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Ortado¤u’da nükleer savafl tehdidi
ve tehlikesi..

Yeni bir y›l›n bafl›nda
dünyada durum

Yeni bir y›l›n bafl›nda, al›flm›fl biçimsel
bir bütünlük içinde de¤il, fakat daha çok
önemli gördü¤ümüz en önemli noktalar
üzerinden dünyada ve bölgededeki durum
üzerine görüfl ve de¤erlendirmelerimizi
ortaya koymak istiyoruz. Türkiye’deki
durumu ise yaln›zca dünyadaki ve
bölgedeki geliflmelerle ba¤› üzerinden, daha
somut olarak da ‹ran’a karfl› savafl tehdidi
ba¤lam›nda ele almakla yetinece¤iz.

Emperyalistler aras› iliflkilerin

güncel tablosu

Öncelikle emperyalistler aras›
iliflkilerden, daha somut olarak da ABD
emperyalizmi ile Avrupal› emperyalistler
aras› iliflkilerin son birkaç y›ll›k seyri ve
gelinen aflamadaki durumundan bafllamak
istiyoruz. Yak›n geçmiflte Yugoslavya
savafl›n› yürüten bat›l› fler ittifak›n›n bu
kez ‹ran’a karfl› oluflturdu¤u ve bu ülkeye
karfl› bir nükleer sald›r›dan çokça
bahseldi¤i bir s›rada bu özellikle önemli ve
gereklidir.

Bilindi¤i gibi Amerikan-‹ngiliz
emperyalizminin Irak’a tek yanl›
müdahalesi, bat›l› emperyalistler aras›nda
ikinci emperyalist savafltan beri sürmekte
olan ittifak iliflkilerinde ciddi bir çatlamaya
neden olmufltu. Bunda ABD’nin kendini
dayatan tavr›n›n belirleyici rol oynad›¤›n›

biliyoruz. Görünürde bu çatlaman›n
gerisinde Irak sorunu vard›, gerçekte ise
Irak burada yaln›zca bir vesileydi. As›l
sorun emperyalist dünyadaki güç
iliflkilerinin yeni tablosu ve ABD’nin bu
tablodan kendi ç›kar ve hesaplar›
do¤rultusunda daha etkin biçimde
yararlanmak iste¤i idi. Do¤u Bloku’nun
y›k›l›fl› sonras›nda kendini tek ve rakipsiz
süper güç olarak gören ABD emperyalizmi,
öteki emperyalist devletlerle birlikte ve
uyumlu hareket etmenin kendi h›z›n›
kesti¤ini, politika ve planlar›n› istedi¤i
biçimde ve tempoda uygulamas›n›
geciktirdi¤ini düflünüyordu. Öte yandan
birlikte hareket zorunlulu¤u bu türden bir
iflbirli¤inin do¤as› gere¤i ötekilerin istem
ve ç›karlar›n› gözetmeyi de gerektiriyordu.
Oysa ABD emperyalizmi bunu yapmak
durumunda kald›¤› sürece ötekiler
karfl›s›nda kendi konumunu diledi¤ince
güçlendiremeyece¤ini görüyor ve ihtiyaç
olmaktan ç›kt›¤›na inand›¤› bu birlikte
davranma (uluslararas› politikada “çok
yönlülük” diyorlard› buna) politikas›na
art›k bir son vermek istiyordu. Dahas› tek
süper güç olarak ötekilerle k›yaslanamaz
avantajlar› varken bunlar› kendi
pozisyonunu daha da güçlendirmek için
kullanmas›, yar›n›n bu potansiyel rakip
emperyalist güçlerin etki sahalar›na
müdahaleyi de gerektiriyordu. Bu ise
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haliyle ancak onlara ra¤men ve
gerekti¤inde onlara karfl› yap›labilir bir
fleydi.

Bush yönetimiyle birlikte ona ak›l
hocal›¤› yapanlar›n uluslararas› politikada
“çok yönlülük” çizgisine yöneltti¤i fliddetli
elefltiriler, “tek yanl›” d›fl politikaya
geçiflin hararetle savunulmas›, BM’de
reform yap›lmas› ya da bunun olmad›¤› bir
durumda modas› geçmifl bu örgütün kabaca
devre d›fl› b›rak›lmas› vb. tart›flmalar ve
istemler, bu çerçevede anlam›n› buluyordu.
Amerikan emperyalizmi, potansiyel
rakipleri henüz kendi karfl›s›na dikilecek
güç ve olanaklardan yoksunken, kendi
politika ve tercihleri çerçevesinde
diledi¤ince davranarak ötekileri kendine
tabi ve mecbur k›laca¤› yeni koflullar›
oluflturmak istiyordu. Bas›ndaki sözcüler
bunu, biz önden gider ve gerekeni
düflündü¤ümüz gibi uygularsak, ötekilerin
arkadan bizi onaylamak ya da yaratm›fl
bulundu¤umuz yeni duruma raz› olmak
d›fl›nda bir seçenekleri zaten kalmayacakt›r,
aç›kl›¤› içinde dile de getiriyorlard›.

ABD sistemi içinde bu politikan›n
muhalifleri de vard› kuflkusuz. Böyleleri
bunun ak›ll›ca bir “tercih” olmad›¤›n› ve
içinden ç›k›lmaz sorunlara yolaçabilece¤ini,
ABD’nin kendini kabaca dayatmak yerine
emperyalist dünyaya ak›ll›ca bir liderlik
yoluna gitmesi gerekti¤ini, elindeki güç ve
avantajlar› en iyi biçimde kullanarak ve
ötekilerin ç›karlar›n› yerel s›n›rlar içinde
gere¤ince gözeterek de, onlara ve tüm
dünyaya kendi imparatorlu¤unu
benimsetebilece¤ini düflünüyor ve
savunuyorlard›. Eski politikan›n ak›l
hocalar›ndan Brzezinski bunu birbirini
izleyen kitaplar›nda iflliyor, sorunu
kitaplar›ndan birine bafll›k olabilecek
biçimde temel önemde bir “tercih” sorunu
olarak ortaya koyuyordu. Ama Bush
yönetimiyle birlikte iktidar olan neo-faflist
çete “tercih”ini çoktan yapm›flt› ve iktidara
da bunun için talip olmufltu, politikalar›n›
gecikmeksizin uygulama sab›rs›zl›¤› ve
pervas›zl›¤› içinde idi.

Irak’a müdahalenin özgün yönü de

kendini bu yeni yönelim üzerinden
gösteriyordu. ABD emperyalizmi Irak’›
hedef alan savafla giriflirken, bununla
Ortado¤u’daki hakimiyetini geniflletip
güçlendirmek isterken, böylece ayn›
zamanda emperyalist dünya içindeki
konumunu da yeni bir düzeyde
pekifltirmek, öteki emperyalistler karfl›s›nda
yeni avantajlar elde etmek istemiflti.
Muazzam ekonomik ve askeri gücüne
güvenerek rakipsiz bir emperyalist
imparatorluk peflindeki ABD emperyalizmi
bu müdahalede öteki emperyalist odaklar›
hiçe sayarken, salt kendi gücüyle elde
edece¤i baflar›n›n ard›ndan gerisin geri
onlar üzerindeki kontrolünü de
güçlendirece¤ini, onlar› kendi emperyalist
imparatorlu¤u içinde kendilerine verilene
raz› olan uyumlu vasal emperyalist
krall›klar statüsüne mecbur b›rakaca¤›n›
umuyordu. Clinton döneminde hala da
uygulanmakta olan “çok yönlü” uluslararas›
politikadan “tek yanl›” politikaya keskin
dönüflün temel amaç ve hedeflerinden biri,
daha do¤rusu birincisi de buydu zaten.

Irak rejiminin ABD ile sorunlu
konumundan en iyi biçimde yararlanarak
onunla iliflkilerde önemli avantajlar elde
etmifl bulunan Alman ve Frans›z
emperyalizminin, benzer avantajlara sahip
Rusya’y› da yanlar›na alarak Irak
konusunda ABD müdahalesine muhalefet
etmek yoluna gitmelerinin gerisinde iflte
bütün bunlar vard›. Onlar bu muhalefeti
göstermek zorundaydad›lar, zira bu
yaln›zca onlara ra¤men de¤il fakat bizzat
onlar›n etki sahas›na yap›lm›fl bir müdahale
idi. Bu kuflkusuz gösterdikleri muhalefetin
kendi irade ve tercihlerini aflan bir
zorunluluk olarak ortaya ç›kt›¤› anlam›na
da geliyor. Onlar buna ABD taraf›ndan
adeta zorla itilmifllerdi. ABD bu tümüyle
haks›z ve keyfi müdahalede onlar› kendine
diledi¤ince tabi k›lmak, bu olmazsa e¤er
kabaca ve tümüyle d›fllayarak davranmak
yolunu seçmifl, böylece sonuçta onlara
zorunlu muhalifler olarak kalmak d›fl›nda
bir seçenek b›rakmam›flt›.

Fakat ABD’ninki eksik ve yanl›fl bir
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hesapt›, bu nedenle her yanl›fl hesap gibi
çok geçmeden Ba¤dat’tan döndü. Devasa
savafl makinas›yla çürümüfl Baas rejimini 3
haftada y›kan Amerikan emperyalizmi tam
da hedefledi¤i sonuçlara en az kay›pla ve
en kolay biçimde ulaflt›¤›n› düflündü¤ü bir
s›rada devreye Irak direnifli girdi ve bu
hesapta olmayan geliflme önden yap›lan
tüm hesaplar› altüst etti. Öylesine ki bugün
e¤er emperyalistler aras›ndaki iliflkilerin
yeni bir tablosundan sözedebiliyorsak, bu
tam› tam›na hesapta olmayan Irak direnifli
sayesinde olanakl› olabilmifltir. O bugün
halen de s›n›rl› bir alanda seyreden Irak
direnifli, çok geçmeden ABD’yi bafllang›çta
kabaca d›fllanan öteki emperyalistlerle olan
iliflkilerini yeni bir bak›flla ele almaya
mecbur b›rakm›flt›r.

Hesapta olmayan Irak direnifli diyoruz;
zira zaman›nda halklar›n direnme gücünün
ne demek oldu¤unu etinde kemi¤inde
duyan emperyalistler bir dönemdir, daha
somut olarak da ‘89 y›k›l›fl› sonras›nda ve
‘90’l› y›llar boyunca bunu unutmaya
bafllam›fllard›. Halklar art›k emperyalistler
için geçmiflte oldu¤u gibi “sendrom”lara
neden olabilecek ba¤›ms›z bir güç de¤il
fakat emperyalist müdahaleler için bahane
ve dolgu malzemesinden ibaretti. Özellikle
Yugoslavya deneyimi Bosna ve Kosova
üzerinden bunu bütün aç›kl›¤› ile
göstermemifl miydi? Afganistan savafl›
s›ras›nda Kuzey ‹ttifak›’n›n oynad›¤› rol
bunun yeni bir kan›t› de¤il miydi? Irak’a
emperyalist müdahaleyi dört gözle bekleyen
ve hararetle destekleyen Kürtler bunun
yeni bir kan›tlanmas› olmayacak m›yd›?

ABD’nin Irak hesab› da buna
dayan›yordu ve hesap Kürtlerden öteye,
gerici fiii kast› arac›l›¤›yla Irak nüfusunun
büyük bölümünü oluflturan fiiileri de blok
halinde içerecek biçimde do¤ru ç›km›fl da
görünüyordu. Fakat halen de Irak’›n salt
Sunni Arap bölgesiyle s›n›rl› kalan bir
yerel direnifl bütün bu hesaplar› tersyüz
etti. Irak aradan geçen üç y›l içinde ABD
için gerçek bir bata¤a dönüfltü ve bu
bataktan olanakl› bir ç›k›fl için onu öteki
emperyalistlere baflvurmaya, sorunun

çözümüne onlar› ortak etmeye yöneltti.
Irak’taki ilk baflar›lar›n›n ard›ndan kibirle
Fransa’y› cezaland›rmaktan sözeden ve
nankör buldu¤u Almanya’y› da yapt›klar›n›
bir kez daha tekrarlamamas› gerekti¤i
konusunda kabaca uyaran ayn› ABD,
iflgalin daha birinci y›l› dolmadan öteki
emperyalistlerin yard›m›na baflvurmak
zorunda kald› ve ‹stanbul’daki NATO
zirvesinin prensip kararlar› üzerinden Irak’›
(ve Ortado¤u’yu) bat›l› emperyalistlerin
ortak sorunu haline getirmek yoluna gitti.
Zaman›nda cezaland›rmakla tehdit etti¤i
Fransa ile halen Lübnan ve Suriye
operasyonunu koordineli olarak sürdürüyor.
Do¤al olarak açgözlü Frans›z
emperyaliziminin ç›kar ve beklentilerini
gerekti¤ince gözetmek zorunda kalarak.
Bundan da önemli olan, gündemdeki ‹ran
sorunu üzerinden bat›l› emperyalistler
aras›nda halihaz›r sa¤lanm›fl bulunan
mutabakatt›r. Oysa geçmiflte bu da önemli
bir görüfl ayr›l›¤› konusu idi. Alman
emperyalizminin bu konudaki belirgin
tutum de¤iflikli¤ini hükümet de¤iflikli¤i ile
aç›klamak olana¤› yoktur. Zira eski
hükümetin ana partisi yeni hükümetin de
ana orta¤›d›r ve d›fliflleri bakanl›¤›n› elinde
bulundurmaktad›r. De¤iflen Ortado¤u’daki
geliflmelere de ba¤l› olarak Amerikan
emperyalizmiyle iliflkilerin yeni bir biçimde
ele al›n›fl›d›r.

Komünistler emperyalistler aras›
iliflkilerdeki bütün bu geliflmeleri daha Irak
iflgalinin ilk y›l› dolmadan, 2004 y›l›
bafllar›nda kaleme al›nm›fl bir metinde,
“Halklara karfl› gerici birlik” bafll›¤› alt›nda
flöyle de¤erlendirmifllerdi:

“... Fakat daha da önemli olan, bu ayn›
iflbirli¤inin emperyalist sald›r›, müdahale
ve savafl plan›nda da hala önemli ölçüde
gösteriliyor olmas›d›r. Bosna-Hersek,
Kosova ve Afganistan, bunun örnekleridir.
Irak’ta yollar›n ayr›lmas›, ABD
emperyalizminin ötekilerin ç›kar ve
beklentilerini hiçe sayan tutumunun bir
ürünü olmufltur. Buna ra¤men, muhalif
emperyalistler ABD ile köprüleri atmaktan
çekindikleri, böyle bir geliflmeye
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kendilerini haz›r hissetmedikleri için, savafl
esnas›nda onu de¤iflik yollarla
desteklemifller ve savafl›n ard›ndan ise iflgal
yönetimini meflrulaflt›ran kararlara imza
atm›fllard›r.

“Bugün ise, ABD’nin direnifl karfl›s›nda
zorlanmas›ndan ç›kar elde etmeyi ummakla
birlikte, asla onun Irak’ta yenilgiye
u¤ramas›n› istememektedirler. Zira onlar,
böyle bir yenilginin, ABD’den öteye genel
olarak emperyalist dünya ve dolay›s›yla
kendileri için de bir yenilgi olaca¤›; bunun
halklar›n anti-emperyalist mücadelesine
görülmemifl bir itilim kazand›raca¤›
konusunda yeterince aç›k bir fikre
sahiptirler.

“Bu temel önemde gerçekten ç›kan bir
sonuç var. Bugün Irak konusunda ABD
muhalifi konumundaki emperyalist
devletler, ilerde ifllerin iyice sarpa sarmas›
durumunda, bir “felaket”i önlemek üzere
(ve elbette kendi ç›kar ve beklentileri
konusunda da tatmin edilmeleri kofluluyla)
ABD’nin yan›nda savafla kat›lacaklard›r.”
(Dünya, Türkiye ve Sol Hareket, s.127-
128)

Irak savafl›na sözde muhalif kalan
emperyalistlerin ABD emperyalizmi ile suç
ortakl›klar› bu kadar erken bir tarihte
(aktard›¤›m›z de¤erlendirme Ocak 2004
tarihlidir) bu denli aç›k olmakla birlikte,
geride b›rakt›¤›m›z y›l içerisinde bu
konuda bir dizi yeni veri aç›¤a ç›kt›.
Bunlardan ilki, CIA’n›n iflkence uçaklar› ve
Avrupa’n›n bir dizi ülkesindeki gizli
iflkence hapisaneleri skandal› oldu. Resmi
düzeyde yalanlan›p daha çok gizli servis
iliflkileri içinde ve dolay›s›yla hükümetlerin
bilgisi d›fl›nda gerçekleflmifl bir olay olarak
gösterilmeye çal›fl›lsa da iflin gerçek
mahiyeti art›k yeterli aç›kl›kta ortaya
ç›km›fl bulunmaktad›r. Avrupal›
emperyalistler savafl esnas›nda ABD
emperyalizmi için bir cephe gerisi hizmeti
görmekle kalmam›fl, bir dizi alanda onunla
aktif iflbirli¤i de yapm›fllard› ve bunu savafl
sonras› dönemde de sürdürmüfllerdi. Yak›n
günlerde buna, Alman emperyalizminin
savafl esnas›nda vurulacak hedeflere iliflkin

istihbarat hizmeti sunacak düzeyde iflin
fiilen içinde oldu¤una dair yeni bilgiler
eklendi. O Alman emperyalizmi ki Irak
savafl›na karfl›tl›k üzerinden dünya halklar›
ve kendi halk› nezdinde en fazla prim
yapmaya çal›flanlar›n bafl›nda geliyordu.
(Her bak›mdan baflar›s›z ve fazlas›yla
y›pranm›fl bulunan SPD hükümeti salt bu
savafl karfl›t› söyleminden dolay› ikinci
kere seçim bile kazanm›flt›). Bunlar salt flu
veya bu nedenle aç›¤a ç›kanlar. Bunlardan
hareketle suç ortakl›¤›n›n bir dizi baflka
biçiminin ise hala da gizli kald›¤›n›
kolayca kestirebiliriz.

Bütün bunlar bat›l› emperyalistler aras›
iliflkilerde Irak krizi üzerinden ortaya ç›kan
sorunlar›n niteli¤ine ve s›n›rlar›na da ›fl›k
tutuyor. Irak direniflinin darbeleri alt›nda
Amerikan emperyalizminin k›sa ömürlü
“tek yanl›” d›fl politikaya son vermesiyle
birlikte sözkonusu sorunlar da flimdilik
geride kalm›fl bulunuyor. Gündemdeki ‹ran
krizi (ki bu Irak krizi ile karfl›laflt›r›lamaz
çap ve önemdedir) üzerinden oluflturulan
uyum ve iflbirli¤inin Irak yaralar›n›n
izlerini h›zla silece¤inden de kuflku
duyulmamal›d›r.

Olaylar›n ve iliflkilerin bu biçimde
seyretmesinin gerçekte flafl›rt›c› bir yönü
yoktur. Avrupal› emperyalistlerin bu
aflamada ABD’nin karfl›s›na dikilecek
konum ve koflullardan henüz yoksun
olduklar› gözönünde bulunduruldu¤unda
olup bitenler daha iyi anlafl›l›r. Bu
nedenledir ki onlar kendi ç›kar ve
hesaplar›n› hala da ABD ile yak›n iflbirli¤i
içinde ve onun muazzam ölçekteki savafl
makinas› eflli¤inde gerçeklefltirmek,
gelecekteki kutuplaflmalara bu çizgi
üzerinden sinsi ve sab›rl› bir biçimde
haz›rlanmak politikas› izlemektedirler.
Özellikle Alman emperyalizmi için bu
yeterli aç›kl›kta bir tutum ve tercihtir.
ABD’nin koltu¤unda hareket etmenin
kendisine Balkanlar’da kazand›rd›klar›n
görmekte ve yine ABD savafl makinas›n›n
açt›¤› yoldan giderek ç›karlar›n›n
Hindikuflu da¤lar›na kadar uzand›¤›n›
söyleyebilmektedir. Daha Yugoslavya
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savafl›na kadar anayasas›nda d›flar›ya asker
gönderme yasa¤› bulunan bu ülkenin bugün
dünyan›n 30 bölgesinde askeri kuvvet
bulundurdu¤unu ve bunun da ABD ile
uyumlu hareket etmek sayesinde
baflar›ld›¤›n› düflündü¤ümüzde, bu
politikan›n anlam› ve ifllevi çok daha iyi
anlafl›l›r.

Ortado¤u’da güncel geliflmeler, daha
somut olarak da ‹ran sorunu üzerinden
emperyalistler aras› iliflkilere yeniden
dönmek üzere bu konuyu flimdilik
noktal›yoruz.

Emperyalist metropollerde

a¤›rlaflan iç sorunlar

‘70’li y›llarda baflgösteren ekonomik
bunal›m› izleyen neoliberal sald›r› gündeme
geleli beri, ki bu kabaca ‘80’li y›llar›n
bafl› demek oluyor, emperyalist
metropollerde bir yandan iktisadi ve sosyal
haklara, öte yandan demokratik
özgürlüklere yönelen sistematik bir sald›r›
var. ‘89 y›k›l›fl›n›n ard›ndan bunun yeni bir
ivme kazand›¤›n›, özellikle ekonomik ve
sosyal haklara sald›r›n›n emperyalist
küreselleflme sald›r›s› kapsam›nda yeni
boyutlara ulaflt›¤›n› biliyoruz. Buna çeflitli
bahaneler kullan›larak demokratik
özgürlüklerin s›n›rland›r›lmas› ad›m ad›m
efllik etti ve bu alandaki sald›r›lar 11 Eylül
olay›n›n ard›ndan polis devletine kapsaml›
geçifl boyutlar› kazand›. Ekonomik ve
sosyal sald›r›lar zaten adeta otomati¤e
ba¤lanm›fl biçimde kesintisiz olarak ve
yeni yeni alanlara yönelerek sürüyor.
Yak›n y›llar için as›l yenilik demokratik
hak ve özgürlüklere sald›r› alan›ndad›r. Ve
bilindi¤i gibi “terör” söylemi bunun genel
plandaki demagojik argüman›d›r. Geride
b›rakt›¤›m›z y›l içinde ‹ngiliz hükümetinin
bu alandaki giriflimleri ve AB üzerinden
genellefltirilerek gündeme getirilen yeni
uygulamalar, demokrasinin befli¤i say›lan
ülkede ve k›tada ifllerin vard›¤› noktaya
göstermektedir.

Bugünün konjonktüründen dayand›klar›

sahte ve demagojik argümanlar ne olursa
olsun, gerçekte sorunun temelinde
emperyalist metropollerde a¤›rlaflan sosyal
sorunlar ve bunun günden güne besleyip
büyüttü¤ü sosyal hoflnutsuzluklar var.
Burjuvazi mevcut tabloya ve tüm
deneyimine dayanarak yar›n flu veya bu
biçimde patlak verecek olan sosyal
mücadelelere flimdiden haz›rlan›yor. Polis
devletine geçifl uygulamalar› temelde buna
hizmet ediyor, buna hukuksal, kurumsal ve
uygulamal› bir haz›rl›k anlam›na geliyor.
Dün yabanc›lar sorunu, bugün “terör
tehdidi”, yar›n daha baflka argümanlar
kullan›lacak, böylece gelece¤in sosyal
çat›flmalar›na haz›rl›k bu k›l›flar alt›nda
ad›m ad›m fakat kesintisiz olarak
sürdürülecektir.

Emperyalist metropollerde sosyal
sorunlar›n a¤›rlaflmas› rakamsal veriler
üzerinden geniflçe ortaya konulabilir. Fakat
aç›¤a ç›kan dolays›z sosyal veriler bu tür
bir teknik çabay› gereksiz k›l›yor. AB’nin
dümeninde duran iki ülkeden biri olan ve
bu emperyalist projeden en fazla yarar
bekleyenlerin bafl›nda gelen Fransa’da
geride b›rat›¤›m›z y›l içinde AB
anayasas›n›n iflçiler ve emekçiler taraf›ndan
belirgin bir tutumla reddedilmesi, bu sosyal
verilerin en çarp›c› örneklerinden biri oldu.
Bunun “sosyal” bir red anlam›na geldi¤i,
küreselleflme ve AB politikalar›
çerçevesinde emekçilere yöneltilen
kapsaml› sosyal sald›r›lara s›n›fsal bir yan›t
oldu¤u konusunda pek az tart›flma var.
Ayn› ülkede, Fransa’da, haftalar boyun
süren “yabanc›” gençlik isyan› ise, biriken
sosyal ve kültürel sorunlar›n bir baflka
yönünü, yine çarp›c› ve sars›c› bir aç›kl›kta
ortaya koydu. Fransa’daki durum
Avrupa’n›n tümü için bir aynad›r gerçekte.
Tarihsel al›flkanl›k ve gelenekleriyle
uyumlu bir biçimde olaylar öncelikle bu
ülkeden patlak vermifl, fakat gelecekte tüm
ötekileri bekleyen geliflmelerin de bir ilk
habercisi olmufltur. Sosyal sorunlar›n
a¤›rlaflmas› bak›m›ndan örne¤in
Almanya’n›n gerçekte Fransa’dan bir fark›
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yoktur. Almanya’da karfl› koyma gelene¤i
ve dolay›s›yla sald›r›lar› engelleme
yetene¤i zay›f oldu¤u için sonuçlar›n
birçok bak›mdan daha da a¤›r oldu¤u bile
söylenebilir.

ABD’de ise durum her bak›mdan daha
da kötüdür. Savafl›n yeni bir bata¤a
dönüflmesi Amerikan toplumundaki
huzursuzlu¤u günden güne büyütüyor. Bush
çetesinin h›zla güç ve itibar kaybetmesi,
pefl pefle skandallar›n patlak vermesi,
Amerikan yönetiminin tepesinde iç
uyumsuzluk ve didiflmelerin büyümesi (ki
patlak veren skandallar önemli ölçüde bu
didiflmelerin ürünü olarak kamuoyuna
yans›yor/yans›t›l›yor), tüm bunlar Irak’taki
bata¤›n Amerikan toplumuna yans›malar›
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Baz› iddialara
göre savafl›n mali faturas› flimdiden 2
trilyon dolar› bulmufl durumda. Bu do¤ru
ise e¤er bunun çok geçmeden yarataca¤›
baflka önemli sonuçlar da olacakt›r. Elbette
bu rakam bir yönüyle Amerikan
ekonomisinin, özellikle de savafl sanayiinin
çarklar›n›n nas›l döndü¤ünü, tekellerin
savafltan nas›l beslendi¤ini ve ne büyük
vurgunlar vurdu¤unu da gösteriyor. Fakat
öte yandan kamu fonlar›n›n bir y›k›m
savafl›nda nas›l tüketildi¤ini de. Tekellerin
semirmesiyle devlet bütçesine binen yükler
iki farkl› fleydir. Devletler kamu fonlar›yla
savafl makinesini beslerken böylece sosyal
harcamalar› da k›smak zorunda
kalmaktad›rlar. Bunun muhakkak ki ABD
için y›k›c› baflka baz› sonuçlar› da
olacakt›r. Vietnam savafl›n›n dolar›
itibardan düflürdü¤ü (savafl›n muazzam
faturas› bir noktadan sonra karfl›l›ks›z dolar
bas›m›yla finanse edilmiflti) ve onu alt›nla
eflde¤er uluslararas› para birimi olmaktan
ç›kard›¤› hat›rlan›rsa bu noktan›n önemi
daha iyi anlafl›l›r.

 ABD toplumunda sosyal sorunlar›n tüm
öteki emperyalist metropoller k›yaslanamaz
a¤›rl›kta oldu¤u genel olarak bilinmekteydi.
Fakat geride kalan y›l içinde yaflanan
Katrina kas›rgas› bu ülkedeki içler ac›s›
sosyal sorunlar tablosunu ayr›ca gözler
önüne serdi ve “Amerikan rüyas›” üzerine

çizilen pembe tablolara öldürücü bir yeni
darbe vurdu. Muazzam bir zenginli¤e ve
örne¤in askeri ayg›t›n› seri biçimde
k›talararas› hareket ettirebilecek denli
devasa olanaklara sahip bu ülkede devlet,
günler boyunca yüzbinlerce yoksul ve
çaresiz insan›n durumunu seyretmekle
yetindi. Nihayet ifle kar›flt›¤›nda ise bunu
ma¤durlara yard›m için de¤il fakat
mülkiyeti ve düzeni korumak üzere yapt›.
Böylece tüm dünya, dünya imparatorlu¤u
peflindeki bu haydut devletin ülkesindeki
sorunlar tablosu ile kendi insan›na
yaklafl›m›n› da uzun y›llar haf›zalarda yer
edebilecek bir vuruculukta görmüfl oldu.

Latin Amerika’da sol dalga

Latin Amerika’daki siyasal geliflmeler
tüm dünyada gitgide daha çok ilgiye konu
oluyor. Venezuella deneyiminin yan›s›ra
son y›llarda birbirini izleyen büyük kitle
hareketleri ve bunun ürünü sol hükümetler
serisi bu ilginin esas nedenini oluflturuyor.
Geride kalan y›l içerisinde bu seriye
Uruguay ve Bolivya da kat›ld›. Onlar›
girmifl bulundu¤umuz y›l içinde Meksika
ve Peru’da yenilerinin izlemesi bekleniyor.

Yak›n geçmiflte Amerikanc› faflist
rejimlerin pençesinde k›vranan ve hala da
neo-liberal ekonomi politikalar›n›n a¤›r ve
y›k›c› sonuçlar›n› yaflayan Latin Amerika
k›tas›nda bir sol dalgan›n varl›¤› aç›k bir
olgudur. Yaln›zca son birkaç ony›lda
yaflad›klar› yönünden de¤il fakat tarihsel ve
kültürel olarak da birbirine çok yak›n Latin
Amerika halklar›n›n bu do¤rultuda
birbirinden yak›ndan etkilendi¤i de bir
gerçektir. Ülkeden ülkeye gerçekleflme tarz›
çeflitli özgünlükler gösterse de sol
koalisyonlar dizisi ayn› zamanda bu tür bir
etkileflimin ürünüdür.

K›ta ölçe¤inde sola bu yönelifl
hoflnutzsuzluk içindeki kitlelerin bir ç›k›fl
aray›fl›na iflaret etmektedir. Bu basitçe bir
parlamenter yönelifl de¤ildir. Tersine,
aslolan kitlelerin eyleme ve örgütlenmeye
yönelen zengin hareketlili¤idir. Parlamenter
baflar›lar birçok ülkede bunun üzerine
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gelmifltir. Kitlelerin hareketlili¤i baz›lar›nda
(Ekvator, Arjantin, Bolivya) zaman zaman
halk ayaklanmas› boyutlar›na ulaflm›fl,
hükümetler ya da baflkanlar devirmifltir.
Kitle hareketlili¤inin etkili bir örgütlenme
a¤›yla birlefltirildi¤i ve tüm ötekilerden
farkl› bir deneyim örne¤i oluflturan
Venezuella’da, Amerikanc› darbenin 48
saate püskürtülmesi ve Hugo Chavez’in
yeniden baflkanl›¤a dönmesi, yine büyük
bir kitle hareketlili¤i ve kararl›l›¤›
sayesinde olanakl› olabilmifltir.

Bütün bunlar beklenebilece¤i gibi tüm
dünyada ilerci ve devrimci güçlerin Latin
Amerika’ya daha bir özel ilgiyle
bakmalar›na yolaç›yor. ‘89 y›k›l›fl›n izleyen
gericilik atmosferinin henüz da¤›lmakta
oldu¤u bir dönemde Latin Amerika
halklar›n›n bu ilerici yönelimleri daha bir
dikkat çekiyor, sempatiye konu oluyor ve
umutlar› güçlendiriyor. Bütün bunlar
anlafl›l›r fleylerdir; fakat yaflananlar›n yanl›fl
de¤erlendirmelere ve dayanaks›z hayallere
konu edilmesi, özellikle parlamenter
hayallere dayanak yap›lmas› da bir tehlike
olarak beliriyor burada. ‘90’l› y›llar içinde
Türkiye’de “Brezilya ‹flçi Partisi deneyimi”
üzerinden kurulan hayaller ve savunulan
liberal görüfller (ki birleflik sol parti
düflüncesi, daha somut olarak da ÖDP
biraz da bunun ürünüydü), buna bizden
bugün art›k geride kalm›fl bir örnektir.

Üzerine bir zamanlar onca söz edilen,
hatta incelemelere konu edilen bu “özgün”
parti deneyimi, Brezilya’da beklenen
parlamenter baflar›y› sonuçta nihayet elde
etti ve bundan ç›ka ç›ka sol dalgayla elde
edilen politik gücün neoliberalizme
kanalize edilmesi ç›kt›. Sözde “iflçi önderi”
Lula bugün Brezilya tekellerinin ve
uluslararas› finans çevrelerinin
hizmetindedir ve bo¤az›na kadar
yolsuzluklara batm›fl bir hükümetin
bafl›ndad›r. Onu art›k kendisine uzun y›llar
boyunca sab›rl› bir destek vererek büyük
umutlarla iktidara tafl›m›fl emekçilerin ç›kar
ve özlemleri de¤il, fakat yaln›zca Brezilya
tekellerinin ihtiyaçlar› ve uluslararas›

çaptaki h›rsl› giriflimleri ilgilendiriyor.
Brezilya’da uç örne¤i yaflanan durum

ülke özgünlüklerinin getirdi¤i farklar sakl›
kalmak kayd›yla öteki bir dizi ülke için de
geçerlidir. Bunun flimdilerdeki yeni aday›
ilk gezisini Küba’ya yaparak farkl› bir
imaj çizmeye çal›flan Bolivya’nin yeni
baflkan› Evo Moralles’dir. Son birkaç
senedir büyük bir kaynaflma içinde bulunan
ve bunu zaman zaman halk
ayaklanmalar›na vard›rarak baflkanlar
kovduran Bolivya olaylar› içindeki yeri ve
tutumu, Moralles konusunda her türlü
hayali olanaks›z k›lmaktad›r.

Bunlar yeni moda deyimle “sosyal
liberal” çizgide s›radan sosyal-demokrat
hükümetler olmaktan öteye
gidememektedirler. Yerli ve yabanc›
tekellerin ç›karlar›na esas› yönünden
dokunacak güçleri bir yana buna bir parça
niyetleri bile yoktur. Göz boyay›c› baz›
reformlarla kitleleri oyalamak ve bu arada
kitle hareketini dizginlemek temel
misyonlar› aras›ndad›r. Kendilerini
baflkanl›¤a ve hükümete tafl›yan kitlelere
bu ihanet örne¤ini daha önce Ekvador
vermiflti, ard›ndan Brezilya verdi,
flimdilerde Uruguay veriyor ve çok
geçmeden de Bolivya’n›n verece¤i
konusunda daha flimdiden ciddi belirtiler
var. Koalisyon ortaklar›ndan birini
zaman›nda “efsanevi” say›lan
Tupomaralar’›n oluflturdu¤u Uruguay’daki
sözde sol hükümet (Mart 2005’teki belirgin
seçim baflar›s›yla bafla gelmiflti), bugünün
Latin Amerika’s›ndaki en Amarikanc›
yönetimlerden biridir ve neoliberal
politikalar izlemektedir. Bu bile kendi
bafl›na çok fley anlatmaktad›r.

Halihaz›rda Latin Amerika’daki tek
özgün ve ilerici nitelikteki deneyim, Hugo
Chavez liderli¤indeki Venezuella’da
yaflanmaktad›r. Hugo Chavez’i bu ülkedeki
kitlesel kabar›fl iktidara getirdi ve halen de
kitle dinamizmi ayakta tutmaktad›r.
Kitlelerin bu militan deste¤i ve dinamizmi
olmasayd›, iki y›l önce gerçekeleflen
Amerikanc› darbeyle bu ifl çoktan son
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bulmufl olurdu. Petrol fonlar› avataj›n› da
kullanarak halkç› reformlar uygulamas›,
kendi deneyimlerini de gözeterek kitle
örgütlenmesini ve hareketlili¤ini
önemsemesi, ABD’ye kafa tutmas› ve
bununla toplumun ezilen katmanlar›n›
politize etmesi ve uyan›k tutmas›, Küba’ya
içtenlikle destek vermesi, k›ta çap›nda sol
ajitasyona yönelmesi vb. politikalar›yla
Hugo Chavez, halihaz›rda gerçekten özgün
bir ilerici deneyimin temsilcisidir ve bu
yönleriyle özellikle de bugünün dünyas›nda
sahiplenilmeyi hak etmektedir.

Fakat onun bu s›n›rl› ve akibeti henüz
meçhul deneyimi konusunda herhangi bir
hayale kap›lmamak da büyük önem
tafl›maktad›r. Bugünün Venezuella’s›nda
modern burjuva toplumunun ana sorunu,
yani temel s›n›fsal bölünmesi ve çat›flmas›
çözülmemifl biçimde yerli yerinde
durmaktad›r. S›n›flar ve mülkiyet düzeni
tüm görkemiyle ayaktad›r. Petrol
ya¤mas›ndaki paylar› s›n›rlanm›fl olsa da
iflbirlikçi büyük burjuvazi ve emperyalist
tekeller ülkedeki iktisadi ve mali güç ve
etkinliklerini esas› yönünden
korumaktad›rlar. Daha da önemlisi, belli
reformlardan geçirilmifl biçimiyle bugün
dümeninde Hugo Chavez’in durdu¤u
burjuva devlet ayg›t› tüm varl›¤› ile yerli
yerinde duruyor. Bu ayg›t›n ordu,
bürokrasi, güvenlik ve diplomatik
birimlerinde burjuvazinin sa¤lam köfle
tafllar›n› elinde tuttu¤undan da kuflku
duymamak gerekir. Bugünkü s›n›rl› reform
çizgisi aflacak her ciddi geliflme bu ayg›t›n
gerçekte kimin elinde ve hizmetinde
oldu¤unu da aç›¤a ç›karacakt›r.

Olaylar›n zorlamas› (ABD’nin kendisini
düflürmeyi hedefleyen komplolar› ve
iflbirlikçi burjuvazinin sonu gelmeyen
sabotajlar› ve direnifli) Hugo Chavez’i
zaman zaman ileriye itse de onun
halihaz›rda ne s›n›flar ve mülkiyet
düzenine, ne de burjuva devlet ayg›t›na
dokunmas› sözkonusudur. Ne böyle bir
niyeti ve dolay›syla ne de buna dayal› bir
perspektifi var. Bugünkü konumuyla o

kitlelerin yaflam koflullar›n› bir parça olsun
iyilefltirmeyi kurals›z emperyalist egemenlik
ve ya¤may› s›n›rland›rmakla birlefltiren bir
ilerici burjuva ak›m›n temsilcidir.
Dayand›¤› hareketin homojen olmad›¤›,
düzen güçleriyle düzen karfl›tlar›n› birarada
içerdi¤i ve izledi¤i esnek politikayla bu
heterojen güçleri dengeledi¤i de
bilinmektedir.

Fakat bu karars›z konum ve dengenin
uzun dönemli olarak böyle sürmesi
mümkün de¤ildir. Venezuella’da temel
çat›flma er geç gündeme gelecektir.
Sonuçta ya emekçi kitle hareketinin
kabaran dalgas› bugünkü çizgiyi aflarak
mülkiyet ve s›n›flar düzenini hedef alacak,
devlet ayg›t›n› parçalamaya yönelecek ve
olaylar gerçek bir toplumsal devrime
evrilecektir; ya da Amerikan
emperyalizminin ve k›ta gericili¤inin çok
yönlü deste¤ine sahip burjuva karfl›-devrimi
kesintisiz biçimde kovalad›¤› baflar›y›
sonunda nihayet elde edecek, böylece
Chavez’in s›n›rl› reformlar›n› silip
süpürecektir. Bugünkü ara ve i¤reti
konumda uzun dönemli olarak
durulamayaca¤›n› önemle gözönünde
bulundurmak, Venezulla’da olup bitenleri
anlamaya ve anlamland›rmaya çal›flan her
gerçek devrimcinin görevi olmal›d›r.

Bat›l› emperyalistlerden ‹ran’a

karfl› nükleer savafl tehdidi

Bat›l› emperyalistlerin ABD önderli¤inde
yeniden biraraya gelmelerinin ilk lanetli
sonucu, ‹ran’a karfl› gündeme getirilmesi
planlanan savafl olacak gibi görünüyor.
Böyle bir savafl üzerine gitgide daha çok
konufluluyor ve bunun nükleer silahlar›n da
kullan›laca¤› bir savafl olaca¤› bizzat savafl
komplocular›n›n hizmetindeki kalemler
taraf›ndan aç›kça dile getiriliyor. Bu yönde
yo¤un haz›rl›klar›n, planlamalar›n ve
tatbikatlar›n yap›ld›¤› da biliniyor.

Bu sald›r› tehdidi ve haz›rl›¤›
emperyalistler taraf›ndan ‹ran’›n nükleer
silah edinme kararl›l›¤› ile



gerekçelendiriliyor. Kendileri bo¤azlar›na
kadar nükleer silahlarla donanm›fl bulunan
ve bununla tüm dünyay› tehdit edenler,
gerekti¤inde amaçlar› do¤rultusunda bunu
kullanmaktan çekinmeyeceklerini aç›k aç›k
ilan edenler, bu tür tehditler karfl›s›nda
denge oluflturmak üzere nükleer silah
edinmek isteyen bir ülkeyi, üstelik bizzat
nükleer silah kullanma yoluna giderek
engellemeyi düflünebiliyorlar. Emperyalist
dünyan›n günümüzdeki ars›z ikiyüzlülü¤ü
ve çifte standard› art›k bu düzeyde kendini
gösterebilmektedir.

‹ran’›n nükleer silah edinme kararl›l›¤›
burada bir temel etken olsa bile ‹ran’a
yönelik bu savafl›n tek hedefi basitçe onun
bu silahlar› edinmesini engellemek de¤ildir
elbet. ‹ran büyük petrol ve do¤al gaz
kaynaklar›yla çok önemli bir ülke olmakla
kalm›yor, ayn› zamanda Ortado¤u,
Kafkasya ve ‹ç Asya’n›n, yani dünyan›n en
önemli petrol ve do¤al gaz havzalar›n›n da
tam orta yerinde bulunuyor. Yani çok
önemli bir jeostratejik konumu da iflgal
ediyor. Bu konumda bulunan ve neredeyse
30 y›ld›r Amerikan emperyalizmi ile
sorunlu olan bu ülkenin art›k nihayet
sald›r› hedefi haline getirilmesi flafl›rt›c›
de¤ildir.

Buradaki zamanlamada ‹ran’›n nükleer
silah edinmeye çok yaklaflm›fl olmas›n›n
elbette belirleyici bir pay› vard›r. Zira ‹ran
bu silah› edinirse ona difl geçirmenin, onu
çeflitli bask› ve tehditler alt›nda istenen
yöne yönlendirebilmenin çok daha zor
olaca¤›n› biliyor bat›l› emperyalistler. Düne
kadar Avrupal› emperyalistler ABD’yle
sorunlu konumunu kullanarak ‹ranla kârl›
ifl ve ticaret iliflkilerine giriyorlard› ve
karfl›l›¤›nda da ‹ran’a manevra olanaklar›
sunuyorlard›. Oysa ‹ran bir dönemdir daha
çok Rusya ve Çin’le ekonomik, ticari ve
teknolojik iliflkilerini gelifltirmektedir. Bu
ülke Rusya için son derece kârl› bir silah
pazar›d›r halihaz›rda. H›zla büyüyen
ekonomisinin ciddi enerji ihtiyac›n›n
önemli bir bölümünü ‹ran üzerinden
karfl›lamay› hedefleyen Çin’in de ‹ran’la

iliflkileri h›zla geliflmektedir. Bu koflullarda
nükleer silah edinecek bir ‹ran’›n bat›l›
emperyalistler karfl›s›nda hareket kabiliyeti
daha da artacak, onlara ba¤›ml›l›¤› da
gitgide azalacakt›r. Bütün bunlar›n
Avrupal› emperyalistleri de rahats›z etti¤i
ve bu nedenle ‹ran konusunda ABD
emperyalizmi ile ortak davranmaya itti¤i
görülüyor. Özetle ‹ran’a yönelik savafl
tehdidi, bu ülkeyi ele geçirmek gibi temel
bir emperyalist amac›n ürünü olarak
ç›k›yor karfl›m›za.

Bunlara temel önemde bir faktör olarak
‹srail’i de eklemek gerekiyor. ‹srail
kuruldu¤undan beri ve halen bat›l›
emperyalistlerin ortak tabusudur. Birçok
konuda ayr› düflseler de ‹srail konusunda
her zaman paralel bir hassasiyet göstere
gelmifllerdir. Zira siyonist kimli¤i ile ‹srail
onlar›n elinde Ortado¤u halklar›n›n ba¤r›na
dayat›lm›fl bir hançer gibidir. Bununla
Ortado¤u üzerindeki hakimiyetlerini çifte
yönlü olarak sürdürebilmektedirler. Bir
yandan do¤rudan ‹srail tehdidiyle ve öte
yandan ‹srail’e karfl› sözüm ona koruyucu
denge oluflturarak.

En modern biçimde donanm›fl bir savafl
makinas› olan ‹srail ayn› zamanda
Ortado¤u’nun tek nükleer gücüdür. Onu
geçmiflte bu silahlarla donatanlar ‹ran’›
bugün bundan yoksun b›rakmaya çal›flan
ayn› bat›l› emperyalist güçlerdir. ‹ran’›n
nükleer silah edinmesinin ‹srail’in bu
alandaki tekelinden gelen tehditkarl›¤›n›
etkisizlefltirece¤ini düflünmekte ve bunu
istememektedirler. ‹srail ise bunu hiçbir
biçimde istememekte ve engellenmesini
kesin bir biçimde tüm bat›l› emperyalistlere
dayatmaktad›r. Dahas› bugünkü konumu ve
olanaklar›yla ‹srail böyle bir dayatman›n
karfl›l›¤›n› bat›l› emperyalistlerden
alabilecek durumad›r.

Son bir nokta ise Irak’taki geliflmelerdir.
Öteki her bak›mdan tart›fl›labilir olsa bile
Irak direniflinin iflgali ABD için bir bata¤a
dönüfltürmekle kalmay›p emperyalistlerin flu
veya bu ülkenin üstüne rastgele çullanma
heveslerine de önemli bir darbe vurdu¤u
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tart›flmas›zd›r. Bugün emperyalistlerin ‹ran’a
karfl› savafl› bir nükleer savafl olarak
tasarlamalar›n›n gerisinde bile Irak
direniflinden al›nan darbenin dersleri vard›r.
Emperyalist flefler Irak’› dünya halklar› için
kötü bir örnek olmaktan ç›karmakta ‹ran’›
y›k›ma u¤ratacak kolay bir nükleer
operasyonun temel önemde bir rol
oynayaca¤›n› düflünüyor olmal›lar. Frans›z
emperyalizimini baflkanl›k koltu¤unda temsil
eden adam›n durduk yere “teröre karfl›
nükleer silah kullanma hakk›m›z› sakl›
tutuyoruz ve gerekti¤inde bunu
kullanmaktan sak›nmayaca¤›z” demesinin
baflka ne anlam› olabilir? Nükleer silah
herhangi bir “terör” hücresine ya da
grubuna karfl› de¤il ancak bir ülkeye ve
halka karfl› kullan›labilir. Bu böyle
oldu¤una göre ABD ile suç ortakl›¤›n›
girmifl bulunan Frans›z liderinin gerçek
kast› yeterince aç›k olmal›d›r. Özellikle de
bu sözler ‹ran krizinin fliddetlendi¤i bir
s›rada ve yeni bir askeri doktrin
çerçevesinde sarfediliyorsa.

‹ran’a sald›r› haz›rl›klar›

ve Türkiye

‹ran’a yönelik bir emperyalist savafl›n
ana üssünün Türkiye olaca¤›ndan en ufak
bir kuflku duyulmamal›d›r. Ayn› flekilde
buna iliflkin pazarl›klar›n flimdiden
ba¤land›¤› konusunda da. E¤er bu
pazarl›klar bugüne kadar ba¤lanmam›fl
olsayd› ‹ran’a sald›r›n›n bu denli çok
sözünün edildi¤i bir dönemde Türkiye’yi
yönetenler üzerinde bir bas›nç olurdu ve
bunun ilk sonuçlar› da kendini ekonomi
üzerinden, daha somut olarak da borsalar
üzerinden gösterirdi. Oysa ortada büyük bir
sükunet var ve borsalar rekor k›rmaya
devam ediyor. Zira tümü de Amerikan
emperyalizminin elinde ayn› zamanda etkili
birer siyaset silah› olan finans kurumlar›
Türkiye’ye desteklerini tam olarak
sürdürüyorlar. Bütçe ve d›fl ticaret aç›klar›n›
finanse eden ve borç çevrimini kolaylaflt›ran
s›cak paran›n ‹stanbul borsas›na ak›fl› da

sorunsuz sürüyor. Demek ki pazarl›klar
ayr›nt›da belki de¤il ama prensipte kesin
olarak ba¤lanm›fl durumda.

Türkiye’yi yöneten iflbirlikçiler güruhu
yak›n zamanda güncellefltirdi¤i “Siyaset
Belgesi” üzerinden zaten yolunu bütün
aç›kl›¤› ile çizmiflti. ‹srail ile en ileri
düzeyde yeniden pekifltirilen iliflkiler ile en
üst düzeyde Amerikan heyetleriyle
görüflmelerin kamuoyuna yan›s›yan havas›
uygulaman›n da bu yönde oldu¤unu
göstermekteydi. Bu konuda ülkeyi
yönetenler aras›nda ciddi herhangi bir
sorunun ç›kmas› da beklenmemelidir. ‹lkin
izlenen politika saptanan bir “milli
siyaset”in gere¤i oldu¤u için ve ikinci
olarak, Amerikan deste¤ini almak ve
böylece iktidar yap›s›ndaki konumlar›n›
güçlendirmek için baflta ordu ve hükümet
olmak üzere tüm iflbirlikçiler tak›m›
birbiriyle yar›flaca¤› için. Bat›l›
emperyalistlerin ‹ran politikas›nda anlaflm›fl
olmalar› ise hem manevra olana¤›
b›rakmamakta ve hem de “uluslararas›
camia” söylemleriyle emperyalizme suç
ortakl›¤›n› mazur gösterme olana¤›
sa¤lamaktad›r.

‹ran’a yönelik vahfli bir emperyalist
y›k›m savafl›n›n engellenmesi bugün tüm
dünya için en önemli ve öncelikli gündem
olmak zorundad›r. Bu böyle bir savafl›n ana
üssü olacak bir ülkenin halk› ve
devrimcilerini bekleyen görevin ola¤anüstü
anlam›na ve önemine de iflaret etmektedir.
Gecikmeksizin bu sorunu iflçilerin ve
emekçilerin gündemine sokmak, Türkiye’nin
sald›r› üssü olarak kullan›laca¤› bir
emperyalist y›k›m savafl›na karfl› toplumda
büyük bir duyarl›l›k ve etkili bir muhalefet
örgütlemek, devrimcilerin bugün en temel
ve en öncelikli görevidir. Bu ayn› zamanda
elimizdeki s›n›rl› özgürlükleri ve mevzileri
savunmak mücadelesi anlam›na da
gelecektir. Zira bu çapta bir savafla yatakl›k
ve suç ortakl›¤› edecek bir rejim bu
vesileyle bütün bunlar› ortadan kald›rmak
yolunu da tutacakt›r.
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Deneyimler ıflı¤ında siyasi poliste,
mahkemede ve zindanda tutum

Geçen yüzyılın baflında oldu¤u gibi bugün
de her yönüyle düzen dıflı olmak, örgütsel
bak›m›ndan onun denetimi ve icazeti d›fl›nda
konumlanmak, böylece siyasal faaliyetini ve
mücadelesini her durum ve koflulda güvence
alt›na almak, ciddi devrim partilerinin temel
ilkelerinden biri olmaya devam ediyor. Bu
çerçevede gerici burjuva s›n›f devleti
karflısında illegal temel üzerinde konumlanma
öznel bir tercih olmayıp nesnel koflulların
dayattı¤ı bir gereklilik ve zorunluluktur. O
halde kapitalist sistemi ve onu ayakta tutan
burjuva devlet ayg›t›n› zora dayalı bir
devrimle yıkmayı amaçladıklarını apaç›k
biçimde ilan eden komünistlerin, yıkmak
istedikleri düzenin ve devletin sınırlarına
hapsolmaları hiçbir biçimde söz konusu
olamaz. Geleneksel olarak burjuva
demokratik özgürlüklere ve bu çerçevede
burjuva hukukunun meflruiyetine bir ölçüde
katlanmak zorunda kalan bat›l› kapitalist
metropoller de dahil olmak üzere burjuva
devletlerin gitgide ç›plak polis devletine
dönüflme yönünde ilerledi¤i bir sürecin
içindeyiz. Günümüzün bu uluslararas›
koflullar› gözönüne alındı¤ında, burjuva
legalitesinin dar ve i¤reti s›n›rlar›na kendini
hapsetmenin ölümcül tehlikeleri, dolay›s›yla
düzen dıflı bir devrimci örgütsel
konumlanman›n anlam› ve ilkesel önemi,
dünya devrimci hareketinin geneli için olmak
üzere, gitgide daha da artmaktadır.

Düzen karflısında illegal konumlanma,
ondan ibaret olmamakla beraber gizlilik
kurallarını da flart koflar. ‹lkin, kapitalist
devletlerin, düzeni yıkmayı stratejik temel
hedef kabul eden parti ya da örgütlere yaflam
hakkı tanımamak için en afla¤ılık olanları
dahil olmak üzere her yola baflvurdukları
gerçe¤i var. Öte yandan ücretli kölelik
zincirlerini parçalayıp proletaryan›n devrimci
iktidarını kurmak için mücadele eden

komünistlerin önünde de, devrimci bir iflçi ve
emekçi hareketi dalgası kabarana kadar
örgütsel varl›¤›n› gelifltirerek muhafaza etmek
ve böylece siyasal faaliyetini kesintisiz ve
k›s›nt›s›z olarak sürdürmek gibi hayati önem
taflıyan sorun var. Bu ise, legal alanın etkin
bir flekilde ve çok yönlü olarak devrimci
istismarını hiçbir biçimde ihmal etmeksizin,
örgütsel varl›¤›n› ve çal›flmas›n› devrimci
illegalite temelinde gelifltirmeyi zorunlu
kılmaktad›r. Bunu baflarmanın en temel
yollarından biri ise devletin siyasi polisine,
cüppeli-üniformalı zorbalarına, ajan-
provokatörlerine, iflkencesine, kısacası bütün
kirli savafl kurumlar›na ve uygulamalar›na,
saldırılarına/oyunlarına karflı uyanık olmaktan
ve sa¤lam durmaktan, bu alanda bilinçli bir
tutum ve çabayla sürekli ustalaflarak, sömürü
düzeni ve mülk sahibi sınıflar adına
sergilenen bu kirli oyunlar› sistemli biçimde
bofla ç›karmaktan, etkisiz k›lmaktan geçiyor.

Narodniklerden ö¤renen

Bolfleviklerden ö¤renmek

Pek çok alanda oldu¤u gibi iflkencede/
sorguda alınacak tutum ile düzenin
mahkemelerinde izlenecek yol/yöntem
konusunda da Bolflevikler zengin deneyimlere
sahiptiler. Çarlık despotizmi Bolflevikleri
daha çok Sibirya’nın uzak köflelerine sürgün
ederek cezalandırdı¤ı için, zindan deneyimleri
ise sınırlıdır.

Kuflkusuz ki, bugün partililer iflkencede,
mahkemede, zindanda takınacakları tutumlar
konusunda bir aç›kl›¤a sahiptirler. Partimizin
Kurulufl Kongresi belgelerinde de konuya
dair vurgular son derece nettir. Ancak bu
durum Sosyalist Ekim Devrimi’ne önderlik
eden Bolflevik partisinin deneyimlerinin
incelemenin önemini hiçbir flekilde ortadan
kaldırmıyor. Bugün sınıf düflmanlarımızla
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çatıflmanın gö¤üs gö¤üse yaflandı¤ı tutsaklık
alanlarında alaca¤ımız tutumları netlefltirmifl
olmamız, di¤er devrimci deneyimlerin yanı
sıra Bolflevik partisinden, bu partinin “buzu
kırıp yolu açan” prati¤inden bize kalan
mirasın da önemli bir payı vardır.
Bolfleviklerin illegal çalıflmasını anlatan bir
broflürden (Bolfleviklerin ‹llegal Çalıflması/
Solomon Isayevich Tchernomordik)
yararlanarak bu alandaki deneyimlerin bir
kısmına de¤inece¤iz.

“Bugün hakimiyetimiz altında olan Çarlık
Gizli Servisi (Okhrana) ve polis idaresinin
tanıklıkları, yeraltı mücadelesine bulaflıp da
Okhrana ajanları tarafından sistematik olarak
takip edilmeyen neredeyse bir tek Bolflevik
dahi olmadı¤ını gösteriyor...” Devrimin ele
geçird¤i Çarl›k arflivleri sayesinde açı¤a
çıkan bilgiler, Okhrana adına çalıflan ajan-
provokatörlerin bu yaygın takipte özel bir
rolleri oldu¤unu göstermifltir. “Çarlık
Okhrana arflivleri; takma isimlerle kayıtlara
geçmifl olan bu ajan provokatörlerin, (ço¤u,
dikkatli arafltırmalardan sonra açı¤a

çıkarıldı) örgütün faaliyetleri hakkında
kapsamlı bilgi verdiklerini, üstelik,
Okhrana’nın faaliyetlerini gizlemek için, parti
içindeki takma isimleri ile kendi çalıflmaları
hakkında rapor da verdiklerini gösteriyor...”

Çarlık rejiminin zorbalı¤ı Bolfleviklere
geri adım attırmak bir yana, kavgada daha da
ustalaflmalarını, yeni örgütsel biçimler
gelifltirmelerini sa¤lamıfltır. Nitekim, “ne
Okhrana’nın örgüt dıflındaki ajanlarının ne
de ajan provokatörlerinin (örgüt içi ajanlar)
topladı¤ı bilgiler, örgütün tamamen açı¤a
çıkmasına yetmedi. Bu bilgiler, barbar ve
kanlı Çarlık rejimi altında bile en fazla, gizli
polisin Bolflevikler üzerinde baskı
kurabilmesine, hapis ve sürgün cezalarına
gerekçe olabildi...”

Bolflevik partinin illegal faaliyetlerini
örgütleme sistemi öylesine sa¤lamdı ki,
dedektif ve ajan-provokatörlerin en fazla tek
tek iflleri ya da çalıflmanın dıfl görünüfllerini
ö¤renebiliyordu. Sınıf savaflını Ekim Devrimi
ile taçlandıran Bolflevikler, hiçbir takibatın
partinin misyonunu yerine getirmesine engel
olmayaca¤ını dosta düflmana göstermifllerdir.

“Rus Bolflevikleri kendilerinden önceki
devrimci kufla¤ın Çarlıkla mücadelede
kazandı¤ı zengin deneyimlerden çok fley
ö¤rendiler. Bolflevikler, teori, program ve
taktik alanlarında 1870’lerdeki Narodnik
(popülistler) ve Narodnaya Volya (Halkın
‹radesi) hareketlerinden kalan ideolojik
mirası reddedip, kendilerini tümüyle Marks
ve Engels’in ö¤retileri üzerine kurulmufl
devrimci proleter sosyalizm temelinde
konumlandırmakla birlikte, seleflerinin;
özellikle de Halkın ‹radesi üyelerinin yer altı
faaliyeti ve mahkemedeki kendilerini kontrol
etme konularındaki deneyimlerinden
yararlanmıfllardır…”

Çarlık rejimi, devrimci mücadeleye
katılan militanları önceleri toplu flekilde
yargılıyordu. Duruflmalar genelde yargılanan
devrimcilerin sayısı ile ifade ediliyordu;
“193’ler Duruflması”, “50’ler Duruflması”
gibi. Baflta sıradan yargıçlar tarafından (bir
dönem sonra siyasi davalar askeri
mahkemelere veya “mülk sahiplerinin
temsilcilerinden”, yani emekçilerin can
düflmanlarından oluflan mahkemelere
aktarılmaya bafllandı) yürütülen davalar

Broflürün yazar› hakkında:
Solomun Isayevich Tchernomordik

(1880-1943) Bolflevik Partinin kurucu
üyelerinden biriydi. 1902’den itibaren
devrimci hareket içerisinde aktif yer aldı.
Smolensk’te bir memurun o¤lu olarak
do¤du. Moskova Üniversitesi’nde Do¤a
Bilim ve Tıp okudu. Ö¤renimi Çarlık
makamlarının iflkence ve tutuklamaları
yüzünden sürekli kesintiye u¤ratıldı. 1905
Devrimi’nde yer aldı. Birinci Emperyalist
Paylaflım Savaflı sırasında ‹ran
cephesinde ordu doktoru idi. 1917
devriminden sonra Halk Sa¤lı¤ı ve
Çalıflma Komiserli¤i hizmetinde çalıfltı.
1919’daki iç savafl sırasında Kızıl
Ordu’nun Tıp servisinde çalıfltı. Güney
cephesinde Tifüs hastalı¤ı ile mücadele
etti. 1922-1924 arasında Moskova’daki
Devrim Müzesinin yöneticisiydi. Daha
sonra, SSCB Kızıl Haç ve Kızıl Hilal’de
çalıfltı. 1938’den, 1943’deki ölümüne
kadar Bilimler Akademisi Tarih
Enstitüsünde kıdemli üyeydi.
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genelde kalabalık oluyordu. Hatta bu tür
duruflmalarda kimi zaman yargıçları
etkilemek de mümkün olabiliyordu. Örne¤in,
General Trepov’u öldürme girifliminde
bulunan Vera Zasuliç’in yargılandı¤ı davada,
jüri tarafından verilen karar, Zasuliç’in suçlu
olmadı¤ı yolunda idi. Dolayısıyla
devrimcilerin bu tür duruflmalarda yaptıkları
siyasi savunmalar büyük bir politik etki
yaratıyordu. Kuflkusuz ki, savunması
jandarma fliddetiyle engellenen pek çok
devrimci vardı, ama bu saldırganlık yaratılan
politik etkiyi ortadan kaldıramıyordu.
Devrimci Narodnikler mahkemelerde genelde
kiflisel yönden kendilerini savunma ihtiyac›
duymuyorlard›. Bunun yerine mahkemeleri,
Çarlık despotizmini, sömürüyü, zulmü teflhir
edip kitleleri mücadeleye ça¤ırmak için bir
kürsü olarak kullanma yoluna gidiyorlard›.
(Öte yandan Narodnikler, örgüt üyesi
olduklarını ifade ederek savunmaya bafllamayı
tercih ediyorlardı, bunu politik yönden
önemli görüyorlard›.)

O dönemler pek çok devrimcinin yaptı¤ı
etkili savunma uzun yıllar konuflulmufl,
devrimci kuflakların yetiflmesine katkıda
bulunmufltur. Etkisi yıllar boyu süren
konuflmalardan biri, dokumacı Piyotr
Alekseyev tarafından “50’ler Duruflması”nda
yapılan sınıf bilinci yüklü konuflmadır.

“Sophie Bardin tarafından örgütlenen bir
çevrede özümsedi¤i Narodnik ö¤retilere
ra¤men, sınıf içgüdüsü, bütün Narodnik
dogmaların üstesinden gelmiflti. Devrimci
hareketin tarihinde ilk kez Rus kapitalizminin
korkunç sömürüsünün ve çarlı¤ın siyasi
baskılarının izlerini taflıyan, sınıf bilincine
sahip bir iflçi mahkemede konuflmufl oldu.
Alekseyev Çarlık yargıçlarının karflısına
sömürü nedeniyle yıkılmıfl zavallı bir iflçi
olarak de¤il, iflçi sınıfının düflmanlarına
yafladıklarının faturasını çıkartan devrimci
bir iflçi olarak çıktı.”

Duruflmayı izleyen avukatlardan birine
göre, Alekseyev’in konuflması kamuoyu ve
gardiyanlar üzerinde öyle bir etki yaratmıfltı
ki hepsi aptallaflmıfltı. “E¤er Alekseyev
arkasına dönüp, sanık kürsüsünü terk etseydi,
hiç kimse onu durduramazdı. Herkes öylesine
flaflkındı...”

Bu konuflmanın en dikkate de¤er yanı, o

zamanlar baskın olan ve siyasi özgürlükler
için mücadeleyi küçümseyen Bakuninci
fikirleri aflan bir içeri¤e sahip olmasıdır. Zira
Alekseyev, çıkıfl yolu için yapılacak ilk
fleyin, kapitalistlerin yanında olan otokrasinin
yıkılması oldu¤unu söylemifltir.
Tchernomordik’e göre, “ifade edilen fikir
cesur bir yenilikti.” Kapitalist sömürünün
vahfli boyutunu gözler önüne seren, çarlık
despotizmini teflhir eden ve buna karflın
çarlı¤ın yıkılmasın “çıkıfl yolu”nun ilk adımı
olarak gösteren Alekseyev’in konuflmasının
binlerce kopyası, esaslı bir ajitasyon broflürü
olarak onyıllar boyunca elden ele dolaflmıfltı.

Bolfleviklerin Narodniklerden devraldıkları
bir di¤er önemli miras, uzun yılların zorlu
mücadelesinden süzülen, siyasi polis
karflısında takınılacak tutuma dair
deneyimlerdir. Bu deneyimin en özlü ifadesi,
1870’lerin sonlarının ola¤anüstü devrimci
örgütçüsü, illegal Halkın ‹radesi Partisinin
üyesi Aleksander Mikhailov’un
vasiyetnamesinde görülür:

“Kardefllerim; sizlere duruflma öncesi
delil vermemede de¤iflmez bir yöntem
kullanmayı vasiyet ediyorum. Dahası, sorgu
altındayken suçlama ne kadar açık olursa
olsun, gizli servisin raporları ne kadar açık
görünürse görünsün herhangi bir beyanda
bulunmayı reddetmenizi fliddetle tavsiye
ediyorum. Bu sizi pek çok hatadan
koruyacaktır.”

Bu vasiyet Bolflevikler için de yol
gösterici olmufltur. Örne¤in Çarlık zulmüne
karflı verilen mücadelede uzun yıllar içinde
edinilen tecrübeler, Bolflevikleri, “en iyi
politikanın sorulan soru ne olursa olsun,
cevap vermeyi reddetmek oldu¤u sonucuna
ulafltırmıfltır.”

Politika net oldu¤u halde bazen

ciddi hatalara düflülebiliyor

“Bolflevik Parti, Çarlık rejimi boyunca
üyelerine sorgu esnasında ne türden olursa
olsun delil vermemeyi ö¤ütledi.

“Delil vermeyi reddetme taktikleri
Bolflevikler için ölçülmesi mümkün olmayan
ızdırapları içeriyordu. Ama bu sadece
vücudun ızdırabıydı. ‹flkencecinin, iflkence ve
azapları Bolfleviklerin devrimci onuruna
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hiçbir leke süremedi. Tersine iflkence
altındayken delil vermeyi reddetmek,
devrimcinin yüreklili¤inin ve düflmana karflı
takındı¤ı küçümseyici tavrının bir ifadesi
idi.”

Partinin verdi¤i ö¤ütlere ra¤men Bolflevik
militanların kimi zaman yanlıfl tutumlar içine
girmesine, bunun sonucunda parti örgütü ve
faaliyetinin zarar görmesine tanık olunmufltur.
Aslında bu yanlıflların önemli bir kısmı,
düflman karflısındaki zaaftan çok, partiyi ya
da yoldafllar› koruma kaygısından
kaynaklanıyordu. Bu hataya daha çok genç
ve deneyimsiz militanlar düflebiliyordu.

Tutuklu Bolflevik militan genelde Okhrana
ajanının flu türden söylemleriyle karflılaflırdı:
“fiu tarihte, flu saatte, flu yerdeydin. Gazete
kâ¤ıdına sarılı, flöyle flöyle bir paket
taflıyordun. Orada flu saatten flu saate kadar
oturdun, falanca saatte oradan ayrılıp,
falanca yere gittin...” Ajanın iddialarının bir
kısmı, e¤er izlenen bir devrimci tutukluyla
ilgiliyse, genelde do¤ru bilgileri içerirdi. Bu
ise kimi zayıf unsurların çözülmesine yol
açardı. Bazı militanlar ise, ajanın delillerini
çürütecek deliller öne sürmeye çalıflırken
çeliflkilere düfler ve Okhrana’nın delillerinin
do¤rulu¤unu pekifltirirlerdi.

Benzer durumlar, zayıf unsurların verdi¤i
ifadelerin (nasıl olsa biliniyor diye) “samimi
itirafı” ile bir kısmını kabul edip di¤erlerini
çürütme çabası sırasında da ortaya
çıkabiliyordu. “Samimi beyanlar ve ajanların
‘delillerini’ çürütme giriflimleri talihsiz
sonuçlar yaratmıfltır. Bunlar Okhrana’nın
durumun karıflıklı¤ını çözmesine, yeni
tutuklamalar için ipucu elde etmesine ve
örgütün tamamen yok edilmesi amacına
hizmet etmifltir... Bir devrimcinin samimi
beyanatta bulunması genellikle onun politik
ölümünün bafllangıcıydı. Okhrana, bu samimi
itirafı tutukluyu örgütü karflısında küçük
düflürmek ya da Okhrana ajanı olmaya davet
etmek için kullanırdı.”

Yani sonuç, genelde umulanın tersi yönde
oluyordu.

Bolflevik militanların düfltü¤ü bir di¤er
hata, ajanların topladı¤ı bilginin, bir
itirafçının ya da zayıf düflmüfl bir unsurun
verdi¤i delilleri üstlenerek yoldafllarını
koruma giriflimidir. Tamamen iyi niyetli bir

yaklaflım olmakla birlikte, sonucu genelde
yıkım oluyordu. ‹thamları kabul etmeyi zaaf
ve çözülme sayan Okhrana ajanları, tutukluya
daha bir yüklenirlerdi. Artık amaç,
tutuklunun verdi¤i ifadeyi dayanak yapıp,
onu itirafçı olmaya zorlamaktı.

Okhrana ajanları, zor duruma
düflürebildikleri tutukluların karflısına genelde
fluna benzer bir vaazla çıkarlardı: “‹faden
samimi olsa da, hatta mahkeme hafifletici
sebepler bulsa da, lehinde karar veremez.
Seni çeflitli cezalar bekliyor. Öte yandan
yoldaflların senin itiraf etti¤ini duyduklarında
devrimcilerin gözünde alçalacaksın, belki de
seni öldürecekler. Evet, kötü durumdasın.
Fakat seni kurtaracak bir yol var: Gel
bizimle çalıfl. Senden çok fazla fley
beklemiyoruz. Örgütte kalıp çalıflmalarına
devam edebilir ve bu arada bizi
bilgilendirebilirsin. E¤er kabul edersen,
ifadeni sır olarak saklamaya, seni özgür
bırakmaya ve korkunç akıbetinden korumaya
hazırız.”

“Daha zayıf bir yoldaflın ‘samimi itiraf’ı
esnasında verdi¤i deliller yüzünden zorlanan
tutuklunun, delillerin do¤rulu¤unu kabul
etmek zorunda kaldı¤ı veya karflı delil öne
sürerek daha güç duruma düfltü¤ü de
olmufltur. Genellikle, tutuklu niyetlerin en
iyisiyle bütün suçu yüklenerek yoldafllarını bu
iflten uzak tutmaya çalıflmıfltır. Ama bundan
iyi bir sonuç çıkmamıfltır… Yoldafl bu
tutumuyla hiç kimseyi koruyamamıfl, tersine
kendini itirafçıların delillerini do¤rulayacak
çeliflkiler içinde güç duruma sokmufl,
kendisinin itirafçı olma riskini arttırmıfl, ya
da en azından kendini Partinin gözünde
küçük düflürmüfltür.”

Bazı samimi Bolflevik militanlar bu
türden hatalara düfltükleri için, haklı olarak
haklarında oluflan flaibeyi ortadan
kaldırabilmek u¤runa büyük emekler
harcamak zorunda kalmıfllardır.

‹flkencecilerle diyaloga girmek, tuzakların
en büyüklerindendir; “Bir devrimcinin moral
olarak çöküflünün ilk adımı, düflmana duyulan
tiksinti ve nefret ateflinin bir an için de olsa
sönmesidir.” Günümüzde oldu¤u gibi
Okhrana ajanları da sadece kaba iflkence
yöntemleriyle ifl görmüyorlard›. Bilinen
papaz/cellat ikilemini de yaygın flekilde
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kullanıyorlardı. Hatta Moskova Okhrana’nın
flefi Zubatov, tam teflekküllü bir ‘e¤itilmifl
Okhrana ajanları’ birimi kurmakla ünlüdür.

“E¤itilmifl ajanlar” papaz kılı¤ına girip
sahte bir “içtenlik”le Bolfleviklerin karflısına
çıkıyorlardı. Bu tuza¤a kapılan bir çok
devrimci hiç ummadı¤ı durumlara
düflebilmifltir. (Belirtmek gerekir ki,
günümüzde siyasi polis kaba iflkencenin yanı
sıra, gitgide papazlık yöntemlerine daha çok
a¤ırlık vermeye bafllamıfltır. Gözalt› yaflayan
yoldaflların son yıllarda aktardıkları
deneyimler, iflkencecilerin bu alanda da ciddi
bir uzmanlaflma içine girdi¤ini gösteriyor.)

“Okhrana ajanları tutuklu devrimcilerle
yaptıkları bu ‘tartıflmalar’dan devrimci örgüt
elemanları hakkında çalıflabilmelerini
sa¤layacak de¤erli malzeme topladılar. Bu
‘özgür ve kolay’ konuflmalardan sonra,
Okhrana ajanı ‘asıl ifle’ geçer. Sorgu bafllar.
E¤er tutuklu sorgu bafllamadan önce ajanın
kendisini ‘konuflmanın’ içine çekmesine izin
vermiflse iflin yarısı tamam demektir.”

Devrimci tutuklu deneyimsizse,
iflkencecinin yarattı¤ı “yapay atmosfere”
aldanabilmektedir. Sanki karflısında bir
iflkenceci de¤il de bir insan varmıfl
yanılsamasına düflebilmektedir. Oysa bu tür
hatalara düflerek onurunu kaybeden
devimciler, di¤er deneyimler bir yana, daha
19. yüzyılın sonlarında Aleksander
Mikhailov’un “... herhangi bir beyanda
bulunmayı reddetmenizi fliddetle tavsiye
ediyorum. Bu sizi pek çok hatadan
koruyacaktır...” vasiyetine uyabilselerdi,
böylesi bir akıbete u¤ramaktan
kurtulabilirlerdi.

Gizlilik kurallarına dıflarıda oldu¤u

gibi içerde de uymak gerek

“Okhrana, Bolflevi¤in hapisteki hayatını
ve davranıfllarını keflfetmeye çalıflırdı. Bu
amaçla ajanını, e¤er ortak hücreye konmuflsa
Bolflevik’le aynı hücreye ya da Bolflevik tek
baflına hücreye konduysa yan hücreye
yerlefltirirdi. Tutuklunun acemili¤ine, bofl
bo¤azlık edebilece¤ine veya hapiste gizlilik
kurallarını ihlal edece¤ine güveniyorlardı.”

Rejimin bekçi köpe¤i ajanlar, iflkencede
direnen Bolflevik militanın peflini zindan da

bırakmazlard›. “Dost” görünerek onunla
arkadafl olmaya, faaliyetin detaylarını
ö¤renmeye çalıflırlardı. Bolflevik’le aynı
hücrede uzun süre kalan deneyimli bir ajan,
flüphe çekici davranıfllardan uzak
durabilmiflse, bazen bu giriflimden sonuç
alabiliyordu. Örne¤in kimi zaman Bolflevi¤i
“dıfları” mektup yollamaya ikna edip sonra
da bu mektupları alıkoyarak duruflmalarda
delil olarak kullandılar.

Özellikle deneyimsiz genç devrimciler
cezaevinde gizlilik kurallarının gerekli
olmadı¤ı yanılgısına düflebiliyordu ki,
Okhrana ajanları da bu zaaf üzerine
oynayabiliyorlardı. “Daha çok Bolflevik tek
baflına hücre hapsindeyken ajan yandaki
hücreye yerleflirdi. Bolflevik hücreye konur
konmaz, yan hücreden siyasi tutukluların
tarzında parmak uçlarıyla sinyal göndermeye
bafllardı: ‘Adın ne, hangi davadansın, nasıl
tutuklandın, seninle baflka kimler tutuklandı’.
Gizli örgüt çalıflmasında yeterince deneyimi
olmayan acemi, kendisiyle ‘muharebe’ içinde
bulunan kiflinin bir yoldafl oldu¤unu düflünüp,
zokayı yutardı.”

Bolflevikleri izleyenler sadece tutuklularla
aynı hücrelere yerlefltirilen ajanlardan ibaret
de¤ildi. Bunlarla birlikte gardiyanlar,
hapishane müdürü ve yardımcıları da
Bolflevikleri yakından izler, ulaflabildikleri
bilgileri Okhrana’ya rapor ederlerdi. “ ‘Bir
Bolflevik, gizlilik kurallarına içerde de
‘dıflarıda’ oldu¤u kadar sıkı sıkıya ba¤lı
kalmalıdır’ genel kuralı iflte bu nedenler
yüzünden oluflturulmufltur.”

Siyasi savunma

ve Lenin’in ö¤ütleri

Maksim Gorki’nin “Ana” romanın›n
sonuna yakın etkili sahnelerinden biri hep
hatırlanır. Bolflevik partinin ileri
kadrolarından iflçi Pavel’in annesi, o¤lunun
mahkemede yaptı¤ı konuflmanın illegal
basılan metinini bir bölgeye götürürken
trende tutuklanır. Saldırıyı yi¤itçe karflılayan
ana, jandarmaya ra¤men olayı merakla
izleyen yolculara hitap ederek çarlık zulmünü
teflhir eder. Bu sahne, Bolflevik militanların
siyasi savunmalarını nasıl etkili bir flekilde
kullandıklarını gösterir.
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Bolfleviklerin Narodniklerden devraldı¤ı
bir di¤er miras ise mahkemelerde yapılan
siyasi savunmalar› broflür/bildiri fleklinde
basıp yaygın bir flekilde da¤ıtmaktır.
“Konuflmalar illegal basında çıkıyor ve
dolayısıyla genifl kitleler arasında elden ele
dolaflıyordu. Bu konuflmalar mükemmel
ajitasyon malzemesi olarak kullanılıyordu. Ve
tüm bir devrimci kuflak onlarla e¤itilmiflti.”

Bolflevik militanların ço¤u siyasi savunma
yapıyordu. Dolayısıyla mahkeme konuflma
metinleri, bir dönem için partinin en etkili
propaganda materyalleri olmufltur. “Tutuklu
bulunan Bolflevi¤in tüm davranıfllarını
devrimin, iflçi sınıfının ve sınıfın partisinin
çıkarları belirliyordu. Bolflevik sorgu
sırasında Partinin çıkarı için delil vermeyi
reddediyordu. Duruflmada tutukluluk
kürsüsünü sınıfın düflmanlarını ele verece¤i
ve genifl kitlelere Partisinin program ve
taktiklerini ilan edece¤i kürsü olarak
kullanıyordu.”

O dönemin Rusya’sına özgü bir durumdan
kaynaklı olarak tutuklular, duruflmalarda
Bolfleviklerin program ve taktiklerini açmak
ve bunu di¤er illegal devrimci partilerin
program ve taktiklerinden özenle ayırma
gere¤i duyuyorlardı. Bu ihtiyaç, özellikle
1905 devrimi öncesinde Çarlık
mahkemelerinin devrimci partileri aynı kefeye
koyma e¤iliminde olmalarından da
kaynaklanıyordu.

Siyasi savunmalarda Narodnikler parti
üyesi olduklarını kabul ediyorlard›. Bu e¤ilim
Bolfleviklerde de bir dönem devam etti.
Ancak bazı kadrolar bu tutumun her zaman
uygun olmadı¤ını düflünmektedirler. Bu
sorunu gündeme getiren Moskova
Bolflevikleri, Lenin’e mektup yazarak fikrini
sorarlar. Lenin 19 Haziran 1905’te, Y. D.
Stasova’ya ve Moskova hapishanesindeki
di¤er yoldafllara bafllıklı bir mektupla karflılık
verir. Moskova Bolfleviklerinin, siyasi
savunma yaparken sadece marksist sosyalist
inanca sahip biri oldu¤umuzu mu söyleyelim,
yoksa RSD‹P üyesi oldu¤umuzu kabul mü
edelim? sorularını Lenin flöyle yan›tlar:
“Kiflisel olarak henüz bir fikir oluflturmufl
de¤ilim ve kendimi geri dönülmez bir
noktaya getirmeden önce konuyu hapiste olan
veya duruflmaya çıkmıfl yoldafllarla detaylı

bir flekilde konuflmayı tercih etmek
durumundayım...” Ayrıca Lenin, “Her
halükarda sosyal demokrat partinin taktik,
program ve ilkeleri, iflçi sınıfı hareketi,
sosyalist amaçlar ve ihtilal üzerine yapılacak
olan konuflma en önemli fleydir. Bunun çok
faydalı ve ço¤u yerde ajitasyonel bir etkiye
sahip olaca¤ını düflünüyorum...” diye de
ekler.

Parti üyeli¤inin kabulü ile ilgili kesin
ifadelerden kaçınmakla birlikte Lenin,
bununla ilgili görüflünü flöyle ortaya koyar:
“... Bazıları kendini parti üyesi, bilhassa
belirli herhangi bir örgütün üyesi olarak
açıklamanın, kendini sosyal-demokrat inanca
sahip olarak açıklamanın ve açıklamayı
bununla sınırlamanın daha do¤ru oldu¤una
inanıyor. Ben, ba¤ların tümüyle konuflma dıflı
bırakılması gerekti¤ini düflünüyorum.”

Partimizin kurulufl kongresinde de bu
konu tartıflılmıfl, özel durumlar dıflında parti
üyeli¤inin kabul edilmesinin gerekli olmadı¤ı
sonucuna varılmıfltır.

Tarihsel deneyimlerden süzülen

mirasın katkısıyla partinin

netlefltirdi¤i ilkeler

Tarihsel deneyimler, Türkiye devrimci
hareketinin gelifltirdi¤i direniflçi gelenek ve
partiyle taçlandırılan 10 yıllık illegal-ihtilalci
komünist örgütsel sürecin sa¤ladı¤ı
açıklıkların katkısıyla, parti kurulufl
kongresinde; siyasi poliste, mahkemede ve
zindanda tutum üzerinde ba¤layıcı ilkeler
saptanmıfltır.

Bilindi¤i üzere komünistler, ba¤ımsız bir
hareket olarak devrimci mücadeleye adım
attıkları günden beri “sınıf devrimcili¤i”
çizgisini temsil etme iddiasını taflımıfllardır.
Parti programının teorik bölümünün temel
maddelerinden biri, proletaryayı, Komünist
Manifesto’daki ifadeyle, “modern toplumun
tek tutarlı devrimci sınıfı” olarak tanımlar.
Bu ise ileri sınıfın tutarlı devrimcili¤inin
partimizin her tutumunda ifadesini bulması
gerekti¤i anlamına geliyor. Bu tutarlılı¤ın,
partililerin siyasi poliste, mahkemede ve
zindandaki tutumu üzerinden de yansıması
gerekti¤i açıktır. Nitekim parti kurulufl
kongresinde bu sorunlar enine boyuna

16  EK‹M  Sayı: 244



tartıflılmıfl, parti üye ve aday üyelerini
ba¤layan temel esaslar saptanmıfl, net
ifadelerle tam ve pürüzsüz direnmenin
zorunlu oldu¤u vurgulanmıfltır. Kadroların
yanı sıra parti faaliyetlerine katılan
militanların da direniflçi bir tutum almaları
gerekti¤inin altı çizilmifltir.

Kongre tutanaklarında, düflman karflısında
zayıf düflenlerin, partiden de ona göre
muamele görece¤i açık bir flekilde ifade
edilmifltir: “Poliste flu veya bu flekilde
çözülen… Partiye verdi¤i sözü çi¤nemifl,
parti üyeli¤i onurunu sınıf düflmanına
çi¤netmifl, kendi komünist onur ve flerefini
ayaklar altına almıfl olur ve partiden de
buna göre bir muamele görür. Böylelerinin
parti üyeli¤i veya aday üyeli¤i herhangi bir
savunma hakkı gerektirmeksizin düfler.”

Dolayısıyla partili komünistler, düflmanın
zulmü karflısında tam direnifl göstermek
zorundadırlar. Bu direniflin mahiyeti ise
bellidir: “Polisin talep etti¤i hiçbir bilgi
verilemez, hiçbir iddia ve itham kabul
edilemez. Partili komünist düflmanın zulmünü
yüreklice ve cepheden karflılamak, davanın ve
partinin çıkarlarını ölümü pahasına
savunmak, parti üyeli¤i onurunu yükseklerde
tutmak zorundadır. Bu açıdan partili
militanlarımızdan tam bir direnifl
bekliyoruz...” (Örgütsel Güvenlik Sorunları,
s.109-110, Eksen Yayıncılık)

Kongre belgelerinde tam direnifl
konusunda ayrıntılı bir çerçeve de çizilmifltir:
“... Tam direnifl, salt örgütsel bilgilerin
polise verilmemesi, hiçbir belgeye imza
konulmamasıyla sınırlı de¤ildir. Siyasi polise
karflı cepheden bir tutum alabilmek, ezme ve
afla¤ılama tutumlarına karflı aktif bir karflı
tavır gelifltirmek de gerekiyor. Örne¤in, flu
veya bu nedenle polisle diyalog ya da
tartıflmaya giriflmek hiçbir biçimde bizim
tutumumuz olamaz. ‹flkencede aldı¤ımız boyun
e¤meme tutumunu ‘papazlık‘ gösterileri
karflısında da almayı baflarabilmeliyiz. Buna
aykırı davranıflları zaafiyet göstergesi ve
kuflku nedeni saymalıyız...” (age, s.126)

Kongre belgelerinde, burjuva
mahkemelerinde alınacak tutum konusunda da
net vurgular mevcuttur. Siyasi savunma için
ise, belli koflulların oluflması gerekli
kılınmıfltır. Buna karflın, mahkemelerin halka

açık olması durumunda, siyasi savunmanın
çok daha ifllevsel olabilece¤i ve bu yola daha
çok baflvurulabilece¤i de dile getirilmifltir:

 “... Devrimciler... bir örgüt davasının,
bir örgüt operasyonunun parçası olarak
yakalanıyorlar. Bu durumda, devrimci kimli¤i
net bir tutumla sahiplenmek, asgari bir
tutumdur. Bunu gizlemenin hiçbir mantı¤ı
olabilece¤ini zannetmiyorum, bu baflını kuma
gömmek olur.

“‹stisnai örnekler dıflında mahkemede bir
devrimcinin apolitik bir tavır takınmasını
hiçbir biçimde kabul edemeyiz... Siyasi
çalıflma içinde ya da örgütsel bir operasyon
içinde yakalanmıfl bir insanın mahkemede
apolitik bir tutum sergilemesini kabul
edemeyiz... Partililer, devrimci olduklarını,
bu düzene karflı olduklarını, emekçi halktan
yana olduklarını mutlaka belirtmek, bunu
ortaya koymak ve savunmak zorundadırlar.”
(age, s.117)

 “... Ceza almamak, dıflarıya rahat
çıkmak adı altında bofl hayallerle siyasi
fırsatları harcamak gibi bir tutuma hiçbir
parti üyemiz ya da militanımız
girmemelidir.” (age, s.118)

Gördü¤ümüz gibi kongre belgeleri,
devimci kimlik ile sosyalist dünya görüflünün
savunulmasını, burjuva mahkemelerinde
alınacak asgari siyasal tutum olarak
saptamaktadır. Mahkemelerde parti üyeli¤inin
kabulü konusunda da genel anlamda bir
netlik sa¤lanmıfltır. ‹stisnalar dıflında
kadroların parti üyesi olduklarını ifade
etmelerine gerek olmadı¤ı vurgulanmıfltır.

Kurulufl Kongresi Belgeleri, parti kadro
ve militanlarının zindanda alacakları tutuma
iliflkin de net bir çerçeve çizmifltir. “... Bizim
parti olarak zindanlara iliflkin olarak
savunaca¤ımız çizgi; devletin boyun e¤dirme,
teslim alma, onur kırma, kifliliksizlefltirme,
kimliksizlefltirme saldırısını cepheden
gö¤üsleme çizgisi olabilir. Zindanlarda
direnme çizgimiz budur, bundan taviz
veremeyiz, bu konuda esneklik kabul
edemeyiz.” (age, s.111)

Elbette zindanlardaki koflullar sınıf
mücadelesinin seyrine ba¤lı olarak
de¤iflmektedir. Bu da zindandaki direnifl
biçimlerini, bizzat pratikten ö¤renerek
zenginlefltirmeyi zorunlu kılıyor. Özellikle F
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Moral yozlaflman›n yayg›nlaflmas›
ve “eme¤in korunmas›” u¤runa

mücadelenin artan önemi
‹flçi s›n›f› ile emekçi kuflaklar›n fiziki ve

moral yozlaflmaya maruz kalmalar›, kapitalist
üretim iliflkilerinin tarih sahnesine ç›kmas›yla
bafllayan köklü bir sorundur. Sorunun
kapsam›, derinli¤i ülkeden ülkeye, ya da
kapitalizmin geliflim aflamalar›na göre
farkl›l›klar göstermekle beraber, hiçbir zaman
ortadan kalkmam›flt›r. Kapitalizmin “birikim
yasas›” sorunu yayg›nlaflt›r›rken, s›n›f
çat›flmalar›n›n keskinleflti¤i, emekçilerin
örgütlü bir s›n›f olarak sermaye
egemenli¤inin karfl›s›na dikildi¤i dönemlerde
ise sorun, asgari düzeye iner.

“Kandan ve ateflten harflerle

yaz›lan tarih”

Kapitalizmin emekçileri yozlaflt›r›p
tüketmesi, henüz ilkel sermaye birikimi
döneminde ac›mas›z bir hal alm›flt›. Bu
konuda köle ticareti, sömürgecilik, ya¤ma,
emekçilerin zorla mülksüzlefltirilmesi akla ilk
gelen örneklerdir. Özellikle mülksüzlefltirme
sorunu; kapitalistlerin paray› sermayeye
çevirmek için gereksinim duydu¤u -üretim ve
geçim araçlar›ndan yoksun oldu¤u için emek
gücünü satmak zorunda olan- emekçilerin el
alt›nda bulunmas› aç›s›ndan vazgeçilmezdi.
Marks, kapitalistlerin, bu amaca ulaflmak için
ne kadar vahflilefltiklerini flu sözlerle dile
getirir: “... Ve onlar›n mülksüzlefltirilmesini
anlatan bu öykü, insanl›k tarihine, kandan ve
ateflten harflerle yaz›lm›flt›r.” (Kapital, Cilt 1,
çev. Alaattin Bilgi, s. 679, Sol Yay›nlar›)

Kuflaklar boyu devam eden çetin s›n›f
savafl›mlar› sayesinde iflçi s›n›f›,
kapitalistlerden belli haklar› söke söke
alm›flt›r. Birçok ülkede komünistlerle organik
ba¤ içinde geliflen iflçi hareketini
bast›ramayan burjuvazi ekonomik, sosyal,

siyasal alanlarda tavizler vermek zorunda
kalm›flt›r. A¤›r bedellerin ödendi¤i bu
mücadele sürecinde proletaryan›n s›n›f bilici
geliflmifl, ekonomik-sosyal alandaki
kazan›mlar sonucu, yaflam standartlar›nda
nispi bir düzelme olmufltur.

Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin
zaferinden sonra toplumsal devrim korkusuna
kap›lan burjuva s›n›flar, kapitalist sistemin
krizinin de derinleflmesiyle faflizme
baflvurdular. K›z›l Ordu’nun faflizmi ezerek
ikinci emperyalist paylafl›m savafl›na son
vermesi, ard›ndan da “sosyalist blok”un
Sovyetler Birli¤i önderli¤inde kurulmas›,
sistemin efendilerini derin kayg›lar içine
sürükledi. Avrupa iflçi s›n›f›n›n komünist
partilere verdi¤i yayg›n deste¤i de hesaba
katan emperyalist ülkeler burjuvazisi, -nesnel
koflullar›n da uygun olmas›yla- “sosyal
devlet” ad› alt›nda, (azg›n bir anti-komünist
propaganda eflli¤inde) geçmifl dönemlere
nazaran nispeten daha genifl kapsaml›
ekonomik-demokratik haklara, yaklafl›k çeyrek
yüzy›l tahammül etti. Emperyalist-kapitalist
sistemin 1970’li y›llarda krize girmesiyle
“sosyal devlet” demagojisi ad›m ad›m terk
edilmeye baflland›. Son y›llarda ise iflçi-
emekçilerin kazan›mlar›n› hedef alan sald›r›lar
azg›n bir hal alm›fl bulunuyor.

Emekçi s›n›flar› diri tutan

mücadelenin kendisidir

Yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
kapitalistleflme sürecinin h›zland›¤› ba¤›ml›
ülkelerde durum farkl›yd›. Zira bu ülkelerde
“sosyal devlet”in esamesi bile okunmuyordu.
Ancak s›n›f çat›flmalar›n›n sert olmas›, iflçi
s›n›f› ile emekçilerin mücadelesini politik
boyutlara tafl›m›flt›r. Palazlanma sürecinde
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olan orta kuflak kapitalist ülkeler burjuvazisi,
bu mücadeleleri, faflist cuntalar› iflbafl›na
getirerek -belli bir dönem için-
bast›rabilmifltir.

1980’deki 12 Eylül askeri faflist darbesine
kadar Türkiye’de de benzer bir süreç
yaflanm›flt›r. O dönemde iflçi-emekçi
hareketinin kitlesel, militan, dinamik geliflimi
devrimci hareketin güçlenmesine zemin
sa¤larken, devrimci hareketin geliflip
serpilmesi de s›n›f hareketinin
politikleflmesini h›zland›rm›flt›r.

Daha çok eylem içinde bilinçlenen, s›n›f
oldu¤unun fark›na varan emekçilerin ufku,
mücadelenin siyasal boyuta tafl›nmas›yla
genifller. Art›k kapitalistin fabrikas›nda üretim
sürecine kat›lman›n yan› s›ra, düflünsel
aktivitelere duyulan ilgi de artmaya bafllar.
Bu ise proletarya saflar›nda hem okumak/
izlemek aç›s›ndan, hem de bu alanda üretim
yapmak aç›s›nda sanata, edebiyata duyulan
ilgiyi artt›r›r.

Mücadele dönemleri, ayn› zamanda sanat/
edebiyat alan›nda üretim yapan orta s›n›flara
mensup kiflilerin en az›ndan bir k›sm›n›n
emekçilerin saf›nda yer almas›n› sa¤lar.
Örne¤in 1970’li y›llarda müzikten sinemaya,
edebiyattan karikatüre, resimden heykele
kadar genifl bir yelpazede üretim yapan
sanatç›lar›n az›msanmayacak bir kesimi,
s›n›fs›z-sömürüsüz bir dünya u¤runa verilen
mücadeleyi desteklemifltir. Bu ortam düflünsel
hayat›n emekçiler aras›nda da canl› olmas›n›
sa¤lam›fl, böylece düzenin iflçi-emekçi
kuflaklar› yozlaflt›rma çabas› önemli ölçüde
bofla düflürülebilmifltir.

K›r›lma dönemi ve sonras›

“24 Ocak Kararlar›” diye adland›r›lan
“ekonomik istikrar paketi”nin uygulanabilmesi
için, Amerikanc› generaller 12 Eylül 1980’de
faflist darbe gerçeklefltirdi. Toplumsal
muhalefeti fliddetle ezen sermaye iktidar›,
yüzbinlerce ilerici-devrimci insan› tutuklay›p
iflkence tezgahlar›ndan geçirdi. ‹flçi-emekçileri
öncüsüzlefltirerek korku ve yozlaflman›n
karanl›¤›na itme¤e çal›flt›. Egemenler, korkuya
ba¤l› bireycili¤i yayg›nlaflt›rarak, zulme
baflkald›rma, hak alma mücadelesi, dayan›flma
gibi de¤erleri gözden düflürmek istedi. Bu

konuda belli baflar›lar da elde ettiler.
Sermaye devletinin bo¤ucu ablukas›na

ra¤men, darbe öncesinin mücadele deneyimini
yaflam›fl iflçi kufla¤›n›n öncülü¤ünde s›n›f
hareketi yeniden kitlesel boyutlara ulaflabildi.
Korku, apolitizm, örgütsüzlük, bireycilik vb.
gibi emekçileri çürüten çarp›k e¤ilimler,
‘87’de bafllayan, ‘89 “bahar eylemleri” ile
kitleselleflen s›n›f hareketi sayesinde bir yere
kadar k›r›labildi.

S›n›f hareketi 91’de, sendika a¤alar›n›n
ihanetinin de katk›s›yla, Mengen’de k›r›ld›.
“Sosyalist blok”un da¤›lmas›n›n ard›ndan
yaflanan bu ikinci yenilgi, geleneksel devrimci
ak›mlar aras›nda tasfiyecilik sürecinin
alabildi¤ine yay›lmas› ile yeni boyutlara
ulaflt›. Bu aflamadan sonra da s›n›f
hareketinin belli ç›k›fllar› oldu, ancak bunlar›n
hiçbiri Mengen öncesi düzeye ulaflamad›.
Semt emekçilerinin tepkisi ise Gazi direnifli
ile en ileri noktaya ulaflt›, ard›ndan düflüfle
geçti. ‘96 1 May›s’›, hemen peflinden ‘96
Ölüm Orucu sürecinin yaratt›¤› olumu hava,
devrimci ak›mlar taraf›ndan yeterince
de¤erlendirilemedi¤i ölçüde k›sa sürede
da¤›ld›. Cezaevi katliamlar›, Ulucanlar›n
ard›ndan gelen 19 Aral›k sald›r›s› ile doru¤a
ç›kt›. Kürt hareketinin köklü bir konum ve
tutum de¤iflikli¤i ile düzenle iflbirli¤ine
yönelmesi bu tabloyu tamamlad›.

‹MF reçetelerinin biri bitmeden di¤erini
uygulamaya koyan iflbirlikçi sermaye düzeni,
Kas›m 2000 ve fiubat 2001 krizleri ile derin
bir sars›nt› geçirdi. Bu krizler döneminde
milyonlarca iflçiyi kap› önüne koyan
kapitalistler, faturay› iflçi-emekçilere
ödetmekte zorluk çekmediler. Zira devrimci
hareketin devlet terörüyle zay›flat›ld›¤›, s›n›f
hareketinin ise dibe vurdu¤u bir dönemde
gündeme gelen sald›r› karfl›s›nda emekçiler
bir anlamda çaresiz kalm›fllard›r.

Yozlaflman›n alabildi¤ine yay›lmas›

için uygun zemin...

Krizle beraber, sadece aç›klanan resmi
rakamlara göre, iki milyon iflçinin zorla
üretim d›fl›na sürülmesi, zaten yayg›n olan
iflsizli¤i muazzam boyutlara ulaflt›rd›. Öyle ki,
iflçinin emek gücünü sat›n alacak kapitalist
bulmas› neredeyse imkans›z hale geldi.
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Milyonlarca insan ifl bulma umudunu yitirdi¤i
için ifl aramaktan bile vazgeçti. ‹flçi-emekçi
semtleri adeta iflsizlerle dolup taflt›. Sermaye
s›n›f›n›n zorbal›¤›na karfl› gereken direnifli
gösteremeyen iflçi s›n›f›, krizin a¤›r faturas›n›
fiziki ve moral yozlaflman›n kuca¤›na
sürüklenerek ödemeye mahkum oldu.

Bu koflullar, kap› önüne at›lmayan iflçiler
üzerinde de a¤›r bir bas›nca dönüfltü. ‹flsiz
milyonlar, kapitalistler taraf›ndan, çal›flan
iflçinin tepesinde “demoklasin k›l›c›” gibi
salland›r›ld›. Bunun pratikteki yans›mas›; “Ne
olursa olsun iflimi kaybetmemeliyim. Bu
koflullarda iflsiz kal›rsam bir daha ne zaman
ifl bulabilece¤im belli de¤il. O halde patronun
tüm dayatmalar›n› sineye çekmeliyim”
fleklinde oluyordu.

Bu flartlar, iflçi s›n›f›n› çok yönlü bir
k›skaç alt›na alan bir k›s›r döngüye yol açt›.
Kapitalistlerin dayatmalar› kabul edilince reel
ücretler düfltü. Ücret kayb›n› gidermeye
çal›flan iflçi, 8 saat yerine 12-14 saat
çal›flmaya bafllad›. Bu ise fabrika önündeki
iflsizlerin bekleyiflini kal›c› hale getirdi.
Kapitalistler, üretim sürecinde iliklerine kadar
sömürdükleri iflçileri “fedakarl›¤a” ça¤›ran
“duygulu” konuflmalara daha s›k baflvurmaya
bafllad›lar. ‹flleri iyi durumdakiler dahil olmak
üzere, sömürücü asalak tak›m›n›n tümü,
kokuflmufl düzenlerinin kaç›n›lmaz sonucu
olan krizden yak›nmay› al›flkanl›k haline
getirdiler.

Son y›llarda üretimde “patlama” oldu¤u,
ihracat rekorlar›n›n k›r›ld›¤›ndan söz ediyor
kapitalistler. Ancak üretimdeki bu art›fla
ra¤men istihdam edilen iflçi say›s›nda bir art›fl
söz konusu de¤il. ‹flte “sayg›n” holdinglerin
bu “üstün baflar›”lar› tam da bu vahfli sömürü
sayesinde mümkün oluyor.

“Kurban”lar iflçi-emekçi ailelerin

çocuklar›d›r

Bu flartlarda çal›flma sürecine kat›lmaya
haz›rlanan gençlerin durumu ise daha da
vahimdir. Zira ifl deneyimi olan y›¤›nla
iflsizin bulundu¤u yerde patronlar, deneyimsiz
gençleri kolay kolay ifle almazlar. ‹fle
al›nacak kadar “flansl›” olan gençlerin
ücretleri ise baz› sektörlerde asgari ücretin
yar›s›na kadar düflebiliyor. Yani iflçi-emekçi
çocuklar› ifl bulsa da bulmasa da ço¤unlukla

belirsizli¤e itilmifl, sisli bir gelecekle karfl›
karfl›ya bulunuyor.

E¤er bu sorunlar devrimci s›n›f
hareketinin güçlü oldu¤u bir dönemde
yaflanm›fl olsayd›, bu gençlerin
az›msanmayacak bir bölümü anti-kapitalist
mücadelede yer alacaklard›. Bunun olmad›¤›
yerdeyse, altlar›ndaki zemin son derece
kaygan olmaktad›r. ‹flte kriz sonras› y›llar
tam da böylesine u¤ursuz koflullara denk
düflüyor.

Kaygan zeminler üzerinde rotas›z gemi
gibi dolaflan genç kuflaklar›n az›msanmayacak
bir kesimi, düzenin tuzaklar›na boylu boyunca
uzanmaktad›r. Son y›llarda s›k s›k dile
getirildi¤i üzere iflçi-emekçileri kemiren
bafll›ca sorunlar; yayg›n içki kullan›m›; balli-
tiner-esrar ba¤›ml›l›¤›; gasp-h›rs›zl›k-cepçilik;
çetecilik-mafyac›l›k-kumar; uyuflturucu-kad›n
pazarlama, fuhuflun emekçilerin yaflam
alanlar›n›n ta içine kadar yay›lmas›; b›çak-
silah tafl›man›n s›radanlaflmas› ve bu silahlar›
birbirlerine karfl› çok kolay›ndan kullanmalar›;
herfleye ra¤men emekçiler aras›nda varl›¤›n›
sürdüren insani de¤erlerin bireyci-ç›karc›
iliflkilerin ikame edilmesi, bunun sonucunda
yabanc›laflman›n yayg›nlaflmas›...

Kapitalizmin i¤renç batakl›¤›nda yefleren
bu sorunlara ek olarak bir de flöyle bir sorun
var. ‹flçi-emekçi gençlik içinde asgari düzeyde
politik bilinci olan, düzenin sömürü, bask› ve
zulmüne tepki duyan, ancak flu veya bu
nedenlerden dolay› mücadeleye aktif olarak
kat›lamayan bir kesim var. Genelde
devrimcilere yak›n duran, kimi zaman
eylemlere de kat›lan bu gençler, çevrelerinin
sorunlara tepkisiz kalmas›n›, mahalledeki
arkadafllar›n›n batakl›k içinde ç›rp›n›fl›n›
gördükçe ruhsal dengelerini koruyamaz hale
geliyorlar. Yak›n çevrelerinde günden güne
büyüyen sorunlara müdahale edemeyen bu
gençler ciddi psikolojik sorunlar yaflamaya
bafll›yor. Psikolojik rahats›zl›klar nedeniyle
ilaç kullanan gençlerin say›s›nda muazzam bir
art›fl var.

Yozlaflman›n “alt kültür”ü

Gençlerin bir k›sm›, üretim sürecinde yer
ald›ktan sonra iflsiz kalm›fl, bu durum
uzay›nca ifl aramaktan vazgeçenlerden
olufluyor. Bir k›sm› marjinal ifllerde k›sa
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Eme¤in korunmas› ve devrimci
parti program›n›n bütünlü¤ü

Programda bunun temel bir alt bölüm oluflturdu¤unu
biliyoruz. Program teorik bölümle bafll›yor. Kapitalizmin
kaç›n›lmaz y›k›l›fl› ve sosyalizmin kaç›n›lmaz do¤uflu bu
bölümde toplumsal geliflmenin nesnel dinamikleri ve
yasall›klar› üzerinden teorik olarak gerekçelendiriliyor.
Program›n siyasal bölümü, bu çerçevede iflçi s›n›f›n›n
devrimci görevlerini ve hedeflerini tan›ml›yor. Program›n
eme¤in korunmas› ve toplumsal istemlere iliflkin bölümü
ise, iflçi s›n›f›n›n kendi temel siyasal görevlerini, yani
iktidar u¤runa mücadelesini gerçeklefltirmede bir köprü
vazifesi görüyor. ‹flçi s›n›f›n›n kendini bulmas›, güç
kazanmas›, mücadele gücü ve yetene¤ini yükseltmesi
imkan›n› sa¤l›yor. Bu bölüme programlarda yer verilmesi
bu aç›dan bir raslant› de¤il. Temel iktidar hedefi ile
iflçilerin günlük yaflam› ve mücadelesi aras›nda kurulmufl
bir köprüdür program›n bu bölümü. Reformun devrimle
bütünleflti¤i aland›r.

(“Parti Program›nda ‘Eme¤in Korunmas›’ Sorunu”,
K›z›l Bayrak, Say›:2000/10, 11 Mart 2000)

süreli olarak çal›fl›yor. Baz›lar ise, üretim
sürecine kat›lmadan, do¤rudan batakl›¤›n
içine sürüklenmifltir.

Yukar›da bahsi geçen sorunlar›n hiçbiri
yeni de¤il elbet. Çünkü, “Burjuvazi üstünlü¤ü
ele geçirdi¤i her yerde... insan ile insan
aras›nda, ç›plak öz ç›kardan, kat› ‘nakit
ödemen’den baflka bir ba¤ b›rakmad›. Dinsel
tutkular›n, flövalyece coflkunun, dar kafal›
duygusall›¤›n en ilahi vecde gelmelerini,
bencil hesaplar›n buzlu sular›nda bo¤du...”
(K. Marks, F. Engels, Komünist Manifesto ve
Komünizmin ‹lkeleri, çev. Muzaffer Erdost.
s.112. Sol Yay›nlar›)

Mesele bu çirkefin h›zla yayg›nlafl›p, derin
bir girdap gibi iflçi-emekçi çocuklar›n› içine
çekmesidir.

Gelinen yerde sorunun devasa boyutlara
ulaflmas›nda, bu kirli ifllerden nemalanan
kolluk kuvvetlerinin -özellikle polis/jandarma-
özel bir rolleri var. Bir de kolluk
kuvvetleriyle organik ba¤ içinde olan, kirli
ifllerin profesyonelleri var. Bunlar,
emekçilerin yaflam alanlar›ndan, kirli ifllerini
görebilecek gençler devflirmek için çaba
harc›yor. A¤lar›na düflmeye
haz›r gençleri “ifle ç›kararak”
yetifltiriyorlar. Amac› belli
olmayan fliddetin genç
beyinlere fl›r›nga edildi¤i bir
ortamda, belinde silahla
dolaflan “abiler”in gençleri
etkilemesi hiç de zor olmuyor.
Günübirlik yaflayan, gelece¤i
karanl›k gören gençler için,
bir “güçlü”ye s›rt›n› dayamak
cazip olabilmektedir. Bu ise
ayn› kirli ifli yapanlar›n
giderek kümeleflmesini
beraberinde getiriyor. Böylece
“alt gruplar”›n “alt-kültür”leri
olufluyor.

Gasp, h›rs›zl›k, uyuflturucu
sat›fl›, çek-senet tahsili vb.
ifllerden ele geçen para, asgari
ücretle k›yasland›¤› zaman,
art›k böyleleri için çal›flmak,
“aptalca” bir ifl olarak
görülmeye bafll›yor. Hele 350
milyon için bir ay çal›flmak,
üstelik disiplinli bir flekilde,

onlar için hiç de ak›l kâr› de¤il. ‹fller her
zaman “yolunda” gitmedi¤i için bu çevrelerde
faydac›l›k, ç›kara dayal› “arkadafl”l›klar,
k›sacas› asalakça bir flekilde yaflamak en
“ak›ll›ca ifl” oluyor. Kapitalizmin üretim
süreci d›fl›na itti¤i gençleri çeken çirkef
alanlar› böylece günden güne yayg›nlafl›yor.

“Eme¤in korunmas›” u¤runa mücadelenin

anlam› ve önemi

Kapitalizmin temel yasalar›ndan biri,
servet ile sefaleti z›t kutuplarda
biriktirmesidir. Tarihin hiçbir döneminde
sermaye birikimi günümüzdeki boyutlara
ulaflmam›flt›. Ayn› fley açl›k, sefillik ve ölüme
mahkum edilen yoksullar›n say›s› için de
geçerlidir. ‹ki milyar insan›n günde bir
dolarla geçinmek zorunda oldu¤u dünyam›zda,
200 flirketin serveti 2.5 milyar insan›n gelirini
afl›yor. Marksizmin kutuplaflma teorisinin
korkunç boyutlarda bir do¤rulanmas›d›r bu.

Marks bu durumu flöyle saptar:
“Toplumsal servet, iflleyen sermaye, bu
sermayenin büyüme ölçüsü ile h›z›, ve
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dolay›s›yla, proletaryan›n mutlak kitlesi
ve eme¤in üretkenli¤i ne kadar büyük
olursa, yedek sanayi ordusu da o kadar
büyük olur. Sermayenin geniflleme gücü
ile, emrindeki emek-gücünün genifllemesi
de ayn› nedene ba¤l›d›r. Bunun için,
yedek sanayi ordusunun büyüklü¤ü,
servetin potansiyel enerjisi ile birlikte
artar... Ensonu, iflçi s›n›f›n›n düflkünler
tabakas› ile yedek sanayi ordusu ne
kadar yo¤un olursa, resmi yoksulluk da
o kadar yayg›n olur. Bu, kapitalist
birikimin mutlak genel yasas›d›r...” (K.
Marks, Kapital, Cilt 1, Çev. Alaattin
Bilgi, s.613)

Komünist partiler, eme¤in korunmas›
u¤runa mücadeleye her zaman özel bir
önem vermifllerdir.* Bu mücadelenin bir
yönü iflçi s›n›f›n›n fiziki ve moral
yozlaflmadan korunmas›, öteki yönü ise
tam da bu mücadele içinde onun kendi
gücünün bilincine eriflmesi, bu arada
kapitalizmin sonuçlar›na karfl›
mücadeleden onu y›kma mücadelesine
geçmesinin kolaylaflt›r›lmas›d›r. Nitekim
partimizin program›nda bu istemler
u¤runa mücadele tam› tam›na bu amaç

* “Lenin’in Engels’ten yararlanarak
yapt›¤› s›n›flama çerçevesinde, s›n›f
mücadelesinin üç temel alan›ndan biri
ekonomik mücadele alan›d›r. Ama bu,
dar ücret mücadelelerine ya da
toplusözleflme dönemlerinde kopar›lacak
baz› baz› sosyal haklara indirgendi¤i
için, gere¤ince anlafl›lam›yor ve bu
nedenle küçümsenebiliyor. Soruna, bir
tak›m k›r›nt›lar için mücadele temel bir
mücadele alan› olabilir mi yüzeyselli¤i
ile bak›labiliyor. Oysa bak›yoruz, bu
alan, “eme¤in korunmas›na iliflkin
talepler” bafll›¤› alt›nda, marksist parti
programlar›n›n üç temel bölümünden
biri olarak ortaya konulabiliyor. Klasik
programlarda, teorik bölüm, siyasi
bölüm ve eme¤in korunmas› bölümü
olarak s›n›fland›r›lan üç temel bölümden
birini oluflturuyor bu.”

(S›n›f Çal›flmas›n›n Sorunlar›/TK‹P
Kurulufl Kongresi Belgeleri, s.24,

Eksen Yay›nc›l›k)

TK‹P Kurulufl Kongresi
Belgeleri’nden...

Marks’tan Lenin’e
eme¤in korunmas›

sorunu
(...) Kapital’in birinci cildi iktisadi

kategorilerin soyut teorik aç›klamas›yla bafllar.
Ama, sömürü iliflkilerinin, art›-de¤erin ve art›-
de¤ere kapitalist taraf›ndan el konulmas›n›n
anlat›ld›¤› bölümlerden itibaren bu mesele,
‹ngiliz kapitalizminin oluflturdu¤u labarotuvar
üzerinden, çok genifl bir biçimde iflçi s›n›f›
kuflaklar›n›n yaflam ve çal›flma koflullar›na iliflkin
anlat›mlara ba¤lan›r. Fabrika müfettifllerinin
haz›rlad›¤› ünlü parlamento raporlar›n›n çok
genifl dökümlerden yer yer ayr›nt›lara inilerek
yararlan›l›r. ‹flçi s›n›f›n›n nas›l hayvani bir
biçimde uzun süreler halinde ve çok a¤›r
çal›flma koflullar› içinde çal›flt›r›ld›¤› ve iflçinin
canl› özünün sermaye taraf›ndan nas›l yo¤un bir
biçimde emilip tüketildi¤i üzerine çok genifl
anlat›mlara yer verilir. Tümüyle teorik bir
kitapta meselenin bu kadar genifl ele al›nmas›n›n
çok özel bir anlam› ve mant›¤› vard›r. Marks bu
sorunu iflgünü aç›s›ndan, çal›flma koflullar›
aç›s›ndan, kad›n ve çocuk eme¤inin kullan›lmas›
aç›s›ndan ele al›r. Kapitalizmin gayri insanili¤i,
sermayenin kâr h›rs› mant›¤›, bu u¤urda çal›flan
insan›n basit bir çal›flma nesnesi olarak
kullan›lmas› çerçevesinde, kapitalizmin gayri
insani özünü etkili bir biçimde ortaya koymaya
özel bir önem verir.

Öte yandan, iflçi s›n›f› mücadelesinin üç
temel alan› oldu¤unu biliyoruz. ‹ktisadi
mücadele alan›n›n iflçi s›n›f›n›n mücadelesinin
üç temel bir alan›ndan biri olarak tan›mlamas›,
bu aç›dan dikkate de¤erdir. Engels bu
tan›mlamay› teorik bir mant›k içerisinde yapar.
Lenin bunu “Ne Yapmal›?”da aktar›r. ‹ktisadi
mücadelenin s›n›f mücadelesinin temel bir alan›
olmas›n›, eme¤in korunmas› u¤runa mücadelenin
önemine de bir gösterge saymak gerekiyor.

Öte yandan devrim mücadeleri tarihine, 19.
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çerçevesinde gerekçelendirilir: “TK‹P,
iflçi s›n›f›n›n fiziki ve moral
yozlaflmadan korunmas›, kendi kurtuluflu
u¤runa verdi¤i mücadelede savaflma
gücü ve yetene¤inin yükseltilmesi için,
ayr›ca flu istemler u¤runa mücadele
eder:...” (TK‹P/Program-Tüzük, Eksen
Yay›nc›l›k, s.48)

 ‹flçi s›n›f›n›n ekonomik, sosyal ve
demokratik haklar (reformlar) u¤runa
mücadelesini, ki eme¤in korunmas›
u¤runa mücadele demektir bu,
devrimcilik ad›na küçümseyen çarp›k
tutum ve yaklafl›mlar da olmufltur. Oysa
TK‹P Kurulufl Kongresi’nin program
sorunu üzerine tart›flmalar›nda ayr›nt›l›
olarak ortaya konuldu¤u gibi (buna
iliflkin en önemli bölümleri burada
yaz›m›za ek olarak ayr›ca sunuyoruz),
bilimsel bir marksist parti program›n›n
üç temel bölümünden birini
oluflturmaktad›r bu sorun ve mücadele.

“Eme¤in korunmas›”na iliflkin
istemleri teorik olarak kapitalist düzen
y›k›lmadan da gerçekleflebilir. Bu
istemlerin reform olarak nitelenmesinin
ve marksist parti programlar›nda taktik
bölümün içinde ifade edilmesinin nedeni
de budur. Dolay›s›yla marksist partiler
hiçbir zaman bu istemleri stratejik hedef
saymam›fllar, tersine bunlar u¤runa
mücadeleyi iflçi s›n›f›n›n siyasal iktidar›
ele geçirmeye dayal› devrimci stratejik
mücadelesinin “reformlar” bölümü
olarak ele alm›fllar ve tam da bu
sayede, bu istemler u¤runa mücadeleyi
iflçi s›n›f›n›n devrimci iktidar
mücadelesinin kald›raçlar›ndan biri
haline getirmifllerdir.

Yedek sanayi ordusu ile bu ordunun
bir parças› olan iflçi-emekçi çocuklar›
aras›nda fiziki ve moral yozlaflman›n
yayg›nlaflmas› bugünün Türkiye’sinde
gözle görülen bir olgudur. Bu ise
eme¤in korunmas› u¤runa verilen
mücadelenin güncel önemini artt›r›yor.
Sosyalist devrimi gerçeklefltirme stratejik
hedefi gözard› edilmeden, ancak yeni
olgular› da hesaba katan taktik politika
çerçevesinde bu alandaki mücadeleyi
daha da güçlendirmek göreviyle karfl›
karfl›yay›z.

yüzy›l›n kitlesel iflçi partileri olan sosyal-
demokrat partilerin güçlenme süreçlerine
bakt›¤›m›z zaman, bu u¤urdaki mücadelelerinin
baflar›s›n›n onlar› genifl iflçi y›¤›nlar› ile
birlefltirdi¤ini somut olarak görebiliyoruz. Bu
partilerin çok genifl iflçi y›¤›nlar›yla buluflmay›
baflarabilmesi, çok büyük ölçüde eme¤in
korunmas› ve siyasal haklar u¤runa verdi¤i
mücadeleler içerisinde olmufltur.

Beri yandan, devrim mücadelelerine,
özellikle Rus devrimi deneyimine bakt›¤›m›zda,
iktisadi mücadelelerin siyasal mücadelelerle,
iktisadi istemler u¤runa mücadelenin siyasal
istemler u¤runa mücadeleyle birleflmesinin,
devrimin, devrimci geliflmelerin, devrimci kitle
hareketinin geliflmesinin etkili bir dinami¤i
oldu¤unu görürüz.

Rosa Luxemburg, 1905 Devrimi üzerine
de¤erlendirmelerinde, bize bunun çok iyi ve
canl› bir tablosunu sunmaktad›r. Lenin, “Ne
Yapmal›?”da, bu alan› genel bir mücadele
platformuna dönüfltüren ve kendi içinde
amaçlaflt›ran ekonomistleri ideolojik olarak
çökertmek için bu noktada biraz çubuk
büküyor görünür, ki Lenin’in kendi deyimiyle
de bu bir çubuk bükmedir. Eme¤in korunmas›
alan›n› ya da iktisadi mücadeleyi al›p kendi
içinde bir platforma dönüfltürmek ekonomizm
ve reformizmdir. Tabii ki ekonomizm ve
reformizm çok net ve sert bir biçimde ezilmek,
mahkum edilmek durumundad›r. Ama buna
karfl› ideolojik aç›kl›¤a sahip olmak kayd›yla,
iktisadi istemlerin ve iktisadi mücadelenin
önemini küçümsemek sözkonusu olamaz.
Devrimlerin deneyimi iktisadi mücadeleyle
siyasal mücadelenin içiçe geçmesinin, devrimci
kitle hareketinin geliflme diyalekti¤inin en
temel unsuru oldu¤unu göstermektedir. Ki
Lenin’in 1905 Devrim sonras› yaz›lar›nda,
bizzat devrimin de sa¤lad›¤› aç›kl›klar temeli
üzerinde, bu temel önemde gerçek döne döne
tekrarlanmaktad›r. ‹ktisadi mücadeleyle siyasal
mücadelenin içiçe geçmesinin Rus devriminde
güçlü bir kald›raç rolü oynad›¤› vurgulan›r.

Bu da, çok k›sa olarak, iflin teorideki ve
tarihteki yeridir.

(“Parti Program›nda ‘Eme¤in
Korunmas›’ Sorunu”,

K›z›l Bayrak, Say›:2000/10, 11 Mart 2000)
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TK‹P Kurulufl Kongresi Belgeleri’nden...

Eme¤in korunmas› mücadelesinin
anlam› ve amac›

Kapitalizm iflçi s›n›f› için
yaln›zca ac›mas›z bir bask›
rejimi de¤il, yan›s›ra yo¤un
bir iktisadi sömürü ve manevi
y›k›m düzenidir. Eme¤in
korunmas›; sömürüyü
s›n›rlama, iflçinin çal›flma ve
yaflam koflullar›n› iyilefltirme
anlam›na gelmektedir. Amaç;
iflçi s›n›f›n› fiziksel ve
zihinsel çürümeden ve
yozlaflmadan korumak,
yan›s›ra, bu mücadele içinde
devrimci s›n›f bilincine
kavuflmas›n› kolaylaflt›rmak ve
iktidar u¤runa verdi¤i
mücadelede güç biriktirmesini
sa¤lamakt›r.

Fiziksel yozlaflma; çok
çal›fl›p çok yorulan, iyi
beslenemeyen, kötü koflullarda
bar›nan, sa¤l›k sorunlar›
yaflayan, sa¤l›k bak›m›
imkanlar›ndan yoksun olan
iflçi s›n›f› kuflaklar›n›n güçten
düflmesi, zay›flamas›,
tükenmesi anlam›na gelir.
Bunu biz bedensel yozlaflma
olarak da anlayabiliriz. Çok
çal›flmak, çok yorulmak, kötü
çal›flma koflullar› içinde
bulunmak, iyi beslenememek
ve tüm bu yoksunluklar›n
yaratt›¤› y›pranm›fll›¤› s›n›f›n
yeni kuflaklar›na aktarmak,
s›n›f› fiziki çürümeyle
yüzyüze b›rak›r. Eme¤in
korunmas› için mücadele,
bunu kapitalizm koflullar›nda
mümkün oldu¤unca s›n›rlamak

amac› tafl›r.
‹kincisi, a¤›r çal›flma ve

yaflam koflullar›, iflçi s›n›f›n›
ayn› zamanda zihinsel bir
çürümeye, dejenerasyona da
iter. E¤itilememek, sosyal-
kültürel yaflama kat›lamamak,
kültürel hizmetlerden
yararlanamamak, uzun ve a¤›r
çal›flma koflullar›ndan dolay›
okuyamamak, düflünememek,
tart›flamamak, sosyal
etkinliklerin ve yaflam›n
d›fl›nda kalmak - tüm bunlar,
iflçi s›n›f›n›n zihinsel
geliflmesini etkiler, onu
kültürel ve moral bir y›k›ma
sürükler.

Ve ayn› nedenle, iflçi
s›n›f›n›n siyasal geliflmesini
de etkiler. San›ld›¤› gibi, a¤›r
bask› ve yo¤un sömürü
koflullar›, hiç de kendi bafl›na
iflçi s›n›f›n›n kolayca
bilinçlenmesine ve
mücadeleye yönelmesine yol
açmaz. Bu, ayn› zamanda,
iflçi s›n›f›n›, iflçi s›n›f›
kuflaklar›n› kültürel-manevi
dejenerasyona da götürür.
Eme¤in korunmas›
mücadelesinden amaç ayn›
zamanda bu zihinsel
yozlaflman›n da önünü
almakt›r. Kapitalizm
koflullar›nda mümkün oldu¤u
ölçüde bunu baflarabilmektir.
Ve bunda baflar›
sa¤lanabildi¤i ölçüde, bu, iflçi
s›n›f› kitlelerinin siyasal

bilinçlenmesini ve s›n›f
hareketinin geliflimini de
kolaylaflt›r›r. Bugünün
Türkiye’sine bak›n, 12 Eylül
rejiminin yaratt›¤› emekçi
insan y›¤›nlar›na bak›n; bask›,
a¤›r çal›flma ve sömürü
koflullar›n›n iflçi s›n›f›n› fiziki
çürüme ve bozulman›n
ötesinde, nas›l bir zihinsel ve
kültürel çöküfle itti¤ini
görürsünüz.

Sosyalizm, çal›flan insan›n
özgürlü¤e ve sosyal kurtulufla
kavuflturulmas› demektir. Biz
çal›flan, çal›flmas›yla yaflam›
vareden s›n›f için mücadele
ediyoruz, bu s›n›f›n
devrimcileriyiz. Bu s›n›f
kapitalistler için bir üretim
nesnesidir, canl› bir alettir.
Kapitalist onu kullanabildi¤i
ölçüde kullan›r ve
kullan›mdan düfltü¤ü andan
itibaren de kap› d›flar› eder.
Eme¤in korunmas›nda
kapitalistlerin bu aç›dan
herhangi bir ç›karlar› yoktur.
E¤er kapitalistler çok ciddi
bir iflgücü s›k›nt›s› içerisinde
olsalard›, bu durumda belki
eme¤in korunmas›na bir parça
bir önem verebilirlerdi, bu
zorunlulu¤u duyabilirlerdi.
Nitekim tarihte belli
evrelerde, belli ülke
yönetimleri bu aç›dan belli
tedbirler almak ihtiyac›
duyabilmifllerdir. ‹nsan
kuflaklar›n›n dejenerasyonu,
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fiziki çürüme, Fransa
örne¤inde oldu¤u gibi,
hükümetleri belli tedbirler
almak zorunda b›rakabilmifltir.

Ama ça¤dafl tekni¤in
geliflme düzeyi, sürekli
büyüyen yedek sanayi ordusu,
sermayeyi böyle bir kayg›dan
al›koyuyor. Kapsaml› iflgücü
arz› içerisinde ifline en uygun
olanlar› almak, çal›flt›rmak,
tüketmek, ard›ndan kap› d›flar›
etmek ve üretime yenileriyle
devam etmek plan›nda
sermaye rahat bir hareket
alan›na sahiptir. Bundan
dolay› da burjuvazi eme¤in
korunmas›na, iflçi s›n›f›n›n
yaflam ve çal›flma koflullar›n›n
düzeltilmesine karfl› tamamen
ilgisizdir. Tersine, o durumu
daha da a¤›rlaflt›rmaya bakar.
Zira bu onun afl›r› kâr
h›rs›yla çok ba¤lant›l› bir
aland›r. Bu do¤rudan sömürü
süreciyle, sömürünün
yo¤unlaflt›r›lmas›yla ilgili bir
sorundur. ‹flçi s›n›f›n›n yaflam
ve çal›flma koflullar›n›
iyilefltirmek demek, iflçi
s›n›f›n›n yaratt›¤› art›-
de¤erden iflçilerin alaca¤›
pay› ço¤altmak demektir. O
ölçüde de kapitalistin kâr›n›
azaltmak demektir.
Dolas›y›sya, bu u¤urda savafl,
do¤rudan üretim süreci
içerisinde ve yarat›lan
de¤erlerin paylafl›m›na iliflkin
bir savaflt›r.

Kapitalizm koflullar›nda
iktisadi güç, bununla
ba¤lant›l› olarak siyasal güç
sermayenin elinde oldu¤u
sürece, gerçek anlamda
eme¤in korunmas›
olanaks›zd›r. Kuflkusuz bunu
eme¤in tam korunmas›
anlam›nda söylüyorum. Ama

bunu mümkün s›n›rlar
içerisinde yapabilmek, bu
alanda k›smi baflar›lar elde
etmek mümkündür. Hem
mümkün olana ulaflabilmek
için, hem de mümkün olana
ulaflma mücadelesi içerisinde
iflçi s›n›f›n› sistemin
kendisine karfl› e¤itmek ve
bilinçlendirmek için, bu
mücadeleyi yürütmek
gereklidir.

(...)
Bu mücadele, bizim için

öyle basitçe, iflçileri
kolay›ndan cezbetmeye uygun
bir araç sorunu de¤ildir. S›n›f
devrimcileri olarak biz iflçi
s›n›f›n›n yaflam ve çal›flma
koflullar›na ilgisiz kalamay›z.
Bu kendi s›n›f›m›z›n bedensel
ve zihinsel sa¤l›¤› sorunudur
bizim için. Dolay›s›yla, iflçi
s›n›f›n› mücadeleye
kazanmak, e¤itmek,
bilinçlendirmek için basit bir
istismar konusu de¤il eme¤in
korunmas› sorunu bizim için.
Burada insani kayg›lar›m›z da
var deyim uygunsa.
Kapitalizm egemen oldu¤u

sürece çal›flan insan
y›¤›nlar›n›n yaflam
koflullar›ndaki k›smi
iyilefltirmeler bizim için ayn›
zamanda bu s›n›fa karfl›, bu
s›n›f›n bir parças› olman›n
getirdi¤i insani ve s›n›fsal bir
kayg› konusudur. Ama biz bu
mücadeleler içerisinde iflçi
s›n›f›n› devrime ve iktidara
haz›rlamaya çal›fl›r›z. Biz
ücretli köleli¤i s›n›rlamaya
de¤il, temelden y›kmaya
bakar›z. Eme¤in korunmas›
mücadelesini de böyle bir
perspektifle yürütürüz.
Dolay›s›yla iflçi s›n›f›n›n
çal›flma ve yaflam koflullar›n›
iyilefltirme do¤rultusunda
sa¤lad›¤›m›z her baflar›, ayn›
zamanda iflçi s›n›f›n› burjuva
egemenlik iliflkilerine karfl›,
kapitalist sistemin kendisine
karfl› mücadeleye kazanman›n
da bir basama¤› ve olana¤›d›r
bizim için.

(...)
(“Parti Program›nda

Eme¤in Korunmas› Sorunu”,
K›z›l Bayrak, Say›:2000/

10, 11 Mart 2000)
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aç›klad›¤›m›z fleyi kafalar›na kaz›yor. Rusya’n›n yenilgisinin
ehvenifler oldu¤u görülmüfltür, çünkü bu yenilgi, devrimci
krizi çok büyük bir flekilde ilerletmifl, milyonlar›, on
milyonlar›, yüz milyonlar› harekete geçirmifltir. Ve Rusya’da
devrimci kriz, emperyalist savafl koflullar› alt›nda,
düflünceleri, halklar için tek kurtulufl yolu düflüncesine
çekmek zorundayd›: Alman ordusunun “gerisinde ayaklanma”
düflüncesi, yani bütün savaflan ülkelerde içsavafl düflüncesi.

Yaflam ö¤retiyor. Yaflam, Rusya’n›n yenilgisinden geçerek,
bu devrimle ba¤›nt›l› olarak Avrupa’da içsavafla gidiyor.
Yaflam bu yolu tuttu, ve Rusya’da yaflam›n ö¤retti¤i ve
Partiyi do¤rulayan derslerden yeni güç alan devrimci
proletaryan›n partisi, daha büyük bir enerjiyle onun
gösterdi¤i yolda yürümeye devam edecektir.

Ekim 1915

(Seçme Eserler, Cilt: 5, ‹nter Yay›nlar›, s.160-164)

(Bafltaraf› s.31’de)

Rusya’n›n yenilgisi ve...



Liseli gençlik çalıflması ve
sorunları üzerine

Gençlik hareketinin bugünkü tablosuna
iliflkin nesnel bir de¤erlendirme yapıldı¤ında,
esas olarak ö¤renci hareketinden oluflan, bu
ö¤renci hareketinin a¤ırlı¤›n› da üniversiteli
gençli¤in oluflturdu¤u bir tabloyla
karflılaflıyoruz. Ancak bu gerçeklik, ne liseli
gençli¤in gençlik katmanlar› içerisinde nicel
planda tuttu¤u özel a¤ırlı¤ı, ne de
barındırdı¤ı dinamiklerin devrimci faaliyet
açısından taflıdı¤ı imkanları gölgeliyor.
Sınıfsal çeliflkilerin dolaysız yansımaları
liselerin heterojen yapısında daha dikkat
çekici bir biçimde açı¤a çıkıyor. Bu durum
liseleri, etkin bir politik müdahale ile sonuç
alınabilen alanlara dönüfltürüyor. Çünkü liseli
gençler e¤itim-ö¤retim hayatlarının baflından
sonuna dek sınıfsal eflitsizli¤in somut
görünümleri ile karflılaflıyorlar. Sınıfsal
konumun e¤itim-ö¤retimin niteli¤inde temel
belirleyene dönüflmesi, somut bir biçimde
sıralanabilecek irili ufaklı onlarca uygulamada
ö¤rencilerin kolayca kavrayabilecekleri bir
gerçe¤e iflaret ediyor. Dolayısıyla liseli
gençlik düzen ve devrim arasındaki tercihi,
kendilerine dayatılan eflitsizli¤i kabullenmek
veya ona karflı tepki göstermek biçiminde
erken yafllarda yapabilme zorunlulu¤u ile
karflı karflıya kalıyor. ‹flte bu nokta, sözünü
etti¤imiz devrimci dinami¤in kayna¤ıd›r.
Do¤ru politik müdahale ile birleflti¤inde,
yo¤unlaflan saldırılar ve derinleflen sorunlar
karflısında liseli gençli¤in tepkisizli¤ini
kırabilmesinin imkanı da burada yatıyor.

Bugün toplumsal muhalefet içerisinde liseli
gençli¤in tuttu¤u yerin son derece dar
olmas›n›n nedeni liseli gençlerin duyars›zl›¤›
de¤ildir. Evet, verili durumda duyarsız oldu¤u
bir gerçektir. Ancak bir di¤er gerçek, bu
duyarsızlı¤ın hızla kırılabilece¤i kesimlerin
baflında liseli gençli¤in geldi¤idir. Zira liseli
gençlik bir dizi sorunla dolaysız bir biçimde
ve oldukça erken bir dönemde tanıflmanın
yarattı¤ı do¤al bir açıklı¤a sahiptir. Onun
verili duyars›zl›¤›n›n gerisinde, bu

duyarsızlı¤ı kırma noktasında politik
müdahalelerin eksikli¤i yatmaktad›r.

Liseli gençli¤in bugünkü durumunun
anlaflılması ve temel sorununun politik
müdahale sorunu oldu¤unun kavranması
önemlidir. Zira bugün liselerde faaliyet
gösteren bir dizi siyasal grubun bu konuda
yafladı¤ı bilinç bulanıklı¤ı, liseli gençli¤in
duyarsızlık engelini aflması noktasında ve
politikleflme sürecinde büyük bir duvara
dönüflüyor. Birçok siyasal grubun az ya da
çok, sistemli ya da de¤il, liseli gençlik
içerisinde yürüyen bir faaliyeti var. Ancak bu
çal›flman›n hedeflerine, bu çerçevede
yürütülen faaliyete bak›ld›¤›nda, bir liseli
gençlik çalıflmasından sözetmek mümkün
de¤ildir. Sözkonusu olan, bir ya da birkaç
lisede belli unsurlar› hedef almıfl dar bir
örgütlenme çalıflmasıd›r.

‘80 karflı-devriminin gençli¤i depolitize
etmede önemli bir yol katetti¤i bir gerçektir.
Ancak gelinen yerde sorun, bu gerçeklik
karflısında nasıl bir siyasal yönelim içerisine
girilece¤idir. ‘80 darbesi apolitik bir liseli
gençlik yarattı diyerek politik unsurlara
yönelen bir faaliyeti mi yürüteceksiniz, yoksa
bu apolitizasyonu kırmayı hedefleyen ve liseli
gençli¤in genifl kesimlerine seslenen bir
politik faaliyet mi öreceksiniz?

E¤er ilk yönelimi benimsemiflseniz, aç›kt›r
ki, bir liseli gençlik çalıflması ve
politikasından söz etmek mümkün de¤ildir,
zira burada sözkonusu olan salt liselerden
kadro çıkarma yönelimidir. Liselilerin genel
sorunlarına dair politik bir yöneliminiz ve
seslenifliniz yoktur. Bu yolla onlarca liseliyi
örgütleyebilirsiniz, ancak liselerde politik bir
özne haline gelemezsiniz.

Ama e¤er yöneliminizi alanı
politiklefltirmek ve liseli gençli¤i kendi
sorunları ekseninde örülecek bir mücadelenin
öznesine dönüfltürebilmek olarak belirlerseniz,
ilk elden üretti¤i sonuçlardan ba¤ımsız
olarak, liseli gençlik çalıflmasına iliflkin bir
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yöneliminiz var demektir. Bundan sonrası bu
yöneliminizi hayata geçirecek politikaları
belirlemek ve bunlar› hayata geçirecek
imkanları yaratmaktır. Bir liseli gençlik
çalıflması gelifltirebilmenin tek yolu ve ön
koflulu da budur.

Kendi açımızdan flunu söylememiz
gerekiyor. Partimiz her dönem liseli gençlik
çalıflmasın›n tafl›d›¤› önemi özel bir tarzda
vurgulam›flt›r. Bu, befl-on liselinin
örgütlenmesi de¤il, liselerde genel bir politik
faaliyetin örülmesi ve liseli gençli¤in
toplumsal muhalefete kazanılması vurgusudur.
Bugün hala hedefledi¤imiz düzeye
ulaflamadı¤ımız açık olmakla beraber, belli
iller düzeyinde liseli gençlik çalıflması
örebilmenin imkanlarını yaratacak adımları
attı¤ımızı söyleyebiliyoruz.. Bu imkanları
yaratacak bir bakıfla zaten sahiptik, ancak
bugün araçlara da ulaflmıflken, halihazırda
belli bafllı ayaklarını oluflturabildi¤imiz ve
birkaç yıldır kesintisiz bir biçimde süren
liseli gençlik çalıflması deneyimimizi
paylaflmak gerekli hale gelmifltir.

Liselere özgü politikanın

önemi

Liseli gençlik çalıflması yürütürken
öncelikle üzerinde durulması gereken nokta,
alana özgü politika üretip, bu politikaları
hayata geçirebilecek bir düzeye ulaflma
hedefinin gözetilmesidir. Politika belirlerken
do¤al olarak liseli gençli¤in özgün yanlarını
göz önünde tutmalı, ama öncelikle liseli
gençlik mücadelesinin önünü kesen temel
sorun alanlarını do¤ru bir biçimde tespit
edebilmeliyiz.

Öncelikle liseli gençli¤in di¤er gençlik
katmanlarından farklı yanına de¤inmek
gerekiyor. Liseli gençlik a¤›rl›kl› olarak
gelece¤in iflçi ve emekçilerini oluflturacak bir
gençlik kesimidir. Dolayısıyla devrim
mücadelesinin gelece¤i açısından bu kesimin
örgütlenmesi ne denli önemliyse, düzen
cephesinden de baskı altında tutulması aynı
oranda önemlidir. Bunun do¤al sonucu, liseli
gençli¤in kesintisiz bir saldırı dalgasıyla karflı
karflıya kalmasıdır. Düzen aralıksız olarak
liseli gençli¤i hedef alan politikalar
üretmekte, halihaz›rda gö¤üslenemeyen bu
sald›r›lar liseli gençli¤in örgütsüzlük

tablosunu ve apolitizasyonu daha da
derinlefltirmektedir.

Toplumsal muhalefetin yaflad›¤› durgunluk
ve özel planda üniversiteli gençlik hareketinin
yaflad›¤› tıkanıklık da, liseli gençli¤in önünü
tıkayan temel iki sorunu (örgütsüzlük ve
apolitizasyon) aflabilmesine engel olmaktad›r.
Bu durum liseli gençlik içerisinde faaliyet
yürüten güçlerin temel önemde bir
sorumlulu¤una iflaret ediyor. Bu sorumluluk,
toplumsal muhalefetin farklı kesimlerinde
yaflanan hareketliliklerin etkisinden yoksun
olan liseli gençlik alanının iç dinamiklerine
seslenmek ve bunlara müdahale edebilmek
olarak özetlenebilir.

Örgütsüzlü¤ü aflmanın bir aracı:

Liseli Gençlik Platformları

Liseli gençlik mücadelesinin temel
sorununu örgütsüzlük olarak tespit etti¤imiz
yerde, müdahaleyi bu alana yöneltme
gereklili¤i açıktır. Bugün halihazırda lise
çal›flmas› yürüttü¤ümüz yerellerde
çalıflmamızın temel aracı olan liseli gençlik
platformları bu ihtiyacın ürünü, örgütsüzlü¤ü
aflmaya dönük müdahalenin temel bir arac›d›r.
Liseli gençlik platformlar› en genifl kesimi
içinde barındırmayı hedefleyen ve en genifl
kesime seslenen politikalar üreten
örgütlülüklerdir. Temel hedefi kuruldu¤u
alanda liselileri politiklefltirmek ve platform
çatısı altında birlefltirerek harekete
geçirebilmektir.

Liseli gençlik platformlar› noktasında
tartıflılması gereken iki ana bafllık vardır.
Birincisi bu platformların gündemleri, ikincisi
ise liseli gençli¤in özgünlü¤ünden
kaynaklanan esnekli¤idir. Bu iki ana bafllıkta
aç›kl›¤a kavufluldu¤unda, liseli gençlik
platformlarının güncel plandaki ifllevi daha
do¤ru anlaflılabilecektir.

Liseli gençlik platformlar› düzenin
liselerdeki örgütlülü¤ü karflısına devrimci
alternatif olarak ç›kmak durumundad›r. Böyle
tanımladı¤ımızda, gündemler sorununa da
önden yanıt vermifl oluruz. Platformlar liseli
gençli¤in kendine özgü her bir sorununu
ifllemenin yanı sıra, ülke ve dünya
gündeminde öne çıkan güncel sorunlar› da
ifllemek durumundad›r. Hedefimiz salt
akademik-demokratik bir mücadeleye sıkıflmıfl
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bir liseli gençlik mücadelesi gelifltirmek
olmadı¤ına göre, her bir politik gündem,
platform çalıflmasının gündemi olabilir. Bir
yereldeki platform çalıflmasının geçen seneki
faaliyetine bakıldı¤ında bu görülecektir.
E¤itim müfredatı, ÖSS, kayıt parası gibi liseli
gençli¤e özgü gündemlerin ifllenmesinin yanı
sıra, Irak iflgali gibi bir politik gündem de
çalıflmada a¤ırlıklı bir yer tutmufltur. Aynı
zamanda Erdal Eren, Kızıldere katliamı genifl
bir çalıflmaya konu edilebilmifltir.

Gündemleri belirlerken dikkat edilmesi
gereken bir di¤er nokta, hangi gündemin öne
çıkartılması gerekti¤idir. Liseli gençli¤i kendi
sorunları ekseninde harekete geçirmek
gereklili¤ine vurgu yaptı¤ımız yerde, alana
özgü sorunları öne çıkartan bir çalıflma tarzı
içerisine girmek sorumlulu¤u ile karflı
karflıyayız. Bir dizi siyasal gündem de baz›
yerellerde politikleflmeye yatk›n kimi güçleri
etkilememizi sa¤layabilir. Ancak biz
politikayı dar örgütsel hedeflerimiz üzerinden
de¤il de liseli gençlik mücadelesinin
ihtiyaçları üzerinden tartıfltı¤ımız yerde, açık
ki öncelik ve a¤ırlık liseli gençli¤in kendi
özgün gündemlerine verilmek zorundadır.
Liseli gençlik platformlarını
gerekçelendirdi¤imiz zeminle uyumlu olan da
budur. Tersi bir yönelim, liseli gençlik
içerisinde faaliyet yürüten devrimci demokrat
akımların dar grupçu tutumları ile aynılaflmak
olacaktır.

Liseli gençlik platformlar›n›n esnekli¤i
olarak tan›mlad›¤›m›z ikinci bafllı¤a gelince,
bu noktada sözü edilen örgütsel ve politik
esnekliktir. Liseli gençlik mücadelesinin
mevcut tablosu böyle bir esnekli¤i özellikle
gerektirmektedir. Liseli gençlik bugün kendi
sorunlarına dahi sahip çıkamamaktad›r.
Liselerdeki politik düzey gözle görülür bir
biçimde düflüktür. Bunun bir yanı liseli
olmalarının do¤allı¤ından kaynaklanırken,
di¤er yanı liseli gençli¤in politikleflmesini
kolaylaflt›racak bir toplumsal hareketlili¤in
olmayıflıdır. Bu durumda sorun bugün için
çözümünü etkili bir politik müdahalede
bulmaktadır. Liseli gençlik platformlar›n›
liseli gençli¤in en genifl kesimine seslenmeyi
hedefledi¤imiz araçlar olarak tanımladı¤ımız
yerde, harekete geçirmeye çal›fltı¤ımız
kesimin politik düzeyi, örgütsel alanda
özellikle de iflleyiflte çeflitli esneklikleri

zorunlu kılmaktadır.
Liseli gençlik platformlar› örgütlendikleri

alanlarda en k›sa zamanda birimler oluflturma
kaygısıyla faaliyeti örerler. Bu birimlerin
oluflumunda esneklik ilden ile, hatta liseden
liseye, liseli unsurların düzeyine ba¤l› olarak
de¤ifliklik gösterecektir. Oluflturulacak her bir
birim, faaliyeti örgütlemenin ötesinde
liselilerin e¤itilmesi ifllevini yerine
getirecektir. Liseli gençlik platformlar› liseli
güçlerimiz politik pratik geliflimleri için
uygun bir araç olmanın yanı sıra örgütsel
e¤itimin verilebilmesinin de güçlü bir
imkanıdır. Merkezi politikalar›n bu birimler
taraf›ndan kendi alanlar›na özgüllefltirilmesi
ve gerçeklefltirilecek düzenli toplant›lar bu
e¤itim imkan›na iflaret etmektedir.

Liseli gençlerin kendilerini ifade
edebilecekleri araçlarda ve bu araçların
flekillenifli ve içeri¤inde de alana uygun
esneklikler gerekmektedir. Örne¤in,
bildirilerde kullanılan dil, bültenler için
alınan yazıların sorunu anlatma düzeyi gibi
bir dizi alanda ortaya çıkabilecek zayıflıkları
do¤al karflılamak gerekir.

Bütün bu söylenenlerden hareketle flu
sonuca bir kez daha iflaret etmek gerekiyor.
Liseli gençlik platformlar› her yerelde yerelin
düzeyine göre örgütlenen ve iflledi¤i politik
gündemi yerelin ihtiyaçlarını karflılayacak
tarzda iflleyen örgütlülüklerdir.

Liseli gençlik platformlarının araçları

Liseli gençlik platformlarının faaliyeti
güçlendirmek için kullanabilece¤i onlarca araç
vardır. Özellikle faaliyetin yürüdü¤ü liselere
özgü araçlar mümkün mertebe
de¤erlendirilebilmelidir. E¤itsel kollar, okul
panoları vb... Faaliyetin yayılması açısından
afifl, pul, bildiri, kufl gibi araçlar da elbette
kullanılmak zorundadır. Ancak liseli gençlik
platformlar›nda öne çıkan araçtan söz
etti¤imiz yerde hiç kuflkusuz yayın faaliyeti
özel bir yerde durmaktadır.

Bir liseli gençlik platformumuzun son iki
senelik deneyimi bu aç›dan aç›klay›c›d›r. ‹lgili
platformumuzun kampanya dönemleri de dahil
en temel aracı faaliyetin baflladı¤ı günden bu
yana çıkardı¤ı bülten olagelmifltir. Bülten,
çalıflmanın yürüdü¤ü lisede derinleflebilmesi, il
genelinde yaygınlaflması ve yanısıra
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kurumsallaflması olarak sıralayabilece¤imiz üç
ifllevi yerine getirmifltir.

Öncelikle bültenler platformların ifllevine
uygun bir biçimde bütün liselilere açıktır. Bu
biçimde kavranması ve kullanılması gerekir.
Çalıflmamız olan bir lisede bülteni
ulafltırdı¤ımız her unsur, bu bültene yazı
yazabilece¤ini bilmeli ve bülteni da¤ıtanlarca
özel olarak da yazmaya yönlendirilmelidir.
Yerellerde derinleflme olarak tanımladı¤ımız
ifllevi buraya dayanmaktadır. Bülten
okurlarımız bülten yazarı oldukları anda
faaliyetimizin bir parçası olmaları kaçınılmaz
hale gelmifl demektir. Deneyimler, genelde
bültene yazı yazan unsurların bülteni
sahiplenmelerinin güçlendi¤ini ve bülten
da¤ıtımına katılarak do¤rudan faaliyetin bir
parçası haline geldiklerini göstermektedir.
Aynı sonuç çalıflmanın il düzeyinde
yaygınlaflması noktasında da görülmektedir.

Çalıflmanın kurumsallaflması noktasında
bültenin ifllevi daha farklı bir özellik gösterir.
Yerellerde bültene gündem önerisi hazırlamak
için ayda bir toplanan birimler
oluflturulabilece¤i gibi, okurlarla yap›lan
bülten de¤erlendirme toplantıları ço¤u kez
anlamlı imkanlar üretebilmektedir. Bültenin
gündemlerinin belirlenmesi sürecine aktif
katılım, liseli güçlerimizin faaliyetin
planlanması noktasında kazandıkları en
anlamlı deneyimlerden birini oluflturmaktadır.

Bu noktada yerel bültenlerden de söz
etmek gerekiyor. Yerel bülten çıkartmak
elbette çalıflmanın merkezi düzeyiyle birebir
iliflkilidir. Ancak bir ilde merkezi düzeyde
bülten çıkartma imkanına ulaflamamıfl olsak
bile, tek bir lisede birden fazla dayana¤›m›z›n
oldu¤u bir durumda yerel bültene yönelmek o
lisedeki çalıflmamız açısından anlamlı bir
müdahale olacaktır. Yerel bültenler tek bir
sayfadan oluflabilece¤i gibi dört sayfa da
olabilir. Önemli olan çalıflma yürütülen liseye
do¤rudan hitap etmesi ve oranın özgün
sorunlarını tartıflıyor olmasıdır.

Bültenler dıflında özel olarak üzerinde
durulmas› gereken di¤er bir araçsa anketlerdir.
Lise çalıflmasında belirli periyodlarla anket
yapılması, özellikle bu anketlerin bir
kampanyanın parçası olarak ele al›nmas›,
anlamlı sonuçlar üretebilmektedir. Anket
çal›flmas›, hem liseli güçlerimiz açısından bir
kitle çalıflması deneyimi olması, hem de

yürütülen faaliyetin genifl kesimlere
taflınabilmesi açısından oldukça anlamlı
olabilmektedir. Bu çal›flmada dikkat edilmesi
gereken nokta ise, anketin hızlı biçimde
yapılabilmesi için az sayıda sorudan oluflması
ve bu sorulardan birinin yorum sorusu olması
gereklili¤idir. Az sayıda sorudan oluflması
anketin okulda yapılabilmesini
kolaylafltırabilmek içindir. Yorum soruları ise
karflımızdaki liselinin ve okulun düzeyini
anlayabilmemiz için gereklidir.

Anket çalıflmasını bir kampanyanın
ortasında kullanmak, hem örülen kampanyanın
o zamana kadar üretti¤i sonuçları görebilmek
hem de kampanyayı güçlendirmek açısından
önem taflır. Örne¤in geçen sene söz konusu
liseli gençlik platformunun yürüttü¤ü “Gerici
E¤itim Müfredatı Kaldırılsın!” kampanyası
sırasında yapılan anketler, anket çalıflması
öncesi da¤ıtılan bildirilerin liseliler tarafından
okundu¤unu ve ilgi çekti¤ini göstermesi
açısıdan anlamlıydı ve bu sonuç kampanyayı
ören güçlerimizi moral açıdan oldukça
güçlendirmiflti. Yap›lan anketlerle yüzlerce
kiflinin kampanyadan ve sonucunda
gerçekleflecek basın açıklamasından haberdar
olması sa¤lanabilmiflti.

Liseli gençlik mücadelesi belki de öncü
müdahalenin niteli¤inden en fazla etkilenen
çalıflma alanıdır. Bu açıdan liseli gençlik
çalıflmamızın merkezinde yeralan liseli
yoldaflların e¤itimi sorunu özel bir tarzda ele
al›nmal›d›r. Her bir ileri liseli yoldafl›m›z›n
kendi geliflimine önem vermesini sa¤lamak
için çaba harcanmalı ve bu geliflim ihtiyacı
çok yönlü tanımlanmalıdır. Liseli yoldafllar›m›z
hem yaflamlarını devrimci bir tarzda
örgütlemeyi hızlı bir biçimde kavramalı, hem
kitle çalıflmasında meflruluktan kaynaklı bir
rahatlık içinde olmalı, hem de politikay›
hayata geçirebilecek bir ideolojik-politik
birikime sahip olmalıd›r. Zira, çal›flman›n
baflar›s›n› liseli yoldafllar›m›z›n kimlikleri ve
birikimleri belirleyecektir.

Çalıflmamızı yaygınlafltırman›n

etkin bir arac›: Merkezi lise yayını

De¤erlendirmenin baflında da
vurguladı¤ımız gibi, biz, liseli gençlik
mücadelesinin ihtiyaçlarını karflılamaya dönük
bir liseli gençlik çalıflmasının örülebilmesi
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yönelimine zaten sahiptik. Bugün ise güncel
planda attı¤ımız adımlarla bu yönelimi hayata
geçirebilecek temel araçlardan birine
kavuflmufl durumdayız. Yayın faaliyetine
bafllayan merkezi lise yayınımız, liseli gençlik
çalıflmamızın yayg›nlaflmas›nda temel bir
misyonu yerine getirecektir.

Liseli gençlik çalıflmasının imkanlarına
sahip olmadı¤ımız ya da sınırlı imkanlara
ulaflabildi¤imiz iller açısından da bu yayın
liselerde güçlü bir politik faaliyet
yürütebilmenin bir aracı olabilmelidir.
Çalıflmanın asgari bir düzeye ulafltı¤ı
yerellerimizde ise bu yayın, çalıflmanın
kurumsal ayaklarının oturması ve politik
etkisinin güçlenmesi açısından anlamlı bir
ifllev yerine getirecektir.

Merkezi lise yayını, liseli gençli¤in
kendine özgü politik sorunlarını ayrıntılı bir
biçimde ifllemenin yanı sıra, liseli gençli¤i
hedef alan sosyo-kültürel saldırılar karflısında
devrimci kültürü bir alternatif olarak
kavratma yönlü bir çabanın aracı olacaktır.
Liselilere kürsü ifllevi görecek olan bu yayın
aç›kt›r ki ayn› zamanda bir örgütlenme aracı
olma ifllevini yerine getirecektir. Tanıflılan

her liseliden yayını sahiplenmelerini
sa¤layacak olan okur mektupları istenmeli,
yeni liselere ulaflmak, yeni liselilerle
tanıflmak amac›yla yay›nda röportaj, serbest
kürsü vb. sayfalara yer verilmelidir.

Yayının da¤ıtımı özel bir tarzda ele al›nmal›,
ancak da¤ıtım planlaması yapılırken, ilgili
yereldeki liseli gençlik çalıflmasının yönelimleri
tartıflılmalıdır. Bu yap›lmad›¤›nda, yayın
hedefsiz bir biçimde kullanılmıfl olacak ve
sunaca¤› imkanlar sınırlanacaktır. Hedefli ve
sürekli bir da¤ıtım isd güçlü bir politik
faaliyetin örgütlenmessisi imkanına
dönüflecektir.

Birçok siyasal akımın liseli gençlik
mücadelesinden uzaklaflt›¤› bir dönemde genç
komünistler cephesinden atılan bu adım, liseli
gençli¤in öneminin kavrandı¤ının bir
göstergesidir. Etkili ve sistematik bir
müdahale ile liseli gençli¤i mevcut darlık
tablosundan çıkartma çabasın›n bir ifadesidir.
Bu çaba tüm alanlarda sahiplenilmeli ve daha
da güçlendirilmelidir. Sonuç alıcı soluklu ve
sab›rl› bir çal›flma uzun vadede bizi baflarıya
ulafltıracak anahtardır!

Genç Komünistler

tipi hücrelerin devreye girmesi soruna farklı
boyutlar da katmıfltır. Buna karflın kongrede
çizilen çerçeve öneminden bir fley
yitirmemifltir. Ancak çizgiyi hayata geçirme
noktasında kadro ve militanların genifl bir
inisiyatif alanı vardır. Dahas›, parti çizgisinin
hayata geçirilebilmesi, ancak zindan alanında
inisiyatifin yaratıcı flekilde kullanması ile
mümkün olacaktır.

Kongre belgelerindeki net ifadelerden de
anlaflılaca¤ı üzere, sınıf savaflı zindanda da
devam ediyor. Üstelik en katı ve zorlu bir
flekilde. Bolflevikler, sınıf mücadelesinin
zindanda da devam etti¤ini, “Bir Bolflevik
dıflarıda ne yapıyorsa, içeride de aynısını
yapmalıdır” fleklinde ifade ediyorlardı. Gö¤üs
gö¤üse yaflanan bu çatıflmanın
deneyimlerinden ö¤renen Bolflevikler, gizlilik
kurallarının içeride de uygulanmasının flart
oldu¤u sonucuna varmıfllardı. Partimizin
kongre belgeleri de iç illegalitenin korunması

gerekti¤ini vurguluyor. “Bir devrimci için
görev ve sorumluluklar içeride de devam
eder... Bir partili, zindanda da örgütsel
durumuyla ilgili açıklama yapmak zorunda
de¤ildir... Zindanda da iç illegalitenin
kuralları, bu kuralların gerekleri geçerlidir.”

Bir devrimci için iflkence, mahkeme,
zindan üçgeni, bir sınanma alanıdır. Buradan
partili onuru yükseklerde tutarak baflı dik
çıkmanın, tüm partili kadro ve militanlar için
taflıdı¤ı önem gayet açıktır. Bunu pürüzsüz
olarak baflarabilmek için Bolfleviklerin zengin
deneyimlerinin yanı sıra, di¤er ülkelerdeki
devrimci/komünist partilerin deneyimleri ile
Türkiye devrimci hareketinin ve partimizin
yaratmıfl oldu¤u direniflçi gelene¤i inceleyip
özümsemek durumunday›z.

* Kaynak belirtilmeyen aktarmalar,
“Bolfleviklerin ‹llegal Çalıflması/Solomon
Isayevich Tchernomordik” adlı broflürden
yapılmıfltır.
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tavr› aç›kt›r: Rusya’y› liberal burjuvaziye
“teslim etmemek”; bunun yerine Alman
burjuvazisi ile uzlaflmak. Liberal burjuvazinin
tavr› da herkese aç›kt›r: Ürkmüfl monarfliden
tavizler koparmak ve iktidar›n burjuvaziyle
paylafl›lmas›n› elde etmek için, yenilgiden ve
yükselen devrimden yararlanmak. Devrimi
sonuna kadar götürmeye ve hükümetle
burjuvazinin içinde bulundu¤u zorluklardan
ve yalpalanmalardan yaralanmaya çal›flan
devrimci proletaryan›n da tavr› aç›kt›r.
Küçük-burjuvazi, yani Rusya’n›n henüz
uyanmam›fl dev kitlesi, burjuvazinin peflinde
ve milliyetçi önyarg›lar›n cazibesi alt›nda
“körce”, el yordam›yla yürüyor. Bir yandan
savafl›n görülmedik dehfleti ve s›k›nt›s›,
pahal›l›k, mahvolufl, sefalet ve açl›kla
devrime itiliyor, öte yandan ad›m bafl›nda
bak›fllar›n› geriye, anavatan savunmas›
düflüncesine ya da Rusya’n›n devlet
bütünlü¤ü düflüncesine, ya da kapitalizmi
yenilgiye u¤ratmadan Çarl›k ve Almanya
üzerinde zafer sayesinde küçük-köylü refah›
düflüncesine çeviriyor.

Küçük-burjuvazinin, küçük köylünün bu
yalpalamalar› tesadüf de¤il, ekonomik
durumun kaç›n›lmaz sonucudur. Bu “ac›”
fakat apaç›k ortada olan durumu görmezden
gelmek aptall›kt›r; kendini ve halk›
aldatmamak, sosyal-demokrat proletaryan›n
devrimci partisini zay›flatmamak ve güçsüz
k›lmamak için bunu anlamak ve mevcut
politik ak›m ve gruplar içinde izini sürmek
gerekir. Proletarya, partisinin küçük-burjuvazi
gibi yalpalanmas›na izin verirse, kendisini
güçsüzlü¤e mahkum etmifl olur. Proletarya
görevini, ancak büyük hedefine yalpalamadan
at›labildi¤inde ve küçük-burjuvaziyi, küçük-
burjuvazi sa¤a kayd›¤›nda ona hatalar›ndan
ö¤renme olana¤› vererek ileriye itmeyi ve
hayat küçük-burjuvaziye sola gitmeyi
dayatt›¤›nda onun bütün güçlerinden hücum
için yararlanabildi¤inde yerine getirebilecektir.

Trudovikler, Sosyal-Devrimciler,
Tasfiyeciler -“ÖK’c›lar”- bunlar, Rusya’da
küçük-burjuvazinin çeflitli gruplar›, unsurlar›
ve kesimleriyle ba¤lar›n› kan›tlam›fl ve lafta
en afl›r› devrimcilikten gerçekte flovenist
Halkç› Sosyalistlerle ya da “Nafla Zarya” ile
ittifak kurmaya kadar nas›l yalpalad›klar›n›
gözler önüne seren, son on y›llarda tamamen

billurlaflm›fl politik ak›mlard›r. Böylece
örne¤in 3 Eylül 1915’te ÖK’n›n yurtd›fl›nda
bulunan befl sekreteri, oportünizm ve sosyal-
flovenizm üzerine tek sözün edilmedi¤i, buna
karfl›l›k (içsavafl fliar›na karfl› bir y›ll›k
mücadelenin ard›ndan!) Alman ordusunun
gerisinde “ayaklanma”n›n konu edildi¤i ve
Kadetler taraf›ndan 1905 y›l›nda çok fazla
övülen “savafl›n sona erdirilmesi” ve otokratik
sistemin (3 Haziran sisteminin) ortadan
kald›r›lmas› için “Kurucu Meclis” fliar›n›n
at›ld›¤›, proletaryan›n görevleri üzerine bir
bildiri ç›kard›lar!! Kim devrimin baflar›s› için
proletarya partisinin bu küçük-burjuva
ak›mlardan tamamen ayr›lmas›n›n zorunlu
oldu¤unu anlam›yorsa, o sosyal-demokrat
ad›n› bofluna tafl›yor demektir.

Hay›r, Rusya’da, özellikle yenilginin h›z
kazand›rd›¤› -“bozgunculuk”a karfl› olanlar›n
alacal› bohças› bunu kabul etmekten
korkuyor- devrimci kriz karfl›s›nda,
proletaryan›n görevini eskiden oldu¤u gibi
oportünistlere ve flovenistlere karfl› mücadele
oluflturacakt›r; bu mücadele olmadan kitlelerin
devrimci bilincini gelifltirmek imkans›zd›r.
Kitle hareketinin yard›m›na devrimin net
fliarlar›yla koflmak da proletaryan›n görevi
olacakt›r. Kurucu Meclis de¤il, monarflinin
y›k›lmas›, cumhuriyetin kurulmas›, büyük
toprak mülkiyetine el konmas› ve sekiz
saatlik iflgünü- bunlar eskiden oldu¤u gibi,
sosyal-demokrat proletaryan›n fliarlar›,
Partimizin fliarlar› olacakt›r. Ve bununla
kopmaz ba¤ içinde Partimiz eyleminde,
propaganda ve ajitasyonunda, iflçi s›n›f›n›n
bütün aç›klamalar›nda ayr›m çizgisi çekmek
ve sosyalizmin görevlerini, burjuvazinin
(Plehanov ve Kautsky’ninki de dahil)
flovenizminin görevlerinin karfl›s›na koymak
için, eskiden oldu¤u gibi, emperyalist savafl›
içsavafla dönüfltürme, yani Bat›’da sosyalist
devrim fliar›n› atacakt›r.

Savafl›n dersleri, has›mlar›m›z› bile, gerek
“bozgunculuk” bak›fl aç›s›n› gerekse de
Alman militaristlerinin “gerisinde ayaklanma”
fliar›n›, yani içsavafl fliar›n› kabul etmeye
zorlamaktad›r. Bafllang›çta bunu cafcafl› laflar
biçiminde bir bildiriyle, fakat daha sonra
daha ciddi ve daha düflünülüp tafl›n›lm›fl bir
biçimde yapt›lar. Görüldü¤ü gibi, savafl›n
dersleri, bizim ta savafl›n bafl›ndan beri

(Devam› s.25’de)
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Marksizm-Leninizm yol gösteriyor...

Rusya’n›n yenilgisi ve
devrimci kriz

V. ‹. Lenin
Duma içinde liberallerin, Oktobristlerin ve

milliyetçilerin oluflturdu¤u bir muhalefet
blokunun kurulmas›na yan›t olarak 4.
Duma’n›n “da¤›t›lmas›” Rusya’da devrimci
krizin en belirgin biçimde öne ç›kan
tezahürlerinden biridir. Çarl›k monarflisi
ordular›n›n yenilgisi, proletarya içinde grev
hareketi ve devrimci hareketin büyümesi, bir
reformlar program› temelinde Çarl›kla
anlaflma yapmak üzere liberallerle
Oktobristlerin blok kurmas› ve Almanya’y›
yenilgiye u¤ratmak için sanayiinin seferber
edilmesi. Savafl›n birinci y›l›n›n sonunda
olaylar dizisi ve olaylar›n ba¤›nt›s› budur.

Rusya’da devrimci krizin varl›¤›n› art›k
herkes görüyor, fakat onun anlam›n› ve
bundan ç›kan proletaryan›n görevlerini herkes
do¤ru anlam›yor.

Tarih tekerrür ediyor gibi: 1905’de oldu¤u
gibi, yine bir savafl, Çarl›¤›n ülkeyi, kesin ve
aç›k fetih amaçlar› için, haydutça ve gerici
amaçlar için soktu¤u bir savafl. Savaflta yine
yenilgi ve bu yenilginin h›z kazand›rd›¤›
devrimci kriz. Yine liberal burjuvazi -hatta
bu kez muhafazakar burjuvazi ve çiftlik
sahiplerinin en genifl kesimleriyle birlikte- bir
reformlar ve Çarl›kla anlaflma program› öne
sürüyor. T›pk› 1905 yaz›nda Buligin
Dumas›’ndan önce, ya da 1906 yaz›nda 1.
Duma’n›n da¤›t›lmas›ndan sonra oldu¤u gibi.

Fakat asl›nda buradaki büyük fark,
savafl›n, bu kez tüm Avrupa’y›, güçlü
sosyalist kitle hareketlerinin mevcut oldu¤u
bütün ileri ülkeleri kapsam›fl olmas›d›r.
Emperyalist savafl Rusya’daki devrimci krizi,
Bat›da geliflen proleter, sosyalist devrimle
birlefltirmifltir. Bu ba¤ öylesine dolays›zd›r ki,
flu ya da bu ülkede devrimci görevlerin hiçbir
tekil çözümü mümkün de¤ildir. Rusya’da
burjuva-demokratik devrim bugün art›k
Bat›’daki sosyalist devrimin sadece önsözü
de¤il, ayn› zamanda ayr›lmaz bir bileflenidir.

Bat›’da proleter devrimi atefllemek için
Rusya’da burjuva devrimini sonuna kadar
götürmek -1905 y›l›nda proletaryan›n
önündeki görev buydu. 1915 y›l›nda bu
görevin ikinci bölümü öyle güncel hale
gelmifltir ki, görevin birinci bölümüyle ayn›
zamanda gündemdedir. Rusya’da daha yeni,
daha yüksek, daha geliflmifl ve daha karmafl›k
uluslararas› iliflkiler temelinde, yeni politik
bir ayr›mlaflma ortaya ç›km›flt›r. Bu, devrimi,
Almanya’y› yenilgiye u¤ratmak amac›yla
isteyen flovenist devrimcilerle, Rusya’da
devrimi, Bat›’da proleter devrim yarar›na ve
eflzamanl› olarak isteyen proleter
enternasyonalist devrimciler aras›ndaki yeni
ayr›mlaflmad›r. Bu yeni ayr›mlaflma, Rusya’da
meselenin özü itibar›yla, bir yanda kent ve
k›r küçük-burjuvazisi ile, öte yanda sosyalist
proletarya aras›ndaki ayr›mlaflmad›r. Bu yeni
ayr›mlaflmay› iyice bilmek gerekir, çünkü
Marksistlerin, yani bütün bilinçli sosyal-
demokratlar›n yaklaflan devrim karfl›s›nda
birinci görevi, çeflitli s›n›flar›n konumunu
kavramak, bir bütün olarak taktik ve ilkesel
sorunlar› çeflitli s›n›flar›n konumundaki
farklara dayand›rmakt›r.

Devrimci darkafal›lar›n flu yayg›n
düflüncesinden daha yavan, daha afla¤›l›k ve
daha tehlikeli hiçbir fley yoktur: bafllayan
devrimde önümüzdeki ortak görevleri “dikkate
alarak” ayr›mlar› “unutmak”. E¤er biri için
1905-1914 aras›ndaki on y›l›n deneyimleri bu
düflüncenin ne kadar aptalca oldu¤unu
kan›tlamad›ysa, o devrim aç›s›ndan tamamen
yitirilmifltir. Kim bugün hangi s›n›flar›n flu ya
da bu devrimci program› savunmaya yetenekli
oldu¤unu ve savundu¤unu kan›tlam›fl
oldu¤unu tahlil etmeden devrimci sözcükleri
hayk›rmakla yetiniyorsa, o asl›nda “devrimci”
Krustalyov, Aladyin, Aleksinski’lerden farkl›
de¤ildir.

Monarflinin ve derebeyi çiftlik sahiplerinin
(Devam› s.31'de)
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