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TEOR‹DE DO⁄RULTU

Önce bir özür ve özelefltiriyle bafllamak istiyoruz. Dergimizin bu say›s›n› zaman›nda sizlere
ulaflt›ramad›k. Periyodumuzdan sapm›fl olmad›k ancak çal›flma tarz›m›zdaki sorunlar›n kur-
ban› olmak, okurlar›m›za düfltü; Haziran sonunda May›s-Haziran say›s›n› okumak zorunda-
s›n›z! Sorunlar›m›z› aflma kararl›l›¤›m›za olan inançla çal›flmalar›m›z› ilerletmeyi sürdürece-
¤iz.

‹mzal› yaz›lar gözünüze çarpm›fl olmal›. Teoride Do¤rultu sayfalar›nda ihtiyaç duydu¤umuz
durumlarda imzal› yaz›lara yer verece¤iz bundan sonra. ‹mzal› yaz›lar, marksizmin temel
düflünce ve ilkelerine, Teoride Do¤rultu’nun yay›n çizgisine uygun içerikte olmay› sürdüre-
cek. Ancak sorumluluk yazar›na ait olacak. Teoride Do¤rultu’nun kolektif sorumlulu¤unu
tafl›d›¤› yaz›lar (imzas›z) devam ediyor.

***

“Avrupa Birli¤i Çarp›flmalar›” bütün h›z›yla sürüyor. Konuyu ele ald›¤›m›z yaz›da gerek
emperyalist merkezler, gerekse de iç gericili¤in temel kuvvetlerinin çarp›flmadaki stratejik
ve temel taktik pozisyonlar›n› aç›¤a ç›karmaya çal›flt›k. ABD-ordu-MHP ve AB-TÜS‹AD-
ANAP temel saflaflmas› ekseninde flekillenen politik gerilim, çarp›flmadan do¤rudan hiçbir
ç›kar› olmayan ezilen iflçi ve emekçi y›¤›nlar üzerinde ideolojik hegemonya kurma kavga-
s›yla el ele yürütülüyor. Milliyetçilik ve liberalizm, burjuva ideolojisinin farkl› zehirleri ola-
rak ayn› fl›r›ngadan topluma zerk ediliyor. Marksist leninist komünistlerin program›nda ifa-
desini bulan tek gerçek alternatifin maddi bir güce dönüfltürülmesi mücadelesinin artan
önemi yaz›da da belirtildi¤i gibi acil bir görev olarak yerine getirilmeyi bekliyor.

***

Lenin’in 1915 tarihli “Avrupa Birleflik Devletleri fiiar› Üzerine” makalesini hem konunun
tarihsel geçmifline iliflkin verileri ortaya koymas› hem de güncel boyutuna ›fl›k tutmas› ne-
deniyle yararl› gördü¤ümüz için yay›nl›yoruz.

***

Sol’un devrimcilikten en uzak oldu¤u nokta kuflkusuz ki onun faflizmle bulufltu¤u yerdir.
Milliyetçilik, bu geçiflin tafl›y›c› ideolojisi olarak tarihsel rolünü oynamaya devam etmekte-
dir. Tabii ki bu geçifl süreci milliyetçilikten flovenizme ve ›rkç›l›¤a do¤ru koyulaflarak sürü-
yor. Geçifl derinlefltikçe egemen burjuva s›n›flar›n politik ç›karlar›n›n do¤rudan savunusu
aç›¤a ç›kmakta, sol söylem ise en kirli yöntemlerle dejenere edilerek soysuzlaflt›r›lmaktad›r.
“Nasyonal Solun Kuvva-i Milliye Ruhu” bafll›kl› yaz›m›zda, sol kemalizmin bu tarihsel ge-
çifl serüveni çarp›c› anlat›mla ele al›n›yor. Yaz›, sol milliyetçili¤in (nasyonal solun) bütün
güncel versiyonlar›n› ve karfl›devrimci pozisyonlar›n› yans›tmak bak›m›ndan iyi bir siyassal
foto¤raf çekiyor.

***

Hayfa el-Zibri, Filistinli bir kad›n. FHKC’nin (Filistin Halk Kurtulufl Cephesi) katledilen ‹kin-
ci Genel Sekreteri Abu Ali Mustafa’n›n k›z›. Emekçi Kad›nlar Birli¤i (EKB) “Kardefllik Ödü-
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lü”ne lay›k görülen El Zibri’yle yapt›¤›m›z söylefli, Teoride Do¤rultu’nun okurlar›na Filistin
gerçe¤ini “içeriden” tan›tmay› amaçl›yor. Gerçi El Zibri politik bir sürgün, ancak bütün ru-
hu ve eylemiyle Filistin davas›n›n içinde olan FHKC üyesi bir sosyalizm savunucusu.

***

“Memurlar›n S›n›fsal Konumu ve Emekçi Memur Gerçe¤i” yaz›s›yla birlikte uzunca bir sü-
redir beklenen teorik ihtiyac› karfl›lam›fl oluyoruz. Oldukça derin say›labilecek kafa kar›fl›k-
l›klar›n›n söz konusu oldu¤u bu konu, iflçi ve memurlar aras›nda yürütülen devrimci politik
çal›flmada ciddi yön kaymalar›na neden oluyordu. Bu hem ideolojik, hem siyasal hem de
örgütsel bak›mdan yaflan›yor ve s›n›f hareketine müdahalemizin iç dinamizmini zay›flat›-
yordu. Gelifltirilen teorik perspektif ve ulafl›lan sonuçlar›n proletaryan›n devrimci hareketini
yaratma, gelifltirme mücadelesinde muhataplar›na katk› sa¤layaca¤›n› umuyoruz.

***

Sokak prati¤inden dersler-deneyler yans›tan “Ankara Ç›kartmas›” kampanyas›yla ilgili haz›r-
lanan yaz›m›z, öncü ç›k›fl anlay›fl› ve prati¤inin rolünü kendi özgünlü¤ü içinde yeniden
gözler önüne seriyor. Umutsuzluk ideolojik bir hastal›kt›r ve ancak pratik siyasal eylemin
gücüyle tedavi edilebilir. Kampanya baflka fleylerin yan› s›ra, ama temel olarak bu do¤ru-
nun baflar›yla test edildi¤i bir s›nav dönemi olmufltur.

***

“Attica” bize hiç yabanc› de¤il, tersine çok tan›d›k. Ülkemizde F tipi zindanlara karfl› yürü-
tülen mücadele kadar benziyor Attica’daki siyasi tutsaklar›n isyan› ve direnifli. Sinan Gü-
len’in çevirisi Amerikan demokrasisi denen burjuva diktatörlü¤ünde zindanlar›n ne ifle ya-
rad›¤›n›, özgürlü¤ün kimin için ve nas›l sa¤land›¤›n› teflhir eden çarp›c› bir belge niteli¤i ta-
fl›yor.

***

“Neoliberalizm ve Tar›m Politikalar›” incelemesi de gösteriyor ki, emperyalistler ve iflbirlik-
çi tekellerin “tar›m› ele geçirme” sald›r›s›, k›rda devasa bir sosyal ve s›n›fsal y›k›m süreci
bafllatm›fl bulunuyor. Derinleflece¤i kesin olan bu y›k›m, k›rdaki geliflmenin yönü konusun-
da devrimci stratejinin etkinlik kapsam›n› geniflletmektedir. ‹flçi-köylü ittifak›n›n maddi bir
gerçe¤e dönüflmesi, proletaryan›n devrimci stratejisinin görüfl aç›s›ndan, giderek pratik ey-
lemin çözece¤i bir sorun haline geliyor.

***

H. Erdem’in “Solun beyin zar›n› yumuflatma operasyonu” olarak tan›mlad›¤› sald›r› gerçek-
ten önemli. Emperyalist küreselleflme ideolojisi devrim ad›na ne varsa onu kontrol alt›nda
tutmak, yutmak ve yok etmek istiyor. Bu anlamda sol, Türkiye’de de tekelci burjuvazi tara-
f›ndan hedef tahtas›n›n merkezine yerlefltirilmifl bulunuyor. Sol kavram›n›n özünü belirle-
yen ve içeri¤ini oluflturan ezilenlerin mücadelesine ait olan ve tarihsel olarak birikmifl bü-
tün de¤erlerden ar›nd›r›lmak isteniyor. “Solun devrimsizlefltirilmesi” karfl›devrimci plan›n
en net amac› olarak belirginlefliyor. Solun “yeniçeri”leri egemen s›n›flar›n tarihsel birikimi
ve deneyiminin icad› olarak bu amaçla devreye sokulmufl bulunuyor.

***
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“Sömürgecili¤in Sol Milliyetçi Kolu”, ‹flçi Partisi (‹P) ile yürütülen polemik “Kürt sorunu”
üzerine. Di¤er bir deyiflle karfl›devrimin ideolojik savafl cephesinin bu en demagojik, en kir-
li ve haliyle en çürük alan›nda sol milliyetçili¤in ‹P’i pazara ç›kar›l›yor. ‹P Merkez
Komitesi’nin “Kürtçe E¤itim Kampanyas›”na iliflkin karar› üzerinden yürütülen polemik,
komünistlerin soruna teorik, programatik ve pratik-politik yaklafl›mlar›n› da ortaya koyuyor.

***

Türkiye ayd›n›n›n üzerine “Kar” ya¤›yor. Hem de nas›l! “Karnaval Bitti”de; ideolojik ve
politik ufuksuzlu¤un körlefltirdi¤i bu ayd›n tipolojisiyle “hesaplaflma” var. O. Alt›n, Av-
rupa/Bat› uygarl›¤›na hayranl›k, birey-bireycilik karmaflas›, pasifizme övgü, karamsarl›k ve
umutsuzluk hastal›¤› vb. olgular üzerinden Ahmet Kahraman’la polemik yürütüyor. Küçük
burjuva ayd›n›n›n s›n›fsal-ideolojik kimli¤inin çözümlenmeye çal›fl›ld›¤› bu yaz›, A. Kah-
raman’›n Yeni Gündem’de yay›mlanan “Dresten’de 1 May›s” makalesine dayan›yor.

***

“Kapitalizm ve Ekonomik Kriz” çal›flmas›, esasen ABD, AB ve Japonya (üç rekabet merkezi)
emperyalistlerini temel alarak küresel ekonominin konjonktür analizine girifliyor. Üretim,
ticaret ve mali-finansal kapsamda sermaye hareketinin ilerleyifl yönünü inceleyen yazar,
dünya ekonomisinin henüz yeni bir fazla üretim sürecine girmedi¤ini, ancak “ABD ve
Japonya’da ekonominin krizde olmas›n›n dünya ekonomisinin krize do¤ru geliflmesini et-
kilemektedir” sonucuna ulafl›yor.

7TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu



EGEMEN s›n›flar›n gündemlerinin mer-
kezinde AB üyeli¤i sorunun durdu¤u rahatl›k-
la söylenebilir. ABD ile AB aras›nda belirginle-
flen hegemonya mücadelesinin de konusu olan
Türkiye’nin AB üyeli¤i sorunu, içeride burjuva
politikan›n aktörleri ve belli bafll› güçleri ara-
s›nda yer yer sert çat›flmalara yol aç›yor. Bu-
nunla birlikte AB üyeli¤i hedefi, ‘97’de bas›na
s›zd›r›lan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nden
beri devlet politikas› olarak yürütülmektedir.
Burjuva devlet burjuvazinin s›n›f ç›karlar›n›
gerçeklefltirmenin arac› oldu¤una göre bunun
anlafl›lmaz bir yan› yoktur.

‹flbirlikçi oligarflinin hegemonyas› alt›nda
egemen s›nflar›n AB üyeli¤i ekseninde bir de-
¤iflim ve yeniden yap›lanma program› uygula-
makta oldu¤u statükocu burjuva bir muhalefe-
tin de belirgin ve yayg›n biçimde aç›¤a ç›kt›¤›
ve esasen reformist güçlerin ister istemez bu
iki burjuva cepheden birisine yedeklendi¤i ko-
flullar alt›nda devrimci politikan›n ilkesel ve

pratik ayr›m çizgilerinin alt›n›n tekrardan ve
kal›nca çizilmesi büyük bir önem tafl›yor.

Egemen s›n›flar ve burjuva devlet, bütün
ideolojik ayg›tlar›n› seferber ederek AB üyeli-
¤ini iflsizlikten sermaye k›tl›¤›na; iflkenceden
demokratikleflmeye tüm sorunlar›n çözümü
olarak sunuyor; genifl kitlelerde derin yan›lsa-
malar yaratarak, AB üyeli¤ini kurtulufl olarak
yutturup, kitleleri arkalamaya çal›fl›yorlar.

Avrupa Birli¤i’nin oluflum ve kurulufluna,
ilgili ülkelerin egemen s›n›flar› olarak tekelci
burjuvazileri karar vermifltir. AB, tekellerin
birli¤idir. O halde AB, ilgili tekellerin ve em-
peryalist devletlerin ç›karlar›n› gerçeklefltiren
bir uluslararas› ittifak›n örgütlenmesinden
baflka bir fley de¤ildir. As›l sorun, Alman,
Frans›z, ‹ngiliz ve di¤er emperyalist ülke te-
kellerini AB ekseninde hangi ç›karlar›n bulufl-
turdu¤udur. Bu bak›mdan öncelikle flu iki so-
nuç vurgulanmal›d›r:
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‹lkin bu birlik, rakip tekellere karfl› olufl-
turulmufltur. Has›mlar bellidir. Baflta ABD ol-
mak üzere Japonya ve di¤erleri karfl›s›nda ç›-
karlar›n› koruma ve gelifltirmek için mücadele
ittifak›n konusudur.

‹kinci olarak, s›n›f karakteri gere¤i bu it-
tifak Avrupa ülkeleri proletaryas› baflta gelmek
üzere dünya proletaryas› ve halklar›na karfl›
örgütlenmifl karfl› devrimci ve antikomünist
bir birliktir. Avrupa ülkelerindeki burjuva de-
mokrasine al›k al›k bak›p kendinden geçenler,
her fleyden önce bu gerçe¤e karfl› körelmifller-

dir. Avrupa’da burjuva demokrasisi proletar-
yan›n yürüttü¤ü tarihi büyük s›n›f mücadele-
lerinin bir kazan›m›d›r, ama ayn› zamanda em-
peryalist tekeller di¤er ülkelerden ya¤malad›k-
lar› muazzam zenginliklerden bir k›sm›yla
proletaryay› bafltan ç›kartabildi¤i içindir ki,
ayakta durabilmektedir. Avrupa ülkeleri prole-
taryas›, kazan›mlar›n› AB’nin oluflum sürecin-
de de koruyabildi¤i içindir ki, bunlar AB stan-
dartlar› olarak kayda geçmifltir.

Türkiye’nin bu emperyalist gerici ittifaka
dahil olmas›, AB üyeli¤i sürecinin temel gerçe-
¤ini oluflturmaktad›r. Bu nedenledir ki, serma-
ye oligarflisi ve egemen iflbirlikçi tekelci burju-
vazinin Türkiye’nin AB üyeli¤ini program
edinmesi, temel ekonomik ve politik s›n›f ç›-
karlar›n›n gere¤idir ve eflyan›n tabiyat›na uy-
gundur.

Burada ne AB’nin ve ne de Türkiye’nin AB
üyeli¤i sürecinin tarihiyle ilgiliyiz. Bir önceki
say›m›zda sorunun bu yanlar› üzerinde zaten

durulmufltu. Fakat ABD-AB ve ABD-Türkiye
iliflkileri, sorunun de¤inilmesi gereken bir di-
¤er temel boyutunu oluflturuyor. ABD’nin,
Türkiye’nin AB üyeli¤ini desteklemesi nas›l
anlafl›lmal›d›r?

Bu babta ilkin, “so¤uk savafl” sonras› dö-
nemde emperyalist paylafl›m iliflkilerinin en
fliddetli biçimde yafland›¤› Balkanlar, Kafkas-
ya/Hazar Havzas› ve Ortado¤u üçgeninin mer-
kezinde duran Türkiye üzerinde, ABD ve AB
aras›nda süren hegemonya mücadelesine dik-
kat çekilmelidir. Her iki emperyalist merkez
Türkiye’yi kendi yan›na çekmeye çal›fl›yor. Ta-
raflar aras›nda mücadele say›s›z biçimlerde ve
esasen ekonomik, politik, askeri, diplomatik
vb. tüm alanlarda sürüyor. Son yar›m yüzy›ll›k
dönemde Türkiye’nin askeri, siyasi ve diplo-
matik bak›mlardan ABD emperyalizmine ba-
¤›ml›l›¤›n›n derinleflti¤i ve ‘97’den sonra keza
ABD-Türkiye-‹srail ittifak›n›n geliflti¤i gerçek-
likleri, ABD ile AB aras›nda Türkiye üzerine
yürütülen hegemonya mücadelesinde tarafla-
r›n pozisyonlar›n› farkl›laflt›r›yor.

‹kinci olarak, bu durumda, ABD Avrasya
stratejisine angaje olmufl ve kendisine ba¤›ml›
bir Türkiye’nin AB üyeli¤ini (‹ngiltere’yle bir-
likte) bizzat AB’yi denetlemek için de yararl›
buluyor. Birçok durumda geliflmelere müda-
hale ederek, t›kan›kl›klar› afl›c› çözüm inisiya-
tifi gelifltirerek ya da a¤›rl›¤›n› koyarak Türki-
ye’nin AB üyeli¤i sürecini ilerletiyor.

Üçüncü olarak, AB, üyeli¤e kabul süre-
cinde Türkiye’yi denetleyip kontrol edebilecek
hale getirmek istiyor. Di¤er bir anlat›mla ABD
hegemonyas›ndan ç›km›fl ya da üzerindeki
ABD hegemonyas› zay›flam›fl, kendi kontrolü
alt›nda bir Türkiye istiyor. ABD hegemonyas›-
n›n en derin oldu¤u kurumlar›n AB’nin hedefi
olmas›nda bu nedenle anlafl›lmaz bir yan yok-
tur. Keza tersinden bu kurumlar›n AB üyelik
sürecineki statükocu dirençleri de Amerikanc›
olmalar›ndan kaynaklan›yor.

AB içerisindeki (AB’nin federasyona m›
yoksa konfederasyona do¤ru mu ilerleyece¤i
gibi) e¤ilim farkl›l›klar› ve baflta Almanya,
Fransa ve ‹ngiltere gelmek üzere üyeler aras›n-
daki ç›kar farkl›l›klar› da kuflkusuz Türki-
ye’nin AB üyeli¤i sürecini etkileyen unsurlar-
d›r.
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Di¤er yandan bütün bunlar Türkiye’nin
AB üyelik sürecinde hiçbir inisiyatifinin olma-
d›¤› anlam›na da gelmez. Çünkü öncelikle bu
iki emperyalist rekabet merkezi aras›ndaki he-
gemonya mücadelesi Türkiye’ye belli bir inisi-
yatif sa¤lamaktad›r. Co¤rafi konumu ve sahip
oldu¤u ordu, dünyan›n bafll›ca petrol bölgele-
rine ve tafl›ma yollar›na yak›nl›¤› ve k›smen
ekonomik potansiyeliyle de emperyalist mu-
hataplar› için dikkate al›nmas› gereken belli
bir a¤›rl›k oluflturmaktad›r.

Egemen iflbirlikçi tekelci burjuvazi AB
üyeli¤ine karar vermifltir ve bu onun için ger-
çekçi ve s›n›f bilinçli bir tercihtir. Son y›llar,
onun temel tercihlerinin devlet politikalar› dü-
zeyine yükseliflinin tan›¤›d›r. AB sürecinin
h›zland›r›lmas› gere¤ini vurgulayan son MGK
toplant›s›n›n ard›ndan art›k “egemen s›n›f›n
dedi¤i olur” kelam›n›n yerli yerine oturdu¤u
söylenebilir. Fakat bu egemen s›n›f›n, emper-
yalist tekellerin iflbirlikçisi oldu¤u ve keza
Türkiye kapitalizminin özellikle de Avrupal›
emperyalist ülkelere ba¤›ml› geliflti¤i bir an ol-
sun ak›ldan ç›kart›lmamal›d›r. Bu bak›mdan
Türkiye’ye AB üyeli¤i yolunun emperyalist
merkezlerde çizildi¤i de tamamen do¤rudur.
Ama iflbirlikçi tekelci burjuvazinin AB tercihi
onun en baflta da ekonomik gelifliminin bütün
tarihi taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.

Demek ki, esasen Türkiye’nin AB üyeli¤i
ABD, AB ve Türkiye’nin bir bak›ma ortak kara-
r›d›r. Fakat bu yukar›da dikkat çekildi¤i gibi
taraflar›n her birinin farkl› ç›karlar› ve amaçla-
r› oldu¤u ve keza taraflar aras›nda çeliflki ve
sorunlar›n bulunmad›¤› anlam›na da gelmiyor
ve gelmez. Üstelik bütün bunlar süreci etkile-
mekte, hatta AB-Türkiye iliflkilerinde ya da
Türk egemen s›n›flar ve temsilcilerinin iç ilifl-
kilerinde zaman zaman afl›r›ya varan gerilim-
ler ve çat›flmalar yaratmaktad›r.

Devrimci proletaryan›n bak›fl aç›s›ndan
Türkiye ve Kürdistan birleflik devriminin
önündeki en büyük uluslararas› engel dün
NATO idiyse, üyeli¤in gerçekleflmesinden
sonra buna ayn› zamanda AB eklenecektir. Ne-
redeyse son yar›m yüzy›ll›k dönem boyunca
kendini sürekli devrim tehdidi alt›nda hisse-
den Türk egemen s›n›flar›n›n emperyalist ve
gerici AB ittifak›na kendini atmak için ç›rp›n-
mas› tamamen anlafl›l›r bir fleydir. Türkiye’nin

AB üyeli¤i, iflbirlikçi Türk egemen s›n›flar›yla
AB aras›nda birleflik devrimimize karfl› kurul-
mufl gerici bir ittifakt›r. 

Yenilgiye u¤rat›lan Kürt ulusal devrimi
için bu fazlas›yla geçerlidir. Emperyalistler ile
sömürgecilerin gerici karfl› devrimci ittifak›yla
Kürt ulusal devrimi bo¤ulmufltur. ‹dam, ana-
dil vb. konularda AB-Türkiye iliflkilerinde sü-
ren pazarl›k ve gerilimler asla yan›lt›c› olma-
mal›d›r. Sorun AB’nin demokratl›¤›yla vb. ilgi-

li de¤ildir. Kürt ulusal devrimi, iflbirli¤i içeri-
sinde bo¤ulmufltur ve burjuva emperyalist
“çözüm”le Kürt ulusunun a¤z›na bir parmak
bal sürülerek yat›flt›r›lmak istenmektedir. Kal-
d› ki, egemen iflbirlikçi burjuvazi Kürt ulusal
sorununda belli ödünler vermenin kaç›n›lmaz-
l›¤›n› anlam›fl, geleneksel statükocu güçlerin
oluflturdu¤u direnç ve engeli aflmak için de
uluslararas› ittifaklar›n› harekete geçirme yo-
lunu tutmufltur. Hemen de¤iflik bütün siyasal
e¤ilimleriyle Kürt ulusal hareketinin belli bafl-
l› siyasi e¤ilim ve politik partilerinin AB’ci ke-
silmeleri, denize düflenin y›lana sar›lma hika-
yesidir.

Sermaye oligarflisinin örgütü TÜS‹AD
AB’cili¤in bayraktar›d›r. ANAP, TÜS‹AD’›n de-
¤iflim ve yeniden yap›lanma program›na tama-
men angaje olmufltur. Cumhurbaflkan›n yan›-
s›ra saflar›n da farkl› bir e¤ilim bulunsa da
M‹T de bu cephede yer alm›flt›r. Bu cephe yar-
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g› ayg›t› üzerinde bask›nd›r ve etkisi derinlefl-
mektedir.

Karfl› cephenin merkezinde militarizm
duruyor. MHP onun yak›n müttefiki oldu¤u
gibi, bu aç›dan siyasi temsilcisi gibi davrand›¤›
da söylenebilir. Bu cephenin kendini “ba¤›m-
s›zl›kç›” sunmas› kadar büyük bir yalan ve
sahtekarl›k do¤rusu az bulunur. Bunlar da
Türkiye’nin AB üyeli¤ine karar verenler içeri-
sinde yer al›rlar, ama bununla birlikte ABD’ci-
dirler.

DSP, Türkiye’nin AB sürecinde bugün
için en kritik role sahip burjuva patidir. Çün-
kü yanl›zca koalisyon hükümetinin de¤il, ayn›

zamanda, bu iki burjuva iflbirlikçi kamp ara-
s›ndaki çat›flmada siyasi rejimin dengesini de
sa¤lamaktad›r. AB üyeli¤inden yanad›r, son
zamanlarda daha belirgin biçimde bu yolda
ad›mlar at›lmas›n› istemektedir, ama bu yolda
insiyatif gösterebilecek takattan yoksundur.
Hatta adeta ABD ve onun iflbirlikçisi statükocu
güçler tarf›ndan kuflat›l›p teslim al›nd›¤› gö-
rüntüsü sunmaktad›r. 

AKP, SP, DYP sürecin etkin aktörleri de-
¤illerdir. Kesin çizgileriyle ayr›lm›fl taraflar›n
bu partileri yedeklemek için çal›flt›klar› aç›k-
t›r. AKP, birinci cepheye daha yak›nd›r.
D‹SK’ten TÜRK-‹fl’e, TOBB’den Esnaf ve Za-
natkarlar Derne¤i’ne hemen tüm de¤iflik top-
lumsal s›n›f ve kesimleri yedekleyen TÜS‹-
AD’›n her kanaldan bu partiler üzerine çal›flt›-
¤› da aç›kt›r. Bunlar›n da her halükarda MGK
kararlar› dorultusunda davranacaklar›n› söyle-
mek kehanet olmaz.

‹P, Cumhuriyet çevresi vb, “Türkiye’nin

devlet ba¤›ms›zl›¤›n›”, yani olmayan bir fleyi
temel alan sol milliyetçiler esasen ikinci cep-
henin, ABD’ci, statükocu, militarist ve faflist
güçlerin yedekleridir. Ba¤›ms›z bir çizgi izle-
meleri olana¤› yoktur. Ba¤›ms›z bir çizginin
zorunlu ve temel koflulu gerçekten devrimci
olmas› ve devrimci hedeflere yönelebilmesidir.

HADEP ve KADEK’in birinci cepheye ye-
deklendi¤i, bunun ötesinde birinci cephe ile
iflbirli¤i ve ittifaka teflne oldu¤u aç›kt›r. Çün-
kü, TÜS‹AD’›n de¤iflim program› ile ideolojik
teslimiyetçili¤in karakterize etti¤i tasfiyeci re-
formist ‹mral› çizgisi buluflmaktad›r.

Yasalc› reformist güçler; ister AB üyeli¤i-
ne karfl› hay›rhah bir yandafll›k tavr› içerisin-
deki ÖDP, isterse AB üyeli¤ine aç›kça karfl› ç›-
kan EMEP olsun, esasen izledikleri devletin
demokratiklefltirilmesi programlar› nedeniyle
birinci cepheye yedeklenmeleri kaç›n›lmazd›r.

Bütün uluslardan ve ulusal topluluklar-
dan Türkiye proletaryas›n›n politik genel kur-
may› olarak marksist leninist komünistler,
Türkiye’nin AB üyeli¤ine karfl› olduklar›n› da-
ha bafltan ilan ettiler. Bu ittifak›n gerici ve em-
peryalist karakterini aç›klad›lar, iflçi s›n›f›n› ve
tüm emekçileri, halklar›m›z› ayd›nlatmaya ça-
l›flt›lar. Bu görev halen de bütün önem ve gün-
celli¤ini korumaya devam ediyor. S›rt›n› Avru-
pa tekellerine dayayan iflbirlikçi burjuvazi tüm
güç ve imkanlar›n› kullanarak iflçi s›n›f› ve
emekçi milyonlar› de¤iflim ve yeniden yap›lan-
ma program›na kazanmaya, böylece devlete y›-
¤›nlar aras›nda y›k›lan köprüleri yeniden ona-
rarak egemenli¤inin ve egemenlik ayg›t› devle-
tin kitle temelini yenilemeye ve geniflletmeye
çal›fl›yor. Do¤rusu yorgun genifl y›¤›nlar› avla-
may› da baflar›yor. Kapitalist düzenin ve bur-
juva egemenli¤inin güçlendirilmesi, Türki-
ye’nin emperyalist tekeller ve iflbirlikçi tekeller
taraf›ndan daha amans›zca ya¤malanmas› de-
mek olan AB üyeli¤ini, genifl iflçi ve emekçi y›-
¤›nlar ve Kürt halk› nezdinde teflhir etmek,
burjuva demokratik yan›lsamalarla savaflmak,
emperyalizme, faflist diktatörlü¤e ve kapitaliz-
me karfl› özgürlük ve sosyalizm mücadelesini
gelifltirerek, iflbirlikçi burjuvazinin de¤iflim ve
yeniden yap›lanma program› karfl›s›nda
proletaryan›n devrimci program›yla savaflmak
marksist leninist komünistlerin yürüyegeldi¤i
güvenilir devrimci yoldur.■
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SSOOSSYYAALL--DDEEMMOOKKRRAATT'›n
40. say›s›nda, yurt d›fl›ndaki
Parti gruplar›m›z›n konferan-
s›n›n "Avrupa Birleflik Devlet-
leri" slogan› sorununu, soru-
nun ekonomik yan›n›n bas›n-
da tart›fl›lmas›ndan sonra er-
telemeyi kararlaflt›rd›¤›n› ha-
ber verdik. 

Konferans›m›zda bu so-
run üzerindeki tart›flma, tek
yanl› siyasal bir niteli¤e bü-
rünmüfltü. Belki de bu, k›s-
men, Merkez Komitesi Bildiri-
si’nin do¤rudan bu slogan›
siyasal bir slogan olarak for-
müle etmesi ("ivedi siyasal
slogan..." deniyor orada) ve
bunu yaln›zca cumhuriyetçi
bir Avrupa Birleflik Devletleri

slogan› olarak ileri sürmekle
kalmay›p, bu slogan›n "Al-
man, Avusturya ve Rus mo-
narflilerinin devrimle alafla¤›
edilmesi olmaks›z›n" anlam-
s›z ve yanl›fl oldu¤u konusu-
nu özellikle vurgulamas› yü-
zündendi.

Sorunun böyle konmas›-
na; bu  slogan›n siyasal  de-
¤erlendirmenin çerçevesi
içinde konulmas›na -örne¤in
bunun sosyalist devrim sloga-
n›n› gölgeleyece¤i ya da za-
y›flataca¤› gerekçesine daya-
narak- karfl› ç›kmak kesenkes
yanl›flt›r. Gerçekten demokra-
tik bir do¤rultudaki siyasal
de¤iflmeler ve hele de siyasal
devrimler, hiçbir zaman ve

hiç bir koflul alt›nda bir sos-
yalist devrim slogan›n› gölge-
leyemez ya da zay›flatamaz.
Tersine sosyalist devrimi ya-
k›nlaflt›r›r, taban›n› geniflletir,
küçük-burjuvazinin yeni ke-
simlerini ve yar›-proleter y›-
¤›nlar› sosyalist savafl›ma çe-
ker. Öte yandan, siyasal dev-
rimler, tek bir edim olarak de-
¤il de, en keskin s›n›f savafl›-
m›n›n, iç savafl›n, devrimlerin
ve karfl›-devrimlerin çalkant›l›
siyasal ve iktisadi altüst olufl-
lar›n bir dönemi olarak de-
¤erlendirilmesi gereken sos-
yalist devrimin seyri içinde
kaç›n›lmazd›r.

Ama, Rusya'n›n bafl›
çekti¤i, Avrupa'n›n en gerici
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üç monarflisinin devrimle ala-
fla¤› edilmesine ba¤l› olarak
konan cumhuriyetçi bir Avru-
pa Birleflik Devletleri slogan›,
siyasal bir slogan olarak ol-
dukça sa¤lam bir slogan ol-
makla birlikte, gene de bu-
nun ekonomik anlam ve öne-
mi fleklindeki son derece
önemli soru ortada durmak-
tad›r. Emperyalizmin ekono-
mik koflullar›, yani sermaye
ihrac› ve dünyan›n "ilerlemifl"
ve "uygar" sömürgeci güçler
aras›nda paylafl›lm›fl olmas›
aç›s›ndan, kapitalizm alt›nda
bir Birleflik Avrupa Devletleri
ya olanaks›zd›r ya da gerici-
dir.

Sermaye, uluslararas› ve
tekelci hale gelmifltir. Dünya,
bir avuç büyük güç, yani
uluslar›n büyük ya¤mas›nda
ve ezilmesinde baflar›l› olan
güçler aras›nda bölünmüfltür.
Avrupa'n›n dört büyük gücü:
‹ngiltere, Fransa, Rusya ve
Almanya, 250 milyondan
300 milyona de¤iflen nüfus-
lar› ve 7 milyon kilomet-
rekarelik alanlar›yla, hemen
hemen yar›m milyarl›k (494
milyon 500 bin) bir nüfusa ve
64 milyon 600 bin kilometre-
karelik bir alana, yani yer
yüzeyinin (kutup bölgelerini
katmazsak 133 milyon kilo-
metrekare) hemen hemen ya-
r›s›na sahip olan sömürgeleri
ellerinde tutmaktad›rlar. Bu-
na, bir "kurtulufl" savafl› ver-
mekte olan ya¤mac›lar tara-
f›ndan, yani Japonya, Rusya,
‹ngiltere ve Fransa taraf›ndan
flu s›rada parça parça edil-
mekte olan üç Asya devletini,
Çin, Türkiye ve ‹ran'› ekleyin.

Yar›-sömürge  (gerçekte bun-
lar flimdi onda-dokuz sömür-
gelerdir) denebilecek bu üç
Asya ülkesinin nüfusu 360
milyondur ve alanlar› 14
milyon 500 bin kilometreka-
redir (hemen hemen bütün
Avrupa'n›n alan›n›n bir-bu-
çuk kat›). 

Ayr›ca, ‹ngiltere, Fransa
ve Almanya 70 milyar ruble-
ye varan bir sermayeyi d›flar›
yat›rm›fllard›r. Bu oldukça bü-
yük miktardan "meflru" bir
kâr›, y›lda 3 milyar rubleyi
aflan bir kâr› güvenceye alma
ifllevi, ordularla ve donanma-
larla donat›lm›fl ve   “hüküm-
dar sermaye”nin sülalesini
sömürgelerde ve yar›-sömür-
gelerde genel vali, konsolos,
elçi, her türden resmi memur,
papaz ve öteki asalaklar ola-
rak "yerlefltiren" hükümet ad›
verilmifl milyonerlerin ulusal
komiteleri taraf›ndan yürütü-
lür.

‹flte yeryüzünün yaklafl›k
bir milyar kadar insan›n›n bir
avuç büyük güç taraf›ndan
soyulmas›, kapitalizmin en
yüksek geliflme döneminde
böyle örgütlenmifltir. Kapita-
lizm alt›nda baflka örgütlen-
me olana¤› yoktur. Sömürge-
lere, "etki alanlar›na", ser-
maye ihrac›ndan vazgeçmek
mi? Bunun olanakl› oldu¤unu
düflünmek, her pazar zengin-
lere h›ristiyanl›¤›n yüce ilkele-
rini vaaz eden ve onlara,
yoksullara y›lda birkaç mil-
yar de¤ilse de, hiç olmazsa
birkaç yüz ruble vermelerini
ö¤ütleyen s›radan papaz›n
düzeyine düflmek demektir.

Kapitalizm alt›ndaki bir

Avrupa Birleflik Devletleri, sö-
mürgeleri paylaflma anlafl-
mas›yla ayn› anlama gelir.
Oysa kapitalizm ortam›nda
kuvvetten baflka paylaflma te-
meli, paylaflma ilkesi yoktur.
Bir milyarder, kapitalist bir ül-
kenin "ulusal gelirini", "yat›-
r›lan sermayeye orant›l› ola-
rak" paylaflmak d›fl›nda (faz-
ladan bir primle birlikte, –ki
böylece en büyük sermaye,
pay› olandan fazlas›n› al›r–)
baflkas›yla paylaflamaz. Ka-
pitalizm, üretim araçlar›nda
özel mülkiyet ve üretimde
anarflidir. Bu temele dayanan
"adil" bir gelir bölüflümünü
vaaz etmek prudonculuktur,
ahmakça darkafal›l›kt›r. Bölü-
flüm, "güce tekabül etmeksi-
zin” olamaz. Ve güç iliflkileri,
ekonomik geliflmenin ilerle-
mesiyle de¤iflir. 1871'den
sonra Almanya, Fransa ve ‹n-
giltere'den üç ya da dört kat
daha h›zl› güçlenmifl; Japon-
ya ise, Rusya'dan hemen he-
men on kat daha h›zl› güç-
lenmifltir. Kapitalist bir devle-
tin gerçek gücünün s›nanma-
s›nda savafltan daha baflka
bir yol yoktur ve olamaz da.
Savafl, özel mülkiyet ilkeleriy-
le çeliflmez. Tersine, bu ilkele-
rin do¤rudan ve kaç›n›lmaz
bir sonucudur. Kapitalizmin
koflullar›nda tek tek iflletmele-
rin ya da tek tek devletlerin
eflit ekonomik büyümesi ola-
nak d›fl›d›r. Kapitalizm koflul-
lar›nda dönemsel olarak bo-
zulan dengenin yeniden ku-
rulmas›nda, sanayide kriz-
den ve siyasette de savafltan
baflka bir araç yoktur. 

Kuflkusuz, kapitalistler
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aras›nda ve güçler aras›nda
geçici olarak anlaflmalar ola-
bilir. Bu anlamda, Avrupa ka-
pitalistleri aras›nda bir anlafl-
ma olarak, bir Birleflik Avru-
pa Devletleri olana¤› vard›r.
... ama ne için bir anlaflma?
Yaln›zca Avrupa'daki sosya-
lizmi ortaklafla ezmek, sö-
mürgelerin bugünkü bölüflül-
mesinde haklar›n›n yendi¤ini
düflünen ve son yar›m yüzy›l-
da, yafll›l›ktan çürümeye bafl-
layan geri ve monarflist Avru-
pa'dan çok daha büyük bir
h›zla güçlenen Japonya ve
Amerika'ya karfl› sömürge
ya¤mas›n› ortaklafla koru-
mak amac›yla. Amerika Bir-
leflik Devletleri'yle k›yasland›-
¤›nda Avrupa, tüm olarak
ekonomik durgunlu¤u simge-
ler. Bugünkü ekonomik temel
üzerinde, yani kapitalizm ko-
flullar›nda bir Avrupa Birleflik
Devletleri, Amerika'n›n daha
h›zl› geliflmesini geciktirmek
için gericili¤in örgütlenmesi
anlam›n› tafl›r. Demokrasi ve
sosyalizm davas› denince
yaln›zca Avrupa'n›n akla
geldi¤i dönemler bir daha
geri dönmemek üzere geçip
gitmifltir. 

(Yaln›z Avrupa de¤il),
bir dünya birleflik devletleri,
komünizmin tam zaferi, de-
mokratik devlet de dahil ol-
mak üzere, devletin toptan
yok olmas›n› sa¤layana dek,
bizim sosyalizme ba¤lad›¤›-
m›z uluslar›n birli¤inin ve öz-
gürlü¤ünün devlet biçimidir.
Ne var ki, ayr› bir slogan
olarak bir Dünya Birleflik
Devletleri slogan› pek do¤ru
say›lmaz, birincisi, sosya-

lizmle iç içe geçti¤inden ötü-
rü; ikincisi de, tek bir ülkede
sosyalizmin zaferinin olanak-
s›z oldu¤u anlam›nda yanl›fl
yorumlara yol açabilece¤i ve
ayn› zamanda da, böyle bir
ülkenin öteki ülkelerle iliflkile-
ri aç›s›ndan da yanl›fl anla-
malara neden olabilece¤in-
den ötürü do¤ru say›lamaz.

Eflitsiz ekonomik ve siya-
sal geliflme, kapitalizmin mut-
lak  yasas›d›r. Bundan ç›kan
sonuç; sosyalizmin zaferi,
önce birkaç, ya da hatta yal-
n›zca bir tek kapitalist ülkede
olanakl›d›r. Bu ülkenin bafla-
r›l› proletaryas›, kapitalistleri
mülksüzlefltirdikten ve kendi
sosyalist üretimini örgütledik-
ten sonra, öteki ülkelerin ezi-
len s›n›flar›n› kendi davas›na
çekerek, bu ülkelerde kapita-
listlere karfl› ayaklanmalara
yol açarak, ve sömürücü s›-
n›flara ve onlar›n devletine,
gerekti¤inde silahl› kuvvetlere
bile karfl› koyarak, dünyan›n
geri kalan›n›n, kapitalist dün-
yan›n karfl›s›na ç›kacakt›r.
Proletaryan›n, burjuvaziyi
alafla¤› ederek zafere kavu-
flaca¤› toplumun siyasal biçi-
mi bir demokratik cumhuriyet
olacakt›r, ki bu, o ulusun ya
da uluslar›n proletaryas›n›n,
daha sosyalizme geçmemifl
bulunan devletlere karfl› sa-
vafl›m›nda güçlerini giderek
daha çok merkezilefltirecektir.
Ezilen s›n›f›n, proletaryan›n
diktatörlü¤ü olmaks›z›n s›n›f-
lar›n ortadan kald›r›lmas›
olanaks›zd›r. Uluslar›n sosya-
lizmde özgürce birleflimi,
sosyalist cumhuriyetlerin geri
kalm›fl devletlere karfl› az çok

uzun ve kararl› bir savafl›m›
olmaks›z›n olanakl› de¤ildir. 

‹flte bu nedenlerden ötü-
rü ve RSD‹P'nin yurtd›fl› bö-
lümlerinin konferans›nda yi-
nelenen tart›flmalar›ndan
sonra ve konferanstan sonra,
Merkez Organ’›n yaz› kuru-
lu, Avrupa Birleflik Devletleri
slogan›n›n do¤ru olmad›¤›
sonucuna ulaflm›flt›r. 

A¤ustos, 1915 
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TAfiLAR yerine oturuyor. Türk Solu adl›
derginin yay›mlanmas›, bu aç›dan yararl› bir
geliflmedir. fiimdi ayr›flmalar, bloklaflmalar,
kümelenmeler daha saydam bir eksene kavufl-
mufltur. Art›k Türk emekçisi ‘Milliyetçi Sol’ ile
‘Sosyalistler’ aras›ndaki temel fark› ve hatta
z›tl›¤› daha iyi görmek, Kürt emekçisi ise
‘Türk Solu’ genellemesinin içine komünistleri
de kar›flt›rma zaaf›n› terketmek için bir neden-
le daha tan›flm›fl oluyorlar. 

Türk Solu’nun afifllerinde Deniz Gez-
mifl’in foto¤raf› var. Deniz Gezmifl’i asanlar›n
elinde de Türk bayraklar› vard›, hat›rl›yoruz.
Halkç› savc›lar›, ba¤›ms›zl›kç› anayasa yazar-
lar›n›, laik mahkeme baflkanlar›n›, cumhuri-
yetçi parlementolar›n›, ink›lapç› genelkurmay
baflkanlar›n›, alt› okçu bas›n mensuplar›n› ve
milliyetçi, devletçi dara¤açlar›n› unutmufl de-
¤iliz.

Türk Solu’nun kapa¤›nda Deniz’in foto¤-

raf› var, ama iç sayfalar›ndaki Öcalan foto¤raf-
lar› politik renk bak›m›ndan daha aç›klay›c›-
d›r. Öcalan ve Kürt Devrimi düflmanl›¤›, De-
niz Gezmifl ve ‘68 imgesiyle kamufle edilmifl
oluyor. Türk Solu, Deniz Gezmifl’in as›lm›fl ol-
mas›ndan “rahats›zl›k duydu¤unu” hissettir-
meye çal›fl›yor; ama Öcalan’›n derhal idam
edilmesini talep ediyor. ‘Türk Solu’ küstaht›r.
Kemalist askeri bürokrasisinin düzeysiz yay›n
organlar›ndan biri olarak Türkiye devrimcisi
ile Kürt yurtseverini düflman gösterme, Kürt
ve Türk halklar›n›n yazg› birli¤ini gizleme ça-
bas›n› en büyük ifli bellemifltir. Bu yolda TÜS‹-
AD’la da, tekelci medyayla da kap›flmaktan ge-
ri durmayacakt›r. Oysa Deniz Gezmifl ile Ab-
dullah Öcalan’› karfl› karfl›ya getirip iki yüzlü-
lü¤ün mevzisinden Öcalan’›n ve Kürt halk›n›n
taleplerine kin kusmak, Deniz Gezmifl’e ve bü-
tün devrimci mücadeleye küfretmek demek-
tir. Devrimcilere küfür ile karfl›devrimcilik,

‘‘TTüürrkk  SSoolluu’’  kküüssttaahhtt››rr..  KKeemmaalliisstt  aasskkeerrii  bbüürrookkrraassiissiinniinn  ddüüzzeeyyssiizz
yyaayy››nn  oorrggaannllaarr››nnddaann  bbiirrii  oollaarraakk  TTüürrkkiiyyee  ddeevvrriimmcciissii  iillee  KKüürrtt
yyuurrttsseevveerriinnii  ddüüflflmmaann  ggöösstteerrmmee,,  KKüürrtt  vvee  TTüürrkk  hhaallkkllaarr››nn››nn  yyaazzgg››
bbiirrllii¤¤iinnii  ggiizzlleemmee  ççaabbaass››nn››  eenn  bbüüyyüükk  iiflflii  bbeelllleemmiiflflttiirr..  BBuu  yyoollddaa
TTÜÜSS‹‹AADD’’llaa  ddaa,,  tteekkeellccii  mmeeddyyaayyllaa  ddaa  kkaapp››flflmmaakkttaann  ggeerrii  dduurrmmaa--
yyaaccaakktt››rr..  

Nasyonal Sol’un 
Kuvva-i Milliye Ruhu



Türk Solu dergisinin yay›n politika-
s›n›n temeli olarak belirlenmifl gö-
züküyor. Bu dergi çevresi, orta bur-
juvazinin ç›karlar›na denk düflen
bir yaklafl›mla, fakat öte yandan mi-
liter bürokrasinin söylemini benim-
seyerek Nasyonal Sol’un suç mer-
kezleri aras›na kat›lm›fl bulunuyor.
Onlar›n ismindeki ve afiflindeki sol
maskeyi düflürmek de bizim görevi-
miz oluyor.

Hep öyle olmad› m›? Kemalist-
ler ne zaman yeni bir atak yapmak
istedilerse, her defas›nda devrimci
gelene¤i ya¤malayarak yol almaya
çal›flt›lar: ‹kinci emperyalist payla-
fl›m savafl›nda Nazi Almanyas›’na
yard›m ve yatakl›k eden Atatürk
CHP’si, 1960’larda ‘ortan›n solu’nu
telaffuz etmeye bafllad›¤›nda,
T‹P’in estirdi¤i rüzgarlar›n etkisin-
de kalm›flt›. SHP, 1990’larda Kürt
partileriyle ittifak yapmaya yönel-
di¤inde, yine devrimci bir kitle
rüzgar›n›n bask›s› alt›ndayd›. fiim-
di Kürt hareketi yenildi¤ine ve s›n›f
savafl›m›n›n temposu biraz geride
durdu¤una göre, Kemalist blokun
gerçek kimli¤ine en yak›n noktada durdukla-
r›n› düflünebiliriz. Atatürkçü partileri, yay›n-
lar›, ayd›nlar› anlamak ve kemalist ideolojinin
siyasette cisimleflmifl kiflili¤iyle tan›flmak için
flu birkaç ay içindeki k›p›rdamalar›, aray›fllar›,
oluflumlar› izlemekten daha verimli bir arafl-
t›rma olamaz. Kemalizm gerçe¤ini bu derece-
de sarih ve belirgin resmeden baflka bir kon-
jonktür, do¤rusu zor bulunur. 

Bu arada, yaln›z dünya de¤il, Türkiye de
çok de¤iflti. Ve bu de¤iflim, öncelikle devrimci
bilincin ar›nm›fl, durulaflm›fl olmas›nda ifade
buluyor. Kürt Devrimi’nin de büyük katk›s›y-
la bir bellek ortaya ç›kartabildi sosyalistler.
Art›k, Deniz Gezmifller kadar yoksul ve yok-
sun koflullarda yaflam›yor gençli¤imiz. Art›k
Deniz’in THKO’yu kurmadan önce eline ald›-
¤› Türk Solu dergisiyle çekilmifl foto¤raf›n po-
litik bir de¤eri bulunmuyor. O tarihte baflka
‘sol’ dergi de pek yoktu zaten. fiimdi Deniz’in
THKO kimli¤i, dara¤ac›nda çizilmifl resmi, Fi-

listin foto¤raf›, politikad›r.
Türk Solu dergisiyle okur ve
yazar olarak ilgilenen Gez-
mifller, Çayanlar, Kaypakka-
yalar, ancak bu tür odaklarla
kopufltuktan sonra ‘71 dev-
rimci ç›k›fl›n›n önderli¤ine
eriflebildiler. Yani siyaset,
‘zaman afl›m›’n› aflt›¤› zaman
siyaset olabiliyor; yeni Türk
Solu dergisi, kendini gayri
siyasi bir kompozisyonla afi-
fle etmifltir. Devrimcilik, s›-
n›fsal bir tercihtir. Türkiyeli
iflçi ile Kürdistanl› emekçi-
nin özgürlü¤ü ve mutlulu¤u-
nu, Türk Devleti’nin silahl›
bürokrasisinde görmenin ad›
gericiliktir. 

Öyleyse kemalizmin –ve
ayn› anlama gelmek üzere
nasyonal solun– gerçek kom-
pozisyonu nedir? Türk Solu,
Ayd›nl›k, Cumhuriyet, gibi
gazeteler ile MHP, ‹P, CHP,
BBP gibi partiler hangi pay-
dalarda bulufluyorsa, kom-
pozisyon oralarda netlefliyor.

Bu kompozisyonun en yal›n, en canl› foto¤ra-
f›n› televizyon tart›flmalar›ndaki oturma ve
konuflma düzeninde görüyoruz. ‹flçi Parti-
si’nin önde gelen yöneticileriyle MHP temsil-
cileri ne de güzel anlafl›yorlar; Atilla ‹lhan ve
‹lhan Selçukgiller ile Türkefl’in çocuklar› nas›l
da yak›fl›yorlar birbirlerine! Ortaya ç›kan Kuv-
va-i Milliye ruhu, flovenizmin ve militarizmin
bedeninde hayat buluyor. 1921 tarihinde Tak-
vim gazetesine “Türk’ün süngüsünün göründü-
¤ü yerde Kürt sorunu yoktur” diye yazan kafa
da bu gövdenin omuzlar› aras›nda duruyordu.
Demek oluyor ki, kemalizmin nasyonal taraf›,
‘Kürt Sorunu’yla karakterizedir.

Kürt Devrimi, kemalist solun ideolojik
afla¤›lanma duygusu yaflad›¤› ve komplekse
girdi¤i alan› tarif ediyor. Kemalist Sol, Kürt
Devrimi’ne düflmanl›¤› yayg›nlaflt›rmak, Türk
emekçisinin zihnini buland›r›p yüre¤ini ka-
rartmak için Deniz’le dost görünmekle de ye-
tinmez; TÜS‹AD’a, holding medyas›na “düfl-
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Do¤u Perinçek

Y›ld›r›m Koç



man” pozlar›na bile girer. Türk Solu’nun 6. sa-
y›s›nda Erkin Yurdakul imzal› ve Kapak Köfle
bafll›kl› yaz›ya bak›n: “TÜS‹AD bugün kuyru-
¤una iflçi sendikalar›n› takabiliyorsa, bunu el-
bette 12 Eylül’e borçlu. ‹flverenler, 12 Eylül’de
bunu rüyalar›nda görebilirler miydi acaba? Di-
¤er yandan TÜS‹AD gençlikten bahsediyor. 12

Eylül’de gençler idam edilirken ve iflkence görür-
ken neredeydi TÜS‹AD? TÜS‹AD idam› ancak
Apo’yu kurtaracakken hat›rl›yor.” Bu hissiyat
derecesi yüksek yaz›n›n bafll›¤›, “TÜS‹AD-
PKK-fiER‹ATÇI ‹TT‹FAKI”... Zaten lümpen
Çölaflan’dan flarlatan Perinçek’e, yüzbafl› ‹l-
han’dan cephe katibi Atilla’ya, Mümtaz Ho-
ca’dan Fethi Bey’e kadar bütün nasyonal sol-
cular›n retori¤inde bu kal›b›n yeri büyüktür.
Kal›p, ayn› zamanda “biz orducuyuz” anlam›na
geliyor. Orducu olduklar› için 28 fiubat’›n çiz-
di¤i yolun laik yolcular›d›r ve elbette fleriata
geçit vermezler. TÜS‹AD karfl›tl›¤›, ayn› za-
manda, iflçi s›n›f› ve emekçi milyonlar› tavla-
mak, emekten yana bir görüntüyle gericili¤i
kamufle etmek için oldukça ifllevseldir. As›l
mesele PKK’yledir. Zira “vatan›n bölünmez bü-
tünlü¤ü” bu ad›n geçti¤i yerde tehlikeye gir-
mektedir. Korkular› flu cümlededir: TÜS‹AD,
idam› ancak Apo’yu kurtaracakken hat›rl›yor;

12 Eylül’de gençler idam edilirken neredeydi?
Oysa nasyonal solcular›n yapt›¤› daha büyük
bir küstahl›kt›r; Deniz’in idam›n›, Apo’nun
as›lmas›na gerekçe yapmak için bile kullanabi-
lecek kadar gözü dönük hale gelmifllerdir. TÜ-
S‹AD’›n s›n›f sezgileri ve s›n›f bilinci, Öca-
lan’›n as›lmas› durumunda ortaya ç›kabilecek
manzara-i umumiyeyi göze almayacak kadar
geliflkindir. Oysa Kuvva-i Milliye solcular›
devlet arpal›klar›nda semirmifl bir avuç daha
görgüsüz zenginin a¤z›na uygun kelimeler ç›-
kart›yor. Elbette ayn› s›n›f›n iktidar egemenli-
¤inde birlefliyorlar: TÜS‹AD’ç›lar›n tavr› ser-
maye tekellerinin, kemalist solun tavr› ise
MGK iktidar›n›n ç›karlar›na vurgu yap›yor.
Ama aralar›ndaki vurgu fark›, nihayetinde
MGK iktidar› ile sermaye tekelleri aras›ndaki
ayr›l›k gayr›l›k kadard›r. Demek oluyor ki,
nasyonal solcular ile tekelci sermayenin bir-
likleri aras›ndaki sorun, nihayetinde aile içi
bir sorundur. 

Nasyonal solcular do¤ru söylüyor; TÜS‹-
AD, kuyru¤una iflçi sendikalar›n› 12 Eylül’ün
yard›m›yla takabilmifltir. Fakat yaln›z bu ka-
dar m›? Kirli savafl› unutmayal›m; 28 fiubat tü-
rü konseptleri unutmayal›m. TÜS‹AD’›n, sen-
dikal bürokrasinin, ‘silahs›z kuvvetler’in hep
birlikte MGK’n›n kuyru¤una ba¤lanmas›na ne
demeli? Ve flimdi Türk Solu’nun ve ‹flçi Parti-
si’nin flalvardan fl›rt›k, itten y›rt›k, kraldan
kralc› olmas›n› nas›l aç›klayaca¤›z? Bugün
Türk Solu ve Ayd›nl›k grubu, hangi olaylar›n
katk›s›ndan dolay› MHP’nin ve sömürgeci
MGK kli¤inin kuyru¤una tak›lm›fl oluyor? 

Sonra nasyonal solcular, iflçi s›n›f›n›n ç›-
kar›n› sermaye tekellerinin ç›kar›n›n üstünde
mi görüyorlarm›fl? Kendilerine sorarsan›z öy-
ledir; oysa kan›tlar baflka yönü iflaret ediyor.
Nasyonal solcular›n iflçi teorisyeni, Bayram
Meral’in dan›flman›, Ayd›nl›k’›n yazar› ve de
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n ko-
çu Y›ld›r›m Koç, bak›n ne yazm›fl: “Ulusal kur-
tulufl savafl›n›n baflar›yla sonuçlanmas›n›n ar-
d›ndan fieyh Sait Ayaklanmas› sonras›nda ç›ka-
r›lan Takrir-i Sükun Yasas›’n›n verdi¤i yetkiler
kullan›larak sendikalar›n faaliyetlerinin engel-
lenmesinin gerisinde acaba Ulusal Kurtulufl Sa-
vafl›’nda bu sendikalar›n izledi¤i tavr›n da etkisi
var m›yd›? Bugünün sorunlar› bana bu sorunun
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AAttiillllaa  ‹‹llhhaann  vvee  ‹‹llhhaann  SSeellççuukkggiilllleerr  iillee  TTüürrkkeeflfl’’iinn
ççooccuukkllaarr››  nnaass››ll  ddaa  yyaakk››flfl››yyoorrllaarr  bbiirrbbiirrlleerriinnee!!  OOrr--
ttaayyaa  çç››kkaann  KKuuvvvvaa--ii  MMiilllliiyyee  rruuhhuu,,  flfloovveenniizzmmiinn  vvee
mmiilliittaarriizzmmiinn  bbeeddeenniinnddee  hhaayyaatt  bbuulluuyyoorr..  11992211
ttaarriihhiinnddee  TTaakkvviimm  ggaazzeetteessiinnee  ““TTüürrkk’’üünn  ssüünnggüüssüü--
nnüünn  ggöörrüünnddüü¤¤üü  yyeerrddee  KKüürrtt  ssoorruunnuu  yyookkttuurr””  ddiiyyee
yyaazzaann  kkaaffaa  ddaa  bbuu  ggöövvddeenniinn  oommuuzzllaarr››  aarraass››nnddaa
dduurruuyyoorrdduu..  DDeemmeekk  oolluuyyoorr  kkii,,  kkeemmaalliizzmmiinn  nnaass--
yyoonnaall  ttaarraaff››,,  ‘‘KKüürrtt  SSoorruunnuu’’yyllaa  kkaarraakktteerriizzeeddiirr..



mutlaka sorulmas› gerekti¤ini söylüyor.” (Ay-
d›nl›k, 13 Ocak 2002,). 

Milliyetçilik, daha do¤rusu nasyonalist
kafa, iflte böyle zehirlidir. Y›ld›r›m gibi koçlar,
sendikal bürokrasiyi üretme ve icra etme mer-
kezlerinde ‘iflçi haklar›n› savunuyor’ gözük-
mektedir; ama gerçekte iflçi bilincini, ulusal
sömürgecili¤in ihtiyaçlar›na ba¤lama gayretin-
dedirler. Nasyonal Sol, bu kadar utanmazd›r.
Ulusal duygu ve bilincin s›n›fsal duygu ve bi-
lince ba¤lanmas› gerekti¤ini, devrimcili¤in bu
oldu¤unu çok iyi bilirler. Ama karfl› devrimci-
dirler, sol gösterip sa¤ vurmak için yarat›lm›fl-
lard›r. Onlardan proleter görüfl aç›s› bekleye-
meyiz. Y›ld›r›m Koç, öteden beri, Cumhuriyet
tarihinin en önemli olaylar›n› ulus-devletin
bak›fl aç›s›ndan yorumlayan yaz›lar yazmakta-
d›r. Fakat son zamanlarda meydan› öylesine
bofl bulmufltur ki, iflçi tarihini de askeri bürok-
rasinin kafas›ndan ve üstelik sendikac› s›fat›y-
la çarp›tabilmektedir. Demek ki, TÜS‹AD ya
da nasyonal sol, farkl› konular ve görüfller, ay-
n› s›n›fsal yönteme ve ahlaka ba¤lan›yor. 

Peki Y›ld›r›m Koç bu derecede pervas›z
olma cüretini nereden buluyor? Elbette Attila
‹lhan ve Yalç›n Küçük gibi ‘cahil dahiler’den
buluyor. Yalç›n Küçük’ün yeni Türk-‹slam
sentezini de¤erlendirmek için önce dikkate al-
mak, sonra da ayr›ca zaman ay›rmak gerek.
Fakat Attila ‹lhan, Y›ld›r›m Koç gibi koçlar› ta-
ammüden ajite etti¤i için flu al›nt›n›n yeridir:
“Y›ld›r›m Koç geçenlerde Ulusal TV’de son dere-
ce önemli fleyler söyledi. Mesela dedi ki: ‘Bugün
iflçi s›n›f›n›n s›n›f ç›karlar› ile ulusal ç›karlar›
tam bir uyum halindedir. Büyük sermaye ise ifl-
birlikçi oldu¤undan ulusal ç›karlar ile çelifliyor.’
(...) O halde üretim düzeyinde denklem basit, so-
rumluluk a¤›r: Ulusal iflçi s›n›f›+ Ulusal ‹flve-
ren=Kuva-y› Milliye”. (Cumhuriyet, 7 Ocak
2002) 

Bu dahi s›fatl› cahil, o kadar cahildir ki,
iflçi s›n›f›n› bile ‘ulusal’laflt›rabiliyor. ‹lhan gibi
nasyonalistlerin amac› bu kadar da de¤ildir;
onlar iflçi s›n›f›n› floven taburlar halinde Silah-
l› Kuvvetler’in direktifine ba¤lamak istiyor. Bu
durumda sendikac› Y›ld›r›m ile flair Attila’n›n
bulunduklar› kesimde neye koçbafl› olduklar›-
n› anlamam›z kolaylafl›yor. 

Kürt Devrimi’ni bo¤makta birleflen sistem
içi kuvvetler, yeni konjonktürde Kürt Soru-
nu’nu çözme biçiminde tekrar ayr›fl›yorlar. Bu
çatallanma, öte yandan makro politikan›n bir
baflka ögesi AB meselesinde gündemlefliyor.
TÜS‹AD sermayesi ve politik-ideolojik aç›dan
‘ikinci cumhuriyet’çi olarak bilinen kesim,
Kürdistan’› önce pazar olarak görüyor ve ‘is-
tikrar’ için sorunun ‘çözülmüfl’ olmas› gerekti-
¤ini talep ediyor. Ulusal sermayenin genifl bir
kesimi ile sivil ve askeri bürokrasinin a¤›rl›¤›
ise, soruna ‘vatan, millet, sakarya, adapazar›,

beypazar›, bitpazar›’ kal›b›yla bak›yor. Bu ke-
simin statükolar›n›n sars›lmas› halinde ortaya
ç›kacak tablodan ürküntü duydu¤u, flimdiki
ç›kar iliflkilerinin ve rant kaynaklar›n›n bozul-
mas›na raz› olmad›¤› aç›kt›r. Ortaya ç›kan saf-
laflma, bu bak›mdan, halk›n talep ve ihtiyaçla-
r› de¤il, bu ç›kar çevrelerinin talep ve ihtiyaç-
lar›na göredir. Hiçbirinin konseptinde Kürt ve
Türk emekçilerinin “müreffeh, demokratik,
huzurlu” dünyas› yoktur. Bunlar, seçim bro-
flürlerinde olacak fleylerdir. 

Gün, ‹lhan Selçuk ile Devlet Bahçeli’nin,
R›dvan Budak ile Mehmet Gül’ün, Do¤u Pe-
rinçek ile Nusret Demiral’in, Attila ‹lhan ile
Emin Çölaflan’›n kardefllik günüdür. Gün, her
gün 23 Nisan, her gün 10 Kas›m, her gün 19
May›s günüdür. Nasyonal solculuk, flimdi
MHP’nin ideolojik tay›n›ndan beslenen ‹P
cambazlar›n›n floven histeriklerle sergiledi¤i
ilkel bir dans olarak ‘gün’ün anlam ve önemi-
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NNaassyyoonnaall  ssoollccuullaarr  ddoo¤¤rruu  ssööyyllüüyyoorr;;  TTÜÜSS‹‹AADD,,
kkuuyyrruu¤¤uunnaa  iiflflççii  sseennddiikkaallaarr››nn››  1122  EEyyllüüll’’üünn  yyaarrdd››--
mm››yyllaa  ttaakkaabbiillmmiiflflttiirr..  FFaakkaatt  yyaallnn››zz  bbuu  kkaaddaarr  mm››??

KKiirrllii  ssaavvaaflfl››  uunnuuttmmaayyaall››mm;;  2288  flfluubbaatt  ttüürrüü  kkoonn--
sseeppttlleerrii  uunnuuttmmaayyaall››mm..  TTÜÜSS‹‹AADD’’››nn,,  sseennddiikkaall  bbüü--

rrookkrraassiinniinn,,  ‘‘ssiillaahhss››zz  kkuuvvvveettlleerr’’iinn  hheepp  bbiirrlliikkttee
MMGGKK’’nn››nn  kkuuyyrruu¤¤uunnaa  bbaa¤¤llaannmmaass››nnaa  nnee  ddeemmeellii??  



ni renklendiriyor. Bu koflullarda
Ayd›nl›k gazetesinin ülkücü
mafya fleflerinden Kürflat Y›l-
maz’›n ilanlar›n› yay›nlamas›na,
Cumhuriyet gazetesinin Bahçe-
li’den kredi al›p kültür sayfas›n›
‹fl Bankas›’na tahsis etmesine,
Ortado¤u gazetesinin Do¤u Pe-
rinçek’i övmesine, Türk Solu
dergisinin DGM art›¤› savc›lara
köfle yaz›s› yazd›rmas›na, Attila
‹lhan’›n Kürt Dili’ni afla¤›lama-
s›na flaflmamak gerekiyor. Fa-
flizm de dahil, bütün gerici dü-
flüncelerin beslendi¤i baflat kay-
naklar, daima milliyetçilik ile
lümpen popülizm olagelmifltir
ve bizim nasyonal solcular›m›z›
flimdi bu saikler fifleklemekte-
dir. 

Örnekler, flafl›rt›c› olmak-
tan çok, ayd›nlat›c›d›r. ‹lhan
Selçuk, penceresinde CHP’ye
ak›l verirdi eskiden. fiimdi
MHP’ye de veriyor. Diyor ki, “
(....) Bu kapsamda MHP’ye dü-
flen büyük bir görev var; parti,
so¤uk savafl› geride b›rakan dün-
yada, geçerli yeni koflullar›n ay›rd›na varmal›-
d›r; Anadolu halk›n›n sa¤duyusuna koflut bir
yola girilmelidir; Atatürk’ün ‘ulusalc›l›k’ pota-
s›nda insanlar›m›z›n kaynaflmas› gerek.”
(Cumhuriyet, 18 Haziran 2002)

Do¤u Perinçek’in MHP’ye ak›l vermesi
gerekmiyor; zira hükümet orta¤› MHP’nin
muhalefette b›rakt›¤› bofllu¤u ‹P doldurmak-
tad›r. Perinçek efendi, en cazg›r MHP’liden
daha cazg›rd›r. Ayd›nl›k’›n 13 Ocak 2002 ta-
rihli nüshas›nda “Bugünkü koflullarda ülke-
miz için Sivas ne ise, Kuzey Irak da odur. Ku-
zey Irak’a müdahele, Sivas’a müdaheledir”.
Görüldü¤ü gibi, Do¤u Perinçek, kendi ken-
dine film olmufl, kendini askeri stratejisyen
olarak atad›¤› sanal bir dünyada komutan ol-
maya soyunmufl ve o andan itibaren art›k bir
partinin baflkan› olarak de¤il, ‘Anafartalar›n
komutan›’ gibi davranmaya, çeflit çeflit trip
yapmaya bafllam›flt›r. Devlet içinde adam ye-
rine koyup takan var m›d›r yok mudur, ora-

s› bizi ilgilendirmez, fakat Pe-
rinçekgillerin yeni siyasal ran-
t›, cuntac› bir ordu flakflakç›l›-
¤›d›r. Antiemperyalist de¤ildir-
ler, anti ABD’ci bir söyleme sa-
hiptirler; zira Rus ve Çin gibi
emperyalist kuvvetlerin man-
das› olmaya raz›d›rlar. Mafya-
ya ve kontrgerillaya karfl› de-
¤ildirler, anti-susurlukçudur-
lar ve kontrgerillay› ‘Çiller
Özel Örgütü’ diyerek devlet-
ten, J‹TEM’den kopartmak için
özel gayret sarfederler. Di¤er
yandan mafya sermayesi a¤ala-
r›ndan Kürflat Y›lmaz’›n milli-
yetçili¤ini övmekte hiç bir sa-
k›nca görmezler. Zaten MHP ve
faflist mafya sermayesi de bun-
lara gerekli alakay›, flefkati gös-
termekten gocunmuyor. Bak›n,
ne yazm›fllar: “E¤er ‹lhan Sel-
çuk’la Perinçek’i tartmaya kal-
karsak, bana göre, Perinçek ‹l-
han Selçuk’a k›yasla daha milli
ve daha Kuvayi Milliye ruhuna
yatk›n bir insan.” (MHP millet-
vekili Abdulhaluk Çay, aktaran

Aksiyon, 9 Mart 2002) 
Demek ki, her hareket karfl›l›¤›n› bulu-

yor; Selçuk’un ve Perinçek’in MHP’ye ilgisi
MHP nazar›nda de¤er buluyor, hatta derece-
lendiriliyor. Onlar›n bu gözüpek gericili¤i,
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda Sovyetler Birli¤i
etkeni nedeniyle örtüktü. Oysa ‘Cumhuri-
yet’in kurulufl dönemi sorunlar›’ olarak öne
ç›kan iki olgu, Türkiye’nin siyasal tarihi bo-
yunca varl›¤›n› koruyageldi. Resmi a¤›zlarda
ve belgelerde ‘irtica’ ve ‘bölücülük’ fleklinde
ifade edilen o iki temel sorun, kemalist siya-
setin militer fonksiyonlar› olarak hep gün-
celdi. Bu fonksiyonlar, Türkiye Cumhuruye-
ti’nin adeta süreklileflmifl bir kurulufl döne-
mi fobisi yaflamas›na yol açt›¤› kadar; hem
kemalist ideolojinin siyasal karfl›l›klar›-
n›/denkliklerini flekillendirmede, hem de
devlet siyasetinin stratejik konseptlerini
oluflturmada tayin edici oldu. 28 fiubat’› bu
bak›mdan kurucu ilkelerin yeniden düzen-
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‹lhan Selçuk

Attila ‹lhan



lenmesi olarak da an›ms›yoruz.
80 y›ll›k tarih, elbette düz bir çizginin

üzerinde s›ralanm›fl olay ve olgular›n ard›fl›k
toplam› olarak yaflanmad›. Özellikle çok
partili süreci haz›rlayan ve icra eden ulusla-
raras› sistemin zorlad›¤› devlet tablosuna
bakt›¤›m›zda, siyasal aç›dan parçalana par-
çalana bugüne gelen Kemalist kuvvetler kü-
mesinin serüvenini daha net görebiliyoruz:
Önce Nazi Almanyas›, sonra McCarty
ABD’sinin (ki, o ABD’nin askeri stratejistleri
aras›nda K›z›l Ordu’dan kaçm›fl Nazi gene-
ralleri ve subaylar› da vard›r) örgütledi¤i
Türk militarizmi, NATO’nun parças› oldu-
¤unda, Sovyetler Birli¤i’nin tam karfl›s›nda
pozisyon alm›flt›. Emperyalizmin ‘yeflil ku-
flak’ projesinin Türkiye’deki yans›mas›,
Türk- ‹slam senteziydi. Türk flovenizminin
sosyolog babas›n›n veciz ifadeleriyle, yüzde
doksan dokuzu Müslüman olan bu halk,
Türk milletinden, ‹slam ümmetinden, Garp
medeniyetinden idi ve elhamdülillah komü-
nizme karfl›yd›. Öyle ki, kavl-ü beladan beri
ve de k›yamete kadar karfl›yd›! Bu karfl› olma
durumunun karfl›l›¤›, siyasal hüviyetini, çar-
p›c› bir flekilde 12 Eylül Cuntas›’nda buldu.
Hemen ard›ndan geliflen Kürt Ulusal Savafl›,
antikomünizm ekseninde flekillenmifl o re-
aksiyoner gericili¤in Türk flovenizmine do¤-
ru belirginleflmesine yol açt›. Bafl bayiili¤ini
MHP’nin yapt›¤› ›rkç› haraketin argümanla-
r›, askeri ve sivil bürokrasi içerisinde ege-
menlik kurdu¤u gibi, devletin süreklili¤ini
sa¤lama ehliyetine sahip olan birimlerin de
‘ulusal siyaset’i olarak flekillendi. O andan
itibaren pek çok temel politika, Kürt Devri-
mi’ne göre yön al›yordu. Bu flekillenme, par-
lamentoya ve parlamento d›fl› partilere de
do¤rudan uzand›. Hareket, sistemin kuvvet-
lerini parçalayarak kendi yörüngesinde ya da
karfl›s›nda konumland›r›yor, düzen partileri-
ni ve ayd›nlar›n› ayr›flt›r›yordu. Kürt Devri-
mi’nin yükselifl aflamalar›nda MHP ile ‹P ve
hatta CHP aras›nda söylem fark› kadar, tak-
tik politika ayr›l›¤› da mevcuttu. Ayd›nl›k
grubu sosyal floven bir orta yol tutturdu;
Kürt hareketine karfl› dikkatliydi. MHP (ve
Ortado¤u gazetesi), flovenizmin birinci adre-
si olarak gerçek anlamda bir devlet partisiy-

di. Attila ‹lhan, U¤ur Mumcu, ‹lhan Selçuk
gibi ayd›nlar, CHP çizgisinin ajit-propçular›
olarak ‘üstü kaval, alt› fiiflhane ve kas›kla-
r›mdan afla¤› Kas›mpafla makam›’ndayd›lar;
Yalç›n Küçük’te ifadesini bulan daha özgün
bir kiflilik, ‹smail Beflikçi ile Haluk Gerger’in
açt›¤› devrimci Türk ayd›n› kulvar›nda kofl-
maya çal›fl›yordu; hareket, ayr›flt›rmakta,
saflar› görünür k›lmaktayd›. 

Kürt Devrimi’nin yenilgisi, tabloyu bu
kez baflka bir boyutta yeniden belirginlefltiri-
yor. fiimdi MHP ve ‹P ile ‹lhan Selçuk gibi
ayd›nlar, mitingde de, protokol masas›nda
da yan yanad›rlar. CHP, sosyal demokrasi-
nin evrensel ölçekte girdi¤i liberal yönelim-
den parsa kapma çabas›yla Atatürkçülü¤ü
birlefltirmeye çal›fl›yor. Yalç›n Küçük, Kürt
Devrimi’nin miras›yla ilgisini çoktan kesmifl,
kendine özgü ve fantastik bir Türk-‹slam
sentezi modeli aramakta ve bulur bulmaz
kendini (övünmek için de¤il, ama kaydet-
mek için!) Büyük Do¤u Devleti Baflkan› ilan
etmeye haz›rlanmaktad›r. Geride siyasal ay-
d›nlanma ve ayaklanma deneyimini iktidarla
buluflturamam›fl Kürt Ulusu’yla birlikte, ko-
münistler, devrimciler, Beflikçi ve Gerger
Hocalar, sosyalist iflçi mücadelesinin yürü-
yüflü duruyor. 

Kürt Devrimi’nin yenilgisiyle birlikte
h›zla flekillenen bu gerçek ve yal›n ayr›flma-
da Nasyonal Solculuk, MHP ile Ayd›nl›k
grubunun kan kardeflli¤inde anlam buluyor.
Oktay Akbal, ‹lhan Selçuk, M. Ali K›fllal›,
Coflkun K›rca, Attila ‹lhan, Emin Çölaflan,
Mümtaz Soysal, Vural Savafl gibi ayd›n tak›-
m›n› bu blokun ideolojik sipahi oca¤› olarak
görmek olanakl›d›r. Nasyonal Solu tan›mla-
yan üç temel dinamik, Kürt düflmanl›¤›, ‹rti-
ca korkusu, raflitik AB karfl›tl›¤›d›r. 

Kürtlere düflmand›rlar; çünkü Kemaliz-
min ideolojik s›vas›n› döken Kürtler, sömür-
gecili¤e suçüstü yapmakla da yetinmemifller-
dir, TC devletini uluslararas› arenada rezil-i
rüsva etmifllerdir. Onlara yok olma kabusu-
nu yaflatm›fllard›r. S›n›rlar› her yerden tart›fl-
mal› bu haritan›n güneyinde Hatay’›, kuze-
yinde Lazlar›, do¤usunda Ermenileri hat›r-
latm›fllard›r. Çünkü Kemalistler Diyarbak›r’a
bakt›klar›nda K›br›s’›, Hakkari’ye bakt›kla-
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r›nda Ege Adalar›’n› görmüfllerdir. Bölücü-
lük fobisi, bu ikiz kardefllerin kan›na iflle-
mifltir. 

Siyasal islama karfl› bulufltuklar› yer ise,
laiklik ilkesine sahip ç›kmalar›ndan çok,

devletle bar›fl›k olma arzusunun yön verdi¤i
zemindir. Bu konuda MHP ile ‹P’in hassasi-
yetleri, Kürt Sorunu’ndaki denklemin adeta
tam tersidir: Yeflil Kuflak projesinin geçer ak-
çe oldu¤u koflullarda Ayd›nl›k ile MHP, “ir-
tica sorunu”nda farkl› mevzilere ve söylem-
lere sahipti. Oysa önce 28 fiubat yerel ölçek-
te, sonra 11 Eylül evrensel ölçekte bir “laik
kuflak” projesini ayn› hat üzerinde gündem-
lefltirince durum de¤iflti. Çünkü devlet parti-
si olma yetene¤i ve tecrübesini siyasal kimli-
¤inin en önemli unsuru haline getirmeyi ba-
flarm›fl parti olarak MHP’nin yeni konsepte
ayak uydurmas› kolay oldu. fiimdi Do¤u Pe-
rinçek ve Devlet Bahçeli, Pekin’den bildir-
mekte, “gelin, Çin gibi yapal›m” demekteler.
Perinçek, Avrasya stratejisinden söz ederek
ve bölgesel d›fl politika diyerek ‘sittin sene
ayn› emperyalizmin kuca¤›nda yatmayal›m,
bak›n etraf›m›zda baflka tosunlar da var’ ma-

nas›nda kapris ça¤r›lar› yapmakta, MHP taf-
yas› ise ABD’den vazgeçmeden ‘rekabeti k›z-
d›ral›m ki, kendimizi a¤›rdan satal›m’ deme-
ye getirmekteler. Kaderin cilvesine bak›n ki,
fleriatç› ‹ran’› flimdi Bahçeli de¤il, Perinçek
övmektedir. Devlet politikas›n› bilen Bahçe-
li, 11 Eylül’ü ve uluslarars› sistemi iyi oku-
makta; Perinçek gibi apolitik haml›klara, çi¤
heyecanlara kap›lmamakta, susmay› bilmek-
tedir. 

Nasyonal Sol’un AB karfl›tl›¤› temelin-
deki buluflmas› da tam bir komedidir. Onlar,
Türk Devleti’nin AB’ye üye olmas›n›n diye-
tinden korkuyorlar. Türkiye’nin bölünerek
Kürtler ve Ermeniler aras›nda paylafl›laca¤›-
na, Türklerin at s›rt›nda Orta Asya’ya k›m›z
içmeye gönderilece¤ine, K›br›s’›n Rumlara
verilece¤ine kuvvetle inanmaktalar. Antiem-
peryalist de¤iller; sadece tutucu milliyetçi
olduklar›n› söyleyebiliriz. Avrupa Birli¤i’nin
emek-sermaye çeliflkisi aç›s›ndan nas›l bir
de¤er tafl›yaca¤›n›, halk›n yaflam standartla-
r›n› hangi aç›lardan nas›l etkileyece¤ini gö-
zönünde bulundurmalar›n› bekleyemeyiz.
Onlar, milliyetçi faflistler ve nasyonal solcu-
lar, halk›n ihtiyaçlar›na göre de¤il, devletin
ve ulusal sermaye gruplar›n›n taleplerine gö-
re konumlan›yorlar. Soruna o pozisyondan
bak›yorlar. Dolay›s›yla ayn› oy taban›na ses-
leniyor; küçük ve orta ölçekli esnaf ile iflçi ve
memurlardan destek almaya çal›fl›yor; fakat
ordu ve polis gibi güvenlik birimlerinin de
sempatisini toplamaya çal›fl›yorlar. Dilleri,
ajitasyon propoganda düzenekleri, gelenek-
sel devlet ideoloisine göredir. Buruva s›n›f›n-
dan baflka temsil ettikleri bir s›n›f sözkonu-
su de¤ildir. 

Kuvva-i Milliye ruhunun coflturdu¤u
Nasyonal Sol, iflte budur. Onu art›k floveniz-
min bir parças›, faflist gericili¤in kan kardefli
olarak bilece¤iz. Ac› olan, devrimci ve ko-
münist güçleri Türk Solu genellemesi içinde
görerek Nasyonal Sol’u adeta onurland›ran,
onun gerçek kimli¤inin anlafl›lmas›n› böyle-
ce önleyen yurtsever hareketin bu yanl›fl
yaklafl›m›n› sürdürmede ›srar etmesidir.■

KKüürrtt  DDeevvrriimmii’’nniinn  yyeenniillggiissiiyyllee  bbiirrlliikkttee  hh››zzllaa  flfleekkiillllee--
nneenn  bbuu  ggeerrççeekk  vvee  yyaall››nn  aayyrr››flflmmaaddaa  NNaassyyoonnaall  SSooll--
ccuulluukk,,  MMHHPP  iillee  AAyydd››nnll››kk  ggrruubbuunnuunn  kkaann  kkaarrddeeflflllii--
¤¤iinnddee  aannllaamm  bbuulluuyyoorr..  OOkkttaayy  AAkkbbaall,,  ‹‹llhhaann  SSeellççuukk,,
MM..  AAllii  KK››flflllaall››,,  CCooflflkkuunn  KK››rrccaa,,  AAttttiillaa  ‹‹llhhaann,,  EEmmiinn
ÇÇööllaaflflaann,,  MMüümmttaazz  SSooyyssaall,,  VVuurraall  SSaavvaaflfl  ggiibbii  aayy--
dd››nn  ttaakk››mm››nn››  bbuu  bbllookkuunn  iiddeeoolloojjiikk  ssiippaahhii  ooccaa¤¤››  oollaa--
rraakk  ggöörrmmeekk  oollaannaakkll››dd››rr..  NNaassyyoonnaall  SSoolluu  ttaann››mmllaa--
yyaann  üüçç  tteemmeell  ddiinnaammiikk,,  KKüürrtt  ddüüflflmmaannll››¤¤››,,  ‹‹rrttiiccaa
kkoorrkkuussuu,,  rraaflfliittiikk  AABB  kkaarrflfl››ttll››¤¤››dd››rr..  



● K›saca kendinizi tan›t›r
m›s›n›z?

❍ Abu Ali Mustafa’n›n
üçüncü k›z›y›m. 34 yafl›nda ve
üç çocuk annesiyim. Sosyolo-
¤um ve fiam Üniversitesi’ne
ba¤l› bir enstitüde ö¤retmen
olarak çal›fl›yorum. Filistin
Halk Kurtulufl Cephesi’nin
(FHKC) üyesiyim, ayr›ca
FHKC’nin Kad›n Komite-
si’nde de çal›fl›yorum. Babam
17 yafl›nda mücadeleye baflla-
m›fl. Babam›n mücadelesine
ba¤l› olarak hayat›m›z de¤iflti.
Mücadele, hayat›m›zdan bir-
çok yüzü ald›. Bir ülkeden di-
¤er ülkeye tafl›nmak zorunda
kald›k. Babam ilk baflta ör-
gütte askeri alanda sorumlu
idi. Daha sonra politik alana

geçti. Biz çok fazla seyahat et-
tik çünkü, babam mücadele
ediyordu.

FİLİSTİNLİ HER ÇOCUK 
FİLİSTİN İÇİN PARA 

BİRİKTİRİYOR
● Sürgündeki çouckluk

döneminizde neler yaflad›n?
❍ Ürdün’de do¤dum. Üç

yafl›ndayken Lübnan’a göç et-
mek zorunda kalm›fl›z. 11 y›l
Lübnan’da yaflad›k, ard›ndan
Irak’a göç etmek zorunda kal-
d›k. Babam, Ürdün’de befl y›l
hapis yatt›, mücadelesinden
dolay›. Irak’ta 1,5 y›l bar›na-
bildik ve tekrar Lübnan’a dö-
nüfl yapt›k. Çocuklar›m›z sa-
vafl, silah ve bombalarla birlik-
te yafl›yor Filistin’de. Çocuk-
ken babam›n benimle niçin
oynamad›¤›n› düflünüyordum.
Babam hep ciddi ve düflünce-
liydi. Anneme, babam›n niçin
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En Büyük Düşüm 
Ülkeme Geri Dönmek

— SÖYLEfi‹ — 

Filistin Halk Kurtulufl Cephesi’nin ‹kinci Genel Sekreteri, ABD-‹srail iflbirli¤iyle yap›lan bir suikast
sonucu katledilen Abu Ali Mustafa’n›n k›z› Hayfa el-Zibri ile Filistin özgürlük mücadelesi üzerine

söylefltik. Emekçi Kad›nlar Birli¤i’nin (EKB) bu y›lki “Eflitlik, Kardefllik, Özgürlük” ödüllerinden
“Kardefllik Ödülü”ne lay›k görülen Hayfa el-Zibri ödülünü almak üzere ‹stanbul’a geldi.

Devrimci bir önderin k›z› olarak bütün ömrünü sürgünde geçiren Hayfa, Filistin davas›n›n bütün
izlerini üzerinde tafl›rken, bu sürecin kad›n olarak kendisini de özgürlefltirdi¤ini belirtiyor.

Hayfa el-Zibri



böyle oldu¤unu soruyordum
ve annem, “Babam›n sadece
benim babam olmad›¤›n›, Fi-
listin halk› için mücadele etti-
¤ini söyledi. O zamanlar bunu
anlayam›yordum. Ama ergen
olmaya bafllad›¤›mda babam›
ve mücadelesini daha fazla
anlamaya bafllad›m. Alman-
ya’da lise e¤itimi ald›m. Ar-
d›ndan fizyoterapi e¤itimi al-
maya bafllad›m. Fakat bu ko-
nuyu sevmedi¤im için vazgeç-
tim. Suriye’ye dönüp fiam
Üniversitesi’nde sosyoloji e¤i-
timi ald›m. fiu an fiam Üniver-
sitesi’ne ba¤l› enstitülerden
birinde ö¤retmenlik yap›yo-
rum. Ayr›ca FKÖ’ye ba¤l› bir
koroda solist olarak da çal›fl›-
yorum. Filistin halk›n›n ac›la-
r›n› ve direniflini flark›larla
tüm dünyaya duyurmaya çal›-
fl›yor ve bunu mücadelenin
önemli bir parças› olarak gö-
rüyorum. En büyük düflüm,
ülkeme bir gün geri dönmek.
Babam›n mezar›na gidip, ona
“merhaba” ve “güle güle” de-
mek, mücadelesinin devam
edece¤ini söylemek.

Filistin halk›n›n kültürünü
dilini korumak, gelifltirmek,
yaymak; mücadelenin bir par-
ças›d›r. Örne¤in geleneksel k›-
yafetlerini giyinmek, Filistin
aksan› ile Arapça’y› konufl-
mak, yine mücadelenin bir
parças›d›r. Ülkemde olman›n
nas›l bir duygu oldu¤unu, ne-
ye benzedi¤ini bilmiyorum.
Babam, Filistin’in özgürlü¤ü
için Halk Cephesi’nin 30 y›l
Genel Sekreter vekilli¤ini yap-
t›…

Kendi ülkemizde Ameri-
ka’daki yerliler gibi olmak is-
temiyoruz.

Baflka ülkelerde de Filistin’i
düflünüyoruz. Kendi çocukla-
r›m›za harçl›k verdi¤imizde,

çocu¤umuza paras›n›n yar›s›n›
Filistin’deki çocuklara ay›rma-
s› gerekti¤ini ö¤retiyoruz. Ya-
ni Filistinli her çocuk, Filistin
için para biriktiriyor.

FHKC’nin lideri baban›-
z›n, kiflili¤inizin oluflmas› ve
mücadelede yer alman›zda et-
kisi ne?

Babam hiçbir zaman, bana
sen flunu yapmak zorundas›n
demedi. Kararlar› bana b›rakt›.
Önemli bir hatam oldu¤unda
benimle konufltu, yanl›fl›n ve
do¤runun ne oldu¤unu anlat-
t›. Ama kendi hayat›mla ilgili
kararlar›, her zaman ben al-
d›m. Babam, sürekli kad›nla-
r›n özgürlü¤ü için mücadele
etti. Disiplinli, randevular›na
sad›k ve örgütlü bir flekilde ya-
flad›. Bize sayg› duymay› ö¤-
retti.

Habbafl, sa¤l›k sorunundan
dolay› istifa etti¤inde Genel
Sekreter olarak babam seçildi.
Sözünü esirgemeyen bir mili-
tand›. Uzlaflmac› güçlerle an-
laflamaz, ama dünyadaki tüm
ilerici güçlerle çok iyi anlafl›r-
d›. Dünyadaki ilerici güçlerle
çal›flmay› isterdi. Babam, yafla-
d›¤›m›z sorunlar›n sebebinin
ayn› oldu¤unu –emperyalizm–
bilirdi. Emperyalizmden dola-

y›, halklar ac› çekiyordu.
Dünyadaki ilerici hareketlerin
bir koordinasyon içerisinde
bulunmas› onun en büyük
düflüydü. Bizler, sosyalistiz.
Komünizmden, Marks’tan ve
Engels’ten etkilendik. El Fetih
bir burjuva örgütüdür. El Fe-
tih’in çizgisine bakt›¤›m›zda
inifllerle ç›k›fllarla doludur.
‹deolojilerimiz El Fetih’le bir-
birine z›tt›r. Arafat’tan tek çe-
kinmeyen babamd›, hiç kim-
seden korkusu yoktu. ‹deolo-
jik olarak ‹srail devleti ile gö-
rüflmeler yap›lmas›na karfl›-
y›z… Arafat Filistin halk› için
bir kahramand›r ve Arafat fi-
nansal güce de sahiptir… fiu
an cezaevinde 8 binden fazla
tutuklu kad›n, çocuk var.

● Filistin deyince bizim
akl›m›za özgürlü¤e sevdal›,
kavgay› tutkuyla sürdüren bir
halk geliyor. Sizin için Filis-
tin neyi ça¤r›flt›r›yor?

❍ Akl›ma bir Filistinli ola-
rak Filistin halk› hakk›nda ilk
gelen fley; ülkeme dönmek ve
orada özgürce yaflamakt›r.
Kendi ülkemde olmam›n nas›l
bir duygu oldu¤unu bilmiyo-
rum. Ve etraf›mdaki insanla-
r›n hepsinin benimle ayn›
ulustan, yani Filistinli olmas›-
n›n nas›l bir duygu oldu¤unu
bilmiyorum. Ülkemizi özgür-
lefltirmek; akl›ma ilk gelen fley
bu.

ACILARIN ÖZGÜRLÜĞE 
İHTİYACI VAR

● Dünyan›n en büyük em-
peryalisti ve teknolojik silah
gücüyle on y›llard›r süren sa-
vafl… Filistin halk› bu gücü
nereden al›yor?

❍ Ac›lar›m›z bize umut ve
mücadele etme gücü veriyor.
Ac› çekiyoruz ve ac›lar›m›z-
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dan kurtulmak için mücadele
ediyoruz. Daha çok ac› çektik-
çe daha çok mücadele etme
gücünü buluyorsunuz. Ve tek
çözümün mücadele etmek ol-
du¤unu biliyoruz. Teslim ol-
mayaca¤›z, b›rakmayaca¤›z
mücadeleyi. Çünkü, mücade-
leyi b›rak›rsak daha fazla ac›
çekece¤iz. Yüre¤imizdeki de-
rin ac›lar›n özgürlü¤e ihtiyac›
var. Herkes gibi bizim de öz-
gürlü¤e ihtiyac›m›z var. Bu
nedenle mücadele ediyoruz.

Bu konuda bir örnek ver-
mek istiyorum, nas›l ac›lar›m›-
z›n bizi daha güçlü yapt›¤›na
dair. Arapça’da bu konuda bir
deyim var. E¤er bir kifli seni
incitirse, s›rt›na vurursa, senin
s›rt›n incinmez ve tam tersine
s›rt›n daha güçlü olur. Yani sa-
na zarar verirlerse daha güçlü
olursun. Ben babam›n ölü-
münden önce mücadele etmek
istiyordum, ama flimdiki güçle
de¤ildi. fiimdi ise (babam›n
ölümünden sonra) çekti¤im
derin ac›lar beni daha da güç-
lendirdi. Hissettim ki mücade-
le etmek çok önemli ve müca-
deleye devam etmek, devam
etmek…

Yaflad›¤›m benim için çok
zor ve ac› dolu idi. T›pk› Filis-
tin halk› gibi. Her Filistinli ai-
le en az bir kifli kaybetti; siyo-
nizme, emperyalizme karfl› sa-
vaflta. ‹flte tüm bunlar Filistin
halk›n›n mücadele gücü, s›rr›-
d›r.

SSCB’NİN ÇÖKÜŞÜYLE 
İSLAMİ HAREKET GÜÇLENDİ

● Burjuva medyada Oslo
Anlaflmas›’na karfl›, ‹kinci ‹n-
tifada’da ‹slamc› örgütler ön
plana ç›kt›. Gerçek böyle mi?

❍ Oslo kötü bir anlaflma ve
Arafat bu anlaflma ile ilgili ola-

rak bireysel davrand›. Mesela
di¤er örgütlere ne düflündü¤ü-
nü bile sormad›. Anlaflmaya
kat›l›yoruz veya kat›lm›yoruz,
dikkate almazd› da. Arafat, Fi-
listin halk› için iyi olacak ve
özgürlü¤ümüzü baflarmak için
bir ad›m olacakt› diye düflün-
dü. Biz söyledik; bu yanl›fl ve
çok tehlikeli bir ad›m. Arafat,
bu anlaflma ile ‹srail devletini
ve onun varl›¤›n› kabul etti…

Befl milyon Filistinli Filis-
tin’in d›fl›nda yaflamak zorun-
da b›rak›ld›. Onlar›n Filistin’e
dönmesi çok önemli bir so-
rundur. Bu bizim talebimizdi
ve Oslo’da tart›fl›lmad› bile.
Sadece ertelendi. Kudüs’ün Fi-
listin’in baflkenti olmas› di¤er
talepti. Oslo Anlaflmas›’nda
tart›fl›lan birçok konu vard›,
ama bu ikisi en önemlisi idi.
Bu talepler 5-6 y›l boyunca er-
telendi ve Arafat yönetimi an-
lamal› ki, ‹srail daha fazla ver-

meyecek ve verdiklerini de
alacak. Her zaman daha fazla
almak isteyecek. Daha fazla
al›yor ve yeniden yeniden ifl-
gal ediyor.

Asl›nda Filistin yönetimi
de güçlü de¤il. ‹srailliler Filis-
tinli bakanlar› al›p götürebili-
yorlar. Filistin halk› ve biz ›s-
rar ediyoruz ki, Oslo Anlaflma-
s› çok tehlikelidir. fiu an Os-
lo’nun faturas›n› ödüyoruz. ‹ki
devlet önerisine karfl›y›z. ‹sra-
il siyonizmi topraklar›m›zdan
çekilmeli.

Müslüman hareket tüm
dünyada güçleniyor. Çünkü
dünyada sadece tek bir güç
var. O da Amerika, baflka bir
güç yok. SSCB’nin çöküflün-
den sonra ‹slamc› hareket güç-
lendi. SSCB’nin y›k›l›fl›ndan
sonra insanlar hayal k›r›kl›¤›-
na u¤rad›. Psikolojide oldu¤u
gibi karfl›t, farkl› taraflara git-
tiler. ‹slam gibi. ‹nsanlar sos-
yalizmin yeteri kadar güçlü ol-
mad›¤›n› veya neyin yanl›fl ol-
du¤unu sordular. Dini en iyi
çözüm olarak görmeye baflla-
d›lar. Dine dönmek daha iyi
olabilir diye düflündüler. Filis-
tin’de de ayn› fley yafland›.

Dünyadaki tüm ilerici ha-
reketler güçsüzleflmeye baflla-
d›. Güçsüz ve desteksiz kald›-
lar büyük Amerika’ya ve em-
peryalizme karfl›. Dünyay› Fi-
listin’den ay›ramay›z. E¤er Fi-
listin’i anlamak istiyorsak
dünyay› anlamak zorunday›z.

‹slamc› güçlerin ‹ntifada’da
yer almalar› bizim aç›m›zdan
çok kötü de¤il. Bizim tek bir
amac›m›z ve hedefimiz var.
Birlikte mücadele etmeliyiz,
ülkemizi özgürlefltirene kadar.
Daha sonra birlikte hareket et-
mekten vazgeçebiliriz. Fakat o
an’a kadar birlikte hareket et-
menin hiçbir zarar› yok. Zaten
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FFiilliissttiinn  hhaallkk››nn››nn  aacc››llaarr››nn››  vvee
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bir ülke ya da bir devlet üzeri-
ne tart›flabilmek için önce bir
ülkenizin olmas› gerekir.

● Marksistler iflgalcilere
karfl› ülkede savaflan tüm
güçleri birlefltirmeli, bu do¤-
ru. Ama yaflanan deneyimler-
den görüyoruz ki, bu güçler
aras›nda da iktidar mücadele-
si kaç›n›lmaz. ‹ktidar› alan
güçler di¤erlerini ezecekler-
dir. ‹ran örne¤i gibi. O yüz-
den bu sürece önderlik eden
güçler gelecek aç›s›ndan çok
önemlidir…

❍ Bizim deneyimlerimiz ve
yaflad›klar›m›z dünyadaki di-
¤er örneklerden farkl›. S›n›f
mücadelesi, ideoloji önemli.
Bizim için flimdi öne ç›kan bu
de¤il. fiu an ülkemizin ba¤›m-
s›zl›¤› öne ç›k›yor. Uzun za-
mand›r ‹srail’e karfl› savafl›yo-
ruz. Bizim ideolojimiz farkl›.
fiimdi ‹srail’e karfl› savaflmak
zorunday›z. Özgürlü¤e kavufl-
tuktan sonra herhangi bir iç
savafl›n ülkemizde yaflanaca¤›-
n› sanm›yoruz. Bizim yaflad›k-
lar›m›z farkl›. Birçok fleyi bili-
yoruz ve deneyimlerimiz var.
Kültürlü ve aç›k görüfllüyüz.
Hep birlikte yaflayabiliriz. ‹ran
farkl› bir örnek, ‹ran’da bir ik-
tidar savafl› vard›. ‹ran iflgal
edilmemiflti. fiu an biz ‹srail ve
emperyalizme karfl› mücadele
ediyoruz. Ve ondan dolay› ac›
çekiyoruz. Hamas ve Cihad’a
sahip olman›n çok tehlikeli ol-
du¤unu düflünmüyorum. fiu
an bir otorite ya da yönetim
için mücadele etmiyoruz. E¤er
demokrasi hakk›nda konuflu-
yorsak Hamas’a “düflünme” ya
da “hareket etme” diyemeyiz.
Onlar›n da düflündüklerini
söyleme hakk› var, bizim ol-
du¤u gibi. Birlikte yaflayabili-
riz. Neden olmas›n? Tüm söy-
ledikleriniz küçük, çok küçük

fleyler. fiu an için önemli olan
bir ülkeye sahip olmak ve onu
gelifltirmektir. Ama tabii ki var
olan devletimizin ilerici, sos-
yalist devlet olmas›n› isteriz.
Filistin sorunu tüm dünyadaki
örneklerinden farkl› ve özel
bir yere sahip.

FİLİSTİN’DE PARA GÜÇ
YAPMIYOR

● Oslo bar›fl›ndan sonra
geçen süre içinde Arafat’›n
ekibi ekonomik olarak palaz-
lanmaya bafllad›. Bundan bir
mesaj ç›kart›lamaz m›? Bun-
lar› dikkate alamaz m›y›z?

❍ Resmi olarak para güç
yap›yor. Fakat Filistin’de para
güç yapm›yor. Önemli olan
Filistin’e ve halk›na ne kadar
yak›ns›n›z? Onlar›n problem-
lerini biliyor ve onlarla birlik-
te yafl›yorsan›z, o zaman güçlü
olabilirsiniz Filistin’de. Onla-
r›n rüyas›n› gerçeklefltirmek
için mücadeleyi seçiyorsan›z
ve ülkenizi çok seviyorsan›z
bu sizi güçlü yapar Filistin’de.

Fakat paras› olan güce sahip.
Çünkü onlar Amerika ve ‹sra-
il’e ba¤l›. Fakat bu, tüm yöne-
ticiler için geçerli de¤il tabii
ki. Bu gruplar ç›karlar›n› kay-
betmekten korkuyorlar. Onla-
r›n çözümünü sevmiyoruz.
Bunlar halk taraf›ndan bilini-
yor. Ve onlar›n paras›n›n te-
miz olmad›¤› biliniyor. Çünkü
onlar Amerika ve ‹srail tara-
f›ndan destekleniyorlar. Fakat
çok fazla de¤iller. Halk onlar›
reddediyor. Bakan ya da ben-
zeri fleyler olamayacaklar gele-
cekte. Halk onlardan nefret
ediyor. Çünkü onlar Filistin’i
unuttular. Filistin davas›n›
kendi finansal ç›karlar› için
kullan›yorlar.

● Arafat Ramallah’ta esir
kald› ve sonra serbest b›rak›l-
d›. Arada bir anlaflma var. Bu
konuda ne diyeceksiniz?

❍ Arafat’›n devam edecek
sabr› yoktu. Ben flehit olmak
istiyorum dedi. Fakat flunu bi-
liyorum: Arafat flehit olamaz-
d›, çünkü o çok zay›f. Bilinçli
olmak zorunday›z. Arafat’›n
dan›flman› Muhammed Reflit;
Amerika ve ‹srail’le iliflkileri
var. Kötü bir adam, zengin bi-
risi ve hakk›nda çok fazla fley
bilinmiyor. Arafat’›n b›rak›l-
mas› ile ilgili ‹srail ve Amerika
ile anlaflt›. ‹srail ve Amerika ile
ekonomik ç›karlar› var. Bu an-
laflman›n faturas› çok a¤›r ol-
du bizim için. Genel Sekreteri-
miz Ahmet Sedat hapsedildi.
Amerikan ve ‹ngiliz askerleri
taraf›ndan gözetim alt›nda tu-
tuluyor. Toplam befl kifli (dör-
dü bizden, biri El Fetih’ten)
‹srail askerlerine teslim edildi.
Bizden olan dört kifli hakk›nda
‹srail Turizm Bakan›’n›n öldü-
rülmesi operasyonunu gerçek-
lefltirdikleri iddia ediliyor. Bu
operasyon babam›n öldürül-
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mesinin intikam› idi.
Öldürülen kifli gerçek
bir Filistin düflman› idi.
Bu dört kifli, genel sek-
reterimiz, El-Fetih’ten
bir kifli tutukland›. Bu
ilk bedeldi ödedi¤imiz.
fiu an cezaevlerinde tu-
tulanlar çok kötü du-
rumda.

‹kinci bedel ise; 13
kifli tutuklanarak Avru-
pa’ya gönderilmesiydi.
Farkl› farkl› ülkelere. San›yo-
rum ki, onlar geri gelemeye-
cekler bir daha.

Bir baflka bedel de, 28 mili-
tan›m›z›n tutuklanarak Gaz-
ze’ye gönderilmesidir. Aradaki
gerçek anlaflman›n ne oldu¤u-
nu bilmiyoruz. Fakat Arafat’›n
b›rak›lmas› için verilen bedel-
ler çok a¤›r. Arafat sadece ken-
dini düflündü. Tüm bunlar öy-
le bir sonuç verdi ki; ‹srail ve
Amerika tüm dünyay› Filistin
hakk›nda konuflur hale getir-
di. Arafat tutsak olan Filistin-
lileri unuttu. B›rak›lmas› gere-
ken sadece Arafat de¤il, tüm
tutsaklar.

● Birleflmifl Milletler’in
çözüm önerileri ve yaklafl›m›
ile ilgili neler düflünüyorsu-
nuz? Arap devletleri ve Türk
devleti nas›ld› bu süreçte?

❍ BM, Amerika taraf›ndan
kurulmufl bir örgüttür. BM’de
al›nan kararlar, Amerika’ya
aittir. Amerika’n›n veto hakk›
BM’nin karar sürecini etkile-
mektedir, Irak’ta oldu¤u gibi.

Bu süreçte Araplar, Avru-
pal›’lardan daha kötü bir tav›r
ald›lar. Çünkü Amerika ile ç›-
karlar› var. Arap devletler “Bin
Ladin’in bir kopyas›” olma-
mak için özel bir çaba göster-
diler. ABD’yi k›zd›racak bir
fley dememeye çal›flt›lar. Çün-
kü Amerika’n›n onlar› vuraca-

¤›ndan korkuyorlard›. Fakat
Arap halk› ile Arap devletleri-
ni birbirinden ay›rmak gere-
kir. Türk baflbakan› Filistin’le
ilgili yapt›¤› aç›klamas›ndan
sonra befl defa özür diledi.
Türkiye’de Filistin’i destekle-
yen eylemler gerçeklefltirildi.
Arap ülkelerinde de, Arap
halklar› bizleri destekleyen
gösteriler gerçeklefltirdi.

ÖLÜMÜ SEVMİYORUZ,
TESLİM OLMAYI ASLA
● Filistin’deki yaflam ko-

flullar› nas›l?
❍ fiu an insanlar›n çal›fla-

bilece¤i bir durum yok. Çün-
kü her yer ve her fley y›k›lm›fl
yok edilmifl durumda. Yolda
yürürken, yolda yürüdü¤ünüz
için ‹srail askerleri taraf›ndan
vurulabilirsiniz. Böylesi bir
durumda iflten ve çal›flmaktan
söz etmek mümkün de¤il. Her
fley çok pahal›.

● Yerleflimciler sorunu da
var?

❍ Filistin özgürlük hare-
ketini durdurmak için yap›lan
bir uygulamad›r. Bizler, ‹srail-
lilerin, ülkemizde kendilerini
güvende hissetmelerini, öz-
gürce yaflamalar›n›, dolaflma-
lar›n› istemiyoruz. Bizim ülke-
mizde olmaktan huzursuz ol-
mal›lar, korkmal›lar. Yap›lan

eylemler bunun içindir,
ülkemizden gitmeleri
içindir. Böylesi bir amaç
içerisindeyken, yeni ‹s-
raillilerin Filistin’e geti-
rilmesi, tabii ki bizim
için tehlikeli. ‹srail dev-
leti her zaman Arap nü-
fusunu azaltmay› ve ‹s-
raillerin say›s›n› art›r-
may› istedi. ‹srailli yeni
yerleflimcilerin getiril-
mesi onlar›n bu amac›-

na hizmet ediyor.
● Duvar örülüyor, tel ör-

güler çekiliyor flimdi de?..
❍ Bizi durdurmak için ya-

p›yorlar. Ama baflar›l› olama-
yacaklar. Bu tel örgünün infla
edildi¤i yeri ‹srail her zaman
almak istemifltir…

Amerikan kültürü, tüm
dünyaya ve Filistin’e hakim
olmaya çal›fl›yor. Ama biz ken-
di kültürümüzü yaflatmak
için; çocuklar›m›za dilimizi,
edebiyat›m›z›, kültürümüzü
ö¤retiyoruz. Amerika’n›n kül-
türü yok, hiçbir medeniyeti
yok. Bofl bir kültürü var…

Afrika’daki siyahlar gibi ol-
mak istemiyoruz. Çocuklar›-
m›za ö¤retilmeye çal›fl›ld›¤› gi-
bi, asl›nda Amerika’da yafla-
man›n iyi bir fley olmad›¤›n›
ö¤retiyoruz. Amerika’da da
evsizler ve yoksullar var.

● Çok tart›fl›lan bir konu;
neden feda eylemleri?

❍ Ölümü sevmiyoruz, fa-
kat teslim olmay› hiç sevmiyo-
ruz. Bu yüzden mücadele et-
mek zorunday›z. Kullanma-
m›z gereken tek silah›m›z be-
denimizse, onu da kullan›r›z.
Hiçbir anne çocu¤unu ölüme
göndermek için yetifltirmez,
bizler de çocuklar›m›z›n ölme-
sini istemeyiz. Ama onlara
mücadele etmeyi ö¤retiriz, öz-
gürleflmek için. Çünkü baflka
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flans›m›z yok. Bu yolu biz seç-
medik, ölüm teslim olmaktan
daha iyidir. Biz, onlar› flehit
olarak tan›ml›yoruz.

● Örgütünüzün Filistin
özgürlük mücadelesinde rolü
nedir?

❍ FKÖ, Filistin’de iki bü-
yük örgüttür. Biz ‹srail’le tar-
t›flma örgütü de¤iliz. Babam›n
öldürülmesi ve son intifada-
dan sonra örgütümüz daha
fazla güçlendi, üye say›s›nda
art›fl oldu. Fakat medya örgü-
tümüzün rolünü küçültmeye
çal›fl›yor. Mücadele tarihimiz-
de ve flimdiki davam›zda da
ciddi rolü oldu. Örgütümüz
oluflturulan ortak cephede yer
al›yor. Perspektif ve ideolojik
olarak onlardan farkl›y›z. Ha-
mas sadece askeri alanda aktif,
politik alanda de¤il.

İŞGAL TOPLUMSAL YAPIYI
DEĞİŞTİRDİ

● Kad›nlar Filistin müca-
delesinde özel bir yer tutu-
yor. Kad›nlar›n müslüman ve
Arap toplumlar›ndaki yeri bi-
liniyor. Bu nas›l k›r›ld›?

❍ ‹flgal toplumsal yap›m›z›
de¤ifltirdi. Çünkü ülkemizi
terk etmek ve baflka yerlerde
yaflamak zorunda kald›k. Tüm
bunlar toplumsal yap›m›z› et-
kiledi. Bu de¤iflimin bafllang›c›
idi. Mücadeleye birlikte bafl-
land›. Kad›n ve erkek olarak
birlikte mücadele edildi, el ele.
Böyle bir soruyu birden cevap-
land›rmak mümkün de¤il.
Özel bir sosyolojik araflt›rma
konusu yap›lmal›. Kad›n da er-
kek gibi ac› çekiyordu. Erkek
mücadele ediyordu ve kad›na
ihtiyac› vard›. Bu konuda er-
kek fazlas›yla kad›na ba¤l›yd›,
mücadelenin kazan›lmas› ko-
nusunda.

Kad›nlar ve çocuklar da er-

kekler gibi iflgalden etkileni-
yordu. Kad›nlar çocuklara mü-
cadele etmeyi ö¤retmeliydi.
Erkekler kad›nlara güvenmek
zorundayd›. Erkekler niye
evinden d›flar› ç›kt›n diye sor-
makla meflgul de¤ildi. Çünkü
mücadeleyi kazanmak için er-
keklerin kad›nlara ihtiyac› var-
d›. Biz kad›nlar diyemeyiz ki,
sadece erkekler mücadele et-
sin. fiimdi kad›nlar birer savafl-
ç› ve birer parti üyesi olarak ‹s-
rail’e karfl› savafl›yor. Bu sade-
ce bir bafllang›ç. ‹leride farkl›
formlar alarak devam edecek-
tir. Mücadele kad›nlar› özgür-
lefltiriyor. fiimdi hemen Ley-
la’y› hat›rl›yorum. Leyla uçak
kaç›rm›flt›, Filistin sorununu
dünyaya duyurmak için. ‹ngil-
tere’de cezaevinde kald›. Yafl›-
yor ve mücadelesine devam
ediyor. Kad›nlar mücadelede
çok önemli rol oynad›. Basit ve
sade örnekler. Erkekleri cesa-
retlendirdiler, k›zlar›n› müca-
deleye ve partiye göndermek
için. Abu Gazele, Delah Muh-
rabi gibi örnekler. 4 ayl›k k›z›-
m›z ‹man, ‹srailliler taraf›ndan

öldürüldü.
● Türkiye’de demokratik

kad›n mücadelesini örgütle-
yen EKB taraf›ndan ödüle la-
y›k görüldünüz; neler hissedi-
yorsunuz?

❍ Tüm Filistinliler için
baflka bir ülkeden kad›nlarla
iliflkiye sahip olmak çok güzel
ve hofl. Çok dokunakl›. Sizin
kendi ac›lar›n›z var. Buna ra¤-
men bizi unutmad›n›z, düflün-
dünüz. Suriye’ye gitti¤imde
tüm bunlar› anlataca¤›m. Duy-
gular›n›z› ve sorunlar›n›z› an-
l›yorum. Bizi cesaretlendiriyor
ve destekliyorsunuz.

● Kad›nlara mesaj›n›z var
m›?

❍ Kad›nlar›n ve iflçi kad›n-
lar›n mücadelesi kolay de¤il.
‹ki kere mücadele etmek zo-
runday›z. Bizi ezen devletlere
karfl› mücadele etmeliyiz. Top-
lum yap›s›n› de¤ifltirmek için.
Sosyal de¤iflim kolay de¤il;
uzun, zorlu ve zaman al›yor.
Fakat b›rakmay›n, devam edin
diyorum. Onlar› destekliyo-
ruz. Sonucu flimdi göremeye-
biliriz ama, k›zlar›m›z göre-
cektir.

● Son olarak söyleyecekle-
riniz?

❍ Fariz; Filistinli bir o¤lan.
Her gün ‹srail askerlerine tafl
f›rlat›yor. Her gün, ama her
gün ‹srail tanklar›na inatla tafl
f›rlat›yor. Bir gün gene d›flar›
gidecekti. Gitti ve geri geldi.
Annesine “hoflçakal” dedi. Git-
ti, tekrar eve geldi. Annesi ola-
caklar› hissetti¤ini ve bir daha
o¤lunu göremeyece¤ini düflü-
nüyordu. Ve o gün ‹srailli as-
kerler Fariz’i öldürdüler. Fa-
riz’i öldüren asker, Fariz’in,
onun tank›na tafl f›rlatarak çok
k›zd›rd›¤›n› o yüzden onu öl-
dürdü¤ünü söylüyordu. Fariz,
iki y›l boyunca ayn› tanka her
gün tafl f›rlatt›…
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“KAMU GÜCÜ” TARİH SAHNESİNDE

Memur kavram› tarihseldir. Nas›l devlet
tarihsel bir kategori ise “memur” da tarihsel
bir kategoridir. Devlet ve memur birbirine s›-
k› s›k›ya ba¤l›d›r. Biri olmadan di¤eri olmaz.
“Memur”, devletin tarih sahnesinde boy gös-
termesiyle ortaya ç›km›fl ve devletin sönüp
gitmesiyle, onunla birlikte sönüp gidecektir.
Memur, devletin ürünüdür. Devletin örgüt-
leniflindeki her tarihsel de¤iflme ve geliflme
“memur”da da de¤iflme ve geliflme yaratm›fl-
t›r.

“Devlet daha çok, belirli bir geliflme afla-
mas›ndaki toplumun ürünüdür, bu toplumun
kendi kendisiyle çözülmez bir çeliflki içine gir-
di¤inin, önlemekte yetersiz kald›¤› uzlaflmaz
karfl›tl›klara bölündü¤ünün itiraflar›d›r. Fakat
bu karfl›tl›klar›n, yani karfl›t ekonomik ç›kar-
lara sahip s›n›flar›n, kendilerini ve toplumu k›-
s›r bir mücadele içinde eritip bitirmemeleri

için, görünüflte toplumun üstünde duran, çat›fl-
maya gem vurmas›, ‘düzen’ s›n›rlar› içinde tut-
mas› gereken bir güç gerekli hale gelmifltir; ve
iflte toplumdan do¤an, fakat kendisini onun üs-
tüne ç›karan ve ona gitgide yabanc›laflan bu
güç devlettir.” (Engels, Ailenin, Özel Mülki-
yetin ve Devletin Kökeni, Aktaran Lenin,
Seçme Eserler, C. 7, s. 19, Sol Yay›nlar› s.
175)

Devlet ortaya ç›kt›. Halk›n kendili¤in-
den (özerk) silahl› güç örgütlülü¤ü, yerini
“kamu gücü”ne b›rakt›. “Bu kamu gücü, si-
lahl› devlet güçleri (ordu ve polis) ve devle-
tin maddi eklentileri ve her türlü zor kuru-
mundan oluflur.” Bu ilk kamu gücü görevli-
leri tarihteki ilk memurlar› tan›ml›yordu.

Kendisini toplumun üstüne ç›karan ve
git gide ona yabanc›laflan devletin bu ifllemle-
rini yerine getirmesinin unsurlar›d›r memur-
lar. Bundan dolay›d›r ki, kamu gücü, me-
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murlar, toplumdan ç›kan ama içinden ç›kt›¤›
toplumdan kendisini üstün gören ve giderek
ona yabanc›laflan bir toplumsal tabakad›r.

Bu kamu gücünü yaflatmak için (gider-
lerinin karfl›lanmas›) yurttafllardan vergi top-
lanmaya baflland›. “Kamu gücü ve vergileri
ödetmek hakk›n› kullanan görevliler, toplumun
organlar› olarak, toplumun üzerinde yer al›r-
lar.” (Engels, age, s.176) Yasalar bu kamu
gücünün varl›¤›n› ve otoritesini sa¤laman›n
arac›d›rlar.

Memur, vergi, yasa kavramlar› devlet

kavram›n›n temel bileflenleridir ve devletsiz
bu kavramlar anlams›zlafl›r.

Memur, vergi ve yasa; devlet, s›n›f çat›fl-
malar›n›n ürünü olarak do¤mufltur ve ege-
men s›n›f›n hizmetindedir. “Devlet, s›n›f kar-
fl›tl›klar›n› frenleme gereksinmesinden do¤du-
¤una göre, ama ayn› zamanda, bu s›n›flar›n ça-
t›flmas› ortas›nda do¤du¤una göre, kural ola-
rak en güçlü s›n›f›n iktisadi bak›mdan egemen
olan ve bunun sayesinde, siyasal bak›mdan da
egemen s›n›f durumuna gelen ve böylece ezilen
s›n›f› boyunduruk alt›nda tutmak ve sömürmek
için yeni araçlar kazanan s›n›f›n devletidir.”
(Engels, age, s. 177)

Devlet hangi s›n›f›n egemenlik arac›ysa
memur, vergi ve yasa o s›n›f›n hizmetindedir.

S›n›f karfl›tl›klar›n›n fliddetlendi¤i, dev-
letlerin büyüdü¤ü ve kalabal›klaflt›¤› ölçüde,
kamu gücü güçlenir, görevlilerin say›s› artar,
masraflar büyür, yasalar çeflitlenir.

KAPİTALİZM DÖNEMİNDE

Feodalizm y›k›ld›. Kapitalizm egemen
oldu. Feodalizme özgü devlet yap›s› yerini
burjuva devlete b›rakt›. Mutlakiyet devrildi.
Burjuva topluma özgü merkezileflmifl devlet
erki ortaya ç›kt›. “Korkunç bürokratik ve as-
keri örgütüyle, karmafl›k ve yapay devlet me-
kanizmas›yla, yar›m milyonluk bir ordunun
yan› s›ra yar›m milyonluk baflka bir memur or-
dusuyla yürütme erki, Frans›z toplumunun be-
denini bir a¤ gibi saran ve tüm gözeneklerini t›-
kayan bu i¤renç asalak organ, mutlak monarfli
döneminde, h›zlanmas›na yard›mc› oldu¤u fe-
odalitenin çöküflü s›ras›nda ortaya ç›kt›. Birin-
ci Frans›z devrimi merkezileflmeyi gelifltirdi.
Ama ayn› zamanda hükümet erkinin kapsam›-
n›, niteliklerini ve yamaklar›n› gelifltirdi. Na-
poleon bu devlet mekanizmas›n› yerlefltirdi.”
(Marks, Louis Bonaparte’›n 18.  Brumaire,
Aktaran Lenin, Seçme Eserler C. 7, s. 38)

Burjuva devlet mekanizmas›nda “iki ku-
rum karakteristiktir. Bürokrasi ve daimi or-
du.” Feodal devlet bir dizi küçük feodal dev-
letin mutlaki krall›k etraf›nda birleflmesin-
den olufluyordu. [Osmanl› gibi merkezi fe-
odal devletlerin ifllevi özünde farkl› de¤ildi.
Toprak mülkiyetin temeli idi. Toprak kullan-
ma hakk› karfl›l›¤›nda feodal beyler (t›mar
sahipleri) devlete savafl esnas›nda asker gön-
deriyordu. Halktan toplanan vergilerin bir
k›sm› devlete aktar›l›yordu.]

Burjuva düzende devlet bütünüyle mer-
kezileflti. Bürokrasi ve ordu aristokrasinin
denetiminden bütünüyle ç›kt›. Tek merkezde
kurumlaflt›r›ld›.

Bürokrasinin genifllemesi ve daimi ordu
burjuva ulusal merkezi devletin etkinli¤ini
art›rd›. Ulusal pazarda burjuvazinin serbest
rekabet düzeninin koruyucu gücü oldu. Dev-
let memurlar›, burjuva ulusal devlet ad›na
deniz afl›r› sömürgelerde görevler üstlendi.

Memurluk, devlet ifllerinin yürütülmesi
ifli ile devleti ayakta tutman›n ve iflletmenin
zorunlu bir gere¤i olurken, burjuva devletle
birlikte devletin toplumsal taban›n›n geniflle-
mesinin arac› oldu. Yetiflkin insan ihtiyac›
artt›. Bürokrasinin insan kayna¤› köylülerin,
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küçük zanaatç›lar›n, tüccarlar›n üst tabakala-
r›na sahip olanlard›. Bu tabakalar iktisadi fa-
aliyetlerin yan› s›ra devlet içindeki görevlile-
ri arac›l›¤›yla etkinliklerini art›rd›lar. Burju-
vazi aristokrasi art›klar›n› ve tüccar s›n›f›n-
dan gelme olanlar›, devlet ifllerini yürütmek-
le görevlendirirken, bunlar, burjuva devletin
toplum içindeki desteklerini büyüttü. Bu ara
tabakalar, burjuvazinin sömürü  düzeninin
serbestçe yürütmesi koflullar›n› güvenceler-
ken, kendileri de, halk›n üstünde özel bir ko-
num elde ediyorlard›. Memurluk görevi bu
tabakalar› ayr›cal›kl› k›l›yordu. Bürokratik
ayg›t büyüdükçe küçük burjuvazi de daha
çok say›da devlet memurlu¤u içine çekildi.
“Nispeten rahat, sessiz ve sayg›n görevler sa¤-
layan bu ayg›t sayesinde tam da küçük burju-
vazi büyük burjuvazinin saf›na çekilir ve ona
tabi k›l›n›r.” (Lenin Seçme Eserler, Cilt 7, s.
41) 

Bürokrasi büyüdükçe halk›n s›rt›ndaki
parazit de büyüdü. Devletten bir memuriyet
görevi elde etmek, rüflvet vb. yollarla zengin-
leflme demekti. Eskiden yaln›zca aristokratla-
r›n iflgal ettikleri memuriyet görevleri, küçük
burjuvazinin ve onlar›n partilerinin ganimet
nesnesi haline geldi. “Hükümet kurulmas›nda
oynanan kombinasyon oyunu asl›nda sadece te-
pede ve tabanda, tüm ülkede, tüm merkezi ve
yerel yönetimde cereyan eden bu ‘ganimet’ pay-
lafl›m›n›n ve yeniden paylafl›m›n bir ifadesiy-
di.” (Age, s. 41)

EMPERYALİZM, DEVLET İŞLERİNİN
KAPSAMINI GENİŞLETİYOR

“Emperyalizm, banka sermayesi ça¤›, dev
kapitalist tekeller ça¤›, tekelci kapitalizmin te-
kelci devlet kapitalizmine geliflimi ça¤›, devlet
mekanizmas›n›n ola¤anüstü bir geliflmesini,
gerek monarflist gerekse de özgür, cumhuriyet-
çi ülkelerde proletaryaya karfl› baflka önlemle-
rinin art›r›lmas›yla ba¤›nt› içinde onun bürok-
ratik ve askeri ayg›t›n›n görülmedik bir büyü-
mesini gösterir.” (Age, s. 43)

Emperyalizmle birlikte devlet, iktisadi
yaflam›n düzenleyicisi olman›n ötesinde ken-
disi de iktisadi yaflam›n do¤rudan parças› ha-

line gelir. Kentlerin h›zla büyümesiyle kent-
sel altyap› hizmetleriyle tek tek burjuvalar›n
karfl›layamayaca¤› kadar büyük mebla¤lar
gerektirdi. Kapitalizmin do¤uflu ve geliflme-
siyle birlikte giderek daha çok bu hizmetler
devlet taraf›ndan üstlen‹Ldi. Kapitalist üreti-
min tekelci aflamaya s›çramas›yla kentleflme
çok daha yayg›nlaflt›. Bu, enerji, ulafl›m ve
haberleflme alanlar›nda devasa yat›r›mlar› ge-
rektirdi. Bu yat›r›mlar birçok yerde devlet ifl-
leri haline geldi. Emperyalist devletin üreti-
me girifli, esas olarak savafl sanayii ile gerçek-
leflti. Dünya, emperyalist tekellerin aras›nda
yeniden ve yeniden paylafl›ld›. Emperyalist
devletler savafl malzemesi ihtiyac›n› kendi
üretimleri ile temin yoluna gittiler. Emperya-
list rekabet ve savafl, ayn› zamanda mali istik-
rar ihtiyac›n› da görülmedik boyutlarda art›r-
d›. Devlet, mali kaynaklar›n› büyütmek için
vergilerin d›fl›nda gelirler elde etme yoluna
da gitti. Bankac›l›k ve sanayi mallar› üreti-
minde devlet kurulufllar› boy vermeye baflla-
d›. Devlet, tekellerin hizmetindeydi ve kendi-
si de tekelci oldu.

Devlet ifllerinin bu artan geniflli¤i, ayn›
oranda memur say›s›nda da art›fl› do¤urdu.
Memurlar›n s›n›fsal kökeni orta s›n›flar›n üst
tabakalar›ndan giderek küçük burjuvazinin
alt tabakalar›na do¤ru daha fazla kayd›. Bü-
yük fabrika rekabetlerine dayanamayarak
h›zla çözülen küçük burjuvazi, ailesini ifli
sürdürmek yerine okula ve memuriyet gö-
revlerine yönlendirdi. E¤itim görmüfl kesim-
ler, memuriyetin üst tabakalar›n› iflgal eder-
ken daha az e¤itimliler alt görevlere raz› olu-
yorlard›. Memuriyetin alt kesimleri eski flafla-
al›, ayr›cal›kl› tabaka olma özelliklerini yitir-
diler. Fakat, sayg›n ve daha iyi ücret gibi çe-
kici niteliklerini k›smen korudular. Buna
karfl›n memurlar aras›nda kastlaflma tam an-
lam›yla büyüdü. Alt ve üst kademe aras›nda-
ki sayg›nl›k ve ücret fark› derinleflti. Ayn›
kastlaflma giderek yap›lan ifle göre de de¤iflti.
Polis ve subay gibi devlet memurlar› di-
¤erlerine göre daha ayr›cal›kl› k›l›nd›.

Güvenlik, vergi, yasa ifllerinin yürütül-
mesinin yan› s›ra, bankac›l›k ve sanayi üreti-
mi de devlet iflleri aras›na girdi. Memuriyet
ifllerinde çeflitlenme bununla s›n›rl› kalmad›.
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Hem eme¤in üretkenli¤inin sürekli art›r›lma-
s› ihtiyac›ndan, hem de devletin yeni iflleri-
nin yürütülmesi bak›m›ndan e¤itimli insan
say›s›na daha fazla gereksinim duyuldu. Ka-
pitalizmle birlikte kilisenin denetiminde olan
e¤itim, devlet denetimine geçmiflti. Daha bu
dönemde halk e¤itimi bafllam›flt›. Emperya-
lizm aflamas›nda okullar alabildi¤ine yayg›n-
laflt› ve okullaflma seviyesi yükseldi. Okuma
süresi artt›. Lise ve üniversiteler yayg›nlaflt›.
Devlet memuru olan dev bir e¤itmenler or-
dusu olufltu. Tekelci rekabetin h›zlanmas›,
bilimsel araflt›rmalara daha çok kaynak akta-
r›lmas› ve daha çok insan gereksinimi do¤ur-
du. Bu iflleri de ço¤unlukla devlet üstlendi.
Üniversiteler devlet denetimine girmekle
kalmad›, giderek daha çok say›da bilim ada-
m› devlet memuru haline geldi. Etkinli¤ini
art›ran devlet, birçok yerde din adamlar›n› da
devlet memuru statüsüne kavuflturdu.

Emperyalizmle birlikte, serbest rekabet-
çi dönemin özerk kalm›fl bütün alanlar› ted-
ricen devlet bünyesine çekildi. Yaln›zca e¤i-
tim, bilim, din görevlileri de¤il, örne¤in sa-
natç›lar›n da büyük ço¤unlu¤u devlet me-
murlar› haline getirildi. Memur kavram›n›n
kapsam› geniflledi. Bununla birlikte devletin
sanayi, ticaret ve bankac›l›k ifllerini de üs-
tlenmesiyle birlikte devlet memuru yan›nda
devlet iflçisi de boy verdi.

“SOSYAL DEVLET”İN TASFİYE SÜRECİ

1917 büyük sosyalist Ekim Devrimi ger-
çekleflti. Proleter devrimler ça¤› aç›ld›. Dün-
yada ilk kez sosyalist bir devlet kuruldu. Em-
peryalistler birleflik bir karfl› sald›r›yla devri-
mi bo¤maya çal›flt›. Baflaramad›lar. Sosyalist
devlet h›zla iktisadi altyap›s›n› gelifltirdi. Em-
peryalistler, faflizm öncülü¤ünde ikinci kez
sald›r›ya girifltiler. Bir kez daha baflaramad›-
lar. Yeni devletler ve sosyalizme yönelen ye-
ni ülkeler tarih sahnesine ç›kt›. Avrupa’n›n
do¤usu ve Çin, emperyalist savafl›n y›k›nt›la-
r› üzerinde do¤du. Dünya topraklar›n›n 1/3’ü
emperyalist tekellerin nüfuz alan› d›fl›na ç›k-
t›. Sosyalizmin geliflimi ve yeni devrimler,
kapitalist ülke iflçi ve emekçilerini daha da
etkiliyor, sosyalizm özlemi giderek büyüyor-
du. Kapitalist ülke iflçi ve emekçileri, II. Pay-
lafl›m Savafl›’nda antifaflist savafl›n en önünde
çarp›flm›fl partilerin arac›l›¤›yla büyük örgüt-
lülükler yaratm›flt›. Komünist partiler, birçok
Avrupa ülkesinde önemli oy potansiyeline
sahip y›¤›n partilerine dönüflmüfltü. Burjuva-
zi, bu partileri hesaba katmak zorunda kald›.
Sosyalist devletlerin baflar›s›, iflçi s›n›f› ve
emekçilerin artan mücadelesi, komünist par-
tilerin büyüyen etkinli¤i burjuvazide devrim
korkusu yarat›yordu. Emperyalizm stratejisi-
ni öncelikle sosyalizmin daha da geliflmesini
engellemek, ard›ndan geriletmek ve en so-
nunda da y›kmak üzerine kurmufltu. Kitlele-
rin afla¤›dan zorlamas›yla kimi iyilefltirmeler
yap›ld›. Sosyal güvenlik kurumlar› yayg›nlafl-
t›. Sosyal güvenlik, devlet ifli haline geldi ve
giderek çeflitlendi. E¤itim belli bir aflamaya
kadar paras›z hale getirildi. Okur-yazar say›-
s› muazzam oranda artt›, okullarla birlikte
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e¤itimci say›s› da büyüdü. Bir k›s›m devlet
hastanelerinin yan› s›ra, sosyal güvenlik çer-
çevesinde yeni bir dizi sa¤l›k kurumu devlet
bünyesinde faaliyete geçti. Bütün bunlarla
birlikte devlet memurlu¤u fonksiyonu artt›.
Yeni alanlar ve yeni görevler devlet memur-
lu¤una aç›ld›.

Yaflam düzeyi nispeten yükselen iflçi s›-
n›f›ndan aileler, çocuklar›n› küçük yaflta ifle
göndermek yerine okula göndermeye baflla-
d›lar. Önceden de iflçi çocuklar›n›n bir k›sm›
devlet okullar›nda okuma flans›na erifliyor-
lard›. 1950’lerden sonra bu giderek kitlesel
bir nitelik kazand›. Zorunlu ilkö¤retim bun-
da etkili olduysa da iflçi çocuklar› daha üst
dereceli okullarda da kitlesel olarak okuma-
ya bafllad›. Belirli derecedeki okullardan me-
zun olmak, burjuva katmanlar›n ayr›cal›¤›
olmaktan ç›kmad›. Buna karfl›n iflçi çocukla-
r› da bu okullardan daha çok faydalanma
flans› buldular. Böylece artan devlet memuru
ihtiyac›n›n da burjuva katmanlardan karfl›-
lanmas› zorunlulu¤u önemli ölçüde ortadan
kalkt›. ‹flçi çocuklar› da çeflitli kademelerde
devlet memurlu¤u görevlerini üstlendi.

Ayn› dönem devlet memurlar› aras›nda-
ki süregiden kastlaflma aç›k bir s›n›fsal uçu-
ruma dönüfltü. Üst tabakalardaki bir k›s›m
yöneticilerin ücretleri, ayr›cal›klar› ve devlet
görevleri yoluyla zenginleflme olanaklar› ar-
tarken alt kademe memurlar› her türlü ayr›-
cal›¤›n› yitirdi. Düflük bir ücrete boyun e¤-
mek zorunda kald›. Yaflam seviyesi ortalama
bir iflçinin düzeyine indi.

İŞÇİ SINIFI

“Gelir kaynaklar›, s›ras›yla ücret, kâr ve
toprak rant› olan s›rf emek gücü sahipleri, ser-
maye sahipleri ve toprak sahipleri, baflka bir
deyiflle, ücretli emekçiler, kapitalistler ve top-
rak sahipleri, kapitalist üretim tarz›na daya-
nan modern toplumun üç büyük s›n›f›n› olufltu-
rur.” (Marks, Kapital, C. III, s. 774)

Lenin, s›n›flar› tan›mlarken ay›rt edici
birkaç özellik s›ralar. Bu bak›mdan bir s›n›f›
di¤erinden ay›ran ya da bir s›n›f› oluflturan
temel farkl›l›klar› flöyle belirler:

“S›n›flar, tarihsel olarak belirlenmifl bir
toplumsal üretim sistemi içinde tuttuklar›
yerle, üretim araçlar›yla (ço¤u durumda
yasalarca saptanm›fl ve formüle edilmifl) olan
iliflkileriyle, eme¤in toplumsal örgütlenmesin-
deki rolleriyle ve bunlar›n sonucu olarak,
toplumsal zenginlikten elde ettikleri pay›n
boyutlar›yla ve onu elde etmenin tarz›yla bir-
birlerinden ayr›lan büyük insan gruplar›d›r.
S›n›flar, belirli bir toplumsal ekonomi sistemi
içinde tuttuklar› farkl› yerlere ba¤l› olarak,
biri di¤erinin eme¤ine el koyabilen insan gru-
plar›d›r.” (Lenin, Büyük bir Bafllang›ç, Col-
lected Works, C. 29, s. 411, Aktaran Proloter
Do¤rultu, s. 18)

“Art›-de¤er üretimi, kapitalist üretim tar-
z›n›n mutlak yasas›d›r.” (Kapitalist C. I, s.
615) Kapitalist üretimin itici gücü, daima ya-
rat›lan de¤er arac›l›¤› ile art›-de¤er yaratmak-
t›r. (Kapital C. II, s. 140) Art›-de¤er sermaye,
birikiminin nedeni ve kayna¤›d›r.  Art›-de¤e-
rin kayna¤› ise ödenmemifl iflgücüdür. ‹flgücü
di¤er bütün metalardan farkl› olarak üretim
nesnesine, kendisinin yeniden üretmesi için
gereken de¤erden daha fazla bir de¤er akta-
r›r. Bu farkl›l›k için kapitalist herhangi bir
ödeme yapmaz. ‹flçinin bu ödenmemifl iflgü-
cüne üretim araçlar›na sahiplik eden kapita-
list el koyar. Kapitalistin geliri bu art›-de¤er,
bir baflka deyiflle kârd›r. ‹flgücünün ödenmifl
k›sm›na ise ücret denir. Ücret, iflçinin kendi-
ni yeniden üretmesi (eforu yenilemesi) için
kendisinin ve ailesinin yaflamsal ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak amac›yla kapitalist taraf›ndan ifl-
çiye yap›lan ödemedir.

‹flçiler, özgür emekçilerdir. Bu özgürlük
iki anlamdad›r. Birincisi, iflgücünün kendi
metas› olarak satacak özgür bir insan olmas›,
ikincisi elinde iflgücünden baflka satacak bir
meta olmamas›, iflgücünü gerçeklefltirecek
her fleyden yoksun bulunmas›.

Kapitalist ise sermaye sahipleridir. On-
lar, ellerindeki sermayeyi yat›r›ma sokarlar
ve sonuçta ilk sermayelerinden daha fazla bir
sermaye elde ederler. Bu fazlal›k iflgücü sö-
mürüsünden do¤ar, iflçi art›-de¤er üreten,
kapitalist iflgücü sömürüsü yoluyla art›-de¤e-
re el koyand›r. Bu art›-de¤erin do¤rudan sa-
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nayi üretim yoluyla m› elde edildi¤i, tüccar
ve  banka sermayesinde oldu¤u gibi baflka bir
kapitalistin art›-de¤erinden indirim yoluyla
m› elde edildi¤i her iki taraf› da ilgilendir-
mez. Kapitalist, sermaye, yat›r›m yapar ve
sermaye birikimi elde eder. ‹flçi iflgücünü sa-
tar ve ücret al›r. Önemli olan bu her ikisinin
ayn› anda gerçekleflmifl olmas›d›r. ‹flin kendi-
si bu gerçekli¤i zerrece etkilemez.

Kapitalizmin ay›rqt edici özelli¤i, birin-
cisi ürünün meta ve metan›n sermayenin
ürünü olmas›, ikincisi üretiminin dolays›z
amac› ve belirleyici dürtüsü olarak art›-de¤er
üretimidir. Ne var ki sermaye her zaman sa-
nayi sermayesi, emek de üretken emekçi ola-
rak ç›kmaz karfl›m›za. Emek de sermaye gibi
bir dizi özgül biçime bürünür.

‹ki temel yan›lg› üzerinde durmak gere-
kiyor. Bunlardan birincisi, iflçinin üretken
emekçi oldu¤unu ileri sürer ve üretken
emekçiyi de üretim sürecinde ürüne yeni bir
de¤er katan, art›-ürün yaratan olarak tan›m-
lar. Bu do¤ru ama eksik bir tan›md›r. ‹flçi,
üretken emekçidir. Ama bu üretkenli¤i ille
de art›-ürünle sonuçlanmas› gerekmez. O,
ürüne karfl› de¤il, kapitaliste karfl› üretken
emekçidir. Örne¤in tüccar sermayesi ürüne
yeni bir de¤er katmaz. Tüccar›n yan›ndaki ifl-
çi de tüccar sermayesini gerçeklefltirmek için
harcad›¤› iflgücü ile yeni bir de¤er yaratmaz.
Ama bu iflçi tüccar için üretken emekçidir.
Çünkü tüccar sermayesini yat›r›rken herhan-
gi bir kapitalist gibi iki k›sma ay›r›r. De¤ifl-
meyen ve de¤iflen sermaye, bina, araç ve ge-
reçlerinin yan› s›ra iflgücünü sat›n al›r. Ser-
mayesini yat›r›r, kazanç elde eder. Bu kazan-
c›n kayna¤› sanayi kapitalistinin sermayesi-
dir. Sanayi kapitalisti, metan›n sat›fl›n›n ger-
çekleflebilmesi için kazanc›n bir k›sm›n› tüc-
carla bölüflmek zorundad›r. Ama tüccar bu
kazanc› gerçeklefltirmek için sermaye yat›r›-
m›na ve iflgücü sömürüsüne ihtiyaç duyar.
“Sanayi sermayesine dolafl›m maliyetlerini,
üretken olmayan giderler olarak görünürler ve
böyledirler de. Tüccara ise bunlar, genel kâr
oran› belli olan büyüklükleri ile orant›l› bir kâr
kayna¤› gibi görünürler. Bu dolafl›m maliyetle-
ri için yap›lacak yat›r›mlar, bu yüzden tüccar,
sermayesi için üretken bir yat›r›md›r ve bu ne-

denle, tüccar sermayesinin sat›n ald›¤› emek de
kendisi için ayn› flekilde do¤rudan do¤ruya
üretken emektir.” (Kapital, C. III, s. 265)

Ticari emek, bir sermayenin tüccar ser-
mayesi olarak ifl görmesi, metalar›n›n paraya
ve paran›n metalara çevrilmesine yard›mc›
olmak için genellikle gerekli olan emektir…
Bu de¤erleri gerçeklefltiren, ama kendisi de-
¤eri yaratmayan emektir. (C. III, 262) Önce-
leri küçük olan, sanayi kapitalistinin bürosu,
üretimin genifllemesi ve buna ba¤l› olarak sa-
nayi sermayesinin dolafl›m için gerekli ticari
ifllemlerin sürekli flekilde ço¤almas›yla büyü-
dü. Fiyatlar›n hesaplanmas›, defterlerin tu-
tulmas›, kasa hesab›, yaz›flmalar vb. ifller bu
bürolarda görülürdü. Üretimin ölçe¤i daha
da gelifltikçe fabrika binalar› giderek ba¤›m-
s›z kurumlar haline geldi. Giderek daha çok
say›da büro iflçisi için istihdam zorunlulu¤u
do¤du. “Bu durum, gerçek büro personeli tefl-
kil eden, ticari ücretli iflçileri çal›flt›r›lmalar›n›
gerekli k›lar.  Ticari iflçi do¤rudan do¤ruya
art›-de¤er üretmez. Ama eme¤in fiyat›, iflgücü-
nün de¤eriyle belirlenir. Do¤rudan do¤ruya
art›-de¤er yaratmaz, ama karfl›l›¤› ödenmeyen
emek ölçüsünde art›-de¤eri gerçeklefltirme gi-
derini art›r›r. Sözcü¤ün gerçek anlamda ticari
iflçi, eme¤i vas›fl› emek olarak s›n›fland›ran ve
ortalama eme¤in üzerinde say›lan, daha yük-
sek ücret alan, ücretli iflçiler s›n›f›na girer.”
(C. III, s. 262) Halk e¤itiminin yayg›nlaflma-
s›, e¤itimli insan say›s›ndaki art›fl ticari ifller-
de çal›flanlar›n ayr›cal›klar›n› giderek azaltt›.
Büro iflçileri birçok yerde sanayi iflçilerinde
daha düflük ücret alan iflçiler haline geldi.

Bir örnek daha verelim. Dolafl›m mali-
yetleri, metalar›n de¤erine katk›da bulun-
maz. “Bunlar, yaln›z, de¤erin gerçekleflmesi ya
da bir biçimden di¤erine çevrilmesi s›ras›nda
yap›lan harcamalard›r.” (Kapital, C. II, s.
137) Ambalaj, tasnif bu gibi  ifllemlerden ba-
z›lar›d›r. Üretilen metalar›n paraya dönüflme-
si için kullan›lan de¤erler, ardiyeler, ambar-
lar bir dizi masraf› gerektirir. Hem bu meta-
lar›n saklanmas›na uygun araç ve gereç, hem
de bu korumay› sa¤layacak iflgücüne ihtiyaç
duyar. “Bunlar üretken olmayan harcamalar-
d›r.” (C. II, s. 128) “Toplumsal servetin bu
üretken olmayan giderleri zorunludur.” (C. II,
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s. 133) “Dolafl›mda ifllev yapan iflgücünün sa-
t›n al›nmas› için de¤iflen sermayenin bir k›sm›-
n›n yat›r›lmas› gerekir. Bu sermaye yat›r›m ne
ürün  ne de de¤er yarat›r.” (C. II, ss. 125)
Ürün ve de¤er yaratmam›fl olsa bile, bu alan-
larda çal›flanlar ücretli iflçilerdir. Buradaki ifl-
çilerin üretici-iflçilerden tek fark› ifllevleridir.
Çünkü her iki kesim de ayn› üretim  süreci-
nin zorunlu iki unsurudur. Bu tür iflgücü
harcamas›na neden olan eme¤e, biz zorunlu
emek diyoruz.

Konunun bir baflka yan› üzerinde dur-
mak gerekiyor. E¤itim, sa¤l›k, bilim vb. alan-
larda çal›flan iflçileri tan›mlamak da kimi za-
man tart›flmalara neden olmaktad›r. Kapita-
lizm her fleyi metalaflt›r›r. Dün meta üretimi-
ne konu olmayan birçok fley kapitalist tara-
f›ndan metalaflt›r›l›r. Bu bak›mdan yaln›zca
cans›z nesneler de¤il, insan›n kendisi de, bil-
gi süreci, sa¤l›¤›, sanatsal zevki de metalafl-
t›r›l›r. Her biri, kapitalist için sermaye biriki-
minin nesneleri haline gelir. Marks’›n dedi¤i
gibi, bir sosis fabrikas› sahibi ile bir özel okul
sahibi aras›nda bir ayr›m kalmaz. Çal›flanlar
için de ayn› fley söz konusudur. Biri fabrika
iflçisi, di¤eri e¤itim iflçisi… Ö¤retmen iflgü-
cü metalafl›r. Sermayenin bu özgül biçimi
herhangi bir iflgücü, meta gibi pazarda meta
haline dönüflen ö¤retim kimli¤ine bürünmüfl
iflgücü sat›n al›r. Ö¤retmen de herhangi bir
iflçi gibi özgür emekçidir. Sermayedar serma-
yesini de¤iflen ve de¤iflmeyen sermaye olarak
böler. Bina gibi tafl›nmaz mallar, s›ra vb. araç
ve gereçler sermayesinin de¤iflmeyen k›sm›-
n›, ö¤retmen-müstahdem vb. görevliler için
ayr›lan ise de¤iflen k›sm›n› oluflturur. Ö¤ret-
menle müstahdem aras›ndaki tek fark, vas›f-
l› ve vas›fs›z iflçi aras›ndaki farkt›r. Burada
üretim sürecindeki ürün cans›z nesneler de-
¤il de do¤rudan insan›n kendisidir. Ama do¤-
rudan insan›n kendi bedeni de¤il bilgisidir.
Bilgi metad›r. Üretim süreci sonunda bir bafl-
kas›na (ö¤renciye) aktar›l›r, yenilenir, baflka-
lafl›r. Ö¤retmenin ücreti, herhangi bir iflçide
oldu¤u gibi ücretler için gerekli toplumsal
emek zaman›d›r. Ö¤retmen, kapitalist patron
için üretken emekçidir.

Denetim ve yönetim ifli görevlileri yuka-
r›dan afla¤›ya indikçe iflçi s›n›f›na yaklafl›rlar.

Afla¤›dan yukar›ya ç›kt›kça iflçi s›n›f›ndan
uzaklafl›rlar. Ama bu yak›nl›k ya da uzakl›k
onlar›n s›n›fsal niteliklerinde bir de¤ifliklik
yaratmaz… Onlar, burjuvazi ad›na kâr olu-
flumunu denetler ve o kâr›n bir bölümünü
burjuvazi ile paylafl›rlar. Alt tabakalara indik-
çe hem denetleme ve yönetimin bir parças›
olan hem de vas›fl› ifl gören kesimler oluflur.
Bunlar ikili bir nitelik tafl›rlar. Bir yan›yla
burjuvazinin arac›s›d›rlar. Di¤er yan›yla ç›-
karlar› iflçi s›n›f› ile çak›flmaktad›r. Her ücret-
li iflçi de¤ildir. “Ücret, emekçinin toplam iflgü-
cünün, de¤iflen sermayenin de¤erinin ve flu hal-
de eme¤in fiyat›n›n yeniden üretildi¤i k›sm›n›n
maddeleflmesidir.” (C III, s. 732) Buna karfl›n
denetim ve yönetim iflini kapitalist ad›na üst-
lenen, bunun karfl›l›¤›nda yüksek ücret alan-
lar ücretli olsalar da onlar iflçi s›n›f›n›n bir
parças› say›lmazlar. Onlar›n en üst tabaka-
s›nda yer alanlar, do¤rudan arac›l›k ettikleri
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s›n›f›n mensubu say›l›rlar. “Denetim ve yöne-
tim ifli, sermaye ile emek aras›ndaki z›tl›ktan,
sermayenin emek üzerindeki egemenli¤inden
do¤ar.” (C. III, s. 339)

NEOLİBERALİZM DÖNÜŞTÜRÜYOR

1970’lerde kapitalizm derin bir kriz sar-
mal›na yeniden yakaland›. Sermaye yeni bir
yönelime girdi. Neoliberal politikalar devre-
ye sokuldu. ‹flçi ve emekçilerin haklar›n›n
gasp edilmesi, özellefltirmeler ve yeni serma-
ye ülke ekonomilerinin ya¤malanmas› yoluy-
la sermaye birikimine yeni olanaklar yarat›l-
mak istendi. 1980’lerde emperyalist ülkeler-
de muhafazakar hükümetlerin pervas›z sald›-
r›lar›yla, yeni sömürgelerde askeri-faflist dik-
tatörlüklerle h›zlanan bu süreç, SSCB’nin y›-
k›lmas›yla önü al›nmaz bir çapulculu¤a dö-
nüfltü.

Sosyalizmin ve iflçi s›n›f›n›n mücadeley-
le elde etti¤i kazan›mlar› bir bir elinden sö-
külüp al›nd› ve al›nmaya devam ediliyor. ‹fl-
sizlik sigortas› vb. sosyal güvenlik haklar›
yok ediliyor. E¤itim, sa¤l›k, bilim gibi devlet-
çe karfl›lanmas› zorunlu hizmetler paral› ve
yoksullar›n yararlanamayaca¤› olanaklar ha-
line geliyor. Kamu iflletmeleri kapitalistlere
peflkefl çekiliyor, buna karfl›n ordu ve polis
teknik techizat olarak güçleniyor.

Memurlar için de durum dünden farkl›
kimi yönler içeriyor. Devlet ad›na çal›flan iki
tür ücretli var. Birincisi memur, ikincisi iflçi.
Devlet birincisinden egemenlik için zorunlu
baz› görevleri yerine getirmek için ödemede
bulunur. ‹kincisinde ise amac› gelir elde et-
mek, sermaye yat›r›m› yoluyla gelir elde et-
mektir. Memurlar›n maafllar› vergi yoluyla
elde edilen gelirlerden, iflçilerin ücretleri ser-
mayeden ödenir.

Bafllang›çta memurluk üst tabakalar›n
yönetim ifli olurken, devletin geliflmesi ve
büyümesi ile say›s› ve ifllevleri artt›. Daha ön-
ce de özetledi¤imiz gibi, e¤itim, sa¤l›k, bilim
vb. birçok alan devlet memurlu¤u alan›na
girdi, memurlar›n say›s› artt›kça onlar›n top-
lumsal taban› da afla¤› s›n›flara do¤ru kayd›.
Memurlu¤un ücret baz›nda herhangi bir ay-

r›cal›¤› kalmad›.
Fakat devasa bir devlet memurlar› ordu-

su do¤du. ‹flçi s›n›f›n›n kazan›mlar› gelifltik-
çe memurluk görevleri daha da çeflitlendi.
“Sosyal devlet”, devlet memurlar› say›s›n› da
art›rd›. Memurlar›n alt tabakalar› hiçbir ayr›-
cal›¤› olmayan, geçimleri için eme¤inden
baflka satacak meta olmayan, köken olarak
iflçi s›n›f›, köylülük ve çeflitli küçük burjuva
katmanlardan oluflan emekçi bir katman ha-
line geldi. Bu, emekçileri iflçilerden ay›ran,
onlar› çal›flt›ranlar için tafl›d›klar› anlamd›r.
Memurlar ayr›cal›klar›n› yitirmifl, emeklerin-
den baflka satacaklar› fleyleri olmayan iflçi ko-
numuna düflmüfllerdi. Ama harcad›klar›
emek, sermaye birikimi yaratm›yor ya da ser-
maye birikiminin gerçekleflmesinin bir yan›-
n› oluflturuyordu. Onlar›n da gelirleri her-
hangi bir iflçi gibi günlük geçimlerini sa¤la-
yacak kadar bir gelir  olsa da kayna¤› serma-
ye de¤il, vergi idi. Ürettikleri de de¤iflim de-
¤eri de¤il, burjuva s›n›f›n›n yönetim iflleri
için gerekli kullan›m de¤eridir. Burada ifl sü-
recindeki amaç farkl›d›r. Amaç farkl› olunca
amac› gerçeklefltirenlerin oynad›klar› rol de
farkl›laflmaktad›r. Devlet hastane kurarsa, bi-
na araç ve gereç sat›n al›r. Doktor, hemflire
ve müstahdem görevlendirir, onlar› maafla
ba¤lar. Devlet bak›m›ndan doktorla, herhan-
gi bir araç gereç aras›nda bir fark yoktur. Her
ikisi de masraf kalemidir, her ikisi de gelir
kayna¤› de¤ildir. Hastanede tedavi karfl›l›ks›z
yap›l›r. Amaç kâr de¤ildir. Ayn› hastane özel-
lefltirildi¤inde durum tamamen de¤iflir. Has-
tane sahibi sermayedar, doktor ve hemflireler
iflçi haline gelir. Hasta ise müflteri. E¤itim ve
büro memurlar› için de ayn› fley söz konusu-
dur. Özel bir okul ö¤retmeni, devlet okulu
ö¤retmeninden ay›ran, ö¤retmenin yapt›¤› ifl
de¤il, iflin amac›d›r. Bu yüzden devlet okulu
ö¤retmeni memur, özel okul ö¤retmeni iflçi-
dir.

Konunun neoliberalizmle ba¤› fludur.
Devlet, e¤itimi, bilimi, sa¤l›¤› özellefltirerek,
onlar› bir sermaye konusu, kâr konusu hali-
ne getirmektedir. Fakat bunu yapamad›¤›
yerde de, daha do¤rusu elinde kalan› da ken-
dine sermaye konusu yapmaktad›r. Devlet
okullar› hastaneleri, üniversiteleri, giderek
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daha çok paral› hale gelmifl, devleti ser-
mayedarlaflm›fl, devlet çal›flanlar›n›n
önemli bölümü iflçileflmifltir. Bu, hiz-
metlerden yararlananlar› da müflteri ha-
line sokmaktad›r. Örne¤in paral› bir
devlet okulu ile özel bir okul aras›nda
amaçta hiçbir farkl›l›k yoktur. Her ikisi-
nin de ö¤retmeni iflgücü sömürü konu-
su olur ve ö¤retmen iflgücü sömürüsü
artt›¤› oranda sermaye sahiplerine kâr
getiren bir iflçi durumuna gelir.

Bugünkü durumda sosyal devletin
tasfiyesi, sosyal, yararl› kamu hizmetle-
rinin kâr konusu haline getirilmesi ge-
nel e¤ilimdir. Ayn› e¤ilim çok daha güç-
lü biçimde emperyalist tekellerin ve ifl-
birlikçi burjuvazinin ç›karlar› do¤rultu-
sunda Türk devletinde de egemen hale
gelmifltir.

Bu nedenle sa¤l›k, e¤itim, bilim
emekçileri eskiden oldu¤u gibi “me-
mur” statüsünde ele al›namaz. Bunlar
yasalar gere¤i memur say›lsa da yukar›-
da say›lan nedenlerle iflçi konumuna ev-
rilmifllerdir.

Yeri gelmiflken zaten iflçi olan bir
k›s›m hizmet görevlilerinin 657 say›l›
yasaya tabi tutulmalar› onlar› memur
k›lmad›¤›n› vurgulayal›m. Örne¤in bele-
diye floförleri yasal olarak memur, ama ger-
çekte iflçi olan emekçilerdir.

MEMURLARI HANGİ SINIFTAN 
SAYMAK GEREKİR?

Sorunu bu biçimde koymak yanl›flt›r.
Memurlar yekpare bir s›n›f ya da tabaka de-
¤ildir. Memurlar›n üst tabakalar›, hem gelir-
leri hem de ifllevleri itibar› ile sermaye düze-
ninin koruyucular› ve sürdürücüleridirler.
Onlar, burjuva s›n›f›n bir bölü¤üdür. Gelirle-
ri yaln›zca yüksek maafllar ya da bir dizi özel
olanak de¤il, ayn› zamanda sermaye sahiple-
ri ile girdikleri özel iliflkilerinden elde ettik-
leridir.

Alt tabaka memurlar› ise emekçidirler.
S›n›f kökenleri emekçidir. Büyük ço¤unlu¤u,
iflçi, köylü, ya da flehir küçük burjuva köken-

lidir. Fakat onlar› gerçekte emekçi k›lan, ifl
içindeki rolleridir. Herhangi bir özgür emek-
çiden farks›zd›rlar. Ama onlar›n bir bölü¤ü
herhangi bir özgür emekçi gibi art›-de¤er
üretimine kat›lamazlar. Sermayedarlar için
art›-de¤er üretmezler. Onlar bir yandan iflçi-
dirler, çünkü iflgüçlerinden baflka satacak bir
metalar› yoktur. Ama di¤er yandan iflçi de¤il-
dirler, çünkü üretim sürecinde herhangi bir
art›-de¤er üretmedikleri gibi, art›-de¤er üre-
timini gerçekleflmesine de kat›lmazlar. Pat-
ronlar› için üretken emekçi de¤ildirler. Onlar
devletin hizmetlileridir.

Buna karfl›n dün memur statüsünde
olup bugün iflçi statüsüne evrilen kesimler
vard›r. E¤itim, sa¤l›k, bilim vb. alanlarda
devlet kâr ve verimlili¤i esas almaya baflla-
m›flt›r. Bu nedenle bu alanlarda çal›flanlar es-
kisi gibi ele al›namaz. Devletin bu alanlar›
özellefltirmesi ya da paral› hale getirmesi bu
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alanlarda çal›flanlar›n konumlar›nda de¤iflik-
li¤e yol açm›flt›r. Buralarda çal›flanlar› ger-
çekte iflçi olarak de¤erlendirmek gerekir.
Kuflkusuz bu iflçileflme bir sürecin ürünüdür. 

Bütün alt kademe memurlar› emekçi de-
¤ildir. Örne¤in asker, polis, yarg›ç ve savc›lar
gibi görevliler emekçi kabul edilemez. Alt ta-
baka subaylar› ve polis memurlar› da köken
olarak emekçi halk kesimleridir. Bu yönüyle
emekçi olarak görülebilirler. Ama onlar
emekçileri ezmek karfl›l›¤›nda ücret al›rlar ve
bu yönüyle emekçilerle ç›karlar› z›tt›r.

Memurlar iflçidir tan›mlamas› yanl›fl ol-
du¤u gibi, memurlar küçük burjuvad›r ta-
n›mlamas› da gerçe¤i yeterince yans›tmaz.
Tekrar edersek memurlar yekpare de¤ildir.
Bugünkü düzlemde o da t›pk› toplumda s›n›f
biçimlenmesinde oldu¤u gibi bir dizi ana ve
ara s›n›flara bölünmüfltür.

Bugün itibar› ile üst tabaka memurlar›
yaln›zca devlet görevlileri de¤ildir. Birço¤u
sermaye sahibi hüviyeti tafl›maktad›r. fiirket
(K‹T) yönetim kurullar› üyeleri baflka nas›l
tan›mlanabilir. Kendisi de tekelci sermaye-
nin unsuru olan ordunun üst düzey görevli-
leri, tekelci burjuvazinin bir bölü¤ünü temsil
eder. Ya da alt tabakalardaki e¤itmen, sa¤l›-
¤›n paral› hale gelmesi ile bu alanlarda görev-
li olanlar›n memurlu¤u ve iflçili¤i aras›ndaki
ayr›m silikleflmifltir. Üst düzey memurlar›n
ç›karlar› burjuva düzenle do¤rudan örtüfl-
mekle beraber alt düzey memurlar›n ç›karla-
r› do¤rudan iflçi s›n›f›n›n ç›karlar›yla örtüfl-
mektedir. Sosyalist bir düzen, alt tabaka me-
murlar›n›n da özlemidir. Çünkü yapt›klar›
ifller, büyük ço¤unlukla sosyalizmde de var-
l›¤›n› koruyacak toplumsal yararl› ifllerdir. 

KAMU EMEKÇİSİ TANIMI NEDEN
YANLIŞTIR?

‹ki nedenle, birincisi, kamu emekçileri
tan›m› kamuda çal›flanlar aras›nda herhangi
bir tabaka ayr›m› koymaz. Örne¤in bu tan›-
ma göre kamu görevi yapanlar kamu emek-
çisidir. Bu durumda üst düzey devlet görev-
lilerini de, asker ve polis ve her türlü adliye
görevlisini de kamu emekçisi saymak gere-

kir. Bir hakim ile bir odac› hangi bak›mdan
ayn›laflt›r›labilir! Yaflam biçimleri, düzeyleri
ve buna ba¤l› olarak ç›karlar› itibariyle hiçbir
bak›mdan uzlaflmaz. Ya da bir polis memuru
nas›l olur da emekçi statüsü içinde de¤erlen-
dirilebilir! Kamu emekçisi tan›m› üst ve alt
düzey memurlar› ayn› kefeye koyarak onlar
aras›nda ç›kar birli¤i sa¤lamaya hizmet eder.
Gerçekte h›zla ayr›flma ve ç›kar çat›flmalar›
derinleflen ve tabakalar aras›nda uzlaflman›n
ifadesi olan kamu emekçisi tan›m› reformcu,
liberal bir kavramd›r. ‹kincisi, kamu emekçi-
si tan›m› emekçi memur ve iflçi aras›ndaki
ayr›m› karart›yor. Zira devlet iflçileri ve me-
murlar olmak üzere iki farkl› statü bulunu-
yor. Bu ayr›m› karartmak, iflçi s›n›f›n›n ay›r-
dedici niteliklerini ve görevlerini karartmak
anlam›n› tafl›yor.

Emekçi memur, bugünkü düzlemde
emekçi ayr›flmas›n› en iyi biçimde tan›ml›-
yor. Bu tan›mla hem memur kavram› koru-
nuyor, hem de onun yeni niteli¤i ekleniyor.
Bir yan›yla devlet görevlisi olmas› bir yan›y-
la da böyle olmas› hiçbir ayr›cal›k yaratma-
makta. Bu tan›m, üst ve alt tabaka memurlar
aras›ndaki ayr›m› netlefltirdi¤i gibi, alt taba-
ka memurlar aras›nda da emekçi niteli¤i ta-
fl›mayanlara emekçi niteli¤i tafl›yanlar ara-
s›ndaki s›n›r› netlefltiriyor. Ondaki bu bask›n
emekçi nitelik, ç›karlar›n›n iflçi s›n›f› ile or-
taklaflt›rd›¤›n›, onun yan›nda onunla beraber
mücadeleye at›lmas›n› güdüleyen bir hal al›-
yor.

657 say›l› yasa kapsam›nda olanlar tek
bir tan›mla nitelendirilemez. Gerçekte bir-
çok çal›flan, memurlukla hiçbir ilgileri olma-
malar›na karfl›n 657 say›l› yasa kapsam›na
al›nm›flt›r. Emekçi memur kavram› bu kar-
gaflal›¤›n yaratt›¤› kafa kar›fl›kl›¤›na da çö-
züm getirmektedir.

Keza memur statüsünde olup, asl›nda
iflçileflmifl sa¤l›k, e¤itim, bilim emekçileri ile
vergi vb. memurlar›n gelir ve yaflama düzey-
leri aras›nda bir fark olmad›¤›, genel olarak
“iflçi-memur” kargaflal›¤›n› gidermek bak›-
m›ndan da emekçi memur kavram› gerekli-
dir.
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BAZI YANILGILAR ÜZERİNE

Burada bir baflka tart›flma, geçerken, çok
k›sa olarak de¤inmek gerekiyor. Memur sen-
dikalar› s›n›f sendikalar› ilkelerine göre mi
örgütlenmeli tart›flmas› yap›l›yor. Burjuva
toplumda iki tür sendika türetilmifltir. Birin-
cisi patron kurulufllar›n›n yan yana geldi¤i,
ikincisi iflçilerin oluflturdu¤u sendikalar.
Memurlar›n s›n›fsal konumunu nas›l nite-
lendirirseniz nitelendirin, iki seçenekle karfl›
karfl›ya kal›rs›n›z. Memurlar ya iflçi sendika-
lar›n› kendilerine rehber alacaklar ya da pat-
ron sendikalar›n›.

‹flçi s›n›f›yla ç›karlar› her gün biraz daha
fazla örtüflen emekçi memurlar›n, s›n›f sen-
dikac›l›¤› ilkeleri do¤rultusunda örgütlen-
melerinden baflka yolu yoktur. Küçük burju-
va sendikal örgütlenme diye bafll› bafl›na bir
kategori bulunmaz. Her türlü küçük burjuva
sedikal anlay›fl burjuva sendikal anlay›fl›n
yans›mas›ndan baflka bir fley de¤ildir. 

Baflka bir yanl›fl tart›flma da ö¤retmenle-
rin konumuna iliflkin sürmektedir. Baz›lar›
ö¤retmenleri ayd›n olma özelliklerine daya-
narak küçük burjuva olarak nitelendirmek-
tedir. Bu kesinlikle yanl›flt›r. Birincisi, ayd›n
olmak her durumda küçük burjuva olmay›
gerektirmez. Ayd›nlar›n üretim karfl›s›nda
konumlar› genellikle küçük burjuvad›r, çün-
kü onlar hem emekçi hem de sermayedard›r-
lar. Kendi emekleriyle geçinirler. Onlar›n
sermayesi, bilim ve e¤itim yoluyla kazand›k-
lar› yetenekleridir. Emek harcayarak bu ye-
teneklerini ürüne dönüfltürürler ve bunlar›n
sat›fl›ndan gelir elde ederler. (Burada ayd›n
tart›flmas›na bafll› bafl›na girmeyece¤iz. Ör-
ne¤in ö¤rencileri tart›flman›n d›fl›nda b›rak›-
yoruz.) Ama yine de bu ayd›nlar›n s›n›fsal
konumunu belirleyen as›l etmen ideolojik
durufllar›d›r. Hangi s›n›f›n yan›nda yer al›r-
larsa o s›n›ftan say›l›rlar. Ne var ki bu tan›m-
lar ba¤›ms›z ayd›nlar ve ö¤renciler için ge-
çerlidir. E¤er ayd›nlar üretim sürecinin do¤-
rudan içindelerse, durduklar› yan onlar›n s›-
n›fsal niteliklerini belirler. Üst denetim ve
yönetim alan›nda çal›fl›yorlarsa, burjuva, ifl-
güçlerini herhangi bir iflçi gibi sat›fla sun-

mufllarsa iflçi, ya da alt kademe yönetici
olarak bir yandan denetmen, bir yandan
emekçi iseler iflçi s›n›f›na dahil olan, ama
burjuvazi ad›na iflleri denetleyen konumda
olurlar.

Ö¤retmenleri ele al›rken bu ayr›mlar
dikkate al›nmal›d›r. Ö¤retmenin s›n›fsal ko-
numunu belirleyen, onun ayd›n niteli¤i de¤il
üretim içindeki konumudur. Çünkü kendi
bafl›na de¤il, devlet ad›na bilgi aktar›c›s› ola-
rak görev almakla, memurluk yapmakta ve
bu hizmeti karfl›l›¤›nda maafl almaktad›r.
Onu belirleyen bu ifllevidir ya da özel bir
okulda çal›fl›yorsa patronuna para kazand›-
ran bir iflçidir. Bu alanda da onu belirleyen
budur. Ayd›n olmas› ona ay›rtedici bir özel-
lik, s›n›f gerçekli¤ini tan›mada, bilinçlenme-
sinde de farkl› bir özellik katar hepsi bu. Ay-
d›n tabakas›n›n içinde say›lmak onun s›n›f-
sal niteli¤ini belirlemez, ama etkiler.

Yeri gelmiflken tekrar etmekte fayda var;
devlet okullar› esasen paral› hale geldi¤i, ya
da devletin bask›n e¤ilimi bu oldu¤u için,
e¤itim emekçisi iflçi s›n›f›n›n bir bölü¤ü ola-
rak ele al›nmal›d›r.
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Bir baflka yan›lg›ya daha vurgu yapmak
gerekir. Memurlar›n bir k›sm›n›n iflçileflme-
si, bir k›s›m memurun zaten iflçiyken memur
statüsüne al›nmas›, memur statüsündeki alt
tabaka memurlar›n iflgücünden baflka sata-
cak bir fleyi olmayan bir emekçi konumunda
olmas› nedeniyle iflçi-memur sendikalar›n›n
ayr› konfederasyonlarda de¤il de ayn› konfe-
derasyonlarda birleflmesi hem konunun bi-
limsel analizi gere¤i hem de s›n›f mücadele-
sinin ihtiyaçlar› gere¤i elzemdir.

Ayn› fley ifl yasas› için de geçerlidir. 657
say›l› yasa iflçi-memur ayr›m›n› derinlefltir-
mekte, iflçilerle memurlar aras›nda sahte bir
ayr›l›k yaratmaktad›r. Bir k›s›m kol iflçileri
dahi memur statüsünde ele al›nmaktad›r. ‹s-
ter iflçi, ister emekçi memur olsun, çal›flma
yaflam›nda benzer sorunlarla karfl› karfl›ya-
d›r. Bu nedenle ortak çal›flanlar yasas› ç›ka-
r›lmal›, iflçi ve emekçi memur ayn› statüde ve
ayn› yasalara tabi olmas› sa¤lanmal›d›r. Bu
emekçi memurlarla birleflmifl iflçi s›n›f› mü-
cadelesini daha ileri mevzilere tafl›yacakt›r.

SOSYALİZM VE MEMURLARIN
GELECEĞİ

Kapitalist devletin y›k›nt›lar› üzerinde
yeni bir devlet, sosyalist devlet kurulur. Sö-
mürücü s›n›flara ve kal›nt›lar›na karfl› dikta-
törlük, iflçi ve emekçilere en genifl demokra-
si anlam›na gelen proletarya diktatörlü¤ü,
sosyalist devletin temel niteli¤ini belirler.
Devlet, varl›¤›n› yeni biçimde de olsa sür-
dürür. Bu nedenle memurluk da devam eder.
Fakat nitelik de¤ifltirir.

Sosyalist devletin inflas›yla bürokrasi,
aniden ve tamamen ortadan kalkmaz.
Lenin’in deyifliyle “Bürokrasiyi her yerde ve
tamamen ortadan kald›rmak söz konusu ol-
maz, bu bir ütopyad›r. Fakat askeri bürokratik
mekanizmay› derhal parçalamak ve derhal,
yavafl yavafl her türlü bürokrasiyi gereksiz
hale getiren ve ortadan kald›ran yeni bir
mekanizman›n inflas›na bafllamak ütopya
de¤ildir.” (Lenin, Seçme Eserler, s. 58)

Sosyalizmde devlet yönetiminin fonk-

siyonlar› basitleflir. Gereksiz bürokratik ifl-
lem ve k›rtasiyecilik ortadan kald›r›l›r. Dev-
let görevlileri aras›nda kuyrukçulu¤a son
verir. Memur özel bir kategori olmaktan
ç›kar. ‹flçi, memur, subay herhangi biri dev-
letin (proletarya devletinin) eflit düzeyde
görevlileri haline gelir. Aralar›ndaki tek fark
yapt›klar› ifltir.

En üstten en alta kadar memurlar
aras›nda her türlü ayr›cal›k son bulur.

Bütün memurlar ortalama bir “iflçi üc-
reti” al›r.

“Tüm yurttafllar burada ‘(sosyalist devlet)
silahl› iflçilerden oluflan devletin ücretli görev-
leri durumuna dönüflür. Tüm yurttafllar, bütün
halk› kucaklayan bir devlet ‘sendikas›’n›n
görevlileri, iflçileri olurlar. Gerekli olan yal-
n›zca, hepsinin ayn› biçimde çal›flmak zorunda
olmas›, paylar›na düflen çal›flmay› yapmalar›
ve eflit ücret almalar›d›r.” (Lenin, Seçme
Eserler, 107)

Memurlar›n birçok kademesinde görev
yapanlar, seçimle ve belirli bir süre için
görevlendirilirler. Bunlar yeni bir seçim
dönemi gelmeden halk›n istemine uygun
olarak gerekirse geri çekilebilirler.

Emekçi memurlar›n kapitalizm içindeki
konumlar› dikkate al›nd›¤›nda sosyalist bir
devletin onlar›n da özlemi oldu¤u anlafl›l›r.
Sosyalizm, iflçilerin oldu¤u kadar emekçi
memurlar›n da düzenidir. Emekçi olmayan
memurlar ise sosyalizm düflman›d›r. Çünkü
onlar›n kaybedecekleri yüksek maafllar›, ay-
r›cal›klar› ve makamlar› vard›r. Polis, subay,
savc› ve hakim gibi görev yapan alt kademe
memurlar da kendilerini burjuva düzenine
ba¤lad›klar›ndan sosyalizme düflman kesilir-
ler. Onlar›n görevi, gerici burjuva düzeni
korumak ve kollamakt›r. Ç›karlar› burjuva
düzenle özdefltir. Devrimci mücadelenin
belirli aflamalar›nda devletin bu kurumlar›n-
da da devrim lehine parçalanmalar bafl gös-
terir. Bu parçalanma, görevlerini reddet-
meleri üzerine gerçekleflir. Emekçi memur-
lar ve devrimciler bu parçalanman›n gerçek-
leflmesi için özel bir çaba göstermelidir.■
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HÜCRE ve tecrit karfl›t› mücadelenin po-
litik kitle aya¤›nda genel bir ilerlemenin sa¤la-
namad›¤›, durgunluk e¤iliminin kendili¤in-
denci karakterinin derinleflti¤i koflullar alt›n-
da, iradi bir giriflim bafllat›ld›. Ç›tay› yükselt-
mek, umutlar› tazelemek ve nihayetinde çö-
züm gücü olabilme bilincini pratiklefltirmeyi
amaçlayan bir öncü ç›k›flt› gerçekleflen. Mark-
sist leninist komünistlerin önce kendilerinden
bafllad›klar› bu sarsma eylemi, antifaflist kitle-
leri ve genifl anlamda hücre-tecrit karfl›t› güç-
leri sürece yeniden çekmeyi hedefleyen bir
kampanya olarak düflünüldü.

‹htiyaç aç›kt›. Çünkü devlet, bafllatt›¤› ve
sürdürdü¤ü sald›r›n›n stratejik amac›na ba¤l›
olarak her f›rsat› de¤erlendiriyor, özellikle de
ölüm orucu direniflinin politik etkisinin zin-
dan s›n›rlar› içinde s›k›flarak sönümlenmesini
hedefliyordu. D›flar›daki hareketin yetmezli¤i,
da¤›n›kl›¤› ve istikrars›zl›¤› oran›nda manev-

ralar gelifltirerek içeriyi yaln›zlaflt›rmay› ve za-
y›flatmay› hesapl›yordu. D›flar›y› ve kontrol al-
t›nda tutabildi¤i oranda sürecin uzay›p gitme-
sini kendi amaçlar› bak›m›ndan uygun görü-
yordu. 

Nitekim 2001 ortalar›na gelindi¤inde mü-
cadelenin d›flar› aya¤› sorunu çözebilme bask›-
s›n› örgütlemede zay›f kalm›fl olmas›n›n bask›-
s› alt›nda derinleflen bir demoralizasyon süreci
içinde bulunuyordu. Çaresizlik ve yenilgi psi-
kolojisinin geliflmeye yüz tutan varl›¤›n› göz-
lemleyen (gerçekte bunun koflullar›n› da bi-
linçli olarak haz›rlayan) devlet, bu hastal›¤›n
devrimci yap› ve kadrolar› daha derinden ve
yayg›nca tutmas› için bütün olanaklar›n› sefer-
ber etmeyi sürdürüyordu. Devrimci kuvvetle-
rin sürecin çetin zemininde gösterdi¤i taktik
zay›fl›klar›n›n da olumsuz etkisiyle d›flar›daki
etkinliklerin ve pratik mücadelenin de düzeyi
alabildi¤ine düflük seviyede bulunuyordu.
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Bu yaz› “Ankara Ç›kartmas›” olarak an›lan kampanyan›n de¤erlendirmesi amac›yla ka-
leme al›nm›flt›r. Bu bak›mdan hücre, tecrite karfl› verilen mücadelinin bir kesitini yans›tmakta-
d›r. ‹lgili de¤erlendirmenin kampanyan›n pratik örgütleyicisi ve kat›l›mc›lar› taraf›ndan haz›r-
lanm›fl olmas› da ayr› bir öneme sahiptir. Sokak prati¤inden dersler-deneyler yans›tacak bu

tip yaz›lara bundan sonra da yer verece¤iz.

“Üç kapı üç kilit açılsın/ölümler durdurulsun” kampanyasının ardından

Umut ve Başarı 
iradeden Doğdu



Duyarl›l›¤›n genel zay›fl›¤› nedeniyle
ölüm orucu neredeyse antifaflist kitlenin bile
pratik gündeminin d›fl›na düflmüfl gibiydi. Fa-
kat ayn› zamanda sürecin atmosferini de¤ifltir-
me amaçl› aray›fllar da sürdürülüyordu.

“ÜÇ KAPI ÜÇ KİLİT AÇILSIN/
ÖLÜMLER DURDURULSUN”

Tecrit karfl›tlar›n›n alternatif çözümler
arad›¤› bir dönemde, 20 Kas›m 2001 tarihinde,
‹stanbul, Ankara, Antalya ve ‹zmir baro bafl-
kanlar›, çözüm yolunu açmak  amac›yla ger-
çeklefltirdikleri “Üç kap› üç kilit aç›ls›n” öne-
risini kamuoyuna deklere ettiler. 

Bu dört baro baflkan›n›n önerisi iki temel
amaca hizmet ediyordu. En k›sa süre içerisin-
de tecritin –henüz tamamiyle olmasa dahi–
kald›r›lmas› ve buna ba¤l› olarak ölümlerin
durdurulmas›. Projeye göre, cezaevinde ayn›
koridora bakan üçer kiflilik hücrelerin kap›lar›
aç›ld›¤›nda, toplam dokuz kifli günün belli sa-
atlerinde koflulsuz olarak biraraya gelebilecek
ve bu ad›mla birlikte tecritin en temel biçimi
k›smen ortadan kald›r›ld›¤› için zindanlarda
süregiden ölüm orucu direniflleri de sonland›-
r›larak ölümler durdurulacakt›. 

Ölüm orucu direniflleri siyasi iktidar›n
bütün bask› ve engellemelerine, yasal düzenle-
melerin ard›ndan getirilen yasaklara, psikolo-
jik teslim alma ve politik tutsaklar› yaln›zlaflt›-
rarak direnifli k›rma çabas›na ra¤men devam
ediyordu. 

19 Aral›k F tipi sald›r›s› ve TV ekranlar›-
na bilinçli olarak yans›t›lan terör görüntüleri,
ak›llara durgunluk verecek kadar gaddarlaflan
katliam gerçe¤i demokratik kamuoyunu ür-
kütmüfl, kitle ve sokak eylemleri yasal yasakla-
r›n ard›ndan ciddi bir darbe alm›flt›. 

19 Aral›k katliam›, cezaevlerine yönelik
olsa da hedefi cezaevleriyle s›n›rl› de¤ildi. Ya-
rat›lan vahfletle iflçi ve emekçilere özgürlük ve
devrim için mücadele edenlere gözda¤› ver-
mek, korku salmak, direnme düflüncesini tah-
ribata u¤ratmak amaçl›yd›. Katliam, cezaevle-
rinde verilen kahramanca yan›t sokakta verile-
memifl, terör f›rt›nas›, beyinleri dumura u¤rat-
m›flt›. Zindanlarda süregiden büyük direnifle

ra¤men de¤iflmemifl aksine uzun süreli y›prat-
ma savafl› sokak güçlerinde ideolojik erozyona
yol açm›flt›. Komünistlerin sokak güçleri de
ayn› bo¤ucu havan›n etkisi alt›ndayd›. Müca-
dele dar bir alana s›k›flt›r›lm›fl, umutsuzluk
yayg›n bir ruh hali olmufl, ölüm orucu direni-
fline karfl› duyars›zl›k bafl göstermiflti.

Genel iflçi ve emekçi kitle hareketinin
durgunluk içinde seyretti¤i bu süreçle birlikte,
F Tipi hücre, tecrit karfl›t› eylemlerde de ciddi
bir zay›flama görülüyordu. 

Her fleye ra¤men özellikle tutsak aileleri
dernekleri, insan haklar› savunucular›, baz›
demokratik kitle örgütleri ve demokratik ka-
d›n hareketinin öne ç›kan örgütlü güçleri kap-
sam› dar olsa da, süreklilefltirmeyi baflard›kla-
r› eylemlerle örnek bir duruflu temsil ediyor-
du. 

Sanatç›, yazar ve akademisyen çevreler-
den ayd›nlar bak›m›ndan ise istikrar› yakala-
yamayan, bir yan›p bir sönen, iliflkilenme so-
rununu çözemeyen bir durufl söz konusuydu. 

Devrimci kuvvetler ise kitle hareketinden
yal›t›lm›fl, örgütsel olarak daralm›fl ve kendine
dönmüfltü. Bu koflullarda iddiadan yoksun ki-
mi müdahalelere zaman zaman baflvursalar da
etkili olam›yorlard›.

Tam da böyle bir süreçte  ortaya at›lan
“Üç kap› üç kilit aç›ls›n” önerisi, hareketin bu
sorunlar›n› aflmas›nda bir ad›m olabilirdi. An-
cak bu ç›k›fl›n kendisi daha çok, yeni bir çö-
züm önerisi etraf›nda fikir olarak birleflmekte
ön ad›m oldu. Özellikle kamuoyunda bir dizi
kurumun ard arda gerçeklefltirdi¤i bas›n aç›k-
lamalar›, toplumsal muhalefet güçleri için sü-
reçle iliflkilenmekte geçerli bir neden halini al-
d› ve tetikleyici oldu. Ayd›n çevrelerin, kimi
demokratik kitle örgütlerinin, baz› siyasi par-
tilerin ve devrimci kuvvetlerin bu yönlü giri-
flimleri kamuoyu üzerinde olumlu bir etki ya-
ratt›. 

Ancak ciddi olumsuzluklar ve yetmezlik-
lerle bo¤ufluldu¤u gerçe¤ine bir de Adalet Ba-
kanl›¤›’n›n “Terörizmle pazarl›k olmaz” yönlü
aç›klamalar› ve h›zl› karfl› manevralar› eklendi.
Adalet Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› “ölüm orucu-
nu teflvik suçu” tan›m›n›n kapsam› o kadar ge-
nifl tutuldu ki, tecrit karfl›t› genel kitle üzerin-
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de bu, ürkütücü bir etki yaratt›.

İDDİA VE İRADE KENDİNİ YENİLİYOR
Dört baro baflkan›n›n “Üç kap› üç kilit

aç›ls›n/ölümler durdurulsun” projesi umutlar›
tazelerken sürece belli yanlar›yla k›smi bir ha-
reketlilik kazand›rsa da, devletin karfl› hamle
ve müdaheleleri karfl›s›nda öneriyi sahiplenen-
lerce yeterince gündemlefltirilemedi. Bununla
umutlanan demokratik kamuoyu ve devrimci
kuvvetler, alt› dolu olmayan/doldurulamayan
bu ad›mdan ciddi, ancak esas›nda kendili¤in-
denci beklentilere kap›l›nca sonuç beklenenin
aksine karamsar bir tablo olarak göründü. Ve
kimi siyasal kuvvetlerin dahi irade k›r›lmas›n›
pekifltiren, ölüm orucuna karfl› yabanc›laflma-
y› derinlefltiren bir sonuca yol açmaya bafllad›.

2001’in son aylar›nda F tipi hücre tecrit
sald›r›s›na karfl› direniflin geliflimini ve sorun-
lar›n› belli bafll› yönleriyle tekrardan inceleyen
ve düflünen, marksist leninist komünistler, her
fleyden önce süreçle iliflkilenmede kendi irade-
lerini yeniden biçimlendirmek, devam›nda da
antifaflist kitlenin duyarl›l›¤›n› yükselterek sü-
recin kat›l›mc›lar› olmalar›n› sa¤lamak ama-
c›yla sönmekte olan “Üç kap› üç kilit aç›ls›n”
talebini politik bir kampanyaya dönüfltürmeye
yöneldiler. Kampanyan›n ilk ad›m› çal›flmay›
yürütecek kuvvetlerin örgütlenmesi ve psiko-
lojik haz›rl›¤›yd›.

‹stanbul merkezli haz›rl›k çal›flmas› için
mütevaz› bir plan oluflturuldu. Öncelikli ola-
rak; afifl, bildiri, pul, kufl, kokart vb.’den olu-
flan yaz›l› ajitasyon propaganda materyalleri
haz›rland› ve yayg›n da¤›t›m›na baflland›. 

Bununla efl zamanl› olarak, demokratik
kitle örgütlerine, sendikalara, siyasi partilere,
ayd›n çevrelere ziyaretler, yoksul semtlerde
pazar eylemleri, kahvehane konuflmalar› ve
sokak eylemleri devreye sokuldu. Kitle duyar-
l›l›¤›n› art›rmak ve bilgilendirme amac›yla
dosya çal›flmalar› yap›ld›.

Kuflkusuz bu çal›flman›n yeniden en
önemli ad›m› ve temel basama¤› d›flar›da da
ölüm orucu eyleminin bafllat›lmas›yd›. Bu yal-
n›zca yeni bir siper açmak anlam›na gelmiyor-
du, bundan daha önemlisi, tutsaklar›n zafere

kilitlenmifl direnifl ruhunu sokakla bulufltur-
ma amac›n› tafl›mas›yd›.

Fikret Lüle ölüm orucunu tahliyeden
sonra d›flar›da kesintisiz sürdürürken ve ayn›
günlerde ‹stanbul’da Deniz Bak›r’›n açt›¤›
ölüm orucu direnifl siperlerine ‹zmir’den Tun-
cay Y›ld›r›m, Cebrail Gündo¤du ve son olarak
da Kaz›m Özer kat›ld›lar. Bu mevzide, Tuncay
Y›ld›r›m marksist leninist komünistlerin
kararl›l›k sembolü olarak 21 Mart’ta bayrak-
laflt›. 

Ayr›ca süreçle bafl›ndan beri iliflkilenmifl
olan demokratik kitle örgütlerinden baz›lar›-
n›n moral tazeleyerek yeni ad›mlar atmas› da-
ha aktif kat›l›m›n›n sa¤lanmas› yönlü çabalar
da önemlidir. Bu kapsamda ‹stanbul’da
‹HD’nin bafllatt›¤› imza metinlerinin sahiple-
nilmesi, toplam 13 bin 500 imzan›n 11 bin
500’ünün bizzat kampanya çal›flanlar›nca top-
lanm›fl olmas› bu yönelimin sözde kalmad›¤›-
n›n ve somuta da yans›t›ld›¤›n›n kan›tlar›n-
dand›r. 

Çal›flman›n baflar›s› için örgütsel haz›rl›k
ve plan›n önemi ilk günden teslim edilerek bu-
na uygun bir çal›flma yap›ld›. Yaklafl›k 2.5 ay
süren eylemli haz›rl›k çal›flmas› sessiz, ancak
›srarl› ve bütün aç›k çaba ve yönlendirici giri-
flimlere ra¤men dost kuvvetlerin k›r›lamayan
kay›ts›zl›klar› alt›nda yaflama geçirildi. 

Çal›flman›n ‹stanbul’dan sonra Ankara,
Adana, ‹zmir, Bursa, Antep, Malatya, Çanak-
kale, Eskiflehir, Mersin, Hatay, ‹skenderun,
Kocaeli, Zonguldak gibi birçok ile de s›çrat›l-
mas›yla kampanya merkezilefltirildi¤i gibi ruh
birli¤i yakalanmas›nda da önemli ad›mlar at›l-
d›. 

Bu 2.5 ayl›k süreç bas›na ve kamuoyuna
hak etti¤i kadar yans›mam›fl olsa da gerçek ro-
lünü oynam›flt›r. Bu süreç boyunca ayd›n çev-
relerden yüzlerce kifliyle bir o kadar insan
haklar› savunucusuyla, onlarca demokratik
kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisi ve sendi-
ka ile görüflülmüfl ve sürece dahil edilme pers-
pektifiyle hareket edilmifltir. 

Süreç boyunca yüz binlerce yaz›l› ajitas-
yon ve propaganda materyalleri da¤›t›lm›fl, pa-
zar eylemlerinden kahve konuflmalar›na, me-
flaleli yürüyüfllerden mum yakma etkinlikleri-
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ne kadar birçok yerel eylem gerçeklefltirilmi-
fltir. 

Sürecin her aflamas›nda kat›l›mc›larla gö-
rüflülerek tart›flmalar örgütlendi. Her aflamada
yap›lan durum de¤erlendirmesiyle hatalara
h›zl› müdahale ve gelece¤i planlamada daha
koordineli davran›ld›. Hedef önce kendini ve
buna ba¤l› olarak da devrimci kuvvet ve anti
faflist kitleleri harekete geçirebilecek birlefltiri-
ci bir eylem çizgisinde yol almakt›. Bu iddiaya
da esas hatlar›yla uygun bir pratik durufl sergi-
lenmifltir. 

Birlefltiricilik bu kampanyan›n önemli bir
unsuru ve hedefiydi. Nitekim kampanyan›n
haz›rl›k aflamas›nda demokratik kitle örgütle-
rinden baz›lar› da dahil olmak üzere devrimci
kuvvetlerin bütünüyle görüflmeler yap›lm›fl ve
sürece kat›lmalar›, bizzat örgütleyicisi olmala-
r› yönünde ›srarl› davran›lm›flt›r. Baz› devrim-
ci kuvvetlerin grup ç›kar› gözetmeksizin süre-
cin içerisinde s›n›rl› güçlerle de olsa yer alma
çabas› ve kat›l›mc› durufllar› önemli bir güç
yaratm›flt›r. Ancak bunun genelleflememesi
sürecin daha etkili bir biçimde geliflmesini de
engellemifltir. 

Grup ç›karlar›n›n ve ad›n›n de¤il, talep-
lerin öne ç›kmas› gereklili¤ini savunan komü-
nistlerin bu yönlü bütün çabalar› kimi devrim-
ci kuvvetlerin gerçe¤ine çarpm›flt›r. 

Haz›rl›k süreci ciddi dezavantajlara ra¤-
men baflar›yla yürütülmüfl, kendi gündemini
yaratabilme iddias› baflar›yla sonuçlanm›flt›r. 

Evet, tahminlerimizin çok üzerinde bir
erezyon yafland›¤›n› aç›¤a ç›kartm›flt›r. Kam-
panya çal›flmas›. Kimi devrimci kuvvetlerin
kendisini ve kitleleri örgütleyememesinin ya-
ratt›¤› kay›ts›zl›klar sürecin her aflamas›nda
mücadele unsuru oldu ve büyük bir eme¤in de
bu kanala akmas›na neden oldu. 

Bozulan devrimci insan gerçe¤i, sürekli
ve diri bir muhalefet örgütlemenin nesnel zor-
luklar› ve negatif deneyimleri bir bir afl›larak
yüründü. Kendi saflar›ndaki duyarl›l›k erezy-
onu ve irade k›r›lmas›n› da tespit eden komü-
nistler bu gerçekle savaflarak ve bunu çal›flma
içerisinde aflarak yürüdüler. 

Kelimenin gerçek anlam›yla yürüyen, yü-
rürken ö¤renen, ö¤rendikçe kendini planlaya-

rak ad›mlar›n› s›klaflt›ran bir haz›rl›k ve kam-
panya gelifltirildi.

Siyasi iktidar devrimci kuvvetleri kendin-
ce do¤ru tahlil etmifltir. Taktik ustal›k ve ma-
nevra kabiliyetinde ve haz›rl›k ve araç donan›-
m›nda daha deneyimlidir. Bu ve son iki y›l›n
deneyimleriyle hareketi daraltma giriflimlerine
ra¤men yürümüfltür haz›rl›k süreci. 

Komünistler, kopan tutsak aile ba¤lar›n›,
çaresizlik ve umutsuzluk duygular›n›, iddia ve
cüretteki k›r›lmalar›, önce s›k› bir elefltiri, ar-
d›ndan da eylemin gücüne dayanan devrimci
bir pratik özelefltiri gelifltirerek ad›m ad›m
aflarak yürüdüler ve çal›flmay› yükselttiler. 

Bu baflar› emek ve iradenin yo¤unlaflm›fl
savafl›m› ve seferberli¤iyle elde edilmifltir. Bu
baflar› öncünün çözüm gücü olma kararl›l›¤›-
n›n sonucudur.  

ANKARA’DA UMUDA AÇILAN KAPI
Kampanyan›n Ankara aya¤› süreç bak›-

m›ndan yeni bir ad›md›. Haz›rl›k ve güç birik-
tirme amaçl› birinci aflama baflar›yla tamam-
land›ktan sonra, devreye giren “Ankara” pro-
jesi ikinci aflamay› oluflturuyordu. 

Tekralamak pahas›na özetlersek, kam-
panyan›n birinci aflamas›nda;

- Da¤›n›k olan ve koordine edilmesi hayli
güç kuvvetler faaliyet etraf›nda topland› ve
merkezilefltirildi.

- Zay›flayan irade ve kararl›l›k, onar›larak
“umutsuzluk” duygusu yerini “çözüm olabil-
me” yönelim, iddia ve inanc›na b›rakt›.

- Ölüm orucu direniflinin oldukça uzun
bir sürece yay›lmas› ve devletin tahliye manev-
ralar› ile geriye çekilen aileler sürece yeniden
kazan›lm›fl oldu. 

- Mücadelenin gerisine düflmüfl ilerici
çevreler sürece duyarl› hale getirildi. 

- Yaln›zlaflm›fl ancak buna ra¤men sürek-
lilefltirilmifl eylemlerinden vazgeçmeyen insan
haklar› örgütleri ve kimi demokratik kitle ör-
gütleri süreç içerisinde desteklenerek moral
bulmalar› sa¤land›. 

- D›flar›da direnifl siperleri aç›larak içeriy-
le d›flar› aras›ndaki derin ruhsal aç› fark› daral-
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t›lm›flt›r. 

‹lk aflamada elde edilen kazan›mlara
dayan›larak, ikinci aflamada, hücre ve tecrit
sald›r›s›na karfl› mücadelenin en kararl› ke-
simleri deyim yerindeyse Ankara’y› kuflatm›fl-
t›r. 

22 Mart günü Ankara’ ya giden öncü ha-
z›rl›k grubu h›zla kendini ve yerelin güçlerini
örgütleyerek, etki gücünü artt›rma çal›flmas›na
giriflti. Ankara kampanyas›na gelecek ailelerin
hiçbir boflluk tan›maks›z›n hemen çal›flmalar›-
na bafllayabilmesi icin randevulardan kimi ön
eylemlerin tarihlerine kadar bir dizi ad›m be-
lirlendi. 8 günlük bir zaman dilimi içerisinde;
80’i aflk›n kurum, 20 milletvekili, ayd›n ve sa-
natç› giriflimi ile yüz yüze görüflmeler yap›ld›.
Ankara ‹HD fiubesi’nin süreklileflmifl eylemle-
ri dahil olmak üzere sokakta ve kapal› mekan-
larda gerçekleflen bütün demokratik içerikli
eylemlere kat›l›nd›. 

1 Nisan tarihinde ‹HD ‹stanbul fiube imza
metinlerinin Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu
Baflkanl›¤›’na iletilmesinin hemen ard›ndan
ba¤›ms›z çal›flmalara start veren kampanyac›-
lar, Ankara sokaklar›n› özgürlefltirme iddias›y-
la yürüdü. 

19 Nisan tarihine kadar, Ankara, ‹stanbul,
Adana, ‹zmir, Antep, Malatya, Bursa, Çanak-
kale, ‹skenderun ve Mersin’den toplam 100’e
yak›n tutsak yak›n›, 30’a yak›n milletvekili,
100’e yak›n kurum ve demokratik kitle örgü-
tü, sendika ve siyasi partilerle yeniden görüfl-
meler yap›ld›. Bu süreç zarf›nda film gösterim-
lerinden, sokak eylemlerine, Filistin’le daya-
n›flma etkinliklerinden, kurum ziyaretlerine,
sokaklarda imza toplamaktan kitle ajitasyonu
yapmaya, baflbakanl›k önünde oturma eyle-
minden, ayd›n ve sanatç›lar›n duruflmalar›na
kat›lmaya kadar bir dizi pratik eylemlere kat›l-
d›lar. 

Özellikle bu kadar k›sa bir süre içerisinde
Ankara sokaklar›nda ve yoksul semtlerinde 8
bin imzay› toplayan güç, 18 Nisan tarihinde
Cumhurbaflkanl›¤› makam›na imza dilekçele-
rini ulaflt›rarak bir ad›m daha att›. 

Bu iddia ve irade, devrimci kararl›l›k bir
ay gibi k›sa bir süre içerisinde F tipi hücre, tec-
rit sald›r›s›na karfl› mücadelenin pratik ufkunu

geniflletmeyi baflard›. Üstelik Filistine yap›lan
ABD destekli siyonist sald›r›, sendika genel
merkez kongreleri, kimi siyasi parti kongrele-
ri gibi bas›n›n gündeminin ve gözünün farkl›
yerlerde oldu¤u bir dönemde burjuva sansü-
rün k›smen de olsa delinebilmifl olmas› son
derece önemlidir. 

KAMPANYANIN BAŞKENTİNDE 
GERİYE KALAN İZLER

* Tecrit sald›r›s›na karfl› sürdürülen ölüm

orucu direniflini kitlelerden yal›tarak, kendi
içerisinde yaln›zlaflt›rarak sönümlendirmeye
çal›flan siyasi iktidar›n planlar› kampanyan›n
Ankara sürecinde ciddi bir barikatla karfl›lafl-
m›flt›r. Ankara ç›karmas› F tipi tecrit sald›r›s›
karfl›s›nda mücadelenin devam etti¤i ve muha-
rebenin d›flar› aya¤›n›n tetiklendi¤i bir ç›k›fl
olmufltur. Tecrit, karfl›tlar›n›n demokratik bir
taciz hareketi olarak karfl›tlar aras›ndaki mü-
cadelede cezaevi d›fl›nda sokak mevzisinin bir
ad›m daha öne ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. 

* ‹ç dinamiklerin harekete geçirilmesi
için, devrimci kendili¤indencilikle büyük bir
mücadele yürütüldü. Öncünün bizzat kendi
kuvvetleriyle yürüttü¤ü bu savafl›mda ilk ad›m
kendi duyars›zl›klar›n› aflmak, çözüm gücü ol-
ma iddias›n› pratiklefltirmekti. Bu anlamda ba-
flar›l› bir çal›flma yürütülmüfltür. Fiilen komü-
nist öncünün kitlelere verdi¤i özelefltiri olarak
da tan›mlanabilecek bu süreç, bir yandan yeni-
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den aya¤a kalk›fl›n manivelas› olurken, di¤er
yandan da her bak›mdan önderlik iddias›n›n
yükseltilmesine hizmet etti. 

* “Üç kap› üç kilit aç›ls›n/ölümler durdu-
rulsun” fliar›yla özdeflleflen kampanya çal›flma-
s›nda genel olarak hareket rotas›n› bulmufltur.
‹ddias›zl›klar›n karfl›s›nda tökezleyen, ç›k›fl
yolu arayan ailelerin hedefi berraklaflm›flt›r. 

* Kendine seçti¤i sembollerle (Anahtar)
kitlelerin zihninde dolayl› bir yönlendiricilikte
yaratan kampanya, sorunu kitlelerle bulufltur-
ma, kitleleri hücre, tecrit sald›r›s› karfl›s›nda
seferber edebilme ve süreklilefltirilmifl iddial›
bir sokak muharebesinin kilitleri açacak anah-
tar oldu¤unu göstermifltir. Sorunun sokak ve
eylemle çözülebilece¤i fikri berraklaflm›flt›r. 

* Birlefltiricilik bir kampanyan›n temel
parolas› k›l›nm›fl ve bu konuda da ciddi ad›m-
lar at›lm›flt›r. Üç tutsak yak›n› örgütü TAYAD,
TUYAB, THAY/DER’in birçok toplant› sonra-
s›nda ilke olarak Ankara’daki sürece farkl› bo-
yutlarda olsa da birlikte kat›l›m›, mitingte or-
tak pankart açarak ortak talepleri dillendirme-
si az›msanmayacak bir baflar›d›r. Her ne kadar
bu geliflme köklü bir de¤iflime denk düflmese
de sürece kat›lan kurumlar›n ihtiyatl› yakla-
fl›mlar› sürse de bu ad›m anlaml›d›r.  

* Bir yandan birlefltirici bir zemin yaka-
lanmas›nda ›srar eden kampanya çal›flanlar›,
di¤er yandan ise çal›flman›n sekteye u¤rat›l-
maks›z›n sürdürülmesini sa¤lam›flt›r. Tak›l›p
kalmama, gerekti¤inde duraksamadan kendi
bafl›na ifl yapabilme iddias›n›n pratiklefltir-
ilmesi de önemli bir ad›md›r. 

* Bir avuç insan›n eyleminde öncülük id-
dias› ve iradesi sakl›d›r. Bir yandan kitle faali-
yetinin önünü açan kampanya di¤er yandan
da devrimci kitlenin eyleme ne ölçüde aç oldu-
¤unu da göstermifltir. Özellikle Ankara’da ka-
lan kitle üzerinde aç›k bir biçimde gözlenmifl-
tir ki, eylemin ar›nd›r›c› ve de¤iflitirici gücü
belirleyicidir. Sürece kat›lanlar bak›m›ndan
öncelikle komünist öncüye güven tazelenmifl,
bununla ba¤lant›l› olarak da bireyin kendine
güveni, inisayitifi ve iddias› büyümüfltür. 

* Ankara, onlarla yola ç›kan öncünün
binlere ulaflabilece¤ini ve alanda binlerce kifli-
yi birlefltiren bir iradeye dönüflebilece¤ini gös-

terdi. F tipi hücre, tecrit sald›r›s›na karfl› mü-
cadelenin binlere mal edilebilece¤i iddias›n›n
bir hayal de¤il, çal›flma ve yönelim sorunu ol-
du¤unu kan›tlad›. Ankara, 1 May›s’a bu pers-
pektifle tafl›nd›. May›s alanlar›nda yüz binlerce
insan›n tecrite karfl› öfkesini dile getirmesinde
Ankara’n›n etkisi inkar edilemez. Nitekim,
özellikle de ‹stanbul 1 May›s meydan›nda Fi-
listin ve F tipi hücre, tecrit sald›r›s› karfl›s›nda
gerçeklefltirilen genifl iflçi ve emekçi kitlesinin
destek verdi¤i oturma eyleminde öncünün ro-
lü yads›namaz. Alandaki konumlan›fllar›yla da
“Üç kap› üç kilit aç›ls›n/ ölümler durdurul-
sun” talebini kitlelere yans›tan, kampanya
sembollerini tafl›yan kitle bu yönlü iddia ve
iradesini bir kez daha göstermifltir. 

*Ciddi bir emek seferberli¤i, maddi ve
manevi yönelimi de içerisinde bar›nd›ran ça-
l›flma, devrimci hareketin kimi kuvvetleri, re-
formist hareketin bütünü ve demokratik kuv-
vetler bak›m›ndan ideolojik k›r›lman›n had
safhaya vard›¤›n› göstermifltir. Nitekim, “Bi-
zim cezaevleri diye bir sorunumuz yok. Sosya-
lizm sorunlar› diye bir derdimiz var” diyerek
süreçten uzak duran TKP , “Süreçle ilgili umut
kalmam›flt›r. Biz ailelere umut verdi¤imiz için
yeniden mücadele ediyorlar. Yeni bir umut-
suzluk yaflamamalar› için kat›l›mc› olmuyo-
ruz” diyen ÖDP’sine, cezaevleri mitinginin ta-
rihini biliyor olmas›na ve bizzat kendileri
önermelerine ra¤men, hem mitinge kat›lma-
yan hem de bir sonraki güne Filistin mitingi
koyan ve üstüne üstlük “Cezaevleri sorununa
yaklafl›m›m›z net. Biz ölüm orucunun karfl›-
s›nday›z. Bu sürecin içerisinde olmay›z” diyen
EMEP’e kadar, bir dizi yasalc› reformist kuv-
vetin de maskesini düflüren bir çal›flma ger-
çeklefltirilmifltir. 

*HADEP’in ilkesel olarak çal›flmay› des-
teklemesi, bununla ilgili parti meclisinde karar
almas›, mitinge beklenen kadar olmasa da ka-
t›lmas› ve ailelere yak›n durmaya çal›flmas› de-
¤erlidir. HADEP, saf›n› cezaevleri sorununda
devrimcilerden yana belirlerken, kendisine ifl-
çi s›n›f›n›n önderi payesini yak›flt›ran bir dizi
reformist legal partinin sorundan kaç›fl›, sap-
land›klar› bata¤›n derinli¤ini da bir kez daha
göstermifltir.■
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9-13 Eylül 1996 Attica Cezaevi isya-
n›n›n 25. y›ldönümüdür. Bugün bu ülke, ce-
zaevleri ile dolup tafl›yor ve cezaevi koflulla-
r› her zamankinden daha kötü, –egemen s›-
n›flar›n daha fazla cezaevleri infla etmeye
giriflmesi ile ve gittikçe iflçi s›n›f›ndan genç-
leri, özellikle de zencileri, Latin Amerikal›la-
r› ve K›z›lderilileri cezaevine atmas› ile–
bunlar için Attica’ya dönüp bakmaya de-
¤er.

Çünkü D Blok’taki 1500 erkek tutsak,
yi¤itçe bir isyan eylemiyle Attica Cezaevi’ni
teslim al›rken, onlar s›n›f dayan›flmas›n›n,
birli¤inin ve iflçi bilincinin bir örne¤ini ya-
ratt›lar ki, bu bugün oldu¤undan daha ilgi-
lidir. En fazla ezilen, kelimenin tam anla-
m›yla zincirlenmifl bu iflçiler, egemen s›n›fla-
r› sarsabilme ve sisteme karfl› savaflabilme
potansiyeline sahip olduklar›n› gösterdiler. 

‹syan, patlama dönemi içinde geldi.
Zenci Birli¤i ›rkç›l›¤a karfl› ayaklan›yordu.
Kara Panter Partisi Afrikan Amerikal›lar›
›rkç› egemen s›n›fa karfl› örgütlüyordu.

Gençler Vietnam savafl›n› sona erdir-
mek için savafl›yorlard›. Kad›n eflitlik hare-
ketleri bafllam›flt›.

Sert çat›flmalar vard›. Ulusal Muhaf›z-
lar 1968-1970 aras›nda 324 kez çeflitli mü-
cadele ve protestolar› bast›rmak için ça¤r›l-
d›. 

1970’te ABD’nin Kamboçya’y› bomba-
lamas›n›n protestosunda askerler kitleye
atefl açt› ve Jackson ve Kent Devlet Üniversi-
teleri’nde ö¤rencileri öldürdü. Ohio’da si-
lahl› muhaf›zlar bir Teamster (nakliyet sendi-
kas›, çn) grevini durdurdular. Malcolm X ve
Martin Luther King’e suikast düzenlendi.
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Bütün bunlar ›rkç› bask›lar›n en fliddetli
meydana geldi¤i yer olan cezaevlerine yan-
s›d›. Ve tutsaklar›n mücadeleleri d›flar›dan
gittikçe artan bir destek buluyordu. Kalifor-
niya’da, Soledad Kardefller, mücadelelerin-
de genifl destek kazand›lar.

DAYANILMAZ KOŞULLAR

Attica Cezaevi’nde tutsaklar›n yüzde
85’i zenci ve Latin Amerikal›lardan oluflu-
yordu. Attica, birçok ABD cezaevi gibi, bir
toplama kamp›n› and›r›yordu. Bir getto, bir
fabrika gibiydi.

Tutsaklar politik tutsaklard›. Ezilmifl ve
yoksullard›. Irkç›l›k ve ayr›mc›l›k tarihinin
kurbanlar›yd›lar. 

Tutsaklar asla avukat göremezler. Ken-
dilerini savunmalar› engellenir. Onlar tecrit
edilir, ›rz›na geçilir, bezdirilir, katledilir.

Sa¤l›k koflullar› berbatt›. Sa¤l›k koru-
mas› hemen hemen yoktu. Mektuplar oku-
nur ve sansürlenirdi. 

Cezaevleri koflullar› dayan›lmaz hale
gelmiflti.

New York Valisi Nelson Rockefeller,
–baronlar içinde en ad› ç›km›fl soyguncunun
torunu ve kendisi milyarder egemen s›n›f›n
direkt temsilcisi- devlet cezaevini angarya
kamp› haline getirdi.

New York’un cezaevlerinde, ülkenin ge-
ri kalan›nda oldu¤u gibi çal›flma hemen he-
men bedavad›r. Bu, d›flar›daki iflçilerin yev-
miyelerinin düflük tutulmas›n› sa¤l›yordu.
Attica, bütün cezaevleri gibi, çal›flma flartla-
r› çok kötü bir iflyeriydi. fiilte, ayakkab›, ruh-
sat levhalar› imalat› için, ortalama günlük

ücret 40 sent idi.

Bugün, 25 y›l sonra, bu durum çok faz-
la yayg›nlaflt›. 1971’de Attica’da olanlar,
doru¤a ulaflt›.

Tutsaklar hiddetten köpürüyorlard›.
Topluluklar›n›n içinde bulundu¤u koflullara
ve ceza sistemindeki adaletsizli¤e karfl› kin
birikmiflti.

Ayn› zamanda içerdekiler aras›nda
sosyal bilinç, Kara Panterler, Genç Lordlar
ve ‹slam Devleti gibi geliflmifl gruplar tara-
f›ndan teflvik ediliyordu. Spor alanlar›nda
tart›flmalar ve toplant›lar yap›l›yordu.

Yetkililer flüpheli liderleri ve “sorun ç›ka-
r›c›lar›” naklederek ve cezaland›rarak tepki
gösterdiler.

21 A¤ustos’ta Kaliforniya’da San Qu-
entin Cezaevinde George Jackson’un öldü-
rüldü¤ü haberi gelince, Attica’daki tutsaklar
açl›k grevi bafllatt›lar. Birço¤u siyah kol
band› takt›lar.

Jackson, Kara Panter Partisi’nin lideri
olarak zaman›n en ünlü politik tutsa¤›yd›.
Onun “Soledad Kardefller” kitab› Attica
içinde bir tutsaktan di¤erine dolafl›yordu.
Devrimci yaz›lar› tutsaklar›n bilincinde bü-
yük etki yaratt› ve ölümü iki hafta kadar
sonra gelecek isyana do¤rudan önderlik et-
ti.

En sonunda tutsaklar dayan›lmaz ko-
flullarda çal›flan bir grup iflçiyle greve gitme-
ye karar verdiler. Di¤er fleylerin aras›nda, 8
saatlik ifl günü ve sendikal haklar için de
mücadele ediyorlard›. 

Fakat cezaevinde, iflçiler greve gittikle-
rinde bu do¤rudan devlet otoritesine karfl›
bir isyan olarak görülür.
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TUTSAKLAR ÖRGÜTLENİYOR
9 Eylül’de D Bloktaki tutsaklar Attica'y›

teslim ald›lar. Taleplerinin devlet taraf›ndan
yerine getirilmesini sa¤lamak amac›yla ce-
zaevi gardiyanlar›n› yakalayarak rehin al-
d›lar. 

Bütün tutsaklar –zenci, Latin ve beyaz–
kenetlendiler. Vietnam savafl›na karfl› olmak
suçundan Attica’da bulunan birkaç politik
bilinçli beyaz tutsak, zenci ve Latin kardefl-
lerin liderliklerini tan›yorlard›.

Yasal haklar, bask›, çal›flma, yiyecek ve
cezaevleriyle ilgili di¤er can al›c› konular›
içeren 27 maddelik taleplerini sundular.

4 kilit talep isyan›n en önemli noktas›
oldu ve tutsaklar›n yüksek politik bilinçlerini
gösterdi.

Cezaevi müdürünün  görevden al›nma-
s›n› talep ettiler. ‹syana kat›lan tüm tutsakla-
r›n affa u¤ramalar›n› talep ettiler. 

ABD’nin d›fl›na, anti-emperyalist bir ül-
keye güvenlik koridoru talep ettiler.

Hepsi farkettiler ki devlet yetkilileri ku-
durtulmufltu ve isyan› ezmeye haz›rlan›yor-
du. Bundan dolay› tutsaklar Attica’ya bir
gözlemci komitesi ça¤›rd›lar. Komite ba¤›m-
s›z örgütlülüklerin temsilcilerinden oluflacak-
t›. D taraf›na gelip tutsak temsilcileriyle New
York eyaleti cezaevi yetkilileri aras›ndaki
görüflmeleri takip edeceklerdi.

Attica isyan›ndan önceki y›l, Dünya ‹flçi
Partisi’nin gençlik kolu Savafl ve Faflizm
Karfl›t› Gençlik taraf›ndan Tutsaklarla Daya-
n›flma Komitesi ad›nda bir grup örgütlendi.
TDK New York Auburn’da tutsaklardan ge-
len yard›m isteklerine yan›t olmak için olufl-
turuldu. Auburn 6 mahkemeye gitti¤inde,
TDK üyeleri fliddetli tipiye ra¤men onlar›
desteklemek için gösteri yapt›lar.

Attica isyan› patlak verdi¤inde TDK pa-
ra toplamak için çabuk davrand› ve otobüs-

ler kiralad› böylece tutsak yak›nlar› cezaevi
avlusuna yetiflebilecekti.

D Bloktaki Attica kardeflleri bir gözlem-
ci oluflumu ça¤r›s›nda bulundu¤unda, bir
TDK temsilcisinin de bunun bir parças› ol-
mas›n› istediler. Tutsaklar TDK delegesi, Tom
Soto’ya, mesajlar›n› aileleri ve arkadafllar›-
na iletece¤i konusunda güveniyorlard›. 

Ayn› zamanda gözlemcilerin komitesin-
de Kara Panter Partisi, Genç Lordlar Partisi,
New York Eyaleti Meclis Üyesi Arthur O.
Eve, avukat William Kunster ve di¤erleri
temsil ediliyorlard›.

KATİL ROCKEFELLER
TDK, d›flar›da di¤erleriyle birlikte tut-

saklara ve ailelerine yasal destek sa¤lamak
için çal›fl›yordu. TDK üyeleri tutsaklar›n ta-
leplerinin ses getirmesine yard›mc› oldular.
Soto, tutsaklarla birlikte içerideyken, bir
TDK delegesiyse d›flar›da tutsaklar›n taleple-
rinin koflulsuz desteklenmesi için gösteri dü-
zenliyordu. 

Bu süre içerisinde, tutsaklar üzerindeki
bask› inan›lmaz derecede yüksekti. Hayatla-
r›n›n tehlikede oldu¤unu biliyorlard›. Ancak
dayan›flma ve birlikleri asla gevflemedi. As-
la saflar›n› bozmad›lar. Ve asla vazgeçme-
diler.

12 Eylül’de tutsaklar e¤er Rockefeller
kendileriyle görüflmeleri bafllat›rsa anlafl-
mazl›¤›n bar›flç›l bir biçimde çözülebilece¤i-
ni aç›klad›lar. Bunun yerine Rockefeller Ulu-
sal Muhaf›zlar›, devlet askerlerini ve vekalet
verilmifl gardiyanlar› yollayarak, cezaevini
kolluk güçleriyle geri ald›. 

Sald›r› 13 Eylül’de geldi. 

Rockefeller cezaevine askeri sald›r› em-
ri verdi. Bu öylesine katliamc› bir sald›r›yd›
ki 10 cezaevi gardiyan› da ölmüfltü. Bu dev-
letin ve egemen s›n›flar›n büyük menfaatle-
rini korumak için kabul edilebilir bir bedel-
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di.

Bin eyalet askeri, flerif yard›mc›lar› ve
cezaevi gardiyanlar› otomatik silahlarla ve
gaz bombalar›yla hücum edip cezaevini
zaptettiler. 15 dakika sonra, sald›r› 22 hek-
tarl›k alanda, 28 insan› ölü, yüzlercesini de
yaral› biçimde b›rakt›. 

Eyalet yetkilileri, medya uflaklar› tara-
f›ndan desteklendi, ölen 10 gardiyan›n tut-
saklar taraf›ndan bo¤az›n›n kesildi¤i yala-
n›n› ç›kard›lar. Otopside daha sonra, katle-
dilen 18 tutuklu gibi hepsinin, Rockefeller’in
emir verdi¤i eyalet askerlerinin kurflunlar›y-
la öldürüldü¤ü ortaya ç›kt›.

NE OLABİLECEĞİNE 
BİR AN İÇİN BAKMAK

Attica’daki tutsaklar ne için savafl›yor-
lard›? Bütün yoksul ve çal›flan insanlar için,
bask› yerine özgürlük için savafl›yorlard›.
Talepleri yal›n, hakl› ve adildi.

Cezaevi yetkilileri tutsaklar› bölmeye
çal›flt›, ancak onlar birlikte durdular, ölümün
karfl›s›nda bile.Ve onlar›n yi¤it ayaklanmas›
ülkenin di¤er yerlerindeki tutsaklara savafl-
malar› için ilham verdi.

Cezaevi ayaklanmalar› etraf› bir alev
gibi sard›. Walpole, Mass, Leavenworth, Te-
xas, Atlanta, Ga. Tere Haute, Ind. Wayne
County, Mich. Als Derson, W.Va., Comstock
ve Elmira, N:Y.’da.

Bütünüyle, 200 bin kadar tutsak Attica
kardeflleriyle dayan›flmalar›n› ve onlar›n sa-
vaflma ruhunu anlatt›.

Bugün, tutsaklar›n özgürlük için savafl›-
m› iflçi s›n›f› savafl›m›n›n bir parças› olarak
devam ediyor. ‹flsizlik ve ücretlerin düflme-
siyle, gittikçe yoksullaflan iflçiler cezaevine
giriyor.

Tutsaklar bu ›rkç› toplumun en fazla
bask› alt›nda olan, en fazla h›rpalanan, en
fazla kabalaflt›r›lm›fl halkas›d›r. Fakat Atti-

ca, devrimci insanlar›n dünyay› de¤ifltirebi-
lece¤ini ispatlad›. 

1971’de 5 gün, Attica’daki kardefllerin
sayesinde, iflçiler ve bask› alt›ndaki insanlar,
e¤er iflçilerin egemen s›n›fla mücadeleye
girdi¤inde, nelerin mümkün olabilece¤ini
bir an için gördüler: ‹nsanca bir toplum ya-
ratmak için çal›flmak, birlik ve s›n›f dayan›fl-
mas›, ›rkç›l›¤›n reddi, ve iflçilerin yönetimi.

T›pk› 14 Haziran Fransa’daki Bastille
Günü gibi –1789’de, kitlelerin nefret ettikle-
ri Paris cezaevine sald›rd›¤›nda, içerdekile-
ri özgürlefltirmesi ve Frans›z Devrimi’ni ileri-
ye yöneltti¤ini an›msarken– Attica isyan› da
bu ülkede tan›nmal›d›r. Bunun yerine, ege-
men s›n›flarsa Attica’y› cezaevinde kötü yö-
netim için bir ders olarak göstermeye çal›fl-
t›lar.

Fakat bundan da daha fazlas›yd›. Bu
iflçi s›n›f› tarihinin ›rkç›l›¤a ve zaptetmeye
karfl› mücadelesinin parlak bir an’›yd›.■
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17 Ocak 2000’de, fieker ve Tütün Yasalar›
meclis gündemine gelmeden önce, IMF’nin ta-
sarlad›¤› tar›m reformlar› henüz yeni yeni te-
laffuz ediliyorken, dönemin Cumhurbaflkan›
Süleymen Demirel, gözlerden kaçan bir ko-
nuflma yapm›flt›. Ziraat Mühendisleri Oda-
s›’n›n düzenledi¤i bir kongrede konuflan De-
mirel’in söylediklerine dair, bir gazete küpü-
ründen flunlar› okuyoruz: “Demirel, köylü ile
çiftçiyi ay›rman›n önemine dikkat çekerken,
‘köyler ile flehirler aras›ndaki fark› ortadan kal-
d›rmal›y›z’ dedi. Tar›mda çal›flan nüfusun azal-
t›lmas› gerekti¤ini de belirten Demirel, bugün
nüfusun yüzde 44’ünün tar›m alan›nda çal›flt›¤›-
n›, bu rakam›n yüzde 8-10’lara inmesi gerekti¤i-
ni söyledi. (...) ‘Tar›m› köylü de¤il, çiftçi yap-
mal›’ diye konuflan Demirel, bir köylünün Gayr›
Safi Milli Has›la’dan ald›¤› pay›n, ortalama bin
dolar oldu¤unu, bu rakam›n üç-dört bin dolara

ç›kar›lmas› gerekti¤ini kaydetti.”(*)

Neo-liberal tar›m politikalar›n›n hedefle-
rine dair böylesi özlü bir aç›klama zor bulu-
nur! Kulaklar›m›za medyan›n say›s›z ayg›t›n-
dan dolan “popülist politikalardan vazgeçil-
mesi”, “devletin s›rt›ndaki kambur” vb. söy-
lemlerin alt›nda yatanlar›n izini Demirel’in bu
pervas›z konuflmas›ndan sürebiliriz? (Küçük-
orta) “köylü” ile (kapitalist) “çiftçi”nin ayr›flt›-
r›lmas›; birincilerin flehirlere sürülmesi, topra-
¤›n ikincilerin elinde yo¤unlaflmas›... Bu saye-
de “bir köylünün GSMH’dan ald›¤› pay›n bin
dolardan üç-dört bin dolara ç›kmas›” -ki bu,
pratikte, kitlesel bir mülksüzleflme ve geride
kalanlar›n semirmesinden baflka bir anlama
gelemez.

Baflka ülkelerin burjuvalar› da ayn› hedefi
farkl› kavramlarla ifade ediyorlar. Örne¤in
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Meksika’da bu politikan›n gerekçesi; “topra¤›
‘verimsiz’ köylüden giriflimciye aktarmak” ol-
du. Üretim ölçe¤i, toprak büyüklü¤ü, üretime
yat›rd›¤› kaynaklar son derece s›n›rl› olan ‘ve-
rimsiz’ köylülerin tar›mdan kovulmas›, üreti-
min büyük sermaye taraf›ndan gerçeklefltiril-
mesi... 

“(Meksika’da) k›rsal ‘modernleflme’, resmi
belirlemelere göre, yaklafl›k 16 milyon yerleflim-
cinin topraklar›ndan kovulmas› anlam›na geli-
yordu (ülkenin k›rsal nüfusunun yaklafl›k yüz-
de 60’›).

“Bu, beklenen bir sosyal bedeldi ve söz ko-
nusu ‘verimsiz’ kitleyi ucuz el eme¤ine dönüfltür-
meyi planlayan resmi sözcüler, bu durumu pek
önemsemiyordu. Resmi görüfle göre, bu tür ifl
kaynaklar›, verimsiz minifundios’un (küçük ta-

r›m iflletmesi) kald›rd›¤›, bir ailenin geçimini
sa¤lamaya yetmeyen hasada tercih edilirdi.”(*)

TASFİYE EDİLEN NE?
Tar›m politikalar› konusunda yaz›l›p-çizi-

lenlerin genel çerçevesi, IMF ve hükümetin
“tar›m› tasfiye etti¤i” fikri etraf›nda dolafl›r. ‹s-
tatistik veriler de bu görüflü destekleyecek bi-
çimde yorumlanabilir. Zira tar›msal katma de-
¤er, sabit fiyatlarla, 1998’de 16 176 milyar
TL’den, 1999’da 15 369 milyara, 2000’de k›s-
men artarak 15 962 milyar dolara ç›ksa da
2001’de 14 994 milyar dolara geriler. 2001 y›-
l›nda bu¤day üretimi yüzde -9,5, arpa yüzde -
6,3, m›s›r ise yüzde -4,3 oran›nda geriledi.
Yandaki tabloya bak›ld›¤›nda, 1998’e k›yasla
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*) Toplum ve Bilim, say› 88, bahar 2001, “Tar›m ve Köylülük” özel say›s›, sf. 123

Tar›m Üretimi- Temel Ürünler  (Bin Ton)
1998 1999 2000 2001(1)

Hububat
Bu¤day 21,000 18,000 21,000 19,000
Arpa 9,000 7,700 8,000 7,500
M›s›r 2,320 2,297 2,300 2,200
Baklagiller
Mercimek 540 380 353 520
Nohut 625 560 548 535
Kuru Fasulye 236 237 230 225 
Sanayi Bitkileri
fieker Pancar› 22,283 16,854 18,821 12,550
Pamuk 876 886 904 935
Tütün 251 251 200 154
Ya¤l› Tohumlar
Pamuk Tohumu 1,400 1,415 1,357 1,404
Ayçiçe¤i 860 950 800 650
Yerf›st›¤› 90 95 78 72
Yumru Bitkiler
Patates 5,250 6,000 5,370 5,000
So¤an (Kuru) 2,270 2,500 2,200 2,150
Meyvesi Yenen Sebzeler
Karpuz-Kavun 5,815 5,725 5,805 5,795
Domates 8,290 8,956 8,890 8,425
Meyveler
Üzüm ve ‹ncir 3,855 3,675 3,840 3,485
Turunçgiller 1,944 2,263 2,222 2,478
F›nd›k 580 530 470 625
Elma 2,450 2,500 2,400 2,450
Zeytin 1,650 600 1,800 600
Çay 979 1,096 758 872
Tar›m Katma De¤eri
(1987 Fiyatlar›yla Milyar TL.) 16,176 15,369 15,962 14,994

"(Kaynak: www.dpt.gov.tr, Temel Ekonomik Göstergeler)"
(1) 2001 Y›l› Rakamlar› ‹kinci Tahmine Göredir. 



hemen tüm tar›m ürünlerinde gerileme oldu-
¤u görülür. (Bkz: Tablo) ‹stisnalar ise, ihraca-
ta dönük ürünlerdir ve özel bir devlet teflviki-
ni hâlâ alabiliyorlar (buna daha sonra gelece-
¤iz). 

Ancak, burjuvazinin bizzat tar›msal üre-
timle, tar›m›n kendisiyle savaflt›¤›n› düflün-
mek bilimsel olmaz. Emperyalistler ve iflbirlik-
çi tekeller, önemli bir art›de¤er kayna¤› olabi-
lecek tar›m› neden tasfiye etsinler ki? Hatta
tasfiye etmek bir yana, burjuvazinin yapmak
istedi¤i, “tar›m› ele geçirmek”tir: Küçük ve or-
ta köylüyü tar›msal üretimden kovup, tar›m›
sermayenin art›de¤er üretim sürecinin içine
çekmektir. Ancak kuflkusuz ki, böyle bir poli-
tika, ilk anda, tar›m›n kendisine de zarar vere-
cektir. Çünkü bugün için tar›msal üretimi ger-
çeklefltiren, büyük ölçüde küçük ve orta köy-
lülerdir. H›zl› bir yoksulllaflma girdab›n›n içi-
ne çekilen küçük köylülerin, devlet deste¤in-
den de yoksun kalmalar›yla birlikte, üretim
veriminde ve üretimin kendisinde mutlaka
ciddi düflüfller olacakt›r. Kaynak yoksunlu¤u
büyüdükçe, küçük köylü gübre kullanamaya-
cak, ilaçlama yapamayacak, daha düflük kalite
tohumluk kullanacak, traktör kiralayamaya-
cak, hatta zarara girece¤ini düflünüp, tarlas›n›
ekmemeye bile bafllayacakt›r. Ancak egemen-
lerin, tar›m› yeniden yap›land›rmak amac›yla
hareket ettiklerini ve böylesi bir daralmay› gö-
ze ald›klar›n› söyleyebiliriz. 

Anadolu k›r›, kapitalist iliflkilerin büyük
oranda s›zd›¤› ve nüfuz etti¤i bir yap›ya sahip-
tir: Üretimin büyük bir k›sm› (yüzde 90’›) pa-
zarda sat›lmak için yap›l›yor. ‹flletmelerin ço-
¤u traktör kullan›yor (yüzde 69). (Ancak trak-
tör kullananlar›n dörtte üçü traktörü kiral›-
yor) Tar›msal nüfusun büyük k›sm› küçük
araziler sürüyor. (yüde 55’i 20 dekardan kü-
çük, yüzde 67’si 50 dekardan daha küçük,
yüzde 85’i 100 dekardan daha küçük) Tar›m
nüfusunun sahip oldu¤u ve iflledi¤i ortalama
toprak alan› giderek küçülüyor (1980’de 62
dekar, 1991’de 57 dekar). Mevsimlik ücretli ifl-
çi istihdam›, 1980’de iflletmelerin yüzde 30’un-
da görülürken, bu oran 1990’da yüzde 45’e

ç›kt›.(*) 500 dekardan büyük iflletme say›s›:
1991’de 36 bin 838 idi. Bunlar, toplam topra-
¤›n yüzde 17’sini iflliyorlard›. 5000 dekardan
büyük iflletmelerin say›s› ise 441’di.(**) Bu veri-
lerin söyledikleri flunlar: Birincisi, tar›msal
üretim esas olarak meta üretimi biçiminde ger-
çekleflir. Ürününü pazara getiren köylü, bunu
satarak ihtiyaçlar›n› sat›n al›r. (Feodalizmde
ise köylü, do¤rudan kendi ihtiyaçlar›n› üreti-

yor, pazarla iliflkiye girmiyordu.) Makineli
üretim tar›ma önemli oranda girmifltir. Kapita-
lizme özgü ücretli iflçilik olgusu ise önemli öl-
çüde tar›msal üretimle bütünleflmifltir. Büyük
iflletmelerin oran› ve tar›mda tuttu¤u yer
önemsiz de¤ildir. Ancak di¤er yandan, tar›m-
sal üretimde egemen olan, küçük meta üreti-
midir. Küçük köylü ailesinin, geçim amaçl› ta-
r›m›d›r bu. Pazarda sat›lan üründen elde edi-
len gelir, ailenin geçimine harcan›r ve serma-
yeye dönüflmez. Küçük üretimin amac›, ser-
mayenin genifllemesi, yani art›de¤er elde et-
mek de¤il, köylü ailesinin geçiminin sa¤lan-
mas›d›r. Daha yak›ndan bak›ld›¤›nda, bu kü-
çük üretimin her yandan kuflat›lm›fl oldu¤u
görülür. Küçük köylünün gübre, zirai ilaç ve
tohumluk sat›n ald›¤› toptanc› sermayesi; ürü-
nünü satt›¤› tekeller, toptanc›lar veya kapita-
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BBuurrjjuuvvaazziinniinn  bbiizzzzaatt  ttaarr››mmssaall  üürreettiimmllee,,  ttaarr››--
mm››nn  kkeennddiissiiyyllee  ssaavvaaflfltt››¤¤››nn››  ddüüflflüünnmmeekk  bbiilliimmsseell

oollmmaazz..  EEmmppeerryyaalliissttlleerr  vvee  iiflflbbiirrlliikkççii  tteekkeelllleerr,,
öönneemmllii  bbiirr  aarrtt››ddee¤¤eerr  kkaayynnaa¤¤››  oollaabbiilleecceekk  ttaa--
rr››mm››  nneeddeenn  ttaassffiiyyee  eettssiinnlleerr  kkii??  HHaattttaa  ttaassffiiyyee
eettmmeekk  bbiirr  yyaannaa,,  bbuurrjjuuvvaazziinniinn  yyaappmmaakk  iissttee--

ddii¤¤ii,,  ““ttaarr››mm››  eellee  ggeeççiirrmmeekk””ttiirr::  

*): D‹E’nin 1991 tar›m say›m› sonuçlar›n› yorumlayan döküman›ndan aktaran: Toplum ve Bilim, say› 88, sayfa 71.

**): 1991 Tar›m say›m› sonuçlar›, www.die.gov.tr. Tar›m say›mlar› on y›lda bir yap›l›yor. 2001’de yap›lan tar›m
say›m›n›n sonuçlar› henüz aç›klanmad›¤› için, “nuh nebiden kalma” veriler kullan›yoruz. 1991’den bu yana kufl-
kusuz ki bu veriler önemsenmesi gereken de¤iflimlere u¤ram›flt›r.



list devlet, üretim için kredi ald›¤› bankalar,
küçük köylüyü kuflatan ticari ve mali bir a¤
oluflturuyor. En genelde, neyin nas›l üretilece-
¤i, küçük köylünün kendisi taraf›ndan de¤il,
bu a¤ taraf›ndan belirlenir. Tekeller, bu ticari
ve mali iliflkiler a¤› sayesinde, küçük köylü-
nün hemen tüm art›-ürününe el koyuyorlar.
Hatta sermaye, küçük köylünün gerekli eme-

¤inin (yani onu ve ailesini geçindirecek mikta-
r›n) bile bir k›sm›na el koyabiliyor. 2001 fiu-
bat’›ndan sonra yaflanan geliflmeler bunun çar-
p›c› bir görünümü oldu. Küçük iflletmelerde
yabanc› eme¤in ücretli çal›flt›r›lmas›, yer yer
görülür. Ancak küçük üretimin çap› ve iç
mant›¤› gere¤i, ücretli emek istihdam› büyük
boyutlara varmaz. Dolay›s›yla, tar›msal üreti-
min bütününün penceresinden bak›ld›¤›nda,
art›de¤er üretiminin oldukça s›n›rl› bir ölçekte
gerçekleflti¤i, üretimin genifl bir ölçe¤inin kü-
çük meta üretimi biçimini ald›¤› görülür. ‹flte
sermayenin, milyonlarca küçük/orta köylü ile
birlikte k›rdan sürmek istedi¤i, bu üretim biçi-
midir. Anadolu k›r›n›n genifl tar›m arazileri,
burjuvazinin art›de¤er üretiminin içine do¤ru
emildikçe, küçük köylülük de mülksüzleflerek
flehirlere sürülüyor. Küçük köylülükle birlikte

tasfiye edilen küçük meta üretiminin yerini
kapitalist çiftlik tar›m›, yani tar›mda art›de¤er
üretimi al›yor, almas› hedefleniyor. K›sacas›,
emperyalist tar›m tekelleri ve yerli iflbirlikçi
burjuvazi, sermaye birikimine dahil edilecek
yeni bir alan yarat›yorlar, ve bunu milyonlarca
köylünün dayan›lmaz ac›lar içinde k›vranaca¤›
sanc›l› bir süreç içinde gerçeklefltirmeyi hedef-
liyorlar.

TASFİYENİN ARAÇLARI
“(Meksika’da), hükümetlerin k›rsal toplu-

ma yönelik neoliberal politikas›, genelde düflük
verimlilikteki aktörlerin varl›¤›n› zorlaflt›rmaya
yöneliktir. Bu amaca ulaflmak için, zaten a¤›r
olan yaflama koflullar›n›n daha da dayan›lmaz
hale getirilmesi stratejisi izlendi.”(*)

Bizde de neoliberal tar›m politikalar› ayn›
yoldan yürüyor. Devlet deste¤inin kesilmesi
biçiminde toparlayaca¤›m›z say›s›z uygulama-
n›n arka plan›ndaki genel hedef, küçük köylü-
yü ayakta tutan tüm ekonomi d›fl› faktörlerin
tasfiye edilmesidir.

Uzun süreli bir evrim süreci içinde; önce,
belli tar›m ürünlerinin al›m sat›m›ndaki devlet
tekeli kald›r›ld› (çay, tütün). Köylüden ürün
sat›n alan ve ona hammadde satan tüm devlet
kurumlar› ad›m ad›m özellefltirildi ya da özel-
lefltirme listesine al›nd›. (SEK’in tümü ve Et
Bal›k Kurumu’nun önemli bir k›sm› özelleflti-
rildi, Çaykur, TÜGSAfi (gübre sektöründe),
T‹GEM (tohumculukta) gibi iflletmeler de
özellefltirme listesinde bulunuyor. Bu iflletme-
lerin yutulmas› ya da kapat›lmas›, nesnel ola-
rak, küçük köylülü¤ün tasfiyesini h›zland›r›c›
bir rol oynad›. Emekçi köylülü¤ün, ürün fiyat-
lar› vb. üzerine devlete bask› yapma olana¤›
ortadan kalk›yor. Devlet, tar›m ürünleri ve
hammadde ticaretinden ad›m ad›m geriye çe-
kildi. Tar›m ürünleri ithalat›na uygulanan
gümrükler önemli oranda azalt›ld›. Böylece
ABD ve Avrupa sermayelerinin yüksek serma-
ye yat›r›mlar›yla ucuza mal ettikleri tar›m ve
hayvanc›l›k ürünleri iç pazara akmaya bafllad›.
Bu dönem boyunca, yabanc› sermayenin tar›m
sektörüne ak›fl› da geliflti. 1987-98 aras›nda
yabanc› sermayeli kurulufl say›s› tar›mda
32’den 65’e, g›da sanayiinde ise 38’den 139’a
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NNeeoolliibbeerraall  ttaarr››mm  ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn  mmüüllkkssüüzz  bb››rraakk--
tt››¤¤››  ggeenniiflfl  bbiirr  kkööyyllüü  yy››¤¤››nn››nn››nn  ggeeççiinnmmeekk  iiççiinn  ssaa--
ttaaccaakk  yyeeggaannee  mmeettaass››  iiflflggüüccüü  oollaaccaakktt››rr..  MMüüllkkssüüzz
kkaallaann  nnüüffuussuunn  ççookk  ddaahhaa  bbüüyyüükk  bbiirr  bbööllüümmüü,,
kkeenntt  pprroolleettaarryyaass››nn››nn  ssaaffllaarr››nnaa  kkaatt››llaaccaakktt››rr..  DDoo--
llaayy››ss››yyllaa  nneeoolliibbeerraall  ttaarr››mm  ppoolliittiikkaass››nn››nn  iikkiinnccii  ssoo--
nnuuccuu,,  pprroolleettaarryyaann››nn  ((flfleehhiirr  vvee  kk››rr  pprroolleettaarryyaass››))
nnüüffuussuunnddaa  ggeelliiflflmmee  oollaaccaakktt››rr..  PPrroolleettaarryyaann››nn  iiççii--
nnee  ggiirreenn  bbuu  yyeennii  kkiittllee,,  iiflflggüüççlleerrii  aarraass››nnddaakkii  rree--
kkaabbeettii  ddee  bbüüyyüütteecceekkttiirr..  

*) Toplum ve Bilim, agd, sf. 128



yükseldi. (*)

Bu sürecin genel do¤rultusu neoliberal
düzenlemenin ad›m ad›m hayata geçifli yönün-
de olsa da, sürecin iniflli ç›k›fll› bir seyir izledi-
¤ini belirtmeliyiz. Burjuva medya bu durumu
“hükümet partilerinin popülist politikalar›na”
ba¤lasa da, gerçek durum bundan daha farkl›-
d›r. Toplumsal maddi gerçe¤in derin bir anali-
zi, bize, burjuva düzenin dayand›¤› “istik-
rar”›n toplumsal temelinin önemli ölçüde kü-
çük ve orta köylülü¤e ba¤l› oldu¤unu gösterir.
Kürdistan’da bir ulusal devrimin patlak verdi-
¤i, Kürt halk›n›n devrimci baflkald›r›s›n›n fa-
flist rejimi köfleye s›k›flt›rd›¤›, Bat›’da aç›lacak
ikinci bir cephe korkusunun burjuva egemen-
li¤ini tir tir titretti¤i bir dönemde, egemenlerin
toplumsal dayanaklar›n›n öncelikli bir ö¤esi,
flovenizmin derin biçimde etkiledi¤i köylü nü-
fusu olmufltu. ‘90’l› y›llar› kapsayan ve giderek
bir rejim bunal›m›na do¤ru ilerleyen bu gelifl-
melerin bas›nc› alt›nda, rejimin milyonlarca
köylüyü y›k›ma sürüklemesi ciddi bir “güven-
lik sorunu” yarat›rd›. Tersine, bu dönemde
Türk burjuva devletinin ana yönelimi, küçük
köylülü¤ü sisteme ba¤lamaya çal›flmak, bunun
için bir dizi ekonomik taviz vermek biçiminde
olmufltur. Bu yönelimle beraber, ad›m ad›m
özellefltirme ve neoliberallefltirme uygulamala-
r› da yürürlü¤e sokulmufltur. Ancak, küçük
köylülükle kesin ve köklü bir hesaplaflmay›
getirmeyecek ölçüde... Kuflkusuz bu genel ze-
min üzerinde flu ya da bu burjuva parti, kendi-
ne oy toplama amaçl› harcamalar da yapm›flt›r.
Ancak son IMF reformlar› sürecinin de göster-
di¤i gibi, burjuva partiler, burjuvazinin ve em-
peryalizmin genel yönelimine ayk›r› bir yönde
yürüme flans›na sahip de¤iller. Onlar›n göreli
özerkli¤i ancak bu genel yönelime ayk›r› düfl-
memek kofluluna ba¤l›d›r. 

Özellikle 1999’dan itibaren, Türk burjuva
devleti ve emperyalistler, sa¤lad›klar›n› dü-
flündükleri “siyasal istikrar”a dayanarak, kü-
çük köylülü¤ü radikal biçimde tasfiye etmeye
girifltiler. 

9 Aral›k 1999’da IMF’ye sunulan niyet
mektubunda verilen taahhüt fluydu: “Reform

program›m›z›n orta vadeli amac›, var olan des-
tekleme politikalar›n› safhalar halinde ortadan
kald›rmak ve fakir çiftçileri hedef alan do¤ru-
dan gelir deste¤i sistemi ile de¤ifltirmektir.”

10 Mart 2000’de Dünya Bankas›’na veri-
len bir di¤er niyet mektubu da flöyle diyordu:
“Tar›msal reform program›, devletin tar›msal
üretim ile tar›msal sanayi üretiminde do¤ru-
dan bir rol oynamaktan çekilmesine yönelik
orta vadeli hedef do¤rultusunda, sektördeki
devlet varl›klar›n›n ticarilefltirilmesi ve özel-
lefltirilmesini kapsamaktad›r.” (**)

Bu çerçeve içinde, Bakanlar Kurulu’nun
14 Mart 2000 tarihli bir karar› ile, 2002’den
itibaren do¤rudan gelir deste¤i sistemine geçi-
lece¤i kararlaflt›r›ld›. Devletin köylüyü destek-
leme amaçl› al›mlar›, düflük faizli krediler, gir-
di deste¤i, üretimi teflvik amaçl› prim deste¤i
kald›r›l›yor, yerine do¤rudan gelir deste¤i
(DGD) sistemi getiriliyordu. DGD, köylüye,
arazi büyüklü¤üne göre, dekar bafl›na para
yard›m› yap›lmas›n› öngörüyor. fiu anda DGD,
dekar bafl›na 5 dolarl›k para yard›m› öngörü-
yor. En fazla 199 dekarl›k bir yard›m ödeni-
yor. Yani, geçmiflte hammadde temininden
ucuz krediye, sat›fl deste¤ine kadar sürecin her
aflamas›nda devlet deste¤i gören küçük köylü,
bunlardan mahrum b›rak›larak, senede bir de-
fal›k para yard›m› al›yor. Örne¤in 30 dekarl›k
bir arazi için bu yard›m senede 150 dolard›r
(225 milyon lira). 2001/2002 ekonomik krizi-
nin ilk günlerinden bu yana a¤›r bir ekonomik
bask› alt›nda tutulan küçük köylülü¤ün
DGD’ye geçilmesiyle birlikte h›zl› bir mülk-
süzleflme yaflayaca¤› aç›k. 2001 y›l›n›n Ocak
ay›nda 78 bin 500 lira olan yüzde 21 azotlu
amonyum sülfat (bir tür kimyasal gübre), Ma-
y›s’ta 158 bin 500 lira oldu (yüzde 100 art›fl).
Lebaycid isimli tar›m ilac›n›n litresi, Ocakta
17 milyon iken, May›s’ta 28 milyon oldu. An-
cak burjuva hükümeti, ürün al›m fiyatlar›n›
belirlerken, “hedeflenen enflasyon” oran›nda
art›fl yapt› (yüzde 30-40). Ziraat Bankas› çiftçi
kredi faizleri görülmedik düzeylere ç›kt› (yüz-
de 120’ler). Fabrikalar›n ürünlerini almad›¤›
çok say›da üretici iflas etti veya efli¤ine geldi.
Borçlar›n› ödeyemeyen çok say›da emekçi
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*) Hazine ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›n›n Yabanc› Sermaye Raporlar›’ndan aktaran, N. Zafer Yenal, 
Toplum ve Bilim, agd. sf. 41)

**) Aktaran: ‹ktisat dergisi, say› 412, O¤uz Oyan, sf. 28



köylü hapse at›ld›. Bütün bu sürecin toplam
verileri üzerinden flunu söyleyebiliriz:
DGD’nin “fakir çiftçilere yard›m” amac› tafl›d›-
¤› basit bir aldatmacadan ibarettir. DGD uygu-
lamas›na geçilmesiyle birlikte k›rda fliddetli bir
mülksüzleflme ve y›k›m dalgas› yaflanacakt›r.
Devlet deste¤inin aniden çekilmesiyle oluflan
flok durumu, 2001 kriziyle bafllayan sürecin
keskin bir dönüm noktas› olacakt›r. Sanayi ve
ticaret tekelleri, bankalar, büyük kapitalist
toprak sahipleri ve zengin köylülük, iflas eden
küçük köylülü¤ün topraklar›na el koyacakt›r.
‹flte ancak o zaman, Do¤rudan Gelir Deste¤i
sistemi de yeniden yap›land›r›lacak ve kapita-

list çiftçiyi desteklemek biçimindeki gerçek ifl-
levine kavuflacakt›r. Kapitalizmin “devletin ta-
r›mdan deste¤i çekmesi” gibi genel bir yöneli-
mi yoktur. Tar›msal üretim kapitalistlerce ger-
çeklefltirildi¤i oranda burjuva devletlerin
önemli ekonomik yard›m›na kavufluyor. Örne-
¤in Avrupa Birli¤i burjuva devletlerinin tar›ma
yapt›klar› destek: 1986-88 döneminde 102 180
milyon ECU iken; 1991-1993 döneminde 123
308 milyon ECU’ye; 1998 y›l›nda ise 127 156
milyon ECU’ya ç›karak, sürekli art›fl göster-
mifltir.(*) Kapitalizmin yönelimi, devletin kü-
çük ölçekli tar›m› ayakta tutmas›na karfl›d›r,
yoksa, sanayide ve bankac›l›kta oldu¤u gibi,
tar›mda da sermaye tabii ki burjuva devlet ta-
raf›ndan desteklenecektir!!

İHRACAT TARIMI
Neo-liberal tar›m politikalar›n›n dünya

ölçe¤indeki uygulamalar›n›n sonuçlar› ve ül-
kemizdeki hedeflerinin penceresinden bak›ld›-
¤›nda, bu politikan›n, tar›msal üretimin bilefli-
mini de dönüfltürmeyi hedefledi¤i görülür.
Geleneksel ürünlerden, yeni ve d›fl pazarlarda
sat›lmaya elveriflli ürünlere do¤ru bir dönü-
flüm söz konusudur. “Senegal’de meyve plan-
tasyonlar› tah›l üretimini; Bangladefl’te tatl› su
karidesi üretimi pirinç tar›m›n›; Mozambik’te
pamuk, yerli küçük köylü ünitelerini y›kt›”(**).

Türk burjuva devleti de tar›m›, ihracata dönük
tar›ma do¤ru dönüfltürmek için, “alternatif
ürün projesini” gelifltirdi. Proje, Dünya Banka-
s›’ndan al›nan 171.5 milyon dolarl›k krediyle
yürütülüyor. IMF’ye verilen son gözden geçir-
me mektubunda sadece soya ve kanola bitkile-
rinin üretiminin desteklenece¤i belirtildi. Ka-
nola; Avrupa ve ABD’de ya¤ üretiminde kulla-
n›lan bir bitkidir. Kanolay› Türkiye’ye getiren,
ABD’li tar›m tekeli Cargill’dir. Bunlar d›fl›nda,
sanayi ya¤lar›n›n üretiminde kullan›lan Raps
bitkisi, muz, kivi, kesme çiçek, ayçiçe¤i, ihraç
edilebilecek türde üzüm, pamuk, vb. ürünle-
rin ekimi burjuva devlet taraf›ndan destekleni-
yor. Bir ticaret dergisiyle röportaj yapan Ege
Çiftçiler Derne¤i baflkan› Hulusi Tanman, tar›-
ma yat›r›m yapacaklara flu öneride bulunuyor:
“Dünya pazarlar›nda son y›llarda gözde olan
fakat Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin tercih
edilmesi do¤ru olur”. Cine Tar›m flirketi genel
müdürü Kemal Erdo¤an da; “özellikle ihraç
edilebilecek ve katma de¤er yaratan ürünlere
yat›r›m yap›lmas› do¤ru olur” diyor. (***) 

1991 D‹E tar›m say›m› sonuçlar›na göre,
tar›msal iflletmelerin yüzde 70’i bu¤day üreti-
yor. Emperyalist IMF ve Türk burjuvazisi, bu
gerçekli¤i dönüfltürmek istiyorlar. Bir yandan,
genifl ölçekli kapitalist çiftliklerde üretilmifl,
dolay›s›yla maliyeti ve fiyat› düflük ABD tah›l›
ile Avrupa hayvanc›l›k ürünleri iç pazara pom-
palan›yor. Bu ürünlerle rekabete sokulan kü-
çük köylü iflasa sürükleniyor. Y›k›lan küçük
ölçekli üretimin yerine, orta ve genifl ölçekli,
ihraç ürünlerinin imalat›na dayanan yeni bir
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DDGGDD’’nniinn  ““ffaakkiirr  ççiiffttççiilleerree  yyaarrdd››mm””  aammaacc››  ttaaflfl››dd››¤¤››
bbaassiitt  bbiirr  aallddaattmmaaccaaddaann  iibbaarreettttiirr..  DDGGDD  uuyygguullaammaa--
ss››nnaa  ggeeççiillmmeessiiyyllee  bbiirrlliikkttee  kk››rrddaa  flfliiddddeettllii  bbiirr  mmüüllkk--
ssüüzzlleeflflmmee  vvee  yy››kk››mm  ddaallggaass››  yyaaflflaannaaccaakktt››rr..  SSaannaayyii
vvee  ttiiccaarreett  tteekkeelllleerrii,,  bbaannkkaallaarr,,  bbüüyyüükk  kkaappiittaalliisstt  ttoopp--
rraakk  ssaahhiipplleerrii  vvee  zzeennggiinn  kkööyyllüüllüükk,,  iiffllaass  eeddeenn  kküüççüükk
kkööyyllüüllüü¤¤üünn  ttoopprraakkllaarr››nnaa  eell  kkooyyaaccaakktt››rr..  

*) Ayn› dergi, sf. 54

**) The Economist 25 Eylül 1993’ten aktaran, Ergin Y›ld›zo¤lu, Globalleflme ve Kriz, sf 202

***) Globus dergisi, say›: 2001-08



tar›msal yap›laflma olufluyor. Pek çok yeni sö-
mürge ülkenin yürümek zorunda b›rak›ld›¤›
bu yoldan, biz de ad›m ad›m geçiriliyoruz. Ta-
r›m›n ihracat tar›m›na dönüfltürülmesi süreci,
sermayenin uluslararas›laflmas› süreciyle do¤-
rudan ba¤lant›l›d›r. Yeni uluslararas› iflbölü-
münde: tah›l, et gibi temel besin maddeleri,
emperyalist ülkelerce yüksek teknoloji ve ser-
maye-yo¤un biçimde üretiliyor. Yeni sömürge
ülkeler ise, Amerikan ve Avrupa pazarlar›nda
al›c› bulacak ürünler üretiyorlar. ‹klimsel ola-
rak Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da yetiflme-
yecek ürünlere a¤›rl›k veriyorlar. Özgün mey-
veler, sanayi bitkileri, kesme çiçekler gibi
ürünlere yo¤unlaflt›r›l›yor yeni sömürgeler.
Bunun yan› s›ra, ABD’li Cargill tekelinin en ta-
n›nm›fl örne¤ini oluflturdu¤u dünya tar›m te-
kelleri, tohum, gübre vb. sektörlerde emperya-
list burjuvazinin tam egemenli¤ini sa¤l›yorlar.
Bu flirketler, ürettikleri genetik yap›s›yla oy-
nanm›fl tohumlarla, köylüyü kendilerine ba-
¤›ml› k›l›yorlar. Cargill’in dünyada 67 ayr› ül-
kede faaliyet gösterdi¤ini; ve Cargill’in ülkele-
re girifl tarihleriyle bu ülkelerin IMF tar›m “re-
formlar›”n› uygulamaya bafllad›klar› tarihlerin
örtüfltü¤ünü de ek bir not olarak düflelim.(*) 

Yeni sömürge ülkelerin kendini besleye-
bilirli¤i a¤›r biçimde tahrip ediliyor. Tar›msal
üretimin uluslararas›laflmas› t›pk› sanayide ol-
du¤u gibi, tar›mda da belli ürünlere dönük
üretimde uzmanlaflmay› getiriyor. Dünyan›n
temel besin kaynaklar›n›n üretiminin merkezi
ABD ve Avrupa’ya do¤ru kay›yor. Yeni sömür-
gelere kendi iç pazarlar›n›n ihtiyac› olan ürün-
leri üretmeyi dayatan emperyalistler, insanl›-
¤›n vazgeçilmez ihtiyac› olan besinlerin üreti-
mini kendilerinde merkezilefltirerek, dünya

egemenliklerini de pekifltiriyorlar. Bu konuda
Türkiye tar›m›n›n kendine yeterli¤indeki geri-
lemeyi gösteren veriler dipnotta gösterilmifl-
tir(**). 

Di¤er yandan, geleneksel tar›m›n ihracat
tar›m›na do¤ru dönüflümüyle, küçük tar›m›n
y›k›m› aras›nda bir paralellik oldu¤unu da
vurgulamak gerekir. ‹hracata dönük ürünlerin
birço¤u önemli sermaye yat›r›mlar› gerektiri-
yor. Sulama kanallar›, toprak verimlili¤inin ar-
t›r›lmas›, baz› ürünlerde serac›l›k gibi. Küçük
tar›m, art›de¤er üretimi gerçeklefltirmedi¤i
için, böylesi yat›r›mlar da yapamaz. Dolay›s›y-
la, ihracat tar›m›, ancak genifl ölçekli ve art›
de¤er üretimine dayal› tar›m taraf›ndan ger-
çeklefltirilebilir. 

SOSYAL VE SINIFSAL SONUÇLAR
Neoliberal tar›m politikalar›n›n mülksüz

b›rakt›¤› genifl bir köylü y›¤›n›n›n geçinmek
için satacak yegane metas› iflgücü olacakt›r. Bu
mülksüz kitlenin bir k›sm›, k›rda kalarak, yeni
bir tar›m iflçisi kümeleflmesi do¤uracakt›r. An-
cak, mülksüz kalan nüfusun çok daha büyük
bir bölümü, kent proletaryas›n›n saflar›na ka-
t›lacakt›r. Dolay›s›yla neoliberal tar›m politi-
kas›n›n ikinci sonucu, proletaryan›n (flehir ve
k›r proletaryas›) nüfusunda geliflme olacakt›r.
Proletaryan›n içine giren bu yeni kitle, iflgüçle-
ri aras›ndaki rekabeti de büyütecektir. K›rdan,
açl›k ve yoksulluk içinde kentlere akan bu kit-
le, en kötü flartlarda ve en ucuza çal›flmaya ha-
z›r bir emekçi nüfus olarak, iflçi s›n›f›n›n çal›fl-
ma ve yaflam koflullar›nda genel bir düflüfle ne-
den olacakt›r. ‹flsiz ordusu kabaracakt›r. Ayn›
zamanda küçük köylülü¤ün kültürel de¤erleri
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*) Cargill’in üretti¤i ‘intihar tohumlar›’n›n özelli¤i; bu tohumdan ç›kan ürünün tohumluk olarak kullan›lamamas›-
d›r. Bu k›s›rlaflt›r›lm›fl tohumlardan bir y›l alan çiftçi, bir dahaki sene yine tüm tohumu piyasadan sat›n almak
zorunda kal›yor.

**) Mercimek: 1990’da 906 bin hektar olan ekili alan, bugün 517 bin hektara düfltü. 1990’daki üretim 846 bin
ton, ihracat 242 bin tondu. Bugün 180 bin ton üretim, 100 bin ton ithalat var. K›rm›z› mercimek ABD ve Kana-
da’dan, yeflil mercimek Kanada’dan ithal ediliyor. (‹nsan televizyonda yeflil mercimek tüketimini teflvik etmek
için yap›lan programlar› an›ms›yor!)

Nohut: 1990’da üretim 850 bin ton, ihracat 277 bin tondu. 2000’de 300 bin tona düfltü. Meksika’dan ithal edi-
liyor.

Bu¤day: 1990’larda 20 milyon tonluk bu¤day üreti,mi, son befl y›ld›r 15-18 milyon tonda kald›. 1999’da 1.8 mil-
yon ton ihraç edildi, 1.6 mi,lyon ton ise ithal edildi.

Pirinç: Toplam 700 bin tonluk tüketimin üçte ikisi ithal ediliyor. 

Fasulye: 1990’larda, 300 bine yak›n olan üretim, 80 bin tona düfltü.Y›lda 70-80 bin ton fasülye ithal ediliyor. 



ve yaflam tarz›n›n da proletarya saflar›na tafl›-
naca¤›ndan bahsedebiliriz. 

K›r nüfusunun kentlere sürülmesinin bü-
tünlüklü bir neoliberal proje içinde de¤erlen-
dirilmesi gerekir. Burjuvazi, bu yeni iflgücü
ak›n›n›, yabanc› sermayeyi çekmekte ve Türk
burjuvazisinin gelifliminde kald›raç olarak
kullanmay› tasarl›yor. Bu gerçek karfl›s›nda,
örne¤in akademisyen Türkel Minibafl’›n: “Ta-
r›mda yer almaktan vazgeçenler veya alamaya-
cak olanlar, büyük kentlere göç ettikleri za-
man sanayide istihdam edilmeyecekler, çünkü
bu yeni ekonominin ne yeni sektörlerine, ne
de eski ekonominin art›k gelenekselleflmifl
sektörlerine uyum yapabilecek nitelikte de¤il-
ler. Art›, sistemin de buna ihtiyac› yok.” de¤er-
lendirmesi, dünya sisteminin iflleyiflini kavra-
maktan ne denli uzak kal›yor! Say›s›z yeni sö-
mürgede, ucuz üretime dayal› sanayideki her
at›l›m, köylü nüfusta bir çözülmenin üzerin-
den geliflmifltir. Güney Kore’nin, Tayland’›n
serbest bölgelerinden, Bangladefl’in konfeksi-
yon sanayiine kadar, emperyalist dünya siste-
minin ucuz iflgücü merkezlerinin yarat›lma-
s›nda küçük köylülü¤ün mülksüzlefltirilmesi
belirleyici bir noktada durur. ‹flgüçlerinin sü-
rekli ve afl›r› yo¤un y›prat›lmas›na dayanan
ucuz üretim, k›rdan sürekli akan taze iflgüçle-
ri olmadan sürdürülemez. ‹flbirlikçi Türk bur-
juvazisi de, 3-4 milyonluk dev bir köylü kitle-
sini flehirlere sürerek, ücret düzeyinde çarp›c›
bir düflüfl sa¤lamak, emperyalist sermayeyi
cezbedecek bir düzeye çekmek istiyor. Yaban-
c› yat›r›mlar için bürokrasinin azalt›lmas›, hiç-
bir yasan›n ifllemeyece¤i “endüstri bölgeleri”
kurulmas› için kanun ç›kar›lmas›, esnek çal›fl-
man›n yasal hale getirilmek istenmesi, bunu
besleyen yan ad›mlard›r. 

Ancak burjuvazinin planlar› yaflam karfl›-
s›nda s›nanacakt›r. Burjuvazinin planlar›n› ge-
liflmenin kaç›n›lmaz yolu olarak gören deter-
minist yaklafl›mdan kopuflmak gerekir. Kufl-
kusuz; kapitalizmin geliflmesinin nesnel yönü,
k›rsal nüfusun mülksüzleflmesine do¤rudur.
Ancak küçük köylü s›n›f›n›n kendisini bir s›n›f
olarak tasfiye etmeye yönelen bu vahfli sald›r›
karfl›s›nda tak›naca¤› tutum ve bu s›n›fla tekel-
ci burjuvazi aras›ndaki mücadelenin geliflimi,
olaylar›n gidiflat› üzerinde mutlaka etkide bu-
lunacakt›r. 

Türkiye k›r›, 12 Eylül cuntas›ndan bu ya-

na suskunlu¤unu koruyor. Suskunluk, ilk de-
fa olarak, IMF “tar›m reformlar›n›” protesto
eden köylü y›¤›nlar› taraf›ndan bozuldu. Ta-
r›msal üretim bölgelerinin merkezindeki kent-
lerde yap›lan kitle gösterileri biçiminde geliflen
protestolard› bunlar. Bu mücadelenin özellikle
kitlesel iflaslar›n gerçekleflti¤i ve topraklara
bankalar ya da devlet taraf›ndan el konuldu¤u
anlarda keskinleflece¤i ve oldukça sert biçim-
ler alabilece¤i öngörülmelidir. Devlet güçleriy-
le çat›flmalar, devlet arazilerinin iflgali gibi kit-
le zoruna dayanan mücadele biçimlerinin aç›-
¤a ç›kmas› olas›d›r. Neoliberalizmin mülksüz
b›rakt›¤› köylüler, Brezilya’da MST (Topraks›z
Köylüler Hareketi) etraf›nda bir araya geliyor-
lar ve devlete ait, kullan›lmayan arazileri iflgal
ederek el koyuyorlar. Bizde de böylesi geliflme-
ler görülebilir. 

Küçük ve orta köylü kitlelerinin kapitalist
sald›r› karfl›s›nda tak›naca¤› tutum çok önem-
lidir. Süreç, direnmesiz ve suskun biçimde
topra¤›n› yitirmifl y›¤›nlar da yaratabilir, ser-
mayenin topraks›z b›rakma sald›r›s›na karfl›
difle difl karfl› koymufl y›¤›nlar da yaratabilir.
Kuflkusuz, küçük köylülük, bir bütün olarak
kapitalizme, bir bütün olarak özel mülkiyete
karfl› de¤ildir. Zira bizzat kendisi özel mülk sa-
hibidir. Küçük köylülük, özel mülkiyete karfl›
de¤il, kendi küçük özel mülkiyetini korumak
için, büyük özel mülkiyete karfl› savafl›r. An-
cak proletaryan›n devrimci öncüleri kapitaliz-
me ve onun neoliberal sald›rganl›¤›na karfl› et-
kin bir mücadele yürütürse, mülksüzleflme
korkusu içindeki küçük ve orta köylü y›¤›nla-
r› demokratik devrimin tar›m program› teme-
linde mücadeleye kanalize edilebilir. Neolibe-
ral tar›m politikalar›yla bu düne göre çok daha
elveriflli hale gelmifltir.

Kuflkusuz, komünistler de küçük tar›m
üretimini yüceltmezler, idealize etmezler. Sos-
yalizm de küçük tar›m üretiminin kolektiflefl-
tirilerek makineli modern tar›m yöntemlerine
geçifli sa¤lamay› öngörür. Ancak sosyalizmin
çözümü, küçük köylü kitlelerini mülksüzlefl-
tirmek de¤il; küçük köylü iflletmelerini koope-
ratifler içinde birlefltirmektir. Giderek bu ko-
operatif tar›m üretiminin içinden tar›msal üre-
tim komünlerinin (tar›mda toplumsal mülki-
yetin) ortaya ç›k›fl›n› örgütlemektir. Bu, göre-
ce uzun bir evrim süreci içinde baflar›labilir.
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“AÇ TAVUK AMBARI DELER”
Küçük köylülü¤e karfl› giriflilen bu y›k›m

sald›r›s›yla birlikte, burjuva egemenler, “istik-
rar”›n toplumsal temelini dinamitliyorlar. Bur-
juva iktidara pasif ya da etkin biçimde destek
olmufl küçük köylülü¤ün genifl katmanlar›n›n
s›n›fsal olarak tasfiye edilmesi, tüm toplumsal
yap›da bir alt üst olufla do¤ru götürecektir. Bu
gerçek durum, burjuvazinin, kendi iktidar›n›n
pasif ya da etkin destekleyicisi olan toplumsal
ö¤eleri dahi ortadan kald›racak denli s›k›flm›fl
oldu¤unu gösteriyor. Küçük tar›m›n tasfiyesi
sermaye birikimine yeni bir alan açacakt›r; ta-
r›mda dönen kredi hacmini misliyle art›racak,
dolay›s›yla banka kâr› da misliyle artacakt›r;
tar›msal ticaret katlanacakt›r; kentlerin sanayi
burjuvazisi hem yeni bir yat›r›m alan›na, hem
de taze bir ucuz iflgücü sto¤una kavuflacakt›r.
K›sacas› krizler içinde debelenen; ve düflen kâr
oran›yla birlikte belirli bir t›kan›kl›k yaflayan
sermayenin tüm unsurlar› aç›s›ndan ortaklafl›-
lan bir programd›r küçük tar›m›n tasfiyesi.
Kuflkusuz, emperyalistler ve Türk burjuvazisi,
bu politikan›n sosyal sonuçlar›n›n az çok bi-
lincindeler. Burjuvazinin ortak korkusunu bir
kapitalist çiftçinin, Ege Çiftçiler Derne¤i bafl-
kan› Hulusi Tanman’›n a¤z›ndan dinleyelim:
“Ege bölgesinde derler ki: ‘aç tavuk ambar› de-
ler’. Siz bu insanlar› aç bir flekilde, bu flehirle-
rin, bu varofllar›n içerisine doldurursan›z, ya-
r›n öbür gün, fabrikalar›, köflkleri, yatlar› iflgal
ederler.”(*) Baz› tedbirler de daha bu politika-
n›n yürürlü¤e sokuldu¤u ilk günlerde al›nma-
ya baflland›: Henüz 2000 bafllar›nda, ‹stanbul
valili¤i ve il jandarma komutanl›¤›, gecekon-
dulaflmaya uygun bölgeleri, göç ak›n›na karfl›
“korumaya” alm›fllard›. Sermayenin yaflad›¤›
t›kan›kl›¤› aflman›n toplumsal maliyetinin
burjuvalar› korkuttu¤unu söyleyebiliriz. Kent-
lere akacak yoksullaflm›fl y›¤›nlar burjuvaziyi
korkutuyor. Köylerde mülksüzleflmeye karfl›
direnifl ne ölçüde geliflkin olursa, kentlere
akan kitle de o denli mücadeleci ve devrimci
bir potansiyel tafl›yacakt›r. Neoliberalizme
karfl› köylü direnifli, proletaryan›n saflar›na da
direnifl k›v›lc›mlar› tafl›yacakt›r. Di¤er yandan,

direniflin gücü oran›nda, önemli bir köylü kit-
lesinin k›rlarda bar›nmay› baflarmas› ve çeflitli
biçimlerde mülksüzleflmeye direnmeleri ola-
nakl›d›r. Brezilya’da on binlerce topraks›z kal-
m›fl köylü ailesi, devlet topraklar›n› iflgal ede-
rek k›rda tutunmay› baflard›. 

K›rda geliflmenin yönü, devrimci strateji-
nin üzerine e¤ilmesi gereken yeni bir durum
yarat›yor. Bugüne de¤in (Kürdistan hariç)
kentlerdeki mücadelenin pasif bir seyircisi du-
rumunda olan emekçi köylülük, topra¤›n› ko-
rumak için hareketleniyor. Proletaryan›n dev-
rimci stratejisi bak›m›ndan, fiilen kapitalist
sistemle karfl› karfl›ya bulunan genifl köylü y›-
¤›nlar›n›n hareketi mutlaka hesaba kat›lmas›
gereken bir durumdur. Bu yeni hareketin
kentlerdeki proletaryan›n, gençli¤in, küçük
esnaf›n ve kent yoksullar›n›n neoliberal kapi-
talist sald›rganl›¤a karfl› mücadelesiyle ayn›
kanaldan akmas›, giderek stratejinin önemli
bir sorunu haline geliyor. Sorunu neoliberaliz-
me karfl› birleflik toplumsal direniflin örülmesi
çerçevesi içinde tart›flmak gerekir. Türkiye
devrimci hareketinin üzerine çokça tart›flt›¤›
“iflçi-köylü ittifak›n›n” maddi bir gerçe¤e dö-
nüflmesi, giderek pratik eylemin çözece¤i bir
sorun haline geliyor. “Suskun” köylü y›¤›nlar›-
n›n y›llar boyu biriktirdikleri potansiyel ener-
jinin fiili mücadele gücüne dönüflmesi, önem-
li bir kuvveti düzen güçlerinin karfl›s›na ç›ka-
racakt›r.

Yeni durum, Kürdistan ve Türkiye k›r›
aras›ndaki çarp›c› farkl›l›¤›n ve karfl›tl›¤›n, or-
tadan kalk›fl› için olanaklar sunuyor. ‘90’lar
boyunca Kürdistan’da esas olarak yoksul ve
küçük köylülü¤ün omuzlar›nda yükselen ulu-
sal devrim karfl›s›nda Türkiye k›r› floven etki-
ler alt›nda kalm›flt›. Özellikle Karadeniz ve ‹ç
Anadolu k›r› aç›s›ndan belirgin biçimde; Kür-
distan’daki mücadelenin her at›l›m› Türkiye
k›r›nda öfke ve tepki yaratt›. fiimdi farkl› ve
özgün biçimlerde Kuzey Kürdistan k›r›n› da
etkileyecek ve sarsacak olan neoliberal tar›m
politikas› koflullar›nda, Türk ve Kürt emekçi
köylülü¤ü aras›nda kardeflleflmenin, ortak mü-
cadelenin yeni olanaklar› do¤uyor.(**)
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*) ‹ktisat, agd, sf. 4

**) Kuzey Kürdistan’da GAP ve kapitalist tar›m›n gelifltirilmesiyle el ele yürüyen geliflmelerin mutlaka ayr› biçim-
de incelenmesi gerekiyor. Çünkü Kürdistan k›r›ndaki geliflmeler sadece neoliberal tar›m politikalar› çerçevesi
içinde de¤erlendirilemez; sömürgecili¤in yeniden yap›land›r›lmas› gibi çok belirgin bir di¤er çerçeve vard›r.
Bunu ayr› bir inceleme konusu yapaca¤›z.
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I
Yap› Kredi Yay›nlar› komünist eylem ada-

m› ve komünist flair Naz›m Hikmet’in eserleri-
nin yay›m hakk›n› sat›n ald›. Kitaplar›n yeni
haliyle ilk bask›s› piyasaya jet h›z›yla sürüldü
bile.

Bu sat›n alma ticari de¤il, siyasidir. ‹flbir-
likçi tekelci burjuvazinin yeni yönelimine uy-
gundur. Birkaç y›ld›r çeflitli biçimler alt›nda
süregelen bu yönelim son dönemlerde giderek
yo¤unlaflt›. Tekelci burjuvazi solu vulgarize
etmek, suland›rmak, yumuflatmak istiyor. Ki
buna solun beyin zar›n› yumuflatma operasyo-
nu demek daha do¤ru olur. ‹smet Berkan’›n
sol üzerine bafllatt›¤› tat›flma, Can Dündar’›n
Taner Akçam röportaj› ve röportaj üzerine ya-
y›mlanan makaleler bu operasyonun güncel-
deki görünümlerindendir. 

Sola yönelik üç sac aya¤›ndan söz edilebi-
lir. Birincisi, sat›n alma oluflturuyor. Sat›n al-

ma yoluyla burjuvazinin saf›na geçen bu tiple-
re çorbac›lar, ya da çorbac› solcular diyoruz.
Çorbalar› artt›kça küfürleri bollafl›yor. TV ka-
nallar›, gazete köfleleri bunlarla doludur. Os-
manl› padiflah› Fatih, devletin güvenli¤ini ye-
niçeri ordusuna teslim etmiflti. Yeniçeriler
Balkanlar’daki hristiyan topluluklar›n›n ço-
cuklar›ndan olufluyordu. Kimsesiz ya da aile-
leri taraf›ndan bak›lamayan çocuklar toplan›-
yor, Osmanl› okullar›nda e¤itiliyor ve sad›k
askerler olarak yetifltiriliyordu. Bu çocuklar
hem ailelerini, hem dinlerini unutuyorlard›.
Köksüzlük egemenler için en büyük güven
kayna¤›yd›. Ne Türk olarak kabul ediliyorlar-
d›, ne de müslüman. Dinsiz olmamalar› için de
Bektafli tarikat›na yönlendiriliyorlard›. Yeniçe-
riler için ana da baba da devletti. Devlet de on-
lara ulufe (maafl) da¤›t›rd›. Ulufe, Farsça ve
Kürtçe’den gelir. Hayvanlara verilen kesme,
saman (al›f) anlam›ndad›r. Al›f, en çok kat›r-
lar içindir. Köksüzlükleri bir yana beslenme

Sola Yeniçeri Operasyonu

H. Erdem

BBuurrjjuuvvaazzii  ööyylleessiinnee  bbiirr  kk››ss››rrll››kk  iiççiinnddeeddiirr  kkii,,  ççüünnkküü,,  ççüürrüümmüüflfl--
ttüürr  vvee  hhiiççbbiirr  üürreettkkeenn  yyeetteennii¤¤ii  kkaallmmaamm››flfltt››rr..  KKaaddrroollaarr››nn››  vvee
kkaavvrraammllaarr››nn››  iilleerriiccii  iinnssaannll››¤¤››nn,,  ssoolluunn  kkaayynnaakkllaarr››nnddaann  ddeevvflfliirr--
mmeekktteeddiirr..  KKeennddiissiinnee  aaiitt  oollaannllaa  iinnssaannll››¤¤››nn  kkaarrflfl››ss››nnaa  çç››kkmmaa
ccüürreettiinnddeenn  yyookkssuunndduurr..  BBuurrjjuuvvaazzii  kkaann  vvee  iirriinnllee  bbeesslleenneenn  kkoorr--
kkuunnçç  bbiirr  ccaannaavvaarrdd››rr..  ÖÖrrttüünnmmeekk  zzoorruunnddaadd››rr..  VVee  ggiiyyssiilleerriinnii
bbiizzddeenn  ççaallmmaakkttaadd››rr..  VVee  bbiizziimm  iiflfliimmiizz  ““kkrraall  çç››ppllaakk””  ddiiyyeebbiill--
mmeekkttiirr..



biçimleri de yeniçerilerle örtüflmektedir. Ta-
ner Akçam gibileri de hem geçmifllerinin
unutturulmalar›, hem de inançs›zlaflt›r›lmalar›
bak›m›ndan yeniçerilere fazlas›yla benzefl-
mektedir. Ve bunlara en çok al›fist ismi yak›fl›-
yor. Burjuvazi al›fistleri ço¤altma kampanyas›
bafllatm›fl bulunuyor. Bunlar›n ço¤almas› bur-
juvaziyi pek memnun eder.

‹deolojik deformasyon (fleklini bozma,
çirkinlefltirme) ve dejenerasyon (soysuzlaflma,
alçalma) sald›r›n›n ikinci aya¤›n› oluflturuyor.
Kavramlar›n içeriksizlefltirilmesi ya da ters
yüz edilmesi baflvurulan en temel yöntem. Ör-
ne¤in reform, ›slah etmek, iyilefltirmek anla-
m›n› içerirken, en gerici yasalar  “reform”
ad›yla piyasaya sürülüyor. Emperyalist küre-
selleflmenin ne kadar dümen suyuna girersen
o ölçüde ilerici olursun. “Devrim” için de ayn›
fleyler söylenebilir. ‹nsanl›¤a birkaç on y›l,
hatta yüzy›l gerilere götüren ad›mlar “devrim”
olarak ilan edilebiliyor. Burjuvazi soysuzlaflt›-
r›lm›fl bu kavramlara dayanarak solcular› re-
formlara s›rt çevirmek, yeterince ilerici ve dev-
rimci olmamakla elefltiriyor. Yetmiyor, solu,
en çok da devrimcileri tutuculukla damgal›-
yor. Buna kavramlar›n pogromu diyebiliriz.

Burjuvazinin ideolojik  sald›r›lar›n› karfl›
sald›r›yla yan›tlamak, iki yüzlülü¤ünü teflhir
ederek kavramlar›m›z› gerçek içeri¤iyle sahip-

lenmek her zamankinden çok daha önemlidir.
Yine de bu sald›r› kampanyas›ndan hoflnut ol-
mam›z gereken yanlar var. Burjuvazi öylesine
bir k›s›rl›k içindedir ki, çünkü, çürümüfltür ve
hiçbir üretken yeteni¤i kalmam›flt›r. Kadrola-
r›n› ve kavramlar›n› ilerici insanl›¤›n, solun
kaynaklar›ndan devflirmektedir. Kendisine ait
olanla insanl›¤›n karfl›s›na ç›kma cüretinden
yoksundur. Burjuvazi kan ve irinle beslenen
korkunç bir canavard›r. Örtünmek zorunda-
d›r. Ve giysilerini bizden çalmaktad›r. Ve bi-
zim iflimiz “kral ç›plak” diyebilmektir.

Sola yönelik beyin zar›n› yumuflatma ope-
rasyonun üçüncü sac aya¤› fiziki terör, fliddet
ve bu yolla alan daraltmad›r. Yeri gelmiflken
s›kça yaflanan bir kavram kargaflas› üzerinde
durmak gerekiyor. Burjuvazi ve onun uzatma-
l› çavufllar›, devrim ve sosyalizm söz konusu
oldu¤unda “marjinal” kavram›n› a¤›zlar›na
pelesenk ediyorlar. “Marjinal fikirler”, “marji-
nal gruplar” en çok kullan›lan sözcükler. Oy-
sa, “marjinal” kavram›, kenara ait olan, kenar-
da olan anlam›na geliyor. Ya da son hadde
yak›n olan “marjinalleflme” varl›k koflulunun
darlaflmas›, yaflam alan›n›n nesnel olarak s›-
n›rlanmas› demek. Örne¤in, bugünün Alman-
ya, ABD vs. geliflmifl kapitalist ekonomilerinde
küçük köylü üretimi marjinal konumdad›r.
Giderek daha da marjinalize olmaktad›r. Bu
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eflyan›n tabiat›na uygundur. Öznel hiçbir çaba
küçük köylü üretimini marjinallikten kurtara-
maz. Devrim ya da sosyalizm fikri bu kavram-
la ifade edilebilir mi? Devrim ve sosyalizmin
nesnel zemini marjinalize mi olmufltur? Sos-
yalizmin genelleflme olanaklar› ortada kalkm›fl
m›d›r? Bu kavram kargaflas› öylesine etkili ol-
mufltur ki, devrimciler kendi kendilerini mar-
jinal, gidiflatlar›n› da marjinalleflme olarak ilan
etmeye bafllam›fllard›r.

Do¤ru kavram, “alan daraltma”d›r. Alan
daraltman›n temel yöntemi de yo¤unlaflt›rm›fl
terörle bask› ve y›ld›rmad›r. 12 Eylül’den bu
yana burjuvazi ile devrimciler aras›ndaki te-
mel çat›flk› da buradan kaynaklanmaktad›r.
Devrimcilerin her “alan geniflletme” hamlesi
karfl› sald›r›yla yan›tlam›fl, alan daha da daral-
t›lmaya çal›fl›lm›flt›r. F tipi üzerine fliddetlenen
çat›flman›n ana ekseni de budur.

II
Bitmifl tükenmifl marjinal hatta tafl dev-

rinden kalm›fl oldu¤u iddia edilen sol üzerine
bafllat›lan tart›flmalar› nas›l yorumlamal›? Bur-
juva tekelci medyan›n pek k›ymetli kalemflor-
lar› bunca önemsiz insanlar›n kafas›n› çelmek
için ne demeye bu kadar çaba harc›yorlar?

Korkuyorlar m› yoksa?! Evet, korkuyor-
lar. Ezilenler mevcut rejimden kopuflmufltur.
Fakat bu kopuflma baflka bir yere ba¤lanmayla

sonuçlanmam›flt›r. Deyim yerindeyse kitleler
serseri may›n gibi ortal›kta gezinmektedir.
Hoflnutsuzluk had safhadad›r. Devrimciler,
bütün kuflatma ve hunharca yok etme kam-
panyalar›na karfl›n, hareket kabiliyetleri körel-
se de, hoflnutsuzlu¤u ateflleyecek bir k›v›lc›m
olma potansiyelini korumaktad›rlar. Bu ne-
denle devrim tehlikesi ›fl›ldayan bir k›l›ç gibi
egemenlerin tepesinde sallan›p durmaktad›r.
Tehlike bertaraf edilmediçe korkulu rüya her
an gerçek bir kabusa dönüflebilir. Tam da bu-
rada yeni bir soru at›labilir ortaya. Sol, nereye
çekilmek isteniyor? Hemen yan›tlayal›m. Sol-
dan yeni bir yeniçeri oca¤› yarat›lmas› amaçla-
n›yor. Bunu baflarmalar› için solu devrimden
ayr›flt›rmalar› ya da solu devrimsizlefltirmeleri
gerekiyor.

Peki neden? Yine sultan Fatih’e baflvuru-
yoruz. Fatih’ten önceki saray vezirleri, sadra-
zamlar imparatorluk içindeki di¤er beylikler-
den biri taraf›ndan temsil ediliyordu. Örne¤in
sadrazam Karaman Beyli¤i’nin elindeydi. ‹m-
paratorluk z›mmi bir beylikler koalisyonuydu.
Bu da padiflah eytilerini s›n›rl›yordu. “Urun
kellesini” demek kolay de¤ildi. Sadrazam›n ar-
kas› kuvvetliydi. Fatih bu duruma son verdi.
Fatih ve sonras›nda sadrazamlar ço¤unlukla
hristiyan dönmesiydi. Arkas›zd›lar ve istendi¤i
an kelleleri uçurulabilirdi. 

Bugüne dönelim. Yasa, yaz›l› ya da yaz›-
s›z, egemenlik iliflkilerini tan›mlar. Yasa yap-
ma ya da , yetkisi görünürde TBMM’de olma-
s›na karfl›n, gerçekte MGK’dad›r. MGK Genel
sekreterli¤i yay›nlad›¤› k›rm›z› kitapç›klarla
ç›kar›lacak yasalar›n s›n›rlar›n› önceden çizer.
TBMM fiilen MGK Genel Sekreterli¤i’nin ast
organ›d›r. TBMM’nin gündemine gelen her ya-
sa önce MGK sekreterli¤ince ele al›n›r. K›rm›-
z› kitapç›klara uygun hale getirilir ve meclise
gönderilir. Olas› bütün de¤ifliklikler çizilen s›-
n›rlar›n ötesine asla geçemez. Demek oluyor
ki Türk devletinde egemenlik MGK’dad›r.
ABD emperyalizminin ç›karlar›na uygun, ifl-
birlikçi oligarflinin bir bilefleni olarak ve bu
oligarfli ad›na devleti yönetir. MGK generalle-
rin denetimindedir. MGK Genel Sekreteri de
facto baflbakand›r. Genel sekreterli¤e ba¤l›
olan kontrgerilla askeri ve sivil (beyaz kuvvet-
ler) uzant›lar›yla yürütme ve yarg› erkinin de
gerçek egemenidir. Yasama, yürütme ve yarg›
MGK’da merkezileflmifltir.
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DDeevvrriimm  tteehhlliikkeessii  ››flfl››llddaayyaann  bbiirr  kk››ll››çç  ggiibbii  eeggeemmeennllee--
rriinn  tteeppeessiinnddee  ssaallllaann››pp  dduurrmmaakkttaadd››rr..  TTeehhlliikkee  bbeerrttaa--
rraaff  eeddiillmmeeddiiççee  kkoorrkkuulluu  rrüüyyaa  hheerr  aann  ggeerrççeekk  bbiirr  kkaa--
bbuussaa  ddöönnüüflfleebbiilliirr..  TTaamm  ddaa  bbuurraaddaa  yyeennii  bbiirr  ssoorruu
aatt››llaabbiilliirr  oorrttaayyaa..  SSooll,,  nneerreeyyee  ççeekkiillmmeekk  iisstteenniiyyoorr??
HHeemmeenn  yyaann››ttllaayyaall››mm..  SSoollddaann  yyeennii  bbiirr  yyeenniiççeerrii  ooccaa--
¤¤››  yyaarraatt››llmmaass››  aammaaççllaann››yyoorr..  BBuunnuu  bbaaflflaarrmmaallaarr››  iiççiinn
ssoolluu  ddeevvrriimmddeenn  aayyrr››flfltt››rrmmaallaarr››  yyaa  ddaa  ssoolluu  ddeevvrriimm--
ssiizzlleeflflttiirrmmeelleerrii  ggeerreekkiiyyoorr..



Tam da burada “idi” demek daha do¤ru
olur. Çünkü 2001 y›l›ndan beri yasalar› Kemal
Dervifl yap›yor ve bozuyor. K. Dervifl’in
uluslararas› finans oligarflisinin Türkiye so-
rumlusu olarak gönderildi¤i biliniyor. Demek
oluyor ki, Türk devletinin egemen gücü bu fi-
nans oligarflisidir. MGK’n›n yasama yetkisi “iç
güvenlik” le s›n›rlanm›flt›r. Buradan, Türk
devleti dolayl› ya da görünmez ba¤larla de¤il,
do¤rudan emperyalist iflgal alt›ndad›r, sonu-
cuna ulaflabiliriz.  Fakat bu iflgal henüz ta-
mamlanmad›, h›zla geniflliyor. TÜS‹AD bu ifl-
gal harekat›n› kay›ts›z koflulsuz
desteklemektedir.

‹flgal kuvvetleri Türk devletini yeniden
düzenlemek istiyorlar. Çünkü, eski egemenlik
iliflkilerine göre örgütlenmifl Türk devleti, ya-
sama, yürütme ve yarg› yap›s› ile yeni tipte
emperyalist entegrasyona uygun de¤ildir. Ge-
neraller, sivil bürokrasinin bir bölümü ve on-
larla ç›kar birli¤i içindeki kimi siyasal partiler,
entegrasyonun kendi egemenlik iliflkilerini
sarsacak tonda, h›zla gerçekleflmesinden yana
de¤ildirler. TÜS‹AD’c›lar ve generaller, AB’ci-
ler ve karfl›tlar› biçimine bürünen bu cephelefl-
me bütün devlet organlar›na yans›d›. 2001 fiu-
bat krizi ile finans oligarflisi soruna do¤rudan
el koydu. Entegrasyon için gerekli yasal zemin
görülmedik bir h›zla oluflturulmaya baflland›.
Egemenlik iliflkilerindeki konumlar›n› kaybet-
mek istemeyenler, “ulusalc›l›k” flemsiyesinin
alt›na s›¤›nmaya kalkt›larsa da bu flemsiye öy-
lesine delik deflik edilmiflti ki korunmalar›
mümkün de¤ildi. Kuflkusuz her fley bitmedi.
Devletin bu yeniden düzenlemesiyle ç›karlar›
sars›lanlar direnifllerini sürdüreceklerdi. Cep-
heleflme devam edecek, devlet organlar› ara-
s›ndaki iliflki daha da gerilecek, devletten bir
dizi “devletçik” türeyecektir, cephelerden yeni
cepheler ç›kacakt›r.

Bu nedenledir ki, finans oligarflisinin ç›-
karlar› gere¤i, devlet yap›s›nda bütünlüklü bir
de¤iflim zorunludur. Emperyalistler daha önce
yapt›klar›n› flimdi y›k›yorlar. Eski tip partiler,
bürokrasi ve kurumlar ve ç›karlar› bu eski ya-
p›yla örtüflen kadrolar, de¤iflimin önündeki
engellerdir.

Burada flu sorun ortaya ç›k›yor. Bu de¤ifli-
mi kiminle yapacaklar. Sultan Fatih yine ç›k›-
yor karfl›m›za. Köksüzlefltirilmifl ve inançs›z-

laflt›r›lm›fl sadrazamlara ve yeniçeri oca¤›na
ihtiyaç duyuyorlar. AKP ve soldaki yeni olu-
flumlar bu ihtiyaca denk düflüyor. Finans oli-
garflisinin yeni stratejisinde esas darbenin
do¤rultusu solun devrimci kanad› oluyor. Si-
yasal islam› kazanm›fl görüyorlar. Fakat, solun
devrimci kanad› müthifl bir inat sergiliyor.
Ezilenlerde de¤iflime yönelik müthifl bir özlem
var. Finans oligarflisi de de¤iflimden yana. Bir
farkla, bu de¤iflim talebi z›t kutuplardad›r.
Kritik nokta buradad›r. De¤iflim özlemi, devri-
me mi yönelecek, finans oligarflisinin suyuna
m› akacak? Bu sorunun finans oligarflinin lehi-
ne çözülmesi için devrim iddias›ndan vazgeç-
mifl, küreselleflmeci”, “ça¤dafl”, AB’ci, güçlü
bir solun ortaya ç›kmas› gerekiyor. Türk sos-
yal demokrasisi tarihsel kökeni itibar›yla da,
bugünkü yap›s›yla da finans oligarfli için yeni
yönelimin kurumsal ve kadrosal kayna¤› ol-
maya yeterli de¤ildir. Dahas›, Türk sosyal de-
mokrasisinin kimi bölükleri mevcut devlet ya-
p›s›n› korumaya en hevesli cephede yer al›yor.

Devrim iddias›ndan vazgeçmifl, emperya-
lizm ve iflbirlikçilerinin temel politikalar› ile
bar›fl›k bir sol cereyan hem kitlelerde birikmifl
öfkenin boflal›m›n› sa¤layacak, böylelikle dev-
rim tehlikesi bertaraf edilecek, hem de baflta
ezilenler olmak üzere bütün toplumsal kat-
manlarda yeni bir heyecan yaratarak finans
oligarflinin ç›karlar›na uygun düzenlemelere
h›z kazand›racakt›r. ‹stenen ve hayal edilen
budur.

Bunu baflarabilirler mi? Bunun için her
fleyden önce ideolojik karmafla yaratmalar› zo-
runludur. Dü¤meye bas›lm›fl gibi bafllat›lan
tart›flmalar; siyasal çal›flman›n dar alanlara s›-
k›flt›r›larak fiilen devrimci gettolar yarat›lmas›;
ölüm oruçlar›nda fiziki yok etme ve y›pratma-
y› çözümsüzlükte ›srar ederek son s›n›r›na
vard›rma çabas›, ayn› amac›n de¤iflik cepheler-
deki görünümüdür. Söz konusu olan devrim
ve devrimciler oldu mu devlet üzerinde ege-
menlik mücadelesi veren cepheler kolayl›kla
birleflebilmektedir. Bu anlafl›l›rd›r da. Çünkü
devrim, devlet üzerine egemenlik mücadelesi
veren bütün klikler için en büyük tehlikedir.

Yalç›n Küçük bir yaz›s›nda Türkiye’de
“sol inada indi” diyor. K›smen do¤ru. Çünkü,
“inada inen” sol de¤il devrimdir. ‹flte burada
yeni bir tart›flmaya kap› aral›yoruz. Sol ve dev-
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rim iliflkisi ve bu kavramlar›n günümüzdeki
içeri¤i. Bu tart›flmaya geçmeden önce “inada
inmek” üzerine k›sa bir not düflelim. Her ne
sebeple olursa olsun yaln›zca “inat”la an›lmak
devrimciler için talihsizliktir. Ama bir o kadar

da gerçektir. Varl›¤›n› inada indirmek ne denli
elefltiriyi hak ediyorsa da, büyük öneme sahip,
insanca ve soylu bir tutumdur. Çünkü inatla,
koca bir batakl›¤›n içinde batakl›¤›n bir parça-
s› olmadan, o pis kokular ve çürümüfllük orta-
s›nda bir nilüfer çiçe¤i gibi açmay›, her ne pa-
has›na olursa olsun insani de¤erlerin
savunucusu olmay› baflarm›fllard›r. O inatta
tarihsel at›l›m›n potansiyel enerjisi birikmifl-
tir. O inat atom çekirdi¤i gibidir. Burjuvaziyi
as›l korkutanda budur.

III
1789 Frans›z Devrimi’nden sonra Kon-

vansiyon’da (o günkü meclis) krall›k karfl›tla-
r›, yani cumhuriyetçiler salonun sol yan›nda;
krall›k yandafllar› da sa¤ tarafta oturuyordu. O
günden beri sol, cumhuriyetçili¤in, halkç›l›-
¤›n, özgürlükçülü¤ün ve genel olarak insanl›¤›
ileri tafl›yan de¤erlerin ortak ad› olarak an›l-

maya bafllad›. Sa¤ ise, tam tersi.
Egemen burjuvazinin devrimci, ilerici

özünü bütünüyle yitirip gericileflmesi, emper-
yalist-kapitalist devletlerin dünyan›n her ya-
n›nda hakimiyetlerini ilan etmeleriyle birlikte
sol, ezilen halklar›n emekçi s›n›f ve tabakala-
r›n emperyalizme, gericili¤e ve kapitalizme
karfl› yükseltilen direnifl bayra¤›n›n ortak pay-
das› oldu.

Önceleri ütopik sosyalistler, prodhoncu-
lar, çartisler, anarflistler, sosyal demokratlar
(komünistler), ulusal kurtuluflçular. Farkl› s›-
n›f ve tabakalara tekabül eden farkl› program
ve çizgilerine karfl›n ayn› cephenin, solun
farkl› renkleri olarak kabul ediliyordu. 

1. Emperyalist Paylafl›m Savafl› ile birlikte
Avrupa sosyal demokrasisinin ihaneti su yü-
züne ç›kt›. Komünistler sosyal demokrasi ile
ayr›mlar›n› net ifade etmek için sosyal demok-
rat ismini terk ettiler. Çünkü sosyal demokra-
si devrim iddias›ndan bütünüyle vazgeçmiflti. 

Burada dikkat çekilmesi gereken nokta,
devrim iddias›ndan vazgeçmek, özgürlük ve
sosyalizm amac›n›n ilan›ndan vazgeçilmesi
de¤ildi. Sosyal demokrasi ve benzeri sol ak›m-
lar burjuva parlamentosu yoluyla kapitalizmin
ehlilefltirilip sosyalize edilece¤ini ileri sürü-
yorlard›. Kapitalizmin s›n›rlar›n›n emekçiler
lehine geniflletilmesi program›yla kitlelerin
önüne ç›k›yorlard›. Sol içi ayr›m görünürde
evrim-devrim ikilemi üzerineydi.

1930’lu y›llarda faflizmin dünya halklar›-
n›n bafl belas› kesilmesiyle birlikte, sosyal de-
mokrasi anti-faflist özgürlük cephesinin bir bi-
lefleni haline geldiyse de bu dönem fazla uzun
sürmedi. Sosyal demokrasi, tekeller burjuvazi-
nin yedek lasti¤i olma yolunda h›zla ilerledi.

II. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’n›n erte-
sinde Avrupan›n güçlü komünist partileri dev-
rimci özlerini yitirdiler. Tekelci sermaye ile
“toplumsal uzlaflma” ad› alt›nda devrimden
yüz çevirdiler. “Avrupa komünizmi” sosyal
demokrasinin solunda, düzen içi, evrimci çiz-
ginin yeni adresi oldu. Bu teoride sosyalizm-
den vazgeçildi¤i anlam›na gelmiyordu. Komü-
nist adlar›n› koruyorlard› ve birço¤unun
programlar›nda proletarya diktatörlü¤ü yaz-
maya devam ediyordu.

Yaln›zca onlar de¤il, kimi sosyalist parti-
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lerin de program›nda proletarya diktatörlü¤ü
bulunuyordu. Ören¤in ‹spanya Sosyalist Parti-
si, 1979’a kadar program›nda proletarya dikta-
törlü¤ünü amaçlad›¤›n› belirtiyordu. 

20. yüzy›l›n son y›llar›na de¤in evrimci,
düzen içi sol etkinli¤ini sürdürdü. Daha öz-
gür, daha insani bir toplum özleminin savunu-
cusu olmaya devam etti. Bu savunun maddi
koflullar› vard›. SSCB’den sonra Çin ve birçok
Avrupa ülkesinde sosyalizmin infla çabas› h›z
kazanm›flt›. ’50’li y›llarda, ayn› zamanda ulusal
kurtulufl savafllar› art arda zaferle sonuçlan›-
yordu. Bat› Avrupa ve ABD’de gençli¤in, iflçi
s›n›f›n›n militan mücadelesi ’60’l› y›llarda yük-
selifle geçmiflti. Siyahlar, emperyalist savafl
karfl›tlar›, kad›n haklar› savunucular› sol yum-
ruklar› havada özgürlük flark›lar› söylüyor, so-
kaklar› fethediyordu. Kitlelerin militan müca-
delesi, devrim ve sosyalizm korkusu
kapitalistlere geri ad›m att›r›yor, siyasal özgür-
lükler geniflliyor, ekonomik kazan›mlar art›-
yordu.

Bugün durum bambaflkad›r. ’70’lerde kar-
fl› sald›r›ya geçen emperyalistler ve onlar›n ifl-
birlikçileri, SSCB ve sosyalist devlet iddias›n-
daki di¤erlerinin y›k›lmas›yla gemi az›ya
ald›lar. Karfl› devrim güç kazand›, pervas›zlafl-
t›.

Bu ayn› zamanda kaç›n›lmazd›. Kapitaliz-
mi s›n›rlayan bir “sosyalist sistem” yoktu ar-
t›k. S›n›f perspektifinden yoksun, devrimle
politik iktidar› ele geçirme iddias›ndan uzak
ilerici grup ve partiler etkinliklerini yitirmiflti.
Dahas› bunlar›n birço¤u düzene eklemlenmifl-
ti.

‹flçi s›n›f› ve ezilenler kazan›lm›fl mevzi-
lerden bir bir püskürtülmeye baflland›. Tekelci
kapitalist rekabet emperyalist sald›rganl›¤› t›r-
mand›rd›. Sömürü daha da yo¤unlaflt›. ‹flsizlik
ve sefalet artt›. Siyasal özgürlüklerin geniflle-
mesi bir yana her geçen gün yeni bir gerici ya-
sayla t›rpanland›.

‹flçi s›n›f›n›n, ilerici insanl›¤›n yüzy›ll›k
tecrübesiyle sabittir ki, evrimci yol ç›kmazd›r
ve siyasal bak›mdan da iflas› do¤ru
sürüklenmektedir. Emekçilerin yaflam düzeyi-
nin yükseltilmesi, siyasal özgürlüklerin genifl-
letilmesi dahi evrimci yoldan baflar›lamaz.
Çevrenin korunmas›, silahs›zlanma, kad›n
haklar› mücadelesi için de ayn› fleyler söylene-

bilir.
Sol’un evrimci ve devrimci ikili¤i ile aç›k-

lanma dönemi geride kald›. Sol, art›k yaln›zca
devrimdir. Devrimi savunmayan ve devrim
için mücadele etmeyen bir sol en s›radan bir
toplumsal ilerlemeyi bile baflarma yetene¤in-
den yoksundur.

Sol, devrime inmifltir. Solculuk devrimle

eflitlenmek zorundad›r. Sol ve devrim iliflkisi
proletarya ile burjuvazi aras›ndaki ideolojik
mücadelenin s›rat köprüsüdür. Burjuvazi solu
devrimsizlefltirmeye; proletarya da, ilerici olan
ne varsa devrimle bütünlefltirmeye çal›flacak-
t›r. 

Sol bir kez devrimle eflitlendi mi -ki nes-
nel flartlar bunu zorunlu k›l›yor- “sol” kavram›
farkl›l›k haline gelecek ve devrim her türlü
ilerlemenin, özgürlü¤ün, sosyalizmin adresi
olacakt›r.

Burjuvazinin güçsüzlü¤ü ve proletarya-
n›n gücü burada yat›yor. Dün, evrimci yolla
insanl›¤›n ilerleyebilece¤ine inananlar bugün
sol ›rmakla devrime akmaktad›r. Çünkü, tec-
rübeyle sabittir ki kapitalizm insanl›¤a barbar-
l›k ya da sosyalizmden baflka bir seçenek sun-
muyor.■
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KÜRTÇE anadilde e¤itim talebi önce
devleti harekete geçirdi. Dilekçeler ve bas›n
aç›klamalar› polis zorbal›¤›, gözalt›lar, iflkence
ve tutuklamalarla yan›tland›. Demokratik bir
talep zorbal›kla bast›r›l›yordu. Devlet anadilde
e¤itim talebini bölücü örgütün oyunu olarak
görüyor, bölücü örgüte yard›m yatakl›ktan
DGM’lerde yarg›layarak sömürgeci faflist te-
rörle bast›rma yolunu deniyordu.

Sol milliyetçi ‹P, devletten bir ad›m geri-
de kald›ysa bu onun anadilde e¤itim talebine
devletten farkl› yaklaflmas›ndan kaynaklanm›-
yordu. Faflist rejim, devlet gücünü konuflturu-
yordu. Perinçek’in ‹flçi Partisi Merkez Komite-
si “Kürtçe E¤itim Kampanyas›”na iliflkin ka-
rarlar› ve izledi¤i çizgi ile karfl› hareketin ide-
olojik savafl cephesinde mevzilendi. Kürtçe
e¤itimin ne kadar gereksiz ve zararl› oldu¤u-
nu aç›klama görevini üstlenmiflti. Ezen ulu-
sun ayr›cal›klar›n›n sol görünümlü gönüllü

savunuculu¤u, sosyal flovenizm hatta dü-
pedüz flovenizm bayraktarl›¤› sol milliyetçili-
¤in çizgisi olarak berraklafl›yordu.

CUMHURİYETİN KARAKTERİSTİK 
BİR ÇİZGİSİ 

Hakk›n› yemeyelim, ‹P kararlar›n›n ilan›
için Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun 78. y›ldö-
nümü isabetli bir seçimdir. Sol milliyetçilik
tarihsel kaynaklar›yla tutarl›l›kla buluflarak
tencere kapak diyalekti¤ine çarp›c› bir örnek
sunmaktad›r. Kürt ulusal varl›¤›n›n inkar›
“Cumhuriyet Devrimi”nin ay›r›c› çizgilerin-
den birisidir. Cumhuriyet Osmanl›’n›n temel-
lerini att›¤› sömürgeci miras› devralmakla kal-
maz, onu inkar, imha ve asimilasyon siyase-
tiyle de birlefltirerek derinlefltirir ve zaman
içerisinde sömürgeci amaçlar›na ulaflt›r›r.
‹P/Ayd›nl›k çizgisinin sahiplendi¤i, Türk bur-

Sömürgeciliin 
Sol Milliyetçi Kolu



juvazisinin ayr›cal›klar›n› savunmak için Kürt
ulusuna karfl› bir dizi katliam ve say›s›z suçla-
r›n ifllendi¤i bir tarih miras›d›r. Onlar buna la-
y›kt›r.

Tevhidi Tedrisat Kanunu bir yandan
Türk uluslaflmas›n› ilerleten bir etken iken,
di¤er yandan, Kürt ulusal varl›¤›n›n inkar› ve
Türklefltirme siyasetinin kilometre tafllar›n-
dan birisi olarak, Cumhuriyet tarihi boyunca
Kürtlere uygulanan zulmün hukuki bir daya-
na¤› olmufltur. Kürtleri kendi dillerinden, kül-
türlerinden ve tarihlerinden koparmak için
uygulanan zulüm ve zorbal›¤›n böylesine fü-
tursuz savunusunu ancak Türk burjuvazisinin
bilinçli temsilcileri üstlenebilir. Kürt ulusu-
nun Cumhuriyet tarihi boyunca çekti¤i derin
ac›lar›n böylesine küstahça hiçe say›labilmesi
için ona yabanc›laflmak bile yetmez, düpe düz
düflmanlaflmak gerekir. ‹P/Ayd›nl›k çevresinin
pozisyon ve çizgisi tam da budur. Zaten Türk
burjuvazisinin ayr›cal›klar›n› savunman›n
baflkaca yolu da yoktur. 

Türk burjuvazisinin ulusal ayr›cal›klar›n›
antiemperyalist söylemle süslemesi ‹P/Ayd›n-
l›k çevresinin izleyegeldi¤i çizginin milliyetçi
ve özgürlük düflman› antidemokratik karakte-
rini gizlemeye yetmiyor. 

KİM KİMİN GÜDÜMÜNDE? 
‹P/MK, “Kürtçe e¤itim kampanyas›”n›n

“bat› devletlerinin güdümünde yürütülmeye ça-
l›fl›ld›¤›”* iddias›n› kararlar›n girifline yerlefl-
tirmesi raslant› de¤il. Bunun kas›tl› oldu¤u
hemen s›r›t›yor. Ezen ulusun ayr›cal›klar›n›
savunabilmek, ezen ulusun ayr›cal›klar›n›
kutsayan kararlar› formüle edebilmek için
bunlar› hakl› gösterecek, inand›r›c›l›k sa¤laya-
cak gerekçelere ihtiyaç duyuluyor. Ve bu, il-
kin, “Kürtçe e¤itim kampanyas›n›n” Bat› dev-
letlerinin güdümünde yürütülmeye çal›fl›ld›¤›
gerekçesinin “imalat”›yla sa¤lan›yor.

‹P/Ayd›nl›k tarihinin ay›r›c› çizgilerinden
birisinin gerçekleri çarp›tma ve “çamur atma”
yetene¤i ve sicili oldu¤unu bilenler için bu-
nun saptanmas› zor de¤il. Burjuva milliyetçi

karakterinin bir tezahürü olarak do¤as›na uy-
gundur. Anadilde e¤itim talebinin demokratik
niteli¤ini çarp›tmak için, her zamanki yön-
temlerine baflvurmas›, Kürt halk›n›n mücade-
lesi karfl›s›nda, burjuva milliyetçili¤inin içeri-
sine yuvarland›¤› çaresizli¤i ve zavall› ç›rp›-
n›fllar› yans›t›yor.

‹P/MK, Kürtçe anadilde e¤itim talebinin
demokratik niteli¤ini, hakl›l›k ve meflruiyetini
gizlemek için “Kürtçe e¤itim kampanyas›”n›n
“Bat› devletlerinin güdümünde yürütülmeye

çal›fl›ld›¤›n›” iddia ediyor. Fakat gerçekte “Ba-
t› devletlerinin güdümünde olan” kim? ‹P’in
dört elle sar›ld›¤› burjuva Cumhuruyet NATO
içerisinde yer alm›yor mu? AB’nin Gümrük
Birli¤i’ne üstelik tek yanl› teslim olmad› m›?
Ya AB üyeli¤i için harcanan çabalar? ‹P/Ay-
d›nl›k çevresinin toz kondurmad›¤› MGK, son
toplant›s›nda AB üyelik sürecinin h›zland›r-
mas›n› kararlaflt›rmad› m›? Hem sahi Kürt
ulusal sorunu, anadilde e¤itim vb. gibi konu-
larda ‹P kimin güdümünde? Sak›n milita-
rizmin ve ülkücü faflistlerin ve onlar›n a¤a
babas› ABD’nin güdümünde olmas›n?

Bat› devletlerinin güdümü ne kelime,
‹P/Ayd›nl›k çevresinin ulusal ayr›cal›klar›n›n
gönüllü savunuculu¤unu yapt›¤› Türk ege-
men s›n›flar› ve onlar›n egemenlik ayg›t› mev-
cut burjuva devlet emperyalizme göbekten
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ba¤l›d›r. Faflist MGK diktatörlü¤ününün ba-
¤›ms›z oldu¤u iddias› ‹P çizgisinin dayand›¤›
temeldir. Sol milliyetçilik, Kürt ulusunun ulu-
sal demokratik taleplerine var gücüyle karfl›
ç›k›fl›n› sözde ulusal ba¤›ms›zl›kç›l›kla gerek-
çelendirmeye çal›fl›rken, MGK diktatörlü¤ü-
nün de ba¤›ms›z oldu¤unu iddia etmekte ve
bu sözde ba¤›ms›zl›¤› savunmay› temel almak-

tad›r. Bu, esasen ‹P/Ayd›nl›k çizgisinin bütün
tarihi boyunca de¤iflmeyen içeri¤idir. Dün,
kötü ünlü “Üç Dünya Teorisi” ile bunu, “dev-
letlerin ba¤›ms›zl›k istedi¤i” belirlemesiyle ge-
rekçelendiriyordu. fiimdi ise düpedüz iflbirlik-
çi tekelci burjuvazinin egemenlik ayg›t› devle-
tin ba¤›ms›z oldu¤u iddias›na dayand›r›l›yor.

GERÇEKLERİ ÇARPITMA YETENEĞİ
‹P/MK kararlar›, “Kürt sorunu demokratik

haklar aç›s›ndan çözüldü” tesbitini yap›yor.
“Türkiye’de Kürt sorunu, demokratik haklar
aç›s›ndan esas olarak fiilen çözülmüfl bulunu-
yor. ‘Kürt gerçekli¤inin’ kabulü; Kürtçe konufl-
ma, yazma, ö¤renme, yay›n yapma; Kürt dilini,
tarihini ve kültürünü araflt›rma gibi özgürlük-
ler; uzun ve çetin demokratik mücadelelerden
sonra, Partimizin önemli katk›lar›yla art›k esas
olarak hayata geçmifltir.” Teoriyi, gerçekleri ve

tarihi çarp›tmada ‹P’ini koparan MK, gerçek-
lerle alay edercesine, “öte yandan Kürt yurttafl-
lar›m›za karfl› eflitsiz uygulamalar ve çeflitli
haks›zl›klar, büyük ölçüde giderilmifltir ve Türk
ve Kürt tekmil milletimizin birlik ve bar›fl içeri-
sinde ilerlemesinin koflullar› özgürlükler aç›s›n-
dan esas olarak sa¤lanm›flt›r” diyebilecek den-
li cüretkar. Uza¤a gitmeye, say›s›z gerçeklere
baflvurmaya gerek yok. Anadilde e¤itim için
dilekçe verenlere devletin reva gördü¤ü bunca
zulüm orta yerdeyken bütün bunlar›, ancak ar
damar› çatlam›fl burjuva milliyetçiler yaz›p id-
dia edebilirler.

“Kürt sorunu” nedir milliyetçi baylar,
kufl mu deve mi? “Kürt sorunu”nun ulusal bir
sorun oldu¤unun gizlenmesi, emperyalistle-
rin, sömürgecilerin, sol milliyetçilerin ve Kürt
reformistlerinin günümüzde birleflti¤i ortak
nokta oluyor. Kürt ulusunun varl›¤› ve bütün
di¤er uluslarla eflit ulusal haklar› kabul edil-
meden “Kürt sorunu”nun çözüldü¤ünden
bahsetmek bir yalan ve kand›rmacadan, ger-
çeklerin caniyane biçimde ters yüz edilmesin-
den baflka bir fley de¤ildir. Ama gerçekler ka-
p›dan kovsan›z pencereden, oradan kovsan›z
bacadan girerler ve önünde sonunda kendile-
rini kabul ettirirler. Evet anayasal ve hukuki
bir çerçeveye kavuflmam›fl olmakla birlikte
“Kürt realitesi” dayat›lm›flt›r. Bu “çetin de-
mokratik mücadelelerden sonra” de¤il, Kürt
Ulusal Devrimi’nin bir yan ürünü olarak daha
90’l› y›llar›n bafl›nda belirmifltir. ‹P/Ayd›nl›k
çevresinin tarihi boyunca Kürt ulusal soru-
nundaki durufl, ulusal kurtulufl mücadelesi-
nin seyrine göre dalgalanm›fl olmakla birlikte
daima icazetlidir; ezen, egemen Türk ulusu-
nun ayr›cal›klar›n›n korunmas› ve savunul-
mas›na kilitlenmifl sosyal floven, floven, milli-
yetçi bir çizgi olagelmifltir. “Demokratik hak-
lar bak›m›ndan” sorunun esas olarak çözüldü-
¤ü kuflkusuz esasl› bir yaland›r. Fakat ‹P’in
“uzun ve çetin demokratik mücadelelere”
“önemli katk›lar›”n›n oldu¤u ise onun da öte-
sinde yalan›n kuyruklusudur.

B›rak›n›z kendi kaderini tayin etme hak-
k›n›, Kürt ulusunun bütün ulusal demokratik
haklar› emperyalizm ve sömürgecili¤in iflbirli-
¤i ile bast›r›lmaktad›r. Hal böyle iken, “Türki-
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ye’de Kürt sorunu, demokratik haklar aç›s›n-
dan esas olarak fiilen çözüldü” iddias›, Kürt
ulusal varl›¤›n›n reddedilmesine ve konunun
bireysel haklar sorununa indirgenmesine da-
yanmaktad›r. 

Kürt ulusal sorunu karfl›s›nda sosyal flo-
ven, ama Kürt ulusal devriminin kimi kaza-
n›mlar›n› da “Partimizin önemli katk›lar›yla”
hayata geçti¤ini söyleyecek kadar küstahlaflan
Perinçek ve flürekas›, Kürt sorununun ne ol-
du¤undan ›srarla kaç›n›rken anadil sorununda
baflvurdu¤u cambazl›klar› burada da tekrarla-
maktad›r. Onlar, sat›r aralar›nda Kürt ulusal
haklar›n› “yurttafll›k haklar›” düzeyine indir-
geyerek hem bir ulusun kendi kaderini özgür-
ce belirleme hakk›n› elinden al›yor, hem de
emperyalistlerin ve gerici bölge devletlerinin
sömürge siyasetine, Kürdistan topraklar›n›n
ilhak edilmesine ve bu topraklar üzerinde ya-
flanan ya¤ma ve vahflet rejimine onay veriyor-
lar. Yurttafll›k ya da bir baflka biçimiyle vatan-
dafll›k, tek ülke, tek ulus gerçe¤ine dayanmak-
ta, uygulamalar ve haklar bu esas üzerinden
anayasa ve yasalarla belirlenmektedir. ‹P
MK’s›n›n “Kürt yurttafllar›m›z” kavram›  özen-
le seçilmifl, ulusal inkarc›l›k ve asimilasyon
politikas›n›n inceltilmifl bir versiyonudur.

“Özgürlükler aç›s›ndan” esasen bir soru-
nun kalmad›¤›n› ileri sürmek de faflist MGK
diktatörlü¤ünün yalakal›¤›ndan ve aklanma-
s›ndan baflka bir fley de¤ildir.

‹P/MK “tekmil milletimizin birlik ve bar›fl
içerisinde ilerlemesinin koflullar›”  özgürlük-
ler “aç›s›ndan” hallolmufltur derken, Türkler
ve Kürtlerin bir tek ulus oluflturdu¤unu ya da
Kürt ulusunun varl›¤›n› ve “Kürt sorunu”nun
ulusal bir sorun oldu¤unu reddetmektedir.
Böyle oldu¤u içindir ki, “birlik ve bar›fl içeri-
sinde ilerleme” Kürt ulusunun sömürgeci bo-
yunduru¤a vurulmas›ndan baflka bir anlama
gelmiyor.

‹P/MK kararlar›n›n 2. maddesi bu defa
“Kürt sorunu(nu), art›k emperyalizme karfl› bir-
lik ve mücadele sorunu” biçiminde tan›ml›yor.
“Kazan›lan özgürlükleri pekifltirecek tav›r”›n
bu olaca¤› ileri sürülüyor. Emperyalistler “ay-
r›l›kç›l›¤›” k›flk›rtabilirler. Tarih bunun say›s›z
örneklerine tan›kl›k eder. Fakat bugün emper-

yalistlerin ayr›kç›l›¤› k›flk›rtt›¤›, Türk sömür-
gecili¤inin ve yardakç›lar›n›n kocaman bir ya-
lan›d›r. Ayr›l›kç›l›¤› AB mi; ABD mi k›flk›rt›-
yor? Kürt ulusal devrimini faflist MGK dikta-
törlü¤ü tam da iflte bu Bat›l› emperyelistlerin
iflbirli¤i ve deste¤i sayesinde bast›rabilmifltir.
Emperyalistler, Türkiye’de Kürtlerin varl›¤›n›
ve s›n›rl› haklar›n› ulusal devrimin bask›s›, da-
yatmas› alt›nda kabul etmek zorunda kalm›fl-
lar›d›r. Bunu bile sindiremeyen Türk milliyet-
çili¤i, e¤er olanakl› olsa, devrimin yenilgisi
koflullar›ndan yararlanarak emperyalistlere
Türkiye’de “Kürt sorunu”nu olmad›¤›n› da-
yatmaya kalk›flacakt›r. Ama Newrozlarda ve
di¤er anlarda meydanlara dökülen milyonlar
bunun önündeki afl›lamaz engeldir.

Türk ve Kürt uluslar›n›n emperyalizme
karfl› devrimci birli¤i sorunu her fleyden önce
Kürt ulusunun, ulusal varl›¤›n›n ve en baflta
devlet kurma hakk› olmak üzere ulusal de-
mokratik haklar›n›n eksiksiz tan›nmas› soru-
nudur. Çünkü demokratik birlik ve keza de-
mokratik bar›fl asla ulusal boyunduruk ve kö-
leli¤in dayat›lmas›yla sa¤lanamaz. Kürt ulusu-
nun da di¤er bütün onurlu uluslar gibi, kendi-
ne dayat›lan sömürgecili¤e ve ulusal boyundu-
ru¤a baflkald›rmas›, haklar› için savaflmas› ka-
ç›n›lmazd›r. Kölelefltirmeye dayand›r›lan her
“bar›fl” en fazlas›ndan baflkald›r›lar ve savafllar
aras›nda mola dönemi olmaya mahkûmdur.

Milliyetçi bir görüfl aç›s›ndan ve ezen ulu-
sun ulusal ayr›cal›klar›n›n savunulmas› teme-
linde emperyalizme karfl› birlik olanakl› de¤il-
dir. Gerçekte sol milliyetçilik emperyalizme
karfl› halklar›m›z›n birleflmesinin önündeki
bafll›ca engellerden birisidir

Emperyalizme karfl› “tekmil milletin bir-
li¤i” Türk egemen s›n›flar›na karfl› yaln›zca
Kürt ulusal kurtulufl mücadelesinin de¤il ayn›
zamanda proletarya ve emekçilerin kapitalist
sömürüden kurtulufllar› mücadelesinin de ta-
til edilmesine ça¤r›d›r. Günümüz koflullar›nda
iflbirlikçi burjuvazi ve egemen s›n›flar› hedef
almayan antiemperyalist mücadele sol milli-
yetçili¤in bir palavras›d›r. Antiemperyalist la-
fazanl›k arkas›nda gizlenmeye ve korunmaya
çal›fl›lan kapitalist düzen ve burjuvazinin ege-
menli¤idir.

69TTEEOORR‹‹DDEE do¤rultu



İP İCADI ANADİL TANIMI
‹P/MK, ülkücü faflistlerin aray›p da bula-

mad›klar› bir yeni “anadil” tan›m› icad ediyor:
“4. Anadil, herkesin en iyi bildi¤i ve toplum ha-
yat›n›n her alan›nda en iyi konumda olmas›n›
sa¤layan dildir.” Tan›m böyle olunca “sorun”
çözülüyor! Tan›ma göre Kürtçe, Kürtlerin
anadili de¤ildir. Kürtlerin anadili de
Türkçe’dir. Art›k “Anadilde e¤itim(in) kuflku-
suz evrensel bir hak” ilan edilmesinin bir sa-
k›ncas› kalm›yor! ‹P’in dil profesörleri güruhu
öyle bir “anadil” tan›m› yap›yorlar ki, tam ev-
lere flenlik. ‹P’in tan›m›n›n, eski MHP bakanla-
r›ndan Abdülhaluk Çay’› bile k›skand›raca¤›n-
dan kuflku duyamay›z. Sol milliyetçi siyaset
flaklaban› Perinçek ve taifesinin denklemi,
“öyle bir anadil tan›m gelifltirelim ki, Kürtçe
e¤itim bir hak olarak ileri sürülemesin”
hesab›yla kurdu¤u kabaca s›r›t›yor.

Bu bak›mdan ilk tan›m›n boflluklar yara-
tabilece¤i varsay›ld›¤› için pekifltirici bir ikinci
tan›m daha yap›l›yor:

“Anadilde e¤itim, kuflkusuz evrensel bir
hakt›r. Ancak anadil, bir insan›n ›rksal kökenin-
deki dil de¤il, en iyi bildi¤i ve toplum hayat›n›n
her alan›nda en iyi konumda olmas›n› sa¤layan
dildir.” Dil ve ›rksal köken üzerine imal edil-
mifl sol milliyetçi palavralara buyrun! Dillerin
gelifliminde ›rksal kökenin rolü bilimsel ba-
k›mdan nedir? Sol milliyetçiler, ›rkç› teoriler
gelifltirinceye dek bilim, dili, dilleri sosyal bir
olgu olarak kabul ediyordu. Perinçekgiller öy-
le bir tan›m gelifltiriyorlar ki, Kürtçe anadilde
e¤itim talebi ›rkç›l›k oluyor. Kürtler’e Türk-
çe’nin zorla dayat›lmas› ise demokratik ve bi-
limsellik!

‹P’in Türkçe’nin ayr›cal›kl›l›¤›n› savun-
mak üzere kurulmufl, bu nedenle de milliyetçi
olman›n da ötesinde bir bak›ma ›rkç› anadil ta-
n›m›n› Kürtçe’nin afla¤›lanmas› izliyor. Bilgiç
baylar›m›z, “Kürtçe’nin çeflitli lehçelerinin dev-
let okullar›nda ö¤retilmesinin, ifl ve kamu haya-
t›nda bir karfl›l›¤›, uygulama kabiliyeti ve ifllevi
yoktur.”

“Bu nedenle bütün yurttafllar›m›z gibi Kürt
yurttafllar›m›z›n refah›, mutlulu¤u ve geliflmeleri
de, her yurttafl›n en iyi bildi¤i, ortak dilimiz
Türkçe’yi daha iyi ö¤renmelerine, daha iyi e¤itil-
melerine ve eflitli¤in her alanda gerçeklefltirilme-

si için gerekli imkanlar›n devletçe sa¤lanmas›na
ba¤l›d›r” diyorlar.

Perinçek ve avanesi halklar›m›z› aptal ye-
rine koyuyor. Bulgaristan ve ya Yunanistan’da
Türk az›nl›ktan halklar›m›z›n çocuklar›n›n
kendi do¤al aile ortamlar›nda ö¤rendikleri
anadilleri Türkçe de¤il de Yunanca ya da Bul-
garca e¤itim almalar›n›n insani geliflimleri ba-
k›m›ndan daha iyi ve gerekli oldu¤una ikna et-
meye çal›fl›yorlar. Okul ça¤›na kadar köyünde,
kentinde, aile ve arkadafl ortam›nda Kürtçe
konuflmufl yüz binlerce ve milyonlarca çocu-
¤un zorla Türkçe e¤itilmesi yaln›zca zorbal›k
ve zulüm de de¤ildir, bu ayn› zamanda insani
geliflimlerinin dumura u¤rat›lmas› ve kiflilik
yap›lar›n›n parçalanmas› demektir. Bat›l› sö-
mürgecilerin, beyez adam›n sömürgelere uy-
garl›k götürdü¤ü klasik tezi sol milliyetçiler
taraf›ndan aynen benimsenmekte ve tekrarlan-
maktad›r.

‹P/MK, Kürt ulusunu o kadar çok düflü-
nüyor ki, onlar› Kürtçe e¤itim gibi zararl› bir
talep ve uygulamadan korumaya ve kollamaya
çal›fl›yor. Sol milliyetçiler Türk militarizminin
geleneksel mant›¤›ndan bir milim bile ileride
de¤iller. Tutarl› eflitli¤in, demokrasinin gere¤i
oldu¤u ve bunun da dillerin eflitli¤ine denk
düfltü¤ü sol milliyetçilerimizi ilgilendirmez.
Onlar bu türden durumlarda marksizmden,
demokrasiden bi habermifl gibi, keza ülkücü
faflistler ve s›radan gericiler gibi davranmay›
bilerek ve isteyerek tercih etmektedirler. De-
mek ki, Kürt ulusal sorununda sol milliyetçi-
ler demokrat bile de¤illerdir.

Belki de ‹P’in Kürtçe e¤itim konusundaki
“tezleri”nin onun kuraca¤› bir ”ba¤›ms›zl›kç›
ve halkç› hükümetin görevleri” oldu¤una özel-
likle dikkat çekmek gerekiyor. Bir an için ‹P’in
bir “ba¤›ms›zl›kç› ve halkç› hükümet” kurdu-
¤unu varsay›n›z!!? Kürtlerin anadilde e¤itim
talebinin MGK diktatörlü¤ünü aratacak biçim-
de yan›tlanaca¤›ndan ve her fleyin “ba¤›ms›z-
l›kç›l›k ve halkç›l›k” ve hatta “devrimcilik”
ad›na yap›laca¤›ndan emin olabilirsiniz. Bu ba-
k›mdan ‹P’in Kürtçe e¤itim için dilekçe veren
ö¤renciler ve velilerin karfl›laflt›¤› polis ve
DGM terörüne en küçük bir itirazda bulunma-
mas› oldukça anlaml›d›r.

‹P/MK gerekli yollar› döfledikten sonra sa-
dete geliyor:
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“6. Okullarda Kürtçe ö¤retim imkans›z ve
ifllevsizdir.

“Ancak okullarda Kürtçe ö¤retim sistemi-
nin getirilmesi, hem mümkün de¤ildir, hem de
Kürt yurttafllar›m›z›n geliflmesine hizmet et-
mez.” 

‹yi de baylar hiç de¤ilse buna  “Kürt yurt-
tafllar›m›z” karar versinler. Kendileri için ne-
yin iyi neyin kötü oldu¤unu, keza neyin gelifl-
tirilip neyin gelifltirmeyece¤ini herhalde ken-
dileri ay›rt edebilir ve kararlaflt›rabilirler! Sö-
mürgeci mant›k bunu asla kabul edemez. Uy-
garl›¤›n tafl›y›c›s› beyaz adam›n ayr›cal›¤›d›r;
sömürgeler ad›na karar vermek ve yönetmek!
Ülkücü faflistleri ve militaristleri k›skançl›ktan
çatlatacak gerekçeler s›ralayan sol milliyetçi-
ler, “Türkiye’de Kürtçe’nin herhangi bir lehçe-
siyle ifl hayat›na kat›lmak, kamu hizmetinden
yararlanmak ve kamu görevi yapmak, bugün
için de yar›n için de mümkün ve mant›kl› de¤il-
dir” diyorlar. Görüldü¤ü gibi Kürtçe için tarih
durmufltur ya da tarihin sonu gelmifl bulunu-
yor! Emperyalistler de ayn› fleyleri sosyalizm
için iddia ediyorlar; onlar sosyalizmin yenilgi-
sinden; sol milliyetçiler ise Kürt ulusal devri-
minin yenilgisinden güç al›yorlar. 

E¤er itlerin dualar› kabul edilseydi kufl-
kusuz gökten kemik ya¤ard›. Ama öyle olmu-
yor iflte, tarih kendi yolunu açarak ilerliyor.
‹P’in militarist efendileri daha 15 y›l önce Kürt
yoktur, onlar da¤l› Türklerdir diyor ve de
Kürtçe diye bir dilin olmad›¤›n› bilimi i¤difl et-
menin bütün yol ve yöntemlerini tüketerek
kan›tlamak için her fleyi yap›yorlard›. 

Okuyucunun da dikkatini çekmifl olmal›.
‹P’in dili, “Milli Güvenlik Siyaset Belgesi”ni
hat›rlat›yor insana. Orada mahalli kültürlerin
kabul edilece¤i, ama kamu yaflam›na girmele-
rine izin verilmeyece¤i ilan ediliyordu. ‹P ayn›
fleyleri bildik militarist üslupla tekrarlamakla
kalm›yor, Türkçe d›fl›ndaki dillerin kamusal
alana girmesinin “mümkün” olamayaca¤›n›,
yani izin verilmeyece¤ini kuvvetle vurguluyor.

Ulusal sorunda tutarl› demokratl›¤›n ge-
re¤i nedir? Sol milliyetçiler Kürt ulusal soru-
nunda "tutarl›"l›k flurada kals›n demokrat bile
de¤iller. Sol milliyetçi ‹P’nin Kürtçe anadilde
e¤itim talebi karfl›s›ndaki tavr› dolays›z biçim-
de Türk ulusunun ulusal ayr›cal›klar›n› savu-

nan floven duruflun teori ve prati¤idir. 
Dillerin eflitli¤inin savunulmas›, demok-

ratl›¤›n gerekleri aras›ndad›r. Her bir dilin ne-
kadar geliflti¤i konusunun dillerin eflitli¤i ile
bir ba¤›nt›s› yoktur. Her kim ki, dillerin gelifl-
me düzeyleri aras›nda yapt›¤› cahilane ya da
bilimsel de¤erlendirmelerden hareketle ezen
ulusun dili için var olan ayr›cal›klar› savunu-

yorsa o, egemen ulusun burjuvazisinin de-
mokrasiden nasiplenememifl bir ufla¤›d›r. 

MİLLİYETÇİLERİN EN BÜYÜK KORKUSU
‹P/MK sonunda baklay› a¤z›ndan ç›kart›-

yor:

“7. Okullarda Kürtçe ö¤retim, ancak ayr›
devlet amac›yla aç›klanabilir.

“Bu gerçekler ›fl›¤›nda, ‘okullarda Kürtçe
ö¤retim’ talebi… Kürt yurttafllar›m›z› kuruluflu-
na asli unsur olarak kat›ld›klar› Türkiye Cum-
huriyeti’nden ay›rmaya ve emperyalizmin güdü-
münde ayr› bir devlet kurmaya yöneltmekten
baflka bir anlam tafl›maz.”

“Kürtler dahil bütün Türkiye halk›na, milli
bo¤azlaflmalar, emperyalizme esaret, ortaça¤
karanl›¤›, felaket ve ac›dan baflka hiçbir fley ge-
tirmeyecek olan böyle bir faaliyete karfl› s›ms›k›
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SSooll  mmiilllliiyyeettççiillii¤¤iinn  ççiizzddii¤¤ii  kkoorrkkuu  vvee  ffeellaakkeett  sseenneerryyoo--
llaarr››nnaa  kkaarrflfl››nn,,  TTüürrkk  vvee  KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn,,  bbööllggeemmiizz

hhaallkkllaarr››yyllaa  eenntteerrnnaassyyoonnaall  ddeevvrriimmccii  iiflflbbiirrllii¤¤iinnee  ddee
ddaayyaannaarraakk  eemmppeerryyaalliizzmmii  vvee  iiflflbbiirrlliikkççiissii  ssöömmüürrggeeccii--

lliiggii  yyeerree  sseerreecceekk  bbiirrlleeflfliikk  ddeevvrriimm  sseeççeennee¤¤ii  vvaarrdd››rr..
MMaarrkkssiisstt  lleenniinniisstt  kkoommüünniissttlleerriinn  BBaallkkaann,,  KKaaffkkaass//HHaa--

zzaarr  vvee  OOrrttaaddoo¤¤uu  hhaallkkllaarr››yyllaa  ddeemmookkrraattiikk  yyaa  ddaa
ssoossyyaalliisstt  ffeeddeerraassyyoonnllaarr  öönnggöörreenn  pprrooggrraammllaarr››  TTüürr--

kkiiyyee’’ddee  KKüürrtt  uulluussaall  ssoorruunnuunnaa  hhaallkkçç››  ddeevvrriimmccii  ççöözzüü--
mmüü  ddeevvrriimmccii  pprroolleettaarryyaann››nn  ggöörrüüflfl  aaçç››ss››nnddaann  ffoorrmmüü--

llee  eettmmeekktteeddiirr..
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kenetlenmek ve Türkiye’mizin birli¤ini savun-
mak; her yurttafl›m›z›n görevi ve sorumlulu¤u-
dur.”

Sol milliyetçilik Kürt ulusu için ya “em-
peryalizmin güdümü” ya da sömürgeci boyun-
duruk, bu iki kölelik yolu d›fl›nda baflka hiçbir
seçenek tan›m›yor. Bu durumda Kürtçe ö¤re-
tim sol milliyetçili¤e felaketlerin en büyü¤ü
olarak görünüyor. Çünkü onlara göre, Kürt-
çe’nin özgürleflmesi ve di¤er dillerle eflit hakla-
ra kavuflmas› Kürt ulusal devletine giden yo-
lun döflenmesi ve Türk sömürgecili¤inin sonu
demek oluyor. ‹flledikleri suçlar›n bilincinde
olduklar› için Kürt ulusuna güvenmiyorlar. Bu
durum onlar›n milliyetçi sald›rganl›¤›n›, geri-
cili¤ini koyulaflt›r›yor.

Bütün bu milliyetci gevezelikler, ayn› za-
manda Türkiye’nin “ba¤›ms›z” oldu¤u iddias›-
na dayan›yor. Sol milliyetçiler bir yandan Kürt
ulusuna Türk sömürgecili¤ini kabullendirme-
ye, di¤er yandan da Türk iflçi ve emekçilerini
Türkiye’nin “ba¤›ms›z” oldu¤u yalan›na inan-
d›rarak iflbirlikçi kapitalist düzeni benimset-
meye çal›fl›yorlar. Fakat onlar böylelikle anti-
emperyalist palavralar›n›n ötesinde esasen
mevcut emperyalist düzeni de kabulleniyorlar.
Ba¤›ms›zl›kç›l›klar› da, halkç›l›klar› da mevcut
dünya ve Türkiye düzeninin savunulmas›ndan
ibarettir. 

Peki neden Türk ulusu ve di¤er uluslar
ba¤›ms›z olabiliyorlar da bu yol Kürt ulusu
için kapal› olsun? Türk burjuvazisinin temsil-
cilerine ulusal ayr›cal›klar› bir tanr›sal yazg›
görünüyor. S›n›fsal ç›karlar› düflünüfllerinin
s›n›rlar›n› çiziyor; ötesini göremiyorlar ve gör-
mek de istemiyorlar.

Ba¤›ms›z Kürt ulusal devleti talebinin
ulusal bo¤azlaflmalara yol açaca¤›n› sol milli-
yetçiler nereden biliyorlar? Nas›l bu kadar
emin konuflabiliyorlar? B›rak›n›z ülkücü fa-
flist, militarist vb. Türk milliyetçilerini, sol
milliyetçiler bile Kürt ulusunun kendi kaderi-
ni tayin hakk›n› kabule yanaflm›yorlar. Böyle
oldu¤u içindir ki, ayr› Kürt devleti talebi ulu-
sal bo¤azlaflmalara yol açar derken asl›nda
Kürt ulusunu ve bütün ilerici, yurtsever, dev-
rimci ve komünist güçleri ulusal bo¤azlaflma-
larla tehdit ediyorlar. Cumhurbaflkan› s›fat›yla

Amerikan yalakas› Demirel, Roma sürecinde
Kürt ulusunu ve bütün dünyay› “etnik temiz-
likle” tehdit ederek ayn› fleyi yapm›flt›.

YENİ BİR CUMHURİYET İÇİN

Sol milliyetçili¤in çizdi¤i korku ve felaket
seneryolar›na karfl›n, Türk ve Kürt halk›n›n,
bölgemiz halklar›yla enternasyonal devrimci
iflbirli¤ine dayanarak emperyalizmi ve iflbirlik-
çisi sömürgeciligi yere serecek birleflik devrim
seçene¤i vard›r. Marksist leninist komünistle-
rin Balkan, Kafkas/Hazar ve Ortado¤u halkla-
r›yla demokratik ya da sosyalist federasyonlar
öngören programlar› Türkiye’de Kürt ulusal
sorununa halkç›-devrimci çözümü devrimci
proletaryan›n görüfl aç›s›ndan formüle etmek-
tedir:

“12- Kürt ulusuna uygulanan asimlasyon ve
sömürgeci faflist terör siyasetine ve kirli savafla
son verilecek, Kürt ulusunun kendi devletini kur-
ma hakk›n› kullanmas›n›n ve bu amaçla ajitas-
yon, propaganda ve örgütlenme özgürlü¤ünün
önündeki tüm engeller kald›r›lacak, Kürt ulusu-
nun birleflme hakk› tan›nacak ve savunulacakt›r.

13- Kürtlerle Türkler aras›nda, her alanda
tam hak eflitli¤i sa¤lanacak, tüm dil ve kültürler
üzerindeki bask›lara son verilecek, Türk milli-
yetçili¤ine karfl› sistemli bir savafl›m sürdürüle-
cek, Kürt ve Türk halklar›n›n; Laz, Çingene, Ab-
haz, Gürcü, Çeçen, Arap, Ermeni, Rum ve di¤er
ulusal topluluklar›n tam hak eflitli¤i temelinde
özgür iradeleriyle ayr›lma hakk›n›n korundu¤u
‹flçi-Emekçi Sovyet Cumhuriyetler Birli¤i’nde
birlikte yaflamas› için çaba harcanacakt›r.”

“‹flçi-Emekçi Sovyet Cumhuriyetler Birli¤i”,
Türk ve Kürt proletaryas›n›n devrimci önderli¤i
alt›nda emperyalizmi, sömürgecili¤i ve iflbirlikçi
kapitalizmi yere serecek birleflik devrimizin ese-
ri olacak bu yeni bir cumhuriyete uzanan yolda
marksist leninist komünistler, her flart alt›nda
Türk ulusunun ayr›cal›klar›n› teflhir ve protesto
edecekler, Kürt ulusunun bütün ulusal demokra-
tik talepleri için mücadele ederek Türk ve Kürt
proletaryas›n›n devrimci s›n›f birli¤ini infla et-
mek için çal›flacaklard›r.”■



AHMET Kahraman’›n Yedinci Gündem’de
yay›nlanan “Dresten’de 1 May›s” yaz›s›, sol ay-
d›nlar›n dünyaya bak›fllar›n› ve politik pozis-
yonlar›n› anlamak için zengin veriler sunuyor.
(4 May›s 2002, Yedinci Gündem) ‘Sol Ayd›nlar’
kavram›n›n bulan›kl›¤›n›n fark›nday›z, fakat suç
kavramda de¤il, tan›mlad›¤› olguda. Dresten’de
1 May›s yaz›s›na flöyle bir gözat›ld›¤›nda küçük
burjuva reformizmi, burjuva ilerlemecili¤i, kal-
k›nmac›l›k, Avrupac›l›k, oryantalizm vb. ile ya-
p›lan ideolojik çorban›n üzerine emek sosu dö-
külerek sunuldu¤u rahatl›kla görülebilir. Yaz›-
daki görüfller orjinal de¤il, bu nedenle A. Kahra-
manla de¤il, temsil etti¤i ideolojik/s›n›fsal pozis-
yonla tart›flaca¤›z. Kiflilerle sorunumuz yok. Ya-
z›n›n genel bir özetiyle bafllayal›m. 

A. Kahraman, Dresten’de gördü¤ü Avrupa
uygarl›¤›ndan büyülenmifl. Saksonya Kral›
“Güçlü Agustus”un yapt›rd›¤› saraylar, heykel-
ler, f›skiyeler akl›n› bafl›ndan alm›fl. “Bu aç›k ha-
va müzesinde (barbar) do¤uya özgü tap›nas›

motifler yok” diyor A. Kahraman, her fley halk›n
yarat›c› gücüne mal ediliyor(mufl). Yazar›m›z
bunu söylüyor ama tipik bir “Do¤ulu” olarak ki-
fliye tapma kültünden kendini kurtaramay›p,
“Güçlü Agustus”a övgüler düzüyor. 

Sahneyi böyle tan›mlad›ktan sonra 1 May›s
gösterisine geçiyor. A. Kahraman. Yine büyülen-
mifl halde. “Schlass Meydan›’nda insanlar ‘birey’
olman›n özgürlü¤ünü yafl›yorlard›” diyor. Dres-
ten’in ‘dokunulmaz simgesi’ ‘ihtiyar komünist’
elinde k›z›l bayra¤›yla kalabal›¤a inanc›n› hayk›-
r›yor. fiurada Zola’n›n Esmeraldas›n› and›ran
genç anne omzunda çocu¤uyla eteklerini savu-
rarak dans ediyor, ötede “çevreden kopuk, ken-
di dünyalar›n›n mutlulu¤unu yaflayan gençler
kendilerinden geçmifl halde öpüflüyorlar, birey
olman›n özgürlü¤ünü yafl›yorlar.” Tabii ki bizim
ihtiyar›n sesi bu karnaval cümbüflü içinde bo¤u-
lup gidiyor; karnavala renk katan bir ritüel iflte,
savrulan eteklerin, öpüflen dudaklar›n nostaljik,
romantik fonu. Manzaradan büyülenmifl haldey-
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Karnaval Bitti

O. Alt›n 

SSiizz  ss››nn››ffssaall  uuffuukkssuuzzlluu¤¤uunnuuzz  vvee  DDoo¤¤uulluu  eezziikkllii¤¤iinniizzllee  bbüüyyüülleennmmiiflfl  hhaallddee  BBaatt››  uuyyggaarrll››¤¤››nn››  iizzlleerrkkeenn;;  BBrreecchhtt  aadd››nn--
ddaa  bbiirr  AAllmmaann,,  ss››nn››ffssaall  uuffkkuu  vvee  kkoommpplleekkssiizz  BBaatt››ll››  kkiimmllii¤¤iiyyllee  ““yyeeddii  kkaapp››ll››  TTeebb  flfleehhrriinniinn””,,  ssaarraayyllaarr››nn,,  ff››sskkiiyyeelleerriinn

ggeerrççeekk  ssaahhiipplleerriinnii  aaçç››kkll››kkllaa  ggöörrüüyyoorr  vvee  ggöösstteerriiyyoorrdduu..  AAgguussttuuss’’llaarraa  hhaayyrraannll››¤¤››nn  iizziinnii  ggöörreemmeeddiikk  oonnddaa..
MMaarrkkss  aaddll››  AAllmmaann’’››nn  ggöösstteerrddiikklleerriinnee  ddee¤¤iinnmmeeyyee  ggeerreekk  vvaarr  mm››??  BBiirr  kküüççüükk  bbuurrjjuuvvaa  yyaa  ddaa  iiddeeoolloojjiikk--ss››nn››ffssaall
kkoommflfluullaarr››nnddaann  bbiirrii,,  DDrreesstteenn’’iinn  ssaarraayyllaarr››nnaa  bbaakktt››¤¤››nnddaa  oorraaddaa,,  GGüüççllüü  AAgguussttuussllaarr››nn  uuyyggaarrll››kk  iizzlleerriinnii  ggöörrüürr..

DDaahhaass››  bbiizziimm  bbaarrbbaarr  kkooflfluullllaarr››mm››zzaa  ttiikkssiinnttiiyyllee  ss››rrtt  ççeevviirriipp,,  ““iiflflttee  iinnssaannll››¤¤››nn  uuffkkuu””  ddiiyyee  kkeennddiinnddeenn  ggeeççeerr..  



ken bir telefon
al›yor ve bir-

denbire “ru-
huyla nereye
ba¤l› oldu¤u-
nu” farkedi-
yor A. Kahra-

man. Diyarba-
k›r’da, Mer-

sin’de, Dersim’de
inip kalkan coplar,

bir düflten bir kabusa uyand›r›yor yazar›m›z›. Bi-
zim barbar koflullar›m›za tiksintiyle yüzünü bu-
ruflturuyor ve “insanl›k nerede bunlar nerede”
diyor. Bu kabusa daha fazla katlanam›yor ve  dü-
flüne geri dönüyor: “Dönüp, Saksonya Kral›
Güçlü Agustus’un uygarl›k izlerine bak›yorum.”
Yetinmiyor, 21. yy. Agustuslar›na da övgüler
düzüyor: “Susun lan, büyüklerimizin emir ko-
mutas› d›fl›na ç›kmay›n” diye naralanarak cop
indiren polis, bedenleri ezip geçen tanklar da
yoktu burada. Agustus’un uygar ruhu Alman
emperyalist devletinin flahs›nda yafl›yor ve bat›-
dan do¤an bu uygarl›k günefli insanl›¤›n ufkunu
ayd›nlat›yor, öyle mi say›n Kahraman? 

Niyetlerinizle hiç ilgili de¤iliz. Niyetlerden
ba¤›ms›z bütün “fikirlerin” nesnel-s›n›fsal bir
anlam› oldu¤unu düflünüyoruz, s›¤l›¤›n bile…
O nedenle görüfllerinizi daha derinden kaz›p
gerçe¤e ulaflmak zorunday›z. 

Yukar›da özetlemeye çal›flt›¤›m›z yaz›n›zda
üç ana fikir var; hepsini ele alaca¤›z. 

Avrupa/Bat› uygarl›¤› (hayranl›¤›): Kapita-
list  Avrupa uygarl›¤›n›n maddi ve kültürel ka-
zan›mlar› sizi büyülemifl say›n Kahraman. Biz de

bu kazan›mlar› sahiplenmeye haz›r›z. Fakat ko-
flullu; nereden gelip nereye gittiklerini anlayarak
ve o kazan›mlar› “tarihin sonu” ilan etmeden,
de¤erlerini tarihsel süreç içindeki yerli-yerine
oturtarak. Bu ‘koflullar’ kald›r›ld›¤›nda Avrupa
uygarl›¤› anlafl›lamayaca¤› gibi, s›¤, köksüz,
ufuksuz bir hayranl›¤›n kölesi olmaktan da kur-
tulunamaz. Engels’i okumam›fl olamazs›n›z. ‹n-
giliz emekçi s›n›flar›n›n durumu ya da dram›
Avrupa uygarl›¤›n›n temelleri ve as›l sahipleri
hakk›nda bir fley anlatm›yor mu size? Amerika

k›tas›nda tarihten silinen Ma-
ya, ‹nka, Aztek uygarl›klar›-
n›n alt›nlar›n›n hiç mi pay›
yok Dresten’in f›skiyelerinde?
K›z›lderililerin kan› hangi
topraklar› sulad›? Kara Afri-
ka’dan getirilen yüz binlerce
köleden hiç mi çekiç sallayan
olmad› Dresten’in  saraylar›n-
da? Köleler, serfler, Avrupal›
emekçiler kan ter içinde infla
ederken saraylar›, “Güçlü
Agustus”, güçlü kollar›yla
harç m› tafl›yordu onlara?

Dünyada emekçilerin kan›n› f›flk›rtmayan bir
tek saray f›skiyesi gösterebilir misiniz bize? Siz
s›n›fsal ufuksuzlu¤unuz ve Do¤ulu ezikli¤inizle
büyülenmifl halde Bat› uygarl›¤›n› izlerken;
Brecht ad›nda bir Alman, s›n›fsal ufku ve komp-
leksiz Bat›l› kimli¤iyle “yedi kap›l› Teb flehri-
nin”, saraylar›n, f›skiyelerin gerçek sahiplerini
aç›kl›kla görüyor ve gösteriyordu. Agustus’lara
hayranl›¤›n izini göremedik onda. Marks adl›
Alman’›n gösterdiklerine de¤inmeye gerek var
m›? Ayn› fleylere bakabiliriz, ama ayn› fleyleri
görmemiz zor görünüyor. Bir küçük burjuva ya
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da ideolojik-s›n›fsal komflular›ndan biri, Dres-
ten’in saraylar›na bakt›¤›nda orada, Güçlü Agus-
tuslar›n uygarl›k izlerini görür. Dahas› bizim
barbar koflullar›m›za tiksintiyle s›rt çevirip, “ifl-
te insanl›¤›n ufku” diye kendinden geçer. 

Bir proleter/komünist ise, emek ne muhte-
flem eserler yaratm›fl der. Fakat dün Agustus’lar
oturmufl al›n terimizin üstüne bugün de kapita-
list emperyalist Agustus’lar oturmaya devam
ediyor. Afganistan’›n, Filistin’in, Kürdistan ve
Türkiye’nin, Asya, Afrika ve Latin Amerika
emekçi halklar›n›n, Avrupa proleteryas›n›n
al›n teri onlar›n kasas›na akmaya devam ediyor.
21. yüzy›l Agustuslar›na tekmeyi vurup, bizden
ald›klar›n› geri ald›¤›m›zda ne muazzam bir
ufuk aç›lacak insanl›¤›n önüne. Bu heykelleri,
saraylar› yaparken gösterdi¤imiz hünerin, yara-
t›c›l›¤›n bin mislini gösterece¤iz zincirlerimiz-
den kurtuldu¤umuzda. 

BURJUVA DEMOKRASİSİ, BİREY(CİLİK)
HAYRANLIĞI, PASİFİZM ÖVGÜSÜ

Dresten’de 1 May›s’ta coplar›n konuflma-
mas›na da hayran olmufl A. Kahraman. Uygar
ülke, uygar polis; maddi-kültürel uygarl›¤› ta-
mamlayan burjuva demokrasisi. Tavaf edilecek
kâbe tüm ihtiflam›yla parl›yor iflte. Kâbesini ta-
vaf eden bir mümin’in soru soramamas› normal,
onun yerine biz soral›m. Dresten’deki bar›flç›l
gösteriye niye sald›rs›n ki polis? Ya da Berlin’de-
ki anarflist göstericilere neden sald›rd›? Diyarba-
k›r ‘da savrulan coplar›n, Mersin’de emekçileri
çi¤neyen panzerlerin, Alman, ‹ngiliz, Amerikan
mal› olmalar› üzerine hiç düflündünüz mü? Ora-
da sallanan coplarla, Dresten’de “sallanamayan”
coplar aras›nda hiç mi ba¤ yok? Bat› uygarl›-
¤›/demokrasisinin coplar› sand›¤›n›zdan daha
uzun say›n Kahraman; Kürt, Afgan, Arap vd.
halklar bu gerçe¤i iyi bilirler. Sadece onlar de¤il,
Bat›’da “çizmeyi aflanlar” da bilirler: Haz›r Al-
manya’da iken eski bir RAF tutsa¤›n› bulup ko-
nuflman›z› öneririz; burjuvazinin “derin demok-
rasisini” ö¤renebilirsiniz onlardan. Keza Guan-
tanamo’da da demokrasi dersleri “okutuluyor”
bugünlerde…

Hayran› oldu¤unuz demokrasinin kurulu-
flu, gelifltirilmesi ve korunmas›nda dökülen
emekçi kanlar›n› bir yana b›rakal›m. Burjuva de-
mokrasisi, temel baz› ölçüleri olmakla birlikte

sa¤a ve sola esneyebilir. Son derece “karars›z” ve
“k›r›lgan” bir siyasal rejimdir. Duruma, koflula,
ihtiyaca ve as›l olarak s›n›flar aras› güç iliflkileri-
ne ba¤l›d›r dengeleri. Mussolini ve Hitler fafliz-
mi baflka herhangi bir siyasal rejimin de¤il, bur-
juva demokrasisinin içinden ç›kt›lar, emperya-
list paylafl›m savafllar› da öyle. Kapitalizm zemi-
ninde durduruldu¤u sürece, burjuva demokrasi-
sinin “derinliklerinde” uyuyan bir faflizm cana-
var› hep olacakt›r. Ad› bugün Gladio olur, yar›n
baflka bir fley, ama ça¤dafl A¤ustus’lar› köfleye s›-
k›flt›r›rsak bizi yutmas› için uyuklayan canavar›

uyand›racaklar›ndan hiç kuflkunuz olmas›n. O
uyand›¤›nda ilk kurban› da burjuva demokrasisi
olacakt›r. Berlin’in, New York’un yeni “Kristal
gecelerinin” alevlerinden sizin ve ideolojik akra-
balar›n›z›n kitaplar›n›n kurtulabilece¤ini hiç
sanm›yoruz. O zaman ne yapacaks›n›z? Burjuva
uygarl›¤›n›n eski alt›n ça¤›na methiyeler mi dü-
zeceksiniz? Karn›nda yeni Hitlerlere gebe olarak
yeniden geri gelsin diye mi? Yoksa ideolojik-s›-
n›fsal intihar yolunu tutarak sosyalizm ufkuna
do¤ru ilerleyebilecek misiniz? 

Bir gösteriyi yaln›zca bar›flç›l oldu¤u için
suçlamak akl›m›zdan geçmez. Hangi koflullarda
ne yap›ld›¤›yla ilgiliyiz. Bar›flç›l bir gösteri de
pekala devrimci bir ruhla örgütlenebilir. ‹tiraz›-
m›z bar›flç›l gösteriye de¤il, yapt›¤›n›z pasifizm
övgüsüne. Genel sözcüklerle ifade edelim, dün-
ya gittikçe “›s›n›yor”, çeliflkilerin bunca yo¤un-
laflt›¤›, sömürünün, emperyalist sald›rganl›¤›n
gemi az›¤a ald›¤› koflullarda ezilenlerin savafl›m-
lar›n› bu duruma uyarlamalar› gerekmez mi?
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TTaavvaaff  eeddiilleecceekk  kkââbbee  ttüümm  iihhttiiflflaamm››yyllaa  ppaarrll››yyoorr  iiflflttee..
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ççii¤¤nneeyyeenn  ppaannzzeerrlleerriinn,,  AAllmmaann,,  ‹‹nnggiilliizz,,  AAmmeerriikkaann

mmaall››  oollmmaallaarr››  üüzzeerriinnee  hhiiçç  ddüüflflüünnddüünnüüzz  mmüü??  



Kasap b›ça¤›n›n alt›ndaki  bir  koyunun “bar›fl-
ç›ll›¤›yla” m› yan›tlanmal› burjuva-emperyalist
sald›rganl›k, yoksa?.. Çizdi¤iniz flenlik-karnaval
kar›fl›m› tablo bugünün ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor
mu? Övgü de¤il elefltiri gerekmiyor mu bu du-
rumda? Psikolojiye ait “alg›da seçicilik” kavra-
m›, ideolojik cephede de  kullan›labilir. Dresten
1 May›s’›nda hiç mi devrimci ö¤e yoktu? Örne-
¤in hiç mi Filistin’le dayan›flma slogan› at›lma-
d›? Siyonizm ve ABD emperyalizmi lanetlenme-
di mi? Antikapitalist sloganlar ya da sosyalizme
özleme dair en küçük bir belirti yok muydu?

Dresten emekçilerinin dünyadan bu kadar kop-
tuklar›n› sanm›yoruz. Ama sizin ideolojik alg›da
seçicili¤iniz bunlar› görmenizi engelledi. Bizim
ihtiyar komünisti gördünüz, ama Esmeralda ve
öpüflen gençlerin fonu olarak… Çiz’di¤iniz tab-
lo Thomos Moor’un Ütopya Ada’s›ndan f›rlam›fl
gibi. Ve bu haliyle 1 May›s gösterisinin (taktik)
övgüsünü afl›p, (stratejik) bir ufuk çizgisine dö-
nüflüyor. ‹kisi de yanl›fl: 1 May›s bir kavga günü-
dür (hâlâ!) ve emekçi insanl›¤›n ufku burjuva
demokrasisinin “flenlikli toplum”uyla s›n›rlana-
maz. Ütopya-ada kavram›n› tesadüfen seçmedik.
‹deolojik ufkunuz Dresten’de “ütopya”n›z› bul-
man›z› sa¤lam›fl; ideolojik-düflünüfl tarz›n›z ise
berbat bir olguculu¤a/s›¤l›¤a mahkum etmifl si-
zi: Sizin Dresten “adan›z›n” güncel ve tarihsel
hiçbir ba¤›nt›s› yoktur; gelece¤i de yoktur. Ada-
n›z bat›yor. Bizimkiler gibi “naralanmayan”,
“uygar polis” ve flenlik-karnaval türü emekçi

muhalefeti/hareketi; tek cümleyle s›n›flar aras›
uzlaflmalar ça¤›n›n görüntüleri… Avrupa’da
1945-1980 aras›nda böyle bir dönem yafland› ve
bitti. (Mutlak de¤il, 1968 hareketleri gibi itiraz
kay›tlar›yla birlikte) Burjuva iktisatç› ve tarihçi-
ler bile kapitalizmin tarihinde bir “anomali” ola-
rak an›yorlar dönemi ve kapitalizmin ‘as›l do¤a-
s›na’ dönmekte oldu¤unun alt›n› çiziyorlar. Si-
zin Dresten ada’n›z gerçek olsa bile, Avrupa’n›n
gelece¤ine de¤il, geçmifline aittir. O geçmiflten
Avrupa proletaryas›na kalan kötü miras, s›n›flar
aras› uzlaflmalar döneminin tortular›d›r, s›n›f

mücadelesinin karnavallaflmas›d›r. Çiz-
di¤iniz “Dresten’de 1 May›s” tablosu sol-
gunlaflan bir resim karesi art›k;  Avrupa-
’n›n gelece¤i Prag, Bercolana, Cenova’da
meydanlar› zapteden öfkeli kalabal›klar-
dad›r. Kapitalist emperyalist burjuvazi,
sizin hayran› oldu¤unuz geçmiflin kaza-
n›mlar›na, bir bak›ma Avrupa proletarya-
s›na “sosyalizm rüflveti” olarak verilen
haklar›n gasp›na çoktan bafllad›. Avrupa
proletaryas› ve emekçileri de bunun far-
k›nda, o yüzden art›k karnavallarla oya-
lanm›yorlar. Size dehflet verici gelse de
Cenova’da yatan küreselleflme karfl›t›
ölünün kanlar› yeni bir gelece¤e cansuyu
oluyor. Herkes savafl haz›rl›¤› içinde:
Onlar Berlosconileri, Haiderleri Le
Penleri göreve ça¤›r›yor, biz de ölüleri-

mizin omuzuna bas›p yükseliyoruz. Karnaval
bitti. 

Birey anlay›fl›n›z da son derece s›¤, bireyle-
bireycili¤i birbirine kar›flt›r›yorsunuz. Feodal
ba¤lardan kurtulup ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan “bi-
rey” bir ilerlemedir kuflkusuz. Fakat ba¤›ms›zl›-
¤›n, topluma ve dünyaya karfl› sorumsuzlu¤a
dönüfltü¤ü, bencilli¤in binbir türünün boy att›¤›
noktada eski burjuva bireyin parlak ça¤› da bi-
ter. Burjuva olanlar› da dahil, Avrupal› ayd›nla-
r›n ço¤u bunun fark›nda. Art›k kimse Bat›l› “bi-
reye”  övgüler düzmüyor. Aksine; yeni  Orta-
ça¤’dan, ‘toplumsall›¤›n sökümünden’ kitlelerin
sürülefltirilmesinden söz ediyorlar. Dahas›, Av-
rupa bugün sizin be¤enmedi¤iniz do¤u toplum-
lar›ndan insanl›k afl›s› ar›yor kendine: Do¤u fel-
sefesi, dinleri, yaflama kültürü, sa¤l›k, hatta cin-
sellik anlay›fl› Bat›’da h›zla yayg›nlafl›yor. Bu iyi-
dir, kötüdür demiyoruz, sadece durumu tesbit
ediyoruz. Tabii ki bir de sonuç ç›kar›yoruz bu
durumdan: Kapitalist Bat› uygarl›¤› t›kanm›flt›r.
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Ba¤›fllay›n ama, hayran oldu¤unuz uçuflan etek-
ler, öpüflen çiftler, kap›lar›na Osmanl› ordular›
dayanm›flken, içeride horoz dö¤üflü yaparak e¤-
lenen Bizansl›lar› an›msat›yor bize. Dünya yan›-
yor say›n Kahraman, Filistin, Afganistan, Irak,
Kürdistan, Venezüella, Arjantin, Kolombiya…
Alevler ortas›nda dansetmek ya da yaln›zca dan-
setmek fazlaca anlaml› gelmiyor bize. Bireyden
bireycili¤e evrilen bir sorumsuzlu¤un tüm belir-
tileri var çünkü çizdi¤iniz tabloda. Nefl’eyi bili-
riz. Usta flairimiz, “kavgada nefl’esini kaybeden,
kaybetmifl demektir kavgay›” demiflti. Ve tan›d›-
¤›m›z bütün has komünistler nefleli insanlard›.
Ne ac›lar›n alt›nda ezildiler ne neflelerine gömü-
lüp kavga enerjilerini tükettiler. Ac›lardan da se-
vinçlerden de yar›n› haz›rlayan bir enerji ç›kar-
may› baflard›lar. Bir ahenk vard› neflelerinde,
alevler ortas›nda dansederken bile yar›n› haz›rl›-
yorlard›: 19 Aral›k’›n görüntülerini tekrar izle-
menizi öneririz. Dresten’de dansedenlerden
böyle bir ufuk ve enerji ç›k›yor mu say›n Kahra-
man? Ç›km›yorsa, onlar› geliflkin bireyler olarak
kabul etmemizi beklemeyin. Birey en geliflkin
haliyle art›k, ‘bir a¤aç gibi tek ve hür ve bir or-
man gibi kardeflçesine’ yaflay›p, savaflanlar ara-
s›nda yafl›yor. 

POLİTİK UFUK/HEDEF VE POLİTİKA TARZI

Bu ikisi aras›nda kopmaz bir ba¤ vard›r. Siz
de bu kural›n kapsama alan›ndas›n›z say›n A.
Kahraman. Hayata devrimci bakmayanlar, haya-
t›n içindeki devrimci olanaklar› realize edemez-
ler. Bask›y› görürler, baflkald›r›y› göremezler.
‹cazetin yegane politika olmas› kaç›n›lmazd›r bu
durumda. 

“‹nsanl›k nerede, bunlar nerede” cümlesi
yaz›n›z›n en politik cümlesi. Yaz›n›n bütünü
içinde politik anlam›na kavufluyor. “Uygar” Bat›
polisine, uygar göstericilere bak›yorsunuz cüm-
leninizin yar›s›n› kuruyorsununuz: ‹nsanl›k ne-
rede. “Do¤u’dan” gelen cop seslerini dinliyorsu-
nuz, cümlenizi tamaml›yorsunuz: Bunlar (Do-
¤ulu egemenler, iktidarlar) nerede. Do¤u’dan
yükselen yüz binlerin devrimci hayk›r›fllar›na
umut ba¤layaca¤›n›z yerde (ah bir duyabilseniz
o sesleri); Do¤ulu egemenlere sitem ediyorsu-
nuz: Çünkü toplumsal dönüflümü/ilerlemeyi
onlardan bekliyorsunuz. “Arkalar›nda uygarl›k
izleri b›rakan” Agustuslar› ve “naralanmayan”
Bat›l› uygar polisi (iktidarlar›) Do¤ulu despotla-

ra örnek göstermenizden de belli bu: Onlar top-
lumlar›n›n önünü açt›, siz de aç›n diye yalvar›-
yorsunuz Do¤ulu despotlara. Sisteminizin poli-
tika diline tercümesi budur: Emekçilere, halka
güvensizlik; dönüfltürücü temel faktör olarak
egemenleri görme hali. Hedef “muas›r medeni-
yet” olursa tafl›y›c›n›n egemen s›n›flar olmas›
neden flafl›rt›c› olsun ki? “Uygar emperyalist ik-
tidarlar ve Do¤ulu “despotlar” birbirilerine kop-
mazcas›na ba¤l›d›rlar ve el ele vererek sadece
emekçi insanl›¤› de¤il, insan soyunun yeryüzün-

deki maceras›n› yok oluflun efli¤ine getirmifller-
dir. Onlar›n saltanat› yerle bir edilmeden “in-
sanl›k” bir milim ilerleyemez. Cellad›ndan kur-
tulufl beklemek en hafif tabirle aptalca bir politi-
kad›r, pratikte ise yenilgi ve teslimiyet politika-
s›d›r. Ezilenler böyle bir politikaya bel ba¤larlar-
sa egemenler sonsuza kadar rahat edecektir. Do-
¤u karanl›ktan, Bat› ayd›nl›ktan ibaret de¤ildir.
Bize göre, umut her yerde. Umut Agustus’larda,
Sröder’lerde de¤il, Marks’larda, Brecth’lerde.
Umut, Dresten karnaval›nda de¤il. Cenova’da,
Seattle’de. Do¤u’da ise yaln›zca panzer homur-
tular› yok, panzerleri harekete geçmeye zorla-
yan nedenler de var: Umut oca¤›n›n alevleri Do-
¤u’nun iflçi s›n›flar› ve emekçi halklar›n›n büyü-
yen öfkesinde daha güçlü yan›yor. Tek cümley-
le do¤uda da Bat›’da da umut büyüyor. Sizin gö-
rüfl aç›n›zda karamsarl›k, s›n›fsal-ideolojik kim-
li¤iyle ç›k›yor karfl›m›za: ‹ki s›n›f aras›nda s›k›-
fl›p kalan küçük burjuvazi s›k s›k karamsarl›k,
umutsuzluk, öfke nöbetlerine kap›l›r; egemen-
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ttuuss’’llaarrddaa,,  SSrrööddeerr’’lleerrddee  ddee¤¤iill,,  MMaarrkkss’’llaarrddaa,,
BBrreecctthh’’lleerrddee..  UUmmuutt,,  DDrreesstteenn  kkaarrnnaavvaall››nnddaa  ddee¤¤iill..

CCeennoovvaa’’ddaa,,  SSeeaattttllee’’ddee..  



lerden dönüflüm beklemek vermeyince “k›z-
mak”, küçük burjuva umutsuzluk politikas› de-
¤ilse nedir? Köksüz ayd›nlar bu dünyada bir yer
bulmakta zorlan›rlar kendilerine; Do¤u’yu be-
¤enmezler, Bat›l› olamazlar, emekçilere yabanc›-
lafl›rlar, burjuva da olamazlar. Gittikçe eskirler,
yafllan›rlar. Ahmet Çakmak’›n Radikal ‹ki’deki
‘Yafll› Seçkinler’ bafll›kl› yaz›s› (durumun tesbi-
tinde) bize söyleyecek söz b›rakm›yor: “Günü-
müz elitinin dünyas› büyük ölçüde on y›llar önce-
sinin Avrupa-merkezci yorumlar›yla flekillendi ve
o, flimdi bu gözlüklerle bakman›n faydas›ndan zi-
yade zarar›n› görüyor.” 

S›¤l›k da s›n›fsal-ideolojik kimli¤iyle ç›k›-
yor karfl›m›za: Kapitalizm zemininde kal›narak,
burjuva Bat›’y› bayrak edinerek, kapitalizmin
köklü, derin elefltirisi yap›lamaz. Ve küçük bur-
juvazi, kapitalizm ufkunu aflamaz. Proletarya ve
ideolojisinin kapitalizme diyet borcu yoktur,
onlar kapitalizmin en uzlaflmaz elefltirisi üzerin-
de yükselirler. O nedenle ufuklar› genifl, bak›fl-
lar› derindir. Ustam›z Marks, ‘görünen’le gerçek
ayn› fley olsayd› bilime gerek olmazd›’ diyor. Kü-
çük burjuva ayd›n, ‘görünenin’ esiri olup umu-
dunu, cesaretini tüketirken, ayd›n kimli¤ini de
sakatl›yor, yeteneklerini dumura u¤rat›yor. Rus
devrimci demokrat› Belinski, ömrünün son y›l-
lar›nda Çarl›¤›n saf›na geçen Gogol’e bak›n ne
diyor: “Haks›z›n yan›na geçti¤inizde, yetenekle-
rinizin köreldi¤ini de hayretle gözlemliyorum.”
Kuflkusuz siz bugünkü Türkiye’nin siyasal-top-
lumsal koflullar›nda gericili¤in saf›nda de¤ilsi-
niz, ama Türkiye ayd›n›n›n yetenekleri üzerine

‘Kar’ ya¤d›¤›n› kabul etmek gerekiyor. Yan›tlan-
mas› gereken son bir soru daha var. Nas›l oluyor
da TÜS‹AD’la ÖDP; ANAP’la KADEK ‘Avrupa
Uygarl›¤›’ kavfla¤›nda ortak kesiflme noktalar›
buluyorlar? Ya da neden? Ya da Gorbaçov’un,
‹skandinav sosyalizmi üzerinden Sovyetleri
onarma projesi, hangi sonuçlar› do¤urdu? ÖDP
ve ‘sol ayd›nlar’ için anlafl›l›r yan›tlar verilebilir
bu soruya: S›n›flar birbirinden Çin Seddi’yle ay-
r›lmaz. Küçük burjuvazi proletaryan›n oldu¤u
kadar, burjuvazinin, hatta büyük burjuvazinin,
ideolojik çekimine kap›labilir. Dünyada ve co¤-
rafyam›zda burjuvazi son y›llarda büyük bir yay-

gara kopard›, etki alan›n› göreceli olarak
geniflletti. Gerçi dünyada sisler da¤›lmaya
bafllad›, ama geç uyanmak bizim toplum-
sal karakterimize ait bir özelliktir. Anla-
mak onaylamak de¤ildir, itiraz ediyoruz
bu duruma. Diyarbak›r’dan liseli bir genç
k›z flunlar› yazd›¤›nda ise itiraz›m›z isyana
dönüyor: “Avrupa gizemli ve çekici bir gü-
cün ad›d›r. Bir baflka cennettir Avrupa. Av-
rupal› olma hayalimiz gerçekleflince… Tür-
kiye’nin çekicili¤i artacak, kalk›nma süreci
kendili¤inden geliflecek…” (Avrupa Günü
dolay›s›yla yap›lan kompozisyon yar›flma-
s›nda dereceye giren ‹mam Hatipli k›z›n
sözlerini Nuray Mert aktar›yor- 12.5.2002
(Radikal) Avrupa hayali, ‹mam Hatip, Di-
yarbak›rl› Kürt genci… Halklar›m›z›n bi-

lincinin nas›l bir çeliflkiler yuma¤› haline getiril-
di¤i aç›k de¤il mi? Tafl›d›¤›n›z bofl hayallerle bir
dü¤ümde siz çak›yorsunuz bu yuma¤a. Biz ise
ideoloji ve eylemimizle bu Gordion dü¤ümünün
üzerine devrim ve sosyalizm k›l›c›n› indirmekte
tereddüt etmeyece¤iz: Emekçi halklar›m›z›n öz-
gürleflmesinin baflka yolu yok çünkü. 

Ülkelerimize de, dünyaya da hofl ve bofl bir
uzakl›ktan bak›yorsunuz. Gördükleriniz gözü-
nüzü kör etmifl, “hakikate” ulaflam›yorsunuz.
Son sözü Belinski’ye b›rakal›m: “Siz Rusya’ya o
güzel uzakl›¤›n›zdan bakmaya al›flm›fl bir insan-
s›n›z. Bildi¤iniz gibi nesneleri görmek istedi¤imiz
gibi görmenin en kolay yolu, onlara uzaktan bak-
makt›r. Siz o güzel uzakl›¤›n›zda, Rusya’ya
tümüyle yabanc› olarak, kendi içinizde, kendi dün-
yan›zda ya da sizinle  ayn› kafadaki insanlar›n
çevresinde tek düzelik içinde yafl›yorsunuz.”
(Belinski-Gogol’e Mektup)

Rusyan›n yerine Türkiye’yi koyun; an-
lat›lan sizin hikayenizdir.■
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BU yaz›m›zda sermayenin ve tekellerin,
dünya mali sektöründe, dünya ticareti ve ulus-
lararas› üretim ve hizmet sektörü alanlar›nda
nas›l iç içe geçtiklerini ve emperyalist ülkeler-
de ve bütün dünya ekonomisinde konjonktü-
rel senkronlu¤a nas›l yol açt›klar›n› ana hatla-
r›yla ele alaca¤›z.

Kapitalizmin ve ekonomik krizlerin tari-
hine bakt›¤›m›zda bu sefer, küresel olarak kri-
ze do¤ru gidiflin veya baz› emperyalist ülkeler-
de ekonomik krizin patlak vermifl olmas› du-
rumunun daha önceki dönemlerden farkl›l›k-
lar arz etti¤ini görüyoruz. Krize do¤ru gidifl,
bu sefer dünya ekonomisinin k›y› bölgelerin-
de; emperyalizme ba¤›ml› “geliflen” ülkelerde
veya “yükselen pazarlarda” de¤il, emperyalist
ülkelerde, G-7 devletlerinde bafll›yor ve bütün
dünya ekonomisini kendi girdab›na çekiyor.
Bu sefer, hiçbir banka, hiçbir tekel, hiçbir “kö-
tü” yönetim, hiçbir yolsuzluk olay› “günah ke-
çisi” yap›lam›yor: “Suçlu”, bizzat kapitalizmin

kendisi. Modern kapitalizm veya uluslararas›-
laflm›fl kapitalizm, dönemsel ekonomik krizle-
riyle tan›d›¤›m›z eski kapitalizm oldu¤unu bir
daha kan›tl›yor. 1974/’75 krizinden bu yana
ilk defa, bütün büyük/önemli ekonomilerin
farkl› dönemlerde de¤il, ayn› dönemde krize
do¤ru inifle geçtiklerini görüyoruz. 

Japonya, ‘90’l› y›llardaki sefil durumun-
dan kurtulamad›. Japon ekonomisi adeta dö-
külüyor. ‹flsizlik oran› 2001’de yüzde 5’ten
yüzde 5,7’ye ç›k›yor (güncel durum). Böylece
II. Dünya Savafl› sonras›n›n rekor seviyesine
ulaflm›fl oluyor. Amerika’da iflsizlik oran› 2001
y›l› itibariyle yüzde 4,8’den  bugün itibariyle
yüzde 5,6’ya yükseldi. Sadece 4 hafta içinde
500 bin insan iflten at›ld›. Amerikan ekonomi-
si geçen y›l›n üçüncü çeyre¤inden itibaren kriz
içinde. Di¤er NAFTA ülkeleri Kanada ve Mek-
sika’da da krize do¤ru geliflme söz konusu. 

Amerikan ekonomisinde geriye do¤ru gi-
diflin nedeni, önce, 11 Eylül sald›r›s›nda aran-
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d›. Ama inand›r›c› olmad› (1).  
Dünya Ticaret Merkezine yap›lan sald›r›,

bir gerçe¤i bir anda, bütün ç›plakl›¤›yla aç›¤a
ç›kard›: Uluslararas›laflan, burjuvazinin deyi-
miyle kürüselleflen kapitalist sistem, oldukça
yaralanabilir, oldukça kompleks olmufltu. Üre-
timin toplumsallaflma boyutunun gösterdi¤i
gibi, anakronik olan bu sistem, art›k, sadece
istikrarl› ve güvenli nakliyat ve iletiflim vas›ta-
s›yla ifllevli olabiliyor ve çal›flabiliyor. 

Tehlikeye düflen veya maruz kalan, flu ve-
ya bu tekelin de¤il, çok uluslu tekellerin dün-
ya çap›nda kurduklar› bütün a¤›n/örgütlenme-
nin sa¤laml›¤› ve iflleyifl biçimiydi. Katmerli
üretim örgüsü, çok uluslu tekellerin “anne-
k›z” iliflkileri, dünya ticaretinin nakliyat yolla-
r› ve pazar sorunu, petrol ve do¤al gaz boru
hatlar› a¤›, iletiflim ve baflka “world-wide-
webs”, mali dolafl›m vb. bütün bunlar, olduk-
ça yaralanabilir olduklar›n› gösterdiler. Tehli-
keye maruz kalan, ne flu veya bu tekel veya ne
de flu veya bu sektör. Tehlikeye maruz kalan,
oldukça entegre olmufl, oldukça uluslararas›-
laflm›fl dünya ekonomisinin bütün altyap›s›d›r. 

Uluslararas›laflma sadece teknolojiye ve
iflletmecili¤e özgü bir olgu de¤ildir. Bu, önce-
likle sermaye içerikli, sermayeye özgü bir ol-
gudur. 

Ticaret sermayesi, faiz tafl›yan sermaye,
üretici sermaye (ticaret, banka ve üretim) bu-
gün uluslararas› çapta yeni boyutlarda iç içe
geçmifltir ve uluslararas› bir sermayenin olufl-
mas›n›n maddi koflullar›n› düne göre; 20. yüz-
y›l›n bafl›na göre (ayn› yüzy›l›n sonunda) daha
çok oluflturmufltur. 

I. KAPİTALİST ÜRETİM BİÇİMİNİN 
BÜYÜMESİ VE GENİŞLEMESİ 

1- Dünya ekonomisinin büyüme seyri:
Dünya çap›nda meta ve hizmet üretimi

1970’de 4 trilyon dolardan 2000 y›l›nda 30
trilyon dolara ç›k›yor. 1970’den 1980’e dünya
üretimi yaklafl›k üç misli; 1980’den 1990’a
yaklafl›k iki misli ve 1990’dan 2000’e de yüzde
25 oran›nda art›yor. 1970’den sonraki üç on
sene içinde dünya ekonomisi 8 misli büyümüfl
oluyor. Büyüme oranlar›na bakt›¤›m›zda, bü-
yümenin on seneden on seneye giderek düflen

oranlarda gerçekleflti¤ini görüyoruz. Mutlak
büyüklük art›yor, ama art›fl oranlar› küçülü-
yor. 2000 y›l›n›n yüzde biri, 1970 y›l›n›n yüz-
de 8’ine eflit oluyor. Mutlak de¤er bak›m›ndan
dünya ekonomisi, 1970-1980 aras›nda  8 tril-
yon dolar, 1980-1990 ve 1990-2000 aras›nda
da onar trilyon dolar büyüyor. 

1970’de dünya ticareti (ihracat), dünya
brüt üretiminin ancak yüzde 10’una tekabül
ediyor. Bu, 1970 y›l›nda sermayenin uluslara-
ras›laflmas›n›n  boyutun gösterir.  1980’e kadar
dünya ihracat› yüzde 600 oran›nda art›yor ve o
dönemki dünya üretiminin yüzde 20’sine teka-
bül ediyor. Bu da, 1980’de sermayenin ulusla-
raras›laflmas›n›n boyutunu gösterir. 1980-
1990 aras›nda dünya ihracat› ve dünya üreti-
mi, yaklafl›k ayn› h›zda art›yor. 1990-2000 ara-
s›nda ise dünya ticareti, dünya üretimine naza-
ran daha h›zl› art›yor ve dünya üretiminin
yüzde 24’üne tekabül ediyor. Bu da 2000 y›l›n-
da sermayenin uluslararas›laflmas›n›n boyutu-
nu gösterir. 

2- Üç rekabet merkezinde sanayi üreti-
minin büyümesi:

Sanayi üretimi, dünya üretiminin çekirde-
¤ini oluflturur. Üç rekabet merkezinde de (AB,
ABD, Japonya) sanayi üretiminin, 1961’den bu
yana dünya üretimi gibi büyüdü¤ünü görüyo-
ruz. Yani on seneden on seneye giderek düflen
büyüme oranlar› söz konusu oluyor. 

fiüphesiz burada belirtilen 10 senelik ara-
l›klar, keyfidir. Sermaye hareketinin devrevili-
¤ini ele vermez. Ama büyüme e¤ilimini göster-
mek bak›m›ndan yeterlidir. (Tablo I)

En dengesiz büyüme oranlar›n› ‹ngiliz ve
Amerikan sanayi üretiminde görüyoruz. Veri-
len dönemlerde ‹ngiltere’de sanayi üretiminin
büyüme oranlar› yüzde 2,5’ten yüzde 1’e düflü-
yor. Sonra yüzde 2,1’e ç›k›yor ve yeniden yüz-
de 1,8’e düflüyor.

Amerikan sanayiinde yüzde 4,9’luk büyü-
meyi yüzde 2,8’lik mutlak küçülme takip edi-
yor. Amerikan sanayi 1990-2000 aras›nda
1981-1990’a göre oransal olarak iki misli bü-
yüyor. Büyüme oranlar›n›n istikrarl› bir flekil-
de küçülüflünü Alman, Frans›z ve Japon sana-
yi üretiminde de görüyoruz. Durumu en sefil
olan Japon sanayi üretimi; 1961-1970 aras›n-
daki yüzde 13,6 gibi devasa büyüme ve 1992-
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2000 aras›nda yüzde 0,7 oran›nda mutlak kü-
çülme!!

3- Üç rekabet merkezinde gayri safi yurt
içi üretimin büyümesi (Tablo II):

ABD’de gayri safi yurt içi üretim 1960’dan
1970’e ve 1970’den 1980’e her dönem için iki
misli, 1980’den 1990’a 2,25 misli, 1990’dan
2000’e ise 2,1 misli büyüyor. 10 y›ll›k büyüme
oranlar› ise 1960-1970 aras›nda yüzde 4,2;
1970-1980 aras›nda yüzde 3,3; 1980-1990 ara-
s›nda yüzde 3,2, 1990-2000 aras›nda yüzde
3,1 olarak gerçeklefliyor. Belirtilen üretim
2000’den 2001’e ancak yüzde 1,2 ve 2001’den
2002’ye de yüzde 2,3 oran›nda büyüyor. 

AB’de (15 ülke) ise gayri safi yurt içi üre-
tim, 1960’dan 1970’e 2,5 misli; 1970’den
1980’e 3,3 misli; 1980’den 1990’a 2 misli ve
1990’dan 2000’e ise 1,6 misli büyüyor. 10 y›l-
l›k büyüme oranlar› ise 1960-1970 aras›nda
yüzde 4,9; 1970-1980 aras›nda yüzde 3; 1980-
1990 aras›nda yüzde 2,4, 1990-2000 aras›nda
yüzde 1,9 olarak gerçeklefliyor. Üretim,
2000’den 2001’e  yüzde 1,5 ve 2001’den
2002’ye de yüzde 1,4 oran›nda büyüyor. 

Japonya’da gayri safi yurt içi üretim
1960’dan 1970’e 5 misli; 1970’den 1980’e 3,8

misli; 1980’den 1990’a 3,6 misli ve 1990’dan
2000’e de ancak 1,75 misli art›yor. 10 y›ll›k
büyüme oranlar› ise 1960-1970 aras›nda yüz-
de 10,1; 1970-1980 aras›nda yüzde 4,4; 1980-
1990 aras›nda yüzde 4, 1990-2000 aras›nda
ancak yüzde 1,4 olarak gerçeklefliyor. Üretim,
2000’den 2001’e yüzde 0,5 ve 2001’den 2000’e
de yüzde 1,5 oranlar›nda mutlak küçülüyor. 

Bu veriler, gayri safi yurt içi üretimin bü-
yüme oranlar›n›n, sanayi üretiminde de gör-
dü¤ümüz gibi, 1960-2002 aras›nda giderek
küçüldü¤ünü gösteriyorlar. 

1970-1990 aras›nda üç merkezin toplam
gayri safi yurt içi üretimi dünya üretiminin
1970’de yüzde 49’una 1980’de yüzde 44’üne
1990’da yüzde 55’ine ve 2000’de de yüzde
71’ine tekabül ediyordu. 

4- “Geliflen ülkeler”de ekonomik büyüme:

ABD hariç, emperyalist ülkelerde gördü-
¤ümüzü, “geliflen ülkeler”in gayri safi yurt içi
üretimi seyrinde göremiyoruz (2). Bu ülkelerde
üretimde büyüme oranlar›n›n sürekli bir dü-
flüflü söz konusu de¤il. Ama gayri safi yurt içi
üretimin büyümesi, her bir ülke için oldukça
farkl› boyutlarda. Bu farkl›l›¤›n nedeni, her bir
ülkenin konumunun ve yap›sal özelliklerinin
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Üç rekabet merkezinde sanayi üretiminin büyümesi1961-2000 (%)

Dönemler ‹ngiltere Almanya Fransa AB(15 ülke) ABD Japonya

1961-1970 2,5 5,3 5,0 - 4,9 13,6

1971-1980 1,0 1,9 3,0 - -2,8 4,6

1981-1990 2,1 1,9 1,0 1,9 2,2 4,0

1991-2000 1,8 0,7 2,0 1,7 4,4 -0,7

Tablo I

Gayri safi yurtiçi üretim, 1960-2000 (milyar Euro ve %)

Y›llar AB(15) % ABD % Japonya % Üç merkez Dünya %

1960 306 - 490 - 42 - 838 100 -

1970 748 4,9 1003 4,2 199 10,1 1950 2,3 3952(1)-
misli

1980 2478 3,0 1990 3,3 762 4,4 5230 6,2 11808 3 
misli misli

1990 5272 2,4 4515 3,2 2752 4,0 12539 15 22519 5,7
misli misli

2000 8413 1,9 9425 3,1 4812 1,4 22650 27 31647 8 
misli misli

1) Sat›n alma gücü paritesine göre Tablo II



farkl› olmas›nda aranmal›d›r. Bu farkl›l›kta ül-
kenin emperyalizme, yabanc› sermayeye ba-
¤›ml›l›k derecesi, ülke içi geliflmeler vb. de
önemli rol oynar. Konumuzu do¤rudan ilgi-
lendirmedi¤i için yukar›daki verileri analiz et-
meyece¤iz. Bu verilerle göstermek istedi¤imiz

flu: Üç rekabet merkezi ve geliflen ülkelerle il-
gili veriler, ayn› e¤ilimi göstermiyorlar. Üç re-
kabet merkezinde üretimin büyüme oranlar›-
n›n sürekli düfltü¤ünü, küçüldü¤ünü, geliflen
ülkelerde ise böyle bir e¤ilimin genel anlamda
olmad›¤›n› görüyoruz. (Örne¤in Orta ve Do¤u
Avrupa ülkelerinde gayri safi yurt içi üretim
2000’den 2001’ye yüzde 3,7 ve 2001’den
2002’e de yüzde 2,9 oran›nda, Do¤u Asya ül-
kelerinde yüzde1,1 ve yüzde 3 oranlar›nda bü-
yürken, Latin Amerika’da büyüme oran› ayn›
kal›yor (yüzde 0 olarak kal›yor). Üç rekabet
merkezi ile ilgili veriler, bu ülkelerde ekono-
minin krize do¤ru geliflti¤ini gösteriyorlar.
“Geliflen ülkeler” aç›s›ndan böyle bir e¤ilim
genellefltirilemez. Bu durumda, “geliflen ülke”
ekonomileri, dünya ekonomisinin krize do¤ru
evrilmesinde olumsuz bir faktör olmuyorlar. 

Bu tehlike emperyalist ülkelerden geliyor. 

II. DÜNYA TİCARETİ VE ÜLKE
EKONOMİLERİNİN İÇ İÇE GEÇMİŞLİĞİ

2001 y›l›n›n bafl›nda, ABD’de kriz göster-
geleri çoklaflmaya bafllad›¤›nda AB ülkelerinde
resmi a¤›zlar, Avrupa’n›n ABD’deki geliflme-
den etkilenmeyece¤ini iddia ediyorlard›. Bu-
nun nedeni olarak da, ABD’nin AB d›fl ticare-
tindeki pay›n›n sadece yüzde 10 oldu¤u göste-
riliyordu. Bunun ötesinde AB’nin dünyan›n
“en dinamik ekonomi alan›” oldu¤u öne sürü-
lüyordu. Bu resmi a¤›zlardan birisi olan Al-
manya Baflbakan› G. Schröder, “Avrupa, dün-
yan›n büyüme motorudur” diyecek kadar ileri
gidiyordu. Ama birkaç ay sonra Avrupa’n›n di-
namikli¤inden eser kalmam›flt›. “Dinamik”
Avrupa uyufluk Avrupa’ya dönüflmüfltü. Avru-
pa, ABD ile birlikte konjonktürel gerileme gir-
dab›na kap›lm›flt›. 

AB ekonomisini, Amerikan lokomotifi çe-
kiyordu ve çekiyor. Euro Alan› d›fl ticaretinin
yaras›, AB d›fl› ülkelerle yap›l›yor; AB ihraca-
t›nda yüzde 30 pay› olan Almanya, ihracat ge-
lirinin yüzde 56’s›n› Euro Alan› d›fl› ülkeler-
den elde ediyor. 

Bunun ötesinde, daha da önemli olan, Eu-
ro ülkelerinin kendi d›fl›ndaki ülkelerle ve bü-
tün AB’nin kendi d›fl›ndaki ülkelerle ticareti,
geçen yüzy›l›n ‘90’l› y›llar›nda iç ticaretten da-
ha güçlü artm›flt›r. (WTO 2001. World trade
developments, 2000 and the first half of 2001,
Syf. 5) Say›larla somutlaflt›r›rsak: 1990-2000
aras›nda AB içi ihracat yüzde 42 oran›nda, d›-
flar›ya karfl› blok ihracat ise yüzde 62 oran›nda
artm›flt›r. (WTO’nun hesaplamas›. Agy., Syf.,
171). 2000 y›l›nda AB iç ticareti dolar baz›nda
oldukça önemsiz artm›flt›. 2000 y›l›nda AB’nin
toplam dünya ticaretindeki pay› ‘90’l› y›llarda-
ki düflük seviyesindeydi (Agy., Syf. 5). Yani
geçen y›llarda artan talep, AB d›fl›ndan geliyor-
du. 

WTO’nun de¤erlendirmesi: “Bat› Avru-
pa’n›n Kuzey Amerika’ya ihracat›, geliflen Asya
ve Latin Amerika, 90’l› y›llarda ortalaman›n üs-
tünde bir büyüme sa¤lam›fllard›r. Bu da, bu böl-
gelerin bütün dünyada en dinamik ithalatç›lar
oldu¤unu gösterir” (Agy., Syf., 8).

Tam da bu bölgeler bugün ABD’deki kon-
jonktürel düflüflten do¤rudan etkileniyorlar.
Yani bu bölgeler, Amerikan ekonomisinin sey-
rinden olumsuz etkilendikleri için Bat› Avru-
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pa’dan ithalat yapamamalar› veya bu ithalat›n
gerilemesi, Bat› Avrupa’da üretimi olumsuz et-
kiliyor ve bu da Bat› Avrupa’da üretimin geri-
lemesine neden oluyor. (Tablo III) 

ABD, dünya üretiminin yüzde 30’unu
üretiyor ve 1996’dan bu yana da dünya çap›n-
da ekonomik büyümedeki yaklafl›k a¤›rl›¤›
yüzde 40 (Bkz. Die Zeit, 6. 9. 2001). Sadece
“sanayi ülkeleri” gayri safi yurt içi üretiminde-
ki a¤›rl›¤› ise yüzde 42 (Bkz.: Die Lage der
Wirtschaft und der Deutschen Wirtschaft im
Frühjahr 2002). 

Amerikan ithalat› geçen yüzy›l›n 90’l› y›l-
lar›nda ikiye katlanm›flt›r. 2000 y›l›nda dünya
ithalat›n›n beflte biri Amerika taraf›ndan yap›-
l›yordu. 2000 y›l›nda ABD’nin dünya ithalat›n-
daki pay› yüzde 18,9, ama dünya ihracat›nda-
ki pay› da yüzde 12,9’du. ABD’nin AB’den itha-
lat› 1990 y›l›na göre 2000 y›l›nda yüzde 140
oran›nda, Asya’dan ithalat› yüzde 132 oran›n-
da artm›flt›. 

Amerikan ekonomisinde durgunluk, bu
bölgelerden ithal edilen metalara olan talebin
gerilemesi anlam›na gelir. Yani bölge ülkeleri-
nin ABD’ye ihracatlar› zorlafl›r/geriler. Bu, Gü-
neydo¤u Asya, Latin Amerika ülkeleri ve Ka-
nada ve Meksika için üretimin art›fl›/büyümesi
bak›m›ndan devasa zorluk demektir. Çünkü
bu bölgelerin ihracat›n›n yüzde 50’den fazlas›
ABD’nin ithalat›na ba¤l›. Bu ba¤›ml›l›k, bu ül-
kelerin Amerikan ekonomisinin tamamlay›c›-
lar› durumuna getirmifltir. Özellikle de Gü-
neydo¤u Asya ülkeleri, “Asya kaplanlar›” de-
nen ülkeler, Asya (Güneydo¤u Asya) krizin-
den sonra Amerikan tekellerinin bir “mono-
kültür”ü durumuna düflmüfllerdir. Esas itiba-

riyle Amerikan “yeni ekonomi”sine, yüksek
teknoloji sanayiine yönelik üretim yapan bu
ülkeler, flimdi, bu ba¤›ml›l›ktan dolay› Ameri-
ka’daki konjonktürün seyrinden olumsuz etki-
leniyorlar (3). 

Ayr›ca, Japon ekonomisinin krizde oluflu
da bu bölge ülkelerinin ekonomisini daha da
zorlaflt›r›yor. Çünkü Japonya, bu ülkelerin
ikinci büyük ihracatç›s›. Japonya, ABD’ye ih-
raç edemiyor, çünkü talep yok. ‹hraç edeme-
yen Japonya üretemiyor, üretemeyince de Gü-
neydo¤u Asya ülkelerinden ihraç yapam›yor.
Ayn› durum Latin Amerika ve NAFTA’n›n di-
¤er ülkeleri için de geçerli. Bu durum, Ameri-
kan ekonomisine ba¤›ml›l›¤›n somut sonuçla-
r›. Bundan dolay›, Amerikan ekonomisinin
krize girmesiyle, bu ülkelerin de kriz girdab›-
na girmeleri kaç›n›lmaz. Sorun sadece bunun-
la bitmiyor. 

“En dinamik ithalatç›” ülkelerin ihracat
yapamamalar›, Bat› Avrupa’n›n bu ülkelere ih-
racat›n› olumsuz etkiliyor. Euro Alan›’n›n,
AB’nin (15 ülke) d›fla blok ihracat› 2000 y›l›-
n›n yar›s›ndan itibaren gerilemeye bafllad›. Ve
böylece Bat› Avrupa’n›n son konjonktür daya-
na¤› da y›k›ld›. 

Dünya ticareti daha 2001’in ilk yaras›nda
dura¤anl›¤a girdi. WTO verilerine göre 2000
y›l›nda yüzde 12,5 oran›nda büyüyen dünya
ticareti, 2001’in verili döneminde ancak yüzde
1 oran›nda büyümüfltü. 

‹hracat, ekonomiden daha h›zl› büyüyor.
Dünya ekonomisinin d›fl ticaret üzerinden bir-
birine geçmiflli¤i oldukça karmafl›klaflm›flt›r. ‹ç
içe geçmifllik, geçen yüzy›l›n 90’l› y›llar›nda
daha da artm›flt›r. 90’l› y›llar›n ortalamas› aç›-
s›ndan bakt›¤›m›zda ihracat, ekonomik büyü-
meye nazaran üç misli fazla büyümüfltür. ‹hra-
cat›n büyümesi yüzde 6,8 iken, ekonomik bü-
yüme ancak yüzde 2,3’tü. 2000 y›l›nda ihraca-
t›n büyümesi rekor seviyedeydi (yüzde 12).
Ayn› y›lda dünya üretimi ise ancak yüzde 4,3
oran›nda büyümüfltü. Bu veriler, dünya ihra-
cat›n›n dünya üretimindeki pay›n›n 1990’da
yüzde 12,5’ten, sürekli artarak 2000’de yüzde
19,4’e ç›kt›¤›n› gösterir. (Bkz. Afla¤›daki gra-
fik). 

2000 y›l› dünya ihracat›n›n, ayn› y›l›n
dünya üretimindeki pay›, 1965 y›l›na nazaran
ikiye katlanm›flt›. 1965 y›l›nda dünya ihracat›-
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ABD-AB-Asya(*) Ticareti (milyar dolar)

ABD’nin ‹hracat›  

1990 2000 Art›fl %

Asya’ya 104,9 195,2 80

AB’ye 98,1 164,8 68

Asya’dan 182,8 424,4 132

AB’den 91,8 220,4 140

*)Filipinler, Endonezya, Malezya, Tayland, 
Hong Kong, Kore, Tayvan, Japonya ve Çin.

Kaynak: US-Census Bureau. Bureau of Economic
Analyses. Tablo III



n›n dünya üretimindeki pay›, 1929 krizi önce-
ki seviyesine veya I. Dünya Savafl› öncesi
(1913) seviyesine ulaflm›flt›. Buna, 1913’te hiç
önemli olmayan, 1965’te az önemli olan, ama
flimdi önemli olan hizmet sektörünü de dahil
edersek, dünya ihracat›n›n dünya üretiminde-
ki pay›n›n yüzde 24’e ç›kt›¤›n› görürüz. Bu
oran, dünya ekonomisinin entegre olma dere-
cesini, sermayenin uluslararas›laflma boyutla-
r›n›, burjuva kavramla ifade edersek “küresel-
leflme”nin derecesini ele verir. 

1) I. Dünya Savafl› dönemi:
Küreselleflen dünya ticareti, belli alanlar-

da; sanayi ülkelerinde yo¤unlaflm›flt›r. Do¤u
Avrupa’n›n revizyonizm sonras› ülkeleri de
dahil sanayileflmifl ülkelerin dünya ihracat›n-
daki pay› yüzde 80’in üzerinde. (Ama bu ülke-
lerin dünya nüfusundaki pay› ancak yüzde 22
oran›nda). Bunun ötesinde sanayileflmifl ülke-
lerin ihracatlar›n›n dörtte üçü, kendi aralar›n-
daki ihracattan oluflmaktad›r. 

Son birkaç on y›lda dünya ihracat›n›n h›z-
l› art›fl›n›n esas itibariyle iki önemli nedeni
vard›r: a) çok uluslu tekellerin say›sal art›fl ve
rolü ve b) dünya ticaretinde görülen liberallefl-
me ve kurals›zlaflt›rma. 

UNCTAD’a göre ‘çok uluslu tekeller, dün-
ya ticaretinin üçte ikisinden sorumlular’
(World Investment Report, 2000, Syf. 17). Yine
UNCTAD’a göre çok uluslu tekellerin ticareti-
nin yar›dan fazlas›, ana flirketler ile deniz afl›r›
ba¤›ml› flirketler aras›nda gerçeklefliyor. 

Genel Gümrük ve Ticaret Anlaflmas›
(GATT) 1948’de yürürlü¤e girdi. Gümrükle-
rin, ticareti engelleyen baflka faktörlerin kald›-

r›lmas›, bu örgütün kurulufl nedeniydi. 1950
y›l›nda ithal edilen mallardan al›nan gümrük,
ortalama yüzde 40 iken, bu oran 1970’de yak-
lafl›k yüzde 10’a ve bugün ise yüzde 4’e düfltü.
Ayn› dönemde dünya meta üretimi 7 ve dünya
ticareti de 22 misli büyüdü. 

WTO, 1995’te GATT ad›na dönüfltürül-
dü. GATT, sanayileflmifl ülkelerin dünya tica-
retindeki ç›karlar›n› savunan ve gerçeklefltiren
bir araçt›r. Bu örgütün amac›, “liberalleflme”
ve “kurals›zlaflt›rma” ad› alt›nda çok uluslu te-
kellerin ürün ve yat›r›mlar›n›n dünyan›n bü-
tün ülkelerine, bütün bölgelerine ve pazarlar›-
na serbestçe girmesini sa¤lamaktad›r. Böylece
çok uluslu tekeller, GATT vas›tas›yla bir dün-
ya iç pazar› oluflturmak istiyorlar. Bu amaca
ulaflmak için kurals›zl›¤› kurallaflt›r›yorlar.
(Tablo IV)

Sanayi ülkeleri ile ba¤›ml› ülkeler aras›n-
daki ticari iliflkiler, sanayi ülkelerinin kendi
aralar›ndaki ticari iliflkilere pek benzemiyor.
Sanayi ülkeleri ile ba¤›ml› ülkeler aras›ndaki
ticari iliflkilerde, emperyalist ülkelerin dayat-
t›klar› eflitsizlik ve ayr›mc›l›k belirleyici olu-
yor. Tar›msal ürünlere ve tekstil ihracat›na ba-
¤›ml› olan ba¤›ml› ülkeler, emperyalist ülkele-
rin, özellikle de Avrupal› emperyalist ülkelerin
ve ABD’nin afl›lamaz ticaret engelleriyle; kendi
tar›mlar›n› ve tekstil sanayilerini korumak için
koyduklar› engellerle karfl›lafl›yorlar. Ba¤›ml›
ülkelerin ihracat›n›n yüzde 70’nin bu iki ürün
grubundan olufltu¤unu göz önüne getirirsek,
bu engellemelerin bu ülkeler aç›s›ndan ne an-
lama geldi¤i görülür. 

Ticari iliflkilerini kendi ç›karlar›na göre
flekillendirmek için emperyalist ülkeler, ba-
¤›ml› ülkeleri tehdit etmekten de geri kalm›-
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yorlar. Örne¤in “American Enterprise Institu-
te’den Claude Barfield WTO’nun Katar toplan-
t›s›ndan önce flöyle diyordu: “Çok say›da geli-
flen ülke, Uruguay zirvesinden yararlanamad›k-
lar› üzerine flikayetçi. Bu a¤lamsarl›k  saçmal›k-
t›r. Bundan dolay› onlara flu söylenmelidir: An-
laflmay› istemiyorsan›z, imzalamay›n. Ama son-
ra, gelip flikayetçi olmay›n” (Aktaran. Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung, 24, 9.2001).

Dayatma, tehdit ve küstahl›k bu boyutlar-
da.

III. ENTEGRE MALİ PAZARLAR VE
KÜRESEL MALİ DOLAŞIM

Özellikle bankac›lar ve merkez bankalar›,
11 Eylül sald›r›s›ndan sonra mali sistemin çö-
kece¤inden çok korkmufllard›. Dünya mali sis-
teminin atar damarlar›ndan Dünya Ticaret
Merkezi’nin isabet almas›, borsalarda ve baflka
mali kurumlarda mali kaos, mali çöküfl korku-
su yaratt›. Pani¤in patlak verece¤i ve bankala-
ra hücum edilece¤i düflüncesi yay›ld›. Durumu
kurtarmak için Avrupa Merkez Bankas› baflka-
n› Duisenberg ve Amerikan Merkez Bankas›
baflkan› Greenspan, anlaflmal› olarak, para do-
lafl›m›na ek 110 milyar Euro ve 108 milyar do-
lar sürdüler. Bunun ötesinde faizleri 50 puan
düflürdüler. Birkaç gün sonra Greenspan faiz-
leri yar›m puan daha indirdi. Bir y›lda (2001)

Amerikan Merkez Bankas›, faizleri on kere ge-
riye çekti.  

Di¤er G-7 ülkeleri de bu kurtarma operas-
yonuna kat›ld›lar. Emperyalist ülkelerin ama-
c›, kredi ve mali zincirde kopma ve parçalan-
man›n engellemekti. 

Durumu kurtarma operasyonlar›, son dö-
nemde de, 11 Eylül benzeri sald›r›lar olmama-
s›na ra¤men gerçeklefltiriliyor. Ço¤unlukla bu,
“yükselen pazarlar”da devlet iflas›n› engelle-
mek ve uluslararas› fonlar›n ve büyük yat›r›m-
c›lar›n zarar etmenlerini önlemek için IMF
patronlu¤unda yap›l›yor. 

Borsalar›n zay›f oldu¤u dönemlerde, bu-
gün oldu¤u gibi, kurumsal yat›r›mc›lar (sigor-
talar vs.) hisse senedi-portfolios’lar›n›n (bir
bankan›n de¤erli ka¤›t mevcudu) de¤er kayb›-
n› telafi etmek için afl›r› spekülatif Hedge fon-
lar›na yöneliyorlar. Bu fonlar, düflen kurlardan
da kar etme yat›r›m stratejisine oynuyorlar.
Böylece mali sistemde istikrars›zl›k art›yor.   

Devasa mali olanaklar›yla bu kurumlar,
döviz spekülasyonu alan›nda e¤ilimler olufltu-
rabilirler/oluflturuyorlar; hareketlerinden do-
lay› mali sektörde olumlu veya olumsuz gelifl-
melere neden olabilirler/oluyorlar. Kurumsal
yat›r›mc›lar›n mali gücü, ne derece etkili ola-
bildiklerini gösteriyor. Bank für Zahlungsa-
usgleich’›n 1995 y›l›ndaki tespitine göre ku-
rumsal yat›r›mc›lar›n dünya çap›ndaki mali
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Dünya meta ticareti, 2000 y›l› (% olarak)

‹hracat ‹thalat

Dünya Dünya

ihracat›ndaki pay› Y›ll›k büyüme ithalat›ndaki pay› Y›ll›k büyüme

Bölgeler 1990-2000(reel) 1990-2000(reel)

Bat› Avrupa(1) 39,5 6,5 39,6 6,0

Kuzey Amerika(2) 17,1 7,0 23,2 8,5

Latin Amerika 5,8 9,0 6,0 10,5

Eski revizyonist ülkeler 4,4 5,5 3,7 4,0

Yak›ndo¤u 4,2 7,0(3) 2,6 6,0(3)

Afrika 2,3 3,0(3) 2,1 4,0(3)

Asya 26,7 8,0 22,8 7,5

Dünya 6.186 7,0 6.490 7,0

milyar dolar milyar dolar

1) AB ülkeleri aras›ndaki ticaret de dahil

2) Meksika hariç

3) Nominel büyüme oran›

Kaynak: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.11. 2001 Tablo IV



güçleri 21 trilyon dolar tutuyordu. Bu, ayn› y›-
l›n dünya üretim miktar›na yak›n (26 trilyon
dolar) bir tutard›. Bu miktar›n bugün daha da
artm›fl olmas› gerekir. 

Kurumsal yat›r›mc›lar›n mali yetenekle-
rinde G-7 ülkelerin pay› yüzde 90, sadece
ABD’nin pay› ise yüzde 50.

Kurumsal yat›r›mc›lar›n ve uluslararas›
bankalar›n kontrolünde olan devasa hacimli
para sermayenin yat›r›lmam›fl k›sm›, en çekici,
en ifltah aç›c› yat›r›m olanaklar› veya salt spe-
külasyon amaçl› alanlar aranmak için yer kü-
reyi “k›sa günde k›rk defa” dolafl›yor. Sadece
döviz pazarlar›nda günlük olarak 1.400 milyar
dolar, spekülasyon amaçl› miktar olarak dola-
fl›yor. New York Stock Exchange’in 1999’daki
y›ll›k cirosu 35.000, Nasdaq’›nki 41.000, di¤er
borsalar›nki toplam olarak 30.000 milyar do-
lar tutuyordu. Bunlar, borsalarda dönen ak›l
almaz boyutlardaki miktarlard›r. 

Paran›n, devletin sermaye trafi¤i kontro-
lünden kurtar›lmas›, mali piyasalar›n kurals›z-
laflt›r›lmas›, WTO üzerinden mali hizmetlerin
liberallefltirilmesi ve bunlar›n modern iletiflim
teknolojileriyle güçlendirilmesi, durmayan bu
mali döner dolab› son sürat döndürmektedir.
Böylece, uluslararas› tekelleri, Shareholder-
Value (hisse senedi gelirleri) diktas›na tabi k›-
lan, özellikle ba¤›ml› devletlerin hükümranl›-

¤›n› sistematik olarak önemsizlefltiren bir di-
namik harekete geçirilmifl oluyor. 

Mali pazarlar›n kurals›zlaflt›r›lmas› ve bir-
birine geçmesiyle kurumsal yat›r›mc›lar ve bü-
yük bankalar, Arbitrage-spekülasyonundan
(efl zamanl› kur farklar›ndan, faiz ve para de-
¤erinin düflmesinden yararlanma) yararlanma-
ya çal›fl›yorlar. Bunlar, her döviz yalpalanmas›-
n› kullanabilenler veya bu yalpalanmaya ne-
den olabilirler ve borsalar üzerinden uluslara-
ras› tekellerin farkl› y›ll›k yat›r›m gelirleri sevi-
yesinden yararlanabilirler. 

Uluslararas› yat›r›mc›lar›n esnekli¤i, ser-
mayenin yönlendirilmesiyle ba¤lam içinde kü-
resel bir ortalama kar oran›n›n oluflmas›na ne-
den olmaktad›r. Bu yat›r›mc›lar, bugün ulusla-
raras› mali piyasalar›n faizlerini belirleyici du-
rumdalar; bu faizler, küresel faal Shareholder
ve çok uluslu tekellerin y›ll›k yat›r›m gelirleri
beklentilerini, dünyan›n her yerinde (borsalar-
da) y›ll›k yat›r›m gelirleri seviyesini belirliyor-
lar ve neyin nerede üretilece¤ini, kimin üretim
sürecinden ayr›lmak zorunda oldu¤unu dikte
ediyorlar. Bu faizler, dolay›s›yla bu mali piya-
salar, iflletmelerin ve birçok devletin gelece¤i
üzerine etkide bulunabiliyorlar. Çünkü aç›k
veren devlet, bütçe giderlerini temin edebil-
mek için krediye ihtiyaç duyuyor. Kredi de bu
mali piyasalardan temin ediliyor. Devletin kre-
diye olan açl›¤›yla spekülasyon yeni boyutlar
al›yor. Art›k sadece belli hisse senedi de¤erle-
ri, spekülasyona konu olmuyorlar. Ülke para
birimleri de spekülasyona konu oluyor. Ulus-
lararas› mali pazarlar›n aktörleri, ulusal mali
ve bütçe politikalar›n› belirliyorlar. The Eco-
nomist, 7.10. 1995’te, “mali pazarlar, her ikti-
sat politikas›n›n hakimleri ve juri üyeleri oldu-
lar” tespitini yap›yordu. (Aktaran;H. Peter
Martin/H. Schumann; “Globalisierungssfalle”,
1996)

Dünya çap›nda döviz ifllemlerinin yüzde
98’inin meta mübadelesiyle hiçbir ilgisi yok-
tur. Yani dünya çap›nda döviz ifllemlerinin ne-
redeyse tamam› spekülatif karakterlidir. Dün-
ya çap›nda döviz ifllemlerinin yüzde 95’inin
yat›r›m süresi 8 günden az. Yani bu sermaye-
nin, söz konusu ülkenin iktisadi geliflmesiyle
ilgisi yok veya verimli olmak diye bir amac› da
yok. Tersine, amaçlar›, bu ifllemleriyle her cins
para birimleri ve kurlarla manipülasyon yapa-
rak, f›rsat de¤erlendirerek kar elde etmektir.
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Her gün ifllem gören miktar›n 1,2 trilyon dolar
oldu¤unu düflünürsek (bu miktar, bütün mer-
kez bankalar›n›n toplama rezervlerinden iki
misli fazlad›r), uluslararas› mali sermayenin
manipülasyon gücünün ne denli devasa oldu-
¤u görülür. 

Bu sermaye, döviz, hisse senedi, hammad-
de vb. kurlar›n›  etkileyebildi¤i için ç›kar›na
uygun gördü¤ü alan›n (devlet veya bölgenin)
ekonomisinin gelece¤i üzerinde do¤rudan söz
sahibi olabiliyor. 

fiu veya bu ülkede ekonominin yükseldi-
¤i, d›fl ticaretin patlad›¤› dönemlerde bu ülke-
lere, bol miktarda sermaye pompalan›yor. An-
cak durgunluk e¤ilimleri görülmeye bafllay›n-
ca, uluslararas› mali tekeller ve fonlar, “Asya
Kaplanlar›” denen ülkelerde görüldü¤ü gibi,
ülkelerin ulusal paras›yla spekülasyona girifli-
yorlar, ulusal paralar› “befl paral›k” de¤ere dü-
flürdükten ve ulusal döviz rezervlerini emdik-
ten sonra yerli mali aristokatlarla birlikte ülke-
yi terk ediyorlar. Bunlar›n geriye çekiliflini,
IMF’nin milyar dolarlarla ifade edilen “deste-
¤i” emniyet alt›na al›yor. Böylece IMF,
1997/’98 Güneydo¤u Asya krizini kast ederek
B. Clinton’un dedigi gibi, “II. Dünya Savafl› so-
nundan bu yana en kötü mali krizi”n küresel ol-
mas›n› engellemifl oluyor.

Geriye dönen; ulusal limanlara avdet
eden bu devasa mali miktarlar, bofl durmuyor-
lar, baflka geliflmelere neden oluyorlar. Bu
miktarlar, merkez ülke borsalar›nda önce bir
hiper yükselifle neden oluyorlar veya mevcut
yükselifl e¤ilimini daha da h›zland›r›yorlar. As-
ya krizinin patlak verdi¤i dönemi düflünelim.
O zaman Amerikan ekonomisi tam gaz gidi-
yordu. Bat› ekonomilerini de beraberinde sü-
rüklüyordu, hisse senedi tutkunlu¤u devam
ediyordu. Yükselen hisse senedi de¤erleri ve
bununla ba¤lam içinde gelirin artmas›, talebi
gelifltiriyor ve tüketicinin (burada Amerikan
tüketicisinin) borçlanmaya haz›r olufluna yeni
boyutlar kat›yordu. Bu dönem Amerika’s›nda
tasarruf e¤ilimi  neredeyse tamamen s›f›rlan-
m›flt›. 

Fazla para sermaye, “yeni ekonomi”nin
yükseliflini daha da körüklemifl ve bu sektörde
afl›r› birikimi h›zland›rm›flt›. Bu sektörde he-
men hemen her fley yat›r›mc›lar taraf›ndan fi-
nanse edilmiflti. “‹nter” veya “net”, “com”,

“web” @ veya e-, “tech” veya “bio” kavramla-
r›na veya bu kavramlar›n yeni bir kombinasyo-
nuna büründürülen bir düflünce, Amerikan
Nasdaq veya Alman Nemax teknoloji borsala-
r›nda yer bulabiliyor, analistlerin ve yat›r›m
bankalar›n›n veya kurumsal yat›r›mc›lar›n
reklam›yla, aranan, al›nan ve dolay›s›yla de¤e-
ri artan hisse senetlerine dönüflebiliyordu. Ka-
zanç sarhofllu¤u devam etti¤i müddetçe, bu
oyunu kuranlar ve kat›lanlar bolca kazan›yor-
lard›. 

Balonun önce teknoloji borsalar›nda pat-
lak vermesi, “büyüme de¤erleri”nin gerilemesi
ve iflas aday› olmalar› ve bu durumun sonra da
bütün enformasyon teknolojisine s›çramas› te-
sadüf de¤ildi. 

Mali piyasa aktörleri, aynen “yükselen pa-
zarlar”a, ”geliflen” ülkelere yapt›klar› gibi, bu
sefer de “yeni ekonomiler” için açt›klar› para
muslu¤unu, gelirlerinin tehlikeye düfltü¤ünü
ve ilk kriz emarelerini gördüklerinde  birden
bire kapad›lar. 

Bu geliflme kapitalizmde do¤ald›r. Çünkü
sermaye, uygun gelirin olmad›¤› durumda çe-
kingendir, sürekli aray›fltad›r, sürekli firarda
ve panik içindedir. Hisse senedi pazarlar›n›n
bugün, geçmiflle karfl›laflt›r›lmayacak derecede
iç içe geçmifl olmalar› bahsetti¤imiz süreci da-
ha da kaç›n›lmaz k›l›yor. 

Önceleri, ancak dünya çap›nda etkili faz-
la üretim krizlerinde, bütün dünyada ayn› za-
manl› kur kay›plar› söz konusu olabiliyordu.
Bugün mali piyasalar›n iç içe geçmiflli¤i, borsa-
lar› birbirinden do¤rudan ve güçlü etkilenir
duruma getirmifltir. Örne¤in Dow Jones’un
düflüflü, Alman Dax’›n› veya baflka güçlü bor-
salar› hemen girdab›na al›yor. 

Amerikan borsalar›nda fiktif (hayali) ser-
maye oluflumu 1999’da 16.600 milyar dolara
vard›. Bu, Euro, Londra ve Tokyo borsalar›n-
daki toplam fiktif sermaye miktar›ndan
(13.000 milyar dolar) biraz fazla bir miktard›r.
Tabii ki Amerikan borsalar›ndaki bu geliflme,
di¤er borsalar› da kendi girdab›na çekecektir.
Bunun ötesinde borsalar›n ayn› yönde hareket
etmelerinin bir nedeni de, çok uluslu tekel his-
se senetlerinin öncelikle ülkeye özgü olmayan,
dünya çap›nda etkili olan faktörler taraf›ndan
belirlenmesidir. 

Mart 2000’de, yüksek teknoloji sanayile-
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rinde fazla üretim krizi emare-
leri görülmeye bafllad›¤›nda
emperyalist merkezlerde tekno-
loji borsalar› efl zamanl› düflme-
ye bafllad›lar. Yat›r›mc›lar bir-
kaç ay içinde trilyonlarca dolar
kaybettiler. 

Borsalardaki geliflme, reel
üretimi, tüketici tepkisiyle de
etkiliyor. Örne¤in OECD’nin
yapt›rd›¤› bir araflt›rmaya göre,
borsada kur düflüflü yüzde on
olursa, ABD’de tüketim yüzde
0,54 ila 0,75 oran›nda geriliyor.
Bu, ‹ngiltere’de yüzde 0,5 ve Al-
manya’da da yüzde 0,2 oran›n-
da oluyor. (Bkz.: Die Woche,
23.3.2001) (bu oran›n Alman-
ya’da düflük olmas›n›n nedeni,
hisse senedine sahip olanlar›n
yayg›nl›¤›yla ilgilidir. Almanya’da her dört ha-
nede biri hisse senedine sahip. Amerika ve ‹n-
giltere’de bu oran daha yüksektir). 

IV. ULUSLARARASI SERMAYE ÖRGÜSÜ,
İÇ İÇE GEÇMİŞLİĞİ

Dünya ekonomisi ayr› ayr› ulusal (pazar)
halkalar›ndan oluflan bir bütün. Bu bütünün
derinleflen ve kapsamlaflan entegrasyonunda
dünya ticaretinin oynad›¤› rol, tart›flma götür-
mez. Dünya ticaretinin yan› s›ra, dünya eko-
nomisini oluflturan ülkelerin sermaye vas›ta-
s›yla iç içe geçmiflli¤i, sermayenin uluslararas›-
laflmas›, uluslararas› tekeller veya iflletmeler
biçiminde bir uluslararas› sermaye oluflumuna
neden olmaktad›r. Oluflan bu sermaye, “ulu-
sal” kökenden yoksun de¤ildir. Bileflimi çok
ulusludur, ama bir yerde, son kertede çok
uluslu tekeli oluflturan sermayeler, “ulusal”
kökenlerini en emin liman olarak görürler.
Uluslararas› sermayenin oluflumundan bahse-
derken bu gerçe¤i göz ard› edemeyiz. 

Hangi olgular, uluslararas› sermaye olu-
flumunu ifade ediyorlar?

Amerika’dan bir örnek; Amerikan çok
uluslu tekellerinin yurt d›fl›ndaki kendilerine
ba¤›ml› flirketlerinin meta ve hizmet cirosu,
Amerikan meta ve hizmet ihracat› toplam›n-
dan 2,5 misli fazla. Bu ciro (1998’de 2.444 mil-

yar dolar), Alman brüt yurt içi üretiminin
(1998’de 3.784 milyar dolar) üçte ikisinden
fazla (Unutmamak gerekir ki ABD, meta ve
hizmet ihrac›nda dünya flampiyonu. Bir karfl›-
laflt›rma yapacak olursak; 2000 y›l› verilerine
göre Amerika’n›n meta ve hizmet ihrac›, Al-
manya’n›nkinden yüzde 40 fazlayd›).

Almanya’dan bir örnek; Alman sermayesi-
nin etkisi alt›nda olan 29 000 yurt d›fl› iflletme-
sinin, yani Alman ana flirketlere ba¤›ml› yurt
d›fl› flirketlerinin yurt d›fl›ndaki cirosu, 1,078
milyar Euro (Bundesbank, Monatsberichte,
Syf. 68/69, Nisan 2001) Bu miktar, Alman ih-
racat›n›n iki mislidir. 

UNCTAD’›n (BM Ticaret ve Geliflme Kon-
ferans›) bu geliflmelerden ç›kard›¤› sonuç flöy-
le:

“Uluslararas› üretim, dünya ekonomisi için
oldukça önemlidir. Sadece yurt d›fl›ndaki ba¤›m-
l› flirketlerin küresel cirolar›, 1999 y›l›ndaki kü-
resel ihracat›n iki mislinden daha fazla” (World
Investiment Report, 2000, Syf., 3). (Tablo V ve
VI)

Çok uluslu tekellerin yurt d›fl›ndaki ba-
¤›ml› flirketlerinin yurt d›fl› cirolar›n›n devasa
boyutlarda artmas›n›n nedenini, ‘90’l› y›llarda-
ki do¤rudan yat›r›mlar›n patlamas›nda aramak
gerekir. 1991’den itibaren sürekli artan bir
do¤rudan yat›r›m söz konusudur. 

1990-2000 aras›nda dünya brüt yurt içi
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Yabanc› do¤rudan yat›r›mlar (Y›ll›k ak›fl, milyar dolar)

Y›llar Dünya Sanayi ülkeleri “Geliflen ülkeler”

1984/

1989(1) 115 93 22

1990 204 170 34

1991 159 115 44

1992 176 120 56

1993 218 139 79

1994 243 142 101

1995 331 203 128

1996 385 220 165

1997 478 271 207

1998 693 483 210

1999 1075 830 245

2000 1271 1005 226

1) Y›ll›k ortalama.

Kaynak: UNCTAD Tablo V



üretimi, yüzde 25 oran›nda, ayn› dönemde
dünya ihracat› da yüzde 85 oran›nda art›yor.
Dünya ihracat›, dünya brüt yurt içi üretimine
göre 3,4 misli art›yor. Ama ayn› dönemde do¤-
rudan yat›r›mlar ise alt› misli art›yor. Bu ne-
denlerden dolay›, ‘90’l› y›llarda do¤rudan yat›-
r›mlar›n yurt d›fl›ndaki toplam› 3,5 misli art-
m›flt›r. 

1990-1999 aras›nda Amerikan firmalar›-
n›n yurt d›fl›na yat›rd›klar› sermaye miktar›
(801,7 milyar dolar), daha önceki dört on y›l›n
toplam›ndan daha fazlad›r. Bu miktar, Ameri-
ka’n›n son yar›m yüzy›l içinde yurt d›fl›ndaki
do¤rudan yat›r›mlar›n›n yüzde 70’ine tekabül
etmektedir. 

Alman Merkez Bankas›’n›n verilerine göre
de, bu ülkenin 1990-1999 aras›ndaki do¤ru-
dan yat›r›m mevcudiyeti dört misli artm›flt›r. 

Dünya çap›nda tekeller, ya do¤rudan flu-
beler açarak ya kendilerine ba¤›ml› iflletmeler-
le küresel olarak konumlan›yorlar. Zaten ulus-
lararas› veya çok uluslu olan tekeller, rekabet
gücünü artt›rmak ve sektöründe en önde ol-
mak, dolay›s›yla pazar pay›n› art›rmak için
kendi aralar›nda da birlefliyorlar. Birleflen ser-
maye miktar› 1992’de 249 milyar dolardan
1999’a 3.435 milyar dolara ç›km›flt›r. (Bkz.: J.
Bischoff/P. Boccara/K. Georg Zinn ve di¤erleri;
“Die Fusionwelle, Die Grosskapitale und ihre
ökonomische Macht”, Syf., 59).

Tablo VII bu geliflmeyi gösteriyor. 
Bütün sanayileflmifl ülkelerde çok uluslu

tekellere ba¤l› yurt d›fl› iflletmelerinin cirosu, o
ülkelerin ihracat›ndan oldukça fazla. Bunun
ötesinde bu çok uluslu tekeller ve yurt d›fl›n-
daki ba¤›ml› iflletmeleri, dünya ticaretine ha-
kim durumdalar. 

Bu olgu, çok uluslular›n sadece ticarete
de¤il, genel olarak ekonomiye hakim oldukla-

r›n› gösterir. 
Çok uluslu flirketler, ken-

dilerine göre bir dünya olufltu-
ruyorlar. 1945’ten bu yana
dünya üretimi befl misli artar-
ken, dünya ticareti 12 misli
artm›flt›r. (John Gray; “Die
falsche Verheissung”, Berlin
1999, Syf. 78) Yabanc› do¤ru-
dan yat›r›mlar ise meta ve hiz-
met ticaretinden üç misli daha

h›zl› gelifliyor. Yani yurt d›fl›nda üretim tesisle-
rinin inflas›, dünya ticaretinden üç misli daha
h›zl› gelifliyor. (Klaus Dörre; “Globalisierung-
Ende des rheinischen Kapitalismus”; D. Loch/W.
Heitmeyer; “Schattendasein der Globalisierung”,
Frankfurt/Main, 2001, Syf., 67/68) Bu yurt d›fl›
do¤rudan yat›r›mlar›n›n yüzde 75’i, dünya
ekonomisinde belirleyici yönlendirici güçte
olan 300 uluslararas› tekel taraf›ndan harekete
geçiriliyor (W. Biermann/A. Klönne, “Globale
Spiele”, 2001, Syf., 175, Köln). En büyük 100
uluslararas› tekelin 40’dan fazlas›, cirolar›n›n
yüzde 50’den fazlas›n› yurt d›fl›nda gerçeklefl-
tiriyor. (K. Dörre; Agy., Syf., 72) 

Dünya ekonomisinde farkl› sermayelerin
iç içe geçmiflli¤i, üretim sürecinin dünya ça-
p›nda da¤›t›lm›fll›¤› o boyutlara varm›flt›r ki,
UNCTAD, dünya ticaretinin üçte birini “firma
içi ticaret” olarak, yani uluslararas› tekeller
içinde gerçeklefltirilen ticaret olarak tan›ml›-
yor (World Investment Report 2000, Syf., 17).

Bu tekeller dünya üretiminin üçte ikisini
kontrol ediyorlar (J. Gray; Agk., Syf., 89). Dün-
ya iktisadi faaliyetinin yüzde 25’inden fazlas›
en büyük 200 tekelin kasas›na gelir olarak ak›-
yor (Der Spiegel; Say› 30, 2001). Dünyan›n en
büyük 100 iktisadi kompleksi aras›nda 49 dev-
let, ama 51 tekel var. General Motors gibi bir
tekelin y›ll›k cirosu, Belçika’n›n gayri safi has›-
las›na tekabül ediyor. 
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Yabanc› do¤rudan yat›r›m mevcudu (milyar dolar)

Y›llar Dünya Sanayi ülkeleri “Geliflen ülkeler”

1980 616 375 241

1985 894 546 348

1990 1889 1398 491

1995 2938 2052 886

2000 6314 4210 2104

Kaynak: UNCTAD Tablo VI

Ana ve ba¤›ml› flirket say›s›

Y›llar Ana flirketler Ba¤›ml› olanlar

1969 7.200 27.000

1990 37.000 170.000

1995 44.000 280.000

2000 60.000 820.000

Kaynak: UNCTAD Tablo VII



UNCTAD’›n tan›m›yla “çok uluslu flirket-
ler dünyas›”na en büyük çok uluslu tekeller
hakimler. Öyle ki dünyan›n en büyük 100 çok
uluslu tekeli, bütün çok uluslu tekellerin yurt
d›fl› varl›¤›n›n yüzde 13’ünü, cirolar›n›n yüzde
19’unu ve çal›flanlar›n›n yüzde 15’ini kontrol
ediyorlar. Bu türden 200 tekelin cirosu, dünya
çap›nda üretimin dörtte birinden fazla (Bkz.
Der Spiegel, 23.7.2001). 

Söz konusu ülkelerin her en büyük 50 te-
keli, bu ülkelerden kaynaklanan do¤rudan ya-
t›r›mlar›n yar›s›ndan fazlas›ndan sorumlular.
Almanya’dan bir örnek; Tespit edilen 8 304
do¤rudan yat›r›mc›n›n, 1999 sonu itibariyle en
büyük yüzde 10’nu, yurt d›fl›ndaki toplam Al-

man do¤rudan yat›r›m varl›¤›n›n üçte birine
sahip. En büyük 50 yat›r›mc›n›n yurt d›fl›nda-
ki toplam yat›r›m hacmindeki pay› yüzde 50
ve en büyük 100’ün pay› ise üçte iki (Bundes-
bank, Monatsbericht, Syf., 65).

Böylesi çok uluslu tekeller, dünya paza-
r›nda hakim olan ve yap›sal belirleyici olan
sermayeyi kontrol ediyorlar. Tam da bu tekel-
ler, sermayenin uluslararas›laflmas›n›n itici gü-
cünü oluflturuyorlar. Birleflme ve devralmada
bu tekeller bafl rol oynuyorlar. Bunlar, dünya
pazar›nda hakim konuma sahip olmak için
birlefliyorlar ve devral›yorlar. Bu tekeller, yer-
küreyi, kendileri için s›n›rs›z ticaret, yat›r›m
ve üretim alan›na çeviriyorlar. Bunlar, modern
teknolojiyi de kullanarak, haberleflmeyi, nakli-
yat›, iflgücünü, hammaddeyi ve nihayet üreti-
mi azami ucuz olacak bir flekilde örgütlüyor-
lar, üretimin en ucuza sa¤lanmas› için en geri
ülkelere yat›r›m yapmak gerekiyorsa, oralara
yat›r›m yapmaktan çekinmiyorlar. Ba¤›ml› flir-

ketleri veya baflka flirketler aras›nda kurdukla-
r› devasa kapsaml›, “saat” gibi çal›flan ifl bölü-
müyle üretim ve da¤›t›m sürecini kesintisiz
sürdürebiliyorlar. Bu durum, kapitalist biriki-
min özü olan art› de¤er üretiminin, kelimenin
gerçek anlam›yla uluslararas› örgütlendi¤ini
gösterir. 20. yüzy›l›n bafl›nda bafllayan bu sü-
reç, bugün kapitalist üretim biçiminin ulusla-
raras›laflmas›n›n ilerlemifl boyutunu ifade edi-
yor. 

1998 y›l›nda 100 çok uluslu tekelde çal›-
flan 12,7 milyon çal›flan›n yüzde 51’i yurt d›fl›
istihdam›yd›. Böylece “ulusal” fabrika, “küre-
sel” fabrikaya dönüflmüfl oluyordu. 

Uluslararas› üretimin ve art› de¤erin ger-
çeklefltirilmesi, dünyan›n en ücra köflelerine
kadar s›zm›fl ve her geçen gün daha güçlü ola-
rak ulusal engelleri ve ulusal belirlenmifl ku-
rallar› y›k›yor. 

“Küreselleflme”, bölgeselleflmeyi d›fllam›-
yor, tam tersine teflvik ediyor. Uluslararas›la-
flan sermaye, esasen ABD, AB ve Japonya’dan
oluflan üçlü aras›nda gidip geliyor. Bunun böy-
le oldu¤unu do¤rudan yat›r›mlar›n›n ak›fl›n›n
da¤›lmas›nda görüyoruz (4). 

ABD-AB-Japonya aras›ndaki do¤rudan ya-
t›r›mlar, karfl›l›kl› nüfuz etme ve iç içe geçme
özelli¤i tafl›rken, “geliflen ülkeler”de yabanc›
sermayeye tek yanl› ba¤›ml›l›¤a, yeni sömür-
gecili¤e veya bunun kapsamlaflmas›na ve de-
rinleflmesine neden olmaktad›r. 

Baflka ülkelere akan do¤rudan yat›r›mla-
r›n sadece yüzde 10’u, “geliflen ülkeler”den
kaynaklan›yor. Bunun da yüzde 30 ila yüzde
60 gibi önemli bölümü Hongkong ç›k›fll› ve
daha ziyade Çin’e ak›yor. 

Bu üçlünün veya G-7’lerin hakimiyeti, en
büyük uluslararas› 100 tekelin bölgesel da¤›l›-
m›nda da görülmektedir. Bu en büyük tekel-
lerden 82’si, ana vatan olarak G-7 devletlerin-
den birisini gösteriyor; 26’s› ABD’yi, 18’i Ja-
ponya’y›, 13’ü Fransa’y›, 12’si Almanya’y›, 7’si
‹ngiltere’yi, 4’ü ‹talya’y› ve 2’si de Kanada’y›.
“Bu listenin oluflturulmas›ndan bu yana ilk defa,
üç firma, Hutchison, Whampoa (Hong Kong),
Petroleos de Venezuela ve Cemex (Meksika)
merkezi bir geliflen ülkede bulunuyor” (UNC-
TAD, World Inwestment Report 2001, Syf.,
93). 

ABD-AB ve Japonya’dan oluflan üçlü için-
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de Kuzey Amerika ve AB ekonomik alanlar›,
hakim konumdalar. Japonya, ‘90’l› y›llardaki
ve hâlâ devam eden sefil durumundan dolay›
konum kayb›na u¤ram›flt›r. 

ABD ve Kanada’dan oluflan Kuzey Ameri-
ka ve AB’nin dünya nüfusundaki pay› yüzde
12, ama dünya üretimindeki paylar› yüzde
60’›n üzerinde. Dünya çap›nda do¤rudan yat›-
r›m stokunun yüzde 76’s› Kuzey Amerika ve
AB’nin elinde. 

Japonya’n›n dünya brüt yurt içi üretimin-
deki pay›, 2000 y›l›nda yüzde 14 idi. Do¤ru-
dan yat›r›mlar›n dünya çap›ndaki stokundaki
pay› da 1990’da yüzde 11,7’den 2000 y›l›nda
yüzde 4,7’ye düflmüfltür. 

ABD, dünyan›n en büyük yat›r›mc›s› du-
rumunda. Bu emperyalist ülkenin 1990-2000
aras›nda do¤rudan yat›r›mlar biçiminde yurt
d›fl›na yat›rd›¤› miktar 997 milyar dolar (yak-
lafl›k bir trilyon dolar). Bu miktar›n yüzde 55’i
AB’ye yat›r›lm›fl. 

1990-1998 aras›nda AB’nin do¤rudan ya-
t›r›m miktar› 1,6 trilyon dolard›. Bu miktar›n
yaklafl›k yar›s› AB ülkelerine, yar›s› da AB d›fl›-
na yat›r›lm›fl. D›flar›ya yat›r›lan AB do¤rudan
yat›r›mlar›n›n da yüzde 55’i ABD’ye akm›fl. 

Büyük Britanya, ABD’deki önde gelen ya-
banc› do¤rudan yat›r›mc› pozisyonuna sahip.
Bu ülkenin ABD’deki yabanc› do¤rudan yat›-
r›m mevcudundaki pay›, yüzde 18,6’yd›
(1999), Bu ülkeyi yüzde 15,1 pay›yla Japonya
ve yüzde 13,3 pay›yla Hollanda takip ediyor.
Almanya ancak dördüncü s›rada yer al›yor
(yüzde 11,3). 

Buna karfl›n 1990-1999 aras›nda ABD
kaynakl› do¤rudan yat›r›mlar›n yüzde 20,6’s›

Büyük Britanya’ya, yüzde 8,4’ü Hollanda’ya,
yüzde 8’i Kanada’ya, yüzde 4,8’i ‹sviçre’ye,
yüzde 4,2’si Brezilya ve Meksika’ya akm›fl. Al-
manya ancak yedinci s›rada yer al›yor (yüzde
4). (Tablo VIII)

ABD tekellerinin Almanya’daki kendileri-
ne ba¤l› iflletmelerinin cirosu, Amerika’n›n Al-
manya ve Büyük Britanya’ya yapt›¤› ihracat›,
daha 1997’de dört misli aflm›flt›. Alman tekel-
lerinin ABD’deki kendilerine ba¤l› iflletmeleri-
nin, Almanya’n›n ABD’ye ihracat›n› yaklafl›k 4
misli aflm›flt›. Bu oran, Büyük Britanya için 5,5
misline veriyordu. 

Bu durumda, Alman ve Büyük Britanya
tekellerine ba¤l› ABD’deki bu iflletmelerin kar-
lar› ve cirolar› ABD’deki konjonktüre ba¤l› ola-
rak azal›yor veya art›yor. Amerikan ekonomi-
sinde konjonktürün gerilemesi, durgunluk ve-
ya kriz, etkisini do¤rudan ana tekellerin kar›n-
da, yat›r›mlar›nda ve çal›flan say›s›nda gösteri-
yor. Örne¤in Almanya’da sanayi üretiminin
düflmesinin belli bafll› nedenlerinden birisi de
Amerika’daki Alman tekellerine ba¤l› iflletme-
lerin ana tekele verdiklerini siparifllerini azalt-
mas›d›r. Ayn› durum karfl›l›kl› olarak ABD, ‹n-
giltere, ABD-Japonya için de geçerlidir. 

Bu durum, özellikle Amerikan sermayesi-
nin etkili oldu¤u tekellerde etkisini göster-
mektedir. Örne¤in Siemens tekeli için ABD,
Almanya’dan önce gelen pazard›r. Bu Alman
tekelinin, ABD’deki kendine ba¤›ml› iflletmele-
rinde 80 bin kifli çal›fl›yor. 

Sonuç itibariyle;
‹ktisadi bak›mdan entegre olan bir dünya-

da, her bir ülke ekonomisi giderek daha çok
ayn› konjonktür hareketine tabi oluyor. Bu
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ABD-AB-Japonya üçlüsünde do¤rudan yat›r›mlar stoku (milyar dolar)

ABD AB Japonya 1985 1999

1985 238(1) 465 44 - -

1999 1133(1) 1863 403 - -

ABD’den AB’ye - - - 89=100 512= 575

ABD’den Japonya’ya - - - 9=100 48= 533

AB’den ABD’ye - - - 128=100 554= 433

AB’den Japonya’ya - - - 5=100 17= 340

Japonya’dan ABD’ye - - - 16=100 177= 1106

Japonya’dan AB’ye - - - 7=100 76= 1087

1) Yurt d›fl›ndaki do¤rudan yat›r›mlar›n toplam›

Kaynak: UNCTAD Tablo VIII



durum, domino etkisini bütün ç›plakl›¤›yla
geçerli yap›yor. Amerikan ekonomisi gibi a¤›r
(büyük) bir tafl devrildi¤inde, di¤er ekonomi-
ler de devrilenin etkisinden dolay› devriliyor-
lar. 

Giderek artan iktisadi birbirine geçmifllik,
iktisadi örgü, makro ekonomik bir istikrar ver-
miyor. Tersine bu durum, tek tek ekonomiler
ve bir bütün olarak dünya ekonomisini daha
duyarl›, daha istikrars›z ve daha “korumas›z”
yap›yor. 

V- KAZANANLAR VE KAYBEDENLER
Alman tekelci burjuvazisinin borazan›

olan “Frankfurter Allgemeine Zeitung” Ka-
tar’daki WTO toplant›s›na iliflkin ön haberin-
de “küreselleflme fakirler için iyidir” bafll›¤›n›
at›yordu. 

Tam tersinin söz konusu oldu¤unu bizzat
yaflam kan›tl›yor. “Küreselleflme”, dünya ça-
p›nda eflitsizli¤i daha da derinlefltiriyor ve kap-
samlaflt›r›yor. Zenginler daha zengin, fakirler
daha fakir oluyorlar. Dünya çap›nda gelir da¤›-
l›m›na bakt›¤›m›zda gelir da¤›l›m›ndaki fark›n
hangi boyutlara vard›¤›n› daha aç›k görüyo-
ruz. Gelir da¤›l›m›n›n en alttaki ve en üsteki
beflte biri aras›daki fark 1960’da 1:30’dan
1990’da 1:60’a ç›km›fl. Yani 1960 y›l›nda dün-
yan›n en zengin beflte biri 30 kazan›rken, en
fakir beflte biri ancak 1 kazan›yordu. 1990’da
ise bu en zengin kesim en fakir kesimden 60
misli fazla gelir elde ediyor. 1990’dan 1997’ye
bu iliflki 1’e 74 oluyor. (BM verileri). En fakir
beflte birin dünya gelirindeki pay› 1989’da
yüzde 2,8’den 1998’de yüzde 1,4’e düflüyor. 10
senede yaklafl›k bir misli azal›yor. 

‹nsanlar, kendi kendine yoksullaflm›yor-
lar, uluslararas›laflm›fl kapitalist sistemin ikti-
dar odaklar›, fakirlefltirme iflini yönlendiriyor-
lar. Örne¤in IMF ve Dünya Bankas›’n›n “yap›-
sal uyumluluk” programlar›n› dayatmas›ndan
sonra Afrika’n›n borçlanmas› yüzde 400 ora-
n›nda artt›. (Biermen/Klönne; Agk., Syf., 220)
Bütün “geliflen ülkeler”in borçlanmalar› son
on sene içinde yüzde 70 civar›nda artt›. Yoksul
ülkeler, her y›l “geliflim yard›m›” al›yorlar, ama
ayn› zamanda ald›klar› miktar›n yedi misli faz-
las›n› zengin ülkelere borç olarak ödüyorlar.
Sorun bununla da bitmiyor. Emperyalist ülke-

ler, ba¤›ml› ülkelere, ‘ürünlerimizin ve yat›-
r›mlar›m›z›n önündeki bütün engelleri y›k›n’
diye dayat›yorlar, ama ayn› ülkeler, kendi pa-
zarlar›n›, ba¤›ml› ülkelerin ürünlerinden ko-
rumak için d›fla karfl› kapat›yorlar. Bizzat
WTO baflkan›, ‘flayet gerçek karfl›l›kl› bir ticari
liberalleflmeye gidilse, fakir ülkeler yüzlerce mil-
yar dolar elde ederler’ diyor. “Küreselleflen” ve
“liberalleflen”, ba¤›ml› ülkeler. Emperyalist ül-
keler, örne¤in,  tar›mlar›n› her y›l 300 milyar-
l›k bir miktarla destekliyorlar. Yani ba¤›ml› ül-
kelere, tar›m›n› desteklemeyeceksin  derken,
kendileri tar›mlar›n› destekliyorlar. 

“Küreselleflme” öldürüyor. Her iki saatte
bir ölenlerin say›s›, 11 Eylül sald›r›s›nda ölen-
lerden fazla. Dünya çap›nda g›da maddeleri
üretimi, ihtiyaçtan fazla. Ama her yedi insan-
dan, her befl çocuktan birisi yeterli g›da alam›-
yor, yani aç. Dünya nüfusunun yar›s› -3 milyar
insan- günde 2 dolardan daha az bir miktarla
yetinmek zorunda. 1,3 milyar insan günde bir
dolar dahi harcayacak durumda de¤il. 

‹nsanl›¤›n ezici ço¤unlu¤u fakirli¤e ve
yoksullu¤a gömülürken, bir avuç asalak, ak›l
almaz servete sahip oluyor. Dünyada en zen-
gin 15 kiflinin serveti, bütün Kara Afrika dev-
letlerinin GSMH’den daha fazla. En zengin 225
kiflinin serveti, neredeyse dünya nüfusunun
yar›s›n›n gelirine eflit. 

Emperyalist ülkelerde de fakirlik ve yok-
sulluk art›yor. “Fakir fakirlerin çat›flmas› zen-
gin fakirleri yoksullu¤a itiyor; daha da fakirle-
flen ve fakirin fakirine yak›nlaflan zengin fakir-
ler, daha az talepte bulunuyorlar” (V. Forrester;
“Der Terror der Ökonomie”, 1998, Syf., 147).

Kapitalizmin bu küçük burjuva elefltirme-
ni haks›z da de¤il. Amerika’da çal›flanlar›n
yüzde 80’inin ortalama ücreti 1973’ten 1995’e
yüzde 18 oran›nda düflmüfltür. Ama menajer-
lerin geliri, ayn› dönemde yüzde 19 oran›nda
artm›flt›r. Bu ülkede en üst düzey menajerler,
bir iflçininkinden 150 misli fazla kazan›yorlar
(J. Gray; Agk., Syf. 158/159). 50 milyon Ame-
rikal›; ABD nüfusunun yüzde 20’si, resmen fa-
kir say›l›yor. 40 milyon Amerikal›n›n hastal›k
sigortas› yok. 52 milyon Amerikal›n›n okuma-
yazmas› yok. (Bkz.: V. Forrester; “Die Diktatur
des Profits”. München, 2001, Syf. 69-71)
ABD’de iflsizlerin say›s› 20 milyon. 

AB’de durum, ABD’den pek farkl› de¤il.
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50 milyon AB’li fakir. (Bkz.: Biermann/Klönne;
Agk., Syf., 198/199)

Sonuç itibariyle:
Dünya ekonomisi, henüz yeni bir fazla

üretim sürecine girmemifltir. Ama baz› emper-
yalist ülkelerde –örne¤in ABD ve Japonya-
ekonominin krizde olmas› dünya ekonomisini
krize do¤ru geliflmesinde etkilemektedir. 

Sermayenin uluslararas›laflmas›n›n varm›fl
oldu¤u boyutlar, genel olarak kapitalist üretim
biçiminin uluslararas›laflmas›, bu üretim biçi-
mini daha istikrars›z ve duyarl› yapmaktad›r.
Ülke ekonomilerinin birbirine geçmiflli¤i, yüz-
y›l›n bafl›ndakiyle karfl›laflt›r›lamayacak kadar
derinleflmifltir. 

Dünya ekonomisinde üretimdeki serma-
ye; sanayi sermayesi, mali sermayenin etkisine
girmifltir. Mali sermayenin güçlenmesi borsa-
lar›n da rolünü güçlendirmektedir. Spekülatif
karakterli bu sermaye dünya ekonomisini ol-
du¤undan daha da istikrars›z yapmaktad›r.

Dünya çap›nda sermaye konsantrasyonu
ve merkezileflmesi devasa boyutlara varm›flt›r.
En güçlü 100 tekel, bütün dünyay› talan ede-
cek derecede güçlüdür. Ulusal devletlerini,
IMF, DB ve WTO gibi kurumlar› kendi ç›kar-
lar›na koflan çok uluslu tekeller, kurduklar›
uluslararas› üretim, iletiflim ve da¤›t›m a¤›yla
bütün dünyay› sadece ekonomi aç›s›ndan de-
¤il, enformasyon aç›s›ndan da kontrol etmek-
teler. Bu tekeller öncülü¤ünde kapitalizm, in-
sanl›¤› barbarl›¤a sürüklüyor.

D‹PNOTLAR
1) Dünya Ticaret Merkezi’nin çökmesi, Ameri-

ka’da konjonktürdeki mutlak düflüflün nedeni de¤ildi.
Sald›r›n›n gerçekleflti¤inde Amerikan ekonomisinde
atefl bacay› sarm›flt›. Borsalarda yok olan milyarlarca
de¤erin yan› s›ra, reel üretimde de kriz, bütün dünya
ekonomisini etkisine alarak yay›l›yordu. fiüphesiz ki
bu sald›r›n›n da ekonomi üzerinde olumsuz etkisi ol-
mufltu; örne¤in hava trafi¤i, uçak üretimi, sigortac›l›k,
turizm vb. sektörleri daha güçlü bir biçimde krize sü-
rüklendiler.

2) 

“Geliflen ülkeler”de gayri safi yurt içi üretim %

Ülkeler 1970-1980 1980-1990 1990-2000

Arjantin 132 89 155

fiili 128 136 190

Brezilya 227 117 128

Meksika 194 120 137

Venezüela 149 109 117

Çin 183 239 256

Çin/Hong 246 188 142

Vietnam 145 177 196

G. Kore 208 238 170

Tayvan 253 214 180

Singapur 239 197 200

Malezya 215 179 180

Tayland 195 214 153

Endonezya 212 169 145

Filipinler 182 118 130

Hindistan 137 177 172

Pakistan 159 180 149

‹ran 125 136 142

M›s›r 174 178 139

G. Afrika 141 116 117

Türkiye 150 122 131

Kaynak:IMF, World Economic Outlook. Sabit fiyatlar
üzerinden.

3) Elektronik, bütün Singapur ihracat›n›n yüzde
64’üne, Malezya’n›nkinin yüzde 58’ine ve Filipinler’in-
kinin de yüzde 60’›na tekabül ediyor. (“Süddeutsche
Zeitung”, 4.4.2001) Tayland’›n durumu da ayn›.

4) 1998-2000 y›llar› aras›nda küresel giren do¤-
rudan yat›r›mlar›n (FDI Inflows) dörtte üçü, ç›kan›n
(outflows) yüzde 85’i, ülkede  yabanc› do¤rudan
yat›r›m stokunun yüzde 59’u ve ülke d›fl›ndaki yaban-
c› do¤rudan yat›r›m stokunun da (outward FDI
stocks) yüzde 78’i bu üçlünün pay›na düflüyordu.
(UNCTAD, World Investment Report. Syf., 9, 2001).
Buna karfl›n, “geliflen ülkeler”in son y›llarda FDI-inf-
lows’daki pay›, 1996’da ve 1997’de yüzde 39’dan
1998’de yüzde 27’ye, 1999’da yüzde 21’e ve 2001’de
de yüzde 19’a düflmüfltür.
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