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TEORİDE doğrultu 1

Ma li kriz for mun da pat lak ve ren ka
pi ta liz min dün ya eko no mik kri zi, de
rinleşerekyolunadevamediyor.Türki
yeekonomisideAğustosayı itibariyle
fazlaüretimkrizinegirdi.
Egemenler, kapitalizminkolektif çı

karlarınınbekçisivetemsilcisiburjuva
dev let le rin du ru ma mü da ha le si ni is
tediler. İşçi sınıfı ve emekçilerin daha
fazla yoksullaştırması, daha ağır se
faletkoşullarına itilmesi,bunakarşın
ifas bayrağı çekmekte olan tekellerin
kurtarılması formülü çoktan devre
yesokuldu.Emperyalistküreselleşme
ideologlarının ve politik sözcülerinin,
“Yaşasın özelleştirme”, “Devlet ekono
miden elini çeksin” sloganlarını kriz
koşullarındarafakaldırdıklarınaşahit
oluyordünya.
Marks’ın, kapitalizmin önlenemez

devrevikrizlerivemalikrizhakkında
kiçözümlemeleriüzerineartan tartış
malar,burjuva ideolojiksaldırganlığın
soluğunu kesiyor. Marksist klasiklere

ilgi,1990yıkımınıtakibendüştüğüen
geridurumdansonra,günümüzdebe
lirginbiryükselişgösteriyor.Marks’ın
Kapital’i,karşıkarşıyabulunulanger
çeğianlamakisteyengençlerin,aydın
ların,öncüişçilerindikkatmerkeziha
linegeliyor.
Emperyalist dünya burjuvazisi kri

zinyükünü,işçisınıfınınveemperya
listboyundurukaltındakihalklarınsır
tınayıkarak,uluslararasıörgütlenmeyi
emperyalist küreselleşme koşullarının
ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ya
pılandıraraksaltanatınısürdürmekis
tiyor. Uluslararası mali ve ekonomik
krize burjuva tedavi yöntemleri, sınıf
mücadelesini yoğunlaştırırken, işçi ve
emekçikitlelerindahagenişbölükleri
ni savaşıma çekiyor, enternasyonalist
mücadele istekvearayışlarınıgüçlen
diriyor.
Uluslararası ekonomik kriz emper

yalizmebağımlı Türkkapitalizmini de
pençesine aldı. Sermaye oligarşisinin

Kriz ko şul la rın da iş çi-emek çi 
mü da ha le si ve ye rel se çim ler
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sonbirkaçaydır,“önlemistiyoruz”çağ
rılarına, “Felaket tellallığı yapmayın”,
“Hamdolsunbizdedurumiyidir”cevap
larınıverenTayyipErdoğan,şimdiden
ortaya çıkan ekonomik ve toplumsal
sonuçlar bir yana, 2009 için “felakat
tellalığı”nasoyunmakzorundakaldı.

Em per ya list dev let ler kri zin fa tu ra
sının bir bölümünü “kendi” işçi sınıf
larına, bir bölümünü ise emperyalist
boyunduruk altındaki halklara ödet
meye yönelirken, işbirlikçi egemen sı
nıfar da, emperyalist boyunduruğun
yüküne, bir de kendi yüklerini ekle
mek istiyorlar. Sonuç: Sanayi kentle
rindeişsizlikpatlamasıveisyanettirici
toplumsalkoşullar.Esnafarınkitlesel
ifasriskiyleyüzyüzegelişleri.Emekçi
köylülüğünyıkımınınyenikesimleride
kapsayarak genişlemesine ve hızlan
masınagiriş.
Emperyalist küreselleşmenin krizi,

politikadagericiliğintırmanmasıveem
peryalistsavaşanlamınageliyor.Dün
Gürcistan’da RusAmerikan emperya
listleri karşı karşıya geldi; bugün ise
İsrail Siyonizmi tüm dünya gericiliği
nindesteğiyleFilistin’dekatliamsava
şınagirişti.BukoşullardaYunanistan
isyanıezilenlerindurumabaşkaldıran
birçıkışıolaraktarihekaydolurken,Fi
listinDirenişi’ninİsrailvahşetininkar
şısında dimdik duruşu, ezilenhalkla
rınhanesinekaydolmuştur.
Böylebirdönemdesözeçakılıpkal

mak,birtürlüsokağaçıkamayanmü
kemmelplanlaryapmak,şematiksap
lantılarlavakitöldürmek,tümgücüyle,
pratik mücadelenin aydınlatıcılığına,
birleştiriciliğine, daha büyük kuvvet
lerihareketegeçiriciliğineönceliktanı
mamak,politikvetoplumsalsavaşımın
buçokönemliveözelsürecindebağış
lanması zor bir apolitiklik, iddiasızlık
veartçılıkolur.Onedenleözgürlükve

sosyalizmbayraktarlarınınbugünasıl
yapmasıgereken,krizüzerinedahaaz
söztüketmek,bunakarşınkrizkoşul
larında sınıf mücadelesinin geliştiril
mesine pratik ilgiyimisliyle artırmak
tır.Kapitalizmveekonomikkrizeksenli
propaganda çalışmaları da bunun bir
parçasıdırdoğalolarak.Düşünce,plan
veyüklenişbiçimleri;olağanüstüveya
özelbirsüreçlekarşıkarşıyabulunul
duğugerçeğindenhareketetmelidir.

Ta lep ler ve bi çim ler
Görüyoruz ki; işsizliğe, yoksulluğa,

evsizliğe,insaniolmayanyaşamkoşul
larına dair gerçeklerin yeni ölçülerle,
yenibetimlemelerle,yeninitelemelerle
ifadeedilmesizorunluluğudoğacaktır.
Böylebirsüreçteişçisınıfıveezilenle
rin kendilerini savunabilmelerinin en
iyiyolusaldırıyageçmektir.
Bu nitelikte bir hattın kurulması,

en başta taleplerde ve mücadele bi
çimlerinde karşılık bulmalıdır. Aksi
haldekapitalizmeait vebaşta serma
yeoligarşisiolmaküzereburjuvazinin
ödemesigerekenkrizinağıriktisadive
toplumsalbedeli,işçilerin,emekçilerin,
kentvekıryoksullarınınsırtınayükle
necektir.
Kriz koşullarına işçiemekçi müda

halesiiçinşugünceltalepleryükseltil
melidir:
1 İşten atmalar yasaklansın! Tüm

işçilereveemekçimemurlaraişgüven
cesi!
2 İşten atılmış olup da, ücretle

ri, sosyal hakları, kıdem tazminatları
ödenmemiş işçilerin alacakları devlet
eliyleödensin!
3KDVkaldırılsın!Aylık1500YTL’ye

kadar olan ücret, maaş ve esnaf ka
zançlarından gelir vergisi alınmasın!
ÖTVsadecelükstüketimdenalınsın.
4 İşsizbırakılanherkesinevkirası

devletçeödensin!
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5İştenatılanlardanveyoksulluksı
nırınınaltındayaşayanailelerdentah
siledilecekelektrik,su,doğalgazfatu
raları mevcut fiyatların yüzde yirmisi
oranındadüzenlensin!
6 İşsizler, işçiler, emekliler, emek

çileriçinsağlıkhizmetleriparasızhale
getirilsin!
7 İşçiemekçi çocuklarından üni

versite harcı alınmasına son verilsin.
Barınmasorunlarıçözülsün!
8Çalışmahakkınıkullanmakiste

diğihalde,işsizliğemahkûmedilmişve
herhangibirgeliribulunmayanemek
çilere,iştaleplerikarşılanıncayadeğin
herayasgariücretödensin!
9 Yoksulluk sınırının altındaki ai

lelerde,kadınlaraasgariücretinyarısı
oranındamutfaködeneğiverilsin!
10 Esnafarın ve çiftçilerin banka

borçlarında faizler iptal edilsin, borç
alınmış para küçük taksitlere bölün
sün!
11Gübre vemazot fiyatları emek

çiköylülüğün talepleridoğrultusunda
düşürülsün!
12 İşçilerin ve emekçilerin örgüt

lenme ve hak aramalarının önünde
ki yasal ve fiili engellere son verilsin!
Sendikalar, grev ve toplusözleşme ya
salarındagereklideğişiklikleryapılsın!
13Haftalıkçalışmasüresi35saate

düşürülsün!
Devlet, bir bölümü ortaya konulan

bu yükümlülüklerini yerine getirmek
için;
14IMF’ye,DünyaBankası’na,ulus

lararasıtekellereveTürkburjuvazisine
ödediği borç faizlerini ödemeyeceğini;
borç alınmış paranın ödemesinin beş
yıldondurulduğunuilanetsin!
15TÜSİAD,MÜSİADveTUSKON’da

örgütlüpatronlardan,sonaltıyıldael
deedilmişkârlarıtemelindeyüzdeotuz
krizvergisialınsın!

16 İşsizlikFonu’ndabirikmiş, işçi
ninherkuruşu,atılmadanöncesigor
talı çalışıp çalışmadığına bakılmaksı
zın işsizler ve aileleri için kullanılsın!
Fondankapitalistşirketleretekkuruş
bileaktarılmasın!
17“Savunma”bütçesiadıaltındasi

lahlanmavesavaşgiderleriiçinayrılan
pay yüzde elli azaltılsın!Kürthalkına
yönelik savaş politikalarına son veril
sin,bütçeden savaşaaktarılanpaylar
sosyalhaklariçinharcansın!
Ortayakonulanveyenilerieklenebi

lecekbutalepleriçinişçilerin,emekçi
lerin, yoksulların dişe dişmücadelesi
dışındabirkazanımyoluyoktur.Böy
lebirperspektifehareketedilmeksizin
krizkoşullarınaişçiemekçimüdahale
siboşbirsözolmaktanöteyegeçemez.
Protestoculuğuaşıp,hakalıcıbirnite
likkazanamaz.
Butemelde:
Birleşikbirkampanyatarzındabelli

başlıkentlerdebölgeselmitingler,
Varoşlardaveişçihavzalarındakitle

gösterileri,kepenkvekontakkapatma
ey lem le ri,
Kapısına kilit vurulan veya üretim

leribelirsizzamanakadardurdurulan
fabrikave işletmelerin işgal edilipher
birinde, seçilecek “işçi konseyi” yöne
timindeüretimsürdürülmeli,“Ücretin
ödenmiyorsa, işyerini işgal et” sloganı
pratikörnekleryaratılarak,işçiyığınla
rıarasındayaygınlaştırılmalı,
Otoyollarınvehavaalanlarınınişgali,
Borsavebankamerkezlerininişgali,
Elektrik,doğalgazveşehirsuyuda

ğıtımişletmesininişgali,
Migros,Carrefour,BİM,Kilerveöte

kiperakendegıdatekellerininkuşatıl
ması,

Hol ding mer kez le ri nin, hü kü met 
partisibinalarının,valilik,kaymakam
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lık,belediyegibiresmikurumların iş
ga li,
Elektrik, su, doğalgaz faturalarının

ödenmemesi,
Belediyeotobüslerine,trenlere,met

royaücretödenmemesi,
Esnaf,zanaatkarveemekçiköylüle

rinvergiödememesi.
Bunlar ve gelişmelerin ortaya çıka

racağıveyagerektireceğideğişikbiçim
lerlesürdürülecekmücadele,dönemin
işçisınıfıveezilenlerdentalepettiğigö
revlerinbaşarılmasınınkoşullarınıya
ratacaktır.
Komünistöncüböylebirsürecinha

zırlanması ve geliştirilmesi, ortaya çı
kacakenerjinindevrimcisavaşımagüç
taşımasıiçin,“kitlelerehücum”ve“kit
lelerlebirliktepolitika”pratiğindeverili
sınırlarınıaşmakzorunluluğuylakarşı
karşıyadır.
Buçerçevede;İstanbul,İzmir,Bursa,

İzmit,Denizli,Antepgibiiller,Çerkez
köy veGebze gibi ilçeler başta olmak
üzere,2008’deikiyüzbiniaşkınişçinin
çalışma hakkının elinden alındığı, iş
ten atma terörünün2009’da katlana
rak büyüyeceği kentlerde politik kitle
ajitasyonunu süreklileştirmek ve on
kat arttırmak gerekiyor. İmza kam
panyasıylahızverilecekajitasyon,kit
le toplantılarıyla birleştirilebilir. Daha
şimdiden Güzeltepe’de, Gülsuyu’nda
bununbaşarılı örnekleri yaratılmıştır.
Krizin bedelinin işbirlikçi burjuvaziye
ve emperyalistlere ödetilmesi hedefi
bumücadele,tekhamleli,tekvuruşlu,
tekbiçimlibirharekete indirgenemez.
Belirlibirsüreceyayılacakküçükbü
yük, fabrika veya mahalle ölçeklige
nel,barışçılkitleşiddetinedayalı,ba
şarılıbaşarısız değişik biçimlerdeki
pek çok girişim ve eylem belki özgün
bir formda, bir genel grevgenel dire
nişedönüşereksonuçlanacaktır.Böy

leözelbirdönemdeileriyedoğruatıla
cakadımlarınyaratacağıyenipolitikve
toplumsal koşullar sürece müdahale
tarzının, taleplerin ve şiarların yeni
denelealınmasınıgerektirebilir.Öncü
herdurumdadikkatiniişçisınıfıveezi
lenlerinbilinç,örgütlülükvemücade
le düzeylerinin gelişmesine, devrimci
ve demokratik imkanların, mevzilerin
güçlenmesineodaklayacaktır.
Devrimci, antifaşist,Kürtdemokra

tikyurtseverpartivegrupların, ilerici
sendika vedemokratikkitle örgütleri
nin oluşturacağımerkezi ve yerel bir
liklerin, sürecin işçi sınıfı ve emekçi
halklarımızın talepleri doğrultusunda
geliştirilmesinde taşıdığı önem herke
sin kavrayabileceği kadar açıktır.Bü
rokratikyaklaşımlardanuzakdurarak,
birlikte yapılabilecek her şeyi birlikte
yapmaküzere,birmerkezibirlikoluş
turulabilir. Bunun başarılıp başarıl
mamasından ayrı olarak aynı şey tek
tekkentleriçindegeçerlidir.

Ye rel se çim ler de
sos ya list mü da ha le
Yerel seçimler sürecinde yığınların

po li ti ka ya ve top lum sal so run la ra ar ta
cakilgiside,krizeişçiemekçimüdaha
lesiniörgütlemekiçinciddibiravantaj
yaratacaktır.Komünistöncü,yerelse
çimçalışmalarınıntümkapsamvezen
ginliğiyle,aynızamandaveesasolarak
krizkoşullarındabirişçiemekçiirade
sigeliştirmeyeodaklanacaktır.Ekono
mik krizin etkilerinin en derin biçim
de görüleceğiMart 2009 koşullarında
yapılacak yerel seçimler, emekçi halk
kitlelerinihareketegeçirmek,biraraya
getirmekvebirkitlekabarışınıörgütle
mek bakımındanmuazzam imkanlar
ladoludur.Sayılagelenmücadelearaç
ve biçimleri seçim döneminin elverişli
koşullarındakitleselölçektegerçekleş
tirilebilir.Yerel seçimçalışmalarından
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başlayacakpolitikmücadeledönemi,1
Mayıs’lafinaleulaşacaktır.Budönem,
“krizinfaturasınıkiminödeyeceği”so
rusununyanıtıbakımındanbelirleyici
önemdeolacaktır.

Ye rel se çim ler, Kür dis tan’da ezi len 
Kürthalkıylasömürgecidevletarasın
dafiilibirreferandumadönüşmüştür.
Komünistöncü,Batı’daBüyükşehirler
etrafındaoluşanortaklaşmalarıönem
semektedir. Batı’da, mümkün olacak
yer ve alan lar da or tak aday lar et ra
fında, olmadığı yerlerde ise bağımsız
sos ya list aday lar la, Kür dis tan’da ise 
DTP adaylarını destekleyerek gireceği

bu yerel seçimde, bağımsız ya da or
takgirildiğindenayrıolarak,bulundu
ğubütünalanlardayaygınvederinbir
ajitasyon, propaganda ve örgütlenme
atağına girişecektir. Kriz koşullarına
devrimci müdahalede, sayılan ve ek
lenebilecek sayısız mücadele araç ve
biçiminin hayata geçirilmesinde yerel
seçimlerin sağlayacağı olanakları son
sınırına kadar değerlendirecektir. Bu
bakımdanbusayımızdayerverdiğimiz
YunanistanveArjantindeneyimleride
incelenmeli, uluslararası devrimci de
neyimlerdenöğrenmedüzeyigeliştiril
melidir.
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6 Aralık 2008’de 15 yaşındaki
Alexandros Gregoropoulos’un (Alexis) 
polis tarafından katledilmesiyle baş
layanvekısasüredebirayaklanmaya
dönüşenolaylar;üzerinden(bumaka
leninyazıldığıtarihitibariyle)ikihafta
danfazlabirzamangeçmesinerağmen
henüz durulmuş değil. İsyan bazen
şiddetlenerek,bazenhızınıkaybederek
de olsa devam ediyor. Ayaklanmanın
hangi rotada ilerleyeceği henüz netlik
kazanmasada,dahaşimdidendünya
nınbütünezilenleriiçinbirişaretfişeği
olmayı hak ettiği söylenebilir.Burjuva
basının ayaklanmayı sıradanlaştırma,
birkaç yüz heyecanlı gencin agresif
tepkisi,anarşizm,başıbozukbirhare
ketolarakgöstermeçabasıayaklanma
nınkitleselliği,yaygınlığı,sürekliliğive
ayaklanmacılarınkararlılığıkarşısında
etkisiz kaldı. Yine de burjuva basının
gerçeklerisaptırmayadönükbuçabası

Yunanistan dışındaki ülkelerin ilerici
kuvvetleriüzerindeetkiliolmadıdeğil.
Burjuva basının her şeyi ters yüz

ederekbilinçlerinasıldumurauğrattı
ğınıTürkiyelidevrimcileriyibilir.1996
1Mayısı canlı bir örnekolarak gözle
rimizinönündeduruyorhala.Bıraka
lım burjuva basını, reformcu sol par
tilerindenetimindekiilericibasındao
dönem egemenlerle ağız birliği etmiş,
faşistdevletgüçlerinceüçişçininhun
harcakatledilmesi,kitleyeateşaçılma
sıveonlarcasınınyaralanmasınıdeğil,
parklardakilalelerinezilmesiniöneçı
karmıştı. Aynı dönem, kitlelerin öfke
patlamasını “Vandalizm” olarak açık
layanbuçevreler,Yunanistan’dadaha
kapsamlı ve yıkıcı öfke volkanına ise
hayırhah bir tutumalmıştır.Devrimi,
devrimcibaşkaldırıyırüyalarındanbile
çıkaranbukesimlerYunanistanayak
lanmasına 1996 1 Mayıs’ı gibi yak

Yeni bir dünyanın 
işaret fişeği: Yunanistan

Haluk Erdem
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laşma düşkünlüğü göstermeseler de,
ayaklanmayahak ettiği değeri verme
diler.Birgüngazetesininbukezayrık
sı bir noktada durduğunu, gazetenin
kimiyazarlarınınolaylarıdoğruyansıt
makiçinsamimibirçabaiçindeolduk
larını belirtmek gerekir. Özellikle Foti
BenlisoyveY.DoğanÇetinkayaimzalı
“Bir eylemingüncesi”başlıklı12Ara
lık tarihli yazısı gerek olayları yansıt
madaki başarısı, gerekse devrimci bir
perspektifekalemealınmasıbakımın
danövgüyedeğerdir.Buyazımızdada
esasen“eylemgüncesi”nieksenalarak,
oradakianlatımadayanarakgelişmele
rielealacağız.Değerlendirmeboyunca
başvuracağımızbirbaşkamateryal19
Aralık Birgün’de yayınlanan Aristote
lio Üniversitesi işgal bildirisidir. Yine
aynıgazetenin15Aralıktarihlinüsha
sındaki Yunanistan Komünist Partisi
(KKE)MKüyesiileyapılanröportajile
13 Aralık’ta Atılım gazetesinde yayın
lananKOE(YunanistanKomünistÖr
gütü)bildirisi (9Aralık tarihli) elealı
nacaktır.Kuşkuyokki,henüzdevam
etmekteolanayaklanmayıheryönden
ve bütünlüklü analiz etmenin olana
ğı yoktur.Bilgi eksikliğindendoğması
muhtemel hataları göz ardı etmeden,
ayaklanmayı en belirgin özelikleriyle
elealmayaçalıştık.

Ayaklanma nasıl başladı?
Aristotelioüniversitesi işgalbildirisi

şöylebaşlıyor:“15yaşındakiAlexand
ros Gregoropoulos’un polisler tara
fından öldürülmesi bizim 9 gündür
sokaklara dökülmemize neden oldu.”
Nasıloluyorda15yaşındakibirgencin
katledilmesibütünbirülkeyibiranda
ayağakaldırabiliyor?Bilinirki,tekilbir
olayın kendi başına bir durumu, ru
tini, akışı değiştirmeye neden olması,
ancakotekilolayınogünekadarsü
regelendurum, rutin ve akışın iyiden

iyiye keskinleşmiş çelişkilerini patla
tan ateşleyici fünye olması ile müm
kündür. Belli ki, polisin bu cinayeti,
Yunan toplumu içinde birikmiş çeliş
kilerin infilak etmesine neden olmuş
tur. Nitekim işgalcilerin bildirisinde
bu durum şöyle izah ediliyor: “Devlet
ve onunaygıtları tarafındandestekle
nenkatiller,yapolisinişlediğiolayları
münferitgibigöstermekte;insanlıkdışı
çalışma koşullarının sebep olduğu iş
kazaları,AvrupaBirliğisınırındakigöç
menlerinölümünenedenolankatiller
vb... Aslında bu olayların hepsi ortak
bir sonuca sahip. Bu olayların hepsi
devletinbaskı aygıtlarınakarşı duran
herkesekarşıizlenencinayetlerekadar
uzanıyor. Dahası, bağımsız yargı pat
ronlarınetkisialtında, tümtoplumsal
mücadeleleri sergileyenlere karşı ceza
uygulamakta ve hapis cezası vererek
sindirilmektedir.” Bildiride ifade edi
lenlerdenhareketlediyebilirizki;polis
baskısı,insanlıkdışıçalışmakoşulları
ve adalet mekanizması hedefe konul
muştur.Birbaşkadeyişlevahşikapi
talizmveonunegemenlikaygıtıdevlet
doğrudan doğruya eleştiri oklarının
menzilindedir.Çelişkilerinkızıştığıbir
ortamdabirbaşkaolaydaörneğinbiriş
cinayetiyadabirbaşkapolissaldırısı
daayaklanmayıtetikleyebilirdi.Kostas
Karamanlis’in Yeni Demokrasi Hükü
meti,neoliberalsömürüvesoygunpo
litikalarınınbaştemsilcisiolarak,polis
cinayetinekarşıöfkenindetemelhede
fioldu.KezaYunanhalkı,sokaklarda
tırmanan polis şiddetinin, emekçilere
yönelik neoliberal saldırılarla bağını
güçlübiçimdekavradı.

Ayaklanma nereden başladı?
Cumartesi gecesi Alexis’in öldürül

düğü Eksarhia semtinde çatışmalar
başladı. Burası ilerici güçlerin etkin
olduğu bir semttir. İlericilerin devle
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tinhegemonyasınızaafauğratankimi
meşrumevzilereldeetmesininsonucu
durki;devletgüçleriburadaöyleelini
kolunu sallayarak hareket edemiyor.
Busemtnezdindeilericigüçlerledevlet
arasındagiderekşiddetlenenbirhaki
miyetkavgasıolduğusöylenebilir.Po
lis cinayetinin o gün orada o biçimde
patlakvermesinekadartesadüfse,bir
okadarda,buhegemonyamücadelesi
ninbirbiçimdepatlayacağıanlamında,
zorunluluğunifadesiydi.Ogündeğilde
birbaşkagün,Alexisdeğildebirbaş
kası,cinayetdeğildebaşkabirsebep
olaylarınbaşlangıcıolabilirdi.
Asıldikkatçekiciyan:Emekçisemtle

rinkapitalizmingörecegelişkinolduğu
ülkelerdedeçelişkilerinbiriktiğipatla
manoktalarıhalinegelmesidir.İktisadi
vepolitikçelişkilerinkendisinienfazla
emekçi semtlerdehissettirdiğinedaha
önce Fransa’da tanıklık edilmişti. Ka
pitalizmin merkezlerinde de yoksullar, 
işsizler,horlananlar,dışlananların,kı
sacası ezilenlerin yoğunlaştığı semtle
rinsayısıgiderekartmaktadır.Bu ille
deyenigöçmendalgalarıylayenisemt
lerinoluşmasıbiçimindegerçekleşme
yebilir.Dahaöncegörecerefah içinde
yaşayanemekçilerineskikonumlarını
kaybetmesiyledeyaşamalanlarısefalet
merkezlerine dönüşebilir. Emperyalist
küreselleşmesürecininvahşikapitalist
uygulamaları, milyonlarca emekçinin
eski konumlarından sökülüp atılma
sına neden oldu. Yunanistan gibi ka
pitalist merkezin kıyılarında gezinen
birülkedeböylesisemtlerindahafazla
olmasıkadar,çelişkilerindahakeskin
birdereceyeulaşmasıişindoğasıgere
ğidir.Dün orta sınıfarın yaşamalanı
olanbusemtler,yoksullaşanişçilerin,
işçileşmeyezorlananküçükburjuvala
rın, işsizlerin ve bütün bu kesimlerin
eğitimgörmekteolançocuklarının;bu

horlanan,dışlanan,ezilentabakaların
doğal toplaşmamerkezleridir. Burada
“yoksullaşma,horlanma”vb,niteleme
ler bir başka ülkeyle kıyasla değil de
o ülkedeki önceki dönemlere kıyasla
meydanagelendeğişimleregöreyapıl
mıştır. Emperyalist küreselleşme po
litikalarının bir sonucu olarak yaşam
düzeylerikötüleşenbukesimleryaşam
tarzlarıbakımındanher zamankinden
dahaçokbenzeşmekte,birbirineyakın
laşmakta,yoksulluktaeşitlenmektedir
ler.Bununifadesidirki;bukesimlerin
burjuvadüzenvedevletleçelişkilerinin
çözümüdeherzamankindendahaçok
ortaklaşmaktadır.
Amanedenbirbaşkasemtdeğilde

Eksarhia?Öncedende belirtildiği gibi
bu semt ilerici devrimci güçlerin yo
ğunlaştığıbirmerkezdir,birnevidev
rimci üstür burası. Burjuva devlet
aygıtının en yoğunlaştığı büyük şehir
merkezlerinde, devletin burnunun di
binde devlet hakimiyetinin devrimci
iradeylezayıfatıldığıbutipüslerinya
ratılabileceğini Yunanistan’da bir kez
dahagörmüşolduk.Halböyleolunca
patlamaya yol açan fünyenin bu dev
rimciüslerdenbirindeateşlenmesinde
şaşılacakbiryanyoktur.

Ayaklanma nasıl yayıldı?
Eksarhiasemtindebaşlayanşiddetli

çatışmalar ki başlangıçta sadece ye
rel, spontane çatışma niteliğindedir
kısa sürede kalabalık gösterilere dö
nüştüvebazıüniversitelerişgaledildi.
Enbüyükbankavemağazalarınsıra
landığı adını ticaret tanrısından alan
ErmuCaddesindebankavebüyükgi
yimmağazalarınasaldırılargerçekleşti;
polisle çatışmalarmeydana geldi. İşte
builkrefeksçatışmanınayaklanmaya
dönüşmesinde temel rol oynadı. Eğer
bupolitikrefeksgösterilmeseydi,eğer
anında üniversite işgalleri yapılmasa,
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şehrin en merkezi yerinde kapitaliz
minsembolleridevrimcikitleşiddetine
maruz bırakılmasaydı Eksarhia’daki
çatışma da başladığı yerde bitebilirdi.
Politikrefeksintoplantıkararları,uy
gun ittifaklarbulmagayretleri vb. ge
ciktirici etmenlerle değil ancak “an”a
yanıtverecekhızdaolmasıveherkesin
bulunduğu yerden karar beklemeden
kendi kararını oluşturarak harekete
geçmesi halinde sürece müdahalede
işlevli olacağıaçıktır.Yunanlıdevrim
ciler hemen o gece Ermu caddesine
akıpdevrimcikitleşiddetiyletepkileri
niortayakoymasalardı,belki toplum
sal bilinci ve öfkeyi daha sonrasında
bu denli harlandıramayabilirlerdi. Bu
hız ve şiddet ezilenlerde olduğu gibi
devlettedeşaşkınlığayolaçmışbirin
cisinde sempati ve güven, ikincisinde
ise bocalamaya neden olmuştur. Gö
rülüyorki;buradapolitikrefeksinhızı
kadargösterilmebiçimide tayinedici
rol oynamıştır. Eksarhia’da başlayan
çatışmalara tepki vermek için ertesi
gün beklenseydi, ve bu tepki salt bir
basın açıklaması isterse kitlesel ol
sunilesınırlıkalsaydıherhaldehare
ketin bugün ulaştığı düzeye erişmesi
söz konusu olmazdı. Öncü bireylerin
perspektifinde “an”ında ve uygun bi
çimlerderefeksgöstermekkadar,olası
böyletepkileriçindüşünsel,organsal,
araçsalönhazırlıklarındaöncesinden
yapılmış olmasıyla ancak gerekli olan
tepkiverilebilir.
Refekstekihızveuygunbiçim,ateşi

harlandırırveyayaramailkandaref
leks olan tepki “an”ın gereklerine uy
gun olarak süreklileştirilmezse, ateş
refeksin geri çekilmesiyle söner. El
bettebusüreklileştirme,herolayyada
eylemiçinsözkonusuyapılamaz.Ama
bu süreklileştirme perspektifi hemen
herönemli gelişmededahabaşlangıç

ta öncünün kafasında yer almalıdır.
Yani daha başlangıçta refeks göste
rip gitmek biçiminde değil de “refeks
göstererekhareketi yaymak ve sürek
lileştirmek”yönlendiricisaikolmalıdır.
Böyleolmasıgerektiğiiçindirki;refeks
göstermekiçingörecedargüçleryeter
liyken hareketi süreklileştirmek için
kullanılacak biçimler daha geniş kit
leyi harekete geçirmeye ve kapsama
yauygunolmalıdır.Yunanistan’dada
böyleolmuştur.Hemenertesigünçok
kısasüredevarolanhertürlüiletişim
ağıdevreyesokularaktepkigöstermek
isteyenler Arkeoloji Müzesinin önüne
çağrıldı. Gelenler birbirini tanımıyor
du. Küçük bir kararsızlıktan sonra
Emniyet Müdürlüğü, yürüyüşçülerin
hedefiolarakseçildi.

Pazartesi günü ise lise ve ortaokul 
öğrencileri ile eğitimciler hareketin
asılkitlegücünüoluşturuyordu.Aynı
günGümülcine’denGirit’e deyim ye
rindeyseEdirne’denKars’akasabalar
bileisyanakatılmıştı.Demekki,böyle
sizamanlardaçatışmalarınpatlakver
diği merkeze uzaklık bir tereddüdün,
harekete geçmemeningerekçesi yapıl
mamıştı.Birbaşkadeyişleazçoktop
lumungeneliniilgilendirenbirkonuda
başlayan bir harekete politik refeks
göstermek ve hareketi süreklileştir
meksaltolayınmeydanageldiğibölge
deki insanların değilmemleketin dört
biryanındakipolitikunsurlarıngörevi
olarakkafalarayeretmemişse,pekala
ayaklanmayadönüşmepotansiyeliiçe
renbirçatışmayadaolaybirprotesto
olarakkalır ve sönüp gider.Denebilir
ki, Yunanistan’ın en ucundaki ada
larda bile isyana katılanlar, böyle bir
perspektifedonatıldıklarıiçinmianın
dahareketegeçtiler?Elbetteherzaman
böyleolmasıgerekmiyor.Bazenbirkı
vılcımkendiliğindenheryanısarabilir.
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Ama devrimcinin görevi bunu bekle
mek değildir, bilinci kendiliğindencili
ğinkaderineterketmemelidir.Kaldıki
böylekadercibirbekleyiş içindeolan
lar,ancakhareketheryanısardığında
hareketinbirparçasıolmayıhakede
bilirler.Yunanlıdevrimciörgütlerinde
handikabıbuolsagerek.

Ayaklanmayı güçlü kılan neydi?
Ayaklanma,belirlibiryöneticimer

kezdenveortaklaşmışbirprogramdan
yoksunolmasınarağmennasılolduda
bukadar geniş bir sahada farklı top
lumsal kesimlerin desteğini alabildi?
Herhalde bu sorunun birinci yanıtı,
eyleminhaklılığınınkitlebilinciolarak
yerleşmesi ve bu bilincin “an”ın ideo
lojisinedönüşmesidir.TıpkıTuzla’daki
işcinayetlerinekarşıtoplumunbütün
emekçiveduyarlıkesimlerininazçok
ortakbirbilincegelmesi gibi.Tabiiki
buhaklılıkbilincikendiliğindenvebir
den oluşmuyor. Burjuva devletin sal
dırganlığı,vahşikapitalistuygulamalar
yığınlardabirdizi toplumsalduygular
yaratıyor elbette. Ama bu bireysel ve
birbirinden farklı tepkilerin bir ortak
bilince dönüşmesi ancak yürütülege
len siyasimücadelelerin ürünü olabi
lir.Budaöncedensistemli,süreklibir
aydınlatma çalışması ile günlük siya
sal eylemin kesintisizliğini gerektirir.
Hemaydınlatmaçalışmasındahemde
eylemselmüdahaledepolitikrefeksve
süreklilik başlıca önemdedir. Politik
refeks,ancakbiralışkanlıkhalinegel
mişsebelirlibirandakinicelgelişmeyi
nitel sıçramaya dönüştürebilir. Başka
bir deyişle politik refeks bir nicel bi
rikim yaratacak ki kendisiyle birlikte
belirlibirandakihareketidenitelsıç
ramaya dönüştürebilsin. Alexis’in öl
dürülmesindendahabirkaç günönce
yüksek öğretimin piyasalaştırılmasına
karşıgerçekleşenbiröğrencieylemine

polismüdahaleetmişvekaldırımtaşla
rınınpolisefırlatıldığı,çöpbidonlarının
yakıldığıçatışmalarmeydanagelmişti.
Tarihbirazdahagerisarıldığındaböy
lesibirçokeylemartardasıralanabilir.
Sözkonusu edilen sadece gençlik ey
lemlerideğil.Örneğin,ayaklanmaön
cesindekibirdizi grev vegenel grevin
ardından Yunanistan 20 Aralık günü
yeni bir genel greve hazırlanıyordu.
Bütün bunların toplamıdır ki; Yuna
nistan’daayaklanmapatladı.
Çubuğubirazdahaderinleredaldırır

sakgörürüzki,ayaklanmayayolaçan
oluşturucubilinçdemokrasibilincidir.
Demokratik hak ve özgürlükler uğru
naverilensistemlivesüreklimücadele
olmazsa;burjuvadevletpolitikalarına
ezilenler cephesinden dur durak de
meden müdahale edilmezse; biçimsel
burjuva demokrasisinin dahi olmadı
ğıyadaçokdaruygulandığıülkelerde
politik özgürlükmücadelesi yükseltil
mezse; bütün ezilen kesimlerin temel
toplumsalvesiyasalhaklarıgüncelsa
vaşımınkonusuyapılmazsademokrasi
bilincinasıloluşabilirki?!Bubilincin
ezilenlerbakımındanözü;burjuvaege
menliğikarşısındayadahertürdenge
ricifaşistdiktatörlükkarşısındabütün
ezilen tabakave toplumsalkesimlerin
“hak” mücadelesi, bir başka deyişle
“hakbilinci”dir.Yunanistan;ikinciem
peryalistpaylaşımsavaşıyıllarındaYu
nanistan’ı işgaledenNazi faşistordu
sunakarşıkomünistlerinönderliğinde
verilen gerilla savaşından, faşistlerin
kovulmasından sonra burjuvafaşist
gerici güçlerle girişilen iç savaşa ka
dar; oradan Albaylar Cuntası’nı halk
başkaldırısıyla yıkanantifaşistdireni
şe kadar derin bir demokratikmüca
delegeleneğinesahiptir.Budemokra
sibilinci, “hakbilinci”ninkazanımları
nedeniyledir ki; orada polis bir genci
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öldürdüğü içinayaklanmaolur,buna
karşınobilincinyeterincegelişmemesi
nedeniyledir ki Türkiye’nin Batı’sında
polisbiryılda18kişiyiöldürürdebir
kaçcılızsesdışındaetkilibirkarşıko
yuşolmaz.Yunanistan’dakidemokrasi
mücadelesininkazanımlarısonucudur
ki; polis yalnız üniversitelere değil li
selere de giremez. Bu sayede okullar
politikeylemvebilincingelişmesiölçü
sündedevrimciüslerhalinegelebiliyor.
Birkezdahaanlaşıldıkidemokrasive
sosyalizmmücadelesiiçiçedir.Demok
ratik hak ve özgürlükler için, politik
özgürlük için, ezilenbütün toplumsal
vesınıfsaltabakalarınhakveçıkarları
içinmücadelenin ön safarında yerini
almayanlarınsosyalizmmücadelesila
fazanlıkvepasifizimdenbaşkabirşey
üretmeyecektir.

Ayaklanmanın sınıfsal niteliği
 hakkında neler söylenebilir?
Ayaklanmanın öncü gücünün kim

olduğuna,hangikesimtarafındandes
teklendiğine,hedefveprogramınaba
kılarak sınıfsal nitelik çözümlenebilir.
Ayaklanmanın ilkkıvılcımıbir fabrika
yadaişçikitlegösterisindedeğildebir
semtte,osemtingençliğitarafındança
kıldı.Semtteçakılankıvılcımönceüni
versitelereardındandaliseveortaokul
öğrencilerine yayıldı. Lise ve ortaokul
öğrencileribuandanitibarenayaklan
manın başlıca kitle gücü, öncüsü ve
ateşleyicisi oldular. Öğretmenler pro
testogösterilerininenkalabalık ikinci
kesiminioluşturdu.
Ayaklanma bir merkezi önderlikten

yoksundu.Biryandanmağazacamla
rı indiriliyor, diğer yandan karakollar
kuşatılıyor, emniyet müdürlüklerine
saldırılar gerçekleştiriyordu. İlk başta

küçük burjuva anarşizan bir başkal
dırıizlenimiverildi.Burjuvamedyabu
izlenimi yaratmak için bir hayli çaba
sarfetti.
Sözkonusuettiğimizüniversiteişgal

bildirisinde şöyle deniyor: “Bizim bir
talebimiz var, demokrasinin işgal or
duları lağvedilsin ve polis silahsızlan
dırılsın.Butalepbizimhayatımız,ha
yallerimiz,sosyaladalet,fırsateşitliği,
sağlıkhakkı,eğitimvesömürüsüzça
lışmakoşullarıiçinvermişolduğumuz
mücadelenin sadece bir bölümünü il
gilendiriyor.”Elbettebirüniversite iş
galbildirisindenyolaçıkarakbütünbir
hareketideğerlendiremeyiz.Ama ifade
edilentemeltalebin,yanipolisinsilah
sızlandırılması, ülke sathına yayılmış
bütünayaklanmacılarcadilegetirildiği
biliniyor. Keza hemen ardından sayı
lanmücadelekonuları;parasızeğitim,
sosyal adalet, parasız sağlık vb. yıl
lardıryürütülegelensavaşımdabütün
emekçikesimlerinbaşlıca talepleridir.
Bütünbunlar; polisin silahsızlandırıl
ması, sömürüsüz çalışma koşulları,
parasız eğitim, sağlık vb işçi sınıfının
datemeltaleplerideğilmi?Yunanistan
Komünist Partisi (KKE) ve PASOK’un
bütün geri çekme çabalarına karşın,
10Aralıkgreviiptaledilmemişişçisı
nıfıveemekçilerlegençlikelelevermiş
tir.Ayaklanmanınilerleyengünlerinde
temelbirleştiricibirsloganvetalepde
neoliberalKaramanlishükümetininis
tifasıolmuştur.
Ayaklanmayı öğrenci gençlik tetik

ledi, işi sınıfı ve emekçiler de değişen
düzeylerdeayaklanmayakatıldı.Belki
de daha önemlisi şudur, halkın ezi
ci çoğunluğu ayaklanmayı bir “sosyal
patlama” olarak nitelemiş ve destek
lediğini ifade etmiştir. Yunanistan’da
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ezilen emekçi tabakaların bir bölümü
ayaklanmayaiştiraketmiş,birbölümü
katılmasa da desteklemiştir. Ama za
tenhiçbirayaklanmayokturki;bütün
destekleyenleri harekete geçsin. Kısa
casıdiyebilirizki;bu,merkezindegenç
liğindurduğudevrimcidemokratikbir
ezilenlerayaklanmasıdır.Önesürülen
taleplerinözüburjuvadevletvekapita
listdüzensınırlarınızorlamasınahatta
yer yer anti kapitalist niteliğe bürün
mesinekarşınhareketindevletiyıkma
ve yeni düzen inşa etme hedefinden
yoksunluğuaçıktır.
Peki,nasıloldudabütünezilenke

simlerburjuvadevletvekapitalistdü
zensınırlarınızorlayıcıyadadüpedüz
aşantaleplerüzerinde,hareketmerkezi
biryönlendiriciliktenyoksunolmasına
rağmen, az çok bir ortaklaşma sağla
yabildi?Toplumsaleşitsizlikleröylede
rinleşmiştirki,yalnızcaişçisınıfıdeğil,
ortasınıfar(küçükburjuvatabakalar)
da giderek daha çok yoksullaşmakta,
kapitalizmiçindevarlıklarınısürdürme
olanaklarıtükenmekte,gelecekgüven
cesibütünemekçitabakalariçinorta
dankalkmakta, kaçınılmaz olarak bu
emekçi tabakaların gençliği de vahşi
kapitalizmin saldırılarından derinden
etkilenmektedir.İştebunedenledirki;
işçi sınıfı dışındaki ezilen tabakaların
talepleri işçi sınıfının talepleri ile her
zamankinden daha çok anti kapitalizm 
temelinde örtüşmektedir. Dünya ça
pındakikapitalistbunalımınartanşid
deti ayaklanmayı oluşturan, hızlandı
ranveyayannesnelkoşullarıderinden
etkilemekle kalmamış, taleplerin anti
burjuvadevletveantikapitalistrengini
biraz daha koyulaştırmıştır. Ayaklan
manınbirdevrimhedefinebağlanma
mışolmasınınyeganenedeni,onamü
dahaleedecekvehareketimerkezibir
önderliketrafındabirleştirecekdevrim

civekomünistöncülerinsürecebunu
gerçekleştirecekdüzeydebiretkidebu
lunamamışolmalarıdır.Ayaklanmanın
enzayıfyanıbudur.Bütünezilentaba
kalarınproletaryanınetrafındatoplan
masınınbütünkoşullarıoluşsada,bu
yöndebiriradehenüzetkilibirbiçimde
varlığını hissettirmemişse ayaklanma
nınkaderikaçınılmazolarakonaetki
edecekbaşkakuvvetlertarafındanbe
lirlenecektir.
Ayaklanma toplumsal safarı nasıl

ayrıştırdı?
Herbüyüktoplumsalsorunkarşısın

datoplumbellipolitikgüçleretrafında
safaşır. Yunanistan’daki ayaklanma
sırasındada toplumdüzenpartisi, it
faiyeciler partisi ve ayaklanma partisi
etrafındasafaştı.
Ayaklanmaöylebirhızla yayıldıki;

düzenpartisi (başlıcatemsilcileriYeni
Demokrasi ve PASOK olmak üzere)
daha baştan inisiyatifi kaybetti.Hük
medenler hükmetmeye devam ediyor
du ama yönetici rolünü yitirmişlerdi.
Sokaklarda ve okullarda hakimiyet
ayaklanmacılara geçmişti. Ama daha
da önemlisi düzen partisinin toplum
saldesteğiniyitirmişolmasıydı.“Anar
şizm”, “terör”, “holiganizm” eleştirileri
boşlukta kalıyor, “şiddet”i kınamaya
dönük ulusal mutabakat dayatmaları
amacına ulaşmıyordu. Medyanın ya
ratmayaçalıştığıterörvekorkuhavası
kitlelerinsokağaçıkmasınıengellemeye
yetmiyordu.Polisingazbombasıstok
larınıtüketecekkadarçokşiddetaracı
nabaşvurması,yeryerateşlisilahlarla
saldırıları da işe yaramamıştı. Düzen
partisi, eylemcilerin kararlılığı ve da
yandığı toplumsal desteğin genişliğini
hesaba katarak ayaklanmayı ezmeye
dönükbirgirişimdebulunmacesareti
gösterememişti.Gelinenaşamadabur
juva hükümet ve burjuva muhalefeti
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ile düzen partisi, kontrolü kaybetme
den hareketin ateşini düşürmeye ça
lışmaktadırlar. Ayaklanmanın, temel
taleplerine ulaşamadan kendiliğinden
sönmesi halinde, düzen partisinin bir
dahaaynıdurumlakarşıkarşıyakal
mamakiçingericisavunmatedbirleri
negirişeceğivekarşısaldırganlığage
çeceğiaçıktır.
İtfaiyeciler partisi, her zamanki ta

rihselrollerineuygunolanenaşağılık
pozisyonu takındılar. Ayaklanmanın
daha geniş yığınları kapsamaması ve
buyığınlarındahailerihedefereyönel
memesinin başlıca sorumluları bun
lardır. Yunanistan Komünist Partisi
(KKE)’in tutumutamdabualçaklığın
resminiveriyorbize.KKE’ninMKüyesi
BobisAngourohis’egöregençlerintep
kilerihaklıdıramaaralarınaprovoka
törlerkarışmıştır;polisdesırfbupro
vokatörlerişlerinigörsündiyeolaylara
seyircikalmıştır.İşteadıkomünistolan
bu parti ayaklanmayı provokatörlerin
işi görecek ve devleti olaylara yeterli
sertliktemüdahaleetmediğiiçineleşti
recekkadardüşkünleşebiliyor.Buka
dardadeğil,ülkeninbirucundandi
ğerbirucunaonbinlerayaklanmışken
buburjuvauşaklarıtahripedilen365
dükkannedeniylegözyaşıdöküyorve
esnafıyılbaşıöncesiumutetiğialışve
riştenyoksunbıraktıklarıiçinayaklan
macılarıkınıyor.Bundanolsagerekki,
hükümetinÇalışmaBakanıbupartiyi
“sorumlu” tutumundan dolayı tebrik
etmiştir. KKE, “maskelilere” karşı aji
tasyon yaparak ve “yönetici değiştir
mekistemiyoruz”sloganınıhükümetin
istifası talebinin karşısına çıkararak
(sözde sistemi değiştirmek istiyorlar,
kof radikalizmebakın!) düzen partisi
nineteklerineyapışmıştır.KKEgençli
ği,okullardaişgallerikırmayaçalışmış
amaöfkeligençlerceçiğnenipgeçilmiş

tir.(Türkiye’dedeTKPçizgisindekiSol
dergisiKKE’ninbutavrınıallayıppul
layan yayın yapmaktadır. Sözüm ona
“örgütlü” bir hareket yaratmak adına
takınılıyormuşbutavırlar!)
KKE’nin itfaiyecipozisyonuverolü,

genişkitlelercekabulgörmemiş,ayak
lanmaateşinisöndürmedebaşarılıola
mamıştır.
Diğer sol parti koalisyonu Radikal

Sol KoalisyonuSYRIZA (aralarında
Synospismos veKOE’nin olduğu güç
leriiçerir)ayaklanmakarşısındagenel
olarakolumlubirtavırtakınmıştır.Bu
nedenleMeclisteki SYRIZAmilletveki
li Alekos Alavanos, KKE’nin ve faşist
LAOSpartisinineleştirivesaldırılarına
hedefolmuştur.
Tektekdevrimcigruplarınayaklan

mayla ilişkilenme düzeyleri hakkında
da ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ama
görünen odur ki anarşist devrimci
gruplarla kendisini komünist olarak 
tanımlayan devrimci gruplar ayaklan
manın içinde yer almışlardır. Bunlar
arasındaYunanistanKomünistÖrgü
tü’nü(KOE)sergilediğienerjikveetkin
katılım,ayaklanmanınkararlıcaiçinde
yer alması nedeniyle özel olarak vur
gulayabiliriz.KKE’nindüzenle işbirliği
politikasınıteşhiredenKOE(bumetni
ekte yayımlıyoruz), güç ve olanakları
ölçüsündehareketteyeraldı,hareketi
“Katillervesoyguncularhükümetide
fol”sloganıetrafındabirleştirmeyeça
lıştı.
Fakat nihayetinde Yunan devrim

ci hareketinin, ayaklanmada belli bir
stratejikhedef doğrultusundabirleşik
devrimci önderlik yaratma ve hareke
tiyönetmekonusundabaşarılıolduğu
söylenemez. Bu da devrim partisinin
şu ya da bu bileşeninin yakın dö
nemdebirdevrimcipatlamabeklentisi
içindeolmadıklarınıgösterir.Ayaklan
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mabaşladıktan sonra da onumerke
zileştirme yeteneği gösteremedikleri
deaçık.Öngörüvebuöngörülerdoğ
rultusundabirhazırlıktanyoksunbir
parti, güncelmücadelede ne denli gi
rişkenolursaolsun,bütünçalışmala
rınıdevriminsıçramalıgelişmesiniek
senalanbirstratejiyebağlamazveher
politik gelişmeyiuyguladığı taktiklerle
bustratejiyiuygulamanınbirunsuru
nadönüştürmezse,böylesiayaklanma
anlarındahareketidönüştürücüetkide
bulunmayeteneğigösteremez.

Ayaklanmanın özgün yanları 
nelerdir?
Bu konuda bir çok şey söylenebi

lir. Henüz sürmekte olan bu hareke
tin yazının kaleme alındığı günlerde
700’den fazla lisehalen işgalatınday
dıherhangibirdurumdanayırtedici
üçözelliğindensözedebiliriz.
Birincisi; lise veortaokulöğrencile

rinin ayaklanmanın kitlesel gücünün
belkemiğinioluşturmasıkadarhemen
her yerde öncüsü olmasıdır. Bu bir
“kuşak kopuşu” yaşandığını gösterir.
Önceki sürecin bir devamlılığı kuş
kusuz vardır ama onu aşan düzeyde
yepyeni bir kuşağın harekete baskın
rengiverdiğisöylenebilir.“Buçocuklar
da nereden çıktı” şaşkınlığı yaşandı
ğı açık. Daha önce Avrupa’nın birçok
şehrinde,LatinAmerika’dalisemüca
delesininkitleselboyuttaortayaçıktığı,
işgalleregirişildiğibiliniyor.Nevarki,
bukezhareketin,hepsiniaşanbirmi
litanlık,kitlesellikveyaygınlıktaolma
sıbiryana,liseveortaokulöğrencileri
ayaklanmanınöncügücühalinegeldi
ler.Onlarbirikmişçelişkilerinateşleyi
cifünyesioldular.Hemdetoplumiçin
dekendilerindenençokşikayetedilen,
burjuvakültürünetkisindeençokkal
dığısöylenen,hattaneredeyseburjuva

yozlaşma, bireycileşme, yabancılaşma
cenderesindeyokolupgittiğidüşünü
len, bir “kayıp kuşak” olarak görülen
bugençlerbaşardıbunu.Veonlar,ta
rihin, bütün zikzaklarına karşın, hep
ileriyedoğruaktığınıbirkezdahaka
nıtladılar.

Peki, bu “kayıp kuşak” nasıl oldu da
öncü kuşak haline geldi?
Emperyalist küreselleşme politika

ları,dünyanınheryerindeolduğugibi
Yunanistan’dadahayatlarıaltüstetti.
Sınıfsalkutuplaşmalarkeskinleşti.Te
meltoplumsalhizmetlerinpiyasalaştı
rılmasıveartanyoksullaşmaylabirlik
te geleceğe güvensizlik bütün emekçi
tabakaların ortak yazgısı haline geldi.
Bütün toplumsal yaşantı değişmeye
yüz tutunca, bütün düşünce sistemi
de kaçınılmaz olarak gözden geçirile
cekti.Eskidenkopuşunveyeniyehızla
yönelişin,eskidüşüncesistemivepoli
tikbağlantılardanenuzakliseortaokul
öğrencilerindedahasertgerçekleşmesi
bunedenledoğalkabuledilmelidir.
Yunanistan, dünyanın aynasıdır.

Bütüntoplumsalyaşantıdakibudeğiş
menin salt Yunanistan’a özgü olduğu
ilerisürülebilirmi?Gelişmişkapitalist
ülkelerde daha belirgin olmak üzere
dünyanınheryerinde,helehelekrizle
birlikteçokdahasarsıcıolaraktoplum
salyaşantıdakibudeğişmenindüşün
ce sistemlerinin gözden geçirilmesine
yol açması kaçınılmazdır. Dolayısıyla
burjuvaideolojikhegemonyadankopu
şun,baştagençlikteolmaküzere,dün
yaçapındaaçığaçıkacağınıöngörmek
kehanetolmasagerek.
Yerigelmişkenayaklanmadaeğitim

cilerin oynadıkları özel role değinmek
gerekir.Öğretmenlersadecekendileri
ni ilgilendiren ekonomikpolitik talep
lerle sürecin en etkin unsurlarından
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biriolmaklakalmadılar;konumlarının
doğasındangelenaydınkarakterleriile
burjuva ideolojik hegemonyayı eylem
seleleştiriyetutanöncügüçlerdenbiri
oldular. Liseliler gibi onların katılımı
da eskiden kopuşun önemli belirtile
rindenbiriydi.
İkincisi;patlamayayolaçançelişki

lerin niteliğidir. Ana kitlesini gençlik
oluşturmak üzere katılımcılar belirli
bir sınıfsal katmanı temsil etmekten
çokbütünemekçitabakalardaninsan
ları içeriyordu. Hem harekete geçirici
gücü hem de talepler dikkate alındı
ğında başlıca iki çelişkinin belirleyici
olduğugörülür:burjuvadevletbütün
halk,kapitalizm,bütünemekçiler.Bir
başkadeyişlebütünezilenemekçisınıf
vetabakalarlakapitalistdüzenvebur
juvadevletkarşıkarşıyagelmiştir.
Devletlehalkarasındakiilişkilereski

özünden önemli ölçüde sıyrılmıştır.
Devlet “sosyal” niteliğini yitirdiği için
ezilen tabakalara büsbütün yabancı
laşmışvebuyabancılaşmaölçüsünde
dahakatıveşiddetlibirgüvenlikörgü
tüveburjuvaziadınasoygunşebekesi
halinegelmiştir.Devletinbiravuçkapi
talistinelindebudenliyoğunlaşmasıve
halkıngünlükyaşamındaki“toplumsal
yararlı” özelliklerini giderek daha çok
yitirmesi,parlamentodakiburjuvapar
tilerinemperyalistneoliberalprogramı
uygulamaktaaynılaşması;parasızeği
timvesağlıkhakkı toplumunelinden
sökülüp alınırken hükümet üyeleri
nin devlet olanaklarını kişisel servet
leriniartırmaaracıolarakkullanması,
bu yönde yolsuzluk, rüşvet, kayırma
skandallarınınartardapatlakvermesi,
devletle ezilen bütün tabakalar, halk
arasındaçelişkilerişiddetlendirmiştir.
Aynışey,vahşikapitalizminsaldırı

larınedeniylegerçekleşmektedirki,za
tenbuikincisibirincinindeoluşturu

cunedenidir.Kapitalist tekelleşmenin
ulaştığıdüzey ve emperyalistküresel
leşme politikaları bütün emekçi halk
tabakalarının yaşamlarını derinden
sarsmıştır. İşçiler yoksullaştırılmış,
küçükburjuvatabakalarişçileştirilmiş
ya da yaşama düzeyleri ortalama işçi
düzeyineitilmiş,işsizlikdurmadanka
nayanbiryarahalinegelmiştir.Öyleki
neişçisınıfınınnedegiderekdahaçok
zayıfatılanküçükburjuvatabakaların
kapitalizminmevcutişleyişiiçindeya
şamadüzeyleriniyükseltmekbiryana
eski konumlarını dahi sürdürme ola
nağıbulmasısözkonusudeğildir.İşte
bunun ifadesidir ki; kapitalizmin orta
direği yıkılmış en alttakiler birbirine
daha çok yanaşmıştır. Bir başka de
yişle,diğerezilen tabakalarınhemik
tisadihemdepolitikbakımdan,elbette
nesnel olarak, kaderleri işçi sınıfıyla
daha çok birleşmiştir. Emeksermaye
çelişkisi yalnızca işçi sınıfı için değil,
kapitalizmin bugünkü işleyişi içinde
umudunu yitiren bütün ezilen taba
kalar için çözümü zorunlu bir çelişki
halinegelmiştir.Demekki,buradaezi
len tabakalarkavramımerkezindege
niş işçi ve işsiz yığınlarınbulunduğu,
tekelci hegemonya altında, kapitaliz
min içinde eski yaşamdüzeylerini yi
tirmekteolanbütünemekçitabakaları
kapsamaktadır.Buaynızamandapro
letaryanınsosyalist ittifak zeminingi
dereknasıldahagüçlendiğinigösterir.
Buradan da şu sonuca ulaşıyoruz ki;
toplumunezilentabakalarıileburjuva
devlet ve kapitalist düzen arasındaki
çelişkilerin yansımaları önemli ölçüde
ortaklaştığıiçinbutabakalardanbirin
deateşlenenfünyediğertabakalarada
birden sirayet edebilmektedir. Deyim
yerindeyse ezilen tabakalar kapitaliz
min yıkıcı etkileri nedeniyle damarla
rından birbirine bağlanmıştır. Yuna
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nistan’dakiayaklanmanınbirandaen
uçtaki adalara bile yayılması, orta sı
nıfarınyoğunlaştığıalanlardadaetkili
olmasıbuyüzdendir.
Buşunugösterir:Emeksermayeçe

lişkisibütünezilenemekçitoplumkat
manlarıiçinherzamankindendahaçok
belirleyici olmayabaşlamıştır.Burada
sözkonusuedilensınıfsaliçerikolarak
“ezilenler”kavramıişçisınıfınınamorf
(belirsiz)halegeldiğinideğil;tamaksi
neortasınıfarınçözüşerek,belirsizle
şerekişçisınıfınadoğrusürüklendiğini
ifadeeder.İşçisınıfınınbilinçliiradesi
ayaklanmaya damgasını vuramadığı
için,ayaklanmaburjuvadevletiveka
pitalist düzenihedefemesine rağmen,
yenibirdevletvedüzenprogramından
yoksunkalmıştır.Hareketinanarşizan
niteliğinin özü devrimci anarşistlerin
hareket içindeyeralmalarındandeğil,
birleştiricibirprogramdanyoksunluk
tan kaynaklanmaktadır. Bu “yoksun
luk” elbette “yok”luk anlamında değil
hareketi yönlendirme gücünden yok
sunlukanlamındadır.
Üçüncüsü; ilk iki özellikten çıkar.

SayılanilkikiözelliksaltYunanistan’a
özgüdeğildir.Buözelliklergelişkinka
pitalist ülkelerde daha belirgin olmak
üzeredünyasaldır.Nasılayaklanmaya
sebepolançatışmaşuyadabusemtte
değildeEksarhia’dapatladıysa,Yuna
nistan’dabirbakımadünyanınEksar
hia’sıdır.
Örneğin “kopuş kuşağı” Batı’da,

daha belirgin olmak üzere dünyanın
birçok yerinde nesnel gerçekliktir.
Hakeza burjuva devlethalk, kapita
lizmbütün emekçiler (emeksermaye)
çelişkisi de öyle.Emeksermaye çeliş
kisi öylesine keskinleşmiş, toplumun
genişkesimlerininyaşamtarzındaöy
lesinesarsıntılaryaratmış,emperyalist
küreselleşmenin sonkrizi ile hayatlar

öylesine altüst olmaya başlamıştır ki,
sermaye egemenliğinin toplumsal rıza
üretme yeteneği giderekdaha çok tü
kenmiştir. Ayaklanma sonucu Yuna
nistan’da ortaya çıkan “hükümranın
yönetmekabiliyetini yitirmesi” gerçeği
kapitalistdünyanınbütünüiçinnesnel
zemini oluşmuş bir gerçekliktir. Yu
nanistan hem kapitalizmin çaresizliği
hem de emekçilerin kapitalizme baş
kaldırısı bakımından dünya ölçeğinde
küçükbirlaboratuardır.
Tam da burada Yunanistan’daki

ayaklanmayıGramsci’ninkavramlarıy
latanımlayabiliriz.Gramscitoplumsal
hareketlerikonjonktürel(geçici,hemen
hemenrastlantısal)veorganik(tarihsel
vetoplumsaleleştiriyeyolaçan,olduk
ça sürekli) olarak ele alıyor. İkincisi,
yaniorganikharekettoplumyapısında
onulmaz çelişkilerin meydana çıktığı
nın belirtisidir. Öyle ki, bu hareketin
eleştirikuvveti,hegemongücüaşarak
geniş topluluklara mal olur. İşte tam
dabuanlamda,Yunanistan’dakiayak
lanmaorganikhareketinbütünözellik
lerini yansıtıyor. Organik hareket ba
zenonyılavaranbirsüreceyayılabilir.
Gramsci’yegöre1789Fransızdevrimi
ileyeşermişolanbütüntohumlar1871
Komünüiletükenmişti.
1789’daburjuvazi eski (feodal aris

tokrasi) ile henüz ortaya çıkan yeni
(proletarya) karşısında gücünü ispat
etmişti.1848’deideolojikalandageliş
tirilenbütünsiyasalstratejivetaktik
lerinetkinlikleri1871’dekaybolmuştu.
Bu tanımlamaya uyarak söyleyebiliriz
ki,SSCB’ninetekemiğebürünmesinde
ve onun dıştan yıkmanın olanaksızlı
ğı ortaya çıktıktan sonrakapitalizmin
geliştirdiği strateji, SSCB’nin tarihe
gömülmesiyleortayakonanpolitikalar
Yunanistan’daki ayaklanmayla açığa
çıktığı gibi tükenmiştir. Bu Yunanis
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tan’aözgüdeğildir;Yunanistandünya
ölçeğinde ki bu tükenişin aynasıdır.
Dünya çapında şöyle bir manzara ile
karşıkarşıyayız:Hükümran(sermaye)
yönetme (politikideolojikekonomik)
krizi içinde,yanieskisigibiyönetemi
yor;yenieskiyekafa tutuyoramahe
nüzneyapacağınıbilemiyor.
İşte bu üç özellik aynı zamanda

ayaklanmanın uluslararası niteliğini
deortayakoyar.

Ayaklanmanın ‘68 başkaldırısından
ayırt edici özellikleri nelerdir?
‘68 evrensel düzeyde bir hareketti.

Ama esasenBatı damgalıydı ve dalga
Doğu’yauzandıkçahertoplumunken
dineözgüçelişkilerinindışavurumunu
sağladı.HareketevrenselamaBatı’dan
öteharekete geçirici saikler yerel, de
yim yerindeyse konjonktüreldi. Yine
gençlik baş roldeydi. Yine bir “kopuş
kuşağı”sahnedeydi.Dünyanındörtbir
yanında milyonlar harekete geçmiş
ti. Bugünden farkı ise şuydu: Batı’da
gençliğindüzendışılığıvedüzendeğiş
tirmeçabasıbütünemekçitabakaların
ortak arayışını ifade etmektenuzaktı.
İşçisınıfınınanagövdesiveortasınıf
larınkapitalizmiçindehaklarınıgeniş
letmeveyaşamadüzeyleriniyükseltme
imkanları henüz tükenmemişti. İşçi
sınıfının önemli bölümü orta sınıf bir
hayatsürüyordu.“Refahtoplumu”nun
nimetlerinden daha çok faydalanma 
arayışı bu kesimlerin politikmücade
lesinin eksenini oluşturuyordu. ‘68’in
öncügençliğindedevrimcibirruh,an
tikapitalist bir bilinç, devrimci kopuş
belirleyiciolsadabütünbunlaremekçi
yığınlardaki özlemin gençlik hareke
tine yansımasını ifade etmiyordu. Bu
yığınlar kapitalizmi aşma değil politik
veekonomikhaklarınıgenişletmeder
dindeydi.

Bugüniseemekçiyığınlaruygulana
gelen emperyalist küreselleşme politi
kalarınınkesintisizsaldırılarısonucu,
öyle bir savunmahattına geriletildiler
ki,buradandahageriyegitmeye“rıza”
göstermeleri artık söz konusu edile
mez.Burjuvazide‘68sonrasındaoldu
ğu gibi yığınların ve gençliğin taleple
rinikısmenkarşılayaraktepkiyiemme
yeteneğini bugün artık gösteremiyor.
Sonuçtaherikitarafiçinde“eskiyön
temler”, “eski stratejiler” işe yaramaz
hale gelmeye başlamıştır. Burjuvazi
nin “zor”la emekçileri daha geri nok
talara itmeye çalışmak ve emekçilerin
deancak“zor”lamevzilerinisavunmak
veyenimevzilerkazanmakdışındabir
şansı yoktur. 2008’i 1968’den ayırt
edenbudur.
Kuşkusuz2008,hareketolarakhe

nüz dünyasallaşmamıştır. Buna kar
şın, hareket şimdilik yerel ama hare
kete geçirici saikler dünyasaldır. ‘68
Batı’dabilinçliöncününemekçiyığın
ları burjuva hegemonyasından bilinç
kopuşuna“zor”lamastratejilerinekay
naklık etti. Bugün ise sorunun esası,
burjuvahegemonyanınkendiniemekçi
yığınlariçindeyenidenüretmeyetene
ğini giderek yitirmesinin bir sonucu
olarak kopuşan emekçilerin “burjuva
zor”una “karşı zor”la yanıt verilmesi
temelinde birleştirilmesidir. Şöyle de
diyebiliriz, ‘68 gençliği, içinden çıkıp
geldiğidüzeniçiköklerinebirisyandı,
bugünküisyancıgençlikiçindençıktığı
düzendışınaitilmişkitleninçığlığıdır.
AyaklanmayaTürkiye’dennedenye

terlikatkısunulmadı?
Yunanistan’da ayaklanma patlak 

verdiktengünlercesonraTürkiyelidev
rimci,demokratgüçlerYunanburjuva
devletiniprotestoedenbirkaçcılızba
sınaçıklamasıilepozisyonlarınıortaya
koydular.Buduyarsızlığadairbirdizi
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sebepaltaltasayılabilir.Demokrasibi
lincinin yeterince gelişmemiş olması;
yıllardırsüregelenfaşistyoğunbaskıve
terörünbir yılgınlık yaratması vehak
almabilincinidumurauğratması;“ey
lem”in salt bir protesto amacına bağ
lanırhalegetirilmesi;politikrefeksve
canlılığınkörelmesi;reformistlerbütü
nüyleeylemsizliğeyatarkendevrimcile
rinönemlibirbölümününolağanüstü
birdogmatizmve ezberciliklekendile
rini sakatlayarak güncel demokratik
mücadeledenadetakopmaları vb.’den
söz edilebilir. Bu dogmatizm, öyle bir
halalmıştırki,örneğinKürtlerinulu
sal demokratik haklarının tanınması
nadönükdüzenlenenbarışmitingine
“reformizme destek olmamak” adına
katılmayacak,yada“12Eylülgeneral
leri yargılansın” sloganında AKP des
tekçiliği arayacak kadar akıl ve izan
dan yoksun bir “solculuk” üretmiştir.
Birbaşkadeyişle iç içeoldukları top
lumun temel politik taleplerine karşı
duyarsızlaşmış,demokratikhakveöz
gürlüklermücadelesineyabancılaşmış,
stratejileriniuygulamakbiryana,tak
tikgeliştirmeyeteneğinibudogmatizm
ve ezbercilikle sakatlamış olanların
Yunanistan ayaklanmasını anlaması
nı,onunlaenternasyonalistdayanışma
içindebulunmasınıbeklemekçokan
lamlıdeğildir.
GelgörkiMLkomünistlerindesü

reçleeylemselilişkisi“sıradan”lığıaşa
madı. Komünistler her zamanki ayırt
edici özeliklerini bu olayda sergileye
mediler. Peki neden? Öyle görünüyor
ki ayaklanmanın uluslararası önemi
yeterince kavranamadı. Bu emperya
list küreselleşme krizinin, dünyadaki
değişimvegelişmelerinyeterinceanla
şılamadığınıgösterir.OysaYunanistan
birnevidünyanınGazi’siydi.Perspektif
yalnızca Yunandevrimcilerineulusla

rarası destek ve dayanışma sağlamak
değil, ayaklanmayı Türkiye sathına
yaymanın yollarını aramak olmalıydı.
Salt polis cinayetlerinin benzeşmesi
bile ateşin Anadolu’ya sıçratılmasının
vesilesi yapılabilirdi. Bu yapılsaydı,
Yunanistandüzeyindebirhareketya
ratılamasadahi,yinedebuyöndebir
girişim Türkiye halklarının bilincini
uyandırmada küçücük bir etki yarat
saydıbilebubüyükbiradımolacaktı.
Yunanistan bir laboratuvardır. Bir

kopuşkuşağıvardırveokopuşunne
deni burjuva ideolojik hegemonyanın
maddi temelinin tükenişidir. Ama bu
aynı zamanda burjuva ideolojinin az
çokkendisini yenidenüretebildiği dö
nemdekistrateji ve taktiklerindeyet
mezliğinin ifadesidir. Ayaklanmanın
etkilikatılımcılarındanYunanistanKo
münistÖrgütü’nün(KOE)9Aralıkta
rihliaçıklamasındaifadeettiği“‘Sol’un
gösterilere katılması yeterli değildir.
Solhalkaönderliketmelidir.Şimdite
reddüdün ve ‘kurumsal’ politikanın
zamanı değildir” perspektifi doğru ve
yerindedir.Amabelli ki, buyönde is
tenen düzeyde, hareketin yönünü de
ğiştiriciçaptabirmüdahalegerçekleş
tirilememiştir.Budahaayaklanmadan
önce“yeni”olanı,toplumdakideğişimi
yeterince kavrayamama ve öngöreme
menin,vebuçaptabirhareketehazır
lıksız yakalanmanın göstergesidir. Bu
türden tarihi fırsatlarıdevrimcikopu
şunmanivelasıyapmanınyeganeyolu
bütündikkatveenerjiyidemagogların
ve ezbercilerinkurugürültülerinepa
buç bırakmadan “yeni” olanı anlama
ya, “yeni tarzı” daha da geliştirmeye
vermektir. “Kopuş kuşağı”nı kucakla
mayıönünegörevkoyanlarherşeyden
önce“eski tarz”danbütünüylekopuş
muşolmalıdır.
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Her komünist Yunanistan Ayak
lanmasına karşı gösterilen duyarsızlı
ğın ideolojikteorikpolitik nedenlerini
eleştirikonusuyapmalıdır.Bir“kopuş
kuşağını”kucaklamakancak“sıradan

devrimcilik”ten, geridogmatikezber
ci anlayışlardan kopuşarak yeni bir
dünyanınyaratıcıöznesiolmayıkafaya
koyarakbaşarılabilir.Bundanötesika
derciliktenbaşkabirşeyüretmez.
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“Politik liderlerdenşiddeteylemleri
nikesinbirdillekınamalarınıistedim.
Şiddeti, yasadışı eylemleri ve antide
mokratik yaklaşımları güçlendirenleri
tecritetmekhükümetinvetümpolitik
güçlerinbirincilsorumluluğudur.”
(Başbakan Kostas Karamanlis’in

meclis parti liderleri ile görüşmesinin
ardındanyaptığıaçıklama)
“RadikalSolKoalisyonu(SYRIZA)li

derliği, ayaklanmacılarla fört etmeyi
bırakmalı.”

(Yunanistan Komünist Partisi KKE 
Genel Sekreteri Aleka Papariga’nın

Başbakanilebuluşmalarınınardından
yaptığıaçıklama)
“Bir süre önce duyduğumbir açık

lamadaolduğugibi;sorumluluklaha
reket eden politik güçler olduğu gibi,
ayaklanmacıları besleyen ve destekle
yengüçlerdevar.”
(Aşırı sağcı “LAOS” Genel Başkanı

Georgios Karatzaferis’in Başbakanla
görüşmesininardındanyaptığıaçıkla
ma) 
“Sizi kimin desteklediğini söyleyin,

hangiyanlışlarıyaptığınızısöyleyeyim.”
(V.I.Lenin)

Yu na nis tan is ya nı ve 
KKE re for miz mi

Yunan-isyan’ın etkin katılımcılarından KOE’nin, ayaklanmada itfaiyeciliğe so-
yunan Yunanistan Komünist Partisi’ne (KKE) yönelik bu eleştirisini, taşıdığı ideo-
lojik anlam ve değer nedeniyle siz okurlarımızla paylaşıyoruz. Yazı, aynı zamanda 
KKE’nin Türkiye’deki kardeş partisi TKP reformizminin de bir eleştirisi anlamını 
taşımaktadır, çünkü TKP de Yunanlı itfaiyecilerin ayaklanma karşısındaki tavrını 
birebir olumlamakta ve paylaşmaktadır. Başlık bize aittir. Yazının orijinal başlığı 
“Komünistlerin gözü kulağı açık olmalı”dır.

- Yunanistan Komünist Örgütü (KOE) -
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Nedenbukadarkralcılık?
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 

liderliği, Kostas Karamanlis Hüküme
ti’ne ve “düzenvehukuk”kurallarına
bağlılığını ilanetmekiçinsırayagirdi.
RadikalSolKoalisyon’u(SYRIZA)suç
lamafırsatınıkaçırmadı.“Mücadeleler
veBedellerPartisi” (tabiikibaşkadö
nemlerdevebaşkatürdebirliderlikal
tındaböyleydi) “sorumluluklahareket
ettikleriiçin”tümanaakımmedyanın
vebütünhükümetintebriklerinialma
başarısınıgösterdi.
Toplumsal gerilim ve politik den

gesizlik zamanlarında, komünistlerin
görevisistemiyenidendengeyekavuş
turmakdeğildir. Tam tersine, sisteme
daha fazla vurarak, iktidarının sınır
larını ortadan kaldırmak ve böylece
onudevirmekiçingerekliönkoşulları
ortaya çıkarmaktır.KKEbupratikten
kopmuş durumda. Dahası, KKE dur
madan hükümetin “Yunanistan’a ve 
kamu düzenine karşı yeni asimetrik
bir tehdit” açıklamalarını ağzında ge
veleyipduruyor.Karamanlistümpar
tileri “sorumluluk göstererek bu zor
durumdançıkışbulmak”içinharekete
geçmeyeçağırırken,KKEliderliğionun
yanındayeralıyor.
Nezamandanberihükümetiçin“zor

durum”, solcular ve halk için de “zor
durum”olduki?Büyükburjuvaziiçin
“zorzamanlar”işçihareketiiçindemi
“zor zamanlar”dır?KKE’nin “saf sınıf
salanalizi”anlaşılanbirdenbiregezin
tiyeçıktı!
10 Aralık’ta, hükümet sendikalara

Meclise yürümemelerini söylediği za
man, KKE’ye bağlı “PAME” sendikası,
şehrin öbür ucunda şimdi boş olan
ÇalışmaBakanlığıönündebir“eylem”
yaptı.12Aralıkgünübinlerceöğrenci
MeclisinönündeAnayasaMeydanı’nda
birinsandenizimeydanagetirdiklerin

deKKEliderliğiüyelerinikilometreler
ceuzağagönderiyordu.Vedahasonra,
KNE’nin (KKE gençliğinin) üniversite
lerdekontrolüelegeçirmekiçinöğren
cilereyöneliksaldırılarıoldu.KKE’nin
“uzlaşmaz sınıfmücadelesi” ne kadar
daUZLAŞMAZ!
İşçisınıfıpartisimi?
“Hukukvedüzen”partisimi?
KKEliderliğiişçisınıfı,sınıfbilincive

sınıf mücadelesi hakkında çok konu
şur.Ancak,KKE’ninpratiğionun“so
rumludavranan”,“kraldançokkralcı”
birpartiolduğunu,herşeyi“anayasal
çerçevede”tutmakistediğinibirkezda
hakanıtladı.
Üç yıl önce, KKE’nin günlük yayın

organı “Rizospastis”, Fransa banliyö
le rin de mey da na ge len ayak lan ma la
ramerkezibiryerayırmıştı.Ozaman
Rizospastis’te şöyle yazıyordu: “Fran
sızhükümetiveisyancılarıçeteolarak
niteleyenlerin tümü, ayaklanmanın
nedenlerini ve içeriğini küçümsemek
veya halının altına süpürmek istiyor
lar,devrimci gençliğinumutlarınıkır
maya çalışıyorlar.” Rizospastis, şöyle
devamediyordu;“KKE,tümFransave
Paris’tekitümgünümüzSefilleriileen
sıcak dayanışma duygularını belirtir.”
Evet, KKE başka bir ülkede isyan çı
kıncabunlarısöylüyordu.Tümbunlar,
ucuz“devrimci”söyleminnedemekol
duğunubirkezdahakanıtlıyor…
fiimdi, Yunanistan’da bir gençlik

patlamasıyaşanırkenKKE liderliğine
yapıyor? Bizi, “ayaklanmacıları des
teklemek”lesuçluyor.KKE’ninbirmil
letvekili, Ioannis Gkiokas, bir radyo
programındaSYRIZA’yı“Buparti,adli
suçluları, insankaçakçılarını dakap
sıyorolabilir”diyereksuçluyor.
Tüm bunlar; KKE’nin SYRIZA’ya

karşıkinindenmikaynaklanmaktadır?
Tümbunlar;KKE’ninsolhareketiçeri
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sinde “iç savaş” yürütme isteğininbir
yansımasımıdır?Hayır!KKE’ninprati
ğindetemelolan,SYRIZA’yakarşıdüş
manlığıdeğildir.KKE’ninpratiği,onun
liderliğinin“toplumsalbarışvedenge
ningardiyanı” olma rolü ile ilişkilidir.
Bu pratik, hükümetin sağ kolu olma
rolüileilgilidir.
Hareket,hükümetiyıkmalımı
yıkmamalımı? 
KKEliderliği“Kahrolsunhırsızlarve

katiller hükümeti” sloganını destekle
memektedir.Veelbette,hükümetinyı
kılmasınanedenolacakbirpolitikada
izlememektedir.KKEliderliğininsözde
“saf” tutumu “İstediğimiz yönetici de
ğiştirmek değil” sloganında ifadesini
buluyor.
Soruyoruz:Nezamandanberi,han

gi teorik çalışmada, hangi komünist
hareketin hangi pratiğinde, hüküme
tinistifasınıtalepedenbirayaklanma
kötülenmiştir?Ne zamandan beri “İş
çisınıfınınpartisi”burjuvahükümetin
istifasını istemek dururken tam tersi
yöndehareketetmiştir?Özellikledebu
sloganisyancıgençliğinvehalkındilin
dedalgadalgayayılırken?
Soruyoruz: Özellikle de PASOK’un

sözde sosyaldemokrat muhalefetinin,

hükümetindevrilmesiiçinhiçbirbaskı
oluşturmadığı, aksine hükümete “so
rumlulukgöstermesivehükümetola
rak rolünü yerine getirmesi” yönünde
sağcıçağrılaryaptığıbirsüreçte,KKE
liderliği propagandalarında kullandık
larıkocakocakelimeleri(başkaldırıve
karşısaldırı)nedenbugüneylemege
çirmiyorlar?
Soruyoruz: Okullarda, üniversite

lerdevefabrikalardakitleselpolitikbir
hareketedönüşebilecekolangençlikis
yanınınvetoplumsalrahatsızlığınbas
kısıaltındahükümetindüşmesi(kimin
seçimlerbakımındandahafazlakaza
nımeldeedeceğindenbağımsızolarak)
halk hareketinin büyük bir kazanımı
olmazmı?Bu, halkınhükümetleri ve
gericiplanlarıdevirmegücününbüyük
birkanıtıolmazmı?KKEbirkezdaha
komünizme leke sürmektedir. Bunu,
varol(may)an sosyalizmi hiç eleştiri
siz des tek le ye rek ya da sos yalde mok
ratPASOKvesağcıpartilerile“ulusal
birlik”hükümetikurduğundadayap
mıştı. fiimdi KKE, gençliğin isyanını
karalayarak,gençliğikomünistsoldan
uzaklaştırarakbirkezdahakomüniz
melekesürüyor.
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Tümbunlarıdeğiştirmekiçin,hepi
mizmevcutdurumutümdendeğiştire
ceksolvekomünistbirhareketegerek
sinim duyuyoruz. Burjuva şantajlara,
söylem“devrimciliğine”yenikdüşenle
re, kraldan çok kralcı oluverenlere ve
ayaklanmanınbirgücüolmakiçinmü
cadeleetmeyenleredeğil!
15Aralık2008
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Arjantin,70’liyıllarınikinciyarısın
danitibarenLatinAmerika’yıkasıpka
vuran askeri cuntaların beyaz terörle
uyguladıkları neoliberal politikaların
başlıca laboratuvarlarından biri oldu.
Ardından halkın demokratikmücade
lelerisonucundageriletilenfaşistcun
ta, yerini sivil hükümete bıraksa da
neoliberalpolitikalardoludizginsürdü.
Arjantin’de neoliberal politikaların

doruğunavardığıdönem,1990’dahü
kümete gelen Carlos Menem Hükü
meti dönemi oldu.MenemHükümeti,
IMF’nin ilk elden 132 milyar dolarlık
kredi karşılığında dayattığı “yapısal
uyum programı”nı harfiyen uyguladı.
Sanayiişletmeleriyokpahasınayaban
cıtekelleresatıldı.Bankacılık,elektrik,
su, telefon, sağlık ve eğitim başta ol
maküzere birçok sektör özelleştirildi.
1990’lı yılların ikinci yarısından iti
baren sosyal hakların gaspı tırmandı.
Buna Menem Hükümetinin silah ti
caretinden uyuşturucu kaçakçılığına

uzanankabarıkyolsuzluksabıkası ve
cuntadönemininsorumlularınayöne
lik dokunulmazlık yasasını çıkarması
eklendi.Merkezindecuntacılardanhe
sap sorma hareketinin durmaya devam 
ettiğitoplumsalmücadelelerdekabarış
yaşandı.
1997 yılında durgunluk dönemine

girenArjantin ekonomisi,2001’dede
rinbirekonomikkrizinpençesinedüş
tü.Binlerce işletmekapandı,yüzbin
lerce insan işsiz kaldı. Orta sınıfarın
banka hesapları donduruldu. Sana
yi bölgeleri hayalet kentlere dönüştü.
BaşkentBuenosAires’te%1618olan
işsizlik rakamı ikiye katlandı, emekçi
semtlerde %5060’lara dek fırladı. 39
milyonluk ülke nüfusunun %50’den
fazlası yoksulluk sınırının altında ya
şamayamahkumoldu.
Kriz, yıkıma uğrayan orta sınıfa

rı, işsizliğinçığgibibüyüdüğüemekçi
semtlerini, işçileri, kadınları, gençleri
sokağadöktü.2001yılıiçindeçoksa

Arjantin 2001: 
Başkaldırının araçları, biçimleri 
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yıda grev ve genel grev, yol kesme ve
gösteriler düzenlendi. Aralık 2001’de
mevduat çekimini haftalık 250 dolar
ilesınırlamakararınınaçıklanmasıyla
orta sınıfarın tencere tavalı isyanları
doruk noktasına vardı. Ekonomi Ba
kanıDomingoCavalloistifayazorlandı.
DevletBaşkanıFernandodelaRua’nın
(1999seçimlerindekoltuğaoturmuştu)
tümbunlarınüstünegelensıkıyönetim
kararıateşebenzindöktüve1921Ara
lık günlerinde, dört devlet başkanını
koltuğundan eden Argentinazo patlak
verdi. (Argentinazo, Arjantin Ayaklan
masıdemektirve2001Aralıkisyanına
Arjantinlilerinkoyduğuisimdir.Bizde
buismikullanacağız.)
Argentinazo,sadeceülkededeğilLa

tinAmerikaçapındayaşanmaktaolan
halkisyanlarınınogünküdoruknok
tasını oluşturuyordu. Bu deneyimin
açığa çıkardığı zengin mücadele araç
ve biçimleri, bütün dünya işçi ve ezi
lenlerineilhamverdiğikadar,çoksayı
daincelemeninkonusuoldu.
Arjantin’dekrizsonrasındaaçığaçı

kanyadadahaöncevarolupkrizdö
neminde yaygınlaşan eylem biçimleri,
işbirlikçi hükümetlerin neoliberal po
litikalarına karşı bir isyan niteliğinde
olduklarıkadar,sarısendikalarıniha
netine,yasaksavmacılığınavehavabo
şaltma eylemlerine dönükbüyük tep
kininizlerinidetaşıyor.Bubiçimlerin
kimi 90’lı yıllarda denendi. Kimi kriz
sonrasındaaçığaçıktı.KimiPeronizm
dönemininbazıaçılımlarındanesinlen
di.Kimiise,Videlacuntasıöncesinden
kalanvediktatörlükdönemindetopra
ğagömülensavaşbaltalarınınvesilah
larınınyenidenortayaçıkarılmasından
ibarettir.
Bu biçimlerin birçoğunun ortak

özelliği, Arjantin’in özgün tarihsel ve
güncel koşullarının koşulladığı, kitle

basıncıyla korunan burjuva demok
rasisi ortamında gücünü uzun ömür
lülüğünden alan biçimler olmaları.
Arjantinazo,dörtdevletbaşkanınıde
virecekşiddettebirkitlekalkışmasıydı.
Öteyandanöznelkoşullardaiktidarın
işçi ve emekçilercealınmasınaolanak
vermiyordu.Bukoşullaraltında,cunta
döneminde30binkişininkaybedildiği
vecuntacılardanhesapsormahareke
tininbütündünyayaörnekoluşturdu
ğubirülkede,devletbukitleyialışıla
geldik zor yollarıyla tümden bastırma
şansınasahipdeğildi.Argentinazo’nun
patlakvermesindebardağıtaşıranson
damlaolansıkıyönetimilanıbunuka
nıtlamıştı.
ElbetteArjantinburjuvazisizoraraç

larınıdaelindengeldiğiherandevreye
sokmaktangerikalmadı.Yinedeesas
politikasıburjuvademokrasisiyleyatış
tırmavehareketinönderlerinivemili
tanbölüklerinikimisınırlıtavizlerkar
şılığındasatınalmayadapasifeştirme
oldu.İşsizlerhareketininbellibaşlıiki
önderindenbiriolanLuisD’Elia’nınve
PlazadeMayoannelerinin sembolleş
miş önderlerinden Hebe Bonafini’nin,
örgütlerinin fonlanması karşılığında
pasifizeedilmesi,“kooptasyon”adıve
rilenbupolitikanınnedenlietkilioldu
ğunugöstermektedir.
BöyleceArjantinhalkı,burjuvaikti

darasonveripiktidarıalmaksızın,ka
pitalizminekonomikyasalarınındışına
çıkankimiformları,kapitalistüretimin
sınırlarıiçindeuzunsürehayatageçir
meyi sürdürebileceği iktidar boşluk
larınasahipoldu.Arjantindevleti ise,
işçi ve emekçilerin burjuva hükümet
lereodaklanmışöfkesini iktidarıalma
hedefineevriltebilecekdizginsizzordan
uzakdurarak,kapitalizmsınırlarıiçin
deuzun süre yaşama ihtimali bulun
mayan bu formları mücadeleciliğin
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den soyundurma yoluyla yavaş yavaş
sisteme geri emmeyi başarma koşul
larına sahipti. Bu biçimler, anarşist
lerin, postmodern ideologların, çeşitli
reformcu akımların, burjuva iktidara
dokunulmaksızın başka bir dünyanın
mümkün olabileceği tezlerine de bay
rak oldu. Burada konumuz bakımın
danönemliolan,zenginmücadelede
neyimlerinesahipArjantin’inülkemizle
bütünbenzerliklerinerağmenoldukça
özgün özellikler taşıdığı ve bu araçla
rın ülkenin özgünlüklerinden ayrı ele
alınmasının, ne bu araçların olumlu
luklarını, ne de olumsuzluklarını de
ğerlendirmede doğru kriterler  suna
mayacağıdır.
Arjantin’de 2001 krizi sürecinde

yaygınlaşan bu mücadele araç ve bi
çimlerinibirçokölçütegöregruplamak
mümkün.Buradadahaçokaraçamaç
ilişkisibağlamındasınıfandırmayıuy
gungördük:
1. Halk örgütlenmesinin araçları.

Başlıca biçimi halk meclisleri oldu.
Geleneksel sendikalar ve dernekler de 
önemliroloynamaklabirlikteenbelir
leyici araç olmadılar. Kooperatifer de
buyönderoloynadı.
2. Talepleri burjuva devlete kabul

ettirmeninaraçları. Yolkesmeler, bir
çok durumda fabrika işgalleri, devlet
binalarının işgali, grevler ve gösteriler
esasen yerel ve merkezi hükümetlerin, 
eylemigerçekleştirenkitlelerintaleple
rinikabulemecburbırakılmasıamaçlı
eylemlerdi. Biçim olarak zoralım yön
temleri de yer yerbuamacınaraçları
oldular.
3.Zoralımyöntemleri.Önceliklekit

le şiddetinin örgütlenmesine olanak
sundular.Ezilenlerinşiddetinimeşru
laştırdılar. Temel ihtiyaçların paray
la satılmasınakendiliğindenbir isyan
niteliğitaşıyanbueylemler,halkmec

lislerinceyönetildiğiorandabirkolek
tifdirenişbiçimioldular.Zoralım,yal
nızcamarketlerinboşaltılmasıbiçimini
değil, fabrika,konutvekentsel ve ta
rımsal arazilerin kolektif işgal yoluyla
zoralımınıveişçiveemekçilerinkulla
nımınageçmesinidekapsıyor.
4. İmece yöntemleri (yaşamsal ihti

yaçlarıdoğrudankarşılamaamaçlıda
yanışma).Bukapsamdaüretimvetü
ketimkooperatiferibaştaolmaküzere
birçok biçim gelişti. Arjantin, dünya
da nüfusuna oranla en fazla koopera
tifüyesayısınasahipülke.39milyon
nüfuslu Arjantin’de 9,1 milyon üyeli
17,941 kooperatif bulunuyor. Bunun
birnedeni,kooperatifinbirmücadele,
direnişveörgütlenmearacıolarakkriz
dönemindedevasayayılmasıise,birdi
ğernedenidePeronizmgeleneğininka
lıntılarıileArjantinhükümetlerininko
optasyonpolitikasıdır.Krizdöneminde
kooperatifer, halk için muazzam bir
örgütlenmearacınadönüştü.Biraraya
gelmevekolektifgücegüvenüretmede
önemliroloynadılar.Dahası,zatenkriz
altındaaçlıkveişsizlikleboğuşanhalk
kitleleriiçin“mücadeleetmeyimasraf
lıolmaktançıkardılar”.Krizinyıkıcılığı
karşısında bir kolektif direniş ve ya
şam biçimi halini aldılar. Ancak aynı
zamanda devlete, bu kooperatiferin
fonlarkarşılığındapasifizeedilmesiyle
hareketin enmilitan bölüklerinin pa
sifize edilmesi olanağını da sundular.
Kooperatifer ancak, yol kesme, zora
lım,devletbinalarınıişgalgibiburjuva
iktidarın temsilcilerini karşısına alan
eylemler sürdüğü ölçüde halkın elin
degüçlübiraraçolmayadevamettiler.
Yinetümbuimecebiçimleri,üretimve
dolaşımsürecinedüzeniçimüdahale
lerle kapitalizmin yıkıcı sonuçlarının
engellenebileceği fikrinin de üretildiği
araçlardı.
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5. Hareketler arası dayanışmanın
araçları.Gerekdayanışmagrev,gösteri
ve yol kesmeleri, gerekse de hareketler 
arasıgeçimmaddelerininveürünlerin
değişimigibibiçimleralandayanışma,
halk hareketlerinin uzun soluklu olu
şundacandamarıniteliğindeydi.
HALKÖRGÜTLENMESİNİN
ARAÇ LA RI 
Halk mec lis le ri: “Asamb le as”
Arjantinhalkınınbudönemdeki te

mel örgütlenme aracı, doğrudan de
mokrasininörneğiolanhalkmeclisleri
oldu. Emekçi semtlerindeki, ağırlığını
işsizlerin oluşturduğumeclisler başta
gelmek üzere, fabrika işçilerinden öğ
rencilerevedeğişikmeslekgruplarına
dekmücadeleedentümkesimlerhalk
meclisleriaracılığıylaörgütlendivebu
rada alınan kararları yaşama geçirdi.
Argentinazo’nun en kritik günlerinde 
başkentBuenosAires’inhemenhemen
tümmahallelerindevebirçokdiğereya
lettehalkmeclislerivardı.Bunlargide
reksemtlerveeyaletlerçapındadako
ordineolmayabaşladı.İkidefadahalk
meclislerinin ulusal çapta toplantısı
örgütlendi.Meclislergeneldeherhafta,
eylemlerin yoğun olduğu dönemlerde
isedahadasıkbirarayageldiler.Bu
enosAiresçapındakoordineolanmec
lisler,haftadabirkezdeeyaletçapında
toplandılar.
Eylemkararlarıvegiderekmeclisle

rinoluşturulduğualanlardakihertür
lü sorun halk meclislerinde tartışılıp
sonuçlandırıldı. Meclisler, toplumsal
yaşama ilişkinbirçok faaliyet örgütle
yen ve kooperatif üretim ve tüketimi 
düzenleyenaygıtlaroldu.Sadeceeylem
kararlarımeclislerdealınmaklakalma
dı, yol kesme vb. büyük eylemlerde,
devlet yetkilileri ile yapılan görüşme
lerde alınan tutum da eylem alanla
rında toplanan meclislerce belirlendi.

Bu,kendilerindenbağımsızolarakpa
zarlıklarıyürütenvekişiselyadagrup
çıkarlarısözkonusuolduğundatemsil
ettiğikitlenin iradesinihiçesayanlara
dahalkıntepkisiydi.
Mahalle veya tek tek bloklardaki

(mahallelerinbellisayıdaevdenoluşan
bölümleri) meclisler, tüm isteyenlerin
katılımına açık yapılırken, mahalleler
arasıveeyaletçapıtoplantılara,mahal
le meclislerinden, direnişteki fabrika
meclislerinden gelen seçilmiş temsil
cilerkatıldıveoyhakkınasahipoldu.
Seçilmiştemsilcilerpratiği,meclislerin
gerçek anlamda sahiplenilmesinde çok 
büyükbiretkiyesahipti.
Sıklıkla ileri sürülenin aksine, bu

durumArjantin’dekiyaygınpartisizlik
fikrinin karşılığı değildi. Aksine, dev
rimcivesolörgütlenmelermeclislerde
sözveetkisahibiolmakistediklerinde,
seçim mekanizması onları dıştalayan
değil, gidip mahallelerde, bloklarda,
semtlerde ve fabrikalarda halkın des
teğinialarakseçilmekzorundabırakan
birroloynadı.Buisekendilerine,her
türlü meclis ve platforma katılıp ko
nuşmaktanonkatdahaetkilibirko
numkazandırdı.Herşeyerağmenhalk
meclislerindesözügeçenlerinbirçoğu
nunyinedeşuveyabupolitikçevrede
örgütlükişilerolmasıdabunudoğrulu
yor.Ziraenyereldüzeydetümhalkın;
semtler ve eyaletler arası meclislerde
iseseçilmiştemsilcilerinkatılımıveey
lemkararlarınıyerelleretaşımalarıdı
şındaki biçimler, meclislerden ziyade
ancakbirerforumolaraknitelenebilir.
TALEPLERİ BURJUVA DEVLETE

KABULETTİRMENİNARAÇLARI
Dilekçeeylemleri
İşsiz işçilerin, istihdam sağlanması

talebiyle belediyelere, eyalet yönetim
lerinevehükümetedilekçelergönder
diği vebarışçıl gösteriler düzenlendiği
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uzunbirdönemboyunca,hiçbirsomut
kazanımeldeedilemedi.Dilekçeeylem
lerivebunlarınteslimedildiğibarışçıl
gösteriler, taleplerin karşılanması bir
yana, işsizlerin örgütlenmesinde bile
önemlibirkatkısunmaktanuzakkal
dılar.Çoğunluğuyakınzamanakadar
sanayi işçisiolanlarlagençlerdenolu
şanişsizler,GenelİşçiKonfederasyonu
(CGT) gibi sarı sendikalar tarafından
kapsanmıyordu. İşten atılmalara ve
işyerlerininkapanmasınakarşı sendi
kalar,dilekçeeylemlerini“havaboşalt
ma”amaçlıeylemlerolarakuzunsüre
sürdürdüler. Sarı sendikalar, çalışan
veişsizişçilerinbirarayageldiğimili
tan eylemlerden uzak durmaya gayret 
ettiler. İşsiz işçilerin dilekçe eylemleri
sonuçsuz kalınca, işgal ve yol kesme
gibimilitaneylemlereyöneldiler.

Grev/genel grev
1921 Aralık günlerine giden yol,

sayısız tekil direnişle, yol kesmeyle,
gösteriylevetabigrevlerleörüldü.Sarı
sendikalarıntutumuveişsizlikkorku
sunedeniyle işçilerbusürecinbaşını
çekenenmilitankesimolmadı.Buna
rağmensadece2001yılıiçinde8genel
grevin gerçekleştiğini, sekizincisinin
ise,1921Aralıkgünlerindeyapıldığı
nı kaydetmek gerekiyor. Eylül ayında
BuenosAiresçapındaişsizişçilertüm
anayolları keserken, sendikalar da
özellikle kamu ve büyük sanayi işlet
melerinde greve çıktılar. Hayat tama
men felç oldu. En aktif iki kesimden
biri öğretmenler, diğeri tersane işçile
riydi.Bugenelgrevlereöğrencilerboy
kotla destek verirken, Plaza de Mayo 
annelerindenküçükesnafaravebatık
bankamağdurlarınadekkrizdenetki
lenentümkesimlerkatılımsağlıyordu.
Teşhireylemleri:“Escraches”
Cuntacılardanhesapsormahareke

ti,yıllarboyuncacuntadönemiişken

cecilerinin,generallerin,polisşeferinin
evlerini işaretleyerek, evlerin önünde
teşhirkonuşmalarıyaparakkatillerden
hesapsorulmasınıistemişti.
Krizdönemindedebuyöntem,baş

tabankalardakimevduatlarınıalama
yanortasınıfarcaolmaküzereyaygın
biçimde kullanıldı. Bankacılar, işten
atmalarla ünlenen ya da fabrikası
nı kapatıp kaçan patronlar, hükümet
yetkilileri, evlerinin önünde on ila
yüz kişilik gruplar halinde birikerek
“Buapartmandabirhırsızvar!”yada
“Komşunuzbirrüşvetçi”biçimindeteş
hirkonuşmalarıyapankitlelerinhede
fioldular.Evleri işaretlendi,üzerinde,
“hırsız, soyguncu,dolandırıcı” gibini
telendirmelerbulunanetiketveafişler
evlerinin bulunduğu sokaklara asıldı.
Bueylemtipihembilinçlendirmefaa
liyetiolarak,hemdekimiyerelyöneti
cilere geri adımattırıp talepleri kabul
ettirmeninyoluolarakişlevgördü.
Tenceretavaçalmaeylemleri:“Cace

roleadas”
Bankalardan mevduat çekmelerine

sınırlamagetirilenortasınıfarınbiris
yanıolarakArgentinazo’nuntemeley
lembiçimlerinbirihalinegelentence
retavaçalmaeylemleri,Videladarbesi
öncesimücadelesürecindenkalmaydı.
Cuntanınsonaerdiğidönemdeisebaş
lıcasokakgösterisibiçimiidi.
Aralık2001’dedevletbaşkanıDela

Rua televizyonlarda, mevduat sahip
lerinin hesaplarından çekebilecekleri
miktarısınırlandırancorralitouygula
masınageçişiilanederetmez,evlerden
tencere tava sesleri yükselmeye baş
ladı. O günlerde içi altın kaplamayla
dekore edilmiş ve çatal bıçakları bile
altından yapılma olan eski bir saray
da kızını evlendiren ekonomi bakanı
DomingoCavallo,eylemlerinilkhedefi
oldu.Cavallo’nunPalermosemtindeki
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lüks evinin önünde toplanan kitlenin
elindeki5000tencerevetavanıngürül
tüsü,bakanın istifasını isteyecektüm
sloganlardandahagüçlübirisyanıifa
deediyordu.Bakanistifaetti.Tencere
vetavalar,bundansonradagerçekleş
tirilentümgösterilerinayrılmazparça
sıoldu.
Yönetimbinalarınıkuşatma,
yakmaveişgal
Sonuçsuz dilekçe eylemlerinin ve

barışçıl gösterilerin ardından önce iş
sizler,sonratümhalkkesimleri,bele
diye,valilikvehükümetbinalarınayö
nelikişgal,kuşatmaveyakmalarlahak
aramayabaşladılar.
Bu kurumların önündeki barışçıl

gösteriler,yetkililerinkendileriylemu
hatap bile olmaması üzerine, binanın
kuşatılmasıyoluylatemsilcilerinaşağı
inmeyezorlanmasınaevrildi.Binaların
işgaline ve bazen de yakılmasına dek
vardı.Eylemler,özellikleyerelyönetim
lerdengıdayardımı,sağlıkocağıvb.ta
leplerde sonderece etkili oldu ve geri
adımattırdı.
Bubiçimindoruknoktasıise,1921

AralıkgünlerindemilletvekilleriniCasa
Rosada’ya hapsedenmeclis kuşatma
sıydı. Arjantin halkını meclisi kuşat
mayagötürecekbilinçanlıkbiröfkenin
ürünüolmamış, iriliufaklısayısızyö
netimbinasıişgaliileilmekilmekörül
müştü.
Yolkesme:“Piquetes”
KrizinArjantin’dekitleselleştirdiğive

yaygınlaştırdığı,bütündünyadaişçive
ezilenlerinmücadelesiiçinörnekhali
negetirdiğieylembiçimlerininbaşında
kuşkusuz yol kesme eylemleri ve bu
eylemleri gerçekleştiren “piqueteros”
örneğigeliyor.
Yol kesme eylemleri, işçi kıyımı

nınonbinlerevarmasıyla ‘90’lıyılların
ikinci yarısından itibaren gündeme

geldi. İlkyolkesmeeylemi,ülkenin iç
kesimlerindenCutrolco’dabirfabrika
dankitleselişçiçıkarılmasıkarşısında
Haziran1996’dayapılmışvekazanım
lasonuçlanmıştı.Dahasonraelektriğe
yapılanyüksekzamlarkarşısındafatu
raları ödeyemeyen emekçi halk çeşitli
semtlerde kitlesel yol kesmeler örgüt
lediler.
2000ve2001yılıiseişsizişçilerha

reketininyolkesmeeyleminingücünü
keşfettiği ve başlıcamücadele tarzına
dönüştürdüğü süreç oldu. 2001 yılı
Ağustos ayındaülke çapında 300’den
fazlaanayol trafiğekapatıldı.Yolkes
meler başta kısa süreli, uyarı amaçlı
eylembiçimleriyken,budönemdegün
ler ve hatta haftalar süren ve talep
ler elde edilinceye dek kentlere gelen
hammaddevekentlerdençıkanmamul
maddeticaretinidurdurarakekonomi
yifelçedeneylemlerhalinialdı.Meclis
toplantılarında alınan kararlarla ana
yollarlastikyakarakbarikatlarlakapa
tıldı.
Arjantinkentlerininyapısıbunason

dereceuygundu:Emekçimahallelerin
deartıkişsizkalmışbulunan,grevler
depişmişvedeneyimkazanmışsanayi
işçileri, çalışan işçiler,hiççalışmamış
olanişsizgençleryoğunlaşmıştı.Krizin,
ailelerin geçim durumunu mahvederek 
çocuklarıaçlığamahkumetmesi,genç
leriuyuşturucuya,işsizeşlerialkolizm
vedayağasevketmesi,kadınlarıbüyük
birmilitanlıkla ve en öndemücadele
yeitiyordu(Arjantin’inemekçisemtle
rinde yol kesme eylemlerinde ve işsiz
örgütlenmelerinde yer alankadınların
oranı %6080 civarındaydı). Semtler,
konumlanış itibariyle de büyük kent
lervehattaülkelerarasıhammaddeve
mamulmaltaşınanbüyükanayolların
kenarında kuruluydu.Bu durum, yol
kesme eylemlerine büyük bir örgütle
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mekolaylığıvelojistikdesteksağlıyor
du.
Mahallemeclislerindeveişsizmeclis

lerindetaleplerbelirleniyor,eylemka
rarıalınıyorveeylemekatılacaklarbe
lirlenerekgörevbölüşümüyapılıyordu
(yemek,soğukhavalardaısınma,çadır,
milis güçleri ve çatışma malzemeleri
vb.).Polissaldırısıgündemegelirsebu
belirlenen güçlere kitlesel destek geli
yor, diğermahalleler de dayanışmaya
geçiyordu. Eylem, belirlenen talepler
sonuçlanıncayakadarsürüyordu.
Enacilveasgaritalep,asgariücret

karşılığıgeçiciişti.Gıdayardımı,semt
tesu,elektrik,sağlıkveeğitimgibiih
tiyaçların devlet tarafından karşılan
ması, hapisteki eylemcilerin serbest
bırakılmasıgibitaleplerden,ekonomik
politikaların iptaline dek genişliyordu
talepler. Ülke çapındaki genel direniş
durumları dışında esasen en acil ta
leplerinkarşılanmasıylaeylemlersona
eriyordu.
Eylemlersonucundaeldeedilenbelli

sayıda istihdamvaadiyadagıdayar
dımıgibikazanımlar,mahalleve işsiz
meclislerinceöncelikleeylemekatılan
lar arasında paylaştırılıyordu. Zaten
birçoksemtve işsizörgütlenmesi,ko
operatifere sahipti. Gerek yol kesme
eylemlerininkazanımlarının,gerekzo
ralımeylemlerininsonuçlarının,gerek
sekooperatifürünlerinin,mücadeleye
ortak olanlarca paylaşılması, aynı za
mandamücadeleyekatılım içinbirey
sel bir itki oluyor, devletin saldırıları
karşısındavemücadele içindepolitik
leşmesüreciyaşanıyordu.
Fabrikaişgalleri:
“Fábricasrecuperadas”
1998’denberiheryılenazbinişlet

me ifasauğradı. 2001’de ise işletme
lerinkapanmasıdoruknoktasınavar
dı.Bankalarakrediborcunuveişçilere

ücretlerini ödeyemeyenpatronlar ifas
ilan etmeye ya da fabrikaları bırakıp
kaçmaya başladılar. Bu, Arjantin’de
entartışmalıveçarpıcıeylembiçimle
rinden birinin hızla yaygınlaşmasına
yolaçtı: İşçilerin fabrikaları işgalede
reküretimisürdürmesi.İşçiler,“krizin
sorumlusu biz değiliz, fabrikayı ifasa
sürükleyenbizim yönetimimiz değildi.
Bedelinideödemeyeceğiz”diyerekfab
rikaları işgal ettiler. Krizin bitmesiyle
ve işgal fabrikalarının kar eder duru
magelmesiyle fabrikayıbırakıpkaçan
patronlarortayaçıktılar.Bugünbirçok
işgalfabrikasındaişçilerinhukukimü
cadelesivetahliyeekiplerinedirenişleri
sürüyor.
Esasen Zanon seramik fabrikası,

Impa alimünyum işletmesi, Brukman
tekstil, Patagonya madeni, Patagonya 
kiremitfabrikası,Cordobatraktörfab
rikasıgibisanayiişletmeleriişgaledil
sede,bubiçiminyaygınlaşmasıylabir
kaçmatbaa,dörtyıldızlıbirotel(Hotel
Bauen),birbanka(Scotiabankası),bir
özelklinik(Junin),birhastane(Fransız
Hastanesi),birsüpermarket,birbölge
sel havayolu ve benzer işletmeler de
işgallerinkapsamaalanınagirdi.İşgal
lerin en yaygın olduğudönemde işgal
edilen (Arjantin işçilerinin deyimiyle
“gerikazanılan”)işletmesayısı300ci
varındaydı.
İşgal fabrikalarının sembolü haline

gelenZanonseramikfabrikasıişçileri,
işgüvenliğikonusundakimilitandire
nişlerindeneyimindensonra2001yılı
Mart ayında ödenmemişücretleri için
greveçıktılar.Grevboyuncabildirida
ğıtıp dayanışma için gıda toplayarak
grevisürdürenişçiler,taleplerininka
bul edilmemesi üzerine bölgedeki bir
anayoluveköprüyüblokeettiler.Ar
dındanfabrikayıişgalettiler.Eylemler
sonucuyüzlerceişçiiştenatıldıveon
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larcasıtutuklandı.Amafabrikaboşal
tılmadı.Dahası,işçimeclisindenüreti
medevamkararıçıktı.Hakkında5kez
tahliyekararı alınanZanon fabrikası
nın işçileri, Plaza deMayo annelerin
den öğrencilere kadar çok çeşitli top
lumsal kesimlerin desteğini alarak ve
hatta büyüyen toplumsal dayanışma
karşısındasarısendikalarıbiledestek
vermekzorundabırakarakherdefasın
datahliyeekiplerinielleriboşgönder
diler.
Bir başka sembolleşmiş işgal işlet

mesideHotelBauen.2001yılıAralık
ayında otel kapandıktan sonra aylar
boyunca işsizliğin pençesinde kıvra
nanotelçalışanlarıbirbiçimdeiletişim
içindekalmışlarvefabrikaişgallerinin
yaygınlaşmasındanilhamalarak2003
yılı Mart ayında oteli işgal etmişler.
İşgal Fabrikaları Ulusal Hareketi otel
çalışanlarını hukuki ve örgütsel yar
dımlarıyla ve dayanışma eylemleriyle
desteklemiş.Otel girişindeki seramik
leriZanonseramik işçileriözelolarak
üretmiş.HotelBauenhalençalışanla
rıncaişletiliyorvepatronlarınoteligeri
alma çabası sürüyor. Otelin toplantı
salonu sol tarafından bedelsiz olarak
kullanılıyor.
Kadın işçilerin işgal edip üretimi

sürdürdüğüBrukmantekstilfabrikası
ise,patronlarınişçilerinaylardıröden
meyen ücretlerini ödemeden apar to
parfabrikayıterketmesiüzerineAralık
2001’de işgal edildi. Polis birçok defa
vahşisaldırılarlatekstilişçisikadınları
Brukman’danatmayaçalıştı.Butahli
yegirişimlerininbirindeişçikadınlara
destekvermekiçinfabrikaönünde30
binkişi toplandı.Mayıs2003’te fabri
ka boşaltılınca işçiler fabrika önünde
çadır kurarakdirenişe geçtiler, ancak
fabrikagerialınamadı.

Fabrika işgalleri, işçilerin, fabrika
kapatmalara, işten atmalara ve öden
memiş ücretlere karşı taleplerini ka
bul ettirmenin bir yöntemi olarak or
taya çıktı. Üretimin sürdürülmesine,
ilkbaşta işgalinsürdürülebilmesi için
(eylemciişçilerinveailelerininhayatta
kalması anlamında) zorunlu bir yön
temolarakbaşvuruldu.Öneçıkanta
lep,bufabrikalarınkamulaştırılmasıve
işçi denetimi idi.Üretimedevamedil
mesi,kooperatiferbiçimindeörgütlen
mezorunluluğunuortayaçıkardı.Za
nonbununörneğidir.Üretiminbaşarılı
birbiçimdedevamettirilmesi,örnekler
yarattı. İşgal fabrikaları ulusal çapta
bir platformda örgütlendiler. Argen
tinazo’nun ardından elde edilen kimi
kazanımlarsonucubazıyasaldüzenle
meleryapıldı.Budüzenlemelervehalk
hareketlerinin dayanışması sonucu
polisintahliyesaldırılarındankoruna
bildiler.Tümbunlar,başkafabrikave
işletmelerde de benzer eylemleri gün
demegetirdi.Dahasonrakikimiişlet
me işgalleri, taleplerinikabulettirme
ninbiryoluolarakdeğil,bizzatüretim
kooperatifimantığıylagelişti.Üretimin
sürdürülmesiişgalisürdürmeninaracı
değil; işgal, üretimi sürdürerek geçim
sağlamanınaracıoldu.HotelBauende
bununörneği.
Bu işgal fabrikaları, düzenli meclis

toplantılarıyla işletiliyor. Kararlar bu
ralardaalınıyorveişbölümüyapılıyor.
Gereküretiminsürdürülmesiveticare
tinyürütülmesi,gereksebasınyayınve
dışilişkiler,eylemvekültüreletkinlik
lerin örgütlendirilmesi gibi konularda
komisyonlar oluşturuluyor. Ücretler,
kıdemegörekimifarklılıklartaşımakla
birlikteeşitlikçibirtemeldedağıtılıyor.
Bunameclislerkararveriyor.Bazıişlet
melerdemeclisler,herangerialınabilir
yöneticiler,bölümşeferivb.deatıyor.
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Bazılarıbunuhiçyapmıyor.Kimifab
rikalar süreç içersinde üretimi geniş
lettikçeyeni işçilerdealdılar.Ticaret,
bankakredisigibi işlemler,kooperatif
tüzel kişiliği altında yapıldı. Özellikle
ilkdönemdebu fabrikalarıayakta tu
tan veürünlerini pazarlayabilmelerini
sağlayan dayanışma oldu. Halk, işgal
edilmiş fabrikaların ürünlerine yönel
di. Trampa pazarları alan açtı. İşgal
matbaalarında sol örgütlerin ve halk
örgütlenmelerinin yayınları basıldı.
Bauen otelinin salonu, Zanon sera
mikişçilerininürünleriyledöşeli. İşçi
lerince işgaledilensüpermarket, işgal
fabrikalarınınürünlerini satıyor. İşgal
fabrikalarının işçileri, üretimi patron
suz da sürdürebildiklerini kanıtladık
tan, kooperatiferle kurumsallaştıktan
vefabrikaişgalleriaracınınyaygınlaş
masıyla meşruluk kazandıktan sonra
diğerbankaveticarikurumlarladaiş
yapabilmeyebaşladılar.Elbettetümiş
galfabrikalarındaüretimde,işçisayısı
dakrizöncesidönemeoranladüşmüş
durumda.Amakrizdöneminekıyasla
ciddiartışgösteriyor.
Fabrika işgallerinin gösterdiği bir

diğerşeydeişçilerinkendidenetimle
ri altındaki fabrikalardane kadar sa
hiplenici bir tutum gösterebildikleri.
Fabrikalardamalzemezayiatıasgariye
inmişdurumda.Zanon işçileri sadece
geçimlerinideğil,kimi ihtiyaçlarınıda
doğrudan kendileri üretiyor; mesela
savaşmalzemeleriolansapanbilyeleri
niatıkmalzemelerleüretiyorlar.
İşgal fabrikalarının önemli bir kıs

mı,fabrikameclislerininkararıylabina
içindebirerkültürmerkeziaçarak,bu
lunduklarısemtinkültürvepolitiktar
tışmamerkezlerihalinegeldiler.Sanat
çılara, gazetecilere binalarını açtılar.
Tiyatro grupları oyunlarını sergiledi,

sinema gösterimleri örgütlendi. Dans
vemüzikkurslarıaçıldı.
İşgal fabrikalarının birçoğu, kamu

laştırma taleplimücadelelerini sürdü
rüyor. Geçici denge durumunun ar
dındaneskipatronlarınfabrikalarıgeri
alma girişimleriyle birlikte bu talep
yeniden hayati bir nitelik kazanmaya
başladı.
ZORALIMYÖNTEMLERİ
Kolektifkullanımamaçlıbina
vemekanişgalleri
Arjantinhalkkitleleri,mahalleder

nekleri açmak, meclis toplantılarını
yapmak, kültür etkinlikleri düzenle
mekyadasağlıkocağıaçmakiçinpek
çokdurumdayertutmadılar,kiraöde
mediler.Boşokulbinalarını, eskiku
rumbinalarınıyadakullanılmayanher
türdenbinayıişgaletmeyolunagittiler.
Böylece yoksulluğun diz boyu olduğu
krizdönemindeişçiveemekçilerözör
gütlülüklerini var etmek için özel bir
mali yükünaltına girmiyorlardı ve iş
gallerisüreklileştirmekvesaldırılardan
korumak da bizzat örgütlenmenin ve
mücadeleninbiraracınadönüşüyordu.
ÖrneğinLaMatanzamahallesindeba
sitbir ilkyardımmerkezioluşturmak
amacıylabirbinayıişgaledenbiravuç
kadın,bubinayıelde tutmak içinnö
bettutmayabaşlayıncadestekiçinbir
gecelik nöbete gelen onlarca kadınla
buluştular.Buhareketgitgidekitlesel
leştivebaşkentçapındafaaliyetgöste
ren bir kadın derneğinin ilk çekirdeği
oldu.
Bu tipten işgaller hem bir zoralım,

hemdeörgütlenmeyöntemiolarakkit
leselbirkarakterkazandı.
Konuthakkıiçinbinave
gecekonduarazisiişgalleri
Bubiçimdeyaygınolarakkullanıl

dı.Konutuolmayan,yenigöçetmiş,ya
da işsizlik nedeniyle evini kaybetmiş
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birçokailebuyolabaşvurdu.Buenos
Aires merkezinde, 500 aile, ‘Padelai’
isimlibinayı işgal ederek içindeyaşa
mayabaşladı.Binapoliszoruylatahli
yeedildi,ancakardındanbirçokbaşka
binaişgaledilerekkonutolarakkulla
nılmaya başlandı. Padelai, işgal bina
larının sembolünedönüştü.Gecekon
duişgaliiçinaraziişgalleriise,pekçok
ülkedeolduğugibiArjantin’dede‘70’li
yıllardanbuyanasürenbirmücadele.
LaMatanza,LaPlatagibibirçokbüyük
mahallebuişgallerlekuruldu.
Toprakişgalleri
Özellikle ülkenin iç kesimlerinde 

toprakişgalleri,neoliberaltarımpoliti
kalarınınyıkımauğrattığıyoksulköy
lülerinveBolivya,Perugibiülkelerden
Arjantin’e akan göçmenlerin yaygın
olarakkullandığıbireylembiçimioldu.
İşgal kolektiferi genellikle üretimi de
kooperatiferlesürdürdüler.
Süpermarketzoralımları
Süpermarket zoralımları, 2001pat

lamasının en dikkat çekici ve üzerine
en fazla söz sarf edilen eylem biçim
lerinden birini oluşturdu. Burjuva
basın, bunları “yağma” olarak nitele
dive lanetledi.Oysabueylembiçimi,
evdeçocuklarıveailesiaçlıktankırılan
emekçilerin temel insani ihtiyaçlarını
zoralımlaeldeetmesiniifadeediyordu.
Busüreçtehayatageçenikizoralım

biçiminimutlaka birbirinden ayırmak
gerekiyor. Açlık ve yoksulluk içindeki
kitlelerin örgütsüz tarzda süpermar
ketleriboşaltmasıveelegeçirdiklerine
bireyselolarakelkoymalarıbununbir
yönüydü.

Özellikle vurgulamak gerekirse, zo
ralım eylemlerinin örgütlü biçimleri,
Ağustos 2001’de büyük yol kesmeleri
örgütleyenişsizörgütlenmeleri,yaptık
ları meclis toplantılarında süpermar
ketlere giderek gıda talep edilmesine

kararvermişti.Butaleplersonucunda
bazı marketler yılbaşı öncesinde yar
dımsözüverdiler.Amavaatlerini tut
madılar.Belirtilengüngelipmeclisler
ce seçilengruplar vaat edilenyardımı
almaya gittiklerinde hayır yanıtıyla
karşılaşınca gıdaları zorla aldılar. Bu
eyleminardındangıdazoralımlarıhız
la yaygınlaştı. Ok yaydan fırladıktan
sonra Arjantin’in bütün eyaletlerinde
yayılan zoralımeylemlerininbirkısmı
işsizvesemtmeclislerinceyönetiliyor
du, bir kısmı tamamen örgütsüzdü.
Argentinazo’nun patlak verdiği 1921
Aralık günlerinde zoralımamaruz ka
lanhipermarketsayısı1000’iaşkındı.
Bu çapta bir hareketin kriminal kav
ramlarla açıklanamayacağı, bir sosyal
olguyuyansıttığıaçıktır.
Buzoralımlarınörgütsüzbiçimlerin

densüpermarketlerinyanısıraküçük
dükkanlar da payını aldı. Süpermar
ketlerden örgütlü zoralım biçiminde
gerçekleşen eylemlerin hasılatı halk
meclislerincedağıtıldıveyakooperatif
lercedeğerlendirildi.

Yol keserek el koyma
Biçim olarak yol kesme eylemleri,

sadece istihdam, altyapı, sağlık yar
dımı gibi talepleri hükümetedayatma
amaçlı kullanılmadı. Doğrudan, kesi
lenyoldakiaraçlarayönelikbirzoralım
yöntemiolarakdakullanıldı.
Aynı zamandabirkaç fabrikanında

işgaledildiğiMoskoni’debirmahallede,
son derece olumsuz koşullara sahip
olanevlerintamiribuyöntemleörgüt
lendi.Öncehalkmeclisikonutlarınel
dengeçirilmesineyönelikbirkararaldı.
Birkomitegörevlendirdi.Bukomiteev
leritektekdolaşarakeksiklerinitespit
etti.Sonrasemtinhemenyakınındaki
anayolişgaledildivebüyükyapımal
zemesi tekellerinin tırlarıdurduruldu.
Eksikmalzemelerinlistesişoförlereve
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rildi, gereken miktarda çimento, demir, 
tuğla talep edildi. Şirketlerdenmalze
melerin verilmesine onay çıkana dek
yolişgalaltındakaldı.
Bu biçim birçok yerde uygulan

dı. Özellikle süpermarketlere ait gıda
kamyonlarınınönükesildi.Kamyonlar
emekçisemtlereçekilerekhalkmeclis
lerincegıdadağıtımıyapıldı.Kimiside
doğrudanortakmutfaklaradevredildi.
İMECEYÖNTEMLERİ
Halkmutfağı:“Ollaspopulares”
ve“Comedores”
‘90’lı yıllar boyunca bütün işçi ve

emekçimahallelerinde yayılanbirda
yanışma biçimi olan halk mutfakları,
tüketimkooperatiferininenbasitbiçi
miydi.Özelliklekadınlarınmücadeleye
katılımı bakımından da önemli oldu.
Budayanışmabiçimişundanibaretti:
Birgrupgönüllükadın,mahalledebu
çalışmayaönayakoluyor,komşuları
nıdolaşıphalkmutfağınakimnevere
bilirseonutopluyordu.Kimisibirkilo
un,kimisiikiyumurta,kimibirpaket
makarna, kimi de evinde ne varsa onu 
veriyor,bumalzemelerbirarayatopla
nıp,mahalledevegenelliklesokakor
tasındakurulanbüyükkazanlardapi
şiriliyordu.Bukazanlara“HalkKazanı”
(OllaPopular)adıveriliyordu.Gönüllü
olarakgelenkadınlardönüşümlüola
rakyemekpişiriyor,mahalleninortak
ürünüolanbuyemekten,ihtiyacıolan
herkesücretsizfaydalanıyordu.
Esasen gıda biçimindeki katkılarla

oluşturulanvesokaklardakurulanbu
mutfaklar daha sonra önemli ölçüde
“kurumsallaştı”. Semtlerde kullanıl
mayanbinaişgaliyoluylabaşınısoka
cakçatıbulanbutipmutfaklar,yeryer
tamanlamıylatüketimkooperatiferine
dönüştü,ailelerinmutfakbütçeleribir
leştirildiveucuzatoplualışverişyapıl
dı.“Comedor”butiptenortakmutfak

ların adıydı. Ortalama 50200 ailenin
yemek yediği bu tiptenmutfaklar git
gideyaygınlaştıveuzunsürenyolkes
melerin, grevlerin, fabrika işgallerinin
debirişlevselparçasıoldu.
Comedoresadıverilenmutfaklaryer

yer üretim kooperatiferine de dönüş
tüler. Şurada burada Comedores için
küçükbirsebzebahçesiekildi,derken
mutfağı finanse etmek için bir atölye
açıldı ve ürünleri “trampa pazarında”
gıda karşılığı değiştirildi. Belediyeler
yolkesmeleryoluylaComedor’laragıda
yardımı yapmaya ikna edildi. Come
dor’laragıdasağlamaamaçlısüpermar
ket yağmaları düzenlendi. Yerel yöne
timlerComedor’larıkamulaştırmayave
finanseetmeyezorlandı.Comedor’ların
birkısmıböylecekamulaştırılırkenbir
kısmıkooperatiferintasarrufundakal
dı.

Comedor’lar, yer yer kültür merkez
leriolarakdaişlevgördü.Ortakyenen
akşamyemeklerikültüretkinlikleriya
dapolitiktartışmalarlabirleşti.
Bukonudaencesaretvericiörnek

lerden birini Argentinazo depreminin
merkez üslerinden olan La Matanza
Mahallesi kadınları oluşturdu. ‘90’li
yılların ikinci yarısından itibarenOlla
Popular denilen sokakta imece yoluy
laçorbapişirmeyönteminiyaşamage
çirenkadınlar,dahasonrabumutfa
ğı süreklileştirmek içinkullanılmayan
birbinayayerleşmişlerdi.Budeneyim
daha sonra kendilerini, sağlık ocağı
bulunmayanmahallelerindekendiola
naklarıylakimiilkyardımvebasitmü
dahalelerigerçekleştirebilecekleriufak
bir yer elde etmeye yöneltti. Olla Po
pulardeneyimiyleartıkkullanılmayan
eskibirokulbinasınıişgaletmeyeka
rarverdiler.Dahasonraaynıyöntemle
bir sığınmaeviaçtılar venihayetma
halledebirkadınderneğiaçtılar.Eski
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işgalbinasınıiseyönetimdeçoğunluğu
oluşturduklarıişsizlermeclisine“hedi
yeettiler”.
Tüketimkooperatifleri
Semtmeclislerininveözellikledeiş

sizörgütlenmelerininbirçoğu,yolkes
me,işgalvebenzereylemlerineparalel
olaraktüketimkooperatiferiörgütledi
ler.
OllaPopularbiçimindensonrahalk

satınalmakurumu (CompraPopular)
denenkooperatiferörgütlendi.Bu,pe
rakendealımyerinetemel ihtiyaçların
toptanalınarakkonulanpayoranında
paylaşılmasından ibaretti. Yer yer de
ğişik kotalar da uygulandı. Bazı koo
peratifer yalnızca, hastalık gibi özel
durumlar için bir nevi sigorta fonu
oluşturdular,bazılarısadecegıda için
kooperatiftüketimibenimsediler,bazı
larıdabütüngeçimkalemlerinikoope
ratifbiçimiyleörgütlediler.
İşsiz örgütlenmelerinin birçoğu, ya

birer kooperatif biçiminde örgütlendi
ler ya da paralel olarak kooperatif de 
kurdular. 50 peso gibi cüzi bir mik
tarda olan işsizlik parası, tamamen
ya da kısmen kooperatifere aktarıldı.
2002’dehükümetinişsizlikparasıola
rakayırdığıtoplamödeneğin%10’ubu
tipkooperatifereakıyordu.
Bukooperatifervarolanınortaklaş

tırılmasındanvetüketimmallarınınfi
yatlarındakiaşırıpahalılığabirkolek
tifdirenişolmaktanibaretken,bazıları
zoralımayöneldi.Kimisisağlık,eğitim,
ev yapımı gibi konuları kapsadı.Kimi
bukonularda,kezaelektrik,su,doğal
gazödemelerindeyolkesmeeylemleriy
leyerelyönetimlerdenhakeldeetmeye
yöneldi.
Kooperatifbiçimi,meclislerinçoğal

masınadaönayakoldu.Dayanışmayı
güçlendirdi. Tüketimin ortak örgütle

nişindeneylemörgütlemeyedoğrugeli
şenbirhatizlediler.
Öte yandan özellikleKirschnerHü

kümeti, kooperatiferden, işsizler ha
reketinibölmekvebirkısmınıkendine
yedeklemekiçinyararlandı.Bundaba
şarılıdaoldu.Hareketinbaşlıcatalebi
olan,tümişsizleriçinulusalçaptabir
‘işsizliksigortası’veiştenatmalarayö
nelik yasal tedbirler yerine, kimi işsiz
kooperatiferineüyelerioranındaişsiz
likparasıdağıtmayolunagitti.Böylece
buörgütlenmeleridevletebağlı,müca
dele yeteneğinden yoksun sosyal yar
dımkurumlarına,yada“sarımeclisle
re”çevirmeyeçalıştı.
Üretimkooperatifleri
Krizin ağırlığı üretim kooperatiferi

nideaçığaçıkardı.Comedores’leriçin
sebzeekenküçükbahçelerden,mahal
lede evleri onaran ya da evsizler için ev 
yapan inşaat kooperatiferine, trampa
pazarlarında değişilerek gıdaya dönü
şecekolangiyimveeveşyasıatölyeleri
neçoksayıdaüretimkooperatiferige
liştisemtlerde.Birçokmahallemeclisi
ve işsizörgütüfırın işletmeyebaşladı.
Fırınıngiderlerihalktarafındanpayla
şıldıveürünüdebelirlenmişbirkotaya
göredağıtıldı.
Genellikle, bir kooperatif hem halk

alışları ve halk mutfağı gibi biçimleri
hayatageçirdi,hemdeüretimbirimle
rinesahipoldu.
Üretim kooperatiferi yine Kirsch

ner’inkooptasyonpolitikasıylaözellikle
inşaatgibibüyükçaplıişlerinprojele
redönüştürülmesi,buyoldanişsizlere
istihdam, evsizlere konut karşılığında
hareketlerin satın alınması tuzağıyla
dakarşıkarşıya.
Topraksız köylüler ve özellikle yarı

cılardakooperatiferyoluylaörgütlen
diler.Yeryertoprağısahibindenortak
kiraladılar,yeryertoprakişgalettiler.
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Örneğin La Plata mahallesinde sebze
bahçelerinde yarıcılık yaparak geçi
nenveağırlığıBolivyalı göçmenlerden
oluşan yaklaşık 700 ailenin kurduğu
ASOMA,bu tipkooperatiferin enbü
yüklerinden.
Sosyalhizmetlerin
kolektif örgütlenmesi
Eğitimvesağlıkihtiyaçlarınınkarşı

lanmasındadaimeceyöntemleridevre
yegirdi. İnşaatbirimleri,mahallelerin
sağlıkocağıyadaokulgibiihtiyaçlarını
dakarşılamayayöneldiler.Okullarinşa
edildi,üniversitelilervebu işiyapabi
lecekherkesgönüllüolaraköğretmen
lik yaptı ve giderek yerel yönetimden
öğretmen,ödenek,kitapvb. talebinde
bulunuldu.Sağlıkocaklarıinşaedildi,
buralarda kadınlar çocuk doğurtma,
ilkyardımgibi işlereelattılarveson
rayerelyönetimlerdengüzellikleyada
işgalveyolkesmeyledoktor,hemşire,
sağlıkmalzemesi,ilaçtalepedildi.
Semtlerde işsizlik nedeniyle ev içi

şiddetinvedayağındoruğaçıktığı,ai
lelerin çöküşe uğradığı, boşanmaların
tavanyaptığıkoşullarda,hızlayaygın
laşanbirkurumdakadınsığınmaevle
rioldu.Kadınlarınkendimücadelesiyle
açtığı,işlettiği,finanseettiğiveyeryer
yerelyönetimlerdenfinansman,profes
yonelpsikolojikyardımgibitaleplerini
deeylemlervebelediyeişgalleriylealdı
ğıkurumlaşmalaryaygınlaştı.
Örgütlü karaborsa (Trampa pazarı

“ElTreque”vehalkparası“Credito”)
Trampa pazarları, bir nevi “örgüt

lü karaborsa” olarak adlandırılabilir.
Bireyler tarafından kurulabildiği gibi,
meclisler tarafından da kurulabiliyor
lardı.
Trampapazarları, özelliklekadınlar

tarafından örgütlenen spontanbuluş
malarbiçimindebaşladı.Kuyruklarda
ayaktabeklerkenpahalılıktandertya

nan kadınların yaptığı anlık değiş to
kuşanlaşmalarıveverilenrandevular
giderekkitleselleşmeyebaşladı.30 ila
100 kişilik trampa pazarları oluştu.
Pazarın özelliği, sadece topluluğa üye
olanların yararlanabilmesi ve kimi te
mel ihtiyaç maddelerinin takas edilme
siydi.Buşekildebirçeşitkapalıekono
mioluşuyor,ürünlerbirbirleriylegenel
enfasyonrakamlarındanbağımsızola
rak değişebiliyordu. Treque’lerin bir
çoğudaüretimkooperatiferiarasında
oluşturuldu.Bupazarlar sabit olarak
bellibiryerdekurulmuyor,yeri,günü
vesaatiçeşitliyöntemlerlesadeceüye
lerine duyuruluyor ve kısa bir süre
içindetümmallartakasediliyordu.
Bupazarlargitgidegeliştiveyaygın

laştı.Üyeleribinlerleifadeedilenpazar
laroluşmayabaşladı.Öylekibupazar
laraözel,“credito”adıverilenparada
gelişti.Herbirpazarın“credito”suay
rıydı.Birpazardageçerliolandiğerin
de geçmiyor veüyelerindenbaşkasın
ca kullanılamıyordu. Pazarlarda gıda
ve temel eşyalardandoktor ve avukat
gibikapsamlıhizmetlerekadarherşey
değişmeye başladı. Arjantin’de bugün
binlercetrequevarveyüzbinlercein
sanbupazarlardaalışverişyapıyor.Bir
kısmımafyanınelegeçirdiğiyadakur
duğu, kadın bedeninin bile pazarlan
dığı merkezlere dönüşmüş durumda.
Mücadeleci örgütlenmelerin oluştur
duğukimitreque’leriseaynızamanda
üyeleri arasında belli zamanlarda or
tak eğlenceler düzenlenen dayanışma
fonlarıolmaözelliği taşıyor.Yine işgal
fabrikalarının ürünleri bu pazarlarda
satışasunuluyor.
DİĞERMÜCADELEARAÇLARI
Kitlelerin yaratıcı gücü, sayılan bu

belli başlı biçimlerin dışında onlarca
mücadelearacınıortayaçıkardı.
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Kültürsanatvebasınyayınbunlar
danbiri.Argentinazoilebirliktesanat
emekçi semtlerin tozlu yollarına, yol
kesmelerdeki barikatlara, halk mut
faklarına ve işgal fabrikalarına taşın
dı. İşgal edilmiş binalar ve fabrikalar
kültür sanat merkezlerine dönüştü.
Kimisini kooperatiferin kurduğu ve
işlettiği, semt çapında ve fabrika ça
pındayüzlerceradyokuruldu.Mahalle
meclisleri,işsizörgütlenmeleriveişgal
fabrikalarının işçilerikendi gazeteleri
ni, bültenlerini çıkarmaya başladılar.
Bunları basarak veya internet aracı
lığıyla binlere ulaştırdılar. Duvar res
samlarından oluşan sayısız grup ku
ruldu.Dayanışmaiçinişgalbinalarını
direniş resimleriyle süslediler. Sokak
tiyatroları,bağımsızsinemayaygınlaş
tı.Danszatensokaktaydı,mücadeleve
dayanışmanınbiryönteminedönüştü.
Gözaltındakayıplarmücadelesinden

esinlenilerek, Argentinazo esnasında
vurulan emekçilerin vuruldukları yer

lerdekaldırım taşları onların isimleri
nin yazıldığı anıtlar biçiminde düzen
lendiler.
Futbol bir örgütlenme aracı oldu.

Örneğin işçilerin fabrikanın diğer bö
lümlerinde çalışan işçilerle iletişim
kurmalarınınyasakolduğudurumlar
da fabrikada futbol takımları kurmak
iletişimin, oyun kurallarını tartışmak
için alınan toplantılarsa fabrikamec
lislerininkurulmasınınaracıoldu.
Dünyanıntümişçilerininveemekçi

sınıf ve tabakalarınınaynıdevasaay
gıt (emperyalist dünya ekonomisi) ta
rafındanezildiğibuekonomikan›nda,
Arjantin işçiemekçilerinin mücadele
deneyimleriTürkiyeproletaryas›veezi
lenleribakımındandayolgöstericidir.
Devrimcimilitan, içinde yüzdüğü kit
ledenizininsorunlar›nabakarken,çö
zümyollar›ararken,bumücadelearaç
vebiçimlerinideak›ldatutmalı,bude
neyimlerindersleriyledonanmalıdır.
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Başlıktaki soruya, Taha Akyol’un
verdiğiyanıtıbiliyoruz.Dünyakapita
lizminininfilaketmesi,onudapaniklet
mişgörünüyor.Vargücüylesosyalizme
yönelikhertürlüsempatiyekarşıgölge
dövüşü başlatmış bulunuyor: “Sovyet
laboratuvarındakiyetmişyıllıkuygula
madagöstermiştirki,‘piyasa’ve‘üre
timaraçlarınınözelmülkiyeti’olmadan
modern bir ekonominin işletilmesinin
sihirli formülü (henüz) yoktur. Piyasa
değilsene?Bununcevabıyok!...‘Piya
sa’dakişilerveşirketlertarafındanbir
gündemilyarlarca işlemserbestçeya
pılır.‘Piyasa’yıkaldıracakbirsosyalist
sistemdebumilyarlarcaişlemikimler,
hangimekanizmalar yapacak?!Cevap
‘devlet’ise,bunuSovyetimparatorluğu
denedi,ifasetti.”(Milliyet,23,26ve28
Kasım)
Asgaribilimseldürüstlük,TahaAk

yol’a, piyasasız neden olamayacağını
ispatlamasorumluluğuyüklerdi.“Çün
küSovyetlerbaşaramadı”,bilimselbir
yanıtolamaz.Çünküherşeybiryana,

en azından, dün Sovyetler’in başara
madıklarını,bugünyenibirsosyalizm
deneyiminin de başaramayacağını hiç
kimseinandırıcıbiçimdeiddiaedemez.
Paris Komünü’nün başaramadığı pek
çokşeyiSovyetlerdeneyimibaşarmış
tır,örneğin.
Biz,tersine,üzerimizedüşeniyapa

lım ve özelmülkiyetinkaldırılmasının
vepiyasasızbirtoplumunhemkaçınıl
mazhemdemümkünolduğunugöste
relim.
Önce,sorunuayaklarıüzerineotur

talım. Bay Akyol, “Modern ekonomi
nin üretim araçlarının özelmülkiyeti
olmadan düşünülemeyeceğini” söylü
yor. Tersine, modern ekonomi artık
üretim araçlarının özel mülkiyeti te
melindedüşünülemez.Dünyaölçeğin
de kaynaşan, en ileri teknoloji teme
lindekibugünküsanayiileartık“kârlı
biçimde”üretimyapılamıyor.20.yüz
yıldasınaivemalikarlarınevrimiaşa
ğıdakigrafiktengörülebilir:

Pi ya sa de ğil se ne?
Taha Akyol’a yanıt
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(Aktaran:WaldenBello,WallStreet:
ÇöküşünNedenleri,sendika.org)
Yineaynıkaynağınaktardığıüzere:

Fortunedergisininsaptadığıdünyanın
enbüyük500şirketininkaroranları;
1960’69’da %7.15 iken, 1980’90’da
%5.30,1990’99’da%2.29,2000’02’de
%1.32olmuştur.
Marks’ın bir asır önce tespit ettiği

“kâroranlarınıneğilimlidüşüşyasası”
temelinde,kâroranlarıartıkdibevur
du.Üretimdedemirdenhalkalar,canlı
halkalarınyerinioderecedealdıki,kâ
rınkaynağıolancanlıemekazaldıkça,
kar oranları dadüştü. Yerlerde sürü
nürhalegeldi.Sermaye,istediğikadar
işçilerin‘suyunusıksın’eldeettiğiartı
değer, yatırdığı sermayeye kıyaslandı
ğında devede kulak kalmaktadır. Bu,
kapitalizminartıkmodernteknolojinin
gelmişolduğudüzeylemutlakbağdaş
mazlığınınbirifadesidir.
Tamdabugünküsanayiile,bugün

kü teknoloji ile artık “karlı biçimde”
üretim yapılamadığı içindir ki; kapi
talistler ellerindeki sermayeyi giderek 
artan oranda asalak alanlara, başta
da finans alanına yatırıyorlar. Bunu,
hiçbir“ahlaki”vaazyadayasalyaptı
rımengelleyemez.Kapitalizm,artı de
ğerindolaysızkaynağıolanüretimden
kopuyor.İnsanlığınbirikmişzenginliği
asalakalanlardayığılırken,milyarlarca
insandaişsizkalıyor.Öyleyse“modern
ekonomi”nin üretici güçleri, kesin bi
çimde “kâr içinüretim”le, özelmülki
yetlebağdaşmıyor.Yerine“toplumiçin
üretim”in, toplumsal mülkiyetin geçi
rilmesinidayatıyor.
Bununadı,BayAkyol,sosyalizmdir.
Bugünküdünya insanlığınınhaline

birbakın,BayAkyol!Tarihingörmediği
ölçüdebirzenginliğinüretildiğidünya
mızdaişsizliğin,evsizliğin,açlığın,su
suzluğun vb. nasıl da durdurulamaz

bir salgın gibi milyarlara yayıldığını
gözlemleyin.Tarihtehiçolmadığıkadar
çok konut üretiliyor, oysa evsizlerin sa
yısıdagörülmedikdüzeyde.BMTarım
veGıdaÖrgütü (FAO) raporuna göre,
yaklaşık bir milyar insan, insanlığın
altıda biri açlık çekiyor. Sanayiüreti
midevasa boyutta, ama işsizlerin sa
yısıdagörülmedikboyutlarda.İşsizlik,
ekonomininbüyümedönemlerindede
azalmıyor, kitlesel düzeyde kronikleş
mişdurumda.
Dahası, kapitalizm doğayı vahşice

yok ediyor, su kaynaklarını kirletiyor
veinsanlığıvaroluşununfizikisınırla
rınadoğruitiyor.WWFYaşayanGeze
gen 2008 raporuna göre, “İnsanoğlu”
(sizsermayediyeokuyun!)“butüketim
hızıyla2030yılındaihtiyaçlarınıkarşı
layabilmesiiçinikigezegenedahaihti
yaçduyacak.”
Burjuvauygarlığınınvardığı
ölümsınırıdırbu.
Bunun ötesine geçmek, gürül gürül

fışkıran dünya zenginlik kaynaklarını
herkesin kılmak için öncelikle üretim
ilişkilerinitemeldendönüştürmekşart
tır. Musluğun sahibi tekeller olduğu
sürece,onlarsanayidedüşenkarlarını
hertürlüsosyalhakkıgaspederektela
fietmeyisürdüreceklerdir.Artıksosyal
devletçi palyatif tedbirleri bile kaldıra
mazkapitalizm. Sermaye birikimi, her
türlüsosyalhakkıyokedipiçineçeken,
emeksömürüsünüÇin’vari vahşi yön
temlerle derinleştiren, nihayetinde bü
tünbirgezegeninvarlığınakastedenbir
süreçhalinegelmiştir.Emperyalistkü
reselleşme koşullarında tekellerin ser
bestliğide,emekçiinsanlığınköleliğide
görülmedik boyutlar almıştır. “Serbest
piyasa”söylencesi,bukoşullarda,piya
salardakatıbiregemenlikkurmuşdün
yatekellerininveuluslararasıtekellerin
serbestliğininmaskesinedönüşmüştür.
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Taha Akyol, Sovyetler’deki uygula
manınpiyasasızbirsisteminmümkün
olmadığını gösterdiğini iddia ediyor.
Biz,tamtersinidüşünüyoruz.Geribir
tarım ülkesi olan Rusya, iç savaşın
ağıryıkımınarağmen,1921’den1941’e
kadar,yirmiyılda,merkeziplanlısos
yalist ekonomi temelinde dünyanın
ikinci büyük sanayi devi haline geldi.
Sosyalizm,önceliklegeriRusya’yımo
dernleştirmeişiniüstlendiğiiçin,Rus
ya’dasosyalizmingelişimikapitalizmin
azgelişmişliğindendevralınanbiryığın
sorunlaboğuşarakolabildi.
SovyetlerBirliğibudevasaekonomik

atılımı, hiçbir kapitalist ekonomide,
hiçbir zaman görülmemiş bir tarzda;
işsizliği, açlığı, evsizliği ortadankaldı
rarak,yoksulluğuönemliorandageri
leterek başardı. Üstelik, daha bilgisa
yarbileicatedilmemişken!
Yine, Sovyetler Birliği’nde eğitim,

sağlık, ulaşım, konut meta olmaktan
çıkarıldı,herkesiçinbirhakdüzeyine
yükseltildi. (Sosyaldevlet,sosyalizmin
bukazanımlarınınveBatı’dakiişçisı
nıfımücadelelerinin basıncıyla sonra
ları ortaya çıktı, nitekim 1990’lardan
sonradatasfiyeediliyor.)1929’33dö
nemindekapitalistdünyakorkunçbir
ekonomik krizin içinde debelenirken,
SSCBgururlubiçimdeekonomikzafer
lerkazanıyor,cehaletiyeniyor,tarihsel
geriliğininzincirlerinikırıpatıyordu.
Kruşçev ile başlayan, Brejnev ve

Gorbaçovilesürenyenidönemde,tam
da Bay Akyol’un salık verdiği piyasa
yöntemleriesasalındı.Piyasaöğelerine
dayalı“ekonomikhesaplama”yöntemi
kullanıldı.İşletmeler,kârzararhesap
lamasına göre işletildi. Değer yasası
temel düzenleyici ilan edildi.Malların
fiyatlarıpiyasaesasınagöresaptandı.
Buekonomikpolitikalar,SSCB’yiiçten
çürütüp1991yıkımınagötürdü.“Piya

sasosyalizmi”Yugoslavya’dakiuygula
nışındadafarklısonuçlarvermedi.
Bay Akyol, Sovyetler Birliği’nde,

geçmişte, ilkel bilgisayarlarla merkezi
planlamanınvefiyat tespitininneka
darzorolduğunuhatırlatıyor.Amagü
nümüz bilgisayar teknolojisiyle, mer
kezi planlama ve fiyat tespitinin ne
kadar kolay olacağı –tabii ki– aklına
gelmiyor.Bugünkü teknik (bu alanda
da)sosyalizminişinibinkatdahako
laylaştırmıştır.
20. yüzyıl sosyalizmi, burjuvazinin

gereksiz bir sınıf, toplumun sırtında
bir yük olduğunu kanıtladı. Emekçi
lerin de yönetebileceğini gösterdi. 21.
yüzyıldaki sosyalizm, Bolşeviklerin
boğuşmak zorunda kaldıkları tarihsel
geriliklerdenkaynaklıbiryığınsorun
lahiçuğraşmakzorundakalmayacak.
21.yüzyılsosyalizmi,yepyeniufuklara
yürüyecektir.
“Milyarlarcaişlem”planlanabilirmi?
“‘Piyasa’da kişiler ve şirketler ta

rafından bir günde milyarlarca işlem
serbestçe yapılır. ‘Piyasa’yı kaldıracak
bir sosyalist sistemde bu milyarlar
ca işlemikimler,hangimekanizmalar
yapacak?!” “Sosyalizmi savunanlar,
‘piyasa’nınyerinepiyasakadarkendi
liğindenişleyecekbirmekanizmaöner
medikçe,ütopikkalmayamahkûmdur
lar.”TahaAkyol’untezibu.
Köleci toplumun hiçbir bilgini –en

ileri olanı dahi– “kölesiz bir toplum”
düşünememiştir.Onlarınvaroluşu,kol
emeğininköleleştirilmesine sıkı sıkıya
bağımlıydı.Emeğinücretliköleleştiril
mesineenazonlarkadarbağımlıolan
burjuva ideologları da, “piyasasız bir
toplum”düşünemiyorlar.Çünküpiya
sa,burjuvazininvarlıkzeminidir.
TahaAkyol’unsorunukoyuşuhile

lidir.Piyasa’nınalternatifi,“piyasaka
darkendiliğinden”işleyecekbaşkabir
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mekanizma değildir. Zaten sorunun
kendisi, özelmülkiyet vekarhırsı te
melinde “piyasanın” yıkıcı, anarşik ve
kendiliğindenişleyişidir.Buişleyiş,ka
pitalizmin krizden krize sürüklenmesi
neyolaçar.Her tekil işletmesınırsız
ca,sankiherürettiğisatılacakmışgibi
üretir.Herkapitalist,elindekiparaser
mayeyi sınırsızca, sanki hepkazandı
racakmışgibiborsalara,türevpiyasa
larınayatırır.Sonuç:Sermayeninfazla
üretimi,değersizleşmesiveyığınsalöl
çektekıyımı.Yani:Kriz.
Karyasasıtemelindeişleyenkapita

lizm, düzenlemeye gelmez. Soğuk Sa
vaş dönemindeki Bretton Woods an
laşması gibi düzenleme girişimleri de
dönemsel olmanın ötesine geçmemiş,
sermaye birikiminin yasalarıyla çatış
mayadüşmüşvelağvedilmiştir.
Piyasasız ekonomi olmaz demek,

toplumekonomiyibilinçlibiçimdedü
zenleyemezdemektir.
Hayır! Toplum, kapitalizmin üretim

anarşisinemahkûmdeğildir.Kapitalist
piyasa ekonomisinin alternatifi, üre
timin bilinçli, planlı düzenlenmesidir.
Üretimsosyalbakımdanpekaladüzen
lenebilir.Ürünlerindağılımıvetüketi
mi de böylece, düzenlenebilir. Bunun
ön koşulu ise sermaye egemenliğinin
devrilmesi ve üretim araçlarının top
lumsallaştırılmasıdır. Üretim araçları
nın toplumsallaştırılması, sınıf olarak
burjuvazinin tasfiyesi demektir. Üre
timikendibencilkarhırsınagöreyö
neten bu asalak sınıfı tasfiye etmekle
toplum, üretimi yeni bir ilkeye, “top
lumiçinüretim”ilkesinegöreyeniden
düzenler.

Peki, Akyol’un sorusunu yinelersek, 
“Milyarlarca işlem” planlanabilir mi?
Kesinlikle, evet.Bunu, yine günümüz
“modernekonomisinin”verileridoğru
luyor.Daha bugünden, dünya sanayi

üretimini elinde tutan dünya tekelleri 
veuluslararasıtekellerkendiiçlerinde
“milyarlarca”üretim,dağıtım,satışiş
leminiensıkıbiçimdeplanlıyorveör
gütlüyorlar.
General Motors, dünya ölçeğindeki

bir üretim zinciriyle yılda 9,2 milyar
otomobil üretiyor. Tabii, aynı şirket,
bumilyarlarcaotomobilindeğişikülke
pazarlarına sevkıyatını ve satışını da
planlıyor, örgütlüyor. Yani; tek başı
naGeneralMotors,BayAkyol’unnasıl
yapılacağını merak ettiği “milyarlar
ca işlem”i planlayıp uyguluyor. Toyo
taondandafazlasını,yılda9,4milyar
otomobiliüretiyor,sevkediyor,satıyor.
(ToyotaKüreselÜretimdeGM’yiGeçti,
AP,29Ocak2008,Salı)
Hollandalı dünya tekeli Shell, gün

de 3,2 milyon boe* hidrokarbon üre
timi yapıyor. Kutuplardan Nijerya’ya,
Rusya’danMısır’akadardünyanınher
yanına yayılmış petrol kuyularından,
rafinerilerden, depolardan ve petrol
yansanayindenoluşanbirüretimzin
ciriylebunu işliyor,gemilerlenakledi
yorvedünyapazarınasatıyor.Sadece
2007’de 314 petrol kuyusu açılması
işini tek başına organize edip planla
dı.(Kaynak:Shell’inkurumsalinternet
sitesi.)
Liberallerin,ancakküfüretmekiçin

ağızlarınaaldıkları“merkeziplaneko
nomisi”,bizzatonlarıntanrılarıtarafın
danenileriteknikleuygulanmaktadır!
Ama toplum için değil, şirket karları
için. Toplumsal ekonomi zemininde
değil, bir tekelin üretim örgütlenmesi
zemininde.
Dünyatekellerininbugerçekliğibile

tekbaşına,TahaAkyol’unüretiminve
dağılımın planlanamayacağı tezini çü
rütmeyeyeter.Bugünbirkaçyüzdünya
tekeli,1920’lerdekiSovyetekonomisiy
le kıyaslanmayacak ölçüde büyük bir
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ekonomik işlemler ağını ayrı ayrı ken
dibünyelerindeplanlayıp yönetiyorlar.
Amabuolgu,kapitalizminanarşikni
teliğini ortadan kaldırmıyor. Çünkü;
hemüretimayrıayrı tekellerinellerin
dekalmayadevamediyor,tekelcireka
betkırankıranadevamediyor,hemde
piyasanın anarşikliği sürüyor. Tek tek
şirketlerinüretimiensıkıbiçimdeplan
lamasıyla,dünyaekonomisininplansız
lığıarasındakiçelişkienvahşibiçimde
sürüyorveyıkımlarayolaçıyor.
Sosyalist dünyanın yapacağı, üre

timi toplumsallaştırmak, bugün kapi
talistmülkiyetaltındakiüreticigüçleri
toplumunmülkiyeti altına sokmak ve
üretimi toplum için düzenlemek ola
caktır.Kapitalizmde tek tek şirketlere
ait,kâramacınabağlıplan,sosyalizm
de toplumsallaştırılmış ekonomi üze
rinden,toplumunihtiyaçlarınıkarşıla
makiçinyapılır.
Toplumsallaştırılmışekonomi,mülk

sahibininkörkaramacıyladeğil, top
lumun ihtiyaçlarını karşılamak ama
cıyla hareket edecektir. Böylece, özel
kârhırsınınyolaçtığıakılalmazisraf**
ortadan kalkacak, toplumsal kaynak
larüretkenveverimlibiçimdekullanı
lacaktır.Keza,çalışmadanişçisınıfının
emeğineelkoyanburjuvazinin tasfiye
edilmesiyle,onunelindebirikenmuaz
zamzenginliktoplumamaledilecektir.
Sosyalizmyenibiruygarlıktır
Ekonominin bilinçli düzenlenmesi

işini,komünizminilkaşamasında(sos
yalizm)toplumadınaişçisınıfınınko
mündevletiüstlenir.Amadevletinyanı
sıra toplumsaldüzenleyici örgütlerde
faaldir. Tarih, sosyalizmdenkomüniz
me doğru ilerledikçe, devlet söner ve
üretimi toplumsal örgütler düzenler,
koordineeder.
Sosyalizm, yeni bir uygarlıktır ve

yenibiradalettir.Sosyalizmdeinsanlık,

kapitalizmde asla sahip olamayacağı
haklarasahipolur.Örneğintümtemel
ihtiyaçlarını(eğitim,sağlık,ulaşım,ko
nut, ekmek, çocuklara süt vb.) para
ödemedenkarşılamahakkıgibi.Kapi
talizmve ‘piyasa’nınenilerivaadi,bu
hakları“parasıolan”herkesesunmak,
“fırsateşitliğini”sağlamakolabilir.Eşit
likçiliği,adaletibukadardır!Sosyalizm
geliştiğioranda,satılıkmallarınevreni
daralır, karşılıksız malların, hakların
evrenigenişler.Sosyalizm,giderekge
nişleyenbirölçeküzerindeihtiyaçların
hakhalinedönüştüğübirgeçişsüreci
dir.Sosyalizmdeemekçihalkın;konut
hakkı, sağlıkhakkı, eğitimhakkı,po
litikaya katılmahakkı, çocuk bakımı
nın/evişlerinintoplumcaüstlenilmesi
hakkı,herkeseçalışmahakkı,vb.var
dır.Sosyalizmolgunlaştıkçabuhakla
rınzeminidegenişlervebunlarayeni
başkalarıeklenir.
Sosyalistüretimekonomiyeegemen

olduğu,küçükmetaüretimidekolek
tifeştirildiğiorandapiyasatedricenet
kinliğiniyitirirvetasfiyeolur.Piyasanın
yeriniemekçilerinözgürveeşitbiçim
de ürettiği, ürettiklerini “ihtiyaçlarına
göre”bölüştüklerivegidereküretimin
bütünüylemakinelerleyapıldığıkomü
nisttoplumunüstevresialır.
İhtiyacınız olanı almak için para

ödememek…Nemüthiş bir özgürlük,
biraniçindüşünsenize!
Tabii,biliyoruz,BayAkyol,bunudü

şününcehemenaklınızaisraf,sorum
suzluk ve çarçur geliyor. Komünizm,
yenitiptebirinsandayaratırveçalış
mayı, paylaşmayı doğallaştırır. Rosa
Luksemburg’unparlakbiçimdebelirt
tiğigibi:“Sosyalisttoplumdaelikırbaç
lı sanayicilerin varlığı sona erer. İşçi
ler kendi refahı ve yararı için çalışan
özgür ve eşit insanlardır. Yani kendi
başlarına,kendiinisiyatiferiyleçalışır
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lar,kamuvarlıklarınıisrafetmezlerve
engüvenilirvedikkatliişiçıkarırlar.…
Budaiçdisiplin,entelektüelolgunluk,
yüksek ahlâk, dürüstlük ve sorumlu
lukduygusu,proleterintamanlamıyla
biriçyenidendoğuşunugerektirir.”

Sosyalizm, insanlığın, kapitalizm
le alçaltıldığı yerden ayağa kalkışıdır.
Yenibirinsanveyenibirahlaktır.İn
sanlığınkurtuluşusosyalizmdedir.
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En karanlık ormanın en fazla ortası-
na kadar gidebilirsiniz. Geriye kalanın-
da karanlıktan çıkmaktasınız.

ÇinAtasözü

İnsanlık,gelmekteolanyenibirça
ğın şafağına yürüyor. Karanlıklar ça
ğının yıkıntıları arasında yepyeni bir
güneşbeliriyor. İnsanın insanı sömü
rerek üretici güçleri geliştirdiği tarih,
temellerindençatırdıyor.Ölmekteolan
bir tarihinküllerindendoğmaktaolan
yeni bir serüvenin dumanları yükse
liyor. Zamanı geldi. Kapitalizmin rah
minde büyüyen bebek zorunluluklar
alemindenözgürlükleralemineçıkmak
içinsabırsızlanıyor.Cançekişenkapi
talizm, yeni bir çağın müjdesini taşı
yor:Komünizmçağı!
Kapitalistüretimtarzıaltındainsan

lar arasındaki toplumsal eşitsizliğin
ulaştığı düzey, toplumsal varoluşun
tahammül sınırlarını aşmış bulunu
yor. Birkaç bin süper zengin, geriye

kalan milyarlarca insanın yoksulluğu
ve yoksunluğuüzerinde; en vahşi sö
mürü,kıtlık,açlık,hastalık,sömürge
cilik,işgal,savaş,soykırım,katliamve
işkence cehennemi üzerinde, tanrıları
kıskandıracak cennetler inşa etti. Ve
her ekonomik kriz depreminden sonra 
insanlığı daha büyük acılara sürük
lemek pahasına emekçilerin kan ve
iliğinden yaptıkları harçla daha şata
fatlışatolarkurdular.Amatoplumbu
eşitsizliğidahafazlataşımatakatinden
öylesineyoksunbırakıldıki, yaratılan
sefaletdahagörkemlisefahateolanak
tanımıyor artık. Sermayenin dikişleri
şuradan ya da buradan değil her ya
nındanpatlıyor.Sermayeinsanlığıtü
kenişesürüklerkenkendivaroluşunun
nesneltemellerinidetüketiyor.Üretim
tarzı ile ona tekabül edenüretim iliş
kilerivebuilişkilerinbirbaşkaifadesi
olanbölüşümilişkileriarasındakiçeliş
kininulaştığıderinlik,üretimtarzında
birdevrimselsıçramayızorunlukılıyor.

Ko mü nizm Şa fa ğı
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Üretiminmaddigelişmesiiletoplumsal
biçimi arasındaki çatışmanın vardığı
boyut, yeni bir üretimbiçimine geçişi
kaçınılmazhalegetiriyor.
Tepedentırnağakanveirindenolu

şan sermaye, doymak bilmez iştahını
tatminetmekiçingözüdönmüşbirçıl
gınlıkla emeği, doğayı, kadınlığı talan
ediyor; her türlü üretimi egemenliği
altına alıyor, her türlü emeği sömürü
konusuhalinegetiriyor;amayetmiyor.
Herşeyiöylesinehızlıvevahşicesoğu
ruyorki,nereyeelatsaorayıçarçabuk
kurutuyor.Sermayedurmaksızınken
dinigenişletmeyeteneğinigiderekdaha
fazlayitiriyor.Hiçbirmüdahale,hiçbir
çareonueskidüzeydecanlandırmaya
yetmiyor.Sermayekendisiiçinyarattı
ğıcennetiniçinde,cehennemibirazap
lacançekişiyor.
Sermayekendisinitoplamolarakço

ğaltanyegânealandan,üretimdenher
geçengündahafazlakopuyor.Geniş
letilmişyenidenüretimdeeskisikadar
kâr etme olanakları tıkandıkça binbir
parasal dalavereyle her sermaye parça
sı tarafındanbiriktirilmişolanı talana
yöneliyor.Sermaye,giderekdahaçok,
üretmedenbirikmeyeçalışıyor,giderek
dahaçok,yalnızcakenditürünüyiye
rekvarlığınısürdürenbircanavaradö
nüşüyor:Sermayesermayeyitüketiyor.
Gel gör ki; o yalnızca kendisini tü

ketmekle kalmıyor. Gelişmesinin dev
rimcidönemindegirdiğiherçoraktop
rağı bir vahaya çeviren, el attığı her
iptidaiüretimaletinibirmakineyedö
nüştüren;aklıinanca,bilimitaassuba,
özgürlük,adaletveeşitliğiesaret,key
fiyetveayrıcalığaüstünkılmaklaövü
nenburjuvatoplum,kapitalistüretim
tarzı egemenliğini pekiştirdikçebütün
bu ilerici vasıfarını giderek daha çok
yitirdi.Kendisinigenişletmesınırlarına
git gidedahaçok toslamayabaşladığı

bugünlerde ise yalnızca üretici güçle
rigeliştirmepotansiyelinidahaçokyi
tirmekle kalmıyor, bastığı her toprağı
bataklığaçeviriyor; elattığıhermaki
neyi işçi için iptidaibirüretimaletine
dönüştürüyor; inancı akla, taassubu
bilime,esaret,keyfiyetveayrıcalığıöz
gürlük,adaletveeşitliğeüstünkılıyor.
Varlığınıbirazdahasürdürmekadına,
canhavliylekendisiniinsanlığınbütün
kazanımlarını yok etmeye vakfediyor.
Sermaye kendisiyle birlikte bütün bir
toplumu,herbirinsanbireyininfizik
selveruhsalvaroloşunu,insanıncin
selvetoplumsalvarlığınıiçindeyaşadı
ğıdoğasalçevreylebirliktegörülmedik
düzeyde yozlaştırıyor. Sermaye çürü
dükçeçürütüyor.

***
Kapitalizm, kendinden öncekiler

gibi,özgültarihselnitelikleriolanözel
türde bir üretim tarzıdır. O da diğer
lerigibitoplumsalüreticigüçlerinbe
lirli bir düzeydebulunmasını öngörür
ve bunların gelişme biçimlerini kendi
tarihsel önkoşulu olarak kabul eder.
Emekle emek araçlarının birbirinden
ayrılması, üretilmiş emek araçlarının
ve emek ürünlerinin doğrudan üreti
cilerin karşısına sermaye olarak çık
ması,üreticininüretimaraçlarınınbir
aletine, emeğinsermayeninnesnesine
dönüşmesi burjuva üretim tarzının
varlık biçimidir. Bu üretim tarzı, bir
yandan üretim koşullarının bu belli
toplumsalbiçimini;üretimaraçları ve
ürünlerinsermayeye,üreticilerinişçiye
dönüşmesini öngörürken, bir yandan
dabumaddiüretimbiçiminedenkge
lenüretimilişkilerinivebunatekabül
edenbölüşümilişkileriniyenidenüre
tir.Heyhat,hiçbirşeykendiformunda
sonsuzdeğildir,öylebirangelirki,ege
men üretim biçimi kendisiyle birlikte
kendisinidurmaksızınyenidenüreten
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koşullarıüretemezhalegelir.Oüretim
biçimialtındaüreticigüçleridahafazla
geliştirmeolanağıtükenmişolur.Üre
timbiçimiileüretimilişkileriarasında
kiçelişkidahafazlasürdürülemeyecek
kadarkeskinleşir.İştekapitalizm,bu
gün bütün hücrelerine kadar tam da
bu kaçınılmaz kaderin pençelerinde
kıvranmaktadır.
Elbetteyüzyılöncede,sermayeken

di sonunu hazırlayacak koşulları bel
li ölçüde olgunlaştırmış, kendi mezar
kazıcısı proletaryayı yeni bir toplumu
inşaedecekkadarbüyütmüştü.Buna
karşınsermayekendisiniyenidenüre
ten koşulları yeniden üretme yetene
ğinibütünüyleyitirmişdeğildi.20.yy.
boyunca sosyalizmle giriştiği tarihsel
hesaplaşmadaaldığıbütünağırdarbe
lere karşın yenilgiye uğratılamaması
nınbaşlıcanedenibuydu.Yinedebu
sosyalizmintarihsahnesinebir“erken
doğum” olarak çıktığı iddiasını kanıt
lamaz. Kapitalizmi nefessiz bırakacak
denligenişbircoğrafyayayayılamadığı,
özellikledekapitalizminanamerkezle
rinesıçrayamadığı;20yy’ınikinciyarı
sındansonrarevizyonistsapmaylabu
sıçramayı gerçekleştirme amacından
kopuştuğu;sosyalizmsafarındakapi
talizmle“tarihseluzlaşma”yıesasalan
yadakapitalistüretimbiçimineaitka
tegorilerisosyalistüretiminbağrınabir
hançergibisaplayanburjuvasapmacı
iradeleregemenolduğuiçindirki,sos
yalizmsermayeyigalebeçalamadı.Da
hasıbuaynısebeplervestratejikirade
kırılmasıkapitalizmederinbirnefesal
dırdı,aldırabildiçünküonefesialacak
kadarhavahenüzmevcuttu.

***
Ürününmeta vemetanın sermaye

ninürünüolmasıileüretimindolaysız
amacı ve belirleyici dürtüsünün artı

değerüretimiolmasıkapitalistüretim
tarzınınayırtediciikiözelliğidir.
Yalnızca ihtiyaç fazlası ürünlerin

birbiriyle değiştirilmesinden ibaret
olansınırlımetaticaretinden,üretimin
biricik amacının meta üretimi haline
geldiği; paranın metaların kendisinde
eşitlendiğibirdeğişimaracımetasıol
maktanmetadeğişimininparabiriktir
meninbiraracınadönüştüğü,yanipa
ranınamaçmetanınaraçhalinegeldiği
birüretimtarzıdırkapitalizm.Paranın
sermayeye dönüşmesinin ifadesi olan
busüreçte,üretimaraçlarındankopar
tılmışemekçininkapitalistinhizmetine
sunulmasıyla,özeltürdebirmetaolan
emek gücünün bir bölümünün kapi
talist için bedava harcanmasının bi
rikimin kaynağı olduğu… Ürüne yeni
değer katan emek gücünün, bundan
dahaazbirdeğeremal olması iledo
ğan fazlalığakapitalistçekarşılıksızel
konulmasının,birbaşkadeyişleemek
gücüneödemeyapılanparanıntekabül
ettiği toplumsal emek zamanın emek
gücününüretimiçinharcadığıtoplum
salemekzamanındanherdaimküçük
olması nedeniyle sermayenin işçiden
bu zorla çekip alınan toplam işgünü
içindeki ödenmeyen kısmının giderek
daha çok artırılmasının başlıca amaç
vebuamacınüretimintemeliticigücü
olduğubirüretimbiçimidirkapitalizm.
İşçiyebelirlibirzamandilimiiçinde

ne kadar az ödeme yapar, onu karşı
lıksızolaraknekadarçokçalıştırırsa,
sermaye o oranda amacını gerçekleş
tirmiş olur.Ne varki, tek tekherbir
kapitalist için sömürü nesnesi olan
işçi, bütün kapitalistler için tüketici
öznedir.Artıdeğermetaüretimisüre
cindeüretilir amao ancakdolaşımda
(değişimticaret)parabiçiminedönüşe
rek gerçekleşir (işlev kazanır). İşte bu
nedenle işçi üretici olduğu kadar tü
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keticidir de. İşçiüretici olarakneka
dar çok sömürülürse,üretilen toplam
üründenkendisineayrılanpayınoranı
o ölçüde düşeceği için, tüketici gücü
deokadardüşecektir.İşçinintüketici
gücünün nispi olarak azalması, kapi
talistin tüketim gücününartması, bir
avuç azınlık için lüks, şaşa ve ihtişa
mıngiderekbüyümesianlamınagelir.
Amaüretilenyenideğer,yanikendisini
ücret ve artıdeğerin toplamında ifade
edenyenideğerbütünüyletüketilseydi,
genişletilmişüretimdensözedilemezdi.
Bunedenleartıdeğerinbirbölümünün
tüketilmeyerek ek sermaye olarak ye
niden yatırılması zorunludur. Zorun
ludurçünküsermayeancakkendisini
genişleterek koruyabilir. Ama bu ek
sermayeningerçekleşmesiveyatırımda
işlevkazanmasıiçinektüketiciyeveek
işçiyegereksinimikoşullar.İştebune
denledirki,sermayegenişlemesinisür
dürdüğümüddetçe daha çok bireysel
veküçüküreticininpazara tabikılın
masınıveonlarındahabüyükbölümü
nün ifasa sürükleyerek işçileşmesini,
giderekartanşiddetlegerçekleştirmek
zorundadır.Amasermayeninkârhırsı,
bireyselüreticilerleeşitsizmübadeleve
işçilerin artan üretkenliklerine oranla
daha az ücretlendirilmesinde somut
lanan sömürümekanizmaları pazarın
sınırlanmasına neden olur; satılabile
ceğindendahaçokmetaüretilirveka
pitalizmgerçekbirkrizateşinetutulur.
Nerededahayüksekkâroranıvarsao
alanasermayeninhücumunayolaçtı
ğı üretim anarşisi ya da aynı anlama
gelmek üzere dengesiz üretim, mali ve 
ticarispekülasyonlarbirdiziarakrize
yolaçarveanakrizi tetikleyenbirrol
oynayarak bu noktaya sürüklenmeyi
dahadahızlandırır.
Sermayeninfazlaüretimkrizi,onun

yalnızcageçiciolarakkendinigenişlet

meyeteneğiniyitirmesinenedenolmaz,
varlıksaldeğerinisürdürmesinideola
naksızlaştırır. Krizle birlikte sermaye
nin bu değersizleşmesine ücretlerdeki
keskindüşüşler eşlik eder.Gerçi ser
mayenin her genişleme evresi ancak
kendini değersizleştirmekle mümkün
dür,ancakkrizdeğersizleşmeyiserma
yekıyımınaçevirir.Bukıyımgerçekleş
memişolsa,sermayekrizbataklığından
çıkamazdı.Krizlebirlikte,değişenser
mayedekideğerkaybıvedüşenücretler
ayaktakalankapitalistleriçinyenibir
büyümeninfırsatkapılarınıaçar.Çün
kü böylelikle hem batan çürüklerin
nispetendahasağlamolanlar tarafın
danyutulmasıyadapazarınbunlarta
rafındanelegeçirilmesiylesermayenin
yoğunlaşması ve merkezileşmesi yeni
birdüzeyesıçrar,hemdekâroranla
rınınyenidenyükselmesininolanakla
rı doğar. Sermayenin bu genişletilmiş
yenidenüretimini sürdürebilmesi için
yeni pazarlar yaratması ve işçi paza
rına sürmek için ifasa sürükleyeceği
yenibireyselveküçüküreticilerpazara
dahil edilir, hakeza dün henüz serma
ye üretiminin konusuna dönüşmemiş
ev içi geçimlik üretim ya da hizmet sek
törünündahabüyükbölümüsermaye
yatırımınınkonusuhalinegetirilir;pi
yasakrizöncesindekıyaslanamayacak
büyüklüğeulaşır.Nekicehennemden
çıkıp cennete giden bu yol sermayeyi
daha kavurucu bir cehennem ateşine
çekmektenbaşkabirsonuçdoğurmaz.
Krizden çıkış, yükseliş, durgunluk ve
yine kriz devreleri sabit sermayenin
ortalama devir zamanına bağlı olarak
yaklaşık her on yılda bir tekrar eder.
Her kriz sermayenin daha da merkezi
leşmesineveyoğunlaşmasına,bireysel
üretimindahabüyükbölümününser
mayeninegemenliğialtında toplumsal
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üretiminin konusu haline gelmesine 
nedenolur.
Amanereyekadar?Piyasanıngeniş

lemekapasitesiartıksermayebirikimi
niemecekdüzeydedeğilseneolacak?
Bir başka deyişle, en büyük sermaye
gruplarınınbireyselüreticilerin,küçük
ve orta düzey kapitalistlerin ve gide
rek daha büyüklerin mülksüzleştiril
mesinin budaha büyük sermayelerin
varlıklarını sürdürmesi ve kendileri
ni genişletmesi için yeterli olmaması,
mülksüzleştirilecek olanların giderek
azalmasıdurumundaneolacak?Dün
ya pazarı oluşturmak, dünyanın en
balta girmemiş köşesine kadar uzan
mak, piyasayı dünyasallaştırmak ser
mayenin genel harekat tarzı olduğu
kadarkrizzamanlarındahalihazırdaki
pazarıntıkanıklığınıaşmadadabirim
dat ipi rolü oynar. Dünyaya bu daha
genişvederinaçılmaolanağıkrizleşid
detlenensermayeniniçselçelişkilerinin
birölçüdeseyreltilmesinehizmeteder
ve çöküşün şiddetini hafifetir. Ama
nereye kadar? Bu, sermaye ile birlik
teonunçelişkilerinindedahagenişve
dahaderinbirnitelikalarakdünyasal
laşmasınayolaçmayacakmıdır?Dün
yapazarınereyekadargenişletilebilir?
Onun bir sınırı olsa gerekir. Ya dün
yapazarıtıkanırsaneolacak?1929’da
sermaye böyle bir tıkanıkla yüz yüze
kalmıştı.Çokbüyükbir yıkımyaşan
masına karşı büyük sermaye emper
yalistsömürümekanizmalarınındaha
etkin kullanma, emperyalist savaşın
yarattığıkorkunçtahribatınyıkıntıları
üzerinde yeniden toparlanma olanağı
yaratmayoluylanefesalabilmişti.Ama
bunlardandahaönemliolarakilerika
pitalistülkelerdebireyselmülksahibi
onmilyonlarcaköylüveküçükkapita
listinvarlığı,tamdabuülkelerdepiya
sanınderinleştirilerekgenişletilmesine

olanak tanıyordu. 1974’teki kriz bir
anlamdabusürecineskisigibidevam
ettirilemeyeceğinin işaretiydi. Nihayet
‘80’ler piyasanın başta Asya ve Latin
Amerika gelmek üzere geri kapitalist 
ülkelere doğru derinleştirilmesine ta
nıklık etti. Emperyalist küreselleşme
dalgası ‘90’larda hızlandı ve 2000’ler
de adeta şaha kalktı. Asya’da, Latin
Amerika’da, Kuzey Afrika’da yüz mil
yonlarca küçük köylü, esnaf ve kapi
talistmülksüzleştirilerekproletaryanın
safarınasürüldü.Ve2008dünyakrizi
bu yoldan genişlemenin de sınırlarını
gösterdi.Şimdineolacak?Sermayenin
egemenlikalanınıngenişliğivederinli
ği bu kadar büyümüş, biriktirdiği çe
lişkilerinniteliğibukadarsarsıcıhale
gelmişkensermayekendisinenasılbir
çıkış yolu bulacaktır? İleri kapitalist
ülkelerde piyasayı genişletmenin ola
naklarımülksüzleştirilebileceklerinsa
yısı bir hayli azaldığı için sermayenin
buralardayenibirderinleşmehamlesi
ninadıbileedilemez.AsyaveAfrika’ya
doğruçokdahabüyükbirsermayeakı
mısözkonusuolabilir.Amabuyönelim
merkezileşmedüzeyidevasaboyutlara
ulaşmışsermayeninkendisinigenişlet
mesineneölçüdeyanıtverecektir?Bir
süreyanıtversebileburadakiolanak
larındahızlatüketilmesinedeniylebu
çelişkilerin içinden daha da çıkılmaz
birhalalmasınanedenolmayacakmı
dır?Kaldıki,buyöndekivebudüzey
deki bir sermaye akımının Batı’daki
emekçisınıfarınyaşamdüzeyindeani
vehızlıbirdüşüşeyolaçmasıkarşısın
daburjuvazitelafiediciönlemleralma
şansıbulamayacaksaegemenliğinina
sılkoruyacaktır?Büyüksermayeyığıl
masının karşısında işsizliğin, açlığın,
sefaletin durmaksızın büyümesinin
yolaçtığıveaçacağıgerilimiburjuvazi
bütün dünyada nereye kadar sürdü
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rebilecektir? Sermaye, bugünkü krizi
devrimcibiraltüsteuğramadanatlat
sa,böylecekrizdenbirçıkışyolubulsa
bile, bu canlanmanın kendisini daha
fecibirsonaulaştırmasınıengellemek
içingereklimaddikoşullarınasılüre
tecektir?
Marks,öncebireyselüreticileri,son

ra küçük kapitalistleri ve en nihayetin
dedahabüyükleriyiyerekdurmaksızın
kendisini genişletmesini sermayenin
tarihsel eğilimi olarak tarif eder.Ama
öyle bir an gelir ki, der Marks, daha
büyük sermayelerin kendilerini yeni
dengenişletmekiçinmülksüzleştirebi
lecekleri sermayeler azalır, bu yoldan
daha fazla ilerlenemeyecek bir sınıra
dayanılır.Geriyetekyolkalır,bugüne
değinmülksüzleştirenlermülksüzleşti
rilecektir.

***
Üretimeyatırılansermaye,çalıştırdı

ğıişçilerdenartıdeğeremer.Nevarki,
sermayelereşitsizbileşimlerindendola
yı,sömürüoranıeşitolsada,çokfarklı
artıdeğermiktarlarıüretirvefarklıkâr
oranlarınaulaşırlar.Amahangiserma
yenekadarartıdeğerürettiyseoka
darını cebe indirmez.Bazılarıürettik
leriartıdeğerindahaazbölümünerazı
olmak zorunda bırakılırken, bazıları
ürettikleriartıdeğerdendahafazlasını
cebeindirir.Oartıdeğerlerpiyasaha
vuzundatoplanır.
Eşit sermaye parçalarından en geri

olan en çok, en ileri teknikle üretim 
yapan ise en az artıdeğer üretir. İş
paylaşımına gelince tersi olur; en ile
ri tekniğe sahip olan ürettiğine oran
la artı değerin en büyük kısmını alır.
Örneğin artı değer (sömürü) oranının
yüzde50olduğudurumda100’lükbir
sermayenin50değişmeyen50değişen
olarakbölündüğübirsermaye,25bi
rimlik artıdeğer üretir ve ürünün de

ğeri125olur.Kâroranı iseyüzde25.
Aynıbiçimde70dm+30dolansermaye
70+30+15=115.Kâroranıyüzde15’tir.
Bir tablodabunudaha iyigösterebili
riz:
150dm+50d+25a=125–>K’=%25
270dm+30d+15a=115–>K’=%15
380dm+20d+10a=110–>K’=%10
490dm+10d+5a=105–>K’=%5
Aynı 100’lük sermaye, farklı orga

nik bileşimleri nedeniyle farklı işkol
larındafarklıkâroranlarıgetirir.Ama
bütünsermayelerintoplamı400vekr
toplamı 55’tir. Bu durumda ortalama
kâroranıyüzde13.75’tir.Kapitalistler
arasırekabet,sermayeninbirişkolun
danötekineaktarılmasıyadaçekilme
si yoluyla farklı organik bileşimlerine
karşı eşit miktarlardaki sermayeler
yatırılan işkolundaüretilenkârıdeğil,
kapitalist sınıfın toplam sermayesinin
oransalparçasıolaraküretilenkardan
payalırlar.Yukarıdakiörnektengörü
leceği gibi, ortalamakar oranına göre
her100’lüksermayeninüründeğerleri
farklıolsada,aynıortalamakârıelde
etmesi içinher grubunkendimetala
rını113.75birimesatmasıgerekir.Bu
durumda ilk ikisi metalarını değer
lerinin altında, son ikisi de değerleri
ninüzerindesatacaktır.Ortalamakâr
oranıhiçbir zamanbirkesinlik içinde
değildir.Amakâroranlarıpiyasadaor
talamaya doğru durmaksızın hareket
halindedir.Bununkaçınılmazsonucu;
organik bileşimi geri olandan organik
bileşimiileriolansermayeyedoğrudur
maksızınbirsermayetransferigerçek
leşir.Geriolaneksikârarazıolur,ileri
olan yalnızca kendi ürettiği kârı tam
olarakeldeetmez,onunüzerindekibir
miktarartıkarıdaiçeder.İştebune
denledirki;sermayesadecekârdeğil,
artıkârpeşindekoşar.Buartıkârları
dahabüyükmiktarlardayutmak için,
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dahayüksekteknikleüretimyapmayı,
dolayısıylaorganikbileşimiyükseltme
yi,emeğinüretkenliğiniartırmayı,aynı
anlamagelmeküzereüreticigüçlerige
liştirmeyihepaşılmasıgerekenbirhe
defolarakönünekoyar.Ondakiüretim
ateşi,iştebuartıkârdürtüsündenge
lir.Fakathersermayeaynı içseleğili
mitaşıdığıiçinzayıfar,oyundışıkalır,
diğerleriorganikbileşimleriniileriola
nın düzeyine yükseltir. Böyle zaman
larda artı karlar önemsiz hale geldiği
gibi, sermayelerin organik bileşimi en
ileriolanayaklaştığıiçin,ortalamakâr
oranları düşer ve böylece yarış daha
dakızışır.Amanereyekadar?Herde
fasında küçük sermayeler daha bü
yük oranda telef olur, büyükler daha
da büyükhale gelir. Serbest rekabet
tentekelleşmeyedoğruaçılanbuyolun
sondurağıneresidir?Sermayegiderek
dahaazeldetoplandığındaartıkârlar
neredenemilecek?
Tam da burada “tekelci kâr”ların

yüksek öneminden bahsedilebilir. Ne
var ki bu, sorunu ortadan kaldırmak
yerinedahadagörünürkılar.Üretilen
toplam değerler toplam fiyata daima
eşittir. Tekellerin salt tekelci konum
larından yola çıkarak yüksek fiyatları
dayatması ancak başkalarının düşük
fiyatazorlanmasıilegerçekleşebilir.Bir
ülkedeo“başkaları”azaldıkçasermaye
ogünekadariçindeseyrettiğipazarsı
nırlarınıaşmayayönelir.Sınırötesine
dahabüyükorandaaçılarakdahayük
sek artı kârları soğuracağı yeni “baş
kaları”nı aramaya çıkar, onları zorla
pazaraçeker;böylelikletekelleşmede
recesibüyüdükçesermayebunapara
lelolarakdünyayıdahasıkıbirleşmiş
birpazarhalinegetirir.Tekellerinaşırı
kârhırsı,küçükveortaölçekliserma
ye bir yana giderek daha büyüklerini
tasfiyeyeuğratır.Peki,o“başkaları”nın

sayısıtekelciartıkarlarısağlayandü
zeyinaltına inerseneolacak?Serma
yeüretimineredeysebütünüylebirkaç
yüz dünya tekelinin elinde yoğunla
şırsa,kâroranlarınındüşüşünütelafi
edecekolanartıkârlarneredenemile
cek?Üretiminesasendünyatekelleri
ninişihalinegeldiğidurumda“tekelci
fiyat”ıncazibesindennasılsözedilebi
lecek?

***
Görüldü ki, dünya pazarının daha

üst düzeyde bütünleşmesi, dünya te
kellerininvedünyafabrikasınınortaya
çıkması,sermayeninyaşadığıtıkanıklı
ğıaşmadageçicibirrahatlıksağlasada
gerçekteçelişkilerindünyaçapındave
çokdahakeskinboyvermesiiçingeçi
lenbirkuluçkadevresiolmuştur.Bü
tünbunlarsermayeningelişmesininen
üstnoktasına,kendi gelişimsınırları
nahergeçengünbirazdahadayanma
sından başka bir sonuç yaratmamış
tır. Satabileceğinden daha çok meta
üretimidünyaçapındabirbelaolarak
kapitalizmi görülmedik bir darboğaza
sürüklemiş, çelişkileri dünyasallaştır
mıştır. Dünyanın bir yerinde sıkışan
sermayenin,dünyanınbirbaşkayerine
kaçarakkurtulmasınınimkânlarıdaha
fazladaralmıştır.2008krizibütünbu
gerçeklerisuyüzüneçıkarıverdi.
Sermaye, kâr oranlarının düşüşü

nü,üreticigüçlerindahafazlageliştir
meksuretiyleartıkârlarıemerektelafi
etmeyeteneğiniyitirdikçe,artıkârları,
sömürükoşullarınıdahadavahşileşti
rerekeldeetmeyeyöneldi. İşçiyidaha
yoğunvedahauzunçalıştıraraküste
likeskisindendahaazödemeyaparak
gerçekleştirdibunu.
Ama nereye kadar? İşgünün daha

fazla uzatılamayacak bir sınırı vardır
veücretlerindedahadaaşağıyadüş
meyeceğibirsınır.Sermayehareketle
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rininönündekihertürlüsınırınkaldı
rılmasının, dünya fabrikasının ortaya
çıkışınınyaşamadüzeyidünyaortala
masının üzerinde olan ileri kapitalist
ülkeişçilerininyaşamdüzeyini,dünya
ortalamasına yaklaştıracağı varsayım
olarakkabuledilebilir.Yasonraneola
cak?
Bunu bir kenara bırakalım. Üretici

güçleriemeğinüretkenliğinigeliştirmek
yolundan çok, işçinin daha yoğun ve
dahaazücretleçalıştırılmasıyolundan
geliştirme yönelimi, aynı zamandabir
aşırı sermaye fazlalığının oluşmasına
neden oldu.Gerçi her bunalım döne
minde aşırı sermaye fazlasının ortaya
çıkması,sermayeüretiminindoğasında
vardır.Bunalımdönemlerinde ek ser
maye ya eskisinden daha az kar getirir 
yadahiçgetirmez,sermayekısırlaşır,
bunedenledeaşırıfazlasermayehali
negelir.Bufazlalıkkıyımauğrar.Kâr
oranlarınınyenidenyükselmesineola
nakverecekdüzeydesermayekıyımın
dan sonra, bunalım yerini yükselişe
bırakır.Aşırısermayefazlalığıortadan
kalkar. Ama sermayenin tekelleşme
si öyle bir noktaya varır ki; yukarıda
ifade edilen olgu, sermayenin üretken 
gücünde zayıfama bir genel durum,
kronik bir hal alır. Bunun anlamı,
bunalım olmamasına karşın yatırıma
dönmeyenbiraşırısermayefazlasının
oluşması, yani kronik aşırı sermaye
fazlasının görülmesidir. Elbette bu ek
sermayeninbütünününaşırı sermaye
fazlasınadönüştüğüanlamınagelmez.
Böylebirdurumlaancakbunalıman
larındakarşılaşılabilir.Tekelleşmedü
zeyinin giderek yükselmesi ile birlikte
eksermayeninyatırımadönmesigere
kenbirbölümü,giderekartanoranda
aşırısermayefazlasınadönüşür.Onun
bunalım dönemlerinde görülen aşırı
sermaye fazlasından önemli bir farkı

vardır.Bunalımzamanlarındakifazla
lık hareketsizdir, buna karşın kronik
aşırı sermaye fazlası normal sermaye
fazlasıgibiymişdavranır,maliaraçlara
dönüşerekparadanparakazanmase
rüveninekatılır.Dünyanınhertarafın
daki birikimlerin bu soygun çetesinin
kasasınakolaycaakması,biryerdeşi
şenmali balonun doğal sınırına gelip
dayandığındabirbaşkayerdeyeniden
oluşturulması için dünyanın tek bir
mali araçlar ağı içinde birleştirilmesi,
sermaye akımlarına sınırsız bir ser
bestliktanınmasıbusürecindoğalbir
sonucudur. Emekli fonlarının serma
yeleştirilmesinden her türlü peraken
dealışverişindahikredikonusuhali
ne getirilmesi ile ücretlilerin geliri de
maliağın içineçekilerekmalisömürü
nesnesi olarak değerlendirildi. Bütün
bonolar bu alanda sermaye birikimi
ne yeni bir itilim sağladı.Binbir çeşit
malisoygunaracıyladahabüyükser
mayelerindahaküçükleriniyutmasıve
gelirinmalisömürükonusuyapılması
bualandasermayekarlılığınıyükseltti
vetemerküzünü(biryerdetoplanması)
hızlandırdı. Ama nereye kadar? Kapi
talizmerahatbirnefesaldıranbumali
şişme nereye kadar sürdürülebilirdi
ki?!
Maliaraçlarkendibaşınaartıdeğer

üretmez.Buaraçlar yoluylameydana
gelenbirikim,zatenbaşkalarınınelin
de olan birikimlerin mali dalavereler
le daha büyüklerin elinde toplaşma
sından başka bir anlama gelmez. Bir
başka deyişle mali araçlarla sermaye
birikimi, üretilen toplam sermayenin
çoğalmasını ifadeetmez,varolanser
mayelerin bir yerden bir başka yere
toplaşarakakışınıtanımlar.Parapara
yı çeker, amaparaancakmetaüreti
mialanında,metadapotansiyelhalde
bulunan artı değerin gelecekteki adı
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olarak, kendini genişletilmiş düzeyde
üretebilir. Üretim alanında tıkanıklık
başladığındaparanınçekeceğiparada
tükenmeyebaşlar.Kezagelecektekige
lirinbugündenkredilendirilmesideüc
retdüzeyiaşağıindiğindedaralır.Satı
labileceğindendahafazlametaüretimi
gelipkapıyadayandığındakronikaşırı
fazlasermayeakutbirhalalır.Böyle
cemaliaraçlarlabaşkasınınelindekini
çekip almanın da sınırlarına gelinmiş
olur. Bu sınırın aşılması sermayenin
kendini genişletilmiş yeniden üretme
yeteneğinebağlıdır.Giderekdahaçok
kısırlaşansermayegiderekdahakısır
laşmayınasılengelleyecek?

***
Tekelleşmederecesindekiyükselme

yebağlıolaraksermayeninkendiyıkım
koşullarınıbirokadarolgunlaştırdığı
nıdahaöncebelirtmiştik.Uluslararası
tekellerin, dünya ekonomisi ölçeğinde
faaliyet yürüten tekellere, yani birer
dünya tekeline dönüşmesinin, serma
yeninbudüzeydeyoğunlaşıpmerkezi
leşmesinin,tekelleriçinartıkarkayna
ğı olan küçük kapitalistlerin, bireysel
üreticilerin sayısında bir daralma an
lamına geldiğini de göstermiştik. Hal
böyleolduğuiçindünyatekellerieme
ğinüretkenliğinigeliştirecek,yaniser
mayenin organikbileşimini teknikbi
leşiminiyükselterekdahageriorganik
bileşimlisermayelerinkarınısoğurarak
onlarısafdışıbırakmaolanaklarından
giderekdahaçokyoksunkaldıkçaüre
timitaşeronlaştırarakdahaküçükser
mayelerikendinetabikılmayolunagit
ti.Böylecebağımsızvaroluşimkanıgit
gide tükenen küçük kapitalistler, bir
yandanhızlaifasasürüklenirkengeri
kalanlar da büyük tekellerin bağımlı
sermayelerihalinegetirildiler.
Büyük tekellerin başvurduğu bu

ikinciyol,gerçektepazarıgenişleterek

başkalarını ifasa sürükleyerek ken
dinigenişletmektençokvarolanpazar
dakendipayınadüşeniçoğaltmakan
lamınageliyordu.Buyöneliminbaşlıca
iki sonucu oldu. Birincisi,makinenin
üretkenliğiniartırmakyerineaynıma
kineyleçalışanişçiyidahayoğunçalış
tırmak suretiyle sermayeyi genişletme
çabası.Önemlidüzeydebirekserma
yeninsabitsermayeyatırımınadönme
yerek aşırı sermaye fazlası haline dö
nüşmesineyolaçtı;tekellerinamansız
rekabetikarşısındahızlamülksüzleşen
milyarlarcaküçüküretici,üretimaraç
larındanzorlakoparılanbireyselüreti
cilerinbirbölümü,sermayeninüretken
yatırım düzeyi mülksüzleşenleri eme
cek düzeyden uzak olduğu için emek
gücünü satamadı, işsizleşti, böylece
kapitalistüretimgenişlemeevresindey
kenbileişsizlikkrizdönemlerindekine
benzerbirdüzeydeseyretti,bukronik
işsizlikti.İkincisibuaynısüreçtektek
küçüksermayeninbağımsızvaroluşu
nu giderek daha çok olanaksız kıldı,
küçükten büyüğe doğru sermayeleri
birbirinedahaçokbağımlıhalegetirdi,
enküçüklerienbüyüklerinbirbakıma
bağımlıişçisihalinedönüştürdü.Ama
nereyekadar?Krizdünyaçapındapat
lak verdiğinde her biri bir üsttekinin
tedarikçisihalinegelenbusermayeler,
kaderleribirüsttekinebudenlibağlıy
ken, korkunç bir yıkımla darmadağın
olmayacaklarmıdır?Budurumdasü
reç sermayenin daha yüksek düzeyde 
merkezileşmesiyle sonuçlanmayacak
mıdır?Peki, sermayebudenlimerke
zileştiğinde,eskibiçimlerdekisermaye
üretimi ilebumerkezileşmeyisürdür
mekolasıolmayacağınagöre,kendisini
genişletmekiçinnasılbiryolbulacak
tır?
Kapitalist emperyalizm, serbest re

kabetçikapitalizminbiryadsınmasıdır.
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Nasılkiserbestrekabetçikapitalizmin
birömrüvardıisetekelcikapitalizmin
debirömrüolmalıdır.Nihayetemper
yalizm daha da olgunlaşarak emper
yalistküreselleşmeyeevrilmiş,ulusla
rarası tekellerin en irileri birer dünya
tekeline dönüşerek ömürlerinin son
baharınıyaşamış,gelişimlerininsınır
larınızorlayabildiklerikadarzorlamış
tır.Şimdisıratekellerinyadsınmasın
dadır. Bu yadsınmanın tıpkı serbest
rekabetin tekellerce yadsınmasında
olduğu gibi kapitalist üretim ilişkile
ri altında gerçekleşmesinin olanakları
var mıdır? Kapitalist üretim ilişkileri
altındadünyatekellerihangibiçimal
tındayadsınaraksermayeüretimiiçin
dahaileribirdüzeyeulaşılabilir?Mese
la,dünyatekellerivarolantekelleşme
düzeyinden çokdaha ileri bir düzeye,
tektekeldüzeyindenitelikselbirdönü
şüme uğrayabilirler mi? Bunun, ser
mayenin sermaye olarak kendini red
di anlamına geleceği için, sermayenin
ancakçokluvarolabileceğigerçeğine
deniylegerçekleşmesisözkonusuedi
lemez. Kaldı ki, eşitsiz gelişme yasası
temelinde gelişen ve yeniden üretilen
emperyalistrekabet,bunaimkantanı
maz.Sermayeninuluslararasılaşması,
kapitalist çıkarların da uluslararası
laşmasını getirmemekte, tam tersine,
kapitalist çıkarlar ulusal kalmakta ve
bu farklıuluslar arasındaki emperya
listrekabetigörülmedikölçüdeşiddet
lendirmektedir.
Açıktır ki dünya tekellerinin yad

sınmasınınbirtekyoluvardır:üretim
araçlarıüzerindekiözelmülkiyeteson
vererek,onlarınmülkiyetinitoplumsal
laştıraraküreticigüçleringelişmesinin
önündekiengellerikaldırmak.Ohalde
dünyatekellerininyadsınmasıonların
toplumsallaştırılmasından başka bir
anlamagelmez.

Yadsımanın yadsınmasını başka
açılardandaelealabiliriz.Hissesenetli
şirketler, bireysel özelmülkiyetin ser
mayenin sınırları içinde yadsınması
demekti.Bugünhissesenetlişirketler
öylesine yayıldı ki; ekonomi içindeki
yerigiderekdahaçokönemsizhalege
lenküçükveortaişletmelerdışındaki
neredeyse bütün işletmeler hisse se
netliortaklıklaradönüştü.Hissesenet
liortaklıklarınkapitalistüretimilişki
lerialtındagelişimidahanereyekadar
zorlanabilirki!?Onunyenidenyadsın
masıancakçelişkininradikalçözümü
ile;toplumsallaştırmailegerçekleştiri
lebilir.
Aynıbakışaçısıyla,malienstrüman

laradadeğinebiliriz.Emperyalizmdö
nemindesanayitekelleriylekaynaşarak
malioligarşiyioluşturanbankalarınbu
yeni pozisyonu serbest rekabet döne
minde sanayicilerin dönemsel serma
ye fazlalarının değerlendirilmesindeki
“aracı”konumunreddiydi.Malioligar
şininegemenliği öylebirdüzeyeulaş
tıki,neredeysehertürlüüretimiege
menliği altına alır hale geldi.Örneğin
adı“YatırımBankacılığı”olangerçekte
bankacılıklahiçbirilişkisiolmayanbu
soyguntürününbankacılığınasılişle
vihalinegelmesi,bankalarınüretimle
ilişkilerindekikopuşunbubiçimi,on
larınkapitalistüretimilişkilerialtında
daha fazla geliştirilemeyeceğini göste
rir. Onun yeniden yadsınması dünya
çapında toplumsal üretimin aracı ha
line dönüştürülmesi ile mümkündür,
kibunun içinsermayeninegemenliği
nesonverilmesidışındabiryolyoktur.
Mali işlemler esas alındığında serbest
rekabetçi dönemin simgesi banka, te
kelcikapitalizminsimgesiborsaveem
peryalist küreselleşme döneminde de
borsaylabirlikte“Yatırımbankacılığı”
dır.Budüzenbazlığınbundanötesür
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dürülemeyeceği2008krizindegörüldü.
Serbestrekabetçidönemdekrizenşid
detli ilk işaretini banka çöküşlerinde
gösteriyordu, emperyalizm döneminde
borsada ve emperyalist küreselleşme
zamanında ise “Yatırım bankacılığı”n
da. “Yatırım bankacılığı” çöktü. “Ya
tırım bankacılığı”ndan daha asalak,
daha çürümüş yeni bir araç buluna
bilecekmi?Bualandayadsınmanasıl
gerçekleşecek?Buasalaklığasonver
mekdışındabiryolkaldımı?

***
Sermaye ölümcül bir bunalım sar

malınayakalanmıştır.Bubugüneka
dar sözü edilen “genel bunalım”dan
farklı olarak “Sermayenin varoluşsal
bunalımı”dır.Çünkü sermayeninüre
tici güçleri geliştirme yeteneği giderek
öylesine zayıfamıştır ki, kendisini ge
nişletme düzeyi sürekli düşmektedir.
Sermayedahaçokyoğunlaşıpmerkezi
leşerek,sömürüyüdahaçokyoğunlaş
tırarakbunukendielleriylehazırlamış
tır ve bu onun kendi idam fermanını
kendi elleriyle imzalamasından başka
biranlamagelmez.Denebilirki,serma
yegenişlemeyedevametmediğisürece
mevcut varlığını dahi koruyamaz. Ne
varki,onuntoplamgenişlemesionun
birikimdüzeyiilekıyaslandığındagörü
lecektirki,genişlemedüzeyidüşerken
kronikaşırısermayefazlasıartmakta
dır.2008krizininsürecitersineçevir
mek yerine bu yönde derinleştireceği,
krizatlatılsabilekronikaşırısermaye
fazlasının oransal olarak daha da ço
ğalacağıkolaylıklailerisürülebilir.Zira
bu fazlalığın oluşmasını engellemenin
biricikyoluonunyatırıma,üreticigüç
leri geliştirmek için kullanıma yöne
tilmesidir. Ama zaten bu alanda kâr
oranlarının düşmesini telafi edemedi
ğiiçinfazlalıkhalinegelmemişmiydi?
Sermayeçoğalmadanduramayacağına

göreonun,emeğinsömürüsünüdaha
da yoğunlaştırmak ve nerede bireysel
üretici,küçükveortakapitalistvarsa
oraya hücum etmek, sömürüyü daha
da vahşileştirme ve mali soygun için
yeni yollar aramak dışında bir çıkışı
yoktur.Amanereye kadar?Emek sö
mürüsünün vemali soygunun da bir
sınırıvar.Açıktırki,sermayeninönü
neçıkışkapısıolarakçıkacakherkapı,
onu cehenneme ulaştıracak yollara
açılacaktır.
Sanayi devrimi, üretici güçlerin ge

lişimindedevasabiratılımanedenol
muştu.Tekellerinortayaçıkışıherne
kadar serbest rekabetin reddi olarak
sermayenin üretim ateşine sekte vur
sa da, yoğunlaşmış ve merkezileşmiş
sermayenindahabüyüküreticigüçleri
harekete geçirme yeteneği kazanması
nedeniyleverekabetintekelcidüzeyde
dahaazkapitalistarasındadahakes
kinsürmesinebağlıolarakbudönemde
de üretici güçler gelişimini sürdürdü.
Ama aynı tekelleşme,mali oligarşinin
ortaya çıkışı sermayenin çürüme ol
gularının da giderek yoğunlaşmasına
neden oluyordu.Emperyalist küresel
leşmesüreciisebuçürümeöğelerinin
sermayeyinasıl sarıp sarmalarhaline
geldiğini görmemize olanak sağladı.
Emperyalizm döneminde bir yandan
üretici güçlerin gelişimi devam ediyor
diğeryandançürümeöğeleribüyüyor
du.Emperyalistküreselleşmesürecin
de ise çürüme genişlemeden baskın
hale geldi. Ve nihayet buradan daha
öteye devam edilmemesi nedeniyle
dünyakrizipatladı.Peki,bundanson
raneolacak?Çürümeninbaşlıcaeği
limvegenişlemeninbirölümçırpınışı
olmasıdışındakapitalizmiçindebirçı
kışyoluvarmı?Sermayedokunduğu
her şeyi çürüterek kendini genişlete
ceksebukendiniyenidenüretecekko
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şullarıüretmeyeteneğindennederece
yoksunlaştığını göstermekten başka
bir anlama gelmeyecektir. Açıktır ki
bütünbunlarsermayeyedayalıüretim
tarzının tarihselbelirlenmişliğininher
bakımdan tamamlandığını, bundan
sonrasınınonuniçinyalnızcabirtüke
nişzamanınıifadeedeceğinigösterir.

***
Elbettebutükenişkendiliğindenbir

ölümle sonuçlanmayacaktır. Bir üre
timtarzıkendidoğalsınırlarınaneka
dar çok dayanmışsa kendini yıkacak
güçlerikendibağrındaoölçüdebüyüt
müşdemektir.
Kapitalist üretim tarzı “Son kerte

de,bütünbireylerinüretimaraçların
dan yoksun bırakılmasını, kendisine
amaç edinmiştir. Toplumsal üretimin
gelişmesiyle birlikte üretim araçları,
özelüretiminaraçlarıveözelüretimin
ürünleri olmaktan çıkar ve bundan
sonra ancak bir araya gelmiş üretici
lerinelinde,üretimaraçları,yanibun
larıntoplumsalürünleriolduklarıiçin
genebunlarıntoplumsalmülkiyetiola
bilirler.Nevarki,bumülksüzleştirme,
kapitalistsistemiçerisindeçelişkilibir
biçimde,toplumsalmülkiyetinbirazın
lıktarafındanelegeçirilmesibiçiminde
görünür; ve kredi sistemi bu azınlığa
gitgidedahafazlasırfbirmaceracılar
topluluğuniteliğiverir.Mülkiyetbura
da (hisse senetli şirketlerde bn) his
se senedi biçiminde bulunduğu için,
hareketi ve el değiştirmesi, tamamen,
küçükbalıklarınköpekbalıkları tara
fındanyutulduklarıvekuzularınborsa
kurtlarıtarafındanmideyeindirildikle
ri, borsadaoynananbirkumarhalini
alır. Hisse senetli şirketlerde toplum
sal üretim parçalarının özel mülkiyet
gibi göründüğü eski biçime karşı bir
düşmanlık vardır, ama hisse senedi
ne dönüşme, hala kapitalizmin ağları

içerisinde kapana sıkışmış haldedir;
bunedenle, servetin toplumsal servet
veözelservetolaraknitelikleriarasın
daki zıtlığı aşacak yerde, bu şirketler
bunuyalnızcayenibirbiçimiçerisinde
geliştirirler. ... Kapitalist hisse senet
li şirketlerkapitalistüretim tarzından
ortaklaşaüretimtarzınageçiştegeçici
biçimlerolarakkabuledilmelidir;ora
dakitekayrımzıtlığın,birisindenega
tifdiğerindeisepozitifolarakçözümü
dür....Kredisisteminin,aşırıüretimin
ve ticarette aşırı spekülasyonun ana
manivelaları gibi görünmesinin biri
cik nedeni, doğası gereği esnek olan
yeniden üretim sürecinin burada son
sınırlarınakadarzorlanmasıdır;vebu
zorlamaya da, toplumsal sermayenin 
büyükbirkısmının,bununsahibi ol
mayanvedolayısıylaişleri,bizzatken
di işini yürüttüğü zaman kendi malı
olansermayeninsınırlarınıdikkatleöl
çüp biçtiği halde şimdi bambaşka bir
biçimde ele alan kimseler tarafından
kullanılmasına yol açar. Bu yalnızca
şuolguyugözlerönünesererki,kapi
talistüretiminçelişkiliniteliğinedaya
nansermayeninkendikendisinigeniş
letmesi,ancakbellibirnoktayakadar
gerçekserbestbir gelişmeye izinverir
veböylece,aslında,sürekliolarakkre
di istemi ile yıkılması ve kopartılması
gereken kaçınılmaz engeller ve bağlar
yaratır.Dolayısıylakredisistemi,üret
kengüçlerinmaddigelişmelerinivebir
dünyapiyasasıkurulmasınıhızlandır
maktadır. Yeni birüretim tarzınınbu
maddi temellerini böyle bir yetkinlik
derecesineyükseltmek,kapitalistüre
timsisteminin tarihsel görevidir.Aynı
zamanda,kredi,buçelişkininşiddetli
patlamalarınıbunalımlarıhızlandırır.
Veböyleceeskiüretimbiçiminiçözüp
dağıtacaköğelerioluşturur.
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Kredi sisteminin özünde yatan iki
karakteristiğinden birisi; kapitalist
üretimin itici gücü olan, başkalarının
emeğininsömürülmesiyoluylazengin
leşmeyi,enkatıksızveendevboyutlara
ulaşmışbirkumarvesahtekarlıksiste
mihalini alıncayakadar genişletmek;
vetoplumsalservetisömürenazınlığın
sayısını git gide azaltmak, diğeri de,
yeni bir üretim tarzına geçiş biçimini
oluşturmaktır.”(Marks,KapitalIIIsyf.
389390)

***
Toplumsalmülkiyetinbirazınlıkta

rafındanelegeçirilmesiöylebirnokta
ya ulaşmıştır ki buradan daha öteye
ilerlemenin olanakları bizzat sermaye
tarafından git gide tüketilmiştir. Ka
pitalist üretim tarihsel görevini, üre
tim araçlarını özel üretimin araçları
ve ürünleri olmaktan çıkarma görevi
ni tamamlamış, yeni bir üretim tarzı
nın bütün tarihsel önkoşullarını ken
dibağrında,kendisinivaredenişleyiş
yasalarınınzorunlubirsonucuolarak
olgunlaştırmıştır. Komünizmin tarih
sel önkoşullarının en somut, belirgin
ve çıplak biçimde dünya tekellerinin
bünyesinde oluştuğu kolaylıkla fark
edilebilir. Dünya çapında üretimin ve
dolaşımın organizasyonu, dünyanın
birticarivemaliağlabirliğininulaştı
ğıdüzeykapitalistlerinbütününü,sa
nayicileri, tüccarları, bankerleri, artık
üretimi geliştirmek bir yana üretimin
sırtında bir yük olan bu fazlalıkların
atılmasını olanaklı kılacak seviyeye
ulaşmıştır.Sermayeninsayılarıyüzler
le ifade edilen devasa tekellerin elinde 
dünya çapında yoğunlaşması, üretim
araçlarının dünya ölçüsünde toplum
sal üretimin araçları haline gelmesi,
üretim araçları üzerindeki mülkiyetin
bireysel biçiminin, onun bu ulaştığı
toplumsallıkdüzeyiyleartıkdaha faz

layanyanabulunmasınıgiderekdaha
çok olanaksız kılmaktadır.Mülkiyetin
bireyselliği ve üretimin toplumsallığı
nınçelişkilibirliğinindahafazladevam
etmesininolanaklarıgiderekdahaçok
azalmaktadır.
Saltüretimaraçlarıaçısındandeğil,

onunkullanıcıları bakımındandako
münizmin tarihsel önkoşulları,maddi
teknik temeli yeterince olağanlaşmış
tır.Sermayeninyoğunlaşmasıvemer
kezileşmesiöylebirnoktayaerişmiştir
ki; bireysel ve küçüküretimbir yana
giderekortaölçekliüretiminbağımsız
varoluşimkanlarıtükenmiştir.Buüre
timaraçlarıüzerindekiözelmülkiyetin
sermayeninegemenliğialtındaortadan
kaldırılmasından başka bir şey değil
dir. Emperyalist küreselleşme süreci
bu mülksüzleştirmeye muazzam bir
itilimsağlamışvesadecebirkaçonyıl
içinde yüzmilyonlarca bireysel üretici
veküçükkapitalistproletaryanınsaf
larına sürülmüştür. Tekellerin dünya
çapındaüretimvedağıtımyapacakse
viyeyeulaşmasıyladünyanıngerikapi
talistülkelerindedearakatmanlarhız
laerimiş,birbaşkadeyişleortasınıfar
giderek eski önemini yitirmiş, toplum
hemendünyanınbirçokyerindeikiuca
doğrudahaçoksavrulmuş,proletarya
ve burjuvazi olarak daha keskin saf
laşmıştır.Birbaşkaanlatımlabusaf
laşmagiderekşuyadabuülkeyeözgü
olmaktan çıkarak dünyasallaşmış; şu
yadabuülkeyeözgütoplumbirdün
yatoplumuhalinegelmiştir.Biryanda
servetingitgidedahaküçükbirkapi
talistlergrubuelindetoplaşmasıdiğer
yandagitgidedahasefilbirhayatsür
meyemecburbırakılmış işçilervebü
tünemekçitabakaları.Dağgibibiriken
servetin özel biçimi ve karşı kutupta
dağ gibi biriken sefaletin toplumsal
hali…Enilerisindenengerisinekadar
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bütün ülkeler, zenginler ve yoksullar
arasında bu büyüyen uçurum bakı
mındanbirbirlerinebenzeşmektedirler.
Orta sınıfardaki bu erime salt ta

rımvesanayininküçüküreticivetüc
carlarının değil bütün küçük burjuva
katmanların kaçınılmaz kaderi haline
gelmiştir.Serbestmesleksahipleribir
küçükburjuvatabakaolmaktangide
rekdahaçokçıkmaktavegiderekbun
ların daha büyük bir kesimi serma
yedar azınlık ve işçi çoğunluk olarak
ayrışmaktadır.
Devlethizmetlerininbirbölümünün

özel sermayenin yatırım alanına açıl
masıyla,buhizmetleridahaöncedevlet
bünyesindememurolarakgörenemek
çiler özel hastane ve okullarda oldu
ğugibisermaye içinartıdeğerüreten
işçiyedönüşmektedir.Yalnızonlarmı?
Devlet tarafından üretilmeye devam
edilen hizmetlerin kar amacına gide
rekdahaçoktabikılınmasıylaemekçi
memur konumundaki ücretlilerin de
giderekdahabüyükbölümüproleter
leşmektedir;kimilerimemurluktanya
rıişçiyarımemurluğaveoradanişçili
ğegeçişsüreciyaşamaktadır.
Sermayenin tekelcihakimiyeti, orta

sınıfarı büyük yığınlar halinde prole
tarya safarına iterken, aynı zamanda
proleterlerarasındabugünedekoluş
muştabakalaşmanıntemellerinisars
makta, böylece işçi olmasına karşın
düşünüşveyaşambiçimiortasınıfara
tekabül eden ayrıcalıklı kesimlerin de
proletaryanın alt tabakalarına dökül
mesineyolaçmaktadır.
Üretici güçlerin halihazırda ulaştı

ğıgelişkinlikdüzeyikafailekolemeği
arasındakimesafeyi daraltarakbu iki
kesimibirbirinedahaçokyakınlaştır
makta; bilimin teknolojiye uygulan
masının eskisi kadar kâr getirmeme
si,bilimemekçilerineyatırımdüzeyini

düşürmesine neden olmakta, bunla
rınkaçınılmazsonucuolarakkafa iş
çilerinin giderek daha büyük bölümü
“ayrıcalıklı emekçi” olmaktan çıkarak
“sıradan emekçi” durumuna düşürül
mektedir.
Sermaye emeğin üretkenliğini yük

selterekkâroranlarınındüşüşünüte
lafietmeyeteneğiniyitirdikçekazanıl
mış işçi haklarına gözünü daha fazla
dikmektedir. Güvencesiz, esnek çalış
maveücretlendirme giderekdahada
baskın hale gelmekte, kronik işsizlik
basıncı altındaki işçiler daha düşük
ücretlerledahakötükoşullarda çalış
maya zorlanmaktadır. Bunlar ayrıca
lıklı işçi tabakalarının giderek daha
büyük oranda ortalama işçi düzeyine
gelmelerinenedenolmaktadır
İşçisınıfınınbuyenidüzeydeki“bir”

liğiyalnızcaşuyadabuülkesınırla
rı içinde bir “bir”liği değil, dünyanın
bütün işçileri arasında bir “bir”liğe/
aynılaşmaya doğru eğilimi ifade eder.
Dünyaçapındakiüretimveticaretka
çınılmaz olarak dünya işçisini yarat
mıştır. 2008 krizi ile birlikte en ileri
ülke işçi sınıfı ile daha geriülke işçi
leriarasındakibenzeşmegiderekdaha
belirgin hale gelecek, işçi ücretlerinin
tespitininde“ülke”ölçeğinden“dünya”
ölçeğinedoğrubirkayışdahaçokyaşa
nacaktır.Dahabugündensermayeiş
çiler arasındaki rekabeti dünyasallaş
tırarakücretleringeneldüzeyinidünya
çapındaaşağıçekerkendiğeryandan,
“Dünyanınbütünişçileribirleşin”çağ
rısınınnesneltemelinietekemiğedaha
çokbüründürmektedir.
Bireyselüreticilerin veküçükkapi

talistlerin tekelci sermaye egemenliği
nin ulaştığı düzey nedeniyle bağımsız
varlıklarını üretme olanaklarını yitir
mesi; bütün orta sınıfarın sermaye
ninbasıncıaltında“küreselısınma”ya



TEORİDE doğrultu62

tabikılarakhızlaerimesininenönemli
sonucu büyük sermayenin hakimiye
ti koşullarında bireysel üretici ve kü
çük kapitalistlerin özel mülkiyetleri
ni koruma eksenli, tekelci sermayeyi
reddetmeden “ara çözümler” peşinde
koşmanıniktisadiolduğukadarpolitik
zemininindekalmamasıdır.Aynı “ara
çözüm”imkansızlığıişçisınıfınınayrı
calıklı tabakaları, ya da gelişmişülke
işçi sınıfarı için de geçerlidir. Ne işçi
sınıfınınayrıcalıklıtabakalarınınnede
ilerikapitalistülkelerdekiişçilerinbü
tününsermayenintekelcihegemonya
sı altında yaşam tarzını eski düzeyde
üretme şansı kalmamış, vasıfı ve va
sıfsızişçilerdeolduğugibiilerigeriül
kelerdeki işçilerin kaderi de sermaye
tarafındangiderekdahaçok“bir”leşti
rilmiştir. Bugün dünyanın her yanın
da başlıca eğilim işgünün uzatılması,
düşük ücretler, güvencesiz esnek ça
lışma,kazanılmışsosyalgüvenlikhak
larının gasp edilmesi yönündedir. Bir
başkadeyişledünyanınbütün işçileri
köle gibi çalıştırılmakta, yoksullukta,
işsiz kalma korkusunda, geleceğe gü
vensizlikte, sosyal haklardan yoksun
lukta daha çok birbirine benzeştiril
mektedirler.
Görülmektir ki; hızla mülksüzleş

tirilmekte olan bütün emekçi tabaka
ların ve farklılaşması zayıfayan dün
yanın bütün işçilerinin sermayenin
egemenliğini yıkmanın ötesinde, bu
egemenliği kabule dayalı ne bir “ara
çözüm”bulmaolanaklarıvardır,nede
sermayeninbutürçözümlerönermede
yetenekesnekliği.
Nihayetindedenebilirki,
a)Üretiminmaddigelişimi ilekapi

talistbiçimiarasındakiçelişkinin,em
peryalist küreselleşmeyle birlikte son
barutunudatüketerek,sürdürülemez
düzeye ulaşması; üretimin kapitalist

biçiminin üretimin maddi gelişmesini
dahaileriyetaşımayeteneğiniyitirme
siylesermayenintarihselbelirlenmişli
ğininsınırınagelinmesi,
b)Tekelcisermayetarafındandünya

pazarınıngeridönülmezinşasınınser
mayeninbugünkügenişlemegücünün
aşılmasıgerekensınırınıoluşturması
nakarşın,dünyapazarınıniktisadive
politik olarak tekeller ve onların gü
dümündekidevletlertarafındanyapay
bölünmesinindahafazlasürdürülemez
olması,
c)Küçükburjuvazinin,küçükmülk

sahiplerinin giderek dünya çapın
da önemini kaybetmesi; sermayenin
mülksüzleştirerek varlığını genişlet
meye olanak bulduğu bu toplumsal
zeminingiderekzayıfamasıylabutop
lumsal direğin sermayenin ağırlığını
taşımagücündenyoksunlaşması;yine
bunabağlıolarakmülksahibisınıfa
rıngiderekazalmasıylamülksüzleştir
me koşullarının giderek yeniden üre
tilmesininzorlaşması;ara tabakaların
çözülmesinin“araçözümler”igündem
dendüşürmesiyleburjuvazininideolo
jikpolitikhegemonyasınınvekendisini
bu alanlarda yenidenüretmesini sağ
layan temel toplumsal dayanaklardan 
giderekyoksunlaşması,
d)İşçisınıfınındünyanınbüyükbö

lümünde nüfusun ezici çoğunluğunu
oluşturur hale gelmesine karşın ser
mayeüretimininkısırlaşmasınedeniy
le işçi sınıfının yaşam düzeyini yük
seltmekbir yanagiderekdahaberbat
koşullardayaşamayaveçalışmayazor
lanması;işçisınıfıtabakalarıarasında
kiayrışmanıngiderekönemsizleşmesi;
dünya işçisinin boy vermesi; kronik
kitlesel işsizlik nedeniyle işçi nüfusu
nunönemlibirkesimininçalışmahak
kındanmahrum kalması gibi olgular,
sermayenin kendini tükettiği ölçüde
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yeni üretim tarzınınmaddi teknik te
melini daha yüksek düzeyde oluştur
duğunugösterir.
Eğer bir benzetme yapmak gerekir

sedenilebilirkisermayeiçinmanüfak
tür dönemi çocukluk, sanayi devrimi
gençlik,tekelcikapitalizmolgunluk(ve
elbette bu olgunlukla birlikte çürüme
alametleri), nihayet emperyalist küre
selleşme ise bu olgunluğun dibe vur
muşçürümehalidir.
Buçürüme,sermayeninüretkenni

teliğini giderek daha çok yitirmesi ve
emek sömürüsünün dünya çapında
talanadönüşmesine,paradanparaka
zanmahırsı ileensoysuzyöntemlerle
küçük birikimlerin yağmalanmasında
vebunlarabağlıolarakzenginlik,fakir
likuçurumununbugünedekgörülme
dik düzeyde derinleşmesinde kendini
göstermeklekalmıyor;kadınemeğinin
daha azgınca sömürülmesi bir yana,
bir bütün olarak kadınlığın, tıpkı bir
toprakyadamakinegibisermayeiçin
yatırım konusu haline getirilmesinde
vekezaüreticigüçlerigereğincegeliş
tirme yeteneğini yitirmiş sermayenin
daha fazla kar için doğayı ölçüsüzce
tahrip etmesinde de kendini ortaya ko
yuyor.Bununkaçınılmazsonucuser
mayenin kendisiyle birlikte emekçiyi,
kadınlığı ve doğayı bir başka deyişle
insanıtoplumsal,cinselveçevreselçü
rütmeyeuğratmasıdır.

***
Çürümevekurtlanmanınbualtyapı

üzerinde yükselen bütün bir üstyapı
yı sarmalına almaması nasıl düşünü
lebilirki?!Toplumsalserveti sömüren
azınlığınsayısınasılgitgideazalıyorsa,
bu azınlığın devleti de git gide azalan
bukesiminelindeyoğunlaşıyor.Böyle
ceonunemekçisınıfarnezdindealda
tıcı görünümü ortadan kalkıyor. Bur
juvadevletbirkaçyüzdünyatekelinin

ve onun işbirlikçi ortaklarının çıplak
aracınadönüşüyor.
Burjuva demokrasisinin süslü ka

buğuiçerisindegizlenenbütünburju
va politik çürüme unsurları artık ka
buğu da sarmış, en gelişkin burjuva
demokrasilerbilebirerkorkuvekont
roltoplumunadönüşmüş,demokratik
hakveözgürlüklertıpkısosyalhaklar
gibikısıtlanmayabaşlamış,faşistulu
sal güvenlik yasaları neredeyse her
burjuvademokraside peş peşe yürür
lüğesokulmuştur.Sosyalizminbirka
zanımıolarakburjuvadevletlerinbağ
rınasaplanan“sosyaldevlet”sermaye
tekelleşmesinin ulaştığı düzeye bağlı
olarakdahafazlasürdürülemezolmuş
ve böylece burjuva devletin, eşitsizliği
barındırsa da “herkesin devleti” oldu
ğuna dair yaratılan illüzyon dağılmış
veonun“birkaçbüyüktekelindevleti”
olduğu gerçeği bütün fazlalıklarından
arınarakortayaçıkmıştır.
Sermayenin tekelleşme düzeyinde

ki yükselme kaçınılmaz olarak zihin
sel üretim araçlarında da tekelleşme
düzeyinin yükselmesine yol açmıştır.
Burjuvamedyabununenbarizörneği
dir.TV’ler,radyolar,gazeteleröylesine
büyükyatırımgerektirenalanlaradö
nüşmüştürki,küçüksermayelerinbu
alanlarda varlığını sürdürmesinin çok
daryerelalanlarhariçolanağıkalma
mıştır.“Basınözgürlüğüparasıolanlar
içindir” genel burjuva düzen eleştirisi
artık “basın özgürlüğü tekelci serma
yeninözgürlüğüdür”biçiminialmıştır.
Hal böyle olunca dünya tekelleri gibi
dünyamedyası da boy vermiş ve bir
kaçdünyatekelininsesidünyanıngeri
kalanbütünseslerinibastırırhalegel
miştir. Tekellerin çıkarlarını korumak
adına gerçeklerin her türlü yalanla
ters yüz edilmesi, görülmedik ölçüde
düzeysizlik ve moral değerler dejene
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rasyonu, bumedyanınbaşlıca karak
teristik özellikleri olmuştur. Nasıl ki,
burjuva devlet görece özerk niteliğini
gitgideyitirerek,burjuvasınıfarınko
lektif çıkarlarını en zengin olanın le
hine korumaktan, git gide birkaç on
büyüktekelinçıkarlarınınmilitanbek
çisine dönüştüyse, burjuvamedya da
aynıevrimi izleyerekbirkaçbüyükte
kelin borazanı haline geldi.Daha kü
çüklerehayathakkıgitgidedahaçok
daraltıldı.
Aynı gelişmeyi kitap basımı ya da

diğerkültürelsanatsalaraçlar içinde
gözleyebiliriz.Bütünbuaraçlarınser
maye yatırımının dolaysız konusu ol
maları bir yana, bu araçların üretimi
giderek daha az büyük sermaye gru
bununişihalinegelmektedir.Zihinsel
araçlaradönükbutekelleşmeninnasıl
bir düşünselkültürelsanatsal çorak
laşma yarattığı; düşünselkültürel ve
sanatsal yaratımın bağımsız varoluş
olanaklarının nasıl olanaksız hale ge
tirilerekbualanlarınçölleştirildiğigö
rülebilir.
Aynıçürütmeveçölleştirmeyebilim

üretimialanındadatanıklıkedebiliriz.
Eğitim hizmeti kâr amacına giderek
dahaçokbağlandı.Üniversitelertekel
lerin organikuzantısına giderek daha
çokdönüştürüldü.Böyleliklegeneleği
ti mi ve üni ver si te kol ve zi hin emek çi
lerininsermayeningenelçıkarlarıdoğ
rultusundahazırlanması için devletçe
üstlenilenkarşılıksızbirhizmetolmak
tangitgidedahaçokçıktı.Geneleği
timin canlı robot üretim alanı halini
alması,tekellereangajeolanüniversi
telerde bilimsel üretim özgürlüğünün
giderekdahaçokdaralmasıbualanda
kicanlılığınnedengidereksolduğunun
hikayesinianlatırbize.
Amabilimselkuraklığınasılnedeni

sermayenin üretim ateşinin sönmesi

dir.Budabilimüretimateşininsönme
sine yol açıyor. Tekeller üniversiteleri
yeni buluşlar yaparak bunu teknolo
jiyeuygulamakiçindeğilbaşkalarının
buluşyapmaalanlarınıdaraltmakiçin
hakimiyetialtınaalıyor.Hastalıklardan
kırılan milyonlarca insanın sorunları
bu yüzden çözülmüyor, küresel ısın
mayıengelleyecekönlemlerbuyüzden
alınmıyor,enerjiüretimindedevrimsel
gelişmelerbunedenle gerçekleşmiyor.
Oysabütünbunlarınçözümüiçinbilim
üretimmerkezlerinin, bilim insanları
nın kar amacı gütmeksizin toplumsal
çıkarlar için işbirliği yapmaları yeterli
olacaktır.
Bilim üretimi alanında bu çürüme

ve yozlaşma beraberinde dinin yeni
den yükselişini getirmiştir. Burjuvazi
budünyadanbeklentilerigiderekaza
lan işçileri avutmak için dini eskisin
den daha çok seferber etmeye ihtiyaç
du yar ken, em per ya liz min esa re ti al
tındaki ezilenhalklar da dinsel hayat
tarzınınegemenkılınmasınabirkurtu
luşreçetesiolarakdahaçoksarılırha
le geldiler. Bilimin gerilediği, bilimsel
özgürlüğünyokedildiğiyerdedininve
hurafeninyükselişindendahadoğalne
olabilirki?!
Budünyadanumudunukesenhal

kınönünegiderekdinidahaçoksür
mekle burjuvazi, yarattığı dünyanın
ikna ediciliğinin de tükendiğini itiraf
etmektediraynızamanda.Bugünede
ğin bilimsel birikimin ulaştığı düzey
ilediğeryandandininvehurafeninbu
yükselişi, sermayenin üretici güçle
ri geliştirmeyeteneğini yitirmesi ölçü
sündekendiniideolojikolarakdaüret
me yeteneğinden yoksunlaştırdığının
birbaşkagöstergesidir.
İktisadialtyapıvepolitiküstyapıda

kiçürümenintoplumdagenelbirmoral
değerlerçöküntüsüne,insanideğerler
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degenelbirdejenerasyona;uyuşturu
cuvealkolbağımlığının,kadınbedeni
nin satışının had safhaya çıkmasına,
ruhsalhastalıklarınetkialanınıngide
rekgenişlemesine,mafyatikçeteleşme
nintoplumsalbirurhalinegelmesine
yol açacak genel bir toplumsal çürü
mebunalımınanedenolmaktaolduğu
açıktır. Ve bu bunalımdan toplumun
biranönceçıkmakzorundaolduğuve
buçıkışınancaksermayeninegemenli
ğinesonverilerekgerçekleştirilebilece
ğidebirokadaraçıktır.

***
Toplumunbukurtuluşunun,sosya

liz min, dün ya dev ri mi nin ve ko mü niz
minmaddi öğeleri bizzat sermaye ta
rafından yeterince olgunlaştırılmıştır.
Nevarki,buradanyolaçıkarakdünya
devrimivekomünizmitekbirhamleve
yekpare bir sürecin ürünü olacakmış
gibi algılamak yanlıştır. Böyle bir al
gılayışhareketin,aynıanlamagelmek
üzere diyalektiğin yasalarına, tarihsel
materyalizmealdırışetmemeyigerekti
rir.
Dünyasermayelertarafındandevlet

lere bölünmüştür, nihayet sermayele
rinegemenliğibupolitikaraçlasürdü
rülmektedir. Emeksermaye çelişkisi
giderek daha çok dünyasallaşsa da,
bu çelişki ancakher burjuva devletin
tek tek yıkılması ve proletarya dikta
törlüğününkurulmasıileçözümyolu
nagirebilir.Dünyasermayetarafından
öylesine bütünleştirilmiştir ki; ne bu
dünyada bir ülkede yalnız kalan dev
rimbuyalnızlığıuzunsüredevametti
rebilir,nedebiryerdesermayeninege
menliğinitepetaklakedenbirdevrimin
başkalarını da tetikleyerek bir devrim
dalgasınayolaçması eskisikadaren
gellenebilir. Böyledir, çünkü sermaye
ile emek, ezenleezilen arasındaki çe
lişki dünyanın her yanında öylesine

keskinleştirmiştir ki, dünyanın bütün
ülkeleri,özeliklebatınıngelişkinkapi
talist ülkeleri git gide daha çok “zayıf
halka” haline gelmektedir. Depremin
kapitalizminengelişkinvedahadüne
kadarçelişkilerinenyumuşakolduğu
ülkelerde patlamasının maddi öğeleri
birikmiştir.Çünküçelişkilerinkeskin
leşmesindekihız,yaşamtarzıdüzeyin
dekianidüşüşvedüştüğüyerdekiha
liyleyaşamtarzınıkorumaktakizorluk,
nüfusunezici çoğunluğunuoluşturan
işçilerle onların en ayrıcalıklı olanları
arasındaki farkın giderek önemsizleş
mesi bu ülkelerde patlamanın maddi
öğelerini bir hayli biriktirdiğinin kimi
kanıtlarıdır. Elbette bu devrimin şu
yadabuülkedepatlakvereceğineda
ir kesin bir belirleme olarak anlaşıla
maz,devrimherhangibiryerdebaşla
yabilir veBatı’nın gelişkin ülkeleri de
bubaşlangıcınadayları,hemdegüçlü
adaylarıarasındadır.Sermayeninege
menliği için az çok önem taşıyan ne
redebu egemenlik alt edilirse edilsin,
bununenilerikapitalistülkeüzerinde
kietkisininyüzyılöncesindençokdaha
şiddetli olacağı bugünden görülebilir.
Devrimeşitsizgelişecektiramaestirdi
ği dalgaların dünyayı devrimde eşitle
mesininkoşullarıyüzyılöncesinegöre
çokdahaolgunlaşmıştır.

Ko mü nizm, alt ev re si sos ya lizm olan 
bir üretim biçimdir. “Sosyalist üretim
biçimi” olarakbağımsızbirüretimbi
çimindensözedilemez.Sosyalizm,top
lumukomünizminüstevresinehazır
layanbirgeçişaşamasıdır.Bugeçişin
hızıtoplumsalüreticigüçleringelişkin
likdüzeyitarafındanbelirlenir.
Sosyalizmherşeydenöncesömürü

cüsınıfarınortadankaldırılmasınıve
üretimaraçlarıüzerindekihertürlübi
rey sel mül ki ye te son ver me yi ve dün ya 
devrimiyolundaçabasarfetmeyiamaç
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edinir.Eğerdevrimyapılanülkedebi
rey sel ve kü çük ka pi ta list üre tim çok 
yaygın,üretimaraçlarınınsermayenin
egemenliğialtında toplumsalüretimin
araçları haline gelme düzeyi geri ise,
bütün bu dağınık üretim araçlarının
proletarya diktatörlüğü altında top
lumsallaşmasızorvesancılıolacakve
uzunzamanalacaktır.Yinebunabağlı
olarakmetaekonomisinintasfiyesiçok
daha meşakkatli olacaktır. Ama tersi
dedoğrudur.Bugünküdünyanınçoğu
ülkesindebireyselüretimaraçlarıtop
lumsal üretimin araçları ve ürününe
öylesine yüksek düzeyde dönüşmüş
türki, tıpkıMarks’ındediği gibi artık
bütün sorun “bir gasp edicinin, halk
yığınlarıtarafındanmülksüzleştirilme
si”ylekolayca vehızla çözümekavuş
turulabilecektir.
Dahaöncede sözüedildiği gibi tek

tek ülkede başlayacak sosyalist dev
riminbirdevrimdalgasınadönüşerek
egemenlik alanını genişletmesinin ka
pitalizminengelişkinolduğuülkelerde
pat lak ver me si nin ya da ka pi ta liz min 
engelişkinkalelerini fethetmesininve
giderekgerikalanınısosyalistkuşatma
altına alarak sermayeye ölümcül dar
beyi indirmesininmaddi koşulları ye
terinceolgunlaşmıştır.
Üretim araçları toplumsallaştırılsa

bile bunu komünizmin üst evresine
geçmek için yeterli olmayacağı çünkü
üretiminhenüz“herkeseihtiyacınagö
re” vermeyi karşılayacak düzeyde ge
lişmediği durumda “herkese emeğine
göre”bölüşümilkesininsürdürüleceği,
bunuda insanın emek güçlerinindo
ğaleşitsizliğinedeniyleeşitsizbölümü
meyolaçacağıdoğrudur.Bunakarşın
üreticigüçlerinhalihazırdakigelişkin
lik düzeyi ile bile üretim araçları ser
maye olmaktan çıkarılarak toplum
salamacabağlıolarakkullanıldığında

üretkengücünbüyükbölümününma
kineye aktarılması mümkündür. İşte
bu nedenle özelmülkiyet esaretinden
kurtulantoplumsalüretimaraçlarının
vesermayeninnesnesiolmaktançıkan
işçilerlebirliktebütünüreticigüçlerin
zincirlerinden boşalması ve komüniz
minüstevresinegeçişigerçekleştirme
yehizmetedecekmaddikoşullarıhızla
oluşturmasıiçingereklimadditemelin
bugündenyeşerdiğidedoğrudur.
***
“Özgürlükalemi”derMarks,“ancak,

emeğinzorunlulukvegünlükkaygılar
labelirlendiğialanınbittiğiyerdefiilen
başlamış olur; demek ki bu alan, eş
yanındoğasıgereği,fiilimaddiüretim
alanınınötesindebulunur. ... İnsanın
gelişmesiylebirlikte,duyduğugereksi
nimler artacağı için bu fiziksel gerek
sinimler alanı da genişler, ama aynı
zamandadabugereksinimlerikarşıla
yanüreticigüçlerdeartar.Bualanda
özgürlükancakdurağankörgüçlerinin
önüne katılmak yerine, doğayla olan
ilişkilerini rasyonel biçimde düzenle
yen ve doğayı ortak bir üretim altına
sokantoplumsalinsan,ortaklaşaüre
ticilertarafındangerçekleştirilebilir;ve
bu, en az enerji harcamayla ve insan
doğasınaenuygunvelayıkkoşullaral
tındabaşarılır.”(Kapital,c.III,syf.720)
Kapitalizmgenişlikvederinlikbakı

mındantarihininenkapsamlıveenyı
kıcıbunalımıylakarşıkarşıyakaldığı,
muazzambir özel servet içinkorkunç
birtoplumsalsefaletatığınınüretildiği
bugün üretici güçlerin gelişkinlik dü
zeyi,“enazenerjiharcamaylaveinsan
doğasınaenuygunveenlayıkkoşullar
altında” herkesin insanca bir yaşam
sürdürmesineolanakyaratacakdüzeye
erişmiştir.Bütüniş,bunugerçekleştir
meninbiricikengelisermayeüretimine
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dayalıüretimbiçiminilağvetmektir.Bu
birzorunluluktur.
Amabilinirkiözgürlükzorunluluğun

bilincidir.Bilinçancakbiriradeyedö
nüştüğünde işlevini yerine getirebilir.
Kapitalizmiyerindibinegömecekolan
dabu iradeolacaktır.Kimzorunlulu
ğunbilincinevarmaz,bilincibirirade
yedönüştürmezsekapitalizmlebirlikte
çürüyüp gidecektir. Kapitalizm kendi
kendine asla çökmeyecektir. Ama ka
pitalizmöylesine içi kofbir ağacadö
nüşmüştürkibirkaçetkilivuruşlayer
lebirolmasıiçinkoşullarhiçbukadar
uygunhalegelmemiştir.
Devrimci irade ve kesintisizce hü

cum: Kapitalizmi cehennem ateşine
atacakolanbunlardır.
AynıyerdeMarks,enazenerjihar

camasıylaveinsandoğasınaenuygun
ve en layık koşullar altında ortaklaşa
üreticilertarafındandoğaylailişkilerin
rasyonel biçimde düzenlenebileceğini
belirttikten sonra şöyle devam eder:
“Amagenedebu,birzorunlulukalemi
olmaktadevameder.Gerçeközgürlük
alemi, kendi başına bir amaç olarak

insanenerjisiningelişmesi,bununöte
sindebaşlar;amabudaancak teme
lindekibirzorunlulukalemiileserpilip
gelişebilir.”İşteinsanlığınönündeçöz
mesi gereken temel sorun budur: İn
sanenerjisininkendibaşınabiramaç
halinegelmesi.
Sermaye işçiyi makinenin emrine

verdi. Komünizmin alt evresi sosya
lizm,makineyiinsanınemrineverecek.
Komünizmin üst evresi, üretkenliğin
bütünüylemakineye aktarıldığı ve in
sanenerjisininkendibaşınabiramaç
halinegeldiğibirdünyanınadıolacak.
Buartıkuzakbirhayaldeğil.İnsanlık
bugünkomünizmşafağınaherzaman
kindendahayakındır.
Kapitalist dünya krizi ortalığı toza

dumana boğunca burjuva aydınlar
Marks’ı keşfe çıktılar. Onlar keşfede
dursunbizMarksistlerinönündekite
mel görev Marks’ı anlamak, içermek
vedahagenişufuklarayürümektir.O
haldeMarks’a,Engels’eveonlarınar
dıllarına,LeninveStalin’ehücum;her
Marksistinparolasıolmalıdır.
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“Zaman”prizmasındanbakıldığında
her“doğumgünü”,zamanınikiyakası
nınbirleşipbağlandığıbirdüğüm,geç
mişle geleceğin kesişip buluştuğu bir
randevu yeridir. Herhangi bir zaman
kesiti,herhangibir”gün”değilde;do
ğum günleri, yıl dönümleri oluşu/var
oluşu veyahut da başlangıcı simgele
yenniteliklerinedeniyle,böylebirgeç
mişgelecekdiyalektiğinikendiliğinden
biçimdepotansiyelolarakbarındırırlar:
Çünkü; ilkin,doğumgünleriyıldö

nümleri, geride kalan bir “dönemlik”
varoluşunveyavarlığıntotalgeçmişine,
var oluşunun toplam hareketinetari
hinegenelbirbakışı,bir“muhasebeyi”
şuveyabuölçüdekoşullandırırlar.Her
yıldönümündeinsanaklıbulunulan/
varılan nokta ile başlangıç momen
ti arasında ve önemli uğraklar ekseni
üzerinde gelgitler yapar, adeta me
kik dokur, kıyaslamalar yapar, anım
sar, anlamlandırmalar yapar, ayıklar,
ayrıştırır, seçer, birleştirir, bağıntı ve

ilişkiler kurar, geriye iter, öne çeker,
genellemeler, soyutlamalar yapmaya 
sonuçlarçıkartmayaçalışır.
Veçünkü; ikinciolarak,heryıldö

nümü insan aklını ve duygularını
oradan bulunulan/varılan noktadan
ileriye bakmaya, geleceği düşünme
ye,öngörmeyehedefveamaçlaroluş
turmayaplanlaryapmayayöneltir.Bu
yönü ve niteliğiyle gelecek ve gelişim
stratejilerinin, iddiaların güncellen
mesi ihtiyacının bilince çıkartılmasını
koşullamaeğilimindedir.Tamdaböyle
olduğuiçindirki,herdoğumgünü,her
yıl dönümü “yeni bir başlangıç” olma
potansiyel imkânına sahiptir, aday
dır…Kuşkusuzbütünbunlar,her yıl
dönümündeazveyaçokamapotansi
yelolarakvardır, içerilmiştir.Ohalde
demekki,potansiyelolanıngerçekleş
tirilmesi, işlevselleştirilmesi sorunun
çözümüyle,potansiyelolanişlevlihale
gelerek gerçekbir anlamkazanır. Po
tansiyelolanınrealizeedilmesigörevi

Transformasyon
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ninkendiniortayakoyduğubunokta
da, iradenin oluşumunun tetikleyicisi
olarak “düşünme” eylemi önem kaza
nır.Çünkü, “düşüncekendiliğindenli
ğinbaşdüşmanıdır.” (Aktaran:Simon
deBeauvoir)
10 Eylül 2008, komünist öncünün

doğumunun 14. yıl dönümü. Demek
ki, kadınlar ve erkekler, “10 Eylül’ün
çocukları” delikanlılığa ilk adımlarını
atıyorlar.Buyıldönümündekomünist
öncününbirankendigerçekliğininbu
yönünüöne çıkartması, dikkatini bu
raya yoğunlaştırması anlamlı olmaz
mı?.. ‘89’dan itibaren45 yıla yayılan
birlikmücadelesiBirlikDevrimininalt
bir eklentisi, hazırlığı ve “girişi” gibi
düşünüldüğünde,aslında“10Eylül’ün
çocukları”nı 1990’lar sonrası yetişen
devrimci kuşak olarak kavramanın,
elealmanındapekbirmahsuruyok
tur. Hatta böyle bir genelleme, ilerici
devrimci harekete dair çözümlemeler
bakımından daha verimli ve işlevsel
olur.Ohalde;14.yıldönümündeko
münist öncününgerçeklerine, yer yer
1990’lardan, yer yer de 1994 10 Ey
lül’ündenBirlikDevrimi’ndenbakmak
isabetli olur.Diğer yandan, komünist
öncününgüncelgerçekliğininşekillen
mesindeikiyılıdolduranyenidönemin
başlangıcı ve belirleyicisi olarak 2006
tasfiyeci “Gaye” saldırganlığının mey
danagetirdiğieşik,bugünbaşlıbaşına
önemlibirdeğerlendirmeeksenidir.
Birlik devriminin 14. yaş gününde,

10Eylül’ünçocukları14yaşında.“Mes
leki eğitim,” yetişme bakımından dü
şünülürse,çıraklığıçağrıştıranbiryaş,
“çıraklıkçağı”bu.Amaeğerbirbütün
olarak insan yaşamı, insanın gelişimi
bakımındanelealınırsadakızveerkek
çocukların“delikanlılığa”girişleri,ses
lerininçatladığıilkdelikanlılıkdönem
lerioluyor. İster “çıraklıkçağı” isterse

de“delikanlılıkçağı”gibidüşünülsün,
kesinolanşuki,zor,çetrefil,karmaşık,
buhranlı bir geçiş devresidir bu. Ko
münist öncünün gerçekliği içerisinde,
10Eylülçocuklarınınçıraklık/delikan
lılıkdönemiaynızamanda,birigüncel
diğeritarihiikitemelgerçekliktarafın
dandahabirağırlaştırılmıştır.Güncel
olanEylülfilizkırandepremininve iki
yılboyuncasüregelenartçısarsıntıla
rınınbelirlediğiiçindengeçilmekteolan
özgün dönemin artan, arttığı için de
ağırlaşanzorluklarıvesorunlardır.10
Eylül’ünçocukları,boşalannöbetyer
lerini doldurmakla, olayların gelişimi
tarafından hızlandırılmış biçimde ağır
bir tarihsel sorumluluğun altına da
itilmişlerdir.Aşağıdaüzerindeduraca
ğımızgibitarihiolarakgerçekleşmekte
olankuşaktransformasyonudur.1990
sonrasıdönemdeyetişendevrimciku
şağın, Birlik Devriminin çocuklarının
öncününyaşamındagitgidebaşathale
gelmesigerçekliğidir.
***
Öncü, 14 yaşında. “Zaferler Ku

şağı”nı yaratmak, Birlik Devrimi’nin
bayraklarından birisi olarak yüksel
tiliyor. Bir “düş”, bir gelecek yöneli
mi.BirlikDevrimi’ninmuradı...Birlik
Devrimi’nin eserinin gelecek yönelimi
ve iddiası olmanın yanı sıra, devrim
ci hareketin tarihine, devrimci kadro
kuşaklarına yöneltilmiş bir eleştiri/
özeleştiriydi, “Zaferler Kuşağı” formü
lasyonu. Ve yetişmekte olan devrim
ciler, özellikle de öncüye gönül veren
devrimcigençleriçinyüreklivegüven
li bir gelecek çağrısıydı. “Zaferler Ku
şağı”nı yetiştirmek, Birlik Devrimi’nin
ruhunda ve bağrında çiçeklenen ba
şarı, kazanma ve zafer istenci, inanç
veyönelimiydi.BirlikDevrimi’ninese
ri komünist öncü, devrimi, devrimin
zaferini hazırlayacak başarı ve zafere
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kilitlenmiş sosyalizm ve devrim dava
sınabağlı,adanmışbirdevrimcinesli
“zaferler kuşağı”nı hazırlama, yetiştir
megöreviniortayakoymuş,hemenve
derhal işekoyulmuştur.Yenibirgenç
devrimciler kuşağı yetiştirmek, üste
likbütünbiryarımyüzyıllıkdönemde
defalarcayenilenveherdefasındaye
nilginin yıkıntıları altından doğrulup,
ille de devrim, ille de devrimcilik di
yen,sosyalizminadınıaslayitirmeyen,
devrimciliğinmüstesnadirengenliğini,
devrimci inadını, bağlılığını, adanmış
lığını alan, ama bunlarla yetinmeyen
büyük mücadeleyi kazanmaya başarı
vezaferekilitlenmiş“zaferihazırlayan”
bütündevrimci çalışmaları “zafer tut
kusuyla”yürütengençdevrimcilerku
şağıkazanılmalıydı.BirlikDevrimi’nin
başarısıiyibirbaşlangıçvetemeloluş
turuyordu. Birlik Devrimi’nin bu bü
yükamaçvehedefindenzamanzaman,
yeryeruzaklaşıldığı,kendiliğindencili
ğesapıldığıvb.olduysadaöncü“zafer
lerkuşağı”nıyetiştirmeamacına,hedef
vegörevinebağlıkaldı.Buyoldaetkin,
oldukça sistematik çalışmalar yürü
tüldüğüdönemler,zamanlarbiliniyor.
Kezaöncününbütünyapısıylakendini
bir“kadrofabrikası”,sürekliliğisağlan
mışbir“kadrookulu”gibigeliştirmeye,
buyöndeşekillenmeyeyöneldiğidealtı
çizilmesigerekenbirgerçekliktir.
Birlik devrimi aynı zamanda, sos

yalizm mücadelesinin yeni tarihi dö
neminin “yeniden yapılanma”sının da
girişiydi.Yenibirgençdevrimcilerku
şağınınyaratılmasıkeza“yenidenyapı
lanma”görevlerinindebirboyutuydu.
Böyle olduğu içindir ki yeni bir dev
rimcikuşağınkazanılmasıgörevi“yeni
tasfiyecilik”le mücadelenin konuları
arasındayeraldı:
“‘Yeniden yapılanma’, hemen şimdi

çözülmesi gereken devrimci bir sorun

olduğu içindir ki, yeni devrimci ku
şaklarınomuzlarıüzerineyükselemez.
Onlara bırakmak, günün en yakıcı
devrimci görevinden yan çizmek olur.
Kaldı ki, yeniden yapılanma artık ta
nımlanabilir bir gerçekliktir: Yeniden
yapılanmanın temellerinin de kendini
aşan‘eskininkadroları’tarafındanatı
labileceğini ve atılmakta olduğunuda
rahatlıklasöyleyebiliriz.
“‘Yenibirgençdevrimcilerkuşağının

hızlamücadeleyekazanılması’nagelin
ce,butabiiki,hemenbaşarmaklayü
kümlüolduğumuzertelenmezgörkemli
birdevrimcigörevdir.Bununüstesin
dengelmek,muazzambirdevrimciba
şarı olacaktır. Amanasıl başarılacak
tır bu?Kim gerçekleştirecektir bunu?
Vetabiinasılbirçalışmatarzıvehan
giaraçlarile?Bütünbusorularınaçık
devrimciyanıtlarıolmadığızamanher
şeykendiliğindenciliğeterkedilmişol
mazmı?”(TD,Ocakfiubat2006)
***
1985’lerdenitibarengençlikhareke

tinde, işçi hareketinde bir gelişme ve
canlanmakendinigöstermişolmasına
karşın, 1980’ler devrimci hareketimi
zinkayıpyıllarıdır.Böyleolduğu için
dirkisoruyu:1990dönemecindengü
nümüzedevrimcihareketyenibirgenç
devrimciler kuşağı kazanma/hazırla
ma görevinin neresindedir, diye soru
yoruz.Bu1520yıllıkzamanın,genel
olarakdevrimcibirdönem,hiçdeğilse
işçilerin ve ezilenlerin mücadelesinin
yükselmekteolduğubirsüreçolmadı
ğı gerçeğinin altının kalınca çizilmesi
gerekir. Batı’da işçi sınıfı ve ezilenler,
gençler,kadınlar,yoksullarhareketsiz
değildir,amagenişleyen,gelişipyükse
lenbirharekettensözedilemez...1520
yıllık süreçboyunca vehalendedev
rimci hareketin akıntıya karşı kürek
çekerek ilerlemeye çalıştığının da bir
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genç devrimciler kuşağını yaratmanın
neresindeyizsorusunayanıtaranırken
bir an olsun akıldan çıkartılmaması
gerekir.
İlerici hareketin reformist kesimi

neilgiligörünenOsmanKavala’nınşu
gözlem ve tespiti, hemyukarıdaki so
ruyayanıtarayışıvehemdetransfor
masyontartışmasıiçinuygunbirbaş
langıç:
“Emek örgütlerinin de tabanında

birdaralmavar.fiuanda,Türkiye’nin
ekonomik hayatındaki taşeronlaşma,
emek örgütlerini de etkilemiş durum
da. Sol hareketin önemli bir tabanı
emek örgütleridir.  Bunun dinamizmi
gençlerinsorunu.Gençlerinkatılımın
dasorunlargörüyoruz.Özellikleşuan
faalolansiyasiörgütlerinçalışmaları
nabaktığımızdabunlarınhepsibellibir
yaşınüstündeinsanlar.Demekki,son
30yıldırsiyasinoktadanbilgilendirme
yapamamışız, tamtersinebirunutma
olmuş.”(Birgün,10Haziran2008)
Kavala’nın söylem ve tespitlerini,

ÖDP gerçekliği merkezli ve 2007 se
çimlerinin bir kısım deneyimlerinden
hareketle yaptığı görülüyor. Ancak
onun “faal siyasi örgütlerin çalışanla
rınabaktığımızdabunlarınhepsibelli
biryaşınüstünde insanlar”gözlemve
belirlemesi ilerici hareketin reformist
(ÖDP,EMEPvb.)kanadıiçingenelola
rak geçerli olduğunu rahatlıkla söyle
yebiliriz.Hattabuilericihareketindev
rimcikanadınıdakapsayacakşekilde
büyükölçüdebütünübakımındanda
geçerlidir. Kuşkusuz Kavala’nın soru
nu “siyasi bilgilendirme” noktasında
görmesi naif bir politik üslup olduğu
kadarözselolarakdadoğruveisabetli
değil.Ancakbizburada,esasenözellik
leKavala’nınilericihareketinreformist
kanadının çalışanlarının genel olarak
“bellibiryaşınüstündeinsanlar”oldu

ğu dikkate değer tespitiyle ilgiliyiz. Ki
bubelirlemedebaşlıbaşınaönemlibir
eleştiriyiiçermektedir.
Günümüzdeilericihareketindayan

dığıinsanunsuru,kalınçizgileriylebi
ridiğerindenayrılabilenikiayrıkadro
kuşağının bileşiminden oluşmaktadır.
1980öncesindengelen(“‘68’78kuşa
ğı”diyelim)devrimcilerve1990döne
mecisonrasıdönemdekazanılanyeti
şendevrimcilerolmaküzere,ikikadro
kuşağı.Kuşkusuzilericihareketimey
danagetirenparti,örgüt,eğilimvb.ya
pılar bakımından gelişme ve “durum”
eşitsizdir; ancak yine de ilerici hare
ketiçerisindetuttuğuyerbakımından
varlığı ihmal edilemez olan yapıların
her birinde ‘90 sonrası dönemde ka
zanılmış kadrolardan/kadro kuşağın
dan–sayıları,yapıiçerisindekioransal
durumları ve nitelik birikim düzeyleri
saklı kalmak kaydıyla söz edilebilir,
saptanabilir. Böyle olduğu içindir ki,
ilerici hareketin ‘80 öncesinden gelen
kadrokuşağı ile ‘90 sonrasıdönemde
kazanılmışkadrokuşağınınbileşimine
dayandığınıvurguluyoruz.Ancakdev
rimcianalizburadaduramaz.Haleniki
kadrokuşağınınherbirininharekette
tuttuğuyer,oynadığırolvb.sorularya
nıtlanmadığıiçinanalizeksikkalmak
tadır. Daha belirgin biçimde formüle
etmek gerekirse soru şöyle sorulmalı
dır:İlericihareketinbugünküdurumu
bir “kadro transformasyonu”, “kadro
kuşaklarıdeğişimiveyenilenmesi”so
runuiçindetaşıdığınagörebusorunun
çözümününneresindeyiz?
“Özellikle şuan faal olan siyasi ör

gütlerin çalışanlarına baktığımızda
bunlarınhepsibellibiryaşınüstünde
insanlar”gözlemvetespiti,buyapılar
da ‘80 öncesinden gelen kadro kuşa
ğınınharekettebaşat, egemenolduğu
gerçeğinin altını kalınca çizmektedir.
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Biraz önce işaret ettiğimiz gibi, elbet
teilericihareketiçerisindetuttuğuyer
itibariyle ihmal edilemez olan yapıla
rınherbirininsafarındasayıveoranı
neolursaolsun1990sonrasıyetişmiş,
hazırlanmışkadrolarvardır.Fakatbu,
hemen ve doğrudan doğruya yeni bir
gençkadrokuşağının“kazanıldığı”an
lamına gelmez. Yetişmekte olan yeni
kadro kuşağının yapı içerisinde tut
tuğuyerveoynadığıroldeçözümlen
melidir.Diğerbiranlatımla, eğer yeni
yetişen genç kadro kuşağı ilerici veya
devrimci bir yapıda başat, belirleyici
halegelmekte iseancakböylebirdu
rumda kuşak değişiminin, transfor
masyonun gerçekleşmekte olduğun
danvekezayenibirkuşağı“kazanma”
görevinin başarılmakta olduğundan
söz edilebilir. Demek ki, kadro yapısı
itibariyle analize konu olan niteliksel
birdurumdur.
Bir kadro kuşağı transformasyonu

nun gerçekleşmesinin gündeme gire
bilmesi, her şeyden önce söz konusu
yapı içerisindeyeniyetişenkadroku
şağınınanlamlıbiroran nicelikağır
lıkmeydanagetireceksayıyaulaşmış
olmasına ve keza bu “belli bir oranı
oluşturan” sayıdaki kadronun hare
kettebaşatbir rol oynayabilecekbilgi
vedeneyimbirikimine nitelikdüzeyi
nesahipolmasıönkoşulunabağlıdır.
Böylebirönkoşulunoluşmasını,yapı
içerisindedurumundoğasıgereğibelir
leyici veya egemen olan önceki kadro
kuşağından başka kim hazırlayabilir
ki!Yenibirgençdevrimcikadrokuşağı
nınhazırlanmasınınaslakendibaşına
tecrithaldeelealınabilecek,başarılabi
lecekbirşeyolmadığınıayrıcavurgu
layarakekleyeyim.Yenibirkadroku
şağınınhazırlanması,herşeydenönce
bahsekonuyapınınsiyasalçalışmala
rıyla,siyasalmücadeledetuttuğuyer

le,siyasalgelişimiyle,kendiniyeniden
üretme, “genişletilmiş tarzda yeniden
üretme” yeteneğiyle ilgili ve bağlıdır.
“İdeolojik çalışma”, “kendini örgütle
me”, “örgütlülükdüzeyini yükseltme”,
“yenikadrolaryetiştirme”, “kadroların
düzeyini yükseltme” vb. “kadrolaşma
çalışmaları” gibi yöntemler, ancak ve
ancak böyle bir politik zemin üzerin
de, yeni bir genç devrimciler kuşağı
nın yaratılmasında kendi rollerini et
kinbiçimdeoynayabilirler.Kezakadro
kuşağı değişiminin, dönüşümünün/
transformasyonunun öyle hem birkaç
hafta, birkaç ay gibi kısa bir zaman
dagerçekleşmeyeceğivehemdeazçok
harekettebiryenilenmeyleeleleilerle
yeceği,yanitransformasyonunaslında
kadrokuşağıdeğişimindendahageniş
birdeğişimivedönüşümükapsadığıda
eklenmelidir.
Transformasyon durumunun yapı

sal doğası, öncelikle farklı kadro ku
şaklarıarasındakiilişkiyi,dahadoğru
suikifarklıkadrokuşağınınilişkilenişi
ko nu su nu ak la ve gün de me ge tir
mektedir.Kibu,yarınıbelirleyendün
bugün ilişkisini, diğer bir anlatımla
transformasyonun öznesi olarak tarih
sahnesine yürüyen kuşağın geçmişle,
hareketin gelişimi, birikimi ve kaza
nımlarıylailişkilenişinidekapsar.Us
taçırak,halefselefilişkilenişi,kuşak
lararasıilişkilenişinyapısaldoğasında
verilidir,içerilmektedir.Fakattransfor
masyongerçekliği,farklıkuşaklarara
sındakiilişkininilişkilenişindahaözel
bir durumunu tanımlamaktadır. Eğer
ustaçırak ilişkisi bağlamında söyle
mekgerekirseartık“çırak”ınçıraklığını
aşması,ustalığageçişhalidirbu. “Çı
rak”ın bütün öğrendiklerini, gördük
lerini, uyguladıklarını, özcesi; bilgi ve
deneyimini,tümyaratıcıüreticigüçve
yeteneklerini ortaya koyarak rüştünü
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ispatlaması kadar, ustanın da bunu
kolaylaştırmak,önünüaçmak,destek
lemek, doğması kaçınılmaz ve gerekli
eşitleşmeyisindirmekgibibirsorumlu
luğuvardır.Yinedeşunuvurgulamalı
yızki,transformasyonunöznesiolma
sıitibariyleasılvetemelolan“çırak”ın
rüştünü/ehilliğini gösterebilecek tarz
dabilinçli,iradibirilişkilenişi,birdev
rimciduruşugeliştirebilmesidir.
Transformasyon, kadro kuşağı de

ğişimi burada bizzat “değişim” kavra
mının yarattığı ilk çağrışım nedeniyle
önceki kuşağın “gereksizleştiği”, tarih
sahnesinden “çekilmesi” gerektiği ya
dadüpedüzçekilmekteolduğugibibir
izlenimverebilir,yaratabilir.Kuşkusuz
bu tamamen yanlıştır. Transformas
yon,birkuşağıngereksizleşmesiyleta
rih sah ne sin den çe kil me siy le il gi li de
ğildir, o yeni kuşağın tarih sahnesine
çıkışını, etkin ve belirleyici daha doğ
rusubaşathalegelişinivurgulamakta
dır.Böyleolduğu içindirki,hareketin
hemnicelik–genişlikveçap,yaygınlık
vb.–hemdenitelik–devrimciyenilen
me,dönüşüm,yenidurumlara,tarihin
gidişatınaadaptasyonvb.–tamolarak
gelişmesini, büyümesini ifade etmek
tedir.Transformasyon,yerindesayma,
patinajdurumundagelişenvegerçek
leşmekteolanbirşeydeğildir.Hareket,
daimaherikikuşağıkucaklayabilecek
genişliğe ya da her iki kuşağı kucak
layacakkadargenişlemeolanağınasa
hiptir. Mücadelenin doğası gereği her
zaman herkesin yapabileceği görevler
vardır;hareketherikikuşağıbirdenis
tihdam edebilir, eder. Transformasyo
nunönkoşuluöncekikuşağıngereksiz
ha le gel me si ve ta rih sah ne sin den çe
kilmesivb.değildir.Buradabirneden
sonuçilişkisihiçmihiçyoktur.Trans
formasyonunzorunluvetemelönkoşu
lu,uygunoransalsayıyıoluşturanyeni

birdevrimcikadrokuşağınınyetişmiş
olmasıdır.Öncedendebelirttiğimizgibi
bununonurudaöncekikuşağınbaşa
rıhanesindekayıtlıdır.Devrimciöncü
lerindeneyimi ve tarihsel teorisi bize,
komünistöncülerinsafarındakuşak
lararasıilişkilenişsözkonusuoldumu
bununortakdevrimciçalışmayla,dev
rimci yoldaşça işbirliğiyle belirlendiği
ni öğretmektedir. Kuşaklar arasında
ustaçırak/halefselef tarzı ilişkileniş
kuşakların her birinin kendi rolünü
anlamasını,bilinçliveiraditarzdaoy
namasını öngörmekte ve gerektirmek
tedir. Tarihsel olarak kendi konumu
nun,hareketiçerisindeoynayabileceği
veoynamasıgerekendevrimcirolünbi
linci,herkomünistininisiyatifiniveet
kinliğini,devrimcienerjisinikamçılar.
Transformasyon, transformasyonun

öznesiolarakgelişen,hareketiçerisin
de “yükselen” yeni devrimci kuşağın
durumunu, konumunu çözümlemeyi
veanlamayıözellikleönemlikılmakta
dır. Çıraklıktanustalığa sıçrayış hali
ninolanaklarının,fırsatlarının,riskleri
ninvegereklerininanlaşılmasıözellikle
önemlidir. Transformasyon sürecinde
yükselenkuşakrüşdünüehilliğinior
tayakoymak, “ispatlamak”durumun
dadır.Fakatbirsüreç,biroluşdurumu
olaraktransformasyonedilgendeğilet
kindir,biçimseldeğil işlevseldir.Yani;
yükselenyenidevrimcikuşakehilliği
niortayakoyarken,nitelikbakımından
olgunlaşmak anlamında oluşumunu
“tamamlamaktadır”.Teorikbilgisi,po
litikdeneyimi,örgütlühareketetmeve
örgütleme, yönetme vekendini yönet
tirme/yönetilmeyeteneği,kendinidev
rim ve sosyalizm davasına partizanca
çalışmaya adama, başarma, kazanma
vezafertutkususiyasalpolisilemüca
delesanatındakiduruşu;moraldeğer
leri,öncününçizgisinebilinçlibağlılık



TEORİDE doğrultu74

ve uygulama yeteneği vb. bir bütün
olarakdevrimcikadronunoluşumsü
reci boyunca biriktirdiği güçler, sınır
larınıaşma,rüşdünüispatlamavesıç
ramayönelimialtındagücünülimitine
vardırmaçabasıvebirgeçişdöneminin
yüksek gerilimi altında bir “olgunluk
sınavına”girer,nitelikkazanaraközve
biçimolarakyapılanmasınıtamamlar.
Transformasyonun nitelik kazandıran
yapısıhakezayükselenkuşağın,trans
formasyonunöznesininrüşdünüispat
lamasorumluluğu,böylebirandaken
dieylemlerinden“bağımsızlaşabilmesi”
kendi eylemleriyle deneyimleştirme ve
bilgiye dönüştürme yeteneğinin ka
zanılması veya olgunlaştırılması için,
çalışmatarzının,özelliklebudönemin
deneyimlerininsıcağısıcağına,sıkıbir
biçimde kuşkusuz eleştirel devrimci
yöntemle denetlenmesine, incelenme
sine,tartışılmasınavesonuçlarçıkar
tılmasına cevap verecek biçimde ge
liştirilmesi gerekir. Belli başlı siyasal,
örgütsel ya da ideolojik önderlik veya
yöneticilikdeneyimlerininveyaçokbel
liplanlanmışçalışmalarınyürütücülü
ğüuygulayıcı yöneticiliği deneyimle
rinin incelenmesi zemininde kendini,
kendi eylemlerini devrimci eleştiriye
tabi tutmak, hatalarını yanılgılarını,
yetmezlikleriniaçığaçıkartma,görme,
sonuçlarından kaçınma ve düzeltme,
sorumluluğunuüstlenme,yapıya,yol
daşlarına hesap verme yeteneğini ka
zanma,buzemindesınırlarınıaşmaya,
kendi eğitimveoluşumunu tamamla
mayayönelmekbelkideçıraklıktanus
talığageçişinehillikeğitimvesınavının
transformasyon dönemi boyunca sü
renuygulamalı“sondersi”olmaktadır.
Yukarıdadadeğindiğimizgibi,trans

formasyon,kuşakdeğişimiolduğuka
darondançokdahafazlabirdeğişimi
dönüşümü kapsamaktadır. Sosyalizm

mücadelesininvetarihininikiana/te
meldönemiarasındaköprüselnitelikte
biraradönemden,birtarihselyeniden
yapılanmadöneminden geçilmekte ol
ması ve analize konu olan komünist
öncünün Birlik Devrimi’nin eseri ol
ması,kezayükselendevrimcikuşağın
BirlikDevrimitarafındanşekillendiril
miş/“damgalanmış” olması nedeniyle
(ki komünist öncünün yaşamakta ol
duğu transformasyon, bütün bunlar
lavekezakomünistöncünündevrimci
hareketin rönenansı olması gerçekli
ğiyleçokdatutarlıgörünmektedir.)her
halükardadahagenişvekapsamlıbir
değişimi ve dönüşümü ifade etmekte
dir. Bunları da dikkate alarak trans
formasyonun kuşaklar bakımından
yarattığı risk ayrı ayrı şöyle formüle
edilebilir:
Transformasyon; hareketin geçmi

şini, sürekliliğini,birikim,deneyimve
kazanımlarını, tarihinisimgeleyenön
ceki kuşak için kendini yaşanmakta
olan değişim ve dönüşüme yenileye
rekuyarlamada ve yeni kuşağın yük
selişini kabullenmede, sindirmede ve
eşitleşmedezorlanma,dirençgösterme
ve hat ta ken di ni da yat ma ko nu mu na 
düşme tehlikesi vardır.Diğeryandan;
transformasyonun öznesi olan ilerle
yengençdevrimcikuşakiçindeyüzey
sellik ve acelecilikle kolayına kaçma,
darlıkvetekyanlılıklasekterizmedüş
metehlikesivardır.
***
Kuşkusuzheryıldönümübirdiğerin

denfarklıdır.Gerçekliğisomutbiçimde
kavramak,onudiğerindenfarklıyapan
özgünlükleri bulmayı, ortaya çıkarta
rak çözümlemeyi gerektirir. Komünist
öncünün14yıllıktarihininbirçokeşiği
vardır. Ancak onun gerçekliğinin bu
günkü özgün şekillenişinde tasfiyeci
“Gaye” darbelemelerinin özel bir yeri
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ninolduğudaaçıktır.Filizkırandepre
miniizleyenhaftalardaAtılım’ıntarihe
kaydolanşusözlerinihatırlayalım:
“10Eylül’ün çocukları, boşalan gö

revyerlerinidolduracakveyenitarzın
bereketlitoprağınıişleyeceklerdir.”(Atı
lım, 25 Kasım 2006) Onlar, “10 Ey
lül’ün çocukları” 14. yıldönümünü
geçip,15.yeyürürken,sözlerinitutma
nınkıvancınıyaşıyorlar.Boşalannöbet
yer le ri ni dol du ra rak, ger çek ve ya “tam 
anlamıyla”herbakımdan/herdüzeyde
sürekliliği sağlamak, üstlendikleri so
rumluluklarınhakkınıvermekiçinça
lıştılar. Tasfiyeci “Gaye” darbelemeleri
ve onları izleyen artçı sarsıntılarının,
abartmaksızınsonikiyılboyuncahe
menheralandayaşanankarşıdevrimci
saldırganlığınpüskürtülmesi,yarattığı
sorunların göğüslenmesi küçümsene
mezbaşarıvekazanımlardır...Bunun
labirliktebüyük“önderlik,yönetmeve
savaş gücü” kayıpları “koşullarında”
karşıdevriminkomünistöncüyübas
kıngözaltıve tutuklamalarınateşial
tında tutarakbunaltmayaçalışması…
Git gide “yeni dönem”in belirgin bi
çimdeolgunlaşmasıylaartansorunlar
ve zorlukların baskısı altında kendini
gösteren ideolojik sendelemeler, geri
lemeler, safardan uzaklaşmalar, sav
rulmalarvb…Vebütünbuçokçarpıcı
dezavantajlara karşın komünist ön
cününbir transformasyonyaşamakta
oluşupekyamanbirparadoksolarak
görünmektedir. Hatta, biraz münase
betsizbilekaçmaktadır.Ancakbütün
bunlar gerçektir, paradoks durumun
kendisindedir.Veaslındabu,bizeçok
etkilibiçimde;tarihinistenilenelverişli
koşullaraltındadeğildehazırbulunu
lanveyaverilidenilenkoşullaraltında
yapıldığıgerçeğinihatırlatmaktadır.
Transformasyon, olayların gelişimi

tarafındanzorlanmışvehızlandırılmış

tır.Bu,tarihinkomünistöncüyeuygu
ladığıbirçeşitşiddettir.Öncübuger
çeği,sezmektendeöteanlamış,doğru
birbiçimdetespitveformüleetmiş,ge
lişmeninyönünüdeöngörebilmiştir.
“Eylül saldırı ve tutuklamalarına

rağmen,tarihin,devrimibilinçliveira
di tarzda örgütlemeye ve önderleşme
hattındanilerlemeyedevametmekçağ
rısı,ikidurumarasındabirmesafenin
oluştuğudabirgerçekolduğunagöre,
butarihindevrimciöncüyeuyguladığı
birşiddet,devrimcişiddetinbirçeşidi
değilmidir?Siyasitarih,butürdenbir
devrimcişiddetinkimizayıfdevrimcile
rikırıpçökerttiğinevehattabirkenara
fırlattığınatanıkolmuştur.Fakattemel
ve genel olan, bu türden bir tarihsel
şiddetin çok belirleyici, devrimci so
nuçlarüreten/açığaçıkartanmuazzam
belirleyicirolüdür.Öyleki,tarihinana
hamlesi,birikipmayaladığıoluşhalin
dekidevrimciöznelerinikamçılar.On
larınönünüaçıp ileri fırlatır.Ohalde
şu öngörülebilir ki, tarihin şiddetinin
öncünün safarında açığa çıkartacağı
devrimci enerji, önce sözkonusume
safeyikapatacak,devamındadaAğus
tos’uaşacaktır.Tarihveonundevrimci
şiddeti yapıcılara iddialı olmayı dikte
ediyor.Dikteetmekavramıbilekifayet
sizkalıyor,dayatıyor.”(Atılım,“Gerçek
çiysenİddialıol”,28Ekim2006)
“İyiamayapıcılarıniddialıolmaları

nıntemelivarmı?”sorusununyanıtını
somut olarak inceleyenAtılım, sırala
dığı dikkat çektiği diğer gerçeklerden
sonraşunuekliyor:
“..Vebütüntarihin,tümbumüca

delelerinvekazanımlarınenhasürü
nüolarakyetişmekteolanyenidevrim
ciler kuşağı… Komünist öncünün en
gürbüz, en dirençli filizleri. Aldıkları
politik eğitim, kazandıkları parti kül
türüveideolojikteorikdonanımlarıile
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tarihinçağrısınıyanıtlamayakilitlene
cekyapıcılar.”
Olmuşbitmişveyatamamlanmışbir

durumolarakdeğil,olmaktagerçekleş
mekteolanbirdevrimcihareketolarak
transformasyon, komünist öncünün
bugünkü gerçekliğinin ayırıcı bir çiz
gisidir. Olayların gelişimi zorlamış ve
hızlandırmıştır. 1990 sonrasının mü
cadeleleriiçindeyetişengençdevrimci
ler,devrimciçalışmanınhemenbütün
alanlarında ve düzeylerinde sorumlu
luklarıomuzluyor,komünistöncünün
kendinivaredişindegitgidedahaetkin
halegeliyor,belirleyicibaşatbirroloy
nuyorlar.Günceldönemselsorunların
ve zorluklarınartanbasıncıda trans
formasyon gerçeğini örtemiyor. An’ın
bütün dezavantajlarına karşın yaşan
mak ta olan trans for mas yon ger çek li
ğinde 14 yaşındaki Birlik Devrimi’nin
çokdeğerlibirkazanımı,başarısıgörü
nüyor,belirginleşiyor.
Filizkıransaldırılarınınbaşlangıcın

dan günümüze iki ağır ve uzun yılın
kazanıldığınıvurguladık.Peki,yazının
amacıyla sınırlı da olsa bu iki yıldan
negatifyönlerindenhangisonuçlarçı
kartılabilir? Tartışılacak, incelenecek,
derslerçıkartılabilecekbirçokeksiklik,
yetmezlik ve bariz yanılgılar olabilir.
Yönetim yetmezliklerini, yönetim/yö
neticilik hatalarını öne çıkartan, dik
katleri yönetim düzeyini yükseltmeye
yönelten bir yaklaşım, öncünün geli
şiminin ihtiyaçlarını yanıtlamakbakı
mındananlamlıolur.
Tasfiyeci “Gaye” saldırganlığıbaşla

dığında, aktif savunma ile hemen ve
derhalonugöğüslemekvepüskürtme
nin en hayati devrimci görev olduğu
bir an’da, “Gaye” saldırganlığının yol
açtığıdurumvesonuçlarıbağlamında
öncününkendinitartışmasıkuşkusuz
ki tamamen yanlış ve isabetsiz olur

du.Ancak“Gaye”saldırısınınenetkili
darbeleriningöğüslendiğivepsikolojik
savaşınpüskürtülerekboşaçıkartıldı
ğıkoşullardakomünistöncününiçine
itildiği “yeni dönem”in enine boyuna
incelenmesi, belli başlı yönleriyle de
rinliğine tartışılması dönem stratejisi
nin ve görevlerin, görevler arasındaki
bağıntıların bütün yapılara, kadro ve
aktivistlere kavratılması, böyle döne
meç anlarında dönemi kazanma ha
zırlığınıntemelbirkoşuluvegereğidir.
Buyöndekiçabalarınyetersizliğiveyü
zeyselliği,ilkinbireksiklikiken,zaman
içerisindegiderilmediğindegiderekbir
zaafa dönüşmeye başladığı söylenebi
lir.Buikinoktadantespitedilebilir:
İlki,dönemsüreçboyuncaöncünün

önderlikveyönetmegücünü,ömrünü
bütünoluşturucuyapılarıveyapıcıları
düzeyindelimitinevardıracakvebunu
süreğenleştirecek tarzın inşa edilmesi
vegeliştirilmesibakımındandır.Döne
mingelişimstratejisiformüleedilirken
bualandakigörevlerkuvvetlicevurgu
lanmıştır: “…İlerleyebilmek için Eylül
saldırılarınınüstesindengelmezorun
luluğu, durumun devrimci ruhudur.
Dönem boyunca önderlik ve yönetme
gücünülimitevardırmak,öncününiz
leyeceği gelişim stratejisinin omurga
sıdır.” (Teoride Doğrultu, Ocakfiubat
2007,DurumunDevrimciRuhu)
İkinci olarak da, nitelik biriktirme

kapsamındaki görevlerin tanımlanma
sı,çözümlenmesi,uygunyöntemvebi
çimlerinin belirginleştirilmesi, bütün
yapılara ve yapıcılara kavratılması ve
tabiidönemboyuncauygulamayaön
derlik edilmesi, uygulamanın yönetil
mesi bakımından değerlendirilebilir.
“TuncayKararlılığıKıvamında”başlıklı
yazıda, bu alandaki görevler açıklan
mıştır:“ ‘Biradımöneçıkmak’kadro
larınişingerekleriningerektirdiğibilgi
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vedeneyimbirikimine‘hazırlığa’henüz
sahipdeğilken,yöneticiyadadahage
nişkapsamlı,dahaağıryöneticigörev
leriüstlenmesorumluluğunuomuzla
maları anlamına gelir. Demek ki, ‘bir
adım öne çıkan’, yoldaşlarının ‘nöbet
yeri‘nidoldurankadrolarıneğitimi,de
neyim kazanması, döneme özelliğini
verengörevlerdenbirisi olarakhemen
çözümüne başlanmasını istemekte
dir.”(Atılım,2Haziran2007,sayı:159,
Yapıdan)
Tabiiki,buikianahalkadakigörev

ler,kendibaşlarınatecrithaldedüşü
nülemezler.Bunlarınamacauygunve
devrimcitarzdauygulanmasının,geliş
tirilmesinin zemini, politik çalışma ve
mücadeleninkesintisizveetkinbiçim
de tarz ve çizgi sürekliliğinin sağlan
masında anlatımını bulan politik bir
temele dayanmasıdır. En genelde bu
ikiyıllıkdönemboyuncaböylebirpo
litikzemininvarlığıöncününbaşarıları
arasındadır;bununlabirlikteyukarıda
vurgulanan iki ana halkada döneme
özgü hayati görevlerin yüzeysel kav
ranışı,ikihalkadagerekliyoğunluğun
sağlanmasını, başarı düzeyinin belir
ginleştirilmesini önlemiştir. Dönemi,
sürecivegörevlerikavrayıştayüzeysel
liktenkaçınmak,halenbütünönemini
korumaktadır.Döneminolgunlaşmak
taolduğugerçekliğivegeridekalaniki
yılın,döneminvesürecinyapısınıayı
rıcıözellikleriniortayaçıkartanverileri
dedikkatealınarak…İçerisindengeçil
mekteolandönemin,sürecinderinliği
nevegenişliğineçözümlenmesivekeza
dönemin görevlerininkapsamlı biçim
deanalizedilmesiyüzeyselliğinveyet
mezliğinpanzehiriişlevinigörebilir.Bu
bakımdangeridekalanikiyıllıkdöne
mindeneyimlerinin,özellikledeönder
likveyönetimgücününlimitevardırıl
masıvekezanitelikbiriktirmeyönelimi

bakımındaneleştireltarzdaanalizedil
mesini, sonuçlar çıkartılmasını sağla
yacaktartışmalarveçalışmalarınöne
minekadarvurgulansayeridir.
Belirli tipte sorunların yaygınlık

göstermesi, zorlukların artması, geri
leme ve kararsızlıklar, ideolojik kana
maan’ınçarpıcıgerçekleridir.Bunlar,
dönemin olgunlaşmakta olduğunun
yansımaları olduğu gibi, zaten döne
minözgünyapısınedeniyleözelönem
kazanan ideolojik çalışma ve ideolo
jik mücadele görevlerinin yakıcı, ih
mal edilemez ve ertelenemez önemini
vurgulamaktadır. İdeolojik çalışmanın
öncelikli görevleri aşağı yukarı belli
dir.Düzgünbirişleyişvebilgiakışının
sistematize edilerek devrimci ortamın
korunmasıbeslenmesi, bu zeminde
çalışmaların denetiminin sıkı biçimde
ve eleştirel devrimci tarzda yürütül
mesiyledolaysızdevrimciönderliğinve
yönetimingüçlendirilmesivb.gibitipik
ideolojik çalışmalardır. İdeolojik çalış
ma, bütün yapılarda belli bir sıklıkla
(vehattabütüngünlükçalışmalaraya
yılacakbiçimde)bütünyapıcılarısefer
beredecekvekapsayacakbiçimdebir
topyekunmücadeleolarakyürütülebil
melidir.Özeltoplantıbiçimleriveakti
vist toplantıları da iyi hazırlandığında
ideolojik çalışma için etkili ve verimli
olabilecekplatformlardır.
Transformasyonun rüştünü, ehil

liğini ispatlamanın gerekleri ve “gaye”
saldırısının ardından boşalan nöbet
yer le ri ni dol du ran “10 Ey lül’ün ço
cukları”nın görevlerinin gereklerinin
hakkınınverecekbirikimdüzeyiniya
kalamalarısorumluluğu,buikibağla
mın ortaya çıkarttığı yaşamsal görev
ler,benzerdir,aynıyöndedirveniteliğe
ilişkindir. Bunlar, “nitelik kazanma”
“nitelikbiriktirme”rotasınıngüçlendi
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rilmesininönemveaciliyetinivurgula
maktadır.
“Nitelik biriktirme” kapsamındaki

görevlerinbirboyutuideolojikçalışma
ikendiğerbirboyutuveyagörünümü
de“deneyim”kazanmarüştünü,ehilli
ğiniispatvededoldurulannöbetyerle
rininhakkınıverecekbirikimiedinmeyi
sağlayacakveçalışmatarzınıngeliştir
meye yönelik çalışmalardır. Burada,
deneyimler üzerinde eğitimin, dene
yimlerinincelenmesivetartışılmasının,
“uy gu la ma(de ne yim) ve “uy gu la ma lar
danöğrenme”birbaşkaanlatımlaken
dieylemindenöğrenmetarzınınönemi
vedeğeribüyüktür.
“Nitelikbiriktirme”yiengenelde,ye

nikadrolarkazanmavekadrolarındü
zeyiniyükseltmeyikapsayacakşekilde,
“kadro çalışması” olarak da vurgula
yabiliriz.“Nitelikbiriktirme”çalışması,
öncününbileistisnaikaydiveşartıyla
bütünyapılarını vebütünyapıcılarını
kapsayacak şekilde nasıl koyulabilir,
nasılformüleedilebilir?
Politikçalışmavepolitikmücadele

ninsüreğenleşmişveetkintarzdaön
cüduruşunkorunmasıveönderleşme
yönelimitemelindeyürütülmesi,doğa
sı gereği kitlelere ulaşmayı, yeni güç
leri açığa çıkartmayı, etkinleştirmeyi
öncüye çekip etrafında birleştirmeyi
vb.hedefer.Bu zemin olmaksızınni
telikbiriktirmeüzerinesöylenecekher
şeyboştur,anlamsızdır.“Nitelikbirik
tirme” rotasının ibresi öncünün ide
olojik, teorik, politik ve örgütsel ola
rakbir bütünolarak önderleşmesine
dair “niteliklerin” biriktirilmesini gös
termektedir... Politik zemini titizlikle
koruyup geliştirerek, nitelik biriktir
meçalışmasınınolabilecekengenişen
yaygın biçimde yürütülmesinin yöne
timi; taraftarlardan, aktivistlerden ye
nikadrolaryetiştirmeyiveherdüzeyde

var olankadroların öncünün çizgisini
kav ra ma ve uy gu la ma ye te nek le ri ni, 
teorikbirikimvekavrayışlarını,politik
mücadeleveörgütçalışmasını,yönet
mevekendiniyönettirmebilgivedene
yimleriningeliştirilmesi,devrimciiddi
alarınınbüyütülmesi…vb.anlamında
düzeylerininyükseltilmesi,herikibiçi
miyle“kadroçalışması”dır.
“Nitelikbiriktirme”çalışmasıkapsa

mındakigörevlerinancakendonanımlı
veendeneyimlikadrolarvehattaözel
olarakbu işler içinhazırlanacakkad
rolartarafındanyerinegetirilebileceği
ni,yürütülebileceğinisanmak,düşün
mekdahabaştansınırlanmakvehatta
buyüzdendebüyükölçüdebaşarısız
lığı kabullenmek olur. Bilakis, nitelik
biriktirmeçalışmasıgörevleri,özellikle
“kadroçalışması”(veaynışekilde“ide
olojikçalışma”nında)biçimindeherbi
rikendidüzeyvealanındaolmaküze
rebütünyapıları/kolektiferivebütün
yapıcıları seferber edecek tarzda ta
nımlanmalıdır.Öyleki;heryapıcı,hem
kadro çalışmasının “konusu” “kadro
laştırılanı”olmalı,hemdekadroçalış
masının“öznesi”,yürütücüsü,“kadro
laştırıcı”olmalıdır.Buaynıandadeğil,
ikiayrıçalışmadüzeyindeböyledir;bir
düzeyde “kadrolaştırıcı”dır; bir başka
düzeydeise“kadrolaştırılan”dır.
Kadro çalışmasının deneyimlerinin

degösterdiğigibibirçokfarklıdüzeyive
farklıprogramlarıolabilmektedir.Böy
leelealındığındaabartmaksızınbütün
yapıcılar,kadro çalışmasınınözneleri,
yürütücüleri görev ve sorumluluğunu
üstlenebilirler? Bütün yapıcıları de
ğişik düzeyde, farklı kapsamda böyle
birdevrimcisorumluluğunaltınasok
manınhemendikkat çekmeyen enaz
görünenkadarönemlivedeğerlitemel
birkazanımıdabütünyapıcılarıkendi
kendine eğitim yönetimin geliştirmek
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zorunda bırakmasıdır… Belirtilen bu
yöntemle,10Eylül’ün15.yılını,öncü
yü“kadrookulu”,“kadrofabrikası”ha
line getirecek bir atılımla hazırlamak,
yapıcıların büyük bir başarısı olacak
tır.
Transformasyontarafındanrüştleri

niispatlamayaitilmeninyanısıra,ay
nı zamanda doldurdukları nöbet yer
lerininhakkınıvermekgibibüyükbir
yükümlülüğün altında bulunan “deli
kanlılığa” adımlarını atan kadınlar ve
erkeklerin, 10 Eylül’ün eserine bağlı

lıkları,adanmışdevrimcilikleri,tarihin
muazzamdevrimcivefakatbirokadar
da sert sınavından geçiyor... Onların
bu sınavı kazanmaktan, rüştlerini is
patlamaktan başka seçeneklerinin ol
madığınıvurgulamakbilefazla.Ancak,
başarının kendiliğinden gelmeyeceği,
onukoparıpalmalarıgerektiğideyete
rinceaçık.10Eylül’ün15.yılının işçi
sınıfıveezilenlereumutsaçanyapıcı
larına,10Eylül’ünçocuklarınaaşkol
sun!
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Atılım’ınKürtulusalsorunundaYü
rüyüş’e karşı yürüttüğü teorikideolo
jikmücadeleye,Partizanmüdahilolma
gereksinimiduydu.Hakkıdır.Kaldıki,
böyle bir teorikideolojik tartışma ve
mücadeleyedahilolmasıdamemnuni
yetlekarşılayacağımız,istenilirbirşey
dir.
Diğer yandan, Partizan’ın tartışma

yönteminiçokdoğruveisabetlibulma
dığımızıdabelirtmeliyiz.AtılımveYü
rüyüşarasındakitartışmadatarafarın
teorikideolojik yaklaşımları arasında
kendi konumunu belirliyor, oradan
datarafarıelektronikteraziiletartma
yöntemiyle“eleştiriyor!”Oysabaşkabir
yöntemizleyebilirdi.AtılımveYürüyüş
eleştirileriniayrıayrıelealabilirdi.Bu;
hem Partizan’ın kendi görüşlerini aç
masını,dahaanlaşılırbiçimdeverme
sinisağlar,hemdeokurun,ilgiduyan
ların tartışmanın tarafarı arasındaki
teorikideolojik farkları görmesini ve
kavramasınıkolaylaştırırdı.Partizan’ın

yöntemi,kendilerinindeistemeyeceğini
sandığımızbirgörünümedeyolaçıyor.
Yazıdan,tartışanAtılımveYürüyüş’ün
dışındabirneviyetkiliüstbirotorite,
birbilirkişihavasıçıkıyor.Fakatdaha
önemlisi,buyöntemintartışılankonu
ları karmaşıklaştırarak, sorunların ve
farklıteorikideolojikyaklaşımlarınan
laşılmasınızorlaştırıyorolmasıdır.
Partizan’ın Atılım’a eleştirilerini in

celemek ve yanıtlamak, bu vesile ile
O’nunKürtulusal sorunu ve Türkiye
veKuzeyKürdistanbirleşikdevriminin
kimi sorunlarındaki tavırlarını tartış
makbirtekyazınınhacminifazlasıyla
zorlayacaktı.Bunedenletartışmayıiki
yazıolarakplanladık.Atılım’ın“işçive
diğer emekçilerin birliğini baltalayıcı
yönde tavırgeliştirmek”lesuçlanması,
builkyazınınanakonusuolacaktır.

I
Burada Partizan ile tartışmamızın,

inceleyeceğimizteorikideolojikvepra
tikpolitikfarklıkonumlarımızınkonu

Kürt ulu sal so ru nun da Par ti zan’ın 
teo rik kör dü ğüm ha li
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su “bir ulusal sorun”dur. Partizan’ın
Atılım’a (ve Yürüyüş’e) yönelttiği en
önemli “eleştiri”, “işçi ve diğer emek
çilerin birliğini baltalayıcı yönde tavır
geliştirmekte” (s.24)* olduğu ithamve
suçlamasıdır.Ezenveezilen,ikiuluslu
(vedeğişikulusaltopluluklarınvarol
duğu)birdevletinsiyasalcoğrafyasında
yaşıyoruz.Bucoğrafya,devrimcieyle
mimizinayağınıbastığıtoprakvekeza
bölgevedünyadevriminekatılımımızın
üssüolduğu içindir ki, ezen ve ezilen
ulus gerçekliği ve ayrımını, devrimci
stratejivetaktiğinaslaihmalkabulet
mezkurucutemelbirbaşlangıçverisi
kabul ediyoruz. Böyle olduğu içindir
ki,yukarıyaaldığımızağırsuçlamasını
aydınlığakavuşturabilmekiçindePar
tizan’danherşeydenöncehiçbirmuğ
laklığayervermeksizin,sarihbiçimde
şusorularınyanıtınıistemeninhakkı
mızolduğudüşüncesindeyiz:

Partizan, Kürt ulusal sorunuyla, 
Türkulusu,ezenulusproletaryasıve
devrimciliğininpozisyonundanmıiliş
kileniyor,tavıralıyorvekonumlanıyor?

Partizan, yoksa Kürt ulusal soru
nuyla, Kürt ulusu, ezilen ulus proletar
yasıvedevrimciliğininpozisyonundan
mıilişkileniyor,tavıralıyorvekonum
lanıyor?
Eğer Kürt ulusal sorunuyla ezen

veya ezilen ulus proletaryasının dev
rimciliğipozisyonlarıdışındayani,“biz
hiç de ezen veya ezilen ulus proletar
yasının devrimciliği pozisyonundan
ilişkilenmek, tavır almak ve konum
lanmakzorundadeğiliz,MarksistLeni
nistdevrimcilikiddiasındaolanlariçin
birüçüncüilişkileniştavırvekonumu
dahavardır”diyorsanız,bukonumuzu
açık ve anlaşılır, muğlaklığa yer ver
meyecek biçimde tarif etme devrimci
sorumluluğunu yerine getirmeniz ge
rekiyor. Kuşkusuz bu sorular; Mark

sizmLeninizm,devrimcilikiddiasıolan
bütünyapılar içingeçerlidir.Örneğin,
butartışmanınbirtarafıolmasıhase
biyle soruları Yürüyüş’ün yanıtlaması
daözellikleanlamlıolur.Elbette,Par
tizan’ınyanıtlarını,açıklamalarınıbek
leyeceğiz.Ancak,yinedeburadabah
se konu sorular bakımından Partizan
gerçekliğinin bize nasıl göründüğünü
kaydetmeliyiz. Seksiyon örgütlenmesi
görüşünüdekesinbirkararlılıklared
deden Partizan, Kürt ulusal sorunuyla 
neezenulusproletaryasıvedevrimci
liğininvenedeezilenulusproletaryası
ve devrimciliğinin pozisyonundan iliş
kileniyor. Buradan olarak o, devrimci
görevleriniveezenulusun(Türk)prole
taryasıvenedeezilenulus(Kürt)pro
letaryasınındevrimcisınıfkonumunun
gereklerinden hareketle belirliyor, ta
rifediptanımlıyor.Evet,oüçüncübir
pozisyonda duruyor. Tarif edilmemiş,
tanımlanmamış, Marksizm Leninizm
bakımından adı konmamış bir pozis
yondurbu.
ÖrneğinPartizan,Atılım’ı“ezilenulus

milliyetçiliğinden muzdarip” olmakla
ithamederveYürüyüş’üde“ezenulus
milliyetçiliğininhalkımızüzerindekiet
kisinekarşımücadeledeyeterinceaçık
davranmamak”laeleştirirken;butavır
larıezenulusdevrimciproletaryasının
mı, ezilen ulus devrimci proletaryası
nın mı konumlanmasından hareketle
yapmaktadır?Yadane?
Partizan’ın bizi doğru anlaması

na yardımcı olmakbakımındankendi
pozisyonumuzu (veaynıanlamda,so
rulara verdiğimiz yanıtı) özetleyelim:
Türkiye ve Kuzey Kürdistan birleşik
devriminin görevlerine; Atılım, ezen
ulusun proletaryasının, Türk prole
taryasının devrimci pozisyonundan
bakıyor, buradan ilişkileniyor ve ko
numlanıyor; Nû Azadi ise ezilen ulus
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proletaryasının, Kürt proletaryasının
devrimci pozisyonundan bakıyor, bu
radan ilişkileniyor ve konumlanıyor.
Türkiye ve Kuzey Kürdistan birleşik
devriminin gelişim stratejisi, Türkiye
ve Kuzey Kürdistan proletaryasının
devrimci birliği bunu gerektiriyor ve
hattadayatıyor.
Buradaşunuhatırlatmayıdayarar

lı buluyoruz: Lenin,Stalin veBolşevik
Partisi ulusal sorundadevrimci görev
leri, Rus ulusunun, yani ezen ulusun
devrimci proletaryasının konumundan
vegörüşaçısından formüleettiler.Ay
rılmahakkınayapılanhassasvurgula
rınönde tutulmasıdabununsonucu
dur.İbrahimKaypakkaya,Bolşeviklerin
yaklaşımını benimsemiş, bizim siyasal
coğrafyamızın koşullarına uyarlamaya
çalışmıştır.O’nunKürtulusununayrıl
ma, kendi ulusal devletini kurma hak
kınayaptığıvurgununarkaplanındada
özselolarakaynıyaklaşımvardır.

II
Partizan, Atılım’ı “ezilen ulus milli

yetçiliğindenmuzdarip”olmaklaitham
ediyor, “eleştiriyor.” Peki, “ezilen ulus
milliyetçiliğinedir?”Veevet,“ezenulus
milliyetçiliğinedir?”
“Ezen ulus milliyetçiliği”, bir ulu

sunbaşkauluslar,ulusal topluluklar
aleyhineulusalayrıcalıklar,üstünlük
lereldeetmeyeveyaeldeetmişolduk
larını korumaya çalışmasını idealize
edip haklılaştıran, meşrulaştıran ide
olojikteorik süprüntülerden oluşan
burjuva ideolojisidir.Başkaulusların,
ulusal topluluklarınbaskıaltınaalın
masını, boyunduruğa vurulmasını ve
sömürgeleştirilmesini,yani“kendiulu
sunun”ayrıcalıklarınıveüstünlüğünü,
ulusal eşitsizlikleri savunur, idealize
eder,şovendir,ucuırkçılığaaçılanka
ranlıkgericibiryoldur.Zerrekadarde
mokratikmuhtevasıyoktur.

“Ezilen ulus milliyetçiliği” ise ezi
len ulusun, başka uluslar, ulusal ya
da ulusal ve sömürgesel boyunduru
ğa karşı, ulusal demokratik hakların
veulusalboyunduruktankurtuluşun,
diğer uluslarla eşitlik mücadelesinin
haklıvemeşruolduğununteorizeedil
mesidir.Ezilenulusmilliyetçiliğidebir
“burjuva ideolojisidir” ama yurtsever
vedemokratiktir;ezilenulusubaşkal
dırmaya çağırırken devrimcidir. Ezen
ulusun boyunduruğuna karşı olduğu
içindir ki, “ezilen ulus milliyetçiliği”,
ister ulusal devrimci, isterse ulusal
reformist olsundaimademokratikbir
muhtevayasahiptir.
Her çeşit milliyetçiliğin temel, tipik

bir karakteristik özelliği, sınıf farklı
lıklarını geri plana atması, gizlemesi
ve örtbas etmesidir.Milliyetçilik, ister
demokratik isterse antidemokratik, ge
rici,şovenolsunherhalükarda“ulusal
çıkarlar için” ulusun uzlaşmaz sınıf
larını uzlaştırma ve işbirliğine yönelt
me eğilimindedir. Vurgulandığı gibi,
ezilen ulus milliyetçiliği demokratik,
ezenulusmilliyetçiliğiisegerici,şoven
birmuhtevavekarakteresahiptir;bu
fark asla önemsiz değildir, bilakis te
melönemdedirveihmaledilemez,ama
milliyetçilik her iki durumda da sınıf
uzlaşması, sınıf işbirliği eğilimindedir.
Her çeşit halkçı teorilerideolojilerde
olduğugibiherçeşitmilliyetçiideoloji
lerdesınıfuzlaşmasıveişbirliğinivaaz
edenoportünistteoriveideolojilerdir.
“Ezilenulusmilliyetçiliği”dediğiniz,

Kuzey Kürdistan’daki ve Türkiye’deki
Kürtulusaldemokratikhareketideğil
midir?Ezenulusdevrimciproletarya
sınınsınıfçıkarlarınınçizgisinigeliştir
meklekendiniyükümlügörenAtılım’ın
Kürt ulusal demokratik hareketini, 
yanibuanlamdadiğerbirifadeyle“ezi
lenulusmilliyetçiliğini”desteklemesin
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de gocunacak ne olabilir ki! Kaldı ki,
Atılım’ın ulusal demokratik harekete
karşı ideolojikteorik mücadelesi onu
işçiemekçiçözümçizgisineitmeçaba
sıdaeleştirivedevrimcipratikolarak,
asla küçümsenemez. Peki, Partizan’ın
şuyazdıklarıneanlamageliyor:

“Ezilen ulusun, demokratik muhte
va taşıyan mücadelesini desteklerken
aynızamandaonuniçindeburjuvayö
nün ayrıcalıklar elde etme peşindeki
politikasınıdagörmeliveezilenlerede
göstermeliyiz.”(s.24)
Tamam,“ezilenulusun,demokratik

muhtevataşıyanmücadelesinidestek
leriz” diyorsunuz. Burada desteledi
ğiniz şey “ezilenulusmilliyetçiliğinin”
takendisideğildenedir?Partizaneğer
“ezilen ulus milliyetçiliği”nden (diğer
bir anlatımla da “ulusal demokratik
hareket”ten)başkabirşeyanlıyorsaya
da“ezilenulusmilliyetçiliği”başkaan
lamageliyorsa,yapılacakaçıklamaları
incelemeyivedeğerlendirmeyidevrimci
sorumluluğumuzaddediyoruz.
Alıntıda geçen “ayrıcalıklar” konu

sunadadeğinmegereksinimiduyuyo
ruz.Ulusalhareketiçerisindeyeralan
ulusal ve/veyaulusal sömürgesel bo
yunduruğa karşı mücadeleye katılan
bütüntoplumsalsınıfarınkendisınıf
salgerçekliklerinihareketetaşımaları,
yansıtmaları kaçınılmazdır, kendi gö
rüşaçılarındanmeşrudur.Kürtulusal
demokratik hareketi içerisinde farklı
sınıfsal tavır ve çıkarlara denk düşen
değişik eğilimler vardır. Biliniyor ki,
sosyalist yurtseverler, tüm güç ve im
kanlarıylasömürgeciliğekarşımücade
ledeyeralırken,aynızamandaulusal
demokratikhareket içinde işçiemekçi
çözüm çizgisini geliştirmeye ve keza
Kürt ezilenulusburjuvazisinin çıkar
larınıvesınıftavrınıifadeedençizginin
hareketikontrolvehegemonyasıaltına

almasına karşı da sistematik biçimde
mücadele etmektedir. Özcesi, ulusal
demokratik harekette Kürdistan prole
taryasınınhegemonyasıiçinçalışmak
tadır.
Ulusaldemokratikhareketekatılan

tüm sınıfarın, kendi tavır ve çıkarla
rınıhareketetaşımalarınınkaçınılmaz
olduğunubelirttik.Ulusaldemokratik
harekete katılan sınıfar arasında he
gemonyamücadelesidebirokadarka
çınılmaz ve meşrudur. Eğer Partizan,
bundanayrıolarak“burjuvayönünay
rıcalıklareldeetmepeşindekipolitika
sını”derken,ezilenulusburjuvazisinin
diğeruluslar,ulusal topluluklar aley
hine ulusal ayrıcalıklar elde etmeye
yöneldiğini, talep ettiğini vb. ima edi
yorsa,bununaslameşruvehaklıgö
rülemeyeceğini,kabuledilmezolduğu
nuvurgulamalıyız.Herhangibirulusal
harekette, burjuvazinin bu anlamda
“ayrıcalıklareldeetmeyi”talepetmesi,
ancakhareketindemokratikmuhteva
sınıtasfiyesürecinineşiklerindenbiri
siolabilir.20.yy.başındaTürkburju
vazisinin,Kürtulusu,ErmeniveRum
ulusları veya ulusal topluluklarına
karşıayrıcalıklareldeetmekiçinneler
yaptığınıbiliyoruz.Somutolarak,Kürt
ulusaldemokratikhareketitartışmave
analizin konusu olduğuna göre böyle
birimayıhakedenbirdurumunoldu
ğu söylenebilir mi?... Elbette burjuva
emperyalist çözüme yönelenler ya da
kendiulusçıkarlarıiçinbaşkaulusla
rıezmeyeyeltenenler,yadaulusalbo
ğazlaşmayayolverenlerbukapsamda
elealınamaz.
Biziburadadahada fazla ilgilendi

ren,Partizan’ınezilenulusun“demok
ratik muhteva taşıyan mücadelesini”
nekadarvenasıldesteklediğidir?Evet,
Partizan, ezilen ulusun “demokratik 
muhteva taşıyan mücadelesini” ger
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çektennasılvenekadardesteklemek
tedir?Bütündevrimciyapılar,sonçey
rekyüzyıllıktarihseldönemdekikendi
varoluş gerçeklikleri çerçevesinde bu
sorularla yüzleşmek devrimci sorum
luluğunutaşıyorlar.

III
Partizan,enağırithamvesuçlama

sınışucümledeformüleediyor:
“Nihayetherikiakım(AtılımveYü

rüyüş–TD)daişçivediğeremekçilerin
birliğinibaltalayıcıyöndetavırgeliştir
mektedir.”(s.24)Boldlanarakveüçsa
tırlıkayrıbirparagrafbiçimindevurgu
lanmışbircümle!Onahakettiğideğeri
vereceğiz.
Kuşkusuzsuçlamaçokağır.Öyleye

nir,yutulurgibideğil.Elbettekidaha
önemliolaniddiaların,nekadardoğru
venekadariknaediciolduğudur.Gö
receğiz! Ancak tartışmamız bakımın
dan hemen şimdi şunu vurgulamayı
dahaönemligörüyoruz.Bucümlebize,
Partizaniçin“işçivediğeremekçilerin
birliği”nin yaşamsal olduğunu söylü
yor. Burada Partizan ile “tam bir dü
şünce birliği” içerisindeyiz. Bize göre
deTürkiyeveKuzeyKürdistanbirleşik
devrimi için Türk ve Kürt proletarya
sının ve bütün ulusal topluluklardan
halklarımızın ve emekçilerin devrimci
birliği yaşamsal önemdedir... Demek
ki, Partizan ile çok önemli, yakıcı bir
ortak devrimci kaygıyı paylaşıyoruz.
Bu durumda ikna edici bir tartışma
bakımından tarafarınyanıtlaması ge
rekentemelsoruşundanibarettir:
Türk veya Türkiye proletaryası ve

Kürt veya Kuzey Kürdistan proletarya
sının devrimci sınıf birliğinin gerçek
leştirilmesinin zorunlutemel koşulu
nedir? Veya bu devrimci sınıf birliği
nasıl gerçekleştirilebilir? Bu soruların
yanıtınıözellikledePartizan’ınbuya
zıdaki tespit, analiz ve görüşlerinden

hareketle çözümleyeceğiz. Ancak yine
deburadahemenbelirtmeliyizki,ezen
veezilenulusayrımını,ezenveezilen
ulus proletaryalarının konumlarının
farklılığınıönselolarakdevrimcipoliti
kanıntemelbirkurucuunsuruolarak
kabul etmeyen ve kendi devrimci po
zisyonunu ezen ya da ezilen ulus dev
rimci proletaryasının görevlerine göre
şekillendirmeyen görüş ve yaklaşım
ların,TürkproletaryasıveKürtprole
taryasının devrimci birliğini inşa ede
cek, gerçekleştirecek bir politik çizgi
geliştirmesiolanaklıdeğildir.Bukoşul
yoksa, en iyi halde her iki ülke prole
taryasınınyaşamaktavederinleşmekte
olan parçalanmasına seyirci kalınabi
lir.Sorununkendisiniböylesineyakıcı
biçimde dayattığı koşullar altında ise
bu da olanaksızdır; eğer herhangi bir
politik yapı belirttiğimiz koşulu taşı
mıyorsa, Partizan’ın ifadesiyle “işçi ve
diğer emekçilerin birliğini baltalayıcı
yöndetavırgeliştirmesi”kaçınılmazdır.
Politik gerçekler, en halisane niyetleri 
aşar. Önemli olan, devrimci niyetleri
gerçekleştirebilecek teorikdüşünceve
politikyönelimigeliştirebilmektir.
Yukarıdaformüleettiğimizsorunun

yanıtınadöneceğizamaöncelikleulu
salsorundaPartizan’ınteorikvepolitik
halinindaha iyi anlaşılmasınahizmet
edecekbir ikinoktayadikkat çekmek
istiyoruz.Ki,bunlarsorununyanıtının
olgunlaştırılması bakımından da ol
dukça önemli, anlamlı ve incelenmesi
gerekliunsurlardır.“Halklar”kavramı
nıtambirkesinliklereddedenPartizan
şunlarıyazıyor:

“Hakim ulus ezilenlerinin milliyetçi
liktenetkilenmişolduğugerçeğinigör
melivebununlamücadeleyikesinlikle
omuzlamalıyız.”(s.24)Böylece,aynıza
mandabirdeezilenulusezilenleriol
duğuimaediliyor.Partizan,ezenulus
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halkı/Türk halkı ve keza ezilen ulus
halkı/Kürthalkıkavramlarınıaşağıda
alıntılayacağımızgibikategorikolarak
reddediyor,amadevrimcikaygıvegö
rüşaçısıağırbastığındanhakimulus
ezilenleri üzerindeki milliyetçi etkilen
melerlemücadelegörevinedikkatçeke
bilmekiçin“ulusunezilenleri”kavramı
yardıma çağrılıyor. Yazıyı biraz daha
derinlemesine incelediğimizde Parti
zan’ın ulusal sorundaki teorik “dü
ğümlerinin” oldukça karmaşık, girift
birhalaldığıgörülüyor.“Halkkavramı
üzerine” ara başlıklı bölümden biriki
paragraföncedeşunlarıokuyoruz:
“Ezen ulus halkı üzerinde şove

nizmin ciddi derecede etkileri vardır,
buna karşı mücadeleyi önemsizleştir
mekciddibirpolitiksuçtur.Bizbuna
ezilenulusmilliyetçiliğininezilenulus
halkıüzerindeki etkisinedikkat çeke
rek meseleyi bütün olarak kavramak
gerektiğini düşündüğümüzü ekleye
lim.”(s.21/22)
Demekkineymiş:
Bir “ezen ulus halkı” ve bu “ezen

ulushalkıüzerinde”,“şovenizminciddi
derecedeetkileri”varmış!
Birde“ezilenulushalkı”vebu“ezi

lenulushalkı”üzerindede“ezilenulus
milliyetçiliğinin”“etkisi”varmış!
“Ezenulushalkı”ve“ezilenulushal

kı” yani demek ki, “halklarımız” var!
AmaPartizanşunlarıdasavunuyor:
“Halkbütünkomünistlerinüzerinde

anlaştıklarıgibi‘devrimdençıkarıolan
sınıfarı’içerir...Dolayısıylaulusagöre
halktanımıveülkemizdekiişçi,köylü,
küçükburjuvakitleyibirdenfazlahalk
varmış gibi ‘halklar’ diye tanımlamak
yanlıştır.Buşekildeifade,kitleyidevri
megöredeğil,ulusagöretanımlamaya
tekabüleder.ÜlkemizdeTürkiyehalkı
vardır, halkları değil. Ama ülkemizde
farklıuluslarvemilliyetlervardır.Her

ulusun ve milliyetin içinde halk da var
dırhalkolmayanda.Bunlararasında
ayrım yapmak sınıf bakış açısından
uzaklaşmakdemektir.”(s.22)
Buparagrafta,Partizan’ınteorikdü

ğümleriiyideniyibirbirinegiriyor.Ör
neğin“ülkemizdefarklıuluslarvardır”
diyen Partizan, böylece bir tek “ülke
den”amaikiulustansözetmişoluyor.
Böylece bizim bildiğimiz Türkçeye ve
devrimci teoriye göre ülkesi olmayan
birulustansöz etmişoluyor.Dil, dü
şünceyiyansıtır.Bu“ülkemiz”söylemi,
Kürt ulusunun ülkesi Kürdistan yok
muş gibi bir düşünceyi taşıyor. Tabii
ki, Partizan Kürt ulusunun ülkesinin 
Kürdistan olduğunu biliyor. Bu bir
gerçek.Amabilerekveisteyerektercih
ettikleri“ülkemizTürkiye”kavramının
ikincibirülkeninvarlığınıreddettiğide
bir gerçek.BununTürkhalkı, işçi ve
emekçileri üzerindeki Türk milliyetçi
liğinin etkileriyle uzlaştığı ve besleyip
güçlendirdiği ve şovenizme hizmet et
tiğideaçıktır.Acaba“ülkemizTürkiye”
kavramı, Kürt devrimci ve yurtsever
leri, Kürdistan proletaryası ve emek
çilerinde, devrimciler hakkında nasıl
duyguvedüşünceleryaratırveyarat
maktadır? “Ülkemiz Türkiye” üslubu,
TürkiyeveKuzeyKürdistanproletarya
ve emekçilerinin devrimci birliğinemi
hizmet ediyor yoksa bilakis devrimci
birliğinin gelişmesini “baltalayıcı” bir
politikayatemelmioluyor?
Partizan, “ezen ulus halkından”,

“ezilenulushalkından”sözedip,sonra
“ülkemizde” halklar yoktur, halk var
dır.Oda“devrimdençıkarıolansınıf
ları” içerir,diyor.Peki, tamam,birde
böyle tartışalım.Başadönmekzorun
dayız.
Türkiye siyasi coğrafyasında Türk

ulusuvar.Ezenulus.KuzeyKürdistan
dabusiyasicoğrafyadayeralıyor.Kürt
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ulusuvar.Odaezilenulus.Buikiül
kenin, bu iki ulusun proletaryası da,
burjuvazisi de, küçük burjuvazisi de,
köylülüğü de birbirinden çok farklı...
Şunu demek istiyoruz, Partizan’ın bir
teorik doğruyu ifrata vardırmak biçi
mindekikörzorlamalarıbiryana,tamı
tamına onun anladığı anlamda da iki
halk var. Ve maalesef, Partizan hala
bunubilinceçıkartabilmişdeğil.Kuzey
Kürdistan’da“devrimdençıkarıolansı
nıfar”ileTürkiye’de“devrimdençıkarı
olan sınıfar” farklı. Her iki durumda
da proletarya kavramı yerinde duru
yor, ama ezilen ulus proletaryası ile
ezenulusproletaryasıdaikiayrıprole
taryadır!Birisininezilenulusproletar
yasıolması,diğerininezenulusprole
taryasıolmasıazşeymidir?“Neolacak
işte,ikisideproleterdeğilmi…”Böyle
midemeliyiz?Aynışey,bütüntoplum
sal sınıfar bakımından da geçerlidir.
Halkkavramınaböylesinekörlemesine
abanmaktan nasıl bir devrimci sonuç
beklendiğianlaşılırgibideğildir!
Devrimciteori,devrimcistrateji,dev

rimcitaktik,devrimönderliğininörgüt
lenmeplanıvb.sözkonusuolduğunda
gerçekte Partizan, Kuzey Kürdistan’ı
“farklıbirülke”,Kürtulusunu“başka
birulus”,Kürdistandevriminibirülke
devrimi “sınıfına” koyuyormu?Örne
ğin eğer, Türk ulusu, Kürt ulusunu
ezen ulus, Kürt ulusu da ezilen ulus 
ise Partizan’ın kavramıyla konuşalım,
Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da “baş
çelişki” aynı olabilir mi? Partizan’ın
“KuzeyKürdistandevrimi”kavramıvar
mı?Veyanedenyok?Nasıl oluyor ta
rihintanıdığıdiğerezilenuluslardave
sömürgelerdeulusalsorun“başçeliş
ki”oluyor,devrimiulusalsorun“şekil
lendiriyor”da,“sıra”KuzeyKürdistan’a
gelincehiçbirşeyPartizan’ınteorisin
debilindiğigibiolmuyor?Bütünteorik

siyasalkavramsilsileleriçöküyor.Sta
lin’inmeşhurformülüyle“bubirtesa
düfmüdüryoldaşlar?”
Bütünbusoruları;kendileriniMark

sist,MarksistLeninist,MarksistLeni
nistMaoistvb.hernasıltanımlıyorlar
satanımlasınlar,devrimciyapılarınhiç
değilse,1980’lerinsonuveya1990’lar
da“doğru”biçimdeyanıtlamışolmala
rıgerekirdi.Bubahiste,Partizanaşağı
yukarı1520yılhayatıngerisindekal
mıştır. Halen de devrimci gelişmenin
ihtiyaçlarıylaçatışanpratikpolitikola
rak kendini felç eden teorik pozisyon
larında körlemesine ayak diretmeye
çalışmaktadır. Hayır, bu devrimci bir
cesaretdeğildir.
Tekuluslubirülkedekigibibirdev

rimdendeğil,ezenveezilenulusgerçek
liğinin yaşanmaktaolduğubir siyasal
coğrafyada, Türkiye ve Kuzey Kürdis
tanbirleşikdevrimindensözediyoruz.
Koşulları, itici güçleri farklı iki devri
minTürkiyesiyasalcoğrafyasındadev
rimcigelişmenineşitsizliğiçokçarpıcı
birhalalmışolmasınakarşınbirleşik
bir devrimbiçiminde gelişimi olanaklı
olduğuiçindevrimcistratejimiziTürki
yeveKuzeyKürdistanbirleşikdevrimi
üzerinekuruyoruz...

Özetle vurgularsak, tam da Parti
zan’ındediği anlamda, “devrimdençı
karıolansınıfar”ınbuikiülkedefark
lı olması anlamında da iki halk, yani
“halklarımız” bir gerçektir! Partizan’ın
kendianladığıanlamdaKuzeyKürdis
tanhalkınıreddetmesi,nedersedesin,
nasılizahederseetsingerçekte“ezilen
ulus”gerçeğiniihmalederekreddettiği
vekeza,ezilenKürtulusununvarlığını
politikçizgisininvestratejisinin temel
birkurucuunsuruolarakalmadığıve
kabuletmediğianlamınagelir.
Partizan,inanılmazbiçimdekendite

orikkörlüğünesığınmakta,kendiniçok
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yalın,çokçarpıcıgerçeklerianlayamaz,
tanımlayamaz,tarifedemezhalegetir
mektedir. Bunuhep söylemek, tekrar
etmekgereksinimiduyuyoruz,özellikle
dedevrimciler içinkörlüğünenbeteri
veentehlikelisiteorikkörlüktür...Par
tizan,devrimin,devrimkavramınıngö
rüşaçısındanyaptığıhalktanımından,
devrimcilerin “halk”kavramınıbunun
dışında,örneğinTürkhalkı,Kürthalkı,
Ermeni,Laz,Araphalkıveya“halkları
mız”vb.gibikullanamayacağısonucu
nu çıkartmakta, devrimcilere sümme
haşa bunun dışında halk kavramını
kullanmayı yasaklamaktadır. “Ezen
ulus halkının üzerinde şovenizmin
ciddiderecedeetkileri”olduğunuvur
gulayan Partizan, işaret ettiğimiz teo
riksaplantılılığınedeniyle “Türkhalkı
üzerindeşovenizminciddiderecedeet
kileri var” bile diyememektedir! ‘Tanrı
aşkına’ kimdir bu “ezen ulus halkı?”
Bunun bir adı, kavramı yok mudur?
Aynıteoriksaplantılılıknedeniyle“ezi
len ulus halkı üzerinde”, “ezilen ulus
milliyetçiliğinin” “etkisini” vurgulayan
Partizan,KürthalkıüzerindeKürtmil
liyetçiliğinin (yurtsevervedemokratik)
etkisi var bile diyememektedir... Bir
kezdahatanrıaşkına,kimdirbu“ezi
lenulushalkı?”Buhalkınbiradı,bir
kavramıyokmudur?
Dilini ve düşüncesini teoriye körle

mesine yaklaşımın kelepçesine vuran
Partizan, kendini kekeme haline ge
tirmekte, hatta lal etmekte, onulmaz 
çelişkiler içerisinde düğümlenmekte
dir...“Ezenulushalkı”var,Türkhalkı
yok!“Ezilenulushalkı”var,Kürthal
kıyok,öylemi!Türkhalkından,Kürt
halkından, halklarımızdan söz etmek,
bu kavramları kullanmakmilliyetçilik
olur, öylemi! “ÜlkemizTürkiyehalkı”
kavramları burada tam olarak kara
ya oturmakta, bu noktadan itibaren

hiçbirşeyiaçıklamadığı içintamamen
ifas etmektedir. Aslında Partizan da
az çok bu çıkmazın farkında olduğu
içindirki“ezenulushalkı”,“ezenulus
ezilenleri”,“ezilenulushalkı”vb.kav
ramlarıkullanaraksaklambaçoynama
yöntemiyle“budüğümü”“çözmeye”ça
lışmakta, ama düğümüstüne düğüm
atmaktanveadetabirteorikkördüğüm
haline gelmekten kendini kurtarama
maktadır.
“Yine her iki yayın” (Atılım ve Yü

rüyüşTD) diyor Partizan, “‘halklar’
kavramını kullanarak ülkemizdeki
farklı ulus vemilliyetlerin varlığından
hareketle halkı da çoğullaştırmakta,
tümüylesınıfsalolanbukavramımil
li esaslaragöre elealıpbozmaktadır.”
(s.24)
“Halk” kavramına dair tartışmalara

dönmeyeceğiz,amaburadaekleyecek
lerimizolacak.“Halk”kavramınınsınıf
sallığı (sınıfsalmuhtevası/içeriği) ister
Partizan’ın verdiği “devrimden çıkarı
olan sınıfarı” içerir tanımında olsun,
isterse de en genelde nüfusun egemen 
veyönetenkesimiileegemenolmayan
ve yönetilen kesimi arasındaki ayrımı
yanıtlamakiçinkullanılsın,herikidu
rumdadahalkkavramınınsınıfsallığı
dolaylı,sınırlıvegörelidir.Halkkavra
mını bu dolaylı, sınırlı ve göreli sınıf
sallığı,bütünheterojenliğiilenüfusun
egemenlikaltındaveyönetilenkesimini
yansıtmasıvekezaegemenlerveyöne
tenlerle çelişki içerisinde olmasından
kaynaklanır. Diğer yandan, halk ger
çekte farklı sınıfardan meydana gel
mektedir.Hattaöyleki,örneğingünü
müzdeKuzeyKürdistan’daolduğugibi
ortaburjuvaziyiveproletaryayıda,yani
özündeantagonizmataşıyansömüren
ve sömürülen toplumsal sınıfarı, bir
likte kapsayabilmektedir. Halkçıdev
rimciyapılarınayırıcıvedahadoğrusu



TEORİDE doğrultu88

karakteristiközelliği,halkkavramı ile
sınıfayrımlarınınüzeriniörterekgizle
meleridir. Halk kavramının “tümüyle
sınıfsal”olduğuaşırıvurgusuolsaolsa
halkçıdevrimciliğin, yani sınıf görüş
açısı kaybının bir tezahürü olabilir.
Halk kavramımillimidir, sınıfsalmı
dırgibibirikilemyoktur.“Halkkavra
mı”millideğil,sınıfsaldırvedolayısıyla
zımnen yansıyan milli olanın sınıfsal
olamayacağıvb.düşüncelerikuşkusuz
yanlıştır. Yukarıda halk kavramının
sınıfsallığının dolaylı, sınırlı ve göreli
olduğunu belirtmiştik. Şimdi burada,
herhalkınbirulusalkimliğiolduğunu
da ekleyelim. Kaldı ki proletarya dâ
hilhersınıfdabirulusunsınıfıolarak
“milli”değilmidir?Hersınıfınbirulusu
yokmudur,birulusaaitdeğilmidir?
Alman proletaryasından, Rus prole
taryasından,Fransızproletaryasından
sözederkenbütünbusınıfsalkavram
lar aynı zamanda sınıfın ulusal kim
liğini de yansıtmıyorlar mı? Ülkelerin
ulusal, tarihsel, kültürel vb. farkları
nınönemsenmesininsınıfsalyaklaşım
adınareddedilmesidegerçekleştirildiği
somut koşullarla bağlı olarak sınıfsal
ve “milli” bir tavrı yansıtır. Örneğin,
bugünkü koşullar altında “ülkemiz
Türkiye halkı” kavramına körlemesi
nebirtutkuylasarılarak“halklarımız”
kavramını tam bir kesinlikle reddet
mek,Türkmilliyetçiliğinibeslemekten
başka,birdeKürthalkınınvedevrim
cilerinin, Türk devrimcilerine güven
sizliğini besler. Ezen ulusun inkâr ve
asimilasyon politikalarını çağrıştırır.
Uluslarının ve haklarının reddedildiği
duyguvedüşüncesiniuyandırır;Türk
halkında, Türk proletaryasında ise
Kürtulusunun,Kürthalkınınolmadığı
yönündekimilliyetçi,şoven,inkarcıvb.
duyguvedüşünceleribesler.

Lenin’in,tartıştığımızsorunlarbakı
mındanoldukçaaydınlatıcıolanşupa
sajlarıüzerine,Partizan’ıbirkezdaha
düşünmeyeçağırıyoruz:
“Asıl sorun,bugünherülkeninko

münistlerinin,biryandanoportünizme
ve“sol”doktrinciliğekarşısavaşmanın
temelamaçlarınıbilinçlibiçimdehesa
bakatmalarıveöteyandandabusava
şımınherülkede,oülkeninekonomi
sinin, siyasetinin, kültürünün, ulusal 
bileşiminin (İrlanda vb.) sömürgeleri
nin,dinselbölünmelerininvb.özelni
teliklerine uygun olarak bürüneceği
somutözelliklerinindeğerlendirilmesi
dir...
“Halklarveülkelerarasındaulusve

devletbakımındanfarklarolduğusüre
ce,kibufarklar,dünyaölçüsündepro
letaryadiktatörlüğükurulduktanson
rabileuzun,pekuzunzamandevam
edecektir. Bütün ülkelerin işçi sınıfı
hareketininuluslararası taktik birliği,
bufarklılıklarınsilinmesinideğil,ulu
salayrılıklarınyokedilmesinideğil(şu
andaanlamsızbirhayaldir)tamtersi
ne, komünizmin temel ilkelerini (Sov
yetiktidarıveproletaryadiktatörlüğü
nü) belli özelliklere doğru bir biçimde
değiştirecek uygulamanın ulusal ve
ulusaldevletfarklarına,doğrubiçimde
uyarlanmasınıgerektirir.”(“Sol”Komü
nizm,V.İ.LeninSolYayınları,s.90)
Yukarıda altını çizdiğimiz, Türkiye

ve Kuzey Kürdistan proletaryasının
devrimcisınıfbirliğininzorunlukoşulu
nedirveyanasılsağlanabilirsorusuna
dönelim. Partizan incelememizin sun
duğuverilerdenhareketlebusorunun
yanıtınıarayalım.
–İlkin Partizan, “ezen ulus halkı”,

yani Türk halkı üzerinde “şovenizmin
ciddi derecede etkileri” olduğunu tes
pitediyordu.Doğrudur,ekleyerekvur
gulayalım, Türk proletaryasını Türk
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burjuvazisine ve egemenlik sistemine
bağlayan en güçlü ideolojik kelepçe,
halihazırdaTürkmilliyetçiliğidir.Türk
proletaryası, Türk milliyetçiliği ve şo
venizmininkuşatmasıaltındadır...Bu
gerici ideolojik kuşatmanın yarılması
vekırılmasıkuşkusuzki,politikbirso
run ve görevdir. Türk proletaryasının
devrimcileşmesi, ancak ve ancakmü
cadelenin; O’nun Türk burjuvazisinin
yedeğinden kopartılması, Türk milli
yetçiliği ve şovenizminin kuşatmasın
dan kurtarılması rotasında geliştiril
mesiyle sağlanabilir. Demek ki, Türk
milliyetçiliğini ve şovenizmini aşmak,
Türk proletaryasının devrimcileşmesi
nin zorunlu koşuludur. Ve demek ki,
Türkproletaryasıancakveancakken
dimilliyetçiliğini aşarak devrimcileşe
bilir, Kuzey Kürdistan proletaryası ile
devrimci sınıf birliğini kurabilecek sı
nıfsalolgunluğaulaşabilir.
–İkinci olarak, “ezilen ulus halkı”,

yani Kürt halkı üzerinde “ezilen ulus
milliyetçiliğinin”, “etkisi”nin olduğunu
saptıyor. Doğrudur, ekleyerek vurgu
layalım,Kürtproletaryası“ezilenulus”
demokratikmilliyetçiliğininegemenliği
altındadır.Yalnızbiranolsununutma
yalımki, bir politik parti olarakPKK,
ulusalreformistbirkarakteredönüştü
ğühalde,birkitlehareketiolarakulu
sal demokratik hareket ve gerilla sa
vaşıdevrimcibirroloynamayadevam
etmektedir. Ve yine unutmayalım ki,
Kürthalkı veKürtproletaryasının te
meltalebiözgürlükveeşitliktemelinde
demokratikbirliktir.Yani“ezilenulus”
yurtsever,demokratikmilliyetçiliğido
laysızbiçimdecephedenTürkveKürt
haklarımızınbirliğiönündeengeldeğil.
BunlararağmenTürkveKürtproletar
yasınındevrimcibirliğinieldeetmenin
zorunlu bir koşulu da, Kürt proletar
yasının yurtsever ulusal demokratik

bilinci, yani ulusal kurtuluş bilinç ve
yönelimini, sınıfsaltoplumsal kurtu
luş perspektif ve yönelimine bağlaya
rak aşması, bir başka ifadeyle içerip
aşmasıdır.Örneğinbu,ulusaldemok
ratik hareket içinde sosyalist yurtsever 
veyaemekçiçözümçizgisininönderliği
veyahegemonyasıiçinmücadeleetmek
demektir.Kürdistan’dasosyalistyurt
severlerinyapmayaçalıştığıtamdabu
dur...Demek ki, Kürt proletaryası da
“kendimilliyetçiliğini”aşarak,Türkiye
proletaryasıiledevrimcisınıfbirliğinin
atılımınısağlayaraksınıfsalolgunluğa
ulaşır.
Sonuçolarak,TürkiyeveKuzeyKür

distan proletaryasının devrimci sınıf
birliğinin sağlanması, her iki ulus ve
ülke proletaryalarının “kendi milliyet
çiliklerini”aşmalarızorunlukoşuluyla
bağlıdır.Bunuvurgularken,ezenulus
milliyetçiliğininantidemokratik,gerici
veşovenkarakterini,ezilenulusmilli
yetçiliğininiseyurtsevervedemokratik
ilerici karakterde olduğunu aklımız
dançıkartmıyoruz.Şunudaayrıcave
özellikle vurgulamak ihtiyacı duyuyo
ruz: Günümüzde somut olarak, Türk
ve Kürt proletaryasının devrimci sınıf
birliği söz konusu olduğunda asıl so
runun,Türkproletaryasınınezenulus
milliyetçiliğini aşması olduğu gerçeği
dekarartılmamalıdır.
Fakatokurunda,Partizan’ındadik

katini kuvvetle şuraya çekmek istiyo
ruz:Türkproletaryasının“kendimilli
yetçiliğini”aşmasınınkoşullarıileKürt
proletaryasının “kendi milliyetçiliğini”
aşmasınınkoşulları‘bütünüyle’,‘tama
men’farklıdır.Örneğinbubahiste“her
çeşitmilliyetçilik”karşıtlığıvekezage
nelolarakmilliyetçilikkarşıtlığısöylem
veyöneliminherikiülkeproletaryası
nındevrimcibirliğinezerrekadarkat
kısıolmaz,olamaz.Hatta,bilakistam
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tersine politik niteliği, muhtevası ve
rolü tamamen farklıolan ikiayrımil
liyetçilik gerçekliğini gizleyerek, ezen
ulusmilliyetçiliğine, ezen ulus burju
vazisiveegemensınıfarınegemenliği
nindevamınahizmeteder.
Her iki ülke proletaryasının “ken

di milliyetçiliği” ve “kendi milliyetçi
liğini aşmasının koşulları” tamamen
farklı olduğu içindir ki, Marksizmin
“somut koşullarının somut tahlili” ol
duğu prensibinden hareketle, her iki
ulus proletaryasının “kendimilliyetçi
liğini”aşmasıiçinizleyecekleridevrim
ci politikanın farklı olması da gerekli
ve kaçınılmazdır. Aslında bu, bir tek
enternasyonal proletarya devrimciliği
çizgisininfarklıtoplumsal,siyasal,ta
rihsel ve kültürel ulusal ve ülkesel ko
şullarauyarlanmasıdemektir.
TürkiyeveKuzeyKürdistanbirleşik

devriminibölgevedünyadevriminibir
an içinuzaydakibirnoktagibidüşü
nelim. Türkiyeİstanbul’dan o nokta
yabakışın,onoktayauzanan “yolun”
meydanagetireceğiaçı ileKuzeyKür
distanAmed’denaynınoktayabakışın
veorayauzanan“yolun”meydanageti
receğiaçıdaimafarklıolacaktır...Lenin
ezenveezilenuluslarproletaryalarının
devrimcibirliğiiçinizlenecekpolitikayı
açıkdefterörneğiyleanlatır.Ezenulus
proletaryası defterin bir kenarından,
ezilenulusproletaryasıdadiğerkena
rındanbirbirinedoğruhareketedecek
lerdir.Soldanyolaçıkansağadoğrugi
decek,sağdanyolaçıkandasoladoğru
hareket edecektir. Ve birbirine doğru
hareket eden güçler “ortada” buluşa
caktır.Bununanlamışundanibarettir.
Türk veTürkiyedevrimcileri veko

münistleri ayrılma hakkı dahil, Kürt
ulusununvarlığının tanınması ve eşit

ulusaldemokratikhaklarıiçinvekeza
Türk milliyetçiliğine ve şovenizmine
karşımücadeleyitemelalırsa;
KürtveKuzeyKürdistandevrimcileri

ve komünistleri Kürt ulusunun ulusal 
vesömürgeselboyunduruktankurtul
masımücadelesiniikiulusproletarya
sıvehalklarınınbirleşikdevrimipers
pektifiyle burjuvaemperyalist çözüm
yanlısımilliyetçiliklemücadeleyitemel
alır,kendihegemonyasıiçinmücadele
ederse;
Kuzey Kürdistan ve Türkiye prole

taryası, enternasyonal devrimci sınıf
çizgisinde buluşurlar. Devrimci geliş
meninkendiniçokçarpıcıbiçimdegös
tereneşitsizliğinekarşınancakbuyol
dandevrimciolanaklarıbirleşikdevrim
rotasındadeğerlendirebilirler.
İstanbul’da ve Amed’de somut ko

şullarla, temel gerçeklerle buluşma
yan, her iki durumda da aynen geçerli 
ortalamabirsınıfpolitikasıvedevrimci
proletarya enternasyonalizmi yoktur.
Ezilenülkeproletaryasıvedevrimciliği
konumundan da ezen ülke proletarya
sıvedevrimciliğininkonumundanda,
yanibu iki temelpozisyonunherhan
gibirisinibenimsemeyedayalıbiçimde
devrimci politika geliştirmeyi kabulle
nemeyenler veya reddedenlerin farklı
koşullarınenternasyonaldevrimcipo
litikasını geliştirmeleri mümkün de
ğildir. Gerçeklerden kopma, yabancı
laşmavepolitikasızlıkkaçınılmazdır...
Batı’da devrimci hareketin kitlelerle
buluşamama durumunun, eğer ibret
alınacak ve öğrenilecekse Kürt ulusal
kurtuluşçu devrimini anlayamayan
devrimciliğintarihtarafındancezalan
dırılmasıolduğunubelirlemekoldukça
anlamlıolabilir.
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5.DünyaSuFormu’nun“Farklılıkla
rınBirleştirilmesi”anabaşlığıyla“Sür
dürülebilir Kalkınma İçin Su Temini”
ve“SuyaDayalıKalkınmaİçinGerekli
MekanizmalarınTemini”konuları çer
çevesindealtıtemadaondörtaltbaşlık
la1622Marttarihleriarasındaİstan
bul’da gerçekleştirileceği duyuruldu.
(Forum’a ilişkin ayrıntılı bilgi, www.
worldwaterforum5.orgadresindenedi
nilebilir.)Meslekodaları,emekörgütle
ri,devrimci,ilerici,sosyalistkurumlar
iseemperyalistlerinbuforumunakarşı
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Plat
formu’yla mücadeleyi örgütlüyorlar.
Bizdebuzirveöncesindesusorununu
inceleyerekbumücadeleyekatkısun
makistedik.
Forum’unbaşlığı“FarklılıklarınBir

leştirilmesi”olsada,konununanate
masıGATS(HizmetTicaretiGenelAn
laşması) projesi kapsamında da ele
alınan, suyun dünya pazarına sunul
ması,özelleştirmekapsamınaalınarak

emperyalist tekellere pazarlanmasıdır.
Artıkbuprojeninsonunayaklaşanem
peryalist tekeller, işi daha fazla uzat
mak istememektedirler. Doğaldır ki,
ezilenler de bunu dikkate alarak ko
numlanacaklardır. Burada en önemli
noktadaemperyalistveişbirlikçiikti
darlarındezenformasyonunaaldanma
makvegerçeğibütünçıplaklığıylagör
mektir.
Dünyadaki bütün doğal kaynaklar

daolduğugibi,suyudahoyratçakulla
nan,kirletenvebuhoyratlıknedeniyle
insanlığısusuzkalmaklayüzyüzege
tirenemperyalistkapitalist güçler,bu
du ru mun suç lu su ola rak ezi len le ri ilan 
ediyorlar.Bununiçin,“nüfusartışı”nı
dabaşsorumluolarakbelirledilerbile.
Oysa,susorunununyaşanmasında

suç,sayılarımilyarlarıbulanezilenler
dedeğil,tamtersinebiravuçolanasa
lakburjuvalardır.YinedepapazMalt
hus’unhiçbirbilimseldeğertaşımayan
te ori le ri ni ta rih çok tan ni hai ola rak 

SUYA DOKUNMAK
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mahkum etmiş olsa da; piyasa politi
kaları içinmütemadiyen,temcitpilavı
gibiısıtılıpönümüzekonulur.
Örneğin: “Ülkemizde nüfusun sü

rekliartmasınakarşılıksupotansiyeli
ninsabitkalması,bukonudabilimsel,
planlıvekorumacıbirşekildedavranıl
ması ve yeni teknoloji ve yöntemlerin
kullanılmasınaözengösterilmesinizo
runlu kılmaktadır” diyor Dursun Yıl
dız.(1)BukonudaSerpilYıldızisedaha
cüretkar: “(Su kaynaklarındabn.) fa
kirleşmeye yol açanetkenlerin enba
şında aşırı nüfus artışı olduğunu he
men söyleyebiliriz. Nüfus artışı diğer
etkenlerin ortaya çıkmasında da çok
belirleyici”demekte.(2)
Halbuki, Engels daha 29 Mart

1865’te Lange’ye: “Nüfus basıncı, ge
çim araçları üzerinde değil, istihdam
araçları üzerindedir; insanlık modern
burjuva toplumunun talep ettiğinden
çok daha hızlı çoğalabilirdi. Bize göre
budurum,buburjuvatoplumunu,ge
lişmeninönündeyıkılmasıgerekenbir
engelolarakilanetmeninbaşkacane
denidir”diyeyazarakMalthus’unargü
manlarınıyanıtlamaktadır.
Evet,bizegöreburjuvatoplumu,her

türlügelişmeninönündeyıkılmasıge
rekenbirengelolarakilanedilmelidir.
Çünkü söz konusu olan, kaynakların
sınırlılığı değil; değerlendirme biçimi
dir. Sermaye kendini kâr ile sınırlan
dırdığıiçindirki,kaynaklarınrasyonel
kullanılması,doğaylailişkilerinrasyo
nel ola rak dü zen len me si müm kün ol
mamaktadır.

Me se la, su po tan si ye li nin kul la
nılmasının Türkiye ve Kuzey Kürdis
tan’danasılolduğunabakarsakgörü
rüz ki: Toplam yıllık kullanılabilir su
potansiyelinin234km3olmasınakar
şın,mevcutekonomikilişkilerçerçeve
sinde tüketilebilecek yıllık toplam su

potansiyeliancak112km3’tür.Devlet
Suİşleri(DSİ)2006yılıverilerinegöre
bunun29,6km3’ütarımsalsulamada;
6,2 km3’ü içme suyuevsel kullanım
da; 4,3 km3’ü sanayide olmak üzere
toplamdabu112km3suyundaancak
40,1km3’ükullanılabilmektedir.71,9
km3suisekullanımadahiledilemiyor.
Bunamevcutekonomikilişkilernede
niyledahabaştankullanılmaolanağı
nın dışında bırakılan 122 km3 suyu
eklersek 193,9 km3 suyun kullanıla
madığını görürüz. DSİ’nin açıkladığı
bu oranlara bakan herkesin sorunun
nüfusartışıyla ilgisiolmadığını rahat
lıkla görebileceğini düşünüyoruz. Ta
bii,niyetigerçeğiaramaksa.
Dünya üzerinde su kaynaklarının

kullanımınabaktığımızdadakarşılaşa
cağımıztablo farksızdır.Dünya’da1,2
mil yar in san gü ve ni lir iç me su yun dan 
mahrum. 2,4 milyar insan ise sağlık
koşullarına uygun suya erişememek
te. Dünya nüfusunun zengin %12’si
içilebilirkullanılabilir suyun %85’ini
tüketirken;dünyanüfusunun%88’ine
%15’idüşmektedir.Suyunkullanımın
daki dağılımında zengin ülkelerle ge
ri bırakılmışülkeler arasında farklılık
vardır. Tabi geri bırakılmış ülkelerde
deenzengin%20’likkesimlerinşebe
ke sistemiyle ulaşan suyun %85’ini
kullandığını da söyleyelim. Yani aynı
sayıda insanın zengin kısmına suyun
yüzde seksenbeşi düşerken; yine ay
nısayıdaenyoksulinsanaşebekeden
“tıs” sesidüşüyor!Sizce sorunsayıda
mı?250milyoncivarıABD’likişibaşına
günde575litresukullanabilirken300
milyon Güneybatı Asyalı’nın (Ortado
ğulu’nun)büyükbirçoğunluğununbir
insanhakkı olarak kabul edilen gün
de20litresuyabileerişememesineyle
açıklanır? Dünya tatlı su kaynakları
nın%15’iKuzeyAmerika’dayaniABD
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veKanada’daikenGüneyBatıAsya’da
da %11’i bulunmakta, bu da demek
olurki:tekbaşınaABD’ninsahipoldu
ğusupotansiyelindenfazlasınasahip
tirbirbütünGüneybatıAsya!Ohalde
diyebiliriz ki: Esasında bütün mesele
suyuninsanvedoğaodaklıplanlıyö
netiminedayanmaktadır.Tıkananka
pitalist üretim anarşisidir. Sosyalist
planlıekonomiihtiyacıkendinidoğaya
vetoplumadayatmaktadır.
Yukarıdaki indisten de görüleceği

üzere sukaynakvarlığı7,8olanTür
kiye ve Kuzey Kürdistan’ın su fakir
likindisi56,5iken,kaynakvarlığı0,2
olanSuudiArabistanbirkaçpuange
ride 52,6’dadır. 35,1 ile en fakir ülke
olanHaiti’ninkaynakvarlığıise6,1’dir.
SuudiArabistan’dan30katfazlasuyu
olmasına rağmen su fakiri olan odur.
TıpkıkaynakvarlığıTürkiyeveKuzey
Kürdistan’dan0,5azolanİngiltere’nin
su zenginliğine 25,0’lık farkla dünya
nınsuzenginiülkeleridiliminegirmesi
gibi ironiktir! Unutmamak gerekir ki;
indistekikaynakkullanımbecerisitüm
ülkeler açısından kapitalizm tarafın
dan sakatlanmıştır, olabilirliğin altın
dadır.Sosyalistbirekonomidekaynak
larınkullanımıkaçınılmazolarakdaha
rasyonelolacaktır.
Marx, Kapital’in III. Cildinde: “Top

lumsallaşmışinsan,birleşmişüreticile
rin,birtakımkörgüçlergibionunyöne
ti mi ne gir mek ye ri ne or tak de ne tim le ri 
altınaalarakdoğayla ilişkilerini rasyo
nelolarakdüzenlemelerindenbaşkabir
şeydeğildir”derken,tamdameselenin
özünün nüfus azlığı veya çokluğunda
değil; üretici güçlerin birleşerek top
lumsallaşmasında olduğunu ve ancak
busayededoğaylarasyonelilişkilerege
çilebileceğiniifadeetmektedir.
Sufakirliğiyaşanıyor,çünküüretim

araçlarınınözelmülkiyetinielindebu

lun du ran ka pi ta list ler su yu da top lum
dan ko pa ra rak mül ki yet le ri ne ge çir
mek, özelleştirmek istiyorlar vedebu
özelleştirmelerihayatageçirmeyebaş
ladılar.Azalan,esasındasukaynakları
değil;sermayeninkâroranlarıdır.Ser
mayekâroranlarınıneğilimlidüşmesi
vekronik sermaye fazlalığıkarşısında
kendisine yeni kâr alanları yaratmak
istemektedir.
Daha bugünden, asıl su fakirliği

nin özelleştirmelerin tamamlanmasıy
la birlikte başlayacağını söyleyebiliriz.
Nasıl ki, açlığın ve açlıktan ölmenin
başlıca sebebi; gıda fiyatlarını sabit
tutmak ve tarımsal tekellerin kâr dü
zeylerini korumak için, fazlalık teşkil
eden gıdamaddelerinin imha edilme
siyse;aynışekildediyebilirizki: fazla
lıkteşkiledensular,sufiyatlarınısabit
tutmakvesutekellerininkârdüzeyle
rini korumak için, fazla portakalların
kaderinipaylaşıpdenizleredökülecek
tir. Elbette bu fazlalık ihtiyacın değil;
piyasaya sürüldüğünde tekelin kârını
düşürecek “fazlalık” olacaktır. Tıpkı,
her yıl 400.000 çocuğun açlıktan öl
düğüBrezilya’nındünyanınenbüyük
gıdaihracatçılarındanbiriolmasıgibi;
ülkelerindesusuzluktanölen insanla
rarağmensuihraçşampiyonuülkeler
deolacak.Yahut1989’dakendiinsan
larıaçlıktanölürkengıdaihracıyapan
Sudangibitablolarsualanındadasık
sıkgörülürolacaktır.
Aşağıdakitablolarabaktığımızdabu

manzaralarınyaşanmasınahiçdeuzak
olmadığımızıgörebiliriz:(GrafikIveII)
HizmetTicaretiGenelAnlaşması’nda

(GATS) 2000 yılı Ocak ayında başla
nan, genişletme ve derinleştirmemü
za ke re le ri nin 11 ana gün dem mad de
sindenbiri:“Suiletimsistemleri,enerji
veatıksuişleme”dir.Aynıyılınmayıs
sayısındaFortunedergisinin:“20.yüz
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yılda petrol, devletler ve şirketler için
neifadeettiyse,21.yüzyıldadaulusla
rınvarlıkdüzeyinibelirleyecekdeğerli
birmetaolanSUaynıdeğerdeolacak
tır”satırlarıbizesermayeninsuyayak
laşımınıaçıkçaifadeediyor.Herşeyden
önceonlariçinsu“değerlibirmeta”dır.
Çünküemperyalisttekellergörmüşler
dirki,suyudünyanüfusununyalnızca
yüzde 5’ine satmalarına karşın, yıllık
gelirleridünyapetrol ticaretiyıllıkge
lirininyüzde40’ıdüzeyineulaşmıştır.
DünyaBankası’nın 2005 yılında revi
ze edip 800 mil yar do lar dan 1 tril yon 
dolarınüzerineçıkardıklarısupiyasa
sınınbüyümehedefvetahminleriser
mayeninyöneliminibizeaçıklıyor.
Dünya Bankası tarafından verilen

su alanındaki özelleştirme kredilerine
baktığımızda19901995yıllarıarasın
da21adetözelleştirmekredisiverildi
ği;19962002yıllarıarasındaiseveri
lenözelleştirmekredisininneredeyse3
katartışla61’eçıktığıgörülüyor.
19902002 yılları arasında Dünya

Bankasıncaverilen276suteminipro
jesinden84’üsualanındaözelleştirme
şartıileverildi.
1990’lardasutekelleri1015ülkede

aktif iken 2002 yılına gelindiğinde 56
ülkedeişyaparoldular.
2000yılındaHollandaDenHaag’da

yapılanİkinciDünyaSuForumu(WWC
2000)’ndaBM,DünyaBankasıveSuez
Lyonnaisegibibazısutekellerininkü
reselölçektesuhizmetlerininözelleşti
rilmesininhızlandırılmasıönerisiyap
malarıdikkatedeğerdir.
2001yılısonlarındaAlmanya’daya

pılan “Tatlı Su Konferansı” esas ola
rakbuözelleştirmeprogramveeylem
planlarınınnasıluygulanacağıüzerine
odaklanmış; 2002 Eylül’ünde yapılan
Rio+10dünyatoplantısındaalınanka
rarlar, su yönetimi ve örgütlenmesine

ilişkinolarakdevletlerinönüneaçıkve
yaptırımakavuşturulmuşkararlarola
rakortayakonulmuştur.
Emperyalist küreselleşmede ulus

devletlerebiçilen“bekçi”rolüsupoliti
kasındadageçerliolup;devletlerinsu
kaynaklarıüzerindekihaklarınısu iş
letmeciliğinivealtyapısisteminibiran
önceözelleştirmelerle tekelleredevret
meleriveonlaragerekligüvenliortamı
sağlamalarıistenmektedir.
AB ve Dünya Bankası’nca Türki

ye için hazırlanan “kuraklığa çözüm”
olarak propaganda edilen “Sulama ile
Su Kaynaklarının Özelleştirilmesi ve
Yönetimi” raporudaesasenbuçerçe
vededir.Yinebukapsamda,DSİyeni
denyapılandırılmasıiçinEnerjiveTa
bi Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınarak
Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlan
dıve “SuYasaTasarısıTaslağı”çalış
malarınabaşlandı.DSİkatmabütçeli
kurumstatüsündengenelbütçeli ku
rum statüsüne alındı. Aslında daha
1981’de“İSKİYasası”olaraktabiredi
lenyasailebelediyelereMaliyeBakan
lığıizniyleuluslararasıkuruluşlardan
borçlanabilmeninsağlanmasıilesuve
kanalizasyonsistemininözelleştirilme
sinin önü açılmış oluyordu. 10 Mart
2000’de Dünya Bankasına verilen 29
maddelikmektuptaveyineIMFileya
pılan görüşmelerde verilen taahhütler
çerçevesinde hazırlanan “8. Beş Yıllık
KalkınmaPlanı”içerisindeözelleştirme
programındabirçoksektörünyanısıra
suyundaalınmasıylasudadabusüre
cegirilmişti.
Türkiye’de yerel yönetimlere mali

kredi veren finans kurumlarının ba
şına Alman Kalkınma Bankası (KfW
Entwicklungsbank) veAvrupaYatırım
Bankası (AYB)gelmektedir.40yılıaş
kındır Türkiye’de faaliyetlerde bulu
nanAlmanKalkınmaBankasıbugüne
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kadartoplam4milyarEurotutarında
100’den fazla projeye kredi verdi. Ye
relyönetimlerinvebelediyelerinaltya
pıyatırımları içinaldıklarıkrediler15
yılda 750 milyon Euro’yu buldu. Al
man Ekonomik ve Kalkınma Bakan
lığı’nınTürkiye ilebelirlediği iki temel
konudanbiri“ÇevreyeDuyarlıBelediye
AltyapıSektörü”diğeri ise “KOBİ’lerin
Desteklenmesi”dir.
AYB kredilerinin Türkiye’deki son

dönemkullanımıincelendiğindedealt
yapıyatırımlarınınöneçıktığıgörülür:
AB’nin “Su Çerçeve Direktifi” ise

uluslar arası entegre havza yönetimi
nedayanmaktadır.12’ncimaddesinde,
üye ülkelerin birbiriyle entegre havza
yönetimini zorunlu kılınmış, üyelerin
üye ol ma yan ül ke ler le en teg re hav za 
yönetimi de teşvik edilmiştir. Tabi bu
entegrasyonAB’lisutekellerineenteg
rasyonanlamınageliyor.ZiraABTür
kiye’yeFıratveDicle’ninİsrailile“Or
tak” yönetimi konusunda da sürekli
baskıdabulunuyor.Hedefenensuyun
entegrehavzalardahalklarınortakyö
netimideğil;emperyalisttekellerinde
netimlerineverilmesidir.
Halbuki,dünyatatlısurezervlerinin

%11’ini bünyesinde bulundurmasına
karşın dünya su kıtlığının yaşandığı
29 ülkenin 13’ünün yer aldığı Güney
Batı Asya halklarının yaşadığı su sı
kıntısındankurtulabilmelerininçözüm
yolusosyalistplanlı ekonomiçerçeve
sinde bölge kaynaklarını bütünsel ve
rasyonel bir şekilde yönetmeye başla
malarındangeçiyor.Evetbugünulusal
devletsınırlarıinsanlığınönündeengel
olarak durmaktadır; ama bu sınırları
yıkanınsermayeolmasıinsanlığınkur
tuluşu değil daha dramatik bir yıkılı
şıanlamındadır.Busınırlardaninsani
olarakkurtulmanıntekyolukuşkusuz
sosyalizmdir. Ancak bu sayede kendi

kaynaklarını kullanmaktan ve yönet
mekten mahrum bırakılmış halklar
kendi kaderleriyle birlikte doğal kay
nakların da özgürce yönetimine geçe
bilirler.
Örneğinbugün,FıratveDiclefiatül

Arap’tabirleşmedenönceyıllıkortala
masupotansiyeliolan53milyarmet
reküpün 21milyar metreküpü Kuzey
Kür dis tan’dan Gü ney Kür dis tan’a ge
çiyor ve kalan 32milyarmetreküpün
tamamınayakınıburada,GüneyKür
distan’daoluşuyor.DicleNehri’ninen
çok suyu taşıyan kolu Büyük Zap’ın
sutoplamaalanınınbüyükbirbölümü
Güney Kürdistan sınırları içerisinde
olup yaklaşık Fırat Nehri’nin taşıdığı
sumiktarıkadarbirsuburadanDicle
Nehri’neakmaktadır.Busularınnasıl
kullanılacağı ise Türkiye, Irak, Suriye
ve de İsrail siyonizmiyle, ABD emper
yalistlerince planlanıp, yönetilmekte
dir.Kürtulususözsahibideğildir.
İsrail suyunun%20’sini işgal altın

da tuttuğuGolanTepeleri’ndenkarşı
larken,Batıfieria’dakisukaynaklarına
Filistin’in kullanımına kota koyarak,
bu kaynakların büyük bölümüne el
koymaktadır. İsrail’indeortakolduğu
vetasarınınimzakısmınıntamamlan
dığıBaküCeyhanboruhattınınsuda
taşıyacağı bilinmektedir. Bu hat İsra
ilveHindistan’akadaruzanandevbir
projedir.Hindistan’ın,sularındaelek
triküretmekapasitesiMeksika,ABDve
Kanada’nın toplamına eşit olan, dün
yanınenzenginsukaynaklarındanbi
rine sahip Nepal’in su kaynaklarının
önemlibirbölümünü90’lıyıllardaya
pılan çeşitli anlaşmalarla tasarrufuna
geçirdiğibiliniyor.
Afrika devletleri de Dünya Ban

kası’ndan kredi alabilmek için özel
leştirme baskısına daha fazla boyun
eğmektedir. Gana’da su fiyatlarının
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yükseltilmesinidayatanDünyaBanka
sıveIMF,yoksulhalkıngelirlerininya
rısınabuyollaelkoymaktadır.Fas’ta,
Kazablanka’da ise su fiyatları özelleş
tirmelerle birlikte üç kat artış göster
miştir. Johannesburg’un su temini
SuezLyonnaisedesEaux’undevralma
sıylaGüneyAfrika’dakısasüredesufi
yatları aşırı derecede artmış, binlerce
insanın su bağlantısının kesilmesi ve
sağlıksızsuyamahkumedilmesiyleko
lerasalgınıbaşlamıştır.
SuezLyonnaisedesEaux,fiili’dede

yüzde 35 kârda ısrar etmektedir. İn
giltere’de su ve kanalizasyon fiyatları
19891995 arası yüzde 67 artarken;
YeniZelanda’daisehalkcaddeleredö
külereksuyunticarileşmesiniprotesto
etmişti.
Bolivya’da “Ekim 1999’da hükümet

sübvansiyonlarınısonaerdirenveözel
leştirmeyeizinveren‘İçmeSuyuveTe
mizlikKanunu’yürürlüğegirmiştir.En
düşükgelirin100dolardanazolduğu
birkentte,sufaturaları20dolarayani
5 kişilik bir ailenin2haftalıkmutfak
masrafarına erişti. Haziran 2000’de
‘SuyuveYaşamıSavunmaKoalisyonu’
adında bir yurttaşlar ittifakı oluştu
ruldu.Bukoalisyonhalkıhareketege
çirerekkent yaşamını 4 günboyunca
felçetti.BirayiçindemilyonlarcaBo
livyalıCochabamba’yayürüyerekgenel
greve girmiş ve tüm taşımacılığı dur
durmuştur…Hükmet fiyat sıçraması
nı geri almaya söz vermiş, ancak bu
nuhiçbirzamanyerinegetirmemiştir.
fiubat 2000’de koalisyon ‘İçme Suyu
veTemizlikKanunu’nungeriçekilme
sini, özelleştirmeye izin verilmemesi
ni,susözleşmesininsonaerdirilmesini
veyenibirsukaynaklarıkanununun
hazırlanmasını talep eden barışçıl bir
yürüyüşgerçekleştirdiler.Koalisyonun
temeleleştirisisuyunbirtoplulukmül

küolarakkabuledilmemesiüzerinedir.
Hükümet protestoları Nisan 2000’de
olağanüstü hal ilan ederek sindirme
yeçalışmıştır.Eylemcilertutuklanmış,
protestocular öldürülmüş ve medya
sansürlenmiştir.10Nisan2000’deni
hayethalkkazanmıştır.AguasdelTu
nari ve Bechtel, Bolivya’yı terk etmiş,
hükümet su özelleştirmesi ve yönet
meliğiniyürürlüktenkaldırmakzorun
da bırakılmıştır. Su şirketi SEMAPA
borçlarıylabirlikteişçilervehalkta
rafındandevralınmıştır…”(3)
Hindistan, “Krishna havzasındaki

Malaprabha sulama projesindeki yer
altı suyu istilası çiftçi ayaklanmaları
na neden oldu… Mart 1980’de çiftçi
ler,vergiödenmesinidurdurmaküzere
Malaprabha Ittihsyit Bölgesi Çiftçiler
Koordinasyonu Komitesi oluşturuldu.
Bunamisillemeolarakhükümetyetki
lileri çiftçi çocuklarının okullara kay
dedilmeleri için gerekli olan sertifika
larıhazırlamayıreddettiler.19Haziran
1980’de çiftçiler bir yerel yöneticinin
ofisinin önünde açlık grevine başladı.
30Haziran’da10binçiftçidestekiçin
geldi. Yöneticilerden yanıt gelmeyince
çiftçiler blokaj eylemi düzenledi. An
cakNavalgun’dayaklaşık6binçiftçi
nintraktörlerinehasarverildi;yürüyüş
taşatutuldu.Aynıgünçiftçilersulama
dairesinesızarak1kamyonve15 jipi
ateşeverdiler.Polisateşaçarakbirço
cuğu öldürdü. Protestolar hızla Gha
taprabha, Tungabhadra ve Karnata
ka’yayayıldı.Binlerceçiftçitutuklandı
ve 40 tanesi öldürüldü. Sonunda, su
vergileriniveiyileştirmevergisiniaskı
yaalanbiremiryayınlandı”.(4)
Fransız su tekellerinden en büyük

ikisiLyonnaisedesEauxveCompagnie
GeneraledesEaux;yineenbüyüksu
tekellerinden Thomes Water ve Nort
hwesWater; ve de İspanyol devlet te



TEORİDE doğrultu 97

keliCanal Isabel IIArjantin’deDünya
Bankası tarafından finanse edilen bir
suözelleştirmesiprojesiiçinkonsorsi
yumoluşturdular.
Bir taraftan su kaynakları üzerin

de kıyasıya, küresel çapta hegoman
ya savaşları sürerken; diğer taraftan
daArjantin,Bolivya,Gana,Nikaragua,
FilipinlerveGüneyAfrikagibiülkeler
deolduğugibibüyüktoplumsalmuha
lefet hareketleri de doğmaktadır. Ezi
lenlerileezenlerarasındasusavaşları
çoktanbaşlamıştır.
HenüzTürkiye’deAntalyaBelediye

siSuİşletmeciliği,İzmitYuvacıkBara
jıİşletmeciliğigibiyerlerdeemperyalist
te kel ler ye ni ye ni im ti yaz lar el de et me
ye başlamışlarsa daÇeşmeAlaçatı ve
Bursa Su İşletmeciliği gibi yeni imti
yazlar peşinde koşan tekellerin kısa
süredesukaynaklarınımülkiyetlerine
geçireceklerini öngörebiliriz. Zaten su
şişelemevedolumişletmeciliğininözel
sektörünegemenliğindeolmasınınya
nı sıra,DSİ ve belediye su ve kanali
zasyon sisteminin özelleştirmelerinin
önünün açılmış olması, Berke bara
jı gibi özel baraj işletmeciliğinin teş
vik edilmesi, özelleştirmelere değil de
Danıştay’ın 10 ton suyu halka beda
vaveren İzmirDikiliBelediyesi’neda
vaaçmasıgibigöstergelerbizeTürkiye
veKuzeyKürdistan’dadasutalebiek
senindetoplumsalhareketinartacağı
nı göstermektedir.HalihazırdaKuzey
Kürdistan’ınsukaynaklarıüzerindeki
sömürgeciyaklaşımakarşıtavıralmak
enazındantutarlıdemokratlığıngere
ğiolarakişçisınıfıveezilenlerinönün
debirgörevolarakduruyor.Vetabiiki
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit
gibi metropollerde ezilenlerin sağlıklı
içilebilirkullanılabilir su taleplerinin
karşılanmasıvesuyunbir insanhak
kıolarakkabuledip,enazındanbelli

bir oranının evsel kullanıma ücretsiz
temin edilmesi talebi de, işçi sınıfı ve
ezilenlerinönündebirmücadelekonu
suolarakduruyor.
Biliyoruz ki, bunalım dönemlerinde

yaşanan ekonomik tıkanma ve dur
gunluktadolaşımaracı,para,dolaşıma
engelhalegelir;bütünmetaüretimive
dolaşımıyasalarıaltüstolur.Ekonomi
tarihindekidevreviaşırıüretimkrizleri
debizeyolgösterirki;Fourier’indediği
gibi:“bolluk,kıtlıkvesefaletinkaynağı
durumunagelir.”Çünkübolluküretim
vegeçimaraçlarınınsermayedurumu
nadönüşümünüengeller.Kapitalizm
de üretim ve geçim araçları sermaye
niteliğinikazanmakdurumundaoldu
ğu için kapitalizm bolluğu yönetmeye
yeteneksizdir, ki bundan krize girer.
Bolluğuçöpleştirirkenserbestrekabe
tikenarakaldırır.Engels’inifadesiile:
“Tröstlerde serbest rekabet tekel du
rumunadönüşür,kapitalisttoplumun
plansızüretimi,yaklaşansosyalisttop
lumunplanlıüretimikarşısında,teslim
bayrağını çeker. İlk anda, kuşkusuz,
kapitalistleryararına.Amaburada,sö
mürüöyleelletutulurbirdurumagelir
ki, yıkılması gerekir. Tröstler tarafın
danyönetilenbirüretme,bütününkü
çükbirkuponbiriktiricileritarafından
bu derece utanmasızca sömürülmesi
nekatlanacakbirhalkyoktur.”(5)
Yoktur çünkü: “Kapitalistlerin tüm

toplumsalişlevlerişimdiücretligörevli
lertarafındansağlanır.Artıkkapitalis
tingeliricebe indirme,kuponlarıkes
me ve çeşitli kapitalistlerin karşılıklı
olarakbirbirlerininsermayelerinikap
tığıborsadaoynamaetkinliğidışında,
hiçbir toplumsal etkinliği yoktur.”(6)
Onlarınbuetkinliklerimilyonlarınka
nıylaoynananbirkumaroyunudur.
fiüphesiz ki, yeni oyun sahaların

dan biri de su olmuştur. Ve para su
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dolaşımının yapılmasının önünde en
gel haline gelmektedir. Kapitalizm su
bolluğunu da yönetmeye yeteneksiz
dir.Suyunplanlanmasıbugüntekeller
yararına yapılmaktadır. Ekonomilerin
malileşmesiyle,tümtoplumsalalanlar
datekellerinsömürüderecelerini tarif
edebilecekbirutanmasınırınınkalma
dığıayanbeyanortayaçıkmıştır.Kapi

talistlerinkendiayaklarınıdakaydıra
rakonlarıgereksiznüfushalinegetiren
kapitalistüretimbiçimininyerine,sos
ya list üre ti min geç me si nin ta rih sel ola
naklarıherzamankindenfazlaolduğu
ortadadır. İştebuyüzdenderizki:biz
suyadokundukça,suyuısınankapita
lizmdir!
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Burada geride kalan yılın kimi
önemliyadadahaazönemli“olay”ve
gelişmelerinedeğineceğiz.Buolayların
panoramasıylayadabirbütünolarak
analiziyledeilgilideğiliz.Buradadeği
nilecek gerçekler; 2007’nin “pırıltılar”,
“kıvılcımlar” içerdiğini, yansıttığını
“gördüğümüz”, düşündüğümüz geliş
meleridir. Bu olaylarda “pırıltılar” de
diğimiz“farklı”,“yeni”olangerçeklerin
altıçizilecek,bunlaranlamlandırılma
ya, sonuçlar çıkartılmaya çalışılacak
tır.
Yazıya konu olan sorunu yöneten

bakış açısına değinmekle, anlaşılmak
bakımından yarar var. Yalın biçimde
söylemekgerekirse“keşifkolu”olabil
mekiçinöndeyürümek,öndeyürüye
bilmekiçinde,önünügörmekgerekir.
Ohaldeezenler ileezilenlerarasında
ki mücadeleye, toplumsal gerçekliğe,

özellikle işçi sınıfı ve ezilenlerin hare
ketine, durumlarına bakarken, “keşif
kolu”nun mayalanan, gelmekte olanı,
gelişmekteoluşmakta olanı herkesten
öncegörebilmesigerekir.Bubirbakış
ve arayış yönelimi olduğu kadar, sez
meveanlamagücü,kezacüretverisk
üstlenme sorunu/yeteneğidir de. “Ke
şif kolu” başka nasıl kendini yeniden
üretebilirki!

I
İlkin bir kıyaslama: 1995 baharı

dır.Kirlisavaşınkontragüçleri İstan
bulGazi Mahallesi’nde kahvelere sal
dırı düzenlerler.Ölen ve yaralananlar
vardır. Gazi halkı başkaldırır. Polis
özelkuvvetlerbaşkaldırankitleyeateş
açar,onlarcaölüveyaralıylabaşkaldırı
büyür, kente yayılma eğilimi gösterir.
Devlet katilleri korumaktadır... Gazi

Ye ni bir kent, in san ca bir yaşam 
Ezilenlerin Sosyalist Platformu’nun Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesinde yayımladığı bu broşür, yerel 
yönetimler ve kent sorununa yaklaşımda sosyalist perspektifi ortaya koyuyor. Broşürü, taşıdığı bu 
güncel önem nedeniyle okurlarımızla paylaşıyoruz.
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Komutanı Hasan Ocak kaçırılmıştır...
İlericiantifaşistgüçler,faşistdiktatör
lüğün kaybetme politikasının üzerine
gitmektevesıkıştırmaktadır...Emekçi
memur hareketinde önceden planlan
mışvekararlaştırılmış4Nisanmitingi,
bu koşullarda sendikal önderlik tara
fındaniptaledilir.Gerekçesiise“yurt
severlik”olur!
Diktatörlüğün 2007’yi, Güney Kür

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

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

önemli,anlamlıdeğilmidir?Ayrıcabir
toplumsalkarşılığıyokmudur?

II
Kitleselyüzleşme,hesaplaşmayagi

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

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

katliamlarlabastırıp,ezdiği;bütünbir
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yüzyıla yayılan şiddetle tahkim edil
miş, inkar, yalan ve demagojiyle, asi
mi las yon la giz le nen sus tu ru lan Kürt 
so ru nu, Ale vi so ru nu, Er me ni so ru nu 
gerçekleriyleyüzleşme,toplumumuzun
sonbirkaçonyıllıktarihininençarpıcı
gerçeğidir.Adetacanlıbiryüzleşmedö
neminden geçiyoruz.Halkımızın, bur
juvazi ve egemen sınıfarın, Kemalist
sivilaskerbürokrasininkezabürokra
tikaydınlarınyalanveyanılsamaların
dan, gerçekle yüzleşme korkusundan
kurtulmasıkolaydeğildir.Hrantcina
yeti adeta bir katalizör etkisi yapmış,
top lu mu mu zun de rin lik le rin de, top
lumsaltarihselgerçeklerleyüzleşmeve
hesaplaşmasınıngeleceğiaydınlatacak
vekazanacakmayalanmanınsürdüğü
nü ve patlamalar yapacak/yaratacak
denlibiriktiğinigöstermiştir.
Evet, toplumumuzun, halklarımızın

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

mekte yarar var. Bu mayalanma bir
anda oluşmamıştır. Bir anda sönüm

lenmesi/sönmesi de, tasfiye edilmesi
demümkündeğildir.Vekezamayalan
manın toplumunderinliklerindesüre
ceği, birikmeye devam edeceği zaman
zamandalgalarhalindekendinidışarı
vuracağıvedalgalarhalindeilerleyece
ğiöngörülebilir.
Dink’inkatledilişinin1.yıldönümün

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

III
Diğerlerinden farklı bir konferans.

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

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

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

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

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

nedenleüyesi olmadığıCHP’den,CHP
üyeliğindenatıldı!

IV
20071Mayıs’ıherhangibir1Mayıs

değildir.Burada20071Mayıs’ıkutla
malarınıngelişiminianlatmayagirme
yeceğiz... Ama 1 Mayıs 1977’ye dön
mekte yarar var. O, yarım kalmış 1
Mayıs’tır. Katliamın sorumlularından
hesap sorulamamıştır. Taksim’den/ 1
MayısMeydanı’ndansürülmek,işçiha
reketinin ve devrimciilerici hareketin
ezil me si nin, ye nil gi si nin sim ge si ha li ne 
getirilmeyeçalışılmıştır.Ancak19771
Mayıs’ı aynı zamanda, ilerici hareket
içerisindekeskinbirpolitiksafaşmayı,
buanlamdayolayrımınıdaifadeeder.
1Mayıs 2007, katliamın 30. yıldö

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

runusendikalhareketle,ilericidevrim
cipolitikgüçlerarasındaenson2004
1Mayıs’ınınöngününde,devletinAbi
dei Hürriyet dayatmasının reddedil
mesisürecindegündemegelmiş;ancak
sendikal hareketinmücadeleci kesimi
ileilerici,devrimcipolitikgüçleri,oko
şullarda kutlama alanı olarak ancak,
Saraçhane üzerinde anlaşabilmişler
dir.2005ve2006’daiseilericidevrim
ciyapılarıntalepveönerilerinekarşın
sendikalhareketin(işçivememursen
dikaları)mücadeleci kesimleriyle yak
laşımveiradebirliğisağlanamamıştır.
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2007 1 Mayıs’ında, sendikal hare
ketin mücadeleci kesimleriyle, ilerici
politikyapılararasında1Mayıs’ıTak
sim’de kutlamak üzere anlayış, irade
ve eylem birliği oluşmuştur. İstanbul
2007 1 Mayıs’ını yaratan işte budur.
Birlik, mücadele kararlılığının, ka
zanma istekveazmininyansımasıdır.
2007 1Mayıs’ı Taksim’in nasıl alına
bileceğinin, ilerici hareketin gelişme
leri, süreçleri etkileyenbirpolitik güç
olarakortayaçıkabilmesininolanakve
koşullarınıgöstermiştir...Sendikalha
reketinmücadelecikesimleriyle,ilerici
devrimcipolitikgüçlerarasında,işçile
rin ve ezilenlerin enyakıcı ekonomik
sos yal (ki mi za man da po li tik) ta lep le ri 
için birlikte mücadele eğilimi tabii ki
yeni değildir. Fakat eğer, 19771Ma
yıs’ıbiryolayrımıydı ise,20071Ma
yıs’ının bunun aşıldığını simgeleyen
anlamınıortadankaldırmaz.
1 Mayıs 2007 Taksim’i kazanma

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

V
Üç işçi sınıfı mücadelesinin ortak

yönü; Kazanmak! Kadın işçilerin ser
bestbölgede (serbestbölgedegrevya
sak) kazandıkları direniş Novamed;
sendikaveişçileringrevilanıylaTHY’yi
dize getirdikleri hava yolları ve kaza
nılanTelekomgrevi.2007’ninbaşarılı

buüçişçikitlemücadelesindenikisi,1
Mayıssonrasındacereyanetmiştir.No
vameddahauzunsürelibirdireniştir,
amaNovamedkazanımıyla1Mayıska
rarlılığıvebaşarısınınnekadarbirrolü
olduğunusaptayabilecekdurumdade
ğiliz...1Mayısdahil,2007’deişçimü
cadelelerinde altını çizdiğimiz birkaç
başarıbelirgin,dikkatçekicideğilmi?
19913Ocakgenelgrevindengünü

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

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

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

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

VI
6Mayısanmasınaonbinkişikatıl

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

nibirdurumdeğil,fakatsüregeleneği
li min ken di ni en ile ri dü zey de or ta ya 
koyuşunun olgunlaştığını göstermek
tedir. Devrimci hareketimizin ‘70’ler
deki diğer önderleri, Mahirler, İbra
himler içindebenzerbirdurum,yani
ilericidevrimcihareketi birleştirici or
tak,genelkabulgörendeğerlerdüzeyi
neyükselmeyönündebirgelişmesür
mektedir.

Tabiiki, ‘70’lerindevrimciönderleri
devrimciilerici hareketimizin değerle
riydi. Burada onların grupsal/parti
sel aidiyetlerini aşan biçimde, ilerici
devrimciharekettegenelkabulgören,
sahiplenilen, ilericidevrimci hareketi
birleştirici genel değerler olarak belir
ginleşmesi ve yeniden kitlelerin elin
de bayraklaşması durumundan bah
sediyoruz. Özellikle 1968’in kırkıncı,
1978’in ise otuzuncu yıldönümüne
denk gelen 2008 bakımından bu veri
oldukçaanlamlıdır.

VII
2007birseçimyılıdır.İlericidevrim

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

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

yapma, birliktemücadele eğilimi güç
leniyor.Dündeyanyanagelişlervardı,
2007’dedahaçokveyasıkbirarayage
liniyor.Pekdeyanyanagelmeyen/ge
le me yen ke sim le rin de yan ya na gel me 
isteğiyansıyor.Kürtyurtseverhareke
tiylebirliktehareketetme,ortakmüca
dele yönelimi bunun bir ifadesi. Keza
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devrimcihareketteKürtulusalsorunu
ze mi nin de, pra tik po li ti ka yap ma ih ti
yacıvetitrekyönelimigörülüyor.

VIII
Gençliktebirarayış.Boğaziçiöğren

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

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

ce olarak da, bir gençlik örgütü ola
rakdagençlikhareketimiziçinyenidir.
2007’de GençSen’in kurulması genç
likhareketindeyenibirdurum,anlam
lıbirkazanımdır.Fakathenüzbaşlan

gıçhalindedir; öğrenci gençliğin genel
veyakıcısorunlarıyla ilişkilenişi,keza
öğrencigençliğingenişkitlelerinegidi
şi,onlartarafındankabullenilip,sahip
lenilip sahiplenilmemesi, GençSen’in
geleceğinibelirleyecektir.
Yalnız şunun altını özellikle çizme

liyiz: GençSen politik gençlik yapı
larına, devrimci ve sosyalistmilitana,
öğrenci gençlik kitlesi ve sorunlarıyla
ilişkileniştarzvezihniyetibakımından
değişimveyenilenmeçağrısıdır.

IX
Sempozyumlarda cisimleşen arayış.

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

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

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

hareketsiz,donuk,ölübirşeydeğildir;
yaşamınkendisigibihareketli,canlıve
dinamiktir. Her belirli dönemde sınıf
bilincinin değişim ve gelişim yönünü
öngörmekvekezaaynı zamandageli
şim seyri içerisinde, olaylarda yansı

yan verilerden hareketle öngörülerini
denetlemek, “değişimi” ve “yeniyi” so
mutolarakkavramayaçalışmakgere
kir.Kitlelerebağlanmanınbirdeböyle
biranlamıvardır.Devrimciöncüpoli
tikçizgisiyleişçisınıfıveezilenlerinsı
nıfbilincindekideğişimleilişkilenmeli,
devrimcistratejisivetaktikleriyledev
rimci amaçlarına doğru şekillendirip
yönlendirmeyeçalışmalıdır.
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Hıristiyanlık, Roma kölelik düze
ni içinde ortaya çıkmıştır. Başlangıç
ta öğretileri, yeryüzünde karşılaştık
ları eziyete katlanmalarının ödülünü
ahiret yaşamlarında alacaklarını vaaz
ediyordu.Dünyanimetlerinden,mad
di yaşamdan, zenginlik ve şatafattan,
lükstenuzakdurma,suficebiryaşam,
yoksulvekanaatkar,çilecihayatıyer
yüzünün sınavı olarak öneriyordu.
Kölelik düzeninin devamından yana,
köleliğe katlanmayı tanrısal buyruğa
karşıçıkmamanınbirgereğiolarakka
bulediyordu.Köleliğebaşkaldırı,sınıf
çelişkilerininderinleşmesi,halkdevlet
çatışmasınınsertleştiğikoşullardaHı
ristiyanlık içinden isyancı doktrinler
uçvermeyebaşladı.
RomaBizanstoprakmülkiyetindeki

değişim,feodaliteningelişmesi,Hıristi
yanlığın egemensınıf dinihaline geli
şi,muhalifmezheplerinyasaklanması,
Sasaniİran düşünce dünyası ile yo
ğunilişki(ManicilikMazdekçilik)Ana

dolu’dakimuhalifmezheplerin isyancı
damarlarınıbesliyordu.
İsa’nın tarih sahnesine çıkışı ile

Roma köleci düzeninin çürümüşlüğü
arasındaki zamandaşlık ve paralellik
tarihsel bir tesadüf değil, toplumun,
yeni bir sosyoekonomik evreye geçiş
zorunluluğunu dayatmış olması ile
bağlantılıdır.Akdenizçevresindeorta
yaçıkanHıristiyanlıkta,koyubirsefa
leteitilmişaşağıtabakaların,sosyalve
ekonomik taleplerine bir karşılık bul
dukları kabul edilmelidir. Ancak, ne
zamankikiliselerbiçimindekurumlaş
tıveresmidinhalinialdı,Hıristiyanlı
ğınsosyalveekonomikumutvaazları
veözlemlerikarardı.
Dinve inançsistemleriotoplumun

sosyoekonomikkoşullarındanbağım
sız değildir. Mezhep ve tarikatlar her
zamanalttabakaolgusudurlarveege
mensınıfardandaheterodoksinançlar
yükselmez. Her sosyoekonomik dü
zendevebudüzenisürdürenhertop

Alternatif tarih okumaları IX

Bi zans- Ana do lu Halk Ha re ket le ri
Pav li kan lar- Ton drak lar- Bo go mil ler
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lumda siyasal ve sosyal mücadeleler,
düzenleçelişkiiçindeveçatışmahalin
de olan kesimlerin hareketi, genellikle 
üzerinedinibirörtügeçirerekortodoks
dine dayanan devlet otoritesine karşı
dinselmezhepsel ayrılık gerekçesiyle
başkaldırır.Kapitalizmöncesisosyoe
konomik düzenlerin başat görünümü
butarzdadinmezhepörtülüsınıfmü
cadelesiniyansıtır.
HıristiyanlıkIII.yy’danitibarenvar

lıklısınıfararasındakendineyerbul
maya ve yerleşmeye başlar. Gerçek
sınıf zeminine oturduktan itibaren de
zenginliği ve özelmülkiyeti haklı gös
terme ve kutsama görevine soyunur.
Egemensınıfideolojisihalinegelenku
rumsalHıristiyanlık, sınıfsal farklılık
ların temsil edildiklerimezheplerle de
budönemdenitibarenayrışır.
İlk ve en ünlü Hıristiyan rahipler

“Küçük Asya”Anadolu’dan çıktıkları
gibi, ilkveönemliözelmülkiyetemu
halif,ortakçı,eşitlikçidinadamlarıda
bu topraklardançıkmıştır.KezaOrto
doksHıristiyanlığınanayurdunekadar
AnadoluiseheretikHıristiyanmezhep
lerinyatağıdayineAnadoluolmuştur.
Kuşkusuz sosyaliktisadi gerekçeleri
vardıbuolgunun.Önemliuygarlıklara
beşiklikeden,kültürelolarakgelişkin
bircoğrafyadır.Tarımsalüretim,elza
naatkarlığı ve maden işleme Anadolu
coğrafyasının besin ürünleri ve tica
ri ürünler bakımından öne çıkarmış,
zenginleşmiştir. DoğuBatı ticaret gü
zergahıolmasıdacoğrafikonumunun
diğer avantajıdır. Gelişkin ekonomisi
sınıfaşmaolgusunuhızlandıranetken
olmuştur.BunedenleAntakya,Kapa
dokya, İznik, Efes, Kadıköy, İstanbul
konsülleriHıristiyanöğretisiningelişti
rilmesinde,bütünlüklübirdinselöğre
tiideolojihaline gelmesinde esas rolü
oynamışlardır. Paralel olarak muhalif

dinisosyalakımlardaöğretileriniaynı
güzergahtaoluşturmuşlardır.
İlk örneklerden olduğu için burada

AzizBüyükBasileios’tansözetmekye
rindeolacaktır.
III.veIV.yy’daKaradeniz’iaşağıdan

kuşakgibisaran,KüçükAsya’nındo
ğusuilegüneyineyayılan,esasolarak
Grekdenizcilerininkurduklarıkoloni
lerdenoluşan,küçük,zengin,bağımsız
birdevletvardır:Kapadokya!
Bugüntarihibirörenyeriolarakbi

linenbubölgeIV.yy’daRoma’yabağ
lanmış, başkenti Kaisarera olan eya
let iline dönüştürülür. Yerli tüccarlar
ve alışveriş için geçici olarak yerleşen
yabancıtüccarlarKaisareia’nınsömü
rücüsınıfınıoluştururlar.Vergitahsil
darıRomalımemurlardiğersömürücü
tabakayı temsil ederler,üçüncü taba
kaise“kabavevahşiKapadokyaköy
lüleri”nden oluşur. AzizBasileios 370
yılındabuKapadokya’nınbaşkentiKa
isareia metropolitliğine atanır. Ailesi
köklü,satrapservetisahibi,kendiside
varlıklı,hiçbirmaddisıkıntısıolmayan
birisiydi. Sosyal vaazlarına uygun ve
tutarlıbiryaşamilkesinesahipti.Mal
varlığını satıp gelirini fakirlere dağıt
mış, kendisine kıt kanaat yaşayabile
ceği kadar gelir bırakmıştır.Çocuklu
ğundan itibaren Kapadokya halkının
sefaletinetanıkolmuş,Hıristiyantüc
carvetopraksahiplerininaşırısefaha
tinetepkiduymuştu.Zenginlerinhak
sızca malmülk ediniyor olmaları ve
rejiminbunuonaylıyorvegözyumuyor
olmasınaşiddetlekarşıçıkıyordu.Özel
mülkiyet sistemine dayalı ekonomik
düzenBasileios’undüşüncelerinegöre
“mükemmelmutlulukçağınınaçılışına
başlıcaengel”oluşturuyordu.
“Malların müşterek kullanımı” ev

rendeki“bütünyaratıkların içindeya
şamalarının gerektiği doğal haldir.”



TEORİDE doğrultu 109

“Aklı herkese bölünmüş olarak aldık.
Bundan yoksun olan hayvanlardan
dahazalimolmayalım.Onlar,doğadan
aldıkları toprak ürünlerinden müşte
reken faydalanıyorlar. Kuzu sürüleri
aynıdağdaotluyorlar;büyükathara
larıaynıkırdabesleniyorlar…İnsanlar
müşterek olanı temellük ediyorlar ve
onu kendilerine saklıyorlar; çok kişi
yeaitolanatekbaşlarınasahipçıkma
hakkınıkendilerindegörüyorlar.”
“Bana ait olanı saklamanın ne gü

nahı var?” diye soracak zengin ada
mınüstüneatılırAzizBasileios;“Nasıl
sanaait?Neredenaldınonu?Budün
yaya onunereden getirdin?..”Her in
san, sosyal konumu ne olursa olsun, 
ister zengin, ister yoksul, ister soylu, 
isterköylü,“anasınınkarnındançıplak
çıkmıştırvetoprağınbağrınaçıplakgi
recektir.”Yoksullarlamallarınıpaylaş
mayayanaşmayanlarıeşkıyalıklasuç
lar. “Kapattığınız ekmek aç olanındır;
sandıklarınızda sakladığınız giysi çıp
lakolanındır;…”
Basileios bunları yalnızca gereğin

den fazla, zenginliklerin aşırısı için
söylemiyor,aksine,mallarınekadaraz
olursaolsunbütünsahiplerinaynıor
takkaderipaylaşmalarınıngerektiğini
savunuyor.
Hıristiyan ütopikleri olarak da ni

telendirebileceğimiz Kaisareia’lı Basi
leios, Nazianzos’lu Gregorios, kardeşi
Nyssa’lı Gregorios ve daha sonraları
başka azizlerin de benzer öğretilerle
Hıristiyanheretizminekaynaklıkettik
lerinisöyleyebiliriz.
Heresyheretikler, “öbürleri”, “din

konusundaözgündüşünenler”,“Hıris
tiyanlığınolağanyolundayürümekis
temeyenler”,“başkabiryolseçenler”ve
bunların bir araya geldikleri “tarikat,
grup, fırka” vb.ne yakın bir anlama
geliyor. Sözcük Grekçe kökenlidir ve

felsefivedinselbirdüşüncesistemine
gönderme yapmaktadır. Roma ve Bi
zans’ta resmikabulgörendinseldoğ
malardansapanhertürlüdinselöğre
tiyinitelemek,dahadoğrususuçlamak
içinkullanılmaktadır.
***
İranSasani döneminde yasaklanan

Peygamber Mani ve Manicilik öğretisi
300’lü yıllarda şiddetle bastırılır. Zu
lüm ve şiddetten kurtulmak içinMa
nicilerAnadolu’yasığınırlar.İkincigöç
dalgasıvesürgünü480500’lerdeMaz
dekçileryaşarlar.ManiveMazdek ta
raftarlarınazamanınsiyasi sığınmacı
larıdadenilebilir.
HıristiyanlığınyasaklandığıIII.veIV.

yy’lardabukezAnadolu’danİran’aHı
ristiyangöçüyaşanır.Birbirineyakın,
bitişikcoğrafyalardayaşayanhalkların
karşılıklıetkileşimleri,kültürelalışve
rişleridinselöğretilerindebirbiriniet
kilemesini, aşılama ve mayalamasını
doğal hale getirir. İlk Hıristiyanların
vemisyonerlerinaynızamandatüccar
olmalarıbuolguyudahageçerlikılar.
Manicilikesnek,barışçı,sentezbirdin
dir. Budizm ve Hıristiyanlıktan aldığı
öğretilerleZerdüştiliğisentezlemiş,Sa
sani egemenlerinin resmi dini olduktan 
sonrayozlaşanZerdüştinancınıMani,
busentezlemeyoluylayenilemiş,orta
yabir“iyilik”dinikoymuştur.Mazdek,
maniciliğin iyilik öğretilerini sınıfsal
çıkarlara göre yeniden yorumlamış,
eşitlikçiortakçı,öğretilerlesiyasalsos
yaldini bir öğreti, inanç sistemi hali
negetirmiştir.Anadoluveİranihalklar
arasındaki yoğun etkilemiş nedeniyle
HıristiyanheretizmiManiMazdekaşı
sı ile bir tür NeoManihaizm biçimini
almıştır.
ÖteyandanOrtodoksHıristiyanlıkla

manihaizmarasındakimücadeleuzun
vesertolmuştur.IV.yy’danitibarenHı
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ristiyankilisesiManihaizmkarşıtı ya
yınlaryapmayabaşlıyor.Aynıdönemde
HıristiyanlığınRomaresmidiniolarak
benimsenmesi (380) kilise ile impara
torluk çıkarlarının ortaklaşmasını da
yansıtır. Bundan böyle Hıristiyan he
retikleriayrımsızolarakmanihaistlikle
suçlanacakveşiddetlebastırılacaklar
dır. Kilise dinsel cephede, imparator
luk siyasal cephede manihaizmin de
vamıolarakkabulettikleridinisosyal
heretik öğreti ve reform hareketlerini
mensuplarıyla birlikte ortadankaldır
makiçinhiçbozulmayacakikiliittifak
halindehareketedeceklerdir.
İmparatorluğu ve Kiliseyi yüzyıl

lar boyu en çok uğraştıran, ürküten,
en uzun süreli heretik akımmezhep
Pavlikanizmdi. Kaynağı ve kökeni ko
nusundakesinbilgileryoktur.Sürekli
kovuşturulmuş, yasaklanmış, saldı
rılarauğramışolduğu içinkendikay
naklarını koruyamamış, öğretilerine
dairbilgileronlarıortadankaldırmaya
çalışan resmi ideoloji ve egemen sınıf
mensuplarının çarpıtılmış aktarımları
ilesınırlıdır.Pavlikanlarınkökeni,Sa
mosatalı(Samsat–Adıyaman)Pavlus’a
dayandırılıyor. Annesi Kallinice’nin
manihaistolduğurivayetediliyor.Pav
lus ve kardeşi Yohen’in manihaizmle
sentezlenmiş kendi heresylerini yay
dıkları düşünülüyor. Takipçileri Hı
ristiyan kilisesinin ve imparatorluğun
zulmünden kaçmak için çoğu zaman
toplukıyımlarauğratılsalardaöğreti
lerini yaymada ısrarlı olmuşlar.Diğer
yandan Antakya’nın heretik piskopo
suSamosatalıPaul ileSamsatlıKalli
nice’ninoğluPaul’unaynıkişilerolup
olmadığı ya da aralarındaki ilişki de
bilinmiyor.Mani’denöncedoğmuşol
masıdaSamosatalıPaul’unmanihaist
oluşunutartışmalıhalegetiriyor.

Katolik dünyasındanbilinenSamo
satalı Paul 260 yılına doğru Antakya
patrikliğineseçilmiş. İsa’nındosdoğru
bir insanolduğunu savunuyor, iman,
inanç,itikatveışıkyaydığını,evlatlığa
kabulüsuretiyletanrınınoğluolduğu
nu öne sürüyor. “Tanrı ile insan ara
sında kişi aracılığıyla birleşme olmaz.
İsa mesihin diğer insanlardan üstün
biryanıyoktur,oyalnızcatanrısalbil
geliğearacısızulaşmaayrıcalığınasa
hiptir.”
Aziz Paul böylece kilise tarafından

ahlaksızvedinsiz ilanediliyor,kutsal
görevini ayaklar altına almış olmakla
suçlanıyordu.Ardısırakaralamalarda
eksik olmaz: “Hıristiyanmüminlerden
topladığıparalarlasınırsızbirzenginlik
biriktirmiş,halkın içinegirerkenetra
fındauşaklarlakibirveşatafatsergiler.
Kilisede basit insanları aldatmak için
tiyatrohilelerikullanır, yüksekçeyer
deoturaraktumturaklısözlerederken,
adamlarınıetrafınaoturtur,elçırparak
alkışlatır, gittiği her yere beraberinde
götürdüğügençkadınlarıevindetutar,
onusuçlamamaları içinpapazlarında
aynı şeyleri yapmalarına göz yumar,
hattateşvikeder…”
Kapadokya,KilikyaveFilistinmetro

politleritarafındanbirkonsültoplanır
(264) ve Paul’un kendisini savunma
sı istenir. Paul düşüncelerini kısmen
gerialır,kimsendekonsülüiknaeder,
aleyhtebirkararalınmaz.Birsüreson
ra hiçbir değişikliğin olmadığını fark
ederek yeni bir konsül toplanır, (269)
SamosatalıPaulpatrikliktenazledilir,
dahasıhattaHıristiyanlıktanatılır(afo
rozedilir).
Aziz PaulPavlos kilise kurallarına,

geleneklerine ve dogmalarınameydan
okur.Maddidünyayadayananherşe
yin “İsa’nın ölmesi ve sonradan diril
mesihikayeleri”dedahil,ancaksem
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bolikbirdeğer taşıdığınıönesürerve
bu itibarla vaftiz ve şaraba batırılmış
ekmekritüellerinireddeder.Kiliseku
rumlarını, rahipler hiyerarşisini tanı
maz. Herkes kutsal metinleri izah ve
yorumlamaya yetkilidir. Paul’un öğ
retileri dualist karakterdedir, Mani
haizm iddiasıbüyükoranlahareketin
“bağdaştırmacı” özelliğine atfen öne
sürülmüşolmalıdır.NitekimPavlikan
lar yüzyıllar boyu gizli tarikat örgüt
lenmeleriniyaşatmayıkoşullarauyum
gösterme yeteneklerine borçludurlar.
Yer yer düşüncelerini gizlerler, farklı
yansıtırlar,yenifikirlerlesentezleyerek
güncelleştirirlervb…
Madde aleminin kötü tanrısıyla gö

rülmeyen, göksel dünyanın iyi tanrısı
arasındakıyasıyabirsavaşınsürdüğü
inanışı başattır. Bu inanç siyasal ko
numlarınıdayansıtmaktadır;erkdün
yevi olduğu için kötü tanrının yarat
tığıdır ve savaşılması gerekmektedir.
Pavlikanlar bu temele dayanarak IX.
yy’dan itibarenBizans devletine karşı
silahlıayaklanmalaragirişmişlerdir.
Pavlikanlar (Ermenice Pafikyan)

önceArmenia’nınkuzeybölgesiveİran
sınırboylarındayerleşirler.Çevrekent
lerleçokyakınilişkilerkurmazlar.Bu
günküAğrı,Sivas,Malatya,Adanahat
tıbireksenolarakalınırsaasılyerleşim
bölgeleribukentcivarlarıveburaların
doğusudur.
Heresy’lerin ortaya çıkışının sosyal

adaletsizlik,zulüm,sömürü,yoksulluk
vb. siyasiiktisadi durumla doğrudan
bağlı olduğunu belirtmiştik. Bizans
Anadolusununsınıfmücadeleleritari
hininbir kolunudaPavlikanlar oluş
turur.
RomaBizans takibinden korunmak

için yerleştikleri yerler devletleri, ih
tilafhalindekidin ve toplulukları ayı
ran sınır hatlarıdır. Anlaşılacağı gibi

askeriörgütlenmeleri gelişkin, sağlam
ve eğitimli savaşçılardır aynı zaman
da. Hareketin bu militan görünümü
sosyalalandadaradikaldüşüncelerle
paralelliktaşır.Yeryüzüneaithertür
lü ruhani otoriteleri reddettikleri gibi,
dünyevi iktidar ve eskiden gelen hak 
veayrıcalıklarınvarlıknedenlerinika
buletmiyorlar.Dolayısıyladiniaçıdan
savundukları eşitçiliğe siyasaliktisadi
eşitçilikveanarşizanbirdüşünceeşlik
etmektedir.
Bizans İmparatorluğu’nu oluşturan

halklararasındaErmenilerönemlibir
yertutmaktaydılar.Armeniyyetoprak
larıüzerindetoplucayaşamalarınınya
nında imparatorluğungenelinedeya
yılmışlardır.Ortayaçıkanveetkinolan
Pavlikanlar,RomaveParth,BizansSa
saniveBizansArapsavaşlarındaörs
le çekiç arasında kalmaktadırlar. Bu
savaşlardaErmeni feodalprenslikleri,
bağlı oldukları büyük gücün hangisi
olduğundan bağımsız olarak bölünen
topraklarındaayrıcalıklarınıkorumayı
başarırlar, ama en alt tabakayı oluş
turan toprağabağlıköylüler, sırasıyla
büyüktopraksahipleri,yerelprensler
veimparatorlukçaherdefasındaartan
vergilerle soyulurlardı. Kişisel olarak
hür olmalarına karşın, kullandıkları
toprağa kira öderler, angaryaya tabi
dirler ve elde ettikleri üründen de vergi 
vermekzorundadırlar.Romaköleciliği
nebenzerbiçimdesosyoekonomikdü
zen olarak köle ekonomisine rastlan
maz,kölelikevişleriylesınırlıdır.Halk
tabakasıveköylülersavaşzamanında
orduya alınır, onlara ücret ödenmez,
ganimetten de pay verilmez. Bu sos
yaliklimhertürlüfırtınayayolaçacak
özelliğesahiptir.
Zanaatçılıkilerlemiş,şehirleşmeart

mış,ticaretoldukçagelişmiştir.Toprak
mülkiyetindeki feodalleşme ve buna
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bağlı olarak eşitsizlik, sınıfaşmayı ve
sınıfsal farklılıkları derinleştirmiştir.
Pavlikanların ekonomiksosyal varlık
zeminibutabloyadayanır.
Pavlikanların toplumsal ve siyasal

öğretileribirandaoluşmuş,birdefada
ortaya konmuş değildir. Siyasaltop
lumsal karşıtlıklar içinde, Bizans ege
menleri, aristokrat tabaka ve kilise
hiyerarşisi ile yoksul halk tabakaları
arasındakisömürüvezorbacabaskıla
radayalısiyasiekonomikilişkilerebağ
lıolaraksüreçiçindeoluşmuş,radikal
muhalifbiröğretibiçiminialmıştır.
Anadolu’da 7. yy.’da güçlenmeye

başlayanPavlikanlaraBizansiçisiyasi
ilişkilerdesaraytarafındanyeryerih
tiyaçduyulmuş,örneğinikonakırıcılık
yıllarında imparator Leon, hareketin
önderleriyleanlaşmayavarmıştır.
8. yy.’ın sonunda Pavlikanlar tüm

Anadolu’yayayılırlar.Budönemdeön
derleriSergiosadındabirdokumacıydı.
Bizans’a karşı silahlı direniş ve ayak
lanmamücadeleleriSergiosdönemiile
veonunönderliğindebaşlar.
Armeniyye’de doğmuş olması Pavli

kanların “milli”,kavmîbirhareketol
duğu anlamına gelmez. Anadolu’nun
herbölgesineyayılmış,korunaklıbul
duğuyerlerdeözerkiçyönetimleroluş
turmuştur.Bizansordularındanuzun
zamankorunabildiğidönemlerdeözerk
yapılar, hatta devletleşme düzeyinde
yönetimlerdekurmuşlardır.
Bizanssaldırılarıkarşısındatutuna

madıklarındagüneye inerekArapların
korumasınagirdikleridebiliniyor.
OrtodokskılıcındankaçanPavlikan

lar,Müslümantopraklarınasığınırlar.
İmparatorlukordusuiçindedetaraftar
larıvardıveordudankaçıpsınırıgeçe
reksığınmacılarakatılıyorlardı.Bizans
ordusununmuhafızkıtasıkomutanla
rından yetenekli ve gelecek vaat eden

Karbeasadlıbirsubaydabeşbinciva
rındaheretikordusuylasınırı geçerek
Argeos’taki yerleşimekatıldı.Yenikve
dağınık haldeki Pavlikanların bir ön
dereihtiyaçlarıvardıveyetenekliKar
beasbuboşluğudoldurdu.Heretikle
ritoparladı,başlarınageçti,Argeosve
Amara’dançıkıpyukarıFıratboyunda
ilerleyerekTephrike’ye(Divriği)yerleşti.
Coğrafi avantajlarıyla Pavlikan devleti
ogünekadarhiçolmadığıgibisağlam
birmevzieldeetmişoluyordu.Karbeas
Malatya ve Tarsus (Arap) emirlerinin
desteğinialıyordu,amadenetimlerial
tınagirmemeyededikkatediyordu.Ka
radeniz kentlerine (Pontus) kadar va
racakakınlardüzenliyor,hemtaraftar
kazanıyor, hem ganimet topluyordu.
KarbeasBizanslılarlayaptığıbirsavaş
tayaşamınıyitirince,yerineonungibi
BizanssubayıolanYohanChrisocheir
geçer.PavlikanlarYohanşahsındabü
yükbirönderekavuşmuşlardı.Bizans,
sarayiçikarışıklıklar,Batı’daSlavsal
dırıları,Doğu’daArapFetihleri ileuğ
raşırken fırsatı değerlendiren Yohan,
Nikomedia veEphesos’akadar ilerler.
TephrikeönlerindebirBizansordusu
nu dağıtır, ardından Ankyra’ı (Anka
ra)elegeçirir.Pavlikanlarınenparlak
dönemleriburayakadardır.Bizansart
arda üzerine yürür, Yohan’ı öldürür,
ordusunu kılıçtan geçirir, Tephrike’yi
yakıpyıkar,Pavlikanlarıezer,dağıtır…
Küçük topluluklar halinde Doğu

sınırlarına sürülürler. Etrafarına ta
raftar toplayıp sayıları çoğaldığında
bir tehdit düzeyine çıkmadan, bukez
Trakya’yanakledilirler.BulgarveSlav
saldırılarına karşı Batı sınırında top
lumsalbarikatişlevigörmeleri istenir.
‘Barbar’ saldırılarına karşı koymak
karşılığında dinlerini serbestçe yaşa
malarına izin verilir. Kilise ve dindar
imparatorlar, onlarıOrtodoksluğa ka
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zanmak için kimi yöntemlere başvu
rurlar.Buhesaplarıgeriteper.Üstelik
tamNormanlarakarşısavaşesnasında
2500Pavlikanordusafarınıterkeder.
Bu oynayabildikleri son tarihi roldür.
Bizans imparatoru Alexius savaş dö
nüşünde hepsini hapseder. Ailelerini,
çocuk, kadın ve yaşlı nüfuslarını da
FilibekalesinehapsedipOrtodoksluğa
geçmeleri içinbir tür zoraki asimilas
yonuygular.Önderlerinisürgünedip,
cemaatibaşsızbırakır.10bininüzerin
dePavlikan, adımadımOrtodoksluğa
geçer,zamaniçindeeriyipyokolurlar.
1205’tensonraizlerinerastlanmaz.
Anadolu’da kalan Pavlikanların da

sonupek bilinmiyor.En son1097 ve
1099’daHaçlılarakarşısavaşanPavli
kanlara rastlanıyor.Sonrasıkaranlık
lariçindekalmıştır.Kendilerininmani
haistoldukları iddialarınaPavlikanlar
şiddetlekarşıçıkıyorlar.Bununnedeni
kilise tarafından dinsizlikle suçlanma
veHıristiyanAnadoluköylüsüylekur
dukları ideolojiksiyasi ilişkinin zarar
görmesiolabilir.
Radikalbirsosyalhareketolmasına

karşınPavlikanlarzamanzamansiya
si oportünizmebaşvurmaktanda geri
durmazlar.Bizans’ıniçkarışıklıkların
dafaydacısiyasetizlerler.İmparatorun
desteğinialmakyadakendilerinegöz
yumması karşılığında ilericihalkçı is
yan ya da hareketlere destek vermezler 
veyaimparatorluğuntarafındayeralır
lar.Örneğin“ikonakırıcılık”dönemin
de ideolojik tavır almayı benimsemiş,
ideolojikrakipleriKiliseyekarşı,siyasi
düşmanları imparatorun tarafını tut
muşlardı.SlavThomas’ınisyanındada
onun ordusuna katılmamışlar, Teph
rike (Divriği)merkezineçekilmişlerdir.
Thomas’ınsafarınaAnadolu’dasadece
PavlikanlarınTephrikedışındadağınık
kalanbirkısmıkatılmıştır.

***
Tondrak tarikatı mensubu here

tikler de Pavlikanlar ile benzer sosyal
tabaka içinde ortaya çıkmışlardır. X.
veXI.yy’lardaköylüyeyüklenenvergi
sisteminde bir değişiklik olur. O za
mana kadar aynî olarak alınan vergi,
nakdî olarak toplanmaya başlar. Pa
rasal (moneter) ekonomininbüyümesi
iletefecitüccarsermayesininekonomi
üzerindekirolüdeartar.Buisehalkın
dahavahşicesömürülmesidemektir.
Diğer yandan ruhban sınıfı da bü

yük servet biriktirmiştir. Tondraklar
hareketi,halktanbüyükdestekgörür
ler.Hareket, kısa sürede tümAnado
lu’yayayılır,yaklaşıkikiasırboyunca
faal olur.Köylüler ilekent yoksulları
nınfeodalsenyörlervekiliseninzengin
hiyerarşisinekarşıhalkınbaşkaldırısı
naönderlikederler.
Pavlikan ve Tondrak hareketleri fe

odalsömürüsisteminekarşıaçıksınıf
mücadelesi yürüten halkçı sosyal ha
reketlerolaraktanımlanabilir.
Tondraklar adını Van Aladağı’nın

(VangölününkuzeyindeErciş’te)dibin
dekiTondrak(Tendürek)köyündenal
mışlardır.TarikatınkurucusuSimbat,
Ermenistan’ın Zarehavan köyünden
olupTondrak’a göç etmiş veheresy’yi
buradanyaymayabaşlamış.Hareketin
doğuştarihitamolarakbilinmiyor,an
cakXI.yy’ınikinciyarısındanitibaren
varlığıkesingörünüyor.
Ermeni kilisesine karşı heretik fa

aliyet yürütmek üzere kurulan Tond
raklar, aynı zamanda ve esas olarak
feodal aristokrasiye karşı sınıf müca
delesi yürütenbir harekettir.Kaysile
rinegemenliğialtındaolanbuErmeni
topraklarındahareketinyabancıistila
sına karşı da bir mücadele yürütme
sikaçınılmazoluyor.ZiraKaysiEmiri
Ebülvard’ınidaresialtındabölgehalkı
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iki kat sömürülüyordu.Birinci olarak
feodaliteden kaynaklı yükümlülükler,
vergi, angarya ve aynî ödentiler, ikin
ciolarakfetihnedeniyletalanamaruz
kalmaveharaçbiçiminde.Bunedenle
Zarehavan’lı Simbat ileEbülvard ara
sında şiddetli çatışmalar yaşanmış,
Simbat’ınkuvvetleriEmir’inkuvvetleri
tarafındanezilmişlerdir.
TondrakhareketiManihaizmvePav

likan çizgisine benzer doktrinlere sa
hiptir. Doğusunda İran’da, Batısında
Bizans’ta ortaya çıkan Hürremiler ve
Pavlikanlar ile zamandaş tarihe sahip
olmasıdikkatedeğerbirolgudur.Zare
havan’lı Simbat’ın, hareketini oluştu
rurken komşu topraklardaki gelişme
lerden habersiz olduğu düşünülemez.
Buna karşı Tondraklar ileHürremiler
ve Pavlikanlar arasındaki doktrin ve
ideoloji yakınlıklarını organik devam
lılık olarak değil, tarihselsosyal de
vamlılık olarak görmek isabetli olur.
Politiksosyalekonomik koşulların
benzerliği, birbirinebenzer siyasisos
yal hareketlerin ortaya çıkmasını ko
şullarçünkü…
Tondrak tarikatı da Armeniyye’de

Ermeni kilisesine yenilikler getirme ça
basındaolanbirhareketdeğildi.Ken
disini dini reformlarla sınırlandırmış,
bunlardan sosyalekonomik sonuçlar
çıkarmamış olsaydı Ortodoks kilise
sinin, Bizans’ın ve Arap emirlerinin
düşmanlığını üzerine çekmemiş olur
du.Halbuki,Tondraklarsosyaliktisa
dikoşullardanokaçınılmazsonuçları
çıkartmışlarfeodalaristokrasiye,aşağı
sınıfarauygulanansömürüveadalet
sizliklere,zulmekarşısertbirmücade
leyegirişmişlerdi.
Simbat“benİsa’yım”dediğiiçinArap

emiri tarafından öldürülmüş. Rivayet
böyle!.. “Kurtarıcı”, “Mesih”, “Peygam
ber”, “Mehdi”unvanlarıylabir “Halas

kar”ın ortaya çıkacağına, dünyayı kö
tülüğün pençesinden kurtaracağına,
adaletsizliklere son vereceğine ve bü
tün insanlararasındaeşitliğisağlaya
cağınadairkesininançezileninsanlı
ğınevrenselumuduvedüşüdür.Doğu
dinlerivemezheplerisınıfmücadelele
rini bu umudu tazeleyerek, kendileri
şahsındabunakavuşacaklarıinancını
yayarakyürütmüşlerdir.Simbat’ınİsa
olup olmamasıMüslüman Arap emiri
içindinselbakımdandeğil,onunşah
sında sınıfsal kurtarıcı misyonu ne
deniyleönemtaşırveöldürmenedeni
olur.
İsa’da yalnızca bir “peygamber” su

retigörenMüslümanemirinTondrak
larınüzerinebukadarşiddetlegitmesi
ninnedenibaşkaneolabilirdi!..
“Bunlarerkeklekadınarasındaeşit

liğiörgütleyip,ailelerarasındaeşitsiz
liği reddetmişler.” Sadece cinsiyetler
arasındadeğil“bütünsınıfarvetoplu
munbütünüyeleriarasındabireşitlik
hükümsürmeliymiş;herşeyinüstünde
topraklar ve gayrimenkul mallara dair 
halklarıneşitliğiesasalınacakmış”bu
nedenletoprakmülkiyetindeeşitsizliği
kabuledipzenginlerlefakirlerinvarlığı
nıtanrısaliradeolaraksavunankilise
yekarşıçıkıyorlardı.
Tanrıyı insana, gökyüzünü yeryü

züneyakınlaştırarakruhanihayatı ve
ruhun ölümsüzlüğünü, tanrısal ödül
leri inkar ediyorlar. Kurtuluş ancak
bu dünyadadır, adil, eşit, ortak bir
sosyal düzenin tesisiyle gerçek ruhani 
devlet burada, dünyada, yeryüzünde
kurulacak!.. Tondraklar bu düşünce
leri yaymakla yetinmeyip yalnızcadin
adamlarınadeğil,siyasi iktidarakarşı
damücadeleyegirişmişlerdir.“Sınıfar
arasında fark yaratan veya var olan
farklılıkları sürdürenlerin eylemleri
ne veuygulamalarına izin verilmeme
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li. Tüm insanlar eşittirler, herkes eşit
haklarasahiptir.”Tondraklarınbusaf
ideolojik öğretileri ile tutarlı devrimci
birhareketortayakoyduklarınakuşku
yoktur.
Tondrak hareketi yalnızca Ermeni

halkı arasında etkili olmuş, Ermeni
çiftçiveçobanlararasındayayılmıştır.
FaaliyetmerkezleriArmeniyye toprak
ları içindeolanveErmenilerarasında
dabüyükdestekbulanPavlikanlarise
halkların “milliyet”lerini gözetmeksi
zin tüm coğrafyaya yayılan ve ezilen,
sömürülen tümhalklarıkapsayanbir
harekettir. Bu yanıyla Pavlikanlardan
ayrılanTondraklarınbirErmenihare
ketiolduğudasöylenebilir.
***
SlavveBulgarakınlarınınKonstan

tinopolis’e çarpmaya başlamasıylaBi
zans, Pavlikan cemaatlerin Trakya’ya
geçmesi ve yayılmalarını teşvik eder.
Savaşçılıklarıyla ünlü bu toplulukla
rı, Slav hücumlarını ilk göğüsleyecek
cephe gibi ikamet ettirilirler. Hıristi
yanlığınBalkanlaragirişiilePavlikan
larıngelişibirbirineyakınzamanlarda
gerçekleşir.HıristiyanlıkBizans yayıl
macılığınıtemsiledenyabancı,istilacı
güç olarak görülmesine karşılık, Pav
likanlardostmüttefikbirakımolarak
hoşgörü ile karşılanır. Bu bakımdan
Balkanlardaheresy’lerinortayaçıkma
sındaPavlikanlardoğrudanroloynar
lar.Balkanmerkezlienönemliheresy
akımı,Bogomillerdir.
Bizans’taolduğugibiBulgaristan’da

dakoşullar,VIII.veIX.yy’lardafeoda
litenin gelişmesine elverişliydi. Küçük
köylülükaleyhinegüçlübirtopraksa
hibisınıfıortayaçıkıyorvetarımsaltop
luluklarınçözülüşünühızlandırıyordu.
Trakya’nın savaş alanına dönüşmesi
yoksulhalk tabakalarınınvergiyükü
nüsürekliarttırıyor,halkbirkoruyucu

arardurumageliyordu.Kıtlıkvekitle
selölümlereyolaçançağınhastalıkları
ile açlık çeken halk küçük toprakları
daeldençıkarmakzorundakalıyor,ka
rıntokluğunaveyokpahasınaaraziler
büyük topraksahiplerininelindebiri
kiyordu.
SıradanbirBulgarköylüsüvekeşiş

olanBogomil,Pavlikanizmiyenidenyo
rumlayarak yeni bir harekete dönüş
türdü.
Bogomilheresy’yiortayaçıkaranik

tisadisosyalzeminBizans’ındiğerböl
gelerindeki koşullarla büyük ölçüde
benzerdi.Bogomillerindiğerheresy’ler
dentemelbirfarkışiddetebaşvurmak
tanvekandökmektenkaçınmalarıydı.
Sivilitaatsizlikvaazediyorlar;yandaş
larına “efendilerine itaat etmemeyi,
zenginleri aşağılamayı, çardan nefret
etmeyi,büyüklerigülünçdurumadü
şürmeyi, boyarları mahkum etmeyi,
çarahizmetedenleritanrınezdindeal
çakilanetmeyiveherserfeırgatasen
yörüağası için çalışmayı reddetmeyi
öğretiyor”lardı.Dünyevi yetkenin kut
sallığını tanıyan,Çarlar veBoyarların
tanrı tarafındanyerleştirildiklerini sa
vunankiliseyekarşıçıkıyorlardı.
Bizansfeodalizminekarşıçıkıyorol

makla birlikte Bogomiller, bir sosyal
hareket,helebirpolitikhareketolma
mışlar,dinivaazlarıherşeyinüstünde
görmüşler, ‘sivil’ işlere ilgisiz kalmış
lardır.Bupasif tutumları,Bogomilleri
PavlikanveTondrakhareketindenke
sin çizgilerle ayırır. Pavlikanizm kök
tencibirdüalizmüzerinekuruluiken;
Bogomilhareketiılımlıbirdüalizmte
melineoturmaktadır.
PavlikanlarbütünTrakyaveBalkan

halklarınınarasındayayılıyor,Grekle
şenBizans’ın,Ortodokskiliseninpoli
tikveekonomiksömürüsünetutarlılık
lakarşıkoyuyorlarveimparatorluğun
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da geleneksel düşmanı olarak kabul
ediliyorlardı.Halkçıvedemokratikeği
limleri dolayısıyla halkla sıkı ilişkiler
kurmuşolanBogomilleriseBizansta
rafından en çok zulüm gören Bulgar
köylüsüiçindefaaliyetyürütüyorlardı.
Bulgar köylülüğü Greklerin utanmaz
vedizginsizsömürüsündenkorunmak
için Bogomilizme sığınıyor, onu aynı
zamandaBizansistilasınakarşıçıkan
Slavhareketiolarakbenimsiyordu.
KeşişBogomilmülksüz,kanaatkar,

yoksulbiryaşamıvaazediyor,kiliseyi
ve feodalleri zenginleştirdiği gerekçe
siyleçalışmayakarşıçıkıyor,hertürlü
lüksve rahatlığı reddediyor, eski, yır
tıkdökükgiysilerle,dilencigibiyaşıyor
veyandaşlarınadabu tarzbiryaşam
öğütlüyordu.
Bogomiller,özelmülkiyeteveyüksek

papazlarınellerindebiriktirdikleritop
raklara karşı çıkıyorlardı. Yoksulluk
erdemdi, onlara göre servet herhangi
birahlaksistemiylebağdaşmazdı.Ser
vetbiriktirmeyevetoprakmülkiyetine
karşıolanBogomildüşüncesihalkaol
dukçacazipgeliyordu.
Manicilikte olduğu gibi Bogomil

lere göre de seçilmiş ve yetkin kişiler
–bunlar tanrı tarafından seçilmişler
di!–mülksahibiolamazlardı.Bunların
ellerindekimülkveservetBogomiltop
lulukların ortak kullanımındaki fon
lara devredilmeliydi. Yalnızca sıradan
üyelerintasarrufhakkıvardı.Bogomil
topluluklardakadınlarlaerkeklereşit
ti. Çalışmak bütün üyelerin ödeviydi,
kimsebundankaçınamazdı.Dilenmek
ya da sadaka vermek hem Tanrının
hemde insanın onuruna yakışmadığı
için reddediyorlardı. Ortak yaşamla
rı ilkHıristiyan topluluklarına benzer
biçimde, bütün malların paylaşılması
esasınadayanıyordu.YetkinüyelerBo
gomillerinbueşitlikçiortakçıöğretile

riniyaymaklagörevliyken,malımülkü
olmayan ya da hastalık vb. nedenler
dençalışamayacakdurumdaolanların
geçimgüvencesidetoplulukçasağlanı
yordu.
Bogomillersafidealistvedinselah

lakçı ilkelerine yüzyıllarca bağlı kalır
kenbuöğretiyibirdevletyadaiktidar
hedefine, siyasisosyal bir akıma dö
nüştürmediler.Devletileilişkileriniba
şındakikralıniyicilyadakötücülyak
laşımlarına göre düzenlediler. Şiddete
vekandökmeyekarşıçıkanBogomiller
yalnızca1014’teBulgartopraklarınıiş
galederekÇarPetrokrallığınıdeviren
Bizans’a karşı silaha sarılıp ayaklan
mışlardır.
Ortaçağboyuncakiliseyevedevlete

karşı Bogomillerin antifeodal, dinsel
ve toplumsal öğretileri yoksul ve top
raksız ezilenkitlelerineşitlikçiortakçı
toplumözleminekarşılıkverir.
BogomilhareketiXI.yy’daKonstan

tinopolis’egirmeyidebaşarmış,büyük
önderleriBasilbirkaçyılboyuncaöğ
retisiniyaymıştı.BasildahasonraHi
podrom’dadiridiriyakılaraköldürülür.
Yine aynı dönemde Batı Anadolu’da
yeşerir,taraftaredinirler.Bergama,İz
mir,ManisaveAntalya’yayayılır. (Bu
bölgedeyerleşikolanlar688’deJustini
anII tarafındanAraplarakarşısavaş
mak üzere Trakya ve Makedonya’dan
göçertilen Slavlardır. Savaşın ortasın
daBizansordusundankaçıpAraplara
sığınırlar.Justinianbununintikamını
geride kalan 80 bin Slavı katliamdan
geçirerekalır.)BogomilizminKapadok
ya’da da etkin bir hareket haline gel
diği, sonraki yüzyıllarda Anadolu’nun
Bogomilleresığınakolduğufikri,genel
kabulgörür.
Manihaizmin karakteristik özelliği

Bogomilizmiçindegeçerlidir.Bağdaş
tırmacı(sentezci)veseçmeci(eklektik)
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özelliği nedeniyle değişkenlik göstere
biliyor,koşullarauyarlananoportunist
karakteriyleyüzyıllarboyuvarlığınıko
ruyabiliyor.Hatta en büyükdüşman
larıOrtodoksKilisesiiledahiuzlaşma
dadoktrinerilkeselbakımdansakınca
görmüyorlar.Karşılaştıklarıbirçokdin,

mezhepveakımınöğretileriilebağda
şırlıkları nedeniyle herhangi bir hete
rodoksininBogomilizmolaraksuçlan
masıOrtodokskiliseaçısındankısmen
haklılıkpayıtaşır.Bogomillerzamanla
Bulgaristan’ın Müslüman Pomakları
olacaklardır.n
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