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EK‹M
Yeni bir yılın baflında dünya,

Ortado¤u ve Türkiye
 Kapitalist dünyada a¤ırlaflarak

süren sorunlar tablosu

Kapitalist-emperyalist barbarlı¤ın
hükümranlı¤ı altında büyük sorunlarla,
emekçi kitleler ve mazlum halklar için çok
yönlü acılar ve yıkımlarla dolu bir yılı
daha geride bıraktık. Bu açıdan geride
kalan yılın onu geride bırakan yıllardan
esasa iliflkin bir farkı yok. Dizginsiz
sömürü ve sosyal yıkım, büyüyen iflsizlik
ve artan yoksulluk, militarizm ve
saldırganlık, emperyalist savafl ve iflgal,
mazlum halkların arasına nifak sokulması
ve birbirine bo¤azlatılmaları, yaygınlaflan
polis devleti uygulamaları, hemen her
ülkede dozu artan baskı ve terör, ırkçılık
ve flovenizm vb., vb... - tüm bunlar ve
sayısız baflka sorun, günümüz
kapitalizminin yıldan yıla a¤ırlaflıyor
olmanın ötesinde artık dünya ölçüsünde
de¤iflmez görünümleridir. Bu nedenle bütün
bir yıl boyunca döne döne ifllenmifl tüm bu
olgusal gerçekler üzerinde yeni yılı vesile
ederek yeniden durmanın bir gere¤i yok.
Belki günden güne artan öneminden dolayı
kapitalist yıkıcılı¤ın daha özel bir alanına,
artık kapitalist dünyanın bir kesiminde bile
kaygıyla karflılanır hale gelen vahim
boyutlardaki ekolojik sorunlara kısaca
iflaret edilebilir.

 Kapitalizmin yarattı¤ı çok yönlü
sorunlar gelinen yerde alıflılmıfl sosyal
çerçeveyi aflmıfl, günden güne a¤ırlaflan ve

giderek büyük bir tehlikeye dönüflen
do¤asal/çevresel boyutlar da kazanmıfltır.
Kapitalizm bugün salt dünyanın emekçileri
ve ezilen halkları için de¤il, bütün bir
insanlık için, daha da ötesi, bugünkü
dengesini milyarlarca yıllık evrimin sonucu
olarak bulmufl olan bütün bir canlılar
dünyası ve gezegenimizin bizzat kendisi
için de büyük bir tehdit unsuru haline
gelmifltir. O gelinen yerde insanlı¤ı ve
dünyamızı kasıp kavuran, yokoluflla tehdit
eden bir büyük veba salgını gibidir. Bu
açıdan oluflturdu¤u tehdit, artık kapitalist
dünyanın temel kurumlarına ait raporlarda
bile bir biçimde itiraf edilmektedir (ki
geride kalan yılın dikkate de¤er
olaylarından biri de bu olmufltur). Fakat
buna ra¤men bu yönde kayda de¤er
herhangi bir adım atılmamakta, ciddi her
hangi bir tedbir alınmamaktadır. Nasıl ki
insani ve sosyal yıkım kapitalizmin
umurunda de¤ilse çevresel yıkım da
umurunda de¤ildir, olamaz da. O sınırsız
kâr hırsına ve dizginsiz bir kör piyasaya
dayalı olarak ifllemektedir ve bu iflleyifl
onun neden oldu¤u her türden yıkıcılı¤ın
temeli, temel mekanizmasıdır. Bu temel
ortadan kaldırılmadan, bu mekanizma
parçalanmadan, özel mülkiyete, kapitalist
kâra ve kör piyasaya dayalı toplumsal
düzen tasfiye edilmeden bu sorunların,
emekçilerden öteye bütün bir insanlık ve
gezegenimiz için ürkütücü boyutlarda yıkıcı
sonuçlar üreten gidiflatın önüne de
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geçilemez.
Bu çerçevede “ya barbarlık içinde

yokolufl ya sosyalizm!” sloganı, her yeni
yılın a¤ırlafltırdı¤ı çok yönlü sorunlar ve
açı¤a çıkardı¤ı ürkütücü gerçekler ıflı¤ında,
gitgide daha da acil ve güncel bir anlam
ve önem kazanmaktadır. Geride
bıraktı¤ımız yıl üzerinden bugün özellikle
altı bir kez daha çizilmesi gereken en
önemli gerçek budur.

Emekçiler ve halklar barbarlı¤a
direnerek çıkıfl yolu arıyor!

Öte yandan, geride bıraktı¤ımız yılın
geliflmeleri, dünya emekçilerinin ve ezilen
halklarının bu barbarlı¤a boyun
e¤meyeceklerinin, flu veya bu biçimde ona
direneceklerinin, ondan kurtulmanın yolunu
döne döne arayacaklarının yeni iflaretlerini
de ortaya koymufltur.

Dünyanın her yerinde emekçiler neo-
liberal sosyal yıkıma karflı seslerini gittikçe
daha çok yükseltiyorlar, son yıllarda güç
kazanan bu e¤ilim 2006 yılı boyunca da
kendini gösterdi. Gösteriler, grevler, genel
grevler, çeflitli türden direnifller, yerine
göre bir sektörün iflçilerini (Bengladefl),
yerine göre bütün bir kent halkını
(Meksika), yerine göre gelece¤i konusunda
kaygılı genifl gençlik kitlelerini (Fransa ve
Yunanistan) kapsayan kitlesel yerel
patlamalar, Ortaça¤ artı¤ı siyasal düzenleri
siyasal ve sosyal de¤iflime zorlayan silahlı
direnifller (Nepal) vb., iflçi sınıfının,
emekçilerin ve ezilen halkların
hoflnutsuzlu¤unu, mücadele ve de¤iflim
iste¤ini ortaya koyan tüm bu türden
sosyal-siyasal hareketlilikler, 2006 yılı
boyunca da ülkeden ülkeye yer de¤ifltirerek
sürdü.

Emekçilerin ve halkların sosyal
hareketlili¤i büyümesini ve yayılmasını
sürdürecek, her yeni yılın olaylar bilançosu
bunu gittikçe daha açık biçimde ortaya
koyuyor. Bu durumda gitgide daha çok
önem kazanan ve yakıcı hale gelen asıl
sorun, bu mücadelelerin devrimci bir
kanala akabilmesi, devrimci bir programa

ve önderli¤e kavuflabilmesidir. Zayıflık
halen bu alandadır ve bu alanda dikkate
de¤er yeni geliflmelerden sözetmek olana¤ı
henüz yoktur. Halihazırdaki hareketlilikler
kurulu düzeni reformdan geçirme niyetleri
taflısalar da onu aflan devrimci
perspektiflerden kesin olarak yoksun olan
akımların etki ve denetiminde gelifliyor.
Halen emekçilerin ve halkların geliflen
mücadelesinin karflı karflıya bulundu¤u en
önemli sorun, hareketin gelece¤i
bakımından aflılması hayati önemde olan
temel zaafiyet noktası budur.

Ortado¤u’daki direniflin
önemli baflarısı

Geride kalan yıl içinde emekçilerin ve
halkların direnifli cephesinde dolaysız
politik etkileri ve sonuçları bakımından asıl
önemli geliflmeler, Ortado¤u’da yaflananlar,
Ortado¤u halklarının emperyalizme ve
siyonizme yaflattıkları oldu. 2006 yılı,
ABD emperyalizminin Ortado¤u’ya istedi¤i
türden bir yeni düzen verme stratejisinin
çöküflünü kesinlefltirdi ve siyonizmin yarım
yüzyılı aflan “yenilmezlik” efsanesinin
büyük bir darbe almasına tanıklık etti. Irak
direniflinin dünya jandarması Amerika’ya
ve Lübnan direniflinin siyonist savafl
makinesi ‹srail’e vurdu¤u darbeler,
dünya ve bölge politikası bakımından
yarattıkları önemli sonuçların ötesinde,
dünya halkları için birer güç ve moral
kayna¤ı oldular.

Tüm sorunlu yapısına ra¤men bölge
direnifl güçlerinin bunu baflarmıfl olması,
halkların direnme gücünü ve iradesini bir kez
daha ortaya koydu. Bu direnifller, paranın
gücünü ve en modern teknolojiye dayalı
savafl makinelerini her fleye muktedir sanan
dünyanın küstah efendilerini sıkıntılara
bo¤du, gelecek konusunda kaygılara
sürükledi ve bu arada içlerindeki görüfl
ayrılıklarını da derinlefltirdi.

Geride kalan yılın emekçiler ve halklar
payına asıl büyük kazanımı hiç kuflkusuz
Ortado¤u’daki direniflin bu önemli etki ve
sonuçları olmufltur.
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Emperyalizm ve siyonizmin halkları
birbirine kırdırma politikası

Emperyalizm ve siyonizm gelinen yerde
düflürüldükleri bu zor durumdan halkları
birbirine kırdırmaya yönelik yeni plan ve
oyunlarla sıyrılmaya çalıflıyor. Filistin’de
ve Lübnan’da körüklenen içsavafl ile
Irak’ta halklar arası iliflkileri geri dönülmez
ölçülerde tahrip etmeye yönelik oyunlar,
bunun bir ürünü olarak kuralsız bir
biçimde sıradan insan kırımına dönüflen
bo¤azlaflmalar, buna yönelik planlı bir
çabanın ürünü ve göstergeleridir. Yılın son
günlerinde buna bir de Somali üzerine
oyunların yeni perdesi eklenmifltir ve çok
geçmeden Sudan’ın eklenmesi de
beklenmelidir. Amerikan emperyalizmi
yerel sorunları kıflkırtarak kendi çıkar ve
hesapları do¤rultusundaki müdahalelerinin
bahanesi olarak kullanmayı artık de¤iflmez
bir yöntem haline getirmifltir. Somali ve
Sudan bunun gündemdeki yeni örnekleridir.

Saddam Hüseyin’in yılın son gününe
ve ‹slam dünyası için kutsal bir bayramın
arifesine denk getirilen idamı da aynı
oyunun bir parçasıdır. Burada da bölge
halklarına yönelik büyük bir oyun, çıplak
bir provokasyon vardır. Bu idam hiçbir
biçimde basitçe emperyalizmin, bir dönem
özel olarak kolladı¤ı ve kullandı¤ı bir eski
diktatörü yokederek, kendi suçlarını örtme
kaygısına indirgenemez. Bu suçlar dünya
halkları için hiçbir özel hukuksal kanıtlama
gerektirmeyecek denli zaten açıktır, bu
konudaki gerçe¤in ayrıntılarını de¤ilse de
özünü hemen herkes uzun zamandan beri
bilmektedir. Provokatif bir zamanlamadan
öteye aynı nitelikte bir gösteriye de
çevrilen idamın gerisinde, daha ince ve
sinsi hesaplar var. Özel hesaplara dayalı
bir gösteriye dönüfltürülen bu olayla
birlikte Irak halklarının arasına yeni bir
zehirli kama sokulmufl, Irak halklarının
emperyalist iflgale karflı birlik oluflturma
flansları daha da zayıflatılmıfl, bundan da
öteye, gelecekte birlikte yaflayabilme
olanaklarına da yeni bir darbe vurulmufltur.

Halkların onurunu hiçe sayarak ve

direnme gücünü küçümseyerek girifltikleri
maceranın bunaltıcı bir bata¤a dönüflmesi,
emperyalistleri Irak’ı önce fiilen ve sonra
da resmen bölerek iflin içinden bir parça
kolay sıyrılmaya yöneltmifl görünmektedir.
Saddam Hüsseyin’in idamı çerçevesinde ilk
bakıflta flaflırtıcı görünen pervasızlık da bu
sinsi hesapların bir parçasıdır; ve bu
çerçevede, son derece bilinçli ve
so¤ukkanlı bir siyasal tercihin ürünüdür.

Emperyalist plan ve oyunları
bozabilmenin büyük önemi

Emperyalizmin ve siyonizmin
Ortado¤u’ya istedikleri yeni düzeni
veremeyecekleri artık anlaflılmıfltır, bunu
yineliyoruz. Halklar, kendi aralarındaki
iliflkilerin zaaflı ve direnifllerine önderlik
eden güçlerin sorunlu oldu¤u bir aflamada
bile bu kadarını baflarmıfllardır. Olayların
bundan sonraki seyri, halkların bu ilk
önemli baflarılarını emperyalizme ve
siyonizme daha kesin darbeler vurmak
üzere kullanıp kullanamayacaklarına,
kendilerini bölmeye, mezhep ve milliyet
çatıflmaları içinde bo¤azlatıp tüketmeye
yönelik oyunları bofla çıkartıp
çıkartamayacaklarına sıkı sıkıya ba¤lıdır.

Girmifl bulundu¤umuz 2007 yılının
geliflmeleri bu açıdan kritik bir önem
taflımaktadır. ‹ran’a yönelik olarak epey
zamandır hazırlıkları yapılan fakat geride
kalan yıl içinde öyle sanıldı¤ı kadar kolay
olmadı¤ı da artık açı¤a çıkmıfl bulunan
emperyalist saldırının bofla çıkarılıp
çıkarılamayaca¤ı da bu geliflmelerin seyri
ile yakından ilgilidir. Emperyalizmin böl
ve yönet politikalarının bofla çıkarılması
bölge ölçüsünde direnifli güçlendirecek,
güçlenen direnifl ise bu türden saldırılara
karflı örülmüfl en etkili ve caydırıcı barikat
ifllevi görecektir. Geride kalan yıl
içerisindeki Lübnan direniflinin kendi sınırlı
alanında açıkça kanıtladı¤ı aynı zamanda
bu olmufltur.

ABD’de yapılan son ara seçimlerde
savafl çetesinin büyük bir darbe alması ve
Rumsfeld’in feda edilmesi, büyük ölçüde
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Ordado¤u
direniflinin bir
ürünü olmufltur.
Bu aynı
olgunun bir
öteki göstergesi,
yılın sonuna
do¤ru
yayınlanan ve
büyük
tartıflmalara
yolaçan Baker-
Hamilton
Raporu’dur.
Amerikan emperyalizminin Ortado¤u’da
saplanmıfl bulundu¤u bata¤ı açıklıkla
saptamıfl bulunan bu rapor, Amerikan
egemenlerinin bir bölümünün durumdan
duydu¤u kaygıları ve rahatsızlı¤ı ortaya
koymakta, bataktan çıkıflın yollarını ve
durumu en az kayıpla kurtarabilmenin
çarelerini arafltırmaktadır. Rapor bir
bakıma, halen izlenmekte olan politikanın
tümden çökmesi durumunda gündeme
gelebilecek yeni politikanın genel
çerçevesini vermektedir. Duruma göre
ABD, bugün hedef tahtasına koydu¤u
devletlerle belli tavizler karflılı¤ında
uzlaflabilecek, öte yandan bugünkü en
önemli dayanaklarından biri olan Güney
Kürdistan Kürtlerini bir kez daha kurban
edebilecek, karflılı¤ında da do¤al olarak
Ortado¤u’daki konumunu koruyacaktır.
Rapor’dan belirgin biçimde yansıyan ve
emperyalizmin asla özgürlük de¤il fakat
her zaman egemenlik peflinde kofltu¤unu
anlamazlıktan gelen Amerikancı Kürt
çevrelerini haklı olarak kaygılandıran en
önemli noktalar bunlardır.

Özetle, 2006 yılı ABD emperyalizminin
Ortado¤u’da bir bata¤a saplandı¤ını
kesinlefltirmifltir. Fakat aldı¤ı önemli
darbelere ra¤men o yenilgiye u¤ratılmıfl
olmaktan uzaktır. Bugünkü güç iliflkileri
içerisinde ve direniflin bugünkü yapısı
düflünüldü¤ünde, bu öyle kolay da de¤ildir.
Saplandı¤ı bataklıktan bir dizi manevra ile
ve sınırlı kayıplarla sıyrılması hala olanak
dahilindedir. Mevcut direniflin zaaflı yapısı,

aynı anlama
gelmek üzere
halkları
emperyalizme
ve gericili¤e
karflı
birlefltirebilme
yetene¤inde
devrimci bir
önderli¤in
yoklu¤u, bu
alanda
Amerikan
emperyalizminin

en büyük flansıdır. Bu, halkları birbirine
düflürmeyi, milliyet ve mezhep çatıflma
içinde tüketmeyi kolaylafltıran, bu arada
‹ran’daki molla rejimi türünden gerici
diktatörlüklere halkların anti-emperyalist
anti-siyonist muhalefetini yedekleme flansı
veren hayati önemde bir zaaf alanıdır. Bu
güçler tablosu içinde Amerikan
emperyalizmini manevra yapma ve durumu
en az kayıpla atlatma flansı hala da çok
büyüktür. Baker-Hamilton raporunun anlamı
kendi yönünden aynı zamanda budur.
Siyonist devlet faktörü önemli bir engel
olmakla birlikte bu rapordaki politikaların
gündeme getirilmesi, ‹ran’la sorunların
belli tavizlerle bir uzlaflmaya ba¤lanmasını
ve böylece mevcut direnifl odaklarının
gemlenmesini ya da tecrit edilmesini
önemli ölçüde kolaylafltıracaktır.

Bütün bu açılardan 2007 yılı, tablonun
daha çok netleflece¤i bir yıl olacaktır.

Kendini resmen dünya jandarması
ilan eden NATO

Dünya olayları çerçevesinde önemli bir
baflka geliflme, yılın sonuna do¤ru
gerçekleflen NATO toplantısında, bu
emperyalist saldırı ve savafl örgütünün yeni
misyonuna iliflkin olarak benimsenen yeni
resmi stratejidir. Bilindi¤i gibi, hükümet ve
devlet baflkanlarının katılımıyla gerçekleflen
Riga Zirvesi’nde, NATO resmen dünya
polisi ilan edildi. Dünyanın her yeri, her
bölgesi ve ülkesi NATO için artık bir

2006 yılı ABD emperyalizminin Ortado¤u’da bir
bata¤a saplandı¤ını kesinlefltirmifltir. Fakat aldı¤ı
önemli darbelere ra¤men o yenilgiye u¤ratılmıfl

olmaktan uzaktır. Bugünkü güç iliflkileri içerisinde
ve direniflin bugünkü yapısı düflünüldü¤ünde, bu
öyle kolay da de¤ildir. Saplandı¤ı bataklıktan bir

dizi manevra ile ve sınırlı kayıplarla sıyrılması hala
olanak dahilindedir. Mevcut direniflin zaaflı yapısı,
aynı anlama gelmek üzere halkları emperyalizme ve
gericili¤e karflı birlefltirebilme yetene¤inde devrimci

bir önderli¤in yoklu¤u, bu alanda Amerikan
emperyalizminin en büyük flansıdır.
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dolaysız taraf olma ve müdahale alanıdır.
Benimsenen “yeni konsept” çerçevesinde,
bundan böyle bu saldırgan emperyalist
ittifak, emperyalist çıkarlarının ya da
hesaplarının gerektirdi¤i her durumda, flu
veya bu bölgeye ya da ülkeye müdahale
etme hakkını kendinde bulabilecektir. Bu ifl
sözümona dünya barıflı ve güvenli¤i adına
yapılacak ve bunun için her türlü bahane
keyfi bir biçimde gerekçe olarak ileri
sürülebilecektir. Yıllardır hazırlandı¤ı
söylenen ve son zirvede ilan edilen yeni
“konsept”in özü esası budur.

NATO’nun dünya polisi misyonunu
üstlenmesinde gerçekte bir yenilik yok,
zira bu daha kuruluflunun 50. yılında
(1999) yapılan Washington Zirvesi’nde ilan
edilmiflti. Kosova bahane edilerek
Yugoslavya’ya karflı yürütülen emperyalist
yıkım savaflı da bunun ilk önemli
uygulaması olmufltu. Böylece NATO
herhangi bir iç soruna dolaysız olarak
müdahale edebilece¤ini, bu çerçevede
gerekirse savafla da giriflebilece¤ini ve
iflgal gücü olarak hareket edebilece¤ini
göstermifl oluyordu. Ardından
Afganistan’da iflgal gücü rolünü üstlenmek
geldi. NATO bu ülkede halen iflgalci bir
savafl ve iç savafl gücü olarak
bulunmaktadır ve “teröre karflı mücadele”
adı altında, gerçekte ise ortak emperyalist
çıkarların gere¤i olarak, sistemli biçimde
sivil katliamlara baflvurmaktan geri
durmamaktadır.

Öyle görünüyor ki Afganistan’ı,
özellikle de Irak’taki geliflmelerin seyrine
ba¤lı olarak, Ortado¤u’da üstlenilecek
görevler izleyecektir. Ortado¤u’da büyük
bir yenilgi, sonuçta bunu ABD yaflayacak
olsa bile, sistemin kendisi için büyük bir
tehlike demektir ve batılı emperyalist
güçlerin, dolayısıyla da NATO’nun buna
seyirci kalması düflünülemez.
Afganistan’daki batak ile ABD’nin Irak
periflanlı¤ı, halen bu do¤rultudaki
e¤ilimleri gemlemekte, ABD’nin istemine
ve baskısına ra¤men NATO böyle bir
savafla dolaysız olarak karıflmaya cesaret
edememektedir. Dolayısıyla bu tür bir

müdahale ihtimali, siyasal ve diplomatik
manevraların ardından gelebilecek zorunlu
bir en son çare olabilir ancak, emperyalist
batı koalisyonu ve onun saldırı ve savafl
örgütü NATO için. fiimdilik emperyalist
müttefikler ABD’nin saplandı¤ı bataktan
kendi çıkarları do¤rultusunda yararlanmaya,
bu çerçevede bölgede daha çok siyasal ve
diplomatik inisiyatif almaya bakmakta ve
bu arada kuflkusuz ABD’yi altan alta her
yolla desteklemektedirler. (Geçen yılın
baflında yine böyle bir de¤erlendirmeyi
vesile ederek, Irak savaflı ve direniflinin
seyrinin emperyalistler arası iliflkilerde
yarattı¤ı yeni durumu çok yönlü olarak
ortaya koymufltuk. Bkz. Yeni Bir Yılın
Baflında Dünyada Durum, Ekim, Sayı: 244,
Ocak 2006, Baflyazı).

Riga Zirvesi’nin kararlarında önemli
olan yenilik, dünyanın her yerinin NATO
için müdahale ve savafl alanı ilan edilmesi
çerçevesinde bir “acil müdahale gücü”nün
kurumsal bir yapı olarak benimsenmesidir.
Tek baflına dünya hakimiyeti hülyalarının
aradan henüz 10 yıl ancak geçmiflken
halklar tarafından bofla çıkarılmıfl olması,
Amerikan emperyalizmini bir saldırı ve
savafl örgütü olarak NATO’ya daha çok
önem vermek zorunda bırakmıfltır. Bu,
sorumlulu¤a öteki emperyalist
müttefiklerini kendi denetiminde dahil
edebilmenin bir yolu ve kurumsal
olana¤ıdır onun için. Fakat bunda bir parça
olsun baflarılı olabilmek için o, çözümü zor
iç çeliflkilere ve sorunlara çözüm bulmak,
bu çerçevede müttefiklerinin kabaran
emperyalist ifltahlarını kendi çıkarlarından
tavizler vererek tatmin etmek zorundadır.
Kritik önemde kararların oy birli¤i
kofluluna, dolayısıyla her bir üyenin veto
hakkına ba¤lanmıfl bulunması, bu alanda
özellikle önemli bir zorluk alanıdır ABD
için. Yeni stratejinin ilan edildi¤i Riga
Zirvesi’nden bir kez daha yansıyan
gizlenemez sıkıntılar bunun daha flimdiden
iflaretlerini vermektedir.

Öte yandan dünya jandarmalı¤ı rolüne
NATO’yu dünya ölçüsünde geniflletmek
politikası efllik etmektedir. Bu çerçevede
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Ortado¤u’dan, Kafkasya’dan, Asya’dan ve
Avustralya’dan halen zaten fiilen bir
biçimde NATO ile birlikte hareket eden
yeni ülkelerle (ki bunların baflında
Ukrayna, Gürcistan, Avustralya, Japonya,
Güney Kore ve ‹srail gelmektedir)
geniflleme politikası gündemdedir. Fakat bu
denli geniflletilmifl, dolayisıyla
ba¤dafltırılması sanıldı¤ı kadar kolay
olmayan farklı emperyalist ve gerici çıkarı
bir araya toplamaya yönelmifl bir örgüt
için bunun bir güç de¤il zaaf alanına
dönüflece¤i gerçe¤i de sorunun bir baflka
yönüdür.

Bu konuda
son bir nokta,
Türk hükümeti
ve
generallerinin
NATO
politikalarına
geleneksel tam
uyumlarını son
zirve ve onun
yeni kararları
üzerinden de
ortaya koymufl
olmalarıdır.
Türkiye’yi
yönetenler
Amerikan
emperyalizminin
ve NATO’nun
sadık
iflbirlikçileri
olduklarını bu

vesileyle de gösterdiler ve “yeni konsept”
çerçevesinde gündeme getirilen “Acil
Müdahale Gücü”ne hemen kalıcı askeri
birlik vermeyi kabul ettiler. ‹ç politikada
birbirleriyle dalaflıp duran egemen sınıf
kanatlarının emperyalizme ve NATO’ya
uflaklık sözkonusu oldu¤unda harfiyen
anlafltıklarını da buna eklememiz gerekir.

Türk burjuvazisinin ve onun adına
ülkeyi yönetenlerin bu tutumunun politik
önemini, NATO’nun aynı zamanda
uluslararası bir iç savafl örgütü oldu¤u,
hatta tüm tarihi boyunca fiili icraat

yönünden bu misyonunun daha baskın
oldu¤u gerçe¤i ıflı¤ında de¤erlendirmek
gerekir. “Süper NATO” olarak da bilinen
ve NATO’nun kirli savafl örgütü
Gladio’nun Türkiye uzantısı olan
Kontrgerilla’nın özellikle son 40 yılda
Türkiye toplumunda oynadı¤ı kirli rol iyi
bilinmektedir. Daha az bilinen ise, tam da
buna ba¤lı olarak Türkiye’deki faflist askeri
darbelerde NATO’nun oynadı¤ı çok önemli
dolaysız roldür. 12 Eylül’ü Türk
generalleri üzerinden tezgahlayan C‹A’nın
bunu dönemin baflkanına “bizim o¤lanlar
baflardı” diye rapor etti¤i iyi bilinir, ama
darbenin Brüksel’deki NATO karagahında
anında kutlamalara konu edildi¤i pek
fazlaca bilinmez ya da üzerinde fazlaca
durulmaz.

NATO tüm tarihi boyunca Türkiye’deki
iç sınıf mücadelelerinde dolaysız bir taraf
olmufltur. Türkiye’nin iflçileri, emekçileri
ve devrimcileri bunu hep gözönünde
bulundurmalı ve bu saldırgan suç
örgütündeki geliflmelere her zaman bu
gözle bakmalı, tüm kanatlarıyla Türk
burjuvazisinin ve Türk generallerinin
NATO’ya gösterdikleri büyük sadakati bu
tarihsel iliflki üzerinden de
de¤erlendirmelidirler.

Türk burjuvazisi emperyalizmin
ve siyonizmin safında

2006 yılının geliflmeleri, tüm temel güç
ve kurumlarıyla Türkiye’nin iflbirlikçi
egemen güçlerinin (iflbirlikçi burjuvazinin
kendisinden hükümete ve generallere
kadar) emperyalizmin ve siyonizmin
hizmetinde olduklarını bir kez daha bütün
açıklı¤ı ile gösterdi. Irak, Lübnan,
Afganistan ve ‹ran’la ba¤lantılı tüm önemli
geliflmeler üzerinden bunu açıkça gördük.

Türkiye’yi kuflatan kriz co¤rafyasında
Amerikan emperyalizmine tam hizmet, tüm
kanatlarıyla iflbirlikçi Türk burjuvazisinin
“Milli Siyaset Belgesi”ince saptanmıfl
tartıflma dıflı ortak “milli politika”sıdır.
Nitekim olaylar da bunu her aflamada
do¤ruluyor. Geride kalan yılın bu açıdan

NATO tüm tarihi
boyunca Türkiye’deki iç

sınıf mücadelelerinde
dolaysız bir taraf

olmufltur. Türkiye’nin
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kendine özgü bir farkı, iç dalaflmaların bu
politikaya yeni bir güç kazandırmıfl
olmasıdır. Generaller ve AKP hükümeti,
ABD emperyalizmini deste¤ini sa¤layarak
birbirlerine üstünlük sa¤lamak çabası
çerçevesinde, Amerikan emperyalizmine ve
siyonist ‹srail’e yaranmakta adeta yarıfltılar
ve bu yarıfl halen sürmektedir.

Uflaklık çizgisini derinlefltiren bu
etkeni, kendi yönünden Kürt sorununun
yarattı¤ı bunaltıcı etki tamamlamaktadır.
Kürt halkının özgürlük ve eflitlik istemini
bo¤ma gerici hesapları ve umutları,
Türkiye’nin iflbirlikçi rejimi için her
konuda Amerikan emperyalizminin dümen
suyunda hareket etmenin bir baflka temel
dinami¤ine dönüflmüfl durumda. ABD’nin
kendi gerici hesapları ve çıkarları
umduklarının tam tersi geliflmelere
yolaçıyor ve son yılların olayları bunu
sürekli kanıtlıyor olsa bile, Türkiye’yi
yöneten iflbirlikçi takımı bu politikadan
sapmamakta, sapamamaktadır. Onlar, çok
yönlü nedenlere ba¤lı olarak, böyle bir güç
ve iradeden kesin olarak yoksundurlar.

Amerikan emperyalizminin Irak’ta çıkıfl
yolu aramak zorunda kaldı¤ı bir bata¤a
saplanmıfl bulunması, gelinen yerde
Türkiye’yi yönetenleri Güney’de bir Kürt
devleti oluflumunu engelleme konusunda
daha da umutlandırıyor. Hesap ve umut
basitçe fludur: Bataktan çıkıfl arayıflı,
ABD’yi kendi bünyesinde Kürt sorunu
barındıran ülkelerin yardımını aramak, bu
ise Kürt oluflumunu feda etmek sonucu
yaratabilir. Baker-Hamiltan raporu Türk
gericili¤i için bu türden umutların somut
bir karflılı¤ı ve tersinden Kürtler içinse
ciddi risklerin göstergesi olmufltur.

Bu tür bir geliflme, ABD payına,
flimdiki ‹ran, Suriye ve Filistin
politikalarında önemli de¤ifliklikleri
gerektiren bir yeni Ortado¤u politikası
çerçevesinde olanaklı olabilir ancak. Her
ne kadar flimdiki yönetim buna istekli
görünmüyorsa da olayların gidifli bu
yönetimin politikalarını geri plana itebilir
ve Amerikan emperyalizmi daha Bush
çetesi fiilen iflbaflındayken bile bu tür bir
politika de¤iflikli¤ini gündeme getirebilir.

Bu ise, Türkiye’nin Kürt düflmanı
iflbirlikçilerinin umutlarının hiç de¤ilse
kısmen gerçekleflmesi, ABD
emperyalizminin Kürt halkına üçüncü bir
kez ihanet etmesi sonucuna yolaçabilir.
Böyle olursa, iflbirlikçi Kürt yönetiminin
tüm gelece¤ini Amerikan emperyalizmine
ipotek etmesinin faturası da bir kez daha
Kürt halkına ödetilmifl olur.

Böyle olursa diyoruz, zira Türkiye’nin
iflbirlikçi egemenlerini yularından sa¤lamca
tutmufl ABD emperyalizmi onları Kürt
hareketiyle bir biçimde aynı cephede
buluflturma hüneri de gösterebilir. Bu, ayrı
bir Kürt devleti
ihtimalinin
ortadan
kaldırılması,
buna karflılık
olarak Kürtlerin
ezdirilmemesi
ve sınırlı bazı
kazanımlara
razı edilmesi
biçiminde
gerçekleflebilir.
ABD’nin
Türkiye’deki
Kürt sorununu
bazı sınırlı
tavizlerle bir
sonuca
ba¤lamaya
yönelik
politikasına
AKP ve DYP
gibi partilerden kendine özgü biçimde
gelen destek, olayların bu tür bir seyrinin
de ihtimal dıflı olmadı¤ını gösteriyor. Fakat
ifllerin tam nasıl bir seyir alaca¤ı ve bunun
Kürtler için yarataca¤ı akibet, ABD’nin
Irak’ta saplandı¤ı bataktan çıkmak için
hangi yolu tutaca¤ına ba¤lıdır.

Aldatıcı AB rüyasının çöküflü ve
Ortado¤u’da yeni misyon

Geride kalan yılın Türkiye’nin
iflbirlikçi düzeni bakımından en önemli
geliflmelerinden biri, son 20 yılda kitleleri
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oyalamanın ve sahte gelecek hayalleriyle
sersemletmenin etkili bir aracı olan AB
rüyasının henüz resmen de¤ilse de fiilen
çökmesi oldu. Bu sonuç, düzenin efendileri
de dahil olayın içyüzünü yakından izleyen
hiç kimse için gerçekte bir sürpriz de¤ildir.
Nitekim yakın zamanlarda güncellenen
devletin “Milli Siyaset Belgesi” Türkiye’yi
çevreleyen kriz bölgesinde ABD ile
iliflkilere geniflçe yer ayırıp Türkiye’nin dıfl
politikasını bu eksen üzerinden tanımlarken
AB ile iliflkilerden yalnızca dil ucuyla
bahsetmesi, bunun devlet katında resmen
de kayda geçirilmesinden baflka bir fley
de¤ildi.

Dolayısıyla geride kalan yıl içindeki
geliflmelerde yeni olan, bunun giderek
kitleler tarafından da anlaflılmaya
bafllanması ve bunun bilincinde olan ülke
yönetimin AB hayalleri pompalamakta hız
kesmesi, giderek bu konuda daha açık
davranmasıdır. Yıl içinde bunun en önemli
göstergelerinden biri, AB makyajı
kapsamındaki sözde demokratikleflme
oyununun bir kenera bırakılarak yeni baskı
ve terör yasalarının çıkarılması oldu.
Senenin sonuna do¤ru Kıbrıs restleflmesi,
sorunu daha belirgin biçimde su yüzüne
çıkardı. Yeni yıla girerken baflbakanın
“Bizim için Irak AB’den daha önemli hale
gelmifltir” demesi ise bu konuda adeta
resmi bir itiraf olmufltur. Böyle bir
açıklamanın kendine AB misyonu biçmifl
bir hükümetin baflından gelmesi, AB ile
iliflkiler alanında gelinen yerin resmi
düzeydeki algılanıflını veciz biçimde ortaya
koymufltur. “Irak AB’den daha önemli”
hale gelmifltir vurgusunun gerisinde aynı
zamanda Kürtlere yönelik kirli plan ve
hesapların bir dıfla vurumu olsa da,
temelde bu açıklamayı, ABD güdümünde
Ortado¤u’da daha etkin roller üstlenmek
olarak anlamak gerekir.

Kürtlere yönelik hesaplar da yerini ve
anlamını bunun içinde bulacaktır. Türk
devletinin Güney Kürtlerine yönelik
politikasının halihazırda iki önemli unsuru
var. ‹lki ba¤ımsız bir Kürt devletinin
engellenmesi ve ikincisi Kerkük’ün her
halükarda Kürtlerin denetimine geçmesinin

önüne geçilmesi. Irak’ta ve Irak’tan öteye
Türkiye’yi çevreleyen ve Orta Asya’ya
uzanan tüm kriz bölgelerinde ABD
emperyalizminin hizmetinde hareket
etmenin karflılı¤ı olarak Türk
burjuvazisinin ilk elden ABD’den
beklentisi bundan ibarettir. Bunların
gerçekleflmesi durumunda Türkiye’deki
Kürt sorununun ABD’nin uzun zamandır
telkin edip durdu¤u ılımlı tavizlerle
yatıfltırılması da gündeme gelebilecektir.
Böyle bir geliflme, Kürt hareketinin
‹mralı’dan beri odaklandı¤ı “barıfl”
isteminin de bu sınırlar içinde nihayet
karflılık bulması, iflin aslında ise
Türkiye’deki Kürt sorununa iliflkin
Amerikan politikasının uygulanması
olacaktır. Mehmet A¤arlar’ı “düze indirme”
söylemi üzerinden konuflturan da ABD’nin
son zamanlarda bu do¤rultuda bir a¤ırlık
hissetirmesi ve son “ateflkes” kararını bu
do¤rultuda cesaretlendirmifl olmasıdır.

Yine de bu tek ihtimal de¤ildir. Kürt
sorununun nasıl bir hal alaca¤ı ve Kürt
hareketinin hangi akibetle karflı karflıya
kalaca¤ı biraz da Irak eksenli geliflmelerin
Ortado¤u’da ortaya çıkarca¤ı yeni güç
iliflkilerine ve oluflacak yeni dengelere
ba¤lı olacaktır. Duruma göre ABD Kürtleri
tümden feda edebilir ve Güney’deki Kürt
devleti oluflumu baflta Türkiye olmak üzere
bölge devletlerinin ortak müdahalesinin
hedefi haline de gelebilir. Bölgedeki tüm
devletleri çatıflmanın içine çekebilecek bir
‹ran savaflı da bir baflka yönden pekala
benzer bir sonuca yolaçabilir. Bunların
tümü de ihtimal dahilindedir.

Ortado¤u’da asıl büyük olaylar bundan
böyle yaflanacaktır. Bu açıdan birçok fley
halen belirsizdir ve bu çerçevede 2007 yılı
gerçekten de kritik önemdedir. fiimdiden
kesin olan ise Türkiye’nin iflbirlikçi
rejiminin emperyalizmin ve siyonizmin
safında daha etkin bir role hazırlandı¤ıdır.
Türkiye’nin iç politik yaflamı üzerinde de
çok yönlü etkileri olacak bu geliflmelere
her açıdan hazırlanmak dönemin devrimci
görevleri içinde apayrı bir yere ve öneme
sahiptir.

EK‹M
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Parti programımızda
ulusal sorun

II. Bölüm

Türkiye’de ulusal sorun
ve Kürt sorunu

“Parti Programımızda Ulusal Sorun”
konusuna programımızın teorik bölümü ile
bafllamıfl, I. Bölüm’de sorunun daha çok teorik-
ilkesel ele alınıflına iliflkin sorunlar üzerinde
durmufl, bunları tarihsel bir çerçeve içinde
irdelemeye çalıflmıfltık (bkz. Ekim, sayı: 245,
Mart 2006). Burada ise programımızın “Ulusal
Sorun” bafllıklı özel alt bölümüne geçiyoruz ve
bunu iki sayı sürecek iki ayrı bölüm halinde
incelemek istiyoruz.

Programımızın “Ulusal Sorun” bafllıklı
özel alt bölümü, dört ana maddeden
oluflmaktadır. ‹lk madde toplumumuzda ulusal
sorunun genel kapsamını, sosyal-sınıfsal
kaynaklarını ve bafllıca özelliklerini ortaya
koymaktadır. Bütünlü¤ü içinde bu ilk madde
flöyledir:

 “1-) Bugünkü düzen altında Kürt
ulusunun temel ulusal hakları inkar edilmekte,
Kürtler ve tüm azınlık milliyetler (Araplar,
Ermeniler, Rumlar, Lazlar, Çerkezler, Gürcüler
vb.) sistematik olarak ulusal baskı altında
tutulmaktadır. Türk burjuvazisinin Kürdistan
üzerindeki köleci egemenli¤i içte Kürt burjuva-
feodal sınıflara, dıflta emperyalizme
dayanmaktadır. Bu, ulusal özgürlük sorununu
Kürt köylülü¤ünün özgürleflmesi sorununa
ba¤lamakta ve ona anti-emperyalist bir
karakter kazandırmaktadır.” (TK‹P - Program
Tüzük, s. 44-45)

Türkiye iki uluslu ve çok milliyetli bir
ülkedir. Türkiye’nin bugünkü devlet sınırları
içinde Türk ve Kürt uluslarının yanısıra çok
sayıda azınlık milliyet yaflamaktadır. Türkler,
Türk burjuvazisinin sınıf egemenli¤i
üzerinden, egemen ulustur ve burjuva
cumhuriyetinin kuruluflundan beri, devlete ve
topluma yalnızca Türk kimli¤i damgasını
vurmaktadır. Ezilen ulus olarak Kürtler ve

tüm öteki azınlık milliyetler, temel ulusal
demokratik hak ve özgürlüklerden
yoksundurlar. Burjuva sınıf düzeni
kuruluflundan beri “tek ulus, tek dil, tek
bayrak” ideolojisi ve politikasına dayanmakta,
bu çerçevede tüm öteki ulusal topluluklar
sistemli bir baskı altında tutulmakta, varlıkları
bile halen resmi düzeyde inkar edilmektedir.

 Çok sayıda azınlık milliyeti de
kapsamakla birlikte Türkiye’de ulusal sorunun
esas kapsamını Kürt sorunu oluflturmaktadır.

Türk burjuvazisi Kürdistan üzerindeki
köleci egemenli¤ini tarihsel mirasçısı oldu¤u
feodal Osmanlı ‹mparatorlu¤u’ndan devraldı
ve Kürtlerin bafllangıçta, burjuva
cumhuriyetinin o ilk kurulufl evresinde,
isyanlar yoluyla gösterdi¤i direnifli ezerek, bu
egemenli¤i burjuva sınıf düzeninin yeni
temelleri üzerinden yeniden kurdu. Türkiye’de
Kürtler daha bafltan, burjuva cumhuriyetinin
ilk kurulufl anından itibaren, resmen inkar
edildiler ve zora dayalı olarak temel ulusal
haklarından yoksun bırakıldılar. Bu hakları
direnerek elde etmeye yönelik tüm giriflimleri
her defasında genifl çaplı katliamlar ve
sürgünlerle bastırıldı.

Zora dayalı olarak kurulmufl bu
egemenli¤i süreklilefltirmek ve zaman içinde
pekifltirmek ihtiyacı, Kürt ulusal varlı¤ını
sistemli biçimde baskı altında tutmayı,
Kürtlerin her türden özgürlük ve eflitlik
istemini bo¤mayı, Kürt kimli¤ini, dilini ve
kültürünü sistemli çabalarla egemen ulus
kimli¤i içinde eritip yoketmeyi gerektiriyordu.
Türk burjuvazisi bunu kendi kötü tarihsel
ününe yakıflan biçimde yapmak yoluna gitti.

Burjuva sınıf düzeninin zora, inkâra ve
asimilasyona dayalı bu çizgisi,
toplumumuzdaki Kürt sorununun tarihsel
temelini oluflturmakta ve bize Türkiye’deki
ulusal sorunun asıl kapsamını vermektedir.
Bu kapsam tarihsel, sınıfsal ve siyasal
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yönleriyle, Ekim 1. Genel Konferansı’nın
Kürt Ulusal Sorunu bafllıklı metninde
bütünsel bir çerçevede ortaya konulmufltur.
Komünist hareketin 1991 yılı baflına ait bu
temel önemde belgesi, genel kapsamıyla
özellikle Kürt sorunu çerçevesinde, adeta
Parti programımızın “ulusal sorun” bafllıklı
alt bölümünün önden yapılmıfl ayrıntılı bir
gerekçelendirilmesi niteli¤indedir (Bkz. Kürt
Ulusal Sorunu-1, Eksen Y, s.23-72). Bu
temel önemde belge, burada Kürt ulusal
sorununun anlamı ve kapsamı üzerine
söyleyeceklerimizi mümkün bertebe sınırlı
tutmak olana¤ı vermektedir bize.

Ulusal sorun ve azınlık milliyetler

Esasını bu oluflturmakla birlikte,
Türkiye’de ulusal sorun Kürt sorununu aflan
bir kapsama sahiptir. Ezilen bir ulus olarak
Kürtlerin yanısıra Türkiye’nin devlet sınırları
içinde çok sayıda azınlık milliyet de
yaflamaktadır. Arap, Ermeni, Rum, Laz,
Çerkez, Gürcü, Yahudi, Asuri, Süryani,
Roman, Arnavut, Abhaza vb.’den oluflan bu
azınlık milliyetler de, flu veya bu biçimde ve
ölçüde, ulusal baskı altındadırlar ve temel
demokratik haklarından yoksundurlar.

Lozan Antlaflması kapsamında kültürel ve
dinsel hakları tanınmıfl olan Hıristiyan ve
Musevi azınlıklar ilk bakıflta bu tanımlamanın
dıflında görünseler de gerçekte bu tümüyle
yanlıfl ve yanıltıcıdır. Tam tersine, tüm
Cumhuriyet tarihi boyunca en çok baskı
gören ve afla¤ılanan azınlıkların baflında tam
da Hıristiyan azınlıklar, yani Rumlar ve
Ermeniler gelmektedir. Kaldı ki bu
azınlıkların Lozan Antlaflması çerçevesinde
kullanabildikleri haklar da salt içe dönük
“cemaat” yaflamı sınırları içindedir; devlet ve
kamu yaflamı alanında onlar da her türlü
demokratik ulusal haktan yoksundurlar.

Cumhuriyet’ten önceki kitlesel kıyımlar
ve tehcir Ermenileri ve Cumhuriyet’ten
sonraki nüfus mübadelesi Rumları, binlerce
yıldır yafladıkları Anadolu topraklarında zaten
neredeyse tükenme noktasına getirmiflti.
Cumhuriyet dönemi boyunca sistemli biçimde
süren baskılar, tümüyle azınlıkları hedef alan
Varlık Vergisi türünden uygulamalar ve bu
arada 6-7 Eylül örne¤i devlet odaklı
kontrgerilla provokasyonları, Anadolu’nun bu

en eski halklarını, bugünün Türkiye’sinde
ancak birkaç onbinlik sayılarla ifade
edilebilen küçük azınlıklar durumuna
düflürmüfltür. Fakat bu bile onlar üzerindeki
baskıların ve onlara karflı ayrımcılı¤ın
hafiflemesi sonucuna yolaçmıfl de¤ildir.
Tersine, özellikle Ermeniler hala da
günümüzde her vesileyle afla¤ılanırlar, olur
olmaz hakaretlerin ve floven kampanyaların
hedefi haline getirilirler. Bu çıplak olgusal
durum, Lozan antlaflmasıyla verilmifl dinsel,
e¤itsel-kültürel bir takım haklara ra¤men,
Rumların ve Ermenilerin gerçekte a¤ır bir
ulusal baskının hedefi olduklarının açık bir
ifadesinden baflka bir fley de¤ildir.

Öte yandan Hırıstiyan ve Musevi
azınlıklara tanındı¤ı kadarıyla bu kültürel,
dinsel ve e¤itsel haklar, kendi içine kapalı
birer Ermeni, Rum ve Musevi cemaati
yaratmaktadır. Bu ise hiçbir biçimde ilerici
ya da demokratik bir toplumsal durum ve
çözüm de¤ildir. Zira bu, sözkonusu azınlıkları
toplumun genelinden soyutlamakta, halklar
arası çok yönlü ilerici bir yakınlaflmayı,
bütünleflmeyi ve kaynaflmayı engellemektedir.
Dahası, kültürel haklar dinsel kimli¤e göre
tanımlandı¤ı ve bu da fiilen kilisenin tekeline
verildi¤i için, sözkonusu azınlıklar içe kapalı
topluluklar olarak yaflamakla kalmamakta,
neredeyse tamamen dinin ve kilisenin de esiri
olmaktadırlar.

Hırıstiyan ve Musevi azınlıkların mevcut
statüsü, ulusal sorunda “ulusal-kültürel
özerklik” olarak tanımlanan programın
uygulanıflının tipik bir örne¤idir. Bu,
emperyalizmin ve birinci emperyalist dünya
savaflından itibaren artık tümüyle onun
hizmetindeki II. Enternasyonal’in 1920’li
yıllarda ulusal sorun konusundaki sözde
çözüm programıdır. Lozan’da emperyalistlerin
dayatmasıyla Rumlar ve Ermenilere tanınan
kültürel haklar, bu programın ruhunu ve
anlamını da ortaya koymaktadır. Sorunun
devrimci-demokratik çözümü, ulusal
azınlıkların kapalı dinsel-ulusal cemaatler
olarak toplumun geriye kalanından tecritinde
de¤il, fakat ulusal hakları da tam olarak
içermek üzere demokratik özgürlükler
temelinde, toplumun geneliyle gönüllü ilerici
kaynaflmasında yatmaktadır. Emperyalizmin ve
onun hizmetindeki II. Enternasyonal
oportünizminin sözde çözümleri bu açıdan
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gericidir, sorunu çözmez yalnızca farklı
biçimler içinde sürdürmeye hizmet eder.

Müslüman kökenli ulusal azınlıkların
durumu hiç de¤ilse görünüm olarak daha
farklıdır. Bu azınlıklar üzerindeki ulusal baskı
ilk bakıflta fazlaca hissedilmez. Bugün
örne¤in Çerkezler, Gürcüler ve öteki Kafkas
kökenli müslüman azınlıklara yönelik bir
ulusal baskı ve afla¤ılama görünürde yoktur.
Ama bu aynı azınlıkların kamu yaflamı
alanında herhangi bir özel ulusal hakları da
yoktur. Bu alanda dillerini kullanamamakta,
genel planda kültürlerini özgürce
yaflayamamakta ve gelifltirememektedirler.
Buna ra¤men müslüman kökenli azınlıklar
sorununun toplumda kendini fazlaca
göstermemesinin gerisinde, bu azınlıkların
daha çok dinsel kimlikleri üzerinden toplumla
kaynaflmaları, ulusal demokratik istemlerle
ortaya çıkmamaları olgusu vardır. Fakat
burada, gönüllü bir kaynaflmıfllık ya da ilerici
bir özümsemeden çok, ulusal baskı, inkar ve
yasaklamalar karflısında bir sinmifllik, bu
çerçevede duruma boyun e¤mifllik
sözkonusudur. Kaldı ki tüm müslüman
azınlıkların durumu da aynı de¤ildir. Örne¤in
Arap azınlık sözkonusu oldu¤unda, bu baskı
kendini belli biçimler içinde açıktan da
gösterebilmektedir.

Öte yandan bugünkü durum gelecekte
koflullardaki belli de¤iflimlere ba¤lı olarak bu
azınlıkların açık bir ulusal baskı ve
afla¤ılamanın hedefi olamayacakları anlamına
da gelmez. Bu ulusal azınlıklar dilleri ve
kültürleriyle ilgili istemlerle ortaya
çıktıklarında, benzer baskıların kaçınılmaz
olarak hedefi haline geleceklerdir. Zira kurulu
burjuva sınıf düzeni, Türk kimli¤i dıflındaki
herhangi bir ulusal ya da etnik kimli¤e ilke
olarak yaflam alanı tanımamaktadır. Tüm
ulusal ve etnik kimlikleri ve kültürleri Türk
kimli¤i içinde eritmek ve yoketmek, onun
tarihsel çizgisidir ve halen de bu çizgide
büyük bir gerici kararlılık sergilemektedir. Ya
da örne¤in Suriye ile ciddi bir ihtilaf içerde
Arap azınlı¤ı, ya da gelecekte Gürcistan ile
benzer bir ihtilaf Gürcü azınlı¤ı, pekala özel
baskıların hedefi haline getirebilir. Burjuva
sınıf düzeni ve iliflkilerinin mantı¤ında bu her
zaman ihtimal dahilindedir.

Bütün bunları gerçek ve potansiyel
sorunlar olarak ortadan kaldırmak, her türden

ulusal baskı ve ayrıcalı¤ı ortadan kaldırmak,
tüm ulusların ve dillerin hak eflitli¤ini
tanımakla olanaklıdır. Bu ise ancak proletarya
devrimi ve sosyalizm sayesinde olabilir.
Ulusal baskı, eflitsizlik ve ayrıcalıklar
kapitalist egemenlik ve sömürü iliflkilerinden
ayrı düflünülemez. Ulusal sorunun tam ve
kalıcı çözümünü proletarya devrimine
ba¤layan tam da bu nesnel toplumsal
gerçekliktir.

***
Programımızın “Bugünkü düzen altında

Kürt ulusunun temel ulusal hakları inkar
edilmekte, Kürtler ve tüm azınlık milliyetler
(Araplar, Ermeniler, Rumlar, Lazlar,
Çerkezler, Gürcüler vb.) sistematik olarak
ulusal baskı altında tutulmaktadır...”
belirlemesi, tüm kapsamıyla iflte bütün bu
olgusal gerçekleri dile getirmektedir.

Türk ve Kürt burjuvazisinin
organik bütünlü¤ü

Türkiye’deki ulusal sorunun eksenini ve
asıl kapsamını Kürt sorunu oluflturdu¤u için
ulusal sorun programımızın 1. maddesi de
do¤al olarak Kürt sorununa iliflkin
belirlemelerle sürmektedir:

“Türk burjuvazisinin Kürdistan üzerindeki
köleci egemenli¤i içte Kürt burjuva-feodal
sınıflara, dıflta emperyalizme
dayanmaktadır...”

Bu temel önemde belirlemeye iliflkin
olarak önce kısa bir yöntemsel hatırlatma:
Devrimci parti programı belirli bir tarihi ve
toplumsal ortamda gündeme gelir ve do¤al
olarak anlamını ve muhtevasını bunun ürünü
ve ifadesi somut iliflkiler üzerinden bulur.
Burada partimizin programı, onun ulusal
sorunu ele alıflı üzerinde duruyoruz; parti
programı çerçevesinde bizi geçmifl ya da
gelecek tarihsel süreç de¤il fakat tümüyle ve
yalnızca mevcut iliflkiler, bunların bugünkü
nesnel yapısı ilgilendirmektedir. Marksist bir
parti programı, her zaman mevcut olgusal
gerçeklere dayanır, Lenin’in ifadesiyle,
“varolandan hareket eder”. Türk
burjuvazisinin Kürdistan üzerindeki köleci
egemenli¤inin iç ve dıfl dayanaklarına da
buradan, devrimci parti programına iliflkin bu
temel yöntemsel yaklaflımdan bakmak
durumundayız.
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Toplumumuzdaki kapsamlı ulusal sorunun
sınıfsal kayna¤ı, tüm öteki temel toplumsal-
siyasal sorunlarda oldu¤u gibi, Türk
burjuvazisinin gerici sınıf egemenli¤idir.
Kapitalist sömürü iliflkileri, bu iliflkilere
dayalı burjuva sınıf egemenli¤i, bu iliflkilerin
ve sınıfsal egemenli¤in mantı¤ı ve kaçınılmaz
gerekleri kavranmaksızın, bir ulusun bir baflka
ulus üzerindeki köleci egemenli¤i, dolayısıyla
da toplumumuzdaki Kürt sorununun sınıfsal
kayna¤ı kavranamaz. Kürt ulusu ve öteki
azınlık milliyetler üzerindeki köleci ulusal
egemenlik, genel olarak toplum üzerindeki
gerici burjuva sınıfsal egemenli¤in özel bir
ürünü, ulusal iliflkiler planındaki özgün bir
yansımasıdır.

Baflka ulusların kölelefltirilmesi yoluyla
ekonomik, siyasal, kültürel ve askeri
avantajlarını olanaklı oldu¤unca büyütmek,
her ülkenin egemen burjuvazisinin do¤al,
kaçınılmaz ve genellikle de tarihten beslenen
gerici bir sınıf e¤ilimidir. Her ülkenin
burjuvazisi, çeflitli türden tarihsel, kültürel ve
co¤rafi olanakları da kullanarak, dolaysız
siyasal egemenlik alanını toprak bakımından
sürekli olarak geniflletmek ister. Birbirine
komflu durumunda bulunan kapitalist ülkeler
arasındaki sonu gelmez çekiflme, anlaflmazlık
ve çatıflmalar kural olarak buradan
kaynaklanmaktadır. Kapitalist dünya
sisteminin ba¤ımlı ülkeler kategorisini
oluflturanlar da dahil olmak üzere hemen tüm
ülkelerin gerici burjuvazisinin daha genifl
topraklara egemen olmak anlamında hep de
bir “büyük” ülke hedefi gütmesinin gerisinde
de bu aynı gerici burjuva dürtü vardır. Bu,
her ülkenin burjuvazisi için, dolaysız olarak
egemen oldu¤u co¤rafyanın büyütülmesi arzu
ve çabasının bir ifadesi ve yansımadır.

Türk burjuvazisinin Kürdistan üzerindeki
egemenli¤inin sınıfsal mantı¤ı da burada
anlamını bulmaktadır. Kürdistan üzerindeki
egemenlik, Türk burjuvazisi için daha büyük
bir co¤rafya üzerinde dolaysız hakimiyet,
daha büyük bir nüfusa yönelik sömürü
olana¤ı, daha büyük bir pazar ve daha zengin
do¤al kaynaklar üzerinde dolaysız denetim
demektir.

Türk burjuvazisi Kürdistan üzerindeki
egemenli¤ini, daha önce de dile getirdi¤imiz
gibi, halefi oldu¤u Osmanlı
‹mparatorlu¤u’ndan bir miras olarak devraldı;

bafllangıçta Kürt burjuva-feodal sınıflarının
hiç de¤ilse bir kesiminin istek ve iradesine
ra¤men, dahası onların önderlik etti¤i isyanlar
serisini bastırarak ve ardından boyun e¤meye
mecbur ederek korudu ve pekifltirdi.
Cumhuriyetin ilk 15 yılına yayılan isyanların
bastırılmasının ardından Türk burjuvazisi,
Kürt burjuva-feodal sınıflarını ekonomik,
sosyal, kültürel ve elbette siyasal açıdan
kendisiyle bütünlefltirmeye yöneldi ve
bilindi¤i gibi zaman içinde bunda büyük
bafları da elde etti.

Böylece her iki ulustan burjuva-feodal
sınıflar arası iliflkilerde tümüyle yeni bir
tarihi dönem bafllamıfl oldu. Bu, her iki
ulustan burjuvazinin ve burjuva-feodal
tabakaların Türk ulusal devleti bünyesinde
sınıfsal kaynaflması dönemi idi. Zaman içinde
bu kaynaflma ekonomik, mali, siyasal,
ideolojik ve kültürel boyutları kapsayacak
düzeyde geliflti ve sa¤lam bir biçimde oturdu.
Sınıfsal çıkarlar temeline dayalı bu organik
bütünleflmeyi kapitalist geliflme, onun
toplumsal yaflamın her alanındaki sonuçları
alabildi¤ine kolaylafltırdı, ona modern
anlamda sa¤lam bir iktisadi-sınıfsal zemin
kazandırdı, böylece bin bir yolla ve ba¤la
pekifltirdi. Bugün artık her iki ulustan
burjuvazi, ekonomik iliflkiler ve sınıfsal
çıkarlar temelinde sa¤lam biçimde içiçe
geçmifl durumdadır. (Bu iliflkilerin tarihsel
seyri, daha somut olarak 19. yüzyıldaki ve
Cumhuriyet’in ilk evresindeki durumu ve
geliflimi, EK‹M 1. Genel Konferansı’nın daha
önce de sözünü etti¤imiz Kürt Ulusal Sorunu
bafllıklı metninde temel çizgileriyle ortaya
konulmufltur. Bkz. II. ve III. bölümler).

Kürt burjuva-feodal sınıfları, uzun
zamandan beridir ve bugün halen, Türk
burjuvazisinin Kürdistan üzerindeki
egemenli¤inin en sa¤lam toplumsal
dayanakları durumundadır. Mevcut sınıf
iliflkilerinin somut çözümlemesi kadar politik
süreçlerin verileri de bu konuda fazlasıyla
açıklayıcıdır. ‹lki özel açıklamaları gereksiz
kılacak denli açık bir toplumsal olgudur artık.
Bugünün Türkiye’sinde egemen sınıf
olgusunu Türk ve Kürt burjuvazisinin (artı
tüm öteki milliyetlerden burjuvazinin) organik
bütünlü¤ü dıflında düflünmek olana¤ı yoktur.
Bu milliyet ötesi sa¤lam sınıfsal kaynaflma,
Kürt kökenli burjuva-feodal sınıfları Türk
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burjuvazisinin Kürdistan üzerindeki
egemenli¤inin sa¤lam dayana¤ı haline
getirmekte, sözkonusu kaynaflma bu temelde
gerçekleflmektedir. ‹kincisi, politik süreçlerin
verileri ise, Kürt halkının son 40 yıl içinde
yafladı¤ı büyük ulusal uyanıflı, bu uyanıfl
içinde ya da karflısında oluflan sınıfsal tavırlar
üzerinden açıklıkla izlenebilmektedir. Herfley
bir yana, son onyılların büyük Kürt ulusal
uyanıflının bastırılması çabasında Türk
burjuvazisi en büyük deste¤i bizzat Kürt
burjuva-feodal sınıflardan almıfltır. Neredeyse
20 yıldır varlı¤ını sürdüren 90 bin kiflilik
korucu ordusu bunun en dolaysız bir kantıdır.
Dolayısıyla bu ikincisi ilkini, yani nesnel
toplumsal olguyu, ayrıca do¤rulamakta, bu
konuda herhangi bir belirsizlik
bırakmamaktadır.

Uzun onyıllardan beridir Kürt burjuva-
feodal sınıfları Türkiye’deki sınıfsal
egemenlik sisteminin bir parçasıdırlar. Her
türden ulusal istemi ve özlemi bir yana itmifl
olmak karflılı¤ında, ekonomide ve ticarette,
ülke yönetiminde ve devlet bürokrasisinde,
parlamentoda, hükümette ve siyasal partiler
bünyesinde etkin biçimde yer almakta,
dolayısıyla burjuva sınıf egemenli¤ini her
açıdan paylaflmakta, olanaklarından tam
olarak yararlanmakta, elbette sorumlulu¤unu
da paylaflmakta, bu sayede ekonomik, ticari
ve mali açıdan sınırlanmaksızın geliflmekte,
güçlenmekte, palazlanmaktadırlar. Bugün Kürt
kökenli burjuva siyasetçiler hemen her partide
etkin bir yer tutmakta, hükümetlerde önemli
görevler üstlenebilmektedirler. Bugünkü
parlamentonun ve hükümetin bileflimine ve
danıflman kadrosuna bakmak bile bu konuda
yeterli bir fikir verebilmektedir. Abdülkadir
Aksular, Hüseyin Çelikler, Cüneyt Zapsular,
Kürt burjuvazisinin Türkiye’deki genel
burjuva sınıf egemenli¤i içinde tuttukları yeri
sergilemektedirler. Onlar son 60 yıllık süreç
içinde gerçekleflmifl çok yönlü kaynaflmanın
bugünkü simgesi durumundadırlar.

15 yıllık savafl boyunca ve halen devletin
Kürdistan’da 90 bin kiflilik bir korucu ordusu
istihdam etmeyi baflarabilmesi, bu açıdan
ayrıca son derece önemli bir maddi toplumsal
veridir elimizde. Bugünün dünyasında BM
üyesi devletlerin önemli bir bölümü bile bu
sayısal çapta bir ordudan yoksundur. Ama
Kürt halkının özgürlük mücadelesine karflı

bizzat Kürdistan’da Kürt afliretlerinden 90 bin
kiflilik istikrarlı bir korucu ordusu
kurulabilmifltir. Aradan geçen 20 yıla, bu 20
yılın ulusal uyanıfl ve bütünleflme alanında
sa¤ladı¤ı büyük ilerlemelere ra¤men, bu güç
bugüne dek korunabilmifltir. Korunabilmifltir;
zira gerisinde, Kürt burjuvaları, büyük toprak
sahipleri, afliret reisleri ve tarikat fleyhleri
vardır. Toprak a¤alarının, afliret reislerinin,
tarikat fleyhlerinin ve elbette Kürt büyük
burjuvalarının deste¤i olmasaydı, böyle bir
fleyin gerçekleflmesi düflünülemezdi.

Bu olgu bizi sorunun bir öteki yönüne
getirmektir. Bugünün Türkiye toplumunda
yarı-feodal toprak sahipleri, afliret reisleri ve
tarikat fleyhleri denilince, akla do¤al olarak
öncelikle Kürt egemen sınıfları gelmektedir.
Zira bu pre-kapitalist iliflkilerin hala da belli
bir dirençle yaflayabildi¤i alan öncelikle
Kürdistan’dır. Bu toplumsal olgu, Türk
burjuzisinin Kürdistan üzerindeki
egemenli¤inden ayrı düflünülemez. Bunun bir
yönü, sömürgeci politikaların bir sonucu
olarak Kürdistan’da kapitalist geliflmenin a¤ır
ilerlemesidir. Fakat bundan ayrı düflünelemez
olana öteki yönü ise, bu sınıf ve tabakaların
Türk burjuva egemenlik sistemi tarafından her
açıdan korunması, kollanması ve
desteklenmesidir.

Kürdistan’daki toplumsal ilerlemeyi
sınırlamak ve geri toplumsal iliflkileri,
dolayısıyla onların temsilcisi konumundaki
geleneksel sömürücü sınıfları olanaklı
oldu¤unca korumak ve kollamak, Türk
burjuvazisi için Kürdistan üzerindeki köleci
egemenli¤ini sürdürme politikasının bir gere¤i
olagelmifltir. Zira geleneksel yapı ve iliflkiler
ile bu iliflkilerin temsilcisi egemen sınıflar
sayesinde, Kürt halk kitleleri üzerindeki
denetimi korumak alabildi¤ine kolaylaflmıfltır.
Feodal ba¤ımlılı¤ın her biçimi, afliret ve
tarikat ba¤ları, sonuçta buna hizmet etmifltir.
Bugün, 40 yıllık yeni ulusal uyanıfl dönemine
ve iki onyılı bulan son isyana ra¤men, Kürt
halkının bir kesiminin hala da ulusal
mücadelenin dıflında, dahası önemli ölçüde
karflısında tutulabilmesi bu sayede olanaklı
olabilmifltir ve ancak bu temelde anlaflılabilir.

Partimizin programı Türk burjuvazisinin
Kürdistan üzerindeki köleci egemenli¤ini “içte
Kürt burjuva-feodal sınıflar”ına dayandı¤ını
söylerken, aynı zamanda modern ulusal
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oluflumu, bütünleflmeyi ve birleflmeyi
geciktiren, Kürt halk kitlelerini düzenin
ihtiyaçları çerçevesinde denetim altında
tutmayı kolaylafltıran bu sosyo-ekonomik
iliflkiler gerçe¤ine de iflaret etmifl olmaktadır.

Türk burjuvazisi Cumhuriyeti izleyen ilk
isyan dalgasının ardından, zaman içinde Kürt
burjuva-feodal sınıflarını kendine entegre etti.
Bu sınıfların özel ulusal varlık imkanını
ortadan kaldırdı ve sınıfsal planda organik
olarak kendisiyle bütünlefltirdi. Bugünün Kürt
büyük burjuvaları ve toprak a¤aları, Kürt
afliret reisleri ve tarikat fleyhleri, elbette Türk
kimli¤i temelinde, Türk burjuvazisi ile
içiçedirler ve birlikte Türkiye burjuvazisini
oluflturmaktadırlar. Türk burjuvazisi kavramı
bu çerçevede sadece devletin milli kimli¤ini
dile getirmek sınırları içinde bir anlam taflır,
ama yalnızca bu sınırlar içinde. Bunun
ötesinde çeflitli milliyetlerden büyük
burjuvazinin ve büyük toprak sahiplerinin
birleflik sınıf egemenli¤i ve bu egemenli¤in
aracı bir devlet sözkonusudur. Türk
burjuvazisinin temsil etti¤i milli kimli¤in
bugünkü egemen sınıf devletine rengini
veriyor olması bu toplumsal-sınıfsal gerçe¤in
özüne de¤il biçimine iliflkin bir olgudur.
Kapsamlı bir ulusal sorunla yüzyüze bulunan
bir toplumda yafladı¤ımız için, biz
komünistler mevcut egemen sınıfı egemen
milli kimlik üzerinden tanımlamayı, yani
Türk burjuvazisi ifadesini kullanmayı tercih
ederiz genellikle. Fakat gerçekte sözkonusu
olan, Türk, Kürt ve çeflitli milliyetlerden
burjuvazinin organik bütünlü¤ünden oluflun
bir egemen sınıftır. Salt sınıfsal iliflkiler
üzerinden baktı¤ımızda, bugünkü egemen
sınıf de¤iflik milletlerden oluflan bir Türkiye
burjuvazisidir. Ama ulusal sorun
gerçekli¤inden hareketle, devletin egemen
sınıf üzerinden de yansıyan ulusal kimli¤ine
vurgu yapmak için, biz genellikle Türk
burjuvazisi deriz. Ulusal sorunun
toplumumuzda taflıdı¤ı özel önemden dolayı
bu nitelemeyi özellikle önemseriz ve tercihen
öne çıkarırız.

Türk burjuvazisinin Kürdistan üzerinde
Kürt burjuva-feodal sınıflarına dayanan,
onlardan güç alan egemenli¤i tanımı ve
tespiti, programatik ve stratejik açıdan son
derece önemlidir. Ortaya konulacak çözüm
programının, bu temelde izlenecek stratejik

çizginin ve onun ürünü ittifaklar politikasının
özüne iliflkin bir sorundur, burada sözkonusu
olan. Çıkıflında devrimci bir kimlik taflıyan
Kürt hareketi de bafllangıçta genel planda bu
tespite dayanıyordu, devrimci-demokratik
stratejik çizgisini bu temel üzerinde
kurmufltu. Fakat mücadelenin elde etti¤i ilk
önemli ilerlemelerin ardından bu tespitler
hızla anlamını yitirdi, geri plana itildi ve
zamanla da terkedildi. Kuflkusuz bu, ulusal
mücadelenin kendi sınırılarında dahi sınıfsal
bakıfl ve ölçülerin tümüyle terkedilmesi
anlamına geliyordu.

 Daha somut konuflursak; PKK siyasal
sahneye çıkarken, Kürdistan’daki sınıfların
kendince bir tahlilini yaptı, Kürt burjuva-
feodal sınıflarını Türk burjuva egemeni¤inin
iç sosyal dayana¤ı olarak tanımladı.
Gelgelelim bu programatik ve stratejik
tespitler, sonradan izledi¤i siyasal çizgiye
neredeyse hiç yansımadı, hemen tamamen
ka¤ıt üzerinde kaldı. PKK sınıf olarak Kürt
egemenlerine de¤il, Türk burjuvazisiyle
organik bir bütün oluflturan ve sınıfsal olarak
onunla siyasal iktidarı paylaflan sosyal
katmanlara de¤il, fakat yalnızca bireysel
planda devlet yanlılarına, devlet yanlısı tek
tek burjuvalara, afliret reislerine, toprak
sahiplerine, kendi çok bilinen ifadesiyle salt
“TC’nin ajanları”na yöneldi. Bu aynı mantık
tersinden de iflledi; devletle iflbirli¤i yapan
düflmanımdır mantı¤ının öteki yüzü, benimle
iflbirli¤i yapansa dostumdur, ister tarikat
fleyhi, ister afliret reisi, isterse toprak a¤ası
olsun yaklaflımı oldu. Buradaki ayrım sınıfsal
de¤il, fakat en dar anlamda siyasaldı; sınıflar
arası de¤il bireyler arası ayrıma dayanıyordu.
Oysa devrimci bir akım bu ayrımı sınıfsal
ölçülerde yapabilmek, stratejik çizgisini buna
dayandırmak, bunun gerektirdi¤i bir politik
çizgi izlemek durumundadır. Bundan uzak
durmak, Kürt sorununun sınıfsal-sosyal
muhtevasını gözardı etmek, ulusal sorunun
çözümü ile Kürt toplumunun devrimci
dönüflümü arasındaki organik ba¤ı koparmak,
sonuçta devrimden, devrimci çözüm
arayıflından kopmak demektir. Nitekim
çıkıflında genel manada devrimci bir kimli¤e
sahip olan Kürt hareketinin zaman içindeki
evrimiyle bugün tam olarak ulaflmıfl
bulundu¤u nokta da budur.

(Devam edecek...)



Soluklu ve inatçı bir çalıflma ile
sınıfı kazanaca¤ız!

‹flçi sınıfı çalıflma
bölgemizde son derece
da¤ınık bir durumda. Sınıfın
genç kufla¤ının üretim
alanlarında yerini almıfl
olmasının dezavantajlarıyla
birlikte avantajlarına da
sahibiz. En önemli
dezavantaj, sınıf olmanın
kendili¤inden bilincinin bile
henüz oturmamıfl olmasıdır.
Yaflam koflullarını
iyilefltirmenin bireysel
yöntemlerle eriflilebilecek bir
yolunu bulma içgüdüsü hakim
iflçiler arasında. Sınıfın ileri
bölükleri diyebilece¤imiz
sendikalı iflçilerde de durum
daha iyi sayılmaz. Sendika
a¤alarının da yardımıyla içine
düflürüldü¤ü durum, bu
nispeten ileri iflçi kesiminin
daha mücadele alanına bile
çıkmadan yılgınlı¤ı yaflaması
anlamına geliyor.

Yolaçıcı devrimci müdahale

Sınıfın genç kesimi çok
a¤ır çalıflma koflullarında
fakat çok daha düflük
ücretlerle çalıflıyor. Net
olarak günlük 10 saat asgari
ücrete çalıflıyorlar. Bu
zorunlu mesailerle 15 saati
buluyor. Haftalık çalıflma
saatleri zorunlu mesailerle
birlikte yer yer 90 saat gibi
inanılmaz bir süreye
ulaflabiliyor. Üstelik iflçiler
zorunlu mesailere daha fazla
ücret alabilmek için gönüllü
olarak kalabiliyorlar. Bir süre
sonra hiçbir sosyal etkinli¤i

olmayan insanlar için yapacak
daha iyi bir ifli olmadı¤ı için
de mesai kendi talepleri
olmaya bafllıyor.

Çalıflma bölgelerimizde
ve birimlerimizde iflçilerin
siyasallaflmasına ve
sosyalleflmesine yönelik
çalıflmanın birlikte, içiçe ele
alınıp yürütülmesi gerekir.
‹nsan olmanın temel
önkoflullarından olan
sosyalleflme, birçok fabrikada
nerdeyse sıfır. Bir fabrikada
ifl kazası geçirip kolu kırılan
iflçiyi ziyarete iflçi
arkadafllarını götürememifltik
örne¤in. S¸imdi bu noktayı
yavafl yavafl aflıyoruz.
‹flçilerin bu kadar birbirinden
kopuk oluflu, do¤al olarak
örgütlenme çabalarımızı da
zora sokuyor. Varolan
durumu yavafl yavafl kırsak
da açıktan bir çalıflma
yürütmek için acele etmemek
gerekiyor.

Bulunulan bölge ya da
sektörde temel fabrikalarda
iflyeri örgütlülükleri temelinde
asgari örgütlülüklere
kavuflmadan sendikal
örgütlülü¤e geçilmesi,
varoldu¤umuz birimlerden de
biçilmemizi, o güne kadar
binbir sabırla biriktirdi¤imiz
eme¤in bofla gitmesini
getirecektir. Dahası bu türden
bir sonuç taraftarımız olan
iflçilerde bile yılgınlı¤ı
gelifltirece¤i gibi genel
güvensizli¤i de
derinlefltirecektir.

‹flçi sınıfının varolan

durumu gelecekteki çatıflmaya
en iyi flekilde hazırlanmamızı
gerektirmektedir. Yeterince
iyi hazırlanmadı¤ımız
giriflimler flu anki durumda
baflarısızlıkla sonuçlanmaya
mahkumdur. En iyi olasılıkla
sendikal örgütlülü¤ü baflarmıfl
olsak bile öncülerin iflten
atılması gibi sınıfın moral
kazanımlarını sıfırlayan
sonuçları elde ederiz. Bu ise
deneyim olması dıflında sınıf
mücadelesi için çok fazla bir
anlam ifade etmez. Zaten
sınıfın baflarısız birçok
deneyimi var. Bu konuda son
derece zengin bir deneyime
sahibiz ne yazık ki.

Sendika a¤alarının, sarı
sendikaların durumuna iliflkin
de sınıfa gerçekte fazla bir
fley söylemeye gerek yok.
Uzun yılların ihanet prati¤i
ve deneyimi sayesinde
neredeyse her boyutuyla
durum iflçiler için yeterince
açıktır. Sınıfın devrimci
partisinin görevi bu durumun
üstesinden gelmek üzere
gerekli yol ve yöntemleri
gelifltirip yol açmaktır.
Sadece sendika a¤alarını
suçlayan, fakat onların
pratikte aflılmasını sa¤layacak
yöntemleri gelifltiremeyen bir
çalıflma tarzı, bizi fazla
ileriye götüremeyecektir.
‹flçiler ortadaki çıplak
gerçekler konusunda salt ak›la
de¤il, bunların aflılmasını
olanaklı kılacak güven verici
politika ve pratiklere ihtiyaç
duymaktadırlar.
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Sermaye düzeninin zor yılı
Dünyada ve özellikle de Ortado¤u’daki

yeni geliflmelerin Türkiye ve Türk
burjuvazisinin izlemekte oldu¤u dıfl politika
çizgisi üzerindeki etkilerini, yanısıra AB ile
iliflkilerin seyrini ayrıca ele almıfl
bulundu¤umuz için (Bkz. Yeni Bir Yılın
Baflında Dünya, Ortado¤u ve Türkiye)
burada daha çok ekonomik ve siyasal
cephede düzenin bugünkü durumu üzerinde
duraca¤ız.

Bugünün Türkiye’sinin genel durumunu
sermaye düzeni yönünden en özlü ama aynı
ölçüde en kapsayıcı biçimde ifade eden
kavram krizdir. Bu ekonomik, sosyal, siyasal
ve kültürel yaflam alanlarını kapsayan,
birarada kesen, çok yönlü ve çok boyutlu bir
krizdir. Uzun yılların ürünü ve uzantısı olan
bu kriz güncel görünümler içinde halen de
sürmektedir ve ortada aflılabilece¤ine iliflkin
herhangi bir belirti de görünmemektedir.
Tersine, özellikle dıfl geliflmelerin de
bunaltıcı etkisi altında, durum gitgide daha
karmaflık, içinden daha zor çıkılır bir hal
almaktadır.

Krizi yönetme baflarısına ra¤men
ekonomide büyüyen sorunlar

Ekonomideki kriz, dönemsel çöküntülerin
ötesinde, yapısal bir dizi sorunun ifadesi
olarak uzun yıllardan beridir ve halen de
sürüyor. Emperyalizme aflırı ba¤ımlı, tam da
bu nedenle gelinen yerde yönetimini
neredeyse tümden emperyalizmin finans
kurulufllarına teslim etmifl bulunan Türkiye
kapitalizminin yapısal bir dizi sorunu var ve
bu yapısal sorunlar üzerinden süreç yıllardan
beridir bıçak sırtında gidiyor. Kronik bütçe
ve dıfl ticaret açıkları, ödendikçe büyüyen iç
ve dıfl borçlar, yıllardır devlet bütçesinin
yarısını yutan a¤ır faiz yükü, adına “sıcak
para girifli” denilen uluslararası borsa
spekülasyonlarına ba¤ımlılık ve bunların
vurguna dayalı oyunları karflısında tam bir
çaresizlik, sürekli biçimde büyüyen bir
iflsizlikle birlikte emekçileri açlık sınırında

çalıfltırma zorunlulu¤u vb., vb... - bütün
bunlar Türkiye kapitalizmi için yapısal
sorunlardır ve krizin önemli göstergeleri
arasındadır. Burjuvazi kronikleflmifl bu
sorunlara onyıllardan beridir herhangi bir
çözüm üretemiyor. Ekonomi yapısal olarak bu
sorunlarla içiçe yol alıyor ve bu sorunların
yarattı¤ı birikimlerin etkisi altında, devrevi
olarak çöküntülere u¤ruyor. Son 10 yılda üç
kez (1994, 1999 ve 2001’de) oldu¤u gibi.

Türkiye’de kriz atlatılmıyor, yalnızca
yönetiliyor, oldu¤u kadarıyla bafları burada.
‹MF ve Dünya Bankası reçeteleri engelsizce
uygulanabiliyorsa, emekçilerin sefaletini
derinlefltirmek pahasına faiz ve dıfl borç
ödeme çarkı döndürülebiliyorsa, devlet
kuruluflları haraç mezat satılıp borç çarkının
dönüflü bir de bu yolla bir parça
kolaylafltırılabiliyorsa, emekçilerin ücret artıfl
talepleri engelsizce savuflturulabiliyor ve
gerçek ücretler sistemle biçimde
düflürülebiliyorsa, binlerce iflçiyi soka¤a atan
tensikatlar kolayca gerçeklefltirilebiliyorsa,
sendikasızlaflma sürdürülebiliyor ve böylece
emekçinin eli kolu ba¤lanabiliyorsa, bu
durumda kriz ekonomisi de iyi kötü
yönetilebiliyor demektir. Çok yönlü yapısal
krize ra¤men Türk burjuvazisinin en önemli
flansı ve baflarısı, çok farklı imkanları ve
etkenleri birarada kullanarak kitleleri denetim
altında tutması ve böylece krizi yönetmesini
bilmesidir. Kitlelerin istemleri
dizginlenebildi¤i, bu sayede de ‹MF reçeteleri
ve direktifleri engelsizce uygulanabildi¤i
ölçüde, çarklar flimdilik dönmektedir. Fakat
sorunlar da sürekli yeni boyutlar kazanmakta,
mevcut gidiflin her an rayından çıkmasına
yönelik korkular ve kaygılar da günde güne
büyümektedir.

2006 yılı bu açıdan ilk belirtilerin açı¤a
çıktı¤ı bir yıl oldu ve yeni yıla bu açıdan
daha büyük kaygı ve korkularla giriliyor. Zira
yeni yıl, birikmifl ekonomik ve mali
sorunların ötesinde, Türkiye’yi yönetenler için
büyük siyasal gerilimlere de gebe bir yıldır.
Bunun AB, Kıbrıs, Güney’de Kürt devleti,
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Kerkük, bölgede Amerikan emperyalizmine
do¤rudan tetikçilik ihtiyacı ve dayatması gibi
bir dizi içinden çıkılamaz sorundan oluflan
dıfl cephesi zaten kendi baflına yeterince
bunaltıcıdır. Fakat içerde de durum hiç de
daha rahat de¤ildir. Egemen sınıf bloku
içinde ve devlet bünyesinde kıyasıya bir iç
iktidar mücadelesi hüküm sürmektedir.
Cumhurbaflkanlı¤ı seçimi ve genel seçimler
yılı olan 2007 yılı, bunlarla ba¤lantılı
birikmifl sorunlar çerçevesinde, düzen içi
dalaflmaların sertleflmesine sahne olacaktır, bu
genel bir beklentidir. Bunun borsada özünü
ve özetini bulan kumarhane kapitalizmine
muhtemel yıkıcı etkilerini iyi bilen iflbirlikçi
büyük burjuvazi çatıflmayı dizginlemeye ve
tarafları uzlafltırmaya flimdiden bafllamıfl olsa
bile bu çabanın öyle kolay sonuç
vermeyece¤i de ortadadır. Ekonomi tüm bu iç
ve dıfl sorunlara karflı, düzen temsilcilerinin
zarif ifadeleriyle, fazlasıyla “duyarlı”, aynı
anlama gelmek üzere aflırı “kırılgan”dır.

Dıfl politikada Amerikan emperyalizmine
mevcut kölece ba¤ımlılı¤ın ve tam uyumun
gerisinde aynı zamanda dolaysız olarak
ekonomik durum var. Bu tür bir uyumdan
herhangi ciddi bir sapma, ekonomiyi bir anda
2001 flubatı’ndaki türden bir çöküntü ile
yüzyüze bırakabilir. Bunu en iyi bilen de
yine bizzat iflbirlikçi büyük burjuvazinin
kendisi ve onun hesabına Türkiye’yi
yönetenlerdir. Bu nedenle tümü de ABD ile
iliflkiler üzerinde titremektedirler. Kendi
aralarında birçok konuda görüfl ayrılıklarına
düflebildikleri halde bu konuda tam bir
mutabakat halinde hareket etmektedirler.

Bütün bunlar Türkiye ekonomisinin,
emperyalist finans kurulufllarına ve “sıcak
para” girifli sa¤layan borsa spekülasyonlarına
aflırı ekonomik-finansal ba¤ımlılı¤ının
ötesinde, siyasal etkenlere aflırı ba¤ımlılı¤ını
da gösteriyor ki, bu nokta ekonominin
gidiflatını anlamak bakımından özellikle
önemlidir. Yakın yıllara ait bir parti
metninde, kapitalist ekonominin siyasal
etkenlere bu aflırı ba¤ımlılı¤ına iliflkin olarak
bugün de tüm önemini koruyan flu
de¤erlendirme yapılmıfltı:

“Bugünün Türkiye’sinde ekonominin
gidiflatı ekonomik olmaktan çok siyasi
nitelikteki flu iki temel etkene sıkı sıkıya
ba¤lıdır. Bunlardan ilki, sınıf mücadelesinin

seyridir. ‹flçi sınıfına ve emekçi katmanlara
boyun e¤dirmeyi ve ekonomik krizin üretti¤i
faturayı onlara döne döne ödetmeyi baflaran
burjuvazi, böylece bir parça
soluklanabilmekte ve bu arada ucuz iflçilik
üzerinden düflük maliyete dayalı bir ihracat
olana¤ı bulmaktadır. Özellefltirme ya¤ması,
ardı arkası kesilmeyen vergiler ve genifl çaplı
sosyal harcama kısıntıları üzerinden mali
kaynak sa¤lamakta, böylece borç ve borç
faizi ödeme kolaylıkları elde etmektedir.

“Öteki temel etken ise, emperyalist
devletler ve kurulufllarla, özellikle de ABD
emperyalizmi ve ‹MF ile iliflkilerin seyridir.
‹flbirlikçi burjuvazi içerde ve bölgede ABD
emperyalizminin çıkar, ihtiyaç ve
dayatmalarına yanıt veren bir politika izledi¤i
ölçüde, karflılı¤ını borç ödemelerinde
kolaylıklar ve yeni kredi olanakları olarak
almakta, bu ise bir süreli¤ine bir öteki
rahatlatıcı etken olmaktadır.

“Fakat bu iki etken sorunları çözmemekte,
sadece durumu idare etme olana¤ı
sa¤lamaktadır. Bu arada ekonomide bunalım
ve yıkım üreten tüm yapı, iliflki ve
dinamikler yerli yerinde kalmakta, sorunlar
zaman içinde daha da a¤ırlaflmakta, böylece
yeni ekonomik çöküntülerin koflulları
olgunlaflmaktadır. Dahası var. Geçici ve
aldatıcı bir rahatlama sa¤layan bu iki etken
bir arada, iflçi ve emekçi hareketinin bugünkü
zayıflı¤ının sonucu olarak ifle yaramaktadır.
Devrimci sınıf mücadelesinin belirgin
zayıflı¤ı burjuvaziye yalnızca sömürü ve
ya¤mayı pervasızca a¤ırlafltırma olana¤ı
vermekle kalmamakta, kredi olana¤ı ve
kolaylıkları karflılı¤ında emperyalizmin istem
ve çıkarları do¤rultusunda hareket etmesini de
kolaylafltırmaktadır. Güçlü bir sınıf ve emekçi
kitle hareketi bu iki olana¤ın bu denli rahatça
kullanılmasının sonu olacak, böyle bir
geliflme karflısında ise ekonomik bunalım
a¤ırlaflmakla kalmayacak, a¤ır bir siyasal
krizin de zemini haline gelecektir...” (Yeni
Bir Yılın Baflında Türkiye: Güncel Durum
ve Devrimci Görevler, Ekim, Sayı: 233, Ocak
2004, Baflyazı)

Türkiye ekonomisinin gidiflatını ve bu
çerçevede burjuvazinin ekonomik krizi idare
etme baflarısını ele alırken ekonomik
olmaktan çok siyasal nitelikteki bu etkenleri
her zaman önemle gözönünden bulundurmak
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gerekir. Bu, özetle bıçak sırtında bir ekonomi
demektir. Burjuvazinin kendisi ve temsilcileri
bu aynı olguyu sık sık ekonominin “hassas
dengeleri” ya da “kırılganlı¤ı” sözleriyle daha
incelikli bir biçimde dile getirir dururlar.
‹flçiyi ve emekçiyi açlık sınırında tutmak,
sözü edilen “hassas denge”nin en temel
gereklerinden biridir. ‹MF, Dünya Bankası ve
ikisinin gerisindeki ABD ile iliflkileri her
zaman iyi tutmak, aynı “hassas denge”nin,
aynı “kırılgan yapı”nın bir baflka temel
önemde gere¤idir. Düzen içi siyasal
dalaflmaları tadında tutmak, anlaflmazlıkları
mümkün mertebe yatıfltırmak ve uzlafltırmak,
bir baflka hassas denge kofluludur vb. Bunlar
baflarılabildi¤i ölçüde, ekonomide ifller bir
dönem için de olsa iyi kötü idare ediliyor.
Tekellerin kasaları doluyor, devasa borç ve
faiz yükü çevrilebiliyor, orduya ve öteki
baskı aygıtlarına önemli kaynaklar
ayrılabiliyor vb. Fakat sonuçta ekonomideki
hiçbir temel ve yapısal soruna herhangi bir
çözüm bulunamıyor, yalnızca ifller idare
ediliyor.

Bugünün ekonomik tablosu bu açıdan
yeterince açıktır. Son hükümet döneminde
tüm cumhuriyet döneminin en büyük borç
ödemleri yapılmıfltır, fakat buna ra¤men
toplam dıfl borç yükü bugün itibariyle 210
milyar doların üstüne çıkmıfltır. Bu rakam
1990’da 52 milyar ve 2000 yılında 118
milyar dolar idi. Bu, son 16 yılda dörde ve
son 6 yılda neredeyse ikiye katlanan bir borç
yükü demektir. Dıfl borç yükünün ülkenin
yıllık ulusal gelirine (kabaca 360 milyar
dolar) oranı üçte iki seviyesine tırmanmıfl
durumdadır. Bu bile bafllı baflına bir iflas
tablosudur. Bu durum, onyıllardır süregelen
ödendikçe büyüyen borç kuralının/çıkmazının
ekonomide halen de aynen iflledi¤ini
gösteriyor. Bu kronik durumu büyüyen bütçe
ve dıfl ticaret açıklarında da aynı flekilde
görmek mümkün. Bu açıkların dıfl borçların
yanısıra devasa boyutlarda iç borçlarla telafi
edildi¤ini, bunun ise devlet bütçesinin
yarısını bir kalemde yutan a¤ır bir faiz yükü
anlamına geldi¤ini de ekleyelim (Toplam
devlet borçlarının yıllık ulusal gelire oranı,
resmi rakamlara göre, %65 seviyesine ulaflmıfl
durumdadır).

Sosyal sorunların ise sözünü bile
etmiyoruz. Ortadaki tüm bafları, sosyal

sorunların her alanda ve tüm boyularıyla
a¤ırlafltırılması pahasınadır demek, durumu
anlatabilmek için bir bakıma yeterlidir.
Türkiye’de kriz ancak bu sayede ve bu
temelde yönetilebilmektedir. Ekonominin çarkı
tam da sosyal sorunlar a¤ırlafltırılabildi¤i
ölçüde döndürülebilmektedir. Daha somut
ifadelerle; emekçiyi kolayca iflsizler
ordusunun içine savurabiliyorsanız, gerçek
ücretleri sürekli olarak düflürebiliyorsanız,
fiyatları kolayca artırabiliyorsanız, vergi
gelirlerinin %75’ni dolaylı vergilerden, yani
emekçiyi düpedüz soyarak elde ediyorsanız,
çarkı zar zor da olsa döndürebiliyorsunuz
demektir. Ama bütün bunlar bunlar iflsizli¤in
büyümesi, yoksullu¤un ve sefaletin artması
demektir; sosyal yıkım kapsamında sa¤lık ve
e¤itim hakkının gaspedilmesi, bunlara ait
fonların borç ve faiz ödemelerine ya da
örne¤in silahlanmaya ve baskı aygıtlarına
aktarılması, böylece bu vazgeçilemez temel
kamusal hizmetlerin ticari kar alanlarına
dönüfltürülmesi demektir. Özetle sosyal
sorunların her açıdan a¤ırlaflması ve elbette
sosyal çeliflkilerin her bakımdan
keskinleflmesi demektir.

Türkiye’de ekonomik cephede ifller halen
böyle götürülüyor. Bu ise ekonominin yapısal
sorunlarına bir çare olamadı¤ı gibi sosyal
sorunları ve dolayısıyla krizi de zaman
içerisinde yalnızca a¤ırlafltırıyor.

Çarkın bu biçimiyle iyi kötü dönmesini
sa¤layan, iflçi sınıfı ve emekçi hareketinin
bugün içinde bulundu¤u durumdur, bunu
önemle yineliyoruz. Sınıf ve kitle
hareketindeki gerçek bir sıçrama tüm bu
hassas dengeleri tepe takla etmedikçe, yapısal
ekonomik krizin yıllardır bu denli kolay
yönetilebilmesini olanaklı kılan bu öldürücü
ve çürütücü tıkanma noktası aflılmadıkça,
iflbirlikçi burjuvazi iflleri böyle götürme
baflarısını sürdürmeye devam edecektir. Bu
elbette yeni dönemsel çöküntüleri
engelleyemeyecek, fakat fatura her zamanki
biçimde emekçilere ödetilerek çarklar
dönmeye devam edecektir.

Düzen içi iktidar çatıflmasında zorlu yıl

Türkiye’nin kapitalist düzeni siyasal
planda da uzun yıllardan beridir aflılamayan,
ancak dinamikleri ve dolayısıyla mahiyeti
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de¤iflmifl bulunan bir kriz yaflıyor. Bu halen
çıkarları karflıt sınıflar arasındaki zorlu sosyal
mücadelelerin ürünü bir siyasal kriz de¤il
kuflkusuz, de¤iflen dinamikler ve muhtevadan
sözederken bu önemli noktayı vurgulamıfl
oluyoruz. Alt sınıflardaki tarihsel
hareketlenmenin ürünü sosyal mücadelelerin
siyasal krizi yarattı¤ı, besledi¤i ve
derinlefltirdi¤i dönemler oldu yakın zaman
Türkiye’sinde. ‘60’lı, özellikle de ‘70’li
yılların ikinci yarısında, Türkiye’de, yaygın
sosyal mücadelelerin devrimci bir kitle
hareketi biçimini aldı¤ı, böylece rejimi zora
soktu¤u, devlet iflleyiflini zaafa u¤rattı¤ı,
hükümetleri etkisiz kıldı¤ı, dolayısıyla
burjuvaziyi belli sınırlar içinde yönetemez
duruma düflürdü¤ü dönemler yaflandı. O
dönemler temel kriz etkeni, ilerici-devrimci
akımların içinde önemli bir yer tuttu¤u sosyal
mücadelelerdi ve gerici burjuva düzeninin
kendi içi çeliflkileri de bunun bir yan ürünü
olarak deprefliyor, krizi derinlefltiren bir
etkide bulunuyordu.

Fakat 12 Eylül faflist darbesi ile
toplumsal muhalefete ve devrimci hareket
vurulan a¤ır darbeden bu yana, Türkiye’deki
siyasal kriz dinamikleri arasında bu etken,
sözü edilemeyecek denli tali plana düflmüfl
durumda. ‘90’lı yıllar boyunca ve halen
bunun tek istisnası, Kürt sorunu eksenli
toplumsal-siyasal muhalefetir. Bugün devrimci
çizgiden tümüyle kopmufl, düzen içi reformist
bir çizgiye oturmufl bir siyasal akım
tarafından temsil ediliyor olsa da, Kürt
sorunu ve dolayısıyla hareketi, düzen için
ciddi bir siyasal kriz etkeni olmayı
sürdürmektedir.  Fakat paradoksal bir biçimde
bu aynı sorun, toplumun önemli bir kesiminin
flovenizmle zehirlenmesini kolaylafltırarak,
burjuva gericili¤ine ekonomik ve siyasal krizi
yönetme imkanı da vermektedir. 12 Eylül’ün
düzledi¤i ekonomik, sosyal ve kültürel
koflullarda serpilip palazlanan dinsel
gericili¤in yanısıra, Kürt sorunu üzerinden
kıflkırtılan flovenizm, bugün burjuvazinin
elinde, kitleleri denetim altında tutmanın,
onları ilerici sosyal mücadeleden ve siyasal
bilinçlenmeden alıkoymanın, böylece tüm
zorluklara ve açmazlara ra¤men toplumu
nispeten kolay yönetebilmenin iki etkili silahı
durumundadır. Dolayısıyla ilerici bir kriz
dinami¤i olarak Kürt sorununun/hareketinin

oynadı¤ı role buradan, bu çeliflik etkileri
üzerinden bakmak gerekmektedir.

Yine de, yönetmekte gösterilen bafları ne
olursa olsun, düzen için siyasal boyutu ile de
kriz bugünün açık bir olgusudur ve Kürt
sorununun oluflturdu¤u a¤ırlı¤ın ötesinde,
bunu esas nedeni düzenin kendi bünyesinden
kaynaklanan sorunlardır. Siyasal kriz
dinamikleri öncelikle rejimin iç iflleyiflinde ve
burjuvazinin farklı kesimleri arasındaki çıkar
ve iktidar dalaflmalarında ifadesini
bulmaktadır.

12 Eylül faflist darbesinin düzen
siyasetine müdahalesinin önemli sonuçlarından
biri, bunu kolaylafltıran ekonomik ve sosyal
faktörlerin de etkisi altında, tüm düzen
partilerinin aynı program ekseninde
tekleflmesi ve böylece kitleler nezdinde
inandırıcılıklarını yitirmesi oldu. Bu uzun
yıllar boyunca, oy deste¤i zayıf partiler,
parçalı bir parlamento bileflimi ve birbirini
izleyen koalisyon hükümetleri fleklinde bir
siyaset tablosu çıkardı ortaya. Düzen
temsilcileri, özellikle de sermaye kuruluflları,
aynı yıllar boyunca burjuva siyasetinin bir
türlü aflamadı¤ı bu krizden “siyasal
istikrarsızlık” söylemiyle yakınıp durdular.
Yakındıkları sorun, ihtiyaç duydukları
politikaları seri ve eksiksiz biçimde
uygulayacak uyumlu ve güçlü hükümetlerin
mevcut parlamenter iflleyifl içerisinde bir türlü
çıkamamasıydı.

3 Kasım 2002 seçimlerinin ortaya
çıkardı¤ı yeni parlamento bileflimi ve tek
parti hükümeti bunun nihayet ve hiç de¤ilse
bir seçim dönemi için aflılması anlamına
geliyordu. Nitekim flu son 4 yıllık hükümet
icraatı boyunca burjuvazi bu anlamda bir
“siyasal istikrar”ın tüm sonuçlarından en iyi
biçimde yararlandı da. ‹stenen her fley, AKP
hükümeti ve parlamento tarafından tam olarak
ve gecikmeksizin yerine getirildi, emekçilere
yönelik çok yönlü saldırılar pervasızca
uygulandı. Mevcut hükümet, bu çerçevede
iflbirlikçi burjuvazinin ve uluslararası
sermayenin tam deste¤ini aldı ve iflin bu
yönü bakımından bu destek halen de sürüyor.

Fakat bu aynı imkanın bir de öteki yüzü
vardı. Bir yönüyle burjuvazi için adeta bir
nimet olan, yılların özlemini karflılayan bu
aynı parlamento bileflimi ve ona dayalı
hükümet, bir baflka yönden ve üstelik daha
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bafltan, bir siyasal kriz etkeni oldu. Zira
parlamentoda neredeyse anayasayı tek baflına
de¤ifltirebilecek üçte ikilik bir ço¤unlu¤a
dayalı parti ile ona dayalı hükümet, gerici
islamcı gelenekten geliyordu ve bu
konumuyla rejimin oturmufl dengelerini
zorlayacak bir a¤ırlık ve tehdit oluflturuyordu.
Geride kalan dört yıl içinde buna iliflkin bir
dizi siyasal dalgalanma yaflandı. Fakat içerden
iflbirlikçi burjuvazinin ve dıflardan Amerikan
emperyalizminin dengeleyici müdahaleleri ile;
bu arada AKP’nin, büyük burjuvaziye ve
emperyalizme güven vermek kaygısı ve
gelece¤e yönelik hesapları çerçevesinde ifade
uygunsa solu¤unu tutması sayesinde, bunun
rejimin iflleyiflini tıkayacak boyutlara
dönüflmesi bugüne kadar engellendi.

Fakat bugüne kadar iyi kötü kontrol
edilebilen bu iliflkiler, bu hassas dengeler
siyaseti, gelinen yerde ve özellikle de girmifl
bulundu¤umuz yıl içinde, yerini bir çatıflmaya
ve belki de hesaplaflmaya bırakacak gibi
görünmektedir. Cumhurbaflkanlı¤ı seçimi ve
yeni seçim yılı bunu belirgin bir kuvvetle
zorlamaktadır. Yıllardır iflbirlikçi burjuvaziye
ve emperyalizme sadakatle hizmet edip güven
vermeye çalıflan gerici islamcı parti, gelinen
yerde bunun karflılı¤ını almak istemekte; oysa
kendilerini geleneksel olarak devletin sahibi
ve düzenin bekçileri olarak gören güçler -
baflta ordu olmak üzere- buna direnmekte,
bunun önünü ne edip edip almak
istemektedirler. Sorun ve çatıflma buradan
do¤makta, bunda ifadesini bulmaktadır.

Rejimin içten içe yafladı¤ı siyasal krizin
bir yönü halen budur ve bu, 28 flubat’a
yolaçan özel evre dıflta tutulursa rejim için
nispeten yeni, AKP hükümeti dönemiyle ilgili
bir sorundur.

Bir dizi noktada bunu da kesen ve
dolaysız olarak içeren öteki yönü ise, egemen
sınıfın farklı kesimleri arasındaki çıkar ve
iktidar dalaflıdır. Evet bu, çıplak bir çıkar ve
bu çıkarları kollamak, devlet katında kritik
mevzileri elde tutmak ya da ele geçirmek
çerçevesinde, bir iktidar dalaflıdır.
Cumhurbaflkanlı¤ı seçimi ile yeni
parlamentoyu ve dolayısıyla hükümeti
çıkaracak yeni genel seçimlerin kritik önemi
de buradadır.

 Daha önce baflvurdu¤umuz parti
de¤erlendirmesi bu konuya iliflkin olarak da

halen tüm geçerlili¤ini koruyan özlü bir
çerçeve sunmaktadır:

“Sorunların bir de öteki cephesi var. Bu
ikinci cephedeki sorunlar AKP’den de¤il
burjuvazinin kendi iç bölünmesinden do¤uyor.
Burjuvazinin en güçlü ve dıfla en ba¤ımlı
kesimleri ile dıfla ba¤ımlılı¤a ilke olarak
itirazı olmayan, ama emperyalist küreselleflme
politikalarının ölçüsüz gerekleri karflısında
sıkıntıya giren, iç pazardaki ayrıcalıklarını
yitiren kesimleri arasındaki bir bölünmedir
bu. Bu kesimler AB sürecine uyumun
sorunları, Kıbrıs ve kısmen de Güney
Kürdistan sorunu üzerinden bugün kendi
aralarında giderek daha çok dalaflmaktadırlar.

“Burjuvazinin en güçlü ve dıfla en
ba¤ımlı kesimleri, kendi konumlarından gelen
olanakların yanısıra, çatıflma konusu
sorunlarda emperyalist odaklarla birlikte
hareket etmenin avantajlarına da sahiptirler.
Burjuvazinin iç pazara daha çok ba¤ımlı ve
küreselleflmenin gerekleri adına gündeme
getirilen uygulamalara daha az dayanıklı
kesimleri ise, baflta ordu olmak üzere
devletten, yanısıra ‘milli davalar’ ve ‘ulusal
çıkarlar’ söylemiyle toplumun flovenizmle
yo¤rulmufl duyarlılıklarından güç
almaktadırlar. Geleneksel düzen partileri ile
‘düzen bekçileri’nin aynı konulardaki
duyarlılıkları, bu kesimi ayrıca
güçlendirmektedir.

“Kıbrıs ve Kürt sorunu üzerinden yaflanan
görüfl ayrılıklarının temelinde bu var.
Emperyalist burjuvaziyle daha ileri düzeyde
bütünleflmeyi çıkarlarına uygun görenler,
gelinen yerde Kıbrıs’ı bir yük saymakta ve
bu yükten kurtulmak istemektedirler. Kürt
sorununda ise içerde ‘uyum yasaları’
çerçevesinde belli düzenlemelerin yapılmasını
istemektedirler. Bu tutumun Güney
Kürtleri’yle iliflkilere yansıması, çatıflma
yerine hamilik yolunun tercih edilmesi
olmaktadır.

“‘Milli politikalar’da ısrarı savunan öteki
kesim ise, bugüne kadar izlenegelen
geleneksel gerici-floven politikaların
sürdürülmesini istemektedir. Kürdistan ve
Kıbrıs, onlar için kolayca feda edilemeyecek
kazanılmıfl egemenlik ve sömürü alanlarıdır.
Karflılı¤ında bir fley alamayacakları geliflmeler
karflısında bu egemenlik alanlarını yitirmeyi
(Kıbrıs) ya da buna yolaçacak geliflmelerin
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önünü açmayı (Kürt sorunu ve Güney
Kürdistan’daki geliflmeler karflısında esneklik)
kabul etmemekte, buna direnmektedirler. Öte
yandan bu konular üzerinden direnmeyi
politik alanda güç ve etkinlik kazanmanın bir
basama¤ı olarak de¤erlendirmektedirler.

“Gelinen yerde AKP hükümeti ile ordu
arasında yaflanacak sorunlara temelde buradan
bakmak gerekir. AKP, emperyalist odakların,
özellikle de ABD’nin deste¤i ile bafla geldi
ve bu deste¤i korudu¤u sürece baflta
kalabilece¤ini düflünüyor. Bunu içte, büyük
burjuvazinin TÜS‹AD’da temsil edilen en
güçlü kesimlerinin halihazırdaki deste¤ini
korumak kaygısı tamamlıyor. Böylece,
normalde geleneksel konumu ve temsil etti¤i
burjuva kesimlerin çıkarları bunu
gerektirmedi¤i halde, AB’ye uyum
dayatmaları, Kıbrıs, kısmen Kürt sorunu vb.
konularda emperyalist odakların ve
TÜS‹AD’ın tercihlerine uygun bir icraat
izlemeye çalıflıyor. Bununla konumunu
korumayı, güçlendirmeyi ve orduyu
dengelemeyi, giderek iktidarda daha güçlü bir
yer tutmayı umuyor...” (Yeni Bir Yılın
Baflında Türkiye: Güncel Durum ve
Devrimci Görevler, Ekim, Sayı: 233, Ocak
2004, Baflyazı)

Görünüfle bakılırsa, daha önce sözünü
etti¤imiz kriz etkeninden farklı olarak iç
dalaflmaya dayalı bu ikinci sorunlar alanında
belli bakımlardan farklı bir geliflme seyri
yaflanıyor. AB politikasındaki iflas, buna
ba¤lı olarak AB ile Kıbrıs konusundaki
“milli” restleflme, Kürt sorunu ve Güney
Kürdistan sorununda halen yaygara yapan
birleflik gerici koro, bütün bu konular üzerine
sürmekte olan çatıflmayı hafifletmifl
görünmektedir. Gerçekte ise bu ancak kısmen
do¤rudur, esası yönünden ise yanıltıcıdır. AB
ve buna ba¤lı olarak halen Kıbrıs sorunu
eksenindeki geliflmeler, burjuvazinin AB’yi
hararetle savunan kanadının tercihleri
aflmıfltır. Bu konudaki katı dayatmalar AB’nin
kendisinden gelmektedir ve burjuvazinin
sözkonusu kanadı için fazlaca bir esneklik
alanı bırakmamaktadır. Bu, seçim yılı ve
dolayısıyla gerici-milliyetçi söylemlerle oy
deste¤i kaygısı ile de birleflince, ilgili
konularda görünürde benzeflen bugünkü tablo
oluflmaktadır.

Fakat bu tabloya aldanmamak gerekir.

‹lkin, çıkarları AB ile bütünleflmeye sıkı
sıkıya ba¤lı bulunan, ayrıca topluma baflka
bir gelecek ufku sunmak olana¤ından da
yoksun olan iflbirlikçi büyük burjuvazi, flu an
için bu konuda geri çekilmifl görünse de,
kendi yönünden AB hedefini öyle kolayca bir
yana bırakmayacaktır. ‹kinci ve daha da
önemli olanı ise fludur: AB konusundaki
umutların zayıflaması ABD’ye daha sıkı bir
ba¤lanmayı beraberinde getirmekte ve bu ise
burjuvaziyi kendi içinde tam da Kürt sorunu
üzerinden bölmeye devam etmektedir. Çünkü
Amerikan emperyalizminin halihazırdaki
Ortado¤u politikası, Türk burjuvazisi ile Kürt
güçlerini aynı cephede buluflturmayı
gerektirmekte ve ABD bu çerçevede,
Türkiye’ye Kürt sorununda ılımlı ve
uzlaflmaya dayalı bir çözüm empoze
etmektedir. Bu, bir yandan Güney Kürdistan
hükümeti ile olumlu iliflkilere girilmesini ve
öteki yandan içerdeki Kürt sorununun sınırlı
bazı tavizlerle yatıfltırılmasını
gerektirmektedir. Çeliflki ve potansiyel
çatıflma, bu politikaya zımnen yatanlar ile
ona açıktan direnenler arasındadır. Taraflar
için bu aynı zamanda önemli bir iç iktidar
mücadelesi alanıdır. Her iki tarafın aynı
ölçüde Amerikancı olması ve onun deste¤ini
iç dalaflmada konumunu güçlendirmek için
vazgeçilmez görmesi, bu çatıflmayı daha da
karmaflık hale getirmektedir. Aralarındaki
fark, taraflardan birinin ABD deste¤ini her
konuda ve dolayısıyla da gerekti¤inde Kürt
sorununda da onunla uyumlu davrananarak
elde etmeye çalıflması, oysa öteki tarafın
gösterilecek uyum karflılı¤ında ABD’den
Kürtlerin feda edilmesini beklemesidir.

Sorunu siyasal planda daha da karmaflık
hale getiren ise fludur: AKP’nin mevcut
icraatlarından en iyi biçimde yararlanan
iflbirlikçi büyük burjuvazi, büyük bir
bölümüyle onun örtülü fleriatçı özlem ve
hedeflerinden rahatsızdır. Bu konuda
generallerle ve CHP-MHP-DYP gibi düzen
partileri ile rejimin yapısı ve oturmufl
dengeleri konusunda aynı hassasiyetleri
paylaflmaktadır. Fakat öte yandan bir
bölümüyle, esas olarak da TÜS‹AD’da temsil
edilen en güçlü bölümüyle, ABD’nin Kürt
politikası konusunda AKP’ye paralel bir
tutum içindedir. Daha do¤rusu bu do¤rultuda
AKP’yi bizzat teflvik etmekte ve
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cesaretlendirmektedir. Aynı flekilde siyasal
cepheden buna son çıkıfllarıyla DYP
meyletmekte, bu konuda (ama yalnızca bu
konuda!) düzenin kudurgan bir flovenizmi
bayrak edinen gerici-faflist partiler blokundan
bir ölçüde farklı davranmaktadır.

Bütün bunlar çeliflki ve çatıflmaların, buna
dayalı saflaflmaların grift yapısını
göstermektedir. Bu grift iliflki ve saflaflmayı
devletin zirvesini oluflturan kurumlar
üzerinden de görmek mümkün. Örne¤in,
irticai e¤ilim ve hevesler karflısında devletin
ve düzenin oturmufl modern burjuva yapısının
korunması konusunda ordu ile aynı cephede
oldu¤u tartıflmasız olan M‹T, ABD’nin Kürt
politikası konusunda AKP’ye benzer bir
esneklik içindedir ve son çıkıflıyla ona açıkça
destek vermifl olmaktadır.

M‹T’in kendi çıkıflı üzerinden ortaya
koydu¤u yaklaflım, sorunun temel önemde bir
baflka boyutuna da bir kez daha ıflık
tutmaktadır. Bu, Kürt sorunu üzerinden
yaflanan bölünmenin basitçe bir iç iktidar
savaflı olmanın ötesindeki anlamıdır. Burada
burjuvazinin Türkiye’deki Kürt sorununun
üstesinden nasıl gelinebilece¤i konusundaki
görüfl ayrılı¤ı çıkmaktadır karflımıza. Bir
kesim bu konuda, Irak iflgalinin ardından
oluflan durumun artık kabul edilmesi ve
sindirilmesini, bu çerçevede ABD’nin
bölgesel politikalarıyla da uyumlu
davranılarak Güney Kürdistan’a hamilik
yapılmasını savunmakta; gelinen yerde tam da
bu politikanın hem Türkiye Kürtleri
üzerindeki kontrolü kolaylafltıraca¤ını ve hem
de bunu Güney Kürtlerine yayma olana¤ı
sa¤layaca¤ını düflünmektedir. TÜS‹AD’ın
baflını çekti¤i bu e¤ilime devlet katından M‹T
destek vermekte, düzen partileri cephesinden
ise AKP ve DYP meyletmektedir.

Öteki bir kesim ise, Güney Kürdistan
üzerinden Kürtlerin devletleflmesini
meflrulafltırmanın Türkiye’deki Kürt sorununu
daha da azdıraca¤ını ve uzun vadede Türkiye
Kürtlerinin kaybını getirece¤ini düflünmekte;
bu nedenle içerde oldu¤u kadar dıflarıda da
Kürtlerin her türlü kazanımına karflı
savaflılması gerekti¤ini, Ortado¤u
politikasındaki açmazlarından da yararlanarak
ABD ile uflakça iflbirli¤ini Kürtlerin satılması
ve ezilmesi kofluluna ba¤lamak gerekti¤ini
savunmaktadır. Bu politikayı burjuvazi

cephesinden AB konusunda temkinli ya da
ona açıkça karflıt kesimler, devlet katında
ordu ve cumhurbaflkanı, düzen partileri
cephesinden ise CHP-MHP temsil etmektedir.
(Bu konu hakkında bkz. Ortado¤u’da
geliflmeler ve sermaye düzeninin büyüyen
açmazları, Ekim, Sayı: 243, Aralık 2005).

Özetle, bu alanda da AB eksenli
sorunlara benzer bir görüfl ayrılı¤ı ve çatıflma
ekseni ile yüzyüzeyiz. Ve yine bu tür bir
görüfl ayrılı¤ı ve saflaflma göstermektedir ki,
düzen cephesindeki iç dalaflmalar, kudurgan
bir flovenizmin de bayraktarlı¤ını yapan resmi
laik cephenin genellikle sunmaya çalıfltı¤ının
aksine, hiç de basitçe bir laiklik-irtica
çatıflmasından ibaret de¤ildir.

Sonuçta girmifl bulundu¤umuz yıl içinde
bu çatıflmanın önce alevlenmesi ve sonra da
bir süreli¤ine yeni bir dengeye oturması
muhtemel oldu¤u gibi, beklenmedik
geliflmelerle kontrolden çıkması ve rejim içi
hesaplaflmalara dönüflmesi de pekala olanak
dahilindedir. Daha zayıf olan bu ikinci
ihtimalin önünü almak için büyük
burjuvazinin en kodaman kesimleri flimdiden
duruma müdahale etmekte, taraflara
telkinlerde bulunmakta, özellikle AKP’yi
dizginleyerek cumhurbaflkanlı¤ı sorununu
yumuflak bir biçimde çözmeye
çalıflmaktadırlar. Bunda baflarılı olurlarsa e¤er
bu krizi bitirmez, fakat ifllerin kontrolden
çıkmasına yolaçabilecek bir çatıflmayı engeller
veya flimdilik erteler.

 Öte yandan çatıflmanın nasıl bir biçim
alaca¤ı ve hangi sonuçları do¤uraca¤ı
yalnızca siyasal etkenlere ba¤lı olmadı¤ı gibi
yalnızca iç dinamiklere de ba¤lı de¤ildir.
Örne¤in ekonomide beklenmedik bir a¤ır
çöküntü, bugünün etkin taraflardan biri olan
AKP’nin sonunu getirebilir ve siyasal
cephede ifller kendili¤inden farklı bir seyre
oturabilir. Aynı fley farklı bir çerçevede,
Amerikan emperyalizminin Ortado¤u’daki
macerasının alaca¤ı yeni biçimin iç dengelere
etkisi bakımından da geçerlidir. Amerikan
emperyalizminin örne¤in Baker-Hamilton
raporu eksenindeki muhtemel bir köklü
politika de¤iflimi, beraberinde Kürtlerin feda
edilmesini getirebilir ve bu da egemen sınıf
bünyesinde bu konuda halen yaflanmakta olan
görüfl ayrılıklarını kendili¤inden ortadan
kaldırabilir. Ya da ABD’nin safında ‹ran’a
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karflı bir savafla katılmak orduya genifl bir
inisiyatif ve etkili bir Amerikan deste¤i
sa¤layabilir. Bunun ise iç dengeler üzerinde
önemli sonuçları olabilir.

Bütün bu konularda dayanaksız
spekülasyonlara düflmeksizin flimdiden kesin
fleyler söylemek kolay de¤ildir, bunu
zorlamanın anlamı da yoktur. Önemli olan
sorunları, çatıflma konularını, çatıflan
tarafların konum ve e¤ilimlerini bilmek ve
bunların ıflı¤ında geliflmeleri dikkatlice
izlemektir.

***
Bütün bu çatıflma konuları burjuva

gericili¤inin gerici bir temeldeki iç
bölünmesini anlatmaktadır. Dolayısıyla ilerici-
devrimci güçlerin bu çatıflmanın flu veya bu
boyutunda taraf olmaları, taraflardan birine
yakınlık göstermeleri, hele hele destek
vermeleri hiçbir biçimde düflünülemez.
Düzenin bu gerici iç çatıflmalarından ancak
devrimci amaçlarla yararlanılabilinir. Bunun
içinse ba¤ımsız devrimci bir konumda
bulunmak, bunun gerektirdi¤i ba¤ımsız
devrimci bir inisiyatifle hareket etmek,
iflçilere ve emekçilere yönelerek devrimci
alternatifi kitleler içinde ete kemi¤e
büründürmek gerekir.  Ve elbette, Kürt
hareketi de içinde olmak üzere burjuva
gericili¤inin iç çeliflki ve çekiflmeleri
üzerinden politika yapan, bunu yaparken de
taraflardan birinin yede¤ine düflmekten
kurtulamayan liberal ya da milliyetçi
kanatlarıyla reformist akımlara karflı sürekli
bir mücadele vermek gerekir.

Daha önce yararlandı¤ımız parti
de¤erlendirmesine bu açıdan da baflvurmak
istiyoruz: “... düzen cephesinde büyüyen iç
çatlakların iki yönlü bir sonucu olabilir.
Bunlardan ilki, burjuvazinin iç bütünlü¤ünün
zayıflaması ve böylece toplumsal muhalefetin
geliflmesinin nispeten kolaylaflmasıdır. ‹kincisi
ise, örne¤in 28 flubat sürecinde oldu¤u gibi,
toplumsal muhalefetin bu iç çatıflmada
taraflarca yedeklenmesidir. AB hayranı liberal
sol ile ordu yalakası devletçi sol, her biri
kendi cephesinden olmak üzere, bu konuda
flimdiden çatıflan tarafların hizmetindedirler.”

Bu de¤erlendirme bugün de aynen
geçerlidir. Buna belki flunu da eklemek
gerekir. ABD ve AB karflıtlı¤ını Kürt
sorununda zaman zaman tüm kabalı¤ı ile

kendini dıfları vuran incelikli bir flovenizmle
birlefltirenler de var artık reformist solda.
Bunlar da iflin aslında, milliyetçi duyarlılıklar
maskesini takınarak kudurgan bir
flovenizmden kendi gerici burjuva çıkararı
için yararlanmaya çalıflan burjuva kesiminin
yede¤inde hareket etmekte, onun soldaki
yankıları olmaktadırlar. AB ve ABD
karflıtlı¤ının bu milliyetçi, sosyal-floven
yozlafltırılıflına karflı mücadele de günün
önemli görevleri arasındadır. ABD’nin
mazlum Kürt halkı üzerindeki kirli
oyunlarının teflhirini, Kürt halkının tüm meflru
ulusal haklarının ve bu çerçevedeki
kazanımlarının açık ve kararlı bir savunusu
ile birlefltirmeyen her çaba, ikiyüzlü ve sinsi
bir sosyal-floven giriflim olarak fliddetle
mahkum edilmelidir.

Kürt sorununun/hareketinin
çeliflik etkisi

Düzenin yafladı¤ı siyasal krizin düzen dıflı
bir dinami¤i olarak Kürt sorunu üzerinde de
kısaca durmak istiyoruz.

Kürt sorunu 40 yıldır, zaman içinde artan
bir güçle, kendini toplumun gündemine
sokmufltur ve son 20 yıldır da çözümünü
dayatmaktadır. Bu sorunun devrimci
çözümünün yolu açılamadı ne yazık ki.
Dünyanın ve Türkiye’nin genel atmosferi
nispeten kısa bir dönem içinde devrimci bir
çözüme olanak tanımadı. Bu, kendi baflına
bunda ısrar edecek konumdan ve güçten zaten
yapısal olarak yoksun olan Kürt hareketinin
devrimle her türlü ba¤ını kesmesine, soruna
düzenle uzlaflarak bir çözüm aramasına
yolaçtı. Bu sonuç bilindi¤i gibi ‹mralı
teslimiyetinde ifadesini buldu.

Fakat tüm geliflmeler gösteriyor ki,
özellikle de Türkiye’de Kürt sorunu, Kürt
hareketi onu düzen sınırları içinde çözmeye
yönelse de, bu düzenin içine bir türlü
sı¤mıyor, sı¤amıyor ve dolayısıyla sınırlı bir
çözüm için bile koflullar bir türlü oluflmuyor.
Sorunun dört parçalı olması ve çözüm
bakımından bölgesel boyutlar kazanması ise,
Türkiye için sınırlı da olsa bir çözümü
kolaylafltırmak bir yana daha da zorlafltırıyor.
Zira “büyük Kürdistan” korkusu Türk
burjuvazisinin korku ve kaygılarını büyütüyor,
bu ise tarihsel inkar ve imha çizgisinden
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kopuflu zorlafltırıyor, reformlara dayalı kısmi
bir çözüme iliflkin cesareti kırıyor. Bölgesel
düzeyde iflin içine Amerikan emperyalizminin
girmesi de, hiç de¤ilse halihazırda sonuçta
aynı etkiyi yaratıyor. Zira bu, sırtını ABD’ye
(ve ‹srail’e) dayamıfl ve Kerkük petrolleri
üzerine oturmufl bir Güney Kürt devletinin
“büyük Kürdistan”ın ilk basama¤ı olarak
anlaflılmasına yolaçıyor. (Halen güya
Türkmenlerin kaderi adına Kerkük üzerinden
koparılan floven ve saldırgan yaygaranın
gerisinde de gerçekte tümüyle bu, buna
iliflkin korku ve kaygılar var).

Bugün çözümsüzlük günden güne
derinleflerek devam ediyor. Bu çözümsüzlük
bir yandan bugün için burjuva gericili¤inin
en büyük açmazını oluflturuyor. ‹ç ve dıfl
politik yaflamda neredeyse her fley bir
biçimde buna endeksleniyor ve bu düzeni çok
yönlü olarak zayıflatan bir etkide bulunuyor.
Türkiye’nin Kürt sorunundan hemen her
uluslararası güç bir biçimde yararlanıyor ve
aynı flekilde, Kürt sorununun yarattı¤ı a¤ırlı¤ı
bir parça olsun hafifletmek için Türk
burjuvazisi ve devleti hemen her uluslararası
güce bir biçimde tavizler veriyor.

Öte yandan, cumhuriyet tarihi boyunca
de¤il haklarını tanımak varlı¤ı bile inkar edilen
ve sistematik bir asimilasyon politikası ile yok
edilmek istenen bir mazlum halkın en haklı ve
meflru taleplerini bo¤abilemek için burjuvazi,
toplumu kudurgan bir flovenizmle zehirliyor ve
tüm özgürlükleri bo¤uyor. Zamanında Engels’in
‹rlanda sorununun ‹ngiliz gericili¤inin ana
beslenme kayna¤ı oldu¤u üzerine söyledikleri,
bugünün Türkiye’sinde Kürt sorunu ile burjuva
gericili¤i üzerinden bir kez daha do¤rulanıyor.
Yıllardır Kürt sorunu, burjuva gericili¤inin
elinde, toplumu her bakımdan zehirlemenin,
tüm demokratik ve insani de¤erleri çi¤nemenin,
kuralsız bir kirli savaflı meflrulafltırmanın,
devleti bir kirli savafl aygıtı olarak tahkim
etmenin ve her türden özgürlü¤ü bo¤manın bir
aracına dönüflmüfl durumda. Gerici burjuva
düzeni bir yandan bu sorunun bunaltıcı etkisini
yaflarken, öten yandan onun sa¤ladı¤ı
imkanlarla toplumu, iflçi sınıfını ve emekçileri
yönetiyor (Böylece baflka bir ulusu ezen bir
ulusun özgür olamayaca¤ına iliflkin veciz
marksist düflünce de bugünün Türkiyesi
üzerinden do¤rulanmıfl oluyor.) Ekonomik
krizin bu denli kolay yönetilebilmesinin

gerisinde, Kürt sorunu üzerinden sistemli
biçimde kıflkırtılan ve emekçilerin bilincine
zerkedilen flovenizmin bulundu¤unu daha önce
vurgulamıfl bulunuyoruz. Bu sorun, kelimenin
en tam anlamıyla, sınıfsal iliflkileri ve çeliflkileri
örtmenin, emekçileri kendi içinde bölmenin,
sosyal duyarlılıkları törpülemenin ve dolayısıyla
emekçileri sınıfsal mücedelelerden
uzaklafltırmanın, böylece kitlelerin ilerici-
devrimci bilinçlenmesini engellemenin,
toplumda, özellikle de emekçiler arasında
demokratik bilinç, iliflki ve de¤erlerin
geliflmesini engellemenin bir bulunmaz
olana¤ına dönüflmüfl durumda burjuvazinin
elinde.

Özetle, daha farklı koflullarda devrimci
sınıf mücadelesinin önemli bir dinami¤i ve
dayana¤ı olabilecek bir siyasal-sosyal sorun,
bugün Türkiye toplumunu çürütmenin bir
manivelasına dönüflmüfl durumda. Sorunu
çözemeyen ve bu çözümsüzlü¤ün a¤ırlı¤ı
altında bunalan burjuvazi, çareyi sorundan bu
biçimde yararlanmada buluyor. Ekonomik ve
sosyal yönden ciddi sorunlarla yüzyüze
bulundu¤u için de bir bakıma buna önemli
bir olanak olarak da bakıyor.

Fakat bu politikanın bir sonu olmadı¤ı
açıktır. Burjuvazi bu yolla toplumu
sersemletip çürütebilir, emekçileri bir dönem
daha nispeten kolay bir biçimde denetim
altında tutabilir, ekonomik-sosyal yıkım
programlarını bu sayede nispeten kolay bir
biçimde uygulayabilir, fakat Kürt sorununun
a¤ırlı¤ından kendini hiçbir biçimde
kurtaramaz. Bu bir çıkmaz yoldur.
Burjuvazinin bir kesiminin, çıkarları
konusunda en bilinçli ve hassas kesiminin, bu
çıkmazdan bir biçimde kurtulabilmek için
Amerikancı Kürt politikasına e¤ilim
göstermesi de bundandır. Fakat bu da halen
düzenin önünü açmaktan çok burjuvazinin iç
dalaflmalarını fliddetlendirerek yalnızca yeni
bir siyasal kriz etkeni olmaktadır.

Bu çürütücü açmaz ancak dıfltan, düzenin
dıflından, düzene karflı devrim mücadelesi
üzerinden, iflçi sınıfı ve emekçilerin devrimci
mecrada gerçekleflecek ve geliflecek bir
kitlesel çıkıflıyla parçalanıp aflılabilir.

***
Sınıf ve kitle hareketi, devrimci ve

reformist kanatlarıyla sol hareket ve Kürt
hareketi üzerinde ayrıca duraca¤ız.
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Mekan paylaflımı ve zamanın
verimli kullanımı üzerine…

Yo¤un ifl saatleri veya yaygın pratik
siyasal faaliyetin ardından flu veya bu sayıda
yoldafl evlerde bulufluyoruz. Barınma
mekanlarında geçirdi¤imiz süre, do¤al olarak
fabrikada, siyasal faaliyette veya kitle
çalıflmasında geçen zamandan bazı yönleriyle
farklı olmaktadır. Elbette mücadele bir
bütündür ve yaflamın her anında devam eder.
Bu bütünün bir parçası olmakla birlikte, yine
de yoldafllarla evlerde geçirdi¤imiz sürede
“biz bize” olmaktayız.

Evlerde geçirdi¤imiz zaman kesitleri
genelde kısa olabilir. Kampanyalara efllik
eden yo¤un pratik siyasal faaliyet
dönemlerinde ise, bu süre kaçınılmaz olarak
daha da sınırlanmaktadır. Ancak bu durum,
barınma mekanlarının kullanımı ve buralarda
geçen sürenin akılcı/verimli bir flekilde
de¤erlendirilmesinin önemini hiçbir flekilde
azaltmaz, azaltmamalıdır.

Mekan paylaflımı yüzeysel bir bakıflla
basit gibi görünebilir. Ancak sözkonusu olan
herhangi bir mekan de¤il de partili kadro
veya militanların paylafltı¤ı mekan olunca,
durumun öyle olmadı¤ı kolaylıkla
anlaflılabilir. Zira ortak felsefi temelin, ortak
dünya görüflünün, ortak bir gelecek idealinin
ve bu u¤urda verilen mücadelenin sayısız
ba¤la birbirine ba¤ladı¤ı yoldaflların barınma
mekanlarında da, taflıdıkları iddiaya uygun bir
yaflam tarzı oturtmaları gerekmektedir. Bu
mekanda yoldafllar birbirlerinin aynasında
yansımalarını bulurlar. Bu mekanlarda
paylaflımın, içtenli¤in, örnek davranıfl ve
bilincini sürekli gelifltirip/yetkinlefltirme
çabasının, karflılıklı olarak birbirini gelifltirme
kaygısının, hata ve zaafların aflılması için
devrimci elefltiri-özelefltirinin vb., ne oranda
yaflam alanı buldu¤unu, bu yansımalara
bakarak anlamak mümkündür.

Elbette ki ideal olan aynı mekanı

paylaflan partililerin, ev iflinden okuma/
arafltırmaya, faaliyeti de¤erlendirmekten
siyasal/pratik, teorik/ideolojik tartıflmalara
kadar birbirini gelifltirme bilinciyle hareket
etmesi, bu yönde çaba harcamasıdır. Partili
yoldaflların her zaman ideal düzeyde olmasa
bile, verimli bir mekan paylaflımı yaratmaları
zor de¤ildir. Her yoldaflın farklı bir kiflilik ve
karakter sergilemesi, de¤iflik ortamlarda
flekillenmifl olması, geliflim sürecinin faklı
seyretmesi gibi olgular bu baflarıyı
yakalamanın önünde engel de¤ildir. Hatta bu
tür farklılıkları bir avantaj olarak
de¤erlendirmek de mümkündür. Yeter ki,
önyargılı yaklaflma hatasına düflmekten
kaçınabilelim.

Alıflkanlıkların gücünü kırmak için…

Aynı mekanı paylaflan yoldaflların,
devrimcileflme süreci öncesi yaflamlarında
farklı alıflkanlıklar edindi¤i bir gerçektir. Bu
fark belli sınırlar içinde “çatıflma” alanına
dönüflebilir. Her geliflme, çatıflmaya neden
olan bir çeliflkinin flu veya bu düzeyde
çözümü ise, bu durumda yoldafllar arasında
çıkan kimi çeliflkilerin “çatıflma”ya
dönüflmesinde de bir sakınca yoktur. Akılda
tutulması gereken bir baflka önemli nokta
varsa e¤er, o da her çatıflmadan olumlu
yönde bir geliflmenin çıkmayaca¤ıdır.
Dolayısıyla çatıflmaya bilinçli, saptanmıfl bir
amaç için girmek esastır. Konumuz
sınırlarında bu amaç; zaman ve mekanın
rasyonel kullanımı, devrimci iç yaflam ve
yoldafllık iliflkilerinin pekifltirilmesi olarak
özetlenebilir.

Bu alanda yaflanan çatıflmaların kimi
zaman iliflkileri zedelemesi, hatta yoldafllar
arasında önyargılar oluflturması sözkonusu
olabilmektedir. Bunun bir nedeni,
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alıflkanlıkların gücünü fiilen kabullenmekten
baflka bir anlama gelmeyen “alıflkanlıklarda
ısrar” ise, di¤er nedeni “müdahale yönteminin
sorunlu olması”dır. Deneyimler, her iki
durumda da çatıflmadan ileriye dönük bir
sonuç çıkarmanın mümkün olmadı¤ını sayısız
kere kanıtlamıfltır. Tarihsel akıflın sürekli
de¤iflim/geliflim, altüstü olufl ve yeniden
oluflum süreci oldu¤unu savunan bir
devrimcinin, “ben böyle alıflmıflım, kendimi
de¤ifltiremem” demesi ihmal edilmeyecek bir
çeliflki oldu¤u gibi, çatıflmalarda kırıcı,
incitici olmaktan özenle kaçınmanın önemi de
gözardı edilemez. Yoldafllar olarak çatıflmaya
girdi¤imizde amacımız, hatası veya zaafı olan
bir baflka yoldafla “haddini bildirmek” ya da
“mat etmek” de¤il de, tersine, sözkonusu hata
ve zaafları aflması için yüreklendirmek, yol/
yöntem önermek/göstermek oldu¤una göre, —
e¤er amaç bu de¤ilse, zaten ortada ciddi
baflka sorunlar var demektir— üslubumuz ve
sorunlara müdahale tarzımız da buna uygun
olmak durumundadır.

 Sorunun bir di¤er boyutu ise, bazı
yoldaflların yeteri kadar açık ve rahat
olmamaları/olamamalarıdır. Bu durumda bir
sorunla karflılaflan yoldafl, rahatsızlık duydu¤u
halde bunu dile getirmemektedir. Bu ise
rahatsızlık verici sorunun kendini yeniden
üretmesine meydan vermekle kalmıyor; e¤er
sorunların birikip patlak vermesine yol
açmıyorsa, rahatsızlı¤ın farklı mekanlarda,
farklı muhataplar nezdinde dıfla vurumuna yol
açıyor. Burada rahatsız oldu¤u soruna
müdahale etmeyen ya da edemeyen yoldafl,
devrimci iç yaflamın kurallarını ihlal ederek,
farklı bir sorunun yaratıcısı konumuna
düflebiliyor. Bu tutum masum gibi gözükse
de, ortaya çıktı¤ı her yerde bafllı baflına bir
elefltiri ve çatıflma konusu olmalıdır.

‹deolojik-teorik geliflimi pekifltirme
alanı olarak barınma mekanları

Devrimci siyasal sınıf faaliyetinin yo¤un
temposu içinde bulunan sınıf devrimcilerinin,
zamanı en verimli flekilde geçirmek gibi bir
kaygıları olmalıdır. Uzun ifl saatleri veya
yo¤un pratik/siyasal faaliyet içinde geçen

zamanın günümüzü önemli oranda kapladı¤ı
bilinmektedir. Bu ise, evlerde geçirdi¤imiz
süreyi kısıtlıyor. O halde evlerde geçirdi¤imiz
süreyi verimli bir flekilde de¤erlendirmenin
önemi kendili¤inden ortaya çıkmaktadır.
Karflımıza mekan içi sorun çıktı¤ında
devrimci tarzda müdahale edebiliyorsak, evde
verimli zaman geçirmenin zemini de hazır
demektir. (Bu zemin, aynı zamanda
“alıflkanlıkların gücü”ne karflı verdi¤imiz
mücadelenin baflarısı için de özel önem
taflımaktadır.) Geriye planlama yapıp pratik
adımlar atmak kalıyor.

Bir mekandaki yoldaflların geliflim düzeyi
farklı olabilir. Dolayısıyla farklı konulara
e¤ilmeyi tercih edebilirler ya da öyle olması
gerekebilir. Bu, sözünü etti¤imiz planlamanın
önünde engel de¤ildir. Zira planlama kimi
zaman yoldaflların bir metni ortak okuyup
tartıflmaları üzerine olabilece¤i gibi, tek tek
yoldaflların kendi okuma/arafltırmaları üzerine
de olabilir. Ancak yoldaflların birikim
düzeyinden ba¤ımsız olarak, bazı temel
metinlerin birlikte okunup tartıflılması
gerekti¤ini de gözardı edemeyiz. (Böylesi bir
çalıflmanın, aynı zamanda parti yayınlarına
sunaca¤ımız katkılar için konu belirlemek,
belirlenen konular üzerinde tartıflmak için de
verimli olaca¤ını hatırdan çıkarmamak gerek.)
Genel bir ifade ile, temel kaygı zamanın
verimli, amaca uygun flekilde geçirilmesini
planlamak olmalıdır.

Burada elbette faklı konulara dair
sohbetler olacaktır, olmalıdır. Ancak bu tür
sohbetleri belli sınırlar içinde tutmak yoluna
da gidebilmeli¤iz. Zira “her tercihin aynı
zamanda bir vazgeçifl” oldu¤u ça¤da
yaflamaktayız hala. Bilimin aydınlık
ufuklarına ulaflabilmek için bazı fleylerden
vazgeçmek zorunda oldu¤umuz ise bir baflka
gerçektir. Yani hayatın her alanında oldu¤u
gibi, zamanı verimli geçirme noktasında da
iradi bir müdahale yapmakla karflı karflıyayız.

‹radi müdahalenin önemi günümüz
koflullarında daha da artmıfltır. Zira
burjuvazinin insanı çelen araçları hiçbir
zaman bu kadar yaygın, sinsi, etkili,
ulaflılabilir olmamıfltır. Zamanı de¤erlendirme
konusunda gerekli iradi müdahaleyi
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yapamayan devrimcilerin bu konuda muaf
olacaklarını sanmak yanılgıdır. Ortalı¤ın
egemen sınıflar hizmetindeki kurumlar
tarafından çarpık bilgi kirlili¤iyle bo¤uldu¤u
bir ça¤da yafladı¤ımızı gözönüne alırsak,
marksist-leninist felsefi, teorik-ideolojik
donanımın önemi daha iyi anlaflılır.

Pratik/siyasal faaliyet zaman zaman
yoldafllarda, “bu kadar yo¤un geçen bir
günün ardından istesek de okuyup
tartıflamayız” kanısının ortaya çıkmasına
neden olabiliyor. Kimi zaman durum
gerçekten de öyle olabiliyor. Ancak insanın
önemli özelliklerinden birinin “alıflmak”,
giderek de “kanıksamak” oldu¤unu da bir
gerçek. Yani “zorunluluk” sonucu ortaya
çıkan bir durum, “alıflkanlık” haline gelip
kalıcılaflabiliyor. Bir adım sonrası ise, zamanı
verimli geçirme kaygısının zayıflayarak geri
plana düflmesidir ki, tehlikeli olan da budur.
Kaybettirdiklerinin yanı sıra bu tarz, ortama
yeni katılan yoldaflların flekillenmesinde
birçok olumsuz iz bırakmaya fazlasıyla
müsaittir.

Oysa öncekilerin yanı sıra, partinin son
dönem temel metinlerinde döne döne üstünde
durulan konulardan biri ideolojik-teorik
e¤itimin önemi ve bu alanda biran önce
atılması gereken adımlardır. Sözkonusu
metinlerde, parti birikimi ile kadroların
birikim düzeyi arasındaki genifl açının
daraltılması, dahası giderek kapatılması
gerekti¤i, partinin çalıflma alanlarında
yapaca¤ı sıçramanın da burada sa¤lanacak
bafları ile yakından ilgili olaca¤ı
vurgulanmaktadır.

Barınma mekanlarının uygun kullanımı ve
zamanın verimli geçirilmesi, partinin bu
ça¤rısına karflılık verebilmek açısından da
önemlidir. Zira partinin temel metinlerinde
e¤itim sorunu hiçbir zaman tek yönlü ortaya
konmamıfltır. Tersine, e¤itim sorunu,
ideolojik-teorik temelin güçlendirilmesi,
devrimci pratik/siyasal faaliyet içinde
yetkinleflme, devrimci militan ve örgüt
kimli¤inin gelifltirilmesi bütünlü¤ü içinde ele
alınmıfltır. Yani partili kadro ve militanlar
devrimci pratik/siyasal faaliyetle birlikte,
ideolojik-teorik temeli güçlendirmek, giderek

partinin birikim düzeyine eriflmek çabası
içinde olacaklardır.

Zamanı verimli bir flekilde geçirmeyi
planlama baflarısını gösteremeyen bir
partilinin, istenen bu geliflmeyi sa¤laması
mümkün mü? Bu soruya olumlu yanıt vermek
zor. Çünkü; “Tüm yoldafllarımız partinin
bilinç düzeyini kendinde somutlayabilmeli,
sürekli bunun çabası içinde olmalıdırlar.
Parti ve devrim davasına ba¤lılı¤ın
gereklerinin yerine getirilebilmesi, herfleyden
önce buna, ‘bilinçli savaflçılar toplulu¤u’
olabilmeye ba¤lıdır.” Ancak “Partinin teorik-
programatik çizgisinin derinlemesine ve
yaratıcı bir biçimde kavranabilmesi ise,
herfleyden önce marksist-leninist dünya
görüflünün kavranmasını, asgari bir marksist
formasyonu gerektirir.” (Partide teorik-
ideolojik e¤itim sorunu, Ekim/237, Haziran
2004, ya da Parti De¤erlendirmeleri-2,
s.218-234 )

O halde öyle bir planlama yapabilmeliyiz
ki, bu hem marksist-leninist klasiklerin, hem
de partinin temel metinlerinin incelemesine
imkan verebilmelidir.

Son bir vurgu olarak belirtelim ki,
partinin yeniden düzenlenen internet sitesinde
konu bafllı¤ına göre sunulan belgelere
ulaflmak artık çok kolaydır. ‹lk sayısından
itibaren MYO’nun arflivlenmesi (ki bunun
yapılmakta oldu¤u anlaflılıyor) bu olana¤ı
daha da geniflletecektir. Gecikmeli de olsa,
temel metinlerin siteye yerlefltirilmesini,
partinin bu belgeleri yeniden inceleme ça¤rısı
olarak da algılamak gerekir.
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Fabrika çalıflması üzerine notlar
Fabrika çalıflması kapsamlı bir alan

çalıflmasını ifade eder. Bu nedenle, bu
kapsamda bir çalıflmada birçok fleyi tartıflmak
ve bilince çıkartmak, fabrikaya olan yönelim
ve hedefler açısından son derece önemlidir.

Öncelikle iflçilerle iliflki kurma biçimlerini
açıklı¤a kavuflturmak gerekiyor. Çünkü
ço¤unlukla, iflçilerle diyalog üzerinden
flekillenen çalıflmaların sonuçsuzlu¤u ile karflı
karflıya kalıyoruz.

Dernek, kahve ve benzeri mekânlarda
kurulan iliflkiler üzerinden flekillenen fabrika
çalıflması, hiç de yo¤unlaflmıfl bir çalıflmanın
ifadesi ve sonucu de¤ildir. Bu tür diyaloglar
belki belli bir düzeye ulaflabilir. Hatta bu
iflçilerin çalıfltıkları fabrikalar üzerinden bir
takım yönelimler gelifltirilmesine olanak bile
yaratabilir. Fakat bu çalıflma tarzı kolektif bir
çalıflmayı ifade etmedi¤i gibi, aynı zamanda
hedefsiz ve plansız bir çalıflmaya sürüklenifli
beraberinde getirir.

Hedefledi¤imiz fabrikalardan iflçilerle
kurdu¤umuz iliflkileri gelifltirebilmek ve
sosyal diyalog zeminini oluflturabilmek için
elbette bu tür mekânlara gidilebilir. Fakat
iflçilerin politize edilece¤i zemin birebir
üretim sürecidir. Hedef fabrikada var olan
sorunlara karflı mücadelenin örgütlenmesi
veya yeni hakların elde edilmesi için somut
çözüm önerilerinin do¤ru bir perspektifle
ortaya konulması mesafe almayı kolaylafltırır.
flurası çok açıktır ki, biz bu iflçileri ancak
eylemlilik süreci içerisinde kazanabiliriz.

Dolayısıyla, bir fabrika çalıflmasının hangi
zemine oturması gerekti¤i konusunda açıklık
taflımak, nasıl bir planlama yapmak
gerekti¤ini ciddi bir tartıflma konusu yapmak,
sonuçları açısından son derece önemlidir.
Çalıflma, yukarıda iflaret etti¤imiz iliflki
tarzına dayandı¤ı ölçüde, kendili¤inden ve
hedefsiz kalma akibetinden kurtulamaz.

Bu tarz bir çalıflma, rastlantısal kurulmufl
iliflkiler ve diyaloglar üzerinden bir iliflki
tarzı üzerinde flekillenmektedir. Hedef,
stratejik bir fabrikaya yönelik bir siyasal

faaliyet yürütmek de¤il, iflçi iliflkileri
edinmek, bu iliflkileri bir biçimde faaliyete
kazanmak olmaktadır. Bu durum sınıf
çalıflmasına kolektif bakıfl planında ciddi bir
zayıflı¤ın ifadesidir ve bir sonuç
üretememektedir. Fabrika çalıflması herfleyden
önce bir kolektif planlama ve yönelim
sorunudur.

Fabrika çalıflması birebir fabrikada
bulunan yoldaflın bireysel yo¤unlaflma ve
çabasıyla sınırlı bir çalıflma de¤ildir. Çalıflma
kolektif tartıflma, karar alma ve planlama
zemininde ilerleme sa¤layabilir. Bu anlamıyla
çalıflma kolektif bilgilenme, e¤itim ve
etkileflim süreci üzerinden flekillenmelidir.
Fabrika çalıflması çok yönlü bir kuflatmayı
gerektirir.

Aynı zamanda alan çalıflması üzerinden
kolektif planlamayla fabrikalar belirlenirken,
eldeki güçlerin niteli¤inin gözönünde
bulundurulması, somut hedefler üzerinden
faaliyetin flekillenmesi gerekir. Genel bir alan
çalıflması yürütmek kaygısıyla hedefsiz ve
flekilsiz bir tarzda de¤iflik fabrikalara bildiri
da¤ıtmak gerçek bir fabrika-sınıf çalıflması
yürütüldü¤ü anlamına gelmez. (‹leride bu
konu üzerinden daha  ayrıntılı duraca¤ız.)
Nihayetinde böyle bir çalıflma hedeften
yoksun bir çabadan baflka bir fley olmayaca¤ı
gibi, kayda de¤er bir kazanım da elde
edilemez. Dolayısıyla fabrika ve alan
çalıflmasının ön sürecinin iyi bir hazırlı¤a
dayanması ve net hedeflere sahip olması son
derece önemlidir.

fiimdi artık alan ve fabrika çalıflmasına
geçebiliriz.

Hedefli bir çalıflma

Hedef fabrika kolektif tarafından bilinçli
bir tercihle belirlenmelidir. Bu belirleme
sektörel önemi ve ekonomide tuttu¤u yer
üzerinden yapılmalıdır. Hedeflenen
fabrikaların stratejik önemde iflletmeler olması
öncelikli tercih olmalıdır.
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 Bu tür fabrikalarda konumlanma
koflullarının olmaması veya zor olması
buraların bizim öncelikli hedefimiz oldu¤u
gerçe¤ini de¤ifltirmez. Bu tür zorluklardan
dolayı buralara yönelmemek kolaycılı¤ın
ifadesidir.

Bir fabrikaya yönelimimiz taktik tutum,
stratejik hedef ve örgütsel çıkarlar üzerinden
flekillenir.

Biz güçlerimizi fabrikalara yönlendiriyor
ve gidin çalıflın diyebiliyoruz. Ancak
insanlarımızın fabrikalarda çalıflıyor olması
bizim gerçekten hedefli, oturmufl, planlanmıfl
bir bölge ve sınıf çalıflması yürüttü¤ümüz
anlamına gelmez. Bu iflyerine girerken
hedefimiz nedir, ne kadar iflçi çalıflıyor,
iflçilerin düzeyi nedir, sorunları nelerdir,
fabrikanın geçmifli nedir, nelerin yapılması
gerekir vb. gibi sorular cevaplanamıyorsa
e¤er, girilen fabrika hedef fabrika olabilir
mi? Bu durum çalıflmanın kendili¤inden
flekillendi¤i anlamına gelmez mi?

Fabrika ve alan çalıflmasında
kolektif planlama

* Fabrikanın temel üretim alanı nedir?
Kullandı¤ı hammadde ve yardımcı maddeler
nelerdir? Nereden temin edilir? Alternatif
seçenekleri var mıdır? Bu yardımcı
maddelerin üretimdeki etkisi nedir? Mamul
maddenin kalitesini nasıl etkilemektedir?

* Sektöründe pazar payı nedir? Mamül
maddeler nasıl da¤ıtılmaktadır? Pazarlama
yöntemleri nelerdir?

* Makinelerin teknolojisi eski mi, yeni
mi? Bundan do¤acak sonuçlar nelerdir?

* Mühendislik denetimi düzenli olarak
yapılıyor mu? Denetim kapsamlı mı, yüzeysel
mi?

* Kullanım özelli¤ini çeflitli nedenlerle
kaybetmifl parçalar revizyondan geçiriliyor
mu?

Bu ve benzeri sorular fabrikayı tanımak
için ciddi bir çaba harcamak gerekti¤i
göstermektedir. ‹lk bakıflta bu bafllıkların ne
ifle yarayaca¤ı sorulabilir. Fakat emek
yo¤unlu¤u, iflçi sa¤lı¤ı ve meslek hastalıkları,
sömürü oranının tespiti, iflçilerin kararlılı¤ı,
ne zaman eylem yapılabilece¤i ve nasıl etkili

olunaca¤ı çerçevesinde yapılacak tartıflmalarda
bu bilgiler çok önemlidir. Hedef fabrikaya
yönelirken bu bilgiler büyük bir yarar
sa¤layacaktır. Taktik politika üretmeyi
kolaylafltıracak, somut müdahalenin önünü
açacaktır.

Çalıflma koflullarının bilinmesinin
önemi

Geçmiflte ve bugün çalıflan iflçi sayısına
iliflkin net bilgilere ulaflılmalıdır. Ne zaman
iflçi alınıp çıkarıldı¤ı, dönemsel veya
mevsimlik artıfllar, dolayısıyla tensikat
zamanları bilinmelidir. Çalıflma koflullarını iyi
bilmek ve tartıflmak gerekir. Fabrikada ifl
hukukuna uygun çalıflılıyor mu sorusuna
cevap verilebilmelidir. Bunun için de ifl
hukuku asgari düzeyde ö¤renilmelidir.

Çalıflma süreleri, ifl baflı, paydos ve ara
dinlenme saatleri, gece-gündüz çalıflma
koflulları, fazla mesailer, haftalık-aylık-yılık
çalıflma düzenlemeleri, izin uygulamaları,
soyunma-giyinme alanları, temizlik ve dufl
alanları, lavabolar, yemekhane düzeni ve
yemek kalitesi yine bilinmesi gereken
konulardır.  Kadın iflçilerin çalıflma koflulları,
krefl, emzirme odaları ve zamanları, do¤um
ve hastalıklarda kullanılan izin ve istirahatlar
hakkındaki bilgiler de özel bir öneme
sahiptir.

Genelde yönetim hiyerarflisi patron,
müdür, flefler, amirler, ustabaflları ve ustalar
biçimindedir. Bu hiyerarfli içerisindeki
unsurların kiflilik özellikleri (sakin, küfürbaz
vb.), çalıflma sürecindeki baskı koflulları da
önemlidir.

‹flçilerle ba¤ kurmak

Fabrikada dostluk, arkadafllık çerçevesinde
kurulan iliflkide ortak yaflam alanlarının
ötesine geçilmeli, iliflki kurdu¤umuz iflçinin
birçok özelli¤i ö¤renilmeli, bunun için ciddi
bir emek harcanmalıdır.

‹liflki kurdu¤umuz iflçi ile güvene dayalı
bir iliflki gelifltirmek önemlidir. ‹flçi seni
tanımak ve nasıl biri oldu¤unu bilmek ister.
Özgüvene sahip bir kifli etkisi yaratmak, ona
güvendi¤imiz hissi kazandırmak bize güven
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duymasını hızlandırır. Özgüven sorunu
yaflayan bir devrimcinin iflçilere güven
vermesi çok zordur. E¤er bu alanda bir
zayıflık varsa, bu sorunun üzerine gitmek,
sorunu kendi sorunu olarak görmek, zayıflı¤ın
nedenlerini sorgulamak ve bunu bir e¤itim
konusu haline getirmek kollektifin
sorumlulu¤udur.

‹liflkilerimizin yafladı¤ı ekonomik, sosyal,
ailevi sorunları konuflabilme rahatlı¤ını
mutlaka sa¤layabilmeliyiz. Sorunları
karflısında alaca¤ımız tutumun son derece
önemli sonuçlar yarataca¤ını unutmamalıyız.
Bizim için önemli olmayan bir nedenden
dolayı iliflkimiz bir sorun yaflıyor ve bize
anlatıyor olabilir. Umursamaz ya da
önemsemez bir tutumu almamız iliflkiyi
zedeler. Yafladı¤ı sorun bizim için ne kadar
önemsiz olursa olsun iflçi için önemlidir.
Bunu gözeten bir tutumla soruna gereken
ilgiyi göstermek, kurulan iliflkinin çok hızlı
geliflmesini sa¤layabilmektedir. ‹liflkimizin
bize rahatlıkla sorunlarını anlatıyor olması
bize güven duydu¤u anlamına gelir. Bu
durum sadece iliflkide oldu¤umuz iflçiyi de¤il,
onun çevresinde bulunan di¤er iflçileri de
etkiler.

Örgütlenme süreci

Örgütlenme süreci birebir kolektifin
belirledi¤i ve yönlendirdi¤i bir süreç olmak
durumundadır. Elbette kolektifin iradesinin
dıflında geliflmeler olabilir. Kolektif bu
geliflmelere de hızla müdahale edip
yönlendirebilmelidir.

Örgütlenme süreci, net bir biçimde
formüle edilmifl, özgün koflulları kapsayan bir
mücadele perspektifi ile flekillenir. Örne¤in
fabrikadaki en acil sorun yemek sorunu ve
biz bu sorun üzerinden örgütlenme çalıflması
hedefliyoruz. Harekete geçmek için neler
yapılması gerekti¤i kolektif tarafından hızla
belirlenmeli ve tartıflılmalıdır.

Bu aflamadan sonra sıra fabrikada komite
çalıflmasını hayata geçirmeye gelmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken, bir araya
getirilen üç-befl iflçinin önüne birfleyler
koyarak  böyle bir çalıflmanın
bafllatılamayaca¤ıdır. Zaman zaman somut

hedefleri olmaksızın belli bir grup iflçi bir
araya gelebiliyor. Biz de bu gruba komite
diyoruz. Somut bir hedefi olmayan bu
bilefleni politiklefltirebilmek amacıyla önüne
belli ifller koyuyoruz. Bu tür müdahaleler
ço¤unlukla baflarısızlıkla sonuçlanıyor. Burada
önemli olan, kendili¤inden oluflan bir
bileflenin önüne ifl koymak de¤il, tanımlanan
bir ifl üzerinden bir komiteyi
flekillendirmektir. Somut bir ifl üzerinden bir
araya gelme ve do¤ru bir yönlendirme çok
daha sonuç alıcı olmaktadır. Böyle bir
örgütlenme çalıflmasında elbette birçok araç
da kullanılabilmelidir; piknik, gezi, futbol
turnuvaları vb. gibi.

Komiteleflmede dikkat edilmesi
gereken noktalar

Komiteleflme ciddi bir ön hazırlık sürecini
gerektirir. Bir komite çalıflması herhangi bir
gündem üzerinden iflçileri bir araya getirmek
üzerinden kurulmamalıdır. Bir komite
çalıflmasında temel hedef elbette iflçileri bir
araya getirmektir. Fakat çalıflma, fabrika
özgülünde komite bileflenlerinin ve tüm
fabrika iflçilerinin en çarpıcı sorunları ve
gerçekçi çözüm önerileri üzerinden
flekillendirilmelidir. Aksi takdirde iyi
diyologlarımız üzerinden flekillendirece¤imiz
komitenin ortak hareket etmesini ve
süreklili¤ini sa¤lamak fazlasıyla zor olacaktır.
Diyelim ki konumlandı¤ımız fabrikanın en
temel sorunu sigortasız çalıfltırılma, iflçileri en
çok etkileyen sorun bu. Ama aynı zamanda
iflyerinde fazla mesai dayatmaları var. ‹flçiler
isteksiz de olsalar mesailere kalmayı bir
zorunluluk olarak görüyorlar. Ama biz
tutmufluz mesai sorunu üzerinden bir
komiteleflme çalıflması yürütüyoruz. Böyle bir
çalıflmayla iliflkilerimize gidiyor, fabrikada
gündem oluflturmaya çalıflıyoruz. Büyük bir
ihtimalle, herkesin mesailerden yakındı¤ı ama
mesaiye kalmamak içinde hiçbir giriflimde
bulunmayacakları bir tablo ile karflı karflıya
kalaca¤ız.

Böyle bir sürecin ardından e¤er bir de
komite ifllevsiz kalmıfl ve da¤ılmıfl ise,
arkasından baflka bir gündem üzerinden yeni
bir çalıflma yürütmek (bu çalıflma ne kadar
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do¤ru bir pesfektifle bafllatılırsa bafllatılsın),
iflçileri yeniden toparlamak fazlasıyla zor
olacaktır. Dolayısıyla, bir komite faaliyeti
için fabrikanın tümünü kesen ve bir ihtiyaç
olma niteli¤i taflıyan gündemler tercih
edilmelidir.

Komite oluflturma safhasında sorunu ve
çözümü tamamen biz ortaya koyar ve
yönlendirmeye çalıflırsak, iflçilerde
çekimserlikler oluflması muhtemeldir. Bir
takım sorunları tartıflmaya açılmalı, sorular
sorarak ya da tartıflmaya yön vererek ortak
kararı birlikte almalıyız. Böylelikle iflçiler
alınan kararı sahipleneceklerdir.

Karflımıza çıkan di¤er bir sorun,
tartıflmalara politik bir hat kazandırmak ve
inisiyatifi ele almak için aceleci
davranmaktır. ‹flçilere inisiyatif kazandırmaya

çalıflırken, aslında böylesi açık ve do¤rudan
yönlendirmelerle iflçi inisiyatifinin geliflmesini
engellemifl oluruz.

Çalıflmanın baflarısı ve açı¤a çıkmaması,
iliflkilerin çalıflmayı sahiplenmesiyle, söz
sahibi oldukları için faaliyetlerini ciddiye
almalarıyla mümkündür.

Bu nedenle kollektif, çalıflmayı yürüten
yoldaflın bireysel olarak öne çıkmasını
engellemeli, ona yön vermelidir.

Fabrika çalıflmasında eylem süreci ve bu
sürecin örgütlenmesini ayrıca ele alacak,
çalıflmalarımızın ortaya çıkardı¤ı deneyimleri
aktarmaya devam edece¤iz.

(Kolektif tartıflmanın ürünü bu notlar
 N yoldafl tarafından kaleme alınmıfltır...)

Genç iflçilerin umuda ve
olumlu deneyimlere ihtiyacı

Bir noktadan sonra
umutsuzluk ve çaresizlik
psikolojisi içinde varolan
duruma razı olma hali
geliflecektir ve nitekim
gelifliyor da. Bugün sendika
a¤alarının bu kadar rahat
olmasının gerisinde, iflçi
sınıfının kendi sorunlarına
duyarsızlı¤ı ve varolan
durumun de¤ifltirilemeyece¤i
konusundaki oturmufl yanlıfl
bilinç var.

Yayınlarımızda ve kitle
ajitasyonumuzda elefltiriyi
a¤ırlıklı olarak sendika
a¤alarına yöneltiyor
oluflumuz, kuflkusuz haklı
olmakla birlikte, çözüm
gelifltirmekten uzaktır. Kolay
bir yöntemdir de bu. Yanıt
vermemiz gereken soru,
mevcut durumu ve elbette
onların oluflturdu¤u barikatı
nasıl aflaca¤ımızdır. Bunu
aflabilmemiz mümkündür.

Üstelik iflçi sınıfı bu barikatı
yer yer daha önce de
aflmıfltır. Sorun önemli oranda
umut yaratacak ve güven
verecek bir olumlu
propaganda dilini
tutturabilmektir. Burada
özellikle genç iflçilerin umuda
ve olumlu deneyimlere
ihtiyacı var. Sınıf mücadelesi
deneyimine sahip olmamaları,
daha çabuk kırılmaya açık
hale getiriyor onları.

‹flçi hareketinin mücadele
tarihi olumsuzluklar kadar
güç ve umut dolu olumlu
mücadele deneyimleri
konusunda da yeterince
zengindir. Parti iflçi sınıfının
belle¤idir. Bu bellek ifllevini
yalnızca olumsuzlukları
aktararak yerine getiremez.
Tarihi deneyimlerle temel
önemde kazanımların nasıl
gerçekleflti¤i konusunda ısrarlı
aktarımlar ve vurgular ön
açıcı olacak, iflçilere güven
ve baflarma umudu
verecektir.

Sınıfın kendi gücünün
farkına varması ve kendine
güvenmesi çok önemlidir.
Bunun temel önemde ve
kuflkusuz son tahlilde
belirleyici yanı pratiktir, ama
o prati¤in yönünü ve çapını
belirleyecek olan da teoridir,
yol açıcı devrimci teorik
çabalardır. Sorunun bu
yanının da önemle gözönünde
bulundurulması, bunun
gerektirdi¤i bir yönelim ve
çaba içinde olunması
gerekmektedir.

Y. Ulafl

Soluklu ve inatçı bir çalıflma...
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(...)
Parti!
    Milyonlarca sesin
                 oluflturdu¤u
                         bir kas›rgad›r bu.
Yerle bir eder
             düflman tabyalar›n›
                               bu kas›rga.
Top gürültüsü
             kulak zar›n›
                        nas›l y›rtarsa.
Vay haline
       yaln›z kalan›n.
                   Her zorba
                          efendisidir art›k.
‹ki ç›plak da
           olsa olsa
                 bir hamama yarafl›r.
Ama
    güçlerimizi
              partide
                    birlefltirdik mi
Titrer düflman
          keser sesini
                    ve z›nk diye
                         oldu¤u yerde kal›r.
Parti,
     milyonlarca parmakl›
                         bir eldir.
Korkunç bir
            yumruk olur
                       s›k›ld› m›.
Birey!
      Ne saçma fley!
Yaln›z adam
            ne kadar hünerli olursa olsun
yirmiflbefl otuz santimlik
                    bir kütü¤ü bile
                         yerinden oynatamaz.
befl katl› bir ev
               flurda dursun.
Parti,
    milyonlarca
            omuz demektir,
                      birbirine
                           s›k›ca kenetlenmifl.

Dayanarak
       ve güç vererek birbirimize
                   geliriz üstesinden
                       en olmayacak fleylerin.
Parti
     belkemi¤idir iflçi s›n›f›n›n.
Parti
     davam›z›n ölümsüzlü¤ü demektir.
Partidir
        bana
            ihanet etmeyecek olan tek fley.
Beynimiz
         gücümüz
                 flan›m›z
                       Parti budur iflte.
Parti ve Lenin
              ikiz kardefltir.
Acaba hangisine
               daha çok de¤er verir
                                  tarih ana?
Biz Lenin diyorsak
                 Parti demektir bu,
Parti diyorsak
             bu, Lenin demektir
                               ayn› zamanda.
(...)

Mayakovski
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