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TEOR‹DE DO⁄RULTU

Emperyalist savafl sald›rganl›¤›n›n kara bulutlar› Ortado¤u üzerinde de a¤›r a¤›r birikmeye
devam ediyor. ‹srail siyonizminin Filistin iflgali savafl›n haberci flimflekleriydi. Gümbürtü
Irak’›n iflgaliyle kopacak. Petrolün ve dolar›n kirli kar›fl›m› Ortado¤u halklar› üzerine kurflun
ve bomba olarak ya¤acak. ‹srail ve Türkiye, Amerika emperyalizminin Ortado¤u’da kur-
may› planlad›¤› bu esaret düzeninin gönüllü bekçileri olarak tam tekmil savafl haz›rl›¤›
yürütüyorlar. Geliflmeleri de¤erlendirdi¤imiz “Emperyalist Savafla Hay›r Kahrolsun ABD
Emperyalizmi” yaz›s› enternasyonalist devrimci görevler kapsam›nda komünistlerin hareket
tarz›n› da net olarak tan›ml›yor; bütün olanaklar› zorlayarak halklar›n antiemperyalist
dayan›flmas›n› örgütleme, uluslararas› düzeyde savafl aleyhtar› birliktelikleri örgütleme yada
kurulu örgütlere kat›lma ve aktif çal›flma.

***

AB uyum yasalar›n›n meclisten geçmesiyle birlikte burjuva siyaset sahnesinde adeta
bayram havas› esti. Sermaye çevrelerinin yalan üfürü¤üyle fliflirilen “Demokratikleflme
Balonu”, aralar›nda KADEK’in de bulundu¤u kat›l›mc›lar›n “ayakta alk›fllar›” aras›nda uçu-
ruldu. Seçim sath› mahali üzerinde gezintiye ç›kan balonun içinde sermaye s›n›f›n›n
kodamanlar›, partileri, medya patronlar›, uflak sendikac›lar› ve bilimum yalakalar› doluflmufl
durumda. Ama ne Kürtler, ne de iflsizlik ve yoksulluk ve zulüm alt›nda ezilen iflçi ve
emekçilerin gerçek temsilcileri balona davet bile edilmedi. Sömürülen ve ezilenlere “seyir-
cilik” düflüyor. Ya da balonu patlatmak. 

***

“Bir Devrimin Yenilgisi” her fleyden önce tarihe karfl› bir sorumluluk bilinciyle kaleme
al›nd›. Bu nedenle “baflkas›na” ait olan de¤il, düpedüz “bize ait” olan bir deneyimin
muhasebesi yap›l›yor bu yaz›da. Bir dönemin deneyimlerini ve yenilginin derslerini çözüm-
lemeyen, aç›¤a ç›karamayan ve devrimci eylemin klavuzu haline getiremeyen bilinç için
tarih, bir olaylar y›¤›n› olarak kal›yor. Komünistler, Kürt ulusal kurtulufl mücadelesinin tari-
he bir olaylar y›¤›n› ya da yaln›zca yenilgi de¤il, bir devrim b›rakt›¤›n› düflünüyor. Aslolan
budur. Yaz›, birincisi, PKK’nin devrim karfl›s›ndaki stratejik önderlik durumu ikincisi,
Türkiye devrimci hareketinin (TDH) devrime karfl› sorumlulu¤u; üçüncüsü, uluslararas›
koflullar›n etkisi olmak üzere belli bafll› üç neden ekseninde Kürt devriminin yenilgisini
inceliyor.

***

KADEK 2002 Nisan’›nda ilan edildi. PKK, 8. Kongresi’nde programatik ve stratejik olarak
reformizmin dünyas›na do¤arken ulusal devrimcilikle olan göbek ba¤›n› da kesmifl oluyor-
du. “8. Kongre: Tasfiyecili¤in Onay›” çal›flmas›, bu yeni do¤um sürecinin ayr›nt›l› bir
de¤erlendirmesini, KADEK liderlerinin kamuoyuna yans›yan aç›klamalar›na da dayanarak
sunuyor.

***
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D‹SK Limter-‹fl Genel Baflkan› Kaz›m Bak›fl’la yapt›¤›m›z röportaj; dar anlamda tersane
havzalar›n›n gerçe¤ini boylu boyunca masaya yat›rmay› amaçl›yor. Ama genifl anlamda iflçi
s›n›f› hareketinin ideolojik, örgütsel sorunlar›n›n ve s›n›f sendikac›l›¤› siyasetinin irdelen-
mesini kaps›yor. Limter-‹fl Sendikas›’n›n emek, fedakarl›k, adanm›fll›k yüklü mücadele
çizgisinin canl› ve zengin deneyimlerinin, okurlar›m›z için uyar›c› ve ö¤retici olaca¤›n›
dünüyoruz.

***

Kronik kitlesel iflsizlik, kapitalist üretim sisteminin iç dönüflümleri sonucu sabit bir gösterge
düzeyine ulaflm›fl bulunuyor. S›n›flar mücadelesinin içeri¤ine yeni ve önemli unsurlar
kazand›ran bu durum do¤al olarak komünist teorinin ve siyasetin alan›n› da do¤rudan
ilgilendiriyor. Politik bak›mdan kesin olan flu ki, iflsiz iflçi kitlelerin örgütlenmesi sorununun
çözümü günlük mücadelenin kapsam›na dahil olmak zorundad›r. ‹flsizler, kapitalizme ve
emperyalizme karfl› politik kitle hareketinin giderek y›¤›nlaflan gücü olarak tarih sahnesine
ç›kmaktad›r. “‹flsizlik Hareketinin Olanaklar›” yaz›s›nda bu perspektif ›fl›¤›nda uluslararas›
deneyimler –baflta Arjantin– incelenmeye ve sonuçlar ç›kar›lmaya çal›fl›l›yor.

***

“Deneyimin Ö¤rettikleri ve De¤iflimin Yönü”nde, demokratik kad›n hareketinin örgütlenme
sorunlar› belli yönleriyle ele al›n›yor. Esas›, demokratik kad›n kitle örgütlenmesinde
t›kanm›fl bir biçimin ve tarz›n elefltirisine dayanan çözümleme, komünistlerin “demokratik
kad›n örgütü olmak ama kitle örgütü olmamak/olamamak” biçimindeki çeliflkiye “radikal”
tarzda müdahale perspektifleri içeriyor.

***

“Medeniyetler Çat›flmas›”n›n gerçeklerle iliflkisi bir yana so¤uk savafl galiplerinin ideolojik
bir argüman› oldu¤u kesin. “So¤uk ‹deolojik Savafl Konseptleri” adl› çal›flmada da bu argü-
man tabiri caizse didik didik ediliyor. Baflka bir deyiflle kapsaml› bir hesaplaflman›n
ayr›flt›r›c› ilk giriflimi sunuluyor. Felsefe, tarih, bilim, sanat, politika… Her biri bu girifl
rolüyle s›n›rl› oldu¤u ölçüde hesaplaflmada söz al›yor. Karfl›s›nda konuflanlar ise çok
tan›d›k: Fukuyama, Huntington, Brezezinsky.

*** 

Haluk Erdem, umutsuzlu¤un “köküne kibrit suyu” diyor yaz›s›yla. Ama sadece orada da
b›rakm›yor; “Devrim Sezgi Kadar Yak›n, Bilinç Kadar Gerçek” ona göre ve üzerine al›nan-
lar için enerji dolu perspektifler sunuyor. Mütevaz›l›¤a gerek yok, bu yaz›y› herkes üzerine
als›n.

*** 

Faflizm Avrupa’da gömüldü¤ü topraktan yeniden dirilme belirtileri gösteriyor. Ya¤mur son-
ras› solucanlar›n topra¤›n üzerine ç›kmas› gibi bu. Milliyetçilik, ›rkç›l›k, yabanc› düflmanl›¤›
sa¤nak ya¤mur gibi ya¤›yor tekrar Avrupa topra¤›na. Le Pen’le birlikte birçok faflist solu-
can›n ortaya ç›kmas› ve iyice irileflmesi bundan. Kadir Da¤, “Avrupa’n›n De¤iflen Siyasal
Çehresi”nde faflizmin ata¤›  eflli¤inde sosyal demokrasinin sefaletini ve iflas›n› inceliyor.
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ABD emperyalizmi bir kez daha Ortado-
¤u’yu kan ve atefle bo¤maya haz›rlan›yor.
Sürdürülen giriflimlerden ve yap›lan aç›kla-
malardan emperyalist müdahale karar›n›n
kesinleflti¤i anlafl›l›yor. Irak’a emperyalist
ABD iflgaline yönelik askeri, siyasi, diploma-
tik trafik alabildi¤ine h›z kazand›. Savafla
ad›m ad›m yaklafl›l›yor. Müdahalenin zama-
n› ABD’nin gerekli haz›rl›klar› tamamlamas›-
na ba¤l›. ABD bu konuda hummal› bir çal›fl-
ma yürütüyor. Katar, B.A.E, Bahreyn, Ku-
veyt’te yeni üsler infla ediyor; var olanlar› sa-
vafl ihtiyaçlar›na göre yeniden düzenliyor.
Türkiye ile birlikte G. Kürdistan’da askeri
varl›¤›n› güçlendiriyor. Buradaki havaalanla-
r›n› kullan›l›r hale getiriyor.

MOSSAD taraf›ndan kuruldu¤u iddia
edilen Debka adl› internet sitesinin haberine
göre, ABD’nin Irak’a müdahale planlar›nda
yer alan Bomerni Havaalan›, 8 A¤ustos Per-

flembe günü düzenlenen bir operasyonla k›-
sa süreli bir çarp›flmadan sonra ele geçirildi.
Türk-Amerikan-‹ngiliz uçaklar› deste¤inde-
ki bir helikopterle bölgeye giren Türk ko-
mandolar›, Havaalan›n› savunan Irak z›rhl›
birli¤ini yenilgiye u¤ratt›lar. Amerikan özel
birlikleri de Türk komandolar›na destek ver-
diler. YNK  lideri Talabani bir gün önce, 7
A¤ustos’da ayn› yönde aç›klamalarda bulun-
mufltu. Türk genelkurmay› bu yöndeki ha-
berleri yalanlasa da bölgedeki keflif birli¤in-
de  5 binden fazla asker bulundu¤u bir çok
kaynak taraf›ndan iddia ediliyor. Baz› kay-
naklar say›y› 15 bine kadar ç›kart›yor. Türk
devletinin savafl karfl›s›ndaki pozisyonunun
daha sonra ele alaca¤›m›z için flimdilik geçi-
yoruz.

ABD savafl haz›rl›klar›n› yo¤unlaflt›r›r-
ken bir çok ülkeden karfl› sesler de yüksel-
meye bafllad›. “Bush’un fino köpe¤i” Blair’i
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¤› fliddetli rekabetten beslenen, kapitalizmin
emperyalizm ça¤›nda dünyan›n tekeller aras›n-

da yeniden ve yeniden bölüflülmesi zorunlulu-
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d›flta tutarsak, AB ülkeleri Irak’a ABD müda-
halesine karfl› olduklar›n› aç›klad›lar. Al-
manya Baflbakan› Schröder seçim kampan-
yas›n› bütünüyle Irak savafl› aleyhtarl›¤› üze-
rine oturttu. Rusya, Çin, Japonya gibi devlet-

ler de müdahale karfl›t› aç›klamalar yapt›-
lar. S. Arabistan ve Ürdün de müdahale kar-
fl›t› oldu¤unu ilan etti. ABD’nin Irak’a karfl›
iflgal girifliminde yaln›z kalmas› kimi çevrel-
erde ABD’nin tek bafl›na savafl› göze alama-
yaca¤› yorumlar›na yol açt›.

Oysa ABD, daha önce dört kez Irak’ta
darbe tezgahlam›fl, bir kez de ayaklanma
bafllatma girifliminde bulunmufl, hiçbirinde
baflar›ya ulaflamam›flt›. Bu kez do¤rudan as-
keri iflgali gündemine alm›fl bulunuyor. ‹leri
sürülen savafl senaryolar›na göre ABD, yo-
¤un hava bombard›man›, 200-300 bin kiflilik
kara ordusu harekat› ve Irak Ulusal Kongre-
si içinde örgütlenmifl CIA denetimindeki
muhaliflerin kuzeyde cepheyi zorlamas› ile
Ba¤dat’› ele geçirecek. Yine senaryoya göre
‹ngilizler ABD ile ortak, Türkiye ise lojistik-
istihbari ve bir k›s›m askeri kuvvet deste¤i
ile harekata kat›lcak. Bu plan çerçevesinde
“Irakl› muhalif gruplar” ABD’de bir araya ge-
tirildi. Türkiye ile ABD aras›nda savafl eksen-

li gizli-aç›k trafik yo¤unlaflt›.

ABD tek bafl›na kalsa da Irak’a sald›rma
kararl›l›¤›n› her defas›nda dile getiriyor. Di-
¤er emperyalist ülkelerin ve kimi Ortado¤u
devletlerinin karfl› ç›kmalar› ABD’yi karar›n-

dan vazgeçirmesi beklenmemelidir.
Çünkü savafl ve emperyalist ilhak,

baz›lar›n›n dedi¤i gibi ne Bush’un
yeniden seçilme kayg›s›n›n bir
sonucu ne de yönetimdeki baz›

“flahin”lerin gözü dönmüfl fliddet se-
verli¤inin ürünüdür. Bu düpedüz iti-
ci gücü tekellerin ekonomik ç›karlar›
olan, eflitsiz geliflme yasas›n›n yol aç-
t›¤› fliddetli rekabetten beslenen, ka-
pitalizmin emperyalizm ça¤›nda
dünyan›n tekeller aras›nda yeniden
ve yeniden bölüflülmesi zorunlulu-

¤unun bir sonucudur. ABD’nin
“Irak tak›nt›s›n›n” anti-Saddam-

c›l›kla hiçbir ilgisi yok. “Demok-
ratik Irak” için mücadelle ise koca-
man bir palavradan ibaret. Lenin’in
dedi¤i gibi, “Emperyalizm, her yere,
özgürlük de¤il, egemenlik e¤ilimi

götüren mali sermayenin ve tekellerin ça¤›-
d›r. Bu e¤ilimin sonucu ise flöyle olmaktad›r:
Siyasal rejim ne olursa olsun, her planda ge-
ricilik ve bu alanda mevcut uzlaflmaz karfl›t-
l›klar›n›n afl›r› flekilde yo¤unlaflmas›.”

NEDEN ORTADO⁄U? 

Kapitalist üretimde petrolün bir enerji
kayna¤› olarak kullan›lmas›ndan bu yana,
zengin petrol kaynaklar›na sahip Ortado¤u,
20. yy’nin bafl›ndan beri neredeyse hiç bit-
meyen savafllara, kargaflal›klara sahne oldu.
Emperyalist güçler Ortado¤u üzerinde haki-
miyet kurmak için savafl dahil her türlü ara-
ca defalarca baflvurdu.

Birinci Emperyalist Paylafl›m Savafl› ön-
cesi Fransa ve ‹ngiltere gizli bir anlaflmayla
Osmanl› topraklar›n› bölüflme karar› ald›lar.
Sykes-Picot ad›yla an›lan bu plan 1920  San
Remo ve baflkaca bir dizi antlaflmaya resmi-
leflti. Bölgenin ulusal özelliklerini hiçbir bi-
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çimde dikkate almayan, neredeyse bütünüy-
le petrol kuyular›na göre çizilen s›n›rlarla
uydu devletler yarat›ld›. Bu paylafl›m sonucu
Lübnan ve Suriye Fransa’ya; Irak, Ürdün ve
Filistin de ‹ngiltere’ye geçiyordu. Arabistan
yar›madas›ndaki topraklar da Osmanl›’ya
karfl› fleyhlerin ayaklanmas› örgütlenerek ‹n-
giliz nüfuzuna girdi.

O s›rada bölge esasen ‹n-
giltere’nin denetimindeydi.
‹ran ve Arabistan yar›-sö-
mürge; Irak, Ürdün, Filistin,
K›br›s, M›s›r, Sudan, Yemen
ve Umman sömürge statü-
sünde ‹ngiltere’nin hege-
monyas› alt›ndayd›. Bölgede
petrol üreten konsorsiyu-
mun dörtte üç hissesi ‹ngilte-
re’ye aitti.

Ekim Devrimi ve ikinci
paylafl›m savafl›ndan sonra
h›zla yükselen ulusal kurtu-
lufl mücadeleleri Ortado-
¤u’daki emperyalist egemen-
li¤i önemli ölçüde sarst›.

Emperyalistler aras› he-
gemonya mücadelesi de den-
geleri bir hayli de¤ifltirdi.
ABD birinci paylafl›m sava-
fl›ndan sonra bölgeye girmek
için giriflimlerde bulundu.
Bu yöndeki faaliyetleri sonucu S. Arabistan,
‹ran ve Bahreyn’den önemli petrol ayr›cal›k-
lar› kopard›. 1938’de Ortado¤u’da üretilen
petrolde Amerikan pay› yüzde 13.9’ken
1948’de yüzde 55.2’ye ç›km›flt›.

‹kinci paylafl›m savafl›n›n ard›ndan Ja-
ponya, Almanya ve ‹talya emperyalist reka-
betten düfltü.  ‹ngiltere ise büyük egemen
güç de¤ildi art›k. ‹ki büyük güç SSCB ve
ABD karfl› karfl›ya kalm›flt›.

Beklenenin aksine SSCB dize gelece¤ine
Avrupa’n›n yar›s› da kapitalizmden koptu.
Hindistan ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›. Çin’de
devrim gerçekleflti.

Sosyalizm ve devrim tehdidi savafl son-

ras› emperyalizmin en büyük korkulu rüya-
s› oldu. Politikalar›n› belirleyen bu korkuy-
du. Buna ba¤l› olarak ABD, Almanya ve Ja-
ponya’da yeniden kapitalizmi infla etmek
için yo¤un sermaye ak›fl›na giriflti. Türkiye
ve Yunanistan ABD denetimine al›nd›. ABD,
savafl (Kore) ve askeri iflgal (Vietnam) yo-

luyla dünya üzerindeki haki-
miyetini gerçeklefltirmeye
yöneldi.

Ortado¤u politikas› da
sovyetleri bölgeden uzak tut-
mak, ulusal kurtulufl hare-
ketlerini bast›rmak, ‹srail
devletini güçlendirerek bölge
üzerinde hegemonyas›n› ge-
lifltirmek, askeri ve siyasi ola-
rak alana nüfz etmek ve tüm
bunlarla birlikte petrol üreti-
mi ve da¤›t›m› üzerinde te-
kelci hakimiyet kurmak he-
deflerine ba¤l› olarak flekille-
niyordu.

1953’de ‹ran’da Musad-
d›k hükümetine karfl›
CIA’n›n örgütledi¤i bir darbe
gerçekleflti. 1957’de Eisenho-
wer doktrinine göre “ulusla-
raras› komünizmin sald›r›s›
ya da dolayl› sald›r›s›” halin-
de ABD müdahale edebile-

cekti. Türkiye, Pakistan, Lübnan, Ürdün,
Irak, Afganistan, Tunus, Fas, Libya, S. Ara-
bistan doktrini kabul ettiklerini aç›klad›lar.
Doktrinin bir maddesine ba¤l› olarak ABD
1957’de Ürdün’deki halk ayaklanmas›na
müdahale etti. 1968’de ayn› gerekçeyle Lüb-
nan’› iflgal etti.

Ortado¤u petrollerinin dünya pazar›n-
daki payi ‘40’l› y›llarda 500 milyon ton-
dan,’60’l› y›llar›n sonunda 2.200 milyon to-
na ç›km›flt›. Petrol üzerindeki hakimiyet ay-
n› zamanda petrol gelirlerinin (petro-dolar)
emperyalist merkezlere sermaye ak›fl›na da
hizmet ediyordu. 1973-81 döneminde
OPEC’in elde etti¤i 400 milyar dolar›n yüz-
de 80’i emperyalist ülkelerin banka ve flir-
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ketlerine yat›r›ld›¤› tah-
min ediliyor. Bir baflka
aç›klamaya göre 1989
y›l›nda Araplar›n yurtd›-
fl› bankalarda bloke et-
tikleri miktar 670 milyar
dolar› geçmekteydi.

Petrol üreticisi üll-
kelerin ço¤unun ekono-
mileri petrol gelirlerine
ba¤l›d›r. Bu ba¤›ml›l›k
BAE (Birleflik Arap
Emirlikleri)’de % 60,
Irak’da % 99, S. Arabis-
tan’da % 86, Kuveyt’de
% 8, ‹ran ve Katar’da %
91 oran›ndad›r. Tablo
Ortado¤u’nun emperya-
list ülkeler için ifltah aç›-
c› bir meta pazar› oldu¤u
gerçe¤ini de ortaya koyuyor. Bu ülkeler tü-
ketim maddelerinin neredeyse tamam›n› it-
hal etmek zorunda kal›yor.

Ortado¤u’nun sürekli bir çat›flma co¤-
rafyas› olmas› silah tekelleri için bölgeyi vaz-
geçilmez k›l›yor. Baz› kaynaklara göre, 1970
ile 80 y›llar› aras›nda Arap ülkelleri petrol-
den 2 trilyon 400 milyar dolar gelir elde et-
tiler. Bu rakam›n 155 milyar dolar› do¤ru-
dan silah al›m›na, 1 trilyon dolar› da dolayl›
savunma harcamalar›na gitti.

ABDE NE YAPMAK ‹ST‹YOR?

ABD dünya üzerindeki en büyük em-
peryalist güçtür. Fakat ABD 1960’larda ulafl-
t›¤› düzeyden bir hayli gerilere düfltü. ABD
‘60’larda dünya GSMH’s›n›n üçte birini sa¤-
l›yordu. ‘70’lerde de bu oran dörtte bire indi.
Yap›lan tahminlere göre 2010-20’lerde oran
yüzde 10-20 seviyesine düflecek. Keza,
1955’ten 1980’e de¤in makine aletleri üreti-
mi yüzde 40,5’den yüzde 11,34’e, bu alanda-
ki d›fl sat›m yüzde 23’ten yüzde 5’lere gerile-
mifl.

Reagan yönetimiyle birlikte ABD eko-
nomisinin daha fazla militarizasyonu yö-

nünde ad›mlar at›ld›.
‘83’ten bu yana askeri
harcamalara her y›l or-
talama 300 milyar dolar
aktar›ld›. General Elect-
ric, Tenneco, General
Dynamics, Mc Donnel
Douglas, Royhean gibi
büyük silah tekelleri
Pentagon’un sipariflle-
riyle devasa karlar elde
ediyorlar.

Petrol üzerinde ha-
kimiyet ve savafl sanayi
ABD’nin giderek kes-
kinleflen emperyalist re-
kabeti ve dünya üzerin-
deki süper güç olma ko-
numunu sürdürebilme-
si için vazgeçilmez iki

unsur haline gelmifl bulunuyor.

Yap›lan hesaplamalara göre 2020’de
dünyan›n, Körfez bölgesindeki petrole ba-
¤›ml›l›¤› iki kat artm›fl olacak. Halihaz›rda
Çin, Japonya ve di¤er Güney Asya ülkeleri
petrol ihtiyac›n›n büyük bölümünü Ortado-
¤u’dan ithal ediyor. Avrupa ülkeleri de pet-
rol ihtiyaçlar›n› önemli ölçüde Körfez’den
sa¤l›yor.

ABD Afganistan’a yerleflerek Hazar pet-
rollerini güvenceye ald›. Venezuella’da da
darbe giriflimiyle buray› da denetime almak
istedi. Körfez bu bak›mdan çok daha önemli
bir bölge.

Irak’›n 112 milyar varillik petrol rezervi
var. Kuyular modernlefltirildi¤inde bu rezer-
vin 220 milyar varilin üstüne ç›kaca¤› tah-
min ediliyor. En büyük petrol rezervine sa-
hip olan S. Arabistan’›n 265 milyar varillik
rezervi dikkate al›nd›¤›nda Irak’›n önemi da-
ha iyi anlafl›l›r.

ABD Irak’a yönelik emperyalist müda-
haleyle petrol üzerinde do¤rudan hakimiyet
kurmak, savafl sanayisiyle ekonomiyi can-
land›rmak, Irak’taki askeri y›¤›na¤› ile bölge-
yi bütünüyle denetimine almak istiyor.
Irak’›n askeri iflgal yoluyla ele geçirilmesi bir
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sonuç de¤il, çok daha kanl› çarp›flmalar›n ve
kargaflal›klar›n yeni bir bafllang›c› olacak.

Bafllang›ç olacak çünkü, di¤er emperya-
list güçler ve bölgedeki bu çapta bir Ameri-
kan hakimiyetinin kendi sonlar›n› haz›rlaya-
ca¤›n› farkeden bölge devletleri güçleri ora-
n›nda karfl› hamlelere giriflmek için hiçbir
f›rsat› kaç›rmayacak. Daha flimdiden baflta
Almanya olmak üzere ‹ngiltere d›fl›ndaki AB
ülkeleri, ‹ran, S. Arabistan, Ürdün ve Suriye,
ABD müdahalesine karfl› olduklar›n› yüksek
sesle hayk›r›yor. S. Arabistan ve Ürdün, top-
raklar›n› Irak’a müdahale için kulland›rtma-
yacaklar›n› aç›klad›lar.

Buna karfl›n ne AB devletlerinin, Çin ve
Rusya’n›n ne de bölge ülkelerinin müdahale
karfl›t› giriflimlerinin ABD’yi karar›ndan vaz-
geçirmesi çok zor.

Richard Perle, “Size garanti veriyorum,
e¤er biz terörizme karfl› kendimizi korumak
için müttefiklerimizin istekleri aras›nda bir
seçim yapmak durumunda kal›rsak, biz ken-
dimizi terörizme karfl› tek bafl›na koruyaca-
¤›z” sözün anlam› aç›k: Emperyalist ç›karla-
r›m›z için her fleyi yapmaya haz›r›z. Savun-
ma Bakan› Yard›mc›s› Paul Wolfowitz’in flu
aç›klamas› da ayn› anlama geliyor. “Farkl›
müttefikler farkl› görevler içindir. Bat› sa-
vunma ittifak› yeni ça¤da yeni olanaklarla
karfl›laflmakta. Beklemek için zaman yok.”

ABD terörizmi bahane ediyor. Gerçekte
en büyük terörist, en büyük zalim ABD de¤-
il mi? Öncesi bir yana son 50 y›ll›k geçmi-
flinde iflgaller, bombalamalar, darbeler, katli-
amlar, komplolar, iflkence okullar›, uyufltu-
rucu ticareti ve daha binbir türlü kanl›, kirli
olay›n birinci derecede aktörü bu en büyük
emperyalist devlet de¤il mi? Irak terörist bir
devletse, o Irak ‹ran’la savafl›rken onu des-
tekleyen, silaha bo¤an; Saddam, 5000 Kürdü
Halepçe’de kimyasal silahlarla vahflice katle-
derken, sessizce geçifltiren ABD de¤il mi?
Terörizmin gerekçesinin palavra oldu¤u her-
kesin malumu. As›l neden ABD’nin dünya
modern sömürge tekelini ihtiyaçlar› do¤rul-
tusunda yeniden düzenleme, hakimiyetini
pekifltirme, kendisine karfl› ç›kan herkesi ez-

me, dünya halklar›na korku salma ve rakip-
lerine gözda¤› vermektir. Bu yaln›zca bölge-
de de¤il, çok da uzak olmayan bir süreçte
dünyan›n topyekün savafla tutulmas›na yol
açacakt›r. ABD, Irak sert bir direnifl gösterdi-
¤inde nükleer silah kullanmaktan da çekin-
meyecektir. Dünyan›n nükleer bir cehenne-
me dönüflmesi olas›l›¤› her zamankinden da-
ha güçlüdür. ABD’nin Irak’a müdahalesi
Irak’la bafllay›p biten bir süreç olmayacakt›r.

Belki yak›n dönemde ABD’nin müdahalesini
di¤er emperyalistler sineye çekecek ama
ABD’yi alt etmek için her yolu denemeyi gö-
ze alacaklard›r. Bu bir niyet sorunu de¤il,
emperyalist kapitalizmin do¤as› gere¤idir.

TÜRK‹YE SAVAfiIN NERES‹NDE?

Türkiye daha flimdiden savafl›n içinde.
Özellikle Güney Kürdistan’da ABD ile birlik-
te yo¤un haz›rl›klar yap›yor. Bölgedeki aske-
ri varl›¤›n› art›r›yor. S›n›ra yeni askeri birlik-
ler kayd›r›yor. S›n›ra yak›n bir bölgede çok
say›da helikopterin büyük çapl› askeri sevki-
yat yapmas›na uygun yeni yerler inflaa edi-
yor.

Türk devleti ‹srail’le birlikte ABD’nin
stratejik müttefiki, “müttefiklik” en uç an-
lamda uflakl›k anlam›na geliyor. Ekonomik
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ve mali olarak emperyalizme özellikle ABD
emperyalizmine bütünüyle muhtaç düflmüfl
bir  devletin askeri olarak ba¤›ms›z hareket
etmesi düflünülemez. Yönetememe krizinin
yaratt›¤› süre¤en istikrars›zl›k da ba¤›ml›l›¤›
derinlefltiren faktörlerden biri.

Türkiye’nin, ABD’nin Irak’a yönelik sal-
d›r› giriflimine baz› itirazlar› yok de¤il. Sad-
dam’l› ya da Saddam’s›z “Irak’›n toprak bü-
tünlü¤ü”nün bozulmas›n› istemiyor. Savafl›n
sonunda olas› bir Kürt devletinin korkusuy-
la yat›p kalk›yor. TC de ABD’nin “Kürt dev-
leti”ni yak›n dönemde tercih etmeyece¤ini
biliyor. Buna karfl›n Irak’ta federatif bir olu-
flumun bile uzun dönemde Kürt devletine
s›çrayaca¤›n› hesapl›yor. Çeliflki buradan
kaynaklan›yor. Di¤er bir pazarl›k noktas›
Türkmenler. Türkmenlerin, Kürtler ve Asu-
rilerden sonra üçüncü bir az›nl›k olarak ka-
bul edilmesini istiyor ve onlar üzerinden ga-
rantörlük talep ediyor. Bunlar›n d›fl›nda as-
keri borçlar›n silinmesi ve yeni ekonomik
kredilerin aç›lmas› da pazarl›k konusu.

ABD’nin savaflta yaln›z kalmas› Türk
devletinin pazarl›k gücünü art›r›yor. Bu ne-
denle bir yandan s›k› pazarl›klar yürütülür-
ken bir yandan da ABD’nin
gizli aç›k siyasi operasyon-
lar› sürüyor. DSP’nin bölün-
mesi en çarp›c› örnek.
YAfi kararlar›yla Aytaç

Yalman’›n Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’na
getirilmesi de kimi çevrelerce savafla haz›rl›k
olarak de¤erlendirildi.

ABD, Türkiye’yi savafla dahil etmek için
bütün kozlar›n› oynayacakt›r. Bunun için
ekonmik, mali, askeri ve siyasi etkisini kul-
lanacakt›r. O nedenle Türk devleti içinde ç›-
kan çatlak seslerin susturulmas› için önü-
müzdeki dönem bir dizi siyasi ayak oyunu
ve örtülü operasyonlar›n olmas› muhtemel-
dir.

George Soros Türk devleti ile Amerika
iliflkisini flu çarp›c› sözlerle ifade etmiflti.
“Türkiye’ye kredi aç›yoruz, bizim için asker-
lik yapmalar›ndan daha do¤al ne olabilir.”
Ya da bir baflka Amerikal›’n›n “Türkiye’nin
tek ihraç kayna¤› güvenliktir” demesi de ye-
terince aç›k.

Elbette Irak savafl›, Afganistan, Somali,
Kosova, Bosna savafllar›nda oldu¤u gibi ko-
layca karar verilecek bir mesele de¤il. Türki-
ye için sonuçlar› a¤›r olabilir. Bu yaln›zca
Kürt sorunu nedeniyle de¤il ABD’nin uzun
vadeli bölge planlar› da Türk egemen s›n›fla-
r›n› tedirgin ediyor. Çünkü savafl›n nas›l bir
seyir izleyece¤i ve savafl sonras› tablo olduk-
ça belirsiz. Savafla ABD ile birlikte aktif kat›l-
m›fl bir Türkiye’de, ABD’nin Ortado-

¤u’daki petroller üzerinde
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bu derece kesin bir hakimiyet kurmas›n› is-
temeyen AB devletlerinin de bir dizi örtülü
operasyona giriflme olas›l›¤› da gözönünde
bulundurulmal›.

Bütün bunlara karfl›n ABD’nin tehditleri
ve mali vaadleri, özellikle Musul-Kerkük
petrollerinden pay verme teklifleri ve ba¤›m-
l›l›k iliflkilerinin düzeyi karfl›s›nda Türk dev-
letinin ABD’nin savafl planlar›na dahil olaca-
¤› neredeyse kesin. Baflta da belirtildi¤i gibi
bu yönde haz›rl›klar bütün h›z›yla sürüyor.
Kald› ki ABD ile birlikte Irak’a girme yanl›s›
güçlü bir Amerikanc› e¤ilimin devlet içinde-
ki varl›¤› da bilinen bir gerçek.

TÜRK‹YE HALKLARI VAR GÜÇLER‹YLE
SAVAfiA KARfiI ÇIKMALIDIR

Türk egemen s›n›flar› ABD’nin yan›nda
Ortado¤u savafl bata¤›na ad›m ad›m giriyor.
Bunun Ortado¤u ve Türkiye halklar› için bü-
yük ac›lar, kay›plar ve y›k›m getirece¤i orta-
da.

Ortado¤u’da kanl› diktatörlükler, gerici
rejimlerin egemenlikleri alt›nda bulun-
durduklar› halklara zulüm uygulad›klar›
kimse taraf›ndan inkar edilmiyor. Ne var ki
bu rejimlerin yarat›c›s›, destekçisi dün oldu-
¤u gibi bugün de emperyalizmdir. 

Emperyalist kanl› müdahaleler yoluyla
halklar›n özgürlüklerine kavuflmas› müm-
kün de¤il. Eski rejimler yerine ABD emper-
yalizminin yeni strtaejilerine uygun yeni
devletler, yeni rejimler organize edilecek.
Ortado¤u eskisinden daha berbat bir savafl
cehennemine dönecek. Ve bu savafl k›z›flan
emperyalist rekabet nedeniyle dünyan›n bir-
çok bölgesine s›çrama potansiyeli tafl›yor. Bu
nedenledir ki Irak’a yönelik emperyalist sa-
vafl tehditleri bofla ç›karmak halklar›n ç›kar›-
nad›r. Ve bu önümüzdeki dönem antiemper-
yalist mücadelenin en temel konusudur.

Emperyalist savafla karfl› ç›kmak ayn›
zamanda emperyalizmin ufla¤› devletlere
karfl› bir özgürlük mücadelesidir. Çünkü sa-
vafl siyasi gericili¤in ayyuka ç›kmas› ile atba-
fl› yürür. Savafl ortam›, oldu¤u kadar›yla da-

hi, hak ve özgürlüklerin rafa kald›r›lmas›n›n
f›rsat›n› yarat›r.

Savafl karfl›t› antiemperyalist platform-
lar yaratmak, bu platformlarda yer almak,
emperyalist savafl aleytar› ajitasyonu yük-
seltmek, egemenlerin emperyalizm uflakl›¤›-
n› ve halklara düflmanl›¤›n› deflifre etmek,
buradan emperyalist savafl karfl›tl›¤›n› öz-
gürlük ve devrim mücadelesiyle birlefltir-
mek, kapitalizmin savafllar› kaç›n›lmaz k›l-
d›¤› ve dünya bar›fl›n›n ancak sosyalizmle
gelece¤ini propaganda etmek günün devrim-
ci görevidir.

Yaln›zca co¤rafyam›zda de¤il bütün Or-
tado¤u co¤rafyas›nda ve dünya çap›nda anti-
emperyalist savafl aleyhtar› örgütlenmelerin
kuruluflunu desteklemek ve olabildi¤i her
yerde içinde yer almak günün enternasyona-
list devrimci görevidir. Olanaklar› zorlaya-
rak hiç de¤ilse co¤rafyam›za yak›n bölgede
ortak platformlar yaratmak ve eflzamanl› ey-
lemler gerçeklefltirmek de halklar›n antiem-
peryalist savafl bilincini ve enternasyonalist
dayan›flmay› güçlendirecektir.

Gerici Saddam diktatörlü¤üne karfl› ol-
mak Amerikan müdahalesini hiçbir koflulda
hakl› k›lmaz. Amerikan sald›rganl›¤›na karfl›
her halükarda Irak halk›n›n yan›nda oldu¤u-
muzu hayk›rmal›y›z.

Ortado¤u sorunu emperyalist müdaha-
leyle çözülemez. Ortado¤u, Ortado¤u halk-
lar›n›n emperyalizme karfl› mücadelesiyle
çözülür. Ortado¤u halklar›n›n kurtuluflu
emperyalizme ve her türlü gericili¤e karfl›
devrimci baflkald›r›yla olanakl›d›r.

Kürt ulusundan emekçilere savafla karfl›
örgütlenme ve mücadele etme konusunda
özel bir görev düflüyor. Çünkü Güney’in
Kürt afliret a¤alar› ABD’nin saf›nda emperya-
lizm vurucu askeri olmaya haz›rlan›yorlar.
Kürtlerin devlet özlemini ABD emperyaliz-
minin uflakl›¤›na malzeme yap›yorlar. Gü-
ney’in Kürt afliret ve fleyhlerinin kendi ege-
menlikleri ve ç›karlar› u¤runa, dün oldu¤u
gibi gelecekte de Kürdistan meselesini em-
peryalizmin siyasi manevralar›na alet edece-
¤i bellidir. Kuzey Kürdistan’daki afliret ve
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beylerinin ve kimi burjuva unsurlar›n da
Amerikan emperyalist müdahalesine alk›fl
tutmas› beklenmelidir.

KADEK’in bu konuda tutars›z, karars›z
ve hatta yer yer Amerikan müdahalesini des-
tekler aç›klamalar› 15 y›ll›k devrimci müca-
deleden sonra büyük bir tahlihsizliktir. Em-
peryalizme bel ba¤layarak kurtuluflun gel-
meyece¤i, olsa bile bunun ezilenler için bir
kurtulufl de¤il, çok daha büyük ac›lar›n bafl-
lang›c› olaca¤›, yüzlerce deneyle kan›tlan-
m›flt›r. O nedenle KADEK ve HADEP’in em-
peryalist savafla karfl› antiemperyalist müca-
deleye çekilmesi ve Kürt halk  y›¤›nlar› için-
de savafla karfl› özel bir ajitasyon yürütülme-
si büyük bir öneme sahiptir.

SAVAfiA KARfiI MÜCADELEN‹N 
HEDEF‹ NE OLMALIDIR?

Sömürgeci faflist devletin ABD emperya-
lizminin saflar›nda savafla dahil olmas›n›
emgellemek öncelikli hedef olmal›d›r. Bu
mümkün mü? Irak’a yönelik Amerikan sal-
d›r› plan› yaln›zca co¤rafyam›zda de¤il, dün-
yan›n hemen her yan›nda haks›z bir müda-
hale olarak alg›lanmaktad›r. Halklar›n geç-
mifl tecrübeleri ve bugün içinden geçti¤imiz
süreçte ABD emperyalizmine karfl› belirli bir
düzeyde bilince sahip oldu¤u, Afganistan’a
asker yollanmas›na ezici ço¤unlu¤un muha-
lefet etmesiyle aç›¤a ç›km›flt›. Hemen yan›-
bafl›m›zdaki Irak’a müdahalenin halklar›m›z›
savafl cehenneminin orta yerine sürece¤i de
ortadad›r. Geçmifl y›llar›n antiemperyalist
mücadelesinin yaratt›¤› bilinç, Filistin hal-
k›yla dayan›flma eylemleri halklar›m›z›n
Irak’a emperyalist müdahaleye karfl› örgüt-
lenme olanaklar›n›n yüksek oldu¤unu göste-
riyor.

Emperyalist savafla karfl› aktif mücadele
bu konuda titrek ve karars›z olanlar› da etki-
leyecektir. Türk devletinin savafltaki rolü
ABD için bir hayli önem tafl›yor. Bu nedenle
savafl karfl›t› mücadele Türk devleti ile ezi-
lenler aras›ndaki çeliflkiyi keskinlefltirecek,
mücadelenin boyutuna ba¤l› olarak devrim-

ci savafl›n koflullar› büyütecektir.

Türk devletinin savafla kat›lmas›n›n en-
gellenmesi, halklar›m›z›n antiemperyalist
mücadele bilincini ve deyenimini yükselte-
cek, moral ve motivasyonunu art›racak de-
mokratik örgütlenme iste¤ini ve devrimcile-
rin etkinli¤i oran›nda devrim saflar›nda bi-
rikmesini h›zland›racakt›r. Bu ayn› zamanda
Ortado¤u halklar›na da büyük bir moral des-
tek olacakt›r.

Bu hedefe ba¤l› olarak mücadelenin or-
taya ç›kard›¤› görev, bütün olanaklar› en iyi
biçimde de¤erlendirerek ezilenlerin devletle
olan çeliflkisini antiemperyalist savafl müca-
delesiyle derinlefltirmek, savafl karfl›tl›¤›yla,
birleflmifl ezilenlerin öfkesini sömürgeci fa-
flist diktatörlü¤e yönelterek devrimci savafl›
örgütlemek, antikapitalist bilinci ve sosya-
lizm özlemini büyütmektir.

‹kinci hedef bölgesel örgütlenmelerle
antiemperyalist enternasyonalist dayan›flma-
y› örmek, ABD müdahalesine karfl› ortak sa-
vafl›m olanaklar›n› zorlamak ve halklar›n an-
tiemperyalist bas›nc›yla ABD müdahesini
bofla ç›karmakt›r. Bugünün flartlar›nda he-
nüz hiçbir ortak örgütlenme deneyiminin ol-
mad›¤› durumda müdahaleyi bofla ç›karmak
bir hayal olarak görülebilir. Ne var ki müda-
haleyi halklar›n antiemperyalist savafl›m›n-
dan baflka engelleyecek kuvvet de yoktur.
Komünistler bütün olanaklar› zorlayarak
halklar›n antiemperyalist dayan›flmas›n› ör-
gütlemeye çal›flmal›d›rlar. Bu ayn› zamanda
gelecekte kurulacak çok daha güçlü devrim-
ci enternasyonalist örgütlenmelerin olufltu-
rulmas› yolunda deneyim sa¤layacakt›r. Yine
bu hedefe ba¤l› olarak uluslararas› düzeyde
savafl aleyhtar› birlikler örgütleme ya da ku-
rulu örgütlere kat›lma ve aktif çal›flma göre-
vi de komünistlerin önünde durmaktad›r.

✓ Emperyalist savafla hay›r !

✓ Amerikan askeri olmayaca¤›z !

✓ Yaflas›n ezilen halklar›n antiemperya-
list mücadelesi ve ezilenlerin enternasyona-
list dayan›flmas› !

✓ Irak halklar›n›n yan›nday›z !
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AB’ye uyum yasalar›n›n TBMM’de ka-
bul edildi¤i sabah sermaye bas›n› öyle bir
hava estirdi ki, ne oldu¤undan habersiz bi-
ri, parlamenter bir devrim oldu¤unu sanabi-
lirdi. “Art›k Avrupal›y›z”, “B›jî Türkiye”
manflet ve makale bafll›klar› ald› bafl›n› yü-
rüdü. Bir gece önce geri, fakir bir Asyal› ola-
rak yatan insanlar sabah Bat›l›, zengin bir
Avrupal› olarak uyand›klar›n› düflünsünler
diye burjuvazinin kalem askerlerine “at›fl
serbest” komutu verildi. Palavra atefli ortal›-
¤› toza dumana bo¤du. Kimi milletvekilleri
de sahiden büyük bir ifl yapt›klar› duygu-
suyla heyecana bo¤uldu. Örne¤in; DYP’li
Ahmet ‹yimaya “önemli bir dönüflüm ve s›ç-
rama noktas›nday›z. Aynen Bu¤ra Han’›n fla-
manizmden ‹slamiyete geçifli, Atatürk’ün sal-
tanattan cumhuriyete geçifli gibi büyük bir dö-
nüflüm” bile dedi.

Daha dün yiyici, ahlaks›z, kendi cukka-
s›n› doldurmaktan baflka bir düflüncesi ol-

mayan, her türlü rezilli¤i yapmaktan geri
durmayan ve haklar›nda daha bin bir türlü
iddia ileri sürülen milletvekilleri bir gecede
kahraman ilan edildiler. Ne oldu!? Sakar-
ya’da bir kez daha düflman ordular› bozgu-
na m› u¤rat›ld›! Yoksa, sermaye oligarflisi-
nin faflist diktatörlü¤ü yerini demokratik
cumhuriyete mi b›rakt›?!

Sermaye çevrelerinin fliflirdikleri yalan
balonu bir kenara, kimi ilericilerin, demok-
ratik örgütlerin, Kürt ulusalc›lar›n›n balo-
nun rüzgar›na kap›lmalar›na ne demeli?
KADEK yöneticilerinin “meclisi ayakta al-
k›fll›yoruz” aç›klamas›, ‹HD’nin benzer yak-
lafl›mlar›, ÖDP’nin “eh bu da iyidir” yönlü
tutumu klavuzu karga olanlar›n düfltükleri
durumu an›msat›yor bize. 

Her fleyden önce flunu anlamak gereki-
yor; uyum paketini onaylayan bu meclis
“ba¤›ms›z bir irade” de¤ildir. Burjuva ka-
lemflorlar›n da ifade etti¤i gibi, ne yap›lm›fl-
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sa “d›fl mihraklar”›n bask›s›yla olmufltur.
Ekonomik, mali, askeri, diplomatik olarak
emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n had safhaya
ulaflt›¤› günümüzde “zavall› meclis”ten bafl-
ka türlü davranmas› da beklenemezdi zaten.

Laf› doland›rmadan söyleyelim:
1) Bu yasa de¤ifliklikleri emperyalizmle

yeni tipte ekonomik entegrasyonun siyasi
entegrasyonla tamamlanmas› yolunda at›l-
m›fl bir ad›md›r.

2) Enerji ve su kaynaklar›n›n yo¤unlafl-
t›¤› bölgemizde (Ortado¤u, Hazar Havzas›,
‹ran) siyasi yap›n›n emperyalistler lehine
yeniden düzenlemesi çabas›n›n ürünüdür.
Ki, bu ba¤lamda Irak’a yönelik operasyonun
haz›rl›k plan›na dahildir.

3) Yasa de¤ifliklikleri rejimin niteli¤in-
de herhangi bir de¤iflikli¤e yol açacak özel-
li¤e sahip de¤ildir.

4) Bu yasalar ileri demokratik ad›mlar
olarak nitelenemez.

5) Yasa de¤iflikliklerine bir önem atfe-
dilecekse, bu da, idam ve Kürtçe yay›n ve
ö¤renimle ilgili al›nan karard›r.

6) Yeni durum, yönetememe krizini
çözmek bir yana, daha da derinlefltirecektir.

KAYNAR KAZANDAK‹ “HASTA
ADAM”

Tarih tekerrür etmez. Ama belirli bir
üretim sürecinde, bu üretim sürecinin ürü-
nü olan  s›n›flar›n hareket planlar› bazen

aradan bir iki as›r geçse bile uygun koflullar-
da yeniden ve yeniden devreye girebilir. O
üretim sürecinin ürünü olan s›n›flar aras›n-
daki çeliflki ve çat›flmalar yeni koflulara uy-
gun yeni aktörlerle yeni biçimler alsa da çe-
liflkinin özü esas›nda de¤iflmez. Bu bak›m-
dan s›n›flar›n “tarihsel emelleri” vard›r. Ne
var ki, her üretim sürecinde giderek büyü-
yen, etkinli¤i artan, belirleyici olan s›n›flar
oldu¤u gibi, giderek çözülen, küçülen, ta-
rihsel bak›mdan önemsizleflen s›n›flar oldu-
¤u da bir baflka gerçekliktir. Bunlar, her gün
biraz daha cücelefltiklerinin fark›na vara-
mazlar. Fark›na vard›klar›nda ifl iflten geçer.
Zavall› bir fahifle gibi sokaklarda etini pa-
zarlamaya ç›kar. Her fleye ra¤men, müflteri-
ler aras›nda rekabeti k›z›flt›rmay› elden b›-
rakmaz. Ne de olsa flanl› geçmiflin mirasç›s›-
d›r o. Onun da “tarihsel emeli” vard›r. Ne ki
o emel, onu kendisine sahip olacak olan›n
yata¤›na do¤ru sürükler.

Güçsüz, hasta Osmanl›, emperyalizmin
yar› sömürgesi haline geldi. Yerine kurulan
Cumhuriyet 1945’ten itibaren giderek
ABD’nin yeni sömürgesi oldu. Sosyalist
kampa karfl› emperyalizmin uç beyli¤ini
üstlendi. Anti-komünizm devletin varl›k
nedeni haline geldi. SSCB y›k›l›nca, ufla¤› da
t›pk› emperyalist patronlar› gibi sevinç ç›¤-
l›klar› att›. Torbas›ndaki “tarihsel emelleri”
hat›rlay›verdi. “Adriyatik’ten Çin Seddine”
hayaline kap›ld›. Bugün yine “hasta adam”,
emperyalistler aras› paylafl›m sofras›n›n ifl-
tah aç›c› kurban›.

D›fl borç, 116 milyar dolar› aflm›fl. ‹ç
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borç 120 katrilyondan fazla. Ekonomik ifla-
s›n içinde bir ülke. Ekonomi yönetimi bütü-
nüyle emperyalist kurulufllar›n ve onlar›n
atad›¤› bir memurun denetiminde. Merkez
Bankas› IMF’nin elinde. Yeni borç kaynakla-
r› bulunamad›¤› anda var olan ekonomik
döngü de yok olacak. Böylesi koflullarda
meclisin, hükümetin ya da devletin ba¤›m-
s›z siyasi iradesinden bahsedilebilir mi?

Emperyalist kapitalizm küresel ölçekte
yeniden yap›lan›yor. Sermayenin yo¤unlafl-
mas› ve tekelleflme görülmedik bo-
yutlara ulaflt›. Es-
ki pazarlar tekel-
lerin ihtiyac›na
uygun yeniden
d ü z e n l e n i y o r .
Eski ve yeni pa-
zarlar üzerindeki
emperyalist reka-
bet k›z›fl›yor. Hal
böyle olunca siya-
si yap›lar›n de¤ifli-
mi, yeniden orga-
nizasyonu kaç›n›l-
maz oluyor. Co¤rafyam›zda AB üzerine ko-
pan f›rt›nan›n, ayr›flma ve çat›flman›n ger-
çek nedeni budur.

Egemen s›n›flar aras›nda belli bafll› iki
cepheden söz edildi bugüne kadar: Bir yan-
da TÜS‹AD, ANAP, DSP (daha çok yar› gö-
nüllü olarak) ve içinde M‹T’in de oldu¤u
devlet bürokrasinin bir bölümü, di¤er yan-
da Genelkurmay, MHP ve devlet bürokrasi-
nin di¤er bölümü. Birinciler AB emperyaliz-
minin, ikinciler ABD emperyalizminin gü-
dümünde hareket ediyordu. Ancak, ABD ile
stratejik ittifak ve AB üyeli¤i hedefi, tüm ta-
raflar›n üzerinde birleflti¤i yürürlükteki or-
tak stratejidir. Emperyalizmle ekonomik
entegrasyon konusunda egemenler aras›nda
herhangi bir görüfl ayr›¤l›¤› yoktu. IMF ile
yap›lan utanç verici anlaflmalar› birlikte al-
k›fllad›lar. Ne özellefltirme konusunda ne de
tar›m›n emperyalist tekellere peflkefl çekil-
mesi meselesinde aralar›nda herhangi bir
görüfl ayr›l›¤› do¤mad›. Siyasi entegrasyon
söz konusu oldu¤unda da iflin özü bak›m›n-
dan bir ayr›l›ktan bahsedilemez. Gerek
Amerikanc›lar, gerek AB’ciler –ki buna Al-

manc›lar demek daha do¤rudan bir tarif
olur– emperyalizmle yeni tipte siyasi enteg-
rasyonun kaç›n›lmaz oldu¤unun bilincin-
deydiler. Bu entegrasyonun AB üzerinden
gerçekleflece¤i herkesin kabülüydü.

PEK‹ BUNCA GÜRÜLTÜ NEDEN
KOPTU?

AB, mevcut devlet yap›s›yla üye al›nd›-
¤› taktirde Türk devletinin Avrupa’n›n bö¤-

rüne uzanm›fl bir ABD hançeri olaca¤›-
n› biliyordu. Bu nedenle or-

dunu siyasi yap› üze-
rindeki belirleyici
etkisi bertaraf edil-

meden Türki-
ye’nin üyeli¤e ka-

bul edilmesini is-
temiyordu. ABD
ise, k›smi baz› de-
¤iflikliklerle, ordu-
nun rolünün esa-
sen de¤iflmedi¤i
koflullarda üyelik-

ten yanayd›. Ordu ve MHP her ne kadar
Amerikanc› olsalar da küçücük bir tavizin
bile kendilerinin sonunu haz›rlayacak bir
tuzak olmas›ndan korkuyorlard›.

Ekonomik kriz bitmek bilmiyor, yöne-
tememe bunal›m› derinlefliyordu. ‹flbirlikçi
tekelci burjuvazi için AB sermayesinin ak›-
fl›n› sa¤lamak hayati bir öneme sahipti.
2002 Aral›k ay›na kadar baz› ad›mlar›n
mutlaka at›lmas› ve AB’den üyelik görüflme-
leri sürecini bafllatacak bir tarih al›nmas› ge-
rekiyordu. Hükümetteki MHP kanad›n›n
direnifli bunu imkans›z k›l›yordu. Bu arada
ABD, Irak operasyonu ile ilgili giriflimlerini
h›zland›rm›flt›. Türk devleti bu konuda ayak
sürüyordu. Dahas› bir general AB’ye karfl›
‹ran ve Rusya ile bir blok oluflturmaktan söz
etmeye bafllam›flt›. Ecevit, operasyona s›cak
bakmad›¤›n› aç›kl›yordu. Mevcut hükümet
emperyalizmle ekonomik entegrasyon için
yap›lmas› dikte ettirilen her fleyi yerine ge-
tirmifl, buna karfl›n siyasi entegrasyon
önünde t›kay›c› olmaya bafllam›flt›. Ecevit’in
hastal›¤› hükümet aleyhine kampanyan›n
bafllamas›na vesile yap›ld›. Hem AB’ciler
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hem de ABD, hükümette de¤ifliklik talep et-
tiler. Bu gerçekleflmeyince DSP’yi bölme yo-
luna girdiler. Erken seçime gitmeden
MHP’yi d›fllayan bir hükümet tehlikesi kar-
fl›s›nda MHP’nin bast›rmas›yla erken seçim
karar› al›nd›. Bunun üzerine ABD’nin deste-
¤ini de alan TÜS‹AD, ANAP eliyle uyum ya-
salar›n› meclise getirdi.

Siyasi krizin derinleflmesinde ve uyum
yasalar›n›n h›zla ç›kar›lmas›nda ABD’nin
belirleyici rolü olmufltur. Kemal Dervifl
ABD memurudur. ‹smail Cem Amerikan ve
‹ngiliz bas›n›nda en çok sözü edilen Türk
politikac›s›d›r. Hüsamettin Özkan hükü-
metteki icraat›yla Amerikal›lar›n güvenini
kazanm›flt›r. Üçü Amerikan eliyle haz›rlan-
m›fl bir operasyonla geçici de olsabir araya
getirildi. 

ABD Baflkan Yard›mc›s› P. Wolfowitz
Türkiye’ye ayak basar basmaz solu¤u Mus-
tafa Koç’un villas›nda alm›flt›. Orada K. Der-
vifl, M. Ali Bayar ve Eczac›bafl›’ndan baflka
kimse yoktu. Amerikan plan› üzerine konu-
fluldu ve hemen ard›ndaki birkaç gün içinde
plan hayata geçirilmeye baflland›. DSP bö-
lündü. Meclis ola¤anüstü toplant›ya ça¤r›l-
d›. Uyum yasalar› meclisten geçirildi.

ABD, Türk ordusunun gemini daha s›-
k›ca tutmak istiyor. MHP ve ordunun tutu-
mu ABD için s›k›nt› yarat›yor. Çünkü bu
durum siyasi belirsizli¤i derinlefltirdi¤i gibi
ABD’nin etkinli¤ini de sars›yor. TÜS‹AD,
“de¤iflim program›”n›n ordu geriletilmeden
hayata geçmeyece¤ini biliyor. Ama bunun
AB’nin istedi¤i biçimde yap›lamayaca¤›n›n
da fark›nda. Uyum yasalar› ile AB’nin en
çok sözünü etti¤i konularda ad›m atarak,
AB’yi tarih vermeye zorlamak amac›ndayd›.
Bu konular üzerinde mutabakat sa¤land›.

Yap›lan de¤iflikliklerle estirilen hava
aras›nda öylesine büyük bir uçurum vard›
ki, estirilen bu havan›n da operasyonun bir
parças› oldu¤u hemen anlafl›l›yordu. Amaç;
yaln›zca emekçilerin aldat›lmas› de¤il, Av-
rupa kamuoyunu da etkileyerek onun üze-
rinden AB devletlerini bask› alt›na almakt›.

‹lk anda yap›lan birkaç aç›klaman›n ar-
d›ndan AB temsilcileri durumu kavrad› ve
hemen heveslenmeyin mealinde demeçler
vermeye bafllad›. Çok aç›k ki, AB’nin de-

mokratikleflme diye bir derdi yoktur. AB’nin
amac› ABD yeni sömürgesi Türkiye’yi AB
yeni sömürgesi haline dönüfltürmektir.
Devletin mevcut siyasi örgütlenifliyle bunun
baflar›lmas› mümkün de¤ildir. TC, 1950’ler-
den sonra ABD’ce örgütlenmifl bir kontrge-
rilla devletidir. Gerek Kürt sorunu eksenin-
de ileri sürülen talepler, gerekse de  kimi
demokratik düzenlemelere dair ileri sürü-
lenler, ABD’ci devlet yap›s›n›n
dönüfltürülmesine yöneliktir. Kuflkusuz
ABD’nin de TC ile kimi çeliflkileri vard›r.
ABD kendine ba¤›ml› istikrarl› bir devlet is-
tiyor. Ordu her ne kadar ABD yanl›s›ysa da
mevcut haliyle istikrars›zl›¤›n bafl unsurla-
r›ndan biridir. Kürt sorununda kimi ad›m-
lar at›lmadan, “›l›ml› islam”a tolerans tan›-
madan, AB ile entegrasyon sa¤lanmadan,
herhangi bir istikrardan söz edelimeyece¤i
aç›k. Ordu her üç konuda da at›lacak ad›m-
lar›n kendisini uçuruma sürükleyece¤ine
inan›yor. ABD de, AB de devletin yeniden
yap›land›r›lmas›ndan yana. Bir farkla ABD
revizyon, AB reformasyon yanl›s›.

IRAK’TAN ÖNCE TÜRK‹YE’YE
OPERASYON

ABD ile AB aras›ndaki hegemonya mü-
cadelesi k›z›fl›yor. Büyük ekonomik kriz
tehlikesi emperyalist sistemi tehdit ediyor.
Enerji ve su kaynaklar› üzerindeki hakimi-
yet bu nedenle her zamankinden daha bü-
yük bir önem tafl›yor. ABD Irak’a yönelik
operasyonla hem enerji kaynaklar› üzerinde
egemenli¤ini pekifltirmek istiyor, hem de
savafl yoluyla ekonominin militarizyonuna
yöneliyor. Bu amaçlar›na ulaflabilmesi için
Ortado¤u’da siyasi co¤rafyay› yeniden dü-
zenlemeyi planl›yor. Filistin sorununu ‹sra-
il fliddetiyle bertaraf edilmesi, plan›n birinci
aflamas›yd›. ‹kinci s›rada Irak var. Ard›ndan
‹ran ve S. Arabistan gelecek. ‹ran’a dönük
Amerikan politikas› biliniyor. ‹ran, ABD’nin
“terörist ülkeler” listesinde. S. Arabistan’›n
durumu ise farkl›. ABD’nin bu sad›k mütte-
fi¤i, Irak operasyonu ile çok zor duruma dü-
flece¤ini hesap ediyor. S. Arabistan gelirleri-
nin üçte ikisini petrolden sa¤l›yor. Operas-
yon sonras› Irak petrol üretimine yönelirse
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S. Arabistan 12 y›l önceki Kuveyt iflgalinden
beri sa¤lad›¤› kazançtan vazgeçecek. Çünkü
Irak’a yönelik petrol ambargosu nedeniyle
düflük petrol üretimi yüksek fiyatlara neden
olmufltu. Fakat sorun yaln›zca bu de¤il.
ABD petrol üzerinde tam hakimiyet peflin-
de. Bu nedenle OPEC’i da¤›tmay› hedefli-
yor. Venezuella’daki Amerikan darbesinin
ard›nda bu yat›yor. S. Arabistan OPEC’in en
büyük üreticisi. S. Arabistan’da yay›mlanan
El Bilad gazetesi, Irak operasyonuna dair flu
aç›klamay› yapt›: “Bütün savafllar kirlidir.
Uluslararas› bir yetki olmaks›z›n gerçeklefl-
tirilenler daha da çirkindir.” Bir baflka gaze-
te ise, “Bölge için felaket” bafll›¤›n› at›yor-
du. S. Arabistan ve ‹ran yapt›klar› ortak
aç›klamada, “herhangi bir bölge ülkesi ya da
‹slam ülkesine yönelik askeri sald›r›ya kar-
fl›y›z. ABD’nin Irak’a sald›r›s›na da karfl›y›z”
dediler. 

Ayn› konuda Alman Baflbakan› Schrö-
der flunlar› söylüyordu: “Irak’a müdahale et-
meyi düflünenlerin, siyasi ve ekonomik sonuç-
lar›n› da göz önünde bulundurmalar› gere-
kir.”

Baflta Almanya olmak üzere Avrupa’n›n
büyük emperyalist devletleri ABD’nin Irak
operasyonundan derin kayg› duyuyorlar.
Zira bu operasyonun baflar›l› olmas› ve ard›
s›ra gelecek operosyanla Ortado¤u’nun çeh-
resini bafltan bafla de¤ifltirebilir. Ortado¤u
ve Kafkaslar yolu t›kanan bir Avrupa’n›n ge-
lecek birkaç on y›l üzerine yapt›¤› planlar›n
suya düflece¤i aç›kt›r. O nedenle gücü yetti-
¤i ölçüde operasyona karfl› bir cephe açma

konusunda tutu-
munu her geçen
gün biraz daha
b e l i r g i n l e fl t i r -
mektedir. Bu da
bölge üzerindeki
emperyalist reka-
beti keskinlefltiri-
yor. Türkiye, kilit
bir ülke oldu¤u
için adeta siyasi
cambazl›klar are-
nas›na dönüflü-
yor. Bunun sonu-
cudur ki, Türki-
ye, yeni asr›n en

k›vrak siyasi densizler cenneti haline geli-
yor.

Irak’a yönelik muhtemel operasyon di-
bi görünmeyen bir kuyuyu and›r›yor. Girip
de ç›kmamak var. Bir yanda Musul-Kerkük
petrollerinin ifltah aç›c› görüntüsü, di¤er
yandan Güney’de bir Kürt devleti kurulma
ihtimalinin TC’nin sonunu getirece¤i kor-
kusu. Türk devletinin egemen kuvveti ordu,
ABD’nin gerekti¤inde ç›karlar› için uflaklar›-
n› bir ka¤›t gibi buruflturup atmaktan çekin-
meyece¤inin bilincinde. O nedenle savafl so-
nucunda kendi varl›¤›n› garantiye almak ve
savafltan baz› avantajlarla ç›kmak için böl-
gedeki kilit konumunu de¤erlendirmeye ça-
l›fl›yor. ABD ise, hem Türk devletini savafl›n
aktif kat›l›mc›s› yapmak, hem de “çocukça”
ifltahlar›ndan vazgeçirmek istiyor. ‹flte,
DSP’yi bölerek hükümete yönelik operas-
yon ve uyum yasalar›n›n meclisten geçiril-
mesi bu geliflmelerin bir yans›mas›.

DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹N ANLAMI?

Yukar›dan beri anlat›ld›¤› gibi emper-
yalistlerin güdümünde devletin yeniden ya-
p›land›r›lmas› ekseninde süren fliddetli bir
hegemonya mücadelesi var. Bu mücadele
sonuçlanmad›¤› gibi daha da fliddetlenerek
devam edecek. Kabul edilen yasalar kimile-
ri için k›smi kazan›m, karfl› cephe içinse
k›smi taviz anlam›na geliyor. Taraflar esa-
sen mevzilerini koruyor. Önümüzdeki gün-
ler k›l›ç flak›rt›lar›n› dinlemeye devam ede-
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ce¤iz.
Faflizm bir devlet biçimidir ve kendini

kurumlar, yasalar ve kadrolarla ifade eder.
12 Eylül faflist anayasas›, faflist MGK, kriz
yönetim merkezi, milli güvenlik akademisi,
RTÜK, DGM ve daha onlarca kurum yerli
yerinde duruyor. Keza faflist TMY ve bütü-
nüyle antikomünizm üzerine flekillendirilen
ceza yasas›n›n siyasi suçlara dair maddeleri
esasl› hiçbir de¤iflikli¤e tabi tutulmad›. Dev-
leti faflist kadrolar yönetmeye devam ediyor.
Denebilir ki, 12 Eylül Anayasas› bugüne ka-
dar birkaç kez k›smi de¤iflikliklere u¤rat›ld›;
MGK’da sivil üye say›s› art›r›ld›. Kimi yasa-
larda k›smi de¤ifliklikler yap›ld›. Bunlar
do¤ru ama, bu de¤iflikliklerin hiçbiri “re-
form” niteli¤inde de¤ildi.

Yasa de¤ifliklikleri üzerinde ayr›nt›l›
durmaya gerek yok. Bir çok yay›nda konu
yeterince ifllendi. Her yasa de¤iflikli¤ini ayn›
biçimde de¤erlendirmek de yanl›fl olur. Ör-
ne¤in 159. maddeyi ele alal›m. Yasa, “devle-
tin manevi flahsiyetini tahkir ve tezyif” edil-
mesine karfl› düzenlenmifl. Yeni de¤ifliklikle
yasaya flu bölüm eklenmifl: “Birinci f›krada
say›lan organlar› veya kurumlar› tahkir ve
tezyif kast› bulunmaks›z›n, sadece elefltir-
mek maksad›yla yap›lan yaz›l›, sözlü veya
görüntülü düflünce aç›klamalar› cezay› ge-
rektirmez.” De¤iflen ne? Hiçbir fley. Ekle-
nen bölümle yasa tarif ediliyor, hepsi bu.
Yasaya daha önce yap›lan anayasa de¤iflikli-
¤i nedeniyle bir fley daha eklenmifl, “Türk-
lük” manevi flahsiyeti tahkir ve tezyif edi-
lenler aras›na al›nm›fl.

159. maddedeki “sözde de¤iflikli¤in”,
di¤er yasalar için de emsal teflkil etti¤i ileri
sürülemez. Örne¤in, toplant› ve gösteri yü-
rüyüflü yasas› da “sözde de¤ifliklik” yinele-
mesini hak eder biçimde düzenlenmifl. Bu
yasan›n eski halinde izin için baflvurunun
72 saat önce yap›lmas› flart kofluluyordu.
Yeni haliyle baflvuru süresi 48 saat önceye
al›nd›. Bunun basit bir rotüfl oldu¤u belli.
Dernekler ve az›nl›klar›n mülk edinmesine
iliflkin yasada k›smen daha ileri baz› düzen-
lemeler yap›lm›fl. Dernekler konusunda
üyelik ve yurtd›fl› faaliyetler alan›nda geç-
mifle göre biraz da olsa aç›l›m yap›lm›fl. 

Az›nl›klar›n mülk edinmesini ele alan

yasa ise önemli bir de¤ifliklik. Önceki yasa
bütünüyle ›rkç› bir nitelikteydi. Az›nl›k va-
k›flar›n›n mülk edinmesine olanak tan›ma-
d›¤› gibi var olan mülklere de el koyma ola-
na¤› tan›yordu. 1936 Beyannamesi olarak
an›lan yasa o dönemin ›rkç› zihniyetinin bir
ürünüydü. Bugünkü de¤ifliklik az›nl›klar›n
demokratik taleplerini bütünüyle karfl›lam›-
yor. Az›nl›k vak›flar›n›n mülk edinmesi için
bakanl›k izni flart kofluluyor. Fakat bu ha-
liyle bile yasa de¤iflikli¤ini ileri bir ad›m
olarak nitelemek gerekir. Dikkat çekilmesi
gereken bir baflka nokta daha var; gerek
dernekler kanunu, gerek az›nl›klar›n mülk
edinmesine dair yasa emperyalist kuruluflla-
r›n ülke içinde daha rahat faaliyet yürütme-
lerine de olanak sa¤l›yor. 1839 Hatt› Huma-
yün, 1856 Islahat Ferman› gibi 2002 uyum
yasalar› da yabanc›lar›n mülk ve örgütlen-
me hakk›n› güvencelemeye öncelik veriyor.

Polisin yetkileriyle ilgili yasada yap›lan
de¤ifliklik de yabana at›lmamal›. Polise, gö-
zalt›na ald›¤› kifliye yakalama gerekçesini
aç›klama, yak›nlar›na haber verme zorunlu-
lu¤u getiriliyor. Keza polisin konutlarda, ifl-
yerlerinde arama yapmas› hakim karar›na
ba¤lan›yor. Ancak gecikmelerde sak›nca bu-
lunulan hallerde, en büyük mülki amirin
yaz›l› emri konut aramalar için yeterli ola-
cak.

AB uyum yasalar›n›n en önemli yan›
idam ve Kürtçe yay›n ve ö¤renime dair yap›-
lan de¤iflikliktir. Bu yasalar›n içeri¤ine de-
¤il, siyasal önemine dairdir. 

1984’ten beri idam zaten uygulanm›-
yordu. Yeni yasayla “savafl ve yak›n savafl
tehdidi” d›fl›nda idam kald›r›ld›. Bu koflulun
kendisi bile öylesine mu¤lak ki, birçok s›ra-
dan olay bile “yak›n savafl tehdidi” olarak
yorumlan›p idam gündeme getirilebilir. Yi-
ne de bütün isyanc› Kürt önderlerini asma-
y› bir devlet gelene¤i haline getirmifl Türk
sömürgecili¤inin koflullu da olsa idam› kal-
d›rmak zorunda kalmas› önemli bir ad›m-
d›r. Zorunda kalmas› dedik çünkü, gerek
Kürt halk›n›n yükseltti¤i taleplerden biri ol-
mas›, gerekse de Abdullah Öcalan’›n emper-
yalist komployla teslim al›n›p Türk milita-
rizmine teslim edilmesinde as›lmamas› flar-
t›n›n ileri sürülmesi, bu yönde bir ad›m at-
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may› kaç›n›lmaz k›l›yordu. Kald›r›lan idam
cezas›n›n yerine getirilen a¤›rlaflt›r›lm›fl mü-
ebbet hapis cezas› 10 y›ll›k hücre cezas›n›
da içeriyor ve flartla sal›verme hakk›n› orta-
dan kald›r›yor.

Kürtçe yay›n ve ö¤renimin yasal güven-
ceye kavuflturulmas› da Kürt ulusal varl›¤›-
n›n bireyler baz›nda hukukilefltirilmesi aç›-
s›ndan önemli. Böylece devlet “Kürt realite-
si”ni resmen tan›m›fl oldu. Ancak her fley-
den önce Kürt dilinin eflitli¤ini tan›m›yor.
Kurs aç›lmas› hakk› bile bir dizi engel içeri-
yor. Önce MGK görüfl bildirecek, Bakanlar
Kurulu karar alacak, MEB yönetmelik ç›ka-
racak ve ancak bu aflamalardan sonra kurs
aç›labilecek. Belirtmek gerekir ki idam ve
Kürtçe’ye iliflkin yap›lan düzenlemeler,
Kürt ulusunun devrimci savafl› ve sonraki
süreçte bar›flç› mücadelesinin ürünüdür.
Kazan›mlar ne denli güdük olursa olsun ve-
rilen kavgan›n eseridir. Her iki konunun
emperyalist dayatman›n temel konular›n-
dan oldu¤u do¤rudur. Fakat onlar›n günde-
mine gelmesinin nedeni de yükseltilen mü-
cadeledir.

Tek dil, tek ›rk TC’nin varolufl biçimi-
dir. Kürt yay›n ve ö¤renim hakk› gerici, ›rk-
ç›, floven TC burçlar›nda küçük de olsa aç›l-
m›fl bir gediktir. Ne var ki bunu oldu¤un-
dan fazla abaratmak, bar›fl flark›lar› söyle-
mek Kürt ulusunu ve emekçi halklar›m›z›
aldatmakt›r. Kürt ulusu bir ulus olarak ta-
n›nmam›fl, onun iradesi hiçe say›lm›fl, ulu-
sal bask› ve asimilasyon içeren yüzlerce ya-
sa maddesi kald›r›lmam›flt›r. Sömürgeci fa-
flist devlet bütün kurum ve kurulufllar›yla
varl›¤›n› devam ettirmektedir.

Fakat yine de bu de¤ifliklikler yeni bir
durumu ifade ediyor. Çünkü “Kürt soru-
nu”na iliflkin yasal de¤ifliklikler ile, ulusal
devrimin parçalad›¤› sömürgecilik, simdi
bireyler olarak Kürtlerin varl›¤›n›n, Kürt dil
ve kültürünün tan›nmas›yla demokratik bir
görünüm verilerek yeniden yap›land›r›l›yor.
Esasen Kürt ulusal devriminin yan ürünle-
rinden baflka bir fley olmayan bu ödünler ile
sömürgecilik, Kürt ulusunu, ulusal varl›¤›-
n›n ve ulusal demokratik haklar›n›n inkar
edildi¤i kölelefltirici bir bar›fla zorluyor. ‹m-
ha, inkar ve azimilasyon geriliyor, sömürge-

cilik yeniden yap›lan›yor.
Bir bütün olarak yasa de¤iflikliklerine

dair bir de¤erlendirme yap›lacaksa, denebi-
lir ki, Kürt ulusal mücadelesinin, iflçi s›n›f›
ve emekçilerin ve onlar›n öncü devrimci
kuvvetlerinin yükseltti¤i özgürlük talebi, ifl-
birlikçi tekelci burjuvazinin AB’yle siyasi
entegrasyon iste¤i, emperyalistlerin co¤raf-
yam›zdaki hegemonya kavgas› devletin fa-
flist niteli¤inde bir de¤ifliklik yaratmasa da,
faflizmin çözülmesi noktas›nda ileri demok-
ratik hamlelerle sonuçlanmasa da baz› ko-
nularda faflizmin geri ad›m atmas›na neden
olmufltur. E¤er “ileri ad›mlar”dan söz edile-
cekse bu, TÜS‹AD cephesinin “de¤iflim
program›na” dairdir.

YÖNETEMEME KR‹Z‹ B‹T‹YOR MU?

Tam aksine, geliflmeler önümüzdeki
günlerde egemen s›n›flar aras›ndaki çeliflki
ve çat›flmalar›n derinleflece¤ine iflaret edi-
yor. AB’yle ilgili kap›flma bitmedi. Deyim
yerindeyse yeni bafll›yor. AB’nin Aral›k top-
lant›s›nda tarih vermesi çok kuflkulu. Ordu-
nun devlet içindeki hakimiyeti sorunu çö-
zülmeden bu yönde ad›m at›lmas› neredey-
se imkans›z. Tarih verilse bile sonraki süreç
uzun y›llar alacak. Kald› ki K›br›s, AGSB gi-
bi temel konularda esasen bir ilerleme sa¤-
lanm›fl de¤il. Bu koflullarda Türkiye üzerine
emperyalist kavga k›z›flarak sürecek. Irak’a
yönelik operasyonda bu çat›flman›n k›z›flt›-
r›c› unsurlar›ndan biri.

Yöneteme krizi yaln›zca emperyalistler
ve onlar›n yerli iflbirlikçileri aras›ndaki çe-
liflki ve çat›flmalar›n ürünü de¤il.

Kürt ulusal sorunu, yönetememe krizi-
ni alevlendiren temel unsurlardan biri ol-
maya devam ediyor. Ecevit HADEP’i büyük
tehdit olarak gösteriyor. Kürt ulusunun
ulusal haklar› tan›nmad›. Buna karfl›n Kürt
ulusu, ulusal demokratik haklar›n› elde et-
me özlemini koruyor ve bu temelde örgütlü
yap›s›n› bozmufl de¤il.

Kürt ulusunun demokratik haklar› da
içinde olmak üzere siyasal özgürlükler çö-
zümü gündemde en temel sorun olmaya de-
vam ediyor. Yay›n, örgütlenme, toplant› ve
gösteri haklar› önündeki engeller kald›r›l-
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madan, bu alanlarda tam bir özgürlük elde
edilmeden bu sorun çözülmez.

‹flsizlik ve yoksullaflma da ekonomik
kriz süregittikçe devlete ve kapitalist siste-
me karfl› büyük bir tehdit oluflturacak nite-
likte. Her gün binlerce insan iflsizler ordu-
suna kat›l›yor. Fabrikalar, iflletmeler kapa-
n›yor. 4 kiflilik ailenin yoksulluk s›n›r› 1
milyar› geçti bile. Milyonlarca insan yoksul-
luk s›n›r›n›n alt›nda yaflam›n› sürdürmeye
çal›fl›yor. Buna karfl›n sermaye cephesinin
herhangi bir çözüm üretme flans› bulunmu-
yor. Borç alarak borçlar›n› ödemeye çal›fl›-
yor. Bütçe, faiz ve borç ödemelerine ayr›l›-
yor. Emperyalistlerin ç›kar›na özellefltirme-
ler h›zland›r›l›yor. Zam, vergi yoluyla
emekçilerin s›rt›na binen yük daha da a¤›r-
laflt›r›l›yor.

Irak’a yönelik emperyalist savafl tehli-
kesi kap›da. Savafl batakl›¤›na saplanm›fl bir
Türkiye’de gericileflme ve yoksullaflman›n
daha da katmerleflece¤i aç›k. Kald› ki böyle
bir savafl tahmin edilenden çok daha büyük
sonuçlara yol açabilir.

Böylesi koflullar içinde burjuvazi AB
hayaliyle emekçileri aldatma yoluna gidi-
yor. AB’yle birlikte demokrasinin gelece¤ini
iflsizlik ve yoksullu¤un bitece¤ini propagan-
da ediyor. Kitlelerin birikmifl öfkesini sahte
hayallerle boflaltmaya çal›fl›yor. Kendini ile-
rici ifade eden kimi çevreler de bu yalanla-
r›n kuyru¤una tak›l›yor. Oysa AB ülkelerin-
de emekçi haklar›na sald›r› ve gericilik t›r-
man›flta. Bir dizi gerici yasa yürürlü¤e girdi.
Göçmenlere karfl› ›rkç› tedbirler al›n›yor. ‹fl-
çi haklar› sürekli budan›yor. Birçok ülkede
›rkç›-faflist partiler iktidar orta¤› oldu.

Çok aç›k ki emperyalizm ve onun yerli
iflbirlikçilerinin sömürgeci faflist diktatörlü-
¤ü özgürlü¤ün önündeki temel engeldir.

Türkiye’de büyük burjuvazinin ç›karla-
r› AB’yle h›zla entegrasyonu dayat›yor.
Amerikanc› ordunun devlet üzerindeki ha-
kimiyet sorunu çözülmeden bunun gerçek-
leflmeyece¤i ortada. Kürt ulusal devriminin
yenilgiye u¤rat›ld›¤› ve Bat›da kitlelerin an-
tifaflist devrimci demokratik eyleminin yük-
seltilemedi¤i günümüz koflullar›nda devlet
yönetimini elinde bulunduran faflistleri
hangi güç mevzileri terk etmeye zorlayacak-

t›r.
Hiç mi ilerleme olmuyor. Elbette çat›fl-

ma kaç›n›lmaz olarak taraflar› kimi tavizler
vermeye zorluyor. Bugün Genelkurmay
cephesi k›smen geriletilmifl  durumda. Fa-
flizmin tedricen geri çekilmessinden söz edi-
lebilir. Fakat bu geri çekilmenin nerede du-
raca¤› ve baflka koflullarda yeni bir sald›r›
hamlesinin gelmeyece¤inin garantisi nedir?
Hele de bölgede savafl kazan› kaynat›l›yor-
ken. Faflizmin g›d›m g›d›m kaybetti¤i alan›
bir ç›rp›da geri almas›n›n önündeki engel
nedir?

Bize yön vermesi gereken beklentiler
de¤il, nesnel gerçeklerdir. Burjuvazinin
nesnel s›n›f gerçekli¤i gösteriyor ki, emekçi
s›n›flar›n demokratik devrim mücadelesi
yükseltilmeden siyasal özgürlükler sorunu
çözülemez. Yönetememe krizi de atlat›la-
maz. Çünkü bu do¤rudan devlet krizidir.
Ve bu devletin mevcut siyasal organizasyo-
nu ve hegemonik kuvvetlerinde köklü bir
de¤ifliklik gerçekleflmeden kriz atlat›lamaz.  

Hem Kürt ulusuna, hem bütün uluslar-
dan iflçi ve emekçilere b›kmadan usanma-
dan siyasal gerçekleri aç›klamal›, AB’ci sah-
te demokrasi havarilerinin balonunu patlat-
mal› ve gerici milliyetçilerin sözde yurtse-
verliklerini aç›¤a ç›karmal›y›z. Kitle hareke-
tini örgütlemek ve devrimci kanallara ak›t-
mak için her zamankinden daha büyük ola-
naklarla karfl› karfl›yay›z. Seçim atmosferi-
nin politik duyarl›l›¤› en üst düzeye ç›kard›-
¤› günümüz koflullar›nda her f›rsattan ya-
rarlanarak kitlelerle buluflma imkan› yarat-
mal›y›z. Burjuva yalanlara karfl› her cephe-
den devrimi örgütlemek faflist diktatörlü¤ü
kitlelelerin örgütlü zoruyla y›kma mücade-
lesinde daha büyük bir enerji ile çal›flmal›-
y›z.

Son bir söz olarak flunu belirtmekte ya-
rar var. Her ne için olursa olsun yasal de¤i-
flikler sonucu bir milim ilerlemeyi bile dev-
rimci amaçlarla kullanmak, ne yap›p edip
i¤ne deli¤i kadar olana¤› de¤erlendirmek ve
buradan özgürlükler alan›n› geniflletmek
devrimci bir partinin olmazsa olmaz görevi-
dir. Aksi bir davran›fl devrimci politikadan
hiçbir fley anlamamakt›r.■
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GAZETELER, Kara

Yüzler ruh haline de¤il de,

aksine ürkek “liberalizm”

ruh haline sahip Kafkasya

Genel Valisi’nin raporundan

defalarca söz ettiler. Genel

vali ayr›ca rus olmayan halk-

lar›n yapay olarak ruslaflt›r›l-

mas›na karfl› oldu¤unu dile

getirmektedir. Kafkasya'da

Rus olmayan halklar›n tem-

silcilerinin çocuklara Rusça

ö¤retmek için kendiliklerin-

den çaba gösterdiklerini, örne¤in Rus dili-

nin zorunlu olmad›¤› Ermeni papaz okulla-

r›nda oldu¤u gibi.

Rusya'da yayg›n liberal gazetelerden bi-

ri olan Ruskoye Sloco (no 193 ) bu gerçe¤e

de¤inirken hakl› olarak, Rusya'da, Rus dili-

ne karfl› düflmanca davran›fl›n “yaln›zca bu

dilin yapay olarak” (zorla demek daha do¤-

ru) kabul ettirilmesinden ileri geldi¤i sonu-

cuna varmaktad›r. 

“Rus dilinin yazg›s›ndan kayg›lanman›n

gere¤i yok. Bu dil, kendili¤inden, bütün

Rusya'da kabul görecektir.” diye yaz›yor ga-

zete. Bu do¤rudur, çünkü ayn› devlet içinde

yaflayan uluslar›n (beraber yaflamak istedik-

leri sürece) ekonomik hareketinin talepleri,

ço¤unlu¤un dilini ö¤renmeye do¤ru yönlen-

direcektir. Rusya’da devlet biçimi demokra-

tiklefltikçe, kapitalizm daha

güçlü, h›zl› ve yayg›n bir fle-

kilde geliflecek, ekonomik ha-

reketin talepleri, ortak ticari

iliflkiler için en uygun olan

dili de¤iflik uluslar› ö¤renme-

ye zorlayacakt›r. 

Ama liberal gazete kendi

kendisiyle çeliflmekte ve libe-

ral tutars›zl›¤›n› ispatlamakta

gecikmedi. 

“Ruslaflt›rmaya karfl›

olanlar›n aras›nda bile, kimse

Rusya kadar kocaman bir devlette, tek bir

ortak dilin bulunmas›n›n zorunlu oldu¤unu

ve bu dilin de... ancak Rusça olabilece¤ini

inkar etmesi oldukça zordur.” diye yaz›yor. 

Tersine iflleyen bir mant›k! Küçük ‹s-

viçre için ortak bir devlet dili yerine tam üç

tane olmas› bir kay›p de¤il aksine bir kaza-

n›md›r: Almanca, Frans›zca ve ‹talyanca.

‹sviçre'de nüfusun % 70'i Alman (Rusya'da

%43'ü rustur), % 22’si Frans›z (Rusya'da %17

Ukraynal›d›r), % 7’si ‹talyand›r ( Rusya'da

%6 Polonyal› ve %4.5 Beyaz Rusdur). E¤er

‹sviçre’de ‹talyanlar, ortak parlamentoda

s›kça Frans›zca konufluyorlarsa, onlar, bu-

nu, herhangi bir barbar polis yasas›n›n zo-

ruyla yapmamakta (‹sviçre'de böyle bir fley

yoktur), aksine yaln›zca demokratik bir

devletin uygar yurttafllar› olduklar›ndan, ço-
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¤unlu¤un anlad›¤› dilde konuflmay› tercih

etmelerindendir. Frans›z dili, ‹talyanlara

karfl› kin telkin etmez, çünkü bu dil, polis

önlemleriyle zorla kabul ettirilmeyen özgür

ve uygar bir ulusun dilidir. 

O halde, çok daha da¤›n›k olan ve son

derece geri olan “büyük” Rusya, dillerinden

biri için ayr›cal›kl› bir durum yaratarak ni-

çin geliflmesini frenlesin? Tam tersi de¤il

midir bay liberaller? E¤er Rusya, Avrupa’ya

yetiflmek istiyorsa; hangileri olursa olsun,

bütün ayr›cal›klar›, bir an önce, tam olarak

ve en enerjik biçimde ortadan kald›rmak

gerekmez mi? 

E¤er bütün ayr›cal›klar yok edilirse,

e¤er dillerden birinin zorla kabul ettirilme-

sine son verilirse, bütün Slavlar, aralar›nda

anlaflmay› k›sa zamanda ve kolayca ö¤renir-

ler ve ortak parlamentoda ayr› ayr› dillerde

konuflmalar yap›lmas› gibi “korkunç” bir

fleyden korkmaz hale gelirler. Ticari iliflkile-

rin gerçe¤i, ço¤unlu¤un, ülkenin hangi dili-

ni konuflmas›nda yarar oldu¤unu belirleye-

cek olan iktisadi zorunluluklar olacakt›r. Ve

bu ortak dil saptamas›, ayr› ayr› uluslardan

meydana gelen ülkenin nüfusu taraf›ndan

serbestçe kabul edildi¤i ölçüde, sa¤lam ola-

cakt›r, demokratizmin yayg›n oldu¤u ve bu-

nun sonucu olarak da kapitalizmin daha

h›zl› bir geliflmeyi tan›d›¤› ölçüde çabuk

gerçekleflecektir. 

Bütün siyasal sorunlarda oldu¤u gibi,

diller sorununda da liberaller, bir elini

(aç›kça) demokrasiye uzatan ve öteki elini

(arkalar›nda) gericilere ve polis ajanlar›na

uzutan ikiyüzlü bezirganlar gibi davranmak-

tad›rlar. Liberal, gericilerden, elalt›ndan flu

ya da bu ayr›cal›¤› koparmaya u¤rafl›rken,

biz ayr›cal›klara karfl›y›z diye ba¤›r›yor. 

Her türlü burjuva liberal milliyetçili¤i-

nin niteli¤i iflte böyledir: yaln›zca Büyük-

Rus Milliyetçili¤i’nin de¤il (elbette ki ezici

karakterinden ötürü ve Puriflkeviçlerle ba¤-

lant›s›ndan ötürü en kötüsü budur), Polon-

ya milliyetçili¤i, Yahudi, Ukraynal›, Gürcü

ve bütün öteki milliyetçilikler için durum

ayn›d›r. “Ulusal kültür” slogan› alt›nda, Rus-

ya’n›n oldu¤u gibi Avusturya’n›n da bütün

uluslar›n›n burjuvazisi, gerçekte iflçilerin

bölünmesi için, demokrasinin zay›f düflmesi

için çaba göstermekte, halk›n haklar›n› ve

özgürlüklerini k›s›tlatt›klar› gericilerle be-

zirganca al›flverifllere giriflmektedir. 

‹flçi demokrasisinin slogan› “ulusal kül-

tür” de¤ildir, demokratizmin ve dünya iflçi

hareketinin uluslararas› kültürüdür. Burju-

vazi, bir sürü “olumlu” ulusal programlarla

halk› aldatmay› deneyebilir. Bilinçli iflçi ona

flu yan›t› verecetir: Ulusal sorunun tek bir

çözümü vard›r (sefahat, çeliflkiler ve sömü-

rü dünyas› olan kapitalizm dünyas›nda bu

sorunun çözüme ba¤lanabildi¤i ölçüde) bu

da, tutarl› demokratizmdir. 

Kan›t m› istiyorsunuz: Eski bir kültüre

sahip bulunan Bat› Avrupa’daki ‹sviçre ve

yeni bir kültüre sahip bulunan Do¤u Avru-

pa’daki Finlandiya. 

Ulusal sorunda iflçi demokrasisinin

program› da fludur: Hangi ulus ve hangi dil

için olursa olsun her türlü ayr›cal›¤›n kesin

olarak ortadan kald›r›lmas›; uluslar›n siya-

sal kaderlerini kendilerinin tayin etmesi so-

rununun, yani bunlar›n tamamen özgür ve

demokratik yoldan ayr›lmalar› ve ba¤›ms›z

devlet kurmalar› sorununun çözüme ba¤lan-

mas›; uluslardan birine herhangi bir ayr›ca-

l›k tan›yacak olan (zemstvonun, toplulu¤un

vb.) uluslar›n hak eflitli¤ini bozacak olan ya

da bir ulusal az›nl›¤›n haklar›n› bal-

talayacak olan her türlü davran›fl› yasaya

ayk›r› ve geçersiz sayan ve devletin her

yurttafl›na, anayasaya ayk›r› olan bu tür

tasarruflar›n geçersiz say›lmas›n› talep et-

me hakk›n› tan›yan ve ayn› zamanda böyle

hareketlere giriflecek olanlar› cezalara u¤-

ratan genel bir yasan›n kabulü. 

Dil sorunlar› vb. yüzünden ayr› ayr›

burjuva partilerin aralar›nda sürdürdükleri

ulusal kavgalara karfl›, iflçi demokrasisi flu

istekleri ileri sürer: Her burjuva milliyet-

çinin ö¤ütledi¤i fleyin tam karfl›t› olarak,

bütün ulusal topluluklardan gelme iflçilerin,

bütün iflçi sendika, kooperatif ve tüketim

örgütlerinde mutlak birli¤i ve tam kaynafl-

mas› ile, ancak böyle bir birlik ve böyle bir

kaynaflma ile demokrasi savunulabilir ve

flimdiden uluslararas› bir niteli¤e bürünen

ve her geçen gün bu niteli¤i artan ser-

mayeye karfl› iflçilerin ç›karlar› savunula-

bilir, her türlü ayr›cal›¤a ve sömürüye

yabanc› olan yeni bir yaflam tarz›na do¤ru

dönüflmekte olan insanl›¤›n ç›karlar›

savunulabilir. ■

*Uluslar›n Kaderlerini Tayin Hakk›/Sol Yay›n-
lar› Lenin’in Tüm eserlerinden Almanca'dan çevril-
mifltir.
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KUZEY Kürdistan’da patlak veren anti-
emperyalist demokratik devrimimiz bir dizi
öznel ve nesnel nedene ba¤l› olarak yenilgiye
u¤rad›. 1984’te PKK önderli¤inde bafllat›lan
gerilla mücadelesi 1990’da serh›ldanlarla bu-
luflarak, Kuzey Kürdistan çap›nda bir devri-
me dönüflmüfltü. Gerilla hareketi ile birleflen
devrimci kitle baflkald›r›s› 1992 Newroz’un-
da doru¤a ulaflt›. Devrimin h›zla geliflimi kar-
fl›s›nda sömürgeci faflist diktatörlük yeni bir
pozisyon ald›. Baflta ABD emperyalizmi ol-
mak üzere, emperyalizmin deste¤inde “dü-
flük yo¤unluklu savafl” ad› verilen, kurals›z,
kirli bir savafla giriflti. Binlerce köy yak›l›p y›-
k›ld›, boflalt›ld›. Milyonlarca köylü yerinden
yurdundan sökülüp, sürgün edildi. Kuzey
Kürdistan k›r› insans›zlaflt›r›ld›. Kirli savafl›n
yönetimi kontrgerillaya devredildi. Destekçi
diye yüzbinlerce köylü iflkenceden geçirildi.
Binlercesi katledildi. “Gayri Nizami Savafl”›n
gere¤i olarak flehirlerde de ulusal devrim

sempatizan› binlerce insan sokak ortas›nda,
ev bask›nlar›nda öldürüldü. Lice’de oldu¤u
gibi kimi zaman bir kent a¤›r silahlar›n bom-
bard›man›yla yerle bir edildi. Bir k›s›m afli-
retler sat›n al›narak koruculaflt›r›ld›. Kontr-
gerilla taraf›ndan Hizbullah örgütü kuruldu.
Hizbullah, kontrgerillan›n en etkili tetikçisi
olarak Kuzey Kürdistan çap›nda h›zla geliflti-
rildi. Güney Kürdistan’a büyük askeri ope-
rasyon düzenlenerek gerillan›n arka cephesi
felç edilmeye, s›n›r geçiflleri kontrol alt›na
al›nmaya çal›fl›ld›.

Devrim yang›n›n›n bat›ya s›çramas› sö-
mürgeci faflist diktatörlü¤ün en büyük kor-
kusuydu. “Düflük yo¤unluklu savafl” bat›da
da, baflta devrimci örgütlere, PKK yandafllar›-
na olmak üzere etkin biçimde uyguland›. Ga-
zete ve parti binalar›n›n bombalanmas›, so-
kak infazlar›, gözalt› kay›plar›, sokak gösteri-
lerinin fliddetle bast›r›lmas›, yayg›n tutukla-
ma ve sistematik iflkencenin ayyuka ç›kar›l-

25TEOR‹DE do¤rultu

Bir Devrimin Yenilgisi



mas›, iç savafl taktiklerinin bat›daki görü-
nümleriydi. “Gayri Nizami Harp” psikolojik
harekat› da içeriyordu. Yo¤un bir flovenizm
propagandas›, asker cenazelerini u¤urlama
törenleri, PKK ve devrimci hareket hakk›nda
i¤renç bir karalama kampanyas› psikolojik
harekat›n bir kaç unsuruydu.

Devrim, karfl›devrimi büyüterek gelifli-
yordu. 1993 y›l›nda karfl›devrimin topyekün
savafl taktikleri devrimin geliflmesini sekteye
u¤ratm›fl, devrim ve karfl›devrim stratejik
denge durumuna gelmiflti. 1998 y›l›na kadar

karfl›l›kl› taktik ataklarla denge durumu bo-
zulmaya çal›fl›lsa da, taraflar bir üstünlük
sa¤layamam›fl; 1998’de PKK Genel Baflka-
n›’n›n Suriye’den ç›kar›lmas›yla, faflist sö-
mürgecilik stratejik dengeyi kendi lehine bo-
zacak önemli bir hamle yapm›flt›. Türk devle-
tinin Güney Kürdistan’daki Amerikan politi-
kas›na bütünüyle angaje olmas› karfl›l›¤›nda,
ABD, Öcalan’›n esir edilmesi için TC’ye tam
destek verdi. Türk devleti böylece stratejik
dengeyi kendi lehine bozacak önemli bir f›r-
sat yakalam›fl oldu. Bunun karfl›s›nda Öcalan
Avrupa üzerinden, Türk devleti ile Avrupal›
emperyalist devletlerin iliflkilerine darbe in-
dirme hamlesiyle dengeyi kurmaya çal›flt›.
‹ki taraf için de siyasi, askeri çarp›flman›n en
fliddetli yafland›¤› dönemdi. Biri sald›r›y› sa-
vuflturmay›, di¤eri de teslim almay› hedefli-
yordu. Sonuçta Avrupa devletleri ABD-Tür-
kiye ile birlikte Kürt ulusal devrimini bo¤-
mak üzere ortak hareket ettiler ve Öcalan
esir al›nd›. Öcalan’›n esir edilmesiyle strate-
jik denge aç›k ve kesin biçimde Türk burju-
va devleti lehine bozulmufltu.

Öcalan’›n ‹mral› çizgisi, ideolojik tesli-
miyet, politik irade k›r›lmas›, yenilgi ve tasfi-
yecilik çizgisiydi. PKK bunu 7. Kongre’de
onaylayarak, küçükburjuva ulusal devrimci
çizgiden, küçük burjuva ulusal reformcu çiz-
giye geçti. Bu tasfiyeci çizginin gere¤i olarak
gerillalar Güney’e çekilmifl ve silahl› müca-
deleden vazgeçildi¤ini aç›klanm›flt›. 8. Kong-
re’de PKK’nin tasfiye edilerek yerine KA-
DEK’in kurulmas› ile yenilgi hukukilefltiril-
di, ulusal devrimci hareketin, ulusal reform-
cu bir harekete dönüfltürüldü¤ü resmen ilan
edildi.

Yenilgi üzerine yap›lan tahliller ve ileri
sürülen fikirlere bak›lacak olursa, devrimi
anlamayan devrimcili¤in, yenilgiyi de anla-
ma ve buradan do¤ru sonuçlar ç›karma yete-
ne¤inden yoksun oldu¤u görülüyor. Yenilgi-
nin bütün kusurunu PKK’ye yükleyen bu ba-
k›fl aç›s›, yenilenin Kuzey Kürdistan’da pat-
lak veren antiemperyalist demokratik devri-
mimiz oldu¤unu kavramaktan uzakt›r. Dev-
rime önderlik eden kuvvetin yenilginin so-
rumlulu¤unu da üstlenmesi gerekti¤i do¤ru-
dur. Fakat bu, gerçe¤in yaln›zca bir yan›d›r.
PKK önderli¤inde devrime dönüflen gerilla
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mücadelesi karfl›s›nda sorumsuz bir tutum
alanlar›n, ulusal sorun üzerinde alevlenen
devrimi anlamalar› beklenemezdi. Onlara ba-
k›l›rsa devrim hiçbir zaman yoktu. Yaln›zca
devrimci mücadele veren ezilen ulus milli-
yetçisi bir parti vard›. Böyle olunca da, “ulu-
sal dar görüfllü”, “antimarksist” kimilerine
göre “afl›r› iradeci”, “macerac›” bir partinin
ve önderlik etti¤i mücadelinin yenilgisi kaç›-
n›lmazd›. Devrime karfl› sorumsuzluklar›n›
“zaten yenilgiye mahkumdu” teorileriyle ört-
meye çal›fl›yorlard›. Onlara inanacak olursak,
devrim ya hiç yoktu, ya da oldu¤u kadar›yla
hep yenilgi üretiyordu. Devrimin doru¤a ç›k-
t›¤› dönemlerde bile devrimin olanaks›zl›¤›
üzerine yaz›lar yaz›yorlard›. Söylemleri fark-
l› olsa bile ilerici reformcu partilerle devrim-
ci parti ve örgütler “yak›n bir devrime inanç-
s›zl›k” noktas›nda ayn› çizgide bulufluyorlar-
d›.

Yenilgi sonras›, öncesinde oldu¤u gibi,
öyle analizler, de¤erlendirmeler yap›ld› ki
yenilginin bütün günah› PKK’nin s›n›f gerçe-
¤ini kavrayamamas›, marksizmden bütünüy-
le uzaklaflmas›, ya da onun Kürt milliyetçili-
¤ine yüklendi. Bu yaklafl›m, yenilgiyi tama-
m›yla ideolojik nedenlerle aç›klayacak denli
ileri gitti. Sanki, tutarl› ideolojik durufltan
yoksun bir hareketin devrimi zaferle sonuç-
land›rmas› imkans›zm›fl gibi, PKK’nin ide-
olojik yalpalamalar›, eklektik, antimarksist
görüflleri devrimin yenilgisinin nedenleri
olarak say›ld›. Hem ulusal devrimci bir parti-
den “saf” bir s›n›f partisinin tutarl›l›¤› bekle-
niyor ve böyle olmad›¤› için elefltiriliyor,
hem de “saf” olmayan bir partinin devrime
yürüyece¤inin imkans›zl›¤› ilan ediliyordu.
Asl›nda bu gizliden gizliye devrim fikrinin
rafa kald›r›lmas› demekti.

Devrim bir iktidar sorunudur. Her sa-
vaflta oldu¤u gibi, devrimci savaflta da zafer
düflman›n iradesini k›rmakla kazan›l›r. ‹de-
olojik olarak tutars›z, pragmatik, farkl› s›n›f
ve katmanlar›n özlemlerini yans›tmas›yla ek-
lektik bir parti de pekala devrimci olabilir ve
devrimi zafere ulaflt›rabilir. Emperyalizm ça-
¤›nda, antiemperyalist ulusal kurtulufl ve de-
mokratik devrime önderlik etmifl ve devrimi
utkuyla sonuçland›rm›fl böylesi bir dizi parti
ya da cephe örgütü örnek verilebilir. 

En tutars›z, en kaypak s›n›f olan milli
burjuvazinin önderli¤inde de antiemperyalist
ulusal kurtuluflçu devrimlerin baflar›ya ulafl-
t›¤› görülmüfltür. Devrime önderlik edebile-
cek küçük burjuvazinin tutars›zl›¤›, onun
devrimi baflarmas›n›n imkans›zl›¤›n› de¤il,
devrimin zor dönemeçlerinde soluksuz kal-
mas›, burjuvaziyle anlaflmalar siyasetini dev-
rime tercih etmesi; devrim baflar›lsa bile onu
ilerletme amac›ndan yoksun olmas›d›r. El
Salvador devrimi birincisine, Nikaragua dev-
rimi ise ikincisine örnek verilebilir. Küçük
burjuvazinin önderli¤inde bafllayan bir dev-
rime proletarya sonradan kat›labilir, müca-
dele içindeki etkisi ve do¤ru taktiklerle dev-
rimin önderli¤ini ele geçirebilir ve antiem-
peryalist demokratik devrimin duraksama-
dan yoluna devam etmesini, sosyalist devri-
me dönüflerek kesintisiz geliflimini sa¤layabi-
lir.

PKK ulusal kurtuluflu program edinmifl,
yoksul, küçük-orta Kürt köylü y›¤›nlar›na
dayanan küçük burjuva devrimci bir partiy-
di. Gerilla hareketinin geliflmesi ve kurtulufl
umudu yaratmas› sömürgeci zulme maruz
kalm›fl zengin Kürt köylüsünü ve birçok afli-
reti de mücadeleye kanalize etmiflti. Ulusal
kurtulufl savafl› veren bütün partilerde oldu-
¤u gibi PKK de, büyüyüp gelifltikçe, ulusal
zulme u¤ram›fl çeflitli s›n›f ve katmanlar›n
ak›n›na u¤ram›fl, heterojen yap›s› derinlefl-
mifltir. Bu da PKK içinde, uygun koflullar al-
t›nda s›n›f mücadelesinin belirginleflmesine
ve burjuva ulusal reformcu çizginin etkinli-
¤ini art›rmas›na yol açm›flt›r.

Kuflkusuz, ulusal kurtulufl savafl›n›n za-
ferle sonuçlanmamas›n›n nedeni yaln›zca
PKK’nin s›n›f bileflimi, onun tutars›zl›¤›, po-
litik karars›zl›¤› ile aç›klanamaz. Kuzey Kür-
distan’da ulusal özgürlük temelinde patlak
veren antiemperyalist demokratik devrimi-
mizin eflitsiz geliflimi bat›ya tafl›nmas›yla al-
tedilebilir ve sömürgeci faflist diktatörlük al-
tedilebilirdi. Devrimin yenilgiye u¤ramas›
kaç›n›lmaz de¤ildi. Yenilgiyi PKK ve ulusal
kurtulufl savafl› ile s›n›rlamak ondan hiçbir
fley ö¤renmemek olur. Bu da siyasal özgür-
lüklerin elde edilmesinin devrimimizin ana
sorunu, Kürdistan ulusal özgürlü¤ünün de
bu mücadelenin ana konular›ndan biri oldu-
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¤u gerçe¤inin hemen hiç kavranmad›¤›n›
gösteriyor.

Tutarl› bir marksist ayn› co¤rafyan›n bir
parças›nda bafllayan demokratik devrimin
stratejik güçlerinden birinin yenilgisiyle so-
nuçlanan devrim, sanki kendisinin d›fl›nda,
bir baflka co¤rafyada yaflanm›fl gibi ele ala-
maz.

Nesnel bir yaklafl›m
sunulacaksa yenilginin
belli bafll› üç nedeninden
söz edilebilir. Birincisi,
PKK’nin devrimi ileriye
tafl›yacak tutarl› bir stra-
tejik önderlik sergileye-
memesi; ikincisi, Türki-
ye devrim hareketi
(TDH)’nin ezici bölü¤ü-
nün devrimi anlama ve
ona karfl› sorumlulukla-
r›n› yerine getirme yete-
ne¤ini gösterememesi;
üçüncüsü, bu her iki du-
rumla birleflen uluslara-
ras› koflullar›n elveriflsiz-
li¤i.

Dikkat edilirse, ilk
ikisi öznel, sonuncusu
nesnel neden olarak be-
lirtilmifltir. Kuflkusuz ilk
ikisine dair de nesnel ne-
denler say›labilir. Örne¤in, Kürdistan devri-
minin yenilmesinde içsel baz› özelliklerinin,
iç dinamiklerinin göreli zay›fl›¤›n›n önemli
pay› vard›r. Her fleyden önce Kürdistan’›n
toplumsal yap›s›nda önemli bir yer tutan afli-
ret yap›s› ve feodal kültür; sömürgeci faflist
diktatörlü¤e, önemli bir silahl› “kitle” daya-
na¤› sa¤layan koruculu¤u örgütleme olana¤›
vermifltir. ‹slami gericili¤in etkisi de Kürdis-
tan’da önemli bir yer tutar. Bu etki Hizbullah
gibi kontra çetelerinin örgütlenmesine ola-
nak vermifl ve bu çeteler ulusal özgürlük sa-
vafl›n›n karfl›s›nda bir engel haline gelebil-
mifltir. Fakat yürüyüp gitmekte olan bir dev-
rimin yenilgisini objektif koflullarla aç›kla-
mak devrimci çözümü inkar ve devrimi ob-
jektif olarak olanaks›z görmek anlam›na ge-
lir. Devrimci strateji, üzerinde yükseldi¤i
nesnel koflullar› hesaba katarak oluflturulur.

Do¤ru devrimci strateji ona uygun hareket
planlar› ve devrimci bir önderlik alt›nda ba-
flar›ya ulaflt›r›l›r. E¤er genel olarak emperya-
list kapitalist sistemde özel olarak da co¤raf-
yam›zda devrim çözümü gündemde bir me-
seleyse, yerinde iradi müdahaleyle devrim
yang›n› bir yerden tutuflmufl ama hedefine
ulaflmadan sönüp gitmiflse, koflullar ya da

düflman›n taktikleri ba-
hane olarak ileri sürüle-
mez. Devrimci stratejik
önderlik, düflman hamle-
lerine karfl› hamlelerle
yan›t vermek, gerekti¤i
yerde geri çekilip yeni-
den s›çrayacak olanaklar›
bulmak, düflman cephesi-
ni parçalamak gibi bir di-
zi stratejik kararla devri-
min yenilgisini önleyebi-
lir.

Üçüncü fl›k objektif
neden olarak say›ld›. Tek
bafl›na bu gerekçenin
devrimi yenilgiye u¤ratt›-
¤› ileri sürülemez. Fakat
ilk iki nedendeki basiret-
sizlik üçüncüyle birleflin-
ce, üçüncü önemli bir et-
ken olarak öne ç›kt›. Ba-
z›lar›n›n yapt›¤› gibi

üçüncü etkeni her fley haline getirip yenilgi-
yi bununla aç›klamak, günümüz koflullar›n-
da genel olarak devrimi imkans›z, devrimin
yenilgisini de kader olarak görmek demektir.

PKK: ULUSAL DEVR‹MC‹ PART‹DEN
BURJUVA ULUSAL REFORMCULU⁄A 

‹LT‹HAK

PKK nerede hata yapt›? Sürecin ayr›nt›l›
incelenmesine girmeyece¤iz. Yaln›zca en ge-
nel hatlar›yla stratejik savrulman›n nedenle-
rini ortaya ç›karmaya çal›flaca¤›z.

1) PKK, Kuzey Kürdistan co¤rafyas› ile
s›n›rl› bir devrimin sömürgeci faflist diktatör-
lü¤ü y›kmaya yetmeyece¤i gerçe¤ini kavra-
mad›.

PKK, ulusal devrimci bir hareket olarak,

28 TEOR‹DE do¤rultu



Kürdistan devrimine önderlik ederken ayn›
zamanda ulusal s›n›rl›l›¤›n zaaflar›n› da tafl›-
yordu. Onun ulusal dar görüfllülü¤ü, Türki-
ye’de etkiledi¤i Kürt emekçi kitlelerinin ulu-
sal talepli eylemler d›fl›ndaki mücadelelere
seferberli¤ini engelleyici olmufl, bu aç›dan
devrimci mücadelenin geliflimini s›n›rlam›fl-
t›r. Kürdistan Devrimi’ni öne ç›kan ulusal
karakteri ile s›n›rlamas› ise; Kürt iflçi ve
emekçilerinin di¤er toplumsal sorunlardan
kaynaklanan taleplerini gözard› etmesine yol
açm›fl, dolay›s›yla ulusal devrime daha genifl
kitleler halinde kat›lmas›n› ve ona daha s›k›-
ca sar›lmas›n› zay›flatan bir rol oynam›flt›r.
Keza ulusal karakteri PKK’yi “ulusal devlet
kurma” amac›na hapsetmifl, bu ise onda,
Türk burjuvazisi ve emperyalist efendilerin-
den savafl›n baz› dönemeçlerinde koparaca¤›
önemli reformlar yoluyla da amac›na ulaflabi-
lece¤i beklentisi yaratarak reformcu yönü-
nün geliflmesine kaynakl›k etmifltir. PKK’nin
bu özellik ve zaaflar› Kürt ulusal devriminin
yenilgisinde önemli bir rol oynam›flt›r.

Belirli bir co¤rafyada (devlet) çeliflkinin
fliddetine ba¤l› olarak, herhangi bir mesele
üzerinde ve herhangi bir bölgede devrim pat-
lak verebilir. Devrim bir kurgu ya da bir ka-
reografi ifli de¤ildir. Devrim, do¤ru bir za-
manlama, do¤ru bir y›¤›nak ve yerinde bir
iradi müdahale konusudur. Devrim verili ko-
flullar içinde bafllar, ama bafllar bafllamaz ça-
t›flan taraflar›n koflullar› kendi lehine çevir-
me mücadelesi devrimin kaderi üzerinde be-
lirleyici olur. Devrimci strateji önderli¤in ro-
lü esasen burada önem kazan›r. 

‘84 at›l›m›n› bafllatan PKK, o gün ulusal
temelde do¤ru, devrimci bir rotadayd›. Ulu-
sal özgürlük neredeyse bir as›rd›r Kürt ulu-
sunun rüyas›d›r. Bu amaçla defalarca ayak-
lanm›fl, ama her saferinde zorbal›kla bast›r›l-
m›flt›. Önceki ayaklanmalar›n ço¤u ulusal ba-
¤›ms›zl›k hedefi ile bafllasa da, hiçbiri ulusal
çapta bir geniflli¤e ulaflamam›fl, feodal afliret-
sel bölünmelerin yaratt›¤› iç ihanetlerle ye-
nilgiye u¤rat›lm›flt›. Buna karfl›n bu mücade-
leler Kuzey Kürdistan co¤rafyas›nda bir
ayaklanmalar gelene¤i yaratm›flt›. ‘60’lar›n ve
‘70’lerin devrimci yükselifli Kürt ulusal uya-
n›fl›nda ve isyanc› gelene¤in su yüzüne ç›k-
mas›nda önemli etkide bulunmufltu.

‘80 askeri faflist darbesi ›rkç›, sömürgeci
Türk burjuva devletinin K. Kürdistan üzerin-
deki bask› ve terörünü yo¤unlaflt›rd›. Kürdis-
tan k›r› ve kentlerinde ulusal çeliflkiyi fliddet-
lendirdi. PKK, 12 Eylül askeri faflist darbe-
sinden önce güçlerini güneye çekerek haz›r-
l›k için stratejik bir hamle yapt›. 1981’de ge-
rilla savafl› verme karar› ald›. 1982’de zemin
oluflturmak için ilk gerilla birliklerini s›n›r
bölgelerine yollad›.

Faflist cuntan›n baflta devrimciler olmak
üzere, genel olarak ilericileri, emekçileri ve
Kürt ulusunu terörize etti¤i herhangi bir de-
mokratik örgütlenme, propaganda hakk›n›n
bulunmad›¤› koflullarda, gerilla mücadelesi,
Kuzey Kürdistan’da halk kitlelerine ulaflma-
n›n elveriflli bir yoluydu. Nitekim gerilla sa-
vafl› rolünü oynad›, bir kaç y›l içinde  yayg›n-
laflt› ve Kürt yoksullar›nca benimsendi.

Ne var ki her fley bununla bitmiyordu.
Bugüne kadarki Kürt isyanlar›ndan farkl›
olarak, afliretsel ba¤lar› afl›p ulusal ölçekte
modern bir ulusal kurtulufl hareketine dö-
nüflse de Bat›y› devrim leyhine kazanmad›k-
ça sömürgeci faflist diktatörlü¤ün y›k›lmas›
neredeyse imkans›zd›.

Kürdistan co¤rafyas› 20. yüzy›l›n bafl›n-
daki tarihsel koflullar içinde dörde bölün-
müfl, her bir parça zamanla s›n›rlar› içinde
bulundu¤u devletin boyunduru¤u alt›na gir-
miflti. Güney ve Do¤u (Irak ve ‹ran) Kürdis-
tan’da zaman zaman ilerici antiemperyalist
güçlü ulusal mücadeleler verilmifl, fakat bu
mücadele hem bulunduklar› devlet s›n›rlar›-
n› aflma yetene¤i gösterememifl, hem de ön-
derliklerinin konumu gere¤i bölgedeki rakip
devletlerin ve güneyde oldu¤u gibi ABD em-
peryalizminin yönlendirmesine aç›k hale gel-
miflti.

Ba¤›ms›z birleflik Kürdistan hakl› ve
meflru bir hak olmas›na ra¤men, Kürdistan’›
elinde bulunduran devletlere ve emperyaliz-
me karfl› bölgesel birleflik bir devrim örgüt-
lenmeden baflar›lamazd›. Bu yaln›zca ezilen
Kürt ulusunun birli¤ini de¤il, ezen milliyet-
lerin halklar›n›n da devrimci birli¤ini gerek-
tiriyordu. O günün flartlar›nda bu birli¤in
oluflumunu beklemek bir hayalden ibaretti.
Böylesi bir hedef için bile her fleyden önce s›-
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n›rlar› içinde yer ald›¤› devletin iradesini k›r-
mak gerekiyordu. Bu bak›mdan da 1984 at›-
l›m› hedefe do¤ru at›lm›fl do¤ru bir ad›md›.

Ama ba¤›ms›z bir Kürdistan oluflumu
hedeflense dahi, Kuzey’de bafllayan ve birkaç
y›l içinde devrime dönüflen mücadele Türk
devletini y›kmay› öncelikli olarak önüne
koymak zorundayd›. Oysa tek bafl›na Kuzey
Kürdistan’›n kurtuluflu ve böyle tek tek par-
çalar›n devletlerden kopuflu hemen hemen
olanakl› de¤ildi.

PKK, Kürt ulusu içinde güçlendikçe Ku-
zey’in kurtar›laca¤›na daha çok inan›r oldu.
Program ve stratejisini antiemperyalist de-
mokratik devrimin gerçeklefltirilmesi üzerine
oturtmad›. Devrimin muazzam derecede eflit-
siz geliflimi yenilgiyi koflullad›.

Asl›nda PKK önderli¤i de 1992’den iti-
baren bu durumu gördü. 

1992 Newroz’u serh›ldanlar›n doruk
noktas›na ulaflt›¤› tarih olmufl, ard›ndan kit-
le hareketinde düflüfl e¤ilimi bafl göstermiflti.
Faflizmin “gayri nizami harp” stratejisi bir iki
y›l içinde etkili olmufl, serh›ldanlarla bulu-
flan gerilla mücadelesinin, dolay›s›yla devri-
min önünü kesmiflti. Devletle PKK aras›nda
denge durumu do¤mufltu. PKK bu süreçte
“Türkiyelileflme”kten söz etmeye bafllad›. Bu
gecikmifl de olsa do¤ru bir yaklafl›md›. Ne ki
içeri¤i ve bu yönlü taktikleri yanl›flt›. Ulusal
kurtuluflçu bir programla s›n›rl› kalarak Ak-
deniz ve Karadeniz’e yeni gerilla ç›karma yo-
luyla devrimin Türkiyelileflmesi söz konusu
olamazd›. PKK burada da durmad›. Kendi
içinde suni bir örgüt (DHP) ve bir ordu
(Anadolu Kurtulufl Ordusu) kurarak Türkiye
devrimini örgütleyece¤ini sand›.

Oysa sorun bu yaklafl›mla çözülemezdi.
PKK uzun süreli halk savafl› stratejisine ba¤-
l› olarak mücadele yürütüyordu. ‘90-’92’ye
kadar bu strateji, hedefleri do¤rultusunda
uyguland›. ‘90-’92 aras›nda Kürdistan kentle-
rinde patlak veren serh›ldanlar beklenenden
erken geldi. Bu PKK stratejisinin en önemli
zaaflar›ndan birini aç›¤a ç›kard›. Kürdis-
tan’›n toplumsal maddi gerçe¤ini bütünlüklü
çözümleyemedi¤ini Kürdistan kentlerinin
önemini kavrayamad›¤›n› gösterdi. Serh›l-
danlar patlak verdi¤inde PKK, kentlerde çok

zay›f bir örgütlülü¤e sahipti ve kent ayaklan-
malar›n› yönetmeye haz›r de¤ildi. Yine uzun
süreli halk savafl› stratejisinin bir gere¤i olan
kurtar›lm›fl bölgeler yaratmak ve belirli bir
aflamada düzenli orduya geçmek konusunda
da PKK, baflar›l› olamad›.

Bu zaaflar› aflmak için hem Kürdistan
kentlerinin  devrimdeki stratejik önemini
görmeli, hem de bat›da birikmifl Kürt iflçi ve
emekçilerinin devrime kanalize edilmesi için
ulusal kurtulufl d›fl›nda di¤er toplumsal so-
runlara sahip ç›kmas› gerekiyordu. Fakat
bundan da öte Türk iflçi ve emekçi hareketi-
nin devrimcileflmesini ve devrimci olanakla-
r›n birikti¤i bat› kentlerinde devrimci çat›fl-
may› stratejisinin etkin bir unsuru haline ge-
tirmeliydi. Elbette bu Türk iflçi ve emekçile-
rini PKK’nin örgütlemesi anlam›na gelmiyor.
Ulusal kurtulufl devriminin s›n›rl›l›¤›n› afl›p
di¤er toplumsal sorunlarla da ilgilenmeyi
önüne koymas› gerekiyordu. Bu, ulusal kur-
tulufl devriminin birleflik, antiemperyalist
demokratik devrimi hedeflemesiyle olanak-
l›yd›.

2) PKK’nin ittifaklar siyaseti devrimci
bir rotada ilerlemedi.

PKK bat›y› bir cephe gerisi olarak ele al-
d›. Gerilla mücadelesi boyunca flehirlerin k›-
ra askeri kuvvet aktar›m ve k›r›n lojistik
merkezleri olarak de¤erlendirilmesi anlafl›l›r-
d›r. Gerilla mücadelesinin tabiat› gere¤i bu
böyledir. Buna karfl›n gerilla savafl›n›n belirli
bir aflamas›nda flehirler tali de¤il, esas müca-
dele alanlar› haline gelirler. Salt gerilla sava-
fl› ya da gerilla taktikleri yoluyla, halk kitle-
lerinin örgütlenmesiyle sonuçlanmayan as-
keri mücadeleyle düzenli ordulara ve devlete
karfl› siyasi zafer elde edilemez.

PKK bu gerçe¤i yeterince kavramad›.
Ama bundan daha önemlisi, bir bütün olarak
Bat›’y› sürecin her aflamas›nda cephe gerisi
olarak görmesiydi. Denilebilir ki, ulusal kur-
tuluflu program edinmifl bir partinin böylesi
bir bak›fl aç›s›na sahip olmas› do¤al de¤il mi?

Hata buradan kaynaklan›yor. PKK, Kürt
ulusunun ulusal kurtulufl özleminin politik
sözcüsü olarak siyaset sahnesinde boy gös-
terdi. Onun her meseleyi ulusal kurtuluflçu
bak›fl aç›s›yla ele almas›, her durumda pratik
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tutumunu buna göre belirlemesi onun siyasal
varoluflunun kaç›n›lmaz bir ifadesiydi.
PKK’yi ulusal kurtuluflçulu¤u program edin-
di¤i için elefltirmek abesle ifltigal etmektir.
Yanl›fl olan PKK’nin ulusal kurtuluflçulu¤u
de¤il, salt Kuzey Kürdistan’da yükseltilen
mücadeleyle bunun gerçeklefltirilebilece¤ini
sanmakt›r.

“Ulusal kurtuluflçu devrimin geliflimi, Ku-
zey Kürdistan’da ‘ayr›’, ‘ba¤›ms›z’ bir ulusal
Kürt devletinin kurulmas›n›n, hiç de¤ilse Ba-
t›’da çok güçlü bir devrimci s›çray›fl›n olmad›¤›
koflullarda hemen hemen imkans›z oldu¤unu
göstermifltir.” (MLKP, II. Kongre Belgeleri, s.
252) Buna karfl›n “yurtsever devrimci önderli-
¤in, Bat›’da oluflan ve biriken devrimci olanak-
lar› oldukça küçümseyen, buna ba¤l› olarak he-
saplar›n› birleflik devrim olana¤›na yöneltme-
yen yaklafl›m› dikkat çekicidir.” (age. s. 253)

Yine baflka bir yerde belirtildi¤i gibi,
“Hiç kuflkusuz ki, bu dengeyi devrim lehine bo-
zacak esas güç, Bat›’da geliflecek devrimci bir
iflçi emekçi hareketi (ya da zay›f bir olas›l›k
olarak Güney Kürdistan’daki devrimci bir ge-
liflme)”dir. (MLKP Birlik Kongresi Belgeleri)

Güney Kürdistan’›n afliretsel-feodal ön-
derlikleri emperyalizm ve yerli gericilere bel
ba¤lam›flt›. PKK’nin bu önderlikleri afl›p ora-
dan devrimci bir kurtulufl kap›s› açmas›, ola-
¤anüstü özgün koflullar d›fl›nda olas› görün-
müyordu. Nitekim geliflmeler bu yönde oldu.
Bu nedenle PKK önderli¤i bütün dikkatini
Bat›’ya yöneltmeliydi.

PKK’nin önündeki tek yol Bat›’n›n iflçi-
emekçi hareketi ile buluflmak, buradaki ör-
gütlü devrimci kuvvetlerle stratejik ittifak,
ya da cephe siyaseti izlemekti. Oysa PKK, Ba-
t›’y› cephe gerisi gördü¤ü için buradaki itti-
faklar› stratejik de¤il, devletle hesaplaflma-
s›nda kullanaca¤› bir koz olarak ele ald›. Bu
amaçla zaman zaman baz› devrimci ittifakla-
ra giriflti. Ama her defas›nda bu tip birliklere
gerekli de¤eri vermedi.

Devrimci örgüt ve partilerden çok, ör-
gütsüz ayd›nlar ve reformcu çevrelerle ittifa-
k› esas ald›. Bu tip ittifaklarla düflman›n cep-
he gerisinde demoralizasyon ve bölünme ya-
rataca¤›n› hesap ediyordu. Fakat bu hesap
yanl›flt›. Bat›daki küçük bujuva reformculuk,

devrimci olanaklar›n zay›flamas› koflullar›n-
da serpilen, geliflen ya da geriye düflmüfl bir
devrim dalgas›na kap›lm›fl eskinin küçük
burjuva devrimcileri de¤ildi. Onlar, 12 Eylül
faflizminin yaratt›¤› korkunun anaforuna ka-
p›lm›fl, devrimcilikten müthifl ürken, yeni-
den bir devrim gemisine asla binmek isteme-
yen kesimlerdi. Böyle oldu¤u için de
PKK’nin devrimci mücadelesinin hiç de¤ilse
kuyru¤una tak›larak ileriye de¤il, PKK’nin
kuyru¤unu çekerek onu devrimden vazgeçir-
meye çal›fl›yorlard›.

Her devrimde öyle anlar olur ki savafl›n
kaderini üçüncü güçlerin kimin taraf›ndan
yedeklendi¤i belirler. Bu nedenle PKK’nin
bat›daki reformcu parti ve çevrelerle çeflitli
düzeylerde iliflki gelifltirmesi ve ittifaklar
oluflturmas›nda yanl›fl bir yan yoktu. Yanl›fl
olan, devrimcilerle ittifak›n az çok sürekli bir
taktik düzeyinde dahi ele al›nmazken re-
formculukla ittifak aray›fllar›n›n stratejik dü-
zeye ç›kar›lmas›yd›.

3) PKK 1992’den sonra devrimci strate-
jiyi uygulamada sürekli yalpalad›.

Devrim düz bir çizgide ilerlemez. Çeflitli
zigzaglar, geriye çekilmeler ve ileriye s›çra-
malar yaflanmadan bir devrimin geliflece¤ini
sananlar ya hiçbir devrim deneyi inceleme-
mifller ya da devrimi pratik mücadelenin zor-
lu bir yokuflu de¤il, bir tahayyül ifli olarak al-
g›lam›fllard›r. Kürt ulusal kurtulufl devrimi-
nin de zigzaglar çizmesi, zaman zaman geri-
ye düflmesi do¤ald›. “Düflük yo¤unluklu
harp” stratejisiyle ilan edilen topyekün savafl
karfl›s›nda PKK’nin devrimci stratejiye ba¤l›
olarak kimi taktik hamleler yapmas›, güçleri-
ni yeniden organize etmek için geri ad›mlar
atmas› karfl›devrimle giriflti¤i savafl›n zorun-
lu süreçleriydi.

Ne ateflkes ilanlar›, ne siyasal çözüm
ça¤r›lar› ne de bar›fl takti¤i kendi bafl›na re-
formcu, teslimiyetçi olarak ele al›namaz. Her
silahl› mücadelenin belirli bir an›nda ateflkes
ilan edilebilir, halk›n bar›fl özlemi burjuva
cepheyi sarsan devrimci bir silaha dönüfltü-
rülebilir, düzeniçi kimi reform talepleri ile
egemenler aras›nda bölünme yarat›labilir ve
bu taktiklerden herhangi biri devrimi zafere
ulaflt›ran s›çrama tahtas›na dönüfltürülebilir.
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Örne¤in, yenilgiye kadarki dönemde ulusal
hareketin “bar›fl” talepli eylemleri devrimci
bir rol oynad›. Bugün de etkisi azalsa da ayn›
talepli mücadele ilerici, antifaflist bir niteli¤e
sahiptir.

PKK’nin bu türden taktik manevralar›n›
yenilgi nedenlerinin bafl köflesine oturtmak,
“ya say› saymas›n› bilmeyen ya da hiç sopa
yemeyen”lerin ifli olsa gerek.

PKK bu taktiklere baflvurdu¤u için de-
¤il, bu taktikleri devrimci stratejiye ba¤l› ola-
rak ele almad›¤› için savruldu.

Öncelikle tutarl› anti-
emperyalist pozisyonunu yi-
tirdi. Körfez Savafl› ile birlik-
te ABD’nin “Kürt aflk›”ndan
medet umdu. SSCB’nin y›k›l-
mas› ve ABD’nin YDD’yi
ilan etmesi karfl›s›nda yalpa-
lad›. Devrimci yoldan ulusal
kurtuluflun baflar›ya ulaflabi-
lece¤ine dair umutlar› k›r›l-
d›. Emperyalizmin yeni siya-
seti içinde kendine yer bul-
maya çal›flt›. Emperyalistler
ve yerli egemenler içinde
meydana gelen çeliflki ve ça-
t›flmalar› dolayl› yedekler
olarak de¤erlendirmek yerine bu ayr›l›klar-
dan medet umar hale geldi. Taktik manevra-
lar› devrimci stratejiye ba¤l› olarak ele almak
yerine devrimci mücadeleyi “siyasi çö-
züm”ün bask› unsuru olarak kullanma yolu-
nu seçti. ‹flbirlikçi tekelci burjuvaziyle ordu
aras›ndaki çeliflkiden hayaller üretti. TÜS‹-
AD’›n demokrasi paketi, DYP-SHP (1992
Ocak) hükümetinin “Kürt realitesini tan›yo-
ruz” aç›klamas› karfl›s›nda PKK do¤ru dev-
rimci bir çizgi izlemedi. Uygulad›¤› taktikler
ve yapt›¤› kimi aç›klamalarla zaman zaman
TÜS‹AD’›n ve kimi burjuva siyasi partilerin
dolayl› yede¤i haline geldi.

Devrimci geliflmenin doruk noktas›nda
burjuva parlamenter hayallere kap›ld›. Bur-
juva partilerle seçim ittifak› yaparak parla-
mentoya girdi. Parlamentodan Kürt milletve-
killerinin at›lmas› Kürtlerin “parlamenter
yol”a dair umutlar›n› k›rmay› ve devletten
kopuflu derinlefltirmesi gibi olumlu sonuçla-

r›na karfl›n devrimin yükselifl döneminde bu
tür ittifaklarla parlamentoya girilmesi, Kürt
halk kitlelerinin devrimci dinamizmini tör-
püledi. Hareketin geriye düflmesinde rol oy-
nad›.

Emperyalist metropollerde “diplomasi
ata¤›” ile devrimin soluklanmas› için yeni
alanlar açmas› önemli bir geliflmeydi. Bu yol-
la Kürt diasporas›n›n yeniden  ve daha üst
düzeyde örgütlenmesi sa¤land›. Cephe gerisi
kurumlaflma sa¤lamlaflt›r›ld›. Ulusal kurtu-
lufl mücadelesinin bat› kamuoyunda tan›n-

mas›, bu kamuoyu arac›¤›l›yla devletler üze-
rinde bask› uygulanmas› devrimci mücadele-
nin gelifltirilmesine ve TC’nin tecritine yol
aç›yordu. Fakat PKK “diplomasi ata¤›”n› da
emperyalist devletlerin “Kürt sorunu”na sa-
hip ç›kmas› ve TC’yi bir çözüme zorlamas›-
n›n manivelas› olarak de¤erlendirmeyi esas
ald›.

PKK düzene dair hayaller kurmakta öy-
lesine ileri gitti ki, ordu ile gizli görüflmeler
yoluyla bir anlaflmaya varabilece¤ine dahi
inanmaya bafllad›.

PKK, 1999’a kadar devrimci bir pozis-
yonda kald›ysa bu onun devrimci stratejiyi
kararl›l›kla bu tarihe kadar uygulama ›srar›-
n›n sonucu de¤il, umut ba¤lad›¤› düzeniçi
kuvvetlerin herhangi bir reformcu çözüme
yanaflmamalar› nedeniyleydi.

PKK’nin devrimci stratejiyi uygulamada-
ki yalpalamas›nda onun s›n›f bileflimindeki
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de¤iflme ve geliflmeyle de do¤rudan bir iliflki-
si vard›r. Tabiat› gere¤i ulusal hareket za-
manla ulusal zulme u¤ram›fl bütün s›n›f ve
katmanlar› “ulusal ba¤›ms›zl›k” hedefi ile
birlefltirir. Buna karfl›n ulusal hareket içinde
de s›n›f mücadelesi devam eder. Proletarya
yoksul ve küçük köylüler, olanakl› her du-
rumda devrimi ileriye çekmeye çal›fl›rken ha-
rekete kat›lan toprak beyleri ve burjuvazi
devrimi kösteklemeye ve hareket içinde ini-
siyatifi ele almaya çal›fl›r. Küçük burjuvazi
ise her iki kesim aras›nda rüzgar›n fliddetine
göre dalgalan›r. Ulusal haraketlerde proletar-
ya ve yoksul köylülü¤ün etki gücü zay›f ol-
du¤u dikkate al›n›rsa küçük burjuvazinin
harekete sonradan kat›lan burjuvazinin dü-
men suyuna girmesinde anlafl›lmayacak yan
kalmaz. PKK’de de böyle olmufltur. Buna
ra¤men burjuvazi bütün devimci dönem bo-
yunca inisiyatifi ele almay› baflaramam›flt›r.
Ama reformcu politikalar›n PKK saflar›nda
ve önderli¤inde yer bulmas›nda etkin olmufl-
lard›r. PKK önderli¤i bu iç s›n›f mücadelesi
konusunda zaman zaman do¤ru bir yaklafl›m
sergilese de, nihayetinde tutarl› devrimci bir
durufl gelifltirememifltir.

***

Bu üç genel bafll›k etraf›nda belirttikleri-
miz d›fl›nda mutlaka sözü edilmesi gereken
bir kaç hususa daha de¤inmek gerekiyor.

Birincisi; koruculuk karfl›s›nda yap›lan
hatalard›r. Koruculuk müessesinin kurulma-
s› neredeyse bütün ulusal kurtulufl mücade-
lelerinde baflvurulan karfl›devrimci bir tak-
tiktir. Karfl›devrim çeflitli grup, afliret ya da
partileri sat›n alma, tehditle boyun e¤dirme
yoluyla ajanlaflt›r›r. Kürt ulusal devriminin
geliflmesi karfl›s›nda Türk sömürgecili¤i de
ayn› takti¤i uygulad›. PKK politik ve askeri
mücadele yanl›fllar›yla koruculu¤un yayg›n-
laflmas›na zemin haz›rlad›. Gereksiz kaba
kuvvet ve çetevari uygulamalarla “afl›r› ira-
de” gösterisi zararl› sonuçlara yol açt›. Sonra-
ki y›llar bu konudaki taktik hatalardan vaz-
geçilse de meydana gelen zarar telafi edile-
medi.

‹kincisi; devrimin karargah›n›n Suriye
ve Bekaa’da kurulmas› bafllang›çta önemli
avantajlar sa¤lasa da süreç içinde dezavanta-

ja dönüfltü. S›n›r geçiflinin güvenceye al›n-
mas› gerilla mücadelesi için vazgeçilmez
önemdedir. Bu nedenle s›n›r ötesindeki dev-
rimci karargah hem düflman›n uzanaca¤› yer-
den uzak olmas› hem de düflman taraf›ndan
s›k›flt›r›lan gerilla kuvvetlerinin s›n›r› kolay-
l›kla geçmesi ile kay›plar›n en aza indirilme-
si bak›m›ndan stratejik de¤erdedir.

Öcalan’›n ve karargah merkezinin Suriye
ve onun denetimindeki Bekaa’da kurumlafl-
mas› gerilla mücadelesinin belirli bir aflama-
s›ndan sonra Güney’e ya da gerillalarca öz-
gürlefltirilmifl baflka bir alana kayd›r›labilirdi.
Zira Suriye devletinin hareketi kendi ç›kar›-
na kullanma giriflimleri ve yo¤un bir bask›
karfl›s›nda harekat karargah›n›n güvenli¤ini
almaktan vazgeçmesi devrime büyük zararlar
verebilirdi. Nihayetinde Öcalan’›n Suri-
ye’den, Amerika ve Türk militarizminin bas-
k›s›yla ç›kar›lmas›, devrimin yenilgiye u¤ra-
mas›nda önemli bir dönemeç olmufltur.

Üçüncüsü; PKK’nin örgüt modelinin ön-
derli¤in savrulmas› karfl›s›nda kendini sa-
vunma yetene¤inden yoksun olufludur. Ulu-
sal kurtulufl mücadelelerinde ulusun bir ön-
der etraf›nda birleflmesi ve bu önder flahs›n-
da ulusal kurtuluflun simgeleflmesi anlafl›l›r-
d›r. Fakat, liderin ulusal birli¤in sembolü ol-
mas› ayr› fleydir onu bir peygamber kat›na
yükseltmesi ayr› fley. PKK MK ya da Baflkan-
l›k Konseyi Öcalan karfl›s›nda etkisizdir.
Öcalan öyle bir konuma yükseltilmifl, Kürt
ulusu içinde öylesine vazgeçilmez bir lider
haline getirilmifltir ki, Öcalan’s›z PKK, Öca-
lan’s›z ulusal kurtulufl düflünülemez hale gel-
mifltir. Böyle olunca da Öcalan esir al›n›nca
bir hareket bütünüyle “hareketsiz” kald›.
Öcalan’›n ideolojik teslimiyet politik tasfiye
çizgisi harekete mal oldu.

TDH: DEVR‹M‹ ANLAMAYAN
DEVR‹MC‹L‹K

PKK 1984 At›l›m›’n› gerçeklefltirdi¤inde
Türkiye Devrimci Hareketi (TDH) Cunta dö-
neminin tasfiyeci rüzgar›n›n etkisi alt›nday-
d›. Kadrolar›n›n ezici ço¤unlu¤u ya cezaevin-
deydi ya da yurtd›fl›nda mülteci hayat› yafl-
›yordu. Kadro ve sempatizanlar›n›n çok bü-
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yük bir bölümü devrimci saflar› terk etmifl-
ti. Devrimci örgütler bir kaç on kiflilik kü-
çük gruplara dönüflmüfltü. Dünün kimi dev-
rimci yap›lar› legalizmin güvenli limanlar›-
na demir atma aray›fl› içine girmifllerdi. Dev-
rimde ›srar eden çevreler için ise devrim
uzun bir haz›rl›k evresini gerektiriyordu. Bu
çevreler henüz yeniden örgüt kurma u¤rafl›
içindeydi. Avrupa’y› merkez üs seçmifl olan-
lar ideolojik ve politik tasfiyecili¤e sürük-
lenmiflti.

Böylesi koflullar allt›nda 84 At›l›m›
TDH saflar›nda flaflk›nl›k yaratt›. PKK’nin
seçmifl oldu¤u mücadele
yöntemi, döneminin yarat-
t›¤› olumsuz izlenimlerle
birleflince, bafllayan gerilla
mücadelesinin önemi bir iki
örgüt d›fl›nda hemen hiç
kavranamad›. Dahas› kimi
komplocu kafalar, gerilla
sald›r›lar›n› “demokrasiye
geçifli engeleme giriflimi”
olarak niteleyecek kadar ile-
ri gittiler.  PKK’nin devrim-
ci at›l›m karar›n› bilen Av-
rupa’y› üs seçmifl örgütler,
bu aflamada silahl› mücade-
lenin imkans›zl›¤› ve yarata-
ca¤› korkunç sonuçlar ko-
nusunda PKK’yi iknaya çal›fl›yorlard›.

Gerilla mücadelesi geliflip K. Kürdistan
k›r›nda önemli mevziler elde ediyorken
TDH, ya konuya ilgisizli¤ini sürdürüyor ya
da PKK’nin günlük pratik içinde do¤an kimi
hatalar›n› elefltirmekle yetiniyordu. Askeri
mücadele serh›ldanlarla buluflup devrime
dönüfltü¤ünde de TDH durumu analiz ede-
medi, devrimi anlama yetene¤ini göstereme-
di. Yaz›n›n giriflinde de belirtti¤imiz gibi an-
ti-emperyalist devrimimizin K. Kürdistan’da
Kürt ulusal sorunu üzerinde patlak verdi-
¤i/verece¤ini kavrayamad›. Dogmatizmin
dumura u¤ratt›¤› kafalar, devrime karfl› gö-
revleri üzerine düflünmek yerine PKK, Kürt
milliyetçili¤i ve gerilla mücadelesinin taktik
hatalar› üzerine binlerce sayfa, kilolarca
mürekkep tükettiler. Kürt milliyetçili¤i ile
aralar›na kal›n duvarlar örmek ad›na devri-
me karfl› hiç de sorumlu olmayan bir tutum

tak›nd›lar.
Böyle olmas›nda Türkiye devrimci ha-

reketinin Kürt sorunu karfl›s›nda geçmifl dö-
nemdeki toplumsal maddi gerçe¤i çözümle-
yememesi ve Kuzey Kürdistan’daki devrimci
patlama ö¤elerini tespit edememesinin
önemli bir pay› vard›. ‘80 öncesi TDH, “Tür-
kiye devrimi olacak Kürtler kurtulacak”
perspektifiyle hareket ediyordu. Devrimimi-
zin Kuzey Kürdistan’da da bafllayabilece¤ini
hesap edemiyorlard›. Sorunlar› ele al›fl tar-
z›ndaki dogmatik gelenek devrim koflulla-
r›nda da etkisini sürdürdü.

Marksist Leninist komünistlere göre;
Kürt ulusal kurtulufl sorunu anti-emperya-
list demokratik devrimimizn temel konula-
r›ndan biridir. Devrimimiz çeliflkinin kes-
kinleflti¤i her hangi bir sorun üzerinden pat-
layabilir ve eflitsiz geliflebilir. ML’lere düflen
görev devrimin eflitsiz geliflimini bütünlüklü
anti emperyalist devrime dönüfltürmektir.
E¤er ‘84 At›l›m› ile bafllayan gerilla mücade-
lesi co¤rafyam›z›n bir bölümünde devrime
dönüflmüflse, elefltirilmesi gereken onun ne-
den ulusalc› bir hareket taraf›ndan bafllat›l›p
önderlik edildi¤i de¤il, ML’lerin Kürt ulusal
kurtulufl sorununun yak›c› önemini ve bi-
riktirdi¤i devrimci potansiyeli zaman›nda
görmeyip, silahl› mücadeleyi örgütleyip
devrimci potansiyeli zaman›nda göstereme-
mesidir. Buna karfl›n, önderli¤in PKK’de ol-
mas› devrimin karakterini ve ona karfl› gö-
revlerimizi zerrece etkilemez. Antiemperya-
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list demokratik devrimin bizim inisiyatifi-
miz d›fl›nda bafllamas› onun gerçek özünü
karartmaz. Bize düflen görev bafllam›fl olan
devrimi bat›ya yaymakt›r. PKK yukar›da
aç›klad›¤›m›z nedenlerde bunu baflarma ye-
tene¤inden yoksundu. Devrimin karfl›dev-
rim taraf›ndan bo¤ulmas›n›n engellenmesi,
bat›da ikinci cephenin gelifltirilmesi ile
mümkündür. Marksist Leninist Komünist-
ler bütün güçleriyle bu stratejik hedefi ger-
çeklefltirme amac›na uygun konumlanmal›-
d›r. “Kürt ulusal devrimine iliflkin görevleri-
mizin sadece kelimenin dar anlam›yla bir ye-
dekleme sorunu olmad›¤›, bunun da içinde yer
ald›¤› daha genel bir sorun olarak, bafllam›fl
bulunan, fakat dengesiz ve bölgesel bir biçim-
de geliflen antiemperyalist demokratik devri-
mimizi ilerletmek, Bat›’ya tafl›mak, yayg›nlafl-
t›rmak ve bafl›na geçerek zafere ulaflt›rmak
sorunudur. Zira Kürt ulusal devrimi, antiem-
peryalist demokratik devrimimizin Kürt ulu-
sal sorunundan patlayarak geliflmesinin somut
bir biçimi ve temel bir bileflenidir. Dolay›s›yla,
komünist hareket bilinmeyen bir gelece¤in  so-
runu üzerine de¤il, varolan, geliflen bir devrim
üzerine, bu devrimi nas›l gelifltirece¤i ve ön-
derlik edece¤i üzerine konuflmakta, stratejik
ve taktik planlar  yapmaktad›r.” (I. Kongre
Belgeleri, s. 79) ‹flçi s›n›f›n›n devrimde he-
gemonya mücadelesi PKK’yi d›fltalayarak
de¤il bat›da devrimci bir iflçi hareketine ön-
derlik edilerek baflar›labilir. “Demek ki so-
run, Kürt ulusal devriminin bafl›na nas›l geçi-
lece¤i, bunun neye öncelik verilerek yap›labi-
lece¤i sorunudur. Çok basit bir politik gözlem
bile, bunun ancak Bat›’daki iflçi ve emekçi ha-
reketinin devrimcileflmesinden geçti¤ini göre-
bilir. Devrimi ilerletmek kadar, Kürdistan
devrimini kurtarman›n yolu da, Bat›’da ikinci
bir cephe aç›lmas›ndan geçmektedir. Bu ko-
münist çal›flman›n sadece örgütsel ve stratejik
nedenlerle de¤il, ayn› zamanda taktik neden-
lerle de Bat›’da yo¤unlaflmas›n›n gereklili¤ini
ortaya koymaktad›r.” (age., s. 80) PKK Kürt
ulusal kurtulufl mücadelesinin önder gücü
olarak demokratik devrimimizin temel itti-
fak›ndan biridir. K. Kürdistan’da bafllayan
devrim, bat›da da devrimin koflullar›n› ol-
gunlaflt›rmaktad›r. Devrimci parti ve örgüt-
ler bafllam›fl olan devrime h›zla yetiflmek,

Bat›’da ikinci cepheyi büyütüp s›çratarak,
devrimi zafere ulaflt›rmak için güç ve eylem
birlikleri yapmal›, dahas› devrimci bir cephe
içinde örgütlenerek birleflik devrimci önder-
lik yaratmal›d›rlar.  Bat›’da koflullar› olgun-
laflt›¤›nda partizan savafl› örgütlenmeli ve
devrimci kitle hareketini yükselterek devri-
mimizin eflitsiz geliflimine son verilmeli, bir
dizi yerel ayaklanma ve genel grev genel di-
reniflle e¤itimden geçen iflçi ve emekçilerin
iktidar yürüyüfllerine önderlik edilmelidir.

Marksist leninist komünistlerin sorunu
do¤ru koyuflu devrimi kurtarmaya yetmedi.
Gerek PKK’nin devrimin t›kanma noktalar›-
n› kavramadaki basiretsizli¤i, gerekse
TDH’›n varl›¤›n› koruma sevdas› ve dogma-
tizmi, antifaflist devrimci cephenin olufltu-
rulmas›n› engelledi. Marksist leninist komü-
nistlerin kendi güçleri oran›nda devrim yan-
g›n›n› ikinci cepheye tafl›ma gayretleri, ulu-
sal kurtulufl mücadelesine çeflitli cepheler-
den omuz verme giriflimleri, devrimci kitle
hareketine önderlik etme, irade koyarak ör-
gütleyip bafllatma, Gazi’de oldu¤u gibi yerel
ayaklanmaya önderlik ederek ‹stanbul’un ve
di¤er flehirlerin varofllar›na tafl›ma giriflimle-
ri, Sultanbeyli bask›n›nda üst noktaya ula-
flan sillahl› eylemlere giriflmesi devrimimi-
zin eflitsiz geliflimine son vermeye, ve devri-
min ayn› güçle bat›ya tafl›nmas›na yetmedi.

Marksist leninist komünistlerin soruna
iliflkin bir dizi eksi¤inden ve hatas›ndan da
söz etmek gerekir. Marksist leninist komü-
nistler, Kürt ulusal özgürlük talepleri karfl›-
s›nda ayr› ayr› kampanyalar yürütmekte esa-
sen baflar›s›z olmufl ve Kürt ulusal devrimiy-
le dayan›flmac› bir pozisyonda kalm›flt›r. Ro-
ma sürecinde Avrupa’daki güçlerimizin
Öcalan’› ve Kürt ulusal devrimini sahipleni-
fli, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da gerçeklefl-
tirilen baz› dayan›flmac› eylemleri, yetersiz-
li¤ine karfl›n linç sald›r›lar›na karfl› durufl,
flovenizm ve sosyal flovenizme karfl› ideolo-
jik politik mücadele, sömürgeci boyundu-
ruk alt›ndaki Kürt ulusunu sahiplenifl ile
Roma sürecini önceleyen dönemde BDGP
üzerinden gelifltirilen politik tutum mark-
sist leninist komünistlerin tavr›n› gösteren
baz› önemli örneklerdir. Ne var ki, bütün
bunlar dönemin ihtiyaçlar›n›n gerisindedir.



‹mral› duruflmalar› sonras›nda ise
marksist leninist komünistlerin saflar›nda
dayan›flmac› tutumdan geriye düflüfl ve so-
¤uma hakimdir. Bu dönemde Kürt ulusal
demokratik taleplerini eylemli olarak sahip-
lenme, Öcalan ve ‹mral› çizgisi nezdindeki
reformizme karfl› mücadeleyi Kürt halk kit-
leleriyle aktif politika düzeyinde iliflkilenme
hedefiyle birlefltirme konusunda baflar›s›z
kal›nm›flt›r.

Bat›’da güçlü devrimci iflçi emekçi hare-
keti büyütülebilseydi, Kürt ulusal kurtulufl
devrimi pekala birleflik antiemperyalist de-
mokratik devrime dönüflebilirdi. ‹kinci cep-
hede devrim yang›n› büyütülebilse KUKH
burjuva reformcular›n etkisi alt›na girmek
yerine devrimci içi hareketinin rüzgar›na
kap›labilirdi. Bunun baflar›lamam›fl olmas›
K. Kürdistan’da denge aflamas›nda olan dev-
rimin yard›m›na koflulamamas› ve dengenin
faflizm lehine de¤iflmesine neden oldu.

TDH’›n 90’l› y›llar›n ilk yar›s›nda biraz
olsun güçlenmesinde K. Kürdistan’daki dev-
rimin etkisini de anlayamad›. K. Kürdis-
tan’daki devrimimizin yenilgisini de PKK
yenligisi olarak alg›lay›p bugünkü c›l›z du-
rumunun da bu yenilgideki pay›n› anlama
yetene¤ini gösteremedi.

ELVER‹fiS‹Z ULUSLARARASI 
KOfiULLARIN YEN‹LG‹YE ETK‹S‹

KUKM’nin devrime evrildi¤i y›llar ayn›
zamanda SSCB ve bir bütün olarak revizyo-
nist kamp›n tarihe kar›flt›¤› dönemdi. ABD
ve Avrupa SSCB’nin boflaltt›¤› alanlara ve
onun etkisi allt›ndaki bakir pazarlara yönel-
diler. ABD YDD ille dünyan›n hakimi oldu-
¤unu ilan etti. SSCB nezdinde “sosyalizmin
y›k›lmas›” dünya devrim dalgas›n›n h›zla
geriye çekilmesine neden oldu. Burjuvazi-
nin sözcüleri tarihin sonunu ilan etti. Dev-
rimci mücadele ve sosyalizm düflüncesine
karfl› uluslararas› gericilik büyük bir ideolo-
jik kampanya yürüttü. Art›k duvarlar y›k›l-
m›fl, s›n›f mücadelesi anlams›zlaflm›fl, de-
mokrasi ve refaha ancak kapitalizm alt›nda
ulafl›labilir oldu¤u ispatlanm›flt›!

ABD emperyalizmi devrimci demokra-

tik ve ulusal kurtuluflçu mücadelelerin süre-
gitti¤i yerlerde taraflar aras›nda “bar›fl” gö-
rüflmelerinin bafllat›lmas›na önayak oldu.
Elsalvador’da, G. Afrika’da, Filistin’de, ‹r-
landa’da bu tipten görüflmeler h›zland›.
“Görüflmeler yoluyla” çözüm genel bir e¤il-
im halini alm›flt›.

Ulusal kurtulufl savafllar› aç›s›ndan iki
kamp›n varl›¤› nedeniyle oluflan çatlaklar-
dan yararlanma olana¤› kalmam›flt›. Dünya-
y› yeniden düzenleme ve “sosyalizm”den ar-
ta kalanlar› ve en küçük etkisini dahi orta-
dan kald›rma konusunda emperyalistler tam
bir bütünlük halindeydi. 

Ulusal kurtuluçu devrimde ›srar eden
bir hareket emperyalistlere ve onlar›n yerli
iflbirlikçilerine karfl› topyekün mücadeleyi
göze almal›yd›. PKK’in 90’l› y›lllar boyunca,
bütün yalpalamalar›na, emperyalist çeliflki-
lerden yararlanma ad›na zaman zaman düfl-
tü¤ü sefil duruma karfl›n, devrimci mücade-
ledeki ›srar›, uluslararas› planda da büyük
ideolojik, politik öneme sahipti. Devrime
karfl› ideolojik sald›r› hareketinin doru¤a
ç›kt›¤› y›larda, devrimi baflar›yla ayakta tut-
mak, dünya gericili¤ine karfl› ideolojik bir
durufltu da.

PKK’in devrimcilikteki bu ›srar›, onu
ehlilefltirmek, TC’nin emeryalizmle yeni tip-
te ekonomik ve siyasi entegrasyonunu h›zl-
land›rmak için kullanmak isteyen ABD ve
özellikle Avrupal› emperyalistleri baflka bir
yola itti. PKK’nin Ortado¤u gibi petrol böl-
gesinde devrimci bir güç olarak varl›¤›n›
sürdürmesi de emperyalistlerin ifline gelmi-
yordu. PKK önderli¤in ele geçirilerek,
PKK’nin ideolojik teslimiyet ve politik tasfi-
ye sürecine sürüklenmesi hedeflendi. Em-
peryalistler elbirli¤i ile bir devrimi bo¤maya
girifltiler.

Elveriflsiz uluslararas› koflullar, devri-
min yenilgiye sürüklenmesine çok önemli
bir etkide bulundu. Fakat bu kaç›n›lmaz bir
son de¤ildi. PKK, ulusal kurtuluflçu devrimi
antiemperyalist demokratik devrimimizle
birlefltirme; TDH, devrimi anlama ve ikinci
cepheyle ulusal kurtulufl devriminin yard›-
m›na koflma yetene¤i gösterseydi devrim ba-
flar›labilirdi.■
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PKK, ‹mral› süreciyle benimsedi¤i tasfi-
yeci stratejisini onaylad›¤› ve ad›n› da de¤ifl-
tirdi¤i 8. Kongresi’ni 2002 Nisan’›nda so-
nuçland›rd›. Burjuva medya, özellikle
PKK’nin “terör listesinden ç›kmak için ad
de¤ifltirdi¤i ve ‘siyasallaflma’ oyunu” üzerine
yo¤unlafl›rken, genelkurmay, buna “silahl›
güçlerini tasfiye etmesi gerekir”i ekledi. 

Kuflkusuz, PKK’nin, kendisi ve burju-
vazinin söylemiyle, ‘siyasallaflma’ hakk›, de-
mokratik bir hakk›d›r. Ulusal kurtuluflçu
bir hareket olarak, PKK’nin, devrimci veya
reformcu bir hareket olarak varolma ve mü-
cadele etme hakk›, proletarya ve halklar›m›-
z›n mücadelesi aç›s›ndan, demokratik bir
hakt›r. Devrimci proletarya, emperyalizme
ve gericili¤e karfl› mücadelede, sömürge bir
ulusun hakk› olarak tan›r ve savunur. 

Ama baflta Kuzey Kürdistan proletarya-
s›n›n devrimci ulusal kurtulufl ve sosyalizm

mücadelesi gelmek üzere, devrim ve sosya-
lizm mücadelesinin ç›karlar› aç›s›ndan, ko-
münistler, PKK’deki reformculaflmaya karfl›
sistematik bir ideolojik mücadele yürütmeyi
ise acil bir devrimci görev olarak bilirler.

Henüz 8. Kongre belgeleri bütünüyle
yay›nlanmad›ysa da, PKK Baflkanl›k Konse-
yi üyelerinin aç›klamalar› ve öngelen süreç-
teki Öcalan’›n sergiledi¤i temel ideolojik ve
stratejik görüfl ve öneriler, Kongre kararlar›-
n›n içeri¤ini tümüyle aç›kl›¤a kavuflturuyor. 

DE⁄‹fiEN NE? 

Önce PKK’den KADEK’e de¤iflikli¤in
içeri¤i ve boyutunu ele alarak bafllayal›m. 

De¤iflikli¤in içeri¤ine iliflkin, eski PKK
yeni KADEK Baflkanl›k Konseyi üyesi Cemil
Bay›k kendisiyle yap›lan röportajda flu gö-
rüflleri dile getiriyor: “Üçüncü aflama; ‹mral›
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8. Kongre:

Tasfiyecili¤in Onay›

PKK, ulusal devrim stratejisini
terketmifl, sömürgeci burjuvaziyi

bar›flç› kitle eylemleriyle
zorlayarak, ulusal reformlar›n,
uzlaflma yoluyla elde edilece¤i,

bar›flç› evrim stratejisini
benimsemifltir.



ile bafllayan ve KADEK’in kurulufluna kadar
geçen süreçtir. ‹mral› süreci de¤iflim dönüflü-
mü h›zland›rm›fl, ve onu stratejik bir düzeye
ç›karm›flt›r.” (Ortado¤u ayd›nlanmas› için
KADEK bafll›kl› röportaj, Yedinci Gündem,
27 Nisan-3 May›s 2002). 

Kuflkusuz PKK’den KADEK’e de¤iflimin
belirleyici bir boyutu stratejik ve programa-
tiktir. 

‹mral› süreci kesin dönemeç olmak
üzere, PKK, eski “Ba¤›ms›z Kürdistan”
program›n› tasfiye etmifl, “ulusal kimli¤in
kabulü; ulusal dil ve kültür serbestli¤i; legal
örgütlenme hakk›” taleplerini esas alan bur-
juva demokratik bir program›, siyasal
özerklikten daha geri bir reform program›-
n›, benimsemifltir. 

Ulusal devrim stratejisini terketmifl, sö-
mürgeci burjuvaziyi bar›flç› kitle eylemleriy-
le zorlayarak, ulusal reformlar›n, uzlaflma
yoluyla elde edilece¤i, bar›flç› evrim strateji-
sini benimsemifltir. Hatta yeni program›n›n
bafll›ca üç talebinden biri olan siyasal çal›fl-
ma olana¤› tan›nmas› gerçekleflirse, kitle ey-
lemleri yerine parlamenter mücadeleye a¤›r-
l›k verecek bir mücadele stratejisi benimse-
meye haz›r oldu¤unu, Öcalan’›n aç›klamala-
r›yla ilan etmektedir. 

Bay›k’›n 8. Kongre üzerine yapt›¤› aç›k-
lamadan da anlafl›laca¤› gibi, PKK’deki de¤i-
flim, bununla da s›n›rl› de¤ildir. ‹deolojik
bak›mdan, kapitalist emperyalizme teslimi-
yet de, büyük geriye düflüflün karakteristik
özelliklerinden biridir. 

Aç›klamay› eksen alarak, PKK’den KA-
DEK’e de¤iflimin karakteristik özelliklerini
ele alabiliriz. 

KAP‹TAL‹ST EMPERYAL‹ZM
KUTSANARAK DEVR‹MC‹ ULUSAL
KURTULUfiÇULUK KORUNAB‹L‹R

M‹?

Öcalan’›n ‹mral› süreciyle, benimsedi¤i
yeni dünya görüflü, “ça¤›m›zda kapitalizmin
ve demokrasinin zafer kazand›¤›” tezini te-
mel al›yordu. 

Bay›k, aç›klamas›nda PKK’nin KA-
DEK’e dönüflürken, ideolojik alandaki bu

büyük geri düflüflü flu flekilde ifade ediyor: 
“PKK ortaya ç›kt›¤›nda dünya koflullar›

çok farkl›yd›, iki kampa bölünmüfltü ve bu
kamplaflma bütün ulusal ve siyasal hareket-
ler üzerinde belirleyici bir etkiye sahipti.
PKK dönemin ulusal kurtulufl hareketlerin-
den esinlenerek, reel sosyalizmin etkilerini
derin olmasa da tafl›m›flt›r. Ama 20. yüzy›l›n
son çeyre¤inde, dünyada çok önemli de¤i-
flimler oldu. Kapitalizmi restore hareketi
olan faflist yap›lanmalarla, ona alternatif ol-
ma iddias›ndaki reel sosyalizmin totaliter
devlet yap›lar› bilimsel teknik geliflmeler ve
insanl›¤›n özgürleflme e¤ilim ve istemi kar-
fl›s›nda daha fazla engel olma gücünü göste-
remeyerek y›k›ld›lar. Bunlar çökerken de-
mokrasiler zafer kazand›. Klasik toplum
tahlilleri, teoriler ve bayatlam›fl mücadele
yöntemleriyle ilerlemek art›k mümkün de-
¤ildir. ” (abç)(Röportaj, agg). 

PKK do¤du¤unda, küçük burjuva dev-
rimci Kürt ulusalc›s› bir hareketti. Ve yeni
sömürge ve sömürge uluslar› kaplayan anti-
emperyalist dünya devrimi dalgas›n›n ve
marksizm leninizmin güçlü etkilerini tafl›-
yordu. 

Sömürge uluslar›n kurtulufl hareketleri-
nin genelinde o dönemde marksizm leniniz-
min etkisi güçlüydü. Belirtmek gerekir ki,
ülkemiz devrimci hareketi üzerindeki mark-
sizm leninizmin güçlü etkisi ve çekim gücü
de PKK’yi etkiledi. PKK kuruldu¤u dönem-
de, “reel sosyalizm” diye ifade edilen mo-
dern revizyonizmin de¤il, marksizm leni-
nizmin ve ülkemiz devrimci hareketinin et-
kisi alt›ndayd›. Ancak, ulusal kurtulufl için
silahl› mücadeleyi haz›rlarken, önemli aske-
ri destek alma kayg›s›yla, Brejnev revizyo-
nistlerini de marksist leninist ilan eden
pragmatizme düflmekten geri durmad›. Fa-
kat sömürgeci faflist diktatörlük ve emper-
yalizm karfl›s›nda da, sosyal emperyalist
SB’yle iliflkilerinde de hiçbir zaman modern
revizyonist ak›mlar›n konumuna girmedi. 

Öcalan ve Bay›k’›n, ideoloji, program ve
strateji de¤iflikli¤ine gerekçe gösterdikleri,
“de¤iflen dünya koflullar”›, dünyan›n dev-
rimci bir dönemden gerici bir döneme geri-
lemesidir. 
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Gecikerek de olsa gerçekten, PKK bu
gerilemeden etkilendi. PKK’nin önderlik et-
ti¤i Kürt ulusal kurtulufl devrimi, dünyada
gericilik dalgas› eserken, seksenlerin sonu
ve doksanlar›n bafl›nda Kürdistan’dan dev-
rimci bir rüzgar estirdi. Ancak uluslararas›,
bölgesel ve Türkiye cephesinde devrimci
koflullar›n zay›fl›¤›, ulusal devrimin zafere
ulaflmas›n› engelledi. Uzayan savafl koflulla-
r›nda, PKK’nin niteli¤inden gelen zaaflarla
birleflince, birleflik karfl› devrimin komplo-
suyla tutsak edilen Öcalan, ‹mral› sürecinde
irade k›r›lmas›na düfltü. Programatik, stra-
tejik çizgisinde tasfiyecili¤e gitti¤i gibi, bu-
nu teorize etme düzeyine de ç›kard›, ideolo-
jik teslimiyete de düfltü. 

“Devrimler dönemi sona ermifltir, evrim-
ler dönemi bafllam›flt›r”, “demokrasi zafer ka-
zanm›flt›r”, “devrimler bir yan›lg›yd›, flimdiki
düflüncem olsayd› silahl› mücadeleyi bafllat-
mazd›m, Kürt ayaklanmalar› yanl›flt›, demok-
ratik Türkiye cumhuriyeti hedefimizdir, flim-
diki statüde baz› anayasal de¤ifliklerle Kürt
ulusu haklar›na kavuflur”, vs. vb. söylemler-
le, Öcalan bu ideolojik de¤iflimi dile getirdi.
Bu, devrimlerin, Kürt ulusal devriminin in-
kar› ve burjuva demokrasisi çizgisinin ide-
olojik söylemlerinin formüle edilmesiydi,
bugün de bu çaba sürüyor. 

Öcalan, irade k›r›lmas›yla girdi¤i bu
ideolojik teslimiyete, tarihsel olarak, Berns-
tein’dan Kruflçev’e bilimum revizyonistlerin
dayand›¤›, doksanl› y›llarda devrimcilikten
sol liberalizme tornistan eden ÖDP’lilerin
de dayanak yapt›¤›, “koflullar de¤iflmifltir”
tezini gerekçe yap›yor. Bay›k, ayn› fleyi tek-
rarl›yor: Madem ‘dünyada devrimler yenil-
mifltir ve emperyalizm zafer kazanm›flt›r, o
halde devrimler, sosyalizm tarihi sona er-
mifltir, yaflas›n demokratik kapitalizm’. 

Bu teslimiyetçi teorinin, –siyasal farkl›-
l›klar› bir yana, ideolojik bak›mdan– sol li-
beral ve neoliberal teorilerden ne fark› var?
Onlar da, burjuva demokrasisi ve kapitaliz-
mi kutsar, devrimler ve sosyalizm mücade-
leleri tarihinin sonunu ilan ederken, flu ayn›
gerekçeyi sunmuyorlar m›: ’bilimsel ve tek-
nik geliflmeler, devirimi ve sosyalizmi ge-
reksiz hale getirmifltir’, ‘yaflas›n demokrasi
ve kapitalizm’!

Kuflkusuz, PKK, geçmiflte de, sosyalizm
söylemine ra¤men, ufku ulusal devrimcilik-
le s›n›rl› oldu¤u için, ekonomik toplumsal
bak›mdan demokratik kapitalizm, tarihsel
bak›mdan küçük burjuva demokrasisi çer-
çevesi içinde bir ak›md›. Ama, Kürdistan
kent ve k›r›n›n küçük burjuva emekçi s›n›f-
lar›n›n demokratik kapitalizmini temsil edi-
yordu. Ve Kürdistan küçük burjuva demok-
rasisinin devrimci kanad›n› temsil ediyordu
ve Kürdistan, tarihsel olarak ulusal kurtulufl
aflamas›nda oldu¤u için, bu, temel devrimci
bir rol oynuyordu. 

KADEK’le noktalanan bugünkü, “de-
mokrasi kutsamas›” ve “bilimsel teknik dev-
rim”vas›tas›yla kapitalizm kutsamas›, em-
peryalist yeni dünya düzeninin demokrasi
demagojisine çanak tutarak, onun içinde
k›smi reformlar elde etme hayali ve ideoloji-
sidir. 

Bütün liberal sol, “ça¤dafl uluslararas›
koflullarda kapitalist emperyalizmin burjuva
demokrasisini dünyada egemen k›ld›¤›” ya-
n›lsamas› ve palavras›n› yayd› durdu. Em-
peryalizmin liberal ideologlar›, “faflizm ve
komünizm totaliter rejimlerdi, iflas ettiler,
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Uluslararas›, bölgesel ve Türkiye
cephesinde devrimci koflullar›n za-
y›fl›¤›, ulusal devrimin zafere ulafl-

mas›n› engelledi. Uzayan savafl
koflullar›nda, PKK’nin niteli¤inden
gelen zaaflarla birleflince, birleflik

karfl› devrimin komplosuyla tutsak
edilen Öcalan, ‹mral› sürecinde ira-
de k›r›lmas›na düfltü. Programatik,
stratejik çizgisinde tasfiyecili¤e git-
ti¤i gibi, bunu teorize etme düzeyi-
ne de ç›kard›, ideolojik teslimiyete

de düfltü.



burjuva demokrasisi zafer kazand›” dema-
gojisini dünya ezilen halklar› ve iflçi s›n›f›na
bombard›man tarz›nda yayd›lar. 

Öcalan ve Bay›k da ayn› nakarat› tekrar-
l›yorlar. 

Peki, kapitalist emperyalizmin bu geçi-
ci ve gerici zaferiyle ABD liderli¤inde ilan
etti¤i emperyalist yeni dünya düzeni, ger-
çekten de, dünya halklar›na ve ilhak alt›n-
daki uluslara demokrasi veya ulusal özgür-
lük mü getirdi? fiu on y›lda somut gerçekle-
re bak›ld›¤›nda bile, gericilik ve emperyalist
boyunduruktan baflka bir fley getirmedi¤i
rahatl›kla anlafl›l›r. “Zafer”ini ilan etti¤iniz
“demokrasi”, Güney Kürdistan’da ABD’nin
emperyalist protektoras› olarak Kürt ulusu-
nun boynuna boyunduruktan, PKK flahs›n-
da Kürt ulusal devrimcili¤ine karfl› gerici bir
savafltan baflka ne getirdi. Kuzey Kürdis-
tan’da, kirli savafl› zafere tafl›maktan ve Öca-
lan’a komplodan baflka ne getirdi? Ya da,

Oslo Bar›fl›’yla oyalad›ktan sonra, ABD ve
fiaron’un katliamc› iflgalinden baflka Filis-
tin’e ne getirdi? Kosova’ya uluslararas› sö-
mürge statüsünden baflka ne getirdi? Vene-
züela’da askeri faflist darbe getirmedi mi?
“Demokrasinin zaferi”ne teslimiyetiniz, sizi
o denli ideolojik bask› alt›na alm›fl ki, yafla-
nan somut gerçeklerin bile çok gerisinde ka-
l›yor, onlardan ö¤renemiyorsunuz. ‹rade k›-
r›lmas› ve devrimin yenilgisi ve dünya birle-
flik karfl›devriminin bask›s›, PKK liderleri-
nin ufkunu öylesine daraltt› ki, program›n›
Türk burjuvazisinin sömürgeci boyunduru-
¤unun incelmifl biçimi demek olan “demok-
ratik burjuva cumhuriyeti”ne ve stratejisini
bar›flç›l evrimcili¤e geriletirken, bugünkü
koflullarda buna uygun sol liberal bir dünya
görüflü oluflturuyorlar. Öcalan ve ondan ö¤-
renerek Özgür Halk yazarlar› -Bay›k aç›kla-
mas›nda sözetmese de- bunu demokratik
sosyalizm kavram›yla ifade ediyorlar. T›pk›,
sol liberalizmi benimseyen ÖDP’nin bunu
özgürlükçü sosyalizm, hep sol liberal dünya
görüflünü benimsemifl Aren’in (ki Aren tes-
cilli bir sosyal flovenisttir) ve Aybar’›n bunu
demokratik sosyalizm kavram›yla ifade et-
meleri gibi. 

HALKLARIN B‹RL‹⁄‹ REFORMCU 
PROGRAMA VE STRATEJ‹YE 

ÖRTÜ YAPILAMAZ

K›smi De¤ifliklerle Sömürgecili¤in De-
vam› Program›

PKK, ‹mral› süreciyle ulusal devrimci
program›n›, reform program›yla tasfiye et-
miflti. Ba¤›ms›z Kürdistan program›n› ter-
ketmifl, yerine ulusal kimli¤in tan›nmas›, dil
ve kültür özgürlü¤ü ve siyasal çal›flma ser-
bestli¤i program›n› geçirmiflti. Bu program
tasfiyecili¤ini 7. Kongre de onaylam›flt›. An-
cak, bu tasfiyecili¤i, ad de¤ifltirerek de ve
resmen de Kürt halk›n›n önünde ilan etme-
si gerekiyordu. “De¤iflti¤i”ne, “bölücü ol-
mad›¤›”na sömürgeci egemen s›n›flar› ve
emperyalistleri inand›rmas› için buna ihti-
yac› vard›. 8. Kongre’de resmi program de¤i-
flikli¤inin politik anlam› budur. 

Politik koflullardaki somut de¤ifliklik-
ler, taktikleri ve mücadele biçimlerini de¤ifl-
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Devrimin fiilen sa¤lad›¤› baz› ulusal
haklar›n ancak küçük bir k›sm›n›n
hukukilefltirilmesi, bugün sömürgeci
burjuvazi ve emperyalist efendileri
taraf›ndan tart›flma konusu yap›l›-
yor ve henüz çok küçük bir bölümü
(idam›n kald›r›lmas›, anadilde ö¤re-
nim) gerçeklefltirildi. Ama tart›flma
konusu yap›lsa da, gerçeklefltirilse
de, bu, ayn› zamanda sömürgeci
burjuvazi taraf›ndan Kürt emekçile-
rini yat›flt›rma, ulusal taleplerle mü-
cadelesinin devrimcileflmesini en-
gelleme manevras›na, daha ötesi
Kürdistan burjuvazisini kazanma
politikas›na dönüfltürülecektir, dö-
nüfltürülüyor.



tirmeyi gerekli k›lar. Bu anlafl›l›r ve do¤ru-
dur da. Program ve strateji, ancak ekono-
mik-toplumsal-politik koflullardaki temel
de¤iflikliklerle gündemleflebilir. 

Bugün, Kürdistan ulusal devrimi yenil-
di, ama Kuzey Kürdistan’da Türk burjuvazi-
si, s›rt›n› baflta ABD gelmek üzere emperya-
lizme dayayarak, sömürgeci egmenli¤ini
sürdürüyor. Kürt ulusunun özgürlü¤ü,
Türk burjuvazisinin emperyalist sistem ilifl-
kilerinin bir devam› olarak sürdürdü¤ü sö-
mürgeci boyunduru¤unun y›k›lmas›yla ger-
çekleflebilir. ‹ster ba¤›ms›zl›k. ister, Türk ve
Kürt uluslar›ndan iflçi -emekçi sovyetik fe-
derasyon biçiminde gerçekleflsin, Kürt ulu-
sunun özgür olabilmesinin olmazsa olmaz
koflulu, emperyalist sistem iliflkilerinin bir
devam› olan Türk burjuvazisinin sömürgeci
boyunduru¤unun tasfiyesidir. 

Kürdistan ulusal devrimi, dünya ve
Türkiye gericili¤inin güç iliflkilerindeki üs-
tünlü¤ü nedeniyle zafere ulaflamad›. Belirt-
ti¤imiz nedenlerle yenilgiye u¤rad›. Devri-
min fiilen sa¤lad›¤› baz› ulusal haklar›n an-
cak küçük bir k›sm›n›n hukukilefltirilmesi,
bugün sömürgeci burjuvazi ve emperyalist
efendileri taraf›ndan tart›flma konusu yap›l›-
yor ve henüz çok küçük bir bölümü (idam›n
kald›r›lmas›, anadilde ö¤renim) gerçekleflti-
rildi. Ama tart›flma konusu yap›lsa da, ger-
çeklefltirilse de, bu, ayn› zamanda sömürge-
ci burjuvazi taraf›ndan Kürt emekçilerini
yat›flt›rma, ulusal taleplerle mücadelesinin
devrimcileflmesini engelleme manevras›na,
daha ötesi Kürdistan burjuvazisini kazanma
politikas›na dönüfltürülecektir, dönüfltürü-
lüyor. Bu, özellikle geçen yüzy›l boyunca
gericilik ve emperyalizmin çokça baflvurdu-
¤u beylik politikad›r. 

Birçok etken taktik de¤ifliklikleri koflul-
lad›. Örne¤in;

Güç iliflklerinde ulusal devrim aleyhine
ve politik koflullardaki gerilemeler; Kürt
halk›n›n ruh hali, Türk emekçileri üzerin-
deki flovenist etkinin güçlülü¤ü gibi. 

Ya da ulusal baz› taleplerin, reformlar›n
tart›fl›l›yor olmas›n›n ya da yar›n gerçeklefl-
ti¤i zaman bu durumun Kürt halk› üzerinde
yarataca¤› beklentiler gibi. 

Bu gibi etkenler, mücadele taktiklerin-
de de¤ifliklikleri gerekli k›lar. 

Ama bu ayn› durumda tarihsel koflullar
de¤iflmedi¤i halde program de¤iflikli¤ine
gitmek, tamamen tasfiyeciliktir. Ulusal bi-
linç tafl›yan Kürt emekçilerinin ve PKK kad-
rolar›n›n, “Baflkan, geçmiflte de beklenme-
dik fleyler yaparak mücadeleyi gelifltirdi, bu-
gün de bir bildi¤i vard›r, yapt›¤› kazand›r›r”
yan›lg›s› gerçe¤i de¤ifltirmez. Yaln›zca re-
formcu tasfiyecili¤in ve ideolojik teslimiye-
tin geliflmesini güçlendirir, güçlendiriyor
da. 

Öte yandan Türk burjuvazisinin temsil-
cilerinin bir bölümü, özellikle ordu ve MHP
ve di¤er baz› partilerin, “çorap sökü¤ü kor-
kusuyla” burjuva demokrasisi manevras›n›
reddetmeleri ve dolay›s›yla, PKK’nin prog-
ram edindi¤i reform taleplerini gerçeklefltir-
meyi reddetmeleri de bu gerçe¤i de¤ifltirmi-
yor. PKK’nin de katk›da bulundu¤u sömür-
geciler ve emperyalizmden reformlar bekle-
me hayalini k›ryor, onlar›n daha çok müca-
deleyi yükseltmeleri gerekti¤ini deneyimle-
riyle ö¤renmelerini sa¤l›yor. 

En baflta söylenmesi gerekeni tekrarla-
yal›m: ‹mral› süreciyle benimsenen yeni
program, emperyalist sisteme ba¤l› olarak
Kuzey Kürdistan üzerinde Türk burjuvazisi-
nin sömürgeci hakimiyet sisteminde k›smi
de¤ifliklikler öngördü¤ü, gerçekleflmesi ha-
linde k›smi reform de¤ifliklikleriyle (ulusal
kimli¤in kabulü ve hukukilefltirilmesi, dil
ve kültürel özgürlük, siyasi çal›flma hakk›-
n›n gerçekleflmesi) sömürgeci egemenli¤in
sürmesi sonucuna yol açaca¤› için devrimci
de¤il reformcudur. Kuflkusuz, gerçekleflme-
si halinde, Kürt ulusu üzerindeki sömürgeci
boyunduru¤un aralanmas›, Türkiye’deki fa-
flist rejimin burjuva demokrasisine geçifli
h›zland›rmas›, Türk emekçileri üzerinde flo-
venizmin etkisinin zay›flat›lmas› gibi kon-
jöktürel de¤iflikliklere yolaçacakt›r, ama
Kürt emekçilerinin mücadelesinin uzun bir
dönem devrimcileflmesini önleme pahas›na!
Bu, baflka koflullarda El Salvador’da, Filis-
tin’de –Arafat’›n reformcu özerklik progra-
m›yla– gerçekleflen bir durumdur ve emekçi
halk hareketinin devrimcileflmesini engelle-
yici rol oynam›flt›r. Kuzey Kürdistan’da ben-
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zer bir rol oynayacakt›r, oynamaktad›r. 
Kuflkusuz, bu reformcu progmrama ge-

rileyifl, küçük burjuva ulusal devrimci
PKK’nin küçük burjuva reformculaflmas› ol-
du¤u gibi Kuzey Kürdistan burjuvazisinin
ulusal amaçlar›n› program edinmesi de de-
mektir. 

BARIfiÇIL EVR‹M STRATEJ‹S‹

PKK, program›n› reformculaflt›rmayla
parelel ve iç içe ulusal devrimci stratejisini
de bar›flç›l evrimci stratejiye dönüfltürdü. 

‹mral› sürecinde Öcalan, “devrimler dö-
nemi bitmifltir evrim dönemi bafllam›flt›r”,
“yürüttü¤ümüz silahl› devrim mücadelesi
yanl›flt›”, “geçmifl Kürt ayaklanmalar› yan-
l›flt›”, “yüzy›ln son çeyre¤inde demokrasi
zafer kazanm›flt›r” ideolojik argümanlar›yla,
bu yeni stratejiyi sergiledi. 

Üç reform talebinden oluflan “demokra-
tik cumhuriyet”i program edindiklerini, bu-
nun da, bugünkü anayasal sistemde yasal
baz› de¤ifliklerle gerçekleflece¤ini vurgulad›. 

Buna ba¤l› olarak, silahl› güçlerini Gü-
ney’e çekme karar› ald›. E¤er genel af ç›kar›-
l›r ve siyasi çal›flma hakk› verilirse silahl›
güçleri tasfiye edece¤i teminat› verdi. Bun-
dan sonra ömrünü bar›fla adad›¤›n› ilan etti. 

Hem de bütün bunlar›, emperyalizm
deste¤indeki sömürgeci burjuvazi, bu reform
program›yla manevra yapmaks›z›n öngördü.
“Tek yanl› olarak PKK’yi reformculaflt›rarak
sömürgecili¤in reformasyonu stratejisi” izle-

meye koyuldu. Bay›k röportaj›nda, bu gerçe-
¤i aç›k ve net olarak vurguluyor:

“Üçüncü aflama; ‹mral› ile bafllayan ve
KADEKin kurulufluna kadar geçen süreçtir.
‹mral› süreci de¤iflim dönüflüm sürecini h›z-
land›rm›fl ve onu stratejik bir düzeye ç›kar-
m›flt›r. Dikkat edilirse bu döneme kadar, de-
¤iflim dönüflüm parça parça ve ve taktik
ad›mlar görünümündedir. Esas olarak da
karfl› taraf›n ataca¤› ad›mlara paralel iflleye-
cek bir özellik arzediyor. ‹mral› ile birlikte
karfl› taraf›n ataca¤› ad›mlara göre kendini
ayarlamadan çok, kendini de¤ifltirerek karfl›
taraf› da de¤iflime zorlama yöntemi esas
al›nmaktad›r.” (agr) Evet PKK, kendi prog-
ram›n›, stratejisini ve buna ba¤l› olarak pra-
ti¤ini, de¤ifltirerek, reformculaflt›rarak, ba-
r›flç›l evrimcilefltirerek, karfl› taraf› (sömür-
gecileri ve arkas›ndaki emperyalistleri) söz-
de de¤iflime zorluyor, Türkiye’deki rejimi
burjuva demokrasisine dönüfltürmeleri için
“güven verme” yolunu izliyor. Onlar›n bur-
juva demokrasisi manevras›n› beklemeye bi-
le takati kalmayan bir ideolojik yorgunluk
sergiliyor. 

Nitekim ‹mral› süreciyle Öcalan’›n ön-
gördü¤ü, bar›flç›l evrim stratejisine geçti¤i-
ni, karfl› tarafa kan›tlamak için, pek çok pra-
tik uygulamay› da devreye soktu, PKK. Av-
rupa’dan ve Güney’den bar›fl gruplar›n›, tu-
tuklan›p ceza verilece¤ini bilerek, gönderdi.
7. Kongre’de, program ve strateji de¤ifliklik-
lerini onaylad›. Ekonomik kriz döneminde,
“bu durumu kullanmayaca¤›n›” vurgulad›,
ona uygun bir pratik sergiledi. G. Okkan
için eylem koydu. Kürdistan kentleri beledi-
ye baflkanlar› Bahçeli’nin elini s›kt›. ABD’nin
Irak’a savafl planlar› yapt›¤› koflullarda, Öca-
lan, “Irak’›n demokratikleflmesinden yana
olduklar›n›” aç›klayarak, ABD’nin plan›n›
teflvik etti. Ve bugün de KADEK, ABD’nin
Irak’a ikinci savafl›ndan demokratikleflme
bekleyecek denli emperyalist yeni dünya
düzenine umut ba¤lamaya devam ediyor.
Zindanlarda, devrimci tutsaklara, katliemc›
sald›r› ve F tipi tecrit sald›r›s› yap›l›r ve bu
yolla devrimci hareket ezilmeye çal›fl›l›rken,
Öcalan’›n politikas›, PKK tutsaklar›n›n pra-
ti¤i faflizmle uzlaflmak, d›flarda ve içerde kit-
lesini, direniflten uzak tutmak oldu. 
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Sömürge bir ulusun özgürlü¤ünün,
ancak halk›n ayaklanmas›yla, sö-
mürgeci boyunduruk parçalanarak
gerçeklefltirilebilece¤i gerçe¤i ise,
emekçi halk›n demokratik devrimci
çizgisidir. Bu iki strateji taban ta-
bana karfl›tt›r.



Bay›k, röportaj›nda, “8. Kongre’nin ka-
rarlaflt›rd›¤ strateji bugün halk›m›z›n fiilen
izledi¤i stratejidir” diyerek, Kürt halk›n›n,
birleflik karfl›devrimin deste¤indeki kirli sa-
vafl karfl›s›nda düflürüldü¤ü yorgunlu¤u
program ve strateji düzeyine ç›kararak te-
orisini yap›yor. Yar›n, hatta bugünden, Kürt
halk›n›n talepleri ve mücadelesi daha çok
yükseldi¤inde, KADEK, bunun önüne bur-
juva demokrasisinin bir barikat› olacakt›r,
olmaktad›r da. 

Nitekim, ‹mral› çizgisinin bafllang›çta
öngördü¤ü bar›flç›l da olsa Serhildanlar de-
¤il, sömürgeci burjuvaziyle diyalog yolu,
bürokratik parlamentarist yoldu. Bunda, sö-
mürgeci burjuvaziden anayasal beklentiler,
idam tehdidi gibi etkenler rol oynuyordu.
Ancak, anayasal beklentilerin hayal oldu¤u
görüldükçe, sömürgeci burjuvazinin politi-
kas›n›n, PKK’yi ve Kürt ulusal hareketini,
tamamen ezdikten sonra güdük baz› reform-
lara gidece¤i pratik deneyimle kavrand›kça,
burjuva demokrasisi programatik hedefine
ba¤l› da olsa, bar›flç›l kitle eylemleri yolu tu-
tuldu.  

Burjuva demokrasisi ya da üç talepten
oluflan reform hedefine varma stratejisi, sö-
mürgecili¤i reforma u¤ratma stratejisidir.
KADEK, bu temel hedefine varmak için, ki-
mi zaman bar›flç› kitle eylemlerine, kimi za-
man parlamentarist-diyalog çabas›na a¤›rl›k
verecektir. Kitlelerin eyleme çekilmeleri aç›-
s›ndan önem tafl›yan bir fark olsa da, her iki
yöntemle de, KADEK, bar›flç›l evrim strate-
jisine dayan›yor. Ki, bu, ulusal burjuvazinin
reformcu evrim stratejisidir. 

Sömürge bir ulusun özgürlü¤ünün, an-
cak halk›n ayaklanmas›yla, sömürgeci bo-
yunduruk parçalanarak gerçeklefltirilebile-
ce¤i gerçe¤i ise, emekçi halk›n demokratik
devrimci çizgisidir. Bu iki strateji taban ta-
bana karfl›tt›r. 

MEfiRU SAVUNMA Ç‹ZG‹S‹N‹
AfiMAMAK

PKK, silahl› güçlerini Güney’e çekti,
ama da¤›tmad›. Silahs›zlanma için, üç talep-
ten oluflan reform program›n›n gerçeklefl-

mesini önkoflul olarak öngördü. Sonra Öca-
lan, önkoflulu biraz daha yumuflatt›; ‘e¤er,
serbest siyasi çal›flma hakk› tan›n›rsa ve ge-
nel af ç›kar›l›rsa, güçlerimiz, silahlar›n› b›-
rakarak Türkiye’ye gelirler’e geriledi. Sö-
mürgeci burjuvazinin, özellikle askeri tem-
silcilerinin buna yan›t›: “kay›ts›z flarts›z ada-
lete teslim olun” oldu. Af yaln›zca “yard›m-
yatakl›k” edenlerle s›n›rl› tutularak, ulusal
hareketin taban› daralt›lmaya çal›fl›ld›. 

Bu, PKK aç›s›ndan da, e¤er askeri güç-
lerini erkenden tasfiye ederse, burjuva de-
mokrasisi çerçevesindeki reformlar›n bile
elde edilemeyece¤i deneyimi oldu. PKK bu
deneyimin de sonucu olarak, meflru savun-
ma çizgisinde silahl› gücünü korumaya,
burjuva demokrasisine geçiflte pazarl›k kozu
olarak elde tutmaya önem veriyor. 

Ama bak›fl aç›s›n›n en ileri s›n›r› da bu.
Buradan öte, ilhak alt›ndaki uluslar›n silah-
l› direnme hakk›n›, devrim yoluyla sömür-
geci-ilhakç› boyunduru¤u parçalayarak ulu-
sal özgürlü¤ü elde etme hedefinden bütü-
nüyle vazgeçmeyi ifade ediyor. Sömürge bir
ulusun devrimini tutuflturmufl, öncülük et-
mifl bir parti olarak, ’bir daha ayn› yola asla’!
diyor. 

Bu nedenle, Siyonist sömürgecilerin ve
ABD’nin iflgal politikas›na karfl›, halklar›n
yüre¤i olarak direnen Filistin halk› için, BA-
YIK, “milliyetçi kördövüflüne girmifltir”
(agr.) diyebiliyor. Bununla, Kürt halk›n›n
bir daha silahl› direnifle girmemesini vaaz e-
diyor, di¤er yandan, emperyalist yeni dünya
düzeninin lideri ABD’ye ve di¤er emperya-
listlere, “KADEK bir daha Filistinliler gibi
silahl› direnme yoluna girmeyecektir” gü-
vencesi veriyor. 

Ama öte yandan KADEK liderleri, Irak’a
ikinci savafl planlar› tart›fl›l›yorken, “Gü-
ney’de kurulacak özerklik statüsü içinde ye-
ralmak istediklerini ve e¤er bu yap›l›rsa as-
keri güçlerini statüye katacaklar›” yönünde
görüfl aç›kl›yor; bununla hem ABD’ye iliflkin
hayallerini koruduklar›n›, hem de böylesi
bir uzlaflmaya, e¤er ABD karfl›l›k veririse, gi-
receklerini gösteriyorlar. En iyimser yorum-
la bu, ABD protektoras› (himayesi alt›nda)
bir özerklik u¤runa silahl› güçlerini da¤›ta-
caklar› demektir ki, meflru savunma anlay›-

43TEOR‹DE do¤rultu



fl›n›n ufkunun ne oldu¤unu, daha do¤rusu
ufuksuzlu¤unu bu aç›klamalar› gösteriyor. 

REFORME ED‹LECEK SÖMÜRGEC‹
REJ‹MLER HALKLARIN DEMOKRA-

T‹K
B‹RL‹⁄‹ M‹?

Geçen y›llarda Öcalan’›n zaman zaman
sözetti¤i “bölge halklar›n›n demokratik bir-
li¤i”ni, baflta kendisi olmak üzere, KADEK
liderleri, flimdi daha s›k kullan›yorlar.

‹mral› öncesi, halklar›n birli¤i, hiç ol-

mazsa demokratik fedarasyon çözümü için
kullan›l›yordu. Ve bu da reformcu bir uz-
laflmay› ifade etse de, üç reform program›n-
dan çok daha ileriydi. Daha önemlisi de
PKK ideolojik bir teslimiyetçili¤e düflme-
miflti. 

fiimdi, Öcalan ve KADEK, devrim ve si-
lahl› direnme hakk›n› reddeden, kemaliz-
mi, kapitalist emperyalizmi ve ilhakç›l›¤›
kutsayan bir ideolojik teslimiyetçilikle bir-
likte, ulusal uzlafl›c›l›k çizgisini izliyor. Ve
üstelik, bu uzlafl›c›l›kta, geçmifltekinden
daha geriye düflerek, kimlik, ulusal kültürel
özerklik ve siyasi çal›flma hakk›ndan oluflan
üç reform program›yla, ulusal mücadeleyi
s›n›rl›yor. 

Bu çözümün de içinde yer alaca¤› bur-
juva demokrasisi rejimiyle, Türkiye ve Or-
tado¤u rejimlerinin burjuva demokratiklefl-
mesi yoluyla, Ortado¤u halklar›n›n bölgesel
demokratik birli¤inin kurulaca¤›n› savl›-

yor. 
Bay›k bunu flöyle ifade ediyor:
“Nas›l Avrupal›lar k›talar›n› defalarca

kana bulayan … çat›flma ve savafllardan
ders ç›kar›p sorunlar›n› demokrasiyle çöz-
düler ve bunun bir ifadesi olarak AB’ni kur-
dularsa, biz Ortado¤ulular’›n da yaflad›¤›-
m›z kanl› çat›flma ve bo¤azlaflmalardan ge-
rekli sonuçlar› ç›kar›p, çeliflki-çat›flma yara-
tan tüm sorunlar›m›z› demokrasi içinde
çözmeyi esas alarak, Demokratik Ortado¤u
Birli¤i’ni yaratmam›z gerekir.” (agg). 

Oysa, kralc›, faflist, gerici, siyonist, ‹s-
lamc› rejimler, Bay›k’›n ve 8. Kongre’nin
öngördü¤ü do¤rultuda AB’ye dahil ülkeler-
deki gibi burjuva demokrasisine dönüflse
bile, halklar›n demokratik birli¤i gerçeklefl-
mifl olmaz. ‹flçi s›n›f› ve halklar›n iktidar
mücadelesinin koflullar›nda önemli de¤i-
fliklikler anlam›na gelir ama bölge ülkeleri
burjuvazileri ulusal gerginlik ve düflman-
l›klar› sürdürme ihtiyac› duyar ve sürdü-
rürler. 

Örne¤in ‹srail’de geçen dönem ‹flçi
Partisi iktidar›, burjuva demokrasisi prog-
ram›na sahip bu partinin iktidar› da, Filis-
tin’e güdük bir özerklikte ›srar edip fia-
ron’un provokasyonunu destekleyip Filis-
tin halk›na sald›rmad› m›? Bugün Filistin
halk›n› katleden fiaron iktidar›nda burjuva
demokrat ‹flçi Partisi ortak ve Filistin halk›-
n›n katledilmesinin yürütücülerinden. 

Kürt ulusu aç›s›ndan, elbette burjuva
demokrasisi rejimleri, bugünkü sömürgeci
ve ilhakç› boyunduru¤un hafiflemesi anla-
m›na gelir. Ama hafifleyerek de olsa sömür-
geci-ilhakç› boyundu¤un sürmesi demektir.
Bu halklar›n demokratik birli¤i olabilir mi? 

Bay›k, halklar›n birli¤inin modelini
AB’de buldu¤una ve övdü¤üne göre, halkla-
r›n birli¤ini, do¤rudan burjuvazilerin ikti-
dar› alt›nda gerçeklefltirmeyi hedefledikle-
rini aç›kça ortaya koyuyor. Ortado¤u ülke-
leri burjuvazilerinin, burjuva demokrasisi
alt›nda da halklar› düflman etme ve ulusal
düflmanl›k politikalar›n› sürdürecekleri
gerçe¤i bir yana, AB içinde de halklar›n bir-
li¤i ve dostlu¤unun gerçekleflmedi¤i bir
gerçektir. Bay›k ve KADEK, anlafl›lan
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Bugün, dünyan›n gerici, emperya-
list bo¤ucu atmosferi, Kürdistan,
Türkiye ve bölge emekçi halklar›-
n›n ufkunu karartmamal›, onlar›n,
devrimlerle kuracaklar› özgür
halklar›n demokratik federasyonu
ve birli¤i bilincini gelifltirmelerini
engellememelidir.



Irak’ta demokrasi umudunu ABD’ci müda-
haleye ba¤lad›klar› gibi, Avrupal› emperya-
listleri, kendilerini demokratik bir dünya
idolü olarak sunan söylemlerine de inanma-
m›z› istiyorlar. Geçici, gerici dünya koflulla-
r›n›n bo¤ucu atmosferinin bask›s›yla, ken-
dilerini, AB’li emperyalistleri demokrasi
ideali olarak sunmalar›na inand›rmaya çal›-
fl›yor. –Belki gerçekten inan›yorlar.

Kürdistan proletaryas› ve emekçilerini
ve bizleri de inand›rmaya çal›fl›yorlar. 

Oysa, AB, emperyalist bir ittifak olarak,
ancak emperyalist dünya egemenli¤ini elin-
de tutan, güç bak›mdan ön s›ralarda bulu-
nan di¤er (ABD-Japon) emperyalistlere kar-
fl› önde gelen Avrupa’l› emperyalistlerin
(Alman ve Frans›z), dünya hegemonyas›
için rekabet mücadelesinde kurulabilmifltir.
Bu yüzy›l›n yar›s›na de¤in, emperyalist dün-
ya egemenli¤i, Avrupa’daki emperyalist ül-
kelerin elindeyken ve rekabet de esasen bu
ülkeler aras›nda sürüyorken, birbirleriyle
dünya savafl›na iki kez tutuflan rakip emper-
yalist gruplaflmalara gittiler, kaç›n›lmaz ola-
rak. Yar›n AB “Almanya Avrupas›” oldu¤un-
da, örne¤in Frans›z emperyalistleri kaç›n›l-
maz olarak, AB’yi bitirmeye çal›flacakt›r, bu-
nun tersi de do¤rudur. Olas› bu geliflmeler,
AB’li emperyalist ülkelerin burjuvazilerinin,
halklar› biribirleriyle çat›flt›racaklar›n› gös-
teriyor. Emperyalist bir ittifak olarak AB’nin
gelece¤i, tek bir devlet de de¤ildir, halklar›n
bar›fl ve özgürlük içinde yaflad›klar› birli¤i
de de¤ildir. 

Avrupa ülkelerindeki burjuva demok-
rasisini, AB’li emperyalistler ve liberal ide-
ologlar, ideal bir demokrasi olarak dünya
halklar›n›n beynine bombarduman ediyor-
lar. Ancak, 11 Eylül’den sonra gerici yasala-
r›n t›rmand›r›lmas›, neofaflist hareketlerin
gelifltirilmesi, faflist partilerin hükümet or-
takl›klar› içine al›nmas›, göçmen iflçilere yö-
nelik yeni gerici yasalar vs. vb. propaganda-
s› çokça yap›lan Avrupa burjuva demokrasi-
sinin gerici yüzünü gösteren birkaç örnektir
yaln›zca. Frans›z burjuvazisi, sömürgeler-
den ancak devrimlerle at›labildi¤i gibi, Kor-
sika’n›n özerkli¤ini ancak 2000’e do¤ru ka-
bullenebildi, üstelik kendi içinde hâlâ çat›fl-
mal›. 

Bay›k ve KADEK, ortado¤u’da burjuva
demokrasisinin, Kürtlere ve ilhak alt›ndaki
di¤er halklara özgürlük, Ortado¤u halklar›-
na kardeflçe birlik getirece¤ine, ideal örnek
verdikleri AB, ne halklar›n birli¤idir, ne de
halklara demokrasidir. ‹flçi s›n›f›n›n iktidar›
almaya giriflece¤i koflullarda kanl› yüzünü
barbarca göstermekte bir an bile tereddüt
etmeyecektir. 

Bunun, Ortado¤u’daki taklidi ise (ki
KADEK’i ilan eden 8. Kongre nihai hedef
olarak bunu al›yor) ancak karikatürü olabi-
lir. 

Bugün, dünyan›n gerici, emperyalist
bo¤ucu atmosferi, Kürdistan, Türkiye ve
bölge emekçi halklar›n›n ufkunu karartma-
mal›, onlar›n, devrimlerle kuracaklar› özgür
halklar›n demokratik federasyonu ve birli¤i
bilincini gelifltirmelerini engellememelidir.
PKK, devrimci ulusal kurtulufl hareket ola-
rak ilk ç›kt›¤›nda, ulusal dargörüfllülü¤ü
nedeniyle, halklar›n demokratik federasyo-
nu da olsa, birli¤e karfl›yd›. Sonra, gericilik
ve emperyalizm karfl›s›nda, halklar›n birli¤i
ajitasyonuna baflvurduysa da, birleflik devri-
mi savunan partileri Kürdistan’da misafir
gören bak›fl aç›s›yla, dar görüfllülü¤ünü sür-
dürüyordu. Kürdistan ulusal devriminin za-
ferinin zorland›¤› koflullarda, sömürgeci
burjuvazi ve arkas›ndaki emperyalistlerle
uzlaflarak, onlar›n burjuva demokrasisini
kutsuyor, halklar›n demokratik birli¤ini
gerçeklefltirecek tek yol olarak sunuyor,
Kürt ulusundan emekçileri burjuva demok-
ratik yan›lsaman›n girdab›na itiyor. 

“‹KT‹DAR DE⁄‹L... PART‹ DE⁄‹L...”
Öcalan ve PKK, ‹mral› çizgisiyle, dev-

rimci programdan ve devrim fikrinden vaz-
geçmifllerdi. 8. Kongre bunu yeniden tek-
rarlayarak onayl›yor. Bay›k, bunu, flöyle ifa-
de ediyor: 

“KADEK kendisi iktidar olmay› hedefle-
meyecek, ama her parçada ve birlikte olunan
ülkelerde demokratik siyasetin önünü aça-
cak”(agg). 

“Her devrimin temel sorunu iktidar soru-
nudur.” Lenin’in say›s›z defa kan›tlanan bu
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temel görüflü, Kürt ulusal devrimi için de
geçerliydi. PKK, ba¤›ms›z Kürdistan progra-
m›na sahipken, ulusal devrimi, Kürdistan
ulusalc› küçük burjuvazisinin iktidar›yla
sonuçland›rmay› hedefliyordu.  

Bugün PKK, ‹mral› çizgisiyle, devrimi
burjuva demokrasisiyle sona erdirme çizgi-
sine gerilerken, reforme edilmifl sömürgeci
bir rejimle Türk burjuvazisinin iktidar› al-
t›nda, burjuva demokrasisinin Kürdistan’-
daki solu ifllevini üstleniyor. Devrim fikrini
reddeden teslimiyetçilikle, “iktidar› hedef-
lememek”, Türk burjuvazisinin reforme
edilmifl rejimi alt›nda egemenli¤ini kabul
etme stratejisi birbirini tamaml›yor. PKK li-
derleri bunu, koflullar teorisiyle de temel-
lendirmeye çal›fl›yorlar: ‘Güçler dengesi yet-
mezse program›n› daraltacaks›n’. 

Ama, bu pragmatizmden daha liberal
teorileri de üretip dayanak yap›yorlar: “Sa-
dece siyasal de¤il, onun (Kürt halk›n›n, bn)
sosyal, ekonomik, kültürel sorunlar›na da
çözüm bulacak bir yap›lanma (örgütlenme-
bn)” gerekiyor. “Yeni dönem ise çok yayg›n
bir sivil toplum örgütlenmesini … zorunlu
k›l›yor.” (C. Bay›k, agg). 

Siyasal mücadelenin tek bafl›na as›l mü-
cadele olmad›¤›, kültürel ve ekonomik mü-
cadelenin de as›l mücadele biçimi oldu¤u
tezi bilimum liberal oportünizmin, 1990’l›
y›llarda yeniden ortaya sürdü¤ü, beylik eko-
nomist ve sivil toplumcu bir savd›r. S. Aren,
T. Akçam, M. Belge, Birikim, ÖDP’nin, Av-
rokomünizmin, “özgürlükçü sosyalizm”
grubu, hatta di¤er gruplar›n›n da bir bölü-
mü, sivil toplumcu tezleri bu y›llarda yü-
celttiler. Bu tasfiyeci teze göre, Halk kitlele-
rini, öncelikle, toplumsal bak›mdan fethet-
mek gerekir ki, halk›n siyasi iktidar› kal›c›
olabilsindi! Bu, iflçi s›n›f› ve halk hareketi-
nin, esasen siyasal bir hareket olarak geliflti-
rilmesi gerekti¤i ve siyasal iktidar› bu s›n›f-
lar›n eline verecek bir bilinç ve stratejiyle
donanmas›, burjuvazinin, ekonomik top-
lumsal egmenli¤ini, siyasi iktidara dayana-
rak y›kabilece¤i perspektifini reddetmek,
demekti. ‹flçi s›n›f› ve halk haretinin dev-
rimci iktidar›n› önlemenin sivil toplumcu
teorisiydi, bugün de öyledir. 

KADEK liderleri de, devrimden vazge-

çifllerini teorize etmek ve Kürt emekçilerini,
Türk halk›n› kazanmak gerekti¤ine göre an-
cak kültürel-sosyal mücadeleyle kazanabili-
riz yan›lsamas›yla, devimci baflkald›r›s›n›
önlemek için, bu sivil toplumcu teze sar›l›-
yor, onu Kürdistan’›n güncel koflullar›nda
etkili k›lmaya çal›fl›yorlar. Dün, ulusal dev-
rim yüksekken, ulusal dar görüfllülükle,
E¤itim-Sen’li Türk emekçilerin bile Kürdis-
tan’› terketmesini savunuyor ve zorla uygu-
lamaya koyuyorlarken, bugün kültürel mü-
cadelenin önemi, sivil toplum örgütlerinin
büyük önemini keflfedip siyasal mücadele-
nin önemsizli¤ini kan›tlamaya çal›fl›yorlar.
“Demokratik sosyalizm” de, burjuvazinin
siyasal iktidar› çerçevesini aflmama prog-
ramlar›na sahip bugünkü II. Enternasyonal
partilerinin kendileri için kulland›klar› bir
kavram olarak, KADEK’in yeni ideolojik
duruflunu ifade ediyor. 

PKK, isim de¤iflikli¤ine de, ulusal dev-
rimcilikten, ulusal reformculu¤a büyük geri
düflüfle paralel olarak baflvuruyor. Parti de-
¤il kongre… Bu k›sa cümle, onun, ulusal
burjuva reformizmde kesin kararl›l›¤›n›n
di¤er bir ifadesidir. Çünkü, emperyalist
paylafl›m savafl›ndan sonraki dönemde, dev-
rimci olmayan geleneksel burjuva uzlafl›c›
ulusal haraketlerin pek ço¤u kongre ad›yla
ortaya ç›k›p örgütlenerek, ulusun bütün s›-
n›flar›n›n içinde yer ald›¤›, ezilen ulus bur-
juvazisinin kendi s›n›f program›n› konjonk-
türel koflullardan yararlanarak daha kolayca
egemen olabilece¤i örgütsel biçimi tercih
ettiler. Gandi hareketinin Kongre olarak ör-
gütlenmesi gibi, Güney Afrika siyah hak›n›n
ANC (Afrika Ulusal Kongresi) biçiminde
örgütlenmesi gibi…

Bu yolla, emperyalist burjuvazilerle de
uzlaflmaya aç›k olundu¤u güvencesi veril-
mifl oluyordu. Çünkü, heterojen ve kal›c›
de¤il geçici programlar› kongreden kongre-
ye de¤iflen bir örgütlenme olarak, dünya ve
sömürge ulus burjuvazileriyle uzlaflmaya
aç›k olmaya daha elveriflli örgütsel biçimdir
kongre. KADEK’e dönüflmenin anlam› da
budur. PKK, KADEK’e dönüflerek, baflta
Türk burjuvazisi gelmek üzere, kapitalist
dünyan›n egemenlerine, isim de¤iflikli¤i yo-
luyla da, eski program ve stratejisine bir da-
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PKK, ‹mral› süreciyle benimsedi¤i tasfi-
yeci stratejisini onaylad›¤› ve ad›n› da de¤ifl-
tirdi¤i 8. Kongresi’ni 2002 Nisan’›nda so-
nuçland›rd›. Burjuva medya, özellikle
PKK’nin “terör listesinden ç›kmak için ad
de¤ifltirdi¤i ve ‘siyasallaflma’ oyunu” üzerine
yo¤unlafl›rken, genelkurmay, buna “silahl›
güçlerini tasfiye etmesi gerekir”i ekledi. 

Kuflkusuz, PKK’nin, kendisi ve burju-
vazinin söylemiyle, ‘siyasallaflma’ hakk›, de-
mokratik bir hakk›d›r. Ulusal kurtuluflçu
bir hareket olarak, PKK’nin, devrimci veya
reformcu bir hareket olarak varolma ve mü-
cadele etme hakk›, proletarya ve halklar›m›-
z›n mücadelesi aç›s›ndan, demokratik bir
hakt›r. Devrimci proletarya, emperyalizme
ve gericili¤e karfl› mücadelede, sömürge bir
ulusun hakk› olarak tan›r ve savunur. 

Ama baflta Kuzey Kürdistan proletarya-
s›n›n devrimci ulusal kurtulufl ve sosyalizm

mücadelesi gelmek üzere, devrim ve sosya-
lizm mücadelesinin ç›karlar› aç›s›ndan, ko-
münistler, PKK’deki reformculaflmaya karfl›
sistematik bir ideolojik mücadele yürütmeyi
ise acil bir devrimci görev olarak bilirler.

Henüz 8. Kongre belgeleri bütünüyle
yay›nlanmad›ysa da, PKK Baflkanl›k Konse-
yi üyelerinin aç›klamalar› ve öngelen süreç-
teki Öcalan’›n sergiledi¤i temel ideolojik ve
stratejik görüfl ve öneriler, Kongre kararlar›-
n›n içeri¤ini tümüyle aç›kl›¤a kavuflturuyor. 

DEĞ�ŞEN NE? 

Önce PKK’den KADEK’e de¤iflikli¤in
içeri¤i ve boyutunu ele alarak bafllayal›m. 

De¤iflikli¤in içeri¤ine iliflkin, eski PKK
yeni KADEK Baflkanl›k Konseyi üyesi Cemil
Bay›k kendisiyle yap›lan röportajda flu gö-
rüflleri dile getiriyor: “Üçüncü aflama; ‹mral›
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8. Kongre:

Tasfiyecili¤in Onay›

PKK, ulusal devrim stratejisini
terketmifl, sömürgeci burjuvaziyi

bar›flç› kitle eylemleriyle
zorlayarak, ulusal reformlar›n,
uzlaflma yoluyla elde edilece¤i,

bar›flç› evrim stratejisini
benimsemifltir.



ile bafllayan ve KADEK’in kurulufluna kadar
geçen süreçtir. ‹mral› süreci de¤iflim dönüflü-
mü h›zland›rm›fl, ve onu stratejik bir düzeye
ç›karm›flt›r.” (Ortado¤u ayd›nlanmas› için
KADEK bafll›kl› röportaj, Yedinci Gündem,
27 Nisan-3 May›s 2002). 

Kuflkusuz PKK’den KADEK’e de¤iflimin
belirleyici bir boyutu stratejik ve programa-
tiktir. 

‹mral› süreci kesin dönemeç olmak
üzere, PKK, eski “Ba¤›ms›z Kürdistan”
program›n› tasfiye etmifl, “ulusal kimli¤in
kabulü; ulusal dil ve kültür serbestli¤i; legal
örgütlenme hakk›” taleplerini esas alan bur-
juva demokratik bir program›, siyasal
özerklikten daha geri bir reform program›-
n›, benimsemifltir. 

Ulusal devrim stratejisini terketmifl, sö-
mürgeci burjuvaziyi bar›flç› kitle eylemleriy-
le zorlayarak, ulusal reformlar›n, uzlaflma
yoluyla elde edilece¤i, bar›flç› evrim strateji-
sini benimsemifltir. Hatta yeni program›n›n
bafll›ca üç talebinden biri olan siyasal çal›fl-
ma olana¤› tan›nmas› gerçekleflirse, kitle ey-
lemleri yerine parlamenter mücadeleye a¤›r-
l›k verecek bir mücadele stratejisi benimse-
meye haz›r oldu¤unu, Öcalan’›n aç›klamala-
r›yla ilan etmektedir. 

Bay›k’›n 8. Kongre üzerine yapt›¤› aç›k-
lamadan da anlafl›laca¤› gibi, PKK’deki de¤i-
flim, bununla da s›n›rl› de¤ildir. ‹deolojik
bak›mdan, kapitalist emperyalizme teslimi-
yet de, büyük geriye düflüflün karakteristik
özelliklerinden biridir. 

Aç›klamay› eksen alarak, PKK’den KA-
DEK’e de¤iflimin karakteristik özelliklerini
ele alabiliriz. 

KAP�TAL�ST EMPERYAL�ZM
KUTSANARAK DEVR�MC� ULUSAL

KURTULUŞÇULUK KORUNAB�L�R M�?

Öcalan’›n ‹mral› süreciyle, benimsedi¤i
yeni dünya görüflü, “ça¤›m›zda kapitalizmin
ve demokrasinin zafer kazand›¤›” tezini te-
mel al›yordu. 

Bay›k, aç›klamas›nda PKK’nin KA-
DEK’e dönüflürken, ideolojik alandaki bu
büyük geri düflüflü flu flekilde ifade ediyor: 

“PKK ortaya ç›kt›¤›nda dünya koflullar›
çok farkl›yd›, iki kampa bölünmüfltü ve bu
kamplaflma bütün ulusal ve siyasal hareket-
ler üzerinde belirleyici bir etkiye sahipti.
PKK dönemin ulusal kurtulufl hareketlerin-
den esinlenerek, reel sosyalizmin etkilerini
derin olmasa da tafl›m›flt›r. Ama 20. yüzy›l›n
son çeyre¤inde, dünyada çok önemli de¤i-
flimler oldu. Kapitalizmi restore hareketi
olan faflist yap›lanmalarla, ona alternatif ol-
ma iddias›ndaki reel sosyalizmin totaliter
devlet yap›lar› bilimsel teknik geliflmeler ve
insanl›¤›n özgürleflme e¤ilim ve istemi kar-
fl›s›nda daha fazla engel olma gücünü göste-
remeyerek y›k›ld›lar. Bunlar çökerken de-
mokrasiler zafer kazand›. Klasik toplum
tahlilleri, teoriler ve bayatlam›fl mücadele
yöntemleriyle ilerlemek art›k mümkün de-
¤ildir. ” (abç)(Röportaj, agg). 

PKK do¤du¤unda, küçük burjuva dev-
rimci Kürt ulusalc›s› bir hareketti. Ve yeni
sömürge ve sömürge uluslar› kaplayan anti-
emperyalist dünya devrimi dalgas›n›n ve
marksizm leninizmin güçlü etkilerini tafl›-
yordu. 

Sömürge uluslar›n kurtulufl hareketleri-
nin genelinde o dönemde marksizm leniniz-
min etkisi güçlüydü. Belirtmek gerekir ki,
ülkemiz devrimci hareketi üzerindeki mark-
sizm leninizmin güçlü etkisi ve çekim gücü
de PKK’yi etkiledi. PKK kuruldu¤u dönem-
de, “reel sosyalizm” diye ifade edilen mo-
dern revizyonizmin de¤il, marksizm leni-
nizmin ve ülkemiz devrimci hareketinin et-
kisi alt›ndayd›. Ancak, ulusal kurtulufl için
silahl› mücadeleyi haz›rlarken, önemli aske-
ri destek alma kayg›s›yla, Brejnev revizyo-
nistlerini de marksist leninist ilan eden
pragmatizme düflmekten geri durmad›. Fa-
kat sömürgeci faflist diktatörlük ve emper-
yalizm karfl›s›nda da, sosyal emperyalist
SB’yle iliflkilerinde de hiçbir zaman modern
revizyonist ak›mlar›n konumuna girmedi. 

Öcalan ve Bay›k’›n, ideoloji, program ve
strateji de¤iflikli¤ine gerekçe gösterdikleri,
“de¤iflen dünya koflullar”›, dünyan›n dev-
rimci bir dönemden gerici bir döneme geri-
lemesidir. 

Gecikerek de olsa gerçekten, PKK bu
gerilemeden etkilendi. PKK’nin önderlik et-
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ti¤i Kürt ulusal kurtulufl devrimi, dünyada
gericilik dalgas› eserken, seksenlerin sonu
ve doksanlar›n bafl›nda Kürdistan’dan dev-
rimci bir rüzgar estirdi. Ancak uluslararas›,
bölgesel ve Türkiye cephesinde devrimci
koflullar›n zay›fl›¤›, ulusal devrimin zafere
ulaflmas›n› engelledi. Uzayan savafl koflulla-
r›nda, PKK’nin niteli¤inden gelen zaaflarla
birleflince, birleflik karfl› devrimin komplo-
suyla tutsak edilen Öcalan, ‹mral› sürecinde
irade k›r›lmas›na düfltü. Programatik, stra-
tejik çizgisinde tasfiyecili¤e gitti¤i gibi, bu-
nu teorize etme düzeyine de ç›kard›, ideolo-
jik teslimiyete de düfltü. 

“Devrimler dönemi sona ermifltir, evrim-
ler dönemi bafllam›flt›r”, “demokrasi zafer ka-
zanm›flt›r”, “devrimler bir yan›lg›yd›, flimdiki
düflüncem olsayd› silahl› mücadeleyi bafllat-
mazd›m, Kürt ayaklanmalar› yanl›flt›, demok-
ratik Türkiye cumhuriyeti hedefimizdir, flim-
diki statüde baz› anayasal de¤ifliklerle Kürt
ulusu haklar›na kavuflur”, vs. vb. söylemler-
le, Öcalan bu ideolojik de¤iflimi dile getirdi.
Bu, devrimlerin, Kürt ulusal devriminin in-
kar› ve burjuva demokrasisi çizgisinin ide-
olojik söylemlerinin formüle edilmesiydi,
bugün de bu çaba sürüyor. 

Öcalan, irade k›r›lmas›yla girdi¤i bu
ideolojik teslimiyete, tarihsel olarak, Berns-
tein’dan Kruflçev’e bilimum revizyonistlerin
dayand›¤›, doksanl› y›llarda devrimcilikten
sol liberalizme tornistan eden ÖDP’lilerin
de dayanak yapt›¤›, “koflullar de¤iflmifltir”
tezini gerekçe yap›yor. Bay›k, ayn› fleyi tek-
rarl›yor: Madem ‘dünyada devrimler yenil-
mifltir ve emperyalizm zafer kazanm›flt›r, o
halde devrimler, sosyalizm tarihi sona er-
mifltir, yaflas›n demokratik kapitalizm’. 

Bu teslimiyetçi teorinin, –siyasal farkl›-
l›klar› bir yana, ideolojik bak›mdan– sol li-
beral ve neoliberal teorilerden ne fark› var?
Onlar da, burjuva demokrasisi ve kapitaliz-
mi kutsar, devrimler ve sosyalizm mücade-
leleri tarihinin sonunu ilan ederken, flu ayn›
gerekçeyi sunmuyorlar m›: ’bilimsel ve tek-
nik geliflmeler, devirimi ve sosyalizmi ge-
reksiz hale getirmifltir’, ‘yaflas›n demokrasi
ve kapitalizm’!

Kuflkusuz, PKK, geçmiflte de, sosyalizm
söylemine ra¤men, ufku ulusal devrimcilik-

le s›n›rl› oldu¤u için, ekonomik toplumsal
bak›mdan demokratik kapitalizm, tarihsel
bak›mdan küçük burjuva demokrasisi çer-
çevesi içinde bir ak›md›. Ama, Kürdistan
kent ve k›r›n›n küçük burjuva emekçi s›n›f-
lar›n›n demokratik kapitalizmini temsil edi-
yordu. Ve Kürdistan küçük burjuva demok-
rasisinin devrimci kanad›n› temsil ediyordu
ve Kürdistan, tarihsel olarak ulusal kurtulufl
aflamas›nda oldu¤u için, bu, temel devrimci
bir rol oynuyordu. 

KADEK’le noktalanan bugünkü, “de-
mokrasi kutsamas›” ve “bilimsel teknik dev-
rim”vas›tas›yla kapitalizm kutsamas›, em-
peryalist yeni dünya düzeninin demokrasi
demagojisine çanak tutarak, onun içinde
k›smi reformlar elde etme hayali ve ideoloji-
sidir. 

Bütün liberal sol, “ça¤dafl uluslararas›
koflullarda kapitalist emperyalizmin burjuva
demokrasisini dünyada egemen k›ld›¤›” ya-
n›lsamas› ve palavras›n› yayd› durdu. Em-
peryalizmin liberal ideologlar›, “faflizm ve
komünizm totaliter rejimlerdi, iflas ettiler,
burjuva demokrasisi zafer kazand›” dema-
gojisini dünya ezilen halklar› ve iflçi s›n›f›na
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Uluslararas›, bölgesel ve Türkiye
cephesinde devrimci koflullar›n za-
y›fl›¤›, ulusal devrimin zafere ulafl-

mas›n› engelledi. Uzayan savafl
koflullar›nda, PKK’nin niteli¤inden
gelen zaaflarla birleflince, birleflik

karfl› devrimin komplosuyla tutsak
edilen Öcalan, ‹mral› sürecinde ira-
de k›r›lmas›na düfltü. Programatik,
stratejik çizgisinde tasfiyecili¤e git-
ti¤i gibi, bunu teorize etme düzeyi-
ne de ç›kard›, ideolojik teslimiyete

de düfltü.



bombard›man tarz›nda yayd›lar. 
Öcalan ve Bay›k da ayn› nakarat› tekrar-

l›yorlar. 
Peki, kapitalist emperyalizmin bu geçi-

ci ve gerici zaferiyle ABD liderli¤inde ilan
etti¤i emperyalist yeni dünya düzeni, ger-
çekten de, dünya halklar›na ve ilhak alt›n-
daki uluslara demokrasi veya ulusal özgür-
lük mü getirdi? fiu on y›lda somut gerçekle-
re bak›ld›¤›nda bile, gericilik ve emperyalist
boyunduruktan baflka bir fley getirmedi¤i
rahatl›kla anlafl›l›r. “Zafer”ini ilan etti¤iniz
“demokrasi”, Güney Kürdistan’da ABD’nin
emperyalist protektoras› olarak Kürt ulusu-
nun boynuna boyunduruktan, PKK flahs›n-
da Kürt ulusal devrimcili¤ine karfl› gerici bir
savafltan baflka ne getirdi. Kuzey Kürdis-
tan’da, kirli savafl› zafere tafl›maktan ve Öca-
lan’a komplodan baflka ne getirdi? Ya da,
Oslo Bar›fl›’yla oyalad›ktan sonra, ABD ve
fiaron’un katliamc› iflgalinden baflka Filis-

tin’e ne getirdi? Kosova’ya uluslararas› sö-
mürge statüsünden baflka ne getirdi? Vene-
züela’da askeri faflist darbe getirmedi mi?
“Demokrasinin zaferi”ne teslimiyetiniz, sizi
o denli ideolojik bask› alt›na alm›fl ki, yafla-
nan somut gerçeklerin bile çok gerisinde ka-
l›yor, onlardan ö¤renemiyorsunuz. ‹rade k›-
r›lmas› ve devrimin yenilgisi ve dünya birle-
flik karfl›devriminin bask›s›, PKK liderleri-
nin ufkunu öylesine daraltt› ki, program›n›
Türk burjuvazisinin sömürgeci boyunduru-
¤unun incelmifl biçimi demek olan “demok-
ratik burjuva cumhuriyeti”ne ve stratejisini
bar›flç›l evrimcili¤e geriletirken, bugünkü
koflullarda buna uygun sol liberal bir dünya
görüflü oluflturuyorlar. Öcalan ve ondan ö¤-
renerek Özgür Halk yazarlar› -Bay›k aç›kla-
mas›nda sözetmese de- bunu demokratik
sosyalizm kavram›yla ifade ediyorlar. T›pk›,
sol liberalizmi benimseyen ÖDP’nin bunu
özgürlükçü sosyalizm, hep sol liberal dünya
görüflünü benimsemifl Aren’in (ki Aren tes-
cilli bir sosyal flovenisttir) ve Aybar’›n bunu
demokratik sosyalizm kavram›yla ifade et-
meleri gibi. 

HALKLARIN B�RL�Ğ� REFORMCU 
PROGRAMA VE STRATEJ�YE 

ÖRTÜ YAPILAMAZ

K›smi De¤ifliklerle Sömürgecili¤in De-
vam› Program›

PKK, ‹mral› süreciyle ulusal devrimci
program›n›, reform program›yla tasfiye et-
miflti. Ba¤›ms›z Kürdistan program›n› ter-
ketmifl, yerine ulusal kimli¤in tan›nmas›, dil
ve kültür özgürlü¤ü ve siyasal çal›flma ser-
bestli¤i program›n› geçirmiflti. Bu program
tasfiyecili¤ini 7. Kongre de onaylam›flt›. An-
cak, bu tasfiyecili¤i, ad de¤ifltirerek de ve
resmen de Kürt halk›n›n önünde ilan etme-
si gerekiyordu. “De¤iflti¤i”ne, “bölücü ol-
mad›¤›”na sömürgeci egemen s›n›flar› ve
emperyalistleri inand›rmas› için buna ihti-
yac› vard›. 8. Kongre’de resmi program de¤i-
flikli¤inin politik anlam› budur. 

Politik koflullardaki somut de¤ifliklik-
ler, taktikleri ve mücadele biçimlerini de¤ifl-
tirmeyi gerekli k›lar. Bu anlafl›l›r ve do¤ru-
dur da. Program ve strateji, ancak ekono-
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Devrimin fiilen sa¤lad›¤› baz› ulusal
haklar›n ancak küçük bir k›sm›n›n
hukukilefltirilmesi, bugün sömürgeci
burjuvazi ve emperyalist efendileri
taraf›ndan tart›flma konusu yap›l›-
yor ve henüz çok küçük bir bölümü
(idam›n kald›r›lmas›, anadilde ö¤re-
nim) gerçeklefltirildi. Ama tart›flma
konusu yap›lsa da, gerçeklefltirilse
de, bu, ayn› zamanda sömürgeci
burjuvazi taraf›ndan Kürt emekçile-
rini yat›flt›rma, ulusal taleplerle mü-
cadelesinin devrimcileflmesini en-
gelleme manevras›na, daha ötesi
Kürdistan burjuvazisini kazanma
politikas›na dönüfltürülecektir, dö-
nüfltürülüyor.



mik-toplumsal-politik koflullardaki temel
de¤iflikliklerle gündemleflebilir. 

Bugün, Kürdistan ulusal devrimi yenil-
di, ama Kuzey Kürdistan’da Türk burjuvazi-
si, s›rt›n› baflta ABD gelmek üzere emperya-
lizme dayayarak, sömürgeci egmenli¤ini
sürdürüyor. Kürt ulusunun özgürlü¤ü,
Türk burjuvazisinin emperyalist sistem ilifl-
kilerinin bir devam› olarak sürdürdü¤ü sö-
mürgeci boyunduru¤unun y›k›lmas›yla ger-
çekleflebilir. ‹ster ba¤›ms›zl›k. ister, Türk ve
Kürt uluslar›ndan iflçi -emekçi sovyetik fe-
derasyon biçiminde gerçekleflsin, Kürt ulu-
sunun özgür olabilmesinin olmazsa olmaz
koflulu, emperyalist sistem iliflkilerinin bir
devam› olan Türk burjuvazisinin sömürgeci
boyunduru¤unun tasfiyesidir. 

Kürdistan ulusal devrimi, dünya ve
Türkiye gericili¤inin güç iliflkilerindeki üs-
tünlü¤ü nedeniyle zafere ulaflamad›. Belirt-
ti¤imiz nedenlerle yenilgiye u¤rad›. Devri-
min fiilen sa¤lad›¤› baz› ulusal haklar›n an-
cak küçük bir k›sm›n›n hukukilefltirilmesi,
bugün sömürgeci burjuvazi ve emperyalist
efendileri taraf›ndan tart›flma konusu yap›l›-
yor ve henüz çok küçük bir bölümü (idam›n
kald›r›lmas›, anadilde ö¤renim) gerçekleflti-
rildi. Ama tart›flma konusu yap›lsa da, ger-
çeklefltirilse de, bu, ayn› zamanda sömürge-
ci burjuvazi taraf›ndan Kürt emekçilerini
yat›flt›rma, ulusal taleplerle mücadelesinin
devrimcileflmesini engelleme manevras›na,
daha ötesi Kürdistan burjuvazisini kazanma
politikas›na dönüfltürülecektir, dönüfltürü-
lüyor. Bu, özellikle geçen yüzy›l boyunca
gericilik ve emperyalizmin çokça baflvurdu-
¤u beylik politikad›r. 

Birçok etken taktik de¤ifliklikleri koflul-
lad›. Örne¤in;

Güç iliflklerinde ulusal devrim aleyhine
ve politik koflullardaki gerilemeler; Kürt
halk›n›n ruh hali, Türk emekçileri üzerin-
deki flovenist etkinin güçlülü¤ü gibi. 

Ya da ulusal baz› taleplerin, reformlar›n
tart›fl›l›yor olmas›n›n ya da yar›n gerçeklefl-
ti¤i zaman bu durumun Kürt halk› üzerinde
yarataca¤› beklentiler gibi. 

Bu gibi etkenler, mücadele taktiklerin-
de de¤ifliklikleri gerekli k›lar. 

Ama bu ayn› durumda tarihsel koflullar
de¤iflmedi¤i halde program de¤iflikli¤ine
gitmek, tamamen tasfiyeciliktir. Ulusal bi-
linç tafl›yan Kürt emekçilerinin ve PKK kad-
rolar›n›n, “Baflkan, geçmiflte de beklenme-
dik fleyler yaparak mücadeleyi gelifltirdi, bu-
gün de bir bildi¤i vard›r, yapt›¤› kazand›r›r”
yan›lg›s› gerçe¤i de¤ifltirmez. Yaln›zca re-
formcu tasfiyecili¤in ve ideolojik teslimiye-
tin geliflmesini güçlendirir, güçlendiriyor
da. 

Öte yandan Türk burjuvazisinin temsil-
cilerinin bir bölümü, özellikle ordu ve MHP
ve di¤er baz› partilerin, “çorap sökü¤ü kor-
kusuyla” burjuva demokrasisi manevras›n›
reddetmeleri ve dolay›s›yla, PKK’nin prog-
ram edindi¤i reform taleplerini gerçeklefltir-
meyi reddetmeleri de bu gerçe¤i de¤ifltirmi-
yor. PKK’nin de katk›da bulundu¤u sömür-
geciler ve emperyalizmden reformlar bekle-
me hayalini k›ryor, onlar›n daha çok müca-
deleyi yükseltmeleri gerekti¤ini deneyimle-
riyle ö¤renmelerini sa¤l›yor. 

En baflta söylenmesi gerekeni tekrarla-
yal›m: ‹mral› süreciyle benimsenen yeni
program, emperyalist sisteme ba¤l› olarak
Kuzey Kürdistan üzerinde Türk burjuvazisi-
nin sömürgeci hakimiyet sisteminde k›smi
de¤ifliklikler öngördü¤ü, gerçekleflmesi ha-
linde k›smi reform de¤ifliklikleriyle (ulusal
kimli¤in kabulü ve hukukilefltirilmesi, dil
ve kültürel özgürlük, siyasi çal›flma hakk›-
n›n gerçekleflmesi) sömürgeci egemenli¤in
sürmesi sonucuna yol açaca¤› için devrimci
de¤il reformcudur. Kuflkusuz, gerçekleflme-
si halinde, Kürt ulusu üzerindeki sömürgeci
boyunduru¤un aralanmas›, Türkiye’deki fa-
flist rejimin burjuva demokrasisine geçifli
h›zland›rmas›, Türk emekçileri üzerinde flo-
venizmin etkisinin zay›flat›lmas› gibi kon-
jöktürel de¤iflikliklere yolaçacakt›r, ama
Kürt emekçilerinin mücadelesinin uzun bir
dönem devrimcileflmesini önleme pahas›na!
Bu, baflka koflullarda El Salvador’da, Filis-
tin’de –Arafat’›n reformcu özerklik progra-
m›yla– gerçekleflen bir durumdur ve emekçi
halk hareketinin devrimcileflmesini engelle-
yici rol oynam›flt›r. Kuzey Kürdistan’da ben-
zer bir rol oynayacakt›r, oynamaktad›r. 

Kuflkusuz, bu reformcu progmrama ge-
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rileyifl, küçük burjuva ulusal devrimci
PKK’nin küçük burjuva reformculaflmas› ol-
du¤u gibi Kuzey Kürdistan burjuvazisinin
ulusal amaçlar›n› program edinmesi de de-
mektir. 

BARIŞÇIL EVR�M STRATEJ�S�

PKK, program›n› reformculaflt›rmayla
parelel ve iç içe ulusal devrimci stratejisini
de bar›flç›l evrimci stratejiye dönüfltürdü. 

‹mral› sürecinde Öcalan, “devrimler dö-
nemi bitmifltir evrim dönemi bafllam›flt›r”,

“yürüttü¤ümüz silahl› devrim mücadelesi
yanl›flt›”, “geçmifl Kürt ayaklanmalar› yan-
l›flt›”, “yüzy›ln son çeyre¤inde demokrasi
zafer kazanm›flt›r” ideolojik argümanlar›yla,
bu yeni stratejiyi sergiledi. 

Üç reform talebinden oluflan “demokra-
tik cumhuriyet”i program edindiklerini, bu-
nun da, bugünkü anayasal sistemde yasal
baz› de¤ifliklerle gerçekleflece¤ini vurgulad›. 

Buna ba¤l› olarak, silahl› güçlerini Gü-
ney’e çekme karar› ald›. E¤er genel af ç›kar›-
l›r ve siyasi çal›flma hakk› verilirse silahl›
güçleri tasfiye edece¤i teminat› verdi. Bun-
dan sonra ömrünü bar›fla adad›¤›n› ilan etti. 

Hem de bütün bunlar›, emperyalizm
deste¤indeki sömürgeci burjuvazi, bu reform
program›yla manevra yapmaks›z›n öngördü.
“Tek yanl› olarak PKK’yi reformculaflt›rarak
sömürgecili¤in reformasyonu stratejisi” izle-
meye koyuldu. Bay›k röportaj›nda, bu gerçe-
¤i aç›k ve net olarak vurguluyor:

“Üçüncü aflama; ‹mral› ile bafllayan ve
KADEKin kurulufluna kadar geçen süreçtir.
‹mral› süreci de¤iflim dönüflüm sürecini h›z-
land›rm›fl ve onu stratejik bir düzeye ç›kar-
m›flt›r. Dikkat edilirse bu döneme kadar, de-
¤iflim dönüflüm parça parça ve ve taktik
ad›mlar görünümündedir. Esas olarak da
karfl› taraf›n ataca¤› ad›mlara paralel iflleye-
cek bir özellik arzediyor. ‹mral› ile birlikte
karfl› taraf›n ataca¤› ad›mlara göre kendini
ayarlamadan çok, kendini de¤ifltirerek karfl›
taraf› da de¤iflime zorlama yöntemi esas
al›nmaktad›r.” (agr) Evet PKK, kendi prog-
ram›n›, stratejisini ve buna ba¤l› olarak pra-
ti¤ini, de¤ifltirerek, reformculaflt›rarak, ba-
r›flç›l evrimcilefltirerek, karfl› taraf› (sömür-
gecileri ve arkas›ndaki emperyalistleri) söz-
de de¤iflime zorluyor, Türkiye’deki rejimi
burjuva demokrasisine dönüfltürmeleri için
“güven verme” yolunu izliyor. Onlar›n bur-
juva demokrasisi manevras›n› beklemeye bi-
le takati kalmayan bir ideolojik yorgunluk
sergiliyor. 

Nitekim ‹mral› süreciyle Öcalan’›n ön-
gördü¤ü, bar›flç›l evrim stratejisine geçti¤i-
ni, karfl› tarafa kan›tlamak için, pek çok pra-
tik uygulamay› da devreye soktu, PKK. Av-
rupa’dan ve Güney’den bar›fl gruplar›n›, tu-
tuklan›p ceza verilece¤ini bilerek, gönderdi.
7. Kongre’de, program ve strateji de¤ifliklik-
lerini onaylad›. Ekonomik kriz döneminde,
“bu durumu kullanmayaca¤›n›” vurgulad›,
ona uygun bir pratik sergiledi. G. Okkan
için eylem koydu. Kürdistan kentleri beledi-
ye baflkanlar› Bahçeli’nin elini s›kt›. ABD’nin
Irak’a savafl planlar› yapt›¤› koflullarda, Öca-
lan, “Irak’›n demokratikleflmesinden yana
olduklar›n›” aç›klayarak, ABD’nin plan›n›
teflvik etti. Ve bugün de KADEK, ABD’nin
Irak’a ikinci savafl›ndan demokratikleflme
bekleyecek denli emperyalist yeni dünya
düzenine umut ba¤lamaya devam ediyor.
Zindanlarda, devrimci tutsaklara, katliemc›
sald›r› ve F tipi tecrit sald›r›s› yap›l›r ve bu
yolla devrimci hareket ezilmeye çal›fl›l›rken,
Öcalan’›n politikas›, PKK tutsaklar›n›n pra-
ti¤i faflizmle uzlaflmak, d›flarda ve içerde kit-
lesini, direniflten uzak tutmak oldu. 

Bay›k, röportaj›nda, “8. Kongre’nin ka-
rarlaflt›rd›¤ strateji bugün halk›m›z›n fiilen
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Sömürge bir ulusun özgürlü¤ünün,
ancak halk›n ayaklanmas›yla, sö-
mürgeci boyunduruk parçalanarak
gerçeklefltirilebilece¤i gerçe¤i ise,
emekçi halk›n demokratik devrimci
çizgisidir. Bu iki strateji taban ta-
bana karfl›tt›r.



izledi¤i stratejidir” diyerek, Kürt halk›n›n,
birleflik karfl›devrimin deste¤indeki kirli sa-
vafl karfl›s›nda düflürüldü¤ü yorgunlu¤u
program ve strateji düzeyine ç›kararak te-
orisini yap›yor. Yar›n, hatta bugünden, Kürt
halk›n›n talepleri ve mücadelesi daha çok
yükseldi¤inde, KADEK, bunun önüne bur-
juva demokrasisinin bir barikat› olacakt›r,
olmaktad›r da. 

Nitekim, ‹mral› çizgisinin bafllang›çta
öngördü¤ü bar›flç›l da olsa Serhildanlar de-
¤il, sömürgeci burjuvaziyle diyalog yolu,
bürokratik parlamentarist yoldu. Bunda, sö-
mürgeci burjuvaziden anayasal beklentiler,
idam tehdidi gibi etkenler rol oynuyordu.
Ancak, anayasal beklentilerin hayal oldu¤u
görüldükçe, sömürgeci burjuvazinin politi-
kas›n›n, PKK’yi ve Kürt ulusal hareketini,
tamamen ezdikten sonra güdük baz› reform-
lara gidece¤i pratik deneyimle kavrand›kça,
burjuva demokrasisi programatik hedefine
ba¤l› da olsa, bar›flç›l kitle eylemleri yolu tu-
tuldu.  

Burjuva demokrasisi ya da üç talepten
oluflan reform hedefine varma stratejisi, sö-
mürgecili¤i reforma u¤ratma stratejisidir.
KADEK, bu temel hedefine varmak için, ki-
mi zaman bar›flç› kitle eylemlerine, kimi za-
man parlamentarist-diyalog çabas›na a¤›rl›k
verecektir. Kitlelerin eyleme çekilmeleri aç›-
s›ndan önem tafl›yan bir fark olsa da, her iki
yöntemle de, KADEK, bar›flç›l evrim strate-
jisine dayan›yor. Ki, bu, ulusal burjuvazinin
reformcu evrim stratejisidir. 

Sömürge bir ulusun özgürlü¤ünün, an-
cak halk›n ayaklanmas›yla, sömürgeci bo-
yunduruk parçalanarak gerçeklefltirilebile-
ce¤i gerçe¤i ise, emekçi halk›n demokratik
devrimci çizgisidir. Bu iki strateji taban ta-
bana karfl›tt›r. 

MEŞRU SAVUNMA Ç�ZG�S�N�
AŞMAMAK

PKK, silahl› güçlerini Güney’e çekti,
ama da¤›tmad›. Silahs›zlanma için, üç talep-
ten oluflan reform program›n›n gerçeklefl-
mesini önkoflul olarak öngördü. Sonra Öca-
lan, önkoflulu biraz daha yumuflatt›; ‘e¤er,

serbest siyasi çal›flma hakk› tan›n›rsa ve ge-
nel af ç›kar›l›rsa, güçlerimiz, silahlar›n› b›-
rakarak Türkiye’ye gelirler’e geriledi. Sö-
mürgeci burjuvazinin, özellikle askeri tem-
silcilerinin buna yan›t›: “kay›ts›z flarts›z ada-
lete teslim olun” oldu. Af yaln›zca “yard›m-
yatakl›k” edenlerle s›n›rl› tutularak, ulusal
hareketin taban› daralt›lmaya çal›fl›ld›. 

Bu, PKK aç›s›ndan da, e¤er askeri güç-
lerini erkenden tasfiye ederse, burjuva de-
mokrasisi çerçevesindeki reformlar›n bile
elde edilemeyece¤i deneyimi oldu. PKK bu
deneyimin de sonucu olarak, meflru savun-
ma çizgisinde silahl› gücünü korumaya,
burjuva demokrasisine geçiflte pazarl›k kozu
olarak elde tutmaya önem veriyor. 

Ama bak›fl aç›s›n›n en ileri s›n›r› da bu.
Buradan öte, ilhak alt›ndaki uluslar›n silah-
l› direnme hakk›n›, devrim yoluyla sömür-
geci-ilhakç› boyunduru¤u parçalayarak ulu-
sal özgürlü¤ü elde etme hedefinden bütü-
nüyle vazgeçmeyi ifade ediyor. Sömürge bir
ulusun devrimini tutuflturmufl, öncülük et-
mifl bir parti olarak, ’bir daha ayn› yola asla’!
diyor. 

Bu nedenle, Siyonist sömürgecilerin ve
ABD’nin iflgal politikas›na karfl›, halklar›n
yüre¤i olarak direnen Filistin halk› için, BA-
YIK, “milliyetçi kördövüflüne girmifltir”
(agr.) diyebiliyor. Bununla, Kürt halk›n›n
bir daha silahl› direnifle girmemesini vaaz e-
diyor, di¤er yandan, emperyalist yeni dünya
düzeninin lideri ABD’ye ve di¤er emperya-
listlere, “KADEK bir daha Filistinliler gibi
silahl› direnme yoluna girmeyecektir” gü-
vencesi veriyor. 

Ama öte yandan KADEK liderleri, Irak’a
ikinci savafl planlar› tart›fl›l›yorken, “Gü-
ney’de kurulacak özerklik statüsü içinde ye-
ralmak istediklerini ve e¤er bu yap›l›rsa as-
keri güçlerini statüye katacaklar›” yönünde
görüfl aç›kl›yor; bununla hem ABD’ye iliflkin
hayallerini koruduklar›n›, hem de böylesi
bir uzlaflmaya, e¤er ABD karfl›l›k veririse, gi-
receklerini gösteriyorlar. En iyimser yorum-
la bu, ABD protektoras› (himayesi alt›nda)
bir özerklik u¤runa silahl› güçlerini da¤›ta-
caklar› demektir ki, meflru savunma anlay›-
fl›n›n ufkunun ne oldu¤unu, daha do¤rusu
ufuksuzlu¤unu bu aç›klamalar› gösteriyor. 
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REFORME EDİLECEK SÖMÜRGECİ 
REJİMLER HALKLARIN 

DEMOKRATİK BİRLİĞİ Mİ?

Geçen y›llarda Öcalan’›n zaman zaman
sözetti¤i “bölge halklar›n›n demokratik bir-
li¤i”ni, baflta kendisi olmak üzere, KADEK
liderleri, flimdi daha s›k kullan›yorlar.

‹mral› öncesi, halklar›n birli¤i, hiç ol-
mazsa demokratik fedarasyon çözümü için
kullan›l›yordu. Ve bu da reformcu bir uz-
laflmay› ifade etse de, üç reform program›n-
dan çok daha ileriydi. Daha önemlisi de

PKK ideolojik bir teslimiyetçili¤e düflme-
miflti. 

fiimdi, Öcalan ve KADEK, devrim ve si-
lahl› direnme hakk›n› reddeden, kemaliz-
mi, kapitalist emperyalizmi ve ilhakç›l›¤›
kutsayan bir ideolojik teslimiyetçilikle bir-
likte, ulusal uzlafl›c›l›k çizgisini izliyor. Ve
üstelik, bu uzlafl›c›l›kta, geçmifltekinden
daha geriye düflerek, kimlik, ulusal kültürel
özerklik ve siyasi çal›flma hakk›ndan oluflan
üç reform program›yla, ulusal mücadeleyi
s›n›rl›yor. 

Bu çözümün de içinde yer alaca¤› bur-
juva demokrasisi rejimiyle, Türkiye ve Or-
tado¤u rejimlerinin burjuva demokratiklefl-
mesi yoluyla, Ortado¤u halklar›n›n bölgesel
demokratik birli¤inin kurulaca¤›n› savl›-
yor. 

Bay›k bunu flöyle ifade ediyor:
“Nas›l Avrupal›lar k›talar›n› defalarca

kana bulayan … çat›flma ve savafllardan

ders ç›kar›p sorunlar›n› demokrasiyle çöz-
düler ve bunun bir ifadesi olarak AB’ni kur-
dularsa, biz Ortado¤ulular’›n da yaflad›¤›-
m›z kanl› çat›flma ve bo¤azlaflmalardan ge-
rekli sonuçlar› ç›kar›p, çeliflki-çat›flma yara-
tan tüm sorunlar›m›z› demokrasi içinde
çözmeyi esas alarak, Demokratik Ortado¤u
Birli¤i’ni yaratmam›z gerekir.” (agg). 

Oysa, kralc›, faflist, gerici, siyonist, ‹s-
lamc› rejimler, Bay›k’›n ve 8. Kongre’nin
öngördü¤ü do¤rultuda AB’ye dahil ülkeler-
deki gibi burjuva demokrasisine dönüflse
bile, halklar›n demokratik birli¤i gerçeklefl-
mifl olmaz. ‹flçi s›n›f› ve halklar›n iktidar
mücadelesinin koflullar›nda önemli de¤i-
fliklikler anlam›na gelir ama bölge ülkeleri
burjuvazileri ulusal gerginlik ve düflman-
l›klar› sürdürme ihtiyac› duyar ve sürdü-
rürler. 

Örne¤in ‹srail’de geçen dönem ‹flçi
Partisi iktidar›, burjuva demokrasisi prog-
ram›na sahip bu partinin iktidar› da, Filis-
tin’e güdük bir özerklikte ›srar edip fia-
ron’un provokasyonunu destekleyip Filis-
tin halk›na sald›rmad› m›? Bugün Filistin
halk›n› katleden fiaron iktidar›nda burjuva
demokrat ‹flçi Partisi ortak ve Filistin halk›-
n›n katledilmesinin yürütücülerinden. 

Kürt ulusu aç›s›ndan, elbette burjuva
demokrasisi rejimleri, bugünkü sömürgeci
ve ilhakç› boyunduru¤un hafiflemesi anla-
m›na gelir. Ama hafifleyerek de olsa sömür-
geci-ilhakç› boyundu¤un sürmesi demektir.
Bu halklar›n demokratik birli¤i olabilir mi? 

Bay›k, halklar›n birli¤inin modelini
AB’de buldu¤una ve övdü¤üne göre, halkla-
r›n birli¤ini, do¤rudan burjuvazilerin ikti-
dar› alt›nda gerçeklefltirmeyi hedefledikle-
rini aç›kça ortaya koyuyor. Ortado¤u ülke-
leri burjuvazilerinin, burjuva demokrasisi
alt›nda da halklar› düflman etme ve ulusal
düflmanl›k politikalar›n› sürdürecekleri
gerçe¤i bir yana, AB içinde de halklar›n bir-
li¤i ve dostlu¤unun gerçekleflmedi¤i bir
gerçektir. Bay›k ve KADEK, anlafl›lan
Irak’ta demokrasi umudunu ABD’ci müda-
haleye ba¤lad›klar› gibi, Avrupal› emperya-
listleri, kendilerini demokratik bir dünya
idolü olarak sunan söylemlerine de inan-
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Bugün, dünyan›n gerici, emperya-
list bo¤ucu atmosferi, Kürdistan,
Türkiye ve bölge emekçi halklar›-
n›n ufkunu karartmamal›, onlar›n,
devrimlerle kuracaklar› özgür
halklar›n demokratik federasyonu
ve birli¤i bilincini gelifltirmelerini
engellememelidir.



mam›z› istiyorlar. Geçici, gerici dünya ko-
flullar›n›n bo¤ucu atmosferinin bask›s›yla,
kendilerini, AB’li emperyalistleri demokrasi
ideali olarak sunmalar›na inand›rmaya çal›-
fl›yor. –Belki gerçekten inan›yorlar.

Kürdistan proletaryas› ve emekçilerini
ve bizleri de inand›rmaya çal›fl›yorlar. 

Oysa, AB, emperyalist bir ittifak olarak,
ancak emperyalist dünya egemenli¤ini elin-
de tutan, güç bak›mdan ön s›ralarda bulu-
nan di¤er (ABD-Japon) emperyalistlere kar-
fl› önde gelen Avrupa’l› emperyalistlerin
(Alman ve Frans›z), dünya hegemonyas›
için rekabet mücadelesinde kurulabilmifltir.
Bu yüzy›l›n yar›s›na de¤in, emperyalist dün-
ya egemenli¤i, Avrupa’daki emperyalist ül-
kelerin elindeyken ve rekabet de esasen bu
ülkeler aras›nda sürüyorken, birbirleriyle
dünya savafl›na iki kez tutuflan rakip emper-
yalist gruplaflmalara gittiler, kaç›n›lmaz ola-
rak. Yar›n AB “Almanya Avrupas›” oldu¤un-
da, örne¤in Frans›z emperyalistleri kaç›n›l-
maz olarak, AB’yi bitirmeye çal›flacakt›r, bu-
nun tersi de do¤rudur. Olas› bu geliflmeler,
AB’li emperyalist ülkelerin burjuvazilerinin,
halklar› biribirleriyle çat›flt›racaklar›n› gös-
teriyor. Emperyalist bir ittifak olarak AB’nin
gelece¤i, tek bir devlet de de¤ildir, halklar›n
bar›fl ve özgürlük içinde yaflad›klar› birli¤i
de de¤ildir. 

Avrupa ülkelerindeki burjuva demok-
rasisini, AB’li emperyalistler ve liberal ide-
ologlar, ideal bir demokrasi olarak dünya
halklar›n›n beynine bombarduman ediyor-
lar. Ancak, 11 Eylül’den sonra gerici yasala-
r›n t›rmand›r›lmas›, neofaflist hareketlerin
gelifltirilmesi, faflist partilerin hükümet or-
takl›klar› içine al›nmas›, göçmen iflçilere yö-
nelik yeni gerici yasalar vs. vb. propaganda-
s› çokça yap›lan Avrupa burjuva demokrasi-
sinin gerici yüzünü gösteren birkaç örnektir
yaln›zca. Frans›z burjuvazisi, sömürgeler-
den ancak devrimlerle at›labildi¤i gibi, Kor-
sika’n›n özerkli¤ini ancak 2000’e do¤ru ka-
bullenebildi, üstelik kendi içinde hâlâ çat›fl-
mal›. 

Bay›k ve KADEK, ortado¤u’da burjuva
demokrasisinin, Kürtlere ve ilhak alt›ndaki
di¤er halklara özgürlük, Ortado¤u halklar›-
na kardeflçe birlik getirece¤ine, ideal örnek

verdikleri AB, ne halklar›n birli¤idir, ne de
halklara demokrasidir. ‹flçi s›n›f›n›n iktidar›
almaya giriflece¤i koflullarda kanl› yüzünü
barbarca göstermekte bir an bile tereddüt
etmeyecektir. 

Bunun, Ortado¤u’daki taklidi ise (ki
KADEK’i ilan eden 8. Kongre nihai hedef
olarak bunu al›yor) ancak karikatürü olabi-
lir. 

Bugün, dünyan›n gerici, emperyalist
bo¤ucu atmosferi, Kürdistan, Türkiye ve
bölge emekçi halklar›n›n ufkunu karartma-
mal›, onlar›n, devrimlerle kuracaklar› özgür
halklar›n demokratik federasyonu ve birli¤i
bilincini gelifltirmelerini engellememelidir.
PKK, devrimci ulusal kurtulufl hareket ola-
rak ilk ç›kt›¤›nda, ulusal dargörüfllülü¤ü
nedeniyle, halklar›n demokratik federasyo-
nu da olsa, birli¤e karfl›yd›. Sonra, gericilik
ve emperyalizm karfl›s›nda, halklar›n birli¤i
ajitasyonuna baflvurduysa da, birleflik devri-
mi savunan partileri Kürdistan’da misafir
gören bak›fl aç›s›yla, dar görüfllülü¤ünü sür-
dürüyordu. Kürdistan ulusal devriminin za-
ferinin zorland›¤› koflullarda, sömürgeci
burjuvazi ve arkas›ndaki emperyalistlerle
uzlaflarak, onlar›n burjuva demokrasisini
kutsuyor, halklar›n demokratik birli¤ini
gerçeklefltirecek tek yol olarak sunuyor,
Kürt ulusundan emekçileri burjuva demok-
ratik yan›lsaman›n girdab›na itiyor. 

İKTİDAR DEĞİL... PARTİ DEĞİL...”

Öcalan ve PKK, ‹mral› çizgisiyle, dev-
rimci programdan ve devrim fikrinden vaz-
geçmifllerdi. 8. Kongre bunu yeniden tek-
rarlayarak onayl›yor. Bay›k, bunu, flöyle ifa-
de ediyor: 

“KADEK kendisi iktidar olmay› hedefle-
meyecek, ama her parçada ve birlikte olunan
ülkelerde demokratik siyasetin önünü aça-
cak”(agg). 

“Her devrimin temel sorunu iktidar soru-
nudur.” Lenin’in say›s›z defa kan›tlanan bu
temel görüflü, Kürt ulusal devrimi için de
geçerliydi. PKK, ba¤›ms›z Kürdistan progra-
m›na sahipken, ulusal devrimi, Kürdistan
ulusalc› küçük burjuvazisinin iktidar›yla
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sonuçland›rmay› hedefliyordu.  
Bugün PKK, ‹mral› çizgisiyle, devrimi

burjuva demokrasisiyle sona erdirme çizgi-
sine gerilerken, reforme edilmifl sömürgeci
bir rejimle Türk burjuvazisinin iktidar› al-
t›nda, burjuva demokrasisinin Kürdistan’-
daki solu ifllevini üstleniyor. Devrim fikrini
reddeden teslimiyetçilikle, “iktidar› hedef-
lememek”, Türk burjuvazisinin reforme
edilmifl rejimi alt›nda egemenli¤ini kabul
etme stratejisi birbirini tamaml›yor. PKK li-
derleri bunu, koflullar teorisiyle de temel-
lendirmeye çal›fl›yorlar: ‘Güçler dengesi yet-
mezse program›n› daraltacaks›n’. 

Ama, bu pragmatizmden daha liberal
teorileri de üretip dayanak yap›yorlar: “Sa-
dece siyasal de¤il, onun (Kürt halk›n›n, bn)
sosyal, ekonomik, kültürel sorunlar›na da
çözüm bulacak bir yap›lanma (örgütlenme-
bn)” gerekiyor. “Yeni dönem ise çok yayg›n
bir sivil toplum örgütlenmesini … zorunlu
k›l›yor.” (C. Bay›k, agg). 

Siyasal mücadelenin tek bafl›na as›l mü-
cadele olmad›¤›, kültürel ve ekonomik mü-
cadelenin de as›l mücadele biçimi oldu¤u
tezi bilimum liberal oportünizmin, 1990’l›
y›llarda yeniden ortaya sürdü¤ü, beylik eko-
nomist ve sivil toplumcu bir savd›r. S. Aren,
T. Akçam, M. Belge, Birikim, ÖDP’nin, Av-
rokomünizmin, “özgürlükçü sosyalizm”
grubu, hatta di¤er gruplar›n›n da bir bölü-
mü, sivil toplumcu tezleri bu y›llarda yü-
celttiler. Bu tasfiyeci teze göre, Halk kitlele-
rini, öncelikle, toplumsal bak›mdan fethet-
mek gerekir ki, halk›n siyasi iktidar› kal›c›
olabilsindi! Bu, iflçi s›n›f› ve halk hareketi-
nin, esasen siyasal bir hareket olarak geliflti-
rilmesi gerekti¤i ve siyasal iktidar› bu s›n›f-
lar›n eline verecek bir bilinç ve stratejiyle
donanmas›, burjuvazinin, ekonomik top-
lumsal egmenli¤ini, siyasi iktidara dayana-
rak y›kabilece¤i perspektifini reddetmek,
demekti. ‹flçi s›n›f› ve halk haretinin dev-
rimci iktidar›n› önlemenin sivil toplumcu
teorisiydi, bugün de öyledir. 

KADEK liderleri de, devrimden vazge-
çifllerini teorize etmek ve Kürt emekçilerini,
Türk halk›n› kazanmak gerekti¤ine göre an-
cak kültürel-sosyal mücadeleyle kazanabili-
riz yan›lsamas›yla, devimci baflkald›r›s›n›

önlemek için, bu sivil toplumcu teze sar›l›-
yor, onu Kürdistan’›n güncel koflullar›nda
etkili k›lmaya çal›fl›yorlar. Dün, ulusal dev-
rim yüksekken, ulusal dar görüfllülükle,
E¤itim-Sen’li Türk emekçilerin bile Kürdis-
tan’› terketmesini savunuyor ve zorla uygu-
lamaya koyuyorlarken, bugün kültürel mü-
cadelenin önemi, sivil toplum örgütlerinin
büyük önemini keflfedip siyasal mücadele-
nin önemsizli¤ini kan›tlamaya çal›fl›yorlar.
“Demokratik sosyalizm” de, burjuvazinin
siyasal iktidar› çerçevesini aflmama prog-
ramlar›na sahip bugünkü II. Enternasyonal
partilerinin kendileri için kulland›klar› bir
kavram olarak, KADEK’in yeni ideolojik
duruflunu ifade ediyor. 

PKK, isim de¤iflikli¤ine de, ulusal dev-
rimcilikten, ulusal reformculu¤a büyük geri
düflüfle paralel olarak baflvuruyor. Parti de-
¤il kongre… Bu k›sa cümle, onun, ulusal
burjuva reformizmde kesin kararl›l›¤›n›n
di¤er bir ifadesidir. Çünkü, emperyalist
paylafl›m savafl›ndan sonraki dönemde, dev-
rimci olmayan geleneksel burjuva uzlafl›c›
ulusal haraketlerin pek ço¤u kongre ad›yla
ortaya ç›k›p örgütlenerek, ulusun bütün s›-
n›flar›n›n içinde yer ald›¤›, ezilen ulus bur-
juvazisinin kendi s›n›f program›n› konjonk-
türel koflullardan yararlanarak daha kolayca
egemen olabilece¤i örgütsel biçimi tercih
ettiler. Gandi hareketinin Kongre olarak ör-
gütlenmesi gibi, Güney Afrika siyah hak›n›n
ANC (Afrika Ulusal Kongresi) biçiminde
örgütlenmesi gibi…

Bu yolla, emperyalist burjuvazilerle de
uzlaflmaya aç›k olundu¤u güvencesi veril-
mifl oluyordu. Çünkü, heterojen ve kal›c›
de¤il geçici programlar› kongreden kongre-
ye de¤iflen bir örgütlenme olarak, dünya ve
sömürge ulus burjuvazileriyle uzlaflmaya
aç›k olmaya daha elveriflli örgütsel biçimdir
kongre. KADEK’e dönüflmenin anlam› da
budur. PKK, KADEK’e dönüflerek, baflta
Türk burjuvazisi gelmek üzere, kapitalist
dünyan›n egemenlerine, isim de¤iflikli¤i yo-
luyla da, eski program ve stratejisine bir da-
ha asla dönmeyece¤i güvencesi veriyor. ■

Not: Bu yaz› Temmuz 2002’de haz›rlan-
m›flt›r..
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TERSANE havzalar› denince neler gelir
akl›m›za? Birazdan bu gerçe¤i, etiyle kemi-
¤iyle, ac›s› ve tatl›s›yla birinci elden tan›¤›-
n›n dilinden okuyacaks›n›z. Ondan önce rö-
portaja girerken bir fleyler söylemek istedik.

Havzalarda yap›lan üretimin içeri¤i,
yöntemleriyle ilgili. Tersaneler kapitalist
ekonomide stratejik öneme sahip iflyerleri
aras›ndad›r. Teknolojik geliflmenin ve yeni-
lenmenin en çok hissedildi¤i yerler. Bu özel-
li¤iyle de birçok ifl kolundaki geliflmeyi te-
tikliyor. Tersanelerdeki gemi sanayinde çal›-
flan bir iflçi, yan sanayide yedi iflçiye istihdam
yarat›yor.

Avrupa ülkelerinin karayolu tafl›mac›l›-
¤›n› denizyoluna aktarma planlar› nedeniyle
de sektörün ekonomideki önemi artacak gibi
görülüyor. ‹flkolu, kapitalist sistemin neoli-
beral politikalar›yla at oynatt›¤› en belirgin
alanlardan biri. Bu politikalara ba¤l› olarak
ve özellikle son yirmi y›l boyunca Türkiye’de

birer K‹T olan büyük tersaneler kapat›lm›fl,
parçalanm›fl ve özel sektöre sat›lm›flt›r. Bu-
nunla birlikte tafleronlaflt›rma, esnek üretim
tam bir iflçi haklar› k›y›m› olarak gerçeklefl-
mifl, keza sendikas›zlaflt›rma ile birlikte, ter-
sane havzalar› tam bir kurals›zl›k cennetine
dönüflmüfltür.

Hal böyleyken 1987’den beri Avrupa ül-
keleri, katma de¤eri düflük olan tanker, dök-
me yük gemisi vb. büyük kapasiteli gemi ya-
p›m›n› b›rak›p h›zla tekne ve teknolojik ge-
liflkinlik isteyen savafl gemileri üretimine
geçmifltir. Eskiyen teknolojilerin ve tonajla-
r›n yap›m›, sökümü ya da tamirini kayd›r›l-
d›¤› ülkelerse, malum Türkiye gibi ülkeler
oluyor. Tabii bununla birlikte normal ve
kimyasal at›klar cenneti de olunuyor. Türki-
ye’de son on-yirmi y›lda bu aç›dan da yafla-
nan yo¤un bir kirlenme var.

‹flçilerin yüzde 90’›n›n sendikas›z ve si-
gortas›z çal›flt›r›ld›¤› bu kurals›zl›k cennetle-
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rinden DTP (Devlet Planlama Teflkilat›) veri-
lerine göre sermaye ve devlet büyük sermaye
transferi yapmaktad›r. Çelik üretiminin bü-
yük bölümleri Alia¤a ve Tuzla tersanelerin-
deki astbestli gemi sökümlerinden elde edil-
mektedir. Bakü-Ceyhan petrol boru hatt›

kullan›ma aç›l›nca, gemi sayinin, tafl›mac›l›k
denizyollar›na kayaca¤› için önemi daha da
artacak. Ve üretimin bütün yükünü, tersane-
lerde, ayr›nt›lar›n› birazdan edinece¤iniz
a¤›r sömürü ve kölelik koflullar›nda çal›flt›r›-
lan iflçiler çekecek. O iflçilerin bir bölümünü
oluflturan Yonca Teknik iflçileri bu kölellik
koflullar›na karfl› al›fl›lmad›k bir grev yapa-
rak sorunu hem Türkeye, hem dünya iflçi s›-
n›f›yla birlikte bütün insanl›¤a duyurmaya
çal›fl›yorlar. Okuyaca¤›n›z söylefli, bu gerçe-
¤e bir ölçüde de olsa dikkat çekerek, iflçi s›-
n›f›n›n tersanelerindeki bölüklerinin sorun-
lar› ve mücadeleleri hakk›nda ayd›nlatma
amac›n› tafl›yor. Röportaj, emperyalist siste-
min neoliberal ekonomi politikalar›n›n ya-
ratt›¤› sonuçlar›, özellikle de SB’nin da¤›lma-
s›ndan sonra kapitalist sald›ganl›¤›n sonuç-
lar›n›; buna göre iflçi s›n›f›n›n mücadele ve
örgüt biçimlerine dair güncel sorunlar›n› tar-
t›flma ve yan›t arama çabas›n› yans›t›yor. Ay-

n› zamanda daha genel tart›flma konular›n›
gündemlefltirmeye kat›l›m sa¤l›yor.

‹kincisi; iki hatta üç y›ld›r ‹stanbul-Tuz-
la’da, ‹zmir Alia¤a’da tersaneler bölgesinde
al›fl›lmad›k eylemler ve örgütlenmelerle ad›-
n› duyuran bir sendika var: D‹SK üyesi Lim-
ter-‹fl.

Sendikan›n ad›n› daha önce 7 Mart
1999’da bir kez daha duymufltuk. Sendi-
kan›n e¤itim uzman› Süleyman Yeter, Daya-
n›flma adl› sosyalist bir iflçi gazetesinin büro-
sundan 5 Mart günü gözalt›na al›nm›fl, 7
Mart’ta ölü bedeni ailesine teslim edilmiflti.
Aradaki 48 saatin nas›l geçti¤ini Adli T›p ra-
poru tespit etmiflti: Süleyman Yeter, iflkence
demek olan a¤›r darp ve travma izleri tafl›yan
bir ölüydü. Olay, her biri bir hukuk skanda-
l› olan davalara konu olmay› sürdürmekte.
‹flkence yapan ve iflkenceyi gizleyen, iflken-
ceciyi koruyan bir devlet çark›n›n elinde in-
sanl›k suçlar›ndan en a¤›r›, korunaklar için-
de yoluna devam ediyor.

Limter-‹fl’in mücadeleci sendikal çizgi-
sinde, her fleye ra¤men süren Yonca Teknik
grevine kadar sendikay› ve iflçileri haz›rlayan
süreçte Süleyman Yeter’in iflkenceyi yenen
direniflçili¤inin ve bunu sa¤layan s›n›f bilin-
ciyle donanm›fll›¤›n›n pay›n› tespit etmek
zor olmasa gerek. Bu nedenlerle, bu söylefli-
yi, Süleyman’›n an›s›na atfediyoruz.

12 Eylül’den sonraki ilk grev de burada,
Tuzla tersanelerinden birinde çok az say›da ifl-
çiyle bafllam›flt›. O zaman da, ‘12 Eylül yasa-
lar›yla grev yap›lmaz, bunlar deli mi’, diyen
sendika liderleri olmufl, uzun süre grev sadece
d›flardan izlenmiflti.

Sizin grevininz de bilindi¤i kadar›yla ola-
¤anüstü koflullarda bafllay›p sürmekte. Bu ne-
denle önce grevinizin gerekçeleri ve uygulama
prosedürü hakk›nda okurlar› bilgilendirin.

Kaz›m Bak›fl (D‹SK Limter-‹fl Sendikas›
Genel Baflkan›): Yonca grevi için söylene-
ceklerin en önemlisi flu; mevcut yasalar kar-
fl›s›nda bu grevi bafllatan ve sürdürenler iflsiz
iflçiler. Bilindi¤i üzere 1999’da burada örgüt-
lendik. Yetkiyi bakanl›ktan ald›k. ‹flveren ya-
saya göre itiraz hakk›n› kulland›, üç y›l mah-
keme sürdü. Üç y›l sonra Yarg›tay yetkimizi
onaylayarak davay› sona erdirdi. ‹flveren bi-
zimle masaya oturup görüflmeyi bafllatmay›
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Tafleronlaflm›fl bu havzada on bin-
lerce iflçi var. Baflar›ya ulaflacak
bir sendika ve grev hareketi bu ifl-
çileri derinden etkileyecek. Bura-
dan bir hareket bafllarsa e¤er, ser-
maye bak›m›ndan havzada büyük
bir gedik aç›lm›fl olacak. Bu durum
sermayenin toplam ç›karlar›na ay-
k›r› bir geliflmeyi fitillemifl olacak.
Baflka sektörler için de tafleronlu-
¤a karfl› muazzam bir geliflme
bafllayabilir.



uygun görmedi. ‹flçilerin sendikam›za üye
oldu¤unu da duydu ve tüm üye iflçileri 28
fiubat 2002’de kap› d›flar› etti. Dolay›s›yla ya-
saya göre hemen o gün greve ç›kamazd›k.
Yasa gereklerini tamamlay›p 26 Nisan’da
greve ç›kt›k.

Yonca grevi, Türkiye’de sendika yasala-
r›n›n ne kadar antidemokratik oldu¤unu, te-
mel hak ve özgürlüklerin ne kadar rahat
ayaklar alt›na al›nabildi¤ini gösterdi. Düflü-
nün ki, bir iflyerinde iflçilerin yüzde 90’›n›
sendikaya üye yap›yorsunuz. Sözleflme yet-
kisini kazan›p masaya oturaca¤›n›z s›rada,
yasalar iflverene itiraz hakk› tan›yarak grev
hakk›n› bir ç›rp›da ayaklar alt›na al›yor.
Mahkemelerde üç y›l sürünüp yine de grev
için iflyerine döndü¤ünüzde, ne görseniz iyi;
iflveren ifllerini bir baflkas›n›n üstüne, iflçile-
ri de baflka baflka tafleronlara devretmifl. Ka-
¤›t üzerinde tersaneyi la¤vetmifl!

Biz buna teslim olmad›k. ‹flçi arkadaflla-
ra flunu dedik: Bir yere kadar elbet bizim de
uymak zorunda oldu¤umuz kurallar olabilir.
Ama biz hakl›y›z ve meflrulu¤u temel almal›-
y›z.

Ka¤›t üzerinde nereye kay›tl› olursa ol-
sun, orada fiilen iflçi olanlar› üye yapmaya
bafllad›k. Greve bafllad›¤›m›z gün d›flar›dan
getirilen tafleron iflçilerini fiilen engelleme
yonuna gittik. Fiili engellememizin karfl›s›n-
da hükümet yetkilileri de bu durumu dikka-
te alarak toplant›lar yapt›. Yetkililer olay›n
daha da boyutlanabilece¤ini gördüler. Kay-
makam toplant›larda istenmeyen durumu
mecburen kabul ederek bir karar vermek zo-

runda kald›. Bir hafta boyunca, iflveren Bölge
Çal›flma Müdürlü¤ü’nden yasal iflçi listesini
getirene kadar, grev bölgesine kimsenin gel-
meyece¤i karar›n› vermek zorunda kald›. Bir
hafta böyle gitti. Sonra ilgili bakanl›k ve ilgi-
li çevrelerin müdahalesi oldu. Tekrar polis
zoruyla d›flardan grev k›r›c› iflçi getirmeye
bafllad›lar. Buna ra¤men o günden beri grevi-
miz devam ediyor.

Greve yol açan nedenlerle greve dönük, ifl-
veren veya kolluk gücü dahil devlet yetkilileri-
nin tavr› aras›ndaki iliflkiyi nas›l görüp de¤er-
lendiriyorsunuz?

Baflkan: fiunu söylemek gerek diye dü-
flünüyorum: Burada herkesin ç›plak gözle
görebilece¤i kadar aleni, aç›k bir flekilde gre-
vin k›r›lmas› için devlet yetkilileri baflta gel-
mek üzere sermaye çevreleri, Gemi ‹nfla Sa-
nayicileri Birli¤i, ola¤anüstü ortak çal›flma
yürüttüler. Bu ç›plak gerçe¤i, en s›radan iflçi
bile gördü. Ka¤›t üzerindeki oyunlar› kan›t-
lamam›za ra¤men iflveren leyhine karar ver-
di. Demek ki, devletin mahkemeleri, kolluk
güçleri, aç›k bir tarafgirlik yapt›lar ve iflveren
yan›nda yer ald›lar.

Greviniz karfl›s›ndaki bu tutumlar›n
nedeni daha çok ne? Havzada grev kültürü ge-
liflmesin, grev çizgisi geliflmesin diye mi? Yok-
sa, tafleronlaflt›r›lm›fl havzada sendikalaflma,
mücadeleci bir sendikac›l›k çizgisi gibi kötü bir
örnek yerleflmesin diye mi? Örne¤in, iflverenle-
rin havzadaki di¤er bir sendikaya Dok Gemi-
‹fl’e karfl› tavr› ayn› m›?

Baflkan: Sorunun merkezinde s›nf› sen-
dikac›l›¤› var. fiimdiye kadar karfl›laflt›¤›m›z

sorunlar, bizim sendika olarak s›-
n›f sendikac›l›¤› esaslar›na ba¤l›,
sar› sendikac›l›¤a karfl› ç›k›fl›m›z-
dan duyulan rahats›zl›ktan ileri
geldi¤ini kan›tl›yor. Onlar bili-
yorlar ki, biz sermaye için kötü
örne¤iz. Bu örnekten di¤erlerinin
etkilenmesini istemiyorlar. S›n›f
sendikac›l›¤› durufluna sahip sen-
dikalar›n güçlenmesi, bu tür ör-
nekten, örgütlenme arzusu tafl›-
yan büyük iflçi kitlelerinin etkile-
nece¤ini biliyorlar, görüyorlar. Bu
nedenle sermaye güçleri çok bi-
linçli hareket ediyorlar. Böyle bir

49TEOR‹DE do¤rultu

Limter-‹fl 15-16 Haziran Yürüyüflü/2002



sendikan›n güçlenmemesi için ellerinden ge-
len her fleyi yap›yorlar.

‹kincisi; havza aç›s›ndan da önemli ne-

denleri var. Tafleronlaflm›fl bu havzada on
binlerce iflçi var. Baflar›ya ulaflacak bir sendi-
ka ve grev hareketi bu iflçileri derinden etki-
leyecek. Buradan bir hareket bafllarsa e¤er,
sermaye bak›m›ndan havzada büyük bir ge-
dik aç›l›r. Bu durum sermayenin toplam ç›-
karlar›na ayk›r› bir geliflmeyi fitillemifl ola-
cak. Baflka sektörler için de tafleronlu¤a kar-
fl› muazzam bir geliflme bafllayabilir. Çünkü,
bunca olumsuz koflula ra¤men bizim olumlu
bir ad›m atm›fl olmam›z önemli bir örnek
flimdiden. Sald›r›lar bu yüzden çok fliddetli
ve çok yönlü.

Buna ra¤men bir soru ekleyelim. Peki ama
siz nas›l oldu da tafleronlaflt›r›lm›fl, on binlerce
iflçinin örgütsüzlefltirildi¤i bu havzada, serma-
yenin bunca korktu¤u ve önlemek için elinden
geleni yapt›¤› s›n›f çizgisinde bir sendikac›l›¤›
var edebildiniz? Sizi böyle bir sendikac›l›¤a
yönelten, greve haz›rlayan süreçler ya da ör-
nekler neler oldu?

Baflkan: Geriye dönük süreç oldukça
uzun. Ama özetlemek gerekirse; birincisi, bi-
ze bu enerjiyi kazand›ran, böyle zorlu bir ça-
l›flmaya yönelten, birço¤unca beklenmeyen
olumlu sonuçlara ulaflt›ran, öncelikle iflçi s›-
n›f›na ve onun bilimine olan inanc›m›z.

‹kincisi; sendika yönetimi olarak flunu
düflündük. Bügüne kadar yürütülmüfl sendi-
ka çal›flmalar›ndan bizim farkl›l›klar›m›z,
özgünlüklerimiz ne olacak? Bu alan›n nesnel
zemini anlamak, analiz etmek ve oradan ç›-
karaca¤›m›z sonuçlara göre yeni mücadele
biçimleri, yol ve yöntemler üretmek, belirle-
mek gerekti¤ini tespit ettik. Bu alan›n öz-
günlü¤ü ne? Bu alandaki iflçiler hangi talep-
lerle, hangi sloganlarla, hangi yöntemlerle
biraraya gitirilebilir, eylemleri ortaklaflt›r›la-
bilir? Bu koflullara ra¤men sendikac›l›k nas›l
üretilebilir? Bu sorular› sorduk. Bunlara kafa
yorduk. Halen daha sorular sormaya, yan›t-
lar bulmaya devam ediyoruz. Do¤ru söyle-
mek gerekirse, bitmifl tart›flma, bitmifl bir sü-
reç de¤il bu.

S›n›f sendikac›l›¤›n›n bilinen klasik ölçü-
leri vard›r. ‹flçilerin sendikal mücadele süreçle-
rine demokratik kat›l›m›n› sa¤lamak, iflçileri
kendi s›n›f görüfl aç›s›yla e¤itmek, ya da daha
genel bir tan›ma geçersek; iflçi s›n›f›n›n ekono-
mik mücadelesini politik mücadelede bir kald›-
raç olarak de¤erlendiren bir sendikac›l›k yap-
mak, iflçileri baflka kesimlerin sorunlar› için
mücadelede örgütleyebilmek; örne¤in bunlar›
yapabiliyor musunuz?

Baflkan: S›n›f sendikac›l›¤› görüfl aç›s›na
ba¤l› kalarak çal›flt›¤›m›z› ve elimizden gel-
di¤i kadar, di¤er toplumsal görevlerimizi
yapt›¤›m›z› düflünüyorum. ‹flçi s›n›f› d›fl›n-
daki emekçi katmalara yönelik sald›r›lara
karfl› duyarl› oluyor, eylemlerin giriflimcisi
ya da kat›l›mc›s› olmaya çal›fl›yoruz. Kamu-
oyu da böyle oldu¤umuzu biliyor.

fiu ana kadar baflard›¤›m›z çok önemli
çal›flmalar var, örne¤in; grevlerde ve direnifl-
lerde sendikan›n yönetiminde mi, de¤il mi
bak›lmaks›z›n, tüm iflçi arkadafllarla eylem
kararlar› öncesini birlikte tart›fl›yor, birlikte
karar veriyoruz. Bu anlamda bir demokratik
ortam›n oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu yöntem
iflçileri de olumlu yönde etkiliyor, e¤itiyor,
sendikas›yla bütünleflmesini gelifltiriyor, bi-
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fiu ana kadar baflard›¤›m›z çok
önemli çal›flmalar var, örne¤in: grev-
lerde ve direnifllerde sendikan›n yö-
netiminde mi, de¤il mi bak›lmaks›-
z›n, tüm iflçi arkadafllarla eylem ka-
rarlar› öncesini birlikte tart›fl›yor, bir-
likte karar veriyoruz. Bu anlamda
bir demokratik ortam›n oldu¤unu
söyleyebiliriz. Bu yöntem iflçileri de
olumlu yönde etkiliyor, e¤itiyor, sen-
dikas›yla bütünleflmesini gelifltiriyor,
bilinen yabanc›laflmaya neden ollan
bürokratik mekanizma yerine do¤-
rudan kat›l›m› sa¤l›yor.



linen yabanc›laflmaya neden olan
bürokratik mekanizma yerine
do¤rudan kat›l›m› sa¤l›yor. So-
rumlulu¤u da birlikte paylafl›yo-
ruz. Bu biz sendikac›lar›n iflini
de kolaylaflt›r›yor. Bugüne kadar,
geçen direnifl süreçlerinde, sen-
dika aleyhine ya da sendikac›lar
hakk›nda olumsuz yarg›lar duy-
mad›k.

Paras›z bir sendika oldu¤u-
nuz biliniyor. Hatta paras›z oldu-
¤unuz için bunca özverili oldu¤u-
nuz gibi fikirler var. Ne diyorsu-
nuz?

Baflkan: fiöyle bir fley var, ifl-
çiler aras›nda da; paras›z olarak böylesine
özveriyle çal›flmak olas› m›? Para almadan
böyle özveriyle çal›flt›¤›m›za inanmama du-
rumu var. Soru iflareti yarat›yor. Gerçek flu;
biz iflçi s›n›f›n›n gücüne inanarak gelece¤i
için çal›fl›yoruz. Parasal konular ve fedakar-
l›¤›m›z›n kayna¤› bu. Tabii bu, sendikam›z›n
paraya ihtiyac› olmad›¤› anlam›na gelmiyor.
Sendikan›n parasal olanaklar›n›n artmas›yla
aç›k ki, kimi ifllerimizi daha h›zl› halledece-
¤iz.

Yonca grevini desteklemeye gelince, ter-
sane iflçileri aras›nda en çok tart›fl›lan konu
bu. Direnifl alt›nc› ay›na girdi. ‹flçiler, sendi-
kan›n direngenli¤ine ve bu mücadeleyi kaza-
naca¤›na dair inanc› artm›fl bulunuyor. Ama,
sendika tafleron iflçili¤ini ortadan kald›rabilir
mi, sorusuna kesin bir yan›t bulamaman›n
tereddüdünü yafl›yorlar. Sendikada örgütlen-
meye bir ölçüde çekinceleri bu say›labilir.
Ama sendikaya güvenleri esas.

Tersane iflçileri grevinize ziyarete geliyor-
lar m›, yard›mda bulunuyorlar m›? Grevdeki
ya da havzada di¤er iflçiler aras›nda grevin ar-
ka cephesini örmek için neler yap›yorsunuz?
‹flçi ailelerinin grevle iliflkileri ne? Dayan›flma-
y› gelifltirmek için somut bir plan›n›z var m›?

Baflkan: Bu sayd›¤›n›z durumu henüz
sa¤lam›fl de¤iliz. Burada iflçilerin durumunu
aç›klamak gerekir. Tersane iflçilerinin ço¤u-
nun yar› iflçi, yar› köylü oldu¤unu bilmek
gerekiyor. Mevsimlik çal›fl›yorlar. Kendileri-
ni burada kal›c› görmüyorlar. Gurbetçi ço¤u.
Feodal ba¤lar güçlü. Bunlar› tafleron sistemi

besliyor. Bir Samsunlu bir ifl al›r. Gider Sam-
sun’dan üç yüz adam getirir. Burada bekar
evleri tutar. ‹flçileri buralarda bar›nd›r›r. Bu
durumdaki iflçilerin aileleriyle görüflme ola-
naklar›m›z olmaz. Üç befl ay sonra bu iflçiler
kendi memleketlerine giderler. Mücadelenin
kazan›mlar› da uçar gider.

Grev süreci boyunca karfl›laflt›¤›m›z ilgi,
bekledi¤imizin, olmas› gerekenin, olabilece-
¤in çok alt›nda bir ilgi. Bu atlamamam›z ge-
reken bir gerçek. Ölçü ne? Do¤rudan maddi
katk›da bulunmak, fiili mücadele sürecine
kat›lmak, grevi ziyaret etmesi, sendikan›n bu
direniflle ilgili yapt›¤› toplant›lara kat›lmas›.
Bunlara bakarak flunu söylemeliyiz: Yap›lan
faaliyetle buna kat›lan iflçi say›s› aras›nda
muazzam bir uçurum, önemli bir aç› fark›
var.

Bu grevin ve engellemelerin 12 Eylül ya-
salar›yla iliflkisi için ne söyleyebilirsiniz?

Baflkan: Bugün yaflamakta oldu¤umuz
durum öncelikle 12 Eylül’ün ürünüdür. Bü-
tün sendikal sistem sermayenin istekleri
do¤rultusunda, Türk-‹fl’in de bakan vererek
kat›ld›¤› süreçte yap›ld›. Hepsi iflçi ve sendi-
ka haklar›n› ortadan kald›r›c› nitelikteydi.
Öncülere k›y›ld› ve deney aktar›m›n›n önü
kesildi. Ayn› zamanda yasal engeller ço¤alt›-
larak, iflverenler istemedi¤i sürece ve siz de
çok güçlü olmad›¤›n›z, fiili ve meflru yollar›
da kullanarak engellemeleri aflmad›¤›n›z sü-
rece bu yasalara göre hiçbir yere sendika gi-
remez.

Bu grevin önündeki engellerin ya da zor-
luklar›n uluslararas› ekonomi politikalar›n,
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sermaye hareketi ve iflletme modelleriyle iliflki-
si için ne söylenebilir? Örne¤in sizin s›kça sö-
zünü etti¤iniz tafleronlaflt›rma modeliyle gre-
vin zorluklar› aras›nda iliflki kuruluyor. Ama
biraz daha genel düflünelim. Eski model binle-
ri, yer yer on binleri kaps›yordu. fiimdi yüzler,
hatta onlar bir iflletmede toplan›yor. Bütün bü-
yük tersaneler özellefltirildi, tafleronlaflt›r›ld›.
Bütün bunlar iflçi s›n›f›n›n grev eylemini, özel
olarak sizin grevinizi nas›l etkiliyor?

Baflkan: Uluslararas› sermayenin son
on-on befl y›lda gelifltirdi¤i yeni istihdam
türleri; esnek üretim, tafleronlaflt›rma gibi
fleyler, bu havzay› ve grevimizi do¤rudan et-
kileyen politikalar, bunlar›n sonuçlar›n› ya-
fl›yoruz. Bunlar bizim patronlar›n kafas›ndan
ç›kmad›, uluslararas› sermayenin üretip biz-
de de uygulad›¤› modeller. Biz bunlar›n so-
nuçlar›n› derin bir flekilde yafl›yoruz. Kural-
s›z çal›flma, iflçiler aras›nda rekabeti körükle-
yerek onlar›n ortak ç›karlar› do¤rultusunda

ortak davranma bilincini büyük ölçüde du-
mura u¤ratt›. Bu çok önemli bir sonuçtur.
Ayn› fabrikada, iflletmede ayr› taflerona ba¤l›
iflçiler olgusu ortaya ç›kt›. Yani sadece ifllet-
melerin parçalanmas› fleklinde olmad›. ‹fllet-
me içinde de iflçiler parçaland›. Bu birlikte
mücadeleyi önemli ölçüde sekteye u¤ratt›.

fiunlar oldu: Bir yandan üretim farkl›
bölgelere, farkl› ülkelere, farkl› ve küçük kü-
çük iflletmelere da¤›t›l›rken, ayn› zamanda
ayn› iflletme s›n›rlar› içinde üretim yapmak
zorunda olan, iflletme içinde ifli tafleronlara
bölerek iflçileri birbirinden kopard›. Tersa-
nede durum böyle. ‹flçilerle iflveren iliflkiside
bulan›klaflt›r›ld›. Hemflehri, akraba, iflçilik
deneyimi olan eski ustalar patron oldular.
Bunlar da kendi akrabas›n›, hemflehrisini ifl-
çi olarak getirdi. Bu iflçiler di¤erlerine, onlar
baflka tafleronun adamlar›, biz baflkas›n›n
adamlar›y›z, gözüyle bakmaya bafllad›lar.

Her fleye ra¤men sizin sendikan›z ve gre-
viniz yeni bir deney. Bunu s›n›f›n iliflkide oldu-
¤unuz ya da olmad›¤›m›z di¤er bölükleri ve
sendikac›lar› nas›l karfl›l›yorlar ve size nas›l
davran›yorlar?

Baflkan: Grev öncesinde konufltu¤umuz
birçok sendikac›, burada grev pankart›n›n
aç›lmas›n›n dahi anlams›z oldu¤unu, zaten
mümkün de olamayaca¤›n› söylemifllerdi.
Ama grevin geliflim süreci, hem düflünceleri
de¤ifltirdi, hem de biraz motive etti. Onlarda
da mücadele arzusu ve harekete geçme dütü-
sü uyand›rd›. Sendikam›z›n bu anlamda etki-
si a¤›rl›¤› artt›. Bu koflullarda da grev yap›la-
bilir, umudu artt›, fikri geliflti. Bunu kan›tla-
d›. Havzada binlerle eylem de yap›labiliri ka-
n›tlad›. Herkesin kendisine bak›p harekete
geçebilece¤i önemli bir deney ortaya ç›kard›.

D‹SK üyesisiniz. D‹SK’in sendikan›z›n ve
grevinizin zorluklar› karfl›s›nda durumu ne?

Baflkan: fiöyle bir durum oldu; flu üç befl
y›lda. Bizim eylem ve etkinliklerimiz bize
karfl› önyarg›lar›n k›r›lmas›n› sa¤lad›. Ama
as›l baflka fley oldu. D‹SK, ad›na ra¤men ge-
liflen ve de¤iflen durumlar› analiz etme ve
ona yan›t verme, zihinsel bir de¤ifliklik ger-
çeklefltiremedi. Dolay›s›yla flunu yapamad›:
Bizim gibi, böyle bir alanda mücadeleyle bu-
günkü noktalara varabilece¤imizi kestireme-
di. Burada bir baflar› yakalanabilece¤i kanaati
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Bizim eylem ve etkinliklerimiz bize
karfl› önyarg›lar›n k›r›lmas›n› sa¤-
lad›. Ama as›l baflka fley oldu.
D‹SK, ad›na ra¤men geliflen ve de-
¤iflen durumlar› analiz etme ve
ona yan›t verme, zihinsel bir de¤i-
fliklik gerçeklefltiremedi. Dolay›s›y-
la flunu yapamad›: Bizim gibi, böy-
le bir alanda mücadeleyle bugün-
kü noktalara varabilece¤imizi kes-
tiremedi. Burada bir baflar› yaka-
lanabilece¤i kanaati uyanmad›. Bu
süreç ayn› zamanda s›n›f sendika-
c›l›¤› prati¤i oralarda da önemli bir
e¤itici rol oynam›flt›r, diye düflünü-
yorum.



uyanmad›. Bu süreç ayn› zamanda s›n›f sen-
dikac›l›¤› prati¤i oralarda da önemli bir e¤i-
tici rol oynam›flt›r, diye düflünüyorum. Bu
süreç boyunca k›smi bir deste¤i olmufltur.
Baflkanlar Kurulu karar ald›. Konfederasyon
ve sendika baflkanlar› ziyarete geldi. Bunlar
olumlu geliflmeler.

Ama sorun burada bitmiyor. D‹SK bir
konfederasyon olarak, üretim süreçlerindeki
bu de¤iflimi gören, dünyadaki uluslararas› ifl-
bölümünün sonuçlar›n› ve ülkemizde yeni
ç›kan bu iflçi profilini nas›l bir yolla örgütle-
yebilece¤ine dair yan›t üretemedi. Bizim ör-
nekten ç›karak bu yeni sürecin sorunlar›n›
çözmeye ve örgütlenme seferberli¤ine girifl-
medi. As›l olan bu. Buray› bir model olarak
gören bir yaklafl›m olsayd›, düflünsel ve pra-
tik bir yo¤unlaflma gösterilseydi, bugün so-
nuçlar çok farkl› olabilirdi. ‹flçi s›n›f›n›n mü-
cadelesi için büyük
kazançlar elde edi-
lebilirdi. Hâlâ da
yap›lmas› gerekiyor
bu sayd›klar›m›n.

Peki sizin bir
talebiniz, örgütleyici,
çekici giriflimleriniz
oldu mu bu yönde?

Baflkan: Oldu.
Hem raporlar›m›z
oldu, hem sözlü
baflvurular›m›z oldu.
Toplant›larda sendika
baflkanlar›na grevimizi, Yonca direniflinin
buray› aflan ve aflacak etkileri oldu¤unu bil-
dirdik. Buradan giderek, burada yakalanacak
bir baflar›n›n di¤er sektörlere de örnek olufl-
turaca¤›n› anlatt›k. Dolay›s›yla bizim grevi-
mizin kuflat›lmas› gerekti¤ini ›srarla anlatt›k.

Engel neydi?
Baflkan: Engel, geleneksel sendikac›l›k

anlay›fl›n›n hâlâ egemen olmas›.
fiu anda konufltuklar›m›z ve anlatt›klar›-

n›z uluslararas› sermayenin yeni sald›r›lar›,
iflçi s›n›f›n› sömürü ve örgütsüzlefltirme politi-
kalar›. Dünya iflçi s›n›f›n›n buna karfl› müca-
dele ve örgütlenme modeli ne olabilir? Sizin
durumunuz sendikac›l›k ve grev çizginiz bir
›fl›k yay›yorsa ki, öyle oldu¤unu söylüyorsu-
nuz; bunu yayma ve genele mal etme, dünyan›n

baflka yerlerindeki bir dizi direniflinin deneyle-
riyle, dersleriyle karfl›laflt›rma gibi giriflimleri-
niz var m›? Sizinkine ve di¤erlerine bakarak
bir örgütlenme modeli önerecek durumda m›s›-
n›z?

Baflkan: Tabii bu çok kapsaml› bir tar-
t›flma konusu. Ancak flu kadar›n› söylemek
mümkün. Asl›nda biz hâlâ modelimizi anla-
tamad›k. Birçok sektörde oldu¤u gibi yayg›n-
laflt›r›lan tafleronlaflt›rma, ifl süreçlerini par-
çalama, onlarca ayr› statüde iflçi çal›flt›rma
karfl›s›nda eskisi gibi, bir iflletme s›n›rlar›
içinde kalarak, onu esas alarak binlerce iflçi-
nin sözleflmesini yapmak için yüzde 51’le
yetki alarak sözleflme koflullar› nesnel olarak
yok. Yasalar da buna uygun de¤il.

O halde soruna flöyle bakmal›y›z; gerek
organize sanayi bölgeleri, gerek bizim gibi

havzalarda, iflçilerin
sürekli yer de-
¤ifltirmek zo-
rundu¤u oldu-
¤u yerlerde, ifl-
çiler farkl› ifl-
yerlerinde çal›fl-
salar ve tafleron
iflçisi olsalar da
en temel ortak
sorunlar› etra-

f›nda ortak s›n›f
ç›karlar› etraf›n-
da, birlikte hare-

ket ettirilmek zo-
runda. Bir iflletme içinde bunu baflaramay›z.
Örne¤in Yonca böyle. Orada biz bunu bafla-
ramad›k. Nedeni bu. Çünkü Yonca’da tafle-
ron iflçiler var. Farkl› tersanelerde çal›flan ta-
fleron iflçileri ortak taleplerle bir mücadele
etraf›nda birlefltiremedi¤imiz zaman ayr› ta-
fleronlara ba¤l› iflçileri kazanam›yoruz. Dola-
y›s›yla biz bütün havzay› bir fabrika gibi gör-
meliyiz.

‹flçi birlikleri modeli tart›flmas› vard›. Bu-
nun gibi bir model mi öneriyorsunuz?

Baflkan: Elbette bizim modelimiz ora-
dan esinlendi. Ama iflçi birli¤i modeli daha
kapsay›c›, genifl bir model. Sektör ayr›m›n›
da gözetmemekte. Bir bölgede bulunan fark-
l› iflletmeleri, iflçilerin birlikte örgütlenmesi-
ni kaps›yor. Bizimki daha dar. En az›ndan
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Limter-‹fl olarak, bu havzadaki farkl› yerler-
de ve farkl› statüdeki tersane iflçilerinin bir-
likte hareketini örgütlemeyi öngörüyoruz.
Zaten bizim gibi ülkelerde bir havzada topla-
nan iflverenler kendi birliklerini oluflturmufl
durumdalar. Tekstil ‹flverenleri Derne¤i, De-
ri ‹flverenleri Derne¤i gibi. Burada Gemi ‹nfla
Sanayicileri Derne¤i. Yani iflverenler bizden
önce örgütlenmifl durumda. O zaman iflçiler
de kendi aralar›nda örgütlenmek zorunda.
‹flverenlerin birleflip örgütlenmesi bir zorluk
yarat›yor elbet. Bu bize bence, de¤erlendiri-

lebilirse bir kolayl›k da sa¤l›yor. fiöyle: Siz
bu havzada iflçileri biraraya getirebilirseniz,
karfl›m›zda tek bir kurum muhatap olur. Tek
tek küçük tafleron patronlar yerine, bu bir-
likte mücadeleyi yürütürüz.

Belki bu havzada ve tek bir iflkolundaki ifl-
çileri bir sendikada toplayacaks›n›z ama, di¤er
iflkollar›n›n iflçilerini de tek bir sendika örgüt-
leyemeyece¤inize göre, iliflkiyi nas›l sa¤laya-
caks›n›z? Bu durumda her iflkolunun sendika-
lar›n›n birli¤i mi, ya da havzalarda iflçi komi-
teleri, meclisleri, konseyleri gibi çeflitli zaman-
larda ve mekanlarda yaflanm›fl ara örgütler mi
olacak?

Baflkan: Bir kere, bugünkü koflullarda
sendikal hareketi yeniden büyütmek istiyor-
sak, kendimizi yasalarla, tüzüklerle s›n›rla-
yamay›z. Çünkü, yasalar örgütlenmeyi im-
kans›z hale getirmifl. ‹stedi¤iniz kadar bu ifl-
kolunun ya da iflverenin sendikas› oldu¤u-
nuzu iddia edin. Bu geçti. Biz flöyle yapmal›-

y›z; ayn› bölgelerdeki iflçileri ister sendika
ad› alt›nda, isterse konsey, ad› ne olursa ol-
sun, o bölgede yan yana çal›flan iflçilerin or-
tak örgütlenme modellerini yaratmak zorun-
day›z. fiunu biliyoruz; lokal eylemlerle, par-
çal› örgütlerle baflar› kazanma dönemi geç-
mifl bulunuyor. Mecut iflkolu ayr›mlar› ger-
çekçi de¤ildir. ‹flverenlerin ç›karlar› için key-
fi bölünmeler yarat›lm›flt›r. Demek ki, baflta
kendi sektörümüz olmakla birlikte çevredeki
bütün sektörlerden iflçilerin örgütlenmesini
kendi örgütlenmemiz gibi düflünüp, bütün

süreçlerine ayn› oranda ayn› duyar-
l›l›kla kat›lmak ve organize etmek
zorunday›z. Sektör sendikac›l›¤›n-
dan kopmak zorunday›z. Örne¤in
Limter-‹fl’in örgütlenmesini bu
havzada baflka fabrika ya da sektör
iflçileri ve sendikalar› varsa, onlara
da yaymal›, onlar› da bu sürece kat-
mal›y›z. Mücadelenin program›n›,
plan›n› birlikte ç›karmak; sloganla-
r›n›, araçlar›n› birlikte üretmek zo-
runday›z ki, s›radan eylemlerin, on
befl dakikal›k ziyaretlerin ötesine
geçelim. O tarz çal›flmak baflka bir
fleye yol açar. Tekstil iflçisi tersane
iflçisinin grevini kendi ifli, kendi
örgütlenmesi olarak görüp anlaya-
cak ve sahiplenecek, gelifltirilmesi-

ne kat›lacakt›r. Düflünsel bir dönüflüme u¤-
rayacakt›r. Zihinsel bir dönüflüme u¤ratama-
d›kça, s›n›f bilinci de gelifltiremiyorsunuz.
Dolay›s›yla en duyarl›lar› ancak biraz para
topluyor, yirmi günde, ayda bir grev ziyare-
tine geliyor, o da vicdanlar› rahatlatmak için.
Bunun ad› da s›n›f dayan›flmas› oluyor. Bu
anlay›fl ve pratik de¤iflmek zorunda.

Peki Dok Gemi-‹fl sizi niye desteklemiyor?
Baflkan: Sar› sendika oldu¤u için des-

teklemiyor. Ama Limter-‹fl’in kapanmamas›
için akflam sabah dua ediyorlar. Çünkü bi-
zim mücadelemiz onun da örgütlenmesini
sa¤lad›. Dok Gemi-‹fl bize her ne kadar sald›-
r›yorsa da, gerçek bu. Çünkü Dok Gemi-‹fl,
elli y›ld›r sadece kamuda örgütlenmifl, elini
so¤uktan s›ca¤a vurmam›fl, en patron sendi-
kalardan biri. fiimdi kamudaki sendikalar
bitti. Burada flöyle bir örnek vermek istiyo-
rum. Kamudaki di¤er sendikalar›n ifli özel-
lefltirmelerle bitmiflti, flimdi ayn› fleyleri Dok
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Gemi yafl›yor. Kamudaki tersaneler kapat›l-
d›. Kamuda iki yüz tane üyesi kald›. Biz mü-
cadeleci bir çizgi glifltirdikçe iflverenler, Dok
Gemi’ye sar›l›yorlar. Ç›karlar›n› onun gibi
bir sar› sendikada görüyorlar. Dok Gemi de
durumunu kurtar›yor. fiimdi kendi elleriyle
Dok Gemi’yi örgütlemeye çal›fl›yorlar. Bildi-
¤imiz kadar›yla bugün en büyük iflyerlerin-
den birinde üye kayd›n› tamamlad›lar.

Demek ki Limter-‹fl’in mücadelesi; 1) Bu
sektörde ifl güvencesi için k›smi bir k›s›m
tedbirin al›nmas›n› sa¤lad›. 2) Dok Gemi-‹fl’i
örgütledi. 3) En genel anlamda, direnifllere,
eylemlere, toplant›lara kat›lan iflçileri kazan-
d›. Çünkü sonuçta bu iflçiler flu an sendika-
m›zda de¤ilse bile Türkiye’de yaflayacaklar
ve biz bunlara az çok s›n›f görüfl aç›s› kazan-
d›rm›flsak, bunu iflçi s›n›f› kazand› demektir.

Son söylediklerinizi biraz açabilir miyiz?
Direnifller ve bu greviniz, bütün çal›flmalar›n›z
iflçilerin bilincinde, yaflam tarzlar›nda, sosyal
iliflkilerinde ne gibi de¤iflikliklere yol açt›?

Baflkan: Sendikam›zla iliflkilenen, ey-
lemlerine kat›lanlar, –belki bunu onlara sor-
mak daha do¤ru olur, daha gerçekçi yan›tlar
al›nabilir– gözlemledi¤imiz kadar›yla, bu ül-
kenin gerçeklerini k›smen kavrad›klar›n› dü-
flünüyorum. Yani; devlet, hukuk, güvenlik
güçleri gerçe¤ini k›smen de olsa alg›lad›kla-
r›n› düflünüyorum. S›n›f görüflü anlam›nda
bir fleyler de kazand›k. Belirtmek gerekirse;
bu sektörde en önemli dezavantajlar›n bafl›n-
da; kad›n iflçilerin olmamas›, iflçilerin daha
önce baflka sektörlerde çal›flmam›fl olmas›,
babalar›n›n iflçi olmamas›, yani iflçi kuflakl›
ailelerden gelmemeleri; hepsi de sosyal du-
rumlar›na dair bu olgular gelir. Ancak bu
söylediklerimiz gözlemlere dayal›, bilimsel
bir çal›flman›n ürünü de¤il. Burada bir sub-
jektivizm pay› düflünülebilir. Mevsimlik iflçi-
ler, toplam çal›flan iflçilerin dörtte birini
oluflturuyor diyebiliriz. Dolay›s›yla iflçilerin
sendikaya ak›fl›n›n engellerinden biri olarak
sayabiliriz. Ama tek neden de¤il. Daha baflka
birçok nedeni var bu durumun. Sorunuz
kapsam›nda, sosyal yaflamlar› aç›s›ndan özel-
likle, de¤iflimin çok s›n›rl› oldu¤unu kabul
etmek gerek.

Peki uluslararas› iliflkileriniz var m›?
Baflkan: Mütevaz› say›l›r iliflkilerimiz ve

giriflimlerimiz önceden de vard›. Daha çok
da bu grev s›ras›nda geliflti. Son üç-dört y›l-
d›r Metal ‹flçileri Federasyonu’yla iliflkileri-
miz vard›. Üyelik baflvurusu yapt›k. Baflvuru-
muzu kabul ettiler, flu an de¤erlendiriyorlar.
Yan› s›ra grevimizin haberi birçok ülkedeki
sendikan›n listelerine girdi. Oralardan me-
sajlar al›yoruz. ‹flverene protesto fakslar› çe-
kildi. Dünya Metal ‹flçileri Federasyonu 50
milyon üyeli bir birlik, ilgileniyorlar. Slovak-
ya’dan, Norveç’ten, daha birçok ülkeden gre-
vimizi destekleyen mesajlar al›yoruz. Mek-
tuplafl›yoruz.

Söylefliyi sonland›rmadan 2001 y›l›nda
gerçeklefltirdi¤iniz bölgesel genel grev deneyi-
niz vard›. Bunu ve sonraki çal›flmalar›n›za,
grev haz›rl›klar›na katk›lar› neler olmufltu,
bunlar› biraz anlatabilir misiniz?

Baflkan: Asl›nda bu olay yeterince yans›-
t›lmam›flt› zaman›nda. Bütün süreçler bo-
yunca flunu tart›flm›flt›k. Tek tek patronlarla
u¤raflarak toplu sözleflme sürecine varmak
oldukça zor. Buradan fazla sonuç üreteme-
yiz. 2001 y›l›nda gerçekleflen söz konusu ey-
lemin arkas›nda yatan temel mant›k fludur;
biz burada benzer sorunlar› yaflayan ve fark-
l› iflletmelerde toplanan bütün iflçilerin üre-
timden gelen güçlerini, Gemi Sanayici ‹flve-
renlere karfl› kulland›rarak, ortak taleplerini
masada kabul ettirmek. Bunun için iki aya
yak›n yo¤unlaflt›r›lm›fl bir faaliyet yürüttük.
Toplant›lar yapt›k. Konusu; bu havzada bir
genel grev yapabilir miyiz, yap›lacak bir ge-
nel grevin ortak talepleri ne olmal›d›r gibi ve
eyleme dair di¤er sorunlard›. Ç›k›fl nokta-
m›z, tüm havzay› bir fabrika gibi düflünüp
ona göre tüm iflçileri kapsayacak tart›flmalar
yapmakt›. Tart›flmalar belli bir doyum nok-
tas›na geldikten sonra, eylem karar› ald›k.

Bize ulaflan bilgilere göre, havzada 4 Ey-
lül 2001 günü akflama kadar tüm tersaneler-
de yüzde 80 oran›nda üretimi durdurmay›
baflard›k bu kararla. Yollar› keserek, iflçilerin
geçifl noktalar›nda toplanarak. Yine de he-
defledi¤imiz noktaya varamad›k. Çünkü, ta-
leplerimizi toplant›larda tespit etmifltik.
Bunlar› Gemi ‹nfla Sanayicileri yönetimine
ulaflt›rmak için iflçilerle birlikte birlik binas›-
na kadar yürüyecektik. Ancak hem eylemin
kendi zaaflar›, hem polisin büyük y›¤›nak
yapmas› yürüyüflümüzü engelledi. Bu eylem
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için söyleneceklerden birisi flu; sendika ola-
rak biz toplusözleflme ba¤lam›nda iliflkimiz
ve ayn› zamanda üyemiz olmayan iflçileri
üretimi durdurmaya ikna etmifl ve eyleme
geçirebilmifltik. Bu çok önemli bir durum,
önemli bir özgünlük. Çünkü flimdiye kadar
bilinen ifl durdurma eylemi toplusözleflme
koflullar›nda ya da oradan do¤an uyuflmaz-
l›klarda gelifliyor. Biz IMF politikalar›n›,
ekonomik krizin sonuçlar›n›, hükümet ka-
rarlar›n› protesto gibi belli bir politik içeri¤e
sahip bölgesel bir genel grev yapm›fl oluyor-
duk, hem de üyemiz bile olmayan iflçilerle.

Bundan sonraki süreç için çal›flmalar ve
öngörüleriniz ne? Bugünkü grevin yürütülmesi
için, sendikal çal›flmalar›n önünü açmak için
olabilece¤i gibi, daha genel bir hedef olarak,
bildi¤imiz haliyle iflçi s›n›f›n›n biliminin bir
grev teorisi, sendikal mücadele teorisi, iflçi s›-
n›f›n›n politik mücadele teorisinin, strateji ve
taktik anlay›fllar›na ve belki de planlar›na si-
zin grevinizin ve sendika prati¤iniz neler kata-
cak, ya da katabilir?

Baflkan: Dünya çap›nda ve sendikal cep-
hede yaflanan olumsuzluklar ve t›kanma, si-
yasal t›kanma, ideolojik k›r›lma gibi dillen-
dirilen olgular› düflündü¤ümüzde, tasfiyeci-
lik rüzgarlar›n›n artt›¤› bu dönemde bizim
grevimiz ve sendika prati¤imiz, hele de bir
baflar› elde etmemiz, emek cephesinde olum-
lu bir etki yaratacak. Sendikal kriz bak›m›n-
dan önemli bir katk›s› olacak. Di¤er ülkeler-
deki deneyleri inceleyip ö¤rendi¤imiz olum-
lu örneklerden yararlanmaya çal›fl›yoruz. fiu-
nu söylemek istiyorum; 12 Eylül’den sonra
uygulanmaya bafllayan tafleron sistemi, es-
nek üretim, part-time çal›flmayla sendikal ör-
gütlenmenin geldi¤i durum gözönüne al›n-
d›¤›nda, bizim havzada elde edece¤imiz bir
baflar›, bir model üretme koflullar› var. Bunu
üretebildi¤imiz ölçüde, bu havzan›n koflulla-
r›n› aflan, –biraz iddial› olmak gerekirse, ki
bu da abart› olmaz– belki de ülkenin s›n›rla-
r›n› aflan bir etki yarat›r diye düflünüyorum.
Nas›l ki bugün Güney Kore’de tafleron iflçile-
rin nas›l örgütlendi¤ini merak ediyor, etkile-
rini hissediyor ve onlar› örnek almaya çal›fl›-
yorsak, bugünkü üretim modelleri nedeniyle
iflçilerin örgütlenmesinin bu kadar zorlaflt›¤›
bu koflullarda havza düzeyinde bir örgütlen-
me gerçeklefltirilmesi, iflçi s›n›f›n›n örgütlen-

me deneyimine, bilgi hazinesine önemli kat-
k› tafl›yacak, benzer giriflimlerin önünü ay-
d›nlatarak, kolaylaflt›racakt›r.

Neler yapaca¤›m›za gelince; flunu baflar-
may› düflünüyoruz. Hem kadrolu iflçileri ör-
gütlemeyi, hem havza düzeyinde tafleron ifl-
çileri örgütleyip, iflçileri havza düzeyinde ta-
lepleri kabul ettirecek düzeye gelmek istiyo-
ruz. Bir baflka deyiflle, havza düzeyinde iflçi-
lerin taleplerini patronlara kabul ettirecek
eylemsel güce, örgütlü say›sal ve niteliksel
güce ulaflmay› öngörüyoruz. Bu olanaks›z
de¤ildir. fiimdiden, üyemiz olmayan ve çok
de¤iflik tersanelere yay›lm›fl binlerce iflçiyi
bölgesel genel bir greve çekebiliyorsak, daha
ileri hedefleri niye vurmayal›m? Demek ki,
iflçiler üzerinde böyle etkinli¤imiz ve güveni-
lirli¤imiz var. Eksik olan flu sadece; bütün bu
etkinliklerin aç›¤a ç›kard›¤› do¤al iflçi önder-
lerini, ileri iflçileri kendi içinde organik bir
bütünlü¤e kavuflturmay› baflaramam›fl olma-
m›z. Onu baflar›rsak, havzada günler sürecek
eylemleri örgütleyip sonuç alabiliriz. O za-
man diyece¤iz ki, biz art›k tek tek tafleron-
larla u¤raflmay›z, onbinlerle say›l› iflçiyle
havzada ve di¤er sanayi bölgelerinde genel
grevler yapabilir, buradan iflimizi kolaylaflt›-
rabiliriz.

Bu tart›flmay› da ba¤larken sormak istiyo-
rum. Biz bugün sendikalara egemen olan tarza
teslim olmad›k, dolay›s›yla kazan›mlar› ege-
men tarza, egemen modele karfl› duruflumuzun
ifadeleri saymak gerekir mi demek istiyorsu-
nuz?

Baflkan: Tam onu demek istiyoruz. Ça-
l›flmalar›m›z ve kazan›mlar› egemen sendika-
c›l›k anlay›fl›na karfl› duruflun ifadesi ve so-
nuçlar› olarak anlafl›lmal›. Yeni çal›flma tarz›,
yeni çözüm önerisi ve model önerilerimiz de
böyle anlafl›lmal›. S›n›f sendikac›l›¤› çizgisin-
de durarak, iflçi mücadelesinin meflrulu¤una
güvenen ve sendikal yasalardaki yasaklara s›-
¤›nmayan, sosyalizme inanan sendikac›lar bu
sorumlulu¤u yüklenip ileriye yürümelidirler.
‹flçi s›n›f›n›n güncel sorunlar›n› gelecek kay-
g›s›yla, gelecek ç›karlar›n› gözetme görüfl aç›-
s›yla ele almal›lar. ‹flçi s›n›f›n›n bilimsel dün-
ya görüflüyle, bunun ›fl›¤›nda, yeni sorunlar›
ayd›nlatarak yürümeliyiz. Bugünkü yasal sen-
dika modelleri ile yürümek zaten olanakl›
de¤il. ■
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‹fiS‹ZL‹K, yani ücretli emekçilerin iflgüç-
lerini satamamalar› durumu, kapitalist sisteme
özgü ve ondan ayr›lmaz bir olgudur.(1) Çal›fl-
mak isteyen, ama çal›flamayan, bundan dolay›
da temel geçim araçlar›ndan yoksun kalan ifl-
sizler,  kapitalizmin içsel çeliflkilerinin çarp›c›
bir görünümüdür. Kapitalizmin ilk dönemle-
rinde iflsizli¤e bir “do¤um hastal›¤›” gözüyle
bak›lm›flsa da, kapitalizm gelifltikçe iflsizlik so-
rununun afl›lamamas›, sabit bir sorun haline
gelmesi, bu düflünceyi çürütmüfltür. 

20. yüzy›l›n son 25 y›l›na de¤in iflsizlik,
kriz dönemlerinde kitleselleflen, sanayi çevri-
minin canlanma ve yükselifl devrelerinde sey-
relen bir nitelik arz etti. Kapitalist sistemin
son 25-30 y›lda yaflad›¤› dönüflümler, bu du-
rumda bir de¤iflime yol açarak, iflsizli¤in kitle-
sel düzeyde kronikleflmesine yol açt›. Kriz dö-
nemlerinde yine iflsizlerin say›s›nda bir kabar-
ma yaflan›yor; ancak iflsiz say›s› sanayinin can-
lanma ve yükselifl dönemlerinde de belli bir

düzeyin alt›na düflmüyor. OECD ülkelerine ait
iflsizlik oranlar› bunu do¤ruluyor: (Tablo 1)

1991-92’de yaflanan ve etkileri 1994’e ka-
dar süren dünya ekonomik krizinin iflsizlikte
belirgin bir t›rmanma yaratt›¤›, sonraki y›llar-
da iflsizlikte bir düflüfl yafland›¤›; ancak ony›l›n
bafl›ndaki iflsizlik oranlar›n›n hemen hemen
ony›l›n sonundaki oranlarla ayn› oldu¤u görü-
lüyor. Bu oran, içine girdi¤imiz, yer yer belir-
tileri ortaya ç›kan dünya ekonomik krizi süre-
cinde yine t›rman›fla geçecek, bunu belli bir
düflüfl izleyecektir. Ancak bunlar, iflsizlik
oranlar›ndaki genel yükseliflin yaratt›¤› kitle-
sel iflsizlik zemini üzerinde yaflanan inifl ç›k›fl-
lard›r. Emperyalist ülkelerde resmi iflsizlerin
say›s›, 1974’te 10.2 milyondan, 1981’de 17.2
milyona, 1991’de 20 milyona ç›kt›. Avrupa
Birli¤i’ndeki iflsizlerin say›s› ise, 1980’de 8.1
milyondan, 1985’te 15.9 milyona ve 1994’ün
ilk yar›s›nda da 20 milyona ç›kt›.

Türkiye’de de bu geliflme e¤ilimi tespit
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edilebilir. Resmi devlet verilerinden oluflan
afla¤›daki tablodan iflsizlik oranlar›n› izleye-
lim: (Tablo 2)

Kuflkusuz bu tablodaki veriler, Türkiye’de
iflsizli¤in gerçek boyutlar›n› göstermekten çok
uzakt›r. Petrol-‹fl, kendi yapt›¤› hesaplara da-
yanarak, iflsizlik oran›n›n yüzde 20’ler düze-
yinde bulundu¤unu iddia ediyor. Ancak yine
de ayn› e¤ilimi Türkiye’de de görebiliyoruz.
Kriz y›llar›nda (1994 ve 1999), iflsiz nüfusta
say›sal bir art›fl oluyor, di¤er y›llarda bu say›
belli oranda geriliyor, ama genel düzey az çok
sabit bir kitlesellik arz ediyor.

1974-75 dünya ekonomik krizinin ard›n-
dan, otomasyon ve mikro elektronik teknolo-
jileri temelinde yeniden örgütlenen kapitalist
üretim, artan üretkenlik sayesinde, geçmifle
oranla çok daha az iflçi çal›flt›rmaya bafllad›.
Teknolojik yenilenme, üretim zincirinde in-
sandan halkalar›n yerine makineden halkalar

geçirdikçe, iflsizlik de kitleselleflmeye bafllad›.
Sanayinin büyümesi, iflçi say›s›n› eskisinden
çok daha düflük bir oranda büyütür hale geldi.
Yani ayn› miktarda sermaye, çok daha az say›-
da iflçiyi istihdam etmeye bafllad›. Teknolojik
geliflme, kapitalist üretimin hizmetinde, insan-
l›¤›n ilerlemesi ve refah›na de¤il, tam tersine,
iflsizli¤e ve y›k›ma yol açt›, aç›yor. Bu durum,
bilimsel ve teknolojik geliflmenin, üretim araç-
lar›n›n toplumsal mülkiyetini dayatt›¤›n›n bir
göstergesidir.

Kapitalist dünya sisteminin kendisini ye-
niden yap›land›rmak için att›¤› belli bafll›
ad›mlar; özellefltirme, neoliberal tar›m politi-
kalar› ve esnek çal›flma da, iflsizli¤in kitlesel
bir ölçekte yeniden üretimine yol açt›.

Emperyalist tekeller, 1970’lerden itiba-
ren, “kendi” ülkelerindeki yat›r›mlar› k›smaya
ya da dondurmaya bafllad›lar. Düflen kârl›l›k,
bu tekelleri, giderek artan oranda geri, yeni sö-
mürge ülkelere yat›r›m yapmaya itti. “Yurtiçi”
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Baz› OECD ülkelerinde “standartlaflt›r›lm›fl” iflsizlik oranlar› (toplam ifl gücünün yüzdesi olarak)

Ülkeler 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Avustralya 6.7 9.3 10.5 10.6 9.5 8.2 8.2 8.3 7.7 7.0 6.3 6.7
Belçika 6.6 6.4 7.1 8.6 9.8 9.7 9.5 9.2 9.3 8.6 6.9 6.6
Kanada 8.1 10.3 11.2 11.4 10.4 9.4 9.6 9.1 8.3 7.6 6.8 7.2
Çek Cumh. ... ... ... 4.4 4.4 4.1 3.9 4.8 6.5 8.89 8.9 8.2
Danimarka 7.2 7.9 8.6 9.6 7.7 6.8 6.3 5.3 4.9 4.8 4.4 4.3
Finlandiya 3.2 6.6 11.6 16.4 16.7 15.2 14.5 12.6 11.4 10.2 9.7 9.1
Fransa 8.6 9.1 10.0 11.3 11.8 11.4 11.9 11.8 11.4 10.7 9.3 8.6
Almanya(x) 4.8 4.2 6.6 7.9 8.4 8.2 8.9 9.9 9.3 8.6 7.9 7.9
‹talya 8.9 8.5 8.7 10.1 11.0 11.5 11.5 11.6 11.7 11.2 10.4 9.5
Japonya 2.1 2.1 2.2 2.5 2.9 3.1 3.4 3.4 4.1 4.7 4.7 5.0
Yeni Zelanda 7.8 10.3 10.3 9.5 8.1 6.3 6.1 6.6 7.5 6.8 6.0 5.3
‹spanya 16.1 16.2 18.3 22.5 23.9 22.7 22.0 20.6 18.6 15.8 14.0 13.0
‹sveç 1.7 3.1 5.6 9.1 9.4 8.8 9.6 9.9 8.3 7.2 5.9 5.1
‹ngiltere 6.9 8.6 9.8 10.2 9.4 8.5 8.0 6.9 6.2 5.9 5.4 5.0
ABD 5.6 6.8 7.5 6.9 6.1 5.6 5.4 4.9 4.5 4.2 4.0 4.8

(x): Almanya verileri, 1993’e kadar Federal Almanya verileridir. 1993 ve sonras› birleflik Almanya verileridir.
Kaynak: www.oecd.org Tablo 1

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
‹flsizlik (bin) 1724 1703 1735 1665 1802 1568 1382 1439 1454 1730
‹flsiz oran› (%) 8.2 7.9 8.1 7.8 8.1 6.9 6.0 6.4 6.3 7.3
Eksik istihdam 
edilenlerin ve 
iflsizlerin toplam
oran›(x) 14.6 14.7 15.8 14.8 16.3 13.6 12.7 12.0 12.2 14.2

x): Böyle bir hesaplama yararl› olmaktad›r; çünkü D‹E, haftada 2-3 saat çal›flanlar› bile iflsiz de¤il “eksik istihdam”
olarak s›n›fland›rmaktad›r. 
Eksik istihdam hanesine kaydedilenlerin önemli bir k›sm›n›, ifl ararken geçici ifllerle karn›n› doyurmaya çal›flan iflsizler
oluflturmaktad›r.
Kaynak: Petrol-‹fl 97-99 Y›ll›¤› Tablo 2



yat›r›m olarak ise, rasyonellefltirme yat›r›mlar›
(yani flirket birleflmeleri, var olan flirketlerin
yeniden yap›land›r›lmas› vb.) gözdeydi. Bu ül-
kelerin üretim ve istihdam oranlar› düflmeye
bafllad›. Çok uluslu tekellerin üretimi ad›m
ad›m yeni sömürge  ülkelere do¤ru kayd›rma-
s›n›n önemli bir sonucu da, emperyalist ülke-
lerde yeni, yap›sal ve kitlesel bir iflsizli¤in or-
taya ç›k›fl› oldu. Eski mesleklerini yitiren çok
say›da iflçi daha vas›fs›z ve düflük ücretli ifllere
raz› oldular. Hizmet sektörü, sanayi sektörünü
geçen bir oranda büyüdü ve hizmet iflçileri, ifl-
çi s›n›f›n›n en kalabal›k bölü¤ü haline geldi. 

Emperyalist merkezlerin sermaye-yo¤un
üretimde (teknoloji, patent haklar›, üretim
araçlar› vb.) yo¤unlaflmalar›, emek-yo¤un üre-
timin ise (tüketim mallar› ve ara mallar) yeni
sömürgelere kayd›r›lmas› ilk elden bir sonuç
yaratt›. Kuflkusuz global toplam sermayenin
halâ çok önemli bir  ço¤unlu¤u emperyalist ül-
keler aras›nda dolafl›yor; ancak bu sermayenin
yaratt›¤› üretken sektörler, esasta sermaye yo-
¤un bir üretim gerçeklefltirdikleri için durum
de¤iflmiyor.

Emperyalist devletler, iflsizlik oran›n›
azaltmak ve toplumsal gerilimi yumuflat›p ik-
tidarlar›n› sa¤lamlaflt›rmak için tekelleri binbir
türlü teflvikle “yurtiçi yat›r›m”a yönlendirm-
eye çal›flsalar da, bu e¤ilim tersine döndürüle-
miyor. Ancak tekellerin yurtd›fl›na kaç›fl›n› en-
gellemek, burjuva devletlerin iflçi s›n›f›na sal-
d›r›s›n›n bir gerekçesine dönüfltürülüyor. Üc-
retler, sosyal haklar, bu gerekçeyle t›rpanl›yor.

Di¤er yandan, dünya sermayesinin üreti-
mi ve yeniden üretiminde, giderek büyüyen
bu sermaye dilimi üretken olmayan sektörlere
ak›yor. Borsan›n, mali spekülasyonun fliflerek
devasa bir sektör haline gelmesi, flirket birlefl-
me ve yeniden yap›land›r›lmas›n›n dev kay-
naklar› yutan bir hacme ulaflmas›, uluslararas›
kredi piyasas›n›n giderek büyüyen hacmi gibi
olgular, bu e¤ilimin göstergeleridir. (Bu konu-
da bkz. Teoride Do¤rultu say› 5, Neoliberaliz-
min Ana Çizgileri) Bu ayn› zamanda, toplam
art› de¤erin giderek azalan bir yüzdesinin sa-
nayi yat›r›mlar›na gittti¤i anlam›na da gelir.
Kuflkusuz, sanayi yat›r›mlar›, kapitalist kâr›n
üretimi aç›s›ndan vazgeçilmezli¤ini koruyor.
Ancak, bu zorunlu oran›n üstünde kalan k›s›m
sanayi ve tar›mdan ziyade mali spekülasyon ve
benzeri üretken olmayan sektörlere ak›yor.

Böylece, emperyalizmin ulaflt›¤› çürümüfllük
derecesi, iflsizli¤in kitlesel düzeyde kroniklefl-
mesine yol açan etkenlerden en önemlisini
oluflturuyor.

Bu tablonun öbür yüzünde, yeni sömürge
ülkelerde de çal›flma koflullar›n› alt üst eden
bir dönüflüm yafland›, yaflan›yor. Çok uluslu
tekelleri bu ülkelere çeken ucuz iflgücü, ayn›
zamanda yerli iflbirlikçi burjuvazinin de dünya
pazar›na ucuz ürünlerle ç›kmas›n›n toplumsal

zeminidir. “Ucuz üretim”in içinde gerçeklefle-
ce¤i toplumsal koflullar›n örgütlenmesi, eme-
¤in üzerinde sürekli bir bask› mekanizmas›n›n
varl›¤›n› gerektirir. Kitlesel bir yedek sanayi
ordusu, iflçi s›n›f›na en kötü çal›flma koflullar›-
n› kabul ettirmenin bir arac› oldu. Di¤er yan-
dan iflsizlerin kitlesel bir yedek depo biçimin-
de her an ifle haz›r bekleyifli, yeni sanayi yat›-
r›mlar›n›n h›zl› ve ucuz iflgücü bulmas›n›n ga-
rantisi olarak da ifllevlidir. Kitlesel iflsizli¤in
varl›¤›, sanayinin h›zl› bir at›l›m›na olanak
sa¤lar. Tar›m politikalar›yla k›rdan kopar›lan
emekçiler, mülksüzleflen esnaf ve eski ifllerini
yitiren iflçiler, iflsiz ordusunun saflar›n› sürek-
li kalabal›klaflt›r›r. Bu kalabal›k ordu, fabrika-
lara yönelen sürekli taze bir iflgücü ak›fl› sa¤la-
yarak,  ucuz üretime dayanan yeni sömürge
sanayi yap›s›n›n süreklili¤ini güvenceler. 

Egemen dildeki baz› kavramlar›n yald›z-
lar› böylece dökülmüfl oluyor. Yeni sömürge-
lerdeki sanayi üretiminin büyümesi, “istihdam
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‹flsizlik, yaln›zca kriz dönemlerinde
de¤il, müzmin olarak y›¤›nsal bir ol-
gu haline geldi¤i için, iflsizli¤e karfl›

mücadele de ekonominin devrelerine
ba¤l› ve konjonktürel olmaktan ç›k-

m›flt›r. Sürekli bir mücadele alan› ha-
line gelmifltir. Somut bir mücadeleci

güç olarak iflsizlerin dünyan›n çeflitli
ülkelerinde s›n›f mücadelesi sahne-

sinde boy göstermeleri bu geliflmeyle
paraleldir.



yarataca¤›” gerekçesiyle burjuva devlet ayg›t-
lar› taraf›ndan kutsan›yor. Serbest bölgeler, es-
nek çal›flma, uluslararas› tahkim vb. “yabanc›
sermayeyi çekece¤i”, “istihdam yarataca¤›” ge-
rekçesiyle meflru görülüyor. Ancak flimdi daha
yak›ndan bak›nca görüyoruz ki, yeni sömürge-
lerin ucuz iflgücü merkezleri olarak üstlendik-
leri ifllev, yedek sanayi ordusunun sürekli kit-
lesel yeniden üretimini gerektiriyor. Sanayide-
ki her büyümeye, iflsiz ordusundaki paralel bir
büyüme efllik ediyor. Sanayi gelifltikçe, iflsizlik
de gelifliyor. 

***
Böylece iflsizlik, yaln›zca kriz dönemle-

rinde de¤il, müzmin olarak y›¤›nsal bir olgu
haline geldi¤i için, iflsizli¤e karfl› mücadele de
ekonominin devrelerine ba¤l› ve konjonktürel
olmaktan ç›km›flt›r. Sürekli bir mücadele alan›
haline gelmifltir. Somut bir mücadeleci güç
olarak iflsizlerin dünyan›n çeflitli ülkelerinde
s›n›f mücadelesi sahnesinde boy göstermeleri
bu geliflmeyle paraleldir. Geçmiflteki iflsiz ha-
reketleri, büyük kriz ve toplumsal y›k›m du-
rumlar›nda ortaya ç›k›yordu. (Örne¤in
ABD’deki 1929 krizi döneminde oluflan iflsiz
hareketi gibi.) fiimdi ise, en geliflkin örne¤ini
Arjantinli iflsizlerin oluflturdu¤u istikrarl› ve
süreklilik tafl›yan iflsiz hareketleri söz konusu. 

‹flsiz nüfus, sürekli belirli bir kitlesellik
tafl›sa da, kendi içinde de¤iflkendir. ‹flsiz nüfu-
sun belirli bir bölümü flu ya da bu biçimde ifl
bulup, fiilen çal›flmaya bafllarken, iflçilerin bir
bölümü ifllerinden oluyor ve iflsiz nüfusa dahil
oluyorlar. Planlanmam›fl ama kendi içinde be-
lirli bir düzen tafl›yan bir geliflmedir bu. ‹flçi-
lerle iflsizler sürekli yer de¤ifltiriyor. ‹flçiler
yüksek ücretli, vas›fl› iflleri giderek kaybedi-
yor, vas›fs›z, düflük ücretli ve sosyal haklardan
yoksun ifllere do¤ru itiliyorlar. ‹stikrars›z, gü-
vencesiz ve kay›ts›z çal›flma, kitlesel iflsizli¤e
efllik eden olgulard›r.  ‹flçilerin çal›flma koflul-
lar› ve ücretleri kötülefltikçe, ayn› ifli daha az
say›da iflçiye yapt›rmak olanakl› hale geliyor
ve iflsizlik art›yor. ‹flsizlik artt›kça, iflçi s›n›f›
içinde sefalet büyüyor ve tersinden, “kap›n›n

önünde bekleyen iflsizler” fiilen çal›flan iflçile-
rin üzerinde bir kolektif bas›nç ayg›t› haline
getiriliyor. ‹flgücünün meta olarak al›n›p sat›l-
d›¤› kapitalist toplum, iflçileri aç kalmamak
için, iflgüçlerini daha ucuza satmaya zorlad›k-
ça, iflçiler aras›nda ve iflçilerle iflsizler aras›nda
ki rekabet büyüyor. Gerçekte, iflçilerin düflük
ücretli ve afl›r› yo¤un çal›flt›r›lmalar›na tepkile-
ri ile, iflsizlerin ifl talebi, örtüflür. Ancak, iflçiler
günlük ç›karlar›n›n ötesine geçip, örgütlü dav-
ranmay› baflard›¤› oranda böyledir bu.  

Böylece kabar›k iflsiz nüfus, say›ca kitle-
selli¤ini sürekli koruyan, ama bileflimi sürekli
de¤iflen bir profil sunuyor. Bu kitlenin içinde,
uzun süreli iflsizlik yaflayanlar›n oran›n›n gide-
rek art›fl  gösterdi¤ini de belirtmeliyiz. 

fiirket birleflmeleri ve özellefltirmeler so-
nucunda, flirketler yeniden yap›land›r›l›rken,
iflçilerin önemli bir k›sm›na (ço¤u kez yar›dan
fazlas›na) iflsizlik yolu gözükür. Kimi zaman
da bir devlet iflletmesi tümden kapat›larak tüm
iflçiler soka¤a at›l›r. Bu geliflme e¤risi, bir yan-
dan, görece ifl güvencesine sahip, görece yük-
sek ücretli imalat sanayi iflçisi tipini ad›m ad›m
tasfiye ediyor. Bu arada, devlet iflletmelerinde
çal›flan, görece yüksek ücretli iflçi kesimi de
tasfiye ediliyor. Türkiye’den örneklersek: Pet-
rol-‹fl’in verilerine göre, özellefltirilen iflletme-
lerde, özellefltirme sonras›, iflçilerin yüzde
68.2’si iflini kaybetti.(2) (Tablo 3)

Toplam çal›flan say›s›n›n yüzde 30, iflçi
say›s›n›n ise yüzde 36 azald›¤› görülüyor. Bu
durum ayn› zamanda, Türkiye iflçi s›n›f›n›n
sendikal anlamda en örgütlü kesiminin iflsizli-
¤e sürüklenmesi, sendikal deneyime sahip çok
say›da iflçinin iflsiz kalmas› anlam›na geliyor.
Arjantin’de bu durum, iflsiz hareketinin ortaya
ç›k›fl›nda özel bir role sahipti. Büyük fabrika-
lar›n bulundu¤u ve ekonomileri bu fabrikalara
dayanan taflra kasabalar›, fabrikalar›n kapan-
mas› sonucu, “hayalet kasaba”lara dönüfltüler.
Devletin, iflçilere verdi¤i istihdam sözünü de
tutmamas›, iflsizlerin örgütlenerek ifl için mü-
cadeleye giriflmelerine yol açt›. “Yüksek ücret-
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999(1)    
Toplam çal›flan 643.058 630.613 612.208 599.244 555.111 496.352 486.669 466.765 457.094 451.743
‹flçi say›s› 430.901 421.397 409.138 393.936 361.314 318.193 311.230 291.074 280.894 273.767
(1): Tahmin.
Kaynak: Petrol-‹fl 97-99 y›ll›¤›, sf. 307 Tablo 3



li K‹T iflçili¤i”nin tasfiye ediliyor oluflu, kapi-
talizmle K‹T’lerde çal›flan iflçileri bir biçimde
uzlaflt›ran istikrarl› ifllerinin gasp edilmesi ne-
deniyle, ayn› zamanda kurulu sisteme karfl› bi-
riken patlay›c› maddelerin de artmas› anlam›-
na gelir.

‹fiS‹ZLER‹N ÖRGÜTLENMES‹ VE 
MÜCADELES‹

‹flsiz y›¤›nlar›n tafl›d›¤› tüm mücadele po-
tansiyeline karfl›n, da¤›n›k ve örgütsüz bir ka-
labal›k oluflturmalar›, bu kitlenin suskunlu¤u-
nun temel nedenidir. ‹flçi s›n›f›n›n bir bölü¤ü-
nü oluflturan iflsizler, kapitalist üretimin fabri-
kalarda bir araya getirdi¤i iflçilerden farkl› ola-
rak, oldukça da¤›n›kt›rlar. Dolay›s›yla iflsizle-
rin kitlevi örgütlenmesi, iflçilere göre çok daha
zor ve karmafl›k bir görevdir. 

Bir iflsiz hareketinin birlefltirici mayas›,
ilk elden, ancak somut ifl talebi olabilir. Gerek
1905 sonras› Rusya’da, gerek 1929 sonras›
ABD’de, gerekse de günümüzde Arjantin’de
geliflen iflçi hareketlerinin somut ve öncelikli
talebi “ifl” olmufltur. ‹flsiz hareketleri, ifl ve sos-
yal yard›m amac›yla devlete eylemli bask› ya-
parak geliflmifltir. ‹flsiz y›¤›nlar›n en temel ve
öncelikli sorunu geçimlerini sa¤layacak bir ifl
bulmak oldu¤u için, bu kaç›n›lmazd›r da. So-
mut kazan›mlar elde edildi¤i, iflsizler çal›flma
hakk›n› kopar›p ald›¤› oranda, giderek artan
say›da iflsiz, bu hareketin saflar›na kat›l›yor.
Ancak somut kazan›mlar ve hak al›c› eylem,
bir iflsiz hareketinin birlefltirici mayas› olabilir. 

1905 Devrimi’nin hemen ard›ndan, Rus
burjuvazisi, iflçilerden intikam almak amac›yla
çok say›da öncü iflçiyi iflten att›. Bolflevikler,
sefalet içinde bo¤ulan bu iflsizlerin bir “iflsiz
konseyi” içinde birleflmelerine önderlik ettiler.
St. Petersburg ‹flsiz Konseyi böyle do¤du. Bu
iflsiz konseyi, eyalet Duma’s› (yerel meclis)
üzerinde bas›nç kurarak, ifl ve sosyal yard›m
taleplerini elde etti. ‹flsizler; a) belediye kay-
naklar›n›n iflsizlere yard›m amac›yla kullan›l-
mas›n›, ve b) belediyenin elinde bekleyen in-
flaat vb. projelerinin hayata geçirilip iflsizlere ifl
sa¤lanmas›n› talep ediyorlard›. Duma’da, mil-
letvekillerinin ve iflsiz temsilcilerinin eflit tem-
siline dayanan bir komisyon kuruldu. Bu ko-
misyonun denetiminde, yüz binlerce ruble ifl-

sizlere sosyal yard›m olarak da¤›t›ld›, çok say›-
da aflevi kuruldu, belli bir sürecin ard›ndan ifl-
sizler, talep ettikleri iflleri de elde ettiler (liman
onar›m›, tramvay hatt› yap›m› gibi).

1929 krizinin ard›ndan, ABD Komünist
Partisi’nin yönlendiricili¤iyle hareket eden ifl-
sizler, “ya ifl, ya ücret” talebiyle yürüyüfller dü-

zenlediler. Etkileri 1933’e kadar yay›lan krize
karfl›, ülke çap›nda geliflen say›s›z iflsiz toplan-
t›s›n›, yerel ve ülke çap›nda yürüyüflleri koor-
dine eden komünistler, iflsizlerin önemli bir
mücadele dinami¤i haline gelmesini sa¤lad›-
lar.

Arjantin’de ise, 1990’l› y›llarda h›zlanan
neoliberal politikalar›n iflinden etti¤i çok say›-
da iflsiz, ifl talebiyle örgütlendiler. Önce, bele-
diyelere ve federal yönetimlere dilekçeler ver-
diler. Bar›flç›l gösteriler yapt›lar. Ard›ndan, be-
lediye ve yerel yönetim binalar›n› iflgal ettiler.
Ard›ndan Haziran 1996’da, Cutral Co kentin-
de ilk yol kesme eylemi gerçekleflti. Büyük fle-
hirleri birbirine ba¤layan otoyollara barikatlar
kuran iflsizler, devletin kendilerine ifl vermesi-
ni talep ettiler. Arjantinli iflsizlere yol kesme
eylemlerindeki gözcülere verilen isimle piqu-
etero’lar denildi. Yol kesme eylemleri, Arjantin
burjuva devletiyle keskin s›n›f mücadelesi an-
lar› oldu. Bu eylemlerde defalarca çat›flmalar
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Bir iflsiz hareketinin birlefltirici mayas›,
ilk elden, ancak somut ifl talebi olabilir.

Gerek 1905 sonras› Rusya’da, gerek
1929 sonras› ABD’de, gerekse de günü-
müzde Arjantin’de geliflen iflçi hareket-
lerinin somut ve öncelikli talebi “ifl” ol-

mufltur. ‹flsiz hareketleri, ifl ve sosyal
yard›m amac›yla devlete eylemli bask›
yaparak geliflmifltir. ‹flsiz y›¤›nlar›n en

temel ve öncelikli sorunu geçimlerini
sa¤layacak bir ifl bulmak oldu¤u için,

bu kaç›n›lmazd›r da.



yafland›, çok say›da iflsiz
yaraland›, tutukland› ve
kurflunland›. Ancak bu
bedellere ra¤men, piqu-
etero’lar, çok say›da ka-
l›c› ve geçici ifl olana¤›n›
mücadeleyle kazand›lar.
Her somut kazan›m, ha-
reketin saflar›n› büyü-
ten bir rol oynad›. Yol
kesme mücadele biçimi,
giderek genelleflti ve en
son A¤ustos 2001’de,
ayn› gün içinde ülkenin
33 ayr› yerinde otoyol-
lar trafi¤e kapat›ld›.
Hatta yol kesme eylem-
leri ülke d›fl›na da tafla-
rak, Bolivya, Ekvador,
Kolombiya, Brezilya ve
Paraguay’a da yay›ld›.
Krizin dayan›lmaz hale
geldi¤i, y›¤›nlar›n yiye-
cek ekmek bulamayacak
denli yoksullaflt›klar›
Aral›k ay›nda ise, “süper marketlerden yiyecek
talep etme”, vermezlerse de zorla alma eylem
biçimi piquetero’lar taraf›ndan gündeme geti-
rildi; ve bilindi¤i üzere, bu eylem biçimi y›¤›n-
sallaflarak, kitlesel bir zoral›ma dönüfltü.

Türkiye’de de aflevlerinde, yoksul semt-
lerde y›¤›lm›fl on binlerce ve yüz binlerce iflsiz,
ifl talebiyle belediyeler ve devlet idaresi üzerin-
de eylemli bask› uygulamak için bir araya ge-
lebilirler. Örne¤in burjuva partilerin aralar›n-
daki çeliflkiler ve oy toplama kayg›lar›ndan ya-
rarlanmak üzere, belediyeler ve belediye mec-
lisleri üzerinde bas›nç yap›labilir. Halktan top-
lanan vergilerle oluflan belediye fonlar›ndan
iflsizlere sosyal yard›m, yeni aflevlerinin aç›l-
mas›, belediyelerin iflsizlere ifl vermesi talep
edilebilir. ‹fllevsiz ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu, ifl-
siz protestosunun adresi olabilir. Ya da daha
do¤rudan, yerel devlet yönetimi, valilik vb. ifl
talebinin muhatab› olarak görülebilir. Basitten
karmafl›¤a geliflen eylem biçimleriyle ifl talebi
u¤runa verilecek mücadele, iflsiz y›¤›nlar için
toparlay›c› bir kuvvet oluflturacakt›r. 

Komünistler, bir yandan iflsiz y›¤›nlar›n
somut hak alma mücadelesini örgütlerken, bu-
nunla iç içe geçen biçimde, iflsizlik sorununun

ortadan kalkmas› için
kapitalizmin devrilme-
si zorunlulu¤unu da
genifl iflçi y›¤›nlar›na
tafl›mal›d›rlar. ‹flsiz y›-
¤›nlar›n örgütlü müca-
deleyle geliflen ve güç-
lenen özgüvenleri ze-
mininde, sosyalist bir
proleter hareketi gelifl-
tirebilir. Di¤er yandan
(iflsizlik sorununun
kökleri, somut ifl tale-
binin çözemeyece¤i ka-
dar derindedir. Tekno-
lojinin kapitalist kulla-
n›m›, sermayenin artan
asalaklaflmas›, yeni
uluslararas› iflbölümü,
kapitalizmin neoliberal
eksende yeniden yap›-
lanmas› gibi olgular,
somut ifl talebinin et-
kinlik alan›n› çevreli-
yor ve tek tek iflsizler ifl

bulsa da, kitlesel iflsizli¤in ortadan kalkmas›-
n› olanaks›z k›l›yor. Bu noktada; bir toplum-
sal projeyle birleflmeyen, devrim fikrini içer-
meyen ifl talepli  hareket, giderek kapitaliz-
min düzenleyici bir sosyal mekanizmas›na
dönüflerek yozlaflma tehlikesi tafl›r.) T›pk›
sendikalar›n ücretleri düzenleyici bir ayg›ta
dönüflmesi gibi; iflsiz hareketi de, iflsizlere ifl
bulma amaçl› bir sosyal kuruma dönüflebilir.
‹flsiz hareketinin düzenleyici de¤il, devrimci
bir hareket olarak geliflmesi, komünist müda-
halenin hedefidir.

Bu durum, güncel politikada iflsizlerin
antiemperyalist, antifaflist politik tutumlar›n›
örmeyi ve gelifltirmeyi de içerir. Özellefltir-
melere, IMF “yap›sal uyum” programlar›na,
silahlanmaya ayr›lan kaynaklara iflsizli¤in t›r-
mand›ran neoliberal tar›m politikalar›na, es-
nek çal›flmaya ve bunu yasalaflt›ran yeni ifl ya-
sas›na vb. politik tutum almak, iflsizli¤e karfl›
mücadelenin vazgeçilmez bir gere¤idir.

***
‹flsizlerin da¤›n›k toplumsal yap›s›, iflsiz

örgütlenmesinin önüne dikilen en önemli so-
rundur. Bu sorunu, iflsizlerin bir araya gel-
dikleri do¤al yaflam alanlar›ndan bafllayarak
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çözmek gerekir. Rusya’da, St. Petersburg ‹flsiz
Konseyi’nin delege seçimleri, aflevlerinde ya-
p›lm›flt›. (‹flçi sovyeti, iflsizlerle dayan›flma
amaçl› çok say›da aflevi açm›flt›). ‹lerleyen sü-
reçte, iflsiz konseyinin semtlere göre bölgesel
örgütlülükleri oluflturuldu. Bölge konseyleri-
nin ifllevi, iflsizleri konseye üye kaydetmek,
fabrika ve atölyelerden para toplamak, kendi
bölgelerindeki aflevlerini yönetmek ve yard›m
malzemeleri toplat›p da¤›tmakt›. Arjantin’de
ise, iflsiz örgütlenmesi, tamamen semtlere da-
yanan federatif bir görünüm arz eder. MTD
(‹flsiz ‹flçiler Hareketi), adem-i merkeziyetçi
bir yap›d›r. Her yerel yönetim bölgesinde, va-
rofllara dayanan ayr› örgütlenmeler vard›r.
Varofllar›n içinde de birkaç bloktan oluflan
her bölümün kendi liderleri vard›r. Her yerel
yönetim bölgesinde, iflsizlerin “genel mec-
lis”i, düzenli olarak toplanarak, tüm üyelerin
kat›l›m›yla izlenecek politikalar›, yol kesme
eylemlerinde öne sürülecek talepleri, bu ey-
lemlerin nas›l örgütlenece¤ini kolektif olarak
belirler. Arjantin iflsiz örgütlenmesi, hemen
her ilde say›s›z mahalleye yay›lm›fl, genifl ve
yayg›n bir a¤a benzer. Bu örgütlenme biçimi
iflsiz kesiminin toplumsal yap›s›na son derece
uygun oldu¤u için, piquetero hareketi, en ge-
nifl iflsiz y›¤›nlar› kucaklayabilmifltir. 

Arjantin iflsiz hareketinin yerelli¤i öne
ç›kartan bir örgütlenme biçimine sahip olu-
flu, onun merkezi eylem yetene¤ine sahip ol-
mad›¤› anlam›na gelmiyor. 5 Eylül 2001’de
piqueterolar›n ulusal toplant›s› Matanza ve La
Plata’da yap›ld›. Burada mücadele talepleri
formüle edildi ve ortak mücadele stratejileri
tart›fl›ld›. La Plata’daki delegeler meclisi, alt›
acil talep üzerinde anlaflt›: 1)Yap›sal uyuma,
denk bütçe politikalar›na son verilmesi, tu-
tuklular ve di¤er aktivistler hakk›ndaki adli
ifllemlerin durdurulmas› 2) Kemer s›kma po-
litikalar›n›n geri al›nmas› 3) Devlet istihda-
m›n›n geniflletilmesi, 16 yafl›n üstündeki her
iflsize g›da yard›m› yap›lmas› (bu amaçla iflsiz
gruplar›n›n bir iflsiz sicili oluflturmas›) 4) Kü-
çük ve orta ölçekli çiftçilere tarlalar›na to-
hum atabilmeleri için hektar bafl›na 100 pezo
yard›m yap›lmas› 5) ‹flten ç›karmalar›n ya-
saklanmas› 6) General Mosconi kasabas›ndan
jandarmalar›n derhal geri çekilmesi (bu kasa-
ba, yaflanan çat›flmalar›n ard›ndan iflsiz komi-
tesinin kontrolüne girmiflti)

Meclis, bunlar›n yan› s›ra 5 stratejik he-
def belirledi: Bu hedefler ise, d›fl borçlar›n
ödenmemesi, emeklilik fonlar›na kamu dene-
timi, bankalar›n ve stratejik iflletmelerin ye-
niden ulusallaflt›r›lmas›, küçük çiftçilerin
borçlar›n›n iptali ve ürünlerine sürdürülebilir
fiyatlar›n verilmesi ve açl›k yaratan rejimlerin
def edilmesi olarak belirlendi. [Talepler, ken-
dili¤inden bilincin s›n›rlar›n› belli noktalarda
zorlasa da, esas itibar›yla düzen içi kal›yor.
Bu harekete sosyalist müdahalenin zay›fl›¤›n›
düflündü¤ümüzde, bu durumun bir iç mant›-
¤› vard›r. ‹flsizlerin özellefltirmeler ve neoli-
beral tar›m politikalar› ile iflsizlik aras›ndaki
ba¤› bilince ç›kard›klar› ise öne sürdükleri ta-
leplerden anlafl›l›yor. Piqueterolar›n
emperyalist politikalara karfl› güncel politik
tutum al›fllar›, bu hareketin geliflkin, ileri bir
yan›d›r.]

A¤ustos 2001’de ve Aral›k’ta yap›lan ül-
ke çap›ndaki eylemler de merkezi davranabil-
me yetisinin göstergeleridir. 

Türkiye’de sendikalar iflsizleri örgütle-
miyorlar. ‹flsiz kalan›n sendika üyeli¤i de dü-
flürülüyor. Ancak di¤er yandan, iflsizler ör-
gütlenip mücadeleye sevk edilmeden, iflçi ha-
reketinin bir yan› hep zay›f kalacakt›r. ‹flsiz
nüfusun burjuvazinin elindeki bir silah ol-
maktan ç›kart›l›p, mücadeleci bir dinami¤e
dönüfltürülmesi, s›n›f mücadelesinin ertele-
nemez bir görevidir. Sendikal bürokrasi, ru-
tin al›fl›lagelmifl ve yasalar›n dayatt›¤› örgüt-
lenme biçimlerine s›k›fl›p kalm›fl, s›n›fta ve s›-
n›f mücadelesinde ortaya ç›kan de¤iflimleri
göremez durumdad›r. Devlet yöneticileriyle
diyalog ve uzlaflma, temel yöntem haline gel-
mifltir. Bu da, önüne geçilmez bir biçimde
sendikal krizi derinlefltirmekte, yeni durum
karfl›s›nda s›n›f iflbirli¤iyle ç›k›fl bulmaya ça-
l›flan sendika bürokrasisi, debelenerek eri-
mektedir.

“A¤layan çocuklar›n, derhal yiyecek talep
eden kad›n militanlar›n, ya da küreselleflme ve
iflsizlik üzerine uzun söylevlerden s›k›lm›fl iflsiz
genç erkeklerin aras›nda, buz gibi donduran ya
da terleten sefil yerlerde yap›lan toplant›lara
kat›lmak için teneke mahallelerin çamurlu, kal-
d›r›ms›z yollar›nda zahmetle yürümeye ve ör-
gütlenme yapmaya hiçbir sendika patronu gö-
nüllü de¤ildir. Hiçbir sendika lideri, elinde sa-
pan, anayollar› kesip yanan lastiklerden oluflan
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barikatlar›n arkas›nda
gerçek mermilerle yüz
yüze gelmez. Onlar ke-
mer s›kma program›n›n
etkilerinin nas›l yumu-
flat›laca¤›n› ve yönetebi-
lirli¤in nas›l sa¤lanaca-
¤›n› tart›flacak üç tarafl›
bir komite kurmak için
Çal›flma Bakanl›¤›’ndan
yar›m saatlik bir rande-
vu koparmay› tercih
ederler.”(3) Arjantin’de-
ki sendikac›lar›n duru-
munu anlatmak için
söylenen bu sözler bize
ne kadar tan›d›k geliyor
de¤il mi?

Bu durumda, önce-
likle iflsizler kendi ör-
gütlenmelerini yarat›p
bir güç olarak ortaya
ç›kmad›kça, sendikala-
r›n iflsizleri örgütlemesini beklemek bofl ha-
yal olur. Ancak yine de sendika yönetimleri
üzerinde, iflsizlerin de örgütlenmesi, en az›n-
dan iflsiz kalan üyelerin üyeli¤inin düflmeme-
si için bas›nç yap›lmal›d›r. Bugünkü durum
öyledir ki, kimi sektörlerde (örne¤in iflçilerin
sürekli iflten at›l›p al›nd›¤› tersaneler) iflçiyle
iflsizin ortak sendikal örgütlenmesini gerçek-
lefltirmeden, sermayenin karfl›s›na anlaml› bir
güç bile olunamaz.  ‹flsizler kendi örgütlen-
melerini yarat›p mücadeleci bir güç olarak
ortaya ç›kt›klar› oranda, bu durum, sendika-
lar› da iflsizleri örgütlemeye zorlayacakt›r.  

Bir di¤er önemli sorun, iflçilerle iflsizle-
rin ortak mücadelesinin örgütlenmesi soru-
nudur. St. Petersburg deneyiminde, Lenin,
kurulacak ‹flsiz Konseyi’nin yaln›zca iflsizler-
den oluflturulmas›na karfl› ç›karak flu öneride
bulunmufltur: “Tek bafl›na bu örgütlenmeyle,
burjuvaziye etki yapamazs›n›z; yeterince güçlü
olamazs›n›z ve iflsizler kendi bafllar›na iflçi s›-
n›f›n›n tümünün ç›karlar› zemininde bu ifli ge-
niflletemezler. Bu yüzden derhal ‹flsizler Konse-
yi’ni St. Petersburg’un tüm fabrika ve atölyele-
rindeki çal›flanlar›n temsilcilerini kapsayacak
flekilde geniflletmelisiniz. fiimdiden fabrikalar
ve atölyelerde bu amaçla ajitasyona bafllamal›-
s›n›z ve derhal bu temsilcilerin seçimini düzen-

lemelisiniz. ‹flsizler
Konseyi sadece iflsizler-
den 30 temsilciyi kapsa-
mamal›, bütün bölgeler-
den, fabrika ve atölye-
lerden 100 ya da 150
temsilciyi de kapsamal›-
d›r. Bu, iflsizlere, fiehir
Dumas› ve burjuvazi
üzerinde gerçekten ba-
flar›l› bir bas›nç olufltu-
rabilen hakiki bir yöne-
tici proleter organ sa¤-
layacakt›r.” (4)

Bunun üzerine,
kurulacak iflsiz konse-
yine fabrikalardan da
delegeler seçilmifltir.
Bolflevikler, fabrikalar-
da iflsizlerin talepleri
lehinde ajitasyon yap-
m›fl, bildiriler da¤›t-
m›fllard›r. Arjantin de-

neyiminde ise bu ortaklaflma, baflka bir yol-
dan gerçekleflmifltir: Ayn› semtte, kasabada
bulunan iflçi ve iflsizlerin ortak hareketi, iflçi-
lerin de yol kesmelere kat›lmas› ve giderek
piqueterolarla sendika konfederasyonlar›n›n
ortak eylemleri biçiminde. ‹flçilerle iflsizler
aras›nda s›n›f dayan›flmas›n› örmek, bir iflsiz
hareketi yaratman›n temel sorunlar›ndan bi-
risidir. Özellikle varofllar, bu ortaklaflman›n
fiziksel mekanlar› olabilir. Bunun yan› s›ra,
St. Petersburg ‹flçi Sovyeti’nin tüm iflçilerin
ücretlerinden iflsizlere yard›m amaçl› yüzde
1’lik kesinti yapmas›; Bolfleviklerin miting ve
toplant›larda iflsizlere yard›m için para;  iflsiz
sovyetinin iflçi mahallelerinde yard›m malze-
meleri toplamas›, dayan›flman›n esin verici
örnekleridir. 

‹flçi s›n›f›n›n fiilen çal›flan kesimiyle ifl
bulamad›¤› için çal›flamayan kesimi aras›nda-
ki makas›n aç›lmas›nda ya da kapanmas›nda,
ifl saatleri ve iflin yo¤unlu¤u, önemli bir fak-
tördür. ‹fl saatleri ve ifl yo¤unlu¤u artt›¤›
oranda, iflsiz say›s› da artar. Dolay›s›yla, iflçi-
lerin fazla mesai, afl›r› çal›flma ve ifl yo¤unlu-
¤una karfl› yürütecekleri mücadele, hem ken-
di yaflam koflullar›n› düzeltmenin, hem de ifl-
sizlerle dayan›flman›n bir yoludur. Yine, mas-
raflar› devlet ve patronlarca karfl›lanan bir ifl-
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sizlik sigortas› ve patronlar›n elini ba¤layan
ifl güvencesi düzenlemeleri, iflsizli¤e karfl›
mücadelenin önemli halkalar›d›r.

‹flsiz hareketiyle kazan›lan ifllerde çal›-
flan iflçilerde geliflen özgüven duygusu, s›n›f
hareketinin önemli bir kazan›m› oluyor. ‹flsiz
hareketi, da¤›n›k, umutsuz ve y›lg›n iflsiz kit-
lesini, örgütlü, umutlu ve direniflçi bir dina-
mi¤e dönüfltürüyor. Arjantin’de Aral›k ayak-
lanmas›n›n bafl›n› iflsiz örgütlerinin çekmesi,
bunu gösteriyor. General Mosconi kasabas›n-
da yap›lan bir yol kesme eylemine jandarma-
n›n sald›rmas›n›n ard›ndan, iflsizlerin kasaba
merkezini basarak silahlanmas›, silahl› dire-
nifle geçmesi; ve belli bir süre boyunca kasa-
ban›n yönetiminin iflsiz komitesinin eline
geçmesi, bunu gösteriyor. Büyük flehirlerde
bir dizi varoflta yerel yönetimin fiilen iflsiz
komitelerinin eline geçmesi, bunu gösteri-
yor. Örgütlenip harekete geçtiklerinde iflsiz-
ler, Türkiye ve Kuzey Kürdistan topraklar›n-
da da antiemperyalist, antikapitalist mücade-
lenin önemli bir dinami¤i olma potansiyelini
tafl›yorlar. 

Bu noktada, kad›nlar›n iflsiz hareketi
içindeki rolüne özel olarak de¤inmek gereki-
yor. Arjantin iflsiz kitle hareketleri içinde ka-
d›n kat›l›m› yüzde 60 civar›ndad›r. Kad›n ifl-
çiler, iflten atmalarda ilk kap› önüne konan
olur. Ev kad›nlar›, iflsizlikle birlikte t›rmanan
ev içi bask›y› ve ailedeki açl›¤› en yo¤un bi-
çimde yaflarlar. Türk burjuva devleti de bir
yandan Medeni Yasa’da kad›nlar›n çal›flmas›-
n›n önündeki engelleri kald›rarak bu ucuz ifl-
gücü kitlesini üretime çekmeye çal›fl›yor;
ama kad›n iflçilere, gerçekte, en kötü koflul-
larda çal›flmak ile iflsiz kalmak d›fl›nda bir ya-
flam seçene¤i sunmuyor. Geliflecek iflsiz hare-
ketinin; bir yan›yla da kad›n iflsizler ve ev
emekçisi kad›nlar aras›nda özel örgütlenmifl
bir çal›flmay› gerektirece¤ini öngörebiliriz.

Kapitalist üretimin örgütleniflinde mey-
dana gelen de¤iflimler, do¤all›¤›nda, s›n›f›n
yap›s›nda da de¤iflimlere yol aç›yor. Tan›ya-
geldikleri iflçi s›n›f›n› bulamad›klar› için s›-
n›ftan umudu kesenlere çokça rastlan›yor.
Hizmetler sektöründeki büyümenin, “beyaz
yakal›”lar›n say›s›ndaki art›fl›n, iflsiz nüfusta-
ki kabarman›n, üretimin küçük parçalara bö-
lünmesinin, esnek çal›flman›n, kalite çember-
lerinin vb. iflçi s›n›f›n› ve onun tarihsel mis-

yonunu yok etmekte oldu¤unu düflünenler
aç›s›ndan, Arjantin’de bafllayan ve Latin
Amerika’ya yay›lan iflsiz hareketleri ö¤retici
bir örnek oluflturuyor. ‹flsizler sanayi prole-
taryas› gibi grev yapma, toplumsal üretimi
felç etme yetene¤inde olmad›klar› için, iflsiz
nüfustaki art›fl›n s›n›f mücadelesini etkisiz-
lefltirece¤i; iflsizlerin, geçici ifllerde çal›flanla-
r›n vb. iktidar üzerinde bask› kuracak araçla-
ra sahip olmad›klar› düflünceleri, yaflam kar-
fl›s›nda erimifltir. Arjantin’de otoyollar› kesen
iflsizler, metalar›n dolafl›m›n› t›kayarak, art›
de¤er üretimi sürecini etkileyebiliyor, top-
lumsal bir bask› oluflturabiliyorlar. Otoyolla-
r› kesme eylemi, Arjantin’den ç›karak, genifl
y›¤›nlar›n benimsedi¤i bir biçim olarak k›ta-
da genelleflmifltir. “Bolivya’da on binlerce köy-
lü ve yerli, kredi, alt yap›, koka ekme özgürlü-
¤ü ve sa¤l›k ile e¤itime kamu harcamalar›n›n
art›r›lmas› talepleriyle yollar› kesti. Keza Ek-
vador’da, caddeler kitlesel biçimde kesilerek,
ekonominin ABD dolar›na endekslenmesi ve
da¤l›k bölgelere kamu yat›r›m› yap›lmamas›,
protesto edildi. Kolombiya, Brezilya ve Paragu-
ay’da, acil taleplerin yan› s›ra, (toplumsal ge-
lirin, bn.) yeniden da¤›t›m›n› sa¤layacak poli-
tikalara geçilmesi, neoliberalizme ve d›fl borç
ödemelerine son verilmesi amac›yla yap›lan yol
kesmeler, yürüyüfl ve toprak iflgalleriyle birlefl-
tirildi.”(5)

Geçti¤imiz günlerde (28 Temmuz’da) ‹s-
tanbul Alt›nflehir’de, mahallelerine yol ve alt-
yap› yat›r›m› yap›lmamas›n› protesto eden
çevre mahallelerden emekçiler örgütlenerek,
TEM yolunu trafi¤e kapatt›lar. Yine ayn› gün,
Gebze’de bir rafinerinin patlamas›ndan zarar
gören semt halk›, D-100 karayolunu trafi¤e
kapatt› ve taleplerinin kabul edilece¤i sözünü
alana kadar eylemi sürdürdü. Esnaf›n kredi
faizleriyle s›k›flt›r›ld›¤› iflas girdab›na karfl›
2001’de parlay›p sönen eylem dalgas›, küçük
köylülerin IMF program›na (ve topraklar›n›n
gasp›na) karfl› gelifltirdikleri kitle protestola-
r›, gecekondular› y›k›lan çeflitli bölgelerden
emekçilerin direniflleri, baz istasyonlar›na
karfl› yerel mücadeleler de ezilen y›¤›nlar›n
haklar›n› aramaya dönük eylemleridir. Ezilen
y›¤›nlar›n, yeni biçimler yaratarak geliflen
hak alma mücadelesini bu topraklarda da
gelifltirip güçlendirmenin nesnel zemininin
oldu¤unu gösteren verilerdir bunlar.

65TEOR‹DE do¤rultu



Geçti¤imiz say›da ele al›p inceledi¤imiz
neoliberal tar›m program›, yeni bir göç dal-
gas›na ve büyük flehirlerin varofllar›na y›¤›lan
iflsiz nüfusta bir kabarmaya yol açacakt›r.
‹flbirlikçi Türk burjuva devletinin IMF’ye
verdi¤i sözler uyar›nca h›zland›rd›¤›
özellefltirmeler ve fabrika kapatmalar, çok
say›da sendikal› iflçinin iflinden olmas›na yol
aç›yor, açacakt›r. 2001 fiubat’›ndan bu yana
süren ve durgunlu¤a evrilen ekonomik kriz,
yüz binlerce yeni iflsiz yaratt›. Üst üste binen
tüm bu olgular›n, bir iflsiz iflçiler hareketini
yaratmak için güçlü bir zeminin varl›¤›na
iflaret etti¤i aç›kt›r. 

Komünistler, kitlesel iflsizli¤in kapitalist
sistemle kopmaz biçimde ba¤l› oldu¤u gerçe-
¤ini iflsiz y›¤›nlar içindeki çal›flmada vurgu-
larlar. Ancak bu, iflsizlerin somut ifl talebi
için giriflecekleri mücadelenin anlams›z oldu-
¤u göstermez. Mücadeleyle somut kazan›m
elde eden iflsiz y›¤›nlar›n geliflen özgüveni ze-

mininde köklü bir devrimcileflmenin gerçek-
leflme olanaklar› artar. Somut ifl talepli müca-
dele ile, iflsizli¤in ancak sosyalizmde ortadan
kald›r›labilece¤ini vurgulayan sosyalist mü-
cadele birbirini d›fllamaz, aksine besler. 

Türkiye’nin faflist diktatörlükle belirle-
nen politik çerçevesi, y›¤›nlar›n afla¤›dan ör-
gütlenme giriflimlerinin ve hak alma eylemle-
rinin önünde temel bir engel olarak dikiliyor.
Ancak Türkiye’ye benzer siyasal bask› ayg›t-
lar›n›n var oldu¤u Latin Amerika ülkelerinde
geliflen hareketler, ayn› sorunlar› yaflayan
Türkiye ve Kuzey Kürdistan iflçi ve emekçile-
rinin de böylesi hareketler gelifltirebilecekle-
rini gösteriyor. Sorun ön aç›c›l›kta, dumura
u¤rat›lan demokratik bilinci, örgütlenme ve
hak alma bilincini devrimci savafl›m ve
örgütlenmeyle birlefltirebilmekte. Ve son söz:
“Burada karfl›m›za ç›kan olgu, öncünün ve
iradenin yol aç›c› rolü sorunudur. Y›¤›nlar›n
düzene ve rejime karfl› birikmifl öfke ve nef-
retinin, tepkilerini ortaya koyma e¤iliminin
pratikte aç›¤a ç›kart›lmas›, örgütlenme ve öncü
müdahale sorunudur. Bunu kavrayamamak,
demokratik ve devrimci olanaklar› görmemeye,
y›¤›nlar›n ‘halinden memnun’ ya da ‘kroniklefl-
mifl biçimiyle köle ruhlu’ yan›lg›s›na, onlardan
umut kesmeye götürür.” (6) ■

Dipnotlar:

(1): Yaz› boyunca ‘iflsizlik’i çal›flmak isteyen

ama ifl bulamayan iflsizleri tan›mlayan biçimde kul-

lan›yoruz. Bunun d›fl›nda bir de, çal›flma arzusunu

yitirmifl, sürekli iflsizler vard›r ki bunlar, iflçi s›n›f›n›n

de¤il, lümpen proletaryan›n içinde say›lmal›d›r.

(2): Petrol-‹fl 97-99 y›ll›¤›, sf. 301

(3): James Petras, Arjantin’de ‹flsiz ‹flçiler

Hareketi, Küreselleflme ve Direnifl kitab›n›n içinde,

Cosmopolitik Kitapl›¤›,  sf. 210. Arjantin’deki iflsiz

hareketiyle ilgili veriler bu kaynaktan al›nm›flt›r.

(4): Bolflevikler ‹flsizleri Nas›l Örgütledi?, Ser-

gey Maliflev, Maya Kitaplar›. 1906-1908 St. Peters-

burg iflsiz hareketiyle ilgili veriler bu kitaptan al›nm›fl-

t›r. 

(5): James Petras, age, sf. 210-211

(6): Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) II.

Kongre Belgeleri, Sf. 274
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Komünistler, kitlesel iflsizli¤in kapi-
talist sistemle kopmaz biçimde
ba¤l› oldu¤u gerçe¤ini iflsiz y›¤›n-
lar içindeki çal›flmada vurgularlar.
Ancak bu, iflsizlerin somut ifl talebi
için giriflecekleri mücadelenin an-
lams›z oldu¤u göstermez. Mücade-
leyle somut kazan›m elde eden ifl-
siz y›¤›nlar›n geliflen özgüveni ze-
mininde köklü bir devrimcileflme-
nin gerçekleflme olanaklar› artar.
Somut ifl talepli mücadele ile, iflsiz-
li¤in ancak sosyalizmde ortadan
kald›r›labilece¤ini vurgulayan sos-
yalist mücadele birbirini d›fllamaz,
aksine besler.



ARACIN amac› uygunlu¤u sorununun
ciddi boyutlarda baflgösterdi¤i her yerde kayna-
¤a iliflkin olarak temel bir anlay›fl sorunu da var
demektir. Arac›n yeniden düzenlenmesi ya  da
tümden de¤ifltirilmesi gibi “pratik” görünen zo-
runlu ad›mlar›n zaman›nda at›lamamas› bu ne-
denle yaflan›r. Sonuç; kendi çap›nda bir kriz sü-
reci/durumudur; araç giderek amaca yabanc›la-
fl›r, adeta “ba¤›ms›z”lafl›r, kendinin amac› hali-
ne gelmeye bafllar. Araç üzerinde belirleyicili¤i-
ni yitirmeye bafllayan amaç ise soyutlafl›r ve ge-
nelleflir; arac›n durumu, amac›n biçimine dö-
nüflür.

Bu durumun, komünistlerin politik faali-
yet süreçlerinin yaflanm›fl ve yaflanan irili ufak-
l› bir  dizi örne¤ine uydu¤unu rahatl›kla söyle-
yebiliriz. Bu yaz›m›zda biraz “irice” olanlardan
biri üzerinde durarak, sorunun kaynaklar›, ge-

liflimi, sonuçlar› ve esasen de prati¤in devrimci
elefltirel de¤erlendirilmesiyle gelifltirilen pers-
pektifleri ve somut  yönelimi ele almaya çal›fla-
laca¤›z.

Demokratik kad›n hareketiyle iliflkilenifl
ba¤lam›nda ele alaca¤›m›z bu sorun, marksist
leninist komünistlerin kad›nlar içinde komü-
nist çal›flma görüfl aç›lar› ve ilkelerinin pratik-
lefltirilmesi için iradelerini daha üst bir formda
yeniden örgütleme kararl›l›¤›n›n bir parças›d›r.

Tarihsel geçmifline ve teorik izah›na hiç
girmeden do¤rudan söyleyebiliriz ki Türkiye’de
“kad›n sorunu”, hem toplumsal sonuçlar›n›n
aç›k hale gelmifl çeflitlilik arzeden nesnel görü-
nümleri ve hem de giderek artan biçimde poli-
tik olarak “sorunlaflt›r›lan” öznel içeri¤iyle so-
mut bir gündemdir. Birinci k›sm› Türkiye’de
kapitalizmin yerleflme ve geliflme h›z›na ba¤l›
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Demokratik Kad›n Kitle Örgütlenmesi ‹çin 

Deneyimin Ö¤rettikleri ve

De¤iflimin Yönü



olarak gerçekleflen 40-50 y›ll›k bir ekonomik
sürecin ürünüdür. ‹kinci k›sm› ise esasen 12
Eylül sonras› mücadele koflullar› içinde geliflen
yaflanan ama özellikle ‘90’l› y›llar boyunca bi-
çimlenen politik bir sonuçtur.

Bugünkü koflullarda “kad›n sorunu”nun
nesnel içeri¤iyle, politik gündemleflmesinin dü-
zeyi aras›nda birebir bir uygunluktan/denlikten
söz ediyor de¤iliz. Ancak, birincisi Türk kapita-
lizminin emperyalizmin neoliberal düzenine
entegrasyonu yolunda son 15-20 y›ld›r at›lan
ad›mlar›n yaratt›¤› ekonomik-toplumsal alt-üst
olufl, milyonlarca kad›n›n kapitalist sömürü
düzeninin ve burjuva toplumsal eflitsizli¤in gir-
dab›na eskiyle k›yaslanmayacak h›zla çekmek-
tedir. Girdap,kad›n› ev içi yaflam›n “huzur”un-
dan koparmakta (bazen bir iflçiye, bazen bir
gündelikçiye, bazen bedenini satmaya zorlaya-
rak, bazen bir dilenciye vb. dönüfltürerek);
ucuz ifl gücünün birinci elden kayna¤› yapmak-
ta; özellefltirmeyle ilk kap› önüne konulan iflsiz
olmakta; k›rda tar›m›n y›k›m›yla kente göç yol-
lar›n› tutan olmakta vb.

Ayn› zaman kesiti içerisinde kad›n›n poli-

tik gerçekli¤inde de önemli de¤iflimlerin ve ile-
riye do¤ru at›l›mlar›n yafland›¤› biliniyor. Baflta
Kürt ulusal kurtulufl mücadelesi olmak üzere,
komünist, devrimci ve antifaflist ilerici örgütlü
yap›lar›n mücadele süreçleri içinde birleflen ka-
d›nlar›n ciddi bir deneyim ve politik birikim el-
de ettikleri tart›flmas›zd›r. Keza buna sendika-
lar, demokratik kitle örgütleri gibi alanlar›n ya
da daha belirsiz, yar› örgütlü/örgütsüz, spontan
ve geçici say›s›z örgüt-eylem biçimi alt›nda
edindikleri deneyimleri de ekleyebiliriz.

Demokratik kad›n hareketi iflte bu ekono-
mik, toplumsal ve siyasal koflullar alt›nda “ey-
lem, mücadele  ve örgütlenmenin karmafl›k bü-
tünlü¤ü”nü kapsayan bir kitle hareketi olarak
geliflti ve somutluk kazand›. Ancak Kürt kad›n
kitlelerinin kitle ve eylem düzeyindeki bask›n
karakterini d›flta tutarsak, geliflen demokatik
kad›n hareketinin “karmafl›k bütünlü¤ü”nün
niteliksel olarak zay›f kald›¤›n› söyleyebiliriz.
Komünistlerin, bafl›ndan itibaren en aktif poli-
tik öznelerden biri olarak yönelmelerine, hat›r›
say›l›r öncü çabalar›na, “eylem, mücadele ve
örgüt” baz›nda gelifltirici somut ad›mlar›na ra¤-
men bu nitelik zay›fl›¤›n› aflmak mümkün ol-
mad›. Olmad›¤› gibi süregiden bu durum, ko-
münistlerin, demokratik kad›n hareketiyle ilifl-
kileniflindeki ay›r›c› niteliksel özelliklerinin za-
y›flamas›n›n zeminine dönüfltü. Yukar›da sözü-
nü etti¤imiz olanak ve f›rsatlar›n merkezine hü-
cum etme yerine, bunlar›n çevresinde tutunan
ve esasen de demokratik kad›n hareketinin
kendili¤inden çizgisini aflamayan bir pratik ge-
liflti.

Kuflkusuz bu durum kad›nlar içinde ko-
münist çal›flman›n toplam›n› ba¤layan sorunla-
r›n bir parças›d›r ve ancak bütünlüklü bir ör-
gütsel denetime, ideolojik yenilenme ve güçleri
yeniden organize etme toplam çabas›yla afl›la-
cakt›r. Demokratik kad›n örgütlenmesi kapsa-
m›ndaki deneyimler, bu toplam›n içeri¤inde
a¤›rl›kl› bir alan› kapsad›¤› için gelifltirilen
perspektiflerin yaflama geçirilmesi sorunun bü-
tünlüklü çözümünde temel bir rol oynayacak-
t›r.

***

Komünistlerin demokratik kad›n hareke-
tiyle iliflkileniflinden söz etti¤imizde aktif bir
tarz ad›na konufltu¤umuz aç›k olmal›. Ama dar
anlamda bir avuç komünist/partilinin aktifli-
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Demek ki sorunun esas›, partide
örgütlü niteli¤in, baflta demokratik
kad›n hareketi içerisinde yer alan
ileri öncü potansiyel olmak üzere,
sömürülen ve ezilen daha genifl bi-
linçsiz kad›n y›¤›nlar› üzerinde he-
gemonya kurma mücadelesini na-
s›l, hangi araç/araçlarla yürütece-
¤idir. Yani misyonu, yap›s›, ifllevi
ve iflleyifliyle kad›nlar içinde komü-
nist çal›flma yürüten parti örgütle-
rinden örgütsel olarak ba¤›ms›z
davranabilen kitle örgütünün ya-
rat›lmas› meselesidir.



¤inden söz etmedi¤imiz de aç›k olmal›. Ya da
genel olarak partili insanlar›n (konu itibariyle
vurguyu daha çok partili kad›nlara yap›yoruz)
kad›nlar› parti örgütlerinde örgütleme aktifli-
¤inden söz etmiyoruz. Bunlar kad›nlar aras›nda
komünist çal›flman›n özüne (niteli¤ine) iliflkin
olmazsa olmazlard›r ve çal›flman›n güvencesi-
dir; ama hepsi de¤ildir. Daha do¤rusu sömürü-
len ve ezilen genifl kad›n y›¤›nlar›n›n özgürlük
ve sosyalizm mücadelesine çekilmesi ve kapi-
talizme karfl› savaflt›r›lmas› söz konusu oldu-
¤unda parti “içi” aktiflik ve özel örgütleme or-
ganizasyonu “devede kulak” misali bir niceli¤i
temsil eder. Bu her zaman böyle olmufltur ve
olacakt›r.

Demek ki sorunun esas›, partide örgütlü
niteli¤in, baflta demokratik kad›n hareketi içe-
risinde yer alan ileri öncü potansiyel olmak
üzere, sömürülen ve ezilen daha genifl bilinçsiz
kad›n y›¤›nlar› üzerinde hegemonya kurma
mücadelesini nas›l, hangi araç/araçlarla yürüte-
ce¤idir. Yani misyonu, yap›s›, ifllevi ve iflleyifliy-
le kad›nlar içinde komünist çal›flma yürüten
parti örgütlerinden örgütsel olarak ba¤›ms›z
davranabilen kitle örgütünün yarat›lmas› mese-
lesidir. Hem eyleminin siyasal içeri¤i nedeniyle
demokratik, hem de örgütsel yap›lanmas› ve ifl-
leyifli nedeniyle demokratik olan bir kad›n kit-
le örgütlenmesi ihtiyac› dün oldu¤u gibi bugün
de bütün yak›c›l›¤›yla varl›¤›n› korumaktad›r. 

‹htiyac›n kavranmas› ve çözümüne pratik
olarak yönelinmesi söz konusu oldu¤unda her
fleye “yeni” bafllan›yor de¤il elbette. Komünist-
ler daha bafl›ndan itibaren sorunun do¤ru te-
orik tan›m›n› yapma, program ba¤lam›nda yön-
lendirici perspektifler gelifltirme ve somut ör-
gütsel ad›mlarla tamamlama ekseninde politik
bir çizginin uygulay›c›s› olagelmifllerdir. Daha
‘90’l› y›llar›n bafl›nda kuruluflunda en çok
emekleri geçen ve daha sonra da bütünüyle
kendi omuzlar›nda tafl›mak zorunda kald›klar›
demokratik kad›n örgütlenmesi deneyimi bu-
nun kan›t›d›r. Demokratik kad›n hareketinin
gelifliminin henüz bafllang›ç zay›fl›klar›n› tafl›-
d›¤› bir dönemde (ama yine de az çok genifl ak-
tif bir kad›n kitlesinin gücünü de arkas›na alan)
örgütlenen demokratik araç, de¤iflik siyasal an-
lay›fllardan kad›nlar›n bir nevi çat› örgütlenme-
siydi. Kurumun ilan etti¤i örgütlenme ilkeleri-
ne göz atmak bile, kendi kurulufl formunun s›-
n›rlar›n› aflma iste¤ini, bir kad›n kitle örgütü

olma (dönüflme) amac›n› görmek için yeterli-
dir.

Ne var ki sürecin bu yönde ilerlemedi¤i,
komünistlerin yaln›z bafl›na kalma durumuyla
birlikte bu demokratik arac›n “çat›” olma özel-
li¤ini de yitirerek ifllev erozyonuna u¤rad›¤› de-
neyimlerden biliniyor. Çat› olma/olabilme po-
tansiyelinden gelen gücünü yitiren, ancak bu-
nun yerine iflçi ve emekçi kad›n kitlelerinin
içinde büyüme/kurumsallaflma gücüne do¤ru
iradeli ve kararl› biçimde yönelemeyen kurum,
kaç›n›lmaz kadeine do¤ru ad›m ad›m sürüklen-
mifl oldu. Siyasal yap›n›n alt flubesi ya da “ast”
örgütü haline gelmekten kurtulamamaktan
baflka bir fley de¤ildi bu kader.

Bu gerçekten hareketle, demokratik kad›n
örgütünün kad›nlar›n politik ayd›nlat›lmas›n-
da, örgütlenmesinde ve eyleminde herhangi bir
pozitif rol oynamad›¤›n› söylemifl olmuyoruz.
Tam tersine, benzerlerini kat kat aflan öncü bir
ifllev yerine getirmifltir ancak bunu temel örgüt-
sel hedefinden ad›m ad›m uzaklaflmak pahas›na
yapm›flt›r. Hedef kitlesiyle kurulan ve en dar
içeri¤iyle s›n›rl› kalan biçimsel ba¤lar; bütün
yönetsel ve idari mekanizmalar›n da sosyalist
kad›nlar›n yer ald›¤› iflleyifl; kendi özgül alan›-
n›n d›fl›nda a¤›rl›k kazanan politik faaliyet; kit-
lelerden fiziken de uzak kurumsal yap›laflma
vb. bir dizi özelli¤i bünyesinde tafl›yor olmak,
demokratik kad›n örgütlenmesinin ödemek zo-
runda kald›¤› bedeli gösteriyor. Demokratik ka-
d›n örgütü olmak ama kitle örgütü olma-
mak/olamamak… Bu çeliflkiyi radikal bir bi-
çimde “bozmaya” yönelmeyen bir siyasal prati-
¤in; program ve örgüt/örgütlenme iliflkisindeki
genel perspektifleri ne kadar uyumlu ve do¤ru
olursa olsun, son tahlilde bir anlay›fl bozulma-
s›na u¤ramas› kaç›n›lmazd›r. Yaz›m›z›n hemen
giriflinde dikkat çekti¤imiz tehlike, bu somut
durumda bundan baflka bir fley de¤ildir. Bu ya-
flanm›fl ve fakat bugün “radikal” biçimde de¤ifl-
tirilmeye giriflilen bir durumdur.

***

“Radikal de¤iflim” her fleyden önce zihni-
yet düzeyinde bir dönüflüm çabas› olarak ele
al›nmal›d›r. Yani düflünce düzeyinde bir yeni-
lenmeyi, düflünsel emekçili¤i ve elefltirel aç›kl›-
¤› gerektiriyor. Bir ideolojik/politik e¤itim so-
runu oldu¤u tart›flma götürmez. Ama bu e¤itim
pedagojik bir yöntemle de s›n›rland›r›lamaz,
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pratik-politik bir hareketin zemini üzerinden yürütülmeli-
dir. Demek ki mevcut demokratik arac›n yap›lanmas›, ko-
numlanmas› ve iflleyiflinde hemen ve do¤rudan bir “radikal
de¤iflim”e yönelimle birlikte yürütülmelidir. Zorlu olaca¤›
aç›kt›r ama cüretli davran›lmak zorunlulu¤u vard›r. Çünkü
zihniyette, al›flkanl›klarda birikmifl olan tortular› k›racak
olan, arac›n ifllevindeki de¤iflimden baflkas› olamaz. Bugün,
demokratik kad›n hareketinin kendi kitlesel dinami¤i ve
bask›s› bu de¤iflimi zorlayacak yada fiilen gerçeklefltirecek
düzeyde olmad›¤›na göre, devrimci irade arac›n düzenlen-
mesi üzerinden geliflimin yolunu açmak zorundad›r. Çünkü
politik mücadele süreçlerinde  önemli dönüflümlerin önünü
açan, kitlelerin hareketi oldu¤u gibi, belirli durumlarda ve
anlarda arac›n (örgüt) dönüflümü kitlelerin hareketinin
önünü açabilmektedir.

O halde madde madde somutlayal›m:

1) Mevcut demokratik kad›n örgütü, bir “ast” örgüt ko-
numundan ç›kar›lmal›d›r. Örgütsel ba¤›ms›zl›¤›n›n mant›¤›-
na ba¤l› olarak karar alma süreçleri ve yönetiminde komü-
nist kad›nlar d›fl›ndaki kad›nlar›n da yer almalar›n›n meka-
nizmalar› iflletilmelidir.

2) Hiçbir biçimde parti örgütlerinin plan ve hedefleri-
nin do¤rudan uygulay›c›s› ve tafl›y›c›s› biçiminde ifllev ika-
me edilmemelidir. Bu amaçla parti örgütleriyle demokratik
kad›n örgütlenmesi aras›nda do¤rudan bir yönetsel iliflki bu-
lunmad›¤› aç›k biçimde tan›mlanmal›d›r.

3) Partili kad›nlar›n demokratik kad›n kitle örgütünde-
ki yap›lanmas› komünistlerin bir sendikadaki yap›lanmas›n-
dan özü itibariyle farkl› de¤ildir. Özcesi iflin esas› kendi par-
ti birimleri arac›l›¤›yla kitleler üzerinde hegemonya kurma
ve bu güçle kitle örgütünün politikalar›na yön vermedir.

4) Demokratik kad›n örgütü, Parti çal›flmas›n›n
olmad›¤› yerde çal›flma yürütebilece¤i gibi, parti örgütle-
rinin de kad›nlar aras›nda çal›flma yürüttü¤ü bir yerde pren-
sip olarak faaliyet yürütebilmelidir. Zorunlu bir “ifl bölümü”
dayat›lamaz. Her örgütlenme kendi kanallar› üzerinden ka-
d›n kitleleriyle iliflki kurma hakk›na sahip olmal›d›r.

5) Demokratik kad›n örgütlenmesi say›s›z biçim alt›n-
da ama mutlaka kendini iflçi, emekçi ve genç kad›nlar ara-
s›nda infla etmelidir. ‹flçi havzalar›, emekçi yoksullar›n ika-
metgah etti¤i yaflam alanlar› vb. yerlerde inatla yönelmeli,
flehir merkezlerini mesken tutma anlay›fl›ndan vazgeçilmeli-
dir.

6) Demokratik kad›n örgütlenmesi, “kad›n sorunu”nun
anlat›lmas›, ya da dar ve sabit gündemli (cinsel taciz ve teca-
vüz vb.) politik faaliyetle kendini s›n›rlamal›, ezilen ve sö-
mürülen kad›n y›¤›nlar›n›n en ivedi, acil ve yak›c› güncel ta-
leplerine yönelmelidir. Kapitalist düzenin ve burjuva devle-
tin teflhiri ve y›¤›nlar›n örgütlenmesi bu çok yönlü gündem-
ler üzerinden yürütülmelidir.■
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B‹R tantanad›r alm›fl bafl›n› gidiyor. Üni-
versitelerde yeni bir kürsü kuruldu da bizim
haberimiz mi olmad›!? Bir sürü z›rvalog, tv
kanallar›nda, gazete köflelerinde boy veriyor.
Eskilerde de aras›ra sesleri ç›k›yordu, ama
daha c›l›z, daha utangaç. Bugünlerde mantar
gibi bitiveriyor mübarekler. Bir de ars›z,
utanmazlar ki, flaflar insan. Hele hele, Arjan-
tin’de emekçiler ayaklan›nca z›rvaloglar bor-
sada tavan yapm›flt›. Co¤rafyam›z emekçileri-
ne dair öyle “bilimsel” tahliller yap›yorlar ki,
ikna olmamak mümkün de¤ildi(!)

Efendim, Türk milleti devlete ba¤l›ym›fl,
kolay kolay baflkald›rmazm›fl, ne olursa olsun
sineye çekermifl.

Baflka ne yaparm›fl?! Türk halk› flükret-
mesini bilirmifl. Ne kadar zor durumda kal›r-
sa kals›n kendinden daha kötü durumda ola-
na bak›p avunurmufl.

Bu “bilimsel” tezler sizi ikna etmediyse
bekleyin, daha torbada neler var neler…

Mesala, Türk aile yap›s› öyle güçlüymüfl
ki, kimse aç aç›kta kalmazm›fl. Herkes, zor
durumda olan aile bireyinin yard›m›na koflar-
m›fl. Hal böyle olunca, ayaklanmak kimsenin
akl›na bile gelmezmifl…

Bunu da be¤enmediniz demek. Siz bu ül-
kede yaflam›yor musunuz? Komfluluk iliflki-
leri ne güne duruyor?! Bu memlekette kom-
flu komflunun hat›r›n› bilir(!) ‹nsanlar aras›n-
da yard›mlaflma ve dayan›flma had safhada-
d›r(!)

Dikkat! fiimdi aç›klayaca¤›m›z tez bütün
kuflkular›n›z› giderecek(!) Memleket insan›n
köyle ba¤lant›s› güçlüdür. Köyden flehire çu-
vallarla bulgur, mercimek akar. Bulguru ka-
fl›klayanlar ne demeye ayaklans›n, de¤il mi
ya?!
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Sezgi Kadar Yak›n

Bilinç Kadar Gerçek

— Haluk Erdem —



Z›rvaloji kürsüsünün de¤erli z›rvaloglar›
daha ne “bilimsel” tezler yumurtluyorlar,
saymakla bitmez.

Bu z›rvalarla u¤raflmaya de¤mez de¤me-

sine de, iflin tuhaf›, emekçi halk›n öncülerin-
den, ilerici ayd›nlardan kimileri de z›rvaloji-
nin etki alan›na giriyor. Kendilerine ve halka
güvenleri sars›l›yor.

Unutkanl›ktan olsa gerek, co¤rafyam›z
emekçi halklar›n›n 1960’larda, ‘70’lerde,
‘80’larda, ‘90’larda yer yer flahlan›fla varan
baflkald›r›lar› hat›rlanm›yor. Örnek bol.
1960’larda toprak iflgalleri yapan, üretici,
köylü mitingleri ile meydanlar› sarsan, üni-
versiteleri iflgal eden, ABD askerlerini denize
döken, yüzlerce grev ve fabrika iflgaliyle bur-
juvaziye kök söktüren; 1970’lerde, 15-16 Ha-
ziran direnifli ile patronlar› tir tir titreten,
DGM’leri kapatt›ran, ‘77 1 May›s’›nda yüz-
binler olup Taksim’e akan, Tarifl’te silahl› ça-
t›flmaya giren, sivil faflist çetelere karfl› gö¤üs
gö¤üse çarp›flan; 1989 bahar eylemlerini ger-
çeklefltiren; ‘90’larda Zonguldak’tan Anka-
ra’ya yürüyüfle geçen, Gazi’de ayaklanan, de-
falarca K›z›lay Meydan›’n› dolduran ve 4 Ara-

l›k’ta oldu¤u gibi devlet güçleriyle dövüflen…
‹lk akla gelenler. Ya, 15 y›ll›k Kürt flahlan›fl›?!
Kimdi bunlar? Baflka bir gezegenden mi gel-
miflti?!

E¤er co¤rafyam›z aile yap›s› ayaklanma
e¤ilimini absorbe ediyor, köyden gelen bulgu-
ra flükreden emekçiler hak aramaktan vazge-
çiyorsa, ‘60, ‘70, ‘80 ve ‘90’larda sokaklar› ç›n-
latanlar›n aile yap›lar› m› farkl›yd›? Onlara
köyden bulgur gelmedi¤i için mi ayaklanm›fl-
lard›?!

Hadi, hepsini geçelim. 11 Nisan 2001’de
Ankara’y› birbirine katan esnafa ne demeli?
Türkiye Arjantin olmazm›fl. Bu kez de Uru-
guay ç›kt› bafl›m›za. Uruguay’da halk›n mey-
danlar› zaptetti¤i günlerde Gaziantep’te beda-
va da¤›t›lan bir kaç kilo bulgur için insanlar
birbirini eziyordu. Buna ne demeli! Arjan-
tin’deki halk hareketi sonras› o derin sosyolo-
jik tahliller yapanlar buna ne diyecek acaba!

Peki, bugünkü hareketsizli¤in anlam›
ne? Halk, aç, periflan, sefil, iflsiz yine de ses-
siz…

Sessiz öyle mi?! Biraz daha yaklafl›n.
Yaklafl›n, yaklafl›n… Dipteki u¤ultuya kulak
verin. Bas›nç ne kadar büyükse deprem o
denli y›k›c› olur. Haz›rl›kl› olun. Deprem yö-
netilmezse y›k›nt›lar›n alt›nda herkes kal›r.

Bu, abart›l› bir beklenti ya da, bofl bir
avunma m›? Hay›r! Hay›r!

Ezilenler düzen içinde bir kurtulufl umu-
du görmüyorlar. Umutsuzluk diye görünen
budur asl›nda. Bofla kürek çekmek istemiyor-
lar. Mesala, K›z›lay’a gidip dönmekten b›k-
m›fllar. K›z›lay’a gidilecekse dönmemek üzere
gidilmeli diye düflünüyor. Ço¤unlu¤u oya-
lanmaya, aldat›lmaya tahammülleri kalma-
m›fl. Hiçbir burjuva partiye ilgileri yok.
AKP’ye ilgileri de “yeni”ye yönelifl e¤ilimi.
Reformist palavralara da kar›nlar› tok. Güven
duyacaklar› umutla sar›lacaklar› bir önderlik
bekliyorlar. Bedel ödemekten kaç›nd›klar›
do¤ru. Ama bu kaybedecekleri çok fley oldu-
¤undan de¤il. Zira her geçen gün biraz daha
sefaletin bata¤›na gömülüyorlar. B›rakal›m
uzun erimli bir gelecek beklentisini, bir kaç
gün sonras›ndan bile emin de¤iller. O halde
harekete geçmek için ne bekliyorlar!? Bu so-
ruya bir tek fl›kta yan›t verilemez. Birincisi
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Halk›n umutsuzlu¤u düzeniçi kur-
tulufla dairdir. Fakat, tutunacaklar›
bir dal da görememektedirler. Bu
nedenle ezilenler gerçek manada
bir boflluktad›r. Yaln›zca mide açl›-
¤› çekmiyorlar, beyinleri de dev-
rimci bilince açt›r. Bugünün dev-
rimcisi bütün dikkatini ezilelerin
beyinsel açl›¤›n› gidermeye yönelt-
meli, onlardaki sezgisel devrimci
duyumu devrimci bilince dönüfltür-
melidir.



korkuyorlar. Devlet fliddetinin y›llard›r için-
de yaratt›¤› psikolojik korku duvarlar› zihin-
lerini esir alm›fl. ‹kincisi güvensizler. Bugüne
de¤in kendisine önderlik edenler onlar› hep
yar› yolda b›rakm›fl. Onca u¤rafl, direnifl, mü-
cadele sonunda ço¤unlukla elleri bofl kalm›fl.
O nedenle, bir fley yapmaya de¤mez, duygu-
su ruhlar›n› hakim olmufl, önderlerine güve-
ni olmayanlar birbirlerine de güvenmezler.
“Bunlarla yola ç›k›lmaz” düflüncesi egemen
hale gelmifl. Buna karfl›n ezilenler, devrimci
bir program›n ve hareketin bayra¤› etraf›nda
toplanmaya haz›rd›rlar. Bu haz›rl›¤› biz niye
görmüyoruz diye soracaklara diyece¤imiz flu-
dur: Bu haz›rl›k bilinçli de¤il, sezgiseldir.
Halk›n bugünkü sezgisel bilinci devrimcidir.

K›saca, ezilenler, palyatif çözümlerin de-
¤il, köklü, radikal de¤iflimlerin beklentisi
içindeler. Bugünkü pasifizmin gerçek nedeni
de budur.

Ezilenlerin bundan önceki eylemlerinde
bask›n ö¤e, sokak hareketleri ile düzen içi
ekonomik ve siyasal haklar elde edilebilece¤i
beklentisi idi. Mücadele bu beklentiye bir bi-
çimde yan›t veriyordu. Örne¤in ‘89 bahar ey-
lemleri sonras› iflçi ücretleri göreli yükselmifl-
ti. Emekçi memurlar uzun y›llar süren müca-
dele sonunda, yar› dernek biçiminde de olsa
sendika hakk› elde edebilmifllerdi.

Fakat, hem hayat standard›n›n her geçen
gün daha kötüleflmesi, hem de, ekonomik ve
siyasi krizin derinleflmesi nedeniyle düzenin
esneme yetene¤ini çok daha fazla yitirmesi,
ezilenlerin mevcut koflullarda hak elde edile-
bilece¤ini b›rak›n, var olan haklar›n› koruya-
bileceklerine bile inançlar›n› önemli ölçüde
k›rm›flt›r. ‹ki taraf›n da hareket yönü uçlara-
d›r. Bu, halk›n devletten, devletin halktan ko-
pufludur ve kopufl her gün biraz daha derin-
leflmektedir.

Halk›n umutsuzlu¤u düzeniçi kurtulufla
dairdir. Fakat, tutunacaklar› bir dal da göre-
memektedirler. Bu nedenle ezilenler gerçek
manada bir boflluktad›r. Yaln›zca mide açl›¤›
çekmiyorlar, beyinleri de devrimci bilince aç-
t›r. Bugünün devrimcisi bütün dikkatini ezi-
lelerin beyinsel açl›¤›n› gidermeye yöneltme-
li, onlardaki sezgisel devrimci duyumu dev-
rimci bilince dönüfltürmelidir. 

Ve unutmayal›m ki, bilinç eylemin çocu-
¤u, eylem bilincin ö¤rencisidir.

Deprem belenmemeli, örgütlenmelidir.
Bugünün devrimcisi kar›nca gibi çal›fl-

mal›, ar› gibi örgülenmeli, kartal gibi hedefe
kilitlemelidir.

ABSÜRD OLAN NE?

Ezilenlerin devrimci bir program etraf›n-
da her zamankinden daha çok toplanmaya
haz›r olduklar›n› ve mide açl›¤›ndan çok dev-
rimci bilinç açl›¤› çektiklerini belirttik.

Kimileri bu belirlemeyi fazlas›yla absürd
(manas›z, ak›ls›zca, gülünç) bulabilir. Hele
hele sokaktaki insan›n ruh haline, davran›fl›-
na, surat ifadesine bakt›klar›nda Naz›m’›n di-
zelerini daha bir vurgulu söylemek geçmifl
olabilir içlerinden. “Koyun gibisin karde-
flim/gocuklu celep kald›r›nca sopas›n›/sürüye
kat›l›verirsin hemen/ve adeta ma¤rur koflar-
s›n salhaneye.”

Onlara d›flar›dan bakmak yerine onlarla
kaynafl›p konuflabilselerdi fikirleri de¤iflirdi.
Görürlerdi ki, kendi kafas›nda bilinç unsuru
olarak duran fley, onlar›n kafas›nda sezgisel,
ya da nesnel durumun zorunlu bir yans›mas›
olarak oluflmufltur. 

Fikir (düflünce) nesnenin zihnindeki
yans›mas›d›r. Gözlem ve tecrübe herhangi bi-
limsel bir öz tafl›madan (sistematize edilme-
mifl bilgi) ayn› koflullarda yaflayan insanlar›
ayn› sonuçlara ulaflt›rabilir. Örne¤in, tek tek
her iflçi, patronlara karfl› mücadele edilme-
dikçe daha iyi yaflam koflullar›na kavuflman›n
olanaks›z oldu¤unu tecrübe edebilir. Ve bu
tecrübeye dayanarak iflçiler aras›nda dayan›fl-
man›n, örgütlenmenin zorunlulu¤u fikrine
ulaflabilir. Buna kendili¤inden bilinç diyoruz.
Bilimsel düflünce ise, gözlem ve tecrübeyle
kendini s›n›rlamaz. Bilgiyi s›n›fland›r›r; hare-
ketin yasalar›n› anlamaya, nesnenin ya da
olay›n baflka nesne ya da, olaylarla iliflkisini
bulup ç›karmaya çal›fl›r. Bununla da yetin-
mez. Nesnenin, ya da olay›n gelecekte almas›
muhtemel biçimini (özsel anlamda, dönüfltü-
rücü çeliflkiyi) tespit ederek hareketin itici
kuvvetlerini (toplumsal yaflamda belirleyici
s›n›f iradelerini) ortaya ç›kar›r. Süreci h›zlan-
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d›rman›n yol ve yöntemlerini pratik sürecin
deneyleri ›fl›¤›nda yeniden ve yeniden belir-
ler. Öyle dönemler olur ki, egemen s›n›f ira-
desi do¤al iç çeliflkileri içinde çözülür. Eko-
nomik yap› kendini üretme yetene¤ini gide-
rek yitirir. Üst yap› yozlafl›r. Yönetim biçimi,
yönetememenin gerekçesi haline gelir. Böyle-
si koflullar alt›nda yönetilenler ne denli ör-
gütsüz, da¤›n›k, bilinçsiz olurlarsa olsunlar,
art›k, mevcut düzen içinde herhangi bir soru-
nun çözülece¤ine dair beklentinin saçmal›¤›-
n› sezmeye bafllarlar. Bunun “kendili¤inden
bilinç”ten öte bir anlam› vard›r. “Kendili¤in-
den bilinç” düzenin kal›n ve yüksek duvarla-
r› ile çevrilidir. Sezgisel devrimci bilinç ise, o
duvarlar içinde kal›narak yaflam› idame ettir-
menin olanaks›zl›¤›n› görür. Ama hepsi bu.
Duvarlar›n ötesi boflluktur.

Sezgisel devrimci bilinç derin bir umut-
suzluk, çaresizlik ve buna ba¤l› olarak hare-
ketsizlik (pasifizm) ile birlikte vard›r. Varo-
lan düzen ezilenler için anlam›n› yitirmifltir.
Gelece¤e dair de hiçbir fikirleri yoktur. Böy-
lesi koflullar yozlaflman›n insani de¤erlerdeki
sefaletin, ahlaks›zl›¤›n derinleflmesine hizmet
eder. Ama ayn› zamanda küçücük k›v›lc›mla-
r›n büyük yang›nlara neden oldu¤u dönem-
lerdir bunlar. Frans›z Devrimi öncesi Paris
sokaklar›ndaki iç karart›c› manzara ve ayn›
“sefil” insanlar›n yeni bir ça¤ açan ayaklan-
mas› bu duruma dair çarp›c› bir örnektir.

fiubat devrimi öncesi durum konuya da-
ir tipik bir örnektir. Çarl›k Rusya’s› çürümüfl
bir ç›nar a¤ac› gibi haflmetli, ama içi bofl bir
haldeydi. Emperyalist savafl halk kitleleri
nezdinde çarl›¤a karfl› her türlü beklentiyi or-
tadan kald›rm›flt›. Yoksulluk ve sefalet içinde,
harp koflullar›nda iyiden iyiye harab olmufl
y›¤›nlar› düzenle buluflturan bütün ba¤lar çö-
zülmüfltü. Çarl›k otokrasisi ve Rus burjuvazi-
si aras›nda iktidar mücadelesi yöneteme kri-
zini derinlefltirmiflti. Buna ra¤men yorgun,
bezgin, b›kk›n halk kitlelerinin yak›n zaman-
da çarl›k rejimine son verece¤ini bolflevikler
dahil kimse beklemiyordu. 8 Mart haz›rl›kla-
r› grevlerle birleflti¤inde ne grevci iflçiler ne
de ilerici devrimci kuvvetler bir kaç gün son-
ra Çarl›k rejiminin tarihe gömülece¤ini dü-
flünmüyorlard›. 

Varsay›msal bir baflka örnekle sorunu ir-

delemeye devam edelim.
Hayat›nda ilk kez a¤aç görmüfl iki insan

düflünelim. Birincisi, a¤aca bakarak, dokuna-
rak yada onu koklayarak, onu o anki haliyle
tan›mlayabilir. Di¤erinin a¤ac› bilimsel ola-
rak inceledi¤ini varsayal›m. Bu inceleme so-
nucunda a¤ac›n yafl›n›, onu oluflturan ö¤eleri
o anki bilimsel bilgi düzeyinin elverdi¤i ölçü-
de belirler. Dahas› verili koflullar içinde a¤a-
c›n evrimini, cinsini, meyve a¤ac›ysa ne tür
meyve verece¤ini de aç›klalayabilir.

Diyelim ki, bu bir elma a¤ac›d›r. Bu iki
insan farkl› yerlerde ayn› a¤aç türüyle bir kez
daha karfl›lafls›nlar. Gözlem ve tecrübeden
baflka hiçbir bilimsel yöntem edinmemifl in-
san, daha önce gördü¤ü a¤ac›n bir meyve
a¤ac› oldu¤unu anlayacakt›r. Bilim insan› ise
ileri sürdü¤ü tezin do¤ruland›¤›n› (ya da,
yanl›fltan do¤ru) görecektir.

Birinci durumda iki insan aras›nda bir
bilinç uçurumu vard›r. ‹kincisinde durum
farkl›d›r. Çünkü bilim insan›n›n ileri sürdü-
¤ü tez, bu tezin fark›nda bile olmayan di¤er
insan›n kendili¤inden ulaflt›¤› sonuçtur.

Elma a¤ac› elma meyvesi vermeden ön-
ceki halindeyken bilim insan›n›n, bunun bir
elma a¤ac› oldu¤una ve meyve verece¤ine ik-
na etmesi için di¤erinin anlayaca¤› dilden on-
larca kan›t ileri sürmesi gerekiyordu. Oysa el-
ma a¤ac› elma verdikten sonra di¤erini ikna
etmek fazlas›yla kolaylaflm›flt›r. Çünkü gün-
cel pratik bilgi sezgi düzeyinde de olsa bilim-
sel bilgiyle çak›flm›flt›r.

Buna karfl›n sezgisel bilinç nesne ya da
olay üzerinde kendili¤inden sonuç al›c› bir
etki yapm›z. Fakat, dünden çok daha kolay
olarak bilimsel bilginin etki alan›na girmeye
adayd›r.

Bu, sezgisel bilinçle bilimsel bilincin bir
anl›k çak›flmas›, o konuyla ilgili bilimsel bil-
ginin genelleflerek yayg›nlaflman›n koflullar›-
n› yarat›r. Elma örne¤inde oldu¤u gibi, elma
fikri soyut bilginin de¤il, somutun, nesnenin
yans›mas› olarak zuhur eder.

‹flçi-patron örne¤i içinde ayn› fley geçer-
lidir. Öyle bir an gelir ki, devrim d›fl›nda bir
çözüm, ç›k›fl yolu bulanamayaca¤› düflüncesi
kendili¤inden, sezgisel biçimde, devrim anla-
m›na geldi¤ini bilmeden bunun fark›nda bile
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olmadan iflçinin kafas›nda yans›mas›n› bula-
bilir.

Gelelim bugünkü koflullarda devrimci
program›n ezilenlerin bilincinde sezgisel dev-
rimci bilinç olarak belirme olas›l›¤›na.

Bir kaç maddeyi ele alarak bu olas›l›¤› ir-
deleyebiliriz.

Örne¤in; uluslararas› tekellere, emperya-
list devletlere ve mali kurulufllara borçlar›n
iptal edilmesi, reddedilmesi, üzerinde dura-
l›m.

Otobüste, trende, fabrikada, varoflta her-
hangi bir emekçiye soral›m, IMF hakk›nd› ne
düflünüyorsun diye. Terbiye s›narlar›n› aflan
sözcükleri bir kenara b›rak›rsak, konufltukla-
r›m›z›n ço¤unun IMF’nin ne menem bir ku-
rulufl oldu¤una dair yeterli bir fikre sahip ol-
du¤unu görürüz. Yaln›zca co¤rafyam›zda de-
¤il, emperyalist uluslararas› mali kuruluflla-
r›n ezilenler için y›k›mdan baflka bir anlam
tafl›mayan politikalar dayatt›¤›, baflkaca ülke
pratiklerinden edinilen tecrübelerle anlafl›l-
m›flt›r. Bu insanlar›n “borçlar› reddedelim,
kim ald›ysa o ödesin” önerisine flevkle par-
mak kald›racaklar› aç›kt›r. Bunun d›fl›ndaki
hiçbir çözümün ç›k›fl olmayaca¤› tecrübeler-
le anlafl›lm›flt›r.

Bir baflka örnek; üsler kapat›ls›n, askeri
kamplardan ç›k›ls›n, gizli-aç›k askeri anlafl-
malar iptal edilsin dedi¤imizde itiraz edenle-
rin say›s› onaylayanlardan az olacakt›r. ‘91
Körfez Savafl› s›n›rl› sonuçlar›yla bile ezilen-
leri nas›l derinden etkiledi¤i ortadad›r. Tür-
kiye’deki üsler emperyalist müdahale mer-
kezleridir. Türk devletinin emperyalistler le-
hine s›cak çat›flmalara girmesinin ac› faturas›
emekçilere ç›kar›lacakt›r. Bilinç düzeyi en ge-
ri biri bile bu sonuca ulaflabilir. Afganistan’a
asker gönderilmesi konusunda ezici bir ço-
¤unluk karfl› görüfl bildirmiflti. Yak›n dönem-
de Irak’a yönelik Amerikan müdahalesi ve
Türkiye’nin savafla girmesinin yol açaca¤› so-
nuçlar hakk›nda da kitlelerin emperyalist sa-
vafla karfl› bilinci yüksektir.

Devam edelim. Ezilenlerin rejimle iliflki-
leriniflini ele alal›m. Emperyalizmin kuklas›
ve halk›n tepesinde sallanan zorbal›k k›l›c›
olan bugünkü rejime dair ezilenlerin herhan-
gi bir beklentisi var m›? Mesela, Dervifl’in

ABD-IMF adam› oldu¤u; mecliste jet h›z›yla
kabul edilen yasalar›n emperyalistlerin tali-
matlar›yla ç›kar›ld›¤›n› bilmeyen mi var? En
küçük bir karfl› koyuflun fliddetle bast›r›ld›¤›-
n›, özgürlüklerin ka¤›t üzerindeki s›n›rl› hali-
nin bile gerçek hayatta bulunmad›¤›n› anla-
mayan m› var? Meclisten jeth›z›yla geçirilen
AB’ye uyum yasalar›, yo¤un burjuva propa-
gandan›n etkisiyle kitlelerin bilincinde yan›l-
t›c› bir etkiye neden olmufltur. Ama unutul-
mas›n bu bile, mevcut düzene umudun yiti-
rildi¤ine örnektir. Düzenden umutsuzluk
“yabanc› kurtar›c›”lar›n reytingini yükselti-
yor. Ne var ki, günlük yaflam›n ç›plak gerçek-
leri, burjuva propaganda ne denli güçlü olur-
sa olsun geçici bir rüzgar etkisi yapmaktan
öteye bir sonuç do¤urmuyor. Yasalar›n mec-
listen geçmesi halk›n günlük hayat›nda özsel
herhangi bir de¤iflime neden olmuyor. 

Emperyalizmle iflbirlikçi s›n›flar›n ve on-
lar›n rejiminin amaçlar›n›n ne oldu¤unu özel-
lefltirme yasalar›, fleker, tütün, tekel yasalar›
vb. ile iflsiz, topraks›z kalan insanlardan daha
net kim görebilir? Co¤rafyam›z›n aç, iflsiz, se-
fil denizine dönüfltürüldü¤ü bir ortamda, ge-
lece¤e dair hiçbir düzelme umudunun kalma-
d›¤› bir zamanda, emperyalistlerin ve iflbirlik-
çi sermayenin varl›klar›na el konulsun, üreti-
ci küçük ve orta köylünün borçlar› iptal edil-
sin, köylü komiteleri arac›l›¤›yla topraks›z
köylülere toprak verilsin, el konulan fabrika-
lar, iflçi komiteleri taraf›ndan merkezi planla-
ra ba¤l› olarak yönetilsin, paras›z sa¤l›k, e¤i-
tim gerçekleflsin vb. onlarca talebin emekçiler
için canyak›c› önemde oldu¤u aç›k de¤il mi?

Bu bahsi istedi¤iniz kadar uzatabilirsiniz,
sonuç de¤iflmez. Ezilenlerin kendili¤inden bi-
linci sezgisel devrimci bilince evrilmektedir.
Ezilenlerin formüle edilmemifl, kendili¤inden
talepleri devrimci programla örtüflmektedir.

Sorun bu örtüflmenin elle tutulur bir ger-
çeklik halini almas›, maddi güce dönüfltürül-
mesidir.

Bu nas›l olacak?
Bilinç eylemin çocu¤u eylem bilincin ö¤-

rencisidir demifltik.
Ve bunu gerçeklefltirme görevi devrimci-

lerin, devrimci önderli¤in omuzlar›ndad›r.
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Devrim fikrinin sezgisel de olsa, kendi-
li¤inden ama tan›mlanmam›fl biçimde emek-
çilerin zihninde oluflabilece¤ini belirttik. Ni-
hayetinde sezgi de kayna¤›n› maddi olandan
al›r. Ezilenler için mevcut rejim ve iktisadi-
sosyal düzen esnekli¤ini yitirmifltir. Düzen i-
çi kurumlar›n, devletin, parlamentonun, si-
yasi partilerin ezilenler nezdinde çözüm gü-
cü olma iradesi kalmam›flt›r. Güven erezyon
had safhadad›r. ‹flte, ezilenlerin zihninde
yans›mas›n› bulan sezgisel devrimci bilincin
kayna¤› budur. Bu düzen içinde, bu ekono-
mik ve siyasi yap›ya dayanarak kurtulmak
mümkün de¤ildir.

Ezilenlerin kendili¤inden bilinci sezgi-
sel devrimci bilince evrilmektedir; ezilenle-
rin formüle edilmemifl, kendili¤inden talep-
leri devrimci programla örtüflmektedir de-
dik. Bu nas›l oluyor? Oluyor, çünkü, ezilen-
lerin en s›radan, güncel talepleri dahi karfl›-
lanam›yor. Ücret, sa¤l›k, e¤itim, konut, alt-
yap› vb. hangi sorun ortaya ç›karsa ç›ks›n,
çap› ne denli küçük olursa olsun düzenin çö-
züm gücü tükendikçe tükeniyor.

Bir kaç ay önce hükümet, IMF’ye üç y›l
süreli yeni bir stand by sundu. Bu stand by’›n

IMF memurlar›nca Ankara’da haz›rland›¤›,
ard›ndan hükümete teslim edildi¤i, hüküme-
tin metni imzalayarak tekrar IMF’e sundu¤u
herkes taraf›ndan biliniyor. Hükümet IMF
bürokratlar›n›n s›radan bir onay mercii hali-
ne gelmiflti. Ayn› hükümet ifllevini tamam-
land›¤›nda emperyalist müdahalenin konusu
oldu. DSP bölündü. Amerikan memuru Der-
vifl ve adamlar› yeni oyunlar ve oluflumlar
peflinde kofluyor. Konumuz bu de¤il. IMF’ye
sunulan bu üç y›ll›k taahüt mektubu neyi
içeriyordu: Zam, vergi, ücretlerde indirim,
iflten atmalar, altyap› çal›flmalar›ndan so-
rumlu çeflitli devlet bürolar›n›n kapat›lmas›,
yat›r›mlar›n minimum düzeyde tutulmas›,
e¤itim ve sa¤l›k bütçesnin daha da k›s›lmas›
vb.

Öyle bir anda yafl›yoruzki ezilenlerin
güncel, s›radan taleplerinin karfl›lanmas› da-
hi büyük mücadeleleri gerekli k›lar hale ge-
tirdi. Paflabahçe iflçileri fabrikan›n kapat›l-
mas› karar› kafl›s›nda, Beykoz emekçilerinin
deste¤inde 15 gün süren bir iflgal gerçeklefl-
tidiler. Sonuç; k›dem tazminat› hakk› ve bafl-
ka illerdeki fabrikalara yerlefltirme sözü.
E¤er fabrikay› kapatt›rmak istenmiyorsan›z,
çok daha büyük direnifller örgütlemelisiniz.
Baflka yolu yok. Gerekti¤inde fliddete bafl-
vurmaktan çekinmeyecekseniz. Ücret art›fl›
m› istiyorsunuz IMF ve iflbirlikçilerini hedef-
leyeceksiniz. E¤itim ve sa¤l›¤a daha çok para
m› ayr›lmas›n› istiyorsunuz, emperyalistlere
borç ve faiz ödemelerinin durdurulmas›n›
savunacaks›n›z. Her gün biraz daha artan ve
yaflam› çekilmez k›lan vergi yükünün biraz
hafiflemesini mi istiyorsunuz, oklar›n› ser-
maye oligarflisinin iflbirlikçi tekelci düzenine
yönelteceksiniz. Tabloyu istedi¤iniz gibi ge-
niflletebilirsiniz. Örne¤in küçük ve orta köy-
lülü¤ün y›k›m›na yol açan yasalara karfl› mü-
cadele mi edecekseniz, karfl›n›za uluslararas›
tekeller ve siyasal rejimi almak zorundas›n›z.

Yine güncel bir geliflmeyi ele alal›m. Ç›-
kar›lmas› düflünülen yeni bir yasayla gece-
kondu yapanlar›n evleri bafllar›na y›k›lmakla
kalmayacak, gecekondu yapanlar üç y›la ka-
dar hapisle cezaland›r›lacak. K›sacas›, bir ge-
cekondu sahibi olmak için dahi örgütlü dev-
rimci mücadaleden baflka yolumuz kalm›-
yor. Diyelim ki paras›z e¤itim talebini yük-
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Unutmamak gerekir ki, bir fleyin
potansiyel olarak var olmas› o fle-
yin kendisi de¤ildir. Potansiyeli
aç›¤a ç›karacak uygun araç ve
yöntemlere ihtiyaç vard›r. Bu ihti-
yac› gidermek devrimci önderli¤e
düfler. E¤er, potansiyel var ve bu
potansiyele denk enerji aç›¤a ç›k-
m›yorsa, elefltiri oklar›n› potansiyel
kuvvete de¤il, devrimci önderli¤e
yöneltmek gerekir.



seltiyorsunuz, hay›r, s›radan protestoculukla
bunun gerçekleflmesi olanak d›fl›, devrime
yöneleceksiniz. Bütün bu talepleri dile geti-
receksiniz fakat, devrimden baflka bir yoldan
çözülemeyece¤ini de aç›klayacaks›n›z.

Bu talepler u¤runa mücadele siyasal öz-
gürlükler mücadelesiyle s›k› s›k›ya ba¤l›d›r.
Zira, emperyalizm ve iflbirlikçilerinin sömür-
geci faflist diktatörlü¤ü bafl engeldir. Faflist
MGK iktidar› hedeflenmeden ezilenlerin te-
mel sorunlar›n›n çözümü olanaks›zd›r. 

Asgari devrimci program acil taleplerin
kendisidir art›k. 

Tam da burada bir soru at›labilir ortaya.
En s›radan taleplerin karfl›lanmas› için dahi
devrimci mücadele d›fl›nda bir çözüm olana-
¤› kalmam›flken, düzenden umudunu kesmifl
y›¤›nlarda olufltu¤u ileri sürülen sezgisel
devrimi bilinç neden ezilenleri devrimci mü-
cadeleye yöneltmiyor? Ve ezilenler neden
devrimci bir kalk›flman›n içinde de¤iller?

Soru hakl› ve yerindedir. Unutmamak
gerekir ki, bir fleyin potansiyel olarak var ol-
mas› o fleyin kendisi de¤ildir. Potansiyeli aç›-
¤a ç›karacak uygun araç ve yöntemlere ihti-
yaç vard›r. Bu ihtiyac› gidermek devrimci
önderli¤e düfler. E¤er, potansiyel var ve bu
potansiyele denk enerji aç›¤a ç›km›yorsa,
elefltiri oklar›n› potansiyel kuvvete de¤il,
devrimci önderli¤e yöneltmek gerekir.

Bir baflka soru fludur: Devrimci önder-
lik, düzenden umudunu kesmifl y›¤›nlar›n
birikmifl enerjisini devrim kanal›na ak›tmay›
baflarmazsa ne olur? Bu da üzerinde düflü-
nülmesi gereken bir soru.

Bilinmelidir ki, bu enerji bir biçimde bo-
flalacak, bir yere kanalize olacakt›r. Çaresiz
kalan bilinçsiz insanlar öfkeyi ya çevrelerine
boflaltacak ya da kendilerini imhaya yönele-
cektir. Giderek artmakta olan cinayet ve in-
tihar vakalar› ak›lalmaz boyutlara ulaflacak-
t›r. Ne pahas›na olursa olsun bireysel kurtu-
lufl çabas› daha çok insan› sarmal›na alacak,
geleneksel ahlaki de¤erler anlam›n› yitire-
cek, ahlaki çürüme derinleflecektir. Daha bu-
günden çocuk, kad›n, erkek her zamankin-
den daha çok seks ticaretinin nesneleri hali-
ne gelmifltir. H›rs›zl›k, gasp, kapkaçç›l›k vb.
olaylarda patlamalar yaflanmaktad›r. Enerji-

nin bu boflaltma biçiminin ad› toplumsal çü-
rümedir. Ki buna, potansiyel enerjinin d›fla
yönelerek aç›¤a ç›kmas› yerine içe akmas›,
bireylerin içinde patlamas› da diyebiliriz. Bu
çürüme ayn› zamanda politikadan kaç›fla ve
yayg›n bir apolitikleflmeye de yol açabilir.

Düzend›fl› aray›fllar ve bunun yaratt›¤›
potansiyelin kanalize olmas› her daim dev-
rim yönünde olur diye bir kural yok. Dev-
rimci önderlik potansiyeli çekim alan›na da-
hil edip devrime yöneltemezse, düzen d›fl›
oldu¤u iddias›ndaki baflka siyasal ak›mlar,
siyasal islam›n çeflitli kesimleri, faflist olu-
flumlar güç kazanabilir. K›saca, düzenden
umudunu kesmifl kitleler gerici ve faflist ha-
reketin vurucu gücü haline gelebilir.

Buna karfl›n, devrimcilerin güçlenme ve
kitleleri devrime yöneltme olas›l›¤› gerici ve
faflist hareketlerden daha fazlad›r. Siyasal is-
lam düzend›fl› söylemlerini çoktand›r rafa
kald›rm›fl görünüyor. Faflist partilerden en
kitlesel olan› hükümet orta¤›d›r ve ezilenle-
rin yaflamlar›n›n bu denli kötüleflmesinin
bafl sorumlular›ndan biridir. 

O halde halihaz›rda iki seçenek baflatt›r.
Toplumsal çürüme ya da devrim. Düzenden
kopmufl y›¤›nlar› devrime yöneltmek için
her fleyden önce onlar› devrimin baflar›labi-
lece¤ine ikna etmek gerekir.

Devrimciler otuz y›ldan fazla bir süredir
yürütegeldikleri mücadeleyle zulme bask›ya,
sömürüye karfl› direniflin davaya ba¤l›l›¤›n,
fedakarl›¤›n simgesi oldular. Ölüm orucu di-
renifli bunun en yak›n örne¤idir.

Bugün çok daha büyük bir sorumluluk-
la karfl›karfl›yalar. Bugünün devrimcileri
devrimcili¤i sürdürme de¤il, devrimi baflar-
ma misyonu ile yükümlüdürler. Bunu baflar-
malar› her fleyden önce bu misyonun bilinci-
ne varmalar› ile mümkündür. Ve kitlelerden
önce bir devrimi örgütleyebileceklerine, fa-
flist diktatörlü¤ü alt edip devrimci-demokra-
tik emekçi sovyetler cumhuriyetler birli¤ini
kurabileceklerine dair kendilerini iknaya ih-
tiyaçlar› vard›r. Kendine güvenmeyen, inan-
mayan kitleleri güven ve inançla devrime yö-
neltmeleri mümkün mü?

Ohalde kitleler neden devrime yönelmi-
yor sorusuna her devrimci, “ben devrimin
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baflar›labilece¤ine inan›yor muyum” karfl›
sorusuyla yan›t bulmal›d›r.

“Meslekçilik”in egemen oldu¤u bir ça-
l›flma tarz›yla devrimi örgütlemek mümkün
mü? Bu “meslekçilik” meselesi hem kelime-
nin gerçek anlam›yla, hem de sözün ironik
içeri¤iyle günümüz devrimcili¤inin en ber-
bat hastal›klar›ndan biridir.

Kelimenin gerçek anlam›yla dedik; ö¤-
retmenler ö¤retmenlik, mühendisler mühen-
dislik, mimarlar mimarl›k yaparak, devrimci
görevleri mesleklerinin bir yan u¤rafl› olarak
alg›layarak devrimi örgütleyebilirler mi? Ge-
rekti¤i anda, daha yüksek devrimci görevler
yerine mesle¤ine s›k› s›k›ya sar›lanlar›n dev-
rimi güncel bir sorun olarak ele ald›klar› id-
dia edilebilir mi? “Düzen kurma” ve kurulu
düzenin bozulmamas› için yüksek devrimci
görevlere s›rt çevirenlerin devrimi yak›n dö-
nemin bir hedefi olarak ele ald›klar› düflünü-
lebilir mi?

Kelimenin ironik içeri¤iyle dedik; ald›¤›

göreve bir meslek adam› gibi yaklaflan, bir
an önce iflini tamamlay›p kendini bofla ç›kar-
maya çal›flan, alan›ndan baflka her fleye ilgi-
siz, yeni olanaklar, yeni iliflkiler yakalamak
heyecan›ndan yoksun, b›rak›n kitap okuma-
y›, kendi yay›nlar›n› takip etmeyi bile yük
olarak gören, ve ço¤unlukla yar›m yamalak
okuyan bir devrimciler toplulu¤unun devri-
mi örgütlemesi mümkün mü? Böylesi mes-
lekçilerin devrime, partiye, kitlelere ve en
sonunda kendilerine karfl› her geçen gün da-
ha da yabanc›laflacaklar› aç›k de¤il mi?

Devrimci bak›fl aç›s› olumsuz olana tak›-
l›p kalmay› de¤il, olumlu olan› bulup ç›kar-
may› ve herkese bu olumlulu¤u göstermeyi
gerektirir.

Bu, olumsuzluklar› görmemek, küçüm-
semek, hayal dünyas›nda yaflamak anlam›na
gelmez. Elbette zor bir dönemeçten geçti¤i-
mizi kimse inkar etmiyor. Devrimci hareket
faflizmin darbeleri karfl›s›nda iyiden iyiye
güçsüzlefltirilmifl, kitlelerle buluflma nokta-
lar›na engeller dikilmifl. Burjuva medya y›-
¤›nlar›  kolayl›kla manipüle edebiliyor. Ezi-
lenlerin bilinç ve örgütlülük düzeyi oldukça
geri. Ama bunlar gerçekli¤in yaln›zca bir  ya-
n›. Bafl›ndan beri ifade edilmeye çal›fl›ld›¤›
gibi yarat›c› yol ve yöntemlerle kitlelerle bu-
luflma olanaklar› sa¤land›¤›nda devrimci
program›n ezilenlerle buluflma olana¤› her
zamankinden çok daha yüksek. Sorun koflul-
larda de¤il, devrimci hareketin donmufllu-
¤unda, ne yapaca¤›n› bilememesindedir. Ko-
münistler bir kez daha yol açma görevi ile
karfl› karfl›yad›rlar. En küçük olana¤a bile
gözlerini dikmeli, her çal›flma biriminde
“alan açma”l›, ideolojik, politik mücadelenin
önder kuvveti haline gelmelidirler. Aleyhte
olan› leyhe, olumsuz olan› olumluya çevir-
menin maddi koflullar› yeterince uygundur.
Siyasi krizin derinleflmeye devam etti¤i, eko-
nomik krizden bir  türlü ç›k›lamad›¤›, iflçi s›-
n›f› ve emekçilerin, Kürt ulusunu ve bir bü-
tün olarak ezilenlerin temel taleplerinin
mevcut rejim alt›nda karfl›lanma olanaklar›-
n›n tükendi¤i bugünkü durumda ezilenleri
devrimci mücadeleye sevk etmek, sosyaliz-
me yöneltmek her zamankinden daha müm-
kündür.■
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Bafl›ndan beri ifade edilmeye çal›-
fl›ld›¤› gibi yarat›c› yol ve yöntem-
lerle kitlelerle buluflma olanaklar›
sa¤land›¤›nda devrimci program›n
ezilenlerle buluflma olana¤› her za-
mankinden çok daha yüksek. So-
run koflullarda de¤il, devrimci ha-
reketin donmufllu¤unda, ne yapa-
ca¤›n› bilememesindedir. Komünist-
ler bir kez daha yol açma görevi
ile karfl› karfl›yad›rlar. En küçük
olana¤a bile gözlerini dikmeli, her
çal›flma biriminde “alan açma”l›,
ideolojik, politik mücadelenin ön-
der kuvveti haline gelmelidirler.



PAK‹STANLI flair Faiz Ahmet Faiz, sürgüne
götürülürken, “vahfletin zehrinden içenler/ kaza-
namayacaklar ne bugün, ne yar›n/ afl›klar›n bulufl-
tu¤u yerde/ ›fl›klar› söndürebilirler belki/ kararta-
mazlar fakat ay›fl›¤›n›” diyordu. 

An›msamamak olanakl› m›? Bir iflkenceden
ötekine, bir z›ndandan di¤erine tam yirmi y›l bo-
yunca sürülüp duran Campenalla da “ben do¤a-
cak yeni sabahlar›n çan sesiyim” demekteydi. 

‹nsanl›k bilincinin yapay bir Do¤u-Bat› geri-
liminin provokatif girdab›na çekildi¤i flu siyah-
beyaz zaman fleridinde sürgünün ve iflkencenin,
vahfletin ve z›ndan›n evrenselleflti¤ini saptamal›-
y›z öncelikle. Afganistan Irak’a, Irak Bosna’ya,
Bosna Kürdistan’a o kadar da uzak de¤il art›k.
Mi¤ferle fliirin, süngüyle f›rçan›n, siperle tuvalin,
üniformayla kravat›n, siville askerin fark› art›k ne
kadar önemlidir ki! Art›k Pentagon’la Kabe aras›,
bir kufl uçuflu mesafededir; o uzamdaki tek tanr›
art›k Ares’tir. Anlafl›lm›flt›r: yeryüzünün portresi,
kurflun kalemle çizilmekte. S›n›rlar, yeniden bo-
zulmak üzere belirlenmekte; gezegenin hatlar›,
gürültüyle ve kat›l›kla, ama her an silinecekmifl
gibi biçimlendirilmektedir. 

Pax Amerikana’dan Yeni Dünya Düzeni’ne
süregelen savafl karargahlar›nda ifllem dört dört-
lük planlanm›flt›r. ‹lkin zamana nüfuz edilmeli.
‹deolojik fl›r›nga önce zaman alg›s›n›n damarlar›-
na ak›t›lmal›. Ça¤›n ad› de¤ifltirilmeli. Bütün tarih
kavray›fl›, tüm toplumsal tahayyül, ancak o basit

ve tart›flmas›z dört ifllem üzerine bina edilebilece-
¤ine göre, iflleme dört ifllemi de¤ifltirmekten bafl-
lamal›: 1) Tarihin sonu gelmifltir. 2)‹deolojiler öl-
müfltür. 3) S›n›flar ortadan kalkm›flt›r. 4) Emek-
sermaye çeliflkisi bitmifltir. Durmadan, duraksa-
madan, b›kmadan, usanmadan bunlar› tekrar et-
meli. Çarpman›n, toplaman›n, ç›karman›n, böl-
menin “de¤iflen kurallar›”na herkesi inand›rmal›.
Yeni bir matematik, de¤iflik bir sosyoloji, baflka
bir bilim imal etmeli. Yoksa yanl›fl bir difransiyel,
çarp›k bir logaritma, çürük bir integral hesab› in-
fla etmek için fonksiyon bulunabilir mi? Bilimin
yerine safsata, felsefenin yerine illüzyon, ideoloji-
nin yerine fetifl, kültürün yerine kült, tarihin ye-
rine mit, sorunun yerine dogma, sanat›n yerine
e¤lence konulmal›. Bir tek pazara dokunmamal›.
S›n›rs›z pazar›n mutlak neflesi için herfley yerli ye-
rine dizilmeli. Zaman durmal›, donuklaflt›r›lmal›.
Zaman süreçleflmemeli. Süreçleflmifl zaman›n
ak›p giden tarih oldu¤una dikkat etmeli; tarih
ak›p gitmemeli, bitmeli. fiimdi liberal zamanlar›n
mutlak sonsuz egemenli¤i kutsanmal›. Anlams›z
karfl›lan›yorsa, bir daha anlatmal›. En etkili katsa-
y›, muhakkak ki, tekrar edilen katsay›d›r. Yeni
matemati¤i, tekrar›n kendili¤inden gelifliveren
apriorik kuvvetine dayand›rmal›. Yeni ça¤ illüz-
yonu, süreç dinami¤inden kopart›lm›fl, sinirleri
al›nm›fl, anasteziden geçirilmifl zaman olgusu üs-
tünden kurulmal›. Operasyon tamamlanm›flt›r:
Art›k tarihin postu delinmifltir. fiimdi postmo-
dern zamanlarday›z. 
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Tarihin Sonu’ndan Medeniyetler Çat›flmas›’na

So¤uk ‹deolojik Savafl

Konseptleri

Düflünce iyi düflünülsün
Söz iyi söylensin

‹fl iyi yap›ls›n.
(Zerdüflt Spitama)



GAL‹PLER ‹DEOLOJ‹S‹N‹N TROYKASI

Beni en çok kayg›land›ran fley,
kendi kendimizi kültürel aç›dan

çökertme durumumuzun Amerika’y› sadece
dünyan›n siyasal lideri olmaktan

uzaklaflt›rmas› de¤il, sonunda 
baflkalar›na örnek bir model

olmaktan da uzaklaflt›rmas›…
(Zbigniew Brzezinski, Esnek Bat›’n›n

Zay›f Surlar› )

‹talyan edebiyat›n›n baflyap›t› olarak nitelen-
dirilen ‘Gülün Ad›’ roman›nda flöyle bir söz var-
d›r: Korkan bir adam› hiçbir fley baflkas›n›n korku-
sundan daha iyi yüreklendiremez. Bafll›¤›n alt›nda-
ki sözlerin yazar› büyük bir korku içindedir; la-
kin onu cesaretlendiren baflka korkaklar da var-
d›r. Bunlar ABD’nin savafl karargahlar›nda üret-
tikleri teorik fantezilerle yaln›z kendilerinin de-
¤il, temsil ettikleri sistemin korkular›na da çare
ar›yorlar. Onlar› önemsiyoruz. Çünkü onlar›n
reddetti¤i fley, bizim miras›m›z› oluflturuyor. 

Pentagon’da üç kufl var. Kanad›nda rozet
yok. Onlar sivil kurmaylar. Biri Fukuyama, öteki
Huntington, di¤eri Brzezinsky. Üç ak›ll› ve soy-
suz akbaba. Soysuzluk, sözcü¤ün birinci anla-
m›nda: Fukuyama, Japon kökenli bir Amerikal›.

Huntington Hint as›ll› bir Amerikal›. Brzezinsky
Polonya kökenli bir Amerikal›. Kültür intihar›n›
bireysel aç›dan baflar›yla gerçeklefltirmifl asaletsiz
ve üniformas›z üç negatif simülasyon. ‹deolojik
terörün üç kurmay›. Üçü de John Hopkins Üni-
versitesi’nin ç›kard›¤› Journal Of Democrasy’nin
editörü. ABD’nin Afganistan taarruzunu destekle-
yen bildirgeye imza atm›fl üç emperyalist stratejis-
yen. Popüler olan özellikle ikisi, Fukuyama ve
Huntington. 

Fukuyama temel çal›flmas› Tarihin Sonu ve
Son ‹nsan (1993) bafll›kl› kitab›nda bir bölümü
popülerleflmifl tezlerini yeni bir siyaset felsefesi
yorumu olarak öne sürdü. Bu kitap, özetle He-
gel’e dönüfl ve tepetaklak edilen Marks olarak ni-
telenebilir. Hatta Fukuyama’n›n zekice bir ironiy-
le Marks’tan Hegel’in intikam›n› almaya soyun-
du¤unu da söyleyebiliriz. Zira Marks, “Ben Hegel’i
ayaklar› üstüne diktim” demekteydi. fiimdi Fuku-
yama, “Hegel’e ve kendisinin kabul görme mücade-
lesi olarak adland›rd›¤› materyalist olmayan tarih
anlay›fl›na baflvuraca¤›m” diyor. Asl›nda ayr›nt›l›
bir inceleme yap›ld›¤›nda Fukuyama’n›n Hegel
d›fl›ndaki referanslar›na da ulafl›lacakt›r. Kendisi-
nin özellikle and›¤› Kant, Hegel, Kojeve d›fl›nda,
burada Platon, Aristo, Bacon’a da de¤inmeliyiz.
Aristo, Platon, Bacon, Kant, Hegel, Kojeve, Fuku-
yama’y› besleyen temel felsefi kaynaklard›r. Afla-
¤›da zaman zaman bu kaynaklar› yorumlamaya
çal›flaca¤›z. fiimdi flu vurguyu yapmak daha önce-
liklidir: Fukuyama’ya kadar gelen zincir, felsefe
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tarihi aç›s›ndan, Avrupa merkezci tarih ve kültür
anlay›fl›n›n yap› tafllar› durumundad›r. Gerek Fu-
kuyama, gerek Huntington, yer yer bu filozoflar›
da çarp›tarak, onlar›n ürünlerine seçmeci, prag-
matik, amaçl›-önyarg›l› yaklaflarak; fakat ustaca
bir yorumla pozitivizmin, rasyonalizmin, idealiz-
min sentezlendi¤i anti-materyalist bir düflünce
gelene¤ine dönüfltürmeyi baflar›yorlar.

Hegel’in söylediklerinin özeti, Kojeve’nin flu
cümlesidir: Kabul görme sorunu nihai olarak çö-
züldü¤ü ve efendiyle uflak iliflkisinin yerine evrensel
ve eflit görme geçti¤i için tarihin sonu gelmifltir. Fu-
kuyama ve Kojeve, bütün tarihin asl›nda bir ka-
bul görülme arzusu taraf›ndan yönetildi¤ini ileri
sürerler. fiimdi kapitalizm kendisini kesin olarak
kabul ettirdi¤ine göre tarih bitmifltir. Gerçi Fuku-
yama kitab›n›n 362. sayfas›nda Hegel’in “çal›flan
köle 1) özgürlük fikrinin, 2) bu fikrin mücadelede
gerçekleflmesinin  bilincine var›r. Bu nedenle insan
bafllang›çta her zaman efendi ya da köledir; tarihin
sonundaki tam insan ise hem efendi hem köledir”
yorumuna kat›ld›¤›n› belirtmekle kendi kendisiy-
le çeliflir. Zira insan›n hem her ikisi, hem de hiç-
biri oldu¤u bir tarihin sonundan söz edilmektedir
ki, burada “liberal demokrasi”nin bütün toplumu
özgür ve eflit k›ld›¤› yönündeki önerme belirsiz-
leflmektedir. ‹flte bu belirsizlikte de Kant’›n ide-
alist kuflkuculu¤unu ve postmodernizmin temeli
olan düalist bilinemezcili¤in izlerini görmekteyiz.
Bilindi¤i gibi auro merkezci ayd›nlanma filozofla-
r›, dünyay› yaflamdan hareketle de¤il, kavramlar-
dan hareketle tan›ml›yorlard›. Nouslogos (düzen-
leyici ak›l) kavram›nda ifadesini bulan bir özdefl-
likle usçuluk ve ayd›nlanma birbiriyle örtüfltürül-
müfl oluyordu. Ayd›nlanma idollerinden Kant,
tek yönlü ussalc›l›ktan bir kültür paradigmas›
oluflturdu ve nihayet tanr›laflt›rd›. Nouslogos, en
nihayetinde bir tanr› oluyordu zaten. Fakat tam
da burada en güçlü elefltiri de bizzat Kant’›n ken-
di teorisinde meydana geldi: Bilinemezcilik…
Kant, usun s›n›rlar›n› çizdi, o s›n›r›n ötesini bili-
nemez alan olarak tarif etti, böylece pozitivizmin
temellerini att›. Bu, nesnenin kendinde olan›n›
bilemeyiz, yans›s›n› biliriz demek oluyordu. Böy-
lece evrene ve her bir parças›na yönelik kavray›fl,
mant›k ile alg› aras›na s›k›fl›p kald›. O yüzden Ba-
t› ayd›nlanmac›l›¤›nda usçuluk, kat› ve so¤uk bir
rasyonalizm olarak adeta bir kader gibi alg›lana-
geldi. Bugün Fukuyama’n›n liberal demokrasi
olarak ifade ettmeyi tercih etti¤i burjuva sistemin
YDD’si, sonuç olarak mutlak bir Nouslogos’tur.
Yine de, Fukuyama’n›n görüfllerini bu eklektik ve
çeliflkili taraf›na bakarak dikkate almamak do¤ru

olmayacakt›r. Zira Tarihin  Sonu ve Son ‹nsan,
anti-marksizmin ve karfl›devrimin günümüzdeki
en etkili ideolojik yap›t›d›r ve anafikri -kitab›n
eklektik örgüsünün alt›nda kalmayacak-  derece-
de sarihtir: Kabul görme sorunu, binlerce y›ll›k in-
sanl›k tarihinin merkezi politik sorunu olarak görü-
lebilir. (age, sf. 17)

Fukuyama, “din ve milliyetçilik, gelenek ve
görenek, ahlaki kurallar örgüsü (genifl anlamda
kültür), baflar›l› demokratik politik kurumlar›n ve
serbest piyasa ekonomisinin oluflmas›n›n önündeki
engellerdir” diyerek Huntington’un teorisine alan
aç›yor. Ama Huntington’un referanslar› da, ol-
dukça zengindir. Özellikle Belçikal› Henri Prien-
ne’in Muhammed ve fiarlman (1939) adl› incele-
mesinin Medeniyetler Çat›flmas› ve Dünya Düze-
ninin Yeniden Kurulmas› (1996) bafll›kl› kitab›na
›fl›k tuttu¤u aç›kt›r. Yine ‹ngiliz Toynbee’nin
Meydan Okuma ve Karfl› Koyma bafll›kl› çal›flma-
s›n›n ilham verici oldu¤unu da biliyoruz. Hun-
tington’un tezi, Fukuyama’n›n felsefi çal›flmas›n›
jeokültürel aç›dan tamamlamakta ve özetle flunu
söylemektedir: 
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Fukuyama, öteki Huntington, di¤eri
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Democrasy’nin editörü. ABD’nin Af-

ganistan taarruzunu destekleyen bil-
dirgeye imza atm›fl üç emperyalist
stratejisyen. Popüler olan özellikle

ikisi, Fukuyama ve Huntington. 



1) Günümüzün temel çeliflkisi medeniyetler
aras›ndad›r. Dünya siyasetinin dengeleri, kültürler
aras›ndaki çat›flmaya göre flekillenecektir. 2) Temel
medeniyet alanlar› Çin ve çevresi, Japon, ‹slam,
Hint, Slav Ortodoks, Latin Amerika, Afrika olarak
s›ralanabilir. 3) Dünya haritas›n›n stratejik bölge-
lerinde ‘bölünmüfl ülkeler’ vard›r. Bunlar, Meksika,
Türkiye, Yugoslavya, Güney Afrika, Keflmir, Rus-
ya’d›r. 4) Bat› kültürü, Asya kültürünün tehdidi al-
t›nda kendini askeri ve siyasal aç›dan korumakla
yükümlüdür. 

Asl›nda Fukuyama ve Huntington’un bütün
tezi, emek-sermaye çeliflkisinin reddi üzerine ku-
ruludur. Ç›k›fl noktas› s›n›f gerçe¤inin gizlenme-
si amac›na ba¤l› bulunan bu teoriler, çok de¤iflik
kanallardan derlenen, aktar›lan bilgilerle süslene-
rek muazzam bir kafa kar›fl›kl›¤› yaratmakta ve
gizledi¤i olguyu gizledi¤ini bile okura hissetirme-
yebilmektedir. 

NEOL‹BERAL‹ZM VE POSTMODERN‹ZM:
ÜTOPYAYA REDD‹YE

Avrupa’daki inan›lmaz politik de¤iflikliklerin ya-
fland›¤› iki y›l ütopya kelimesinin kullan›m›n› ya-
saklamaya yetti. Art›k hiçkimse ütopya hakk›nda

konuflmuyor. 
(Wolf Lepenies)

Gerek Tarihin Sonu, gerek Medeniyetler Ça-
t›flmas› olsun; neoliberalizmin postmodern te-
melde üretti¤i bütün cazibeli tezler, öncelikle çok
etkili bir kavram kargaflas›na dayan›yor. Fukuya-
ma ve Huntington’un savlar›, ideoloji, kültür, ta-
rih, ütopya, medeniyet gibi temel kavramlar›n
dolays›z flekilde çarp›t›lmas›ndan güç al›yor. Em-
peryalizmin siyasal stratejisine ideolojik ve kültü-
rel zemin haz›rlan›rken ideolojik ayg›tlar›n kav-
ramlar› e¤ip bükme, dolafl›ma sokma ve onlar›n
yeni anlamlar›n› egemen k›lma özelli¤inden ya-
rarlan›l›yor. Teoriler, ideolojik savafl›n diliyle ya-
z›l›yor. 

‹deolojik savafl›n dili süreklileflmifl bir termi-
nolojik üretimle yarat›ld›. Devrimlerin patlak ver-
mesi ile birlikte anti-komünizm temelinde geliflti-
rilen reaksiyoner sald›r› dalgas› tam bir sansas-
yon, manüpilasyon, spekülasyon a¤› örmekle el
ele yürüdü. Sosyalizmin dünya halklar›n›n gön-
lünde ve bilincinde yaratt›¤› bütün enerjik ça¤r›-
fl›mlar karalama kampanyas›n›n menziline sokul-
du. Sovyetler Birli¤i ve Stalin flahs›nda merkezile-

flen psikolojik savafl, asl›nda en genel ve en genifl
anlamda ütopya aray›fl›na yöneltilmifl, toplumsal
tasavvur ve tahayyül gücünü köreltmeye odak-
lanm›flt›. Dünya devrimi, hayalden gerçe¤e do¤ru
somutlaflmaktayd› ve dünya baflka türlü olabili-
yordu. ‹flte bu alg›n›n genelleflmesi, dünya halkla-
r›n›n ortak düflü olmas› önlenmeliydi. Ambargo,
NATO, y›k›c› casusluk faaliyetleri yetmezdi. Bir
devletin üstüne silahla gidilebilirdi, ama bir siste-
min üstüne ancak kültürel bask›nla yürünebilir-
di. 

Fukuyama, Portekiz’de Salazar diktatörlü¤ü-
nün kurulma sürecini anlat›rken, bu gerçe¤i çar-
p›c› ifadelerle örneklendirmektedir. “Portekiz za-
ferinin gerçekleflmesinde yabanc› örgütlerin, özel-
likle Alman Sosyal Demokrat Partisi’yle Amerikan
gizli servisinin yard›mlar›n›n önemli pay› vard›r.
Ama e¤er Portekiz’de demokrasi için sendikalar, ki-
lise gibi beklenmedik ölçüde güçlü toplumsal kuv-
vetler olmasayd›, d›fl yard›m kesinlikle sonuçsuz ka-
l›rd›. Avrupa tüketim kültürünün çekicili¤i de bir
rol oynad›. Bir politik gözlemci bunu flöyle ifade edi-
yordu: Asl›nda gösteriler yap›p sosyalist devrim slo-
gan› atmas› gereken iflçiler, paralar›n› yaflam stan-
dart›na ulaflmak istedikleri Bat› Avrupa tüketim
toplumlar›n›n ev aletlerini ve giysilerini almaya
harc›yorlard›.” Fukuyama’n›n demokrasinin zafe-
ri dedi¤i fley, dünyan›n en kanl› faflist diktatör-
lüklerinden biridir. Ama tart›flmakta oldu¤umuz
konu aç›s›ndan dikkat çekici öge, kitle tüketim
ayg›tlar› ile ‘sivil toplum’ örgütü olarak etiketle-
nen siyasal ideoloji üretme merkezlerinin politi-
kada tuttu¤u yerin önemidir. Ayn› önemi, Küba
askeri iflgale u¤rat›ld›¤›nda, Marti TV arac›l›¤›yla
Latin halk›n›n üstüne boca edilen emperyalist
kültürü ihraç eden korsanc›l›ktan da hat›rl›yoruz.
Yine Do¤u Bloku da¤›ld›¤›nda eski sosyalist kent-
lerin göbe¤ine McDonalds’lar›n vakit geçirilme-
den dikiliverdi¤ini de biliyoruz. Fukuyama’n›n
“günümüzde bir Amerikal›, Frans›z ya da Japon
(Huntington’un teorisine göre Japonya’n›n düfl-
man kültürler listesinde bulundu¤una dikkat
edin bn.) zaman›n›n büyük bölümünü belli marka-
da bir otomobil, özel spor ayakkab›s› ya da giysi gi-
bi eflyalara veya ünlü bir semt, daha iyi bir okul ve-
ya iflyeri gibi statü sembollerine ulaflmak için har-
canmaktad›r.” (Tarihin Sonu ve Son ‹nsan, s. 54)
aç›klamas› da ayn› olguyu iflaretlemektedir.
Jimmy Carter döneminde ulusal güvenlik dan›fl-
manl›¤› yapan ve emperyalist troykan›n üçüncü
ideolo¤u olan Brzezinsky de “özellikle ailenin,
okulun ve kilisenin yerini alm›fl olan televizyon, sos-
yalleflmeyi ve de¤erlerin aktar›lmas›n› üstlenen esas
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araç durumuna gelmifltir” (Yüzy›l›n Sonu, Türkiye
‹fl Bankas› Yay›nlar›, s. 54) ifadeleriyle ideolojik
araçlar›n önemini vurgular.

Demek oluyor ki, kavramsal yeniden üretim
ile kültürel ilhak ve iflgal birbirini tamamlayan iki
boyutlu bir ideolojik görev olarak öne ç›k›yor
burjuva ideologlar›n mant›¤›nda. Fakat öylesine
bir ikiyüzlülük vard›r ki, propagandif amaçlarla
üretilen Pax-Amerikana kavram›, Hiroflima ve
Nagazaki’nin atom bombalar›yla küle dönüfltü-
rüldü¤ü gün yürürlü¤e girdi. Yeni Dünya Düzeni
de, hat›rlanacakt›r, Körfez Savafl›’yla birlikte teda-
vüle sokuldu. Emperyalizmin felsefesinde bütün
önermeler pragmatiktir. Orada ukalal›k s›n›rs›z-
d›r ve utanma yoktur. 

Do¤u Bloku’nun da¤›l›fl›na gelince kadar,
burjuva siyaset felsefecileri için modernist süre-
cin öyküsü aç›kt›r. Onlar 19. yüzy›l› üç temel ide-
olojiye ay›r›rlar. Muhafazakârl›k, liberalizm, sos-
yalizm… Onlara göre bu üçü sürekli de¤iflen for-
masyonlarda da olsa, daima birbirlerine karfl› mü-
cadele edip durdular. Aralar›nda baz› farklar›n ol-
du¤una inananlar ç›kt›ysa da, bu siyaset felsefeci-
leri, b›rakal›m söz konusu farklar›n oluflturucu
unsurlar›n›, asl›nda kaç ayr› ideoloji oldu¤u ko-
nusunda bile toparlanamad›lar. 1980’lerin sonu-
na kadar üç de¤il de iki ideoloji oldu¤unu söyle-
yenler revaçtayd›. Oysa üçlünün hangi ikiliye in-
dirgenece¤i konusunda kar›fl›kl›k bitmiyordu.
Burjuva muhafazakârlar liberalizm ile sosyaliz-
min, burjuva liberaller muhafazakârl›k ile sosya-
lizmin, burjuva auro-komünistler ise (son tahlil-
de hakl› olarak) muhafazakârl›k ile liberalizmin
ayn› fley oldu¤unu ileri sürüyorlard›. Destutt de
Tracy’nin ilk kez kulland›¤›, Napolyon’la yayg›n-
laflan ve Marks’ta bilimsel analitik çerçevesini bu-
lan ideoloji nosyonu Berlin Duvar›’n›n y›k›l›fl›yla
birlikte bu baylar›n literatüründen afaroz edildi.
Modern fizi¤in temel bir yasas› toplum bilim ala-
n›nda da ifllemekteydi: Karmafl›k bir sistemdeki
parçalar›n h›zlar› aniden ters yöne çevrilirse, o za-
man sistem, onu oluflturmufl olan fleylerden geriye
do¤ru çözülür (Richard Feynman, Fizik Yasalar›
Üzerine). Sovyet Bloku’nda yaflanan buydu. Do¤u
Bloku’nun da¤›l›fl›, tarih gibi ideolojinin de termi-
nolojik yeniden üretim kapsam›nda çarp›t›lmas›
için burjuva düflünürleri cesaretlendirdi. Fakat
ideoloji kavram›nda içkin bulunan ‘dünya görü-
flü’ anlam›n› hangi sözcükle karfl›layacaklar› da
önemli bir sorundu; en az›ndan entelektüel söy-
lem aç›s›ndan. ‹flte burada dünya görüflü anla-
m›nda kullan›lan ‘weltanschaung’ terimi türetildi.
fiimdi ideoloji kavram›n›n yerine bu ifade ikame

edilmifl bulunuyor. 
So¤uk ideolojik savafl konseptinin anlam

nakli operasyonu yaln›z kavramlar için de¤il, ol-
gular için de geçerlidir kuflkusuz. So¤uk savafl dö-
neminin özeti böyle bir serüvendir. O serüveni
neoliberalizm ile postmodernizmin iliflki kurdu-
¤u tarihin hikayesi olarak da okuyabiliriz. Burada

edebiyat›n ve sanat›n yeri ayr›cal›kl›d›r. ‹lkin Yeg-
veni Zamyatin’in Biz adl› roman› yay›nland›,
1924’te. Sovyet düzenine sald›ran bir anti-ütopya
klasi¤iydi. Roman, bütün Sovyet yurttafllar›n›n
bir rakam düzeyine indirgendi¤ini ima ederek sa-
nat arac›l›¤›yla ideolojik savafl› bafllatt›. Sonra bu-
nu Arthur Koestler’in ayn› içerikli Aydaki Karan-
l›k isimli kitab› izledi. Bu eserler, Frans›z ihtilali-
ne karfl› geliflen muhafazakar tepkinin yaratt›¤›
edebi ürünlerin içeri¤i ve tarz›yla büyük koflutluk
sergiliyordu. Her devrim, karfl›tlar›n› da hareket-
lendirmekteydi. Koestler’i Karl Popper takip etti.
Yeni Zelanda’da bir kilisenin s›¤›na¤›nda Aç›k
Toplum ve Düflmanlar›’n› yazan Popper, Nazizm
ile komünizmi özdefllefltiriyordu. Fakat ayn› dö-
nemde K›z›l Ordu, Hitler Faflizmi’ni bozguna u¤-
rat›nca, roman›n etkisi de, yazar›n kariyeri de SS
subaylar›n›n düzeyine düfltü. Popper’in imdad›na
Friedrich Von Hayek’in ayn› içerikli Köleli¤e Yol
adl› çal›flmas› izledi. 1952’de Jacob Talmon, Tota-
liter Demokrasinin Kökü’nü yazarak ayn› ideolo-
jik temay› sürdürdü. Talmon ütopyac›l›¤›n iki tü-
rü olarak Nazizmi ve komünizmi inceledi¤ini öne
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sürüyordu. Polonya’dan kaçarak sonradan Ox-
ford’un beyni diye ünlenen Kolakovski, sosyaliz-
mi ütopyac›l›¤›n reel sureti olarak görüyor ve
aç›kça “(...) bütün bu anlay›fllar›n en kötüsü de
dünyam›z›n dokusunu yiyen totaliter kanserin ken-
dini öven ve kendince hakl› olan ve ana ideolojinin
kayna¤› Marksist ütopyad›r” diyebiliyordu. Bu
dalgaya ürünlerini daha yak›ndan bildi¤imiz Ha-
vel, Kundera, Michnik, Solzhenitsyn, Simecka gi-
bi karfl›devrimciler kat›ld›lar. Çekoslovakyal› si-
yaset felsefecisi Milan Simecka, ‘ütopya tarihsel bir
aldatmaca arac›ndan baflka bir fley de¤ildir. ‹nsan-
lar›n kolayca yeni bir köleli¤e sürüklendi¤i  bu al-
datmaca tehlikeli ama çekici bir gökkufla¤› alt›nda
bafllad›’ derken sosyalizmin gücünden duydu¤u
endifleyi, “Bindokuzyüzseksendört, komünist ütop-
yan›n do¤as›n› do¤ru kavrad›¤› için dünya edebiya-
t›n›n en heyecanl› kitaplar›ndan biridir” derken de
anti-komünist ideolojik terörün gereklili¤ini vur-
gulam›fl oluyordu.

Ad› geçen bu yazarlar›n tümü de ülkelerin-
den kovulmufl ve ABD, ‹ngiltere gibi devletlere s›-
¤›narak Bat› kapitalizminin ideolojik sipahi oca¤›-
n› oluflturmufllard›. Bunlar, zamanla Alexis de
Tocqueville ve John Stuart Mill gibi klasik liberal
ideologlardan gelen bir düflünce gelene¤i olufltur-
dular. Oryantalizm, postmodernizm gibi gerici
disiplinlerin serüveni bu kaynaklara dayan›r. Do-

¤u Bloku’nun çökmesiyle birlikte gündeme gelen
Yeni Dünya Düzeni teorisi, bu sistemi yeni duru-
mun ihtiyaçlar› etraf›nda güncellefltirdi. fiimdi
ütopya bitmiflti; fakat iletiflim ve biliflim teknolo-
jisindeki büyük geliflmeler, bizzatihi ütopyan›n
sonu geldi¤ini söyleyen kesimlerin bir ütopya
öne sürmelerini koflulland›rmaktayd›. Zira liberal
kapitalizmin hayat› kolaylaflt›rd›¤›n›, toplumu ge-
lifltirdi¤ini  söylemek baflka türlü olanakl› de¤ildi.
Dolay›s›yla “cennetin kap›lar›n› zorlayan dahiyane
bir k›yamet teknolojisi” uydurdular. Bu anti-üto-
pik ütopyan›n merkezine Bat›’y› koydular. Büyük
bir zafer sarhofllu¤uyla Bat›’y› yüceltirlerken, Do-
¤u’yu mistik ve geri kalm›fl bir yar›mküre olarak
afla¤›lad›lar. Oryantalizm, kabaca böyle bafllaya-
rak postmodernizme do¤ru evrildi.    

Tarihin ve ideolojilerin reddi, ütopyan›n ge-
çersizli¤ine ba¤lanm›fl oldu¤una göre, flimdiki
dönemin ayn› zamanda bir ideolojik savafl döne-
mi oldu¤unu söyleyebiliriz. Demek ki, YDD söy-
lemi, so¤uk savafl konseptinden ayr›lm›fl, dolay›-
s›yla bambaflka bir teoriyi öne sürmüfl olmuyor.
Nitekim Fukuyama ve Huntington’da temel kav-
ramlar›n nas›l dejenere edildi¤ini görmek, olduk-
ça kolayd›r. Huntington’un bu aç›dan daha talih-
siz oldu¤unu ileri sürebiliriz; zira ‘kültür’ ve ‘me-
deniyet’ olgular›na bak›fl aç›s›, sadece bilinçli bir
çarp›tmay› de¤il, ayn› zamanda gerçek bir bilgi-
sizli¤i ve kafa kar›fl›kl›¤›n› da içeriyor. Edward Sa-
id, “asl›nda Huntington bir ideolojistir. Medeniyet-
leri ve kimlikleri olmad›klar› bir fleye çevirmeye ça-
l›flan biridir. Ona göre medeniyetler ve kimlikler sa-
y›s›z ak›mdan (ve karfl› ak›mdan) do¤mufl içine ka-
pal› varl›klard›r. Bu varl›klar yüzy›llar boyunca ta-
rihin sadece din savafllar› ve imparatorluklar›n fe-
tihlerini de¤il; mübadele ve paylafl›m›n kapsam›n›
da mümkün k›ld›. Az çok görülebilir durumdaki bu
tarih, medeniyetler çat›flmas›ndan mütevellit savafl
durumunun gerçe¤in ta kendisi oldu¤unu gösterme
telafl›yla gözard› edilmifl” derken çok hakl›d›r.
Huntington’un kavram kargaflas›n›, kavramlar
üzerinde oynayarak onlarda yaratt›¤› rol kayb›n›
ve anlam kaymas›n› örnekleyen say›s›z al›nt› ya-
pabiliriz. Ne ki bu okur aç›s›ndan da pek e¤lence-
li olmayacakt›r. Kald› ki, bu neoliberal ve post-
modernist operasyonu çok say›da dipnotla des-
teklemekte, gereksiz bir fliflkinlik yarat›rken, yine
Said’in dikkat çekti¤i gibi, burada da “bütün yap-
t›¤› kendi kendisinin kafas›n› kar›flt›rmak ve ne ka-
dar acemi bir yazar, ne kadar beceriksiz bir düflü-
nür oldu¤unu sergilemek”ten öte bir marifet göste-
rememektedir. Ünlü bilimci Galileo, kimi bilim
tarihçilerini elefltirirken, “yazd›klar›n› anlamadan
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yazan, bu nedenle yazd›klar› anlafl›lmayan ne çok
insan var” demekteydi.  Aradan yüzy›llar geçtik-
ten sonra da durum de¤iflmifl de¤il. 

Felsefe, nitelikli ve disiplinli düflünme ge-
rektirir. Siyaset felsefesinin temel kavramlar›n›
kurmak, anlamland›rmak, yeniden üretmek söz
konusu oldu¤unda, muhataplar›m›zda bu yetiyi
göremiyoruz. En önce bir s›n›f tan›m› yapmak ge-
rekmez miydi? Öyle ya, her kavram üzerine say-
falarca fantezi üreten Fukuyama ve Huntington,
antimarksist bir sistem öne sürme iddialar›n›,
marksist teorinin temeli olan s›n›f dinami¤ine
adeta hiç de¤inmeden nas›l ciddiye al›n›r duruma
getirebilirler? Onlar›n antimarksist bir teori olufl-
turma savlar› bile, so¤uk savafl›n antikomünist re-
aksiyoner a¤z›na hale ba¤›ml› olduklar›n›, dolay›-
s›yla halâ eski bir sorunla u¤raflt›klar›n›, bu an-
lamda de¤iflmifl bir ça¤›n varl›¤›ndan da sözedile-
meyece¤ini göstermeye yetiyor. Onlar yine de, in-
sanl›¤›n bir senkrozaman (zamans›zl›k zaman›)
içinde oldu¤unu öne sürebiliyorlar. Oysa bu kav-
ram› Platon’da da görüyorduk. Aradan geçen bin-
lerce y›l› bu durumda yaflanmam›fl kabul etme-
miz gerek. ‹flte meselenin bütün özü, s›n›flara da-
yal› bir evrensel hareketin yarataca¤› baflka bir
toplumu -b›rakal›m kurmay›- hayal edebilmeyi
bile daha bafltan önlemeye dönük çabada dü¤üm-
leniyor. Devrim, ilk insandan bu yana do¤an›n
nesnesinden hayat›n öznesine do¤ru ça¤lar bo-
yunca dönüflegelen insan›n dinami¤idir. Ütopya-

n›n reddi temelinde gelifltirilen neoliberal-post-
modern teoriler, bu aç›dan praksis gerçe¤ini giz-
lemeye dönüktür. Fukayama’n›n Hegel yorumu
da ayn› görüfl aç›s›ndan seçmeci ve manüplatiftir.
“Hegel, 1806’daki Jena Savafl›’ndan sonra tarihin
sona erdi¤ini ilan etti¤inde, aç›kt›r ki bununla libe-
ral devletin bütün dünyada zafere ulaflt›¤›n› ileri
sürmek istemiyordu. Çünkü zafer o s›rada Alman-
ya’n›n bu küçük köflesinde bile henüz güvence alt›n-
da de¤ildi”  diyen Fukuyama’n›n tarih kavray›fl›
spekülatif ve keyfidir. Peki bugün liberal demok-
rasinin zaferi nerede güvence alt›ndad›r? Ortado-
¤u’da m›, Kafkasya’da m›, Afrika’da m›, hatta
Amerika’da m›? Birkaç on y›l sonra bu tezi de¤er-
lendiren herhangi bir burjuva ideologun Fukuya-
ma’n›n Hegel’i yorumlad›¤› gibi Fukuyama’y› yo-
rumlamayaca¤›n› güvenceleyen fley ne? Fukuya-
ma ayn› kitab›n›n 66. sayfas›nda “E¤er bugün flu
andaki dünyam›zdan esastan ayr›lan baflka bir dün-
yan›n tahayyül edilemeyce¤ini ve flu andaki düzeni-
mizde köklü iyilefltirmelere gidilmesinin düflünüle-
mez oldu¤u bir noktaya ulaflm›flsak, o zaman tari-
hin sonuna ulaflm›fl oldu¤umuz olas›l›¤›n› dikkate
almak zorunday›z” demekte. Neden baflka bir
dünya tahayyül edemiyor mufluz? Ve bu kadar
eminsen, bu olas›l›k kelimesi de neyin nesi? Fu-
kuyama bunun gibi onlarca sorudan kaç›nmakta
ustalaflm›flt›r. O tam da Hegel’in Do¤a Felsefe-
si’nde (Bkz. ‹dea Yay., sf. 17) “Bat› uygarl›¤›n›n
yüzy›llar boyu sürdürülen sömürgecili¤i, kölecili¤i,
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sald›rganl›¤›, yok edicili¤i için usu bast›r›lm›fl, sa¤-
duyusu bozulmufl bir bilinçten daha elveriflli bir des-
tek olabilir mi? Bu bilinç biçimi kuflkucudur. Olgu-
nun gerçek mi, görüngü mü oldu¤unu ay›rdedemez.
Ulusalc›d›r. Kabilecidir. Etniktir” fleklinde dikkat
çekti¤i durumu özetliyor. Diliyor ki, milyonlarca
proleter, bir zamans›zl›k zaman›n›n görüngül bi-
lincinde yaln›z ‘an›’ yaflas›n; tarih bilinci ve biriki-
minden yoksun kals›n. Bunun için baflvurdu¤u
ak›l yürütme tarz›, efendilerinden y›ld›zl› pekiyi
alacak derecede takdire flayand›r. Kitab›nda “bil-
dik ifl bölümü teriminden çok ifl örgütlenmesi terimi-
ni kullanaca¤›z. Çünkü bu ikincisi (birincisi olma-
l›-bn) giderek kol eme¤inin çok say›da aptallaflt›r›c›
parça ifle ayr›lmas› gibi olas› bir anlam kazanm›fl-
t›r” derken dili sald›rgan ve y›k›c›d›r. Ama yap›c›
ve kurucu bir dildir de bu. Tarih “toplumlar aras›
bir diyalog olarak tasvir edilebilir” tan›m›n› olufl-
turan sözcükler dikkatle seçilmifltir. Demek olu-
yor ki, toplumlar aras›nda diyalo¤un sonuna ge-
linmifltir. Fukuyama’n›n Huntington’un sald›rgan
ve yay›lmac› tezine dayanak oluflturdu¤unu bura-
da da görüyoruz. Ama zaten kendi tezi sald›rgan-
d›r. Onun J. J Rousseou’ndan afl›rd›¤› amour-
propre (kendine tutkunluk) ve amour-de soi
(kendini sevmek) kavramlar› öyle bir yorumlan›r
ki, burjuva kiflilik felsefesinin kurucu ögesinin
bencillik oldu¤u ve devlet teorisindeki karfl›l›¤›-
n›n narsist ve mutlak bir monarfliye denk geldi¤i
rahatl›kla anlafl›labilir. Fukuyama’n›n en önemli
kavramlar› olarak öne ç›kan Thymos (özde¤er
duygusu) ifadesini iktidar arzusu, Megalothymia
(kendi gücünün kabul görmesi) ifadesinin mut-
lak hegemonya, ‹sothymia (öteki insanlarla eflde-
¤er görülme) ifadesini tek tip bir standartizasyon
olarak yorumlamamak için hiçbir geçerli neden
yoktur.

Huntington’un teorisinin temeli olan iki
kavram (medeniyet ve kültür) konusunda her-
hangi bir tan›ma, tarife rastlayam›yoruz. Yaln›z
kültür ile uygarl›¤› özdefl gördü¤ünü, bunlar› sta-
tik, donuk, parçal›, monolist bir bak›fl aç›s›yla yo-
rumlad›¤›n› çal›flmas›n›n bütününden ç›kartabili-
yoruz. Kültür ile uygarl›¤› birbirinden  ay›rma-
makla pek haks›z say›lmaz; do¤rusu bunlar birbi-
rine çok yak›n olgulard›r. Ancak belirtelim ki, bu
konuda çok iddial› olan, üstelik de inceledi¤i ko-
nuyu global politikan›n temel paradigmas› olarak
niteleyen birinin kültür ile medeniyet aras›ndaki
nüanslar› da ele alm›fl olmas›n› beklerdik. Kültür,
insan-do¤a diyalekti¤ini karfl›lar; insan eme¤inin
görünümleridir. Medeniyet ise, insan-toplum di-
yalekti¤ini karfl›lar; praksist sürecin görünümleri-

dir. Huntington’un teorisi  aç›s›ndan bu ayr›m
önemsiz de¤ildir. Bizim yo¤unlaflmak istedi¤imiz
öncelikli konu olmamas› nedeniyle buray› geçi-
yoruz. Oysa Samuel Huntington’un bir kara ütop-
ya örne¤i olarak görülmesi gereken kuram› çok
daha temel yanl›fllar›n üzerine infla edilmifl bulu-
nuyor. Do¤u-Bat› Sarmal›nda Entelektüel fiiddet
bafll›kl› bölümde söz konusu yanl›fllar›n üzerinde
duraca¤›z. Burada  medeniyet ve kültür sözcü¤ü-
nün etimolojik kökeni aç›s›ndan baz› vurgular
yapmakla yetinece¤iz. 

Bilindi¤i gibi, Huntington, Bat› ve Do¤u me-
deniyetini kesin bir flekilde birbirinden ayr› kate-
gorize ediyor. Oryantalizmin ve auro merkezci ta-
rih anlay›fl›n›n politik neoklasi¤i olarak de¤erlen-
dirilebilecek Çat›flan Medeniyetler ve Dünya Dü-
zeninin Yeniden Kurulmas› bafll›kl› kitap, bafltan
sona bu yanl›fl s›n›fland›rmay› tahammül edilebi-
lir hale getirmeye hasredilmifltir. Fakat gerek kül-
tür, gerek medeniyet kavramlar›n›n etimolojik
analizi bu çaban›n gerici, antibilimsel oldu¤unu
söylüyor. 

Emek, uygarl›k, kültür gibi kavramlar›n Bat›
ve Do¤u dillerindeki kaynaklar› ortakl›k sergile-
di¤i gibi, bu kavramlar›n yer yer ayr›ld›¤› nokta-
lar da Do¤u-Bat› fark›na göre de¤ildir. Örne¤in
Rusya kültürü Huntington’un teorisinde esas ola-
rak Avrupa d›fl›nda de¤erlendirilmifl olmas›na
ra¤men, Rusça’da ‘rab’ köle, Arapça’da ise tanr›
anlam›na yak›nd›r. Bu kavram demorcation (ay-
r›m çizgisi) özelli¤i sergiliyor; çünkü Do¤u’nun
temel inanç sisteminin ve dilinin mutlak özdeflli-
¤ini geçersiz k›l›yor. Yine ‹branice’deki  aba-
dah/avadah kelimesi, emek kavram›na karfl›l›k
gelir. Babillerde abdu/abdi sözcü¤ü de ayn› anla-
m› içerir. K›ptice’de söz konusu anlam uba keli-
mesinde karfl›l›k bulur. Bilindi¤i gibi Arapça’da
da bütün insan isimlerinin ortak unsuru ‘ab-
du’dur; yine zenaat, çal›flma, köle, iflçi gibi özgül
ve ay›rdedici anlamlar›na çok sonra kavuflan kav-
ramlar› ifade eder. Oysa Huntington’un tezinde
‹branilerle Araplar aras›ndaki kültürel çeliflki, ne-
redeyse antagonist düzeydedir. (Asl›nda auro
merkezci tarih ve kültür anlay›fl› aç›s›ndan bu çok
yeni bir durumdur; afla¤›da de¤inece¤iz.)

Kültür kavram› Latince’de ‘colere’ fiiline da-
yan›r. Çevirmek, topra¤› altüst etmek, tarlay› sür-
mek anlam›ndad›r. Avrupa dillerindeki ‘agricun-
tura’ kelimesi de tar›m anlam›na yak›nd›r. Eski
Hintçe’de ‘ajras’, Grekçe’de ‘agros’, Latince’de
‘ager’, Gotça’da ‘agr›s’, Zazaca’da ‘ega’, K›rmani-
ce’de ‘ajotin’, Yunanca’da ‘agei’ sözcükleri de ta-
r›m ve hayvanc›l›kla ilgilidir. Görüldü¤ü gibi kül-
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tür kavram›n›n temelleri hem Bat›’da, hem Do-
¤u’da tar›m toplumunun yaflam biçiminden türe-
yen ortak ifadelere yaslan›yor. Burada Roma ile
Rus kültürü aras›ndaki bir baflka benzerlikten  ve
özgünlükten söz etmeliyiz. Rusça’da ‘kultura’ ke-
limesi, bir üst boyuta s›çrayarak ifl tarz›, genel ye-
tenek düzeyi anlam›na gelir ve modernizmin lite-
ratürüne çok yaklafl›r. Romal›larda da benzer bir
durumla karfl›lafl›yoruz. Roma toplumunda anla-
ma (intellengere)  ve tart›flma (disserere) entelek-
tüel bilinçle ilgili sözcükler olmakla birlikte, ta-
r›msal sözlükten gelirler. As›l anlamlar› hasat et-
me ve tohum ekmedir. Di¤er yandan Romal›larda
colere fiilinin içine animus sözcü¤ü de girer. Cul-
tura animi sözcü¤ü, e¤itim ve ö¤retimle anlam
denkli¤ine kavuflur. Roma ‹mparatorlu¤u’nun ge-
liflkin köleci yap›s›, tarla iflinin ve kol eme¤inin
art›k bir köle u¤rafl› halini ald›¤› tarihsel bir para-
metre oldu¤u için, bu türden bir anlam kaymas›-
n›n sosyoekonomik zemini vard›r. Dolay›s›yla
toprak kültürü kölenin, e¤itim-ö¤retim seçkin s›-

n›f›n kültürü olarak görülür. Anlafl›laca¤› gibi
kültür sözcü¤ünün uygarl›k sözcü¤üne yaklaflt›¤›
ve sömürücü s›n›flar›n görüfl aç›s›ndan egemen-
leflmeye bafllad›¤› yer buras›d›r. 

Medeniyet (ya da uygarl›k), Bat› dillerinde
civilization kavram›na dayan›r. 17. yüzy›l›n sonu-
na kadar ayn› anlam› police sözcü¤ü ifade etmek-
teydi. Her iki kelime de kent anlam›na gelir.
Arapça medeniyet sözü de medine kelimesine da-
yan›r ve flehir demektir. Oysa Arapça gibi semitik
bir dil olmas›na karfl›n, ‹branice’de flehir anlam›-
n› karfl›layan sözcük ‘din’dir. Bu kelimenin kay-
na¤› ise, Sümerce’deki ‘d›’ fiiline dayan›r. 

Anlafl›laca¤› gibi, kültür ve medeniyet kav-
ramlar›n›n oluflumu hemen bütün medeniyet ve
kültürlerde tar›m ile kent olgusuna dayanmakta,
ortak seslerden beslenmektedir. Durant’›n söyle-
di¤i gibi, “uygarl›k köylünün kulübesinde  bafllar,
çiçe¤ini ise ancak kentler yer” (bkz. Gürdal Aksoy,
‹nsan, Kültür ve Uygarl›k, Avesta Yay). Asya’daki
tar›msal kentlerin Avrupa’daki sanayi kentlerin-
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den önce kuruldu¤u kesindir. Medeniyet Eski
Do¤u’da tar›msal kentlerde, Antik Bat›’da ise en-
düstriyel kentlerde cisimleflir. Bütün bunlar orta-
dayken insanl›¤›n kolektif birikimini karfl› karfl›ya
koymak, üstelik Bat›’n›n daha üstün oldu¤unu
ileri sürmek bönce bir cahilliktir.  Bu cahillik bize

Hegel’in flu sözlerini hat›rlat›yor: “Düflünceler, he-
le spekülatif düflünceler söz konusu oldu¤unda, te-
rimlerin sadece gramer anlam›n› kavray›p bunlar›
tasar›m alan›na kadar derlemekten çok daha baflka
bir anlama gelir anlamak. Dolay›s›yla da insan, fi-
lozoflar›n önermelerini, fikirlerini bilebilir ve bu fi-
kirlerin aç›klamalar›yla ilgilenmifl olabilir. Bütün
bu çabalara ra¤men en temel noktay›, yani önerme-
lerin ruhunu her zaman kavram›fl olduklar›n› düflü-
nemeyiz. ‹flte bunun içindir ki, elimizde bol ciltli  ve
pek bilgiççe yaz›lm›fl birçok felsefe ve kültür tarihi
bulunmaktad›r. Ama bunlarda as›l u¤raflt›klar› ko-
nunun bilgisi eksiktir. Bu tarih yazarlar›n›n bir mü-
zik parças›n› bütün seslerini iflitip de bir tek fleyi, o
seslerin aras›ndaki uyumu kavrayamam›fl hayvan-
lara benzetebiliriz”. Durum hem e¤lenceli, hem
ac›kl›d›r. Geothe’nin dedi¤i gibi, “parçalar yan ya-
na olsa da/eksiktir tinsel ba¤”… Yani biraz duman,
biraz kül, biraz hüzün, biraz mizah. Avrupa ede-
biyat›n›n ve felsefesinin iki doru¤u Hegel ve Geot-
he, auro merkezci kültür teorisyenlerinin Avrupa
medeniyetini bile gerçekte idrak edemediklerini
haber veriyorlar. 

DO⁄U BATI SARMALINDA
ENTELEKTÜEL fi‹DDET

Araplar alkol dam›tmay› ö¤rendiler. Ama bu-
nunla Amerika’n›n as›l sahiplerini (yerlileri-bn.)
ortadan kald›racak bir silah yaratt›klar›n› bilmi-
yorlard›. (Engels, Maymundan ‹nsana Geçifl’te

Eme¤in Rolü)

Bat›’n›n tarihe bak›fl aç›s› 20. yüzy›l›n ortala-
r›na kadar antisemitik ö¤elerle doludur. O döne-
min Do¤u’su ayn› zamanda Yahudi’ydi de. Fakat
1948’de ‹srail’in bir gecekondu gibi kurulmas› au-
ro merkezci teorilerde rötuflu zorunlu k›larak or-
yantalizmin ideolojik enstürmanlar›nda kimi de-
¤ifliklikleri gündeme getirdi. Emperyalist ideolog-
lar tarihi yeniden yazarken sanal bir sayfa aç›yor
ve kapitalizmin suçlar›n› temize çekiyorlard›.

Do¤u düflmanl›¤›n›n en önemli ideolojik, si-
yasal, felsefi paradigmas› Nazizmde anlam buldu.
Hitler döneminin Alman tarihçileri, antropologla-
r›, etimologlar› ari ›rk teorisi icat etmek için az
mesai yapmad›lar. Onlar Avrupa kökenli “Ar-
yen”lerin bütün o Asya’l›, Sami ve Afrika’l› “afla¤›-
l›k” yarat›klar›na karfl› dehfletli bir savafl›n pahas›-
na Himalaya eteklerinden Yunan’a, oradan da an-
tik Cermanya’ya varmak üzere tafl›d›klar› “›rksal
safl›¤›n” ne kadar da büyük bir üstünlük oldu¤u-
nu anlat›p durdular. Bu üstünlü¤ün kan›t› geliflti-
rilirken elbette korkunç bir kafatasç›l›¤›n temelle-
ri yaln›z teorik düzeyde at›lm›fl olmakla kalm›yor,
sosyal hayat›n ortas›na da konulmufl oluyordu.
Bugün Huntington’un Medeniyetler Çat›flmas›,
benzer bir özellik sergilemekle (Do¤u karfl›s›nda
Bat› kültürünün üstünlü¤ünü savunarak, dahas›
Do¤u’yu bir tehdit  unsuru olarak tan›mlayarak)
biten tarihin sonunda bile burjuva ideologlar›n
Hitler cephaneli¤inden vazgeçmediklerini aç›¤a
vurmufl oluyor. 

Kuflkusuz Huntington’un da referanslar› var-
d›r. Belçikal› Henry Prienne Muhammed ve fiarl-
man (1939) adl› incelemesinde ilk büyük Arap-
‹slam iflgalini çözümler. Der ki, “bu iflgaller Akde-
niz’deki antik birli¤i parçalam›fl, Hristiyan-Roma
sentezini bitirmifl, yeni bir ‘medeniyet’i tetiklemifl-
tir.“ Prienne biten sentezin yerine kurulan yeni
medeniyetin ( ki bizce bu, narsist Auro kültürün
temelidir) görevini “Bat›’y› kültürel düflmana kar-
fl› korumak” oldu¤unu söyler. Oysa di¤er yandan
Do¤u, bir bak›ma Bat›’n›n kalbindedir. Dante’nin
‘cehennem’ tahayyülünün tam merkezinde Mu-
hammed yok mudur? Arap tarihinin iki modern
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Huntington tezi, yükselmekte olan
›rkç› dalgan›n teorik öncüllerini
oluflturuyor. Zira Konfüçyusgil (Çin
ve Japonya), Bantu (Siyah Afrika),
Rusya ve Do¤u Afrika gibi ayr›m-
lar›n temeline dayanan bir ana ça-
t›flma stratejisinin oluflturuldu¤u
yerde göçmenler ve sürgünler he-
def gösterilmifl oluyor. Bugün
Amerika ve Avrupa’da ›rkç› dalga
yükselmekte, bu ülkelerin siyase-
tinde yeni sa¤ teorilerin geliflti¤i
görülmektedir.



flehri olarak ‹skenderiye’yi, Beyrut’u Avrupa’n›n
sosyolojik foto¤raf›ndan ç›karmak olanakl› m›-
d›r? Günümüzde ABD’de, Fransa’da, ‹ngiltere’de,
‹talya’da, ‹sveç’de yaflayan milyonlarca Asyal›’y›
nas›l de¤erlendirece¤iz? Hint, Çin, Japon kültür
evreninin inanç sisteminden beslenen sezgiye da-
yal› ibadet sistemlerinin, sa¤alt›m yöntemlerinin
Bat›’da merkezi e¤itim kurumlar› arac›l›¤›yla yay-
g›nlaflmas› neye iflarettir? Avrupa edebiyat›n›n
son on befl y›l›ndaki belirgin teman›n mistizm
oluflu gerçekten de Do¤u kültürünün istilas›ysa,
bu yap›tlar› ödüllendiren Bat›l› “sayg›n” jüri ku-
rullar›n› Asya kültürünün casuslar› olarak m› ni-
telendirmek gerek? Acaba Amerika’daki David-
yanlar tarikat›, Guyana’daki Rev.Jim Jones tarika-
t›, Japonya’daki Aum Sh›rinkya tarikat› birbirin-
den ne kadar farkl›; hem istihbarat teflkilatlar›yla
ba¤lant›lar› aç›s›ndan, hem de sosyo-kültürel çer-
çevesi aç›s›ndan... Bafll›bafl›na çarp›c› bir model
olarak ‹srail’i nas›l yorumlayaca¤›z? Sorular uza-
t›labilir, her biri  kendi bafl›na kapsaml›ca irdele-
nebilir de. Bu sorular›n yan›t›, Bat› ve Do¤u kül-
türünün benzeflli¤ini ortaya koymayacakt›r elbet.
Böyle bir özdefllik aramad›¤›m›z gibi, bu tarz bir
gereklili¤i talep etmenin ak›lc› taraf› da yoktur za-
ten. Bat› merkezci bir sosyal gözlemci olmas›na
karfl›n Alan Ryon, “insan yaflam› sadece belli bir
yüksekten bak›ld›¤›nda büyük görünüyor. Asl›nda
insan yaflam›n›n ço¤u görünmezdir ve Japonya ile
Amerika ayn› sosyopolitik sistemin örnekleridir”
deme nesnelli¤ini gösterebiliyor. Oysa Hunting-
ton’larda o kadar namus yoktur.  Kültürler, onla-
r› oluflturan kurucu dinamiklerin özgünlü¤ü ka-
dar birbirinden farkl› ve zengindir. Yaln›z Asya ya
da Avrupa’n›n de¤il, bunlar›n herbirinin kendi
içindeki parçalar› da birbirinden farkl›l›klar sergi-
leyebilir. Sorun, uygarl›¤› çat›flan özneler olarak
parçalayan ve bunlardan birini düflman olarak
ilan eden ideolojik önyarg›lar› tez düzeyinde ileri
süren ve üstelik bu tezleri askeri stratejilerin ze-
mini olarak genelleyen emperyalist zihniyettir. 

Huntington tezi, yükselmekte olan ›rkç› dal-
gan›n teorik öncüllerini oluflturuyor. Zira Kon-
füçyusgil (Çin ve Japonya), Bantu (Siyah Afrika),
Rusya ve Do¤u Afrika gibi ayr›mlar›n temeline
dayanan bir ana çat›flma stratejisinin oluflturuldu-
¤u yerde göçmenler ve sürgünler hedef gösteril-
mifl oluyor. Bugün Amerika ve Avrupa’da ›rkç›
dalga yükselmekte, bu ülkelerin siyasetinde yeni
sa¤ teorilerin geliflti¤i görülmektedir. Söz konusu
çat›flma stratejisi, uluslararas› sistemde de dikka-
te de¤er bir konum sergiliyor. Dolay›s›yla Hun-

tington, Fukuyama, Brzezinski’nin görüflleri çok
önemli bir askeri siyasal amaca ba¤l›d›r. Pragma-
tik Felsefenin Paradigmas› ve Çat›flan Kuvvetlerin
Gelece¤i bafll›kl› bölümde bu konuyu irdeleyece-
¤iz. fiimdi flu meflhur Bat›’n›n ayr›cal›¤› tezine dö-
nelim. 

Kültür ve uygarl›k, hem bafl›nda hem sonun-
da, üretim iliflkilerinin alan›na giren olgulard›r.
Ülkelerin toplumsal maddi yap›s› ve halklar›n ge-
leneksel inanç sistemi, kültürün s›n›rlar›n› ve
kapsam›n› belirler. Hiçbir toplum (ilkel kabileler
bile) kültürsüz de¤ildir; her sosyal ortam bir üre-
tim biçimine, bir yaflant› tarz›na dayal›d›r. Bat›
Avrupa’n›n ve Amerika’n›n teknolojik üstünlü¤ü,
daha ileri bir üretim ve tüketim biçimine sahip ol-
duklar› gerçe¤ini do¤rular. Fakat övülüp durulan
Bat› kültürü, siyasal ve toplumsal üstünlüklerini
devrimlere borçludurlar. Avrupa ayd›nlanmas›,
insanl›¤›n at›l›m ça¤lar› aras›nda parlak ve ›fl›kl›
bir sayfad›r; ancak bu ayd›nlanman›n s›n›fsal bir
devrimin ürünü oldu¤u unutulmamal›d›r. Burju-
vazi iktidar› feodalizmden emekçi s›n›flar›n top-
lumsal mücadelesi sonucunda ele ald› ve al›r al-
maz da gericileflti. Maddi üretim iliflkileri üzerin-
den flekillenen kültürün art›k s›n›fsal bir nitelik
tafl›d›¤› sosyal bilimlerin temel önermelerinden
biridir. Huntington’lar›n fantastik teorileri bu ger-
çe¤i de¤ifltiremiyor. Egemen s›n›f›n kültürü sö-
mürücü ve ya¤mac›d›r; bunu ayd›nlanma süre-
cinden hemen sonra gericileflen burjuvazinin mo-
dern tarihinden de biliyoruz. Liberal demokrasi-
nin zaferi olarak kamufle edilen emperyalist ikti-
dar, bugün yozlaflt›r›c› bir tüketim kültürünün
hegemonyas›n› bütün sömürgelerine dayat›yor.
Ama bu, emperyalist devletlerin yurttafl› duru-
munda bulunan ülke insanlar›n›n kültürel aç›dan
daha flansl› oldu¤unu göstermiyor. Tüketimcilik
ve bencillik, ahlaki çürüme, manevi de¤erlerin
yozlaflmas›, öncelikle buralardan bafll›yor. Brze-
zinsky flöyle söylüyor; “günümüz demokrasileri
kuflkusuz mücadele etmek zorunda olduklar› çok
say›da derin problemle karfl›  karfl›yalar. Uyuflturu-
cu kulan›m›, bar›naks›zl›k, suçluluk, çevre kirlen-
mesi ve afl›r› tüketimcilik bunlardan baz›lar›d›r.
Ama bu problemler, liberal ilkeler temelinde tama-
men çözülebilirdir ve bunlar, seksenli y›llarda ko-
münist devletlerde tan›k oldu¤umuz gibi bütün top-
lum sisteminin çökmesini kaç›n›lmaz yol açacak ka-
dar a¤›r sorunlar de¤ildir.” Kültürün s›n›fsal içeri-
¤i yine es geçiliyor. Sanki evsizlik ve yoksulluk,
uyuflturucu ve kültürel dejenarasyon, çevre kirli-
li¤i ve kapitalist endüstri, afl›r› tüketimcilik ve
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serbest piyasa ekonomisi birbirinden ba¤›ms›z ol-
gulard›r. Sanki bunlar›n hepsi de Sovyet Birli¤i ve
Do¤u Bloku halklar›n›n bafl›na geriye dönüfl süre-
ciyle birlikte musallat olmam›fllard›r. Brzezinsky,
neoliberalizmin ç›kmaz›n› tart›flmak yerine, te-
kelci kapitalizm sistemiyle özdeflleflmifl büyük
toplumsal sorunlar› sosyalizmin sorunlar›ym›fl gi-
bi ima etmekte hiçbir ahlaki sak›nca görmüyor. 

Dahas› var;  yere gö¤e s›¤d›r›lamayan kapita-
list demokrasi ve medeniyet düzeyinin bütün po-
zitif parçalar› da sosyalizmin ve mücadele eden
halklar›n ürünüdür. Burjuvazi hiçbir sosyal hak-
k›, hiçbir demokratik k›r›nt›y› kimseye lütfetme-
di; tersine bunlar, savafla savafla kopart›l›p al›nd›.
Yine kapitalizmin sosyal devlet anlay›fl› ve burju-
va demokrasisi çerçevesi, sosyalizm deneyimleri-
nin bask›s› alt›nda gerçekleflti. Öyle oldu¤u için-
dir ki, flimdi Brzezinsky “art›k yar›fl bitti¤ine,
marksizm de öldü¤üne göre, art›k liberalizmin s›-
n›rl›l›klar›n› kabullenmek tehlikeli de de¤ildir, poli-
tik aç›dan yüksek maliyet de getirmez. fiimdi o afla-
maya giriyoruz. Totaliter ütopya tehlikesi kalkt›¤›-
na göre, herfleye izin veren bolluk düzenini liberal
toplumlar›m›z için ne gibi tehlikeler tafl›d›¤›n› gör-
mek daha kolayd›r” (Brzezinski, Esnek Bat›’n›n
Zay›f Surlar›). Demek oluyor ki, kadife eldiveni
art›k elimizden ç›kartabiliriz. Sosyal devleti tasfi-
ye edebiliriz. Merkezinde özellefltirmenin durdu-
¤u vahfli kapitalizmin uygulamalar›ndan kaç›n-
mak için neden kalmad›. ‹flsizlerin, iflçilerin, ev-
sizlerin kapitalizme karfl› model olarak ileri süre-
cekleri bir sistem art›k olmad›¤›na göre, emperya-
lizmin yüksek ç›karlar› için, milliyetçili¤i de hort-
latabiliriz, dincili¤i de. Yeni Dünya Düzeni ide-
olojisinin muhafazakâr rengini temsil eden bu
flaflk›n stratejistin ö¤retmeni ünlü  Kisinger’dir.
McCarthy’cilikten Pax Amerikana’ya, oradan Ye-
ni Dünya Düzeni’ne uzanan bu gelenek asl›nda
Nazizmin devam›d›r.  Nitekim Seatle, Davos,
Washinton’da demokrasi ve adalet isteyen kitlele-
rin üstüne liberal demokrasinin hangi sald›rgan-
l›kla yürüdü¤ünü gördük; bu teorilerin prati¤ine
de tan›k olduk. 

Huntington’la ise sorunumuz biraz baflkad›r:
Ona övüp durdu¤u Bat› kültürünün kaynaklar›-
n›n afla¤›lay›p durdu¤u Do¤u kültürü oldu¤unu
ö¤retmek istiyoruz. M. Bergman, ölümünden k›-
sa bir süre önce arkadafl› Morveu’ya gönderdi¤i
mektupta der ki, “bilgili olanlar her zaman bilgili-
dir; cahiller ise böylece daha çabuk ö¤renirler”.
Çok flükür, ölmek üzere oldu¤umuzu hissetmi-
yoruz. Üstelik bu sat›rlar› arkadafl›m›za de¤il,

narsist ve hiper-ukala bir zihniyetin cahil üyesine
yaz›yoruz. Huntington, boyuna posuna bakma-
dan, Asya toplumlar›n›n kültürüne metafizik hü-
cum tekni¤iyle öyle bir flamar indirmektedir ki,
san›rs›n›z vurufl h›z›n› Newton’un hesaplamas›
bile olanaks›zd›r. Bu bilinçsiz özgüvenin sahibi
emperyalist sistemin Bat› toplumlar›n›n bütün
ilerici kültürel de¤erlerini bile çürüten, baya¤›lafl-
t›ran bir niteliksizlik içinde oldu¤unu hat›rlama-
yaca¤›m›z› zannediyor. Ama as›l mesele, Bat› kül-
türü diye ifade edilen fleyin Do¤u’dan beslendi¤i-
ni ya bilmemesi, ya da bilinmiyor oldu¤unu var-
saymas›d›r. fiimdi onu aç›klayal›m. 

Voltaire, ‹saac Newton’un Önemi bafll›kl›
makalesinde “e¤er bir cismin baflka bir cismin mer-
kezine do¤ru nas›l yöneldi¤ini anlayamazsan›z, bir
cismin di¤erini hangi kuvvetle itti¤ini de anlaya-
mazs›n›z” der. Bu, h›z›n kuvvet etkisiyle de¤iflti¤i-
ni söyleyen çekim yasas›d›r. Çekim ve itki yasala-
r› yaln›z mekanik hareketin temel dinamiklerin-
den biri olmakla kalmaz; organik hareketle ilgili
de kimi fikirler verir. Özellikle kültür gibi yafla-
yan, de¤iflen, de¤ifltiren bir organizma aç›s›ndan
bu temel yasan›n önemi iyiden iyiye art›yor. ‹leti-
flim araçlar›n›n 21. yüzy›ldaki ifllevi, düzeyi ve
fliddeti oldukça özgün durumlar yaratt›¤› ve pek-
çok aç›dan kapsaml› bir irdeleme gerektirdi¤i
için, günümüzde de¤iflik kültürler aras›ndaki ilifl-
kiyi tart›flma d›fl› b›rak›yoruz. Fakat yine de -de-
¤iflik tarihsel dönemlerde, de¤iflik üretim iliflkile-
ri ortam›nda, de¤iflik derecelerde farkl›l›klar tafl›-
makla birlikte- flu genellemeyi yapmakta sak›nca
yoktur: De¤iflik ulusal ve yerel kültürler daima
karfl›l›kl› bir etkileflim içinde olmufllard›r. Hele
Bat› kültürünün temelleri, belirgin bir etkinin ya-
tay/dikey besleme süreçlerinin ürünüdür. 

Yeryüzünde say›s›z kültür vard›r. Fakat top-
lumlar (ve burada ayn› anlama gelmek üzere uy-
garl›klar) tarihi dünden bugüne incelendi¤inde,
bu kültürlerin kayna¤›nda alt› baflat kültür bu-
lundu¤u görülecektir: Antik M›s›r, Antik Yunan,
Roma, Hint, Çin, Pers… Daha yal›n ve daha kök-
lü bir s›n›fland›rmaya gidildi¤inde (burada bu
tarz bir yal›nlaflt›rman›n/tasnifin hangi ölçütlere
göre yap›laca¤›na de¤inmeyece¤iz) söz konusu
alt› kültür ikiye indirilebilir; Antik M›s›r ve Hint
kültürü… Antik M›s›r, Bat› kültürünün temel
kayna¤›d›r. Hint kültürü ise, Do¤u kültürünün
baflat dinami¤idir. Bir kültürün baflat olup olma-
d›¤›, o kültürün kendisinden sonraki kültürleri
etkileyip etkilemedi¤i,  dünya görüflü ve yaflam
biçimini belirleyip belirlemedi¤ine göre saptana-
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bilir. Hint kültürü bir sezgi dili, Antik M›s›r ise
daha çok bir ak›l dili yaratm›flt›r. (Anadolu’da ak›l
ile sezgi bir sentez, bir ba¤dafll›k, bir denge unsu-
ru olarak birlikte vard›r.) 

M›s›r kültürünün Bat› medeniyetlerinin kay-
na¤› oldu¤unu hem antropolojik, hem etimolojik
verilerden biliyoruz. M›s›r’daki Menfis tap›nakla-
r› birer ideolojik üretim merkezi gibi ifller. Orada
bir rahipler s›n›f›, bir kültür aristokrasisi vard›r.
Rönesans sonras›n›n aristokrat görenekleriyle söz
konusu aristokrasinin hiyerarflik konumu aras›n-
da büyük benzerlikler bulunur. Menfis’teki rahip-
ler s›n›f›n›n taht› ‘burg’, burjuva sözcü¤ün köke-
nidir ve taht anlam›na gelir. 

Bat›’n›n yetifltirdi¤i en önemli ütopyac›lar-
dan Thomas Campanella’n›n baflyap›t› Günefl Ül-
kesi, M›s›r uygarl›¤›n›n izlerini çok belirgin tafl›r:
M›s›r kültüründe önemli bir unsur olarak bilinen
Helopolis, Günefl Kent anlam›na gelir. Thales’in
de e¤itim gördü¤ü Helopolis okulu, Nil Nehri’nin
ö¤retisini geometri, mühendislik gibi pozitif bi-
lim alanlar›nda da cisimlefltirir. Nil Nehri, çok
önemli bir uygarl›¤a yatakl›k etmifltir. Avrupa
merkezci kültür teorisyenlerinin “despotik bir su
uygarl›¤›” olarak gördü¤ü M›s›r medeniyeti, pira-
mitleri oluflturan geometri dehas›n›n befli¤idir.
Merkezdeki atefl anlam›na gelen piramit, asl›nda
büyük bir güç gösterisidir. Rasyonel gücün göste-
risi… Pi, çevredir, çapt›r; ama sabittir ve M›s›r

kültüründe birinci tanr›d›r. Ratio’nun oran/oran-
laflt›rma anlam›na geldi¤ini de gözönünde bulun-
durdu¤umuzda, burada insan akl›n›n tanr›laflt›r›l-
m›fl oldu¤unu ç›karsamak, zor olmayacakt›r. Yine
‘goros’ kelimesinin ayd›nlat›c› manas›na geldi¤ini,
Pitagoros’un ‘Pi tanr›s›n›n ayd›nlat›c›s›, rahibi’ de-
mek oldu¤unu biliyoruz. Avrupa’daki kilise düze-
ni ve ayd›nlanma birikimi, M›s›r kültüründen hiç
de uzak de¤ildir. 

Huntingtonlar, analitik geometri denilince
Decartes’i, logaritma denilince Napier’i, difransi-
yel denilince Leipniz’i hat›rlamay› teorik dona-
n›mlar› için iyi bir düzey  olarak de¤erlendirebi-
lirler; ama M›s›r ve Fenikeliler denizcili¤i Akde-
niz’in bütün metre karelerine yayd›klar› halde,
bunlar› görmezlikten gelemezler. ‹bn-i Haldun’u,
‹bn-i Rüfld’ü, ‹bn-i Sina’y› da görmezlikten gele-
mezler. Afla¤›lad›klar› Afrika’n›n “Aslanlar kendi
tarihlerini yaz›ncaya kadar, avc›lar›n hikayesini
okurlar” sözündeki anlam›n üstünden de atlaya-
mazlar.   De¤inmeyi asla ihmal etmedikleri Helen
Medeniyeti’nin Kara Afrika’dan beslendi¤ini, Av-
rupa’y› ancak M.Ö 450’den M.Ö 300’e kadar etki-
ledi¤ini, bunun da Efes, ‹zmir, Antiyokya’yla s›-
n›rl› oldu¤unu, as›l etkinin M›s›r’dan geldi¤ini
yazmak zorunday›z. 

Samir Amin, Emperyalizm ve Kültürelcilik
Birbirini Tamaml›yor bafll›kl› makalesinde, Hun-
tington’un teorisini elefltirirken flunlar› yazar:
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“Biz hangi kültürler hakk›nda konufluyoruz?  Hun-
tington Bat›’l› (katolik ve protestan) müslüman-
konfüçyüsçü (konfüçyüsçülük bir din olmamas›na
ra¤men), Japonluk (fiintoist ya da konfüçyüsçü)
Hindu, Budist ve Ortodoks Hristiyan olarak tan›m-
lad›¤› kendisinin yedi grubu için dini temel alm›flt›r.
Huntington bugünün  dünyas›ndaki belirgin bölün-
meleri potansiyel olarak aç›klayan kültürel boflluk-
larla ilgilenmektedir. Örne¤in Japonlar› di¤er kon-
füçyüsçülerden, ortodoks hristiyanlar› Bat›’daki
hristiyanlardan ay›rma gere¤i duymas›n›n nedeni
hakk›nda hiçbir flüphe yoktur. Bu ikinci ayr›m›n ne-
deni acaba Huntington’un aç›kça ve kapal›ca ilgi-
lendi¤i d›fliflleri stratejisinde Rusya’n›n Avrupa’ya
potansiyel entegrasyonunun gerçek bir kabus olarak
alg›lanmas›ndan dolay› m›d›r?”

Amin’in itiraz› yerinde ve ayr›ca son sorusu
önemlidir. Ne ki gerçek, Amin’in iyi niyetli kufl-
kusunun ima etti¤i olgu kadar basit de¤ildir.
Huntington’un ve öteki kafadarlar›n  teorisi, çok
daha boyutlu bir askeri siyasal stratejiye odakl›-
d›r. 

PRAGMAT‹K FELSEFEN‹N
PARAD‹GMASI VE ÇALIfiAN

KUVVETLER‹N GELECE⁄‹

Serbest Rekabetin hayvanlar dünyas›n›n normal
durumu oldu¤unu tan›tlad› Darwin. Orada da üre-

tim ve da¤›t›m, planl› ve denetim alt›nda de¤ildir.
K›yas›ya bir yaflama savafl› vard›r. Büyük bal›k

küçük bal›¤› yer.
(Engels, Do¤an›n Diyalekti¤ine Girifl) 

Platon’un üç töz olarak ileri sürdü¤ü hava,
su, toprak üçlüsünün YDD gericili¤indeki karfl›l›-
¤› petrol, su, do¤algazd›r. Ortado¤u ve Kafkasya
bu rezervlerin yata¤› durumunda olmakla çeliflki-
lerin ve çat›flmalar›n eksenini oluflturuyorlar.  Si-
yasal gözlemci Arundhati Roy, “Afganistan’›n Ku-
zey Bat› s›n›r›ndaki Türkmenistan, dünyan›n üçün-
cü en genifl gaz rezervlerine ve alt› milyar varillik
petrol rezervlerine sahip oldu¤unu ve  uzmanlar›n
bunun Amerika’n›n önümüzdeki otuz y›ll›k (ya da
geliflmekte olan bir ülkenin birkaç yüzy›ll›k) enerji
ihtiyac› için yeterli oldu¤unu söylediklerini” aktar›-
yor (bkz. ABD Terör ve ‹slam, Vadi Yay. sf. 52).
ABD’li yetkililerin Türkiye’de ve Türki Cumhuri-
yetler’de Atatürk propagandas›na durduk yerde
niye girifltikleri anlafl›l›yor. ABD’nin ‘ebedi’ ikinci
baflkan› ve petrodolar endüstrisinin esas o¤lan›,
Fukuyamalar›n finansörü Dick Cheney’in yeni-
den muazzam bir pazara dönüflen Kafkasya karfl›-
s›nda ayaklanan ifltah› ona “Hazar gibi aniden
stratejik önem kazanan bir bölgeye sahip oldu¤u-
muz baflka bir dönemi hat›rlam›yorum. Sanki f›r-
satlar bir gecede ortaya ç›kt›” dedirtiyor.  Savafl
bitti¤ine göre, flimdi ganimeti bölüfltürmenin za-
man›d›r. 

Ancak büyük ganimetleri bölüfltürmek de
bir savafl yapmay› gerektiriyor. Üstelik savafl›n sa-
dece yo¤unlu¤u bitmifltir, kendisi de¤il.  fiimdi
bütün mesele çat›flan kuvvetlerin gelece¤ini az
çok öngörebilecek bir stratejik hesap yapmakta
somutlan›yor. Brzezinsky, Rusya-Çin-Japonya
aras›nda geliflebilecek olas› bir ittifaktan ABD ad›-
na duydu¤u kayg›y› dile getirirken “böyle bir itti-
fak Orta Asya haritas›n› ortas›nda dikdörtgen gibi
uzanan koskoca bir alanda bir fliddet girdab› yara-
tabilir. Bu alan do¤udan bat›ya uzan›rken, s›n›rlar›
Balkanlar›n bitifli¤indeki Adriyatik Denizi’nden,
Sinkiang eyaletindeki Çin s›n›r›na dayanabilir. Gü-
neyden kuzeye de Basra Körfezi çevresinden Orta-
do¤u’nun çeflitli kesimlerini kucaklayarak, ‹ran, Pa-
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‹kinci emperyalist paylafl›m savafl›n-
dan bu yana ABD’nin yak›p/y›kt›¤›,
bombalad›¤› ülkelerin listesine bir
bak›n: Çin (1945-46, 1950-53), Kore
(1950-53), Guatemala( 1954,1967-
69), Endonezya,  (1958), Küba
(1959-60), Belçika Kongosu (1964),
Peru (1965), Laos (1964-73), Viet-
nam (1961-73), Kamboçya (1969-
70), Grenada (1983), Libya (1986),
Elsalvador (1980), Nikaragua (1980),
Panama (1989), Irak (1991-99), Bos-
na (1995), Sudan (1998), Yugoslavya
(1999), fiimdi de Afganistan ve yeni-
den Irak.  Medeniyetler Çat›flmas› da,
Tarihin Sonu da, liberal demokrasi-
nin zaferi de budur.



kistan ve Afganistan’› kaplay›p Rus-Kazak s›n›r›n-
dan kuzeye geçebilir, Rus-Ukrayna s›n›r›na kadar
dayanabilir. (...) Siyasi uyan›fl içinde olan, etnik ve
dinsel hararetin yo¤un oldu¤u bölge, çat›flan uygar-
l›klar girdab›n›n co¤rafi merkezidir. (...) Kitle imha
silahlar›na sahip olmufl ya da olmaya çal›flan ülke-
lerden yar›s›n› bu Avrasya bölgesinde bulunmas› bir
raslant› de¤ildir. (...) Bence bu bölge, nükler silah-
lar›n bundan sonra ki kullan›l›fl›n› görece¤imiz böl-
ge olacak”  (Z›b›g›niev Brzezinsky, Yüzy›l›n Sonu,
Türkiye ‹fl Bankas› Yay›nlar›, sf. 52) diyor. Bu ma-
nidar aç›klamay› Huntington’un “Bir yandan Bat›,
di¤er yanda Do¤u Asya’n›n Konfüçyusçu toplumla-
r›, öte yanda da müslüman dünya var ki, bu hatla-
r›n gelece¤in savafl hatlar› olabilir.  Bu tür uygarl›k
uyuflmazl›klar›, ça¤dafl dünyadaki anlaflmazl›kla-
r›n gelifliminde son aflamad›r” sözleri tamamla-
makta. Emperyalizmin felsefesi özetle pragma-
tizmdir ve temel paradigmas›n› sald›rgan yay›l-
mac›l›kla belirlemifltir. Huntington bu tür anlafl-
mazl›klar›n ça¤dafl dünyan›n gelifliminde son afla-
ma oldu¤unu söylerken söz konusu pragmatiz-
min teorik bir örne¤ini de sunar ve bu uyuflmaz-
l›klar›n 1648 y›l›ndaki Westphalia Bar›fl›’yla orta-
ya ç›kt›¤›n›, befl yüz y›l boyunca  önce prensler
aras›nda, sonra ulus devletler aras›nda, ard›ndan
ideolojiler aras›nda hüküm sürdü¤ünü iddia
eder. Dikkat edilirse, bu kadar zaman boyunca
anlaflmazl›klar asla ve katiyen s›n›flar aras›nda ol-
mam›flt›r! En fazla ideoloji diye geçifltirilebilecek
soyut nosyonal fleyler aras›nda olmufltur! 

Lenin “kim gerek Avrupa’n›n, gerek Asya’n›n
deneyimlerinden sonra s›n›flardan ba¤›ms›z bir ta-
rihten sözederse o kafese kapat›l›p bir Avustralya
kangurusunun yan›nda sergilenmeyi hakeder” der.
1648 Westphalia Bar›fl›’ndan bu yana Asya’da ve
Avrupa’da bu kadar deneyim biriktikten, üstelik
YDD sav›n›n havlar› on y›l dolmadan döküldük-
ten sonra art›k o Avustralya kangurusunu kafe-
sinden ç›kart›p yerine Huntington’u koymak dev-
rimci bir e¤lence olacakt›r. Çünkü “Modern uy-
garl›k dedi¤imiz barbarl›¤a ilgisiz kalabilmek için
kendini, bilincini,usunu uyuflturmaktan, insan du-
yarl›l›¤›n› köreltmekten, salt bir insan olman›n son-
suz de¤erini unutmaktan baflka bir yol var m›d›r?
Analitik felsefe denilen kuflkucu irrasyonalizm, mo-
dern bat› kültürünün en sinsi ideolojisidir.Çoktan-
d›r dünya kültürünü teslim alan protestan tinin tö-
resiz, tüzesiz, açgözlü, anamalc› gözünün gereksin-
di¤i irrasyonalizmin beslenmesinden baflka bir ta-
rihsel ifllevi yoktur. Gerçeklikten, insan de¤erlerin-
den soyutlanm›fl bir insanl›kta  baflka hangi insan-
l›k modern us d›fl› varolufl ya da yokolufl biçimleri-

ne duyars›z kalabilir, dayanabilir, katlanabilir?”
(Hegel, Do¤a Felsefesi, ‹dea Yay., sf.17) ‹flçi s›n›f›
ve emekçi milyonlar, çat›flan kuvvetlerin gelece-
¤inde as›l anlaml›  güç olarak yerini bulacakt›r.
Daha bir süre uluslararas› jeopolitik çekiflmelerin
sömürgeci güçler aras›nda yaflanaca¤›n› izleyecek
oluflumuz, bu gerçe¤i reddetmeye yetmiyor. 

Yeniden Amin’in iyi niyetli, ama baflar›s›z
sorusuna dönelim. Baflar›s›zd›r, zira sorunun ya-
n›t› o soruyu o tarzda sormay› geçersizlefltirecek
flekilde Huntington’da vard›r. “Parçalanm›fl ülke-
ler dedi¤im ülkelerle iflbirli¤i gelifltirme imkan›m›z
vard›r. Özellikle Rusya’yla. Bu ülkelerin Bat› karfl›-
t› Blok’lara girmemek için gerekli ekonomik ve gü-
venlik nedenleri vard›r” diyor Huntington. Muhte-
rem kendi kendisiyle çeliflmektedir. Görüyoruz
ki, Rusya’n›n Bat› karfl›t› bloklara girmemek için
say›lan nedenleri aras›nda “kültürel neden”den
söz edilmiyor. Kendisine göre as›l çat›flman›n özü
kültürel uyuflmazl›k oldu¤una göre, Bat› kültürü-
nün içinde yer almayan Rusya neden Bat› Blo-
ku’na girecek olsun? Daha önemlisi yine kültürel
aç›dan Bat› harici olan bir medeniyet hangi gü-
venlik nedeninden dolay› Bat› Bloku’na dahil ol-
may› istesin? Teorinin amac›n›n ortaya ç›kt›¤›
yerde teori çözülüyor. Anl›yoruz ki, asl›nda me-
deniyetler çat›flmas› bir hikayedir; bask›na giden
bir birli¤in düflman›n› yan›ltmak amac›yla ters
yönden açt›¤› atefl oldu¤unu söylemek, belki da-
ha aç›klay›c›d›r. 

‹kinci emperyalist paylafl›m savafl›ndan bu
yana ABD’nin yak›p/y›kt›¤›, bombalad›¤› ülkele-
rin listesine bir bak›n: Çin (1945-46, 1950-53),
Kore (1950-53), Guatemala( 1954,1967-69), En-
donezya,  (1958), Küba (1959-60), Belçika Kon-
gosu (1964), Peru (1965), Laos (1964-73), Viet-
nam (1961-73), Kamboçya (1969-70), Grenada
(1983), Libya (1986), Elsalvador (1980), Nikara-
gua (1980), Panama (1989), Irak (1991-99), Bos-
na (1995), Sudan (1998), Yugoslavya (1999),
fiimdi de Afganistan ve yeniden Irak.  Medeniyet-
ler Çat›flmas› da, Tarihin Sonu da, liberal demok-
rasinin zaferi de budur. ABD’nin (Huntington’un
düflman medeniyetler olarak gördü¤ü) Asya ülke-
lerine yönelik silah ihracat› 1992’nin rakamlar›y-
la 60 milyar dolard›r. Körfez Savafl›’ndan sonra
sadece Suudi Arabistan’a sat›lan silah tutar› 22
milyar dolard›r.  Hangi demokrasiden, nas›l bir
uzlaflmaz anlaflmazl›ktan söz ediliyor? Gerici dev-
letler aras›ndaki çat›flma ve pazarl›klar ortaday-
ken; birbirlerinin kültürlerinden de¤il, devletle-
rin politikalar›ndan ac› çeken halklar hangi yüzle
“anlaflamayan uygarl›klar” olarak  nitelenebiliyor? 
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‹ran Cumhurbaflkan› Hatemi “medeniyetler
aras› diyalog” diyerek, Türk devleti ise “medeni-
yetler buluflmas›”na ev sahipli¤i yapaca¤›n› ilan
ederek bu jeostratejide nas›l bir yer alacaklar›n›
belirlemeye çal›fl›yorlar. Süren görüflmelerden,
yap›lan toplant›lardan ç›kan hangi bildirge, ya-
flanmakta olan sürecin esasen askeri ve siyasal
boyutlardan olufltu¤unu gizleyebiliyor? fiimdi ifl,
so¤uk savafl döneminde Sovyetler Birli¤i’ne karfl›
oluflturulan  ‘yeflil kuflak’ hatt›n›n yerine yeni
konjonktürün gereklerine uygun bir ‘laik kuflak’
yerlefltirmektir. Çat›flan kuvvetlerin bugünü ve
gelece¤i için anlaml› olan siyasal unsurlardan bi-
ri de budur. Galipler ideolojisinin kurmaylar›,
bunun gibi pekçok karmafl›k hesaptan oluflan bir
siyasal strateji infla etmeye çal›fl›rlarken Ameri-
ka’y› halâ küresel demokrasinin mabedi olarak
göstereceklerdir. Pragmatik felsefenin paradig-
mas› öyle iflletilecektir ki, siyasal tarihin en iyi bi-
linen gerçekleri bile çarp›t›lacakt›r. T›pk› Tarihin
Sonu ve Son ‹nsan’›n 63. sayfas›nda yer alan
‘dünya çap›nda liberal demokrasiler’ tablosunda
oldu¤u gibi. Fukuyama bu tabloda 1790’dan
1990’a kadarki rejimleri güya inceler. Bafl›ndan
beri demokrat olan tek ülke elbette ABD’dir. K›-
z›lderililere yönelik katliam, o demokrasiye da-
hildir. Siyah derililer üzerindeki zulüm, o de-

mokrasinin gere¤idir. Latin
Amerika’daki tecavüzler, ayn›
demokrasinin parças›d›r. Hiro-
flima ve Nagazaki, Kore, Somali
sokaklar›na o demokrasinin
bayra¤› dikilmifltir. Onlarca sö-
mürge, onlarca cunta o demok-
rasinin ürünleridir. Fukuyama,
tablosunda Türkiye’yi de
1960’tan beri kesintisiz demok-
rasinin oldu¤u ülke olarak yaz›-
yor. Pek manidard›r ve Ameri-
kan tipi demokrasi için pek
aç›klay›c›d›r: 1960, Türkiye’de
on y›lda bir yap›lacak askeri
darbelerin bafllang›ç tarihidir. 

Peki liberal demokrasinin
bafl ülkesi olarak kutsanan, 21.
yüzy›l uygarl›¤›n›n alt›n merke-
zi diye sunulan ABD’nin bu-
günkü gerçe¤i nedir? Dünyan›n
okuma yazma oran› en düflük
ülkesi… 1.800.000 tutuklu sa-
y›s›yla zindanlar›nda en fazla
insan çürüten ülke… Serbest
piyasada sat›lan video kasetle-

rin sadece yüzde 2’sini baflka ülkelerden ihraç
eden gerçek bir demir perde ülkesi… Yabanc›
dillerden çevrilen bütün kitaplar›n toplam say›s›
200 küsür olan ürpertici bir getto… Dünyan›n en
fazla d›fl borcu olan (ama ödemeyen) bir haydut
devlet… Uyuflturucu kullan›m›n›n, sokak mafya-
s›n›n, ›rkç›l›¤›n cirit att›¤› bir ülke… Son otuz
y›lda idam edilen insan say›s› 400’ü bulan profes-
yonel bir katil devlet… Y›lda 40 milyar dolar rek-
lam geliri olan medyas›yla toplumunu uyu-
tan/uyuflturan, al›klaflt›ran bir siyasal canavar…
O medyada yedi yafl›ndaki bir çocu¤a do¤rudan
seslenen reklam say›s› 20 bindir. Devasa bir tüke-
tim toplumu ülkesi… Y›ll›k savunma bütçesi 350
milyar dolar olan bir savafl makinas›… (Türki-
ye’nin toplam GSMH’si yüz milyar dolard›r) 

Elbette iki ABD vard›r. Elbette iki Bat› var-
d›r. Onlar bize hep burjuvazinin Bat›’s›n›, serma-
yenin Amerika’s›n› gösteriyorlar. Proletaryan›n
Bat›’s›n›, emekçilerin Amerika’s›n› kuflkusuz s›n›f
mücadelesi yaratacakt›r. Dünyan›n Do¤u’su, Ba-
t›’s›, Kuzey’i, Güney’i kuflkusuz proletaryan›n ve
dünya devrimler dalgas›n›n ürünü olacakt›r. Ba-
t›’n›n ba¤r› yan›k Fransa’s›ndan nas›l hayk›r›yor-
du Aragon?  “Öldürülebilir ›fl›¤› tafl›yanlar/ ›fl›¤a
dokunamaz ama kimse”. ■
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AVRUPA’DA iktidara gelen ve 1930’lu y›l-
lar ile 1940’l› y›llar›n bafl›nda flaha kalkan fa-
flizm, Avrupa proletaryas› ve muhalif güçlerini
ezmifl, dünya halklar›na vahflice sald›rarak in-
sanl›¤›n kâbusu haline gelmiflti. Hitler iktidara
geldi¤inde sendikan›n gazetesine “Sosyalizmin
Zaferi” olarak manflet at›l›rken, Alman faflizmi-
nin ilk ifli demokratik kazan›mlar› rafa kald›r-
mak, partileri kapatmak, ilerici, sosyalist örgüt-
lenmeleri da¤›tmak ve dünya hegemonyas› yo-
lunda genç sosyalist ülke Sovyetler Birli¤i’ne
sald›rmak oldu.

Almanya’n›n SB’ye sald›r›s›, Hitler’in beyaz
bayra¤› kald›rarak intihar etmesi ile sonuçlan›p,
‹talyan faflizminin lideri Mussolini’nin partizan-
larca kurfluna dizilmesine varan süreçte, tarih
1945’ten 1946’ya evrildi¤inde faflizm a¤›r bir ye-
nilgi alm›flt›. II. Dünya Savafl›’yla yenilen ve ik-
tidars›z kalan faflizm ve partileri bu a¤›r yenilgi-
nin sersemletici etkisiyle uzun bir “uyuklama”
döneminden sonra yeniden canlanmaya bafllad›.

Dünya halklar›, faflist iktidarlar›n kurulu-

fluna emperyalizmle birlikte Bat› Avrupa ülkele-
riyle tan›kl›k etmiflti. Bugün yine Avrupa ülke-
lerinde faflizmin t›rman›fl›na tan›kl›k etmekte-
yiz. Bu rüzgar dünyadaki genel gidiflattan ayr›
de¤ildir. Emperyalizmin 1970’li y›llarda girdi¤i
iktisadi bunal›m› aflamay›p gelgitler yaflamas›,
1989-1990’da Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla
dengeler üzerine kurulu dünya sisteminin ala-
bora olmas›, emperyalist burjuvaziyi, yeni pa-
zarlara aç›lmaya ve dünya sisteminde küresel
iktidar› infla etmeye yöneltti. Bu yeni bir dö-
nemdi ve emperyalist kapitalizmin sosyalist sis-
temin bask›s› alt›nda ve dünya proletaryas›n›n
sosyalizme olan özlemlerini bast›rmak amac›yla
baflvurdu¤u reformlardan kurtulmak, bunal›m›
atlatmak ve uluslararas› pazarlara daha güçlü
hükmetmek için emekçilerin kazan›lm›fl hakla-
r›na sald›rmada önemli bir f›rsatt›. Fakat bu ko-
lay olmayacakt›. Emperyalizmin sevinç ç›¤l›kla-
r›yla harmanlanan “yeni” dünya sistemini infla
giriflimleri, ezilenlerin baflkald›r›s›, proletarya-
n›n yeni eylem biçimleriyle karfl›l›k buluyor.
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Avrupa’n›n De¤iflen 

Siyasal Çehresi

— Kadir Da¤ —



FAfi‹ZM‹N YÜKSEL‹fi‹

AB üyesi devletler, bu tarihsel süreci en er-
ken alg›layan devletler oldular. Neoliberal poli-
tikalar›n uygulanmas›nda en çok bu devletler
zorlan›yor, küresel eylemlerin potansiyel gücü
ve merkezi Avrupa ülkeleridir. Zira, Amerikan
emperyalizminin tek bafl›na dünya imparatorlu-
¤una soyunmas› da SB dönemindeki ittifak güç-
lerini bölmüfl ve rakip bir güç olarak tarih sah-
nesine ç›kmas›n› tetiklemiflti.

AB devletleri yeni bir stratejiyle yola koyul-
dular. Yeni dönem yeni geliflmelere de gebeydi.
Faflizmin boy göstermesi bu geliflmelerden biri
oldu.

Avusturya’da 1999 seçimlerinde, Yahudi
mallar›n soyulmas›yla zenginli¤e ulaflan Jörg
Haider’in liderli¤indeki Avusturya Özgürlük
Partisi’nin (FPÖ) parlamentoya 52 üye sokma-
s›yla göze çarpan geliflme, 21 Nisan 2002’de
Frans›z baflkanl›k seçiminde ikincili¤i alarak
sosyal demokratlar› saf d›fl› b›rakan Le Pen’le
dikkatlerin merkezine oturdu. Avrupa genelin-
de ›rkç› faflist partiler t›rman›fla geçmiflti. 

Fransa’da 1981 baflkanl›k seçimlerinde
Mitterand oylar›n yüzde 57’sini al›rken Le Pen

yüzde 1’in alt›nda kalm›flt›. Hitler’in gaz odala-
r›nda insanlar›n katledilmesini “tarih sahnesin-
de bir ayr›nt›” olarak de¤erlendiren Le Pen, bu
y›lki Nisan seçimlerinin ilk turunda oylar›n› ar-
t›rarak yüzde 15’e ulaflt›. 1965 y›l›ndan bu yana
Fransa’da ilk defa baflkanl›k seçimlerinde faflist
bir partinin lideri ikinci tura kalm›flt›. Le Pen
ikinci turda ise yüzde 18 oy ald›.

AB üyesi di¤er ülkelerde de durum çok
farkl› de¤ildi. Avusturya’da, ›rkç› faflist FPÖ de
1986’da parlamentoda iki üye ile temsil edilir-
ken ilerleyen y›llarda sandalye say›s›n› sürekli
art›rd›. FPÖ, 1990’da 33, 1995’te 38 ve fiubat
2000’de hükümet ortakl›¤›na götüren seçimler-
de ise 52 sandalye ile parlamentoya girdi. 

Hollanda’da Pim Fortuyn’in liderli¤indeki
Lijst Pim Fortuyn (Pim Fortuyn’in Listesi) de
15 May›s 2002’de yap›lan seçimlerde yüzde
17.1 oyla 150 üyeli parlamentoda 26 sandalyeyi
kapt›. Seçimlerden önce Fortuyn öldürülmüfltü,
ama Pim Fortuyn’in Listesi seçimlere girdi ve
küçümsenemeyecek bir oy toplayabildi. 

Danimarka’da 2001 y›l› seçimlerinde sos-
yal demokrat partiler 1920 y›l›ndan bu yana ilk
kez birinci parti olamad›. “Merkez sa¤” diye ta-
bir edilen Liberal Parti birincili¤i al›rken ›rkç›
Danimarka Halk Partisi oylar›n yüzde 12’sini
alarak parlamentoya 22 üye soktu. 

Belçika Flam bölgesinin Vlaams Blok (VB)
Partisi, 1995’teki seçimlerde yüzde 7,8 olan oy
oran›n› 1999 seçimlerinde yüzde 9,9’a yükselte-
rek 15 milletvekiliyle parlamentoya girdi. ‹sviç-
re’de, ‹sviçre Halkç› Partisi, Norveç’te ‹lerleme
Partisi ald›klar› oylarla parlamentoda ikinci par-
ti oldular.

‹talya’da da burjuva siyaset esnaf›n›n piya-
saya sürdü¤ü diliyle “merkez sa¤”da yer alan
Silvio Berlusconi, Kuzey Birli¤i ve neofaflist Al-
lianze National’le birlikte 1993 y›l›nda kurdu¤u
hükümet iflçi eylemleri, kitle grevleriyle ancak
alt› ay dayanabildi ve devrildi. Nisan 1994 se-
çimlerinde Massimo Dalema’n›n Komünist Par-
tisi 200 milletvekiliyle en büyük parti oldu.
2001 y›l› seçimlerinden sonra Berlusconi yeni-
den hükümeti kurmay› baflar›rken Allenze Nati-
onal yüzde 12 oy ald›. Portekiz’de de Mart ay›
seçimlerinde sosyal demokratlar hükümeti
“merkez sa¤”a b›rakt›lar. ‹spanya’da ise 2000 y›-
l›nda yap›lan parlamento seçimlerinde muhafa-
zakar sa¤c› Partido Popular (PP) yüzde 44,5 oy-
la, yüzde 34,1 oy alan burjuva Sosyalist Par-
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Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla bir-
likte kapitalizm, dünya çap›nda bir
iktidar yap›land›rmas›na gitme çaba-
lar›na h›z verdi. En büyük engelin
kalkmas›yla Amerikan emperyalistle-
ri, Avrupa dahil bütün iç olaylarda
da kilit rol oynayacak, kurumlaflm›fl
“yeni” bir uluslararas› sistem kurma-
da yo¤unlaflt›. Avrupa emperyalist
burjuvazisi de hem bunal›m› atlat-
mak ve hem de dünya egemenli¤i
üzerinde söz sahibi olmak, iktidar
yap›lanmas›nda ve d›fl pazarlarda
etkili olmak istiyor.



ti’den hükümeti devrald›.

AVRUPA BURJUVAZ‹S‹N‹N DE⁄‹fiEN
STRATEJ‹S‹

Bu tablo Avrupa’da siyasal çehrenin h›zla
de¤iflmekte oldu¤unu göstermektedir. 1970’ler-
le birlikte fazla üretim krizinin Avrupa kapita-
lizminde yol açt›¤› bunal›m, gelgitlere karfl›n
afl›lamam›flt›r. Kapitalizm yeni bir bunal›m ev-
resine do¤ru h›zla ilerlemektedir. Avrupa kapi-
talizminin yaflad›¤› sanc›, yo¤un bir iflsizlik, üc-
ret düflüklü¤ü, sosyal kurumlar›n tasfiyesi, ça-
l›flma koflullar›nda bozulma, e¤itim ve sa¤l›k
hizmetlerinin özellefltirilmesi, emeklilik maafl›-
n›n düflürülmesi, sosyal harcamalar›n minimum
düzeye çekilmesine yol açm›flt›r/açmaktad›r.
Emperyalist burjuvazi, proletaryan›n çetin mü-
cadelelerinin sosyalist sistemin a¤›r bask›s› ile
birleflmesi karfl›s›nda Sovyetler’den al›nan “sos-
yal devlet”, “sosyal haklar” kavramlar› ve kaza-
n›mlar›n› h›zla terk etme yoluna girdi. Emper-
yalist burjuvazi, gücünü bütünüyle ve pervas›z-
ca proletaryan›n istemlerinin tersi yönde kul-
lanmaktad›r.

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla birlikte
kapitalizm, dünya çap›nda bir iktidar yap›lan-
d›rmas›na gitme çabalar›na h›z verdi. En büyük
engelin kalkmas›yla Amerikan emperyalistleri,
Avrupa dahil bütün iç olaylarda da kilit rol oy-
nayacak, kurumlaflm›fl “yeni” bir uluslararas›
sistem kurmada yo¤unlaflt›. Avrupa emperyalist
burjuvazisi de hem bunal›m› atlatmak ve hem
de dünya egemenli¤i üzerinde söz sahibi olmak,
iktidar yap›lanmas›nda ve d›fl pazarlarda etkili
olmak istiyor. 

Rekabet, yeni durumda, yeni dengeler üze-
rinde k›z›flt›. En rekabetçi ve en kurals›z ekono-
mi dönemi yaflan›yor. Emekçi, sosyalist hareke-
tin zay›flad›¤› koflullarda bütün yüklerden kur-
tulmak için demokratik hak ve sosyal kazan›m-
lar› kald›rmay› hedefleyen AB devletleri ABD
karfl›s›nda rekabet avantajlar›n› kaybetme niye-
tinde de¤il. Avrupa sermaye oligarflisi iktisadi
ve siyasi stratejisini dünyan›n de¤iflen yeni ko-
flullar›na göre düzenliyor. En az›ndan bugün ve
yak›n dönem politikalar› bu eksende flekilleni-
yor/flekillenmektedir.

Avrupa burjuvazisi, dünya pazarlar›n›n
ya¤malanmas› ve dünya jandarmal›¤›nda iktidar
gücü olabilmek için güçlü birlikler kurmak ve
sermaye gücünü büyütmek zorundad›r. Dünya

egemenlik sisteminin yeniden oluflum süreci
kaç›n›lmaz olarak daha fazla zor, daha fazla bas-
k› ve daha yo¤un emek sömürüsüne dayanacak-
t›r. Avrupa Birli¤i devletleri, en baflta Avrupa
proletaryas›n›n emek sömürüsüne yüklenecek,
bu yönde kararlar alacak ve zay›f uluslar›n em-
peryalist sermaye ve meta ihrac›na getirdi¤i ulu-
sal çitleri kald›rmaya zorlayacakt›. Maastricht
Anlaflmas›’yla bunun yolu tamamen aç›lm›fl,
kendi içinde gümrük duvarlar› kald›r›lm›flt›r.

Sermaye s›n›f›n›n ç›karlar›na uygun at›l-
m›fl/at›lacak ad›mlarla ezilen kesimlerin iktisadi
ve sosyal konumu h›zla bozulmakta, yoksulluk
bütün Avrupa ülkelerinde büyümektedir. Avru-
pa’n›n en güçlü ekonomilerinden Almanya’da
iflsizlik 4,7 milyona ulaflm›flt›r. ‹sveç’te kay›tl›
olmayan iflsiz say›s› kay›tl› olan› ikiye katlam›fl-
t›r. Avrupa Birli¤i ülkelerinde ortalama iflsizlik
oran› 1996’da yüzde 10,8’e ç›km›fl ve bu oran
sürekli yükselmektedir. Ulusal paradan Euro’ya
geçerken gerekli önlemler al›nmam›fl, halk›n
karfl›s›na do¤rudan zamla ç›kma yerine Euro’ya
geçifl politikas› hayat pahal›l›¤› ile birlikte olufl-
turulmufl, halk›n al›m gücü görülmedik ölçüde
düflmüfltür.

Keza Avrupa’da polis gücü de art›r›ld›, an-
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Avrupa’da faflist hareket, esas ola-
rak orta s›n›flarda destek bulmak-

tad›r. Neoliberal politikalarla çö-
küflü h›zlanan bu kesim faflist par-
tilerin dayand›¤› ana gücü olufltur-

maktad›r. Le Pen’in “uluslarüstü
federal bir Avrupa’ya karfl›y›m”,
neoliberal uygulamalar›n “ulusal
tercih” yaklafl›m›yla ele al›nmas›
ya da Maastricht’i reddetme ör-

neklerinde oldu¤u gibi ulusal söy-
lemler orta burjuvazinin e¤ilimiyle

çak›flmaktad›r.



titerör yasalar› ç›kar›ld›, göçmenlere karfl› ina-
n›lmaz ölçüde ›rkç› yasalar oluflturuldu. Dö-
nem, Avrupa burjuvazisi cephesinde sosyal
haklar›n gaspedilmesi, iflçi ücretlerinin düflürül-
mesi, emek sömürüsünün yo¤unlaflmas›, iflsiz-
lik, yoksulluk, ekonominin militarize edilmesi,
rekabet gücünü büyütme, emperyalist kuvvetle-
rin dünya iktidar›n› oluflturmada güç denemele-
ri, militarizm ve bütün bu olgular›n tetikledi¤i
sosyal patlama korkusu emperyalist burjuvazi-
nin faflizme duydu¤u ihtiyaç vb. olarak flekillen-
mektedir.

Avrupa’da faflizm, ifllerin bozulmaya baflla-
d›¤›, s›n›f savafl›m›n›n yeniden keskinleflme sü-
recine girdi¤i, iflsizli¤in kitlesel kronik bir hal
ald›¤› ezilenlerin öfkesinin yükseldi¤i, “sosyal
patlama” korkusunun yafland›¤› bir dönemde
t›rman›fla geçti. Emperyalist burjuvazi, kapita-
lizmin bunal›m› ve girdi¤i genel yönelimin kar-
fl›s›nda kitleleri bilinen yöntemlerle yönetmede
zorluk çekmektedir. Bir kaos sürecinden geçen
emperyalist burjuvazinin iflleri kolay yürümü-
yor. Neoliberal politikalar Avrupa’n›n belli bafl-
l› ülkelerinde grev dalgas›na çarp›yor. Burjuva-
zi istedi¤i program› uygulamada zorluk çekiyor.
Avrupa’da giderek geliflen faflist tehlike bütün
bu olgular›n tamamlay›c› bir ö¤esi olarak em-
peryalizmin uluslararas› militarist yönelimi ve
Avrupa proletaryas›n›n ve halklar›n›n mücadele
e¤risine paralel olarak geliflmektedir.

FAfi‹ZM‹N GIDASI IRKÇILIK

Avrupa’n›n hemen hemen bütün ülkelerin-
de faflist partiler politikalar›n› ›rkç›l›¤›n, yaban-
c› düflmanl›¤›n›n ve militarist söylemlerin üze-
rine kurmufltur. Fransa’da Le Pen, Avusturya’da
Jörg Haider, Hollanda’da Pim Fortuyn’in hare-
ket noktalar› ayn› olmufltur. Kapitalizmin buna-
l›m›, emperyalist burjuvazinin göç sorununda
ald›¤› tutum ve politika, kitlelerdeki umutsuz-
luk ve aray›fllarla birleflmifl, bu yönlü vurgular,
politikalar etkili olmufltur. 

Faflist partilerin bu denli kitle deste¤i bul-
mas›nda AB hükümetlerinin ald›¤› kararlar da
etkili olmufltur. Göçmen sorunu AB devletleri-
nin önünde duran bir sorun ve ›rkç›l›k, emper-
yalist burjuvazinin göçleri önlemenin vahfli bir
yöntemi olarak ifllemektedir. Göç koflullar› ise
oldukça a¤›rlaflt›r›lm›fl durumda. Hollanda’ya
göçeden birinin ülkesinden eflini getirebilmesi

için 3 bin Euro ödemesi zorunludur. Ayr›ca 600
saat dil e¤itimi göçmenlere zorunlu olarak da-
yat›lmaktad›r. Göçmenlerin asimilasyona tabi
tutulmas› bütün Avrupa ülkelerinde temel bir
politikad›r.

Avrupa burjuvazisi bütün AB ülkelerini
ba¤layan göç yasas› ç›kar›r, ortak operasyonlar
düzenleme karar› al›rken, Danimarka da ›rkç›-
l›kta geri kalmad›. Danimarka’da, 24 yafl›n› dol-
durmam›fl ayn› ulustan iki “yabanc›”n›n evlen-
mesini yasaklayan yasay› parlamento onaylad›.
‹kamet etme izni olabildi¤ince zorlaflt›r›ld›. Irk-
ç›l›k suçu ceza yasas›ndan kald›r›larak “yaban-
c›” düflmanl›¤› bu vesileyle yasalaflt›r›lm›fl oldu. 

Faflist partilerin birçok ülkede H›ristiyan
demokrat partilerle hükümet ortakl›¤› yapmala-
r›, bu geliflmenin tesadüf olmad›¤› ve emperya-
list burjuvazinin ihtiyaç duydu¤unda ezilenle-
rin karfl›s›nda faflist terörle ç›kaca¤›n› ve son ge-
liflmelerin 1970’li y›llardan beri ad›m ad›m örg-
ütlendi¤ini göstermektedir. Avrupa emperyalist
burjuvazisinin son yirmi y›ld›r uygulamaya ça-
l›flt›¤› neoliberal politikalar, sosyal haklar›n gas-
p›, karfl›s›nda Avrupa proletaryas›n› bulmakta-
d›r. Sermaye s›n›f› istedi¤i zaman istedi¤i h›zda
ad›m atam›yor. Kitle hareketine çarparak geri
dönen kararlar burjuvaziyi yeni aray›fllara itmifl
ve program›n› uygulayabilmek için daha sert ve
köklü haz›rl›klar yapmaya zorlam›flt›r.

Avrupa burjuvazisi faflist partilerin yükseli-
flini kitle hareketini manipüle etmenin arac› ola-
rak da de¤erlendirmifltir. Fransa’da milyonlar›
bulan antifaflist kitle gösterileri faflizme öfkenin
do¤al bir yans›s› olsa da kendili¤inden hareke-
tin s›n›rlar›n› aflamad›¤›ndan kolayca manipüle
edilmifltir. Sosyalist ve komünist yaftal› bütün
sermaye partileri kitleleri aldatm›fl, burjuva
medyan›n felaket tellall›¤›yla el ele ezilenlerin,
büyük burjuvazinin temsilcisi Jacques Chirac’›n
arkas›nda birlefltirilmesi ça¤r›lar› etkili olmufl-
tur. Frans›z burjuvazisi güvensizleflen ve sistem
partilerinden umudunu kesen kitlelere Le Pen’i
gösterip Jacques Chirac’la vurmufltur.

Avusturya’da da benzer bir geliflme yaflan-
m›fl, alanlara inen kitlenin öfkesi Jörg Haider’in
parti baflkanl›¤›ndan istifas›yla sonuçlanm›flt›r.
Ama Haider’in ›rkç› faflist partisi hükümet orta-
¤› olmay› sürdürmüfltür.

Büyük burjuvazi, kitlelerdeki aray›fllar›,
sosyal demokrat partilere güvensizleflen “sol”
potansiyeli faflist partiler silah›yla korkutarak
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emperyalist sermayenin H›ristiyan demokrat
partileri arkas›nda birlefltirmeye çal›flmaktad›r.
Deyim yerindeyse emperyalist Avrupa burjuva-
zisi flimdilik sa¤ uç (yani faflizm) gösterip libe-
ral sa¤la vurmaktad›r. Geçen yüzy›l›n ilk yar›-
s›nda faflizmin en a¤›r ac›lar›n› yaflam›fl Avrupa
emekçi s›n›flar›n›n faflizmin t›rman›fl› karfl›s›n-
daki tepkisi, emperyalist oligarflinin H›ristiyan
demokrat partilerinin kanatlar› alt›nda sönüm-
lendirilmek istenmektedir.

Avrupa’da faflist hareket, esas olarak orta
s›n›flarda destek bulmaktad›r. Neoliberal politi-
kalarla çöküflü h›zlanan bu kesim faflist partile-
rin dayand›¤› ana gücü oluflturmaktad›r. Le
Pen’in “uluslarüstü federal bir Avrupa’ya karfl›-
y›m”, neoliberal uygulamalar›n “ulusal tercih”
yaklafl›m›yla ele al›nmas› ya da Maastricht’i red-
detme örneklerinde oldu¤u gibi ulusal söylem-
ler orta burjuvazinin e¤ilimiyle çak›flmaktad›r.
Bu politikalar Avrupa sermayesinin genel e¤ili-
mine ters düflse de Avrupa burjuvazisi bu hare-
ketin geliflimine, yedekte tutmak üzere dene-
timli olarak izin vermektedir. Kapitalizmin tor-
tuya dönüfltürerek yozlaflt›rd›¤›, bir kenara f›r-
latt›¤› ve genifl topluluklara dönüflmüfl kitle, fa-
flizmi besleyen bir di¤er toplumsal tabakay›
oluflturmaktad›r. Bir aray›fl içerisinde olan ve
yön çizemeyen iflsiz kitlesi de faflist partilerin
geliflmesine potansiyel olabilmektedir. Ama bu-
gün kitle taban›n› büyüterek t›rman›fla geçen fa-
flist hareket, 1930’lu y›llar Avrupas›’ndaki kadar
flansl› de¤ildir. Faflizmin t›rman›fl› karfl›s›nda
proletarya ve ezilen halklar gazetelerinin üzeri-
ne “sosyalizmin zaferi” diye yazmad›lar. Avru-
pa’da emekçi s›n›flar, Almanya, ‹talya ve ‹span-
ya faflizmini yaflam›fl olman›n ac›lar›n› unutma-
d›, gerek Fransa’da ve gerekse Avusturya’da
emekçi s›n›flar sokaklar› antifaflist gösterilerle
inlettiler.

“SOSYAL DEMOKRAS‹”N‹N ÇÖKÜfiÜ

1995 y›l›na kadar Avrupa Birli¤i üyesi ül-
kelerin büyük ço¤unlu¤unda hükümetleri olufl-
turan sosyal demokratlar ciddi oy kayb›na u¤ra-
yarak pozisyonlar›n› h›zla kaybettiler. 1998’de
AB üyesi ülkelerin 11’inde hükümette sosyal
demokratlar vard›. 1999 seçimlerinde liberal-
›rkç› koalisyonlar hükümete geldi. 1999’dan
2002’ye gelindi¤inde sosyal demokrat partiler
hem burjuva hükümetteki konumlar›n› ve hem

de kitleler neznindeki itibarlar›n› genel, ezici
bir e¤ilim olarak kaybettiler.

Sosyal demokrat partilerin programlar›,
sosyalizmin revaçta oldu¤u ve sosyalist blokun
geniflledi¤i y›llarda emperyalist burjuvazinin
baflvurmak zorunda kald›¤› programlard›. Sos-
yalizmin kapitalist sistem üzerindeki bas›nc›
emperyalist burjuvaziye kitlelerin refah düze-
yinde iyileflme ve kimi reformlar› gerçeklefltir-
meye götürdü. Alternatif sistemli bir dünyada
emperyalist burjuvazi proletaryan›n emek sö-
mürüsünde elde etti¤i zenginli¤in, iktisaden ge-
ri ülkelerin ya¤malanmas›nda ele geçirdi¤i gani-
metin bir k›sm›n› di¤er toplumsal kesimlerle
paylaflmak, en az›ndan toplum genelinde nispi
bir refah düzeyi tutturmak zorundayd›. Kitlele-
rin sosyalizm özlemini “sosyal devlet”e bo¤an
program, sosyal demokratlar›n eliyle uyguland›
ve ezilen y›¤›nlar›n sosyalizm özlemi emperya-
list zorla birlefltirilerek bast›r›ld›. Devrim, Avru-
pa proletaryas›n›n gündemi olmaktan ç›kar›ld›.

1970’li y›llardaki iktisadi bunal›mla burju-
vazinin bunal›mdan ç›kma program› neoliberal
politikalarla tekleflti. Sosyal demokrat partiler
hükümette ve son çeyrek yüzy›l boyunca em-
peryalist sermayenin yeni dönem ihtiyaçlar›na
yan›t olacak iktisadi ve politik ç›karlar›na uy-
gun kararlar ald›. H›ristiyan demokrat partilerle
aradaki ayr›m çizgisi silikleflti. Avrupa’da sosyal
demokrat, sosyalist ya da komünist menfleli
partilerin koalisyon ortakl›¤›nda uygulad›klar›
programlar, burjuvazinin “sa¤” parti program-
lar›ndan daha az ac›mas›z ve pervas›z de¤ildi.
‹flsizlik artt›, emekçi s›n›flar›n iktisadi yaflam
koflullar› kötüleflti. “Sosyal devlet” eksenindeki
kazan›mlara en çok bu dönem sald›r›ld›. Sov-
yetler Birli¤i’nin da¤›lmas› ve özellikle de
1990’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren neoli-
beral program›n uygulanmas›nda burjuvazi per-
vas›zlaflt›. Kimi ülkelerde DSP-MHP örne¤inde
oldu¤u gibi farkl› jargonlarla farkl› kulvarlarda
olduklar›n› iddia ederek kitlelerdeki de¤iflik
e¤ilimleri emen partiler ortak koalisyonlar kur-
du ve emperyalist burjuvazinin tek program›n-
da birleflti. 

Neoliberal programlar sosyal demokrat
partilerin program profiline uymuyordu. Ama
emperyalizmin bunal›mdan ç›k›fl ve büyümenin
biricik çözümü olarak gördü¤ü neoliberalizm,
emekçi s›n›flar›n kazan›lm›fl haklar›na en uç
sald›r›larla karakterize edilmifl bir program, an-
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cak sosyal demokrat partilerin hükümette oldu-
¤u koflullarda daha kolay uygulanabilirdi ve öy-
le yap›ld›.

Sosyal demokrat partiler, emperyalizmin
yeni sistemini yap›land›rma eyleminde geçifl

döneminin partilerine dönüfltüler. Programla-
r›yla, hedefleriyle sosyal demokrat partiler, I.
Dünya Savafl›’n›n öngününde sosyalizmin ger-
çe¤e dönüflme koflullar›nda sosyalizme ihanetle
olufltu, sosyalizmin bir sistem olarak büyüdü¤ü
dönemde emperyalist burjuvazinin has partile-
ri oldu ve Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla
“sosyalist blok”un son buldu¤u dönemin ard›n-
dan ifllevini yitirdi. Sosyal demokrat partiler
dönemi, kimi ülkelerdeki eksik kalm›fl görevle-
rini de tamamlayarak sona eriyor. Neoliberal
politikalar d›fl›nda burjuvazinin kendi içinde
alternatif bir program› yok. Kitlelere sundukla-
r›, sunacaklar› yeni bir fley yok. Mevcut olan tü-
kendi. Esnek üretimiyle, tar›m politikalar›yla,
göç sorunu karfl›s›ndaki politikalar›yla, özellefl-
tirmeyle, kamu hizmetlerindeki k›s›tlamalarla
bir bütün neoliberal politikalarda burjuva par-
tiler eflitlendi ve böylece sosyal demokrat parti-
ler tarihsel misyonlar›n› son görevleriyle birlik-
te tamamlam›fl oluyorlar.

Sosyal demokrat partilerin elinde baflka bir
program yok. Tony Blair’in “üçüncü yol”, ya da

“sosyal liberal sentez” gibi yeni aray›fllar can çe-
kiflen bu partilerin yeniden yaflama döndürül-
mesini sa¤lama ç›rp›n›fllar›d›r. Tony Blair;
“Do¤ru politikada pazar›n mekanizmalar› sos-
yal hedefler için belirleyicidir. ‹flletmeci coflku,
sosyal adaleti teflvik edebilir ve yeni teknoloji,
bu aç›dan bir flanst›r, tehdit de¤il. Üçüncü yol,
modernlefltirilmifl bir sosyal demokrasiden ya-
nad›r. Bu demokrasi, sosyal adaleti kabulde ve
sol ortan›n amaçlar›na ulaflmada ateflli olmal›-
d›r; ama bunlara ulaflma yöntemlerinde elasti-
ki, yenilikçi ve öngörülü olmal›d›r” demekte-
dir.

Blair, bilinen klasik sosyal demokrasinin
tarihe kar›flt›¤›n› kabul ediyor. Ama Tony Bla-
ir’in söyledi¤i yeni bir fley de yok. Onun elasti-
ki, yenilikçi olarak sundu¤u “modernlefltiril-
mifl”, yani emekçi s›n›flar› aldatma taktikleri
inceltilmifl “bir sosyal demokrasiden” baflka bir
fley de¤ildir. “Üçüncü yol”un politikalar›na da
“pazar›n mekanizmalar›” yön vermektedir.
Tony Blair’in “sosyal adaleti” de “ilahi özgür-
lük” ad›na yoksul ve zay›f uluslar›n tepesine
Amerikan emperyalizmiyle ittifak gücü olarak
bomba ya¤d›rmakt›r. Yoksullar›n, ezilen halk-
lar›n ac›mas›zca katledildi¤i Blair’in “adalet”i
flimdi de Irak’›n üzerine bomba ve füze ya¤d›r-
ma olarak icra edilecektir.

Bu bir tarihsel süreçtir ve sosyal demokrat
partilerin rolleri as›l olarak sosyalizmle belir-
lenmifltir. Bu süreç 1989-90 geliflmelerinin ar-
d›ndan tamamlanm›flt›r. Bugün emperyalizmin,
doludizgin yürümesi için bütün kuvvetlerini
ayn› politikada birlefltirme ihtiyac› vard›r. S›n›f-
lar mücadelesi, yeni dönem kitle hareketi bur-
juvaziyi yeni partiler haz›rlamaya kaç›n›lmaz
olarak götürecektir. Ama bu dönemin, bilinen
klasik biçimiyle 20. yüzy›l sosyal demokrat par-
tileriyle karfl›lanamayaca¤› aç›kt›r.

K‹TLELER‹N DE⁄‹fi‹M ‹STE⁄‹

Neoliberal sald›r›lar, göç sorununa müda-
hale ve antiterör yasalar›yla, Avrupa’da bir geri-
cilik döneminin Avrupa proletaryas› ve dünya
halklar›n›n üzerine çökmekte oldu¤unu göster-
mektedir. Bu süreç, 11 Eylül sonras› Amerikan
emperyalizminin dünya çap›nda bafllatt›¤› s›-
n›rs›z barbarl›k “savafl›”yla h›zland›. Ama bu
madalyonun sadece bir yüzü. Öte yandan, Av-
rupa’n›n birçok ülkesinde emekçi s›n›flar fafliz-
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me zorunlulu¤u dikkat
çekmektedir. 



me ve emperyalizmin neoliberal politikalar›na
karfl› kitleler halinde tav›r al›yor, mücadele
alanlar›na ç›k›yorlar.

Avusturya’da faflist Özgürlük Partisi’nin
Muhafazakar Halk Partisi ile ortak koalisyon
hükümeti kurmas› kitlesel protesto gösterileri-
ne neden oldu. Avrupa’n›n de¤iflik ülkelerin-
den onbinlerce kifli Avustruya’ya ak›n ederek
gösterilere kat›ld› ve hükümeti protesto etti.
Fransa’da Le Pen karfl›t› gösteriler ülkenin her
taraf›ndan yükseldi. Günlerce devam eden ey-
lemlerde Fransa sokaklar› antifaflist fliarlarla in-
ledi. ‹srail’in Filistin iflgaline karfl› da en kitlesel
tepkiler bölge halklar›n›n d›fl›nda yine Avru-
pa’dan geldi. ‹ngiltere, ‹talya, Almanya, Fransa
baflta gelmek üzere onbinler ve yüzbinlerin ka-
t›ld›¤› eylemlerle siyonist iflgal k›nand›.

Neoliberal sald›r›lar karfl›s›nda da Avrupa
proletaryas› susmad›. ‹talya ve ‹spanya’da son
yirmi y›l›n en büyük genel grevleri gerçekleflti-
rildi. ‹talya’da kitlesel gösteriler ve genel grevle
Berlusconi’nin kurdu¤u ilk hükümet düflürül-
dü. ‹kinci hükümet döneminde ise, iflten at›l-
may› kolaylaflt›racak yasa de¤iflikli¤ine karfl›,
iki milyonun kat›ld›¤› dev gösteriler yap›ld›, on
milyonu aflk›n iflçi genel greve giderek ‹talya’y›
teslim ald›. 

‹spanyol proletaryas› da Sevilla Zirvesi ön-
cesi 20 Haziran’da genel greve giderek hayat›
felç etti. Almanya’da 1990’l› y›llar›n bafl› ve or-
talar›nda son y›llar›n en büyük grev hareketleri
yafland›. IG Metal’in örgütlü oldu¤u dev metal
endüstrisinde yüzbinlerce iflçinin kat›ld›¤›
grevler yap›lmaktad›r. Geçti¤imiz Temmuz
ay›nda da yüzbinlerce üniversiteli, harçlar›n
yükseltilmesi ve e¤itimin özellefltirilmesini pro-
testo etti. Yunanistan’da grev dalgalar› yafland›.
18 Haziran’da, sendikalar›n grev karar›yla hayat
durdu. Fransa’da 1995 y›l› sonlar›nda Juppe
hükümetinin neoliberal politikalar›na karfl› bü-
yük grev ve gösteriler yap›ld›. Portekiz’de üc-
retlerin düflürülmesine karfl› greve gidildi, halk
sokaklara döküldü, binlerce genç e¤itimin özel-
lefltirilmesini proteso eylemleri gerçeklefltirdi.
Bugün için henüz antikapitalist bir nitelik tafl›-
masa da Avrupa proletaryas›n›n neoliberal poli-
tikalar karfl›t› grev, direnifl ve gösteri eylemleri
devam ediyor.

Avrupa’da emekçi s›n›flar, “elveda prole-
tarya” diyenlerin de¤erlendirmelerini, özel bir
analize tabi tutmayacak berrakl›kta paçavraya

çevirerek yükseliyor. Ama Avrupa proletaryas›-
n›n bütün faaliyetlerini birlefltiren, proletarya-
n›n ç›k›fl›n› do¤ru tarzda örgütleyen ve kapita-
lizme karfl› s›n›f savafl›m›n› yöneten devrimci
bir partiyi örgütleme zorunlulu¤u dikkat çek-
mektedir. Bu sorun uzun y›llardan bu yana Av-
rupa proletaryas›n›n kangrenleflmifl, temel bir
sorunu olarak durmaktad›r. Proletarya, bilinçli
politik s›n›f mücadelesine, gerçekten devrimci,
komünist partisi arac›l›¤›yla at›labilir. Avrupa
proletaryas› emperyalist kapitalizme mahkum
edilmiflli¤ini, Avrupa’daki emekçi s›n›flar›n bir-
leflik ve antikapitalist iktidar mücadelesiyle afla-
cakt›r. Birbirinden kopuk, kendili¤inden ve ik-
tisadi taleplerle s›n›rl›, devrimci parti önderli-
¤inden yoksun bir hareket, kaç›n›lmaz olarak
burjuva partilerin yede¤ine düfler, parçalan›r ve
yozlafl›r. Avrupa proletaryas›n›n karfl› karfl›ya
oldu¤u as›l tehlike budur.

Marks ve Engels Komünist Manifesto’da
bütün ülkelerin iflçilerini birleflmeye ça¤›rm›flt›.
Politikan›n hakk› küreseldir. Tarihsel gerçek-
lik, globalleflen emperyalist dünya ve ezilen s›-
n›flar›n daha çok iç içe geçen kader ortakl›¤›
ulusal konsepti küresel mücadeleye yedekle-
mifltir. Kitleler kendili¤inden de olsa flimdi bu
dili konuflmaktad›r. Seattle’dan bafllayarak
Prag, Davos, Cenova, Barcelona ile süren mü-
cadeleler Avrupa’da ezilenleri birlefltiren yeni
eylem biçimleri oldu. De¤iflik ülkelerden akan
emekçilerin ortak eylemi, ortak düflman› da ta-
n›mlamaya ve birbiriyle iliflki kurmaya sürük-
lüyor. Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Ban-
kas›, G-8’ler Avrupa’daki birleflik emekçi hare-
ketinin öznelefltirdi¤i somut düflmanlar olarak
ilan edildi. Bu son derece önemlidir ve küresel-
leflen emperyalist sald›r›lar›n karfl›s›nda emekçi
s›n›flar›n yeni dönem hareket yönünü ve eylem
biçimlerinin k›v›lc›mlar›n› tafl›yor. 

Bu mücadele hatt› ‹talya, ‹spanya, Yuna-
nistan, Fransa ya da Portekiz’de neoliberal po-
litikalara karfl› s›n›f bilinçli proletaryaya, za-
mandafl ve eflgüdümlü eylemi örgütleme görevi
yüklüyor. Yine ayn› hatta göç hareketi karfl›s›n-
da enternasyonal dayan›flma, yoksul ezilen
halklar›n yaflam alan› bulma aray›fl›na destek
olma ve buradan gelifltirilecek uluslararas› kar-
defllik, olanaklar› paylaflma ve ortak mücadele
prati¤i Avrupa proletaryas›n›n özgürleflme mi-
hengini oluflturacakt›r. Avrupa proletaryas›n›n
politik bilinç s›çramas›, “yabanc›” düflmanl›¤›
ve göç sorununda emperyalist burjuvazinin
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ulusal ve uluslararas› düzeyde gelifltirdi¤i poli-
tikalara karfl› ald›¤› tutumla yaflanacakt›r. ■
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