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EK‹M
Ortado¤u’da daralan kıskaç

 ve büyüyen çatıflma
Emperyalizmin Ortado¤u’ya ardı arkası

kesilmeyen müdahaleleri bugünün dünya
politikasının temel gündemi olmayı
sürdürüyor. Bu gerçekte ‘90’lı yılların
baflından beri böyledir. Sovyetler Birli¤i
da¤ıldıktan hemen sonra dünyanın tek
süper gücü olarak hegemonyasını uzun
süreli kılmak üzere ifle koyulan Amerikan
emperyalizmi buna Ortado¤u’dan ve daha
somut olarak da Irak’tan bafllamıfltı, halen
de oradan sürdürmektedir. Fakat Irak flu an
için müdahale ve çatıflmanın sıcak noktası
olsa da gerçekte çatıflma cephesi giderek
genifllemektedir. ‹ran’a yönelik hazırlıklar,
paralel bir ikinci cephenin açılması
anlamına geliyor. Filistin sorunundaki son
geliflmeler ise yeni biçimiyle üçüncü bir
cephenin açılmakta oldu¤unu haber veriyor.

Irak bata¤ına eklenecek
yeni halka: ‹ran

Irak meselesi çözülmek bir yana
giderek daha karmaflık bir hal alıyor.
Direniflle bafla çıkamayan emperyalistler
çözümü halkları birbirine kırdırmakta, onlar
arasında kapanması zor bölünme tohumları
ekmekte buluyorlar. fiii-Sünni eksenli sahte
kutuplaflma ve çatıflma flu an Irak’ta
geliflmelerin öne çıkan yönüdür. Irak
halklarının mezhep ayrılıkları üzerinden
birbirleriyle kanlı bıçaklı hale gelmesi/
getirilmesi, birleflik bir ulusal direnifl
olana¤ının da bofla çıkması anlamına
gelecektir. Olaylar halen bu çizgide

seyrediyor ve Irak’ın kendi içinden bunun
önünü alacak herhangi bir alternatif de
görünmüyor.

Bu, bugünkü Irak direniflinin temel
önemde yapısal zaafına da iflaret ediyor.
Emperyalizmin oyunlarını bofla çıkaracak
ve her milliyetten ve kültürden Irak
halklarını temel demokratik haklarının
tanınması üzerinden kucaklayacak bir
devrimci direnifl stratejisi olmaksızın
baflarıya ulaflmak mümkün olamaz.
Bugünkü flekliyle direnifl kuflkusuz
emperyalizmi planlarına büyük darbeler
vurmaktadır. Irak’ın ABD emperyalizmi
için bir bata¤a dönüflmesi bunun ifadesidir.
Fakat bugünkü flekliyle direnifle, direniflin
bundaki sorumlulu¤unun ne olup
olmadı¤ından ba¤ımsız olarak, Irak halkları
arasındaki iliflkilerin yıkıma u¤raması
süreci efllik etmektedir. Halihazırda
emperyalizmin ve siyonizmin en büyük
umudu budur. Onlar planlarını ve
uygulamalarını bu çizgide götürüyorlar.
Baflarıyı hedefleyen bir direnifl stratejisinin
bu planları bofla çıkaracak bir çizgiye
oturması mutlak bir zorunluluktur ve
halihazırda Irak’taki direniflin en büyük
ihtiyacı da budur.

Irak meselesi bu haldeyken (ve
Afganistan meselesi de halen belirsizli¤ini
koruyorken) flimdi gündemde artık bir de
‹ran sorunu var. ‹ran’a yönelik emperyalist
kuflatma günden güne daraltılıyor. Irak
krizinden farklı olarak batılı emperyalistler
arasında ‹ran konusunda bir görüfl ayrılı¤ı
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da bulunmuyor. Dahası emperyalistler ‹ran
krizini birlikte yönetmeyi ve gerekti¤inde
bu ülkeye yönelik bir emperyalist saldırıyı
birlikte gerçeklefltirmeyi, Irak krizi
sürecinde yara almıfl iç iliflkilerini
onarmanın bir olana¤ı olarak da
de¤erlendiriyorlar. Almanya ve Fransa’nın
‹ran’a yönelik saldırgan tutum ve
açıklamaları bunu gösteriyor.

Emperyalist cephede ‹ran konusunda
sorun bugün için daha çok Çin ve Rusya
ile çıkıyor. Fakat ciddi çıkar
çeliflkilerinden kaynaklanıyor olsalar bile
sonuçta bunlar aflılmayacak cinsten sorunlar
de¤il. Batılı emperyalist ittifak ‹ran’a
yönelik bir emperyalist savaflta kararlılık
gösterirse e¤er, gerekli tavizleri koparmak
kofluluyla Çin ve Rusya bunun karflısına
çıkmaktan sakınacaklardır. Bugünün
emperyalist güç dengeleri içinde izleye
geldikleri gerici pragmatist politikanın
genel çerçevesinden hareketle bu kolaylıkla
öngörülebilir.

Bugün için batılı emperyalistleri ‹ran’a
karflı bir müdahaleden alıkoyacak temel
etken yalnızca ‹ran’ın kendi direnme gücü
ve kapasitesi olabilir ancak. Irak’ta
karflılafltıkları akibet do¤al olarak
emperyalistleri bu konuda daha ciddi bir
biçimde düflünmeye itmektedir. Onlar
‹ran’ın gerek devlet gerekse halk olarak
Irak’tan çok daha zorlu bir hedef
oldu¤unun farkındadırlar. Fakat duydukları
tüm kaygılara ra¤men ‹ran’a müdahale
giderek kaçınamayacakları bir zorunluluk
halini de almaktadır. Tümüyle haksız ve
keyfi müdahalelerine karflı ‹ran’ın
göstermekte oldu¤u haklı ve yerinde direnç
onlara bu konuda baflka bir çıkıfl
bırakmayacak gibi görünmektedir.

Öne çıkan yeni cephe: Filistin

 ‘90’ların baflında gündeme getirilen
“barıfl süreci”yle birlikte bir ölçüde
denetim altına alınan Filistin sorunu buna
ra¤men gündemdeki önemini korumayı
sürdürmüfltü. Yeni ‹ntifada’nın ardından
emperyalizmin dayatması köleci “barıfl

süreci” fiilen bofla çıktı¤ında ise sorun tüm
kapsamı ve a¤ırlı¤ıyla yeniden dünya
gündeminin önplanına çıktı. O zamandan
beri emperyalistler durumu yalnızca idare
etmekle yetindiler. FKÖ’nün temsil etti¤i
Filistin yönetimi ise iflin özünde bu aynı
politikaya uyum sa¤lamanın ötesine
geçmedi. Oysa siyonistler bu arada bofl
durmadılar; kendi hesap ve dayatmalarını
bir oldu bitti haline getirmek üzere
sistemli biçimde çalıfltılar. Böylece
emperyalist uzlafltırma planı için de ifli
iyice zora sokmufl oldular.

Bu aynı süreç FKÖ’nün Filistin halkı
içinde düne kadar tartıflmasız görünen
itibarına ve deste¤ine büyük bir darbe
vurdu ve son seçimler üzerinden açıkça
teyit edildi¤i gibi direniflçi bir odak olarak
Hamas’ı öne çıkardı. Ne var ki Hamas
Filistin halkının direnme gelene¤inin
bugünkü koflullarda öne çıkan temsilcisi
olsa bile sorunun çözümünde tutarlı bir
alternatifin temsilcisi de¤ildir. Filistin
sorunu ancak Arap ve Yahudi halklarını
birlikte kucaklayan birleflik Filistin
hedefine dayalı devrimci-demokrat bir
programla asgari bir çözüme
kavuflturulabilir. FKÖ geçmiflte, ‘70’li
yıllarda böyle bir programa sahipti,
emperyalist politikaların etki alanına
girdikten sonra bunu terketti. Emperyalist-
siyonist oyunun bugünkü geçici bir halkası
olan sözümona iki devletli çözüme razı
oldu. Filistin sorununda iki devletli çözüm
(ki bu Filistin payına gerçekte devlet
olmayan bir uydurma devletçik anlamına
gelmektedir), gerçekte tam bir
çözümsüzlüktür ve sorunun ilelebet sürüp
gitmesinden baflka bir anlama gelmez.

Bugünün Filistin sorunu yazık ki
devrimci bir çözümden alabildi¤ine uzaktır.
Filistin’de ve ‹srail’de iflçi sınıfına ve
emekçilere dayanan devrimci akımlar güç
kazanıp öne çıkmadıkları sürece de uzak
kalacaktır. Fakat bu olmadı¤ı sürece Filistin
sorununa bir çözüm de bulunamayacaktır.
Emperyalistlerin sık sık bizzat siyonistler
tarafından bofla çıkarılan “yol haritaları”
gerçekleflse ve sonunda biçim olarak bir
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Filistin devleti kurulsa bile bu hiçbir
biçimde çözüm olmayacaktır. Emperyalistler
ve siyonistler tarafından bunun daha
bugünden bir karikatür devlet olarak
öngörülmesi bir yana, Filistin denilen
tarihsel co¤rafyayı Araplar ve Yahudiler
arasında tarafları tatmin edecek flekilde
bölüfltürmenin bir olana¤ı yoktur. Herfley bir
yana, böyle bir bölüfltürmenin hiçbir tarihsel
ve kültürel bir temeli yoktur.

‹kinci emperyalist savafl sonrasında
gerçekleflen bölünme, o günün güç
dengeleri içinde bir politik dayatmadan
ibaretti ve nitekim o zamandan bu yana da
aralıksız olarak savafl ve çatıflma konusu
olmaktadır. Bu kendini bildi bileli o
topraklarda yaflayan milyonlarca
Filistinlinin bugünün ‹srail’ini oluflturan
alanlardan zorla sökülüp atılması ile
gerçeklefltirilmifl bir bölünmedir. Yani bir
iflgal, terör, katliam ve kitlesel sürgün
eyleminin ürünüdür. Kaldı ki siyonistler
bugün de¤il 1948’deki sınırlara, 1967’deki
sınırlara bile razı de¤ildirler ve siyonizm
ayakta kaldıkça da razı olmayacaklardır.
Onların hedefi Filistin’in tümden gaspıdır
ve ardından da bunun da ötesine
geçmektir. Bu durumda emperyalistlerin
dayatmaları ve uzlafltırmalarıyla sonuçta
biçim olarak bir flekilde “iki devletli” bir
durum gerçekleflse bile, bu hiçbir fleyi
çözmüfl olmayacaktır. Bugünkü çatıflma bu
yeni durumda da yeni biçimler içinde
sürecek ve muhtemelen çok geçmeden de
yeni bir siyonist iflgalle sonuçlanacaktır.

Son geliflmeler emperyalistlerin
yönlendirdi¤i çizgide bir çözümü de
gitgide olanaksız kılmaktadır. Zira
siyonistler tek taraflı dayatmalarla yeni
topraklar gaspetmeye, Filistin halkının
özgürlü¤ünü ve yaflam olanaklarını hepten
bo¤maya dayalı bir çizgide kararlılıkla
ilerliyorlar. Filistin halkının buna yanıtı
bugün için Hamas’ı öne çıkarmak
olmufltur. Bu, direnifl iradesine verilen
destek yönünden kuflkusuz bir anlam
taflımaktadır. Fakat bunun ötesinde
Hamas’ın baflarısı Filistin sorunundaki
çözümsüzlü¤ün derinleflmesinden baflka bir
anlama gelmemektedir. Hamas, dinci bir

hareket olarak, her etnik kökenden, dinden
ve mezhepten halkların demokratik ve laik
temellerde kucaklanmasına dayalı birleflik
devrimci bir Filistin amaç ve hedefine
yapısal olarak yabancıdır. Öte yandan hiç
de¤ilse bugünkü konumuyla
emperyalistlerin dayattıkları bir uzlaflmaya
da hazır de¤ildir.

Bu tablo Filistin sorunu cephesinde
çözümsüzlük ve çatıflmaların kontrolsüz
olarak derinleflmesi demektir. Bunun
anlamı bir yönüyle, direnifl iradesi
kırılamayan Filistin halkının bunun
karflılı¤ı olarak a¤ır bedeller ödemeye
devam etmesi olacaktır. Fakat bu aynı olgu
öteki yanıyla da, emperyalizmin
Ortado¤u’ya yönelik plan ve hesaplarının
Filistin sorunu üzerinden karflı karflıya
kaldı¤ı handikapların büyümesi anlamına
gelmektir. Filistin, bugünkü Irak ve yakın
gelecekteki ‹ran’ın yanısıra Amerikan
emperyalizminin savafl vermek zorunda
kalaca¤ı bir üçüncü cephe olmak
yolundadır. Belki bu savafl bugüne kadar
oldu¤u gibi yine daha çok siyonistler
üzerinden dolaylı olarak sürdürülecektir,
fakat politik sonuçları yönünden faturayı
aynı zamanda ABD emperyalizmi
ödeyecektir. Üstelik politikadan çok
militarist zorbalıkla ifl gören siyonistlerden
de çok çok daha fazla olarak. Bir dönem
için önderli¤inin teslimiyeti nedeniyle
Amerikan planlarına boyun e¤mek zorunda
kalan Filistin halkının herkesten çok daha
iyi bildi¤i gibi, yarım asırdan beridir tüm
çektiklerinin gerisinde dolaysız olarak
emperyalizm, özellikle de Amerikan
emperyalizmi vardır. Emperyalizmin çok
yönlü deste¤i olmaksızın siyonist ‹srail’in
ayakta kalması olanaksızdır.

Ortado¤u’daki güncel direniflin
anlamı ve sınırları

Bugün emperyalizme karflı direniflin en
önemli oda¤ı olan Ortado¤u’da halkların
büyük ölçüde dinci, daha sınırlı ölçüde de
burjuva milliyetçi akımlarla baflbafla kalmıfl
olmaları, bu halkların en büyük
talihsizli¤idir. Bu akımlar kuflkusuz
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halihazırda gösterilen direniflin bir parçası,
bir dizi yerde önemli ölçüde de
temsilcisidirler. Fakat konum ve
stratejileriyle gerçekte halkların direnme
enerjisini heba etmektedirler. Zira onlar
yapısal olarak halkları devrimci temeller
üzerinde birlefltirecek, birlik ve kardefllik
içinde özgürlü¤e, ba¤ımsızlı¤a ve refaha
götürecek bir ideoloji, program ve
stratejiden yoksundurlar.

Irak direnifli bunun günümüzdeki
aynasıdır. Direnifl ortaya koydu¤u savaflma
kararlılı¤ı ve kapasitesiyle övgüye de¤er
olsa bile, aradan geçen üç yıl içinde tüm
milliyetlerden ve mezheplerden halkın
birleflik devrimci-demokratik direniflini
gelifltirebilecek hiçbir açılım yapamamıfltır.
Emperyalizmin oyunlarını bofla çıkarmak
üzere farklı dinlerden ve mezheplerden
halkları demokratik temeller üzerinde
birlefltirebilmek için devrimci-demokratik
laik bir program olmazsa olmaz kofluldur.
Farklı milliyetlerden halkları
birlefltirebilmek ise ancak onların temel
ulusal demokratik haklarının açıkça
tanınması ile olanaklıdır. Dinci akımlar
ilkinden ve burjuva milliyetçi akımlar bu
ikincisinden kategorik olarak yoksundurlar.
Bugünkü duruma bakıldı¤ında genellikle
her iki akım her ikisinden de yoksundur.
Oysa Ortado¤u gibi her dinden, milliyetten,
mezhepten, kültürden insan gruplarının
bulundu¤u bir co¤rafyada bafları için tutarlı
bir demokratik anti-emperyalist program
mutlak bir zorunluluktur. Bugün halklar
arası iliflkileri tahrip eden ve onların
emperyalist düflmanlarına karflı
birleflmelerini zaafa u¤ratan her türden
yapay ve sahte sorunu sorun olmaktan
çıkarmanın yolu kapsamlı bir demokrasi
anlayıflı olabilir ancak.

Yakın geçmiflte Taliban flahsında dinsel
gericilik Afganistan’da iktidar idi ve bu,
bu ülkede her türden demokrasinin
bo¤ulması demekti. Çeyrek asırdan beridir
dinsel gericilik Mollalar flahsında ‹ran’da
iktidardır ve bu, bütün bu dönem boyunca
her türden demokratik hak ve özgürlüklerin
bo¤ulması anlamına gelmifltir. Molla rejimi

ne ezilen sınıflar olarak iflçi sınıfına ve
emekçilere, ne ezilen ulus ve milliyetlere
ve ne de ezilen cins olarak kadınlara
herhangi bir demokratik hak ve özgürlük
tanımaktadır. Tam tersine bunların özgürlük
taleplerini sistemli bir baskı ve terör
politikası ile bo¤maktadır.

Bu iki rejim bugün direnifl cephesi
içindeki dinci akımların yarın için
hedefledikleri toplum düzenine de ıflık
tutmaktadır. Fakat örne¤in Irak gibi bir
ülkede buna dayalı bir kimlik ve programla
baflarıya ulaflmak ve iktidar olmak flansı
bile yoktur. Ya da bu flans ancak Irak’ın
bölünmesi pahasına ve böylece yalnızca
belirli bir parçası üzerinde vardır.

Geçmiflte, dünyadaki özgürlük ve
ba¤ımsızlık mücadelelerinin büyük ölçüde
uluslararası devrimci akımın etkisi altında
sürdü¤ü bir dönemde, burjuva kurtulufl
hareketleri bile devrimci-demokratik bir
programla hareket etmek e¤ilimi
gösteriyorlardı. Örne¤in Ortado¤u’da bu
türden en önemli hareket olan FKÖ, bir
yandan Filistin halkının özgürlü¤ü için
kararlılıkla mücadele ederken, öte yandan
bunu Yahudileri de içerecek birleflik bir
Filistin hedefine dayalı devrimci-
demokratik çözüm programı üzerinden
sürdürüyordu. Bundan dolayı da tüm
ilerici-devrimci güçler ile dünya halklarının
büyük destek ve sempatisini kazanıyordu.
Bugün Ortado¤u’da direnifl içinde yer alan
özellikle dinci akımlardan gelen bir de
böyle büyük bir handikap vardır. Bu
akımlar anti-emperyalist olmaktan çok Batı
karflıtıdırlar ve belirgin biçimde anti-
semitik e¤ilimlere sahiptirler. Bu özellikler,
emperyalizmin bu zaafı etkili biçimde
istismarıyla da birleflince, ilerici-devrimci
güçler ile dünya halkları arasında ciddi
kuflkulara ve mesafeli tutumlara neden
olmaktadır.

Ortado¤u önümüzdeki onyıllar içinde
dünyanın kaderinin belirlenece¤i en önemli
bölgelerden biridir. Bu bölgede halk
muhalefetinin devrimci önderlikten bugünkü
yoksunlu¤u bu açıdan büyük bir
talihsizliktir. Devrimci akımların yeniden
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öne çıkması, emperyalizme etkili darbeler
vurulabilmesinin, bu mücadelenin ilerici
toplumsal hedeflerle birlefltirilebilmesinin
ve bunun genel dünya devrimci süreciyle
de baflarıyla birlefltirilebilmesinin zorunlu
kofluludur. Yeniden diyoruz, zira son 20
yıl hariç 20. yüzyılın neredeyse tamamında
önplanda olan bu akımlardı. Dinsel akımlar
ise devrimci akıma karflı kısmen ya da
tamemen emperyalizmin hizmetinde ya da
dolaylı denetimi altında idiler. Gerek
dünyada devrimci akımın genel
gerilemesinin gerekse bizzat kendi öz
yapısal zaaflarının (“milli cephe” adına
kendi ulusal burjuvazilerinin kuyru¤una
takılmak bunların baflında geliyordu)
sonucu olarak, ilerici-devrimci akımlar son
20-25 yıl içinde Ortado¤u’da belirgin
biçimde geri plana düfltüler. Özellikle ‹ran
Devrimi’nin yarattı¤ı sarsıntı ve müslüman
halklar arasında yolaçtı¤ı aldatıcı umutlar,
dinci akımların daha da güç kazanmasına
ve direnifl içerisinde ilerici-devrimci
akımların o güne kadar tutmakta oldukları
yeri doldurmasına yolaçtı.

Bu süreç halen de devam ediyor. Bir
yandan bölgedeki devrimci akımların hala
da yenilenmifl temeller üzerinde yeni bir
çıkıfl yapma yetene¤i gösterememesi, öte
yandan emperyalizmin “medeniyetler
çatıflması”na dayalı oyunlarının yolaçtı¤ı
geleneksel duygu ve düflüncelere uygun
tepkiler, bugünkü koflullarda daha çok
dinci-gerici akımları güçlendirmekte, onları
öne çıkarmaktadır. Fakat bu aynı zamanda
sonu olmayan bir kısır döngüdür de. Ço¤u
belirgin bir gerici yapıdaki dinsel akımların
Ortado¤u halklarını emperyalistler ve gerici
burjuva-feodal diktatörlükler karflısında bir
yere götürebilme flansları yoktur. Genifl
yı¤ınlarını siyasal-kültürel acıların yanısıra
sosyal sefaletin de kasıp kavurdu¤u
Ortado¤u’da özgürlük, ba¤ımsızlık ve
bunları tamamlaması gereken sosyal
kurtulufl, ancak devrimci bir mecrada,
sosyalizmi hedefleyen devrimci programlar
temelinde ve akımlar önderli¤inde
olanaklıdır. Ortado¤u halklarının bölgesel
büyük bir uluslar ailesi olarak gelecekteki
büyük devrimci birli¤i ve kaynaflması da

ancak bu takdirde olanaklı olabilir.

Bölge halklarına karflı
emperyalizmin hizmetinde

Emperyalizmin kendi hesap ve planları
do¤rultusunda Ortado¤u halklarına
yöneltti¤i büyük saldırıda en lanetli
rollerden birini de Türk burjuvazisi ve
devleti üstlenmifl bulunmaktadır. Bu yeni
de de¤ildir; 60 yıllık geçmifli olan ve
bugünkü koflullarda yeni boyutlar
kazanarak süren bir uflakça misyondur.

Bugün sivil ya da asker burjuvazi
adına ülkeyi yönetenlerin tümü her
a¤ızlarını açtıklarında ABD
emperyalizminin BOP politikasının
destekçileri ve bir parçası olduklarını
söylemeyi adeta marifet sayıyorlar. Yakın
zamanda yenilenmifl bulunan devletin “milli
güvenlik siyaset belgesi” bunu bir devlet
politikası olarak yeniden teyid etmifl
bulunuyor. Nitekim uygulama da tümüyle
bu do¤rultudadır.

Baflından itibaren Afganistan’da ve
Kafkasya’da Amerikan emperyalizmi ile
tam bir uyum içinde hareket edilmektedir.
Afganistan’daki emperyalist iflgal
kuvvetlerinin komutanlı¤ını iki dönem
üstlenmek Türk devleti için halen ABD’ye
sadakatin bir ölçüsü olarak övünç konusu
yapılabilmektedir.

Tezkere kazasına ra¤men Türkiye
toprakları Irak’a yönelik saldırı için üs
olarak kullanılmıfl, bunun böyle oldu¤u en
üst düzeyde teyid edilmifltir. Türk
burjuvazisi karflılı¤ında ihale kırıntıları da
kaparak Irak’taki iflgalin halen tam
destekçidir ve geliflmelere ba¤lı olarak
dolaysız askeri roller de üstlenmeye
e¤ilimlidir. Sünnileri siyasal süreçlere
katmak adı altında direnifl cephesini
bölmeye ve güçten düflürmeye yönelik
çabalar, ABD’ye hizmet ve ba¤lılı¤ın bir
baflka göstergesi olarak sunulmaktadır. Irak
cephesinde ABD ile yaflanan tek sorun
halen Kürt sorunu ve muhtemel bir Kürt
devleti konusundadır. Fakat gelinen yerde
bu, ABD ile iliflkileri germek yerine
uflaklık politika ve gayretlerini
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güçlendirmektir. Zira bu, bu alandaki
sorunları kendi lehine hafifletmenin tek
olanaklı yolu olarak görülmektedir.

Aynı lanetli uflaklık çizgisinin yeni
uygulama alanı ‹ran olacak gibi
görünmektedir. ABD emperyalizminin
‹ran’ı uluslararası kıskaca almak için
kullandı¤ı argümanlar, halen Türkiye’yi
yönetenler tarafından da aynen
yinelenmektedir. Bu kuflkusuz bofluna
de¤ildir. Bu argümanların “uluslararası
camia” tarafından da paylaflılması durumu,
ki bu BM’nin bu do¤rultudaki muhtemel
kararları anlamına gelecektir, Türkiye’nin
iflbirlikçi takımı için ABD’nin saldırı ve
savafl planlarına destek vermenin de
siyasal, hukuksal ve moral dayana¤ı ifllevi
görecektir. (Türkiye’yi yönetenlerin kendi
içindeki çekiflmeleri ve iktidara hakim
olma gayretleri, tarafları ABD
emperyalizminin ‹ran politikası ile daha
uyumlu hareket etme yarıflına ayrıca
yöneltecektir. Zira bu onlar için yaflanan iç
çekiflmede a¤ırlık oluflturmanın ve üstünlük
sa¤lamanın en kestirme ve güvenli
yollarından biridir.)

Türk burjuvazisinin bölgede tümüyle
emperyalizmin planlarına ve çıkarlarına
ayarlı politikasının öteki bir halkası ise
Filistin sorunudur. Siyonist devletin
bölgedeki bafl müttefikinin Türk devleti
olması, Türkiye’nin ABD ve ‹srail’le
birlikte bölge halklarına karflı üçlü bir
askeri mihver oluflturmufl bulunması
olgusu, bu konuda fazla sözü gereksiz
kılmaktadır. Bunu özellikle de bugünkü
gerici-dinci AKP hükümeti eliyle Filistin
halkının acılarını paylaflma ikiyüzlülü¤ü ile
birlefltirmeye çalıflsa da inandırıcı
olamamaktadır. Zira gerçek politika ve
uygulama bütün açıklı¤ı ile gözler
önündedir. Yakın zamanda Pakistan
örne¤inde görüldü¤ü gibi, Türk devleti
artık alıflılmıfl uygulamanın da ötesine
geçerek ‹srail hesabına diplomatik
giriflimlerde de bulunmaktadır.

Türk burjuvazisinin ve devletinin
konumu, tutumu ve politikası bütün
açıklı¤ı ile ortadadır. Bu, bölge halklarına

karflı emperyalizmin ve siyonizmin
hizmetinde bir politikadır. Bu resmi devlet
politikası aynı zamanda iktidarı ve
muhalefeti ile tüm düzen partilerinin de
politikasıdır. Bunun tek bir istisnası bile
yoktur. Türkiye’nin ikisi de hükümet
uygulamaları üzerinden denenmifl gerici
islami partileri bunun bir istisnası
olmadı¤ını ayrıca somut olarak kan›tlamıfl
da bulunmaktadır. Ne tarihsel, dinsel ve
kültürel nedenler ve ne de oy aldıkları
esas seçmen kitlesinin bu çerçevedeki
hassasiyetleri, bu partileri Amerikancı dıfl
politika çizgisinden bir nebze olsun
ayırabilmifltir. Dahası AKP bugünün
Türkiye’sindeki en Amerikancı partidir ve
baflındaki adam uluslararası siyonist
lobiden liyakat madalyaları almıfltır.

Tüm kesimleriyle burjuvazinin ve onun
hizmetindeki düzen siyasetinin aksine
Türkiye’nin iflçileri ve emekçileri Ortado¤u
halklarına içten ve samimi bir yakınlık
duymakta, onların sonu gelmeyen acılarını
paylaflmakta, büyük bedeller ödeyerek
ortaya koydukları direnifle derin bir
yakınlık ve sempati duymaktadırlar.

Bu içgüdüsel ve bu nedenle esası
yönünden kendili¤inden e¤ilim siyasal
planda bilinçli ve sa¤lıklı ifadesini ilerici-
devrimci akımlar flahsında bulmaktadır.
Türkiye’nin devrimcileri onyıllardır
emperyalizme ve burjuva gericili¤ine karflı
yürüttükleri mücadeleyi, baflından itibaren
Ortado¤u halklarının emperyalizme ve
siyonizme karflı verdikleri mücadeleye
duydukları büyük yakınlık ve destekle
birlefltirdiler. Bu çizgi genifl emekçi halk
katmanlarına egemen kendili¤inden duygu
ve e¤ilimlerle devrimci bir mecrada
buluflmayı baflarabilse, bunun salt Türkiye
için de¤il fakat Ortado¤u halkları için de
önemli sonuçları olacaktır. Kuflkusuz
bugünkü durumumuzla bundan çok uza¤ız.
Fakat içe dönük devrimci görevlerimiz
bakımından oldu¤u kadar Ortado¤u
halklarına karflı sorumluluklarımız
bakımından da yapmamız gereken, ne edip
edip bunu baflarabilmektir.
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Kaderi birbirine perçinlenen bölgenin ezilen
halklarıyla emekçi sınıfları devrimci direnifl
mevzilerinde buluflmalıdır!

Ortado¤u’da toplumsal muhalefet
ve siyasal akımlar

M. Da¤lı
Emperyalistlerle iflbirlikçilerine karflı

biriken kitlesel tepkiler, “sol dalga”nın
yükseldi¤i Latin Amerika veya pekçok
devrimci direnifl oda¤ının canlılı¤ını
korumakta oldu¤u, yeni direnifl mevzilerinin
de olufltu¤u Asya ile sınırlı de¤il. Bölgemiz
Ortado¤u’da da di¤er kıtalardakine benzer bir
tepkiden bahsetmek mümkündür. Verili
durumdaki temel fark, di¤er kıtalardaki
toplumsal muhalefet bugün daha çok
reformist çizgideki sol-sosyalist parti ya da
örgütlerin saflarına akarken, bölgemizde bu
akıflın önemli oranda siyasal islamcı akımlara
do¤ru olufludur. Bu fark kuflkusuz önemlidir.
Dahası yakın gelecekte bölge halklarının
emperyalist-siyonist saldırganlı¤a karflı
yükselmesi kaçınılmaz olan mücadelesini
ciddi sorunlarla yüzyüze bırakma olasılı¤ı da
yüksektir.

Siyasal islamcı akımlar, yapıları gere¤i
emperyalist güçlerle uzlaflmaya müsaittir

Bölgemizin ezilen halkları ile emekçi
yı¤ınlarının ABD emperyalizmine ile ‹srail
siyonizmine duyulan tepkide dıfla vuran anti-
emperyalist, anti-siyonist öfkelerinin islamcı
akımlara do¤ru akmasının tarihsel ve güncel
pek çok sebebi vardır. Ancak bölgedeki sol-
sosyalist akımların ABD-‹srail-iflbirlikçi
rejimler koalisyonu tarafından yürütülen
sistemli saldırılarla zayıflatılmıfl olması, buna
karflın dinci akımların çalıflmalarına göz
yumulması, bu tablonun oluflmasındaki temel
faktörlerden biridir. ABD ile bölgedeki suç

ortaklarının gelifltirdi¤i “yeflil kuflak” projesi
de zaten bu amaca oturuyordu, daha bafltan
bunu öngörüyordu.

Arap dünyasında komünist hareketi konu
alan bir incelemede komünist akımların dün
tutmakta oldu¤u yeri bugün dinci akımların
alması olgusu flöyle tespit edilmektedir:
“…Ço¤u ülkede sözkonusu dinci hareketler,
zamanında komünistlerin beslendi¤i toplumsal
tabana oturmufl ve eskiden komünistlerin
savunmakta oldu¤u, Batı ve ‹srail karflıtı
mücadele, devlet eliyle iflleyen bir ekonomi
ve eflitlikçi toplumsal adalet gibi hedefleri
kendi programlarına katmıfl
bulunmaktadırlar…” (Arap Dünyasında
Komünist Hareket/Tarık Y. ‹smail, fiubat
2006, Kapı Yayınları, Çev: Kemal
Sarısözen).

Militan mücadele gelene¤i olan toplumsal
kesimlerden beslenen dinci akımların bir
kısmı, tabandan gelen basınçla kısmen
dönüflüme u¤rayarak sistemin denetimi dıflına
çıkabilmifltir. Geçici olması kaçınılmaz olan
bu olgu, bu sınırlı de¤iflim bile emperyalist-
kapitalist düzenin egemenlerini rahatsız
etmifl, bu çerçevede Hamas, ‹slami Cihat,
Lübnan Hizbullah vb. hareketler, “terörist
örgütler” listesine alınmıfltır.

Komünistlere saldırırken zorbalıkta sınır
tanımayan gerici koalisyonun (ABD-‹srail-
iflbirlikçi rejimler) dinci akımlara karflı
izledi¤i taktik, yok etme¤i de¤il (zira gerici
devletler, istisnai durumlar dıflında her zaman
bu tür hareketlere ihtiyaç duyarlar), düzen
içine çekerek ehlilefltirme ve denetim altına
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almayı esas alıyor. Bu taktikten istenen
sonucun elde edilmesi, özellikle bazı akımlar
flahsında kolay olmayabilir. Bundan dolayı
gerici koalisyon, kimi zaman zora baflvursa
bile bazı tavizler vererek ehlilefltirme yoluna
gidecektir.

Dinci akımların hem en köklüsü, hem de
yaygın sayılabilecek bir kitle deste¤ini
arkasına alabilen Mısır’daki Müslüman
Kardefller ve onun çizgisinde olan örgütlerin,
halihazırda ABD-AB emperyalistleriyle
iliflkileri zaten var. Nesnel konumu gere¤i
bugün Filistin direniflinin simgesi haline
gelen Hamas’ın da, Mısır, Suudi Arabistan,
Ürdün gibi has Amerikancı rejimlerle
iliflkileri iyi. Hatta bu gerici rejimlerden
ciddi miktarda maddi yardım da alıyor.
Dahası Batı’da e¤itim gören bazı Hamas
liderlerinin ABD ve AB ile belli iliflkiler
içinde oldu¤u da söylenmektedir. Zaten
devrimci akımların etkisizlefltirilmesi için
türlü kirli yöntemlere baflvuran emperyalist-
siyonist güçlerle bölgedeki iflbirlikçileri,
gerici rejimlere tepki duyan emekçi yı¤ınların
önünde rejime “muhalif” olarak sadece
islamcıları bırakarak, bu akımların
güçlenmesinde temel önemde bir rol
oynamaktadırlar.

‹slamcı akımları, gerici koalisyon için
vazgeçilmez kılan baflka önemli sebepler de
var. Emperyalist güç odakları, “terörle savafl”
tezini bu akımları örnek göstererek
gerekçelendiriyorlar günümüzde. Siyonist
‹srail, aynı gerekçeye dayandırdı¤ı “güvenlik
sorunu”nu bahane ederek, barbarca
saldırılarına devam ediyor. Bölgedeki gerici
rejimler ise, iflçi sınıfı ve emekçilerin en
basit demokratik hak arama mücadelesini bile
devlet zoruyla bastırırken, kökten dinci
örgütlerin varlı¤ını bu faflizan politikaya
dayanak sayıyorlar. ‹slamcı akımlar ise bu
döngü içinde güçleniyorlar. Büyük Ortado¤u
Projesi için “›lımlı islam”a ihtiyaç duyan
emperyalist-kapitalist sistemin siyasal
islamcılardan vazgeçmesi sözkonusu bile
olamaz. Ancak bu akımları denetim altına
almak, baflka bir ifadeyle “›lımlı islamcı”
çizgiye çekmek için her tür çabayı sarf
edecektir. Bu çabayı, islamcı akımların
“AKPli’lefltirilmesi” fleklinde ifade etmek de
mümkündür.

 Arap halkları saflarında anti-
emperyalist, anti-siyonist bilincin

güçlenmesi

Elli yılı aflkın süredir Filistin topraklarını
gasp etmek için Filistinlileri katleden veya
sürgüne gönderen savafl makinesi ‹srail
devleti, Arap halkları nezdinde her yönüyle
teflhir olmufl ve haklı olarak derin bir nefret
uyandırmıfltır. Siyonist ‹srail’i her platformda
himaye eden, silahlandıran, nükleer silah
deposu haline gelmesi için olanak sa¤layan,
mali yönden finanse eden, yanı sıra
günümüzde Irak halklarına karflı a¤ır suçlar
iflleyen ABD emperyalizminden de, en az
‹srail kadar nefret edilmektedir.

Bu nefretin gerçek mahiyetine bir örnek
verelim: “Mısır halkında ABD’ye büyük tepki
var. Bir Amerikalı yetkili, ‘Biz, bazı sivil
kurulufllara para verip rejim de¤iflikli¤i
yapmalarını istiyoruz’ deyince, açıklama ters
tepmiflti. Keza, hatalı biçimde tutuklanan
Eymen Nur (el ¤ed Partisi), halktan büyük
destek gördü, 66 bin kifli üyelik için
baflvurdu. Fakat ABD Nur’a sözlü destek
verince, üye sayısı 22 bine düfltü.” (Faik
Bulut, Cumhuriyet Strateji Eki, 25 Temmuz
‘05). Bu örnek, henüz belirgin bir anti-
emperyalist bilince dayanmasa bile, sadece
Mısır’da de¤il fakat bölge halklarında ABD
karflıtlı¤ının gerçek mahiyetini ortaya
koymakta ve vardı¤ı boyutu göstermektedir.

Emperyalist-siyonist güçlerin bölge
halklarını hedef alan saldırılarının daha da
pervasız bir hal alma yönünde ilerledi¤i
bilinmektedir. Filistin, Irak iflgallerine ‹ran ve
Suriye’nin eklenebilece¤i, “tüm seçeneklerin
masada” oldu¤u savafl kundakçıları tarafından
tekrarlanıp durmaktadır. Irak iflgali sırasında,
Bush yönetiminin “tek yanlı” dıfl politikaya
geçifl yaparak di¤er emperyalistleri yok
saymasından dolayı, emperyalist güç odakları
(ABD-AB) arasında oluflan çatla¤ın, flimdilik
giderilmifl olması, bölge halkları açısından
durumu daha da tehlikeli hale getirmektedir.

“Batılı emperyalistlerin ABD önderli¤inde
yeniden biraraya gelmelerinin ilk lanetli
sonucu, ‹ran’a karflı gündeme getirilmesi
planlanan savafl olacak gibi görünüyor.
Böyle bir savafl üzerine gitgide daha çok
konufluluyor ve bunun nükleer silahların da
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kullanılaca¤ı bir savafl olaca¤ı bizzat savafl
komplocularının hizmetindeki kalemler
tarafından açıkça dile getiriliyor. Bu yönde
yo¤un hazırlıkların, planlamaların ve
tatbikatların yapıldı¤ı da biliniyor.” (EK‹M,
baflyazı, sayı: 244, Ocak 2006)

Batılı emperyalistlerin ABD önderli¤inde
biraraya gelifllerinin lanetli sonuçları
görülmeye baflladı bile. Almanya’nın Münih
kentinde Avrupalı müttefiklerini toplayan
Bush yönetiminin savafl kurmayları,
emperyalist-kapitalist sistemin vurucu askeri
gücü NATO’nun Ortado¤u’da “aktif görev”
üstlenmesi için hazırlıklara baflladılar.
Toplantıya ev sahipli¤i yapan Almanya
baflbakanı Angela Merkel, “NATO’nun AB ve
ABD açısından ortak yeni tehditlerin
tartıflıldı¤ı, siyasi ve askeri kararların
koordine edildi¤i bir platform haline
gelmesini ve ‹srail’in var olma hakkını
tanımayanların Almanlardan hoflgörü
beklememesini” istedi¤ini belirtiyordu.
Görüldü¤ü gibi artık AB’li emperyalistler de
“‹srail’in var olma hakkı” için savafl örgütü
NATO’nun Ortado¤u halkları üzerine
salınması konusunda Washington’daki neo-
faflist ekiple aynı fikirde birlefliyor.

ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld,
daha ilk toplantıda batılı müttefiklerine
önemli bir hatırlatmada bulunuyor:“E¤er
güvenli¤imizi sa¤layacaksak askeri
harcamaları artırmalıyız. ABD ulusal
gelirinin yüzde 4’lere varan bir oranını
savunma giderlerine harcıyor. Oysa ço¤u
NATO ülkesinin bu harcamaları yüzde 2’ye
bile varmıyor” diye konuflan Rumsfeld,
emperyalizmin savafl aygıtı NATO’nun her
yönden güçlendirilmesi için, batılı
emperyalist müttefiklerine kasalarını
açmalarını telkin ediyor.

Emperyalist güçlerin dünyanın dört bir
yanına saldırı düzenleyebilecek yeteneklere
kavuflturmak için NATO’yu tahkim etmeleri,
öncelikle Ortado¤u halklarını tehdit etmek
anlamına geliyor. Bu flartlarda islamcı
akımlar “›lımlı” çizgiye çekilse bile, bölge
halklarının emperyalist-siyonist saldırganlı¤a
duydu¤u tepki artmaya devam edecektir.
Dahası flimdiye kadar perde arkasından suç
ortaklı¤ı yapan AB emperyalistleri de bu

tepkiden paylarına düfleni almaya
bafllayacaklardır. Artık ABD’nin bu demokrat
maskeli suç ortakları da teflhir olacak,
bundan böyle “insani” maskeler ardına
saklanarak bölge halklarının karflısına
çıkamayacaklar. Bu geliflme ise anti-
amerikancı bilincin anti-emperyalist bilince
evrilmesi sürecini hızlandıracaktır.

ABD-‹srail ve batılı müttefiklerinin
saldırganlı¤ına karflı biriken mücadele
dinamiklerinin, özellikle bölgenin emekçi
yı¤ınları ve gençli¤in saflarından akan
güçlerle beslenmesi kaçınılmazdır. Bu
dinamiklerin, dinci akımlar eliyle
“Müslüman-Hıristiyan çatıflması” eksenine
kayması (ki karikatür krizi tam bu noktada
u¤ursuz bir rol oynuyor) engellenebilirse,
Arap komünist parti ve örgütlerinin yeniden
güçlenebilmesi açısından muazzam olanaklar
do¤acaktır. Elbette bu noktada, herfleye
ra¤men ayakta kalmayı baflaran ilerici-
devrimci akımların, devrimci politikalarla
sürece müdahale etmede gösterece¤i kararlılık
ve inisiyatif önemli bir rol oynayacaktır.

Arap ülkelerinde ilerici-devrimci
hareketlerin toparlanma çabalar›

Son yıllarda Ortado¤u’yu, daha özel
planda Arap ülkelerini radikal dinci akımlarla
özdefllefltiren ve sanki baflka türlüsü
olamazmıfl gibi izlenim yaratmaya çalıflan bir
söylem tutturuldu. Bu söylemin
yaygınlaflmasında, dünyadaki haber akıflını
denetleyen büyük medya tekellerinin payı
belirleyicidir. Zira medya patronları,
emperyalist saldırganlık ve savafl politikasını
“uygarlıklar çatıflması” teziyle kamufle
etmeye çalıflan güçlerin dolaysız suç
ortaklarıdır aynı zamanda.

 Oysa siyasal islamcı akımların
güçlenmesi daha çok son 15-20 yılda belirgin
bir hale geldi. Dini ideolojiyi temel alan
akımlar, elbette geçen yüzyılın baflından beri
Ortado¤u’da mevcuttu. Ancak Mısır gibi bir-
iki örnek dıflında bu akımlar toplumsal-
siyasal mücadele plan››nda öne
çıkamamıfllard›r. Buna karflın Arap
ülkelerindeki sol-sosyalist akımlar, birinci
emperyalist paylaflım savaflından sonra
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toplumsal hareket içinde yerini almıfllar,
Komünist Enternasyonal’in de katkılarıyla
Arap ülkelerinin ço¤unda komünist partiler
kurulmufltur. Bafllangıçta toplumsal planda
genifl ve etkili bir yer kaplamamakla birlikte,
aydınların bir kesiminden destek alan bu
partiler iflçi sınıfı içinde belli ölçüde yer
bulabilmifl, ilk sendikal çalıflmaların
oluflmasında da önemli rolleri olmufltur.
Önceleri manda yönetiminin, ardından da
gerici despot rejimlerin a¤ır baskılarına
maruz kaldıkları halde, ikinci emperyalist
paylaflım savaflından sonra önemli bir güç
olabilen komünist partiler, Arap milliyetçisi
akımlarla birlikte, toplumların siyasal
yaflamında etkili bir taraf olmufllard›r.
(Milliyetçi akımlarla ve ardından burjuva
milliyetçi iktidarlarla iliflkilerde do¤ru
devrimci bir çizgi izleyememelerinin bu
akımların kitleler nezdinde güç ve itibar
kaybetmlerinde temel önemde bir rol
oynadı¤ını, onları bugünkü güçsüzlük
durumuna iten temel etkenlerden birinin de
bu oldu¤unu flimdilik parantez içinde
belirtmifl olalım).

Bir-iki istisna dıflında Sovyet çizgisini
izleyen bu akımlar, (Nasır döneminde kendini
fesheden Mısır Komünist Partisi dıflında)
taflıdıkları pek çok zaafa ra¤men, Sovyetler
Birli¤i’nin ‘91’deki çöküflüne kadar
varlıklarını sürdürdüler. Dünyanın her yerinde
oldu¤u gibi bu bölgededeki komünist partiler
de (ki genellikle artık yalnızca adları
komünistti, gerçekte reformist revizyonist
çizgide partilerdi bunlar), sözkonusu çöküflün
ardından ciddi bir da¤ılma/tasfiye sürecine
girdiler. Da¤ılma sürecinin yolaçtı¤ı iç
ayrıflmada öne çıkan üç e¤ilimden biri,
herfleye ra¤men marksist-leninist dünya
görüflünü savunmaya devam etmifltir.
Di¤erleri, TKP örne¤inde oldu¤u gibi “yolun
sonuna gelindi”¤ini savunup sahneyi
terkedenler ile, “komünist ideolojiyi yeni
döneme uyumlu hale getirmek gerek”
diyenlerden -yani kapitalist sistemin kabul
edece¤i bir kimli¤e bürünmek gerek demek
istiyenlerden-olufluyordu. Birinci e¤ilimde
olanlar, geçen sürede belli ölçülerde
toparlanabilmifl, yeniden sosyalist veya
komünist parti adıyla yola devam etme

iradesi gösterebilmifllerdir. Taflıdıkları birçok
temel önemde yapısal zaafa ra¤men, önemli
bir miras bırakan Arap komünist partileri,
bölgesel olarak ortak hareket etme e¤ilimi
güçlü bir miras da bırakmıfllardır. Bu miras,
sınırsız bir saldırganlıkla bölge halklarının
üstüne çullanan ABD ve müttefiklerine karflı,
kaderleri birbirine perçinlenen ezilen
halklarla emekçi yı¤ınların birleflik devrimci
direniflinin örülebilmesi için uygun bir zemin
oluflturmaktadır.

Ortado¤u’da, Sovyet çizgisindeki komünist
partilerinin yanı sıra, Türkiye’dekine benzer
devrimci-demokrat akımlar da vardı. Bunlar,
Türkiye ile birlikte ‹ran, Lübnan ve Filistin
sol-sosyalist akımları içinde etkin güçlerdi.
Devrimci-demokrat akım, ABD-‹srail ve baflta
Türkiye olmak üzere bazı gerici bölge
devletlerinin gözü dönmüfl fliddetiyle büyük
oranda ezilmifltir.

Devrimci-demokrat akımlar, üç temel
dönüm noktasında kırılma yafladılar. 1975-82
Lübnan iç savaflı, ‹srail’in Beyrut iflgali ile
Lübnan-Filistin devrimci hareketi, 12 Eylül
1980 askeri faflist darbesiyle Türkiye
devrimci hareketi a¤ır darbeler almıfltır.
‹ran’da ise, 1979’da faflist flah Rıza Pehlevi
iktidarın› deviren siyasal devrimden bir süre
sonra inisiyatifin Mollalar tarafından ele
geçirilmesi ile, devrimde aktif rol oynayan
‹ran devrimci hareketinin fiziki tasfiye süreci
bafllamıfltır. Birkaç yıla yayılan bu süreçte,
yüzbinlerce devrimci, mollaların vahfli
fliddetine maruz kalmıfltır. ABD
emperyalizmi, ‹ran devrimi ile Ortado¤u’daki
en önemli iflbirlikçisini kaybederek a¤ır bir
darbe almıfltır. Ancak ‹ran devrimi, aynı
zamanda siyasal islamcı akımların bölge
çapında güçlenmesinde önemli bir rol
oynamıfltır. Gerek mollaların iktidarı ele
geçirmesinin yarattı¤ı etki, gerekse de
mollaların “rejim ihracı” adına islamcı
akımları maddi-manevi yönden
desteklemeleri, bölgede her biçimiyle islamcı
akımların yaygınlaflmasına önemli katkıda
bulunmufltur.

Devrimci akımın etkisizlefltirilmesi,
ABD’nin “yeflil kuflak” projesinin hayata
geçebilmesinin en temel adımıydı. Baflka bir
ifadeyle, siyasal islamcı akımın güçlenmesi
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için, devrimci akımların etkisizlefltirilmesi
gerekiyordu. Tam da bunun için ABD ve suç
ortakları devrimci hareketin üstüne sınırsız
bir fliddetle saldırdılar. Bu faflist saldırganlık,
islamcı akımının do¤masını de¤il ama önün
açılması ve güçlenmesi için temel kilometre
tafllarından biri olmufltur. Elbette özellikle
‘80’lı yıllarla birlikte dünya çapında devrim
dalgasının düflmesi, ardından Sovyetler
Birli¤i’nin da¤ılması, bu geliflmelerin birleflik
etkisi altında sol-sosyalist akımın zayıflaması
da islamcı akımın güçlenmesini pekifltirmifltir.
Türkiye’de ise bunun önünü, devrimci
akımları ezen, kitleleri yoksullu¤un ve
çaresizli¤in girdabına iten (böylece onları
dinsel gerici akımların kuca¤ına iten) ve
bunu dinci ideoloji ve kurumları devlet eliyle
güçlendirmekle birlefltiren 12 Eylül askeri
faflist diktatörlü¤ü açmıfltır.

Demek ki, Ortado¤u’daki muhalefeti
“kökten dinci” akımlarla özdefl sayan, dahası
sanki bu durum hep böyleydi izlenimi
yaratmaya çalıflanlar, yakın tarihi utanmazca
çarpıtıyorlar

Komünist partilerle di¤er sol-sosyalist
akımların fliddetle ezilmesi, dinin bu
toplumlar üzerindeki geleneksel etkisiyle
birlikte ele alındı¤ında, islamcı akımın
güçlenmesi flaflırtıcı de¤ildir. Daha da
önemlisi, radikal islamcı akımların kitleler
tarafından desteklenmesinin, emperyalist-
kapitalist sistemin ürünü olan çeliflkilerin
keskinli¤ini de göstermesidir. Demek oluyor
ki, halklar sistem karflısında radikal mücadele
yolunu tercih eden akımları destekliyor. Bu
do¤al, hatta kaçınılmaz. Zira ABD-‹srail ile
suç ortaklarının bölge halklarını hedef alan
vahfli saldırılarının süreklilik ve yaygınlı¤ı
koflullar›nda, düzen karflısında radikal
mücadeleyi seçen örgütlerin güçlenmesinin
anlaflılmayacak bir tarafı yoktur.

Emperyalist saldırganlı¤ı “uygarlıklar
çatıflması” fleklinde sunmak isteyenler baflta
olmak üzere tüm gerici güçler bu geçici
durumun devam etmesi için ellerinden geleni
ardlarına koymuyorlar. “Karikatür krizi”
olayında görüldü¤ü üzere gerici güçler, din
temelli çatıflmaların yayılması için çaba
harcıyorlar. Ancak pek iç açıcı sayılmayan
bu tabloya ra¤men, Arap komünist

partilerinin ayakta durdu¤u, dahası bölgesel
düzeyde bir mücadele programı oluflturmak
için yeniden bir araya gelme hazırlı¤ında
olduklarını ö¤reniyoruz. Irak iflgaline karflı
yapılan etkinliklere katılmak üzere
Türkiye’ye gelen Irak Komünist Partisi
yetkilisinin açıkladı¤ına göre, bölgedeki tüm
yurtsever, ilerici-devrimci güçleri birlefltiren
bir cephe oluflturulmufltur.

 “… Arap ülkelerindeki tüm devrimci ve
yurtsever güçler Arap Demokratik Özgürlük
Hareketi isminde bir cephe oluflturdular. Bu
cephe demokratik, yurtsever ve komünist
unsurları bir araya getirdi. ‹lk hedefi Arap
ülkelerinde demokratik rejimler kurmak ve
emperyalizme, emperyalizmin yeni
açılımlarına ve diktatörlü¤e karflı mücadele
etmek ve bunu gelifltirmek. Bu hareketin bir
amacı da di¤er uluslararası devrimci
hareketlerle köprüler kurmaktır. Genel
merkezi Lübnan’dadır. Yakında bir kongresi
olacak. Temel bildirgesini bu kongrede ilan
edecek. Bu cephe Körfezden, Atlas
Okyanusu’na kadar olan tüm bölgeleri
kapsıyor. ‹çinde Irak da, Suriye de, Filistin
de var...” (Sosyalist Barikat, fiubat 2006,
sayı: 38/2)

Emperyalist-siyonist güçlerle bölgedeki
iflbirlikçilerinin bölge halkları üzerine
çullandı¤ı ve pervasız saldırıların giderek
ivme kazanaca¤ı gözönüne alınınca, halkların
kader birli¤inin taflıdı¤ı önem daha iyi
anlaflılır. Bölgedeki emekçi yı¤ınlarla ezilen
halkların bu kadar birli¤ini mücadele
alanlarına taflımasının önemi ise yeterince
açıktır. Bu anlamda Arap Demokratik
Özgürlük Hareketi’nin kurulmufl olması
özellikle anlamlıdır. Hem siyasal islam
çizgisi dıflında az-çok tutarlı bir ilerici anti-
emperyalist, anti-siyonist alternatifin ortaya
konulması, hem de ilerici-devrimci akımların
bu sayede giderek güç toplayıp, emekçiler
nezdinde gelecek vadeden birer alternatif
olarak kabul görmesi açısından önemli bir
adımdır. Bu alanda atılacak somut adımlar,
bölge haklarının din temelli bir çatıflmanın
içinde tüketilmesinin önüne geçebilmek
açısından da büyük bir önem taflıyacaktır.
Geçmiflin ciddi zaaflarıya hesaplaflabilmifl
ilerici-devrimci güçler önderli¤inde geliflecek
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bir anti-emperyalist direnifl, saldırgan batı
emperyalizminin kendi iflçi sınıfı ve
emekçilerini “uygarlıklar çatıflması” tezi ile
sersemletmesinin de önüne set çekebilecek en
etkili yol olacaktır. Emperyalist-siyonist
güçler, gerici despot rejimler, dinci akımlar
döngüsünün (ki bu döngüde her durumda
emekçiler kaybediyor) kırılması için, bu
alternatifin gelifltirilmesi zorunludur.

Partimizin programı, daha bafllangıç
bölümde, “Kapitalizmin uluslararası
karakteri, proletaryanın devrimci sınıf
mücadelesine de uluslararası bir karakter
kazandırır. Bütün ülkelerin proletaryasının
tarihi eyleminin yönelece¤i nihai hedef
ortaklı¤ı buradan gelir…” (TK‹P/Programı
Tüzük, s.15) saptamasını yapmaktadır.
Enternasyonal dayanıflmanın bir gere¤i olarak
Arap Demokratik Özgürlük Hareketi veya
bölgede onun benzeri oluflumların,
emperyalizme ve diktatörlü¤e karflı tutarlı bir
mücadele çizgisi izledi¤i sürece
desteklenmesi gerekmektedir.

Türkiye iflçi sınıfı ve devrimci
hareketine düflen sorumluluk

“Kapitalist toplum daima ucu buca¤ı
olmayan bir dehflettir.” (Lenin)

Günümüzde bölgeye flöyle dönüp bakanları
bile, Lenin’in sözünü etti¤i gerçe¤i görüp
dehflete kapılabilirler. Çünkü Ortado¤u,
kapitalist emperyalizmin bir fliddet ve savafl
döngüsü oldu¤u teorik gerçe¤inin çarpıcı
görünümünü sunmaktadır. Bu tabloda bölge
halklarının ödemek durumunda kaldı¤ı
bedelin a¤ırlı¤ı ise ek bir açıklama
gerektirmeyecek kadar açıktır. Bu dehflet
tablosunun kendisi, ezilen halklarla
emperyalist-siyonist saldırganlar arasındaki
uzlaflmaz çeliflkilerin fliddetlenmesinin
kaçınılmaz oldu¤unu göstermeye yetiyor.

Türkiye’deki egemenlerin, bu çatıflmada
gözü dönmüfl saldırganlar safında yer alması,
Türkiye iflçi sınıfı ve emekçilerinin, komünist
ve devrimci hareketinin gelece¤ini yakından
ilgilendirdi¤i gibi, onlara büyük
sorumluluklar da yüklemektedir. Hem
egemenlerin bu suç ortaklı¤ını engellemek,
hem de bölgenin halkları ve ilerici-devrimci

hareketleriyle devrimci enternasyonal
dayanıflmayı yükseltmek sorumlulu¤u
durmaktadır önümüzde. Türkiye iflçi sınıfının
nicel ve nitel geliflmifllik düzeyi ile bununla
ba¤lantılı olarak ilerici-devrimci hareketin -
bölge ülkeleriyle kıyaslandı¤ında- sahip
oldu¤u avantajlar, bu sorumlulu¤u ayrıca
önemli kılmaktadır.

Belirtmek gerekiyor ki, Türkiye’deki
geliflmeler bölge ülkeleri tarafından, belirgin
bir ilgiyle izleniyor. Sadece egemenler, aydın
ve entelektüeller tarafından de¤il, aynı
zamanda bölgenin ilerici-devrimci güçleri ile
halklar tarafından da Türkiye’ye aynı ilgi
gösteriliyor. Dolayısıyla iflçi-emekçi örgütleri
veya ilerici-devrimci hareketlerin
enternasyonal dayanıflmayı gelifltirmek
yönünde harcayacakları çabalar çok
kolayından yankı bulacaktır. Bu yönde
atılacak somut adımlar, hem bölgedeki anti-
emperyalist, anti-siyonist güçlerin eylem
birli¤ini örme¤e, hem de ilerici-devrimci
akımların geliflimine katkıda bulunacaktır.

Bölgenin ezilen halkları ile emekçi
yı¤ınları arasında bu güçleri temsil eden
ilerici-devrimci ve komünist akımlar
tarafından örülecek güçlü bir enternasyonal
dayanıflma a¤ı sadece güncel mücadelenin bir
kazanımı olmayacak, hem Türkiye hem de
bölge devrimlerinin baflarısı için olmazsa
olmaz olan emekçi sınıfların bölgesel kader
birli¤inin sa¤lanması yönünde de atılmıfl
temel önemde bir adım olacaktır.
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Yaklaflan emperyalist savafl ve
devrimci gençli¤in görevleri

Emperyalistler ve iflbirlikçileri bölge
halklarına yönelik yeni bir savafl hazırlı¤ına
girmifl durumdalar. Güncel planda ortaya
çıkan geliflmeler ve emperyalistler
cephesinden yapılan açıklamalar, saldırının ve
savaflın yeni hedefinin ‹ran ve bu çerçevede
bir kez daha Ortado¤u olaca¤ını göstermifl
bulunuyor.

Yaklaflan savafl süregiden saldırganlı¤ın
yeni bir boyutudur. Zira bugün Ortado¤u ve
Avrasya’da ABD saldırganlı¤ı ve iflgali zaten
sürmekte, flimdi bu saldırganlı¤a yeni bir
halka eklenmek istenmektedir. Irak’ta
bataklı¤a saplananlar, bundan kurtulabilmenin
de bir yolu olarak çok daha kapsamlı bir
saldırganlı¤a hazırlanmaktadırlar.

Bu emperyalist saldırganlı¤ın bir yanını
da Türkiye’yi yönetenlerin açık iflbirlikçi
tutumu oluflturmaktadır. Bölge halklarına
dönük saldırganlı¤ın yaygınlafltı¤ı bir
dönemde; iflbirlikçi burjuvazi halklara karflı
emperyalistler hesabına çalıflmak ve hatta
gerekirse vurucu güç olarak Türkiye
emekçilerini ve gençli¤ini kullanmak yönlü
pazarlıklarını sürdürmektedir. Yaklaflan savafl
dolaysız bir biçimde ülkemiz emekçilerini ve
gençli¤ini kesecektir. Hazırlıklar ve sermaye
temsilcilerinin sürdürdü¤ü pazarlıklar bunu
açık bir biçimde göstermifl bulunuyor.

Yaklaflan savafl ve saldırganlık tehditi
bugünden buna karfl› mücadelenin örülmesini
bir zorunluluk olarak karflımıza
çıkartmaktadır. Sermaye ve emperyalistler
cephesinden bafllatılan hummalı hazırlıklar,
savafl karflıt› cephenin de aynı kapsamda bir
hazırlılık içerisine girmesini gerektirmektedir.
Bu çerçevede yeni dönemin temel gündemi
olan emperyalist saldırganlık ve ‹ran’a
müdahale hazırlı¤ının gençlik cephesinden
nasıl bir karflı koyuflla örülmesi gerekti¤ini
ortaya koyacak, bu açıdan gençli¤e düflen
görevleri tanımlayaca¤›z.

Emperyalist savafl karflıtı mücadele
güncel bir sorumluluktur!

Bugün gençlik içerisinde hiç de
azımsanmayacak düzeyde bir anti-emperyalist
tepki sözkonusudur. Bugünün daralan ve
kendi kabu¤una sıkıflmıfl bulunan gençlik
mücadelesi bu potansiyeli yeterince güçlü bir
biçimde de¤erlendirip örgütleyememektedir.
Süregiden iflgale ve yaklaflan savafla karflı
mücadelenin startı gecikmeksizin verilmelidir.
Savaflın daha yakıcı biçimde karflımıza
çıkmasını beklemek, gerek gençli¤in anti-
emperyalist duyarlılıklarını küçümsemek,
gerekse de yaklaflan savaflın anlam, önem ve
kapsamını kavrayamamaktır. Zira bugün
devam eden bir saldırganlı¤ın yeni bir
halkası ile karflı karflıyız. Emperyalist savafl
ve saldırganlık bir tehdit olmanın ötesinde
güncel bir sorundur, bugünden karfl›t bir
mücadele örgütleme görevini önümüze
koymaktad›r.

Savafl karflıtı mücadele önüne emperyalist
savaflı durdurma hedefini koymalıdır. Bu
ulafl›lmas› zor, gerçek d›fl› bir hedef de¤ildir.
Zira bugün Irak’ın küçük bir parçasında
süren direnifl bile, tüm zayıflıklarına karflın,
Irak’ı emperyalistler açısından tam bir
bataklı¤a çevirmifl durumdadır. Bu, halkların
direnme gücünün açık bir göstergesidir.
Öyleyse, savaflın daha yakıcı bir biçimde
karflımıza çıkmasını beklememeli, hızlı bir
biçimde emperyalist sald›rganl›¤a ve savafla
karfl› anti-emperyalist ajitasyona a¤ırlık
vermeli ve yaklaflan savafl tehlikesini genifl
gençlik güçlerinin gündemine sokmal›yız.

Öte yandan savafl karflıtı süreç anti-
emperyalist bir gençlik mücadelesinin
geliflmesi açısından oldukça önemlidir.
Geçti¤imiz dönem savafl karflıtı mücadelenin
ciddi bir hedef ve programdan yoksun
karakteri, öte yandan ise heterojen yapısı,
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savafla karflı baflar›l› bir anti-emperyalist
mücadelenin örülemesini önemli ölçüde
engellemifltir. Bugün yeni bir mücadele
döneminin baflında savafla karflı gençli¤in
anti-emperyalist duyarlılı¤›n› büyütmek, öte
yandan da bu duyarlılıkları örgütlemek güncel
ve ertelenemez bir sorumluluktur. Yaklaflan
savafla karflı mücadele, geçmifl dönemin
zayıflıklarını ve darl›klar›n› aflarak, gençli¤i
politiklefltirmenin bir aracına
dönüfltürülmelidir.

Savafl karflıtı mücadele reformist
platformun gençlik üzerindeki etkisini kırma
ve sınırlamanın bir aracına dönüfltürülmek
durumundadır. Bu ise açık ki savaflın politik
anlamını kavrayarak, bu perspektif üzerinden
devrimci bir gençlik mücadelesini
gelifltirmeye kilitlenerek olanaklı olacaktır.

Öte yandan savafl karflıtı süreci gençli¤in
genifl kesimlerini ilgilendiren somut
gündemlerle birlefltirmeyi baflarabilmeliyiz.
“Savafla de¤il, e¤itime bütçe!”, “Ortado¤u’da
asker, okulda müflteri olmayaca¤ız!” gibi
fliarlarla, yaklaflan savafl› güncel bir sorun
olarak gençli¤in genifl kesimlerinin
gündemine sokabilmeliyiz. Bu savafl karflıtı
mücadelenin kitle tabanın genifllemesi
aç›s›ndan son derece önemlidir.

Emperyalist savafl karflıtı örgütlenmeler
hızlı bir biçimde oluflturulmalıdır!

 Savafl karflıtı süreç açık ki ilerici ve
devrimci gençlik güçlerinin birleflik
mücadelesini zorunlu kılmaktadır. Bu
baflarılamadı¤ı koflullarda savafl karflıtı
çalıflmalar daha bafltan temel bir zayıflıkla
karflı karflıya kalacaktır. Burada bilinçli bir
tercihle tüm ilerici potansiyeli içerisine alan
bir süreci kastetmekteyiz. Zira bugün
yaklaflan emperyalist savafla karflı örülecek
mücadele bunu bir zorunluluk olarak
karflımıza çıkartmaktadır. Ancak bu savafl
karflıtı mücadele içerisinde reformist politik
platformla uzlaflmamız anlamına
gelmemektedir.

Öyleyse bu çeliflki nasıl çözülecektir?
Bu çeliflkiyi geçmifl dönem savafl karflıtı

çalıflmaların oluflturdu¤u örgütlülüklerin
iflleyifli içerisinde çözmek mümkün de¤il.
Geçti¤imiz dönem savafl karflıtı mücadele

siyasetler toplantılarına sıkıflmıfl, gençli¤in
ileri kesimleri ile yeterince buluflabilen bir
süreç örülememifltir.

Burada sorun iki yönlüdür. Birincisi;
savafl karflıtı mücadelenin perspektifleri ve
örgütlenmesi çerçevesinde siyasal gruplara
daralmayan bir tartıflma ortamına ihtiyaç
vardır. Siyasal gruplar›n kendinden menkul
örgütlenmelerinin savafl karflıtı mücadelenin
örgütlenmeleri olamayaca¤›, bu platformlar
içerisinde komünist ve devrimci bir savafl
karflıtı taraflaflma yaratma olana¤› olmad›¤›,
olsa bile bu taraflaflmanın gençlik hareketi
fazla bir anlam ifade etmedi¤i aç›kt›r

Sorunun öteki yanı ise, siyasal
örgütlenmelerinin temsilcilerini aflan bir
duyarlılık sözkonusu ise e¤er, bu duyarlılı¤ın
örgütlü hale getirilmesi, savafl karflıtı sürecin
daha etkili bir hale gelmesinin de temel
halkasıdır. Bundan yoksun olundu¤u
koflullarda, mücadele daha baflında temel bir
zayıflık alanı ile karflı karflıya kalacak
demektir. Oluflturulan örgütlenmeler mutlaka
yereldeki duyarlı kitleyi bir araya getirmeyi
ve onların inisiyatifine ve yönlendirmesine
açık olmay› hedeflemeli, bu anlay›flla ele
al›nmal›d›r. Örülecek tüm örgütlenmeler en
küçük birimden yola çıkarak merkezileflmek
ihtiyacı ile karflı karflıya bulunmaktadır. Bu
açıdan il düzeyindeki platformlar yerine -ki
bunlar siyasetler toplantıları olarak eylemsel
bir takım kararlar almak için mutlaka sürecin
baflında etkinlefltirilmelidir- mutlaka
üniversiteler ve olanaklı oldu¤u ölçüde
fakülteler düzeyinde örgütlülükler
oluflturulmaya kilitlenilmelidir.

Sürecin bir di¤er önemli yanını klüp,
topluluk gibi örgütlenmeler oluflturmaktadır.
Bu gibi örgütlenmeler içerisinde imkanlar
ölçüsünde savafl karflıtı mücadele
gündemlefltirilmeli ve bu örgütlülüklerin de
katıldı¤ı platformlar etkin bir biçimde hayata
geçirilmeye çalıflılmalıdır. Geçti¤imiz savafl
karflıtı dönemde ODTÜ’de klüp ve
toplulukların etkili bir biçimde katıldı¤ı
ODTÜ Ö¤rencileri çalıflması ve yarattı¤ı
duyarlılık düflünüldü¤ünde, bu imkanın özel
olarak de¤erledirilmesi gerekti¤i yeterince
açıktır.

Sorunun bir di¤er yanını ise birleflik ve
devrimci bir gençlik hareketi yaratma
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sorumlulu¤udur. Savafl karflıtı mücadeleyi bu
güncel politik hedef açısından bir imkana
dönüfltürmeyi baflarabilmeliyiz.. Örgüt
sorununa ileri güçleri kucaklayacak tarzda
çözüm oluflturma perspektifinin temel bir
yanını da bu sorun oluflturmaktadır.

Bir noktayı daha vurgulayalım. Önceki
bazı ortak süreçlerde siyasal grupların dar
bakıflları çalıflmanın önünde bir engele
dönüflebilmifl, bu durum gençlik kitleleri ve
kendi güçlerimiz üzerinde moral bozucu bir
etki yaratabilmifltir. Böyle bir durumda
alınacak tutum gerilemek de¤il, sürecin ve
görevlerin üzerine gitmek olmalıdır. Bu tür
olumsuzluklar yine yaflanabilir. Bu, her
fleyden önce sınıfsal duruflla ilgilidir ve
oluflacak platformlarda verece¤imiz ideolojik
mücadelenin bir boyutudur. Asıl önemli olan,
bu mücadelenin ayakları üzerine oturması ve
anlamını bulması için sorumlu bir tutum
alabilmek, çalıflmanın en ileri noktasında yer
almay› baflarabilmektir. Perspektifimizin
hayata geçirilmesi herkesten önce bize
ba¤lıdır. Pratikte adım atamadıktan sonra,
bunları toplantılarda siyasal çevrelere kabul
ettirmek hiç de politikamızı gençli¤e mal
etmek demek de¤ildir. Öyleyse ortaya
koydu¤umuz iddiayı prati¤e yansıtabilmeli,
çalıflmanın en ileri noktasında yer
alabilmeliyiz.

Örgüt ve politika sorununda yukarıdaki
vurgulara iliflkin hareket noktamız geçmifl
dönemin dersleridir. Geçti¤imiz savafl
döneminde çeflitli ortak kitle örgütlülüklerinin
savaflın kapsamını tanımlamak noktasında
yafladıkları sınırlılıklar, bizim bu çalıflmalara/
örgütlenmelere müdahale etmememizin
gerekçesi haline gelebilmifl ve bu ise
çalıflmamızı sınırlayan sonuçlar
oluflturabilmifltir. Bu hataya tekrar düflmemek
özel olarak önem taflımaktadır. Biz savafl
sürecini anti-emperyalist bir gençlik
mücadelesi yaratmak için bir dayanak
noktasına dönüfltürmeyi hedeflemekteyiz. Bu,
savaflın kapsamı ve savafl karflıtı mücadelenin
önceliklerini her zeminde açık bir biçimde
ortaya koymakla mümkün olacaktır. Bu
açıdan politik düzeyi ne kadar geri olursa
olsun her alanı savafl karflıtı devrimci
politikanın ortaya konulaca¤ı ve
tartıfltırılaca¤ı bir zemin olarak ele almak

zorundayız.
Öteki yandan ise gerici uzlaflma

alanlarına karflı net bir tutum almal› ve savafl
karflıtı mücadelenin her koflulda ilerici-
devrimci bir politik zeminde sürebilmesi için
çaba harcamalıyız. Zira bizim temel
sorumlulu¤umuz devrimci bir gençlik
hareketine karflıdır. Ve bugün tüm öteki
fleylerden daha önemli olan nokta, gençlik
hareketini politiklefltirmek olmalıdır.

Emperyalist savafl karflıtı
duyarlılıklar eylemsel hedeflerle

bütünlefltirilmelidir!

Sorunun bir di¤er yönü, açık, meflru ve
militan kitle eylemlerini örgütlemektir.
Gençlik hareketi son dönem elle tutulur
eylemli bir süreç örememifltir. Oysa eylemsel
süreçler gençlik mücadelesi açısından hayati
bir önem taflımaktadır. Mücadelenin
güçlenebilmesi ve yaygınlaflabilmesi, kitle
çalıflması ve örgütlenmesi sürecine paralel
olarak eylemsel süreçlerin bir sonucu olarak
yaflanacaktır.

Bu açıdan savafl karflıtı mücadelede her
adımda eylemsel bir süreç örmeyi
hedeflememiz gerekmektedir. Son dönem
protestocu bir biçimde örgütlenen propaganda
eylemleri bu ihtiyac› karflılamaktan uzaktır.
Yaygın bir kitle çalıflması ve örgütlenme
sürecine dayanan ve bu sürecin ürünü olan
meflru, kitlesel ve militan eylemler özel
olarak öne çıkartılmalı ve sürecin her
aflamasında güçlendirilerek sürdürülmelidir.
Birkaç kitle eylemi ile geri çekilecek bir
mücadele hattı savafl karflıtı mücadelenin
ihtiyaçlarına yanıt vermekten uzak kalacaktır.

Son dönem emperyalist terör çetelerinin
ve elebafllarının ülkemize geliflleri gençlik
taraf›ndan da derin bir suskunlukla
karflılanmıfltır. Bu süreç hızla aflılmalıdır.
Gençli¤in eylem dinamizmini gelifltirmek ve
devrimci temellerde bir savafl karflıtı süreci
gelifltirmek günün ertelenemez
sorumlulu¤udur. Bu sorumlulu¤un gereklerini
yerine getirmek, emperyalistler ve
iflbirlikçilerine ifllerinin o kadar da kolay
olmadı¤ını göstermek için yüklenme
zamanıdır.

Genç Komünistler



Parti program›m›zda
ulusal sorun

1. Bölüm
Siyasal mücadele ve

parti program›

Devrimci teori siyasal mücadelede
yolgösterici k›lavuzdur, belli bir tarihi dönem
için somutlanm›fl ifadesini programda bulur.
E¤er devrimci bir teorik bak›fl›n›z ve bunun
ürünü devrimci bir program›n›z yoksa, de¤il
süreçlere do¤ru devrimci müdahale, olaylar›n
ak›fl› içerisinde yönünüzü bulabilmeniz bile
mümkün olamaz. Olaylar›n karmafl›k ak›fl›
içinde say›s›z geliflme yaflan›r, yeni durumlar
ve sorunlar ortaya ç›kar. fiu veya bu s›n›f›n/
s›n›f ç›kar›n›n temsilcisi her siyasal güç
oda¤› ya da ak›m bu geliflmeleri kendi s›n›f
çizgisinde yorumlamaya ve yönlendirmeye
çal›fl›r. Bu karmaflan›n içinde bo¤ulmamak,
olaylar›n ard›ndan sürüklenmemek,
baflkalar›n›n politikalar›na dolgu malzemesi
olmamak, burjuva siyasal ak›mlar›n ya da
s›n›f politikalar›n›n yede¤ine düflmemek için,
her ciddi devrimci partinin kendine ait
sa¤lam bir teorik perspektifi, bu teorik
perspektifin ürünü devrimci bir program› ve
bu programa hizmet eden devrimci bir
stratejik çizgisi olmas› gerekir. Bunlar
olmaks›z›n do¤ru devrimci politika ve
taktikler izlemek olana¤› olamaz.

Parti olarak zaman zaman alt›n› çizerek,
bafl›ndan beri Kürt sorununa ve hareketine
genel planda do¤ru yaklaflmay› baflard›¤›m›z›
söyleyegeldik. Bunu baflarm›fl olmak elbette
bir rastlant› de¤il; tersine bu, partimizin
ilkelere dayal› teorik ve programatik
konumunun bir sonucu olmufltur. E¤er bu
üstünlük olmasayd›, olaylar›n ak›fl› içerisinde
say›s›z hata yapar, geliflmeleri zaman›nda ve
do¤ru kavramay› baflaramaz, flu veya bu
ak›m›n etkisinde ya da yörüngesinde kal›rd›k.
Nitekim bugünün Türkiye solunda bunun bir
dizi olumsuz örne¤ini görüyoruz da. Kürt

hareketinin d›fltan bak›ld›¤›nda hala da iyi ve
sorunsuz göründü¤ü, herkesin art›k
Kürdistan’da ikili iktidar var dedi¤i bir
geliflme evresinde biz, Kürt hareketinin
gerçekte bir “yol ayr›m›”na gelip dayanm›fl
bulundu¤unu aç›kl›kla saptayarak, bugünkü
akibetini ciddi bir ihtimal olarak oldukça
erken bir zamanda öngörebildiysek e¤er, bu
tam da ilkelere dayal› teorik ve programatik
bak›fl aç›s› sayesinde olanakl› olabilmifltir.
Devrimci döneminde bu hareketin hakl›
devrimci muhtevas›n› budalaca gerekçelerle
desteklemekten geri durup da, tam da
reformizme yöneldi¤i bir evrede tutup onu
ölçüsüz abartmalara ve yüceltmelere konu
edenlerin, bunu o günden beri ve hala da
izleyegeldikleri kuyrukçu politikalar›n›n
dayana¤› haline getirenlerin durumu ise, bu
ayn› konuda tümüyle negatif bir örnek olarak
ele al›nabilir. Böyleleri tutarl› devrimci bir
bak›fl aç›s›ndan yoksundurlar; dolay›s›yla,
politikada ciddi hatalar yapmalar›, olaylar›n
ve baflkalar›n›n ard›ndan sürüklenmeleri
kaç›n›lmazd›r.

Her siyasal konuya oldu¤u gibi temel
önemde bir siyasal konu olarak ulusal soruna
bakarken de partimizin program›na s›k› s›k›ya
sar›lmak durumunday›z. Bizim program›m›z
biçimsel bir gereklilik, parti olarak kabul
edilebilmenin biçimsel bir aksesuar› de¤il,
fakat siyasal mücadelenin ak›fl› içinde
partimizin her zaman ve durumda s›k› s›k›ya
sar›lmas› gereken flaflmaz bir k›lavuz ipidir.
Partimizin kurulufl kongresinin program
konulu tart›flmalar›nda da üzerinde önemle
duruldu¤u gibi, Türkiye sol hareketinin bu
alanda son derece kötü bir gelene¤i var.
Uzun y›llar bir programdan yoksun olmak
geleneksel solda pek sorun edilmedi¤i gibi,
nihayet bir program ortaya konuldu¤unda ise
bu ço¤u durumda bir biçimsel gereklili¤in
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gerçeklefltirilmesi olarak ele al›nabilmektedir.
Ortaya konulan program s›n›f mücadelesi
sürecinde yolgösterici bir silah, flaflmaz bir
k›lavuz ipi de¤il, ço¤u kere salt parti
olabilmenin biçimsel bir koflulu olarak
kalabilmektedir.

Oysa program, bir partinin verdi¤i
mücadelenin genel ufku ve temel çerçevesi
demektir; ilkelerini, varmak iste¤i hedefleri,
gerçeklefltirmek istedi¤i amaçlar› içerir, o
hedef ve amaçlara götürecek temel yol ve
yöntemlere iliflkin ilkesel yaklafl›mlar› ortaya
koyar. Bir parti mücadelenin seyri içinde
sürekli kendisine kutup y›ld›z› gibi yol
gösterecek devrimci bir program› sahipse, o
s›n›f bilincine dayal› öncü devrimci bir parti
olman›n olmazsa olmaz temel koflullar›ndan
birine, birincisine sahip demektir. Böyle bir
partinin gerçek bir amac› ve temsil etmek
iddias› tafl›d›¤› s›n›fa önderlik yetene¤i ve
kapasitesi var demektir. Bu yoksa e¤er, bir
parti öncü olman›n en temel vas›flar›ndan
birinden, birincisinden, tüm ötekiler için
olmazsa olmaz olan›ndan yoksun demektir.
Kendisini ayd›nlatacak, kendi önünü
görmesini sa¤layacak bir program› olmayan
bir partinin öncü niteli¤i de yok demektir.
Buna yönelik iddias› dayanaktan ve
ciddiyetten yoksun demektir.

Biz her zaman program›m›za baflvuruyoruz
ve bugünün Türkiye’sinde program›na
baflvuran, siyasal hatt›n› ve dönemsel
taktiklerini buna göre saptayan nereydeyse
tek devrimci parti durumunday›z. Bugünün
Türkiye’sinde ne devrimci ne reformist
hemen hiçbir sol parti, siyasal faaliyet ve
mücadelesinde, fleklen ba¤l› göründü¤ü
programa dayal› olarak hareket ediyor de¤il.
Partimiz bu alanda tüm ötekilerden farkl›d›r
ve bu onun en temel üstünlüklerinden biridir.

Program›m›z›n organik bütünlü¤ü

Program›m›z bir bütündür; bu,
program›m›z› gerekçelendirirken hep alt›n›
çizdi¤imiz çok temel önemde bir noktad›r.
Parti program›m›z de¤iflik bölümlerden oluflsa
bile toplam› içerisinde bütünsel bir organik
mant›¤a sahiptir. Program›m›z›n teorik ve
ilkesel yaklafl›mlara ayr›lm›fl ilk ana
bölümünü unutursan›z, proletarya devriminin

sorunlar›na ayr›lm›fl ikinci bölümdeki stratejik
ve taktik yaklafl›mlar› gere¤ince
anlayamazs›n›z. Zira ikinci ana bölümdeki
stratejik ve taktik tan›mlamalar ve
belirlemeler, tümüyle, birinci ana bölümdeki
teorik ilke ve esaslardan hareketle ifade
edilmifltir. Birinci ana bölüm teoriktir; orada
teorik bak›fl aç›s› ve ilkeler ortaya
konulmufltur. ‹kinci ana bölüm, ki “Türkiye
Devrimi” bafll›kl› alt bölümle bafllar,
toplumsal devrimin stratejik sorunlar›na
ayr›lm›flt›r. Daha ilerde “Acil Demokratik ve
Sosyal ‹stemler” ile “Eme¤in Korunmas›” alt
bölümleri vard›r, bunlar ise birlikte
program›m›z›n taktik bölümünü
oluflturmaktad›r. Tüm bunlar› “Stratejik ve
Taktik ‹lkeler” bafll›kl› son bir alt bölüm
tamamlamaktad›r.

Program›m›z›n teorik bölümünü
unutursan›z, stratejik ve taktik bölümlerini
anlayamazs›n›z. Stratejik bölümü unutup da
taktik bölümü kendi içinde esas al›rsan›z, bu
kez stratejik ufkunuzu yitirir, böylece
gündelik sürüklenmeler içinde kabaca
reformizme düflürseniz. Program›m›z›n taktik
bölümü stratejik bölümüne s›k› s›k›ya
ba¤l›d›r, onsuz düflünülemez, tümüyle ona
tabidir, ona hizmet eder ve ona hizmet etti¤i
ölçede bir anlam tafl›r. Bu s›k› organik ba¤›
kopar›p taktik bölümü kendi içinde bir
ba¤›ms›z çerçeveye indirgerseniz, böylece
tipik bir reformist program elde edersiniz. Bu
tipik bir II. Enternasyonal program› olur.
Nitekim tarih içinde II. Enternasyonal
oportünizminin ortaya ç›k›fl›n›n program
anlay›fl› plan›ndaki mant›¤› da tam› tam›na bu
olmufltur. Bunlar bizde, Kurulufl Kongresi’nin
program gündemi çerçevesinde, enine boyuna
tart›fl›lm›fl sorunlard›r.

Program›m›z›n taktik bölümünü sratejik
bölümüne s›k› s›k›ya ba¤l› olarak, onun
›fl›¤›nda ve hizmetinde ele almak, temel
önemde bir ilkesel yaklafl›m sorunudur.
Partimiz, takti¤ini her durumda stratejisine
tabi k›lmaya, böylece strateji-taktik iliflkisi
konusunda marksist-leninist bilimsel
yaklafl›ma ba¤l› kalmaya özen göstermektedir.
O, bu tutum ve özenden her sapman›n,
program›n taktik bölümlerini kendisi için
büyük bir potansiyel tuza¤a dönüfltürebilece¤i
konusunda aç›k bir bilince sahiptir. Program
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Tasla¤› üzerine kongre tart›flmalar› ayn›
zamanda bu alandaki bilinç aç›kl›¤›na tan›kl›k
etmektedir.

Taktik bölümün teorik ve stratejik
bölümlerden kopart›lmas›, kendi içinde bir
programa dönüfltürülmesi, tarih içinde II.
Enternasyonal’in tipik davran›fl biçimi oldu,
bunu her zaman özenle ve önemle ak›lda
tutmak gerekir. Kuruluflunda hiç de¤ilse niyet
plan›nda devrimci görünen II. Enternasyonal
partilerinden zamanla ama son derece de
kolay bir biçimde dört dörtlük reformist
partilerin do¤mas› bundand›r, iflin düflünsel-
programatik cephesinde bu ele al›fl vard›r.
Program›m›z›n taktik bölümünü teorik ve
stratejik bölümünden kopar›p kendi içinde ele
al›rsan›z bu size afla¤› yukar bugünkü
EMEP’i verir dersek, böylece sorunu anlam›n›
ve önemini günümüze ait bir örnek üzerinden
en veciz biçimde ortaya koymufl oluruz
herhalde.

Kapitalizm ve ulusal sorun

Program›m›z›n iki ana bölümünden ilkini
oluflturan I. Bölüm teorik ve ilkesel
yaklafl›mlar›m›z› kapsar ve “Kapitalizm”,
“Toplumsal Devrim, Sosyalizm ve
Komünizm”, “Emperyalizm ve Dünya Devrim
Süreci” ve “Sosyalizm Deneyimi” bafll›kl›
dört ana alt bölümden oluflur. E¤er bir
toplumsal sistem olarak kapitalizme ve bir
tarihi ça¤ olarak emperyalizme iliflkin teorik
yaklafl›mlar›m›z›n ›fl›¤›nda ele al›nmazsa,
“Türkiye Devrimi”nin bir alt bafll›¤›n›
oluflturan “Ulusal Sorun” bölümünü tam ve
do¤ru anlamak olana¤› bulunamaz. Program
tabii ki bir ayr›nt›l› aç›klamalar ve
gerekçelendirme yeri de¤ildir, bunu her
zaman söylüyoruz. Tersine program, teorik
inceleme ve çözümlemelerden ç›km›fl temel
sonuçlar›n saptamalar olarak en özlü biçimde
kayda geçirilmesidir. Bu nedenle
program›m›zda, ayr›nt›l› aç›klamalar bir yana,
en ufak bir gerekçelendirme giriflimi bile
bulamazs›n›z. Ama, diyelim ki, kapitalizme
iliflkin bölüme bak›p da flöyle tek bir
cümleyle karfl›laflt›¤›n›zda, böylece ulusal
sorunun kapitalizm gerçe¤i üzerinden temel
bir teorik dayana¤›n› da bulmufl olursunuz
(“Kapitalizm” üzerine alt bölümün 8. ve son

maddesi): “Özel mülkiyet düzenine dayanan
burjuva s›n›f egemenli¤i, siyasal gericili¤in,
savafl›n, ulusal bask› ve düflmanl›klar›n,
kad›n›n sosyal ezilmiflli¤inin ve köleli¤inin de
kayna¤›d›r.” (TK‹P/Program-Tüzük, s.17)

Program›m›z›n temel önemdeki bu teorik
maddesi kad›n sorununu, savafl sorununu,
ulusal bask› ve düflmanl›klar› ve tüm
biçimleriyle siyasal gericili¤i, aç›k ve kesin
biçimde kapitalizm olgusu ile iliflkilendiriyor,
ana ve as›l kayna¤› yönünden ona ba¤l›yor.
Bu ortaya koyufl, say›lan temel önemde
sosyal-siyasal sorunlar›n ancak kapitalizm
gerçekli¤i temelinde, demek oluyor ki
burjuvazinin özel mülkiyete dayal› s›n›f
düzeninden hareketle ele al›n›p
aç›klanabilece¤ini, ancak bu temel üzerinde
tam ve do¤ru olarak kavranabilece¤ini
anlat›yor.

Bu temel önemde bilimsel gerçe¤e tarihten
ya da günümüzden rastgele örnekler
verilebilir pekâlâ. Birinci emperyalist
paylafl›m savafl› sonras›n›n Polonya’s›nda
ortaya ç›kan çok boyutlu ulusal sorunu, ya da
örne¤in Cumhuriyet sonras› Türkiye’sinde
Kürtler’in inkar› edilmesini ve ezilmesini, ya
da ‘90’l› y›llar›n Yugoslavya’s›ndaki ulusal
kopmalar› ve bogazlaflmalar›, ya da nihayet
günümüz Belçika’s›nda baflgösteren ulusal
çekiflmeleri buna örnekler olarak seçebiliriz.
Bu yap›ld›¤›nda görülecektir ki, sorun hep de
burjuvazinin s›n›f egemenli¤i sistemi ile,
kapitalist özel mülkiyete dayal› bu s›n›f
düzeni ile s›k› s›k›ya ba¤lant›l›d›r.

Polonya 18. yüzy›l›n sonunda gerçekleflen
yeni paylafl›m›n ard›ndan birinci emperyalist
paylafl›m savafl› sonras›na kadar üç parça
halinde üç ayr› imparatorlu¤un (Alman,
Avusturya ve Çarl›k imparatorluklar›n›n)
ulusal boyunduru¤u alt›nda kald›. Fakat
yüzy›llar› bulan bu ulusal kölelikten nihayet
kurtulur kurtulmaz, burjuva Polonya’s›, bu
kez kendi bünyesindeki az›nl›klar› ulusal
bask› alma yoluna gitti. Böylece bundan
böyle kendisi kapsaml› bir yeni ulusal
sorunlar ülkesi haline geldi. “Ulusal kurtulufl”
fliar› ile yola ç›kan kemalist burjuvazi
egemen hale gelir gelmez Kürtleri inkar etti,
onlar› tüm öteki az›nl›klarlar birlikte sistemli
bir bask› ve asimilasyona tabi tutmaya
yöneldi. Her iki durumda da sorunun
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kayna¤›, kurulan yeni rejimlerin burjuva s›n›f
niteli¤i idi. Burjuvazi kendi pazar›na egemen
olmakla kalm›yor, olanak buldu¤u ölçüde
bunu öteki halklar›n kölelefltirilmesine dayal›
olarak geniflletmeye bak›yor, bu arada tüm
az›nl›klar› temel demokratik haklar›ndan
yoksun b›rak›yordu. (Oysa ayn› tarihi döneme
denk gelen Ekim Devrimi, temelden farkl› bir
tutumla tüm uluslar›n özgürlü¤ünü ve temel
demokratik haklar›n› tam güvenceye
al›yordu.)

Her bak›mdan daha da ö¤retici olan 20.
yüzy›l Yugoslavya’s›d›r. Birinci emperyalist
savafl› izleyen evrede, kendilerini yüzy›llard›r
ezen Avusturya ve Osmanl›
imparatorluklar›n›n ortadan kalkmas› ile
ba¤›ms›z bir devlet haline gelen halklar
Yugoslavya’s›nda, bu kez S›rp egemenli¤ine
dayal› kapsaml› bir ulusal sorun ortaya ç›kt›.
‹kinci Dünya Savafl›’na paralel olarak geliflen
Yugoslav halk devrimi, faflist iflgalcileri
altederek ve burjuva-feodal s›n›flar iktidar›n›
y›karak, bu mücadeleler içinde kenetlenmifl
ve kaynam›fl halklar›n gönüllü devrimci
birli¤ine dayal› bir federal cumhuriyetler
birli¤i kurdu. Devrim sayesinde ve devrim
ayakta oldu¤u sürece, tüm Yugoslav
uluslar›n›n ve az›nl›klar›n haklar› tam
güvence alt›nda idi. Fakat devrimci sürecin
çok geçmeden kesintiye u¤ramas› ve böylece
burjuva s›n›f iliflkilerinin yeniden kurulmas›
ölçüsünde, beraberinde kapitalizme özgü tüm
öteki sorunlarla birlikte ulusal bask›,
ayr›cal›klar, önyarg›lar, çekiflmeler ve
düflmanl›klar da gerisin geri sökün etti. Ve
bilindi¤i gibi bu, federal birlikten kopmalarla
ç›plak “ulusal” burjuva s›n›f iktidarlar›n›n
kuruldu¤u ‘90’l› y›llarda, tarihin gördü¤ü en
trajik ulusal bo¤azlaflmalar boyutlar›na ulaflt›.
Devrimin birlefltirip kenetledi¤i, içiçe geçirip
kaynaflt›rd›¤› kardefl halklar, kuflaklar boyu iz
b›rakacak kitlesel bo¤azlaflmalarla
birbirlerinden koptular, kanl› b›çakl›
düflmanlar haline geldiler.

Yugoslavya ile Sovyetler Birli¤i’ndeki
kapitalist restorasyon süreçleri, burjuva s›n›f
iliflkilerinin, giderek de iktidarlar›n›n
kurulmas› sürecine, kapitalizmin tüm öteki
melanetlerinin yan›s›ra, ulusal sorunun her
biçimiyle yeniden ortaya ç›k›fl›n›n efllik
etti¤ini son derece ö¤retici biçimde

göstermektedir.
Buna, sorunun kapitalist s›n›f ve mülkiyet

iliflkileriyle ba¤›na, daha farkl› örnekler de
verilebilir. Bugünün Belçika’s› dünyan›n en
zengin ve kültürlü ülkelerinden biridir ve az-
çok düzenli iflleyen bir burjuva demokrasisine
sahiptir. Fakat böyle bir ülkede buna ra¤men
farkl› etnik kimlikleri birarada tutan ba¤lar
günden güne gevflemekte, zaafa u¤ramakta,
olaylar›n seyri ülkenin birli¤ini tehdit
etmekte, hatta baz›lar› bu sürecin sonunun
Belçika’n›n parçalanmas› olaca¤›n›
söyleyebilmektedirler. Bunun gerisinde, flu
veya bu burjuva s›n›f ç›kar›n›n ulusal dil ve
kültür farkl›l›klar›n› kendi gerici amaçlar›na
alet etmeye yönelmesi vard›r kuflkusuz, ›rkç›
ayr›mc›l›¤a dayal› faflist Flaman hareketi
bunun ifadesidir. Belçika örne¤i de sorunun
burjuva özel mülkiyet düzeniyle kopmaz
organik ba¤›n› ortaya koymaktad›r.

Tersinden de sosyalist Ekim Devrimi
tarihsel örne¤i var önümüzde. Rusya
proletaryas›n›n burjuvaziyi devirmesi,
beraberinde uluslar›n özgürlü¤ünü ve siyasal
bak›mdan eflitli¤ini getirdi. Ezilen uluslar ve
istinas›z tüm az›nl›k topluluklar, ulusal
özgürlü¤e ve demokratik ulusal haklar›na
kavufltular. Yüzy›llar›n “halklar hapishanesi”,
sosyalist Ekim Devrimi sayesinde, özgür ve
eflit uluslar›n gönüllü birli¤ine dayal› bir
devrimci halklar cumhuriyetine dönüfltü. Fakat
ne zamanki Sovyetler ülkesinde sosyalizmin
kuruluflu zaafa u¤rad› ve ad›m ad›m bir yeni
burjuvazi peyda oldu, iflte o zamandan
itibaren ve bu ayn› sürece paralel olarak,
ulusal bask› ve ayr›cal›klar da peyder pey
kendilerini hissettirmeye bafllad›lar.
Sosyalizmin idealleri ve pratik kurulufl süreci
halklar› kenetleyip kaynaflt›r›rken, tersinden
kapitalizmin restorasyonu onlar aras›ndaki
ba¤lar› ad›m ad›m kemirdi, gevfletti, zamanla
birbirinden so¤uttu ve uzaklaflt›rd›. Nihayet
y›k›l›fl ve da¤›lma ile birlikte burjuva
gericili¤i milliyetçili¤i en rezil biçimiyle
bayrak haline getirdi, milli çekiflmeler,
düflmanl›klar, yer yer bo¤azlaflmalar
baflgösterdi.

Bütün bunlar ve bunlara eklenebilecek
say›s›z baflka tarihsel ya da güncel örnekler,
tümüyle nesnel tarihsel veriler olarak
durmaktad›r önümüzde. Ve bütün bu verilerin
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birlikte do¤rulad›¤› temel önemde gerçek ya
da gelip birlefltikleri ortak payda,
program›m›z›n kapitalizm bölümünün 8.
maddesinde dile getirilen o özlü temel teorik
tezden baflkas› de¤ildir: “Özel mülkiyet
düzenine dayanan burjuva s›n›f egemenli¤i,
siyasal gericili¤in, savafl›n, ulusal bask› ve
düflmanl›klar›n, kad›n›n sosyal ezilmiflli¤inin
ve köleli¤inin de kayna¤›d›r.”

Bütün bunlardan program›m›z›n yap›s› ve
organik bütünlü¤ü bak›m›ndan ç›kan sonucu
bir kez daha yinelemek gerekir: “Ulusal
Sorun”a ayr›lm›fl alt bölümü, her durumda, 1.
ana bölümde yer alan bu temel teorik
yaklafl›m›n ›fl›¤›nda ele almak zorunday›z.
Fakat bu da kendi bafl›na yetmez; bunu,
“Emperyalizm ve Dünya Devrim Süreci”ne
ayr›lm›fl III. bölümde, emperyalizm ça¤›na
iliflkin olarak ortaya konulan teorik
gerçeklerle de mutlaka birlefltirmek gerekir.

Emperyalizm ça¤› ve
ulusal sorun

Program›m›z›n bu bölümünde (18. madde)
ça¤›m›zda ulusal sorunun kayna¤›na ve ulusal
kurtulufl dinamiklerine iliflkin olarak flu
tespitler ortaya konulur: “Zay›f ülkelerin ve
uluslar›n bir avuç emperyalist devlet
taraf›ndan iktisadi, mali ve siyasi boyunduruk
alt›na al›narak kölelefltirilmesi, ulusal bask›y›
ve sömürüyü evrensellefltirdi. Böylece ezilen
ve sömürülen halklar›n emperyalist sömürüye
ve köleli¤e karfl› baflkald›r›lar›n› ve kurtulufl
mücadelelerini haz›rlad›.” (TK‹P/Program-
Tüzük, s.21-22)

Burada 20. yüzy›l›n bütün bir tarihi
taraf›ndan do¤rulanm›fl temel önemde bir
teorik yaklafl›m ile yüzyüzeyiz. Emperyalizm
ça¤› ulusal sorunu flu veya bu ülkeye iliflkin
bir iç özel sorun olmaktan ç›karm›fl, onu
dünya ölçüsünde genellefltirmifl, böylece
çözümünü de ezilen halklar›n dünya
ölçüsünde emperyalizmin bask›, sömürü ve
köleli¤inden kurtuluflu genel sorununa
ba¤lam›flt›r. Burada hem sorunun kayna¤›,
hem yeni biçimi ve kapsam›, ve hem de
çözümüne iliflkin temel önemde belirlemeler
içiçedir. Ça¤›m›zda ulusal sorunun kazand›¤›
bu yeni nitelik ve muhteva anlafl›lmaks›z›n,
sorunun do¤ru bir biçimde ortaya

konulabilmesi ve dolay›s›yla baflar›l› bir
çözüme ba¤lanmas› olanakl› olamaz.

Emperyalizm, her zaman ve binbir yol ve
yöntemle, ülkeleri denetim alt›na almaya ve
uluslar› kölelefltirmeye çal›fl›r. Tam da bu
nedenle ve bu sayede ulusal sorunu döne
döne yeniden üretir. Onu salt bir siyasal
kurtulufl sorunu olmaktan ç›kar›r, uluslararas›
sermayenin sömürü ve köleli¤inden kurtulma
sorununa, yan› sosyal kurtulufl sorununa
ba¤lar.

20. yüzy›l›n bütün bir tarihi bu temel
marksist-leninist yaklafl›m›, olumlu deneyimler
üzerinden oldu¤u kadar olumsuz deneyimler
ya da mevcut deneyimlerin olumsuz yönü
üzerinden de s›nam›fl bulunmaktad›r. 20.
yüzy›l›n ulusal özgürlük mücadeleleri genel
planda emperyalizme karfl› kurtulufl
mücadeleleri olarak gerçeklefltiler. Fakat bu
mücadeleler salt siyasal kurtulufl s›n›rlar›
içinde kald›klar› ve emekçilerin sosyal
kurtulufl mücadeleleri ile birlefltirilemedikleri
ölçüde ise, emperyalizmin köleli¤i yeni
biçimler (yeni-sömürgeci biçim ve yöntemler)
alt›nda kaç›n›lmaz olarak yeniden kuruldu.

Öte yandan program›m›z›n 20. maddesi
emperyalizmin “bir fliddet ve gericilik
e¤ilimi” oldu¤unu, “ça¤dafl dünyadaki her
türlü gericili¤in temel dayana¤›”n›
oluflturdu¤unu tespit eder (s.22).
Emperyalizmin bir fliddet ve gericilik e¤ilimi
oldu¤unu, dahas› ça¤dafl dünyadaki her türlü
gericili¤e de temel dayanak oluflturdu¤u
gerçe¤ini unutursak, program›m›z›n ulusal
sorun bölümünü gene tam olarak
anlayamay›z. Emperyalizm bir fliddet ve
gericilik, sald›rganl›k ve savafl e¤ilimidir.
Hilferding’in tarihsel olaylarla tam olarak
do¤rulanan ünlü veciz ifadesinde dile
getirildi¤i gibi, “emperyalizm özgürlük de¤il
fakat egemenlik peflindedir”.

Amerikan emperyalizminin Ortado¤u’ya ve
üstelik demokrasi götürmek iddias›yla yapt›¤›
son müdahaleler bile, bu maddede ortaya
konulan bütün bir teorik gerçe¤i oldu¤u gibi
kan›tlamaktad›r. Savafl, kitlesel katliamlar,
iflkence sorunun bir yan›ysa, emperyalist
amaçlar›na ulaflabilmek için her türden gerici
ak›mla iflbirli¤i bunun öteki yan›d›r. Mazlum
Filistin halk›na kan kusturan siyonizme
emperyalizmin sundu¤u birleflik destek bu
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ayn› olguya ayr› bir örnek olarak verilebilir
Bu kapsaml› ve çok yönlü belirlemenin

ulusal sorun sözkonusu oldu¤unda ne anlama
geldi¤ini somut olarak görebilmek için kendi
toplumumuza bakmam›z bile yeterli olabilir.
‹nkarc› Türk burjuvazisi Kürt ulusu
üzerindeki köleci egemenli¤ini sürdürürken
her dönem emperyalizmin tam deste¤ine sahip
olmufltur. 12 Martlar ve 12 Eylüller
toplumsal muhalefetle birlikte Kürt halk
hareketinin de ezilmesi demekti; ve her
ikisinin de arkas›nda ABD emperyalizmi,
NATO ve NATO üzerinden genel olarak
bat›l› emperyalistler vard›. Sorunun bu yönü
üzerinde program›m›z›n ulusal sorun
üzerinden Kürt sorununa ayr›lm›fl bölümünü
ele al›rken daha yak›ndan görmek olana¤›
bulaca¤›z.

Devrimci proletaryan›n ulusal
sorunda nihai hedefleri

Program›m›z›n teorik bölümünde ulusal
soruna iliflkin olarak referans olacak
yaklafl›mlar bundan da ibaret de¤ildir.
Program›m›z›n “Toplumsal Devrim, Sosyalizm
ve Komünizm” bafll›kl› ikinci bölümünün 13.
maddesinde denilir ki; “Proletaryan›n nihai
hedefi, toplumun s›n›flara bölünmesinin ve bu
bölünmeden do¤an her türlü toplumsal ve
politik eflitsizli¤in ortadan kald›r›lmas›d›r.”
Bu ayn› zamanda uluslar aras›ndaki her
türden eflitsizli¤in ortadan kald›r›lmas›
anlam›na gelir. Nitekim ilgili madde dolays›z
olarak buna da iflaret ediyor:

“Bir tarihi geçifl ça¤›n›n ard›ndan
ulafl›lacak s›n›fs›z komünist toplumda, insan›n
insan taraf›ndan sömürüsü son bulur.
Çal›flma bir eziyet ve geçinmek için bir
zorunluluk olmaktan ç›kar, yaflam›n do¤al bir
gereksinmesi haline gelir. ‹flbölümüne kölece
ba¤›ml›l›k, onunla birlikte kafa eme¤i ile kol
eme¤i aras›ndaki farkl›l›k ortadan kalkar.
Kad›n-erkek eflitsizli¤i tüm görünümleriyle
silinip gider. Uluslar aras›na örülmüfl her
türden çitlerin y›k›lmas›yla birlikte devlet
s›n›rlar› da ortadan kalkar...”

“Uluslar aras›na örülmüfl her türden
çitlerin y›k›lmas›” -bu, biz marksistlerin
ulusal sorunu bir tarihsel kategori olarak ele
alan görüflünün mant›ksal bir yans›mad›r.
Ulus bir tarihsel üründür; tarihin belli bir

evresinde, kapitalizmin flafa¤›nda biçimlendi
ve tarihin ileriki bir evresinde, s›n›flar›n ve
sömürü iliflkilerinin tasfiyesine ba¤l› olarak
da silinip gidecektir. Ulusla birlikte elbetteki
onunla kopmaz biçimde ba¤l› olan her fley,
uluslar aras›na örülmüfl görünür-görünmez her
türden s›n›r ve çitler, ve elbetteki bu arada
ulusal s›n›rlar da silinip gidecektir.

Ama biz komünistler, ayn› zamanda,
uluslar özgürleflmeden, siyasal ve kültürel
aç›dan geliflip serpilmeden, uluslar aras›nda
her alanda ve düzeyde eflitlik iliflkileri
kurulmadan, bu temel üzerinde tarihten kalma
bütün güvensizliker, haks›zl›klar, her türden
eflitsizlikler giderilmeden, bu çitlerin
y›k›lamayaca¤›n› da, gelece¤in uluslarötesi
büyük insanl›k ailesinin kurulamayaca¤›n› da
çok iyi biliyoruz. Dolay›s›yla program›m›z›n
bu bölümü ulusal soruna iliflkin çok daha
ileri, çok daha genifl bir tarihsel perspektif
içerisinde, salt komünizmin ilk evresi olarak
sosyalizm üzerinden de de¤il, sosyalizmden
komünizme geçifl süreci üzerinden bir temel
tespit yap›yor. S›n›fl› toplumun, tüm öteki
sosyal ve siyasal sorunlar kadar, uluslar
aras›nda örülmüfl çitlerin de kayna¤›
oldu¤unu, oysa s›n›fl› toplumdan s›n›fs›z
topluma geçifli sa¤layacak tarihsel sürecin
uluslar aras›ndaki iliflkilere yeni bir temel
kazand›raca¤›n›, onlar› sürekli bir biçimde
birbirine yak›nlaflt›raca¤›n› ve
kaynaflt›raca¤›n›, giderek de ulusal her türden
ayr›m ve fark›n anlam›n› yitirece¤ini, proleter
devletin akibetine iliflkin ünlü marksist
ifadeyle, uluslar›n “sönümlenece¤i”ni
anlat›yor.

Demek ki program›m›z›n uluslar›n
özgürlü¤üne ve temel haklar›na iliflkin
stratejik hedefleri, insanl›¤›n gelece¤ine
iliflkin bu daha genel ve genifl hedefler içinde
kavranmal›, bu ayn› tarihi sürecin bir alt
basama¤› olarak görülmelidir.

Devrimci proletarya
enternasyonalisttir

Program›m›z›n ulusal soruna iliflkin teorik
tutumu bundan da ibaret de¤il. Daha bir de
sosyalizmin tarihsel deneyimlerinden
ç›kar›lm›fl ilk sonuçlar var. Bu deneyimlere
program›m›zda “Sosyalizm Deneyimi” bafll›¤›
alt›nda bafll› bafl›na bir bölüm ayr›ld›¤›n›
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biliyoruz.
Burada ulusal sorunla ba¤lant›l› en temel

konu proletarya enternasyonalizmidir.
Proletarya enternasyonalizmi gerçekte
program›m›z›n bütün bir ruhudur. Buna dayal›
tutum ve yaklafl›m program›m›z›n bütününe
sinmifltir. Teorik bölümün daha ilk sat›rlar›
örne¤in bununla bafllar: “Kapitalizmin
uluslararas› karakteri, proletaryan›n devrimci
s›n›f mücadelesine de uluslararas› bir
karakter kazand›r›r. Bütün ülkelerin
proletaryas›n›n tarihi eyleminin yönelece¤i
nihai hedef ortakl›¤› buradan gelir.”(s.15)

“Uluslar aras›na örülmüfl her türden
çitlerin y›k›lmas›”na iliflkin hedef, bu ayn›
enternasyonalist yaklafl›m›n kendini nihai
hedefler üzerinden göstermesidir.

Yine emperyalizm bölümünde, emperyalist
küreselleflmeye ayr›lm›fl maddeyi izleyen
madde, emperyalizmin halklar›n
kölelefltirilmesine ve her düzeyde
eflitsizliklerin derinlefltirilmesine dayal›
yöneliminin karfl›s›na proletaryan›n devrimci
enternasyonalist tutumunu ve dolay›s›yla daha
genifl bir çerçevede dünya devrimi
perspektifini ç›kar›r (26. madde):
“Emperyalist küreselleflmeye devrimci
proletaryan›n yan›t› devrimci
enternasyonalizm, çözümü dünya devrimi ve
sosyalizmdir. Üretici güçlerin bugünkü
uluslararas›laflma düzeyi, proleter s›n›f
mücadelesi ve proletarya devrimi için son
derece güçlü bir enternasyonal temel
yaratm›flt›r. Engeller ve sorunlar kadar,
onlar›n afl›lmas› ve çözümü de
uluslararas›laflm›flt›r. Uluslararas› devrimci
s›n›f mücadelesinin gerektirdi¤i her düzeyde
örgütlenmeler, bugün her zamankinden daha
fazla gerekli ve nesnel aç›dan olanakl›d›r.
”(s.25)

Program›m›zda 20. yüzy›l›n kusurlu
sosyalizm deneyimlerine de bu temel
yaklafl›mlar›n ›fl›¤›nda bak›lmaktad›r. “Tek
ülkede sosyalizm” teorisinden beslenen
“ulusal sosyalizm” anlay›fl›n›n mahkum
edilmesi, burada ortaya konulan temel
noktalardan biridir. 30. 31. ve 32. maddeler
bu sorunu ele al›r. “Kapitalizmin yarattı¤ı
iktisadi ve kültürel temeller üzerinde, ondan
daha ileri bir uygarlık olarak sosyalizm,
gerçek sonuçlarına ancak evrensel bir
çerçevede ulaflabilir. Sosyalizme geçiflin

öncelikle en zayıf halkalarda gündeme
gelmesi, bu gerçe¤i de¤ifltirmez.” tespiti,
dünya devrimi sürecinin eflitsiz geliflme
seyrinden do¤an geçici tarihi durumlar›n
“ulusal sosyalizm”in meflrulaflt›r›lmas›na
dayanak yap›lmas›n› hedef al›r. 20. yüzy›l›n
bütün bir tarihi deneyiminin de gösterdi¤i
gibi “ulusal sosyalizm”bir ç›kmaz yoldur.
Sosyalizmin tek tek ülkelerin kendi s›n›rlar›
içinde bütün sonuçlar›na götürülebilece¤i
iddias› bilimsel dayanaktan yoksundur ve
deneyimin de gösterdi¤i gibi sonuçta yaln›zca
yozlaflmaya ve y›k›ma götürür.
Enternasyonalizm ilkesi ve dünya devrimi
perspektifi burada tek ç›k›fl yoludur.
Sömürüsüz ve s›n›fs›z bir toplumun inflas›
“uluslar aras›na örülmüfl her türden çitlerin
y›k›lmas›”ndan, s›n›rs›z ve devletsiz bir
dünyan›n kurulmas›ndan ayr› düflünülemez,
bundan ayr› gerçekleflemez. Program›m›z›n da
net ifadelerle vurgulad›¤› gibi, “... Sosyalizme
geçifl sorunuyla öncelikle yüzyüze kalan ülke
proletaryası, kazanımlarını kalıcılafltırmak
istiyorsa, kendi devriminin kaderini hiçbir
biçimde uluslararası devrimin kaderinden
koparmamalıdır.” (s. 27, madde: 32). “...
Devrimin süreklili¤i ve dünya devrimi
perspektifi, kesin zafer için belirleyici
önemdedir.”(s. 30, madde: 39).

Komünistler ulusal sorunu ele al›rken,
kapitalizm koflullar›n›n döne döne yaratt›¤›
ulusal sorunlara çözüm ararken, bütün bunlara
dayal› genifl bir perspektifle hareket ederler.
Ulusal bask›ya, köleli¤e, uluslar aras›ndaki
her türden eflitsizli¤e karfl› kararl›l›kla
mücadele ederler. Uluslar›n özgürlü¤ünü ve
tam hak eflitli¤ini içtenlikle savunurlar. Fakat
bütün bunlar› yaparken de hiçbir biçimde
ulusal dargörüfllülü¤e, içe kapan›kl›¤a ve hele
hele de milliyetçili¤e zerre kadar prim
vermezler. Hakl› ulusal istemlerin farkl›
uluslardan iflçilerin ve emekçilerin birbirinden
flu veya bu biçimde uzaklaflt›r›lmas›na
dayanak yap›lmas›na karfl› ayn› kararl›l›kla
mücadele ederler.

Bu, temelde ulusal sorunu s›n›fsal bir
bak›fl aç›s›yla, yani devrimci proletaryan›n
bak›fl aç›s›yla ele almak anlam›na
gelmektedir. Program›m›z›n “Ulusal Sorun”a
ayr›lm›fl özel bölümünü inceledi¤imizde
bunun somut anlam›n› daha somut biçimde
görmüfl olaca¤›z.
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S›n›f çal›flmas› ve
kadro sorunu

Özelikle son dört yıldır birbirini takip
eden kampanyalar örgütlüyoruz. De¤iflik
gündemler üzerinden yo¤unlafltırılmıfl
çalıflmaları hayata geçiriyoruz. Siyasal
süreçlere etkin müdahaleler gerçeklefltirmeye
çalıflıyoruz. Yeni mevziler kazanmayı, mevcut
mevzilerimizde derinleflmeyi hedefliyoruz.
Sınıf çalıflmasında de¤iflik ve araç yöntemleri
kullanıyoruz. Uzun zamandır politik
çalıflmamız tek yönlülükten kurtulmufl
durumda. Bugün sınıf merkezli faaliyetimiz
daha genifl ölçekli bir kitle çalıflmasına
geçmenin do¤al say›labilecek zorluklar›n› ve
sancılarını yaflıyor

Geride kalan her çalıflma dönemi bir
takım somut kazanımları beraberinde getirdi.
Parti politik ve örgütsel olarak büyüyüp
güçlendi. Ancak yine de ortaya konulan
politik düzey ve pratik çaba ile
karflılafltırıldı¤ında, kazanımlarımızın sınırlı
kaldı¤ını hep söylemek zorunda kaldık. Bu
sınırlılı¤ın nedenlerinin baflında tabii ki sınıf
ve kitle hareketinin bilinen gerili¤i geliyor.
Ancak ortaya konulan çaba ile
karflılafltırıldı¤ında, kazanımların sınırlı
kalmasının tek nedeninin bu durum oldu¤unu
söylemek olanakl› de¤il. Bu, hiç de önemsiz
olmayan ve bir an önce afl›lmas› gereken
yetersizliklerimize ve kusurlar›m›za gözümüzü
kapamak anlam›na gelir.

Parti, merkezden yerel örgütlülüklere
kendini sınırlayan etmenlerin baflına,
kadrolaflmaktaki yetersizli¤i koyuyor.
Kadrolarının nitelik olarak gelifltirilmesi ve
yeni kadroların kazanılması sorununun,
devrimci bir parti için her zaman temel
gündemlerden biri olmasından do¤al bir fley
olamaz kuflkusuz. Ancak bizde kadrolaflma
sorunu gelinen yerde kendi ola¤an önemi
çerçevesinde ele alınabilecek bir sorun
olmanın çok ötesinde geçmifl durumda.
Bugünkü geliflme tablomuz içinde kadrolaflma,
sadece örgütü büyüyüp gelifltirmenin ola¤an

bir ihtiyacı de¤il; aynı zamanda, kendini ve
nesnel olanakları zorlayarak bütünlüklü bir
sıçrama gerçeklefltirmek isteyen partinin, bunu
baflarabilmesinin de belirleyici etmeni
durumdadır.

Kesintisiz siyasal sınıf prati¤imizin,
bugüne kadar sa¤ladı¤ı geliflmelere ra¤men
hala da esaslı bir sıçrama yaflayamamasının
temel nedeni, kadrolaflma alan›ndaki
sınırlılı¤ın bir türlü kırılamamasıdır. Ama
öncelikle flunu belirtmeliyiz; parti herfleye
ra¤men yeni kadrolar kazanmakta, elindeki
kadro birikimini nitelik olarak
gelifltirmektedir. Dahası yürütülen kesintisiz
prati¤in bizzat kendisi güçlerimizi ileriye
do¤ru itmekte, kadrolarımızı geliflmeye
zorlamaktadır.

Bugün sorunun muhtevası iki yönlüdür.
Birincisi, geliflip büyüyen partinin çok yönlü
ihtiyaçlarını karflılamakta mevcut kadro
birikimimiz ve yapımızın yetersiz kalmasıdır.
‹kincisi ise, baflka dönemlerle
karflılafltırılmayacak ölçüde geniflleyen çeper
iliflkilerimizin hızla bir parti kadrosu haline
getirmede yaflanılan oransal bir baflarısızlıktır.
Bunlara belki üçüncü olarak, bilimsel
sosyalizmin ve partimizin toplam ideolojik
birikiminin mevcut güçlere mal edilmesinde
yaflanılan zayıflıklar eklenebilinir.

 “Elbette kadrolar sorunu hiçbir zaman
kendi baflına konulamaz. Bu, temelde do¤ru
bir ideolojik ve siyasal çizgi, yetkin ve
baflarılı bir önderlik, do¤ru bir çalıflma tarzı
ve nihayet devrimci bir örgütsel iç yaflam
sorunudur. Kadro sorunu, ancak tüm bunların
organik bütünlü¤ü içinde gerçek anlamını,
dolayısıyla baflarılı ve kalıcı çözümünü
bulabilir. Bu böyle olmakla birlikte, yine de
tüm bu temel faktörlerin sa¤lıklı gelifliminin
ve baflarılı bir uyumunun, gelip kadrolar
sorununun özel bir tarzda ele alınmasında
dü¤ümlendi¤i geliflme aflamaları vardır ki,
hareketimizin bugünkü durumu tam da
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budur... ” (Ekim 3. Genel Konferansı/Siyasal
ve Örgütsel De¤erlendirmeler, s.168)

Parti öncesi sürecimizin kritik bir
dönemeci olan 3. Genel Konferans’ın bu çok
bilinen de¤erlendirmesi, sorunun nasıl ele
alınması gerekti¤ini bize bütün açıklı¤ıyla
sunmaktadır. Sorunun köklü ve kal›c› çözümü
açısından ilk cümlelerde dile getirilen temel
yöntemselli¤e dikkat çekip, biz burada as›l
son cümle üzerinde durmak istiyoruz: “…
Yine de tüm bu temel faktörlerin sa¤lıklı
gelifliminin ve baflarılı bir uyumunun, gelip
kadrolar sorununun özel bir tarzda ele
alınmasında dü¤ümlendi¤i geliflme aflamaları
vardır ki, hareketimizin bugünkü durumu
tam da budur... ”

3. Genel Konferans, kendi tespitiyle
“oluflum ve geliflme süreci içindeki bir
hareketin”, parti öncesi bir yapılanmanın
kadrolaflma alanındaki sorunlarını tartıflırken,
yalnız önemli yöntemsel açıklıkları
soyutlamamıfl, aynı zamanda mevcut flartlar
ve öncelikler açısından somut durumu enine
boyuna tartıflma baflarısı göstermiflti.
Konferansın bu alanda birçok sorunla birlikte
tartıfltı¤ı “ kadro meselesi”, yalnız belirlenmifl
görev ve hedeflerin baflarıyla
gerçeklefltirilebilmesi müdahalesi de¤il, aynı
zamanda ve daha çok genel ideolojik çizginin
pratik davranıfl ve de¤erler bütünü olarak
harekete mal edilmesi, bunun politik
mücadele prati¤inde somutlanması anlamını
taflıyordu. 2. Genel Konferans’›yla birlikte
kendi çizgisiyle uyumlu ve bunu uygulama
iradesine sahip bir önderlik sorununu geride
bırakan bir örgütün en üst platformu olarak
3. Genel Konferans; bu çizginin bütüne mal
edilmesi, politik ve örgütsel bir durufl haline
gelebilmesi için kendi “ileri kadro” gerçe¤ine,
onun flahsında ortaya çıkan ideolojik-politik
ve örgütsel zayıflı¤ına müdahale etti. Bu
müdahalenin baflarısıyla yakalanan partili
düzey aynı zamanda kadrolaflma sorununu
yeni bir biçime sokuyordu. Bu düzey,
örgütün kendi kimli¤ini ve kiflili¤ini
buldu¤unun, güçlerini ve örgütsel gelene¤ini
asgari olarak yaratmıfl oldu¤unun ilanıydı. Bu
aynı zamanda kadrolaflma için en elveriflli
koflulların yaratılması anlamına geliyordu.
Parti Kurulufl Kongresi’ni izleyen
operasyonların ve arkasından geliflen zindan

sürecinin yaratı¤ı kadro kaybının tüm
güçlüklerine ra¤men, partili düzey kendi
kadrolarını yarattı.

Bugün hareketimiz genel ideolojik
çizgisini bir programla taçlandırmıfl olmanın
kuvvetine sahiptir. O yıllarla
karflılafltırılamayacak düzeyde sınıf zeminine
basmakta ve buradan beslenmektedir. Yeni
güçleri, yürüttü¤ü genel propagandadan çok
bizzat kitle prati¤inin içinden kazanmakta ya
da sınıf merkezli bu pratik içerisinde
flekillendirmektedir. Örgütsel alanda partili
düzeyin birikimleriyle daha oturmufl bir iç
atmosfer sa¤lanmıfltır. Siyasal faaliyette bir
dizi araç kullanılmakta, bu konuda önemli bir
deneyim biriktirilmifl bulunmaktadır, vb...

Tüm bunlara ra¤men yukarıda üç bafllık
etrafında ifade edilen sorun alanlarının bu
kadar kapsamlı bir tarzda kendini
hissettirmesinin nedeni nedir? E¤er bizi
sınırlayan nesnel nedenleri tartıflmamızın
dıflında tutarsak, flu anda temel sorunumuz
nitelik sorunudur. Nicelik sorunu da bununla
do¤rudan ba¤lantılıdır. Partinin niteli¤ini
yükseltti¤imiz ölçüde, bu beraberinde kendi
niceli¤ini de büyütecektir, bunun sa¤l›kl›
koflullar›n› yaratacakt›r.

Her politik kampanya döneminin ardından
yapılan de¤erlendirmelerde, mevcut güçlerin
politikayı kavrayıp uygulamadaki zayıflı¤ı ve
tecrübesizli¤i, çalıflmayı sınırlayan en temel
faktör olarak vurgulanmaktadır. Bu pratik
veri, bugün karflı karflıya kaldı¤ımız sorunu
da en özlü flekilde vermektedir. Güçlerimiz
yenidir. Sınıf mücadelesinin mevcut düzeyi
kendi baflına bu güçleri e¤itecek bir
kuvvetten yoksundur. Bu yanıyla, birbirini
kesintisiz olarak izleyen kampanya
süreçlerimiz, de¤iflik gündemler üzerinden
gerçekleflen politik müdahaleler, çalıflmamızın
kısa ve uzun vadeli hedeflere ba¤lanmıfl
olması, artık kazanılmıfl bir düzey olan
organlara dayalı çalıflma tarzı, gelinen yerde
yeterli olamamaktadır. Güçlerimiz pratik
beceri ve ifl yapabilme kabiliyeti açısından
geliflirken, parti çizgisini ve onun ürünü olan
politikaları alanın özgülüne uygulamakta
gereken yeterlili¤i gösterememektedir. Bu,
faaliyetimize, örgütlenme alanında baflarısız
kalmak olarak yansımaktadır. Belirlenmifl
genel politikaları kendi alanının imkan ve
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olanakları çerçevesinde özgünlefltirmek, genel
hedefleri bölge ölçe¤inde somut mevzilerin
oluflturulması hedefine ba¤layabilmek,
örgütlenme alanında mesafe almanın temel
kofluludur. Bu koflulun yerine getirilebilmesi,
partinin çizgisinin ve o do¤rultuda üretilen
politikaların enine boyuna kavranmasıyla sıkı
sıkıya ba¤lantılıdır.

Biz artık politik faaliyetin sa¤lıklı
zemininde güç kazanan bir hareketiz. Bugün
artık esas sorunumuzun politika üretmek ve
etkili biçimde uygulamak olmadı¤ı açıktır.
Belli eksikliklerine ra¤men faaliyetimizin
sistematik bir bütünlük kazandı¤ı, çalıflma
alanlarımızın kısa ve
uzun vadeli hedefler
do¤rultusunda çalıflma
yürüttü¤ü de...
Yukarıda
söyledi¤imiz gibi,
sınıf ve kitle
çalıflmasında çok
farklı araçları birlikte
kullanmayı
baflarabiliyoruz.
Birbirini takip eden
kampanyalar
yürütüyoruz. Henüz
istedi¤imiz düzeyde
olmasa da
gündemlere etkin
müdahalelerde
bulunmaya çalıflıyoruz. Tüm bu alanlarda
aldı¤ımız mesafeye karflın, mevcut
güçlerimizin tecrübesizli¤i ve politikayı
içsellefltirip prati¤e geçirmedeki zayıflıkları
temel önemde bir güçlük alanımız.

Bu zayıflık nasıl aflılacaktır? Partinin 7.
y›l›n› konu alan baflyaz›da ortaya konulan
çerçeve sorunun en temel halkasına dikkat
çekmektedir. E¤itim sorunu, özellikle de
güçlerin sistemli bir teorik e¤itimden
geçirilmesi sorunu. E¤itim sorunu örgütsel
yaflantımızın en aksayan yanı olarak öne
çıkmaktadır. Pratik süreçlerin kendisi de bu
sorunun giderilmesinin hayati önemini bize
göstermektedir. Buna ra¤men bu alanda çok
az fley yapılmasının temel nedeni nedir?
Örne¤in politik gündemin tartıflılması, neden
organ toplantıların›n en rahat feda edilen
bafllı¤ı olabilmektedir? Çalıflma içerisinde

‹leri kadrolarımız da dahil olmak
üzere ideolojik-teorik planda

yetinmecilik, eldeki ile idare etme,
kadrolarımızda maalesef temel bir

tutumdur. Bunun üzerine gitmeli ve
mutlak biçimde bir zaafiyet alan›

olmaktan ç›karmal›y›z. Bugün
yürütmekte oldu¤umuz siyasal

faaliyetin verimini ve genel baflar›s›n›
belirgin biçimde zay›flatan bu zaafiyet

yar›n partimizin niteli¤ini ve
do¤rultusunu tehdit eder hale gelebilir.

Sorunun ciddiyetine ve önemine
buradan yaklaflmak durumunday›z.

bulunan güçlere durumlarına ve düzeylerine
uygun bir e¤itim programı hazırlamanın
zorlu¤u nedir? Bu sadece iflçi kökenli
sempatizan ve kadro adaylarımızın okuma
alıflkanlıklarının zayıf olmasıyla ya da mevcut
toplumsal ortamın okumayı teflvik edici
olmamasıyla açıklanabilir mi? Do¤ru bir
müdahale ve sıkı bir denetim ile bu
alıflkanlık pekala kazand›r›labilir, bunun
gerekleri neden yap›lmamaktad›r?
Tartıflmaların büyük kuvvetle yapılması
gereken yo¤un kampanya dönemlerinde organ
toplantıların›n pratik planlama toplantılarına
dönmesi, bazen de pratik yo¤unluk gerekçesi

ile yapılamaz hale
gelmesinin nedeni
nedir?

Çok zor flartlar
altında, üstelik partili
düzeyin yarattı¤ı
kadro birikiminin
büyük ölçüde
yitirildi¤i bir
dönemde yeniden
inflanın zorlu
görevlerine gö¤üs
geren, sınıf ve kitle
çalıflmasının
büyütülüp
yaygınlafltırılması
için büyük çaba
gösteren

kadrolarımız, özellikle alanlarında faaliyetin
organizasyonundan birinci elden sorumlu olan
yoldafllar›m›z, kendilerine yönelik sistemli bir
e¤itim programına sahip midirler? Güncel
geliflmeleri dikkatle izlemekte ve incelemekte
midirler? Organ toplantılarının doyurucu ve
canlı geçmesi için önden ne türden hazırlıklar
yapmaktadırlar? Kendilerini gündelik pratik
içerisindeki kofluflturmacadan kurtarıp sınıf
hareketinin, toplumsal muhalefetin ve
partimizin sorunlarında yo¤unlaflmaya ne
kadar zaman ayırmaktadırlar?

‹leri kadrolarımız da dahil olmak üzere
ideolojik-teorik planda yetinmecilik, eldeki ile
idare etme, kadrolarımızda maalesef temel bir
tutumdur. Bunun üzerine gitmeli ve mutlak
biçimde bir zaafiyet alan› olmaktan
ç›karmal›y›z. Bugün yürütmekte oldu¤umuz
siyasal faaliyetin verimini ve genel baflar›s›n›

(Devam› s.27'de)
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Sınıf çal›flmas›nda yaflanan zorlanmalar›
aflmada iradenin rolü

Sınıf çalıflmamızda bugün
karflımıza çıkan temel zorluk,
sınıfla bütünleflme planında
yaflanmaktadır. Bir sınıf
devrimcisi ile s›radan bir
iflçinin dünyaya, olaylara ve
olgulara bakıflı, bunları
yorumlayıflı arasında büyük
bir uçurum vardır. ‹ster genel
siyasal gündemler isterse
iflyerindeki herhangi bir
uygulama üzerinden olsun,
yaflanan tartıflmalarda bu
açıklıkla ortaya çıkmaktadır.
‹flçi sınıfı sınıf bilincinden
yoksun ve siyasal olarak
burjuvazinin denetimde
oldu¤u sürece bu
kaçınılmazdır.

Bu durumda sınıfla
bütünleflme iki flekilde
yaflanabilir. Ya iflçilerin
içinde bulunduklar› geri
sınırları parçalar, onlar› kendi
düzeyinize çekerek devrimci
temellerde bir birleflmeyi
sa¤larsınız, ya da bütünleflme
adına onlar›n düzeyine iner,
geri yönlerine dokunmadan
böylece iliflkiyi belli bir
darlı¤a hapsedersiniz. Ya da
iki farklı dünyada yaflamınızı
sürdürür, sadece zaman
zaman belli müdahalelerde
bulunmakla yetinirsiniz. Tam
böyle olmasa da, bu son
durumun bizi de kesen
yanları var.

Birçok alanda oldu¤u gibi
burada da karflımıza çıkan
sorunun asıl nedeni bilinçten
öte iradedir. ‹radi plandaki
zay›fl›k koflullar›nda,

bilincinizin bulanıklaflması
kaçınılmazdır. ‹radenin
zayıflamasının nedeni ise
ço¤u durumda iflçileri
kazanmada yaflanan çok yönlü
zorlanmalardır.

Örnekleyerek durumu biraz
somutlamaya çalıflalım. Günde
10-12 saatinizi fabrikada
yorucu bir çalıflma içinde
tüketiyorsunuz. Akflam bir
fleyler atıfltırıp, sıca¤a-so¤u¤a,
yorgunlu¤a aldırmadan, bir
iflçiyi ziyarete gidiyorsunuz.
Diyelim kahvede oyun
oynuyor. Onu oyundan
kaldırıp, verimli bir tartıflma
yapıyor, söz verdi¤i yazıyı
alıyor, ya da falanca etkinli¤e
gitmeye ikna ediyorsunuz. Bu
durumda ziyaretiniz amacına
ulaflt›¤› için herhangi bir
zorlanmadan söz edemeyiz.
Siz görevinizi yapıyor,
eme¤inizin karflılı¤ını
alıyorsunuzdur.

Ancak ziyaret etti¤iniz iflçi
oyunundan kalkmıyor,
anlattıklarınızı dinlemiyor,
üstüne üstlük bir de bunlar
bofl ifller, beni ilgilendirmiyor
diye size akıl vermeye
çalıflıyorsa (ki ço¤u durumda
böyle olur), iflte orada sözünü
etti¤imiz zorlanma kendini
gösterir. ‹rade orada sınanır.
E¤er, “bu adamdan ifl
çıkmaz” deyip bir daha
u¤ramazsınız, ya da onu hiç
zorlamadan sırf iki bülten
bırakmak adına alttan alır,
oyununu bitirmesi bekler,
biraz gevezelik edip

ayrılırsanız, irade savaflını
kaybetmiflsiniz demektir. Her
iki durumda da kendi
kendinizi kandırırsınız. Ve
böyle bir iliflkinin ömrü de
çok uzun olmaz. Yapılması
gereken ısrarla u¤ramak,
korkuları kaygılarını anlamak,
aflması için gerekli çabayı
özveriyi göstermek, devrimci
kimli¤inizden ve
ilkelerinizden taviz
vermeksizin, ancak onun
bilinç düzeyini de hesaba
katarak müdahaleyi
sürdürmektir. Zayıf yönlerine
vurur ileri yönlerine sahip
çıkar, daha da ileri çekmek
için gereken neyse onu yerine
getirirsiniz.

‹flte iradenin sınanaca¤ı
yer burasıdır. Bu iradeyi
gösteremezseniz, devrimcilik
iddianızın zaman içinde
zayıflaması da kaçınılmazdır.
Çünkü burada aksayan
devrimci sorumluluk, giderek
çalıflmanın baflka alanlarında
da kendini göstermeye bafllar.

Kuflkusuz örnek son
derece sınırlıdır. Ancak
anlat›lmak istenileni anlatmak
bak›m›ndan yeterlidir.

Bu bir fabrika içinde de
böyledir. Ya iflyerinizde genifl
de olsa geri temellerde kurulu
iliflkilere hapis olur, ya da
iflçilerin burjuvazinin sistemli
politikalarının ürünü olan geri
yönleriyle de¤il de bizzat
onların kendisiyle aranıza
sınır koyarak tecrit olursunuz.

Mesele elbette bizim için
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iflçilerle tek baflına iliflki
kurmak de¤ildir. Böyle olsa
son derece kolay olurdu.
Bugün bir emekçi semtinde
oturan herhangi bir iflçi bile
onlarca fabrikadan bir dizi
iflçi ile iliflki halindedir.
Bunun için özel bir kimli¤e,
yönelime, gayrete ihtiyaç
yoktur. Bu bir iflçi olmanın
do¤al bir gere¤i ve
sonucudur. Bizim için önemli
olan kurulan iliflkinin niteli¤i
ve düzeyidir. Hangi temelde
kuruldu¤udur. Bunu anlamak
için de, hangi sıklıkta
görüflüldü¤ünden, hangi konu
ve gündemleri
tartıfltı¤ımızdan, ne tür
etkinliklere katabildi¤imizden
yayın verip yazı almamıza
kadar bir dizi noktayı
sorgulamamız gerekir.

Bu teorik de¤il, son
derece pratik bir sorundur.
Devrimcili¤in temel misyonu
olan iradi müdahale alan›n›
ilgilendirmektedir. Bugün
devrimci bir örgütte
çalıflmanın gerekleri açıktır.
Sınıf hareketinin düzeyi, iflçi
profili ve buna karflı
yapılması gerekenler de
bellidir. Bu zorlu görevler, ifl
olsun diye bir fleyler
yapanların de¤il, sınıf
bilincini taflıyan gerçek s›n›f
devrimcilerinin yerine
getirebilece¤i görevlerdir.
Yerine getirilemeyen her
görev ve iddia ise sonuçta
bir yabancılaflmayı kaçılmaz
olarak do¤urur.

Sınıf çalıflmasında
yaflad›¤›m›z zorlanmalar
elbette bütünüyle devrimci
kimli¤in ya da iddianın
zayıflı¤ına ba¤lanamaz.
Nesnel güçlükler olarak ifade
etti¤imiz temel bir sorun alan›
elbette gözard› edilemez.

Ancak sınıf çalıflması
içerisinde yafladı¤ımız
zorlanmaların ayn› zamanda
bilinç, irade, kimlik vb.
konulardaki eksiklerimizin
ürünü oldu¤u bilmeliyiz.
Devrimcilik misyonu, “nesnel
güçlükler”in ard›na s›¤›nmay›
de¤il, bunun bilincinde olarak
iradi müdahale alan›nda
yap›lmas› gerekenleri en ileri
düzeyde yerine getirebilmeyi
gerektirir. Bu alandaki
zay›fl›klar›n üstüne gidip
açı¤a çıkarma cesareti
gösterilmezse, aflmak için bir
irade ortaya konulmazsa,
zamanla zayıflamanın
kaçınılmaz olaca¤ın›
unutmamal›y›z. Bu hem her
devrimci militan için bir iç
mücadele, hem de organ ve
örgüt olarak kolektif bir
mücadeleyi gerekli kılar. Bu
mücadele bir dönemin ifli

de¤il, bütün bir devrimci
yaflamın ayr›lmaz bir
parçasıdır.

‹flçiler ile iliflki kurmakta
sorunlarımız olabilir, onlar›
dönüfltürmekte zorlanabiliriz.
Bu alanda yaflad›¤›m›z
zorlanmalar›n, nesnel
güçlüklerin yan›s›ra, birikim,
deneyim, yaratıcılık,
giriflkenlik vb. eksikliklerle
ilgili oldu¤u, aflılmasın›nsa
bir süreç sorunu oldu¤u
konusunda aç›kl›k içinde
olmal›y›z. Sorunlardan biri
aflıld›¤›nda karfl›m›za bir
baflkas› ç›kacakt›r. Bizim için
asıl mesele bunu görebilmek
ve gördü¤ümüz yerde
kolaycılı¤a kaçmadan, iflin
üstünden atlamadan zorluk
alanının üstüne gidip aflacak
bir iradeyi ortaya
koyabilmektir.

M. Ercan

belirgin biçimde zay›flatan bu zaafiyet yar›n partimizin
niteli¤ini ve do¤rultusunu tehdit eder hale gelebilir. Sorunun
ciddiyetine ve önemine buradan yaklaflmak durumunday›z.

Partinin kuruluflunun ardından yenilen darbe sonrası
dönemde, etkin ve yaygın bir kitle prati¤i örgütleme çabasını
öne çıkarmak, açılan gedikleri kapatmak, eldeki mevzileri
artırıp büyütmek için yo¤un bir çaba göstermek öncelikli bir
ihtiyaçtı. Bu dönemin boflluklarını ileri çıkarak, yo¤un bir
çaba ve enerji sergileyerek kapatan kadrolarımız, bu ileri
çıkıfllarını kendi teorik-ideolojik yetersizliklerine karflı
sistematik bir mücadele ile taçlandırdıklarını ne kadar
söyleyebilirler? Bunu söyleyemedikleri koflullarda, nasıl alta
do¤ru güçleri bu açıdan teflvik edebilirler, onları sıkı bir
denetime tabi tutabilirler? Bunun da ötesinde, bu alanda
temel zayıflıklar varken, belirlenen politik çizgiyi hakkıyla
hayata geçirdiklerini söyleyebilirler mi?

Parti organlar›n›n ve tüm parti kadrolar›n›n önünde
bütün bu sorunlar üzerine enine boyuna düflünmek, gerekli
sonuçlar› ç›karmak ve bunlar›n gerektirdi¤i pratik önlemleri
organ düzeyinde ve kiflisel planda almak görev ve
sorumlulu¤u durmaktad›r.

(Bafltaraf› s.25’de)

S›n›f çal›flmas› ve kadro...
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Pratik faaliyetlerden...

Dönemsel pratik
faaliyetlerimizden...

Çalıflma yürüttü¤ümüz
bölgemizde pratik ajitasyon-
propaganda faaliyetimiz
kesintisiz bir flekilde devam
ediyor.  2005 yılı boyunca
kesintisiz sürdürdü¤ümüz
pratik faaliyetimizi, yılın son
üç ayı içerisinde de sanayi
bölgelerimize, merkezi
güzergah ve noktalara,
emekçi semtlerimize dört
temel gündem üzerinden
taflıdık. Bu gündemler
sırasıyla Ulucanlar katliam ve
direnifl yıldönümü, kardefl
Kürt halkına dönük çok yönlü
saldırılar, göz bebe¤imiz
partimizin kurulufl yıldönümü
ve 19 Aralık katliam ve
direniflinin yıldönümüne
dairdi.

‹lk olarak 26 Eylül
Ulucanlar katliamı yıl
dönümü dolayısıyla Sefaköy-
Beflyol’dan, Bo¤az köprüsüne
kadar E-5’te dört merkezi
noktaya ve ‹kitelli’de iki
noktaya “Yaflasın Ulucanlar
Direniflimiz”, “Ulucanlar
fiehitleri Ölümsüzdür”
fliarlarını yazdık. Ardından
Kürt halkına dönük kıflkırtılan
flovenist histeri ve
saldırganlı¤a karflı “Kardefl
Kürt halkına özgürlük!
Eflitlik, kardefllik, gönüllü
birlik”, “Kahrolsun
sömürgecilik! Eflitlik,
kardefllik, gönüllü birlik”
fliarlı iki çeflit afiflimizi
Yenibosna, Sefaköy ile
Halkalı yolu, ‹kitelli ile
‹ÇDAfi çevresinde yaptık.

Sonrasında ise
Türkiye’deki iflçi-emekçilerin
tek gerçek kurtulufl umudu
olan partimizin kurulufl
yıldönümünde gene Sefaköy-
Beflyol’dan, Bo¤az köprüsüne
kadar E-5’teki dört merkezi
noktaya “Devrimin partisi 7
yaflında!”, “Ekim Devrimi 88,
Yeni Ekimlerin partisi 7
yaflında!”, “Sosyalizmin
partisi 7 yaflında!” fliarlarını
yazdık. Do¤u Sanayi çevresi
ile Güneflli fabrikalar
bölgesine kalın fırçayla
yazdı¤ımız “Yeni Ekimlerin
partisi 7 yaflında!”, “Devrimin
partisi 7 yaflında!”, “‹flçiler
partiye!” fliarlarımız görsellik
yönünden de ilgi çekti.
Sefaköy’de Borusan’ın
arkasındaki top sahasına bir
metre uzunlu¤unda rulo ile
yazdı¤ımız “Devrimin ve
sosyalizmin partisi 7
yaflında!” fliarımız  görsellik
açısından da oldukça
etkileyici bir görüntü
oluflturdu. Sefaköy ve
Sö¤ütlüçeflme’den
Bayramtepe-fiahintepe-‹kitelli
ve Otogar’a giden otobüslerin
de geçerken gördü¤ü bu
yazıya sermayenin bekçi
köpekleri fazla tahammül
gösteremediler. Ayrıca
fiahintepesi’ne “Devrimin
partisi 7 yaflında!”, “Yeni
Ekimlerin partisi 7 yaflında!”,
“‹flçiler partiye!” fliarlarımızı
yazarken, ‹kitelli’ye “fian
olsun yeni Ekimlerin
partisine!”, “‹flçiler partiye,

parti iktidara!”, “‹flçiler
partiye!” fliarlarımızı,
sermayenin borazan› Hürriyet
binasının hizasında bir metre
uzunlu¤unda “7 yılında flan
olsun yeni Ekimlerin
partisine!” fliarımızı yazdık.
Kendi imkanlarımızla
hazırladı¤ımız iki çeflit
“Devrimin ve sosyalizmin
partisi 7 yaflında!”, “Yeni
Ekimlerin partisi 7 yaflında!”
kufllamalarımızı Do¤u Sanayi,
Yenibosna, Sefaköy ile ‹nönü
mahallelerine yaptık.

Tarihe katliamıyla kara-
kanlı bir sayfa, görkemiyle
destansı bir direnifl olarak
yazılan 19-22 Aralık katliam
ve direniflin yıldönümünde ise
yine ‹stanbul’un sokaklarında
kufllarımız kanat çırptı, yine
duvarları kızıla boyadık. ‹lk
önce kendi imkanlarımızla
hazırladı¤ımız  “19-22 Aralık
katliamının hesabını
saraca¤ız!”, “Devrimciler
ölmez devrim davası
yenilmez!”, “19 Aralık
katliamını unutmadık,
unutturmayaca¤ız!”, “Yaflasın
19-22 Aralık flanlı
direniflimiz!”, “Bedel ödedik,
bedel ödetece¤iz!”, “Kanla
yazılan tarih silinmez!”, “Katil
devlet hesap verecek!”,  “F
Tipi cezaevleri kapatılsın!
Devrimci tutsaklara özgürlük!”
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fliarlarından oluflan kufllarımızı
Do¤u Sanayi çevresi,
Yenibosna ve Sefaköy-‹nönü
mahallelerine yaptık. Gene
aynı gündem üzerinden
fiirinevler’den Merter’e kadar
ki E-5 merkezi güzergahında
altı noktaya  “19 Aralık’tan
fiemdinli’ye katliamların
hesabını soraca¤ız!”, “Kanla
yazılan tarih silinmez!”,
“Hücreleri parçala, tutsaklara
sahip çık!”, “Devrim flehitleri
ölümsüzdür!”, “Yaflasın 19
Aralık direniflimiz!”, “19
Aralık katliamının hesabını
soraca¤ız!” fliarlarımızı yazdık.

Emekçiler cephesinden de
ilgiyle karflılanan bu pratik
faaliyetlerimiz esnasında
karflılafltı¤ımız gençler bizleri
ilgiyle izlediler. Gece

Temel gündemler üzerinden kesintisiz
propaganda-ajitasyon çalıflması

vardiyasından çıkan ve
bizimle karflılaflan kimi iflçiler
de partimizle ilgili sorular
sordu, faaliyetlerimizi sürekli
gördüklerini belirttiler. Bu
küçük örnekler bir kez daha
gösteriyor ki, kesintisiz ve
yaygın olarak yaptı¤ımız
pratik faaliyetlerimiz flu anki
koflullarda her ne kadar
ürünlerini toplayamasak ta,
iflçi-emekçilerde bir flekilde
karflılı¤ını buluyor, etkiliyor,
bilinçlendiriyor ve kafasında
soru iflaretleri yaratıyor.

Dünya çapında yaflanan
çarpıflmalarıyla, kitlesel
protestolarıyla, kapsamlı
saldırıları ve yıkımlarıyla
geride bıraktı¤ımız yıl bize
önümüzdeki yılların çok daha
kapsamlı ve sarsıcı

saldırıların yaflanaca¤ını
gösteriyor. Önümüzdeki yıllar
dünya çapında kitlesel eylem
ve direnifllerin yaflanaca¤ı
yıllar olacaktır.
Emperyalizmin savafl
arabasına binmeye hazırlanan
sermaye devletine karflı
emekçilerdeki tepki ve
mücadele iste¤i her geçen
gün daha da büyüyüp
gelifliyor. Biz de bu tepkiyi
örgütlemek, iflçi-emekçileri
partimizle buluflturmak için
dolaysız olarak partimiz
adına, onun imzasını
kullanarak yürüttü¤ümüz
faaliyetlerimizi günden güne
güçlendirerek kesintisiz
biçimde sürdürece¤iz.

Rumeli Yakası’ndan
komünistler

Bölgemizde kesintisiz bir flekilde yürüttü¤ümüz propaganda-ajitasyon faaliyetimiz çeflitli
araçların kullanımı ile sürüyor. Güncel ve genel sloganlarımızı fabrikalar çevresine, iflçi-
emekçi semtlerine, servis güzergahlarına yo¤un bir flekilde taflımaya çalıflıyoruz. Çalıflmamızın
çeflitlili¤i ve yo¤unlu¤u ile ayrıca dikkat çekti¤ini söyleyebiliriz. Parti imzalı afifl, pul ve
duvar yazılamaları bu çalıflmanın temel araçları durumunda.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, ‹MES çevresi, Ümraniye, Dudullu, Esenflehir, Sarıgazi,
Birlik Mahallesi, Sultanbeyli ve Üsküdar’a gerçeklefltirdi¤imiz yazılamalarımız, sonbahar
baflından itibaren partimizin 7. yılı, 19 Aralık katliamı ve direnifli, emperyalist saldırganlık
ve savafl, flovenizm ve Kürt halkının özgürlü¤ü vb. konular üzerinden sürdürüldü.

Partimizin 7. kurulufl yıldönümü üzerinden kullandı¤ımız fliarlar özellikle iflçilere seslenen
ve onları parti saflarına ça¤ıran içerikteydi.

19 Aralık faflist zindan katliamın yıldönümünde ise “Katil devlet hesap verecek!”,
“Devrimciler ölmez devrim davası yenilmez!”, “Yaflasın 19 Aralık Zindan Direniflimiz!”
eksenli sloganlar kullandık.

Emperyalist savafl ve saldırganlı¤a karflı kullandı¤ımız fliarlar arasında “Katil ABD
Ortado¤u’dan defol!”, “Direnen halklar kazanacak!”, “Yaflasın iflçilerin birli¤i, halkların
kardeflli¤i!”, “Kahrolsun emperyalist barbarlık!” fliarlar önplandaydı.

fiovenizmin yo¤unluk kazandı¤ı geçti¤imiz aylarda “fiovenist faflist zehire
karflı iflçilerin birli¤i, halkların kardeflli¤i!”, “fiovenizmin panzehiri halkların
kardeflli¤i!” ve “Kürt halkına özgürlük!” türünden fliarlar kullandık.
Ayrıca genel sloganlarımızı sıklıkla kullanarak: “Yaflasın sosyalizm!”, “Kahrolsun ücretli
kölelik düzeni!”, “Yaflasın sosyalist iflçi-emekçi cumhuriyeti!” yazılamalarını gerçeklefltirdik.

Anadolu Yakası’ndan komünistler
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‹flçi Kadınlar Kongresinde Konuflma/19 Kasım
1918)

***
(...) Kadının durumunu ele alalım.

Dünyanın hiçbir demokratik partisi, en ileri
burjuva cumhuriyetlerin birinde olsun,
egemenli¤imizin hemen ilk yılında bu
bakımdan yaptıklarımızın yüzde-birini bile
onyıllarda yapmamıfltır. Kadının hak eflitsizli¤i
ile, boflanmanın sınırlanmaları ile boflanmanın
ba¤landı¤ı çirkin biçimsellikler
(Formalitaeten) ile, evlilik-dıflı çocukların
tanınması, babalarının arafltırılması ile vb.
ilgili alçakça yasalardan, bütün uygar
ülkelerde burjuvazinin ve kapitalizmin
yüzkarası olan sayısız kalıntıları bulunan
yasalardan, sözcü¤ün en gerçek anlamıyla tafl
üstünde tafl bırakmadık. Bu alanda
yaptıklarımızdan övünç duymak bin kez
hakkımızdır. Ama topra¤ı eski burjuva
yasaların ve düzenlemelerin molozlarından ne
kadar çok temizlediysek, bunun yalnızca
topra¤ın ifllenmek için düzenlenmesi oldu¤unu,
ama henüz topra¤ı ifllemenin kendisi
olmadı¤ını o kadar iyi anladık.

Kadın, bütün özgürleflme yasalarına karflın,
eskisi gibi ev-kölesi olarak kalıyor; çünkü onu
mutfa¤a ve çocuk odasına kapatan ve onun
yaratma gücünü düpedüz barbarca üretken-
olmayan (unproduktive), baya¤ı, sinir
törpüleyisi, köreltici, yıpratıcı bir çalıflmayla
bofla harcatan ev ekonomisinin ayrıntılarıyla
eziliyor, bunalıyor, köreliyor, afla¤ılanıyor.
Kadının gerçek özgürleflmesi, gerçek
komünizm, ev ekonomisinin ayrıntılarına
karflı, ya da daha do¤rusu, sosyalist büyük
ekonomi için onun kökten de¤ifltirilmesi
u¤runa (devlet çarkının baflındaki
proletaryanın yönetiminde) yı¤ın savaflımı
nerede ve ne zaman bafllarsa, ancak orada ve
o zaman bafllayacaktır.

Teorik olarak her komünist için tartıflılmaz
olan bu sorunla pratikte yeterince ilgileniyor
muyuz? Elbette hayır. Komünizmin flimdi bu
alanda da varolan tohumlarına yeterince
bakım gösteriyor muyuz? Hayır, gene hayır.
Kamusal aflevleri, çocuk bakım evleri,
yuvalar- bunlar bu türlü tohumların en güzel

örnekleridir, bunlar bütün böbürlenmelerden,
tumturaklardan, resmiliklerden uzak, kadını
özgürlefltirmeye gerçekten uygun olan, onun
toplumsal üretimdeki ve kamu yaflamındaki
rolünden do¤an o erkek karflısındaki
eflitsizli¤ini azaltmaya ve yeryüzünden
kaldırmaya gerçekten uygun olan yalın, günlük
araçlardır. Bu araçlar yeni de¤ildir,
(sosyalizmin bütün maddi önkoflulları gibi)
genifl-ölçekli kapitalizm taraf›ndan
yaratılmıfllardır; ama kapitalizmde birincisi
ancak bir az-bulunurluk olarak kalmıfllardır,
ikincisi -özellikle önemli olan budur- ya
spekülasyonun, zenginleflmenin, aldatmanın,
yanıltmanın bütün kötü yanlarıyla kâr güden
giriflimler ya da en iyi iflçilerin haklı olarak
hınç duydu¤u ve tiksindi¤i “burjuva
iyilikseverli¤inin gözboyayıcı örnekcikleri”
olmufllardır. (Büyük Bir Bafllangıç/Haziran
1919)

***
(...) Sovyet Cumhuriyetinde proleter kadın

hareketinin genel görevleri üzerine gerek
genellikle sosyalizme geçiflle ba¤lantılı
sorunlar üzerine, gerek flimdi özellikle
zorunlu olarak önplana çıkmıfl sorunlar
üzerine bir çift söz söylemek istiyorum.
Kadının durumu sorunuyla Sovyet iktidarı
bafllangıçtan beri u¤rafltı. ‹nanıyorum ki,
sosyalizme geçen her iflçi devletinin ikili bir
görevi olacaktır. Bu görevin birinci bölümü
oldukça yalın ve kolaydır. Kadını erke¤in
karflısında haksızlı¤a u¤ratan eski yasalarla
ilgilidir.

Batı Avrupa’daki özgürlük hareketlerinin
savunucuları, uzun zamandır, on yıllardır
de¤il, yüzyıllardır, bu eskimifl yasaların
kaldırılmasını ve kadının erkekle hak
eflitli¤ini istiyorlar. Ama bunu
gerçeklefltirmeyi Avrupa’nın demokratik
devletlerinden hiçbiri, en ileri
cumhuriyetlerden hiçbiri baflarmadı. Çünkü
orada, kapitalizmin var oldu¤u yerde, mülkte
ve akarda özel mülkiyetin, fabrikalarda ve
iflletmelerde özel mülkiyetin bulundu¤u yerde,
sermayenin henüz gücünü sürdürdü¤ü yerde,
erke¤in üstüncelikleri saklı kalıyor. Rusya’da
kadının yasal hak eflitli¤i yalnızca 25 Ekim
1917’de iflçiler iktidara geldikleri için
gerçeklefltirildi. Sovyet iktidarı bafllangıçtan
beri, her sömürüye düflmanca karflı çıkan,
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çalıflanların bir iktidarı olma görevini
benimsedi. Çalıflanların mülk sahiplerince ve
kapitalislerce sömürülmesini olanaksızlafltırma,
sermayenin egemenli¤ini yoketme görevini
benimsedi. Sovyet iktidarı mülkte ve akarda
özel mülkiyet olmadan, fabrikalarda ve
iflletmelerde özel mülkiyet olmadan, her
yerde, bütün dünyada, en demokratik
cumhuriyetlerde bile, çalıflanları gerçekten
yoksullu¤a ve ücret köleli¤ine ve kadını iki
kat köleli¤e bırakan flu özel mülkiyet
olmadan çalıflanların yaflamlarını
düzenlemelerini amaç edindi.

Sovyet iktidarı, çalıflanların iktidarı,
kurulmasının hemen ilk aylarında, kadını
ilgilendiren yasamayı kökten de¤ifltirdi.
Sovyet Cumhuriyetinde kadına bir astlık
konumu tanıyan bütün yasalardan tafl üstünda
tafl kalmadı. Özellikle kadının zayıf
konumunu sömüren ve onu yasal olarak
eflitsiz ve hatta ço¤u zaman afla¤ı bir duruma
indiren yasaları, yani boflanmayla ilgili,
evlilik-dıflı çocuklarla ve kadının çocu¤un
babasından nafaka alma hakkıyla ilgili
yasaları amaçlıyorum.

Burjuva yasamanın tüm bu alanda, en ileri
ülkelerde bile; kadını haklarından yoksun
bırakmak ve alçaltmak için kadının zayıf
konumunu sömürdü¤ü gösterilmifltir. Ve tam
bu alanda, Sovyet iktidarı eski, adaletsiz,

çalıflan yı¤ınların savunucuları için
katlanılmaz olan yasalardan tafl üstünde tafl
bırakmadı. Ve flimdi tam övünçle ve hiç
abartmadan söyleyebilir ki, Sovyet Rusya’dan
baflka, kadınların tam hak eflitli¤inden
yararlandı¤ı, kadının günlük yaflamda ve aile
yaflamında özellikle belli olan afla¤ı bir
durumda bulunmadı¤ı bir ülke, dünyanın
hiçbir yerinde yoktur. Bu bizim ilk ve en
önemli görevlerimizden biriydi.

(...)
Elbette, yasalar yalnız bafllarına yetmez, ve

yalnız kararnamelerle asla yetinmiyoruz. Ama,
yasama alanında, kadını erkekle eflitlefltirmek
için yapabilece¤imiz herfleyi yaptık, ve bundan
haklı olarak övünç duyabiliriz. Sovyet
Rusya’da kadının durumu flimdi öyledir ki, en
ileri devletlerin görüfl noktasından bile idealdir.
Ama bunun do¤allıkla ancak bafllangıç
oldu¤unu biliyoruz.

Kadın ev ekonomisince sömürüldükçe,
durumu her zaman sıkıntılı kalır. Kadının tam
özgürleflmesi için ve erkekle gerçek eflitli¤i
için toplumsal düzenlemeler gerekir, kadının
genel üretken çalıflmaya katılması gerekir.
Kadın o zaman erkekle eflit konuma
gelecektir.

(...)
Kadın ve Aile/Marx, Engels, Lenin

(Sol Yayınları, s.218-228)
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“Çalıflan kadınların büyük bir kesimi önemli ölçüde
katılmadan hiçbir sosyalist devrim olamaz...”

Ekim Devrimi ve kadının kurtuluflu
Yoldafllar! Proleter ordunun kadın kolunun

kongresi belirli bakımdan özellikle çok
önemlidir; çünkü bütün ülkelerde en çetin
koflullarda harekete geçenler kadınlardı. Ama
çalıflan kadınların büyük bir kesimi önemli
ölçüde katılmadan hiçbir sosyalist devrim
olamaz.

Bütün uygar ülkelerde, en ileri olanlarında
bile, kadınlar öyle bir konumda bulunuyorlar
ki, onlara ev-köleleri demek hiç de gerekçesiz
de¤ildir. Hiçbir kapitalist devlet, en özgürü
bile, kadınların tam hak eflitli¤ini tanımıyor.

En önce kadınların haklarındaki her
sınırlamayı ortadan kaldırmak, Sovyet
Cumhuriyetinin görevidir. Burjuva pisli¤in,
burjuva baskının ve afla¤ılamanın bir kayna¤ını
-boflanma davasını- Sovyet iktidarı tümüyle
ortadan kaldırdı.

Boflanma bakımından tam özgür bir
yasamanın varolmasından bu yana hemen bir
yıl geçti. Evlilik-içi ve evlilik-dıflı çocukların
durumundaki farkı da bir dizi politik sınırlama
gibi ortadan kaldıran bir kararname
yayımladık. Çalıflan kadınların eflitli¤i ve
özgürlü¤ü baflka hiçbir yerde böylesine tam
gerçeklefltirilmemifltir.

Biliyoruz ki yürürlükten kalkmıfl kuralların
bütün a¤ırlı¤ı iflçi sınıfından olan kadının
omuzlarına yükletilir.

Bizim yasamız, tarihte ilk defa, kadını
haklarından yoksun bırakan bu duruma
tümüyle son verdi. Ama yalnızca yasa
sözkonusu de¤ildir. Bütün kentlerimizde ve
sanayi bölgelerimizde, tam evlilik özgürlü¤üyle
ilgili bu yasanın kendini ne kadar kolay kabul
ettirdi¤i görülüyor; ama bu yasa, kırda
ço¤unlukla, büyük ço¤unlukla, yalnız ka¤ıt
üzerinde kalıyor. Orada bugüne kadar kilise
evlili¤i a¤ır basıyor. Bu, papazların etkisine
geri dönüfltür; bu hastalıkla savaflmak eski
yasamayla savaflmaktan daha güçtür.

Dinsel yasalara karflı savaflırken son derece

dikkatli ilerlenmelidir; bu savaflımda dinsel
duyguları yaralayan kimse, büyük zararlara
yolaçar. Savaflım propaganda, aydınlatma
yoluyla yürütülmelidir. Savaflımı sert
yöntemlerle yürütürsek, yı¤ınları kendimize
karflı kıflkırtabiliriz; böyle bir savaflım
yı¤ınların ayrılı¤ını din ilkesine göre
derinlefltirir, oysa bizim kuvvetimiz birliktedir.
Dinsel önyargıların en derin kaynakları
yoksulluk ve bilgisizliktir; bu hastalıklarla da
savaflmalıyız.

Kadın flimdiye kadar ancak bir köleninkine
benzetilebilecek bir durumda bulunuyordu;
kadın ev halkıyla bunaltılır, ve bu durumdan
onu yalnız sosyalizm kurtarabilir. Yalnız,
küçük iflletmelerden ortaklafla iflletmelere ve
ortaklafla toprak iflleyifline geçersek, kadının
tam kurtuluflu ve köleli¤inin sonu ancak o
zaman gerçek olur. Bu güç bir görevdir, ama
flimdi, köy yoksulları komitelerinin kuruldu¤u
yerde, gün do¤uyor, çünkü sosyalist devrim
sa¤lamlaflıyor.

Kırsal halkın en yoksul kesimi ancak flimdi
örgütleniyor, ve bu örgütlerde köy yoksulları
sosyalizme sa¤lam bir temel sa¤lıyor.

Eskiden sık sık flöyle olurdu: Kent
devrimcileflir ve köy ancak ondan sonra
eyleme geçerdi. fiimdiki devrim köye
dayanıyor, ve önemli bir kuvveti de bundan
do¤uyor. Bütün kurtulufl hareketinin
deneyiminden biliyoruz ki, bir devrimin
baflarısı kadınların ona hangi ölçüde katıldı¤ına
ba¤lıdır. Sovyet iktidarı, kadının proleter
sosyalist görevini özgürce yerine getirebilmesi
için her fleyi yapıyor.

(...)
Bugüne kadar hiçbir cumhuriyet kadını

özgürlefltirmeye güç yetirmedi. Sovyet iktidarı
kadına yardım ediyor. Davamız altedilemez;
çünkü yenilmez iflçi sınıfı bütün ülkelerde
ayaklanıyor. Bu hareket yenilmez sosyalist
devrimin köklenmesi demektir. (1. Tüm Rusya

V. ‹. Lenin
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