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Türkiye-ABD iliflkilerinde
yeni dönem

ABD-Türkiye iliflkilerinde
“stratejik” derinlik

Türkiye-ABD iliflkilerinin iki y›l› bulan
bunal›ml› seyri bu iliflkilerin gerçek
mahiyeti konusunda önemli bir yeni test
ifllevi görmüfltür. Son iki y›lda bu iliflkiler
alan›nda olup bitenler, Türkiye’nin ABD
emperyalizmine çok yönlü ba¤›ml›l›¤›n›n
yeni bir teyidi olmufltur da diyebiliriz
buna. Bunal›ml› seyrin ard›ndan bugün
gelinen nokta bir kez daha aç›kça
göstermifltir ki bu iliflkiler gerçekten
“stratejik” bir derinli¤e sahiptir; ve tüm
kesimleriyle iflbirlikçi Türk burjuvazisinin
ABD emperyalizmi ile tek yanl› “stratejik”
kader birli¤i, bu iliflkilerin taktik
sorunlardan ve geçici bunal›mlardan kal›c›
hasarlar görmesine karfl› en büyük
güvencedir.

Tek yanl› kader birli¤i diyoruz, zira
ayn› olaylar yine bütün aç›kl›¤› ile
göstermifltir ki, ABD emperyalizmi için
böyle bir mecburiyet olmad›¤› gibi o bu
konuda alabildi¤ine genifl bir hareket
özgürlü¤üne de sahiptir. Son iki y›lda
emperyalist efendisi taraf›ndan itilip
kak›lan, hassasiyetleri hiçe say›lan, sözde
“k›rm›z› çizgiler”i yerle bir edilen,
kafas›na çuval geçirilen, olmayan onuru
yerlerde sürüklenen hep de Türk
burjuvazisi ve devleti olmufltur. ‹flbirlikçi
burjuvazi ad›na Türkiye’yi yönetenler tüm
bunlara karfl› hiçbir fley yapamad›¤› gibi
sonuçta ABD ve ‹srail’den af dileme ve

iliflkilerin onar›lmas›n› isteme
onursuzlu¤unu gösteren de yine kendileri
olmufltur. Bu flafl›rt›c› da de¤ildir; zira her
aç›dan ba¤›ml› ve dolay›s›yla muhtaç
durumda olanlar bizzat kendileridir.
Dolay›s›yla burada sözkonusu olan basitçe
onur duygusundan yoksunluk gibi özel bir
moral zay›fl›k de¤il, fakat tüm niteli¤i ve
mahiyeti ile Türkiye’nin kapitalist
düzenidir. Sözkonusu olan, Türkiye’nin
ABD emperyalizmine çok yönlü ba¤›ml›l›¤›
ve iflbirlikçi Türk burjuvazisinin bu
ba¤›ml›l›k temelinde flekilenen köklü s›n›f
ç›karlar›d›r. Olup bitenleri belirleyen son
tahlilde bu temel, buna dayal› zorunlu s›n›f
tercihleri ve ç›karlar›d›r. Böyle oldu¤u
içindir ki, yüzeyde seyreden iki y›ll›k
s›k›nt› ve sorunlar›n alt›ndan sonuçta bir
kez daha bu iliflkilerin “sars›lmaz” temeli
ç›km›flt›r.

Üzerine onca laf edilen Türkiye-ABD
iliflkilerinin “stratejik” niteli¤i de kendini
as›l iflte bu kat› gerçek üzerinden ortaya
koymaktad›r. Bu gerçekten stratejik
düzeyde köklü bir ba¤›ml›l›k iliflkisidir ve
uzun vadede ancak iki biçimde de¤iflebilir.
Ya emperyalist dünyan›n güç iliflkilerinde
meydana gelecek köklü bir de¤iflimin
ard›ndan mevcut düzen taban› üzerinde
yeni bir emperyalist efendiye ba¤lanma
yoluyla, ya da bu iliflkilerin tüm iktisadi-
s›n›fsal temelini silip süpürecek, böylece
kölece ba¤›ml›l›k iliflkilerine ilelebet son
verecek bir sosyalist devrim yoluyla. Bu
iki durumdan biri gerçekleflmedi¤i sürece,
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Türkiye’nin ABD emperyalizmine
ba¤›ml›l›¤› sürecektir ve geçici olmaya
mahkum hiçbir konjonktürel bunal›m bunu
esas› yönünden etkilemeyecektir. Bu arada
ABD emperyalizmi ile iliflkilere belli
mesafeler getirecek baz› ara biçimler
elbette olanak dahilindedir, bunlar ilke
olarak reddedilemez. Fakat bunlar›n orta
vadede kal›c› olma flans› yoktur. Sonuçta
ya sözkonusu iliflkiler devrimci yoldan
köklü ve kal›c› biçimde afl›lacakt›r, ya da
ABD emperyalizminin dünya hegemonyas›
sürdü¤ü sürece Türkiye üzerindeki köleci
egemenli¤i de gerisin geri yeniden
kurulacakt›r.

Türkiye’de Amerikan düzeni
ve Amerikanc› düzen

Bugünkü flekliyle Türkiye-ABD
iliflkilerinin 60 y›ll›k bir geçmifli var.
‹kinci emperyalist savafl›n ard›ndan ABD
kapitalist dünyan›n yeni hegemon gücü
haline gelince, tüm kesimleriyle
Türkiye’nin egemen s›n›flar› (daha CHP
iktidar› döneminde ve bizzat “milli flef”
‹smet ‹nönü’nün liderli¤i alt›nda) ABD
emperyalizmine kap›land›lar. O günden
bugüne bu ba¤›ml›l›k iliflkisi, Türkiye
kapitalizminin geliflmesi ve iflbirlikçi
tekelci Türk burjuvazisinin palazlanmas›
ölçüsünde, zaman içinde sürekli geliflti ve
yeni boyutlar kazanarak pekiflti. Türkiye
üzerindeki ABD egemenli¤i daha ‘50’li
y›llar›n bafl›nda tamd› ve tüm alanlar›
eksiksiz olarak kaps›yordu; ekonomik ve
mali iliflkileri siyasal, askeri, dipolmatik ve
kültürel alandaki çok yönlü iliflkiler a¤›
tamaml›yordu.

ABD ile iliflkileri çok geçmeden NATO
üyeli¤i tamamlad› ve Türkiye topraklar›
Amerikan ve NATO üs ve tesisleriyle
donat›ld›. Türkiye art›k ABD
emperyalizminin bölgesel bir üssü, Türk
sermaye devleti ise emperyalizmin bölgesel
jandarmas› durumundayd›. Bu bölgesel
jandarmal›k görevi k›rk y›l› aflk›n bir süre
boyunca uflakça bir sadakatle yerine
getirildi, kuzeyde Sovyetler Birli¤i’ne ve

Güney’de Ortado¤u halklar›na karfl›. Bu
uflakl›k Amerikan iflbirlikçileri taraf›nda
uzun y›llar boyunca “Sovyet tehditine
karfl›” Türkiye’nin güvenli¤i demagojisiyle
hakl› gösterilmeye çal›fl›lm›flt›. Fakat
Sovyetler Birli¤i’ni y›k›l›fl› bu demagojiyi
de temelden y›kt›. Sözkonusu olan›n
emperyalizmin hizmetinde ve onunla ç›kar
birli¤i halinde halklara karfl› bir
konumlanma oldu¤u tüm aç›kl›¤› ile ortaya
ç›kt›. Türkiye’nin bölge halklar›na karfl›
emperyalizmin bir savafl üssü oldu¤u
gerçe¤i, tam da Sovyetler Birli¤i’nin
y›k›l›fl› sonras›nda fiili savafllarla
tart›fl›lmaz biçimde kan›tland›. Birinci
Korfez savafl›, Yugoslavya savafl›, Irak’a
karfl› uzun y›llar boyunca ‹ncirlik merkezli
olarak süren hava sald›r›lar›, nihayet
Afganistan’a ve Irak’a karfl› son
emperyalist savafllar, bu gerçe¤i bütün
aç›kl›¤› ile gösterdiler. Türkiye topraklar›n›
emperyalizme bir savafl üssü olarak
sunmak, bugün Türk egemen s›n›flar› için
art›k vakai adiyeden bir ifltir. Sorunlar
k›smen emperyalizmin müdahale gücü
olarak bu savafllara do¤rudan kat›lmak
plan›nda ç›kabilmektedir. Bunda ise bir
yandan emperyalist dünyan›n kendi içindeki
bölünmeler, öte yandan savafl karfl›t› halk
muhalefetinin bas›nc› önemli bir rol
oynamaktad›r. Halk muhalefetini, bu
muhalefet onu fiilen dizginleyecek güç ve
yetenekten yoksunsa e¤er, genellikle hiçe
sayan Türk burjuvazisi emperyalist
dünyan›n kendi içinde birlikte
davranabildi¤i savafllarda bizzat yer
almakta tereddüt etmemifltir. Yugoslavya’ya
ve Afganistan’a karfl› emperyalist savafllar
bunun örnekleridir. Türk ordusu bunlar›n
ilkine daha bafltan, ikincisine ise belli bir
aflamadan sonra dolays›z olarak kat›lm›flt›r.
Halen de ABD emperyalizminin hizmetinde
bu iki alandaki misyonunu sürdürmekte,
dahas› Afganistan’daki iflgal güçlerinin
resmi komutanl›¤›n› üstlenmifl
bulunmaktad›r.

Ba¤›ml›l›k temeline dayal› iliflkiler
a¤›yla ABD emperyalizmi Türkiye’nin
yaln›zca d›fl politikas›na de¤il fakat bundan
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da önemli olarak bütün bir iç politikas›na
da egemen hale geldi. Uzun ony›llardan
beridir Türkiye’nin iç siyasal yaflam›na,
hükümetlerine, ordusuna, polisine ve
istibarat örgütlerine, devlet bürokrasisinin
kritik kademelerine Amerikan emperyalizmi
hakimdir. En önemli organlar›yla medya ve
baflta üniversiteler olmak üzere önemli
kültür kurumlar› ABD etkisinde ve
denetimindedir. Menderes’ten Demirel’e,
Özal’dan günümüzün Tayyip Erdo¤an’›na
kadar Türkiye’yi yöneten tüm önemli
politikac›lar dolays›z olarak ABD
yetifltirmesi olmufllar, istinas›z tüm
hükümetler amerikanc› bir çizgide hareket
etmifllerdir. Toplumsal muhalefeti kanl›
operasyonlarla ezen ve Türkiye’nin
devrimci-demokrat birikimine büyük
darbeler vuran faflist askeri darberler
dolays›z olarak ABD taraf›ndan
tezgahlanm›flt›r. Her biçimiyle dinsel
gericilik devrime karfl› bir dalga k›ran
olarak bizzat ABD yönlendirmesi ve
özendirmesi ile örgütlendirilip her yolla
desteklenmifltir. Türkiye’de toplumsal
muhalefete karfl› bir sald›r› gücü olarak
örgütlenen paramiliter faflist çetelerin
arkas›nda faflist Türkefl üzerinden bir kez
daha ABD emperyalizmi vard›r. Toplumsal
muhalefete karfl› 40 y›ld›r kanl› ve kirli bir
savafl yürüten kontrgerilla dolay›s›z olarak
Amerikan denetimindeki bir örgütlenmedir.
Özetle Türkiye’nin düzeni, tüm yap› ve
dokular›yla bir Amerikan düzenidir,
iliklerine kadar Amerikanc› bir düzendir
bu.

Türkiye’nin kendi içinde Amerikan
emperyalizmine bu denli bir ba¤›ml›l›¤›n
güçlü bir toplumsal dayana¤› olmasayd›,
Türkiye-ABD iliflkileri zaten bu denli
derinlikli, kapsaml› ve uzun süreli
olamazd›. Bu toplumsal dayanak temelde
iflbirlikçi büyük burjuvazidir, onun s›n›f
egemenli¤i sistemidir. Fakat Amerikanc›
düzenin dayanaklar› bundan da öteyedir.
Merkezinde iflbirlikçi tekelci burjuvazi
olmak üzere tüm kesimleriyle Türkiye
burjuvazisidir. Bunu tüm kesimleriyle
Türkiye burjuvazisinin Amerikanc›l›¤›

olarak da düflünebiliriz.. Bugün liberalinden
dincisine, faflistinden sosyal-demokrat›na
kadar tüm burjuva siyasal ak›mlar›n
Amerikanc›l›k ortak paydas›na sahip
bulunmalar›, bu s›n›fsal gerçe¤in siyasal
izdüflümler üzerinden en dolays›z bir
kan›t›d›r. Bu ayn› gerçe¤i düzenin öteki
temel kurumlar› üzerinden de görebiliriz.
Baflta ordu, medya ve üniversiteler olmak
üzere Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve
kültürel yaflam› üzerinde güçlü etkileri olan
tüm kurumlar tepeden t›rna¤a
Amerikanc›d›r, Amerikan düzeninin
Türkiye’deki en sa¤lam dayanaklar›d›r.

Burjuvazinin ve burjuva siyasal
güçlerin tümünü Amerikanc›l›k ortak
paydas›nda birlefltiren, temelde sömürü
düzeninin varl›¤›, iflleyifli ve gelece¤idir.
Amerikan emperyalizmine ba¤›ml›l›k verili
tarihi koflullarda bunun hem zorunlu koflulu
ve hem de en sa¤lam güvencesidir. Türk
burjuvazisinin AB’cili¤i de gerçekte
Amerikanc›l›¤›n›n bir uzant›s›ndan baflka
bir fley de¤ildir. Bu yönelimin ABD
taraf›ndan belirgin bir tutumla
desteklenmesinin oldu¤u kadar, AB’nin
sürükleyicisi durumundaki emperyalist
ülkelerin buna aç›ktan ya da örtülü
biçimde direnmesinin gerisinde de baflka
etkenler yan›nda bu ayn› olgu vard›r.

Geçici s›k›nt›lar ve
kal›c› iliflkiler

Bu sa¤lam tarihsel ve s›n›fsal temele
ra¤men Türkiye-ABD iliflkilerinde zaman
zaman belli s›k›nt›lar yaflanabilmifltir.
Komünistler bu anlaflmazl›¤›n iki klasik
unsuruna bugüne kadar birçok kez iflaret
edegeldiler. Bunlar K›br›s sorunu ile Kürt
sorunudur. ‹lki eski, ikincisi ise nispeten
yeni, daha çok da son 10-15 y›l›n
anlaflmazl›k konusudur. Fakat bu krizler
her seferinde ABD’nin Türkiye üzerindeki
etki ve denetiminin ne denli güçlü
oldu¤una birer kan›t oluflturup çok
geçmeden geride kalm›fllard›r. Sonuncusu
üzerinden bugün de bütün aç›kl›¤› ile
görmekte oldu¤umuz gibi. Bugün K›br›s
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konusunun Türkiye ile ABD aras›nda
önemli bir sorun olmaktan ç›kt›¤›n›
görüyoruz. Bu, sonuçta Türkiye’nin bu
konudaki ABD dayatmalar›na boyun
e¤mesiyle olmufl, Annan Plan›’n›n kabulü
bu anlama gelmifltir.

Kürt sorununun sorun olmaktan ç›kmas›
ise o denli kolay de¤ildir. Bunun nedeni
de görünürdeki anlaflmazl›k konusu olan
Güney Kürdistan de¤il fakat Kuzey
Kürdistan, yani tam da Türkiye’nin
bünyesindeki koca Kürt sorunudur. Son
bunal›m›n bugün vard›¤› noktada Türk
burjuvazisi ABD’nin Güney Kürdistan
politikas›na boyun e¤mifl, tüm sözde
“k›rm›z› çizgileri”ni bir yana b›rakm›flt›r.
Fakat Güney Kürdistan’da fiili devlet
demek, Türkiye’deki Kürt sorununda
karmafl›k bir çözüm bask›s› demektir.
Hazmedilen Güney Kürdistan gerçe¤ine
ra¤men Kürt sorununun iliflkilerde
potansiyel bir sorun kayna¤› olarak
kalmaya devam etmesi de bundan
dolay›d›r.

ABD ile iliflkilerde geçmiflte yaflanan
iki önemli krizin ikisi de K›br›s konulu
olmufltu. Bunlardan ilki 1964 tarihlidir ve
ünlü “Johnson Mektubu” üzerinden
an›lmaktad›r. Bu k›sa süreli kriz esnas›nda
zaman›n baflbakan› ‹nönü, “Gerekirse yeni
bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini
al›r” mealinde sözler söylemiflti. “Yeni bir
dünya”sözleri güya ABD’ye ba¤›ml›l›k
iliflkilerinin d›fl›na ç›kmay› ima ediyordu.
Oysa iflbirlikçi Türk burjuvazisi, onun
temsil etti¤i sosyo-ekonomik düzen ve
buna göre biçimlenmifl bulunan siyasal-
askeri iktidar yap›s› ayakta kald›kça, “yeni
bir dünya” üzerine bu türden sözlerin zerre
kadar bir k›ymeti harbiyesi olamayaca¤›n›
görmek için çok beklemek gerekmedi.
‹nönü gibi tarihi bir kiflili¤in a¤z›nda bile
irili¤i ölçüsünde i¤reti duran bu sözlerin
bir y›l sonras›, iliklerine kadar Amerikanc›
Demirel hükümetleri döneminin bafllang›c›
oldu. Çok geçmeden bunu tümüyle bir C‹A
yönlendirmesi olan 12 Mart askeri faflist
darbesi izledi ve Türkiye üzerindeki
Amerikan hükümranl›¤› yeni bir düzeyde

pekiflti.
Benzer bir baflka kriz 1974’deki Ecevit

hükümeti s›ras›nda ve bir kez daha K›br›s
sorunu üzerinden yafland›. Türkiye’yi
yönetenler bir Amerikan cezaland›rmas›
olan ve y›llarca süren silah ambargosunu
sineye çektiler ve her alanda ABD
yörüngesinde hareket etmeye devam ettiler.
Bu y›llar› izleyen faflist 12 Eylül darbesi
ise bir kez daha tümüyle Amerikan
yap›m›yd› ve baflta ordu olmak üzere
ABD’nin Türkiye’deki iktidar kurumlar›
üzerindeki tam denetiminin tarihsel de¤erde
yeni bir kan›t›n› sunuyordu. 12 Eylül her
alanda Amerikanc› bir program uygulad›;
Türkiye’nin 20 y›ll›k güçlü anti-amerikanc›
ilerici-devrimci muhalefetini ac›mas›zca
ezdi, Türkiye topraklar›n› komflu halklara
karfl› yeni Amerikan üs ve tesisleriyle
donatt› ve sonra da yerini Türkiye’nin
belki de gelmifl geçmifl en Amerikanc›
hükümetler dönemi olan Özal hükümetleri
dönemine b›rakt›.

‹liflkilerde birbirini onar y›l arayla
izleyen bu geçici krizler, her seferinde
Türkiye üzerindeki Amerikan etki ve
denetiminin daha da pekiflmesi sonucunu
verdi. ‹ki y›l önce patlak veren ve gelinen
yerde esas› yönünden geride kalm›fl
bulunan üçüncü önemli kriz sonras›nda da
sonucun ayn› olaca¤›ndan herhangi bir
kuflku duyulmamal›d›r. Bu olaydan
hareketle Türkiye-ABD iliflkileri üzerinde
durman›n önemi de zaten özellikle buradan
gelmektedir.

Her aç›dan tam sonuç veren
son terbiye operasyonu

Bilindi¤i gibi iliflkilerdeki son geçici
bunal›m Irak müdahalesi ile bafllad›.
Dünyadaki savafl karfl›t› konjonktürün etkisi
ve halk muhalefetinin bas›nc› alt›nda
yaflanan “tezkere kazas›”, al›fl›lmad›k ve
beklenmedik bir durum oldu¤u ölçüde
emperyalist efendide flaflk›nl›k ve öfke
yarat›rken, tersinden de ABD’nin himayesi
alt›nda Güney Kürdistan’da yaflanan
geliflmeler Türkiye’nin Amerikanc› egemen
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çevrelerinde derin kayg›lara ve
dizgilenmeye çal›fl›lan bir öfkeye yolaçt›.

Bunal›m›n taraflar yönünden çerçevesi
en genel çizgileriyle böyleydi. Fakat olup
bitenleri önce bunal›ma, ard›ndan da bir
terbiye operasyonuna çeviren taraf ABD
oldu. Türk burjuvazisi yaflanan “kaza”y›
telafi etmek için azami çaba harcad›, çok
geçmeden reddedilenin yerine geçecek yeni
bir tezkere de ç›kard›. Savafl›n bafl›ndan
itibaren Türkiye’deki tüm üs ve tesislerin
Amerikan ordusuna kulland›r›ld›¤›, hava
sald›r›lar›n›n önemli ölçüde Türkiye’deki
üsler üzerinde yap›ld›¤› flimdi art›k resmen
ve en yetkili a¤›zlardan aç›klan›yor. (Son
olarak bunu Genelkurmay ‹kinci Baflkan›
ABD gezisi esnas›nda ve ayr›nt›l› dökümler
halinde büyük bir utanmazl›kla aç›klad›,
gerçekte savafla ABD’nin hizmetinde fiilen
bir biçimde kat›ld›klar›n› kan›tlamak için
elbette). Yani Türkiye Irak’a yönelik
emperyalist savafl ve iflgal harekat›nda tam
bir salad›r› üssü olarak kullan›ld›r›ld›. Bu
arada Afganistan’a daha çok asker
gönderildi ve iflgalin sorumlulu¤u
üstlenildi. Fakat ABD bütün bunlara
ald›rmayarak yakalad›¤› f›rsat› en iyi
biçimde de¤erlendirmeye bakt›. Bu çok
yönlü bir terbiye operasyonu idi ve
ABD’nin bölge politikalar›na özellikle Kürt
sorunu üzerinden gösterilen ve art›k kabak
tad› veren muhalefeti k›rmay› amaçl›yordu.
Türk ordusunun bafl›na geçirilen çuval
gerçekte ABD’nin Güney Kürdistan
politikas›na karfl› ortaya konulan
muhalefete bir yan›t ve meydan okumayd›.

Gelinen yerde bu terbiye
operesyonunun her aç›dan tam sonuç
verdi¤ini biliyoruz. ‹ncirlik Üssü’ne iliflkin
taleplerin öncelikle ordu üzerinden olmak
üzere tam kabul görmesi, ‹srail’e özür ve
af ziyaretlerinin yap›lmas›, Güney
Kürdistan’a iliflkin “k›rm›z› çizgiler”in bir
yana b›rak›lmas› ve yeni “milli siyaset
belgesi”nin bu aç›dan da de¤ifltirilmesi,
Irak direnifline karfl› iflgalcilere verilen tam
destek ve nihayet, randevusu aylar süren
yalvar yakarlarla elde edilen Beyaz
Saray’daki biçimsel kabul, tüm bunlar

bunun göstergesidir. Ortada Kürt sorunu
gibi inkarc› düzen aç›s›ndan son derece
hassas bir sorun bulundu¤u halde Türk
burjuvazisi ABD’ye herhangi bir direnç
gösterememifl, sonuçta onun dayatt›¤›
çizgilere kendisi uyum sa¤lama yolunu
seçmifltir. Çünkü bugün her zamankinde
çok buna mecburdur ve direnç gösterme
olanaklar›ndan yoksundur. Çünkü özellikle
ekonomik ve mali cephede olmak üzere
yular› tam olarak Amerikan
emperyalizminin elindedir. ABD ile
iliflkilerini bozmay› göze alabilmesi için
örne¤in ekonomisinin çökmesini göze
almas› gerekmektedir, oysa ki bunu
düflünmek bile istemez.

Irak direnifli karfl›s›nda içine düfltü¤ü
içler ac›s› durum yan›lt›c› olmamal›d›r.
ABD emperyalizmi devletler aras› iliflkiler
sözkonusu oldu¤unda bugün kendi istek ve
iradesini, de¤il Türkiye gibi yar›m as›rd›r
yar›-sömürgesi olan ekonomik ve mali
aç›dan güçsüz ülkelere, büyük emperyalist
ülkeler bile bir ölçüde dayatabilecek
önemli bir güce ve çeflitli olanaklara
sahiptir. Onun çaresizli¤i direnifl yolunu
tutmufl halklara karfl›d›r. Saddam rejimini
üç haftada devirip de hala da k›sm› kalan
Irak direnifli karfl›s›nda iki y›l› aflk›n bir
süredir bata¤a saplanm›fl olmas› da bunun
bir göstergesidir.

Türkiye-ABD iliflkilerinde
yeni dönem

Moda bir ifadeyle söyleyecek olursak,
Türkiye-ABD iliflkilerinde art›k hiçbir fley
eskisi gibi olmayacak. Bunal›ml› bir
sürecin ard›ndan ve üstelik hoyratl›¤a
varan tarzda burnu sürtülmesine ra¤men
kendi tercihi ve çabas›yla yeniden
ABD’nin insaf›na s›¤›nm›fl bir Türk
burjuvazisi/devleti gerçe¤i var karfl›m›zda
bugün. Bu elbette bundan böyle Türk
burjuvazisinin/devletinin ABD’nin her
iste¤ine oldu¤u gibi boyun e¤ece¤i
anlam›na gelmez. Fakat art›k ne pazarl›k
ve ne de direnme gücünün eskisi gibi
olmad›¤› da kesindir. Dahas› halihaz›rda
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gündemde emperyalist efendiye sadakatte
Irak s›nav›n› geçememifl bir ufla¤›n bunu
yeni s›navlarla telafi etmesi sorunu da var.

Bütün bunlar› tam olarak yerli yerine
oturtabilmek için son günlerde AB
cephesinde yaflanan derin krizi ve bunun
Türkiye için anlam›n› da hesaba katmak
gerekir. Frans›z emekçileri Türkiye
aç›s›ndan çifte anlam› olan bir ifl
baflard›lar. Ortaya koyduklar› red tutumuyla
ilkin, AB’nin bir demokrasi ve refah
projesi de¤il, tersine emekçiler pay›na neo-
liberal y›k›ma dayal› emperyalist bir
odaklaflma projesi oldu¤unu göstermifl
oldular. AB projesi Alman ve Frans›z
iflçisinin Polonya iflçisi düzeyine
düflürülmesi anlam›na geliyordu ve Frans›z
emekçileri bunu aynen böyle gördüklerini
bir biçimde söylemifl oldular. Bu, Türk
burjuvazisinin Türkiye emekçilerini AB
hayalleriyle sersemletme çabalar›na
vurulmufl önemli bir darbe say›lmal›d›r.
‹kinci olarak, Fransa ve Hollanda’daki
reddin ard›ndan AB genifllemesinin s›n›rlar›
önemli bir sorun haline geldi ve art›k
herkes Türkiye’nin kesin olarak bu
s›n›rlar›n d›fl›nda kalaca¤›n› söylemeye
bafllad›. Gerçekte bu son geliflmelerden
önce de böyleydi, fakat art›k onu ikiyüzlü
ve aldat›c› bir seremoni olarak
sürdürmek bile önemli ölçüde olanakl›
olmaktan ç›kt›.

Bu Türk burjuvazi pay›na basitçe, ABD
ile kaderini daha s›k› bir biçimde
birlefltirme zorunlulu¤u anlam›na geliyor.
Sorun aç›ktan böyle konulmasa da fiiliyatta
art›k tüm hesaplar ve planlar buna göre
yap›l›yor. Baz› düzen kalemleri bunun
Türkiye için daha hay›rl› bir yol oldu¤unu,
böylece AB’yle uyumun biçimsel
yüklerinden de kurtulma olana¤›
do¤du¤unu daha flimdiden seslendirir
oldular. Bask› ve terörün yeniden
dizginlerinden boflalmas›, faflist çetelerin
soka¤a sal›nmas›, Kürdistan’da kirli savafl›n
ve katliamlar›n t›rmand›r›lmas›, Kürtçe
flark› söylemenin bile yeniden ceza konusu
haline gelmesi, fazlas›yla i¤reti duran AB
makyaj›n›n son zamanlarda iyiden iyiye

dökülmeye bafllamas›, yeni duruma fiili
uyumun ilk göstergeleri say›lmal›d›r.
Amerika’ya daha çok mecbur kalmak ve
ba¤lanmak demek, ayn› zamanda içerde
bask› ve terör rejimini dizginsizce
uygulayabilme olana¤› da demektir. Türk
burjuvazisi bunun böyle oldu¤unu biliyor,
yeni duruma bu gözle bak›yor ve
uygulamada da art›k gitgide daha çok buna
göre davran›yor.

Fakat yeni durumun as›l önemli
sonuçlar› kendini d›fl politika alan›nda
gösterecektir. ABD’nin iyi bilinen ve
üzerine çok tart›fl›lan bir Büyük Ortado¤u
Projesi var. Bu sald›rgan projenin güncel
hedefleri aras›nda ise Türkiye’nin iki
önemli komflusu olarak ‹ran ve Suriye var.
Bu henüz bu ülkelere yönelik dolays›z bir
savafl plan› anlam›na gelmiyor. Irak
bata¤›na düfleli beri ABD emperyalizmi
savafla dayal› bir müdahaleyi art›k eski
pervas›zl›kta düflünemiyor. Fakat sonuçta
ifllerin bir biçimde buraya varmas› da bir
önemli olas›l›k olarak ortada duruyor.
Günü geldi¤inde resmen aç›klans›n ya da
aç›klanmas›n, sonuçta Türkiye’nin bu
türden bir emperyalist sald›r› savafl› için
bir kez daha ABD üssü olaca¤›ndan
bugünden kimsenin kuflkusu olamaz. Tüm
sorun Türk ordusunun bu sald›r› savafl›nda
do¤rudan göreve al›p almayaca¤›nda
dü¤ümleniyor. ABD tüm gücünü ve
avantajlar›n› kullanarak Türkiye’yi bu kez
böyle bir bata¤›n içine çekmek isteyecektir.
Sonucun ne olaca¤› üzerine flimdiden kesin
bir kestirimde bulunmak olanakl› de¤ildir.
Zira durduk yerde ve s›rf ABD ile ‹srail’in
sald›rgan emperyalist hesaplar› u¤runa
böylesi bir a¤›r suça bulaflmak, en sad›k
Amerikan uflaklar› için bile Ortado¤u gibi
bir bölgede ve Türkiye gibi bir ülkede o
kadar kolay bir ifl de¤ildir. Fakat hareket
ve manevra alan› bugün iyice daralm›fl
durumdaki Türk burjuvazisi bu bata¤a bir
biçimde batarsa, abartmas›z biçimde bu
onun için sonun bafllang›c› olacakt›r.

Fiili savafl durumunda ne olaca¤› bugün
aç›kta b›rak›lsa bile, bunun ötesinde
Ortado¤u halklar›na karfl› kurulmufl bulunan
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ABD-‹srail-Türkiye ekseninin yeni
dönemde daha da güçlenece¤inden kuflku
duyulmamal›d›r. Türk burjuvazisi ve devleti
bu konuda üstüne düfleni bugüne kadar
zaten fazlas›yla yapm›fl durumdad›r ve
bundan sonra daha fazlas›n› yapmak
zorunlulu¤u ile yüzyüzedir.

Yine de özellikle Kürt sorunu bu
sald›rgan eksenin zay›f halkas› olarak
durmaktad›r. ABD-‹srail ikilisi Güney
Kürdistan’da yaratm›fl bulunduklar› mevzi
güçlendirmek için gerekeni yapacaklard›r.
Irak direnifli d›fl›nda buna iliflkin hesaplar›
bozacak herhangi bir etken yoktur art›k.
Güney Kürdistan’›n güçlendirilmesi ise
katl› biçimde Türkiye’deki Kürt sorununun
a¤›rlaflmas› demektir. Bu a¤›rl›k bir yandan
Barzanilerin “Büyük Kürdistan” hedefinden
ve öte yandan Güney örne¤inden hareketle
Kuzey Kürtlerinin daha da büyüyecek
özgürlük isteminden beslenecektir.

Bu, Türk burjuvazisi için oldu¤u kadar
onu kendi sald›rgan politikalar›n›n bölgesel
vurucu gücü olarak kullanmak hesab›ndaki
ABD emperyalizmi için de çözümü zor bir
açmaz demektir. Bunca y›l›n inkar ve imha
politikas›n›n ard›ndan Kuzey Kürtlerini bir
ölçüde tatmin edip yat›flt›racak bir k›smi
çözüme geçmek Türk burjuvazisi için
kolay olmayacakt›r. Hele de ‹mral›’›n
sundu¤u tarihi de¤erdeki f›rsat önemli
ölçüde harcanm›flken ve bu arada Güney’de
bir Kürt devleti flekillenmiflken.

Çözüm için proletarya devrimi
ve sosyalizm!

Türkiye’yi Amerikan emperyalizminin
çiftli¤i ve bölge halklar›na karfl› de¤iflmez
bir sald›r› üssü olmaktan ç›karman›n
proletarya devrimi d›fl›nda bir yolu yoktur,
bunu daha bafltan söylemifl bulunuyoruz.
ABD-Türkiye iliflkilerinin tüm tarihi kadar
Türkiye’deki anti-emperyalist mücadelenin
tarihi deneyimi de bu gerçe¤i do¤ruluyor.
Türkiye’de “milli burjuvazi” ve ara “milli
çözüm”ler üzerine yeterince gerici hayal
tüketildi. Yaflam›n kat› gerçekleri bu türden
hayalleri her seferinde y›k›p bofla ç›kard›.

Bugünün Türkiye’inde emperyalizme karfl›t
konumda bulunan hiçbir burjuva katman
yoktur. ABD ya da AB ile zaman zaman
ortaya ç›kan sorunlar, anti-emperyalist
tutumdan de¤il fakat tümüyle gerici s›n›f
ç›karlar› ya da duyarl›l›klar›ndan
kaynaklanmaktad›r. Kürt sorunu bunun en
iyi bilinen örne¤idir. Ç›karlar›na göre bu
sorunu kafl›yan ya da kullanan emperyalist
devletlere bu sorun üzerinden gösterilen
tepkinin gerisinde tümüyle gerici, karfl›-
devrimci, floven ve inkarc› s›n›f tutumu
vard›r. Burada anti-emperyalizmin zerresi
yoktur.

Emperyalizmin Türkiye üzerindeki çok
yönlü boyunduru¤u kapitalist sömürü
iliflkileri temeline oturmaktad›r. Bu
iliflkilere karfl› ç›kamayacak konumdaki
s›n›f ya da siyasal güçlerin emperyalizme
ba¤›ml›l›k iliflkilerine karfl› ç›kmalar› da
olanaks›zd›r. Zaman zaman bu iliflkilerin flu
ya da bu yönüne itirazlarda bulunmak
elbette olanakl›d›r, fakat bunun ilke olarak
bu iliflkilere karfl› olmakla yak›ndan
uzaktan bir alakas› yoktur. ABD ile
iliflkilerde yaflanan son bunal›m bu aç›dan
da yeni aç›kl›klar sunmufl, generallere
yalakal›k çizgisine a¤›r bir darbe
indirmifltir. Olaylar Türk generallerinin
ABD’ye de¤il, fakat Kürt halk›n›n
özgürlük ve eflitlik istemine karfl›
olduklar›n›, ABD’yle yaflanan sorunlar›n en
temel nedeninin bu oldu¤unu aç›kl›kla
ortaya koymufltur. Düzen ordusu Amerikan
emperyalizminin Türkiye’deki en sa¤lam
kalelerinden biridir ve bu Türkiye’nin son
60 y›l›n›n en tam bir biçimde kan›tlad›¤›
olgular›n bafl›nda gelmektedir.

Türkiye’deki Amerikan düzenine son
vermenin yolu Türkiye’deki Amerikanc›
düzeni, yani iflbirlikçi burjuvazinin s›n›f
iktidar›n› tüm iktisadi ve siyasal
dayanaklar›yla y›kmaktan geçmektedir. Bu,
ise proletarya devrimi ve sosyalizm
demektir. Türkiye iflçi s›n›f›n›n önündeki
tarihi devrimci görev budur ve o bunu
kent ve k›rdaki emekçi müttefikleri birlikte
baflarabilecektir.

EK‹M



Toplumsal bunalım, milliyetçi-
faflist histeri ve devrim

Deniz Y›lmazDeniz Y›lmazDeniz Y›lmazDeniz Y›lmazDeniz Y›lmaz
Newroz gösterileri sırasında yaflanan

bayrak olayı sonrasında, ordunun yol
vermesiyle toplum ölçüsünde baflgösteren
histeri düzeyindeki milliyetçi-floven dalganın
toplumsal nedenlerini ve anlamını
de¤erlendirmek ve bundan gerekli devrimci
sonuçları çıkarmak büyük önem taflımaktadır.
Çünkü milliyetçilik ve flovenizm, bugün iflçi
sınıfı ve emekçilerin devrim ve sosyalizm
mücadelesine kazanılmasının önündeki en
önemli engellerden biri haline gelmifl
bulunmaktadır. Dolay›s›yla milliyetçi-floven
politika ve e¤ilimlerin toplumsal nedenlerini
incelemek, bundan gerekli sonuçlar› çıkararak
do¤ru devrimci taktik tutumlar gelifltirmek ve
böylece sorunu etkili bir mücadelenin konusu
haline getirmek, dönemin öncelikli görevleri
aras›ndad›r.

Bayrak olayı sonrasında yaflananları
sa¤lıklı de¤erlendirebilmek için süreci iki
evreye ayırmak do¤ru olacaktır. Birincisi,
ordunun faflizan bir dille yaptı¤ı müdahale ile
birlikte klasik bir devlet kampanyası
biçiminde seyreden geliflmelerdir. ‹kincisi ise
bunu izleyen ve bir ölçüde devleti de aflan
kudurgan histeri olaylar›d›r.

Bayrak olayı sonrasında yaflananları basit
bir floven-milliyetçi kampanya olarak ele
almak olanakl› de¤ildir. Açıktır ki egemenler
güçler bu olaydan en iyi biçimde
yararlanmaya çalıflmıfllardır. Kürt halkının
Newroz gösterileriyle kendisini gösteren
mücadele iste¤i ile ulusal de¤erlerine
ba¤lılı¤ını, bayrak olayını kullanarak
milliyetçi-floven bir reaksiyonla yanıtlamak
istemifllerdir. Ayrıca toplumda oluflan öfke ve
hoflnutsuzluk birikimi kardefl Kürt halkın›
hedef alan bir düflmanl›¤a yönlendirilerek
boflaltılmak istenmifltir.

Milliyetçi-floven histeri her ne kadar ordu
tarafından bafllatılmıflsa da, olayların
milliyetçi bir infial boyutlarına varması ile

beraber ordu ipleri sıkma ihtiyacı hissetmifl
ve bu en yetkili a¤ızlarca da ortaya
konmufltur. Hilmi Özkök, Genelkurmay’ın ilk
açıklamasından sadece birkaç gün sonra,
“duygularla de¤il akılla davranılmalı”
biçimindeki bir beyanatla, oluflan infial
durumuna müdahale etmifl, “artık yeter”
demeye getirmifltir. ‹lk günlerin ardından
hükümet cephesinden de gerilimi
tırmandırmak yerine tansiyonu düflürme
siyaseti izlenmifltir.

Peki, neden Türk burjuvazisi açısından
vazgeçilmez bir silah olan ve tarihi boyunca
kanlı provokasyonlar biçiminde kullanılan
floven milliyetçilik bizzat egemenler
tarafından dizginlenmek istenmifltir? Dahası
olay henüz MHP’li çetenin k›flk›rtt›¤›
gösterilerin sınırların› aflmam›flken bu
yapılabilmifltir? Sorunun yanıtı, emperyalist
kölelik tablosu ve ülkeyi yöneten iflbirlikçi
tekelci burjuvazinin çıkar ve tercihleri
temelinde ortaya konulabilir.

Çok yönlü bir kriz içinde debelenen
Türkiye kapitalizminin yakın tarihi, bir
yandan krizin faturasının düzenli olarak
emekçi halka ç›kar›lmas›yla, di¤er yandan
emperyalist-kapitalist sistemle her açıdan
bütünleflme süreciyle karakterize olmaktadır.
Emperyalist-kapitalist sistemle yeni bir
düzeyden entegrasyon, ekonomik-siyasal ve
idari olarak ülkenin emperyalizmle kölelik
iliflkilerinin derinlefltirilmesi, emperyalistler
yararına yeniden düzenlenmesini
içermektedir.

Bu bir yandan, “küreselleflme” olarak
lanse edilen emperyalizmin iktisadi ve mali
bakımdan sınırsızca ve kuralsızca
sömürebilmesi hedefiyle sosyal hakların
tasfiye edilmesi dönemdir. Di¤er taraftan,
geliflecek sınıf mücadelelerini bastırmak ve
Türkiye özgülünde oldu¤u gibi emperyalizmin
vurucu gücü olarak kullanmak üzere devletin
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tepeden tırna¤a baskıcı ve militer bir yapı
olarak tahkim edilmesi gerekmektedir.

Di¤er taraftan, emperyalist-kapitalizmin
“yeni dünya düzeni”, artık “so¤uk savafl”ın
çeliflkilerinden yararlanan ba¤ımlı kapitalist
rejimlerin özgün inisayiflerinin, bu
inisiyatiflerin ürünü kazanılmıfl mevzilerinin
de sonu demektir. Zira bu, kızıflan
emperyalist rekabet koflullarında dünyan›n
yeniden düzenledi¤i bir dönemde, artık
mümkün de¤ildir. Türkiye özgülünde Kıbrıs
ve Kürt sorunu (ki bu bugün Kuzey Irak’a
yönelik müdahale serbestisinin sonudur)
kapsamında sermaye iktidarının nispeten
ba¤ımsız inisiyatif kullandı¤ı iki özel duruma
iliflkin bugün yaflad›klar›n› bu çerçevede
anlamak gerekmektedir. Ki bu iki sorun
sermaye iktidarının geleneksel floven-
milliyetçi çizgisinin iki ana unsuru olarak on
yıllardır kullanılmaktadır. Ama bugün artık
emperyalistlerin dayatması ve burun
sürtmesiyle sermaye iktidarı bu iki sorunda
mevzilerini yitirmektedir. Ancak bu
do¤rultuda atılan adımlar, ya da Güney
Kürdistan konusunda oldu¤u gibi burunları
sürtüle sürtüle kabullendikleri durum, floven-
milliyetçilikten beslenen güçlerin
direnmeleriyle karflı karflıya kalmakta, ayrıca
yıllardır bu sorunlar temelinde en baya¤ı bir
floven-milliyetçili¤e maruz kalan emekçiler
nezdinde ciddi tepkilere neden olmaktadır. Bu
nedenle, bugün tekelci burjuvazinin bu
engelleri aflıp adım atmaya, tükürdü¤ünü
yalamaya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla, bu iki
soruna ba¤lı olarak körüklenen floven-
milliyetçilik karflısında zaten zorlanan tekelci
burjuvazinin, ç›¤r›ndan ç›kan milliyetçi
histerinin karflısına çıkması daha anlaflılır
olmaktadır.

Bu çerçevede son olarak flunu
belirtmeliyiz. ‹ktisadi, siyasal ve idari
açılardan yapısal krizle koflullanan
emperyalizmle bütünleflme sürecinin
do¤urdu¤u en önemli sonuçlardan biri de
tekelci burjuvazinin yalnızlaflmasıdır. Çünkü
bu süreç sadece düzenin geleneksel
dayanaklarını oluflturan orta sınıfları de¤il,
burjuvazinin alt kesimlerini de yok olufla
sürüklemektedir. Uluslararası tekellerin
i¤neden ipli¤e, sudan cenaze hizmetlerine
kadar hemen tüm yaflam alanlarına hükmetme

yönelimi, dünyanın her köflesinde
burjuvazinin zay›f kesimlerinin yutulması ve
tasfiye edilmesi biçiminde geliflmektedir.
Türkiye’de özellikle 2001 krizi sonrası ‹MF
programlarıyla gelifltirilen bu süreç,
burjuvazinin belli kesimlerinin, özellikle
Anadolu’da faaliyet gösteren ticaret
burjuvazisinin milliyetçi bir politik söyleme
sarılması sonucunu vermifltir. Bayrak eksenli
geliflen milliyetçi dalga sırasında Sinan
Aygün gibilerinin önplana çıkmıfl olmaları ve
uzun süredir TÜS‹AD’la çatıflmalı bir
söyleme sahip olmaları bofluna de¤ildir. Sinan
Aygün gibileri elbette, AB sürecinin bütününe
de¤il Gümrük Birli¤i’ne, ‹MF’nin sosyal
yıkım programlarına karflı de¤il uluslararası
tekellerin yararına, kendilerinin zararına
düzenlemeler içeren uygulamalara tepki
göstererek milliyetçi bir söylem
gelifltirmektedirler.

Çok yönlü bir toplumsal yıkım
ve bunalım durumu

Bugün Türkiye’deki toplumsal duruma
bakıldı¤ında, bir toplumsal yıkım ve bunalım
tablosu görülmektedir. Onyılları bulan
ekonomik ve mali krizin yarattı¤ı bir tablodur
bu. Ve bu tablonun içerisinde savaflın da yeri
vardır. Ülke on yılı bulan Kürt halk›na
yönelik kirli savafltan yeni çıkmıfltır. Bu
savafl (ki maddi kayıpları nispeten
önemsizdir) emekçi halkın zihninde hala da
aflılamayan ciddi kirlenmelere yol açmıfl, sınıf
mücadelesinin bastırılması için etkili bir
malzeme olarak kullanılmıfltır. Yanısıra
birinci Körfez savaflının yıkıcı etkileri de
ülke savafla girmiflçesine yaflanmıfltır. Ve
yaflanmakta olan bölgemize yönelik
emperyalist saldırganlık ve savafl gerçe¤ini de
buna ekleyelim. Deprem ise y›k›m›
derinlefltiren bir baflka olgudur.

Bu olguların yarattı¤ı sonuçlar toplumda
bir altüst biçiminde yaflanmıfltır. Özellikle
2001 krizi sonrasında orta sınıflarda genifl
ölçekli bir yıkım ve mülksüzleflme süreci
yaflanmıfltır. Toplumsal konum ve gelir
düzeylerini yitiren, özellikle ortanın altı
diyebilece¤imiz kesimler yoksullaflmıfl ve
büyük ölçüde düzenli bir gelirden yoksun
kalmıfllardır. Orta sınıflar için bu
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söylediklerimiz küçük-burjuva kesimler için
fazlasıyla geçerlidir. 2001 krizi sonrasında
esnaf eylemleriyle patlak veren kentin küçük-
burjuva kesimlerinin isyanı yatıfltırıldı, fakat
u¤radıkları yıkım büyük bir felaket olarak
yaflamlarını geriye dönüflsüz biçimde
de¤ifltirdi. Büyük ölçüde kentlerin yoksul
tabakaları içerisinde yerlerini aldılar, hala
ayakta durmaya devam eden belli kesimleri
ise özlemle aradıkları geçmifl parlak günlerin
çok uza¤ındalar.

‹flçi sınıfı ise 2001 krizi sonrasında büyük
tensikat dalgasıyla yüzyüze kalmıfl, baflta
büyük ölçekli sanayi iflletmeleri olmak üzere
yüzbinlerce iflçi iflini kaybetmifltir. ‹fllerini
koruyabilenler için ise, bu ancak ücretlerinin
reel olarak yarı yarıya düflürülmesi ve sosyal
hak gasplarına sessiz kalmaları karflılı¤ında
mümkün olabilmifltir. ‹flçi sınıfı açısından
artık insanca yaflamaya yeterli ücret bir yana,
esnek çalıflma ve kölelik yasası nedeniyle
düzenli bir ifle ve ücrete sahip olmak bile bir
hayal haline gelmifltir. Bugün bu kadarına
sahip olanlar kendilerini flanslı
görmektedirler. Di¤er taraftan beyaz yakalı
kesimler de bu süreçte iflçilerle aynı kaderi
paylaflırken, ayrıcalıklarını ve nispeten ileri
yaflam standartlarını kaybetmifllerdir. Toplam
iflsizlik oranı içerisindeki e¤itimli iflgücü
oranının oldukça yüksek olması bu bakımdan
dikkat çekicidir. Gelecek umutlarını yüksek
ö¤retim sonucunda kazanacakları diplomaya
ba¤layan milyonlarca genci iflsizlik
beklemektedir. Her yıl binlercesi iflsizler
safına katılmaktadır.

Krizle birlikte AB ve ‹MF programlarının
yıkıma u¤rattı¤ı kırda ise Cumhuriyet
tarihinin en büyük çözülmelerinden biri
yaflanmaktadır. Yaflamını sürdürecek bir gelir
elde etme imkanından yoksun bırakılan küçük
ve orta köylülük mülksüzleflerek kentlere
akmaktadır. Kentlere yönelen bu kitle mevcut
kriz koflullar›nda ifl bulamamakta, baflta
‹stanbul olmak üzere büyük kentlerde
yoksullu¤un çehresi genifllemektedir. Kirli
savaflın zorla topraklar›ndan kopardı¤ı
köylülük de yine aynı biçimde, ama
geleneksel sosyal korunma olanaklarından da
yoksun oldu¤u ölçüde daha beter koflullarda,
toplumun en alt kesimleri olarak tabloda
yerlerini almıfllardır.

Sosyal ve siyasal sonuçlar

Sermaye iktidarının bu a¤ır toplumsal
yıkım tablosu karflısında herhangi bir çözümü
ya da yıkımın a¤ırlı¤ını hafifletecek bir
programı bulunmamaktadır. Çünkü bu tablo
kapitalizmin yapısal krizinin ürünüdür ve
giderek daha da derinleflen krizin faturasını
düzenli olarak emekçi halka ödetmek dıflında
bir reçetesi yoktur. Dahası krizin evrensel
karakteri ve emperyalizme çok yönlü
ba¤ımlılık tablosu durumu daha da
a¤ırlafltırmayı gerektirmekte, AB-‹MF’nin
gündemdeki saldırı programlarından da
görülece¤i üzere iflçi sınıfı ve emekçiler
açısından gelece¤i çok daha karanlık
kılmaktadır. Örne¤in AB’ye üyelik sürecinin
de en önemli gündemlerinden biri olan ve
köylülü¤ü tümüyle çözmeyi hedefleyen tarım
programı hala uygulamaya sokulmamıfltır.
Kamu reformu adı altında bekleyen saldırı
programı ise, geleceksizli¤in yanı sıra yaflama
güvencesini ve “sosyal devlet”ten kalan
yegane sosyal destekleri de ortadan
kaldırmaktadır.

 Sonuç olarak, büyük bir yıkımla yüzyüze
kalan toplumsal yı¤ınlar en ufak bir umut
ıflı¤ı görememektedir. Yakın zamana kadar
AB böyle bir ifllev görmekteydi, hala da bir
ölçüde görmektedir. Ama üyelik sürecinin
belirsizli¤i, dahası kesintiye u¤rama riskinin
güçlü biçimde görünür olması bu biricik
umut ıflı¤ını da karartmıfl ve yerini büyük bir
hayal kırıklı¤ına bırakmıfltır. Bugün kitlelerin
ruh hali, büyük bir umutsuzluk, karamsarlık,
dıfllanmıfllık ve çaresizlik olarak
tan›mlanabilir.

Dikkat edilirse, bugüne kadar tekelci
burjuvazi tarafından iflçi sınıfı ve emekçileri
ciddi anlamda beklentiye sokan ve çıkıfl yolu
olarak gösterilen siyaset AB’ye üyelik
sürecidir. AB konusunda yaflanan hayal
kırıklı¤ı ve aldatılmıfllık hissinin en yo¤un
biçimde yaflandı¤ı bir anda, milliyetçi-floven
histerinin toplum ölçüsünde etkili olması
rastlantı de¤ildir. Öyle ki, daha önce Kıbrıs
vb. gibi floven milliyetçili¤in malzemesi olan
konularda atılan radikal adımlar böyle bir
tepkiyle karflılanmıyor, dahası bu konularda
AB çizgisinde adım atma vaadinde bulunan
partiler emekçi halk tarafından destekleniyor,
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at›lan ad›mlar› siyasal malzeme olarak
kullanmak isteyen çevreler ise tecrit
oluyordu. Ama bugün, yaflanan hayal
kırıklı¤ı, aldatılmıfllık ve çaresizlik, milliyetçi
bir vesile buldu¤u ölçüde, kendisini böyle
histerik bir biçimde dıfla vurabiliyor.

Arayıfllar ve iflçi sınıfının
yolu

Henüz bu toplumsal hoflnutsuzluk
kendisini siyasal düzlemde ifade edememekte,
akaca¤› siyasal kanallar bulamamaktadır. Bu
durum burjuva siyasetinin altını oymakta ve
nice operasyonlarla hazırlanmıfl burjuva
partilerin ipli¤ini pazara çıkarmaktadır. 2001
krizi sonrası dönemin hükümet partilerinin
trajik akıbeti bunun dolaysız sonucudur. Kısa
bir dönem için kitlelerde ciddi bir beklenti
yaratan AKP de hızlı bir aflınma süreci
içerisine girmifl, toplumsal beklentiler hızla
erozyona u¤ramıfltır. Artık emekçilerde ciddi
beklentiler yaratabilen bir düzen partisi
kalmamıfltır. Bir takım kirli ve dökük
kumafllar üzerinde böyle bir siyasi seçenek
üretme çabası devam ediyor, ama sonuç
almaları mevcut koflullarda pek mümkün
görünmüyor.

Elbette tekelci burjuvazinin sınıf tercihleri
ve yönelimleriyle çatıflmalı söylem ve
çizgileriyle, özellikle orta sınıfların ve küçük-
burjuvazinin gerici siyasal e¤ilimlerini ifade
edebilecek partiler mevcuttur ve son
dönemdeki geliflmelerle birlikte daha belirgin
biçimde seslerini yükseltmektedirler. Örne¤in
A¤ar’ın partisinin özellikle orta sınıfların
“düzen ve otorite” arayıfllarına yönelik
çıkıflları dikkat çekicidir. Ya da CHP’nin,
özellikle üst orta sınıflar ile devlet
yönetiminde etkisini yitiren bürokrat
kesimlerin kemalist milliyetçi bir merkez
haline gelmesi gözlerden kaçmamaktadır. Ve
bayrak olayı ile birlikte uzun süre sonra
yeniden meydanlarda boy gösteren MHP’nin
küçük-burjuvazinin alt tabakasının ve
kendilerini dıfllanmıfl hisseden yoksul kesimler
gençli¤inin ateflli öfkesini arkasına aldı¤ı da
görünmektedir. Yine de bu partiler,
yıpranmıfllıkları ve tekelci burjuvazinin
iradesine tabi olmalar› nedeniyle, bu
yönelimlerinde ısrarlı ve kararlı olmaktan

uzaktırlar. Ama bugün için hepsi de¤iflik
tonlarda milliyetçilikte birleflmekte, halkın
öfke ve umutsuzlu¤unu istismar ederek
beslenmeye çalıflmaktadırlar.

Bu koflullarda devrimci bir siyasi
seçene¤in hayati önemi tart›flmas›zd›r. Her
bakımdan ciddi bir bunalım yaflayan bu
toplumda tek çıkıfl yolu ya sosyalizmdir, ya
da yozlaflıp çürütülerek gericilik tarafından
bo¤azlanmaktır. Do¤al olarak devrimci
sosyalizm seçene¤i iflçi sınıfının yoludur ve
bu yol onun ba¤ımsız sınıf kimli¤i kazanması
ölçüsünde toplumsal düzlemde gerici-burjuva
milliyetçi vb. yozlafltırıcı akımlar karflısında
canlı bir toplumsal kurtulufl yolu haline
gelecektir. ‹flçi sınıfın›n ba¤ımsız siyasal bir
güç olarak mücadele alan›na ç›kmas› gecikti¤i
ölçüde ise, milliyetçi-floven yozlaflma ve her
bakımdan kirlenme kaçınılmaz olacakt›r.

Bunun için sınıf› temel alan bir
yo¤unlaflma ve sınıfı kazanacak bir politik-
pratik atılım bugünün en öncelikli görevidir.
SEKA örne¤inin de gösterdi¤i gibi, toplumsal
bunalım koflullar›nda ileriye çıkabilmenin tek
yolu, iflçi sınıfının toplumda bir güç olarak
a¤ırlık oluflturmasıdır.

Tüm bunlar, sınıf devrimcilerinin görev ve
sorumluluklar›n› yeterli aç›kl›kta ortaya
koyuyor. Sınıf devrimcileri, iflçi sınıfının
siyasal temsilcileri olarak, sosyalizm
bayra¤ını genel bir sosyalizm anlayıflı ve
iddiası olarak de¤il, toplumsal kurtuluflun
önünü aydınlatacak bir program düzeyinde
taflıyorlar. Günün ihtiyacı, bu bayra¤ı iflçi
sınıfı ve emekçilerin altında toplandıkları bir
bayrak haline getirmektir.
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Daha yayg›n ve etkili bir faaliyetin
güncel önemi ve örgütsel

güçlenme ihtiyac›
Partimizin politik faaliyet kapasitesi son

y›llarda gözle görülür bir geliflme kaydetti.
Faaliyet alanlar›m›z geniflledi, siyasal
süreçlere müdahale olanaklar›m›z ço¤ald›,
s›n›f çal›flmas›n› daha etkili ve güçlü
sürdürebilecek bir duruma geldik. Belli bafll›
siyasal gündemlere ve s›n›f›n yak›c›laflm›fl
sorunlar›na düne göre çok daha etkili bir
müdahalede bulunabiliyoruz. ‹flçi hareketinin
gerili¤ine, genel olarak s›n›f mücadelesinin
parçal›-da¤›n›k tablosuna ra¤men, faaliyetimiz
giderek hem daha anlaml› karfl›l›klar buluyor,
hem tüm parti güçlerinin deneyimini
zenginlefltirerek onlar› gelifltiriyor, hem de
parti saflar›nda yeni güçlerin birikmesini
sa¤l›yor. Art›k partimizin, özgün
süreçlerinden kaynaklanan ve nesnel
geliflmelerin de büyüttü¤ü zorluklar› önemli
ölçüde geride b›rakt›¤›n› söyleyebilecek
durumday›z.

Fakat bu, sürmekte olan zorlu dönemin
geride kald›¤›, sorunlar›n ve sorumluluklar›n
hafifledi¤i anlam›na gelmiyor. Devrimci
hareket cephesinden yans›yan göreli canl›l›k,
s›n›f ve kitle hareketinin yükselme
sanc›lar›n›n ifadesi baz› iflaretler d›fl›nda,
toplumsal-siyasal atmosfere hala reformist-
tasfiyeci bir renk hakim. Yap›sal sorunlar›
gün geçtikçe derinleflen ve iflsizli¤in,
yoksullu¤un, emperyalizme köleli¤in had
safhaya varmas› olarak d›fla vuran sermaye
iktidar›, toplumun gündemini diledi¤ince
belirliyor. Bir yandan “AB’ye uyum”, bir
yandan sermaye iktidar› cephesinde
sürtüflmelere yol açan (fakat daha çok da rant
kavgas›n›n politik malzemesi olan) iç ve d›fl
sorunlar›n ›s›t›l›p ›s›t›l›p emekçilerin önüne
sürülmesi, di¤er yandan geçti¤imiz haftalarda
oldu¤u gibi floven milliyetçili¤in devlet

destekli faflist beslemelerin de devreye
sokularak t›rmand›r›lmas› gibi manevralar
sayesinde henüz kayda de¤er bir yönetme
sorunu yaflam›yor. Dahas› her manevray›
düzeni sa¤lama alman›n, devleti çeflitli
alanlardan tahkim etmenin olana¤›na
dönüfltürüyor.

Bu geliflmelerin ve süregiden zorlu
dönemin geleneksel devrimci hareket üzerinde
ne tür sonuçlara yol açt›¤›n›, gerek tasfiyeci-
reformist ak›mlara karfl› tutumlardan, gerek
temel önemde geliflmeler karfl›s›nda yaflanan
savrulmalardan, gerekse örgütlenme ve
faaliyetlerin neredeyse tümden legale
kaymas›ndan izlemek mümkün. Baz›lar›
yaln›zca ideolojik k›r›lma-savrulma yaflamakla
kalmad›lar, örgütsel olarak da tasfiyenin
efli¤ine geldiler.

Partimiz ise özgün süreçlerinden gelen
zorlanmalarla üstüste düflen bu zorlu
dönemden, politik faaliyet kapasitesi ve
örgütsel birikimini gelifltirerek ç›kt›.
Kuflkusuz bu, ideolojik çizgimizin, örgütsel
ilke ve de¤erlerimizin, bunlardan ayr›
düflünülemeyecek olan taktik-politika
kapasitemizin karfl›laflt›¤› s›namalardan
baflar›yla geçti¤inin yeni bir göstergesidir.
fiimdi, yaflad›¤›m›z geliflmeden de güç alarak,
zorlu dönemin giderek artan görev ve
sorumluluklar›n›n üstesinden gelmeye
çal›fl›yoruz. Elbette bunlar›n bafl›nda, y›llard›r
yak›c› öneminden hiçbir fley kaybetmeyen,
hatta içerdeki ve dünyadaki geliflmelerin her
geçen gün daha da acil hale getirdi¤i, iflçi
s›n›f›n›n politik önderlik ihtiyac›n› karfl›lamak
sorunu geliyor.

Bu tarihi sorumlulu¤un üstesinden
gelmenin kolay olmad›¤›n› belirtmek bile
gerekmiyor. Nihayetinde iradi çaban›n
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yan›nda, temel bir faktör olarak, s›n›f
hareketinin nesnel tablosunda da bir
ilerlemeyi gerektiriyor. Fakat genel olarak
düzenin içinde bulundu¤u durum, s›n›f›n
verili tablosu, di¤er yandan sermaye
iktidar›n›n sald›r›lardaki baflar›s› sonucu
yarat›lan örgütsüzlük-da¤›n›kl›k tablosunun
bar›nd›rd›¤› olanaklar vb., iradenin rolünü
belirleyici k›lmaktad›r. Sermaye iktidar›
yönetebilme baflar›s›n› sürdürsün ya da
sürdüremesin, siyasal önderli¤in rolü güncel
öneminden hiçbir fley kaybetmeyecektir.
Bugün s›n›f hareketini gelifltirmeye yönelik
müdahale kapsam›nda gerçekten etkili, güçlü,
yayg›n bir devrimci siyasal faaliyet
gereklidir. Yar›n ise, farkl› geliflmelerin yol
açabilece¤i bir hareketlili¤in sermaye
taraf›ndan kolayca denetim alt›na al›nmas›n›
engelleme, ona do¤ru bir tarzda önderlik
etme sorunu ile yüzyüz kalaca¤›z.

Elbette bunlar› genel geçerlili¤i içinde
tekrar etmek, nesnel ve öznel koflullar›n/
geliflmelerin hayati bir önem kazand›rd›¤›
görevler çerçevesinde vurgulamak, kendi
bafl›na bir anlam ifade etmez. Önemli olan
bunun pratik gereklerini yerine
getirebilmektir. Bu aç›dan, Partinin, gerek
s›n›fa yönelik güncel müdahale, gerekse buna
da yaslanarak s›n›fa devrimci önderlik
görevlerini yerine getirebilmesi için faaliyet
ve eylem kapasitesinde (yayg›nl›k, etki, güç
vb. yönleriyle) nitel bir s›çrama yapmas›
güncel bir sorun haline gelmifltir. S›n›f ve
emekçilerin içine düflürüldükleri çaresizlik
durumunda, bu düzeyi yakalamak her geçen
gün daha yak›c› hale gelmektedir. Zira,
bugün oldu¤u üzere, derin bir umutsuzlu¤un
efllik etti¤i bir çözümsüzlük, s›n›f ve emekçi
kitlelerde çürümeyi, yozlaflmay›, burjuva
ideoloji ve kültürünün en geri ve berbat
biçimlerinin boy vermesini de beraberinde
getirmekte, devrimci müdahalede sonuç
almay› daha da güçlefltirmektedir.

Öte yandan, reformist anlay›fllar›n,
tasfiyecili¤in ve legalizm cereyan›n›n
toplumun ileri kesimler üzerindeki etkisini
k›rmak için de böyle bir faaliyet düzeyine
ulaflmak durumunday›z. Son bir y›ldaki çeflitli
gündemler üzerinden yaflanan örnekler de
göstermektedir ki, y›llard›r s›n›f ve kitle

hareketinin geriletilmesinde düzene büyük
hizmetlerde bulunan tasfiyeci reformizme
karfl› ideolojik mücadele, ancak güçlü ve
yayg›n bir pratik-politik faaliyetle
birleflti¤inde etkili olabilmektedir. Bu ise
ajitasyon ve propagandada oldu¤u kadar
eylemde de ba¤›ms›z bir eylem kapasitesi
sergileyebilmekle mümkündür. Partimiz,
ba¤›ms›z eylem kapasitesinin halihaz›rdaki
s›n›rl› düzeyinde bile, siyasal süreçlere hiç
de¤ilse sol hareket zemininde ayr›flt›r›c›
müdahalelerde bulunabilmifl, tasfiyeci
reformizmin kimi devrimci çevreler
üzerindeki etkinli¤inin k›r›lmas›nda önemli
bir rol oynayabilmifltir.

Ayr›flt›rma ve devrimci odaklaflma, bir
yandan devrimci siyasetler aras› iliflkileri
gelifltirerek devrimci faaliyetlerin ve
eylemlerin etkisini güçlendirirken, di¤er
yandan devrimci yap›lar›n ba¤›ms›z eylem
kapasitesini gelifltirmekte, devrimci saflarda
bugünün toplumsal-siyasal atmosferinde hayati
önem tafl›yan moral ile özgüveni
büyütmektedir. Tersinden de, reformizmi
bas›nç alt›na alarak, onun liberal
soytar›l›klarla kitle hareketini tahrip etmesine,
genel olarak sol taban› dejenere etmesine set
çekmektedir. Bunun da etkisiyle genel olarak
yüzünü sola dönen unsurlar›n devrimcili¤e
yönelifli de kolaylaflmaktad›r, vb.

K›sacas›, yaln›zca partimizin geliflme
ihtiyac› ve iflçi hareketine karfl›
sorumluklar›m›z bak›m›ndan de¤il, elbette
bundan ba¤›ms›z düflünülemeyecek biçimde,
tasfiyecili¤e ve reformizme karfl› mücadelenin
baflar›s› için de, mevcut faaliyet kapasitesinin
korunup büyütülmesi gerekmektedir.

Aç›kt›r ki partimiz, örgütsel güç birikimi
yönüyle, faaliyet kapasitesinde bir s›çrama
yaratman›n henüz yaln›zca potansiyellerine
sahiptir. Örgütsel geliflme ve kadrolaflma
alan›nda karfl› karfl›ya oldu¤umuz sorunlar›
belli bir çözüme kavuflturmad›¤›m›z taktirde,
üstlenilen misyonu yerine getirmek mümkün
olmayacakt›r. Zira halihaz›rdaki faaliyet
kapasitesi ço¤u zaman zorlanarak
sergilenebilmektedir. Dolay›s›yla karfl›m›za bir
kez daha örgütsel geliflme ve kadro
niteli¤inin gelifltirilmesi ihtiyac› ç›kmaktad›r.

Kuflkusuz örgütsel güçlenme ve
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kadrolaflma alan›nda düne göre farkl› bir
yerde duruyoruz. Çok da uzun say›lamayacak
bir süre zarf›nda oldukça anlaml› bir mesafe
ald›k. Neticede partinin faaliyet
kapasitesindeki belirgin geliflme bundan
ba¤›ms›z de¤ildir. Fakat faaliyet kapasitesinde
nitel s›çramadan söz etti¤imiz, daha etkili ve
yayg›n bir faaliyetin güncel bir ihtiyaç
olarak karfl›m›za ç›kt›¤› yerde, ald›¤›m›z
mesafe kimi yönleriyle yine de yetersiz
kalmaktad›r.

Öncelikle güç birikiminin önemli bir
bölümü, toplam faaliyetimizin a¤›rl›k
merkezine oturan alan üzerinden, bizzat bu
alan›n faaliyeti içinde kazan›ld›. Böyle oldu¤u
ölçüde, bu alan›n çal›flma tarz›n›n do¤as›na
uygun bir örgütsel flekillenme yaflad›. Buna
bir de, bu dönem içinde parti saflar›na
kat›lan güçlerin, tasfiyecilik ve reformizmin
bask›n oldu¤u bir siyasal atmosferin
etkilerine fazlas›yla maruz kalm›fl bir kuflak
oldu¤u olgusunu eklemek gerekir. Her ne
kadar böyle bir atmosferde devrimcili¤e ad›m
atmak, bu kuflaklar pay›na ideolojik-politik
kavray›fl, düzenle bilinçli hesaplaflma gibi
olumlu özelliklere gösterge olsa da, bu,
örgütsel kimlik, devrimci disiplin, devrimci-
örgütsel yaflam vb. aç›lardan önemli
zay›fl›klar oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmiyor.

Bu nedenle, faaliyet kapasitesinde
yakalanan düzey, süreklilik bak›m›ndan asgari
bir güvenceye henüz sahip de¤ildir. fiüphesiz
yaflad›¤›m›z geliflme, bir dizi öteki fleyin
yan›s›ra, toplam faaliyetimizin süreklili¤i
üzerinden sa¤lanabildi. Siyasal faaliyetimiz
planl›, hedefli, sistemli ve kesintisiz
olmasayd›, bugün belli bir örgütlülük düzeyi
yaratt›¤›m›z alanlarda derinleflmeyi
baflaramazd›k. Ayn› flekilde, ne çal›flman›n
a¤›r yükünü omuzlayan s›n›rl› parti güçleri
sözkonusu deneyim birikiminin ve
yetkinleflmenin maddi tafl›y›c›lar› olabilirlerdi,
ne de partinin çevresinde flimdiki gibi güçler
birikebilirdi. Sadece bu kadar› bile süreklili¤i
güvenceye alman›n önemini anlamaya yeter.

Süreklili¤i ise, ne kendi bafl›na taktik
politika ustal›¤›, ne ideolojik kavray›fl gücü,
ne de kendi içinde bir tak›m güvenlik
önlemleri sa¤layabilir. Faaliyet kapasitesinin
sa¤l›kl› ve geliflkin yeniden üretimi,

dolay›s›yla örgütsel süreklilik söz konusu
oldu¤unda kavranacak halka, ideolojik-politik
çizgimizin, örgüt anlay›fl›m›z›n do¤as›na
uygun bir örgütsel yap›lanmad›r. Örgütsel
güvenlik konusundaki titizli¤in, taktik
politikadaki ustal›¤›n ifllevini yerine
getirebilmesi, ancak sa¤lam bir örgütsel yap›
zemininde mümkün olabilir.

“Sa¤lam bir örgütsel yap›” derken,
yaln›zca yeralt› örgütlerinin güçlendirilmesini
kastetmiyoruz. Bunun öncelikli bir yüklenme
alan› oldu¤una, öncesi bir yana, 2003 y›l›
bafl›ndan bu yana çeflitli vesilelerle aç›k bir
biçimde iflaret edilmifltir (Bkz. Ekim’in
“Partiyi Her Alanda ve Her Aç›dan
Güçlendirmek ‹çin!”, “Parti Çal›flmas›n›n
Güncel Sorunlar›” bafll›kl› baflyaz›lar›...).
Gelinen yerde aç›k çal›flma alan›nda, örgütsel
kimlik baflta olmak üzere kadro niteli¤inin
gelifltirilmesini sa¤layacak bir çal›flma tarz›n›
her yönüyle oturtmak da bir o kadar önem
kazanm›fl bulunuyor.

Bunun yolu da öncelikle, tüm parti
birimlerinden en yeni yoldafla, hatta çeper
iliflkilerine kadar, tüm parti saflar›nda bu
konuda güçlü bir bilincin oluflmas›ndan,
dolay›s›yla ideolojik-politik donan›m
seferberli¤inden geçiyor. Partimizin bu
konudaki birikiminin özümsenmesi, ihtiyac›
fazlas›yla karfl›layacakt›r. ‹kinci olarak ise,
örgütsel iflleyifl, iç yaflam, ilke ve kurallara
ba¤l›l›k vb. yönlerden tüm parti yaflam›n›n
gözden geçirilmesi, zaaf ve yetersizlikleri
geride b›rakacak bir devrimci yenilenmenin
h›zla baflar›lmas› gerekmektedir.

Bu güncel sorumluluklar›n hakk›n›
vermek, her alanda örgütsel yap›y› illegal-
ihtilalci örgütsel ilkeler çerçevesinde
sa¤lamlaflt›rmak anlam›na gelecektir. Bunu
baflard›¤›m›zda, bugünkü güçler tablomuzla
zorland›¤›m›z faaliyeti asl›nda kolayca
omuzlayabilecek bir kadro potansiyeline sahip
oldu¤umuz, bir baflka deyiflle kapasitemizin
önemli bir bölümünü kullanamad›¤›m›z da
aç›¤a ç›kacakt›r. Kadro niteli¤ini gelifltirip
örgütsel olarak güçlendi¤imizde, bu sayede
daha etkili, güçlü ve yayg›n bir faaliyet
kapasitesi sergiledi¤imizde ise, s›n›f›n politik
önderlik ihtiyac› art›k daha farkl› bir
çerçevede tart›fl›lacakt›r.
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Direnen halklar›n gücü
Emperyalist ordular›n Irak’› iflgal etmesinin

üzerinden iki y›l› aflkn bir süre geçti. Irak’›n
“sadece bir bafllang›ç” oldu¤unu söyleyen
savafl çetesi, s›ran›n k›sa sürede baflka
ülkelere gelece¤ini o bildik küstah üslubuyla
ilan etmiflti. Ony›llardan beridir Ortado¤u’yu
“yaflamsal ç›kar alan›” olarak tan›mlayan
ABD emperyalizmi, Irak’a yöneltilen
sald›r›yla birlikte bölgedeki egemenli¤ini yeni
boyutlara tafl›may› hedefliyordu. Aradan
geçen iki y›ll›k süreç, bu plan› yaflama
geçirmenin san›ld›¤› kadar kolay olmad›¤›n›
göstermifl bulunuyor. Gerici rejimlerden de¤il
ama bölge halklar›ndan bu hesaplara karfl›
ciddi bir itiraz oldu¤u Irak halklar›n›n
direnifliyle aç›kça görüldü. Bu direnifl
sayesindedir ki, plan ve niyetleri böyle
oldu¤u halde iflgal ordular› namlular›n› henüz
baflka halklara yöneltemediler.

S›k›flan dünya jandarmas› daha da
sald›rganlafl›yor

Dolar›n uluslararas› rezerv para olarak
kalmas› ve petrolün ABD ekonomisine uygun
bir fiyatla akmaya devam etmesi, sald›rgan
dünya jandarmas› için, “yaflamsal ulusal
ç›kar” olarak kabul ediliyor. Bu iki olgu,
Amerikan egemenli¤inin güvencesi oldu¤u
gibi, bu egemenli¤in bekçili¤ini yapan
militarist güçlere ayr›lan kayna¤›n astronomik
rakamlara ulaflmas›na da olanak tan›yor. Tabii
bu sayede Amerikan ekonomisinin köfle
tafllar›ndan biri olan silah tekelleri de hem
palazlan›yor, hem de (ezilen halklar üzerinde
denedikleri) silah teknolojilerini yenileme
sürecini kesintisiz sürdürebiliyorlar. Dünyan›n
dört bir yan›na yay›lan Amerikan askeri
üsleri, her biri bir askeri üs kapasitesine
sahip deniz filolar› ve birçok ülkede
konufllanm›fl iflgal birlikleri de bu sayede
finanse ediliyor.

Sald›rganl›k ve savafl politikas›n›n hareket
noktas› da, ABD emperyalizminin bu
“yaflamsal ulusal ç›karlar›”n›n korunmas› ve

sa¤lamlaflt›r›lmas›d›r. Militarist güçlerle
korunan bu “ulusal ç›karlar”, ayn› zamanda
devasa boyutlardaki militarist gücü de ayakta
tutuyor.

Di¤er emperyalist güç odaklar›n›n
ekonomik alandaki geliflimi, gelinen aflamada
bunun giderek siyasal alana da yans›mas›,
ABD emperyalizminin egemenlik alanlar›n›
zorlamaya bafllad›. Bu olgu, Washington’daki
“ak›l hocalar›” taraf›ndan art›k “ciddi bir risk
olarak” alg›lan›yor. Bu alg›lama ise sürece
müdahaleyi, dolay›s›yla da emperyalistler
aras› çat›flmalar› gündeme getirmektedir.

Yeni emperyalist paylafl›m savafl›n›n
arenas› Ortado¤u

Paylafl›m savafl›, dünya pazarlar›n›n yeniden
paylafl›m› için emperyalist güçler aras›nda
yaflanan bir çat›flmad›r. Ancak 20. yüzy›l›n
ikinci yar›s›ndan sonra emperyalistler,
savafllar› esas olarak ezilen halklar›n yaflam
alanlar›na kayd›rm›fllard›r. Bu yüzden
emperyalist ülkelerde göreli bir “bar›fl”
hüküm sürerken, ba¤›ml› ülkelerde devam
eden çat›flma, iç savafl ve beyaz terör sonucu
yaflanan insan kay›plar›, bir emperyalist
paylafl›m savafl› boyutlar›ndad›r.

Zengin petrol ve do¤al gaz rezervlerini
bar›nd›ran Ortado¤u’da da, geçen yüzy›l›n
bafl›ndan beri çat›flmalar durmam›flt›r. “Bu ise
bölge halklar› için o zamandan bugüne
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 çektikleri sefaletin ve sonu
gelmez ac›lar›n bafl nedeni haline gelmifltir.”
(Dünya, Ortado¤u ve Türkiye, H. F›rat,
s.391, Eksen Yay›nc›l›k)

Irak iflgaliyle yeni bir ivme kazanan bu
süreç, planland›¤› gibi iflleyebilseydi e¤er,
Irak’›n hemen ard›ndan s›ra baflka bölge
halklar›na gelecekti. Önlerine ç›kan her engeli
askeri zorla kolayl›kla etkisizlefltirebilece¤ini
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sanan Amerikan savafl çetesinin küstahl›¤›, bu
yüzden Irak iflgali öncesinde doru¤a ç›km›flt›.
Öylesine ki, bütün dünyaya, “ya bizden
yanas›n›z, ya da teröristlerden!” ikilemini
dayatacak kadar pervas›zlaflabilmifllerdi.

“Çatlak” giderilebilecek mi?

ABD’nin yürüttü¤ü sald›rganl›k ve savafl
politikas›n›n ak›l hocalar›na göre;
küreselleflme sürecine uyum sa¤lamayan,
di¤er bir ifadeyle ABD emperyalizminin tam
güdümünde olmayan ülkeler, emperyalist
dünya sisteminde birer “çatlak” oluflturuyor.
Enerji kaynaklar›n›n ço¤u bu tan›ma giren
ülkelerde bulundu¤u içindir ki, “dünya
jandarmas›” olarak ABD emperyalizmi de bu
“çatlak”lar› giderme misyonu üstleniyor.

11 Eylül sald›r›lar›ndan hemen sonra
bafllayan Afganistan iflgali ile uygulamaya
konulan “önleyici vurufl” politikas›na göre,
Amerikan emperyalizmi için “tehdit”
oluflturdu¤u “tespit” edilen ülke veya ülkelere
sald›r› “hakk›” kendili¤inden do¤uyor. Irak’›n
iflgali, “kitle imha silahlar› bulundurmak”,
“teröre destek vermek” gibi gerekçelere
dayand›r›lm›flt›. Ancak bu iddialar›n yalan
oldu¤u ortaya ç›k›nca, iflgal için ön görülen
gerekçeler bu kez “demokratiklefltirmek/
özgürlefltirmek” fleklini ald›. Bu faflizan
zihniyete göre, savafl çetesinin bir ülkenin
“özgür” olmad›¤›na karar vermesi,
emperyalist ordular› sözkonusu ülkenin
üzerine salmak için yeterli olacakt›r. Buna
göre, “demokratik” olmayan ülkeler ABD için
risk oluflturuyor ve bundan dolay› “önleyici
vurufl”un gündeme gelmesi için koflullar
oluflmufl say›l›yor.

Ancak bugün, direnifl karfl›s›nda bata¤a
saplanan dünya jandarmas› tek bafl›na
“çatla¤›” gideremeyince, uzun y›llar suç
ortakl›¤› yapt›¤› AB emperyalistlerinin
kap›s›n› çalmak zorunda kald›. Yükün bir
k›sm›n› s›rtlamak flart›yla, ya¤madan pay
vermeyi önerdi. Ancak Avrupal› “müttefikler”
bu ortakl›¤a halihaz›rda pek hevesli
görünmüyor. Art›k onlar da sald›rganl›k ve
savafl politikas›n›n yaratt›¤› sonuçlar›n
“çatla¤›” gidermekten öte, daha da
derinlefltirdi¤ini görüyorlar. Beklenece¤i gibi,
batakl›k içinde ç›rp›nan dünya jandarmas›n›n

yard›m›na koflmak yerine, kendi ç›karlar›
yönünden izlemeyi tercih ediyorlar.

Onlar›n ifli infla etmek de¤il
yak›p y›kmakt›r

Saddam’› devirip “özgürlük” ve “refah”a
dayal› bir gelecek vaat eden iflgalciler, güya
bu sayede halklar›n deste¤ini alacakt›. Ülkesi
iflgal edilmifl bir halk›n bu vaatler üzerinden
ya¤mac›lar› destekleyece¤i iddia ediliyordu.
Ancak “özgürlük” ve “refah”a dayal› bu
gelecek vaadinin gerçekte i¤renç bir
aldatmaca oldu¤u k›sa sürede görüldü.

Art›k tüm dünya biliyor ki, Irak bugün
iflgal ordular› taraf›ndan tam bir viraneye
çevrilmifl durumda. Yak›l›p y›k›lan kentlerin
en temel hizmetler için gerekli olan altyap›s›
bile onar›lm›fl de¤ildir. Enerji hatlar›, iletiflim
flebekeleri, sanayi kurulufllar› tahrip edilmifl
durumda. Irak ekonomisinin lokomotifi olan
petrol üretimi ise, Saddam yönetimi dönemine
göre yar› yar›ya azalm›flt›r, üstelik bu
zenginli¤in ya¤mas› için acelesi olan azgözlü
petrol tekelleri gerçe¤ine ra¤men. Irak gibi
bir petrol ülkesinde bugün benzin yoklu¤u
çekilmektedir.

Bu tablo, emperyalist savafl makinas›n›n
üretici güçleri nas›l tahrip etti¤inin,
emekçileri iflsizlik, yoksulluk ve açl›¤a nas›l
mahkum hale getirdi¤inin çarp›c› bir
göstergesidir. Irak bu barbarl›¤›n en yeni
örne¤i oldu.

Direnen halklar›n gücü

Dünya jandarmas›n›n sistemdeki “çatla¤›”
gidermek için bafllatt›¤› sald›r›, ayn› zamanda
di¤er emperyalistlerin önünü kesmeyi de
amaçl›yor. Fakat buna ra¤men ne bu güç
odaklar›, ne de onlar›n tercihlerine paralel bir
tutum alan Birleflmifl Milletler, Amerikan
emperyalizminin gemi az›ya alan sald›rganl›k
ve savafl politikas›na engel olabildiler. Irak
iflgaline dair kimi itirazlar ise, Amerikan
savafl çetesi taraf›ndan afla¤›lanarak bir kenara
itildi.

Saddam diktatörlü¤ünün kendi halk›na ve
mazlum Kürt halk›na karfl› aslan kesilen
ordusu ise, emperyalist iflgal güçleri
karfl›s›nda kolayca silinip gitti. Bu tablo ilk
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günlerde savafl çetesi için oldukça cesaret
verici görünüyordu.

Ancak, pek çok örnekte görüldü¤ü gibi,
Irak’ta da direnen halklar olmufltur. Saddam
diktatörlü¤ünün yan› s›ra on y›l› aflk›n bir
süre devam eden vahfli ambargonun bas›nc›
alt›nda y›prat›lan bu halk, ilk flaflk›nl›¤›
üstünden atar atmaz direnifle geçti. ‹flgal
güçleriyle aradaki say›, silah, teçhizat, lojistik
destek vb. aç›s›ndan k›yaslanamayacak
farklara ra¤men direnifl günden güne
güçlendi.

Irak’›n yak›n tarihinde yaflananlar topyekün
bir direnifle engel olmufltur. Zira Saddam
diktatörlü¤ü döneminde fiiiler ile Kürtler
yo¤un bask›lara maruz kalm›fl, bu zulme
baflkald›rd›klar› zaman da kitlesel katliamlara
u¤ram›flt›r. Emperyalist ordular›n Irak’› iflgal
etmesine Kürtler destek vermifl, fiiiler ise
“bekle gör” tutumu içine girmifltir. Direniflin
yükünü esas olarak Sünni Araplar
omuzlam›flt›r. Buna ra¤men direnifl; dünyan›n
en güçlü, son teknoloji ürünü silahlarla
donanm›fl en vahfli emperyalist ordusunu bile,
k›sa say›labilecek bir süre içinde acze
düflürmeyi baflarabildi.

Resmi rakamlara göre 1.500’ü aflk›n ölü,
18 bini aflk›n yaral› veya sakat zayiat› veren
emperyalist ordular, giderek yüksek güvenlikli
üslerine kapanmak zorunda kald›lar. Vahfli
iflgal henüz iki y›l›n› doldurmadan, Amerikan
ordusu saflar›nda ruhsal çöküntü yayg›nlaflt›,
görevden kaç›fllara rastlanmaya baflland›.
Savafl› yöneten beyin tak›m›n›n korkulu
rüyas› “Vietnam sendromu” iflgal ordusu
saflar›nda bafl göstermeye, ABD ordusu
giderek asker bulmakta zorlanmaya bafllad›.
Art›k ABD’de zorunlu askerli¤in yeniden
yasallaflt›r›lmas›n› önerenlerin say›s›
ço¤al›yor. Bu arada asker aileleri tepki
vermeye bafllarken, yedek askerlerin Irak’a
gitmemek için komflu ülke Kanada’ya
s›¤›nmalar› da gündeme geldi.

Bu tablo, emperyalist savafl makinesinin
direnen halklar karfl›s›nda acze düflmekten
kurtulamayaca¤›n›n yeni bir kan›t›d›r. Neo-
faflist çetenin küstahça kibri bir yana b›rak›p
BM ve AB’nin kap›lar›n› arfl›nlamaya
bafllamas› da bundan kaynakl›d›r. Çete lideri
Bush’a “güçlü bir kovboy ar›yorum” dedirten,
onu Avrupa’yla iliflkilere yeniden özel vurgu

yapmak zorunda b›rakan, tam da Irak
halklar›n›n bu k›smi ama kararl› direnifli
olmufltur.

“Yenilmez güç” efsanesinin
parçalanmas›

ABD emperyalizmi, baflta ‹ran ve Suriye
olmak üzere, hedef listesinde bulunan
ülkelere sald›rma giriflimini ertelemek zorunda
kalm›flt›r. Avrupa kap›lar›n› yeniden çalmak
zorunda kalarak savafl›n bafllang›c›ndaki
keskin söylemini gelinen yerde terk etmifltir.
Irak’›n hemen ard›ndan hedef haline
getirmeyi planlad›¤› ‹ran’a karfl› “havuç-sopa”
politikas› uygulamaya bafllam›flt›r vb... Yine
de tüm bunlar, üstün silah teknolojisine
hakim ve barbarl›kta s›n›r tan›mayan
Amerikan ordusunun aczini örtemiyor, tersine
bu aczin itiraf› anlam›na geliyor.

Irak halklar›n›n k›smi direnifli bile,
“ABD’ye karfl› kimse duramaz”, “herkes ona
boyun e¤mek zorunda”, “ABD ordusu
yenilmez bir güçtür” vb. iddialar› da yerle
bir etti. K›smi bir direniflin bu kadar etkili
oldu¤u gözönüne al›nd›¤›nda, topyekün bir
direnifl ile (t›pk› Vietnam ve di¤er ülkelerde
oldu¤u gibi) emperyalist ordular› Irak
topraklar›ndan, hatta tüm Ortado¤u’dan
tamamen silip süpürmek mümkün olacakt›r.
Topyekün bir direniflin çok daha sars›c›
olaca¤›, dünyadaki anti-emperyalist ilerici
güçlerin deste¤ini alaca¤› ve amac›na
ulaflaca¤› ise muhakkakt›r.

‹flgal öncesi sürecin de
gerisine düflüfl

Irak batakl›¤›na saplanan ABD’nin,
emperyalistler aras› rekabet alan›nda iflgal
öncesi konumunun gerisine düflmeye
bafllad›¤›n› gösteren olgular giderek
artmaktad›r. Bu göstergelerin en bariz olan›,
Çin’in yan› s›ra Japonya ve Güney Kore’nin
de rezerv para olarak dolar›n yan›na euroyu
eklemeye bafllamas› olmufltur. Bu, dolardan
kaç›fl› yeni bir boyuta tafl›yacakt›r. Dünya
döviz rezervleri içinde dolar›n pay›
1970’lerde yüzde 80 iken, 2003’te yüzde 65’e
gerilemiflti. Asya bankalar›n›n rezervlerini
çeflitlendireceklerine dair aç›klamalar›n›n bile
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Amerikan piyasalar›n› sarsmaya yetti¤i
gözönüne al›nd›¤›nda, Asya ülkelerinin bu
yönde atacaklar› ad›m›n etkisi daha iyi
anlafl›l›r.

Dolar›n rezerv para olarak kullan›m
alan›ndaki daralma sürecinin h›zlanmas›, ABD
emperyalizminin “yaflamsal ulusal ç›kar”
alanlar›ndan birinin çökme sürecine girdi¤ini
gösteriyor ki, bu ikincisini de dolays›z
flekilde etkileyecektir. Bu durumda dünya
jandarmal›¤›n› elden b›rakmamak için giderek
sald›rganlaflan ABD emperyalizminin etkinlik
alanlar›n›n daralmas› da kaç›n›lmaz olacakt›r.
D›flar›dan kaynak ak›fl› s›n›rlanan Amerikan
kapitalizminin iç kaynaklara yönelmesi ise,
Amerikan iflçi ve emekçilerinin sosyal
kazan›mlar›n›n gasp› anlam›na gelece¤i için,
Amerika’daki s›n›f mücadelesini
ateflleyecektir.

Konuya iliflkin birçok yorumda, ekonomisi
k›r›lgan bir süper gücün, askeri üstünlü¤e
dayanarak konumunu korumas›n›n art›k
imkans›z bir hale geldi¤i vurgulanmaktad›r.
Sadece bu veriler bile dünya jandarmas›
ABD’nin Irak iflgali öncesine göre
geriledi¤ini göstermeye yetiyor.

Bu gerilemenin tek nedeni direnifl
olmamakla beraber, iflgal karfl›t› direnifl
sonucunda bata¤a saplanan dünya
jandarmas›n›n gerileme süreci h›zlanm›flt›r.
Bu gerilemeye ra¤men ABD emperyalizmi,
iflgalci ordular öncülü¤ünde, fakat her türlü
arac›n da kullan›m›yla halklar› kölelefltirme
ve insanl›¤› sürülefltirme sald›r›s›na devam
etmektedir. ABD’nin gerilemesi ve di¤er
emperyalist güç odaklar›n›n güçlenmesi,
emperyalistler aras› rekabeti çat›flma boyutuna
da tafl›yabilir. 20. yüzy›l› boydan boya kesen
bu çat›flmalar›n dünya iflçi-emekçilerine,
ezilen halklara, kad›n ve çocuklara nelere mal
oldu¤u biliniyor.

Emperyalist kapitalizmin ç›¤›r›ndan ç›km›fl
sald›rganl›¤›na karfl› mücadele etmek,
sald›rganl›¤›n dolays›z hedefi olan halklar›n
direnifli ile dayan›flmay› yükseltmek hayati bir
önem tafl›maktad›r. Ancak dünya iflçi-
emekçilerinin yüzy›l önce de bu sald›r›lara
maruz kald›¤› gözönüne al›nd›¤›nda, tek
çözümün, sorunun kayna¤›n›, yani kapitalizmi
ortadan kald›rmaktan geçti¤ini anlamakta bir
güçlük yoktur. Bu hedefe ulaflman›n yegane
yolu, proleter devrimlerin zafere ulaflmas›d›r.

ra¤men kavgaya ba¤l›l›¤›n› yitirmeden
flablonlara dokunarak kitap yazmas›, bunun
davaya güç verece¤ini bilerek ondan güç
almas›, umudunu yitirmemesi, bir partili
kimli¤i, bir dava adam› olmay› ifade ediyor.
‹flte “parti nedir”in karfl›l›¤› budur. Zor
dönemin devrimcisi olmak, dava adam› olarak
profesyonel devrimci yaflam›n günlük
yaflant›daki karfl›l›¤› budur. Yaflam›nda
karfl›laflaca¤› bütün “s›n›f, kitle, propaganda,
e¤itim çal›flmalar›”ndaki zorluklar karfl›s›nda
b›kmadan usanmadan çaba-emek sarf etmek,
parti ve devrimin ç›karlar›n› her zaman en
önde tutmak...

Sana ve Habip yoldafla olan derin özlemimi
d›flar›ya ç›kt›¤›mda mezarlar›n›z› ziyaret
ederek gidermeye çal›flt›m. Yine asi bak›fllar›n
Buca Kaynaklar mezarl›¤›nda beni karfl›lad›,
yüre¤imi sar›p sarmalad›. Helvac›’daki Habip
yoldafl›n mezar›na vard›¤›mda, foto¤raf›ndaki

deniz mavisi gözleri insana muazzam bir
coflku veriyordu. fiimdi ise sizleri kendime
daha yak›n hissediyorum.

Zaman saatimizi
ayarlad›¤›m›z o büyük gün
gelene dek bizler zor dönem
devrimcileri, düflünen ve
savaflan parti neferleri olarak
HAB‹P, ÜM‹T ve HAT‹CE
olmaya devam edece¤iz...

Devrime gebe olan
topraklar›m›zdan daha nice
Habipler, Ümitler, Haticeler

            ç›kmaya devam
            edecek!

ÖO Direniflçisi
bir yoldafl›n...

Senden, sizlerden ö¤renmeye...
(Bafltaraf› s.21’de)
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Ölümsüzlü¤e u¤urlay›fl›m›z›n 4.
y›ldönümünde...

Senden, sizlerden ö¤renmeye
devam ediyoruz!..

Ölümsüzlü¤ünün y›ldönümünde partin senin
ve di¤er iki ölümsüz savaflç›m›z›n an›s›na,
ortak özelliklerinize dair flu de¤erlendirmede
bulunmufltu: “Üçü de örgütlü devrimci
yaflama partimizde bafllam›fl, bunu kesintisiz
bir biçimde sürdürmüfl, sonunda ölümü de
partimizin onurlu birer üyesi olarak
gö¤üslemifllerdir. Bu örgütlü partili yaflam,
profesyonel devrimci kimlik, parti 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.” (Zor
Dönem Devrimcileri, s.117)

Bir devrimcinin, özelde bir komünist
kadronun ölümsüzlü¤ünden sonra parti ve
yoldafllar›n›n böylesi de¤erlendirmelerde
bulunmas›, onun için en büyük, en yüce
onurdur. Düflünen ve savaflan kadrolar olarak
en önde yürümenin onuru sizindir.

Bizler sizler için hiçbir zaman methiyeler
dizmedik, güzellemeler yapmad›k. Bunlar
zaten sizin yaflam›n›zda bütünlefltirdi¤iniz
devrimci kimli¤iniz, ortak de¤erleriniz ve
üstün özelliklerinizdi. Fakat tabii ki bunlar
partimizin program›ndan, platformundan ve
üstünlüklerinden ayr› da ele al›namazd›. Di¤er
yap›lar›n, flehit düflen onca devrimcinin
ard›ndan söylenen onca söze ra¤men, düzenin
icazetine daha da yak›nlaflmalar›, reformizme
daha da kaymalar ve devrimden-illegal
mücadeleden kopmalar›n› gördükçe, daha da
h›rslan›yor, daha da tepki duyuyorum.

Belki de en bafla dönmeli, seninle tabiat
anan›n topra¤a örtü yapt›¤› as›rl›k ç›nar
a¤açlar›n›n o doyumsuz ve harkûlade
yeflilli¤inin alt›nda görüfltü¤ümüz yerden
bafllamal›y›m. Seninle ilk görüflmemizde
heyecan›n ve coflkun birbirine kar›fl›yordu;
yeni bir alan, ilk tan›fl›lan yoldafllar vb.

Ölümsüzleflti¤in haberini ilk ald›¤›mda seninle
ilk görüfltü¤üm bu an akl›ma geldi.
Sonras›nda ise o duygu ve coflku
yo¤unlu¤uyla Ölüm Orucu maratonunda
birlikte bafllad›¤›m›z siper yoldafllar›m›z›n bu
toprakta yat›yor olmalar› ve seninle ilk
burada görüflmüfl olmam›zdan dolay› vb.
nedenlerle bu mekan› kendime vasiyet
edecektim. “E¤er ben de bu uzun maratonda
düflersem, bu as›rl›k ç›narlar› örtü yap›n”
diye...

Seni ilk gördü¤ümde, bir insan y›llard›r
sevdi¤ini-dostunu arar durur da buldu¤unda
büyük bir coflku ve heyecana kap›l›r ya,
öyleydi benimki de. Evet flu ana kadar sana
dair hiçbir fley yazmad›m. ‹tiraf etmeliyim ki
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resmini her gördü¤ümde bunun suçlulu¤unu
da hissettim. Belki de seni sürekli yaflamak,
yüre¤imde-gözümde hissetmek buna engel
oldu, hem sen hiç yan›mdan ayr›lmad›n ki!
Seni anarken flu sorular› bir kez daha sordum
kendime: Parti nedir? Zor dönem devrimcisi
ve dava adam› olman›n mücadeledeki ve
gündelik yaflant›daki karfl›l›¤› nedir?

Tam da herfley bitti derken, yaflam›n
bofllu¤una düflünce insan›n karfl›s›na ç›kan ve
hayat veren umut, tutunabilece¤i tek dal...
‹nsan›n iddias›na, de¤erlerine ölümüne ba¤l›
kalmas›. Sadece bununla kalmayarak yaflam›n
her alan›nda bunun karfl›l›¤›n› sürekli
üretebilmesi. Duvarlar›n, demir parmakl›klar›n
ard›na düflünce özgürlü¤ü için sürekli yan›p
tutuflmas›, arada bir s›n›r yokmuflças›na partili
yaflam›n ihtiyaçlar›na cevap vermesi, güç
verip güç alabilmesi. Yahut bitmek bilmeyen
bir h›rsla özgürlü¤ü için sonsuza kadar
ç›rp›nan bir insan›n, “Hayat›mda yaflad›¤›m
iki an›m› unutamam. Biri tünelin ucuna
vard›¤›m›zda yüzüme çarpan rüzgar›n ve gün
›fl›¤›n›n bende uyand›rd›¤› muazzam coflku,
di¤eri ise tünelin sonundan geriye dönen
ahma¤›n yüzündeki ifade” diyebilmesidir vb.,
ilk akl›ma gelenler.

Yaflam›mda karfl›laflt›¤›m zorlu anlar›mda
hep sizleri düflündüm, bana güç verdiniz.
‹flkenceci cellatlar so¤uk bir mezbahaya
benzeyen yere beni götürdüklerinde gözlerime
girdin ve gözlerim oldun. Habip yüre¤ime
girdi, Ümit ise beynim oldu ve böylelikle
bedenim bir silaha dönüfltü. Gözlerimin içine
bakarak beni psikolojik aç›dan çökertmeye
çal›flan iflkenceci papaza senin gözlerindeki
asi bak›fllarla meydan okudum ve bir daha
onu görmedim.

A¤›r fiziki iflkenceler alt›nda ise Habip
zaten yüre¤imdeydi. Ümit ise beynim
olmufltu, “dayan” diyordu. “Dayanmal›s›n, bir
süre sonra senin direncin bu ac›y›
hiçlefltirecek”. Nitekim öyle de oldu.
Direncime çarpan iflkenceciler hiçleflti ve
zavall›laflt›lar. Parti buydu!

Beni mücadeleyle tan›flt›ran veya ilerlememi
sa¤lay›p sonras›nda evine, ifline, efline
dönenler hep kinimi daha da bilemifllerdi. Bu
zaaflar›n mutlak suretle afl›lmas› gerekti¤i
fikri, daha o dönemlerde beynime

kaz›n›yordu. Sende ise bu tortular›n zerresini
bile görmek mümkün de¤ildi. Mücadeleyi
dürüstçe art›k kald›ramayaca¤›n› söyleyenleri
bir parça anlars›n. Ama beyni iflas etmifl ve
yüre¤ine korku düflmüfl olanlar›n b›rak›p
kaçarlarken yüreksizliklerini baflkalar›n›
suçlayarak örtbas etmek istemeleri var ya,
beni deli ederdi, seni ise iyice ç›¤›r›ndan
ç›kart›rd›. Parti ve devrimin de¤erleri senin
için tart›flmas›zd› ve bunlar› küçük-burjuva
dünyalar›na dolgu malzemesi etmeye
çal›flanlar affedilemezdi.

Alandaki ilk kitlesel gezimizin etkili
geçmesinde senin ön aç›c› perspektiflerin,
kiflisel çaban ve eme¤inin etkisi büyüktü. Bir
akflam öncesinden beraber kald›¤›m›z evde
gezinin politik bir atmosferde geçmesi için
duydu¤un heyecan gözlerinden okunuyordu.
Gezinin bafl›nda tüm kat›l›mc›lar› devrim
flehitleri için bir dakikal›k sayg› durufluna
ça¤›rd›¤›nda, Adnan Yücel’in

“Ey ömrünü destan gibi yürüyenler
Yaflayan kimdir gerçekte
Ölen kim
Yaflarken bile tükenenler mi
Yoksa çekilip tarihin burçlar›na
bayrak bayrak ölümsüzleflenler mi...”

dörtlü¤ünü okudu¤unda göz göze geldik.
Gözlerindeki par›lt›y› görmemek mümkün
müydü! “Böylesi kitlesel bir gezide ilk defa
kitleye hitap ediyorum” desen de, yapt›¤›n
konuflmalar be¤eni toplam›fl ve etki
yaratm›flt›.

Sadece kitle çal›flmas›nda de¤il, s›n›f
çal›flmas›nda da bir düzeyi ifade ediyordun.
‹liflkilerle tek tek ilgileniyor, e¤itimlerinde
epey çaba sarf ediyordun. Geldi¤in o k›sa
sürede iliflkilerin ileriye s›çramas› ve
canlanmas› bu düzeyin ifadesiydi. Bölgemizde
ilk yerel bülteni ç›kar›rken de senin eme¤in
büyüktü. Bizi sürekli motive etmen,
yönlendirmen ve birlikte bas›m›nda da kiflisel
çaban çoktu. Herfleyden önce teknik
donan›m›m›z yoktu. Daktiloyla bir sürü
flablon yaz›lacak ve partizanla bas›lacakt›.
Onca emekten sonra ç›kar›lan bülten iflçilere
da¤›t›ld›ktan sonra olumlu tepkiler al›nm›fl ve
bölgede epey bir etki yaratm›flt›. Öyle ki,
düzenin bekçi köpekleri tek tek iflyerlerini
gezip iflçilerin elinde bülten arad›¤›nda,
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yüzündeki sevinci görmemek mümkün
müydü?

Sen bir ç›nars›n, sen
özgürlüksün!

Y›llarca yeralt› yaflam›n›n zorlu görevlerini
s›rtlad›n, zaman› geldi uzun bir süre yaln›z
gö¤üslemek zorunda kald›n. Ama bu a¤›r
ifllerden flikayet etti¤ini hiç görmedim. Oysa
ki paylaflmaya ne kadar da ihtiyac›n vard›.
Bunu bir defas›nda dile de getirmifl, fakat
hemen flunu da eklemifltin: “Parti ve devrimin
ihtiyaçlar› büyük görev ve sorumluluklar
s›rtlamam›z› gerektiriyor. Bu bir ihtiyaçtan
öte bir zorunluluk. Her birimiz bir parti il
örgütü kadar, bir parti il örgütü düzeyinde
çal›flabilme düzeyini yakalamal›y›z.” Daha
önce yazd›¤›n bir yaz›da, “Mücadeleye
sar›ld›kça, parti düzeyini yakalay›p
bütünlefltikçe kendimi daha özgür
hissediyorum. Bir komünist bütün benli¤i ve
duygular›yla kavgaya sar›lmal›, iflte o zaman
üstesinden gelemeyece¤i hiçbir ifl
yoktur”diyordun. Senin için özgürlü¤ün
tan›m› buydu, davayla et-t›rnak misali
bütünleflmek. Evet parti buydu!

Y›llard›r ezilen bir s›n›fa ve ezilen bir
cinse mensup olarak bu zorlu görevleri
gö¤üsledin, ama cinsel kimlikten gelen
ezilmiflli¤in yaratabilece¤i zaaflar›n zerresi
bile yoktu sende. Sadece davas›na ölümüne
ba¤›ml› profesyonel devrimci olarak de¤il, bir
kad›n komünist olarak ortaya koydu¤un irade
flu an saflar›m›zdaki birçok kad›n yoldafla
ilham kayna¤›, ulafl›lmas› gereken bir hedef
ve düzeydir ayn› zamanda. “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 yoldaflt›. 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›...” (Zor
Dönem Devrimcileri, s.143)

Ölüm Orucu Direnifli s›ras›nda Hatice

Yürekli isminin resminle yay›nlanmas›yla
birlikte Hatice’nin sen oldu¤unu ö¤renmifltim
ve çok mutlu olmufltum. Zira en iyi bu tutum
sana yak›fl›rd›. 19 Aral›k katliam›nda TV
ekranlar›na yans›yan senin ve siperdafl›n
Fatma Hülya Tümgan’›n askere ba¤›ran
görüntüleriniz gözlerimin önünden uzun bir
süre gitmedi. Askere, komutanlara ve
karanl›¤›n çocuklar›na meydan okuman beni
son derdece onore etmiflti ve seninle gurur
duymufltum. Senin ölümsüzleflmen adeta
benim için bir ça¤r›yd›. Ve bana gönderdi¤in
ilk resmini görür görmez karar k›ld›¤›m
direnifl kervan›n›n içindeki yerimi alacakt›m.
Kimseden haber alamad›¤›m ve mektupsuz
tecritte kald›¤›m bir anda yine sen ç›ka
geldin. Yeniden gözlerin gözlerim oluyordu.

Asi gözlerin ve sesinle Ulucanlar
mahkemesinde seni yarg›lamaya kalkan
zavall› cellad›na hayk›rd›¤›n-yarg›lad›¤›n sesin
benim sesim oldu.

Asla unutmayaca¤›z,
asla affetmeyece¤iz!

12 Kas›m 2000 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 söylüyordun. Ne dedi¤inin ve ne
yapt›¤›n›n tümüyle bilincinde olarak sen,
dedi¤ini yapt›n. Kesintisiz, pürüzsüz ve soluk
solu¤a olan profesyonel devrimci yaflam›n›
“u¤runda tereddütsüz ölünebilecek dava”
u¤runa tereddütsüzce ölüme yat›rd›n. Bedenin
hücre hücre erirken yazd›¤›n son
mektuplar›ndan birinde Naz›m ustan›n sözünü
hat›rlatarak, “Zafer hiç bir fleyi affetmeyecek
kadar t›rnakla sökülüp al›nacakt›r!” diyor,
herkesin dört elle görevlerine sar›lmas›
gerekti¤ini belirttikten sonra, “Yap›da eme¤i
geçen bütün yoldafllar›n kolektif yüreklerinden
öpüyorum. Yar›n bizimdir yoldafllar!..”
sözüyle bitiriyordun.

Birço¤umuz “Ve Çeli¤e Su Verildi”
roman›n› okumufluzdur. Roman›n kahraman›
Pavel’in gözleri kör, ayaklar› felç olmas›na
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‹flçi yoldafllar›n deneyimlerinden...

Fabrika çal›flmas› üzerine
Bugüne kadar büyük ve orta ölçekli

birçok tekstil fabrikas›nda çal›flt›m. Tekstil-
konfeksiyonda çal›flan iflçilerin sosyal konum
ve niteliklerinin birbirlerinden çok farkl›
olmad›¤›n› gözlemledim. ‹flçiler de¤iflik
bölgelerden gelseler de, fabrika yaflam›
zamanla davran›fl biçimlerini ve
al›flkanl›klar›n› benzefltiriyor. De¤iflik
bölgelerden iflçilerin farkl› kültürel özellikleri
fabrikalara yans›m›yor. ‹flçileri bir potada
eriten kapitalist sistem, üretim alanlar›nda
iflçileri adeta tek tiplefltiriyor. Kendi gücünün
fark›na varmayan, birbirine güvenmeyen,
birlikte hareket etmekten kayg› duyan bir iflçi
kitlesi haline getiriyor.

Sendikalaflma çal›flmas›

Çal›flt›¤›m tekstil fabrikas›nda önümüze
koydu¤umuz hedef sendikalaflma. Ama bunu
önceleyen süreçte de¤iflik bölümlerden
komiteler kurmak ve iflçileri e¤itmek, onlar›
hem patrona hem de sendika bürokrasisine
karfl› mücadeleye haz›rlamak gerekiyor.

Girilen fabrikada sendikalaflman›n
imkanlar› var m›? E¤er iflverenin de¤iflik
yerlere yay›lm›fl birkaç tane tekstil fabrikas›
varsa, k›sa dönemde örgütlenmek güçtür.
Çünkü fabrikalarda efl zamanl› sendikal
çal›flma yürütmek zorunludur. Ama bölgede
bir tane varsa, bütün ifl bir bak›ma fabrikada
çal›flan s›n›f devrimcilerinin giriflkenli¤ine,
çal›flmay› toparlay›c› bir yetene¤e sahip
olmas›na ba¤l›d›r.

Bilindi¤i gibi tekstil fabrikalar›n›n ço¤u
üretimlerinin önemli bir bölümünü ihracata
yönelik olarak gerçeklefltiriyor. Bu
fabrikalar›n kimisi önemli bir konuma sahip
olabiliyor. Burada ise bir baflka sorun ç›k›yor
karfl›m›za. Tekstil fabrikalar›nda
sendikalaflmay› güçlefltiren en önemli etken,
üretimlerinin önemli bölümünü fason atölyeler
üzerinden gerçeklefltiriyor olmalar›d›r.
Sendikal örgütlenme s›ras›nda fason
atölyelerin önemi art›yor. Çünkü patron kritik

bir dönemde (iflçi eylemleri gibi) fabrikadan
iflçi at›p üretimi fason atölyelere
kayd›rabiliyor ve bu onun için son derece
kârl› oluyor.

Fabrika örgütlenmesinde
nas›l hareket edilmeli?

Girdi¤imiz fabrikalarda di¤er iflçiler gibi
uzun y›llar çal›flamayaca¤›m›z ortadad›r.
Fabrika çal›flmas› için öncelikle iflçilerle
aram›zdaki sosyal iliflkilerimizi gelifltirmek
durumunday›z. En önemlisi de öncü iflçilerin
güvenini kazanmakt›r. Örne¤in 400 kiflilik bir
fabrikada tüm çal›flanlar› tan›mayabiliriz. Ama
iliflki gelifltirdi¤imiz ve güven verdi¤imiz
iflçiler üzerinden onlar›n bizi tan›r ve bilir
hale gelmesini sa¤layabiliriz.

Karfl›m›za de¤iflik bölge, milliyet ve
mezhepten, de¤iflik aile yap›lar›na sahip,
belirli bir kimli¤i oturmufl, olumlu ya da
olumsuz kiflisel özellikleri içinde bar›nd›ran
iflçiler ç›k›yor. Sendikal çal›flmayla geçmiflte
çal›flt›klar› iflyerlerinde tan›flan iflçilerin
olumsuz deneyimler yaflam›fl olmalar›, onlar›
tekrar yeni bir çal›flman›n içine çekmeyi
güçlefltiriyor.

Öncelikli olarak nispeten ileri, öncü
potansiyeli tafl›yan iflçilerin güvenini
kazanmak durumunday›z. Genelde fabrikalarda
içten içe yaflanan k›p›rdanmalarda do¤al öncü
konumundaki iflçiler pek kal›c› olam›yor.
Bireysel ç›k›fllarla patron karfl›s›nda haklar›n›
savunduklar› için ilk önce at›lanlar aras›nda
yer al›yorlar. Ayr›ca öncü iflçilerde birlikte
çal›flt›¤› arkadafllar›na karfl› güvensizlik
yayg›n bir e¤ilim halihaz›rda. Genelde
söylenen, “bu iflçilerle bir yere
var›lmaz”olabilmektedir. Fabrika içinde s›n›rl›
say›da olan, hatta bazen bir elin befl
parma¤›n› bile geçmeyen iflçilerle ilk etapta
yola ç›kmak zordur. Çünkü iflçi arkadafllar›na
karfl› önyarg›lar› güçlüdür, bunun k›r›lmas›
bizim bu iflçileri ikna gücümüze ba¤l›d›r.
Onlara kapitalist sistem içindeki üretim
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biçimlerinde iflçileri bölmeye ve parçalamaya
dönük taktikleri ve iflçilerin yaflad›klar›n›n
sistemin sonuçlar›n›n yans›mas›ndan ibaret
oldu¤unu anlatmal›y›z. Fabrikas›nda yaflad›¤›
sorunlar›n salt kendi fabrikas›yla s›n›rl›
olmad›¤›n›, flimdiye kadar çal›flt›¤›
fabrikalar›n da gösterdi¤i gibi bunun bütün
bir sistem sorunu oldu¤unu, bu sisteminse
ancak iflçilerin mücadelesiyle
geriletilebilece¤ini ve zamanla
y›k›labilece¤ini, bunun için de öncelikle
kendi fabrikas›ndan ifle bafllamas› gerekti¤ini
sab›rla anlatmak durumunday›z.

Bu çerçevede popüler propaganda ve
ajitasyon mateyallerimizi, özellikle de bölgeye
yönelik olarak ç›kan iflçi bültenini en etkin
tarzda kullanabilmeliyiz. Yan›s›ra iflçileri
dernek faaliyeti içerisine çekebilmeli, politik
etkimiz alt›na alabilmeliyiz. Bülteni fabrika
içinde en genifl iflçi kitlesine
ulaflt›rabilmeliyiz. Bunun yan›nda zamanla
PYO’yu verebilece¤imiz iflçiler bulmay› ve
bunlar›n say›s›n› ço¤altmay› baflarabilmeliyiz.
‹flçilerle sohbetlerimizde sermaye düzenini
teflhir edebiliyoruz, içinde bulunduklar›
koflullar bunu nispeten kolayca yapmam›za
olanak sa¤l›yor. Ama iflçilerin sistemin
karfl›s›na etkin ve kararl› biçimde dikilmesi
devrimci siyasal bilinçten geçmektedir. Bu
bilinci kazanm›fl örgütlü öncü iflçiler haline
gelmelerini, bu bak›fl› kazanmalar›n›
sa¤layabilmeliyiz. Genel popüler propaganday›
aflan bir e¤itim ve seslenme, bunu olanakl›
k›lan araçlar›n kullan›m› (PYO’nun önemi bu
çerçevededir) bu aç›dan zorunludur.

Zorlanma alanlar›m›z

Bugün sermaye devletinin iflçi s›n›f›na
dönük sald›r›lar›, önüne koydu¤u engeller
(sendikal bürokrasi, ifl yasalar›) nedeniyle
s›n›f tepkisiz bir durumdad›r. ‹flçilerdeki
güvensizlik ve gelecek kayg›s›, giderek kendi
kabuklar›na çekilmelerine yolaçm›flt›r. Zaten
sistemin arzulad›¤› da budur.

Mevcut durum ortadayken iflçilerin
kendili¤inden bir fleyler yapmalar›n›
bekleyemeyiz. Örne¤in, çal›flt›¤›m fabrika
üzerinden söyleyecek olursam, fabrika
içindeki da¤›n›k güçleri bir araya getirmek ve
buna bir ifllev kazand›rmak gerekiyor.
Birbirlerinden ba¤›ms›z, kimi zaman bir

arkadafl grubu olarak karfl›m›za ç›kan iflçileri
kendi sorunlar›na sahip ç›kan insanlar haline
getirip, bir fabrika çal›flma komitesi ifllerli¤i
kazand›rabilmeliyiz. Bu iflçi gruplar›n› fabrika
d›fl›nda da çeflitli vesilelerle bir araya
getirerek, birbirlerini daha yak›ndan
tan›malar›n›n olanaklar›n› yaratabiliriz.

Öncelikle fabrikada bir çal›flma grubu
ç›karmay› hedeflemeliyiz. Zaman› en iyi bir
biçimde de¤erlendirmeli, s›radan iflçilerle
kendili¤inden verimsiz konuflmalar yerine
bilinçli biçimde seçilmifl ve özel ilgi
göstermemiz gereken iflçilere yönelmeliyiz.
Bu iflçilerin devrimci öncü iflçi kimli¤i
kazanmas› tümüyle bizim çabam›za ba¤l›d›r.
Fabrikada bulundu¤umuz süre içinde belki
sendikal çal›flman›n altyap›s›n›
bafllatamayabiliriz. Ama mutlaka bir çal›flma
grubunu biraraya getirmeyi baflarabilmeliyiz.
Bu iflçilerle, ifl d›fl›ndaki sosyal yaflamlar›nda
s›n›f devrimcisi kimli¤imizle birlikte
olabilmeliyiz.

Bölgede ç›kart›lan bültenleri fabrikadaki
iflçilerle tan›flt›rmak ve sahiplenmelerini
sa¤lamak bize ba¤l›. Bülten ulaflt›rd›¤›m›z
herhangi bir iflçinin bülten için söyleyece¤i,
ilk etapta, “iyi, güzel...” olacakt›r. Ama bizim
isteklerimiz bunun ötesindedir. Bülteni
sahiplenmelerini sa¤lamal›, iflçilerin sadece
sorunlar›n› aktard›¤› bir yay›n de¤il, ayn›
zamanda iflçilerin bir araya gelip ortak
seslerini duyurduklar› bir araç oldu¤unu
kavratabilmeliyiz. Belki bunun bugünden
karfl›l›¤›n› alamayabiliriz. Ama bugün
gösterece¤imiz çaba, yar›n onlar›n, ne kadar
hakl› oldu¤umuzu görerek bize güvenmelerini
ve örgütlü mücadeleye ad›m atmalar›n›
sa¤layacakt›r.

Tarihsel görevlerimizi yerine getirdi¤imiz
ölçüde, s›n›f›n öncüsü olmaya da hak
kazanm›fl olaca¤›z.

Öncü iflçilerden parti kadrosuna...

Bugün birçok bölgede dar bir kadroyla
s›n›f çal›flmas› yürütmekteyiz. Bu darl›ktan
kurtulmak, partiye iflçi s›n›f› içinden gelen
kadrolar kazand›rmak, partiyi bilinçli iflçilerle
beslemek ve geniflletmek gibi bir
sorumlulu¤umuz bulunmaktad›r. ‹flçilerin öncü
kesimleri içinde sendikal örgütlenme
çal›flmas› yürütürken, bunu hep gözönünde
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Pratik faaliyetlerden...

Yeni bir çal›flma düzeyi ve temposuyla bahar
dönemini kazand›k!

Partiyi güçlendirerek s›n›f› kazanaca¤›z!
Yeni y›ldan bu yana

bölgede temposu giderek
artan, kesintisiz bir faaliyet
içerisindeyiz. Partili çal›flma
düzeyini ad›m ad›m
kazan›yoruz. Bir y›l öncesine
kadar genel propaganda
s›n›rlar›n› fazlaca aflmayan
faaliyetimiz, bu süre içinde
s›n›f ve kitle çal›flmas›
zeminine oturmufl bulunuyor.
S›n›f ve kitle çal›flmas›n›n bir
dizi arac›n› ve yöntemini bir
arada kullanarak, bahar
dönemi kampanyas›n› asgari
bir baflar›yla tamamlam›fl
bulunuyoruz.

Bahar dönemi
çal›flmam›z›n ilk gündemini
sosyal sald›r›lar, sosyal
sald›r›lara karfl› iflçi ve
emekçileri bilinçlendirme ve
mücadeleye seferber etme
oluflturuyordu.
Hedeflerimizden ilki, sosyal
sald›r›lar› mümkün oldu¤unca
s›n›f›n en genifl kesimlerinin
gündemine sokan bir genel
propaganda yürütmek,
mümkün oldu¤unca yüz yüze
iliflkilerle iflçi iliflkileri
a¤›m›z› geniflletmekti. Bir
di¤eri ise bu kampanyayla
fabrika çal›flmas› zeminini
olgunlaflt›rmakt›. Afifl ve
duvar yaz›s›yla bafllayan
faaliyetimiz ilerleyen günlerde
iflçi toplant›lar›yla ve di¤er
propaganda materyallerinin
kullan›lmas›yla devam etti.

Çal›flt›¤›m›z fabrikalarda ve
faaliyet yürüttü¤ümüz bir
semtte düzenledi¤imiz
toplant›larda sosyal sald›r›lar›
ve bu sald›r›lara karfl›
mücadelenin sorunlar›n›
tart›flt›k. Toplant›lara kat›l›m
istedi¤imiz düzeyde olmasa
da kurdu¤umuz iliflkileri
pekifltirdik. Pek çok insan ilk
kez bizimle beraber kitle
etkinliklerine kat›ld›lar.

Daha dar bir zamana
s›k›flt›rmak zorunda
kald›¤›m›z için 8 Mart ve
Nevroz gündemlerinin kitle
çal›flmas› aya¤› zay›f kald›.
Semtteki emekçi kad›nlar›n
kat›ld›¤› ve daha çok semt
sorunlar›n›n öne ç›kt›¤› bir
toplant› düzenledik. Üç
semtte 8 Mart ve Newroz
gündemli afifllerimizi
yayg›nca kulland›k, pek çok
yere duvar yaz›lamalar› ve
kufllama yapt›k.

Bir buçuk ay öncesinden
bafllayarak yo¤unlaflt›¤›m›z 1
May›s çal›flmas›yla beraber
gerek ortaya koydu¤umuz
çal›flma temposu ve düzeyi,
gerekse elde etti¤imiz
kazan›mlar aç›s›ndan bir
dönemi geride b›rakmam›z,
partili düzeyi her bak›mdan
yakalamam›z için fazlas›yla
bir birikim elde etti¤imizi
göstermektedir. 1 May›sla
beraber bölge faaliyetimiz bir
s›çraman›n efli¤ine dayanm›fl

bulunmaktad›r.
Öncelikle faaliyet

kapasitemiz her geçen gün bir
tempo kazanmaktad›r.
Yaln›zca 4 ayl›k pratik
faaliyet tablosu bile bu
aç›dan çok fley ifade ediyor.
Hiçbir gündemi atlamadan ve
çeflitli araçlar üzerinde
yürüyen, üç ilçe ve 4 fabrika
bölgesine yay›lan, kesintisiz
bir yayg›n propaganda
çal›flmas›... Yayg›n olarak
kullan›lan afifl, duvar yaz›s›,
kufllamalar ve di¤er
propaganda malzemeleri...
Bölgede ›srarl›, istikrarl› ve
yayg›n bir propaganda
faaliyeti partimizin ad›yla
an›l›yor art›k.

‹kincisi, her bir gündemi
mümkün oldu¤unca dolays›z
kitle çal›flmas›na konu
edebiliyor, bir dizi arac› bir
arada kullanabiliyoruz.

Bugün için anlaml› bir
kat›l›mla gündemli toplant›lar
düzenleyebiliyoruz.

Siyasal gündemi
çal›flt›¤›m›z fabrikalardaki
iflçilerin gündemine
sokabiliyor, bunun üzerinden
bir çal›flma yürütebiliyoruz.
Kurdu¤umuz onlarca fabrika-
iflçi iliflkisini alanlara, kitle
etkinliklerine katabiliyoruz.

Üçüncüsü, genel siyasal
faaliyeti fabrika çal›flmas›n›
güçlendirecek bir tarzda
sürdürmek bak›m›ndan önemli
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TK‹P propaganda materyalleri ile
devrimci bahar› selamlad›k!

bir mesafe alm›fl bulunuyoruz.
Ayn› fley, fabrika
çal›flmas›nda kurdu¤umuz
iliflkileri siyasal süreçlere-
etkinliklere katma bak›m›ndan
da geçerli.

1 May›s çal›flmam›z›n bu
aç›dan bir parça zay›f kalan
tek yönü, bir tak›m somut
engellerden dolay›
belirledi¤imiz hedef
fabrikalar›n bir k›sm›na özel

müdahalelerle seslenememek
oldu. Önümüzdeki en temel
görev, bu yönde att›¤›m›z
ad›mlar› daha da
güçlendirmektir.

***
Bahar dönemi çal›flmam›z,

devrimci bir ›srar ve iddia ile
ortaya konulan eme¤in hiçbir
zaman bofla gitmeyece¤ini bir
kez daha bize göstermektedir.
Gelinen yerde s›n›f›

kazanmak bizim için uzak bir
gelece¤in de¤il, diflimizle
t›rna¤›m›zla kazand›¤›m›z
mevzileri daha da büyütme
›srar ve kararl›l›¤›yla ortaya
koyaca¤›m›z emek ve çaban›n
konusudur.

Partiyi kazand›k, partiyle
s›n›f› devrime ve sosyalizme
kazanaca¤›z!

Esenyurt’dan komünistler

S›n›f mücadelesinde
simgeleflen günlerin peflpefle
geldi¤i, iflçilerin, emekçilerin,
mazlum halkalar›n ve
devrimcilerin kanlar›yla k›z›la
boyad›¤› bahar›, faaliyetimizin
temposunu artt›rarak
selamlad›k. S›n›f-kitle
çal›flmas›nda hedefledi¤imiz
düzeye ulaflmak üzere yo¤un
bir çaba içine girdi¤imiz bu
dönemde, iflçi ve emekçilere
illegal araç ve yöntemlerle,
yani dolays›z olarak partimiz
ad›na seslenmeye dayal›
pratik faaliyet aya¤›n› da
olabildi¤ince güçlü tutmaya
çal›flt›k.

Bahar dönemi pratik
faaliyetimiz “Yaflas›n 8 Mart!
Sömürüye, bask›ya, eflitsizli¤e
karfl› mücadeleye!” ve “8
Mart’ta alanlara! Kad›nlar
mücadeleyle özgürleflir!”
fliarlar›n› içeren merkezi
afifllerimizle bafllad›. Kad›köy,
Ümraniye, Dudullu, OSB-
‹MES, Sultanbeyli, Sar›gazi,
Küçük Bakkalköy gibi
merkezleri birlefltiren çeflitli
güzergahlardaki ve E-5’teki
birçok noktay›, emekçi
yo¤unluklu 1 May›s, Baflaran,

Kay›flda¤›, Esenflehir, Emek,
Birlik, Alt›nflehir gibi
mahalleri afifllerimizle
donatt›k. Yerelde
haz›rlad›¤›m›z 8 Mart’›n
yan›s›ra, sosyal y›k›m
sald›r›lar›n› konu edinen,
devrim ve sosyalizm
vurgusunu öne ç›karan 8 çeflit
kufllamay› ise belirli
mahallelere yapt›k.
Kufllamalarda “Köleli¤e,
sömürüye, y›k›ma, yoksullu¤a
teslim olma!”, “Çözüm
devrimde! Kurtulufl
sosyalizmde!”, “Kahrolsun
emperyalist barbarl›k! Ya
barbarl›k, ya sosyalizm!”,
“Kölelik yasalar› iptal edilsin!
Özellefltirmeler durdurulsun!
Tasfiye ve y›k›m sald›r›lar›na
son verilsin!”, “Sermayenin
kölelik ve y›k›m sald›r›lar›na
karfl› mücadeleye!”,
“Kahrolsun ücretli kölelik
düzeni! Yaflas›n sosyalist iflçi-
emekçi iktidar›!”, “Cinsel,
ulusal, s›n›fsal sömürüye son!
Yaflas›n Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü 8 Mart!”,
“Kad›n olmadan devrim
olmaz, devrim olmadan kad›n
kurtulmaz! Kad›n›n kurtuluflu

sosyalizmde!”, “Emekçi
kad›nlar› mücadele
özgürlefltirir! 8 Mart’ta kavga
alanlar›na!” fliarlar›n›
kulland›k.

Pratik faaliyetimiz
Newroz gündemli afifl,
kufllama, yaz›lamalarla devam
etti. Yine “Biji Newroz! Kürt
halk›na özgürlük!”,
“Kahrolsun sömürgecilik!
Özgürlük, eflitlik, gönüllü
birlik!” fliarlar›n›n yer ald›¤›
afifllerimizi E 5, K.
Bakkalköy, Ümraniye,
Sar›gazi ile Ihlamurkuyu,
Dudullu, Esenflehir, Emek ve
Birlik mahallerinde kulland›k.

Haz›rlad›¤›m›z kufllarda
ise “Biji Newroz! Biji Azadi!
Direnen halklar kazanacak!”,
Özgürlük, eflitlik, gönüllü
birlik! Bar›fl devrimle,
özgürlük sosyalizmle
kazan›lacak!” , “Kahrolsun
sömürgecilik! Kürt halk›na
özgürlük!”, “Biji bratiya
gelan! ‹flçilerin birli¤i,
halklar›n kardeflli¤i!” ,
“Newroz’un atefli bask›ya,
zulme karfl› isyan›n
meflalesidir!”, “Kürt ulusuna
özgürlük! Tek yol devrim,
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1 May›s’a yönelik ön çal›flmalar›m›zdan...

çözüm sosyalizm!”, “Newroz
isyand›r! Biji Newroz!
Berxwedan jiyane!” fliarlar›na
yer verdik. Kürt emekçilerinin
de yo¤un oldu¤u Dudullu,
Esenflehir, Sar›gazi, Emek,
Birlik mahallerinde yayg›n bir
kufllama yapt›k. Ayr›ca TK‹P
imzal› “Biji Newroz!”,
“Yaflas›n iflçilerin birli¤i,
halklar›n kardeflli¤i!”, “Biji
Azadi!” fliarlar›n› içeren

duvar yaz›lamalar› yapt›k.
O dönemde süren SEKA

direnifline deste¤i öne
ç›karan, “SEKA iflçileriyle
dayan›flmaya!”, “SEKA
direnifliyle dayan›flmay›
yükseltelim!” gibi çok say›da
TK‹P imzal› yaz›lama yapt›k.

Bu süreçte afifllerimize ve
yaz›lamalar›m›za karfl›
tahammülsüzlük, devrim
düflmanlar›n›n illegal

faaliyetten ne denli rahats›z
olduklar›n› ortaya koyuyordu.
Fakat hiçbir fley, do¤rudan
partimizin ad›yla iflçi ve
emekçilere seslenmemizi,
fliarlar›m›z› kitlelerin devrime
haz›rlanmas›nda belirleyici
rolü olan ihtilalci faaliyeti
yayg›nlaflt›rmam›z›
engelleyemez.

Anadolu Yakas›ndan
Komünistler

Planlı, hedefli ve istikrarlı
bir pratik çalıflma düzeyiyle
bu y›l›n 1 Mayıs’ın›
karflıladık.

1 May›s için iki çeflit
parti afifli kulland›k.
Afifllerimizde “Yaflas›n 1
Mayıs” bafllı¤ı altında
“Yaflasın sosyalizm!” “Birlik
dayanıflma mücadele!” fliarları
öne çıkartılm›fltı. Esenyurt,
Avcılar, Kıraç, Beylikdüzü
bölgesindeki emekçi semtleri
ile sanayi bölgelerine
yo¤unlafltık. Önceki
dönemlerde yaptı¤ımız
afifllerin (8 Mart, Parti
yıldönümü vb.) bir kısmı da
hala sa¤lam bir flekilde
duruyorlar.

Avcılar Yeflil kent
mahallesine daha önceden de
düzenli faaliyet götürüyorduk.
Basın›m›za da yansıdı¤ı gibi
‹stanbul Büyük flehir
belediyesi semtteki bazı evleri
yıkma kararı almıfl, yıkım
için gelen ekipler
engellenmifl, semt emekçileri
kararlı bir direnifl göstermifl
ve polisle çatıflmıfltı.
Direniflin yaflandıgı sokak,
barikatın kuruldu¤u yer,

semte girifli ve halkının
bekleflti¤i yerlerde afifllerimiz
vardı. Çalıflma yürütürken
böyle bir süreci hiç hesaba
katmamıfltık. Yıkım
olaca¤ından habersizdik,
dolayısıyla bir direnifl
yaflanaca¤ını da
beklemiyorduk. Belirlenmifl
bölgelere yaygın ve düzenli
faaliyet götürme hedefiyle
hareket ediyorduk.

Sistemli bir çalıflmanın
aynı zamanda ileri pratikleri
her an kucaklamaya hazır bir
düzeyin ifadesi oldu¤unu bu
süreç bize bir kez daha
göstermifl oldu. Direnifle
geçen halkın baflucunda
“Yıkıma, sömürüye, köleli¤e
boyun e¤me!”, “Birlik
dayanıflma mücadele!” fliarlı
afifllerimiz bir bayrak gibi
yükseliyordu. Yürüttü¤ümüz
pratik çalıflmanın önemi
hareketli bir süreçte çok daha
belirgin hale geliyor. Afiflteki
söylenenler emekçi halkın
yaptıkları tam bir bütünlük
oluflturuyor. Temel
sloganlarımız ileri çıkıflların
en yalın ifadesi, direniflin
sözcüsü haline dönüflüyor. Bu

do¤ru politikanın düzenli,
hedefli ve yaygın bir
çalıflmaya dönüflmesinin do¤al
bir sonucu, dolayısıyla da
baflarısıdır. Sadece kitlelere
karflı de¤il bölgedeki di¤er
devrimci güçlere karflı da
örnek bir çalıflma kaygısıyla
hareket ediyoruz.

Parti afifllemesinin yan›s›ra
“Sömürüye ve zulme karfl› 1
Mayısta alanlara!”, “Yaflasın
1 Mayıs!”, “Emperyalist
barbarlı¤a karflı 1 Mayıs’ta
alanlara!” fliarlar›n içeren
duvar yaz›lamalar› yaptık.
Bunun için önemli
güzergahlar› tercih ettik.

Ayr›ca il parti bildirisini
de yeterince yayg›n olmasa
da baz› emekçi semtlerinde
da¤›tt›k.

Tüm çalıflmam›za ra¤men
güçlendirmemiz gereken
yönlerimiz oldu¤unun
bilincindeyiz. Yürümemiz
gereken daha uzun bir yol
var. Güçlü bir çalıflmanın
kendisinin yürüyüfle geçmek
oldu¤unu biliyoruz. Eylemde
ustalaflmak çalıflmada ö¤renci
olabilmekten geçiyor.!

Esenyurt’tan Komünistler
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1 Mayıs ça¤rısını TK‹P’nin özgür
sesiyle iflçi ve emekçilere ulafltırdık

1 Mayıs faaliyetimizi,
“Yaflasın 1 Mayıs! Birlik,
Mücadele, Dayanıflma!”ve
“Yaflasın 1 Mayıs! Yaflasın
Sosyalizm!”fliarlarının yer
aldı¤ı, TK‹P imzalı iki çeflit
afiflle bafllattık. Kayıflda¤ı, Y.
Çamlıca, Dudullu, Esenflehir,
1 Mayıs, Birlik, Sultanbeyli-
Baflaran ve Karatepe
mahalleleri, Samandıra ve
Sarıgazi ile Baraj Yolu ve
Alemda¤ Caddesi üzerindeki
birçok noktayı afifllerimizle
süsledik. Afifl çalıflmamızda
önceki yıllara oranla
istedi¤imiz verimi alamadık.
Bunun bafllıca nedeni,
merkezi güzergahların kolluk
güçleri tarafından ola¤anüstü
derecede sıkı denetlenmesi ve
bu tür yerlere yaptı¤ımız
afifllerin çok geçmeden
sökülmesiydi. Ayrıca çok
sayıda çevrenin bu yılki yasal
afifl bollu¤u da genel olarak
afifl aracını sıradanlafltırarak,
farklı olanın yer yer gözden

kaçmasına yol açabildi. Yine
de tek illegal afifl çal›flmas›
olması bakımından, fazlasıyla
anlamlı bir çalıflma
yaptı¤ımızı düflünüyoruz.

Afifllerimizi tüketir
tüketmez, bildiri dag›t›m›na
bafllad›k. “Emperyalist
Barbarlı¤a, Kapitalist
Sömürüye ve Gerici-Faflist
Saldırılara Karflı; Birlik-
Mücadele ve Dayanıflma
Ruhuyla 1 Mayıs’ta
Alanlara!”bafllıklı, ‹stanbul ‹l
Komitesi imzalı bildiriyi, 1
Mayıs, Baflaran, Karatepe,
Emek, Y. Çamlıca mahalleleri
ile Sarıgazi’de oturan iflçi ve
emekçilere ulafltırdık.

Bildiriyle birlikte aynı
mahallelerde yerel
imkanlarımızla bastı¤ımız
“kufl“ları da etkin bir flekilde
kullandık. Ayrıca Esenflehir
ve Çekmeköy mahalleleri ile
OSB-‹MES’in iki temel
giriflini de yaygın bir flekilde
kuflladık. “Kufl”larda; “Sınıfa

Karflı Sınıf! Düzene Karflı
Devrim! Kapitalizme Karflı
Sosyalizm! Yaflasın 1
Mayıs!”, “Emperyalist iflgale
ve saldırganlı¤a karflı 1
Mayıs’ta alanlara! Yaflasın
proletarya
enternasyonalizmi!” “Faflist
kudurganlı¤a ve flovenizme
geçit vermeyelim! ‹flçilerin
birli¤i, halkların kardeflli¤i
için 1 Mayıs’ta alanlara!”,
“Yaflasın 1 Mayıs! Biji 1
Gulan! ‹flçi sınıfı savaflacak,
sosyalizm kazanacak!”
fliarlarına yer verdik.

Toplamdan bakıldı¤ında
üç de¤iflik materyalin
kullanıldı¤ı baflarılı bir
faaliyet yürütmüfl olduk.
Partinin özgür sesini bir kez
daha iflçi-emekçi kitlelere
ulafltırdık. 1 Mayıs ça¤rısını
düzenin denetim alanının
dıflında, illegal alandan bir
kez daha özgürce haykırdık.

Anadolu Yakasından
Komünistler

bulundurmal›y›z.
Kapitalist düzeni y›k›p

sosyalizmi kurmay› ancak iflçi
s›n›f›n› örgütleyerek, onun
örgütlü mücadelesini
büyüterek baflarabiliriz.
Dönüp kendimize sormal›y›z;
flimdiye kadar kaç iflçiye parti
program›n› verebildik, kaç
iflçiyi bu temelde e¤itmeye
yöneldik, bu program›n
anlam›n›, temel içeri¤ini ve
hedeflerini kaç›yla

tart›flabildik? Ya da kaç
iflçiye partimizin süreli
yay›nlar›n› verebiliyoruz? Bu
tür iflçilerin say›s› halihaz›rda
s›n›rl› olabilir. Ama bu s›n›rl›
say›da iliflkileri
örgütleyebilmek, bugün
yaflad›¤›m›z darl›¤› aflmada
yine de bir hareket
noktas›d›r, bunu önemle
gözönünde bulundurmal›y›z.

Fabrika çal›flmas›...

Partili bir tekstil iflçisi
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Devrimin
ve
komünizmin
büyük flairi

Ölümünün 42. y›l›nda
sayg›yla an›yoruz....

     Türkiye iflçi s›n›f›na selam!Türkiye iflçi s›n›f›na selam!Türkiye iflçi s›n›f›na selam!Türkiye iflçi s›n›f›na selam!Türkiye iflçi s›n›f›na selam!
  Türkiye iflçi s›n›f›na selam!
  Selam yaratana!
  Tohumlar›n tohumuna, serpilip geliflene selam!
  Bütün yemifller dallar›n›zdad›r.
  Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,
  hakl› günler, büyük günler,
  gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yat›lmayan,
  ekmek gül ve hürriyet günleri.

              Türkiye iflçi s›n›f›na selam!
              Meydanlarda hasretimizi hayk›ranlara,
              topra¤a, kitaba, ifle hasretimizi,
              hasretimizi ayy›ld›z› esir bayra¤›m›za.

                               Düflman› yenecek iflçi s›n›f›m›za selam!
                               Paran›n padiflahl›¤›n›,
                               karanl›¤›n› yobaz›n
                               ve yabanc›n›n roketini yenecek iflçi s›n›f›na selam!

                                             Türkiye iflçi s›n›f›na selam!
                                             Selam yaratana!
                                                                  Naz›m Hikmet
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