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Emperyalizmin
k›skac›nda Ortado¤u

Emperyalist dünya egemenli¤inin

kilit bölgesi

‹lk sald›r›ya Afganistan’dan bafllansa
da, 11 Eylül sonras›nda halklara karfl› ilan
edilen “uzun süreli” emperyalist savafl›n
as›l hedefinin Ortado¤u oldu¤u daha
bafltan belliydi. Nitekim Afganistan
savafl›ndan ilk sonuçlar al›n›r al›nmaz,
emperyalist çetenin bafl›, bunun ilan
edilmifl “uzun süreli savafl”›n yaln›zca bir
ilk aflamas› oldu¤unu yeniden ve özellikle
vurgulad› ve hemen ard›ndan, savafl›n
hizmetindeki emperyalist propaganda, tüm
dikkatleri bir anda savafl›n “ikinci
aflama”s› için seçilen hedefe, yani Irak’a
yöneltti.

Bu propaganda tüm gürültüsüylü
sürüyorken, Amerikan siyasal yaflam›nda
genellikle önemli emperyalist politikalar›n
aç›klanmas›na bir vesile olarak kullan›lan
yeni y›l konuflmas›nda, ABD baflkan› yeni
bir “fler ekseni” tan›mlamas› yapt›. “fier
ekseni” kapsam›nda sald›r› hedefi olarak
gösterilen üç ülkeden ikisi, yine
beklenebilece¤i gibi birer Ortado¤u ülkesi,
uzun y›llard›r farkl› nedenlerle ABD’nin
Ortado¤u’ya iliflkin plan ve politikalar›n›n
önünde engel olarak görülen ‹ran ve
Irak’t›.

Irak’a yönelik bir savafl›n politik, askeri
ve psikolojik haz›rl›klar› tüm h›z›yla
sürüyorken, Ortado¤u’da bunu bir süre için
kesintiye u¤ratan bir baflka geliflme

önplana ç›kt›. Kasap fiaron bafla
geldi¤inden beri gemi az›ya alan siyonist
devlet teröründen dolay› daha da
fliddetlenmifl bulunan Filistin Direnifli,
k›r›lamayan iradesiyle, Filistin sorununu
bir kez daha uluslararas› gündemin
oda¤›na tafl›d›. Irak’a karfl› emperyalist
savafla destek için Ortado¤u turuna ç›kan
Dick Cheny’in gezisinin hemen ard›ndan
ve elbette bu gezinin ‹srail dura¤›nda
al›nan gizli ortak karar çerçevesinde, ‹srail
taraf›ndan Bat› fieria’da bir toplu iflgal,
y›k›m, katliam ve tutuklama harekat›
bafllat›ld›. Irak’a yönelik emperyalist
sald›r›n›n önünü açmak için Filistin
Direnifli engelinin bir süreli¤ine de olsa
güçten düflürülmesini amaçlayan bu sald›r›
h›z kesmifl olsa da flu günlerde hala
sürüyor.

Özetle, uluslararas› gündemin oda¤›nda
ve emperyalist sald›r›n›n hedefinde flu
s›ralar bir kez daha Ortado¤u var.

Ortado¤u’nun bir kez daha emperyalist
sald›r›, müdahale ve giderek savafl›n ana
hedefi haline gelmesinin nedenlerini ise
art›k sokaktaki s›radan insan bile biliyor.
Gerici emperyalist propaganda duruma ve
ihtiyaca göre hangi yalanlar› üretirse
üretsin, herkes iyi-kötü biliyor ki tüm
sorun petrol ve onunla yak›nen ba¤lant›l›
olan dünya egemenli¤i sorunudur.
Ortado¤u, bar›nd›rd›¤› zengin petrol ve
do¤al gaz kaynaklar›n›n yan› s›ra ana
k›talar› birlefltiren co¤rafi konumu ve
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önemli geçifl yollar› nedeniyle, kapitalist
dünya ekonomisi ve emperyalist dünya
hakimiyeti için hayati bir önem
tafl›maktad›r.

Bu önem, neredeyse yüzy›l›n bafl›ndan
beri bu bölgeyi emperyalist egemenlik ve
nüfuz mücadelelerinin ana sahalar›ndan biri
haline getirmifltir. Bu ise bölge halklar›
için o zamandan bu zamana neredeyse
kesintisiz olarak hep büyük y›k›mlara ve
ac›lara malolmufltur. Bölgenin do¤al
zenginlikleri ve co¤rafi üstünlükleri,
halklar için bir huzur ve refah olana¤›
olmak bir yana, bugün yaflad›klar› sefaletin
ve çektikleri sonu gelmez ac›lar›n bafl
nedeni haline gelmifltir.

ABD emperyalizmi: Ortado¤u

 halklar›n›n bafl düflman›

Tarihsel durum gösteriyor ki,
emperyalist dünya sisteminin jandarmas›
olan güç, buna paralel olarak
Ortado¤u’nun da egemen gücü konumunu
kazan›yor. Yüzy›l›n ilk yar›s›nda dünya
jandarmas› ‹ngiltere’ydi ve k›smen
Fransa’yla paylaflsa da Ortado¤u’nun as›l
egemeni oydu. Bugünkü yapay s›n›rlar›n
ve çözümsüz sorunlar›n tarihsel
sorumlulu¤unu, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
y›k›l›fl›n›n ard›ndan bölgeye sömürgeci
emperyalist güç olarak yerleflip egemen
olan ‹ngiltere tafl›maktad›r. Kas›m 1917
tarihli u¤ursuz Balfour Deklarasyonu ile
Filistinlerin öz vatan› Filistin’i siyonistlere
“vatan” olarak vaadetme cömertli¤i
gösteren; birinci emperyalist savafl›n
hemen sonras›nda bunu ad›m ad›m hayata
geçiren ve ikinci savafl sonras›nda nihayet
süreci tamamlayarak, bugün bölgenin
ba¤r›na sapl› bir hançer gibi duran siyonist
devletin do¤uflunda do¤rudan ve birinci
dereceden rol oynayan güç de yine ‹ngiliz
emperyalizmiydi.

‹kinci emperyalist savafl sonras›nda,
dünya çap›nda jandarmal›¤› ve dolay›s›yla
Ortado¤u’da emperyalist egemenli¤i bu kez
ABD devrald› ve ‹ngiltere de o günden

bugüne onun yede¤indeki as›l güç olarak
kald›. ‹ngiltere’nin destekleyip yaratt›¤›
siyonist devletin yeni hamisi bundan
böyle art›k esas olarak ABD
emperyalizmiydi.

Son elli y›ld›r Ortado¤u’daki her türlü
melanetin bafl aktörü ve dolays›z
sorumlusu hep ABD emperyalizmi oldu.
Savafllar onun k›flk›rtmas›yla ç›kt›; darbeler
onun taraf›ndan tezgahland›, beyaz terör
onun özendirmeleriyle estirildi; muhalefet
ak›mlar› onun aç›k ve örtülü çabalar›yla
ezildi. Ortado¤u, onun her türden k›flk›rtma
ve gerginlik politikalar›n›n sonucu olarak
en kârl› silah pazar› haline geldi ve sonu
gelmez silahlanma yar›fl›yla büyük bir
cephaneli¤e dönüfltü. Ortado¤u halklar›n›n
yaflad›¤› yoksullu¤un ve çekti¤i ac›lar›n
gerisinde dolays›z olarak o vard› ve halen
de o var.

Siyonist ‹srail’i en cömert yard›mlarla
besleyip bugünkü gücüne ulaflt›ran, onu bir
savafl makinas› ve bir nükleer güç olarak,
Ortado¤u halklar›na ve devletlerine karfl›
bir bask›, tehdit ve flantaj gücü olarak
kullanan yine Amerikan emperyalizmidir.
Filistin halk›n›n çekti¤i derin ac›lar›n,
kendi öz vatan›nda ony›llard›r sonu
gelmeyen esaretinin sorumlusu da ‹srail
kadar, belki ondan da çok, Amerikan
emperyalizmidir. ABD’nin tam ve s›n›rs›z
deste¤i olmasa, siyonist devlet izlemekte
oldu¤u politikalar› izleyebilmek bir yana,
muhtemeldir ki ayakta kalacak gücü bile
bulamazd› kendinde.

Ortado¤u’da, Ortaça¤’dan kalma
olandan modern faflist türüne kadar, hemen
her türlü gericili¤in arkas›nda hep
Amerikan emperyalizmi olmufltur.
Körfez’deki Ortaça¤ art›¤› emirlikler,
Suudi Arabistan, Ürdün ve Fas’ta hüküm
süren Ortaça¤ art›¤› krall›klar yaflamlar›n›
ona borçludurlar, onun sayesinda ayakta
duruyorlar. Bir halk devrimiyla y›k›lana
kadar ‹ran’daki kanl› fiah rejimini ayakta
tutan da oydu. Ayn› zamanda Ortado¤u’ya
yönelik hesaplar çerçevesinde, Türkiye’deki
12 Eylül 1980 darbesini ve
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Yunanistan’daki 1967 darbesini
tezgahlayan ve bu ülke halklar›na faflist
askeri rejimlerin derin ac›lar›n› yaflatan
yine odur. “Komünizme karfl› yeflil kuflak”
projeleriyle, Afganistan ve Pakistan da
dahil tüm bölgede islami gericili¤i azd›ran
ve C‹A arac›l›¤›yla örgütleyen de o oldu.
Bugün halklara sald›r›n›n bahanesi olarak
kullan›lan Taliban ve El Kaide türünden
gerici ‹slami ak›mlar onun kendi öz
çocuklar›d›r, onun taraf›ndan beslenip
büyütülüp etkin ve egemen k›l›nm›fllard›r.
Irak Kürtleri’nin
özgürlük arzular›n›
kendi kirli
hesaplar›
çerçevesinde
kullanan, iki kere
savafla sürüp her
seferinde ortada
b›rakan ve böylece
kitlesel düzeyde
k›rd›ran da odur.

Özetle,
Amerikan emperyalizmi, Ortado¤u
halklar›n›n bafl düflman›d›r. Bu nedenle
bölgedeki siyasal mücadelede ABD
emperyalizmine karfl› cepheden tav›r, bir
mihenk tafl› ve ayr›m noktas›d›r. Onu
do¤rudan hedef almayan hiçbir ak›m ve
mücadele, devrimci olmak bir yana, en
ufak bir ilerici karakter bile tafl›yamaz ve
hiçbir biçimde halklar cephesinde
görülemez.

Uzun y›llar için bölgedeki genel
devrimci anti-emperyalist mücadele ve
hareketin bir parças› olagelen Türkiye’deki
Kürt hareketi, teslimiyetçi çizgiye
kayd›¤›ndan beri ad›m ad›m Amerikanc›
bir çizgiye evrildi ve gelinen yerde
bölgeye ABD askeri müdahalesini
savunacak denli a¤›r bir bata¤a sapland›.
Böylesi bir utanç verici geliflme karfl›s›nda,
Amerikan emperyalizmine karfl› tutumda
ifadesini bulan temel önemde ayr›m
noktas›n› gözönünde bulundurmak biz
Türkiyeli devrimciler için apayr› bir anlam
ve önem tafl›maktad›r.

ABD’nin “yaflamsal ç›kar alan›”

 olarak Ortado¤u

ABD emperyalizminin Ortado¤u’daki
güncel çabalar›, gerçekte onun son yirmi
y›ld›r bu bölgede izlemekte oldu¤u
çizginin bir uzant›s›d›r. Bu çizginin
bafllang›c› ‹ran’daki fiah rejiminin
y›k›l›fl›na dayan›r. Bu ABD emperyalizmi
için gerçekten büyük bir darbeydi. Zira
böylece o ‹ran gibi önemli bir ülkeyi,
onun önemli petrol kaynaklar› üzerindeki

dolays›z
egemenli¤ini
yitirmekle
kalm›yor; ayn›
zamanda, fiah
rejimi flahs›nda,
Ortado¤u’daki
(özellikle de Basra
Körfezi
bölgesindeki) güçlü
bir bölgesel
jandarmas›n› da

kaybediyordu. fiah rejiminin y›k›l›fl›n›n
yaratt›¤› bofllu¤u doldurmak ve benzer
yeni geliflmelerin önünü almak acil ve
hayati bir ihtiyaçt› onun için.

Böylece, 1979 y›l› bafl›nda zafer
kazanan ‹ran Devrimi’nin yaratt›¤› derin
korku ve kayg›lar, ABD emperyalizmini
bölgedeki egemenli¤ini korumak ve
pekifltirmek üzere yeni ad›mlara yöneltti.
‹ran Devrimi’nin ard›ndan ayn› y›l›n
sonunda Sovyetler Birli¤i’nin Afganistan’a
müdahalesi, ABD’ye gerekli bahaneyi
sa¤lad›. Dönemin baflkan› Carter, 1980
bafl›nda kongreye sundu¤u yeni y›l
raporunda, daha sonra Carter ya da
Brzezinski (ki ulusal güvenlik dan›flman›
olarak Carter’›n bafl ak›l hocas›yd›)
doktrini olarak an›lacak politikay› aç›klad›.
Buna göre; Ortado¤u, daha somut olarak
da petrol rezervlerini bar›nd›ran Basra
Körfezi, ABD emperyalizmi için bir
“yaflamsal ç›kar alan›”yd› ve Sovyetler
Birli¤i’nin bu bölgeye yönelik herhangi bir
giriflimi savafl dahil her yolla kesin olarak
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halklar›n›n bafl düflman›d›r. Bu nedenle
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engellenecekti.
Sovyetler Birli¤i burada tümüyle bir

yan›lt›c› bahaneydi gerçekte. As›l
hedeflenen ise ‹ran’daki türden bir
geliflmeye bir daha meydan vermemek,
bölgedeki iflbirlikçi rejimleri her türlü iç
ve d›fl tehlikeye karfl› ne pahas›na olursa
olsun korumakt›. (Bunun ne anlama geldi¤i
Irak’›n Kuveyt’i iflgali sonras›nda somut
olarak görüldü).

Bu yeni doktrinin askeri meyvesi Acil
Müdahale Birli¤i, Türkiye’de bilinen
popüler ad›yla Çevik Kuvvet oldu.
Merkezi önce Merkezi Komutanl›k
(CENTCOM) ad›yla ABD’de kurulan (Mart
1980), sonra Almanya’ya tafl›nan ve ikiyüz
bin kiflilik (1985’te bu say› üçyüz bine
ç›kar›ld›) olarak tasarlanan bu kuvvetin
eylem üssü ise Türkiye, daha somut olarak
da Türkiye Kürdistan› olacakt›. (ABD
emperyalizmine 12 Eylül darbesini
tezgahlatt›ran ve içerdeki halk hareketini
kanl› bir biçimde ezdirten temel
etkenlerden biri de bölgeye yönelik iflte bu
politika ve planlard›). Normal durumda
ABD’de tutulan bu askeri kuvvet gerekli
her durumda her türlü altyap›s› önden
haz›rlanm›fl ve askeri malzemesi
depolanm›fl Türkiye’deki üslere h›zla
kayd›r›lacakt›. (12 Eylül döneminde Mufl’ta
ve Batman’da bu çerçevede büyük askeri
hava alanlar› infla edildi, Malatya’daki
havaalan› ise ayn› amaç çerçevesinde
geniflletildi).

Bu kuvvetin özelli¤i, NATO d›fl› bir
Amerikan kuvveti olmas› ve NATO’nun
görev alan› d›fl›nda kullan›lmak üzere
haz›rlanmas›yd›. Gerçekte ise bu,
merkezinin Almanya’ya tafl›nmas›ndan da
aç›kça anlafl›laca¤› gibi, NATO’yla içiçe
geçen, onun güç ve olanaklar›n›
tamamlayan bir kuvvetti. Nitekim gerek
Körfez Savafl›, gerekse son Afganistan
savafl›, bunun böyle oldu¤unu art›k
uygulama üzerinden de göstermifl
bulunmaktad›r. (Çevik Kuvvet üsleri,
Türkiye’deki öteki ABD ve NATO
üsleriyle birlikte, her iki savaflta da etkin

ve yo¤un biçimde kullan›ld›).
Ortado¤u’yu “yaflamsal ç›kar alan›” ilan

eden Carter doktrini için Sovyetler
Birli¤i’nin bir bahane olarak kullan›ld›¤›,
bizzat Sovyetler Birli¤i’nin sahneden
çekilmesiyle çok daha aç›k bir biçimde
görüldü. Bu doktrinin bir ilk savafl
uygulamas› olan ve Sovyetler’in da¤›ld›¤›
döneme denk gelen Körfez Savafl› bunu
somut olarak gösterdi. Sovyetler’in y›k›l›fl›,
kendisini dengeleyen ve dolay›s›yla
dizginleyen bir engelden kurtararak,
ABD’nin Carter doktrinini pervas›zca
uygulanmas›n›n önünü açt›. Güya Sovyetler
Birli¤i’nin Basra’ya iniflini engellemek için
kurulan Çevik Kuvvet, onun y›k›l›fl›yla
gereksizleflmedi, tersine, ilk kez olarak
engelsizce bir kullan›m vesilesi ve alan›
buldu kendine.

Dahas› var. Körfez Savafl›, bölgeye
müdahalede Türkiye’yi bafltan bafla bir
savafl üssü olarak kullanan Amerikan
emperyalizmine, Suudi Arabistan da dahil
Basra Körfezi’nin dört ülkesinde yeni
askeri üsler kazand›rd›. Böylece Ortado¤u,
Türkiye’deki üsler ile Akdeniz’de ve Hint
Okyanusu’nda (nükleer silahlar da dahil en
ileri silah donan›mlar›yla) devriye gezen
filolar›n yan› s›ra, bizzat Basra Körfezi
ülkeleri üzerinden de askeri olarak iflgal
edilip kuflat›lm›fl oldu. Buna bir de (her ne
kadar bir topyekun savafl dönemi d›fl›nda
ABD kullan›m›na pek elveriflli olmasa da)
tümüyle ve herfleyiyle bir ABD üssü olan
‹srail’i eklemek gerekir.

Son Afganistan savafl›, Basra
Körfezi’nde üslenmenin, ‹ç Asya’ya
müdahalede de ABD emperyalizmi için
temel önemde bir olanak oldu¤unu somut
olarak gösterdi. Bundan böyle ABD için
Ortado¤u hakimiyeti ile ‹ç Asya’ya hakim
olma çabas› art›k içiçe sorunlar haline
gelmifltir. Her iki bölgede de temel
kayg›n›n petrol ve do¤al gaz kaynaklar›
üzerinde egemenlik kurmak olmas›,
politik ve askeri hesaplar›n ve
giriflimlerin temelde buna dayanmas›,
ayr›ca anlaml›d›r.
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Irak’a karfl› savafl›n hedefleri

11 Eylül’le birlikte ilan edilen “uzun
süreli savafl”›n as›l hedefi, tek süper güç
olarak ABD emperyalizminin dünya
egemenli¤ini pekifltirmek ve olanakl›
oldu¤u ölçüde uzun süreli k›lmakt›r. Bu
ise yeni mevziler kazanmay› ve mevcut
mevzilerde daha da güçlenmeyi
gerektirmektedir.

‹lkinin örne¤ini Afganistan müdahalesi
üzerinden gördük. Bu ülkeyi iflgal eden ve
burada kukla bir yönetim kuran ABD,
bununla da kalmayarak Özbekistan ve
K›rg›zistan’da da askeri üsler elde etti.
“Terörizmle mücadele” bahanesiyle askeri
olarak girilen yeni bölgelerden biri de
Gürcistan üzerinden Kafkasya oldu. ABD
bu ülkeye askeri olarak yerleflmenin ilk
ad›mlar›n› atm›fl bulunmaktad›r.

Ortado¤u ise halihaz›rda zaten büyük
ölçüde ABD’nin egemenli¤i ve denetimi
alt›ndad›r. Fakat ‹ran’da ‹slami rejimin,
Irak’ta Saddam rejiminin varl›¤›; ‹srail’le
köklü sorunlardan dolay› Suriye’deki
rejimin kendine özgü durumu; bir eksen
olarak Ortado¤u’daki her türlü sorunu
kendine flu veya bu biçimde ba¤layan
Filistin sorunu; bu sorunun da etkisiyle
Ortado¤u halklar› aras›ndaki güçlü anti-
Amerikanc› tepki, tüm bunlar birarada,
ABD emperyalizminin Ortado¤u’daki
egemenli¤inin temel önemde zaaf noktalar›
olarak duruyor ortada.

De¤iflen ve art›k hiçbir inand›r›c›l›¤› da
kalmam›fl bulunan bahaneler kullan›larak
Irak’a karfl› gündeme getirilmek istenen
savafl›n gerçek anlam› ve amac› da bu
çerçevede aç›¤a ç›k›yor. ABD, Irak’taki
rejimi devirerek bu ülkeyi kendi kontrolü
alt›na almay›, bu zaaflar› gidermenin bir
ilk hareket noktas› olarak görüyor. Irak’a
boyun e¤dirilmesi, ABD’ye, Körfez’in en
büyük petrol üreticisi ülkelerinden biri
üzerinde daha hakimiyet kurma olana¤›
sa¤lamakla kalmayacak; yan› s›ra, ‹srail’i
askeri ve politik aç›dan büyük ölçüde
rahatlat›rken, tersinden de ‹ran’›n k›skaca

al›nmas›n› kolaylaflt›racakt›r. Tüm bu
geliflmeler bir arada Filistin direnifline
büyük bir darbe anlam›na gelecek ve
böylece Oslo’dan daha beter bir köleci
bar›fl›n Filistin halk›na dayat›lmas› da
kolaylaflacakt›r.

Bütün bunlar, ABD’nin Irak’a yönelik
bir savafl› neden kesin bir kararl›l›kla
amaçlad›¤›n› yeterli aç›kl›kta
göstermektedir. Amac›na ulaflmas›
durumunda o, say›lan tüm bu kazan›mlar›n
yan› s›ra ek üstünlükler elde edecektir.
Örne¤in, petrol bölgesini kontrol etmek
yoluyla, halihaz›rda AB ile Japonya
karfl›s›nda zaten sahip bulundu¤u stratejik
önemdeki üstünlü¤ünü daha da
güçlendirmifl olacakt›r. Irak ve ‹ran’›n
bugünkü durumu özellikle Avrupal›
emperyalistlere halihaz›rda ABD denetimi
d›fl›nda bir manevra alan› sa¤lamaktad›r.
Irak’taki durumun de¤iflmesi ve ‹ran’›n
iyice kuflat›lmas› bu olana¤› ortadan
kald›racakt›r. ABD’nin eklentisi olarak
hareket eden ‹ngiltere d›fl›ndaki öteki
büyük Avrupal› emperyalistlerin Irak’a
yönelik bir savafla s›cak bakmamalar›n›n
gerisinde bu vard›r. Fakat öteki engelleri
aflmas› durumunda, ABD’nin bu ülkeleri
kendini desteklemeye mecbur edecek güç
ve üstünlüklere sahip oldu¤u da bir
gerçektir.

Bütün bunlar›n ›fl›¤›nda bak›ld›¤›nda,
ABD’nin Irak’a yönelik emperyalist
müdahalesinden yarar uman Kürt çevreleri,
bu tutumlar›yla Ortado¤u halklar›n›n temel
ç›karlar›na s›rt çevirmekte, nesnel olarak
onlara ihanet etmektedirler. Zira böyle bir
müdahalenin baflar›s› bölgede ABD
emperyalizmini ve siyonist ‹srail’i
güçlendirmekten baflka bir sonuca
yolaçmayacakt›r. Filistin davas› büyük bir
darbe yiyecek, bölge halklar›n›n
emperyalizme ve iflbirlikçi rejimlere karfl›
özgürlük, ba¤›ms›zl›k ve devrim
mücadeleleri çok daha büyük güçlüklerle
yüzyüze kalacakt›r. Bunlar› bilmezlikten
gelenler ya da ABD emperyalizminin tam
denetimindeki bir Kürt devleti u¤runa hiçe
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sayanlar, bu tutumlar›yla Amerikan
emperyalizmine suç ortakl›¤›n› benimsemifl
olacaklard›r.

Kürt hareketi: Devrimci çizgiden

 Amerikan iflbirlikçili¤ine

Birbirine komflu dört ayr› ülke
taraf›ndan tarihsel olarak parçalanm›fl
bulunan Kürdistan’›n her bir parças›ndaki
Kürt hareketinin kendine özgü bir tarihsel
geliflme dinami¤i ve seyri olmufltur.
Türkiye ve Irak Kürdistan›’ndaki Kürt
hareketlerinin k›saca karfl›laflt›r›lmas› bu
aç›dan aç›klay›c› olacakt›r.

Irak’ta 1958’deki darbeyle kral›n
devrilmesi, Irak’›n Ba¤dat Pakt›’ndan
çekilmesi ve ard›ndan Baasc› rejimin
kurulmas›yla birlikte, bu ülke
emperyalizmin denetiminden uzaklaflarak
ad›m ad›m Sovyetler Birli¤i’nin etkisi
alt›na girdi. Bu durum zaman içerisinde
Kürt hareketinin Amerikan emperyalizmi
taraf›ndan gerekti¤inde kendi amaçlar›
do¤rultusunda kullan›labilmesinin de
tarihsel zeminini yaratt›.

Irak Kürtleri ABD taraf›ndan bu tür bir
kullan›l›fl›n iki tarihsel örne¤ini yaflad›lar
ve bunun a¤›r bedellerini ödediler. ‹lki
‘70’li y›llar›n bafl›nda ve baba Barzani
döneminde yafland›. C‹A ve fiah rejiminin
ortak çabas›yla baba Barzani Baasc› Irak
rejimine karfl› y›llarca kullan›ld›. Fakat
‹ran ile Irak aras›nda 1975’de gerçekleflen
Cezayir Antlaflmas›’n›n ard›ndan Irak
Kürtleri bunun faturas›n› a¤›r bir biçimde
ödediler. Benzer bir durum 1991 Körfez
Savafl› s›ras›nda yafland›. Bu kez sahnede
o¤ul Barzani ile Talabani vard›. ABD
taraf›ndan ayaklanmaya k›flk›rt›lan Irak
Kürtleri, ard›ndan ortada b›rak›ld›lar ve
böylece yeni bir felaketle yüzyüze kald›lar.

Yinelenen bu ac›l› deneyimlere ra¤men,
Irak Kürtleri aras›nda Amerikanc›l›k
Körfez Savafl›’n›n ard›ndan zay›flamak bir
yana daha da güçlendi. Bu nedensiz de
de¤ildi. Kuzeyde ve güneyde Irak için
uçufla yasak bölgeler yaratan Amerikan

emperyalizmi, böylece Kuzey Irak
Kürtleri’ne kendi vesayeti alt›nda bir
koruma bölgesi yaratm›fl oldu. Bu amaç
çerçevesinde savafl›n ard›ndan Türkiye’de
üslenen Çekiç Güç’le korunan Irak Kürt
bölgesinde, giderek bir özerk yönetim
örgütlendi ve bu zamanla bir Kürt devleti
oluflumuna do¤ru evrildi. Herfleyiyle
ABD’ye ba¤›ml› olan ve bundan dolay› da
“kukla devlet” nitelemesine hak kazanan
bu oluflum, Irak Kürtleri aras›nda zaten
tarihsel bir temele sahip olan
Amerikanc›l›¤a yeni bir güç kazand›rd›.
Baba Barzani döneminde Sovyetler’e yak›n
bir çizgide olan ve hatta hatta sosyalist
olmak iddias› bile tafl›yan Talabani’nin
KYB’si de o¤ul Barzani döneminde, daha
kesin olarak da Körfez Savafl› döneminde,
art›k tümüyle Amerikanc› bir çizgiye
kayd›. Böylece Irak’taki büyük Kürt
hareketleri kendi aralar›nda sorunlar
yaflamay› sürdürseler de Amerikanc›
çizgide birlefltiler.

Ayn› tarihi dönemde, Türkiye’deki Kürt
hareketi tümüyle farkl› bir çizgide
gelifliyordu. ‘60’l› y›llar Türkiye’sinde,
genel sosyal uyan›fla ve dünya ölçüsünde
yükselen devrimci dalgaya paralel olarak,
yeni sosyal-siyasal temeller üzerinde
kendini bulan bir Kürt hareketi ç›kt›
ortaya. Bu hareket alt s›n›flara dayan›yor
ve sosyalizm iddias› tafl›yordu. Anti-
emperyalist bir çizgideydi ve Amerikan
emperyalizmine karfl› Türkiye çap›nda
yükselen mücadelenin bir parças›yd›.

Irak Kürt hareketiyle bu farkl›l›k, bu
öznel etkenlerin yan› s›ra, Türkiye’nin
nesnel tarihsel-toplumsal durumuyla da
yak›ndan ba¤lant›l›yd›. Türkiye bir NATO
üyesiydi ve ülkede Amerikan iflbirlikçisi
bir rejim egemendi. ‹flbirlikçi rejimin
gerisindeki emperyalizm, Kürtler
üzerindeki köleci egemenli¤in d›fl
dayana¤›n› oluflturmaktayd›. Kürt mülk
sahibi s›n›flar ise, Cumhuriyetin ilk
y›llar›ndaki isyanlar›n bast›r›lmas›n›n
ard›ndan önce y›ld›r›lm›fl, sonra da düzene
eklemlenmifllerdi. Tüm siyasal temsilcileri



devlet yanl›s› ve emperyalizmin
iflbirlikçileriydi. Kürtlerin özgürlük ve
eflitlik davas› art›k onlar› hiçbir biçimde
ilgilendirmiyordu.

Bu tarihi-toplumsal durum, ‘90’l›
y›llar›n bafl›na kadar, genellikle alt
s›n›flardan gelen ve onlara dayanan
Türkiye’deki Kürt ak›mlar›n›n büyük bir
bölümüyle ilerici, devrimci, anti-
emperyalist ve sosyalist nitelikte ya da
iddiada olmas›n› da kolayca
aç›klamaktad›r.

‘90’lar›n bafl›nda de¤iflen ise, Sovyetler
Birli¤i ve Do¤u Avrupa’daki y›k›l›fllar,
devrim ve sosyalizm mücadelelerinin dibe
vurmas›, tersinden ise, Körfez Savafl›
sonras›nda ABD himayesinde Irak
Kürdistan›’nda ortaya ç›kan özel durumdu.
Bu geliflmeler daha o zamandan Kürt
reformist ak›mlar› aras›nda anti-emperyalist
tutum ve duyarl›l›¤› h›zla erezyona
u¤ratarak, bugün gelinen yerde aç›ktan
ABD savunuculu¤u yapmaya varan
iflbirlikçi çizgiyi üretti. Kürt özgürlük
mücadelesinin etkisi ve bas›nc› alt›nda
ulusal anlamda politize olan, fakat kendi
güç ve etkisini Kürt hareketini geriye,
düzen içi s›n›rlara çekmek do¤rultusunda
kullanmakta gecikmeyen Kürt mülk sahibi
s›n›flar›n özel a¤›rl›¤› ve çabas›, bunu
ayr›ca kolaylaflt›rd›.

Yine de ‘90’l› y›llar›n özellikle ilk
yar›s›nda, bu geliflmenin h›z›n› kesen temel
önemde bir etken vard›. Bu, PKK
önderli¤inde önemli bir güç kazanan ulusal
özgürlük mücadelesinin karfl› durulamayan
etkisiydi. Bunu, o günkü durumun oldu¤u
kadar bugün var›lan ibret verici noktan›n
anlafl›lmas› bak›m›ndan da son derece
aç›klay›c› olan bir olay üzerinden
örnekleyelim. Abdullah Öcalan, Temmuz
1992 tarihinde, eski solcu Talabani’nin
kendisine gönderdi¤i önemli bir mektubu
kamuoyuna aç›klad› (Yeni Ülke, say›: 31,
26 Temmuz-1 A¤ustos 1992). Söz konusu
mektubunda Talabani, Öcalan’a tehdit dolu
ifadelerle flunlar› yaz›yordu: “Devrimler
dönemi bitmifltir, silahl› direnme dönemi

bitmifltir, art›k tarihe kar›flm›flt›r. Yeni
dünya düzeni siyasi görüflmeler yoluyla,
ABD’nin himayesinde, serbest piyasaya
dayal›, burjuva demokrasiler sistemi hakim
tek nizamd›r. Sizin de bunu kabul
etmekten baflka bir çareniz yoktur.”

O zaman Talabani’nin bu tehditkar ve
dayatmac› tavsiyelerini ihanet olarak
niteleyen ve kamuoyu önünde teflhir eden
Öcalan, flimdi “demokratik uygarl›k
projesi” ambalaj›yla sarmalayarak bu ayn›
ihaneti Türkiye Kürtleri’ne bir program
olarak sunacak noktaya gelmifltir. Bu,
Türkiye’deki Kürt hareketinin kendi
tarihsel kimli¤ini ve birikimini tümden red
ve inkar ederek vard›¤› noktad›r ayn›
zamanda. Bu nedenledir ki, bugün art›k
KADEK ad›n› alm›fl bulunan PKK,
ABD’nin Irak’a müdahalesini
desteklemektedir. Türk devletine benzer bir
biçimde Filistin direnifliyle siyonist
sald›rganl›¤a eflit mesafede durmakta,
sonuçta nesnel olarak siyonist sald›rganl›¤a
destek olmaktad›r.

PKK’daki kimlik de¤ifliminden beri
Türkiye’deki Kürt hareketi, pek az
istisnayla, art›k her türlü anti-emperyalist
tutum ve duyarl›l›¤› bir yana b›rakarak
Amerikanc› ve AB’ci çizgide birleflmifl
durumdad›r. Bu, Türkiye’deki Kürt
hareketinde köklü bir tutum ve kimlik
de¤iflimidir. Bu tutumu haz›rlayan ise,
devrim ve sosyalizm mücadelesindeki
genel gerilemenin yan› s›ra, daha da
belirleyici olarak, ABD emperyalizminin
kendi Ortado¤u politika ve planlar›
çerçevesinde Kürtlere kendi tam
denetiminde bir siyasal varl›k alan› açma
çabas›d›r. ABD’nin bu çabas› siyonist
‹srail’in çoktand›r izledi¤i çizgiyle de
örtüflmektedir. ‹srail için bu, bünyesinde
Kürt sorununu bar›nd›ran Arap ya da ‹ran
türünden ‹slam devletlerini parçalay›p
güçten düflürmenin temel önemde bir
olana¤› ve yoludur. Bu niyet ve hesaplar›
tüm aç›kl›¤› ile ortaya koyan gizli belgeler
bugün art›k gözler önündedir.

Dünya ölçüsünde ve özellikle de
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bugünün Türkiye’sinde sosyal mücadelenin
ve dolay›s›yla devrimci hareketin zay›fl›¤›,
Kürt ak›mlar›n›n emperyalizmin ve
siyonizmin tuza¤›na düflmelerine ve aleti
haline gelmelerine uygun bir zemin
oluflturmaktad›r. Bu zeminin d›fl›nda
kalanlar, tarihsel ve s›n›fsal bir bilinçle
hareket etmeyi baflararak soluklu
davranabilenlerdir. Yaz›k ki bunlar
halihaz›rda çok küçük bir az›nl›¤›
oluflturmaktad›rlar. Fakat gelece¤i onlar
temsil etmektedirler. Emperyalizmle ifl ve
kader birli¤i, hiçbir yerde halklara
özgürlük ve ba¤›ms›zl›k getirmemifl, fakat
istinas›z her yerde onlar› yeni biçimler
içinde a¤›r ve utanç verici bir kölelikle
yüzyüze b›rakm›flt›r. Kürt hareketinin kendi
yak›n geçmiflinde ise bu tutum, kitlesel ac›
ve y›k›mlara yolaçan a¤›r felaketlerle
sonuçlanm›flt›r. Bugün tüm umutlar›n›
emperyalizme ba¤layanlar daha düne kadar
bütün bunlar› biliyorlard›, bugün ise
bunlar› modas› geçmifl lak›rd› say›yorlar.

Do¤as› gere¤i devrimci kalan

 dinamik: Filistin

Düne kadar Filistin ve Kürt sorunlar›n›
Ortado¤u’nun temel önemde iki devrimci
dinami¤i olarak tan›mlamak ola¤and›.
Ortaya koydu¤umuz nedenlerden dolay›
bunu Kürt sorunu için ileri sürmek art›k
eskisi kadar kolay de¤ildir. Tam tersine,
Kürt sorunu, Ortado¤u’nun karmafl›k iliflki
ve dengeleri içinde, emperyalizm
taraf›ndan kolayca istismar edilebilir bir
sorun haline gelmifltir. Güney Kürdistan’›n
ard›ndan Kuzey Kürdistan’da da güçlü bir
Amerikanc›l›¤›n ortaya ç›kmas› bunun
böyle oldu¤unu somut olarak
göstermektedir.

Oysa Filistin sorunu, Kürdistan
sorunundan farkl› olarak, nesnel niteli¤i
nedeniyle Ortado¤u’ya yönelik emperyalist
politika ve planlar›n önünde afl›lmas› güç
bir engel olarak durmaktad›r. Filistin
sorununa bu niteli¤i kazand›ran ise, bizzat
siyonist ideoloji ve projenin kendisidir.

Siyonist proje tarihi olarak Filistin halk›na
ait bir vatan› kendisi için “vaadedilmifl
toprak” saym›fl ve emperyalizmin tam
deste¤inde bu topra¤› ele geçirmek için
her yolu mübah saym›flt›r. “Halks›z bir
vatan” sayd›¤› Filistin’e “vatans›z bir
halk”› yerlefltirmeyi kendine temel hedef
olarak seçen siyonist hareket, bu sanal
varsay›m›na gerçeklik kazand›rmak için,
Filistin halk›n› Filistin’den sürmek, bu
anlamda Filistin’i insans›zlaflt›rmak yolunu
tutmufltur.

Emperyalizmin çok yönlü deste¤iyle
devlet kimli¤i kazanan siyonist hareket,
tan›mlanan do¤as› gere¤i, yay›lmac› ve
tahakkümcüdür.
Filistin halk›n›n
kendi öz
topraklar›ndan
kitlesel çapta
sürülmesi ve
herfleye ra¤men
tutunmay›
baflarabildi¤i
s›n›rl› bir
alanda ise 35
y›ld›r zalim bir
iflgalci yönetim
alt›nda
tutulmas›,
bunun bir
ifadesidir. Bu,
bir türlü
çözülemeyen
Filistin
sorununun
tarihsel
temellerini
oluflturmakta ve
bir türlü k›r›lamayan Filistin direniflinin
derin kayna¤›n› aç›klamaktad›r.

Sorunun bir de emperyalizmden
kaynakl› boyutu vard›r. Tarihi dönemlere
göre somut muhataplar› de¤iflse de,
siyonist hareket ve ard›ndan devlet,
kesintisiz olarak emperyalizmin deste¤ine
sahip olmufltur. Bunun gerisinde,
emperyalizmin Ortado¤u politikalar›yla

Emperyalizmle ifl ve
kader birli¤i, hiçbir
yerde halklara özgürlük
ve ba¤›ms›zl›k
getirmemifl, fakat
istinas›z her yerde onlar›
yeni biçimler içinde a¤›r
ve utanç verici bir
kölelikle yüzyüze
b›rakm›flt›r. Kürt
hareketinin kendi yak›n
geçmiflinde ise bu tutum,
kitlesel ac› ve y›k›mlara
yolaçan a¤›r felaketlerle
sonuçlanm›flt›r. Bugün
tüm umutlar›n›
emperyalizme
ba¤layanlar daha düne
kadar bütün bunlar›
biliyorlard›, bugün ise
bunlar› modas› geçmifl
lak›rd› say›yorlar.
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siyonist sald›rganl›k ve yay›lmac›l›¤›n
çak›flmas› vard›r.

Bu olgu, Filistin sorununu, siyonist
‹srail’den öteye bizzat emperyalizmin
kendisiyle de karfl› karfl›ya getirmekte,
onun nesnel devrimci niteli¤ini evrensel
bir çerçeveye oturmaktad›r. Emperyalizm,
Ortado¤u üzerindeki hakimiyetinin kilit
gücü olan siyonist devletten
vazgeçmedikçe, Filistin halk›n›n hakl› ve
meflru talepleri karfl›s›nda net ve kesin
çözümden yana olamaz. Ortado¤u’daki
karmafl›k iliflki ve dengeler, kendi
iflbirlikçi rejimlerini sürekli a¤›r bir bas›nç
alt›nda tutan Arap halklar›n›n duyarl›l›¤›,
emperyalist devletleri Filistin sorununda
görünürde daha esnek bir tutum izlemeye
mecbur b›rakm›flt›r. Fakat bu ikiyüzlülük
soruna bir çözüm yolu haz›rlamaktan çok,
onlara durumu idare etme olana¤›
sa¤lam›flt›r yaln›zca.

Köleci Oslo Bar›fl› bunun böyle
oldu¤unu ayr›ca gösterdi. Birinci Filistin
‹ntifadas›’n›n a¤›r bas›nc› alt›nda ve
bölgedeki genel ç›karlar›n› güvenceye
almak amac› çerçevesinde, ABD
emperyalizmi, Sovyetler Birli¤i ve Do¤u
Bloku’nun çöküflüyle oluflan uygun tarihi
ortam› da kullanarak, Filistin halk›na
Filistin topraklar›n›n çok küçük bir bölümü
üzerinde, ‹srail’in sürekli bask› ve
afla¤›lamas› alt›nda sözde özerk bir
yönetim halinde yaflamay› dayatt›.

Aradan geçen 10 y›l, siyonist do¤as›
gere¤i ‹srail’in bu kadar›n› bile
hazmedemedi¤ini, onun aç›¤a vurulamayan
gerçek niyetinin tüm Filistin’e egemen
olmak oldu¤unu aç›kl›kla gösterdi. ‹flgal
bölgelerindeki genifl çapl› yerleflim
politikalar› bunun en önemli göstergesi
oldu. Bu politikalara ABD’nin örtülü
deste¤i ise, onun bu niyet ve hesaplar›nda
yaln›z olmad›¤›n›n aç›k kan›t›.

Bir yandan siyonist devletin tarihi
emelleri ve buna dayal› sömürgeci
politikalar›, öte yandan Filistin halk›n›n
gerçek özgürlük ve ba¤›ms›zl›k iste¤i, z›t
yönlerden etkide bulunarak, Oslo’da EK‹M

kotar›lan Amerikan bar›fl›n›n çöküflünü
getirdi ve bugünkü geliflmelerin önünü
açt›.

Bugün Filistin direnifl hareketi
içerisinde uzlaflmac› burjuva ak›m ile
dinsel gerici ak›m etkin durumdad›r.
Filistin halk›n›n özgürlük ve ba¤›ms›zl›k
mücadelesini devrimci anti-emperyalist bir
çizgide savunan ve siyonizm karfl›tl›¤›n›
Yahudi halk›na düflmanl›ktan net bir
tutumla ay›ran, dahas› Filistin
emekçileriyle Yahudi emekçilerinin
devrimci birli¤ini hedefleyen ak›m son
derece güçsüzdür, sesi neredeyse hiç
duyulmamaktad›r. Bu, baflka nedenler
yan›nda, ‘89 y›k›l›fl›n› izleyen tarihi
geliflmelerin Filistin hareketi üzerindeki
y›k›c› etkisinin bir sonucudur.

Fakat öznel unsurlar alan›ndaki bu
belirgin zaafiyete ra¤men, iflaret etti¤imiz
özellikleri nedeniyle, Filistin sorunu nesnel
devrimci karakterini korumaktad›r. Bundan
dolay›d›r ki Filistin davas› tüm dünya
halklar›n›n, ilerici ve devrimci güçlerinin
hakl› deste¤ini almaktad›r. Yine ayn›
nedenlerle, Filistin direnifli, güncel
emperyalist politikalar›n, somut olarak
Irak’a karfl› emperyalist bir savafl›n
önünde, etkisizlefltirilmesi kolay olmayan
bir engel olarak durmaktad›r.

Bu engelin ne anlama geldi¤ini giderek
çok daha somut olarak gören ABD
emperyalizmi, bir yandan ‹srail’in y›ld›rma
ve teslim alma amac›na yönelik s›n›rs›z
terör ve katliam politikalar›na destek
vererek, öte yandan ise aldat›c› ve
oyalay›c› ad›mlarla Filistin direniflini
yat›flt›rmaya çal›flarak, güncel durumu
kurtarmaya çal›flmaktad›r. Terörle y›ld›rma
ve teslim alma politikas›n›n sonuç
vermedi¤i ve veremeyece¤i ony›llar›n
deneyimi ile anlafl›lm›fl bulunmaktad›r.
ABD emperyalizminin iflbirlikçi Arap
rejimlerinin de yard›m›yla tezgahlad›¤›
yeni manevralar›n ne kadar sonuç
verece¤ini ise önümüzdeki dönem
gösterecektir.
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Bugün nesnel durum
temel noktalarda düzenin
oldukça aleyhinde. Belli bafll›
alanlarda çöküntü ve
çözümsüzlüklerle yüzyüze bir
sermaye düzeniyle karfl›
karfl›yay›z. Ancak son y›llar›n
geliflmeleri bir kez daha teyid
ediyor ki, yönetmek plan›nda
ifller yolunda gidiyor.
Karfl›s›na iflçi s›n›f› ve
emekçi kitlelerin örgütlü
hareketi ç›kmad›¤› sürece de
yolunda gidecek. Bu durum
düzen pay›na herfleye ra¤men
bir baflar›n›n ifadesidir.

Gene de iktidar
sahiplerinin korkusuz ve rahat
oldu¤undan söz edemeyiz.
Türkiye’de rejimin her dönem
için en büyük korkusu sosyal
patlamad›r. O elbette
kendili¤inden yaflanacak bir
patlamadan çok, kitlelerle
buluflacak, onlar›
bilinçlendirecek, örgütleyecek,
devrime kanalize edecek
devrimci komünist bir
öznenin yönlendirip
ilerletebilece¤i bir sosyal
patlamadan korkmaktad›r.

Bu korku neler yapt›r›yor?
Toplumsal hareketin bir
sosyal patlama biçimine
dönüflmemesi için, ezilen ve
sömürülen kitleler her aç›dan
yozlaflt›r›l›yor, sersemletiliyor.
Bilinçsiz öfkeleri uygun araç
ve yöntemlerle kontrollü
olarak boflalt›l›yor. Yan›s›ra
kitleler sistematik bir bask›
ve terör cenderesi ile
sindirilip y›lg›nlaflt›r›l›yor.
Bu, iflin birinci yan›. Di¤er

yan›n› ise, devrimci parti ve
örgütleri ezmek, olmuyorsa
geliflmelerini engelleyecek
tarzda denetim alt›na almak
oluflturuyor.

Sermaye iktidar› genel
olarak sol hareketin ve
elbette devrimci hareketin bir
hayli zay›flam›fl oldu¤u bu
dönemde, yine de iflin bu
ikinci yan›n› daha fazla
önemsemektedir. Bu,
burjuvazinin s›n›f bilincinin,
tarihsel perspektifle
bakabildi¤inin ifadesidir. Ne
de olsa öznesiyle buluflmam›fl
bir toplumsal hareketlilik ya
da devrimci bir önderli¤in
olmad›¤› koflullarda yaflanacak
bir sosyal patlama kolayl›kla
denetim alt›na al›n›p,
bast›r›labilir. Ve ne de olsa
sosyal patlamalar›n ve benzeri
çaptaki sosyal hareketliliklerin
önünü alabilecek her türlü
araç ve yöntemin fazlas›yla
sahibidir burjuvazi. Zaten
halihaz›rdaki en önemli
güvenceleri de bunlard›r;
özellikle bask› ve fliddet
ayg›tlar› ile medya, sendika
bürokrasisi, reformizm gibi
kuvvetler... Oysa s›n›f ve
emekçi kitlelerle bütünleflmifl,
s›n›f hareketini sosyalizmle
birlefltirmifl, s›n›f›n öncüsünü
örgütlemifl bir komünist iflçi
partisinin varl›¤›nda,
burjuvazi ve düzeni için ölüm
çanlar›n›n çalmas›n› hiçbir
güç engelleyemez. ‹llegal
temellerde örgütlenmifl,
yetkinleflmifl böylesi bir parti
burjuvazi için en büyük

tehlike demektir. ‹flte bu
nedenledir ki sermaye
iktidar›, devrimci harekete
göz açt›rmamay› o denli çok
önemsiyor. En küçük
olanaklar› dahi, örgütleri
darbelemek çerçevesinde
de¤erlendirmek yolunu
tutuyor. Bu yönlü hiçbir
f›rsat› göz ard› etmiyor.
Egemen s›n›f olarak burjuvazi
iflte böylesine güçlü bir s›n›f
bilincine sahip.

Komünist ‹flçi Partisi’nin
neferleri olarak daha güçlü
bir proleter s›n›f bilincini
temsil ediyorsak, öznel ve
nesnel plandaki yetersizliklere
ve güçlüklere tak›lmadan, en
küçük olanaklar›
de¤erlendirmeyi baflarabilmek,
her düzeydeki birikimi güce
dönüfltürmenin çabas›n›
vermek durumunday›z.
Örgütlülük, önemsiz gibi
görünen imkanlardan
yararlanabilmek ve birikimleri
güce dönüfltürebilmek
sayesinde yayg›nlafl›p
geliflebilir. Olanaklar› ve
birikimleri yerli yerinde
de¤erlendirebilmek için de
örgüt gerekir. Bu çerçevede
Partimizin en önemli
önceliklerinden biri, illegal
örgütlü yap›s›n› gelifltirip
yayg›nlaflt›rmak,
sa¤lamlaflt›r›p
yetkinlefltirmektir.

Bu noktada esas
sorumluluk parti organlara
düflmektedir. ‹lk elden
de¤erlendirilmesi gereken ya
da de¤erlendirilip
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ifllenebilecek bir dizi
birikimden söz edilebilir.
Örne¤in Partinin ideolojik-
politik gücü ve toplam
faaliyetimizin genel politik
etkisi, sürekli olarak yeni
bak›fllar›n partimize
çevrilmesini sa¤lamaktad›r.
TK‹P çizgisi varolma
sorununu çoktan geride
b›rakm›fl, aray›fl içindeki
güçlerin dikkatini çeken temel
bir alternatif konumundad›r.
Öte yandan, aç›k komünist
faaliyette al›nan mesafeyle
birlikte, çevremizde giderek
daha fazla oranda ve kal›c›
güçler birikmektedir. S›n›f ve
emekçi kitlelerle buluflman›n,
politikalar›m›z› kitlelere
tafl›yabilmenin, kitle ba¤lar›n›
gelifltirebilmenin uygun araç,
yol ve yöntemlerini de
çeflitlendirmifl, zenginlefltirmifl
durumday›z. Mahalli
birimlerin çal›flma yürüttükleri
alanlarda, duyarl› ve aray›fl
içinde iflçi, emekçi ve
gençlerle herfleye ra¤men
az›msanmayacak ölçüde
karfl›lafl›lafl›yoruz. Ve en
önemlisi, faaliyetin ve
örgütlenmenin
sorumluluklar›n› tafl›yabilecek,
öncelikli görevlerini yerine
getirebilecek güçler (kadrolar
ve kadro adaylar›) mevcut.

Bu imkanlar zemininden
olabildi¤ince verim alabilmek,
herfleyden önce mevcut
güçlerimizin kendilerine çeki
düzen vermelerini gerektirir.
Biliniyor ki, örgütlü olmayan
örgütleyemez. Örgütlemek bir
yana, kendi varl›¤›n› dahi
koruyamaz. Partimizin
örgütsel de¤erlendirmelerinde
özellikle örgüt iç yaflam›na,
kurall›, ilkeli ve disiplinli

iflleyifle s›kça vurgu
yap›lmas›, tam da bu
çerçevede bir anlam tafl›yor.
S›kça yinelendi¤i üzere,
organlar›n/birimlerin yerel
önderlik düzeyini
yakalayabilmeleri, böyle bir
niteli¤i edinmeleri, örgüt
alan›n› kesen en temel
sorunlar›m›zdan biridir. O çok
sözü edilen Bolflevik Parti’nin
gücü, birçok fleyden önce ve
özellikle inisiyatifli yerel
önderliklere yaslanm›fl
olmas›ndan ileri gelmektedir.

‹nisiyatifli mahalli
önderlik düzeyine ulaflabilmek
için, kendi özgül koflullar›m›z
de¤erlendirilerek, baz›
noktalara daha özel vurgular
yap›labilir:

* Kurall› ve düzenli organ
yaflant›s›; periyodik
toplant›lar, rapor
mekanizmas›n›n iflletilmesi,
belirlenmifl somut sorumluluk
alanlar› ve somut görevler
üzerinden iç denetim, elefltiri-
özelefltiri mekanizmas›n›n
etkin bir biçimde kullan›lmas›
vb.

* Bireysel çaban›n
yan›s›ra, kollektif ve sürekli
bir iç e¤itim çal›flmas›;
örne¤in toplant›lar›n temel bir
gündeminin dünyada ve
Türkiye’deki güncel
geliflmelere ayr›lmas›,
yay›nlardaki temel metinlerin
tart›fl›lmas›, somut sorunlar›n
(ajitasyon, propaganda ve
örgütlenme çal›flmas›nda
karfl›m›za ç›kan hergünkü
sorunlar, yoldafll›k
iliflkilerinde, kitle iliflkilerinde
yaflanabilecek olaylar,
güvenlik vb. ile ilgili sorunlar
vb.) e¤itim ve kollektif bir
bilinç oluflturmak

çerçevesinde de¤erlendirilip
tart›fl›labilmesi...

* Çal›flma alan›na yönelik
özgün politikalar üretebilmek
ve bunu kitlelere tafl›y›p
benimsetebilmek; merkezi
politikalar› alana
özgüllefltirebilmek, yay›n vb.
araçlar› özellikle bu aç›dan
da de¤erlendirebilmek.

* Varolan iliflkileri
gelifltirmek, yeni güçler
kazanmak ve giderek alta
do¤ru kurumsallaflmak,
birimler örgütlemek.

* Bölgede/alanda
kökleflmek temelinde dernek,
sendika vs. kitle örgütlerinde
mevziler tutmak...

Elbette bunlara daha
birçok nokta ilave edilebilir.
Tümü birden, bize bir bölge
organ›n›n bütünsel politik
faaliyetinin ana hatlar›n›
verir. Demek ki mevcut
olanak ve birikimlerimizi
proleter bir s›n›f bilinciyle
de¤erlendirmenin, bunlar›
güce dönüfltürebilmenin
bafll›ca koflulu, mevcut organ
ve kollektiflerin bütünlüklü
bir politik faaliyet üzerinden
mahalli önderlik düzeyine
ulaflt›r›lmas›d›r.

Kendi tablomuz üzerinden
bakarak olanak ve birikimleri
güce dönüfltürmeye daha özel
planda e¤ildi¤imizde ise,
karfl›m›za kadrolaflmak, deyim
uygunsa Partiye militan
kazand›rmak sorunu
ç›kmaktad›r. Elbette ki
kadrolaflmak denildi¤i yerde,
oldukça kapsaml› bir sorunlar
alan› vard›r. Fakat yukarda
an›lan olanaklar ve birikim
zemini üzerinden, bugün için
bafll›ca iki noktay› iflaret
etmek mümkün ve gereklidir.

(Devam› s.35'de)



Sendikal çal›flmam›z›n
sorunlar›-1

Erkan Eskiç›rak

Sendikalarda çal›flman›n ve

sendikal bürokrasiye karfl› mücadelenin

sorunlar›

Sendikalar iflçi s›n›f›n›n en kitlesel
örgütlülükleridir. S›n›f›n üç temel mücadele
alan›ndan biri olan iktisadi mücadelenin
temel araçlar›d›r. S›n›f mücadelesinin geliflim
düzeyine ba¤l› olarak iktisadi mücadelenin
s›n›rlar›ndan çok daha ötesinde bir ifllev
yerine getirirler. S›n›f› devrimcilefltirme
iddias›, sendikalar› devrimci bir mücadele
çizgisine çekme görevini bar›nd›r›r. Bu
iddiay› tafl›yan her parti bu göreve uygun bir
pratik durufl sergilemek zorundad›r.

Bugün Türkiye’de s›n›f mücadelesinde
sendikalar›n tuttu¤u özel rol bilinmektedir.
Uzun zamand›r sosyal y›k›m reçeteleri alt›nda
ezilen iflçi ve emekçilerin bu sald›r›lara karfl›
ciddi bir karfl› koyufl örgütleyememesi
sendikalar›n bugünkü durumdan kaynakl›d›r.
‹flçi s›n›f›n›n en temel hak alma araçlar›ndan
biri olan sendikalar, sermayenin iflçi s›n›f›
içindeki ajanlar› olan sendika bürokratlar›n›n
tam denetimindedir. Bugünkü durumlar›yla bu
örgütlenmeler, mücadelenin önünü açmak
flöyle dursun, iflçi hareketinin geliflimini
paralize eden bir araca çevrilmektedir.

Bu nedenle, Türkiye iflçi s›n›f›n›n
komünist partisinin temel görevlerinden biri,
iflçi s›n›f›n› devrimcilefltirmenin bir aya¤›
olarak sendikalar› devrimci mücadelenin etkin
bir arac› haline getirebilmektir. Bununla
ba¤lant›l› olarak sendikalardan hain bürokrat
tak›m›n›n sökülüp at›lmas› için mücadele
etmektir.

Nitekim kurulufl kongremiz s›n›f
çal›flmas›n›n temel sorunlar›n› tart›fl›rken,
sendikalar ve sendikal mücadele konusuna
özel bir önem vermifltir. Hain bürokrat
tak›m›n›n tasfiyesini ve sendikalarda devrimci
mücadele çizgisinin hakim k›l›nmas›n› temel

bir görev olarak tan›mlam›flt›r. Genel planda
saflar›m›zda sendikalar›n s›n›f
mücadelesindeki önemi noktas›nda bir bilinç
aç›kl›¤› mevcuttur.

Fakat buna ra¤men sendikal alan
çal›flmas› ve görevlerin yerine getirilmesinde
ald›¤›m›z yol oldukça yetersizdir. Kuflkusuz
bunda kurulufl kongremizin arkas›ndan gelen
düflman sald›r›lar›n›n yaratt›¤› tahribat›n
önemli bir etkisi vard›r. Ama en az›ndan bir
dönemdir sahip oldu¤umuz faaliyet kapasitesi
ve geliflim düzeyimiz gözetildi¤inde, sorunun
bunu aflan yönleri oldu¤u görülmektedir.
S›n›f hareketinin içinde bulundu¤u geri
durum ve kendi flartlar›m›z gözetildi¤inde, bu
alanda k›sa zamanda bir dizi kazan›m
beklemek kuflkusuz gerçekçi de¤ildir. Fakat
bu, bizim alana yönelik müdahalelerimizin
zay›fl›¤›n› aç›klamaya yeterli de¤ildir.
Çal›flma birimlerimizin sendikal çal›flma ve
sendikal bürokrasiye karfl› mücadele
noktas›nda kendi güç ve olanaklar›n›n çok
gerisinde bir müdahalesi mevcuttur. Bak›fl
plan›nda sahip oldu¤umuz aç›kl›¤a ra¤men bu
konuda bir atalet içinde oldu¤umuz
söylenebilir.

Bu ataleti yaratan bir dizi nesnel ve öznel
etken mevcuttur. Bunlardan en önemlisi
kendili¤indenci çal›flma tarz›d›r. Birçok
aç›dan geride b›rakt›¤›m›z bu tarz, sendikal
çal›flma söz konusu oldu¤unda kendini
gösterebilmektedir. Kendili¤indenci tutuma
zemin yaratan etkenlerden biri s›n›f
hareketinin ve sendikalar›n içinde bulundu¤u
durumdur. S›n›f hareketi geri ve parçal› bir
durumdad›r. Mücadele düzeyi sendikal
çerçeveyi aflmamaktad›r. Yukar›da da
belirtildi¤i gibi, sendikalar bürokrasi
taraf›ndan felç edilmifllerdir. Öncüsü uzun
dönemdir k›r›lm›fl sendikal› iflçi taban› ise,
‘91’den bu yana bu tabloyu de¤ifltirecek,
ihaneti bofla ç›karacak ciddi bir hareket
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yaratamamaktad›r. fiu veya bu alanda ortaya
ç›kan tepkiler ya umutsuzluk ortam›nda
eriyip gitmekte ya da bürokrasiyi do¤rudan
hedeflemeyi amaçlamayan sendikal muhalefet
çizgisinin s›n›rlar›na hapsolmaktad›r. Bu
tablo, devrimci bir sendikal çizgi ile ilk
elden buluflabilecek, onun dayana¤›
olabilecek dinamiklerin zay›fl›¤›n›
anlatmaktad›r.

Bizim bu alandaki mevzilerimizin
s›n›rl›l›¤› da tabloya eklenince, beklemeci
veya ertelemeci bir mant›k çal›flmam›z› etki
alt›na alabilmektedir. Hatta yer yer bu durum
müdahalesizlikten öte, bu alandaki
geliflmelerin izlenmesinde de zay›fl›¤a yol
açabilmektedir.

Bu söylenenler bir yan›lg›ya yol
açmamal›d›r. ‹fl k›sa süreç içinde sendikalar›n
devrimcilefltirilmesi, sendikal bürokrasinin
bugünden yar›na bizim çabalar›m›za
dayan›larak defedilmesi olmad›¤› yerde, sorun
nesnel de¤il tamamen bir öznel zay›fl›¤›n
ifadesidir. Taban›n tepkisini ilk elden
örgütleyebilecek, buradan yola ç›karak bir
dizi sendikal mevzinin devrimcileflmesi
sa¤layacak yol, yöntem ve araçlar›n
somutlanamamas›, sendikal çal›flman›n toplam
çal›flmam›zdan beslenen ve onu besleyen bir
bütünlük içinde ele al›nmamas› vb.
nedenlerin etkisiyle çal›flman›n içerde
bulunup bulunulmamaya endekslenmesi,
afl›lmas› gereken e¤ilimlerdir. Bu yol ve
yöntemlerin ortaya ç›kar›lmas›n›n araçlar›ndan
biri, geçmifl ve yak›n dönem pratik
deneyimlerimizden yola ç›karak bir tart›flma
platformu yaratabilmektir. Geçmifl
deneyimlerin bu gözle incelenebilmesi,
bunlar›n yak›n dönem çal›flmalar›yla
birlefltirilmesi amac›yla yürütülebilecek bir
tart›flma, eksikliklerimizi aflma yollar›n›
ortaya ç›karacakt›r.

Bu yaz›n›n amac› böyle bir tart›flmaya
girifl yapmakt›r. Yaz›da özellikle yak›n
dönem sorun ve yönelimlerimizin deneyimleri
somut olarak ifllenmeye çal›fl›lacakt›r.

Pratik çal›flmam›za yön verebilecek imkan
ve araçlar üzerinden bir tart›flmaya geçmeden
önce bir noktay› daha hat›rlatmakta fayda
var. Genel s›n›f çal›flmam›z›n ve sendikal
çal›flmam›z›n temel ayaklar›ndan biri örgütsüz

iflletmelerde yürüttü¤ümüz sendikal
örgütlenme faaliyetidir. Bu hem genel s›n›f
çal›flmam›z, hem de sendikal çal›flmam›z için
çok önemli bir araçt›r. S›n›f hareketinin
genel durumundan ve sendikal ihanetlerin
genel iflçi kitlesinde yarat›¤› güvensizlikten
kaynakl› bu yönlü bir faaliyet her geçen gün
zorlaflmaktad›r. Bafll› bafl›na ayr› bir yaz›
konusu olabilecek olan bu konuya mümkün
mertebe girmeyece¤iz. Bu yaz›da konuyu
biraz sendikal› iflletmelere müdahale,
sendikalara müdahale ve sendikal bürokrasiye
karfl› mücadele ekseninde tutaca¤›z.

Öncelikle çal›flt›¤›m›z alan›n bilgisine

sahip olmal›y›z

Bir alanda çal›flma yapabilmenin temel
koflulu, söz konusu alanla ilgili her türlü
bilgiye ve geliflmeyi sahip olmakt›r. Her
çal›flma alan›m›z hedef olarak tespit etti¤i
sektörün ve sendikan›n geliflmelerine hakim
olmak zorundad›r.

Maalesef bu noktada baflar›l› oldu¤umuz
söylenemez. Böyle oldu¤u yerde kuflkusuz
nas›l bir müdahale tart›flmas› da anlam›n›
yitirir. Yöneldi¤i alandaki sendikaya düzenli
u¤rayan, belli fabrikalarla ba¤ kurmay› önüne
hedef koyan ve bu noktada çaba gösteren her
çal›flma alan›, hedef sektörlerde ve
sendikalarda hangi geliflmelerin oldu¤unu
asgari düzeyde bilebilir. Kuflkusuz içeriden
flu veya bu düzeyde ba¤lar›n bulunmas› bunu
çok daha kolaylaflt›racakt›r. Fakat bunun
olmad›¤› koflullarda, bu bilginin
edinilebilmesinin bir zorlu¤u yoktur. E¤er bir
çal›flma söz konusu sektörü, sendikay›
gerçekten hedefliyorsa, bunun yöntemini bir
flekilde muhakkak bulacakt›r. Kald› ki bunun
için yeni yöntemler bulmaya da gerek yoktur.
Örne¤in temsilcilerle düzenli iliflki kurmak
bunun en ifllevsel yoludur. Yak›n dönem
tecrübelerimiz böylesi bir diyalo¤un
sa¤lanmas›n›n hiç de zor olmad›¤›n›
göstermektedir. Röportaj, anket yapmak,
gazete götürmek, etkinliklere ça¤›rmak...
Bunlar vb. araçlar kullan›larak birçok
temsilciyle de¤iflik çal›flma alanlar›m›z
üzerinden ba¤ kurulmufltur. Bu ba¤›n düzenli
olmas›n› sa¤lamak için ç›kard›¤›m›z yerel
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yay›nlar ciddi imkanlar sunmaktad›r. Bugün
de¤iflik fabrikalarda ifl saatlerinde dahi
temsilcilerle görüflülebilmektedir. Kuflkusuz
temsilcilerle iliflki kurma gereklili¤i haber
alman›n çok daha ötesindedir. Biz burada
sadece bu boyutuna iflaret etmifl olduk. Yeri
gelmiflken vurgulayal›m; iflyeri
temsilciliklerini ve iflyeri temsilcilerini
sendikal çal›flmam›z›n önemli
dayanaklar› haline getirmeyi baflarabilmek
durumunday›z.

Bunun ötesinde her çal›flma birimi
sendikalara düzenli bir tarzda gitmeli, bu
görevi muhakkak tan›ml› bir hale sokmal›d›r.
Bir baflka konu, sendikal yay›nlar›n ve yay›n
organlar›nda ç›kan sektöre, sendikaya iliflkin
haberlerin izlenmesidir. Bu alandaki
s›n›rl›l›¤›m›z, bizim hedefsiz ve at›l
davranmam›zdan kaynaklanmaktad›r. Burada
sayd›klar›m›za birçok denenmifl yöntem ya da
yeni yöntem eklenebilir, ama hepsinin bafl›na
hedefli bir yönelimi koymak gereklidir.
Bizim sendikal alana yönelik genel
politikam›z›n hayat bulabilmesinin temel
koflulu çal›flma alanlar›m›z›n bunu
özgünlefltirebilmesinden geçmektedir. Bunun
için ise önce alan›n toplam bilgisine hakim
olma çabas› flartt›r.

Bir sektöre yönelik bir çal›flma
deneyimini aktarmak bu aç›dan yararl›
olacakt›r:

“Sektöre iliflkin planlama üzerinden bir
dizi fabrikay› hedef belirledik. Bu sektörde
ama örgütsüz bir iflletmede çal›flan bir
yoldafl›m›z› bir baflka yoldafl›m›zla birlikte
sendikayla düzenli ba¤ kurmak üzerinden
görevlendirdik. Protkol da¤›t›m› üzerinden bir
baflka yoldafl›m›z› da aç›k siyasal
kimli¤imizle sendikaya yönlendirdik.
Sendikac›lar genel olarak bize en küçük bir
bilgiyi dahi vermekten itinayla
kaç›yorlard›.

“Temsilcilere gidip gelmek özellikle baz›
fabrikalar için oldukça kolaylaflt›.
Görüflmelerdeki süreklili¤imiz iliflki
noktas›nda bir güven de yarat›yor. Birçok
fabrikaya gerek temsilciler kanal›yla gerek
iflçi iliflkilerimiz kanal›yla ulaflman›n
avantajlar› üzerinden, alan›n somutuna ve
sendikaya yönelik daha belirgin bir politika

oluflturabildik. Sorunlara hakim olmaya
bafllamam›zla birlikte, gerek temsilcilerle
gerekse sendikac›larla alana iliflkin iletiflim
kurmay› baflarabildik. Gösterdi¤imiz ilgi ve
iliflki tarz›, temsilcilerden kendi fabrikalar›na
iliflkin özel bilgileri almay› kolaylaflt›r›yor.
Bir fabrikada yaflanan tafleronlaflt›rma sald›r›s›
üzerinden özel bir say›yla seslendik.
Sendikalar›n genel merkezlerinin tutumlar›n›
iflledik. Savafl konusunu da ifllemekle birlikte
daha çok sektörün ve fabrikan›n sorunlar›n›
temel ald›k. Sendika flubesinin ald›¤›
tutumlara vurduk. Bunun etkisi oldukça iyi
oldu.

“Ayr›ca sendikan›n ç›kard›¤› her yay›n›
mümkün mertebe takip etmeye çal›fl›yoruz.
Sektörle ilgili her türlü haberi arflivliyoruz.
Bunlar iflçilerle ve sendikac›larla iliflke
kurarken iflimize çok yar›yor. Sorunlara
hakimiyetimiz hem bir etkilenme alan›
yarat›yor, hem de ciddiyetimizi gösteriyor.”

Kuflusuz ki sektörün, fabrikalar›n ve
sendikalar›n bilgisine sahip olmak, ancak bu
bilgileri bir politika oluflturman›n malzemesi
yapt›¤›m›z ölçüde anlaml›d›r. Genel
üzerinden söyledi¤iklerimizi muhataplar›m›z›n
özgün durumlar›yla ne kadar birlefltirebilirsek
o kadar etkili olacakt›r.

Sendika bürokrasisinin etkin

teflhiri ve tepkinin örgütlenmesinin

önemi

Bugün sendika bürokrasisinin oynad›¤›
u¤ursuz rol, ayn› zamanda bizim sendikalarda
taban iradesini ortaya ç›karmam›z›n nesnel
zeminini yaratmaktad›r. Genel olarak iflçi
kitleleri her geçen gün bu aç›ktan ihaneti
görmekle birlikte, örgütlülükten yoksundurlar.
Sendikal bürokrasinin ihanetini her vesiyleyle
teflhir etmek temel görevimizdir. Halihaz›rda
yay›n ve propanganda faaliyetimiz
çerçevesinde bu yap›lmaktad›r. Burada temel
sorun, bunun çal›flma alanlar›m›zda somut
durumlar vesilesiyle ne kadar
de¤erlendirilebildi¤idir. Genel teflhir
faaliyetimizi yerelliklere do¤ru indirebilmeli,
buralardaki somut geliflmelerle
özgünlefltirebilmeliyiz. Çünkü öfkenin ve
tepkinin örgütlenebilece¤i alanlar buralar›d›r.
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Somut bir teflhirle gitmek çok daha aç›klay›c›
olacakt›r.

Türkiye’de flu anda yo¤un olarak iflten
ç›karmalar yaflan›yor. Sendika
konfederasyonlar› bu sald›r›lara karfl› kay›ts›z
davran›yorlar. Bu tutum iflçi taban› taraf›ndan
bütün bir aç›kl›¤›yla görülebiliyor. Ancak
sendika flubelerinin ald›¤› tutum da genel
merkezlerden hiç farkl› de¤ildir. Düflünün ki
iflyerinde bini aflk›n iflçi soka¤a at›lm›flt›r,
ama direniflçi say›s› bir elin parmaklar›n›
geçmemektedir. Sorun o kadar yayg›nd›r ki,
her fabrika iflçisi böyle bir tehdit alt›ndad›r.
Burada iflçiyi kendi alan›nda harekete
geçirebilmek çok daha kolayd›r. Sorunlar›n
a¤›rl›¤› alt›nda kendi sendika flubesine
müdahale gücünü bulacakt›r.

Esnek bir araç üzerinden yürütülen
çal›flman›n deneyimlerinden aktar›yoruz:

“Sektörde, di¤er tüm yerlerde oldu¤u gibi
iflten ç›karmalar, ücretsiz izinler, maafl ve
sosyal hak gasplar› yayg›n olarak
yaflan›yordu. Sendikan›n de¤iflik fabrikalarda
ald›¤› tutumu bir dönemdir takip ediyorduk.
Bir fabrika toptan süresiz ücretsiz izine
ç›kar›ld›, sendika do¤rudan uzlaflmac› bir
tutum ald›. Fabrikaya ve sektörün kendisine
müdahale gücümüz zay›ft›. Bir dönemdir
ulaflmaya bafllad›¤›m›z temsilcilere ve
sektördeki iflçi iliflkilerimize, sald›r›n›n söz
konusu fabrikan›n s›n›rlar›n›n ötesinde tüm
örgütlü alanlarda toplam bir karfl› duruflla
püskürtülmesi gerekti¤ini anlatmaya bafllad›k.
‹flçinin genel bilinci ve bizim iliflki a¤›m›z
düflünüldü¤ünde, bunun bir karfl›l›k
bulmayaca¤› çok aç›kt›. ‹flçiler de, biz de,
sendika da sald›r›lar›n devam edece¤ini
biliyordu.

“Bir fabrikada iflten ç›karma, bir fabrikada
tafleronlaflt›rma dayatmas›, Mart zamlar›
gasp›... Sendika sald›r›lar›n hiçbirine
cepheden bir tutum alamad›. Bir fabrikada
yaflanan geliflmeler üzerinden bir teflhir
faaliyetini gündemimize ald›k. Bu bölgede
sektör patronlar›n›n yapt›¤› dayatmalar
flunlard›r, bu fabrikada bu oldu, flu fabrikada
flu oldu, sendika flu tutumlar› ald›, vb...
Teflhir bu somutlukta yap›ld›. Bu fabrikada
sald›r› cepheden yan›tlanmazsa e¤er, di¤er
fabrikalara etkisi flunlar olur dedik. Hem söz

konusu fabrikay› hem de bölge sektör iflçisini
göreve ça¤›rd›k. Etkisi bekledi¤imizden daha
büyük oldu. Yaln›zca iflçiler de¤il
sendikac›lar da daha ilk da¤›t›mdan sonra
bize ulaflmak ve görüflmek için yo¤un çaba
harcad›lar. ‹flçiler olay›n somutlu¤unda bir
fley söylüyordu, sendika bir fley söylüyordu.
Ve biz de bir fley söylüyorduk. Bu durumda
h›zla dikkate al›nan bir taraf haline gelmenin
imkanlar› do¤mufltu. fiimdi iflten at›lmalara
karfl› iflyeri komiteleri oluflturulmal›; olas›
sald›r›lar› kabul etmemek gerekti¤i fabrika
daki iflçiye anlatmal›; bu noktada karar al›p
sendikaya bildirmeli, sektörün öncü iflçileri
bir platformda yan yana gelmeli söylemleri,
iflçinin gözünde çok daha somuttu.
Sendikac›lar çok rahats›z oldular, süreci bir
de kendilerinden dinlememiz için bizi davet
ettiler. Bu geliflmeler üzerinden bir dizi
temsilciyle bir toplant› düzenlemeyi baflard›k.
Sendikal muhalefet çizgisindeki bir dizi ileri
iflçi ve temsilciyle iliflkimiz geliflti.”

Bu, belli s›n›rl›l›klar› olsa da olumlu bir
örnektir. Bize süreçlerde taraf olman›n, flu
veya bu ölçüde yer tutman›n çok zor
olmad›¤›n› göstermektedir. Siz yerellikte
yaflanan somut durum üzerinden alana
müdahale etti¤inizde, yaln›zca süreçte taraf
olmakla kalmaz, giderek etkin ve yönlendirici
bir gücü haline gelirsiniz.

 ‹flten ç›karmalara karfl› iflyeri komiteleri
kurulsun, bu komiteler tek bir iflçi
at›l›ld›¤›nda direnifle geçeceklerini ortaya
koysunlar istemi kadar, herkese ifl tüm
çal›flanlara ifl güvencesi talebinin de daha
somut olarak iflçilerin gündemine
sokulabilece¤i aç›kt›r. ‹flten ç›karmalar son
bulsun talebiyle sektör fabrikalar›n› alana
ça¤›rma imkan› artm›flt›r. Ve buradan ortaya
ç›kar›lacak ve yönlendirilecek taban
dinami¤iye, daha flimdiden rahat› bozulan
uzlaflmac› çizginin sendikadan tasfiyesini
sa¤laman›n ilk zemini do¤mufltur. Yukar›daki
örnek de göstermektedir ki, alana
yo¤unlaflma, yaflan›lan özgün sorunlar› genel
politikam›zla iflleyebilme baflar›s›, bize bir
dizi imkan› hemen sa¤layabilmektedir. Benzer
müdahalelerin sistematik tarzda sürdürülmesi
durumunda, alanda bir güç olman›n önünde
bir engel yoktur.
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Sendikal demokrasinin önemi
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Türkiye’de sendikac›l›k, kuruluflundan
günümüze kadar, genel olarak Amerikan
sendikac›l›k anlay›fl›n›n (sermayeye hizmet,
s›n›fa ihanet) egemenli¤i alt›nda olmufltur.
D‹SK’in kuruluflundan ‘80 askeri faflist
darbesine kadar olan sürecini bunun d›fl›nda
tutuyoruz. Bu deneyim, reformist-revizyonist
çizginin etkisi alt›nda olmakla beraber, s›n›f
mücadelesi aç›s›ndan önemli bir birikim
yaratm›flt›r. D‹SK yeniden kuruldu¤unda ise,
ilk dönemde tafl›d›¤› dinamizmi yitirmifl,
genel olarak Türk-‹fl çizgisine (Amerikan
sendikac›l›¤›) yaklaflm›flt›r. Bürokratik
alandaki kökleflme ve s›n›fa ihanet çizgisinde
katetti¤i mesafe, ad›nda devrimci kelimesi
bulunan bu sendikay›, nihayet ESK’da Türk-
‹fl ve Hak-‹fl’le ortak paydada buluflturmufltur.
Halen içinde ilerici unsurlar› bar›nd›r›yor
olmas› bu niteli¤ini de¤ifltirmiyor.

Sendikalar›n s›n›f hareketi aç›s›nda

tafl›d›¤› özel önem

Sendikal mücadele iflçi s›n›f›
mücadelesinin temel bir alan›, sendikalar ise
s›n›f›n temel örgütlenme biçimlerinden biridir.
S›n›f›n henüz devrimci partisi ile
bütünleflememifl olmas› gerçe¤i bu kurumlar›n
önemini daha da art›rmaktad›r. Bugün
Türkiye’de sendikalar, herfleye ra¤men iflçi
s›n›f›n›n elle tutulur tek örgütlenme biçimidir.
Farkl› örgütlenme araçlar›ndan yoksunluk ya
da bu araçlar›n yarat›lamamas›, iflçi s›n›f›n›n
sendikalara ve sendikal çerçeveye ba¤›ml›
kalmas›n› beraberinde getirmektedir. Baflka
olgular›n da bu ba¤›ml›l›¤› besledi¤i
(devrimci örgüt ve partilerin müdahaledeki
yetersizli¤i vb.) bir gerçektir. Oysa sendikal
bürokrasi, döne döne iflçi s›n›f›n›n ç›karlar›na
ihanet etmekte, buna ra¤men bu hainlerin
s›n›f üzerindeki vesayeti k›r›lamamaktad›r.

S›n›f hareketi, büyük ölçüde halen kendini
sendikal hareket olarak ortaya koymaktad›r.
Bu ortaya koyufl flekli, sermaye devletinin
emperyalist merkezli sald›r›lar› ile
k›yasland›¤›nda, kuflkusuz geri bir durumu

ifade temektedir. Zira bu sald›r›, sadece
ekonomik kazan›mlar› gasp etmekle s›n›rl›
olmay›p, zaten k›r›nt› düzeyinde olan
demokratik hak ve özgürlükleri de silip
süpürmektedir. Buna ra¤men iflçi s›n›f› büyük
ölçüde sendika bürokrasisi taraf›ndan kontrol
edilmektedir. Onun taraf›ndan dizginlenip,
sürekli bofla ç›kar›lmaktad›r. Bu ise,
sermayenin sald›r›lar›n›n fazla bir zorlanma
ile karfl›laflmadan yaflam bulmas›na zemin
haz›rlamaktad›r.

S›n›f hareketi içinde bulundu¤u k›s›r
döngüyü aflamad›¤› için sendikalar›n bafl›na
çöreklenmifl çetelerin egemenli¤i devam
etmekte, bu egemenlik ise yeniden k›s›r
döngü üretmektedir. Bu yönüyle sendikal
bürokrasi gerici bir siyasal odak olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. S›n›f›n sendikal›
kesimini örgütsel olarak tamamen, siyasal
olarak belli ölçüde denetleyen sendika
a¤alar›, sahip olduklar› bu denetim sayesinde
sendikalar› ifllevsiz hale getirebilmektedirler.
Sendikal cephedeki mücadele bu aç›dan
toplumumuzda özel bir önem tafl›maktad›r.
Nitekim parti kongresi de s›n›f hareketinin
tepesine çöreklenen bu kast›n sökülüp
at›lmas›n›, temel önemde bir stratejik sorun
olarak formüle etmektedir.

Hain bürokratlar sendikalar› birer

rant alan›na çevirmifllerdir

Ony›llardan beri sendikalar› birer çiftlik
haline getiren bu hain tak›m›, iflçi s›n›f›n›n
biricik örgütlülü¤ü olan bu kurumlardan elde
ettikleri rantlarla lüks oteller açmakta, adeta
birer holding misali yat›r›mlar
yapabilmektedir. Kimi yirmi y›l (Yol-‹fl ve
ayn› zamanda Türk-‹fl baflkan› Bayram
Meral), kimi otuz y›ldan beri (Türk-Metal
baflkan› Mustafa Özbek vb.’leri) sendikalar›
ili¤ine kadar sömürmektedirler. Ayr›ca s›n›fa
ihanet etmenin karfl›l›¤›nda kapitalistlerden
ald›klar› rüflvetlerle de servetlerine servet
katmaktad›rlar. Bu kast›n varl›¤› rant, rüflvet
ve h›rs›zl›k temeli üzerinde flekillenmifltir.
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Bundan dolay›d›r ki, kongrelerde mafya
yöntemleri dahil her türlü kirli araç ve
yöntemleri kullan›larak rakiplerini saf d›fl›
b›rakmaktad›rlar.

Bunlar iflçi s›n›f›n›n de¤il, tümüyle
burjuvazinin saf›ndad›rlar. Burjuvazinin iflçi
s›n›f› içindeki ajanlar› olmas› olgusu anlam›n›
burada bulmaktad›r. Toplum genelinde bu
çeteyi hedef almak, çok temel bir mücadele
hasm› olarak kabul etmek gerekiyor. Bu
hainlerin iflçi s›n›f›n›n s›rt›ndan sökülüp
at›lmas› temel bir önem tafl›yor.

Sendika içi demokrasi s›n›f›n

acil bir gereksinimidir

Sendikalardaki bürokrasi ve afl›r›
yozlaflma, kimi burjuva köfle yazar› ve
akademisyenler taraf›ndan da dile
getirilmekte, y›llardan beri koltu¤a yap›flan
sendika baflkanlar›na bu ifli yeni kuflaklara
b›rakmalar› için ça¤r› yap›lmaktad›r. Bu
çevreler esasta s›n›f›n sorunlar›yla ilgili
de¤iller. Ya sendikalar› karalamaya ya da bu
çürümenin baz› yasal düzenlemelerle afl›laca¤›
yan›lsamas›n› yaratmaya çal›flarak, sonuçta
sermayeye hizmet etmekteler.

Sendikalardaki ihanetçi çizgi ve rantç›
bürokrasi y›llard›r devrimciler taraf›ndan
teflhir edilmektedir. S›n›f hareketinin biricik
somut mevzileri olan sendikalar sermaye
ad›na fethedilmifl ve denetim alt›na al›nm›fl,
böylece ifllevsizlefltirilmifltir. Bürokrasinin bu
alanda sa¤lad›¤› baflar› sendikalar›n kurulufl
dönemi ile bafllayan süreçle ba¤lant›l›
olmakla beraber, sendika içi iflleyiflin anti-
demokratik olmas› da önemli bir rol
oynamaktad›r.

‹flçi s›n›f› taraf›ndan denetlenemedi¤i
ölçüde sendikalar, s›n›f›n sermaye uflaklar›
taraf›ndan yönlendirildi¤i kurumlar haline
getirilmifllerdir. Birer burjuva kurum
görünümünde olan sendikalarda, bürokratik
çürüme ve anti-demokratik iflleyifl, zorbal›¤a
dayal› sermaye iktidar›ndaki yozlaflmadan
ba¤›ms›zele al›namaz. Sistemin bir kurumu
haline getirildi¤i ölçüde, sistemdeki her
olumsuzluk bu kurumlarda da yans›mas›n›
bulmaktad›r.

Sendikalar›n içinde bulundu¤u durum ne

kadar olumsuz olursa olsun, iflçi s›n›f› bu
kurumlara sahip ç›kmak zorundad›r. Zira bu
mevziler y›llarca süren mücadelelerle
kazan›lm›fl ve günümüze kadar tafl›nm›flt›r.
Burjuvazi, içeriden ele geçirerek bu kurumlar›
kendi sald›r›lar›n› hayata geçirmenin bir
olana¤›na çevirebilmiflse, bu, s›n›f›n kendi
kurumlar›na sahip ç›kamamas›ndan dolay›d›r.
Bürokratik çeteleflme cenderesini k›rman›n tek
yolu taban inisiyatifini devrimci tarzda
harekete geçirebilmektir. ‹flyeri temsilcili¤inin
yetki ve inisiyatifini art›ran, onun taban
taraf›ndan seçilmesini ve denetlenmesi
uygulamas›n› gündeme getiren, bunu iflçi
kitlelerinin gündemine sokmay› baflaran bir
yönelifl, en önemli ve öncelikli halkalardan
biri olarak görünmektedir. ‹flçilerin
sendikalarda söz ve karar sahibi olmalar› ve
sendika bürokrasisi ile u¤raflabilmenin yolu
da buradan geçmektedir. Ayr›ca bu yol,
günümüz koflullar›nda en meflru yollardan
biridir.

‹flçi s›n›f›n›n genel olarak sendika
a¤alar›ndan bir beklentisi kalmam›flt›r. Kimi
zaman eylemlerde, en son olarak bölge
toplant›lar›nda, s›n›f›n ileri kesimleri a¤alar›
yuhalamakta, hainliklerini yüzlerine karfl›
hayk›rmaktad›rlar. Ama bu tepkiler bu çeteyi
aflmak anlam›na gelmiyor. Nispeten örgütlü
olan Parsat Piston’da toplu iflten atmalar
karfl›s›nda yaflananlar, sendika bürokrasisinin
s›n›f üzerindeki denetim gücünü yeniden
ortaya koymufltur. Bu olgular, iflçi s›n›f›
içindeki burjuvazinin “truva atlar›na” karfl›
bir tepkinin varl›¤›n› ortaya koymakta, ancak
bu tepkinin örgütlenerek aç›¤a ç›kart›lmas›
gerekti¤ini de göstermektedir. S›n›fla ilgili
her sorunda oldu¤u gibi bu sorunun
afl›lmas›nda da s›n›f›n öncü kesimine ve s›n›f
devrimcilerine önemli sorumluluklar
düflmektedir.

S›n›f cephesinde katedece¤imiz mesafede
bu alanda al›nacak mesafe önemlidir.
Sendikal örgütlenme ve sendika içi demokrasi
u¤runa verilen mücadele kendi bafl›na bir
amaç de¤ildir. Ancak devrimci s›n›f
mücadelesini gelifltirmek için, sürekli ve
sistemli bir çal›flma ve taban inisiyatifi çok
önemlidir ve sendikal demokrasi talebi de bu
bütünlük içinde ele al›nmal›d›r.



Hatice Yürekli yoldafl›n an›s›na...

Zor dönemin bilinçli, inançl›
ve soluklu devrimcileri...

H. F›rat

(14 Nisan 2002 tarihinde verilmifl bir konferans›n
 k›salt›lm›fl kay›tlar›d›r...)

Burada Hatice yoldafl› salt bir Ölüm
Orucu direniflçisi olarak ele almayaca¤›m.
Dahas› bu yönünü öne de ç›karmayaca¤›m;
zira bu, onun tümüyle onur verici olan
örgütlü devrimci yaflam›n›n yaln›zca özel bir
evresini, as›l anlam tafl›yan partili yaflam
bütününden koparmak olur.

Elbette ki Hatice Yürekli yoldafl, tüm
öteki siper yoldafllar› gibi, bu uzun maratonu
soluklu bir biçimde koflmufl ve aln›n›n ak›yla
gö¤üslemesini bilmifl bir komünisttir ve bu
çerçevede de söylenecekler olmal›d›r,
olacakt›r. Fakat Hatice Yürekli’yi salt Ölüm
Orucu direniflçisi kimli¤i ile ele almak, uzun
y›llara yay›lan partili devrimci yaflam›n›
onun özel bir evresine indirgemek anlam›na
gelir.

Hatice Yürekli bir s›ra neferi ruhuyla
devrim u¤runa ölmesini bildi; fakat biz
partimizin aç›klamas› üzerinden de biliyoruz
ki, o partimizde uzun y›llar önemli görev ve
sorumluluklar üstlenmifl, partimizin kurulufl
kongresine de ön haz›rl›k sürecinden itibaren
kat›lm›fl ileri düzeyde bir komünist kadroydu.
Önemli olan bu partili yaflam›n tümünü
anlamak, anlamland›rmak ve ondan
ö¤renmesini bilmektir.

Kesintisiz ve pürüzsüz bir

 partili devrimci yaflam

Hatice Yürekli saflar›m›za ‘90’lar›n
hemen bafl›nda, henüz oldukça genç bir
insanken kat›lm›fl bir yoldaflt›r. Örgütlü
devrimci yaflam›, t›pk› daha önce
kaybetti¤imiz yoldafllar gibi, tümüyle

saflar›m›zda bafllam›fl, kesintisiz olarak
sürmüfl ve saflar›m›zda ölümsüzleflmifltir. Bu,
örgütlü partili yaflam, profesyonel devrimci
kimlik, partisi üyesi olman›n onurunu
yükseklerde tutmak, bunun bir gere¤i olarak
her alanda direniflçi kimli¤in temsilcisi olmak
vb. bak›mlardan örnek ve pürüzsüz bir
yaflamd›r. Komünist bir partili devrimcinin
yaflam›nda aslolan ve kal›c› olan da bu
ay›rdedici yönlerdir zaten.

Bu çerçevede tan›ma dikkat ediniz; ben
bir devrimcinin kifli ve insan olarak flu veya
bu üstünlü¤ü ya da kusuru olarak
koymuyorum meseleyi. Bu aç›dan ele
al›nd›¤›nda, istinas›z her devrimcinin
tart›fl›lacak yönleri, sözü edilebilir kusurlar›
ve eksiklikleri muhakkak ki vard›r. Burada
Hatice Yürekli’nin örnek ve pürüzsüz partili
devrimci yaflam›ndan sözederken kastetti¤im
bu de¤ildir. Her partili yoldafl gibi elbette
onun da çeflitli kusurlar› ve yetersizlikleri
vard›. Fakat yaflam›n› devrim u¤runa feda
etmifl bir devrimci de¤erlendirilirken üzerinde
durulmas› gereken, bu tali ve geçici yönler
de¤il, devrimci yaflam›n temelini
oluflturan, belirleyici ve kal›c› nitelikte olan
ö¤elerdir.

Partili bir devrimci olman›n temel
önemde ölçütleri ve gerekleri vard›r; bunlar
bizde en bafl›ndan itibaren net bir biçimde
ortaya konulmufl ve son olarak partimizin
kurulufl kongresinde temel önemde ölçütler
olarak bir kez daha formüle edilmifltir.
Bunlar komünist kadroda ideolojik kimlik,
devrimci/direniflçi kimlik ve örgütlü kimlik
olarak ortaya konulmufltur. Bunlardan
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ikincisi, devrimci/direniflçi kimlik, partimizin
kurulufl kongresinde ayr›ca tan›mlanm›flt›r.
Hayat›n her alan›nda s›n›f devrimcili¤i
üzerinden gösterilmesi gereken bu kimli¤in,
daha özel olarak da siyasal poliste, zindanda
ve mahkemede parti üyesi olman›n onurunu
yükseklerde tutan örnek bir direniflçi tutum
ve pratik anlam›na geldi¤inin alt› çizilmifltir.

Örnek partili devrimci yaflam›n temel
ölçütleri iflte bunlard›r ve buradan
bak›ld›¤›nda, Hatice Yürekli’nin yaflam›
gerçekten pürüzsüz bir partili devrimci yaflam
örne¤idir.

Partili kadrolar› flahs›nda

parti

Fakat burada temel önemde bir nokta var.
Sözkonusu ölçütler partinindir; parti, saflar›na
kazand›¤› her devrimci militan› bu ölçütler
temelinde e¤itmeye ve flekillendirmeye,
mücadelenin zorlu koflullar›na ve zor
s›navlar›na haz›rlamaya çal›fl›r. Buradan
bak›ld›¤›nda, Hatice Yürekli’nin örnek
devrimci yaflam›ndan yans›yan, ayn› zamanda
partimizin üstünlükleridir. Partili bir
kadronun üstün niteliklerini bu noktada
partisinden ay›rmak, ayr› düflünmek mümkün
de¤ildir. Bu, daha önce kaybetti¤imiz öteki
iki yoldafl›m›z, Habip Gül ve Ümit Alt›ntafl
üzerinden de ifade edilmiflti. “Onlar
partimizin özü ve özetidirler” tan›m›yla
ortaya konulmufltu bu.

fiimdi bu üç flehit yoldafl›m›z› birarada
ele al›p, temel önemde baz› ortak
özelliklerini birlikte s›ralayal›m: Üçü de
örgütlü devrimci yaflama partimizde bafllam›fl,
bunu kesintisiz bir biçimde sürdürmüfl,
sonunda ölümü de partimizin onurlu birer
üyesi olarak gö¤üslemifllerdir. Üçü de birçok
kez iflkenceden geçmifl ve her seferinde tam
direnifl göstermifl, mahkemelerde siyasal
savunmalar yapm›fl ve zindanlarda direniflçi
çizginin örnek temsilcileri olmufllard›r. Üçü
de partinin düflünce yaflam›na aktif bir
biçimde kat›lm›fl, partinin yay›n organlar›na
düzenli olarak katk›larda bulunmufllard›r. Üçü
de partinin s›radan üyeleri de¤il, fakat üst
düzey kadrolar› aras›ndad›r; Habip ve Ümit

MK üyesidirler, Hatice yoldafl ise uzun
y›llardan beridir sürekli ‹K düzeyinde
görevler üstlenmifltir. Ümit ve Hatice
partimizin kurucu üyeleridir, Habip’i bundan
al›koyan ise zindanda bulunmas› olmufltur.

Bunlara baflka özellikler de eklenebilir,
fakat bir fikir vermesi bak›m›ndan bu kadar›
yeterli. Ortaya ç›kan sonuç, bu yoldafllar›n
ortak kimli¤i üzerinden yans›yan bir kollektif
niteliktir. Bu, partidir; partimizdir, TK‹P’dir.
TK‹P, coflkulu yükselifl dönemlerinin de¤il,
çifte yenilginin a¤›rl›¤› alt›nda yaflanan zor
bir dönemin partisi olarak flekillendi.
Saflar›nda da bu dönemi kavrayan, ona
bilinçli, inançl›, dirençli ve soluklu
devrimciler olarak yan›t veren kadrolar
yetifltirdi. Habip, Ümit ve Hatice
yoldafllar›n devrimci yaflam çizgileri, temel
önemde ortak özellikleri, bunun somut ve
tart›fl›lamaz göstergeleri olarak durmaktad›r
önümüzde.

Partimizin bu alandaki baflar›s›n› tam
olarak de¤erlendirebilmek için, onun infla
edildi¤i özel tarihi dönemin özelliklerine
bakmak durumunday›z. Bunu yak›n geçmiflin
yükselifl dönemleriyle, ‘60’l› ve ‘70’li y›llarla
k›yaslama içinde yapmak, ayr›ca aç›klay›c›
olacakt›r. Bu ise bize, bu dönemde
saflar›m›zda yetiflmifl Habip, Ümit ve Hatice
türünden yoldafllar›n de¤erini yerli yerine
oturtma olana¤› sa¤layacakt›r.

Yak›n tarihimizin üç dönemi

Her dönemin devrimci kuflaklar› kendi
dönemlerinin toplumsal-siyasal ortam›
içerisinde flekillenirler. Her tarihi dönemde,
ulusal ve uluslararas› düzeyde, s›n›flar
mücadelesinin belirli bir durumu ve seyri,
dönemin bu temel üzerinde kendini gösteren
bir siyasal-moral atmosferi vard›r. Dönemin
devrimciler de, son tahlilde, bu atmosfer
içerisinde flekillenirler. Bu, dönemin devrimci
tipini belirlemekle kalmaz; döneme özgü
devrimcili¤in anlam› ve de¤eri de ancak bu
temel üzerinde tam olarak kavran›p yerli
yerine oturtulabilir.

 Türkiye’nin yak›n tarihine bakt›¤›m›zda,
sosyal mücadelelerdeki yükselifl aç›s›ndan üç
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önemli dönem oldu¤unu görüyoruz. (Karfl›-
devrimin belirledi¤i yenilgi dönemlerini
d›fl›nda tutuyorum, zira bunlar genellikle
yükselifl döneminin kitlesel çapta üretti¤i
devrimciyi yine kitlesel çapta tüketen
dönemlerdir). Bunlardan ilk ikisi, ‘60’l› ve
‘70’li y›llar›n yükselen halk hareketleriyle
belirlenen dönemlerdir. Üçüncü dönem ise,
kabaca 87’den bafllayarak günümüze uzanan
dönemdir. Bu son dönemin özelli¤i, Türkiye
ve dünyada birbirini izleyen çifte yenilginin
a¤›r yükünü tafl›mas›; yan›s›ra, kendine özgü
biçimde yayg›n kitle eylemlerine sahne olsa
da, mücadelenin bir türlü devrimci yükselifle
dönüflebilen bir ç›k›fl yapamamas›d›r. Bu
dönem herfleye ra¤men bir sosyal
hareketlili¤e sahne oldu¤u için ilk iki
döneme benzer, fakat bu haraketliliklerin
devrimci ak›mlar› besleyen bir devrimci
yükselifle dönüflememesiyle de onlardan
ayr›l›r.

Uluslararas› koflullar aç›s›ndan da
benzerlikler ve farkl›l›klar belirli s›n›rlar
içinde bir paralellik gösterir. ‘60’l› ve ‘70’li
y›llar dünyada, her ülkedeki mücadeleye
büyük moral güç kayna¤› oluflturan bir
devrimci yükselifller dönemidir. ‘90’l› ve
2000’li y›llar dünyada yayg›n s›n›f ve kitle
mücadelelerine sahne olsalar da, bu y›llar›
belirleyen as›l yön devrimci yükselifl de¤il,
fakat henüz ‘89 y›k›l›fl› sonras›n›n y›k›c›
havas›ndan kurtulma, bu anlam›yla bir
siyasal-moral toparlanma çabas›d›r.

Türkiye’de ‘60’l› y›llar öncesine kadar
oldukça zay›f bir sol hareket var, büyük
ölçüde TKP’de temsil edilen. Bu zay›fl›k
elbette bir rastlant› de¤il; zira ilerici,
devrimci ak›mlar› üreten zemin olarak
modern sosyal mücadele ‘60’l› y›llara kadar
Türkiye’de henüz son derece c›l›z durumda.
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, daha çok da
‹stanbul’da, iflçiler belli bir hareketlilik
gösteriyorlar. Toplumsal koflullar›n afl›r›
gerili¤i ve iflçi s›n›f›n› say›sal c›l›zl›¤›
düflünülürse bu hareketlilik önemsiz de de¤il.
Fakat kemalist iktidar, Kurtulufl savafl›n›n
içinden gelen, onun gücüne, prestijine ve
imkanlar›na sahip olan genç bir rejim olarak,
bu hareketlili¤i çok çabuk bloke ediyor ve

iflçi hareketi üzerinde de uzun y›llar sürecek
denetimini kuruyor.

‹zleyen bir kaç ony›ll›k dönem, ki ‘60’l›
y›llar›n bafl›n› buluyor bu, sosyal mücadele
aç›s›ndan büyük ölçüde ölü bir dönemdir. Ne
herhangi bir köylü hareketi, ne sözü
edilebilir bir iflçi mücadelesi, ne öteki
katmanlarda herhangi bir hareketlilik vard›r.
Buna ra¤men bir sol ak›m, onun tafl›y›c›s›
olan bir parti iyi-kötü varsa ve kesintili
biçimde de olsa yaflam›n› sürdürebiliyorsa,
bu, ülkedeki sosyal mücadelenin verdi¤i
güçten çok dünyadaki mücadelelerden al›nan
güç ve moral sayesindedir. Sovyetler
Birli¤i’nin varl›¤›, öteki ülkelerdeki güçlü
s›n›f hareketleri ve h›zla büyüyen komünist
hareket, ‘30’lu y›llardaki ve emperyalist
savafl dönemindeki anti-faflist halk
hareketleri, savafl› izleyen büyük ulusal
kurtulufl savafllar› dalgas› ve önemli güce
sahip bir sosyalist kamp›n oluflumu, bunda
denebilir ki belirleyici bir rol oynam›flt›r.
Türkiye’nin solcusu, ilerici ayd›nlar› buradan
beslenerek, siyasal ve moral güçlerini
buradan alarak ayakta kalmaya, davay›
Türkiye topraklar› üzerinde de savunmaya
çal›flm›fllard›r. Bu çok kendine özgü, bir
hayli farkl› bir dönemdir.

Yükselifl dönemlerinde devrimcilik

Üzerinde as›l durulacak dönem, modern
sosyal mücadelelerin, devrimci yükselifllerin
ve karfl›-devrimci bast›rma ve ezme
hareketlerinin yafland›¤› ‘60’lar sonras›
dönemdir. Türkiye’de kapitalist geliflmenin
belli bir düzeye vard›¤›, modern
s›n›flaflman›n nispeten ileri bir noktaya
ulaflt›¤›, bu temel üzerinde sosyal çeliflkilerin
keskinleflti¤i ve sert s›n›f mücadelelerine
dönüfltü¤ü bir tarihi dönemdir bu. Ve bu,
tam da bu toplumsal-siyasal zemin üzerinde,
Türkiye solu için de büyük bir uyan›fl ve
kitleselleflme dönemidir. Umut ve iyimserlikle
dolu, coflkulu bir mücadele dönemidir bu.

Ayn› dönemde dünyada da büyük bir
uyan›fl var, neredeyse tüm k›talarda büyük
mücadeleler var. Latin Amerika’da güçlü
gerilla hareketleri, Çin’de Kültür Devrimi,
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Vietnam’da görkemli bir kurtulufl mücadelesi,
Asya’da ve Afrika’da emperyalizme ve
sömürgecili¤e karfl› güçlü ulusal kurtulufl
hareketleri, dünyan›n her taraf›nda güçlü
sosyal mücadeleler ve halk hareketleri var.
‘60’lar›n ikinci yar›s›nda baz› Avrupa
ülkelerinde bir tarafta iflçi hareketleri, öte
tarafta yayg›n ve kitlesel gençlik hareketleri
var. Büyük bir kad›n hareketi var yine o
dönemin dünyas›nda. ABD’de ›rk ayr›m›na
karfl› siyahlar›n güçlü bir hareketi var. Dünya
ölçüsünde mücadelenin türkü söyler gibi
yürütüldü¤ü umut dolu coflkulu bir dönemdir
bu, özetle.

 Ayn› dönemde Türkiye’de de iflçi ve
köyle mücadeleleri, ö¤renci hareketleri
kendini gösteriyor. Beri yandan bir
ayd›nlanma dönemi, bir sol ayd›n uyan›fl›
var. Ayd›nlar›n büyük bir kesimi soldan,
sosyalizmden yana tav›r koyuyorlar.
Sosyalizm anlay›fllar› tart›fl›labilir ama,
sonuçta niyet ve duygu olarak emekçilerden
yana, sosyalizmden yanalar. Gerici ak›mlar›n
etki alan› d›fl›nda kalan emekçi kitleler ve
gençler, toplumsal gerçeklere gözlerini
açt›klar› andan itibaren sol düflüncelere
kolayca ba¤lanabiliyorlar.

Bir sosyal uyan›fl dönemi, bir ayd›nlanma
dönemidir bu. Sanatç›lar, ayd›nlar büyük
ölçüde soldan, emekten yana bir e¤ilim
içindedirler. Türkiye’ye sosyalist düflünceler
geliyor, marksist eserler çevriliyor, yo¤un bir
okuma-ö¤renme dönemi, gerçekten bir sol
ayd›nlanma dönemidir bu. Sol hareketin
ideolojik ve kültürel aç›dan en güçlü oldu¤u
ve toplum çap›nda ciddiye al›nd›¤› bir
dönem. Türkiye solunun ideolojik ve kültürel
alanda da bir alternatif olarak toplumda
önemli bir yer tuttu¤u ve etkili oldu¤u bir
dönemdir bu.

Ama öte yandan, devrimci bir partiden,
harekete yön verecek ve onu devrimci bir
stratejik çizgide ilerletecek öncü bir partiden
de yoksunluk dönemidir bu. Devrimci bir
partinin yoklu¤u koflullar›nda, flekilsiz bir sol
harekettir sözkonusu olan. Uzun bir süre için
T‹P, ard›ndan onunla çat›flan MDD, gerçek
bir partiden çok, de¤iflik e¤ilimden gruplar›,
grupçuklar›, çevreleri, kiflileri toplayan

flemsiye oluflumlard›r. Dönemin sol
programlar› düzeni aflan programlar de¤ildir
gerçekte. Ne amaç ve hedefleri, ne de çözüm
yollar› ve araçlar› yönünden devrimci bir
nitelik tafl›maktad›rlar. Düzeni reforme
etmeye dayal› bu programlar, bununla
uyumlu bir biçimde, düzen kurumlar›na
dayal› çözümler peflindeydiler. Düzen
ordusuna bel ba¤layan darbeci çözüm
aray›fllar› ile düzen parlamentosuna bel
ba¤layan anayasac› çözüm aray›fllar›, gerçekte
burjuva sosyalizmi ortak paydas›nda
birlefliyorlard›.

Bundan dolay›d›r ki, egemen düflünce
sistemi ve buna dayal› programlar üzerinden,
biz bu dönemi burjuva sosyalizmi dönemi
olarak tan›ml›yoruz, sol hareketin tarihine
iliflkin de¤erlendirmelerimizde. Ama yine de
kendine göre bir temizli¤i, safl›¤› ve içtenli¤i
olan bir dönemdir bu. Burjuva sosyalizmi
nitelemesi burada bir suçlamadan çok
dönemin nesnel bir de¤erlendirmesi olarak
alg›lanmal›d›r. O dönemin sol hareketinin
kendi geliflmesi içerisinde ürettebildi¤i kimlik
bu olabilmifltir. Hareket içinde orta s›n›ftan
gelme ayd›nlar›n, kendi s›n›fsal konumlar›n›n
ufkunu aflamayan bir ideoloji ve politik
tutumla belirledi¤i bir perspektif ve kimliktir
bu. Ayr›flmalar dönemin sonuna do¤ru
yaflan›yor. Düzene, düzen kurumlar›na karfl›
tav›r ile devrimcilik ve kaba oportünist
çizgideki ›srarl› tutumuyla reformizm,
dönemin sonuna do¤ru giderek ayr›flmaya
bafll›yor. Bu, bir yandan kitle hareketindeki
geliflmenin ve radikalleflmenin, öte yandan
dünya sol hareketindek iç çat›flmalar›n
ideolojik bir yans›mas› olarak ortaya ç›k›yor.

Burada amac›m bu dönemin bir sol
hareket tablosunu sunmak de¤il elbette.
Amac›m, Türkiye’nin yak›n tarihindeki iki
önemli yükselifl dönemiyle k›yaslama içinde,
‘90’l› y›llar›n devrimcili¤inin zorlu koflullar›
hakk›nda bir fikir vermek ve bunu
yoldafllar›m›z›n sergiledi¤i örnek devrimci
yaflam›n anlam›na ba¤lamakt›r.

Bu dönemde, ‘60’l› y›llarda, sosyal
mücadeleler içinde sosyalizmden ve emekten
yana tav›r almak, bu u¤urda kendini ortaya
koymak gerçekte çok zor de¤il. Mücadelenin
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genel ak›fl› ve etkisi alt›nda neredeyse
kendili¤inden yaflanan bir durum bu.
Dönemin genel koflullar›, bu koflullardan
beslenen genel iyimserlik atmosferinde, bu
heyecan ve mutluluk verici, düflünsel ve
manevi olarak insan› zenginlefltiren bir tutum
ve tercih.

Bu dönemin sonunda ortaya ç›kan
devrimciler düzene karfl›t› bir konuma
kay›yorlar. Gerçi eskiyi tam olarak
aflamad›klar› gibi mücadelenin yolu ve
yönteminde de yanl›fla düflüyorlar, kitlelerden
kopuyorlar. Ama kal›c› olan, gelece¤e kalan
yan bu de¤il. Bu kusur, çok geçmeden,
‘71’den yaln›zca üç sene sonra afl›lm›flt›r.
Burada kal›c› olan, özgürlük ve ba¤›ms›zl›k
için, eme¤in kurtuluflu ve sosyalizm için
savaflt›¤›na inanan devrimcilerin ortaya
ç›kmalar›, kurulu düzene kafa tutmalar› ve
gerekti¤inde bu u¤urda kendilerini feda
etmeleridir. Kal›c› olan, gelece¤e kalan
budur. Bizim Denizler’e, Mahirler’e,
Kaypakkaya’ya sahip ç›kmam›z›n gerisinde
de bu vard›r. Mesele o gün onlar›n hangi
ideolojiyi savundu¤u, hangi yolu do¤ru
buldu¤u de¤il, kime karfl› ve kimden yana
tav›r ald›¤›d›r. Onlar düzene karfl›
emekçilerin özgürlü¤ü, bask› ve sömürüden
kurtuluflu için, ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için,
eme¤in kurtuluflu ve sosyalizm için ortaya
bir tav›r koymufllar, kendilerini böyle
tan›mlam›fllar, bu u¤urda fedakarca ve
gözüpek bir biçimde kavgaya at›lm›fllard›r.
Önemli olan, kal›c› olan, bugüna kalan
budur, bu devrimci tav›r ve tutumdur.

Bu dönem, adlar› bugün hala canl› bir
biçimde yaflayan, mücadelede sembolleflen
yi¤it devrimciler ç›kard›. Bunlar sosyal
mücadeleler içerisinde yetiflmifl devrimcilerdi.
Deniz Gezmifl bir ö¤renci lideridir. Mahir
Çayan bir ö¤renci lideridir ve ö¤renci
hareketi içerisinde bir teorisyendir ayn›
zamanda. Kelimenin olumlu anlam›yla, o
büyük hareketlili¤in ak›l hocalar›ndan biridir.
Deniz Gezmifl daha çok bir militand›r,
soka¤a ç›k›p, elini kald›r›p, arkas›na kitleleri
takand›r. Mahir Çayan biraz daha geri planda
duran, ama ö¤renci hareketi içerisinde özel
bir düflünsel yönlendirci gücü, a¤›rl›¤› olan

bir genç liderdir. ‹brahim Kaypakkaya, daha
lise ça¤lar›ndan itibaren o dönemin sosyal
hareketlili¤i içerisinde yer alan genç bir
devrimcidir. Bunlara kendi alanlar›nda birer
gençlik lideri olan öteki birçok genç
devrimciyi ekleyebilirsiniz.

fiunu vurgulamak istiyorum. Bu
devrimciler yayg›n ve çok yönlü kitle
mücadeleleri içerisinde yetifliyorlar. Ö¤renci
haklar› için sokaklara döküldükleri gibi, 6.
Filoya karfl› da alanlara ç›k›yorlar. Kendi
sorunlar› ile toplumun sorunlar›, kendi
mücadeleleri ile emekçilerin mücadeleleri
aras›nda dolays›z düflünsel ve pratik ba¤lar
kuruyorlar. ‹brahim Kaypakkaya gidip
Trakya’daki köylü çal›flmas›na ve
hareketlerine kat›l›yor. Di¤erleri için de bu
bir siyasal çal›flma ve davran›fl biçimidir.
Grevleri destekliyorlar, köylü hareketlerine
kat›l›yorlar. 15-16 Haziran Direnifli
gerçekleflti¤inde, Dev-Gençliler bu büyük iflçi
baflkald›r›s›na etkin biçimde kat›l›yorlar.
Devrimciler sadece o dönemin sosyal
hareketlili¤inden moral ve güç almakla
kalm›yorlar, bizzat bunun içinde yetifliyorlar,
kimliklerini bunun içinde buluyorlar.

Bu yönüyle kolay ve verimli, e¤itici ve
gelifltirici bir dönem bu. Güzel bir ortam,
coflkulu bir ortam. Elbette o dönemin
mücadeleleri de karfl›-devrimin, devlet
merkezli faflist bask› ve terörün hedefi
oluyordu. Amerikan 6. Filosu’na karfl›
direnen göstericileri katleden dönemin
fleriatç›lar›n› bizzat devlet Komünizmle
Mücadele Dernekleri üzerinden örgütlüyor,
dönemin devrimcilerini ve sosyal
mücadelelerini sakatlamak, bo¤mak için
kullan›yordu. Türkefl’in faflist kamplar› o
dönemde kuruldu. Faflist katliam çeteleri ilk
olarak o dönem gençli¤inin üzerine sal›nd›lar.
Peflpefle devrimciler katledilmeye baflland›.
Devlet ayg›t› kullan›larak sosyal mücadeleler
üzerinde bask› ve terör estirildi. Ve bu terör
dalgas› sonuçta 12 Mart askeri faflist
darbesine, balyoz harekatlar›na, devrimcilere
karfl› vahfli bir sürek av›na vard›r›ld›.

Benim “kolayl›k”tan kast›m elbette bu
de¤il. Ben o dönemin dünya çap›nda ve
Türkiye’de egemen genel iyimser
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atmosferinden sözediyorum. Rüzgar›n dünya
çap›nda devrimden, kurtulufl mücadelelerinden
ve sosyalizmden yana esmesin vurgulamak
istiyorum. Rüzgar›n dünya ölçüsünde kurulu
düzene karfl› devrimden yana esti¤i bir tarihi
dönemde devrimci olman›n, devrim
mücadelesine kat›lman›n, kendini bu u¤urda
ortaya koyman›n özel güçlükler tafl›mad›¤›n›
vurgulamak istiyorum.

Cumhuriyet Türkiye’si tarihinde efli
görülmemifl bir kitlesel hareketlili¤e ve
devrimci yükselifle sahne olan ‘70’li y›llar,
‘74-’80 dönemi, devrimci mücadeleye kitlesel
ve coflkulu kat›l›m bak›m›ndan hiçbir
dönemle k›yaslanamaz ölçüde elveriflli, ayn›
anlama gelmek üzere kolay y›llar.
Devrimcilik neredeyse kendili¤inden bir
olayd› bu y›llarda. Rüzgar kap›lan› önüne
kat›p mücadele alan›na sürüyor, devrimci
mücadeleye kitlesel kat›l›m y›ldan y›la
büyüdükçe büyüyordu. ‘60’l› y›llarda insanlar
hiç de¤ilse önce kitap-roman okuyorlar, önce
bir fleyler ö¤reniyor ve düflünsel olarak
irdeliyor, ard›ndan giderek bir tercih
yap›yorlard›. ‘70’lerde buna bile ihtiyaç
kalmad›, prati¤in etkisi ve sürükleyicili¤i
alt›nda kitlesel çapta bir kat›l›m vard›
devrimci mücadele saflar›na. Çok güçlü bir
sosyal uyan›fl, güçlü bir devrimci eylem
dalgas›yd› sözkonusu olan. Dönemin
toplumsal uyan›fl›n› 12 Mart faflizmine tepki
ve ‘71 direniflinin moral gücü ve etkisi
tamaml›yordu. Dönemin uluslararas› ortam›n›n
elverifllili¤i bütün bunalar› ayr›ca
tamaml›yordu. Çin Hindi’nde ve Afrika’da
ulusal kurtulufl mücadelelerinin emperyalizme
ve sömürgecili¤e karfl› birbirini izleyen
zaferleri dünya ölçüsünde devrimci bir rüzgar
estiriyordu.

Bütün bunlar›n birleflik etkisi alt›nda
Türkiye’de devrimcilik neredeyse
kendili¤inden bir olayd›. Do¤ru dürüst bir
ideolojik temeli olmayan, ilan edilmifl
programlar› ve tan›mlanm›fl aç›k bir stratejik
çizgileri olmayan tek tek ak›mlar, buna
ra¤men yüzbinleri bulan insan kitlelerini
etkiliyorlard›. Dev-Yol buna bir örnektir.
TDKP ve Kurtulufl kendi çap›nda buna birer
örnektirler. Bunlara yine son derece güçlü

olan baz› reformist ak›mlar› ve bu arada
Kürt ak›mlar›n› da ekleyiniz, bu dönemin
muazzam sol kitle potansiyeli ve devrimclik
iddias› tafl›yan önemli kadro gücü konusunda
yeterli bir fikir verecektir size. Sol gruplar
birbirlerini flöyle ya da böyle niteleseler de,
flu veya bu partinin (buna TKP, TS‹P vb.
ak›mlar da dahil) etkisi alt›ndaki kitleler
kendilerini sisteme karfl› devrimin,
sosyalizmin, bir baflka toplumsal sistemin
taraftarlar› olarak görüyorlard›. Buradan
bakt›¤›n›z zaman, muazzam bir kitlesel ve
kadrosal güç vard› ortada.

Dolay›s›yla devrimcili¤i seçmek herhangi
güçlük tafl›m›mak bir yana, kitlesel çapta bir
e¤ilim olarak döneme damgas›n› vuruyordu.
‹nsanlar akflam yaz›ya, afifle ç›kt›klar› ya da
bir yerde nöbet tuttuklar› zaman, her an
vurma ve vurulma durumlar›yla
karfl›laflacaklar›n› biliyorlard› ve bu hiçbir
biçimde sorun de¤ildi, kimsenin gözü bunlar›
görmüyordu. Gündelik olarak 10-15 kiflinin
öldü¤ü dönemler yafland›, ama bu ne
kimsenin h›z›n› kesiyor, ne devrimcik
tercihini etkiliyordu. Döneklik, kaçakl›k,
mücadeleyi b›rakmak, tam da bu devrimci
yükselifli ac›mas›zca ezmek için gündeme
getirlen 12 Eylül faflist askeri darbesinin
ard›ndan yaflanan sorunlar oldu. Darbe
öncesinde, dönemin yükselifli içerisinde ve bu
yükselifl sürüyorken bunlar rastlanan türden
olaylar de¤ildi. Umut, güç ve moral veren
görkemli bir yükselifl dönemiydi sözkonusu
olan.

Dünyada da yükselifl yaflan›yordu, bunu
daha önce de hat›rlatt›m. Vietnam,
Kamboçya, Laos zafer kazanm›flt›. Portekiz
sömürgelerde peflpefle yeniliyordu. Baflka
ülkelerde sosyal mücadeleler vard›, sistem
zorlan›yordu çeflitli bak›mlardan. Dünyada da
hava oldukça olumluydu ve iyimserlik
doluydu. Dolay›s›yla bu dönemde devrimcilik
yapmak en ola¤an ifllerden biriydi. Sosyal-
kültürel ortam›n›z uygunsa, gericilik özel bir
ideolojik-politik çabayla sizi kuflatmam›flsa,
do¤al bir biçimde devrimci oluyordunuz. fiu
veya bu kentte, yörede ve köyde insanlar›
devrimci yapmak için çok özel bir örgütsel
çaba da gerekmiyordu, devrimci bir
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ö¤rencinin kendi yöresindeki birkaç haftal›k
tatilinin bile o yörenin gençlerini devrimci
mücadeleye çekmeye yetebildi¤i bir dönemdi
bu.

Ama bu dönem ayn› zamanda s›¤ bir
dönemdi de. Bilinç gerçekten son derece
s›n›rl› ve köksüzdü. Bilinç ço¤u durumda
neredesye salt bir siyasal tercihten ibaretti,
kafalarda çok az fley vard›. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda ‘60’l› y›llara göre çok büyük bir
gerileme vard›. ‘60’l› y›llar bir ayd›nlanma
dönemiydi. ‘70’li y›llar ise tersinden, deyimi
hofl görünüz ve do¤ru anlay›n›z, bir tür
cahilleflme dönemiydi. Mücadeleye özellikle
‘76-77’den sonra kat›lanlar gerçekten
okumaya pek az vakit buldular, buna gerek
de görmediler. Kendi grup gazetelerini
okumakl› s›n›rl› bir e¤itimle mücadeleye
kendini adayan bu insanlar gerçekte
genellikle cahil kal›yorlard›. Bu bir
bilinçsizlik durumuydu. Bilinç faktörünü
burada politik bir tercih ve kuru bir inanç
olarak de¤il de, bir dünya görüflünün ve
onun de¤erler sisteminin edinilmesi ve
içsellefltirilmesi olarak anlamak gerekir.
Buradan bak›ld›¤›nda, devrimci bilinçte
büyük bir gerileme, bir s›¤laflma ve
cahilleflme dönemidir bu ayn› zamanda.

Bu kendini dönemin öncü olmak
iddias›ndaki ak›mlar› üzerinden de, onlar›n
sözde önderlik kadrolar› üzerinden de bütün
aç›kl›¤› ile ortaya koyuyordu. Bu bak›m›ndan
da ‘70’li y›llar ‘60’l› y›llar›n çok
gerisindedir. ‘60’li y›llarda öncülük iddias›
tafl›yanlar hiç de¤ilse bunu ortaya bir teorik
çerçeve ve stratejik çizgi koyarak
yap›yorlard›. Buna iliflkin güçlü tart›flmalar
yürütülüyor, stretejiler tart›fl›l›yordu. ‘70’li
y›llarda bu çapta bir önderlik de ortaya
ç›kmad›. TDKP’nin bugünden bakt›¤›m›zda
çok ilkel görünen görüflleri o dönem ortal›¤›
sarsabiliyordu. TDKP ‘90’l› y›llarda o
dönemin program›n› yeniden yay›nlayacak
gücü bulamad› kendisinde. Oysa zaman›nda,
‘70’li y›llarda bu program öteki baz› ak›mlar
için önemli bir s›k›nt› kayna¤›yd›. Bu,
dönemin ideolojik düzeyi konusunda bir fikir
verebilir. Bir baflka çarp›c› örnek; ‘60’l›
y›llarda genç bir devrimcinin, ‹brahim

Kaypakkaya’n›n (öldü¤ünde henüz yaln›zca
23 yafl›ndayd›) ortaya koydu¤u düflüncelere
‘70’li y›llarda T‹KKO’cu ak›mlar neredeyse
hiçbir fley ekleyemediler. Hala da
Kaypakkaya’n›n deneyim ve birikim
bak›m›ndan en genç oldu¤u bir dönemde
yazd›klar›yla idare ediyorlar. Bunlar salt
dogmatizmin de¤il, bunu da koflullayan bir
etken olarak, ideolojik düzeyin ne kadar geri
oldu¤unun bir göstergesi say›lmal›d›r.

Ama binlerce, onbinlerce devrimcinin
mücadeleye coflkuyla, gözünü k›rpmadan
at›lmas›na hiç de engel de¤ildi bu zaafiyetler.
Devrimcilik kitlesel çapta bir e¤ilimdi bu
dönem. Prati¤in önplanda oldu¤u ve herfleyi
belirledi¤i coflkulu bir mücadele dönemiydi
bu. Özetle devrimcilik bu dönemde zor bir
tercih de¤il, tersine her aç›dan kolay,
neredeyse kendili¤inden kitlesel bir e¤ilimdi.

‘90’l› y›llarda ve bugün bilinçli, inançl›
ve soluklu devrimcili¤in ne anlama geldi¤ini
ve ne ifade etti¤ini do¤ru anlamak ve yerli
yerine oturtabilmek için, bütün bunlar›
gözününde bulundurmak gerekir.

Herfleye ra¤men iyimserli¤in

korundu¤u bir ara dönem

Yeni döneme, ‘87 sonras› dönem
geliyoruz. Neden ‘87 sonras›? Çünkü 12
Eylül döneminin ard›ndan, iflçi ve ö¤renci
hareketinde ilk önemli eylemli k›p›rdan›fllar›n
ortaya ç›kt›¤› bir tarihi iflaretliyor 1987 y›l›.
Bu ayn› ‘87 y›l› ayn› zamanda EK‹M’in
siyasal mücadele sahnesine ç›kt›¤› tarihi de
iflaretliyor. Bu bir rastlant› gibi görünse de,
daha derinden bak›ld›¤›nda, gerçekte hiç de
öyle de¤il. Burada bir rastlant›dan çok
anlaml› bir çak›flma, mant›ksal bir paralellik
var. Yeni bir dönem bafl›nda, geçmifl dönem,
yenilgi dönemi üzerinden yaflanan bir iç
hesaplaflma, ayr›flma ve yeniden saflaflma
sözkonusu burada.

Yenilgi döneminin muhasebesi, bu denli
a¤›r ve kolay bir yenilgiye yolaçan ideolojik-
politik ve örgütsel zaaflar›n de¤erlendirilmesi,
tam da bu yeni dönemin bafl›nda, temel
önemde bir ihtiyaçt›. Buna yaklafl›m ise
ilkesel önemde bir ayr›m noktas›... Yeni bir

24  EK‹M  Sayı: 228



dönem bafllamaktayd›. Bu yeni döneme
geçmifl dönemin sorumlulu¤unu tafl›yanlar
kald›klar› yerden mi kat›lacaklard›, yoksa
geçmifl dönemin devrimci elefltirel bir
de¤erlendirilmesi temelinde kendilerini
devrimci temeller üzerinde yenilemifl olarak
m›?

Bu, dönemin iç ayr›flmas›n› ve
saflaflmas›n› belirleyen, oportünizm ile ciddi
ve sorumlu devrimcili¤i ayr›flt›ran temel
önemde bir ayr›m noktas›yd›. Biz bu
ayr›flmada ikinci tutumu temsil ediyorduk ve
bunun ürünü olan bir iç mücadelenin
sonunda ortaya ç›kt›k. Dolay›s›yla, bugün
TK‹P’de temsil edilen ve somutlanan
komünist hareketin ortaya ç›k›fl› ile kitle
hareketindeki yeni bir canlanman›n üstüste
düflmesi, birbirinden ba¤›ms›z bu iki
geliflmenin ayn› dönem içinde paralel
yaflanmas›, bir rastlant› olmak bir yana
anlaml› ve mant›ksal bir örtüflmeydi.

‘87 y›l›, bir yenilgi sonras› dönemin
bafllang›c›n› iflaretliyordu. 12 Eylül yenilgisi
son derece a¤›r bir tahribat yaratm›flt›.
Örgütsel yap›lar çökmüfl ve hemen tümden
da¤›lm›flt›. Fakat yenilginin as›l tahrip edici
sonuçlar›, kendini ideolojik-politik alanda
göstermekteydi. Devrimden ve örgütten
kaç›fl›n kitlesel boyutlarda yafland›¤› bu a¤›r
tasfiye süreci, as›l y›k›c› sonuçlar›n›
ideolojik-politik düzeyde de üretmiflti. Ortak
paydas› liberalizm, devrimden ve örgütten
kaç›fl olan güçlü bir tasfiyeci ak›m ç›karm›flt›
ortaya.

Tüm bunlara, yenilginin tüm bu a¤›r
yüküne ve tahribat›na ra¤men, gene de ‘87
sonras›, hayli iyimser bir havan›n egemen
oldu¤u bir dönemin bafllang›c›yd›. Zira bu bir
silkinme, yeniden toparlanma dönemiydi. Bu
do¤rultudaki çabalar do¤al olarak bir umut
ve iyimserlik havas› oluflturuyordu. Kitle
hareketi cephesindeki geliflmeler ise buna
uygun bir d›fl atmosfer oluflturuyordu. ‹flçi
hareketinde, ö¤renci hareketinde bir ilk
canlanman›n heyecan verici örnekleri,
Kürdistan’da ise bir uyan›fl vard›, tam bu
s›ralar. Toparlanmay› kolaylaflt›ran ve
h›zland›ran da bir bak›ma bu koflullard›. Öte
yandan, yayg›n biçimde 12 Mart’tan ç›k›fl›n

an›lar›yla bakman›n da getirdi¤i bir
iyimserlikti bu ayn› zamanda. Hareket 12
Mart’ta da a¤›r bir biçimde ezilmiflti, fakat
bu dönemden ç›k›fl›n hemen ard›ndan,
‘60’lardakini de aflan yeni bir devrimci
yükselifl yaflanm›flt›. Bunun yeniden
yaflanaca¤› beklentisinin güçlü oldu¤u,
bundan da kaynaklanan bir iyimserli¤in
hakim oldu¤u bir dönemdi.

Ama bu iyimserli¤in üzerine ‘89
çöküflünün yaratt›¤› büyük uluslararas›
sars›nt› bindi. Ekim Devrimi’yle bafllayan
sürecin art›k biçimsel kal›nt› ve simgeler
düzeyinde de terkedildi¤i bir geliflmeydi
sözkonusu olan. Bu dünya ölçüsünde büyük
bir gericilik dalgas›n›n önünün açt›.
Sosyalizmin bitti¤i, kapitalizmin ebedi ve
olanakl› tek toplumsal sistem oldu¤unun
kan›tland›¤›, dolay›s›yla “tarihin sonu”nun
geldi¤i üzerine teorilerin bir ideolojik sald›r›,
bir gericilik dalgas› halinde ortal›¤› kaplad›¤›
bir dönemdi bu.

Bu gericilk dalgas›n›n en hararetli
evresinde Türkiye’nin devrimcileri yine de
iyimser ruh hallerini koruyorlard›, zira kendi
topraklar›nda farkl› bir hava vard›. ‹flçi
hareketi giderek büyüyordu, ‘87’deki ilk
k›p›rdan›fllar ‘89’da büyük bir bahar
dalgas›na dönüflmüfltü. Türkiye tarihinin en
genifl kat›l›ml› iflçi hareketleri
gerçeklefliyordu. Henüz geri, bar›flç›l biçimler
içinde de olsa, sözkonusu olan güçlü bir iflçi
hareketi dalgas›yd›. Yasaklar›n fiilen
çi¤nenmesine dayanan, kendi meflruiyetini
eylemlili¤i ile yaratan bir hareketlilikti bu.
Kürdistan’da da toplumun havas›n› gitgide
daha çok etkileyen bir mücadele vard› ve
güçlü bir biçimde gelifliyordu. Kürt hareketi
‘90’lar›n bafl›nda Serhildan denilen kitle
eylemlerini ortaya ç›karm›fl, o güne kadar
gerilla hareketi olarak geliflen mücadele art›k
politik kitle hareketiyle birleflmiflti. Yine
‘90’lar›n bafl›nda Türkiye’de beklenmedik bir
sosyal dinamik, kamu çal›flanlar› hareketi
gündeme girmiflti, eylem ve örgütlenme
alan›nda h›zla mesafa katediyordu. Ve
nihayet, ‘87’de bafllayan iflçi hareketinin
doruk noktas› olarak Zonguldak madenci
f›rt›nas› patlak vermiflti. Haftalar boyu süren
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ve kenti sürekli bir eylem alan›na çeviren
madenci direnifli tüm Türkiye’nin ilgi oda¤›
haline gelmiflti ve s›n›f hareketinin yeni
düzeyine bir gösterge olarak alg›lan›yordu.

‘87-91 bafl›n› kapsayan bu çok yönlü
kitle hareketlili¤i, Türkiye sol hareketini
dünyada yaflanan sars›nt›n›n y›k›c› etkisinden
bir süre için koruyan özel ortam›
oluflturuyordu. Yine de bu dönemde
dünyadaki geliflmelerden an›nda ve y›k›c› bir
biçimde etkilenen bir kesim vard›. Bunlar
solcu ayd›nlar ve revizyonist ak›ma mensup
sol partilerin kadrolar›yd›. Sosyal
mücadeleden uzak, dünyadaki sars›nt›n›n
düflünsel ve moral etkilerine ise son derece
aç›k bu kesimler düflünsel, moral ve siyasal
iddialar›n› h›zla bir yana b›rakarak düzenle
bütünleflme yolunu tuttular. Uzun ony›llar
boyunca kendilerini revizyonist çizgideki
yozlaflm›fl Sovyet sistemine endekslemifl,
ideolojik ve moral g›dalar›n› ülke
topra¤›ndan çok buradan alm›fl bu çevrelerin
geliflmeler karfl›s›nda ayakta kalmas› zaten
beklenemezdi. Ama varl›¤›n› herfleye ra¤men
kendi ülkesindeki sosyal mücadeleye borçlu
olan, moral gücünü de buradan alan örgüt ve
çevreler, içerdeki sosyal hareketlilik
sayesinde ve bu geliflme seyrini korudu¤u
sürece, dünyadaki sars›nt›n›n etkilerine bir
süre için dayanmay› baflard›lar.

‘91’deki k›r›lma ve yeni

 tasfiyeci dalga

Ama sonuçta ‘91 bafl›nda bu dalga k›r›ld›
ve yerini kitle hareketinde h›zl› bir gerileme
ve zay›flamaya b›rakt›. ‘91 Körfez savafl›
burada bir dönüm noktas› oldu. Savafl
gerekçe gösterilerek iflçi hareketi dalgas›
k›r›ld› ve o güne kadarki s›n›f
hareketlili¤inin ortaya ç›kard›¤› öncü iflçi
kufla¤› toplu tensikatlar yoluyla tasfiye edildi.
‹flçi hareketi bu sald›r› karfl›s›nda geri çekildi
ve benzer ç›k›fl› o günden bugüne bir daha
yaflayamad›. S›n›f eylemlilikleri elbette flu
veya bu biçimde hep süregeldi; ama ‘87’de
bafllayan, ‘89’da Bahar eylemleri dalgas›na
dönüflen ve Zonguldak madenci eylemiyle
doru¤una ulaflan geliflme temposu ve düzeyi

o günden bugüne bir daha yakalanamad›.
Ö¤renci hareketi de zamanla darald›,
k›s›rlaflt› ve giderek uzun y›llar için marjinal
bir görünüm kazand›. Denebilir ki bir tek
kamu çal›flanlar› hareketi herfleye ra¤men flu
son y›llara kadar canl›l›¤›n› korumay›
baflard›. Fakat o da genel atmosferi köklü
biçimde etkileyecek güçte de¤ildi ve zaten
zaman içerisinde o da reformist sendika
bürokratlar› sayesinde dinamizmini kaybetti

Esas› itibar›yla hala da böyle bir
dönemin içindeyiz. Arada daha çok da
‹stanbul’da geçici ve k›smi bir semt
hareketlili¤i, bunun sars›c› bir örne¤i olarak
Gazi Direnifli ve ertesi y›l onu izleyen
baflar›l› ‘96 Ölüm Orucu Direnifli var. Bu
dönemde geleneksel küçük-burjuva sol
gruplar›n semtler üzerinden s›n›rl› bir kitle
deste¤i kazanmas› ve bunun etkisiyle abart›l›
bir moral bulmas› var. Ama bu aldat›c› bir
durumdu, böyle oldu¤u çok geçmeden herkes
taraf›ndan anlafl›ld›. Bunu sakl› tutarak, s›n›f
ve kitle hareketinin genel gidifli üzerinden
bakarsan›z, ‘91’deki k›r›lmayla birlikte
harekete egemen çizgi, kendini bir türlü
aflamayarak döne döne tekrarlamaktan ibaret
kald›.

Dünyadaki yenilginin etkileri,
Türkiye’deki sosyal hareketlili¤in
zay›flamas›yla birlikte, kendini nihayet ve
son derece y›k›c› bir biçimde göstermeye
bafllad›. Zaman›nda “solda tasfiyecili¤in yeni
dönemi” olarak tan›mlad›¤›m›z ikinci
tasfiyeci dalga böylece bafllam›fl oldu.
Umutlar yeniden ve bir kez daha y›k›c› bir
biçimde k›r›ld›. ‘87 toparlanmas› döneminde
mücadeleye kat›lan ve 12 Eylül öncesi
dönemden kalan birçok insan h›zla saflar›
terketmeye bafllad›. Bu büyük bir dökülme,
mücadeleden kaç›fl ya da daha geri, giderek
düzen içi mevzilere çekilme dönemidir.
Devrimci örgüt, devrimci siyasal mücadele
anlay›fl› h›zl› bir erozyona u¤rad›,
devrimcili¤in gerektirdi¤i fedakarl›klara
katlanma ve bedelleri ödeme birçok kifli ve
çevre için giderek anlam›n› kaybetti.

Bunu kiflilerden ve çevrelerden öteye, iyi-
kötü bir geçmifli olan grup ve partilerin
akibeti üzerinden örneklemek mümkün.
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Geliflmelerin etkisi alt›ndan TDKP, siyasal
yaflam›n› devrimci bir çizgide ve bir yeralt›
örgütü olarak sürdürecek gücü bulamad›
kendinde, legale ç›karak reformist bir çizgi
üzerinde EMEP’leflti. Böylece bar›flç›l,
yumuflak, korunakl› bir alana, düzenin icazet
alan›na geçilmifl oldu. Dev-Yol bir ak›m
olarak zaten 12 Eylül süreci içinde, yani
daha ilk yenilgi döneminde yozlaflm›fl ve
liberalleflmiflti. Onu bu yeni tasfiyeci evrede
benzer bir çizgi üzerinde Kurtulufl, TKEP vb.
ak›mlar izledi. ‘87 sonras›nda bir süre için
korunan devrimci söylemler bu ak›mlarca
h›zla terkedildi, devrimci örgüt ve parti fikri
ve prati¤i tümden bir yana b›rak›ld›. Sonu
ÖDP’de Dev-Yol ve TKP art›klar›yla
buluflma olan bir liberal tasfiye süreci içine
girildi. Baz› parti ve gruplar ise bu dönemde
neredeyse tümden tasfiye oldular. TKP-
‹flçinin Sesi ve TKP-B bunun örnekleri
oldular. PKK’n›n kendisine bugünkü akibeti
haz›rlayan “siyasal çözüm” çizgisine kaymas›
yine bu döneme rastlar ve genel çizgilerini
verdi¤im geliflmelerle s›k› s›k›ya ba¤lant›l›
bir de¤iflimdir bu. Herfleye ra¤men devrimci
hatt›n› korumaya çal›flan di¤er baz› gruplar›n
da ayn› tasfiyeci dalgan›n etkisi alt›nda hangi
savrulmalar› yaflad›¤›n› da biliyoruz, bunlar
zaman›nda bas›n›m›zda irdelenip tart›fl›ld›.

Bu denli y›k›c› bir tasfiye dönemiydi
sözkonusu olan.

Böyle üstten bakt›¤›n›zda, ilk dönemin
iyimser devrimcili¤i ile son dönemin (‘91
k›r›lmas›n› izleyen dönemin) tasfiyecili¤inin
temelinde, ülkedeki sosyal olaylar›n ak›fl›n›n
oldu¤unu görürsünüz. 12 Eylül’deki büyük
tasfiyeci y›k›m›n ard›ndan ‘87 sonras› bir
umut, bir toparlanma, bir iyimserlik
dönemiydi. Ama bu ömürsüz olmaya
mahkumdu; zira geçmifli anlamaya, onunla
köklü bir hesaplaflmaya, bu temelde çok
yönlü bir yenilenmeye, böylece çok
geçmeden kendini gösterecek yeni güçlükleri
gö¤üslemeye dayal› de¤ildi. Sözkonusu olan
kal›nan yerden eski kafayla ve eski biçimiyle
devam etmeye kalkmakt›. Bunun bir yere
götürmeyece¤ini, ya da ancak yeni tasfiyeci
bozulma ve y›k›mlara götürece¤ini biz daha
en bafltan söyledik ve çok geçmeden olaylar

taraf›ndan do¤ruland›k.

Zor bir dönemin devrimcileri

Ama biz, iflte tam da böyle bir dönemde,
tutarl› ideolojik ve örgütsel temeller üzerinde
yeni bir hareketi infla etmeyi ve onu
partileflme düzeyine ç›karmay› baflard›k. TK‹P
bugün gözler önündedir ve yeni dönemde
ortaya ç›k›p da bunu baflarabilen tek siyasal
hareket olman›n onuruyla durmaktad›r
dostun-düflman›n karfl›s›nda. TK‹P’yi ortaya
ç›karan dinamiklere bak›ld›¤›nda, bu rastlant›
olmad›¤› gibi flafl›rt›c› da de¤ildir. Ama
burada konumuz bu de¤ildir. Burada
konumuz, üç flehit yoldafl›m›z›n siyasal
yaflam çizgisidir. Fakat bu yaflam› partimizin
geliflme çizgisinden ay›rmak olanaks›z
oldu¤una göre, onlar üzerinden elbette gerisin
geri partimizin kendisidir.

Son derece dikkate de¤er bir olgu
üzerinden sözü yoldafllar›m›za ba¤layabiliriz.
Tam da s›n›f hareketindeki k›r›lman›n ve onu
izleyen yeni tasfiyecili¤in yafland›¤› evre, her
üç yoldafl›m›z›n da örgütlü militanlar olarak
saflar›m›zdaki yerlerini ald›klar› evredir.
Habip Gül ‘87’den beri, yani hareketin
bafllang›c›ndan itibaren saflar›m›zdad›r. Fakat
‘90’lar›n bafl›ndaki ilk tutuklanmas›na kadar,
örgütün çeperinde sempatizan bir fabrika
iflçisidir. Kendini bulmas› ilk zindan yaflam›
ile bafllam›flt›r ve bu da sözünü etti¤im yeni
tasfiyeci dalgaya denk gelmektedir. Ümit ile
Hatice yoldafl›n örgütlü yaflama geçiflleri de
tam› tam›na bu döneme denk geliyor.

Dikkate de¤er olgu da iflte buradad›r.
Yeni bir tasfiyeci dalgan›n yafland›¤› bu
dönemde, sonradan örnek devrimci
yaflamlar›yla tan›yaca¤›m›z genç devrimciler
hareketimizin saflar›nda örgütlü yaflama
bafll›yorlar. Yani dünyada gerici rüzgarlar›n
estirildi¤i ve Türkiye’de sosyal mücadelenin
geriledi¤i, bu ikisinin birleflik etkisi alt›nda
solda yeni bir tasfiyeci cereyan›n yafland›¤›
bir evrede, devrimci mücadeleyi seçen ve
bunun gerektirdi¤i davran›fl çizgisini her
alanda gösteren bir devrimcilik örne¤iyle
karfl› karfl›yay›z. Böyle bir dönemde
devrimcilik sa¤lam bir bilinç, sars›lmaz bir
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inanç ve mücadeleye soluklu bir bak›fl
gerektirmektedir. Bu üç yoldafl›m›z› kesen
ortak özellikler de zaten bunlard›r ve biz zor
bir dönemde, yeni bir hareketi tam da bu
türden devrimcilerin omuzlar› üzerinden,
onlar›n aç›k bir bilince ve sa¤lam bir inanca
dayal› emekleri sayesinde infla etmeyi
baflarabildik.

Saflar›nda yetifltikleri partinin bayra¤›na

 leke sürmeyen devrimciler

Biz burada, ‘90’lar›n bafl›nda, yani bir
çifte yenilgi sonras› dönemde, bir y›k›m ve
umutsuzluk, devrimden ve örgütten kitlesel
kaç›fl döneminde, 20 y›ll›k örgütlerin tasfiye
oldu¤u, düzene kitlesel kaç›fllar›n yafland›¤›,
deneyimli devrimcilerin saflar› terketti¤i bir
dönemde, gencecik insanlar›n devrimcilik için
ortaya ç›kmalar›n›, devrimci bir hareketten
yana saf tutarak örgütlenmelerini ve bu zor
tarihi dönemde büyük zorluklar yaflatan,
dolay›s›yla büyük fedakarl›klar gerektiren bir
mücadelenin yükünü omuzlamalar›n›
konufluyoruz.

Kiflisel karakterleri, bireysel zaaflar› ya
da üstünlükleri yönünden de¤il temel
devrimci ölçütler üzerinden bakt›¤›m›zda,
partili yaflam çizgileri benzer özellikler
gösteriyor bu üç yoldafl›n. Sosyal kökenleri,
geldikleri sosyal ve kültürel ortam farkl›,
bafllang›çtaki geliflim seyirleri farkl›, ama
örgütlü yaflam içinde kendilerini bulmalar›yla
birlikte temel özellikleri yönünden
birbirlerine benzediklerini görüyoruz.

 Üçü de henüz genç yafllarda ve zor bir
dönemde saflar›m›za kat›l›yorlar. Ortada
devrimci bir yükselifl ortam›n›n güç ve moral
kayna¤› olacak olanaklar› bir yana, az-çok
politikleflme vaadeden bir kitle hareketi bile
yok. Geliflmelerin seyri, örne¤in ‘70’lerdeki
gibi yak›n devrim hayalleri de¤il, fakat
mücadelenin gitgide zorlaflan koflullar›n›
aç›¤a ç›kar›yor. Bu ortamda devrimi ve
bunun gere¤i olarak da örgütlü devrimci
yaflam› seçmek, belli ki zorlu, soluklu, uzun
süreli bir mücadeleyi seçmektir. Bask› ve
terörün, iflkence ve toplu tutuklamalar›n,
sokakta infaz ve kay›plar›n, özetle her

biçimiyle kirli savafl›n yo¤unlaflt›¤› o y›llarda
mücadeleyi seçmek, bunun sonuçlar›n› da
göze almak, bu do¤rultuda seçim yapmakt›.

Yoldafllar›m›z›n toplam örgütsel yaflam
çizgileri bu seçimi tümüyle bilinçli olarak
yapt›klar›n› aç›kl›kla ortaya koyuyur.
Düflünsel sorunlarda son derece aktif ve
üretken olan bu yoldafllar neyi seçtiklerinin
tümüyle bilincindeydiler ve bilinçleri onlar
için gerçek bir güç kayna¤› idi. Bu son
nokta özellikle önemlidir. Zira dönemin ve
bir bütün olarak devrimci mücadeleyi
seçmenin ne anlama geldi¤inin daha derinden
bilincine vard›klar› ölçüde, baz› soysuz ve
karaktersiz kimselerin bunu kaç›fla
dönüfltürmelerine de tan›k olduk biz bu ayn›
dönem içinde.

‹flte flehit yoldafllar›m›z böyle bir
dönemin devrimcileridir. Zor dönemde
devrimden ve sosyalizmden yana tercih
yapm›fl bilinçli ve inançl› devrimcilerdir
onlar. Bu bilinçle örgütlü mücadeleyi
seçmifllerdir ve her üç yoldafl›m›z›n da o
andan itibaren kesintisiz olarak süren bir
örgütlü yaflam çizgileri vard›r.

Her üçü için de bu kelimenin tam
anlam›yla bir profesyonel devrimcinin
yaflam›d›r.

Habip hapisten kaçm›fl, Adana
çal›flmas›na verilmifl, burada yeniden
tutuklanm›flt›r. Malatya cezaevinde yatm›fl,
ç›kt›ktan sonra geçip ‹stanbul’da çal›flm›flt›r.
Tekrar tutuklanm›fl, direnmifl, hapis yatm›fl,
ç›kar ç›kmaz bu kez geçmifl Ankara’da
çal›flm›flt›r. Burada yeniden tutuklanm›fl,
poliste direnmifl, mahkemede siyasal
savunmalar yapm›fl ve katledildi¤i
Ulucanlar’da zindan direniflinin örnek
temsilcisi olarak sivrilmifltir. Soluk solu¤a
süren kesintisiz ve örnek bir profesyonel
devrimcinin örgütlü yaflam›d›r bu. Bütün bu
yaflam› boyunca kendini e¤itmek, ideolojik ve
kültürel düzeyini yükseltmek için sürekli
çaba harcam›fl, partinin düflünce yaflam›na
aktif biçimde kat›lm›fl, partinin yay›nlar›na
düzenli olarak katk›larda bulunmufltur. Ve
temel önemde bir nokta, dört çocuk babas›
bu yoldafl iflçi kökenlidir, kelimenin tam
anlam›yla bir proleterdir; hareketin saflar›na
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kat›ld›¤›nda Nevzat Çiftçi ad›n› tafl›yan bir
çelik iflçisidir. Bafllang›ç döneminin bu
s›radan çelik iflçisi, zorlu mücadelenin atefli
ve s›namalar› içinde, zaman içinde dost-
düflman›n tan›d›¤› isimle TK‹P Merkez
Komitesi üyesi Habip Gül olmay› baflarm›flt›r.

Ayn› çizgiyi Ümit yoldafl üzerinden
görüyoruz. Daha üniversite ö¤rencisiyken
örgütlü çal›flmaya profesyonel devrimci bir
bilinç ve ruhla kat›lm›fl, gençlik çal›flmas›
d›fl›nda birçok pratik görev üstlenmifltir.
Ard›ndan tümüyle profesyonel örgüt yaflam›na
geçmifl, legal ve illegal çal›flman›n birçok
alan›nda örgütsel görevler üstlenmifltir.
Ö¤rencilik y›llar›ndan bafllayarak birçok kez
tutuklanm›fl, ilk yakalanmas›ndan itibaren
poliste hep direniflçi bir çizginin temsilcisi
olmufltur. Partide her düzeyde ve parti
yaflam›n›n her alan›nda görevler üstlenen bu
yoldafl, partinin düflünce yaflam›na da en
etkin biçimde kat›lan yoldafllardan biri
olmufltur.

Hatice’nin örgütlü yaflam› da benzer
çizgidedir; kesintisiz, pürüzsüz ve soluk
solu¤a bir profesyonel devrimcinin yaflam›d›r
bu. Örgütlü çal›flmaya profesyonel bir kadro
olarak ‹zmir’de bafllam›fl, ard›ndan ‹stanbul’a
geçmifl, ‘95 bahar›ndaki bir operasyonda
(ayn› evden yoldafl› Habip Gül ile birlikte)
yakalanm›fl, poliste direnmifl, hapisten
ç›kt›ktan sonra ‹stanbul’da gerekti¤inde bizzat
iflçi olarak iflçi çal›flmas› yürütmüfl, sonra
Güney çal›flmas›n›n bafl›na geçmifltir. Parti
kongresine güneyden delege olarak kat›lm›fl
ve kongre sonras›nda bu kez Ankara’da
çal›flmaya bafllam›flt›r. Burada yeniden
tutuklanm›fl, yine direnmifl, yarg›land›¤›
davalarda (TK‹P ve Ulucanlar katliam›
davalar›) yine siyasal savunmalar yapm›fl ve
bu onurlu yaflam› Ölüm Orucu direniflçisi
olarak, parti üyesi olman›n onurunu
yükseklerde tutarak noktalam›flt›r. Habip
katledilmesinden hemen önce partiye
gönderdi¤i mektupta “Biz haz›r›z, partimizin
bayra¤›na leke sürmeyece¤iz!..” demiflti.
Hatice Yürekli ise ailesine yazd›¤› 12 Kas›m
‘00 tarihli veda mektubunda “... siyasi
kimli¤imizi, devrimci kiflili¤imizi ve insan
onurumuzu teslim almaya dönük bu kapsaml›

sald›r›ya karfl›, ölümüne bir direnifli
bafllatm›fl bulunuyoruz”, diyor ve bunun,
“yaflam› kölelefltirilmifl milyonlarca iflçi ve
emekçinin hakl› davas›n› savunmak” anlam›na
geldi¤ini söylüyordu. Ne dedi¤inin ve ne
yapt›¤›n›n tümüyle bilincinde olarak o,
dedi¤ini yapt›. Kendisini ölümüne yak›n
ziyaret eden bir yoldafl›n›n kolunu güçsüz
eliyle s›karak, “merak etmeyin!” demiflti. Bu
mesaj partiyeydi ve anlam› aç›kt›. Habip’in
son mesaj› ile ayn› anlama geliyordu bu:
“Ben haz›r›m, partimin bayra¤›na leke
sürmeyece¤im!..”

Burada, her üç yoldafl›n siyasal yaflam›
üzerinden, partili kimli¤in ortak paydas›n›
oluflturan temel özellikleri görmekteyiz. Üçü
de partinin ideolojik çizgisini özümsemifl,
örgütlü yaflam›n ve direniflçi kimli¤in hakk›n›
veren örnek profesyonel devrimcilerdir. Zaten
bunun ileri ve örnek temsilcileri olmasalard›,
partinin ileri düzeylerde görevler üstlenen
kadrolar› olmay› baflaramazlard›.

Burada sa¤lam bilince dayal› bir devrimci
kimlik, buna dayal› bir siyasal ve örgütsel
tutum, bunun ifadesi bir siyasal yaflam
çizgisi var. Bu yoldafllar›n devrimci olarak
yetifltikleri özel tarihi ortam› gözönünde
bulundurmazsak e¤er, bu kimli¤i ve tutumu,
bunun somutland›¤› siyasal yaflam çizgisini
de tam olarak kavrayamaz, yerli yerine
oturtamay›z. Tan›mlanan dönem içinde böyle
devrimcilerin yetiflmesi kolay de¤ildir
herhalde. Ama bu baflar›lm›flt›r, böyle bir
dönemde böyle devrimciler yetiflmifltir.
Devrimci kadroyu partisinden ay›rmak
olanakl› olamad›¤›na göre, elbette bu
baflar›n›n onuru da partimize aittir. Partimiz
bu yoldafllar› genç devrimciler olarak kazand›
ve dönemin mücadelesi içinde teorik ve
pratik aç›dan e¤itti, sonuçta kendilerini
mücadelenin gereklerine ileri düzeyde
uyarlayabilen devrimciler düzeyine ç›kard›.
‹flte devrimci kimlik kartlar› ortada. Örgütlü
yaflamdaki kesintisiz kimlik ortada, siyasi
polisteki direniflçi kimlik ortada, zindanlarda
ve düzen mahkemeleri önündeki devrimci
kimlik ortada.

Bunca anlat›m›n ard›ndan yan›tlar›n›
aç›kta b›rakaca¤›m birkaç s›radan soru: Bu
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özelliklerden birinden birini de¤il ama
istinas›z tümünü bir arada tafl›yan
devrimcilerin yetiflmesine tan›mlanan dönem
ne denli elverifllidir acaba? Bu ülkede ve bu
özel tarihi evrede, devrimci kimli¤i
tan›mlanan bütünsellik içinde temsil eden
devrimcilerin yetiflebilmesi ne kadar kolayd›r
acaba?

Kendilerini partileriyle özdefllefltirmifl

devrimciler

Habip Gül ezilen s›n›ftan, ezilen ulustan
ve ezilen mezhepten geliyor. Çok yönlü bir
ezilmifllikten geliyor, ama bunu komünist
s›n›f bilinciyle anlamland›r›yor. Ezilmifllik
onu devrimcili¤e itiyor, ama o devrimcili¤ini
bilimsel bir bilinçle tamaml›yor. ‹lk
tutuklulu¤u olan Buca’dan gönderdi¤i ilk
mektuplar›nda henüz yaz›l› Türkçe’yi
kullanamayan bir insan iken, cezaevinden
parti yay›nlar›nda düzenli olarak
kullan›labilen yaz›lar kaleme alabilen bir
devrimci olarak ç›kmas›, bilincini emekle,
sistematik bir çabayla gelifltirmesine bir
gösterge. Bafllang›çta henüz nokta ve virgül
kullanmas›n› bile bilmeyen bir s›radan iflçinin
geliflme seyri içinde ulaflt›¤› bilinç ve
devrimcilik düzeyi ortada. Habip Gül’ün
devrimci yaflam çizgisi ve düzeyi ortada.

Ümit yoldafl az-çok iyi halli bir küçük-
burjuva yaflam içerisinden geliyor. Babas› bir
astsubay, yani ordunun ayr›cal›klar›ndan
yararlanabilen bir aileye mensup. Bu yaflam
içinde yetiflmifl bir genç insan›n devrimcilik
tercihi, tümüyle bir bilince dayal›d›r, bunun
ötesinde herhangi bir özel sosyal-kültürel
neden yok. Kendi anlat›m›na göre küçük
yafltayken, okumaya çok merakl› bir insan
olarak, bir ansiklopediden okudu¤u
komünizm maddesinden etkileniyor ve bu
onun devrimi ve devrimci yaflam› seçiflinin
bafllang›ç noktas›n› oluflturuyor. Bir
ansiklopediden komünizmin eflitli¤e dayal› bir
toplumsal düzen ve bunu hedefleyen bir
dünya görüflü oldu¤unu ö¤reniyor, bundan
etkilenerek devrimcili¤e yöneliyor. Ne ezilen
ulusa ya da mezhebe, ne de ezilen s›n›fa
mensup. Bilinciyle seçmifltir devrimcili¤i.

Ama o bilinci emekçi s›n›flardan yana
kullanarak devrimcileflmeye çal›flm›flt›r. Ve
siyasal yaflam karnesi ortadad›r.

Hatice yoldafl daha arada bir yerde
duruyor. Yoksul bir aileden geliyor. Genç
yafl›ndan itibaren çal›flmak zorunda kal›yor.
Partinin s›n›f çal›flmas›n›n gerekleri
do¤rultusunda fabrika ve atölyelere girip
çal›flmadaki rahatl›¤› ve baflar›s› onun ezilen
s›n›f damar›na bir gösterge. Ezilen s›n›fa ve
ezilen cinse mensup. Ama devrimcili¤i
seçiflinde bu ikinci ezilmiflli¤in özel bir rolü
var m›d›r, sanm›yorum. Zira biz Hatice
yoldafl› bildik bileli, cins ezilmiflli¤inden
gelen herhangi bir sorununu görmedik. O
ezilen cins kimli¤inin hiçbir izini tafl›mayan,
bu aç›dan son derece rahat ve güçlü,
komünist insan kimli¤i üzerinden kendini
ortaya rahatça koyan bir yoldafl. Ezilen cinse
mensup olmaktan gelen zay›fl›klar›,
s›n›rl›l›klar›, dizginlemeleri aflm›fl, bu aç›dan
gerçekten örnek bir kad›n komünist yoldafl.
Bu da onun bir baflka üstünlük alan›.

Ben, Habip ezilen s›n›ftan geliyor, iflçi
s›n›f›n›n temsilcisi; Ümit genç ayd›n kökenli,
ayd›n temsilci derken, Hatice yoldafl da
ezilen kad›n›n temsilci diyemiyorum. Çünkü
gerçekten öne ç›kan özelli¤i bu de¤il. Yani
ezilen cins olma çemberini k›rarak, o alanda
mücadele ederek gelen bir yoldafl de¤il. O
kendini devrimci olarak gören, bu çerçevede
cinsiyetinin fark›nda bile olmayan bir insan.
Bundan da hareketle, onu partimizin ezilen
cinsten ç›kard›¤› örnek bir devrimci olarak
göstermek yerine, profesyonel devrimcili¤in
bir örnek temsilcisi olarak, direniflçi
komünist kadronun bir temsilcisi olarak
görmek ve göstermek gerekir. O iflçi
s›n›f›yla, iflçi s›n›f›n›n sosyal yaflam›yla içiçe
bir yoldafl oldu ve ona illa bir köken
aranacaksa bu onun ezilen s›n›fa mensuplu¤u
olmal›d›r. Bu yoldafl siyasi çal›flman›n
ihtiyaçlar› çerçevesinde s›k s›k fabrika ve
atölyelere girerek fiilen iflçilik yapan, üretici
çal›flmay› ve ücretli emek sömürüsünü
yaflayan bir yoldafl.

Hiçbir fley onun örgütüyle ve sonras›nda
partisiyle iliflkilerini zedeleyemezdi. Zaman
zaman partiden flu veya bu nedenle sert
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elefltiriler de ald›¤› olmufltur. Ama bu tür
elefltiriler onun partiyle iliflkilerini zerre
kadar etkilememifltir. Bu özellik, Habip Gül
flahs›nda belki de en iyi temsilcisini
gördü¤ümüz, kendini partiyle özdefllefltirme
tutumunun bir örne¤i ve yans›mas›d›r.
Partimizin yüz ak› olan Habip Gül yoldafl,
san›labilece¤inin tersine, zaman zaman
partinin sert elefltirileriyle yüzyüze
kalabilmifltir. Ama bu onun partisiyle
iliflkilerini zedelemek bir yana, bu tür
sorunlar›n ard›ndan partiyle daha ileri
düzeyde bütünleflmesine vesile olmufltur.

Hatice Yürekli flahs›nda da kendini
partisiyle özdefllefltirmifl bir devrimciyle
yüzyüzeyiz. O, flu veya bu yoldafl üzerinden
partiye bakan, iliflkisini buna göre
güçlendiren ya da zay›flatan biri de¤ildi. O
kendini bu partinin asli temsilcilerinden,
deyim uygunsa, partinin organik dokusundan
biri olarak gören bir yoldaflt›. Kendisine
yöneltilmifl bir elefltiriyi, kendisine parti
taraf›ndan gösterilen bir tepkiyi hiçbir
biçimde sorun etmeyen, bunu partiyle olan
genel iliflkileriyle hiçbir biçimde
kar›flt›rmayan bir yoldaflt›. Bu aç›dan belki
birçok elefltiriyi hakeden de bir yoldaflt›.
Ama bunlar onun için partisiyle iliflkileri
aç›s›ndan hiçbir zaman bir sorun nedeni ya
da alan› olmad›.

Tarihi ortam ve devrimci kimlik

Ortada tutarl› ve bütünsel bir direniflçi
kimlik var ve siz bunu tarihsel ortam›ndan
soyutlayarak de¤erlendiremezsiniz. ‘60’lardaki
ve ‘70’lerdeki görkemli devrimci yükseliflleri
bu nedenle örneklemifltim ve flimdi de gerisin
geri oraya ba¤lamak istiyorum. Siz direniflçi
kimli¤i ortam›ndan soyutlad›¤›n›zda; ‹brahim
Kaypakkayalar’›n, Deniz Gezmifller’in,
Mehmet Fatih Öktülmüfller’in ç›kt›¤› bir
ülkede Habip Gül, Ümit Alt›ntafl ve Hatice
Yürekli türünden direniflçi devrimcilerin
ç›kmas›n› ola¤an karfl›layabilirsiniz. Ama bu
pek kolay ve yüzeysel bir de¤erlendirme
olur. Ekim Devrimi’nin etkisini sürdürdü¤ü
bir dönemde devrimcilik yapmak, kendini
feda etmek baflkad›r; Ekim Devrimi’nin

kazan›mlar›n›n yok edildi¤i, yeryüzünden
silindi¤i bir dönemde devrimcilik yapmak
baflkad›r. Ülkede sosyal uyan›fl›n, kitle
hareketinin ad›m ad›m geliflip güçlendi¤i bir
dönemde devrim için hayat›n› ortaya koymak
baflkad›r; bunun k›r›ld›¤›, “tarihin sonu”nun
ilan edildi¤i, iflçi hareketinin k›s›rlafl›p
kendini tekrarlad›¤›, flovenizmin toplumu
zehirledi¤i bir tarihsel-toplumsal ortamda
baflkad›r. Habip Gül, Ümit Alt›ntafl, Hatice
Yürekli gibi yeni dönem devrimcilerini,
onlar›n bütünsel direniflçi kimli¤ini
de¤erlendirirken, bunu önemle gözönünde
bulundurmak gerekir.

Ve bu yoldafllar tümüyle, yeni temeller
üzerinde ortaya ç›kan, yeni bir gelene¤in ve
kültürün temsilcisi olmak iddias› tafl›yan bir
partinin saflar›ndan yetiflmifl devrimcilerdir.
Bu ülkede ‘90’l› y›llarda, olumsuz
koflullar›yla, dezavantajlar›yla tan›mlad›¤›m
dönemde ortaya ç›km›fl örnek profesyonel
devrimci kimli¤in temsilcisi devrimcilerdir
onlar. Bu anlam›yla örnek devrimcilerdir. Bu
gözle bakmak, de¤erlendirmek, anlamak ve
anlamland›rmak gerekir onlar›. Buradan
bak›l›p bu çerçevede kavranmad›¤› zaman, bu
tarihi dönemde gösterilmifl örnek
devrimcili¤in de¤eri de tam olarak
anlafl›lmaz.

Ölüm Orucu direnifli süresince 90
devrimci kaybedildi, hepsinin an›s› önünde
sayg›yla e¤iliyoruz. Ama bu bizim nesnel ve
bilimsel bir de¤erlendirme yapmam›za yine
de engel de¤il. Hatice Yürekli’yi Ölüm
Orucu direniflçisi olarak anlatmayaca¤›m, bu
onun devrimci yaflam çizgisini daraltmak olur
derken, bu ayr›ma dikkat çekmeye çal›flt›m.
Bu ülkede zindanlarda gerçekten kitlesel hale
gelmifl bir direnifl gelene¤i var. Devrimciler
iyi-kötü kendilerini orada ortaya koyuyorlar.
Bu nedenle ben, Ölüm Orucu direniflinin
s›n›rlar› içerisinde bir Hatice Yürekli’yi
anlatmak yerine, ‘90’l› y›llar›n bafl›ndan
itibaren bir profesyonel devrimci olarak
örnek bir devrimci ve direniflçi kimlik
ortaya koymufl bir devrimciyi anlatmaya
çal›flt›m.

Kiflisel insani karakterleri ya da
özellikleri vb. üzerinden de¤il de, partinin
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ortaya koydu¤u ölçüler üzerinden, yani
ideolojik kimlik, örgütlü kimlik, direniflçi
kimlik üzerinden bakt›¤›n›zda, Hatice
yoldafl›n yeri tam› tam›na öteki iki yoldafl›n
yan›d›r. Ben saflar›m›zdaki her kadro bu
konumdad›r demiyorum, hay›r bunu iddia
etmek mümkün de¤ildir. Ben diyorum ki,
siyasal mücadelenin ak›fl› içerisinde ve
tümüyle bizim irademiz d›fl›nda kaybetti¤imiz
bu üç yoldafl›m›za bakt›¤›m›zda, dikkate
de¤er bir biçimde, temel devrimci özellikleri
ve siyasal yaflam çizgileri bak›m›ndan ayn›
yere konulabildiklerini görüyoruz.

Devrimci partinin s›n›f ve emekçilerle

devrimci bütünleflmesi

Dönem devrimci direniflçi kimlik ve
de¤erlerin genifl çapl› erozyonu dönemi
oldu¤u için, ben daha çok yoldafllar›m›z›n bu
yönüyle örnek kiflilikleri üzerinde durdum.
Ve temel önemde bir nokta olarak, bunu
partimizin yaratt›¤› ve pekifltirmeye çal›flt›¤›
genel devrimci bilince ve kimli¤e ba¤lad›m.
Sa¤lam bir devrimci bilinç ve inanç, buna
dayal› bir devrimci örgüt kimli¤i, devrimci
bir partinin olmazsa olmaz temel özelli¤i
olmak durumundad›r. Zira bunlars›z devrim,
devrimci iktidar mücadelesi asla
düflünülemeyece¤i gibi, bu nitelikten yoksun
olanlar›n devrim ve sosyalizm iddialar› kaba
ve baya¤› bir yalan ve aldatmacadan ibaret
kal›r. Bugünün Türkiye’sinde bunun örne¤i
durumundaki sözde devrim ve sosyalizm
savunucusu, gerçekte ise liberal ve omurgas›z
sol partilerden geçilmedi¤i için, bu nokta
özellikle önemlidir. Bunsuz düzenin k›l›na
dokunabilmek bir yana, onun ciddi bir karfl›
sald›r›s› karfl›s›nda siyasal ve manevi aç›dan
yok olur gidersiniz.

Bu temel önemde noktay› gözönünde
bulundurmak kayd›yla, sa¤lam bir devrimci
kimli¤in kendi bafl›na yeterli olmad›¤›n› da
bilmek durumunday›z. Bunun s›n›f ve emekçi
kitlelerle devrimci temeller üzerinde
bütünleflme ve onlar›n mücadelesine devrimci
bir çizgide yön verebilme yetene¤i ile de
birleflebilmesi laz›m. Devrimci kimli¤i ve
gelene¤i yaratm›fl ve bunca birikimin

ard›ndan art›k güvenceye alm›fl durumdaki
partimiz için art›k önemli olan bunu
baflarabilmektir.

Bu aç›dan da flehit yoldafllar›m›zdan,
özellikle de Habip Gül’den ö¤reneceklerimiz
var. Habip Gül her hapisten ç›k›fl›n›n
ard›ndan, s›ras›yla üç önemli kentte, önce
Adana’da, sonra ‹stanbul’da ve son olarak da
Ankara’da çal›flt›. D›flar›da geçen bu
çal›flmalar›n her biri alt› ay› geçmedi¤i halde,
bu k›sa süre içerisinde sözkonusu kentlerdeki
s›n›f çal›flmam›za gerçekten bir soluk
kazand›rd›. Fabrika iliflkileri h›zla yayg›nlaflt›
ve çal›flman›n örgütsel düzeyi ayn› h›zla
yükseldi. Ümit okudu¤u üniversitede gerçek
bir ö¤renci lideriydi ve Hatice Yürekli
yoldafl, bir ara gerçekten önemli bir güç
kazanan ‹stanbul’daki tekstil çal›flmas›n›n asli
unsuru durumundayd›. Demek istiyorum ki,
Habip s›n›f eksenli kitle çal›flmas›n›n
saflar›m›zdaki en iyi temsilcilerinden biri olsa
bile, bu konuda öteki iki yoldafl da benzer
baflar›lar›n temsilcileri oldular.

Partimiz için bugünün temel ihtiyac› da
budur; do¤ru ve etkin bir çal›flma tarz›yla
s›n›f ve kitle çal›flmas›nda h›zla
ilerleyebilmektir. Yoldafllar›m›zdan bu aç›dan
da ö¤renebileceklerimiz var. Devrimci
kimli¤in s›n›f ve emekçilerle devrimci
temeller üzerinde sa¤lam ve etkin bir
bütünleflmeyle tamamland›¤› bir yerde,
partimiz y›k›lmaz olacak ve program›n›n
gösterdi¤i yolda gelece¤i baflar›yla
kucaklayabilecektir.

32  EK‹M  Sayı: 228



Kapitalizmde kad›n gerçekli¤i
ve kad›n olmak...

Sömürücü s›n›flar iktidarlar›n›, baflta iflçi
s›n›f› olmak üzere tüm ezilen s›n›flara azg›n
bir sömürü, bask› ve fliddet üreten politikalar
ile ayakta tutmaktad›rlar. Ekonomik, sosyal,
siyasal ve kültürel alanlarda çok yönlü
y›k›ma yol açan bu politikalarla emekçi
s›n›f›n›n yaflam› her geçen gün a¤›rlaflmakta,
çal›flma koflullar› dayan›lmaz hale
gelmektedir.

Emperyalist-kapitalist sistemde ekonomik,
siyasal, kültürel, k›sacas› toplumsal hayat›n
tüm alanlar›ndaki ifllerde, etkinliklerde erkek
egemenli¤i vard›r. Kad›n›n rolü ve
etkinlikleri erkek egemen sistemde daima
ikinci plandad›r. S›n›fl› toplumlarda kad›n
cinsi sürekli olarak ikinci s›n›f insan olarak
ele al›nm›fl, kad›n erke¤in kölesi olagelmifltir.
Sistemin sald›r›lar›ndan en fazla nasibini alan
kad›nlard›r. Ezen-ezilen s›n›flar aras›nda
yaflam›n her alan›nda bafl gösteren eflitsizlik
kad›n üzerinde, özellikle iflçi-emekçi kad›n
üzerinde daha a¤›r y›k›mlara yol açar.
Emekçi kad›n, bir s›n›f olarak birlikte
sömürüldü¤ü ve ezildi¤i karfl› cins s›n›f
kardefllerinden daha katmerli bir sömürüye ve
eflitsizli¤e maruz kal›r. S›rf kad›n oldu¤u
içindir bu çifte sömürü. ‹flyerinde, evde,
okulda, meslekte, iflbölümünde hep ikinci
plandad›r.

Ucuz emek gücü olarak

iflçi-emekçi kad›nlar

‹flçi-emekçi kad›nlar daha yo¤un sömürü
ve a¤›r çal›flma koflullar› alt›nda
çal›flmaktad›rlar. Sigortas›z, sendikas›z, sosyal
haks›z, ifl güvencesiz, düflük ücretlerle sistem
için ucuz emek gücüdür. Ayn› iflte, ayn› ifli
yapt›klar› halde pek çok kad›n erkek iflçilerin
ücretlerinin yar›s›n› dahi alamazlar. Eflit ifle
eflitsiz ücrettir onlar›n ald›klar›. Kölece
çal›flma koflullar› karfl›s›nda ald›klar› ücretler

onlar› yoksulluk ve sefalet s›n›r›na o kadar
yak›nlaflt›rd›¤› halde, daha çok, daha çok
çal›flmalar›n› ister kan emiciler onlardan.
Sömürü çarklar› aras›nda al›n terleri ve
emekleriyle birlikte, umutlar›, gelecekleri ve
çocuk yaflta bedenleri de ö¤ütülür. Kad›n
olmak, daha vahfli ve katmerleflen sömürü
demektir onlar için.

Ekonomik, sosyal y›k›m paketlerinin, ‹MF
reçetelerinin faturas› ilk olarak kad›na
ç›kar›l›r. Krizde iflten ilk at›lan ve en kolay
iflten ç›kar›lan kad›nd›r. ‹flsizli¤in ve
yoksullu¤un faturas›n› en a¤›r ödeyendir
kad›n. Kimi zaman bir iflçi s›fat›yla öderken
bu faturay›, kimi zaman da kap› önüne konan
kocas›n›n kar›s› olarak da sefaleti en a¤›r
flekilde yaflar. Ço¤u zaman do¤um yapmak,
evlenmek gibi insani geliflmeler kad›n iflçiler
için kap› önüne konulma gerekçesi olur.
‹flyerlerinde kad›nlar›n sa¤l›¤a zararl› ve
tehlikeli ifllerde çal›flt›r›lmas›, çocuklar›
olanlara krefl ve emzirme odalar›n›n
olmamas›, do¤um izni verilmemesi,
kad›nlar›n çal›flma koflullar›n› cehenneme
çevirmekte ve çal›flma hakk›n› elinden
almaktad›r.

Kapitalist-emperyalist sistem kad›nlar›
ucuz iflgücü olarak kullanman›n yan›nda, yer
yer kobay olarak da kullanmaktad›r. Baflta
kimya ve ilaç sektöründeki sanayi ürünleri
emperyalist ülkelerde piyasaya sürülmeden
önce, emperyalizme ba¤›ml› birçok yoksul
ülke kad›n› üzerinde denenmektedir.
Kad›nlar›n kitlesel olarak k›s›rlaflt›r›lmas› da
buna bir örnektir.

Cinselli¤i meta olarak kullan›lan

kad›nlar

Kad›n iflçilerin yo¤un emek ve al›nteri
sömürüsüne maruz kald›klar› yetmezmifl gibi,
bir de iflyerlerinde patronun, ustabafl›n›n
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tacizine u¤rarlar. Kimi zaman a¤za
al›nmayacak küfür ve hakaretlerle afla¤›lan›p
hor görülürler. Kimi zaman da iflten
ç›kar›lma tehdidiyle patronun i¤renç
ihtiyaçlar›n› karfl›lamas› dayat›l›r. Cinsel taciz
yaln›zca iflyerleri ile s›n›rl› kalmaz. Sokakta,
gözalt›nda, pazarda, al›flveriflte, okulda,
yaflam›n her alan›nda cinsel taciz ve tecavüze
u¤rar. Kad›n›n, erke¤in cinsel ihtiyaçlar›n›
karfl›layan bir cinsel köle olarak görülmesinin
üzerinden sermaye s›n›f› pazar bile
yaratm›flt›r. Bir cinsel meta haline getirilen
kad›n, her türlü metan›n pazarlanmas›nda da
reklam arac› olarak kullan›l›r. Sermaye daha
fazla kâ elde etmek için kad›n› cinselli¤i
üzerinden metalaflt›r. Bugün medya
arac›l›¤›yla kad›n cinselli¤i en i¤renç bir
biçimde kullan›lmakta/pazarlanmaktad›r.

Kad›n cinselli¤inin meta olarak
kullan›lageldi¤i en aç›k adreslerden birisi de
fuhufl alan›d›r. Sistemin tüm çirkefli¤ini ve
pisli¤ini gözler önüne seren fuhufl alan›,
kad›n›n cinselli¤ini erke¤e para karfl›l›¤›nda
satarak, sermayeye devasa kâr alanlar› açar.
Sistem bu alan üzerinden kendini besler ve
üretir. Özellikle emperyalist metropollerde,
Uzakdo¤u Asya’dan, Afrika ülkelerinden daha
çocuk yaflta getirilen kad›nlar resmen köle
sat›c›l›¤› ad› alt›nda cinsel nesne olarak
piyasaya sürülürler ve üzerlerinden afl›r›
kârlar elde edilir. Bu ülkelerde kad›nlar›n
kendi vücutlar›n› satmalar› ailelerine
bakabilmek için tek yoldur. Açl›k ya da
fuhufl birbirinden kötü iki seçenektir.

Gözükmeyen emek olarak

ev kad›nl›¤›

Erke¤in mutlak hakimiyeti ve egemenli¤i
baba olarak, koca olarak evde de devam
eder. Kad›n›n kölelefltirildi¤i ve sömürüldü¤ü
alanlardan birisi de evlerdir. Ev kad›nlar› ev
ifllerini ve çocuk bak›m›n› üstlenen
görünmeyen emektir. Özellikle çal›flan iflçi-
emekçi kad›nlar, iflyerlerinde s›n›fsal olarak
ezilip sömürülürken, bir de eve geldikten
sonra ev iflleri ile çocuk bak›m› ile bir kez
daha iflçili¤e soyunurlar. Ücretsiz, her türlü
haktan ve güvenceden yoksun olarak

üstlenirler bu rolü. ‹flyerlerindeki a¤›r çal›flma
koflullar›n›n üzerine bir de evdeki ifller, stres,
çocuk bak›c›l›¤› ve kocan›n hizmetlisi olma
binince, çal›flan kad›n›n yaflam› iyice
köleleflir.

Çal›flmayan ev kad›n› ise 24 saat evinin
emekçisi, kölesidir. O art›k çocu¤unun
bak›c›s›, kocas›n›n hizmetçisi, evinin
aflç›s›d›r. Ona biçilen rol meslek olmufltur
onun için. 24 saat boyunca ücretsiz çal›fl›lan
bir meslektir ev kad›nl›¤›. Ne gecesi var ne
gündüzü. Anal›k ve ev iflleri öylesine
hapsetmifltir ki onu eve, insani olan her fleye
uzak ve yabanc› kal›r. Sosyal iliflki kurmaya,
gezmeye, dinlenmeye, kültürel-sanatsal
faaliyetlere zaman ay›ramaz. Namusu
kocas›na zimmetli olan, ha deyince bir
tekmeyle kap› önüne konulan, ha deyince
zorla yata¤a at›lan bir kad›nd›r o. ‹nsanl›ktan
soyutlanm›fl, yaflam› evinin dört duvar›
aras›nda hücrelefltirilmifltir, yaln›zl›¤a
mahkum edilmifltir. Ona göre haz›rlanan TV
programlar› ile, pembe dizilerle, arkas›
yar›nlarla kapal› kutuda beyni uyuflturulur,
yaflam› arabesklefltirilir. Umutlar›, özlemleri,
gelece¤i, tüm dünyas› televolelerde, magazin
haberlerinde eritilir, tüketilir. Kaderine boyun
e¤dirilir.

Yoksul gecekondularda sistemin sundu¤u
a¤›r yaflam koflullar›n› ve sefaletin kimi
zaman do¤al olarak, kimi zaman da
yoksullu¤un olmazsa olmaz koflulu olarak
iliklerine kadar hisseden ve yaflayand›r ev
kad›n›. Gecekondu semtlerinin çamurlu
yollar›nda düfle kalka su tafl›yarak bel
a¤r›lar›na katlanand›r. Su basan, çat›s› akan
evlerin en çok ac›s›n› ve zahmetini çekendir.
Pazar yerleri da¤›ld›ktan sonra odur elinde
poflet, s›rt›nda çuvalla, dökülen-çürüyen
meyve ve sebzeleri toplayan. Kahve
köflelerinde okey masalar›na ve içki fliflelerine
hapsolmufl iflsiz kocas›n›n tüm yükünü,
fliddetini, bask›s›n› da çeken odur. Akflama
tencere kaynatma, çocuklar›na defter kalem
alma düflüncesidir onun beynini kemiren.
Daha iyi bir yaflam, ev, araba gibi
kocas›ndan beklentileri gömülmüfltür hayal
dünyas›na. Bizzat sistemin çürümüfllü¤ünün
sundu¤u yaflam koflullar›, yozlaflm›fl kültür,
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çekti¤i s›k›nt›lar› ve ac›lar› kaderiymifl gibi
alg›lat›l›r. Sistem ondan kaderine raz›
gelmesini, sabretmesini ister. Hayat
pahal›l›¤›, artan yoksullaflma temel
gereksinim maddelerini karfl›layamaz hale
getirince, kad›nlara fahifleli¤in kap›s› aç›lm›fl
olur. Geçim derdi ev iflçisi olan kad›n› bir
yandan ucuz iflgücü olarak fabrikalara
yöneltirken, bir yandan da vücutlar›n› para
karfl›l›¤› satmaya yöneltir.

‹flsizlik, düflük ücret, sigortas›z çal›flma,
anne-çocuk sa¤l›¤›n› koruyucu yasalar›n
yetersizli¤i, krefl sorunu çal›flan iflçi-emekçi
kad›nlar›n bafl sorunlar› iken, cinsel
hastal›klar, uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›, güvencesiz
ve sa¤l›ks›z çal›flma da di¤er alanda çal›flmak
zorunda olan kad›n›n karfl›laflt›¤› sorunlard›r.

Kad›n, cinsel ve s›n›fsal ezilmiflli¤i
yetmezmifl gibi, uluslar üzerindeki
bask›lardan da en fazla nasibini aland›r.
Baflka ulustan olan kimliklerinin yok
say›lmas›, dillerinin ve kültürlerinin inkar
edilmesi sömürücü sistemin bir politikas›d›r.
Katliamlarla, bask›larla, fliddetle, yak›p
y›kmalarla, zoraki göçlerle bu politikalar
ezilen ulus üzerinde etkisini gösterir, ama en
çok da kad›n üzerinde. Özellikle Kürt kad›n›

daha a¤›r bir biçimde yaflar sistemin
sald›r›lar›n›. Ana dilini konuflmas›n›n
yasaklanmas›yla, kirli savaflta ›rz›na
geçilmesiyle, tacize u¤ramas›yla, gözalt›na
al›nmas›yla, zorunlu göçlerle, bask› ve fliddeti
daha yo¤un yaflar.

Bu sistem kad›na özgürlük

veremez!

Üretim araçlar› üzerinde özel mülkiyetin
ortaya ç›kmas›yla bafllayan kad›n›n
köleleflmesi süreci, ancak özel mülkiyetin
ortadan kalkmas›yla son bulacakt›r. Kad›n›
kölelefltiren kapitalist sistem, kad›na özgürlük
ve kurulufl veremez. Uygulad›¤› sömürü,
bask› ve fliddet politikalar› ile kad›n›n kölelik
halkalar›na yeni zincirler ekler. Cinsel,
s›n›fsal ve ulusal ezilmiflli¤i bir arada
yaflayan iflçi-emekçi kad›n ancak bu sisteme
karfl› tüm emekçi s›n›flarla birlikte örgütlü
mücadele ederse kurtuluflunu sa¤layabilir.
Sorunlar›n kayna¤› kapitalist sömürü
düzenidir. Bu düzene karfl› mücadele etmek
ve sermayenin sald›r›lar›na karfl› her alandan
örgütlenerek cevap vermek kad›n-erkek tüm
iflçi-emekçi ezilen s›n›f›n yegane yoludur.

Birincisi, çevremizdeki iliflkilerden mümkün olabildi¤ince
ve h›zla e¤itim gruplar› kurmak, çeflitli düzeylere hitap
eden e¤itim çal›flmalar› örgütlemek durumunday›z. Gruplar
içine alamad›klar›m›z› da yine birebir iliflki ama yak›n bir
ilgi göstererek e¤itmeye çal›flmal›y›z.

‹kincisi ise, daha ileri düzeyden kazanabilmeyi, Parti
militanlar› haline getirebilmeyi umdu¤umuz çevre iliflkilerini
(özellikle genç ve atak insanlar›) pratik-politik
çal›flmalar›m›z içine çekmeyi hedeflemeliyiz. Pratik-politik
çal›flman›n ilk akla gelen biçimleri bildiri da¤›tmak, afifl,
kufllama, yaz›lama yapmak olsa da, baflka bir dizi biçim ve
yöntemi vard›r. Örne¤in, bir toplant›, bir gezi ve benzeri
baflka etkinliklerin organizasyonunda görevlendirmek,
çevrelerine yay›nlar›m›z› satmalar›n› sa¤lamak, iflyeri,
okulu, semti vb. ile ilgili sorunlar üzerinden somut ifllere
yönlendirmek gibi... Çevre iliflkilerini pratik-politik
çal›flmaya katabilmek, onlarda misyon ve aidiyet duygusu
gelifltirmenin önemli bir ad›m› olacakt›r.

Olanaklar ve sorumluluklar
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Hatice Yürekli yoldafl›n an›s›na...

“Sa¤lam ve sars›lmaz bir
profesyonel devrimci”

(...)
Hatice Yürekli yoldafl, partimizdeki

ad›yla Ezgi, Parti Kurulufl Kongremizdeki
ad›yla Hazal yoldafl, Habip Gül ve Ümit
Alt›ntafl yoldafllar›n ard›ndan, partimizin
zindan direniflleri sürecinde yitirdi¤i üçüncü
yoldafl›m›zd›r. Onun devrimci yaflam› ve
partili mücadelesi üzerine ayr›nt›l›
de¤erlendirmeler yapman›n yeri buras› de¤il.
Burada flimdilik flu kadar›n› söylemekle
yetinebiliriz:

 O, çok yak›ndan tan›d›¤› ve ayn›
alanlarda beraber çal›flma imkan› bulabildi¤i
Ümit ve Habip yoldafllar› gibi, partimizin en
eski üyelerinden biridir. Onlar gibi örgütlü
politik yaflam› partimizde bafllam›fl ve
partimiz saflar›nda ölümsüzleflmifltir. Yine

onlar gibi, komünist kimli¤i ve parti üyeli¤i
onurunu hep yükseklerde tutmufl, direniflçi
kimli¤i de¤iflmez bir davran›fl biçimi haline
getirmifltir. Bu nitelikleri çerçevesinde sa¤lam
ve sars›lmaz bir profesyonel devrimci olan
Hatice Yürekli yoldafl, bunu, s›n›f
çal›flmas›n›n ihtiyaçlar› çerçevesinde s›k s›k
fiilen fabrikada bir iflçi olarak çal›flmayla da
birlefltirebilmifltir. Bu nedenle hakl› olarak
kendisini bir iflçi s›n›f› bireyi saymaktayd›.

Siyasi poliste tereddütsüz direnen,
mahkemelerde hep siyasi savunma yapan
Hatice Yürekli yoldafl, zindan direniflçili¤inin
gere¤ini de her zaman sa¤lam ve sars›lmaz
bir komünist devrimci olarak yerine getirdi.
20 Ekim’de bafllayan zindan direniflinin 1.
Ekibinde yeralmas› da bunun bir ifadesidir.
Partimizin bir üyesi olarak bunu kendisi için
en büyük onur sayd›...

(...)
Hatice Yürekli yoldafl, alt› ayl›k uzun bir

direnifl maratonunun ard›ndan ölümü yi¤itçe
kucaklamas›n› bilerek, zaman›nda bu sözleri
bofluna etmedi¤ini göstermifl oldu. Direniflte
yitirdi¤imiz tüm öteki devrimciler gibi...
Devrim davas› yaflama, büyüme ve er geç
zafere ulaflma olana¤›n› bu türden sa¤lam ve
sars›lmaz dava insan› devrimciler sayesinde
bulacakt›r.

Devrimci yaflam› d›fl›nda bir yaflam
tan›mayan, bu u¤urda ailesi ile olan ba¤lar›
da dahil düzenle tüm ba¤lar›n› koparmakta
tereddüt etmeyen, tüm örgütlü devrimci
yaflam› boyunca onurlu bir parti üyesi olmay›
herfleyin üzerinde gören ve bunun gereklerini
yerine getiren bu yi¤it kad›n komünist
yoldafl›m›z›n an›s› önünde derin bir sayg› ile
e¤iliyoruz.

Devrimciler ölmez, devrim davas›

yenilmez!

(TK‹P’nin 22 Nisan ‘01 tarihli
bildirisinden...)

TK‹P Kurucu Üyesi
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