan sendika giriflimi, art›k yeni bir rotaya girmek
zorunda kald›.

Sendika, ‘üniversitelerden örgütlenmeli‘ hatt›n-
da yürüyemeyince, kurulufl sürecine iliflkin hemfi-
kir olunan bu yoldan dönmek zorunlulu¤u aç›¤a
ç›kt›. Ya bu yolda ›srarc› olup sendika fikrinin sö-
nümlenmesine göz yumulacak ya da sendikan›n
kurulufl sürecini bafllat›p, sendika somut bir forma
büründürülecekti. Örgütün biçiminin, organlar›-
n›n, üyelik sisteminin tan›mlanmas› gerekiyordu.
Çünkü bu yap›lmadan GGeennçç SSeenn‘‘lliilliikk diye bir kim-
lik yaratmak mümkün de¤ildi. Genç Sen‘li olmak
isteyen bir ö¤rencinin organik ba¤ kuraca¤› bir ör-
güt yoktu ortada. Olmayan bir örgütte de kat›l›m-
c›l›k ve demokrasi bofl laflardan öteye gitmez hale
gelmiflti. 

Politik örgütlerde genelde hakim olan içe dö-
nük ve kitlelerden kopuk tarz›n bir engel olmaktan
ç›kar›lamamas›, sürecin rekabetçi ve sorumsuz tar-
t›flmalarla t›kanmaya do¤ru gitmesi, yap›lanlar›n
politik gruplar aras› k›s›r tart›flma platformu görü-
nümü kazanmas› vb. bafllang›çta düflünülen yol-
dan aynen ilerlemeyi olanaks›z k›ld›. Tam da bu
kritik noktada sosyalist gençler taktiklerini de¤iflti-
rip sendikan›n kurulufl sürecini bafllatma karar›n›
al›p buna göre bir yol çizdiler. Ancak bu takti¤i
do¤ru bulmayan baz› ö¤renci örgütleri eski tarzda
devam konusunda ›srarc›l›klar›n› korudular. Bu
durum ise sendika içindeki farkl›l›klar›n ve kutup-
laflmalar›n daha da belirginleflmesine neden oldu.

2007‘nin son aylar›nda kurulufl tart›flmalar›
bafllad›. Bütün sendika girifliminin oldu¤u illerden
gelen giriflimcilerle merkezi bir toplant› örgütlendi
ve kurulufl süreci resmen bafllat›ld›. 

Ancak bu süreç deyim yerinde ise tüzük savafl-
lar›na döndü. Bir ö¤renci sendikas› tüzü¤ü de¤il
sanki komünist bir partinin tüzü¤ünü ve devrim
program›n› haz›rlarm›fl gibi yap›lan tart›flmalar ve
“benim dedi¤im tek do¤ru” anlay›fl› kutuplaflmay›
derinlefltirdi. DPG, bir taraftan ‘tüzük hiçbir öne-

me sahip olmayan bir ka¤›t parças›‘ derken di¤er
taraftan da sekter yaklafl›mlar› ile bütün haz›rl›k
sürecini tüzük tart›flmalar›na s›k›flt›rmaktan da ge-
ri durmad›. Bu sekterli¤in doruk noktas› genel ku-
rulda, genel kurul iradesini tan›may›p, salonu terk
etmeleri oldu. Bolca kitle inisiyatifi ve iradesinden
dem vurup, genel kurulda yüzlerce ö¤rencinin ira-
desini hiçe say›p salonu terk etmesi ise, bu örgütün
trajedisi olarak tarihe geçti. Sekter yaklafl›mlar› ne-
deniyle her alanda tecrit olan bu örgüt, bir süre
sonra yapt›¤› hatan›n fark›na varm›fl olsa gerek ki;
bugün tavr›n› ve tarz›n› de¤ifltirme çabas› içine gir-
mifltir. 

Ekim Gençli¤i ise bütün haz›rl›k sürecini d›flar-
dan izleyip, sadece kendi baz› çal›flmalar›nda daha
genifl bir kesimi bir araya getirme ihtiyac› duyduk-
ça Genç Sen‘e baflvurdu. Önerileri kabul edilmedi-
¤i anda ise sendika giriflimini deyim yerinde ise
unutmufltur. Genel Kurula kadar hiç bir ön haz›r-
l›k safhas›nda görülmeyen Ekim Gençli¤i toplant›-
lar› takip etme lütfunda bulunmay›p sendika için,
bir tafl› yerinden oynatmay›p Genel Kuruldan bir
gece önce tüzük yaz›p Genel Kurula sunma aymaz-
l›¤›n› göstermifltir.  

Bütün bu sekter yaklafl›mlara ra¤men, sendika-
n›n kurulmas› noktas›nda irade birli¤i tafl›yan ör-
gütler ve ö¤renciler taraf›ndan harcanan çaba ile
bir ayl›k bir haz›rl›¤›n ard›ndan 15 Aral›k 2007‘de
ODTÜ‘de yap›lan genel kurulla Genç Sen ete ke-
mi¤e büründü. Böylelikle kurulufl sürecinin ilk he-
defi baflar› ile tamamlanm›fl oldu. 

Genel Kurulun ard›ndan, sendikan›n organlar›-
n›n oluflum süreci ve üyelik çal›flmalar› bafllad›.
Sendika tan›t›m çal›flmalar› ve üyelik kampanyas›
ile yaklafl›k bir buçuk y›ld›r birikmifl olan potansi-
yel, örgütlü bir güç haline dönüfltürüldü. 

Genç Sen yaklafl›k bir y›l› geride b›rakt›. “Baflka
bir üniversite mümkün” diyerek çeflitli kampanya-
lar organize etti. Daha ucuz ve kaliteli yemek, sos-
yal ve kültürel ihtiyaçlar›n giderilmesi, kampus ya
da flehir içi ulafl›m zamlar›na karfl› mücadele gibi
çeflitli çal›flmalar yapt›. ‹flçi grevlerinde yerini ald›.
Son olarak ise Üniversiteler Sosyal Forumu ismiy-
le, 30‘u aflk›n üniversiteden ö¤rencinin kat›l›m› ile
e¤itimden toplumun sorunlar›na kadar onlarca ko-
nunun tart›fl›ld›¤› bir forum örgütledi. 

Geride b›rakt›¤›m›z dönemin kuflkusuz onlarca
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deneyimi mevcut. Önümüzdeki y›l Genç Sen‘i bin-
lerce ö¤renci ile buluflturmak için bu deneyimleri
iyi analiz etmek zorunday›z. 

Bu y›l alanlarda s›kça karfl›laflt›¤›m›z sorun;
grupsal rekabete dayanan tüzük karfl›tl›¤› oldu.
Tüzük nedir? Bir örgütün iflleyifl kurallar›n›n yaz›-
l› metnidir ve örgütün en yüksek organ›n›n (Genel
Kurul) kabul etti¤i tüzü¤e herkes uymak zorunda-
d›r. Uymayanlar, özellikle de bilinçlice uymayanlar
ve uymamay› al›flkanl›k haline getirenlerin bu tav-
r› örgütün varl›¤›n› dinamitlemek anlam›na gelir.
Bir sonraki Genel Kurul‘da yeteri ço¤unlu¤u sa¤la-
yarak de¤ifliklik yapmak tüzü¤ü be¤enmeyenlerin
tek meflru yoludur. ‘Tan›may›z‘ demek ise hiç bir
flekilde meflru de¤ildir ve tam bir sorumsuzluk ve
laubaliliktir.

Nitekim var olan tüzük de bu amaçla haz›rlan-
m›flt›r. Ancak yer yer anlatmaya çal›flt›¤›m›z, sendi-
ka içindeki farkl› anlay›fllar kendilerini tüzük kar-
fl›tl›¤› olarak ifadelendirdiler. Bir sendikaya neden
ihtiyaç oldu¤unu ve de nas›l bir sendikan›n gerek-
ti¤ini çözümleyemeyen örgütler bak›m›ndan, tü-
zük günah keçisi ilan edildi. Sorunu kitle örgütü-
ne yaklafl›mlar›nda de¤il de tüzük maddelerinde
arad›lar. Ne yaz›k ki bu u¤rafl sonuç vermedi, ve-
remezdi de. Tüzük karfl›tl›¤› yerine, bu arkadaflla-
r›m›z enerjilerini (kendi perspektifleri do¤rultu-
sunda) kitle çal›flmas›na ay›rsalar ve var olan iflleyi-
fli t›kama gayretine girmeselerdi, sendikaya daha
fazla katk› sa¤lam›fl olurlard›. 

Grupsal ç›kar çat›flmas›n›n sonucu olarak bir-
çok alanda gerilimler yafland›. Bundan sonra da ya-
flanmaya devam edecektir. Ta ki sendika politik ör-
gütlerin kitlesini afl›p, genifl ö¤renci kesimlerince
sahipleninceye kadar. 

Baz› politika örgütleri taraf›n-
dan sendika polemik arenas› olarak
görülüyor. Sosyalist gençler, yeri
geldi¤inde polemik yapacaklar an-
cak bütün ifli, bu örgütler gibi po-
lemik yapmak olmayacak-olmama-
l›d›r. Sosyalist gençler ayn› zaman-
da sendikan›n inflas› ve sa¤l›kl› bü-
yümesi için en genifl kitle ile temas
etmeye çal›flmal›, enerjisini esas
olarak buna ay›rmal›d›r. Sendika-
n›n önündeki t›kaçlar ancak bu
yolla çözülecektir. Çal›flman›n ör-

gütler aras› tart›flmalara s›k›flt›¤› her alanda yüzü-
müzü kitleye dönmek zorunday›z. 

K›s›r ve anlams›z polemiklerin geri plan›nda ya-
tan anlay›fl mücadelesinin somutlaflt›¤› esas nokta
da buras›d›r. Genç Sen politik örgütler aras› bir it-
tifak, tart›flma, eylem birli¤i platformu mu olacak?
Yoksa en genifl ö¤renci kitlesinin örgütüne mi dö-
nüflecek? Genç Sen genifl kitlelerin mücadelesine
öncülük etmedikçe, aktif üye say›s›n› misliyle art-
t›rmad›kça, bu sorunun pozitif bir çözümü müm-
kün olamayacakt›r. 

Bir y›ll›k çal›flman›n yaratt›¤› baz› olumlu ör-
neklere daha yak›ndan bakarak bu arac›n tafl›d›¤›
potansiyeli daha iyi anlamak mümkündür. Genç
Sen bugün hiçbir politik ö¤renci örgütünün sahip
olmad›¤› yayg›nl›¤a sahiptir. K›sa bir sürede 30‘u
aflk›n ilde, 37 üniversitede örgütlenmifltir. En bü-
yük üniversitelerden en ücra kentlere kadar yay›l-
m›flt›r. Hatta özel üniversitelerde bile örgütlenme-
ye bafllam›flt›r. Bu yayg›nl›k ve ilgi, Genç Sen‘in ta-
fl›d›¤› potansiyele iflaret etmektedir.  

Genç Sen, grupsal ç›kar çat›flmalar›n›n olmad›-
¤›, özellikle baz› küçük illerde h›zl› bir flekilde bü-
yümüfltür. Öyle ki bugün sendikan›n en fazla üye-
si, büyük üniversitelerden birinde de¤il Denizli Pa-
mukkale Üniversitesi‘ndedir. Bu üniversitede, sen-
dika ad›na rektörlükle görüflmeler yap›lm›flt›r.
Rektörlük taraf›ndan da muhatap al›nan bir kurum
olmufltur. ‹ç çat›flma ve gerilimin olmamas›n›n ya-
n› s›ra, yap›lan çal›flmalar›n niteli¤i de bu ve ben-
zeri alanlardaki büyümede do¤rudan etkilidir.
Özellikle yerel sorunlar üzerinden yap›lan politika-
lar›n etkili sonuçlar do¤urdu¤unu geçen y›lki s›n›r-
l› pratikte görmüfl olduk. Örne¤in Mustafa Kemal
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Üniversitesi‘nde daha fazla ve kaliteli yemek talep-
li eylemler, Pamukkale Üniversitesi‘nde ö¤rencile-
re emlakç›s›z ev bulma, flehirde tiyatro talebi vb.
çal›flmalar sendikay› büyüten çal›flma örnekleridir.  

Yeni bir mücadele dönemine girdik. Özellikle
bu y›l Genç Sen çal›flmas›n› üniversitelerdeki poli-
tik çal›flman›n merkezine koyan sosyalist gençler,
kuflkusuz art›k sendika çal›flmas› ile geçen y›lki gi-
bi iliflkilenemezler. Bu y›l hem bir demokratik kit-
le örgütünde çal›flma noktas›nda kendi s›n›rlar›m›-
z› hem de Genç Sen‘in geldi¤i s›n›r› aflmak için ilifl-
kilenifl düzeyimizi de¤ifltirmek zorunday›z. Özel-
likle yerel politika üretmek, hak al›c› sonuçlar elde
etmeyi hedefleyen eylemler yapmak izleyece¤imiz
temel rotad›r. Bunun yan›s›ra Genç Sen politikayla
birlikte sosyal dayan›flma yan›n› güçlendirilmeli-
dir.

Genç Sen deneyimini tart›fl›rken flu psikoloji-
den ve yaklafl›mdan ç›k›lmal›. “Acaba tutar m›?”,
“Bu kadar örgüt bir arada, buradan bir ifl ç›k-
maz…”, “Sadece gerilim yaflan›yor ilerleyemiyo-
ruz…”  Evet, bu ve benzeri onlarca soru ve tespit
var kafalarda. Ancak bir genç önce “Baflaram›yo-
ruz. Niye olmuyor?” sorusunu de¤il “Nas›l yapar›m
ve baflar›r›m‘› tart›flmal›. 

Olmuyor-yapam›yoruz demeden önce flu soru-
lara cevap vermek anlaml› olacakt›r. Yukar›da s›k-
ça tart›flt›¤›m›z, dar grup hastal›klar› ile ne kadar
mücadele ettik, kitlelerle politika yapmak kavram›-
n› ne kadar hayata geçirebildik? Yüzümüzü gerçek-
ten kitleye ne kadar döndük? Kitlelerin somut so-
run ve talepleri için Genç Sen‘i ne kadar devreye
sokabildik?

Sonuç olarak; gün geçtikçe yak›c›laflan paras›z,
demokratik e¤itim, nitelikli ifl ve istihdam taleple-
ri, ö¤rencilerin kitleler halinde mücadeleye akabi-
lece¤ine iflaret ediyor. Yükselen ve politikleflen bir
ö¤renci hareketinin ayak seslerini duyuyoruz. Pe-
ki, bu hareketi kim kucaklayacak? Genç Sen tut-
maz, büyümez diyen arkadafllar›m›z›n ya da Genç
Sen çal›flmas› d›fl›nda kalan, politik ö¤renci örgüt-
lerinin bu soruya baflka bir cevaplar› ya da alterna-
tifleri var m›? Sosyalist gençler bu hareketi kucak-
lamaya kendini haz›rl›yor mu? Bu hareketi kucak-
lamak, yönetmek ve devrimci kanallara yöneltmek
iddias›n› tafl›yor mu?  Bu hareket hangi mücadele
araç ve biçimleri ile kucaklanacak? ‹flte tam da bu
sorulara verilen cevaplarda Genç Sen anlam kazan-
maktad›r. n
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Girifl

Anadolu ve Mezopotamya co¤rafyas›n›n top-
lumsal mücadeleler tarihini ezilenler cephesinden
yazarken, Do¤u Roma (Bizans) imparatorlu¤u al-
t›nda yaflayan ezilenlerin isyanlar›na da mutlaka
yer verilmelidir. Bu isyanlar, çevrede yaflayan di¤er
halklar› etkiledikleri gibi, daha sonradan bu top-
raklar› fetheden Selçuklu ve Osmanl› imparator-
luklar›nda yaflayan halklar› ve bunlar›n isyanlar›n›
da etkilemifltir. Kemalist resmi tarih, Selçuklu ve
Osmanl› devletlerini benzersiz (biricik) olarak gör-
mesinin, bunlar›n Bizans devletinden miras ald›k-
lar› üretim iliflkilerini, devlet geleneklerini vb. yad-
s›mas›n›n yan› s›ra, tarihi Anadolu tarihi olarak de-
¤il, Türk tarihi olarak gördü¤ü için, halklar›n tari-
hi etkileflimini, kültürel ba¤lar›n› da yads›r. Ezilen-
lerin tarihini materyalist aç›dan incelerken, mutla-
ka Bizans’›n ve bu imparatorluk alt›ndaki halklar›n
isyanlar›n›n da tarihe içerilmesi gerekir. Bu sadece
burjuva resmi tarih yorumundan kopuflmak için
de¤il, yaflad›¤›m›z co¤rafyan›n isyan tarihini bü-

tünsel kavrayabilmek için de bir gerekliliktir. Bu
say›da genel bir bilançoyla giriflece¤imiz bu ifli,
önümüzdeki say›, Paulikanlar, Tondraklar, Bogo-
miller gibi özgün halk hareketlerini inceleyerek
sürdürece¤iz. Resmi tarihin “Kahpe Bizans”›n›n sa-
dece Konstantinopol’da hüküm süren imparator-
lardan ibaret olmad›¤›n›, Bizans’ta da ezilenlerin
çok zengin direnifl ve mücadeleleri oldu¤unu göre-
ce¤iz.

Kavimlerin kesiflti¤i co¤rafya Anadolu ve
Do¤u Roma-Bizans

Do¤u ile Bat›, Asya ile Avrupa aras›nda köprü
vazifesi gören Anadolu, tarih boyu bu geçifl güzer-
gâh› nedeniyle fetih, iflgal, istila ve hegemonya mü-
cadelelerine konu olmufltur. Kendi topraklar› üze-
rinde yaflayan halklar sayesinde köklü uygarl›klar
yetifltirmesinin yan›nda tarih boyu süren kavimler
göçü ile halklar, dinler, kültürler, gelenekler har-
monisi, eflsiz toplumsal zenginlikler bar›nd›r›r. 

Çok gerilere gitmeksizin bir örnek verilirse;

AAlltteerrnnaattiiff TTaarriihh OOkkuummaallaarr›› VVIIIIII
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Perslerin imparatorluk süre-
cinde ‹ran’dan ç›k›p Yunan
site devletlerini kendisine
ba¤lamas›nda Anadolu, fetih
zincirinin ilk halkas›d›r. Ma-
kedon kral› büyük ‹sken-
der’in tersine yolculu¤unda,
Pers ‹mparatorlu¤una son ve-
rip Hindistan’› boydan boya
kat eden istila hareketinde yi-
ne Anadolu, Do¤u’nun istila-
s›na aç›lan kap›d›r. Büyük
imparatorluklar kurman›n
yolu bugünkü emperyalist
yay›lmac›l›¤›n prototipi ve il-
kel yöntemleri ile dünya tica-
ret yollar›n› denetimi alt›nda
tutmaktan geçer. Anadolu ise
k›talar aras› ba¤lant› co¤raf-
yas›, Asya-Avrupa ticaret yolu
üzerinde verimli Mezopotam-
ya topraklar›n›n devam›d›r. Dünya imparatorlu¤u-
nu ele geçirmek en önemli ticaret yollar›n› deneti-
mi alt›na almaya ba¤l› ise; her devlet Anadolu top-
raklar›n› mutlaka kendi topraklar›na katmay› he-
defleyecektir. 

Asurlar, Urlar, Hititler dönemine uzanmaya ge-
rek kalmaks›z›n yapt›¤›m›z bu tahlil daha sonraki
tarihi dönemlerde çok daha belirgin biçimde orta-
ya ç›kan geliflmelerle uyum içindedir... Daha eski-
lere gitmesek de geçerken bir hat›rlatma yapmay›
yararl› buluyoruz: En bilinen savafllardan birisi
olan Troya Savafl› o s›ralarda yeni bulunan demir
madeni ile ilgilidir. Bilindi¤i gibi demiri ilk bulan
ve iflleyen Hititler’dir. Savafl teknolojisine getirdi¤i
yeniliklerin cazibesi Yunan Site devletlerini Anado-
lu’yu yani Hitit topraklar›n›; yani demir cevheri ya-
taklar›n› ele geçirme savafl›na çekmifltir. Bu büyük
savaflta Hititlerin de Truval›lar› desteklemesine ba-
k›ld›¤›nda Truva’n›n düflmesinin, Anadolu’nun is-
tilas›na kap›y› açaca¤›n›n görülmüfl oldu¤u sonu-
cuna varmak mümkündür. 

En genel bak›flla Anadolu, ‹.Ö. 400-300’lü y›l-
larda Perslerle Büyük ‹skender; ‹.Ö. 1. – ‹.S.1.
yy’larda Partlar ile Romal›lar; ‹.S. 3.yy’dan itibaren
Romal›larla Perslerin yerini alan Sasaniler aras›nda
kesintisiz istila savafllar›na konu olmufltur. 600-

700 y›ll›k bu uzunca dönem-
de Anadolu’da kent devletle-
ri ve yerel krall›klar hüküm
sürmekte, büyük devletler ve
imparatorluklar aras› hege-
monya mücadelelerinde bir o
yana bir di¤er yana dahil ol-
maktad›rlar. S›k s›k el de¤ifl-
tiren Anadolu co¤rafyas›nda
yine ayn› s›kl›kta küçük dev-
letler, yerel krall›klar kurul-
makta ve y›k›lmaktad›r… 

Roma ‹mparatorlu¤u son-
ras› Anadolu, Bizans-Sasani;
Sasanilerin y›k›lmas›ndan
sonra ise Bizans-Arap ve Bi-
zans-Selçuklu devletleri ara-
s›nda gelir-gider. Bizans bafl-
kenti Konstantinopolis’in en
son Osmanl›lar taraf›ndan
fethedilmesiyle Bizans-Os-

manl› çekiflmesi de sona erer, Bizans (Do¤u Roma)
devri kapan›r. Ama Anadolu üzerine kavgalar, sa-
vafllar kimi zaman devletler aras›, kimi zaman bir
devletin hükümranl›¤› alt›nda s›n›f mücadeleleri
biçiminde sürer, asla kapanmaz!..

Do¤u ve Bat› Roma

Roma ‹mparatorlu¤u Kuzey’den göçebe-barbar
Cermen ak›nlar›na karfl› koymakta zorlan›nca im-
paratorlu¤un merkezi 330 y›l›nda Konstantino-
pol’e-‹stanbul’a tafl›nd›. Yeni devletin ad› bundan
böyle Bizans ya da Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u
ad›yla tarihe geçer. Kurucusu Büyük Konstantin,
baflkenti de ‹stanbul’dur.

Bu y›llarda Anadolu’da Roma’ya ba¤l› yerel
krall›klar hüküm sürmektedir. Do¤udan Sasani
ak›nlar›na karfl› s›n›r boylar›na Ermeniler yerleflti-
rilmiflti.

Merkezi Kilikya olan Ermeni krall›¤› Kuzey ve
Kuzeydo¤u Anadolu hatt›nda Sasanilere karfl› bari-
kat ifllevi görüyordu. Kendilerini Romal› olarak ka-
bul eden Yunanlar, Rumlar, Süryaniler, Ermeniler
büyük halk topluluklar›n› oluflturuyorlard›. 

H›ristiyanl›¤›n ortaya ç›k›fl›ndan sonra ilk hava-
rilerin s›¤›nd›klar› yerler de Anadolu topraklar›yd›.
Ezilenlerin ve yoksullar›n dini propagandas›yla
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Kemalist resmi tarih, Selçuklu
ve Osmanl› devletlerini benzer-
siz (biricik) olarak görmesinin,
bunlar›n Bizans devletinden

miras ald›klar› üretim iliflkilerini,
devlet geleneklerini vb.

yads›mas›n›n yan› s›ra, tarihi
Anadolu tarihi olarak de¤il,

Türk tarihi olarak gördü¤ü için,
halklar›n tarihi etkileflimini,
kültürel ba¤lar›n› da yads›r.

Ezilenlerin tarihini materyalist
aç›dan incelerken, mutlaka

Bizans’›n ve bu imparatorluk
alt›ndaki halklar›n isyanlar›n›n
da tarihe içerilmesi gerekir.



misyonerlik Antakya’dan bafllam›fl, daha sonra Ka-
padokya, Efes, ‹znik ve Kad›köy konsülleri ile Ana-
dolu’ya yay›lm›flt›r. Çok tanr›l› pagan dinlerin yay-
g›n oldu¤u Anadolu halklar› aras›nda H›ristiyanl›k
hoflgörü ile karfl›lanm›fl, imparatorlu¤un yasakla-
ma ve takibatlar›na karfl› koruma görmüfltür. Do¤u
Roma ve Bat› Roma imparatorluklar› aras›ndaki si-
yasi rekabet ve hegemonya mücadelesi H›ristiyan-
l›k üzerinden de sürmüfltür. Henüz resmen kabul
edilmemiflken de her iki devlet kilise yönetimleri-
ni denetim alt›na almaya çal›flmakta, dini önderle-
rin papal›k ve patriklik seçimlerine müdahale et-
mektedirler. Önemli dinsel ayr›l›klarda, dini-felse-
fi tart›flmalarda mezhepleflmeye do¤ru giden ayr›fl-
malarda siyasi ç›karlara göre tav›r al›yor, destekli-
yor ya da yasakl›yorlard›. 

Bat› Roma’da Papal›k kurumu yerlefltikçe ikti-
dar›n organik parças› haline geliyor, kilise egemen
s›n›f›n bilefleni, H›ristiyanl›k devlet ideolojisine dö-
nüflüyordu. Do¤u Roma ile Bat› Roma aras›nda te-
mel sorunlar›n bafl›nda egemen s›n›flar›n sarayla
iliflkisi, toprak mülkiyetinde saray ile aristokrasi-
nin rekabeti gelmektedir. Bat› Roma’da toprakl›
aristokratlardan oluflan senato ve onunla ittifak ya-
pan kilisenin devlet yönetiminde söz sahibi olma-
lar› Do¤u Roma-Bizans’›n toprak mülkiyetinde sa-
ray›n egemenli¤ini güvenceleyen bir mülkiyet biçi-
mini gelifltirmesini koflulland›r›yordu. 

Bizans ‹mparatorlu¤u topra¤›n mülkiyet hakk›-
n› elinde tutan, kullan›m haklar›n› satan-kiralayan
bir iktisadi yap› oluflturdu. Köylülü¤ün “özgürlefl-
mesini” sa¤layan küçük toprak mülkiyetini koru-
yup kollamaya önem verdi. ‹stedi¤i zaman askere
alma ve düzenli vergi kayna¤› olarak hizmet gören
özgür köylü topluluklar›n›n mülkiyetini yasal gü-
venceye ald›. 

Bir feodal beyin ba¤›ml›s› olmak üzere “özgür-
lük”ten ayr›lanlar›, ayr›ca bunlar› “korumas›” alt›na
almaya kalkan toprak sahiplerini cezaland›ran ya-
salar ç›kard›. Yoksullar›n topraklar›n›n sat›n al›n-
mas›n› yasaklad›. Tar›msal üretimi teflvik için top-
ra¤› “kolon”lara ay›rd› ve özgür topraks›z köylüyü
bu topraklara yerlefltirdi. Çiftçilik ve do¤al olarak
tar›m yayg›nlaflt›, geliflti. Toprak üstünde feodal k›-
s›tlamalara ba¤l› olmaks›z›n, do¤rudan do¤ruya
mülkiyet hakk›na sahip özgür köylü topluluklar›
say›ca artt›. Bizans ordusunun temeli ve tükenmez

kayna¤›, imparatorluk erkinin dayand›¤› güç ken-
di topraklar› olan bu ba¤›ms›z köylülerdir. 

Do¤u Roma’da devlet yap›s› ve din

Feodal devletin yüz yüze oldu¤u en önemli so-
run merkezileflme sorunudur. Siyasi merkez için
yukar›dan afla¤›ya düzenli iflleyen bir bürokrasi,
merkezi hazine için gelir süreklili¤ini sa¤lamak
üzere taflra ve yerellerden merkeze do¤ru akan ver-
gilendirme a¤› ve bu iki temel mekanizman›n aksa-
madan yürümesini güvenceleyecek düzenli ordu,
feodal devletlerin gereksindi¤i ve evrensel karak-
terde geçerli olan unsurlard›r. Bizans devletinin
Bat› Roma’dan daha uzun yaflamas›n›n nedenlerin-
den bir tanesi bu zorunlu mekanizmalar› daha yet-
kin biçimde iflletmeyi baflarm›fl olmas›d›r. 

Do¤u Roma imparatorlu¤unun toprak mülkiye-
ti sistemi, özgür köylüleri say›ca artt›r›rken toprak-
l› aristokrasiyi ekonomik aç›dan zay›flat›yordu.
Geliflkin ticari faaliyetler ise mali-tüccar aristokrat
bir tabaka yaratm›flt›. Bizans imparatorlar› toprak
aristokrasisi ile mali aristokrasiyi birbirine karfl›
k›flk›rtarak dengelemeyi de genellikle baflar›yorlar-
d›. 

H›ristiyanl›k ve kilisenin geliflmesi; yayg›nlafl-
mas› da Bat› Roma’dakinden farkl› bir seyir izler.
Do¤u Roma-Bizans toprak mülkiyetinde izledi¤i
temel iktisadi politikay› kiliselere de uygulad›. Ba-
t›’da oldu¤u gibi büyük mülk sahibi olamad› Do¤u
Kiliseleri; mülkiyet ayr›cal›¤› tan›nmad›¤› gibi iç ifl-
leyiflinde de özerkli¤ini koruyamad›. Bizans impa-
ratorlar› kilise hiyerarflisine do¤rudan müdahale
eder durumdayd›lar: Önemli görüfl ayr›l›klar› ve
temel H›ristiyan doktrinlerinin saptanmas›nda si-
yasi sonuçlar› ve ç›karlar›na göre imparatorlar
mutlaka müdahil olurlard›. Bizans’›n afl›r› merkezi-
yetçi ve kat› politikalar› nedeniyle devlet erkine
boyun e¤mifl, teslim olmufl bir Do¤u H›ristiyanl›¤›
tarz› da geliflmiflti. 

Bat›’da yaflanan köle ayaklanmalar›ndan sonuç-
lar ç›karan Do¤u Roma, sömürenlerle sömürülen-
ler aras›ndaki çeliflkiyi örtecek ve manevi, siyasal
birli¤i sa¤layacak aray›fllara girdi. Bu niyetle kilise-
yi devlete, imparatorluk nüfusunu devlet kilisesine
ba¤›ml› k›lacak giriflimlerde bulundu. 533’te kilise
ile devletin birli¤ini vurgulamak üzere Konstanti-
nopolis’te bir konsil toplad›lar. Sasanilerin Zerdüfl-
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tili¤i devlet dini ilan eden örneklerini izleyerek Do-
¤u Kilisesini devlet kilisesi haline getirerek, H›risti-
yanl›¤› resmi din düzeyine yükselttiler. 

Anadolu’nun pagan inan›fl›ndaki halklar› Bi-
zans’a boyun e¤en, Bizans’›n resmi dini, devlet ide-
olojisi haline gelen H›ristiyanl›kla yollar›n› ay›rma-
ya bafll›yor, ezilenlerin, yoksullar›n dini olarak be-
nimseyip iman eden inançl› H›ristiyanlar bu afla-
madan sonra muhalif mezhep ve dini-köktenci ha-
reketlere yüzlerini dönüyorlard›. 

Devlet erkine boyun e¤en Do¤u H›ristiyanl›¤›
Bizans ‹mparatorlu¤unun resmi ö¤retisi olmufltu,
do¤al olarak rahipler ve piskoposlar da toplumsal
ve kamusal ifller gören devlet görevlileri durumuna
geliyorlard›. 

Do¤u H›ristiyanl›¤›n›n üstlendi¤i resmi ideoloji
ve siyasi-manevi birlik sorumlulu¤u, karfl› yönden
farkl› s›n›flar, halklar ve toplumsal kesimlerin özel
ç›karlar›n› ve siyasi-ideolojik düflüncelerini temsil
eden mezhep ayr›flmalar›n› tetikledi. H›ristiyanl›-
¤›n temel ö¤retilerinin yorum farkl›l›klar› ve mane-
vi ayr›l›klar biçiminde ortaya ç›kan bu ayr›flmalar›n
kökeninde gerçekte ideolojik ayr›l›klar, ekonomik-
siyasal-toplumsal ç›kar farkl›l›klar› yatmaktad›r.

‹ki parti; Yefliller ve Maviler

Bizans imparatorluk gelene¤i tek bir soy köke-
nine ba¤l› de¤ildi. Farkl› halklara mensup toplu-
luklar›n Romal› ortak kimli¤ini benimsemifl olma-
lar› Bizans saray yönetiminde farkl› kavimlerden
sülalelerin imparatorluk tac›n› giymelerine imkan
veriyordu. Örne¤in Jüstinyen devri imparatorlar›
Makedon kökenlidirler(565-610); Herakliyus Sü-
lalesi (610-717) Kartacal›; ‹zorya Sülalesi (717-
867) ad›n› ald›¤› ‹zorya yöresindendi(bugünkü
‹çel-Silifke bölgesi). 867-1081 aras› dönemdeki Bi-
zans imparatorlar› Makedonya’ya yerleflmifl bir Er-
meni sülaleye mensupturlar. Bu bazen kar›fl›kl›kla-
ra yol açar, aslen Ermeni olmalar›na karfl›n Make-
donya’ya yerlefltikleri için Makedonya Sülalesi diye
de yans›t›l›r. ‹stanbul Latinleri, ‹znik Grekleri
1453’te Osmanl›larca kesin olarak ortadan kald›r›-
l›fl›na kadar Bizans’› temsil etmifl, Do¤u Roma’ya ait
Anadolu’nun hakimi olmufllard›r.

Bizans saray›nda soy gözetmeyen bu gelenek
s›k s›k ve kolayca imparatorlar› taht›ndan indiri-
yor, afla¤›dan ayaklanma yoluyla ama daha yayg›n

olarak saray içi darbe ve entrikalarla, derebeyi
ayaklanmalar›yla ya da do¤rudan askeri darbelerle
Bizans taht› ve tac› el de¤ifltiriyordu.

Konstantinopolis yaln›zca bir baflkent de¤ildi.
Bu kent devletle özdeflleflmifl, her fleyiyle Bizans’›n
sembolüydü. Taflra kentlerinden göçle afl›r› kalaba-
l›klaflmas› saray› huzursuz ediyordu. Göçü önleyi-
ci ve baflkente giriflleri yasaklay›c› tedbirler sonuç
vermiyor, halk›n ak›fl› engellenemiyordu.

fiehir kendi dönemiyle k›yasland›¤›nda benzer-
siz bir örgütlülü¤e sahipti. Nüfus mahallelere göre
ayr›flt›r›lm›fl ve “deme’lere göre örgütlenmiflti. “De-
me”ler Bizans siyasetinde “anayasal güç” anlam›n-
da bir yere sahipti. “Hizip” ya da “parti”lere bölün-
müfl “deme”ler arac›l›¤›yla halk egemen s›n›flara
karfl› ç›kabiliyordu. “Deme”lerin ortak bir prog-
ramlar›, bütünsel ö¤retileri yoktu. Bu nedenle ge-
çerli dinsel inançlarla, yürürlükteki yasalarla, mülk
sahibi s›n›flar›n ç›karlar› ile çat›flacak bir düflünce
sistemi gelifltiremiyorlard›. ‹ç çat›flmalarda, saray
içi kavgalarda, imparatoru azletme ya da yeni im-
parator “seçmede”, “deme”ler egemen s›n›f klikleri
taraf›ndan “bindirilmifl k›talar” olarak kendi ç›kar-
lar› için seferber ediliyorlard›. Varl›kl› s›n›flar dö-
nemin propaganda araçlar›yla kendilerinin ç›karla-
r›yla halk›n ç›karlar›n›n bir ve ayn› oldu¤u izleni-
mi vermeye çal›fl›yorlard›. Halk ise u¤rad›¤› hak-
s›zl›klar›n fark›ndayd› ve hiyerarflik yap›s› olma-
yan, önderleri, program›, bütünlüklü bir ö¤retisi
de bulunmayan “deme”lerle imparatoru, orduyu,
bürokrasiyi suçlayabiliyor, radikal eylemlere giri-
flerek isteklerinin yasall›¤›n› dayatabiliyor ve elde
edebiliyordu. 

Hipodrom halk›n yönetime “kat›lma”, yönetsel
sorunlar›n› imparatora, bakanlara, yüksek görevli-
lere iletme yeriydi. Bazen ayaklanmalar da buradan
bafllard›. Spor karfl›laflmalar› rakip tak›mlar de¤il,
rakip “parti”ler, tarzlar, inan›fllar aras›ndaki müca-
dele olarak kabul ediliyordu. Dinsel-felsefi sembol-
ler yüklenmiflti Hipodroma; halk›n kilisenin pen-
ceresinden gördü¤ü dünyan›n minyatürüydü. Hi-
podromlar› meydana getiren unsurlar dünyan›n
dinsel simgeleriydi. Arena yeryüzüydü, özgün mi-
marilerinde çevresindeki içi su dolu hendekler de-
nizleri simgeler. Dikilitafllar, gökkubbenin direkle-
ridir. Alan›n daireselli¤i do¤a olaylar›ndaki döngü-
selli¤i anlat›r. Bir “parti”nin destekledi¤i yar›flmac›-
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n›n zaferi, taraftarlar›na, inançlar›n›n rakip “par-
ti”nin inançlar› karfl›s›ndaki üstünlü¤üymüfl gibi
görünür. Anadolu H›ristiyanl›¤› eski pagan inan›fl
ve geleneklerin derin izlerini tafl›r, sporcular›n giy-
silerindeki renkler de kozmik-mistik anlam yük-
lenmeleri ile ayr›l›r. Gelene¤in tarihi çok eskilere
dayan›r.

Arenalardaki spor karfl›laflmalar› için taraftarla-
ra ayr›lan renkler zamanla ortaya iki “parti” ç›kar-
d›. Profesyonel sporcular›n giysilerine göre “yeflil-
ler” ve “maviler”, bunlar “deme”leri temsil ederler-
di. Zengin zanaatç›lar, tüccarlar, mali aristokratlar
genellikle “yefliller”in deste¤ini ar›yorlard›. Bu
“parti” papal›k aleyhtar›yd› ve ayr›lmac› e¤ilimdey-
di. Toprakl› aristokrasi ise, papal›k yanl›s›, Katolik
Roma Kilisesi yandafl› “maviler”den destek görü-
yordu. Yefliller ve maviler aras›nda, halk›n örgüt-
lendi¤i “deme”ler olarak yerleflik siyasal program-
lar› olmamas›na karfl›n, egemen s›n›flar taraf›ndan
özel olarak k›flk›rt›lan büyük bir nefret vard›. Her
iki “parti”nin de sarayda temsilcileri vard›, art arda
gelen imparatorlar, bu hiziplerden birini ya da di-
¤erini desteklerlerdi. Monarflik yap› “parti”ler aras›
düflmanl›klara yans›yan “deme”lerin üyeleri aras›n-
daki bölünmeyi onayl›yordu, çünkü bu bölünmüfl-
lük monarfliyi güçlendiriyordu. Her iki “parti”nin
taraftar kitleleri ayn› toplumsal tabakaya aitti, ara-
lar›ndaki farklar ve düflmanl›klar önderleri ve tem-
silcilerinden kaynaklan›yordu, “parti” kitleleri ara-
s›nda ç›kar farkl›l›¤› yoktu, oysa onlar› önderlerin-
den ay›ran derin s›n›f farklar› mevcuttu. Egemen

s›n›flar›n tipik böl ve yönet politikas›n›n
Bizans versiyonudur uygulanan.

“Deme”lerdeki uyumsuzluk ve “par-
ti”ler aras›ndaki nefrete karfl›n zaman za-
man sömürüye, adaletsizliklere, uygula-
nan fliddete karfl› birlefliyorlar, imparato-
ra, devlet görevlilerine, varl›kl› s›n›flara
karfl› savaflmak yaln›zca bu dönemlerde
ortak programlar› haline geliyordu. Bir
imparatorun devrilmesi, nefret edilen ka-
mu görevlilerinin de¤ifltirilmesi, sömürü-
cü-varl›kl› s›n›flar›n mülklerinin ya¤ma-
lanmas› gibi amaçlarla halk eyleme geçi-
yordu.

Deme’lerin birleflmesi ve 
Nika Ayaklanmas›

Jüstinyen döneminde (527-565) Bizans yeni bir
karanl›klar ve yenilgiler, bunal›mlar ça¤› yafl›yor-
du. Asil ya da aristokrat s›n›ftan olmayan s›radan
bir Makedon köylüsü olan Jüstinyen sahip oldu¤u
en önemli özellikler cesaret ve h›rs sayesinde, atak
bir d›fl politika izlemeye karar vermiflti. Sald›rgan
ve fetihçi siyasetle, kaybedilmifl topraklar› tekrar
Bizans’a kazand›rmak istiyordu. Ancak baflkent si-
yaseti kar›fl›k, yefliller ve maviler her an patlamaya
haz›r, “deme”ler huzursuzdu. Gergin ortam› geride
b›rak›p sefere ç›kamazd›. Bir f›rsat›n› bulup bu en-
geli ortadan kald›rmal›yd›.

Jüstinyen, mavilerin taraf›n› tutuyordu. Maviler
de bundan ald›klar› destekle rakiplerine fliddet uy-
gulamaya kadar varan pervas›zl›klar sergiliyor, im-
paratora sevgilerini gösteren etkinlikler sergiliyor-
lar, Jüstinyen de arenada onlar› sa¤›na oturtarak
“ödüllendiriyordu.” ‹mparatorla yak›nl›klar›na
karfl›n halk ç›karlar› bask›n geldi ve Maviler bu kez
rakip “parti” Yeflillerin hapse at›lan üyelerinin ser-
best b›rak›lmas›n› talep ettiler, imparatoru da yasa-
lar› çi¤nemekle suçlad›lar. Saray yöneticilerini fla-
fl›rtan ve ürküten biçimde iki rakip “parti” saraya
karfl› güçlerini birlefltirdi. “Deme”ler renk adlar› ile
bölününce yönetmek kolayd›, ama kendi aralar›n-
da anlafl›p harekete geçince önlerinde hiçbir kuv-
vet duramazd›. Maviler ve Yefliller ayakland›lar ve
bütün flehir saray›n belli yöneticilerine karfl› nefre-
tini kustu, bakanlar›n idam edilmelerini istediler… 

Silahl› ayaklanmaya henüz dönüflmemiflken
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Jüstinyen elebafllar›n yakalan›p idam edilmeleri
için karfl› sald›r›ya geçti. “Deme”leri denetlemekle
görevli askerlerin idama götürdükleri ayaklanma-
c›lar› iki partinin üyeleri kurtard›. Halk silahland›
ve çat›flmalar yay›ld›. Ayaklanmac›lar hapishanele-
ri bas›p tüm mahkûmlar› serbest b›rakt›lar. Yakala-
d›klar› hükümet görevlilerini öldürdüler. Düflman
flehrine girmiflçesine her yeri atefle verdiler. Varl›k-
l› kesim karfl› k›y›lara kaçt›. ‹mparator Jüstinyen ve
kar›s› ile baz› senatörler sarayda kuflat›ld›lar. Aya-
sofya, Zevksippos Hamamlar›, imparator saray› ile
Mars alan› aras›ndaki tüm bölge, Konstantinos
Meydan›’nda boydan boya uzanan, say›s›z saray ve
zenginlerin mülkleri tamamen yak›ld›. Ayaklanma-
c›lar›n slogan› “Zafer kazan/Yen” anlam›na gelen
“Nika” idi. Ayaklanma tarihe de Nika Ayaklanmas›
olarak geçti. 

Zalimlere, zenginlere ve imparatora duyduklar›
nefretle birleflen halk “Nika” ç›¤l›klar› ile flehrin
aristokratlara, asillere, resmi görevlilere, tüccarlara
ait olan bölgelerini yak›p y›kt›. Jüstinyen kiral›k as-
kerlerle ayaklanmay› bast›rd›. “Deme”ler siyasi bir
programa, amaca ba¤l› harekete geçmemifllerdi. Bi-
rikmifl öfkenin patlamas› ve devrimci fliddete dö-
nüflmesi ile s›n›rl› kalan bir ayaklanmayd› yaflanan.
Kiral›k askerlerin cezaland›r›c› sald›r›lar› da çok
fliddetli oldu, Atmeydan›’nda 30.000 ayaklanmac›
topluca k›l›çtan geçirildi. Ana kuvvetler yenilip da-
¤›lmas›na karfl› yang›nlar, silahl› bask›n ve gösteri-
ler uzun bir süre devam etti. ‹mparatorluk halk›n
saraya duydu¤u nefrete, kayg› içinde tan›k olmufl-
tu.

Yenilgi sonras› yasaklama fermanlar› pefl pefle
geldi. En küçük itaatsizlik sertlikle cezaland›r›ld›.
Basit h›rs›zl›klarda bile eller kesiliyordu. Halk›n si-
lah tafl›mas› yasakland›, özel kiflilerin silah imal et-
mesi, devlete ait silah fabrikalar›nda çal›flanlar›n da
halka çak›dan baflka fley satmas› yasakland›. Silah
yasa¤› uzun sürmedi, çünkü halk›n örgütlendi¤i
“deme”ler bir yandan iç iktidar kavgalar› için taraf-
larca seferber edilirken, bir yandan ordunun asker
ihtiyac› için insan kayna¤›yd›. Nika ‹syan›ndan
sonra halk yeniden silahland› ve eski düzene dö-
nüldü. 

Bizans’ta devlet yaflam›, ‹slam ak›nlar›

Bizans ‹mparatorlu¤u devlet olarak süreklili¤ini

korurken, saray›n de¤iflik sülalelerin eline geçmesi
ve taht de¤ifliklikleri dini-siyasi kabul ve tercihler-
de de h›zl› de¤iflikliklere neden oluyordu. Do¤u-
Bat› Roma ayr›l›¤› ve bunun bir uzant›s› olarak Ro-
ma kilisesi-Bizans kilisesi, Papal›k-Patriklik yani
dini-siyasi ayr›flma, Bizans’› giderek Do¤u devleti
haline getiriyordu. Latin dilinin yerini Grekçe, La-
tin kültürünün yerini de Grek kültürü al›yordu.
Bürokraside Latin ünvanlar kald›r›lm›fl, Helenik
ünvanlar yerleflmiflti. Anadolu’da Grekçe önceleri
kilise diliydi, ordunun gövdesi Ermeni ve Anadolu
halklar› taraf›ndan oluflturulmaya bafllan›nca ko-
muta dili de Grekçe oldu. 6. ve 7. yy’dan itibaren
Grekçe tüm Anadolu’da konuflulan bir dil haline
geldi. Paralel olarak Anadolu’da VI. yy. itibariyle
putperestlik de ortadan kalkm›fl oluyordu. Kilisele-
rin ço¤almas›, H›ristiyan din adamlar›n›n yayg›nl›-
¤›, manast›r ve dini merkezlerin a¤›rl›¤›n›n artmas›
Anadolu’nun H›ristiyanlaflmas›n› yans›t›r. H›risti-
yanl›¤›n ilk y›llar›nda Anadolu paganlar› bu tek
tanr›l› dini “ateistler” diyerek küçümsüyorlard›.
Pagan dinlerin ortadan kalkmas› ve tek tanr›l›l›k ve
H›ristiyanl›k Anadolu’da tek kültürlülük yönünde
bir geliflmeye iflaret eder. Do¤u kilisesinin Orto-
dokslu¤u benimsemesi, di¤er mezheplere düflman-
ca davranmas› da dini-mezhepsel farkl›l›klar›n or-
tadan kalkmas›na yol aç›yordu. Ortodoksluk ayn›
zamanda Bizans ve Anadolu’da milliyetle kar›fl›yor-
du. 

VI. yy. Bizans toplumu savafllar, yoksulluk, ver-
gi sömürüsü, resmi yolsuzluklar, yöneticilerin ya-
salar› çi¤nemeleri vb. nedenleriyle dünyevi yaflam-
dan uzak aray›fllara yöneliyordu. Paganizm ile H›-
ristiyanl›k aras›nda Helenik felsefe ile yetifltirilmifl
ayd›n kuflkuculu¤una karfl› H›ristiyan gizemcili¤i
ya da karamsarl›k fikirleri halka daha yak›n görü-
nüyor, içinde bulunduklar› ruh halini daha dolay-
s›z yans›t›yor, kolay anlafl›l›yordu.

Halk›n genifl bir kesiminde karamsarl›¤›n bir
belirtisi, fleref ve serveti küçümsemeyle birlikte, in-
ziva yaflam›na, etkin yaflamdan el etek çekmeye
duyulan e¤ilimdi. Do¤ulu edilgenlik ve karamsar-
l›k kavramlar› ve inziva yaflam›, do¤aya yönelme
H›ristiyanl›kla birleflince, örgütlü manast›r yaflam›-
n› ortaya ç›kard›. ‹nsanlar›n bir inziva merkezine
çekilerek keflifl yaflam›n› benimsemeleri, tanr› sev-
gisinden çok, çaresiz kalm›fl bireyi ezen gerçekli¤e
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karfl› bir tür protesto niteli¤i
tafl›maktayd›. Ailelerinden ve
toplumsal yükümlülüklerin-
den kaçmak isteyen flehirli-
ler, haks›z yere mahkum ol-
mufl asker kaçaklar›, tembel-
ler, yaflamaktan usanm›fl in-
sanlar manast›rlara ak›n edi-
yorlar ve aralar›nda bir ayr›m
gözetilmeden hepsi kabul
ediliyorlard›. 

Ortaya ç›kan bu münzevi-
lik, dilenci olarak yaflam sü-
ren keflifllerin say›s›n›n art-
mas› devletin hem örgütlen-
mesini bozuyor, hem de üre-
timden uzaklaflma e¤ilimi
vergi ve ürün bak›m›ndan
devleti s›k›nt›ya sokuyordu.
Kilise ile birlikte imparator-
luk iki koldan harekete geçtiler; münzevilik yasak-
land›, manast›rlar üretici yaflamla bütünlefltirildi.
Kilise, kefliflleri ba¤naz bir ordu halinde örgütledi,
kilise hiyerarflisinde yararl› bir silaha dönüfltürdü.

Bu e¤ilimle radikal ve fliddetli mücadele sonra-
ki yüzy›llarda ikona k›r›c›l›k biçiminde yaflanacak-
t›r.

Arap Yar›madas›nda ‹slamiyet’in do¤uflu, fe-
odalizmin ihtiyac›na yan›t veriyordu. Cihad savafl-
lar› örtüsü ile fetih ve istila savafllar› ‹slam devleti
ile Bizans’› karfl› karfl›ya getirdi. Müslüman Arap
egemen s›n›f› topraklar›n› geniflletmek, birikmifl
zenginliklere el koymak, ticaret yollar›n› denetimi
alt›na almak, limanlar› ve liman kentlerini ele ge-
çirmek istiyordu. ‹slam ordusu ‹skenderiye, An-
takya ve Kudus’ü zapt etti¤inde, bunun Bizans ba-
k›m›ndan en “hay›rl›” sonucu ‹stanbul Patrikli¤i-
nin Bizans kilisesinin yegane temsilcisi haline gel-
mesi oldu. Anadolu topraklar› bundan böyle Arap-
‹slam ordular›n›n fetih alan› haline geldi. 712’de
‹stanbul kap›lar›na dayanan ilk ‹slam ordusunu
Kad›köy batakl›klar›n›n s›tma hastal›¤› bozguna
u¤ratt›. 

Bizans’›n defalarca y›k›lman›n efli¤ine gelip,
küllerinden tekrar do¤mas› saray›n soy-sülale de¤i-
flimine aç›k olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Her
imparatorluk sülalesi Bizans’a gençlik afl›s› yapm›fl-

t›r. Bat› Roma’da kölelik dü-
zenini çözen feodal beyler
düzeni, Bizans’ta toprakl›
aristokrasiyi iktidar›n do¤ru-
dan yürütücülü¤ünden uzak
tutma siyaseti izlemeye gö-
türdü. Keza kiliselerin de el-
lerinde tuttuklar› genifl arazi-
lerle derebeyleflmeleri ve ikti-
dar orta¤› haline gelmeleri
engelleniyordu. Di¤er yan-
dan Bizans saray› kiliseyi
devlete ba¤lam›fl, H›ristiyan-
l›¤› devlet dini yapm›flt›. Bun-
dan dolay› toprakl› aristokra-
sinin saraya karfl› ç›k›fllar›nda
onun yan›nda yer alm›yordu.

Toprakl› aristokrasi bafl-
kent d›fl›nda, Anadolu kent-
lerinde de yönetimin d›fl›nda

tutuluyordu. Böylece, nihayetinde tabii ki egemen
s›n›f olarak toprak aristokrasisinin ç›karlar›n› tem-
sil eden Bizans devleti, Avrupa’daki tarzda bir feo-
dal iktidar parçalanmas›na, derebeyliklere parça-
lanmaya karfl› duruyordu. Bizans devleti merkezi-
yetçili¤i güçlü tutmak için kentleri askeri kolordu
tarz›nda örgütlemifl, askeri komutanlar› da bafl yö-
netici olarak atam›flt›. Ordu hiyerarflisi ve merkezi-
yetçili¤i arac›l›¤›yla kentleri do¤rudan saraya ba¤l›
hale getirmiflti. Toplanan vergiler k›sa yoldan ve
arac›s›z h›zla hazineye aktar›labiliyordu. Bu örgüt-
lenmenin bir yarar› da Arap-‹slam sald›r›lar› s›ra-
s›nda ortaya ç›km›fl, kentlerin ayr› ayr› ve birleflik
savunmalar›nda ifllevli olmufltu. Siyasi yönetim
ikincil unsur olarak düzenlenmifl ve o da askeri ko-
mutana ba¤lanm›flt›. Bunun da sak›ncalar› vard› el-
bette, komutanlar› afl›r› güçlendiriyordu ve Bizans
tarihinde askeri darbeler ve ordu isyanlar› çok s›k
karfl›lafl›lan olaylardand›.

Azerbaycan, ‹ran, Mezopotamya ve Suriye
Arap-‹slam ordular› taraf›ndan ele geçirilince Bi-
zans topraklar›n›n bu s›n›rlar› güvensiz hale geldi.
VIII. yy’n›n askeri bölge-eyalet tarz›ndaki yönetim-
ler s›n›r boylar›nda yayg›nlaflt›r›ld›. Büyük vilayet-
ler, savunulmas› daha kolay birimler halinde par-
çaland›. Bu model d›fl tehlikelere karfl› bir tedbir
olarak ifle yararken, büyük bölgeleri elinde tutan
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b›rakt›lar. Yakalad›klar›
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askeri komutanlar›n afl›r› güçlenmeleri ve saraya
meydan okuyacak kudrette olmalar› da önlenmifl
oluyordu. Ayn› uygulamaya arazi yap›s› için de
baflvuruldu, büyük arazilerin tek elde toplanmas›-
n› önleyici yeni tedbirler al›nd›, Bizans’›n temel da-
yana¤› vergi ve asker kayna¤› küçük toprak mülki-
yeti ve özgür köylülük koruma alt›na al›nd›.

‹kona k›r›c›l›k ve iç çat›flmalar

VIII yy. Bizans’›n›n içinde bulundu¤u umutsuz-
luk, karamsarl›k atmosferi, tüm halk›n dini ba¤-
nazl›k, bat›l inan›fllarla puta tap›c›l›¤a dönüfl ça¤r›-
fl›mlar› yapan, kutsal kabul edilen resimler ve iko-
nalara ba¤lanma-tapma e¤ilimine yol açt›. Kutsal
resimlerden mucize beklentileri, dünyevi ifllere ka-
r›flt›rma vb… ‹mparatorlu¤un as›l gerekçeleri bun-
lar de¤ildi elbette. Kilise ve manast›rlar ço¤alm›fl,
servetleri artm›flt›. Kilise mülklerinin vergi muafi-
yeti hazine gelirlerini azalt›yordu. Rahiplerin, din
adamlar›n›n say›s› sürekli büyüyordu, çiftçiler ve
zanaatç›lar, orduda askerler, devlet hizmetinde
memurlar›n kadrosu daral›yor, insan bulmak zor-
lafl›yordu. Dinin ve din adamlar›n›n halk üzerinde-
ki nüfuzu imparatorlu¤un otoritesinin zay›flatacak
düzeye gelmiflti. Do¤u kültüründe özellikle ‹slam
etkisi ile resim, heykel gibi ürünlere düflman olan
Anadolu kökenli ‹zoryal› (Silifke) Leon döneminde
dini ve siyasi nedenlerle “‹kona k›r›c›l›k” (‹cono
clast) kampanyas› bafllat›ld›.

Resimler yasakland›, kald›r›ld›, toplat›ld› ve im-
ha edilmeye baflland›. ‹mparatorlu¤un her köflesin-
de büyük kar›fl›kl›klar patlak verdi. ‹stanbul’da
fliddetli gösteri ve çat›flmalar, Yunanistan’da k›sa
sürede bast›r›lan bir ayaklanma, ‹talya’da büyük
bir ayaklanma ç›kt›. Suriye kilisesi yasaklamay›
fliddetle protesto etti. Papa H›ristiyanl›k alemini
aya¤a kalkmaya ça¤›rd›. Patrik azledildi, ruhban
okullar› denetim alt›na al›nd›. Çat›flma imparator-
luk dini ile devlet vesayetinden kurtulmak isteyen
kilise aras›ndayd›. Ama gerçekte daha derinlerde
yaflanan iç gerilim ve iktidar mücadelesinin bir
yans›mas›yd› yüzeyde yaflanan. Her iki taraf›n ar-
kas›nda büyük toplumsal kuvvetler yer al›yordu.
Çat›flma fliddetlendikçe saflaflmada s›n›flar netlefli-
yor, esas›nda yaflanan›n devlet-halk çat›flmas›ndan
baflka bir fley olmad›¤› belirginlefliyordu.

Leon’un yerine geçen ‹zoryal› Konstantin V.

ikona k›r›c›l›¤›n› daha sistematik ve daha fliddetli
biçimde sürdürdü. Manast›rlar ya kapat›ld›, ya da
k›fllaya çevrildi, mülklerine el konuldu. Din adam-
lar› hapse at›ld›, sürgün edildi, baz›lar› iflkence ile
öldürüldüler. Kalabal›k gruplar halinde Atmeyda-
n›’nda toplanan halk›n önünden geçirilerek afla¤›-
land›lar, hakarete u¤rat›ld›lar. Resim k›r›c›l›¤›na
karfl› ç›kan yüksek devlet görevlileri ya idam edil-
diler ya da sürgüne gönderildiler. Patrik Konstan-
tin dahi idam edildi.

726’da bafllayan ikona k›r›c›l›k imparatorlu¤un
her köflesini yang›na çevirmiflti. Halk›n yoksullu-
¤u, umutsuzlu¤u ve kap›ld›¤› karamsarl›kta yatan
bat›l inançlara e¤ilim, Bizans’›n otoritesini sa¤lam-
laflt›rmak için ruhban s›n›f›n› tasfiye sald›r›s›n› ge-
tirmiflti. 60 y›l süren kar›fl›kl›k, iç kargafla ve düfl-
manl›klar› derinlefltirmiflti. Bu arada ‹slam ordula-
r›n›n tekrar Chrysopolis’e (Üsküdar) dayanmalar›,
üst üste yenilgilerle onur k›r›c› anlaflmalara imza
atmak zorunda kalm›fl olmalar› imparatoru geri
ad›m atmaya zorlad›. 787’de ‹znik Ruhani mecli-
sinde al›nan kararla ikona-resim ibadeti yasa¤› kal-
d›r›ld›.

IX. yy. bafl›nda ikona k›r›c›l›k kavgas›n›n yeni
dönemi bafllad›. ‹lk dönemi imparatorluk karfl›s›n-
da kazand›¤› bir zaferle kapatt›¤›n› düflünen Bizans
kilisesi, özgürlü¤ünü geniflletmek, devletin nüfu-
zunu sarsmak pahas›na etkinli¤ini artt›rmak isti-
yordu. Do¤u’da ‹slam fetihleri, Bat›’da Slav tehdidi
ile bunalm›fl, içte saray darbesi ile tahta oturan Ni-
cophore dönemi yine iç kar›fl›kl›k ve felaketlerle
çalkalan›yordu. Zaten zay›flam›fl durumda olan
imparatorlu¤un bir de kilisenin ataklar›na göz
yummas› beklenemezdi. 815’te bu kez Ayasofya’da
toplanan bir Ruhani Meclis ile resim yasaklar› tek-
rar yürürlü¤e girdi. Birinci yasaklama döneminin
çat›flma ve kavgalar› yeniden tüm Bizans’› sard›.
Halk›n içinde bulundu¤u umutsuz yoksullu¤u ve
saraya olan nefretini bu dini-siyasi mücadeleye se-
ferber etmede rahipler s›n›f› yine baflar›l›yd›. ‹kona
k›r›c›l›k karfl›t› çat›flmalar›n bafl›n› her yerde rahip-
ler ve din adamlar› çekiyordu. Bat› Kilisesi-Ro-
ma’daki Papa’ya yanaflmay›, onun deste¤ini de al-
may› deneseler dahi Bizans Kilisesi büyük bir flid-
detle ezildi. Kapat›lan manast›rlar ve ruhban okul-
lar›, el konulan mülkleri, sürgüne gönderilen,
idam edilen din adamlar›… Daha k›sa süren ikinci
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dalga ikona k›r›c›l›k 843 y›l›nda kald›r›ld›.
Kilise kendisini her iki ikona k›r›c›l›k dalgas›n›

geriletmifl, zafer kazanm›fl olarak görse de; bu dö-
nemlerin as›l bariz sonucu, imparatorun nüfuzu ve
otoritesi karfl›s›nda kilisenin daha itaatkar hale gel-
mifl olmas›d›r. 

Thomas Ayaklanmas› ve köylülü¤ün 
devrimci hareketi

Bizans’›n içinde bulundu¤u d›fl tehdit ve savafl-
larla iç kar›fl›kl›klar farkl› s›n›flar› imparatorlu¤a
karfl› ayaklanmada cesaretlendiriyordu. IX yy’da
‹slam ordular› ile savafllarda büyük arazilere sahip
olan komutanlar askeri kuvvetlerini ekonomik
güçle birlefltiriyorlard›. Büyük toprak sahipleri ha-
line gelen komutanlar özgür köylülerin haklar›n›
k›s›tl›yor, topraklar›n› ele geçiriyor, ayr›ca ellerin-
deki askeri kuvvetlerle üzerlerinde fliddet uygulu-
yorlard›. Özellikle s›n›r boylar›n› tutmakla görevli
Ermeni komutanlar imparatorluk karfl›s›nda da ba-
¤›ms›z hareket etme imkan›na sahip oluyorlard›.
Bu yeni askeri toprakl› aristokrasiye karfl› hak ve
özgürlüklerini ve topraklar›n› savunmak amac›yla
yerleflik köylüler silaha sar›ld›lar. Thomas ad›nda
Slav kökenli bir asker ayaklanman›n bafl›na geçti. 

Makedonya ve Trakya köylüleri, Yunan flehirle-
rinin “deme”leri ve köleler, donanma kuvvetleri
ayaklanmaya kat›ld›lar. Hareket büyük toprak sa-
hiplerine karfl› olmakla yetinmeyip saray› da karfl›-
s›na ald› ve iktidar› ele geçirmeyi hedefleyen siya-
sal-toplumsal bir devrime dönüfltü. 

Küçük mülk sahibi çiftçi ve köylüler, serfler bü-
yük toprak sahiplerine, erler subaylara, askeri bir-
likler komutanlar›na karfl› ayakland›lar. Yoksulluk
içinde k›vranan Anadolu halklar› da Thomas Ayak-
lanmas›n› desteklediler. Thomas saraya vergi veril-
mesini kald›r›yor, toprak sahiplerinin mülklerine
el koyup halka paylaflt›r›yor, egemenlerin zulüm
düzenini ortadan kald›rmay› vaat ediyordu. Ayak-
lanma iki y›l sürdü, oldukça sert çat›flmalarda ke-
sin sonuç alamad›kça saflar çözülmeye bafllad›.
Bulgar kral› Omurtag, Bizans’la savafl halinde ol-
mas›na karfl›n Thomas Ayaklanmas›na kat›lan Bul-
gar köylülerinin isyan›n› bast›rd›. Di¤er yandan
imparatorun af vaadi ayaklanmac›lar› çözdü ve
Thomas’› yakalay›p teslim ettiler. Thomas iflkence
edilerek öldürüldü, ayaklanma yenildi, ama bu

ayaklanman›n uzant›s› çat›flmalar yirmi y›la yay›la-
rak yer yer devam etti. Ayaklanmaya kat›lan Arap,
Hintli, M›s›rl›, Asurlu, Med, Abhaz, Vandal, Alan,
Geldani, Paulikanlar, Athinganoi tarikat›na men-
sup Çingenelere bak›ld›¤›nda isyan›n yayg›nl›¤›
hakk›nda bir fikir veriyor.

Yaklafl›k bir as›r sonra X. yy’da yeni bir köylü
isyan› patlak verdi. Bizans köylüsü a¤›r vergiler ve
serflik görevlerinin alt›nda eziliyordu. Özgür köy-
lülerin topraklar› da ellerinden al›n›yordu. 928 y›-
l›ndaki kötü hasat isyan k›v›lc›m› oldu. Köylüler
feodal beylere karfl› ayakland›lar. Hareketin bafl›n-
da Bak›r elli Basileios vard›. Bir söylentiye göre Ba-
sileios’un daha önceki bir isyan girifliminde elini
kesmifller, kaç›p kurtulduktan sonra uçuna k›l›ç
tak›l› bir bak›r el kullanmaya bafllam›flt›r. ‹syan ba-
z› aralarla alt› y›l sürdü, sonunda yenildi. Ama bu
isyan›n baz› önemli kazan›mlar› oldu. En önemlisi
imparatorun ç›kard›¤› bir yasa ile feodal beyler el
koyduklar› bütün topraklar› as›l sahiplerine ver-
mek zorunda kald›lar.

***
Afla¤› s›n›flar, halk tabakas› ve köylülerin üst

üste ayaklanmalar›n›n yenilgi ile sonuçlanmas›
özellikle Anadolu’daki feodal aristokrasiyi güçlen-
dirmiflti. Büyük arazileri ellerinde toplam›fllar, yö-
netim merkezlerini ele geçirmifller, kendilerine
ba¤l› askeri birlikler ve ordu komutanl›klar› ile
kurduklar› iliflkiler sayesinde büyük güç ve nüfuz
sahibi olmufllard›. Soyluluk ve askeri görevler ne-
deniyle vergi muafiyetinden yararlan›yorlar, böyle-
likle hazine gelirlerinin azalmas›na yol aç›yorlar,
hatta askerlere verilen T›mar arazilerine el koyu-
yorlar, ordunun asker kayna¤›n› kurutuyorlard›.
Özgür köylüler ve halk, imparatorlu¤un zorbal›k-
lar› ve yüksek vergiler nedeniyle derebeylik aris-
tokrasisine yak›n duruyorlar, topraklar›ndan vaz-
geçmeye ve bu asiller s›n›f›n›n korumas› alt›na gir-
meye raz›yd›lar. 

‹mparatorluk giderek güçlenen ve iktidar gücü-
nü tehdit eden bu toprak aristokrasisine karfl› sal-
d›r›ya geçti. Topraklar›n zoral›m› ve eski sahipleri-
ne iadesi, küçük mülkler biçiminde da¤›t›lmas›,
yeni vergi kanunlar›, askeri yükümlülükler vb. içe-
ren yasalara karfl› derebeyler ayakland›. Anadolu
bu sefer de varl›kl› s›n›flar›n aras›ndaki fliddetli sa-
vafllara sahne oluyor, savafl›n insan gücünü olufltu-
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ran yoksullar egemenler aras› savaflta k›y›ma u¤ru-
yordu. Bardas Skleros adl› bir büyük derebeyi
ayaklanman›n bafl›ndayd› ve etraf›na iflsizler, serse-
riler, çapulculardan büyük bir ordu toplam›flt›.
Yang›n Anadolu’yu sard›, birkaç hafta içinde Kü-
çük Asya’ya egemen oldu ve ‹stanbul’u tehdit et-
meye bafllad›. 

‹mparator, derebeyi Skleros’a karfl›, derebeyi
Phocas’la iflbirli¤i yaparak ayaklanmay› bast›rd›.
Fakat otoriteyi sa¤layan ‹mparator Vasil II, tüm
aristokrasiyi hedefleyen yeni yasalar ç›karmaya
kalk›nca ayaklanma yeniden bafllad›. Bu kez iki
düflman derebeyi Skleros ile Phocas imparatora
karfl› birleflti. ‹stanbul önlerinde yaflanan savafllar-
dan sonra Chrysopolis’te yenilen Phocas ve Skleros
teslim oldular. ‹lk bak›flta Bizans’›n Anadolu’da is-
yan eden derebeylerini ezmeye çal›flt›¤› san›labilir-
di. Savafl alan›ndaki galibiyeti derebeylik aleyhinde
yasalar›n izlemesi, büyük arazi sahipli¤inin s›n›r-
land›r›lmas›, derebeylerin yüksek vergilerle ezil-
mesi, ordu üzerindeki nüfuzlar›n›n at›lmas› vb.
fayda sa¤lamad›. Kar›fl›kl›k ve iç kavgalar devam
ederken XI. yy’da bir derebeyi sülalesi Commenes-
ler (Kommenler) imparatorlu¤un bafl›na geçmeyi
baflard›lar ve yaklafl›k 130 y›l hüküm sürdüler.
(1057-1185)

Katolik-Ortodoks ayr›flmas›

Kilise üzerinde ne kadar s›k› denetim uygulan›-
yor olsa da bu sürekli olamazd›. Zira Bizans’›n da
ona ihtiyac› vard› ve ç›karlar karfl›l›kl›yd›. Din aris-
tokrasisi Bizans için toprak aristokrasisinden daha
az tehlikeli de¤ildi. ‹mparatora sad›k bir Patrik ne
kadar büyük hizmetlerde bulunursa, muhalif bir
Patrik de o derece tehlikeli olabilir, iflleri zorlaflt›-
rabilirdi. ‹stanbul Patrikli¤i, genifl yetkileri, kilise-
nin tart›flmas›z otoritesi, emrindeki papaz ordusu,
sahip oldu¤u siyasi etki ile büyük bir siyasi güç de-
mekti. Büyük arazileri elinde tutan, vak›f yoluyla
sürekli geniflleyen, vergiden muaf bu kesim büyük
mali kaynaklar oluflturmufl ekonomik bir güçtü
de!.. Hazinenin gelirini azaltmas› ve bu haz›r kay-
naklar›n at›l kalmas› imparatorluk ile kilise aras›n-
da her ihtilaf ve kavga konusuydu.

Papal›kla iliflkiler de XI. yy’da tekrar gerildi. Ro-
ma, Bizans’› yutmak, Papal›k Patrikli¤i ele geçir-
mek istiyordu. Ayn› hesaplar hiç kuflkusuz Bizans

ve Patrik taraf› için de geçerliydi. Yüzy›llar boyu bu
siyaset devam ediyor, güçlenen taraf zay›f olan›
yok etmek için f›rsat kolluyordu. VII.-VIII.-IX.
yy’larda kiliselerin birli¤ini sa¤lama giriflimleri so-
nuçsuz kalm›flt›. Sözde gerekçeler siyasi ve ekono-
mikti. Do¤u ve Bat›, Ortodoks ve Katolik kiliseler
birbirlerinin mülklerine, birikmifl göz kamaflt›r›c›
servetlerine ve tart›flmas›z siyasi nüfuzlar›na göz
koymufllard›.

Kesin ayr›l›¤› k›flk›rtan olay Patrik Michel Ce-
rovlarios’un Güney ‹talya yönetimlerinde a¤›rl›k
kurmak istemesiyle bafllad›. Patrik, Do¤u’nun Pa-
pas› gibi yetki ve nüfuz kullanmak isterken, Papa-
l›k buna fliddetle karfl› ç›karak Patrik’i aforoz eti.
Karfl›l›kl› suçlamalar sürerken Patrik, imparator
Konstantin IX. üzerinde uygulad›¤› bas›nçla ayr›l›-
¤› siyasilefltirerek resmilefltirdi. ‹pler tamamen
kopmufl, Do¤u Kilisesi ile Bat› Kilisesi bir daha bir-
leflmemecesine ayr›lm›fllard›.(1054)

Bunun sonuçlar› Bizans bak›m›ndan oldukça
a¤›r oldu. Grek kültürü hegemonyas›ndaki Bizans,
Latinlerden sayg› görmez hale geldi. ‹talya üzerin-
deki Bizans etkisi ortadan kalkt›, Bat› ile ba¤lar ke-
sildi, arada hiçbir fleyin dolduramayaca¤› siyasi-di-
ni bir uçurum olufltu.

Çöküfle do¤ru

Bafl›nda bir derebeyi sülalesinin bulundu¤u Bi-
zans’ta iktidar› elinde bulunduran kesimin ayr›ca-
l›klar›n› korumak istemesi do¤al olarak di¤er dere-
beylerin bask› alt›na al›nmas›n› gerektirecekti. Kal-
d› ki bunun da bir yarar› yoktu, imparatorluk par-
çalanma ile yüz yüzeydi. Ordu komutanl›klar›n›
kendi taraf›na çekmeyi baflaran derebeyler illerde
baflkald›r›yor imparatorluktan ba¤›ms›z derebey
yönetimleri-devletler kurmaya girifliyorlard›.

‹shak Komnen 1184’te K›br›s’ta ba¤›ms›zl›k
ilan etti; Gabras Trabzon’da… Büyük derebeyi ai-
leleri Bizans’tan birer parça kopar›p kendi devletle-
rini kuruyorlard›. Bu arada halk, yoksullar, özgür
köylüler d›flar›dan gelen Arap istilalar›na, ‹slam ya-
y›lmac›l›¤›na karfl› ç›km›yor, Asya’dan büyük top-
luluklar halinde gelip Anadolu’ya yerleflen Türk
göçerlerini hoflgörü ile karfl›l›yorlard›. Halk Bi-
zans’tan kopuyor, yeni ve farkl› bir otorite, yöne-
tim, ideoloji, kültür alt›nda yaflamay› adeta kurtu-
lufl umudu olarak görme e¤ilimine giriyordu.
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Bizans’›n parçalanma süreci ‹stanbul’un Haçl›
ordular›nca iflgal edilmesiyle derinleflti. Bizans ‹m-
paratorlu¤u topraklar› üzerinde bir dizi feodal bey-
lik olufltu. ‹stanbul’da Latin ‹mparatorlu¤u, ‹znik
Grek ‹mparatorlu¤u, Selanik Krall›¤›, Filibe ve Ati-
na Dükal›klar›, Dimetoka ve Edremit Beylikleri,
Bodonitza Markili¤i, Negrepont Beyli¤i, Mora
Prensli¤i, Ege adalar›n› içine alan Naksos Dükal›¤›,
Cerigo Markili¤i, Limni Büyük Dükal›¤›, Santorin
Beyli¤i… Ere¤li’den Kafkaslara kadar uzanan, bafl-
kenti Trabzon olan ve 1461’e kadar devam eden
Grek Devletini de listeye dahil etmek gerekir.
Epir’de, Rodos’ta, Alaflehir’de, Korint’te ve daha
birçok bölgede irili ufakl› devletler kuruldu.

Bizans aristokrasisi ve yüksek kilise mensupla-
r›ndan arta kalanlar› toplayarak, kendisini “res-
men”, “Romal›lar›n ‹mparatoru” ilan eden Teodor
Laskaris ve ‹znik Grek imparatorlu¤u Bizans’›n mi-
ras›n› sürdüren devletti ve 15 A¤ustos 1261’de ‹s-
tanbul’u ele geçirerek Bizans ‹mparatorlu¤unu ye-
niden tesis edecekti.

X. yy’da bafllayan Türk göçmen ak›n› XI. yy’da
h›zlan›yor, Anadolu Selçuklu Devleti ile Türkler
Anadolunun yerleflik kavimi durumuna geliyorlar-
d› art›k.

***
Bizans’› çöküfle götürecek son büyük darbe 14.

yy ortalar›ndaki Zelotesler Ayaklanmas›yd›. “K›z-
g›n Ba¤nazlar” anlam›na gelen Zelotesler, afla¤›dan
s›n›flar ve köylülerden olufluyordu. Harekete ön-
derlik eden toplumsal tabaka ise denizcilerdi. He-
deflerinde aristokrasi vard›, özel topraklar›n ve ki-
lise mülklerinin da¤›t›lmas›n› istiyorlard›. Hareke-
tin merkezi Thessalenike (Selanik) idi, ama k›sa
sürede Bizans’›n hemen tüm flehir ve küçük yerle-
flim bölgelerine yay›ld›. Ayaklanman›n zirvesinde
oldu¤u 1342-49 y›llar› aras›nda yedi y›l boyunca
Selanik ba¤›ms›z cumhuriyet biçiminde plebler ta-
raf›ndan yönetildi. Kilisenin ve “partici”lerin malla-
r›na el konuldu, soylular›n ayr›cal›klar› kald›r›ld›,
yoksul tabakalar aleyhine ve aristokrasinin ç›kar›-
na olan yerleflik gelenekler y›k›ld›.

Zelotesler’in temel ilkesi ‘genel/ortak yarar’ idi.
Bu ilkenin mülksüz topluluklar hesab›na büyük
arazilere el koyma hakk› tan›d›¤›n› savunuyorlard›.
Radikal bir hareket olarak nitelense de Zelotesler
merkezi iktidar›, Bizans saray›n› devirmeyi amaçla-

m›yorlard›. Bizans’tan ancak radikal reform talep-
lerinde bulunuyorlar, toprak mülkiyetinin mülk-
süzlerin yarar›na yeniden tahsisini talep ediyorlar-
d›. 

Zelotes ilkelerine göre; “Yöneticiler, zenginleri
mülklerinden yoksun b›rakabilir, bunlar› toplum-
sal amaçlarla kullanabilir, hatta ortak yarar ad›na
fliddete baflvurabilirler”di. Geleneklerin ve yaz›l›
yasalar›n kutsall›¤›n› tan›may› reddediyorlard›. Re-
form programlar›na göre “afla¤› s›n›flar›n vergileri-
ni azaltan, borçlar›n› kald›ran” yeni emirler yay›n-
lad›lar. Büyük mülklere getirdikleri s›n›rlamalar›
kiliseye de uygulad›lar, özellikle manast›rlar›n ser-
vetlerine el koydular, onlara ancak k›t kanaat ge-
çinmelerine yetecek kadar mülk b›rakt›lar. Vergi
muafiyetlerine son verdiler, kiliselere ya da manas-
t›rlara miras b›rak›lmas›na izin veren yasalar› kal-
d›rd›lar. Kilisenin yüksek görevlilerini atama yetki-
sini ellerine ald›lar. Siyasal programlar› radikal de-
mokrasiyi and›r›yordu; kitle gösterileri düzenliyor,
kamu görevlilerini seçim yoluyla belirliyor, herke-
se eflit hak tan›yorlard›.

Zeloteslerin ö¤retileri ayaklanma esnas›nda,
devrimci savafl›m içinde oluflmufltu. Davalar›n›n
hakl›l›¤›na inanarak yarg›lanma aflamas›nda kendi-
lerini flöyle savunurlar: “Kilisenin topra¤›n› al›p bir-
çok yoksulu doyurmufl olmam›zda garipsenecek ne
var’ Bu hareketimiz manast›rlara bir zarar vermeye-
cektir, çünkü onlar›n gereksinmelerine yetecek ka-
dar›n› b›rakt›k; vaktiyle bunlar› ba¤›fllayanlar›n is-
teklerine de ayk›r› olmayacakt›r –onlar›n istedi¤i,
Tanr›y› hoflnut etmek ve yoksullara yard›mc› olmak
de¤il miydi? Yoksullar›n damlar›n› aktar›r ve k›r›k
dökük evlerini onar›rsak, özgürlük için dövüflenle-
rin tarlalar›na ve otlaklar›na bakarsak, nas›l yasa¤›
çi¤nemifl oluruz ki? Kendi zenginli¤imizi ço¤altm›-
yoruz, evlerimizi süslemiyoruz; buyruklar› verirken
hep ortak yarar› göz önünde tutuyoruz.”

Tarihe erken do¤mufl bir hareket olarak Zelotes-
ler de yenildiler. Ama bu öyle bir yenilgiydi ki, ga-
lipler zafer kazanm›fl say›lm›yorlard›; Zelotesler
Ayaklanmas› Bizans’›n ekonomik ve siyasi yap›s›n›
düzeltmek için hiçbir olanak b›rakmad›; imparator-
lukta reform yapabilecek hiçbir gerçek güç kalma-
m›flt›. Bizans çürümüfltü, her bak›mdan ömrünü ta-
mamlam›fl, yenilenme-toparlanma imkan› kalma-
m›flt›.n
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