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›fliflleri Bakan› Gül’den sonra, Ge-
nelkurmay Baflkan› Büyükan›t da
Amerika seferini tamamlad›. Birkaç
günlük arayla gerçekleflen bu ziya-
retlerde, her ikisi de ayn› kiflilerle
görüfltü. Belli ki ABD, art›k hükümet
ve genelkurmayla do¤rudan temas›
tercih ediyordu. ‹ran’a dönük sald›r›
planlar›n›n haz›rland›¤› bir dönemde
yeni 1 Mart’lara tahammülü yoktu.
Bir ay içinde oldukça h›zlanan bu zi-
yaret trafi¤inde, baflta ‹ran olmak
üzere ABD’nin savafla dönük yeni
haz›rl›klar› vard›. 

Türkiye ise ABD’den “s›n›rötesi
operasyon” izni ve Kerkük referan-
dumunun ertelenmesini istiyordu.
Abdullah Gül, Amerika’da iken; “biz
Musul ve Kerkük üzerine anlaflmay›
birleflik Irak devletiyle yapm›flt›k, bu-
günkü parçalanm›fl Irak’la de¤il” di-
yerek, yap›lan anlaflman›n bugün
geçerli olmad›¤›n›, Musul-Kerkük
üzerinde haklar›n›n bulundu¤unu bir
kez daha ima ediyordu.

ABD ziyaretleri, hükümet ile ge-
nelkurmay aras›ndaki çeliflkileri,
aç›k biçimde ortaya koydu. Hatta “iki
ayr› devlet” tart›flmalar›n› bafllatacak
boyutlara ulaflt›. Baflbakan ve D›flifl-
leri Bakan›, Irak’taki Kürt Bölgesi
temsilcileri ile görüflebileceklerini
aç›klarken, Büyükan›t, Barzani ve
Talabani’nin PKK’yi destekledikleri-
ni söyleyerek kendisinin görüflme-
yece¤ini aç›klad›. Bilindi¤i gibi Cum-
hurbaflkan› Sezer de Irak Cumhur-
baflkan› s›fat›yla Talabani’yi ça¤›r-
maya yanaflmam›flt›.

Güney Kürdistan’la resmi iliflkiye
geçilmesi, varolan çeliflkinin bugün-
kü görünümüdür. Elbette bu, iflbir-
likçisi olduklar› emperyalist güçlerle
do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Ayn› günler-
de Avrupa’n›n çeflitli ülkelerinde
PKK operasyonlar› bafllam›fl, A‹HM,
seçimlerdeki yüzde 10 baraj›n› hakl›
bulan bir karar aç›klam›flt›r. Sonuçta
hepsinin birlefltikleri nokta, Kürt hal-
k›n› tamamen sindirmektir. Milliyet-
çilik ad› alt›nda faflist-floven sald›r›-
lar› körüklemeleri, bu do¤rultuda bir
dizi örgütlenmeler oluflturmalar› bo-
fluna de¤ildir.
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Merhaba, 
Hrant Dink’in katledilmesinin arkas›ndan gerçeklefltiri-

len güçlü protesto eylemleri ve yüzbinlerce kiflinin kat›ld›-
¤› görkemli bir cenaze töreni ile bafllad›k 2007’ye. Burju-
vazi 2007 y›l›n›n çok tehlikeli geçece¤ini, daha bafllama-
dan önce ilan etmiflti zaten. Kitleler de burjuvazinin bu
korkusunun bofluna olmad›¤›n› gösterdi, cenazeyi, fafliz-
me karfl› bir meydan okumaya çevirdi. fiimdi önümüzde
Mart eylemleri var. 1 Mart’tan 30 Mart’a kadar kadar, çok
h›zl› ve hareketli bir ay bizi bekliyor. Do¤an›n uyan›fl›n› ve
harekete geçiflini simgeleyen Mart ay›, bizim için de Hrant
Dink’in cenazesinden 1 May›s’a uzanan sürecin yo¤unlu-
¤unu yüklenecek. 

Hrant Dink’in katledilmesi, çok önemli iki tart›flma bafl-
latt›: Faflizmin ‘yükselifli’ ve ‘derin devlet’! Güncel gelifl-
meler, bunlar üzerinden tart›fl›ld›, yan›tlar arand›. Dergi-
mizdeki yaz›lar, bir taraftan faflizmin, Türk devleti aç›s›n-
dan yeni bir olgu olmad›¤›n›, ancak savafl haz›rl›klar›yla
birlikte resmi ve sivil-faflist örgütlenmelerin daha yayg›n
ve sald›rgan bir hal alarak öne ç›kart›ld›¤›n›, di¤er taraf-
tan olaylar›n devletin ‘derinliklerinde’ de¤il, bizzat kendi-
sinde aranmas› gerekti¤ini ortaya koyuyor. 

8 Mart ile birlikte, kad›n sorunu konusuna bak›-
fl›n kondu¤u bir de¤erlendirme yaz›s›, Ocak

ay›n›n sonunda Kenya-Nairobi’de
gerçeklefltirilen Dünya Sosyal Foru-
muna iliflkin izlenim ve gözlemlerin
oldu¤u çeflitli yaz›lar, ‹ngiltere’deki
sa¤l›k sisteminin sorunlar›, Türki-
ye’de iflsizli¤in ald›¤› boyut gibi ko-
nular dergi sayfalar›m›zda yer al›-
yor. Ayr›ca, 20 y›l› aflk›n bir süre
cezaevinde kalan, bu nedenle ceza-

evlerinde en fazla kalan kad›n tutsak olma özelli¤ini tafl›-
yan ve bu süre içinde tüm direnifllerde yer alan kad›n ko-
münist Nevin Berktafl ile yapt›¤›m›z röportaj› bulacaks›-
n›z. 

Yeni say›da buluflmak dile¤iyle...

OO kk uu rr ll aa rr aa .. .. ..

Hrant Dink cinayetinin ard›ndan faflizmin
“Kuvay›-Milliye”, “Vatansever Kuvvetler” vb.
ad› alt›nda nas›l örgütlenmeler oluflturdu¤u
ortaya ç›kt›. Bafl›nda emekli askerlerin bulun-
du¤u bu dernekler, silah-bayrak-kuran üzeri-
ne “ölmek ve öldürmek” için yemin törenleri
düzenliyor, faflist milisler kuruyorlar. Bir yan-
dan devlet eliyle faflist terörü t›rmand›r›rken,
bir yandan da sivil-faflist örgütlenmeler a¤›
örülüyor. 

Veli Küçük gibi, son y›llardaki her siyasi
cinayetin arkas›nda ç›kan emekli generaller,
Azerbeycan’da üsler kurup, katiller yetifltiri-
yor. Azeri-Ermeni çat›flmas›n› körüklüyorlar,
Ermenistan’a karfl› silahl› birlikler oluflturup,
e¤itiyorlar. Hrant Dink’in katilleri Samast ve
Hayal’in de Azerbeycan’a gittikleri, orada e¤i-
tim ald›klar› ortaya ç›k›yor. 

Hal böyleyken t›pk› Susurluk ve fiemdin-
li’de oldu¤u gibi, Hrant Dink cinayetinden
sonra da “derin devlet” tart›flmalar› yap›l›yor.
Katil Samast’la bayrak ve Atatürk’ün “veciz
sözü” önünde foto¤raf çekme yar›fl›na giren,
sanki bu devletin polisi ve jandarmas› de¤il!
Cinayetin azmettiren Erhan Tuncel, sanki J‹-
TEM ve M‹T’in ajan› ç›kmad›! Sanki Yasin
Hayal, Hrant Dink’i öldürme görevini kendile-
rine Trabzon Terörle Mücadele fiube Müdü-
rü’nün verdi¤ini söylemedi! Bu cinayetten ‹s-
tanbul Emniyeti baflta olmak üzere Polis Tefl-
kilat›n›n aylar öncesinden haberdar oldu¤u
anlafl›lmad›! vb. vb... 

Polisi, jandarmas›, M‹T’i, iti, hepsi iflin
içinde oldu¤u bu kadar ayan-beyan ortaday-
ken, “derin devlet” ya da “devletin içindeki çe-
teler”den sözetmek, baflta bu cinayet olmak
üzere, tüm faflist katliam ve cinayetlerden so-
rumlu olan devleti aklamak, onlar› “derin”lik-
ler içinde bo¤untuya getirip hedefi karartmak-
t›r. 

Cinayetin ard›ndan 301. maddeye karfl›
yükselen tepkiler üzerine 301’in kald›r›labile-
ce¤ini söyleyen Baflbakan ve çeflitli bakanlar,
flimdi sözde sivil toplum örgütlerinin tavsiye-
leriyle 301’in özüne dokunmadan “de¤ifltir-
me” karar› alm›fllard›r. Üstelik, 301’i kald›r-
mad›klar› gibi cenazede “Katil 301” dendi¤i
için tertip komitesi hakk›nda dava aç›lm›flt›r.
‹flte “derin”de aranan devlet budur! Kolluk
kuvvetleri, adli makamlar›, bürokratlar›, dü-
zen partileri ve her tür faflist-floven örgütlen-
meleri ile ayn› amaç do¤rultusunda çal›flmak-
tad›r. Hem de aç›k aç›k…

* * *

Devlet, Hrant Dink cinayetine karfl› yükse-

len tepki ve görkemli cenaze töreninin floku-
nu atlat›r atlatmaz her koldan sald›r›ya geçti.
Kitlelerdeki öfke, somut hedeflerle yükselme-
yince hem rahat nefes ald›, hem de onun in-
tikam›n› almaya gi-
riflti. Ortaya dökülen
onca gerçe¤e ra¤-
men ne vali ve savc›,
ne emniyet müdürü,
ne de bakanlar yerin-
den k›p›rdad›. Her
zamanki gibi “sonu-
na kadar gidilece¤i”
söylendi, “sorufltur-
malar” bafllat›ld›,
“derin devlet”, “milli-
yetçilik” tart›flmala-
r›yla kafalar kar›flt›r›l-
d›, bilinçler çarp›t›ld›
ve s›radan bir adli
dava gibi tozlanma-
ya terk edildi.

Bir kez daha gö-
rüldü ki, egemen
klikler aras›nda ne
denli çeliflkiler olursa
olsun, faflizmi yarg›-
layacak olan, kitleler-
dir, kitlelerin eylem
gücüdür. 

* * *

Mart ay›na, kavgan›n bahar›na giriyoruz.
Hrant Dink cinayetine karfl› kitlelerin büyüyen
öfkesini, Mart eylemlerine ak›tmal›, devletin
yeniden yükseltti¤i faflist-floven sald›rganl›¤a
dur demeliyiz. 1 Mart ve 20 Mart’ta emperya-
list savafla; 8 Mart’ta emekçi kad›nlar üzerin-
deki bask›, sömürü ve ayr›mc›l›¤a; 21 Mart’ta
Kürt halk› ve tüm ezilen halklar üzerindeki
asimilasyon ve k›y›ma;12 Mart, 16 Mart ve 30
Mart’ta faflist katliamlara karfl› sesimizi yük-
seltmeli, bu kanl› tarihin hesab›n› sormal›y›z. 

Mart ay› eylemlilikleri, faflist-floven sald›r›-
lara karfl› kitlelerin gücünü aç›¤a ç›karmal›d›r.
Kavga bayra¤›n› daha da yükseltmeli, fafliz-
mi yarg›layacak boyutlara ulaflmal›d›r. Bu
güç, iflçi ve emekçilerde, ezilen halklarda
vard›r. Bize düflen, bu potansiyeli aç›¤a ç›-
kartmak, do¤ru hedeflerle harekete geçir-
mektir. 

Kavgan›n bahar›n› militanca karfl›yal›m!
Mart ay›n›, kavgay› yeniden büyütmenin bafl-
lang›c› yapal›m! Mart’tan May›s’a uzanan
mücadele köprüsünü sa¤lamca kural›m! 

Soka¤a, eyleme, HESAP SORMAYA! 
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on günlerde, kitlelerin ‘sorum-
suzlu¤u’, ‘dikkatsizli¤i’, ‘umursa-
mazl›¤›’ üzerine bir medya bom-

bard›man›d›r gidiyor. 

Önce küresel ›s›nma ve enerji israf›
konusunda kitlelerin sorumluluklar›
hat›rlat›ld› ve enerji tasarrufu talimat-
nameleri yay›nland›. Arkas›ndan Zey-
tinburnu’da çöken bir binan›n fatura-
s› ‘deprem gerçe¤ini unutan’ kitlelere
ç›kart›ld›. 

Bütün gazeteler ve televizyonlar,
her iki konuda da kitlelerin üzerine
düflen sorumluluklar› hat›rlatan, her-
kesin bireysel olarak almas› gereken
önlemleri s›ralayan, halk› bu sorun
üzerine daha duyarl› olmaya ça¤›ran
programlar yapma, listeler yay›nlama
ve böylece kitleleri ‘ayd›nlatma’ yar›-
fl›na girmifl durumda. Sanki kitleler

‘cahillik’lerinden tüm bu sorunlarla
karfl› karfl›ya kal›yorlar, ‘sorumsuz-
luk’lar›ndan önlem alm›yorlar, ‘du-
yars›zl›k’lar›ndan devletin uyar›lar›n›
dinlemiyorlar, ‘umursamazl›k’lar›n-
dan türlü belalarla karfl›lafl›yorlar. 

Öte yandan, her iki konuda ve ge-
nel olarak toplumsal sorunlara müda-
hale konusunda, devletin ve burjuva-
zinin sorumluluk pay› üzerine tek ke-
lime edilmiyor. Kitlelerin çaresizce ve
sessizce bekledi¤i, katlanmak zorun-
da kald›¤› gerçekler gözard› ediliyor. 

Yoksullu¤un çaresizli¤i

19 A¤ustos 1999 depreminin ger-
çekleflmesinden bu güne kadar, nere-
de küçük bir sars›nt› olsa ya da nere-
de bir bina çökse, burjuva medya he-
men görevini yerine getiriyor: “Dep-
remi unutan insanlar yine önlem al-
mad›lar!”

17 A¤ustos depreminde ölen on-
binlerce insan, yoksullar›n, emekçi
kitlelerin içinden ç›km›flt›. Burjuvazi-
nin kale gibi infla edilmifl, sa¤lam ve
yüksek güvenlikli konutlar›nda bir
hasar yoktu. Tüm depremlerde, çü-
rük binalar›n göçüklerinde enkaz al-
t›nda kalan, yine emekçi kitlelerdi.
En son Zeytinburnu’da çöken bina-
n›n içinde ölenler de emekçilerdi. 

Burjuvazi, dört bir yandan ba¤›r›-
yor: “önlem al›n” diyor! 

Peki nas›l önlem al›nacak? 

Çürük binalarda oturmayacak, he-
men tahliye edeceksin! Kiralar›n ne
kadar yüksek oldu¤u hiç önemli de-
¤il, önemli olan tek fley, ‘sorumlu’ ve
‘duyarl›’ vatandafllar olarak, çürük bi-
nalar› tahliye etmek. 

Deprem sigortas› yapt›racaks›n! Si-
gortas› olmayan›n evi depremde y›-
k›ld›¤›nda, devlet ona yard›m yap-
makla yükümlü olmayacak. Zaten
önceden de devlet, deprem yaflayan
insanlar›n hepsine yard›m etmedi.
Yoksullar, aylar y›llar boyunca kendi
kaderine ve çaresizli¤ine terk edildi.
Ev verdiklerinin ço¤u da daha dep-
rem görmeden çatlamaya bafllad›.
Geçti¤imiz günlerde de 17 A¤ustos
depreminden yarg›lananlar “zaman
afl›m›” ile akland›lar. Ayn› ak›bet, 12

Kas›m’da gerçekleflen depremi de
bekliyor.

Bundan sonras› için deprezedelerle
hiçbir biçimde ilgilenmeyece¤ini ilan
ediyor, yasal zeminini oluflturuyor.
Deprem sigortas› yoksa, afet konutla-
r›ndan bir tane edinme umudu da
yok! Kald›¤›n evin sa¤laml›k raporu-
nu ç›kartacak, çok sa¤lam de¤ilse
güçlendirme yöntemlerini kullana-
caks›n! E¤er bunlar› yapmazsan, so-
rumluluk sana ait olacak. 

Devlet, burjuva medya arac›l›¤›yla
bütün bu konularda uzun söylevler
veriyor. Ancak, nüfusunun büyük bir
bölümü açl›k s›n›r›n›n alt›nda, ezici
bir ço¤unlu¤u da yoksulluk s›n›r›n›n
alt›nda yaflayan kitlelerin, bütün bu
yüksek maliyetli ad›mlar› nas›l ataca-
¤›n› söylemiyor. Ve insanlar çaresizlik
içinde, bir gün bafllar›na y›k›laca¤›n›
bile bile, evlerdeki çatlaklar› s›valarla
kapatarak oturmaya devam ediyorlar.
Sadece, o günün biraz daha gecikme-
sini isteyerek, o gün geldi¤inde de
“Allah’›n kendilerine yard›m etmesi-
ni” bekleyerek... 

Benzer biçimde, son dönemde gi-
derek artan küresel ›s›nma ve kurak-
l›k tehlikesi karfl›s›nda da sürekli ola-
rak kitlelerin, ya da son günlerin mo-
da deyimiyle ‘Ayfle Teyze’nin yapma-
s› gerekenler s›ralan›p duruluyor. 

‘Ayfle Teyze’nin daha az enerji har-
camas›, böylece küresel ›s›nmaya

yapt›¤› katk›n›n azalmas› isteniyor.
Düdüklü tencere kullanmas›, akkor
lamba yerine tasarruflu ampul kullan-
mas›, s›cak suyu daha az kullanmas›,
çöplerinin içinden geri dönüfltürüle-
bilecek olanlar› ay›rmas›, evin yal›t›-
m›n› art›rmas› vb önlemler, ilk elde
h›zla s›ralan›yor. Ve ‘Ayfle Teyze’nin,
yaz-k›fl so¤uk suyla banyo yaparak,
tasarruflu ampul sat›fllar›n› art›rarak
vb. küresel ›s›nmay› azaltaca¤› vaaze-
diliyor. 

Devletin toplumsal sorumluluklar› 

Devlet ise, her iki konuda da as›l
kendi üzerine düflen görevler konu-
sunda tek bir söz söylemiyor, söylet-
miyor. 

Mesela, depremzedeler için yapt›r›-
lan konutlarda bile neden daha içine
girilmeden hasar olufltu¤unu, dep-
remlerin üzerinden ony›llar geçtikten
sonra deprem konutlar›n›n bitirilerek
teslim edildi¤ini hiç anlatm›yor. 

Depremi ön görebilmenin say›s›z
yöntemi gelifltiriliyor. Teknolojik tah-
min araçlar› kullanmak mümkün ol-
du¤u gibi, do¤an›n hareketlerini izle-
yerek de deprem olaca¤›n› tahmin et-
mek her geçen gün biraz daha kolay-
lafl›yor. Ancak bu yöntemleri ya pa-
hal› oldu¤u gerekçesiyle devreye
sokmuyor, ya da kimi tahminleri tut-
sa bile, ekonomik kay›p yarataca¤›
gerekçesiyle bunlar› aç›klam›yor. Me-
sela birikim olan fay hatlar›nda yapay
deprem yaratarak birikimi boflaltmak
da mümkün oldu¤u halde bu yap›l-
m›yor. Çünkü maliyetinin oldukça
yüksek oldu¤u söyleniyor. En baflta,
yapay deprem gerçeklefltirilecek böl-
gedeki insanlar›n baflka bir yere nak-
ledilmesi, deprem sonras›nda y›k›lan
tüm binalar›n yeniden inflas›, bu süre
içinde evsiz kalan kitlelerin bar›nma,
beslenme vb sorunlar›n›n çözülmesi
gibi faktörler, yapay bir depremin
maliyetini yükseltiyor. Bu nedenle de
burjuvazi, buna asla yanaflm›yor. 

Burjuva sosyolojisinde, do¤al afet-
ler, ‘do¤al nüfus planlamas›’ yöntem-
leri aras›nda say›lmaktad›r ve sosyo-
loji derslerinde bu durum aç›kça sa-
vunulmaktad›r. Üstelik bu afetlerde
ölenler, nüfusun en yoksul, hasta, sa-
kat, yafll›, dayan›ks›z kesimi olmakta,
genç ve sa¤l›kl› nüfusu ay›klayarak
kapitalizmin hizmetine sunmaktad›r.
Burjuvazi ise, bu afetlerden do¤rudan
bir zarar görmez, tersine ekonomiyi
canland›racak yeni alanlar›n ortaya
ç›kmas›ndan memnuniyet duyar. 

Bu nedenle devlet, deprem gibi do-
¤al afetlerde kendisinin almas› gere-
ken önlemlerden hiç bahsetmez,
kendisine düflen sorumluluklar› yeri-
ne getirmez. Bütün suçu yoksul iflçi-
emekçi kitlelerin üzerine atar; bir
deprem ya da y›k›m oldu¤u zaman

Burjuva sosyolojisinde,
do¤al afetler, ‘do¤al nü-
fus planlamas›’ yöntem-
leri aras›nda say›lmak-
tad›r ve sosyoloji dersle-
rinde bu durum aç›kça

savunulmaktad›r. Üste-
lik bu afetlerde ölenler,
nüfusun en yoksul, has-

ta, sakat, yafll›, dayan›k-
s›z kesimi olmakta, genç
ve sa¤l›kl› nüfusu ay›k-

layarak kapitalizmin
hizmetine sunmaktad›r.

Burjuvazi ise, bu afet-
lerden do¤rudan bir za-
rar görmez, tersine eko-

nomiyi canland›racak
yeni alanlar›n ortaya

ç›kmas›ndan memnuni-
yet duyar. 

SS

‘Sorumlu’ halk,
‘sorumsuz’ devlet!



da, enkaz›n alt›nda kalanlar›n ‘duyars›z-
l›¤›’ ve ‘sorumsuzlu¤u’ üzerinden propa-
ganda yürütür. 

Küresel ›s›nma konusunda ‘Ayfle Tey-
ze’ye yükledi¤i sorumluluklar da da dev-
let kendi rolünü, burjuvazinin misyonu-
nu tamamen gözlerden uzaklaflt›rmakta-
d›r. 

Mesela, ABD, Rusya gibi emperyalist
ülkelerin yapt›klar› nükleer denemeler
nedeniyle atmosfere ne kadar yüksek
oranlarda zehir sal›nd›¤›n›, bunlar›n kü-
resel ›s›nmay› ne kadar tetikledi¤ini hiç
söylemez. Keza Türkiye’nin de içinde ol-
du¤u pekçok ülkede nükleer santraller
kurulmas›n›n havay›, bu santrallerdeki
at›klar›n topra¤› ve suyu nas›l zehirledi-
¤i, bu at›klar›n etkisinin yüzlerce y›l bo-
yunca devam edecek oldu¤undan da
bahsedilmez. 

Keza, ABD emperyalizminin sadece
Irak’ta kulland›¤› kimyasal silahlar›n bile
ne kadar büyük bir hava kirlili¤i yaratt›-
¤› da bilinmez. 

Mesela, sürekli tüketimi körüklenen
özel otolar›n eksoz gazlar›n›n havaya
yayd›¤› kirlilikten; rayl› sisteme dayal›
ulafl›m ve yolcu tafl›man›n art›r›lmas›n›n
bu kirlili¤i ne kadar azaltaca¤›ndan da
bahsedilmez. 

Do¤algaz ve petrol gibi fosil yak›tlar›n kullan›lmas›n›n,
dünyada sera gazlar›n› art›ran en büyük etkenlerden birisi-
nin oldu¤u; günefl ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir ener-
ji kaynaklar›n›n kullan›m›yla üretilecek olan enerjinin s›n›r-
s›z oldu¤u, üstelik de tertemiz bir do¤a için birinci koflul ol-
du¤u üzerine de tek bir söz söylenmez. 

* * *

Küresel ›s›nman›n, sera gazlar›n›n yo¤unlaflmas›n›n ve ik-
lim de¤iflikli¤inin en büyük sebebi olan emperyalist kar ve
rekabet h›rs›, bu dünyay› her geçen gün biraz daha kirlet-
meye, iklimleri, topra¤›, havay›, suyu de¤ifltirmeye, dünya
üzerindeki bütün kaynaklar› hoyratça kullanmaya ve insan-
l›¤›n gelece¤ini yoketmeye devam edecektir. Ve buna karfl›
‘Ayfle Teyze’nin tasarruflu ampullerinin ve düdüklü tencere-
lerinin yapabilece¤i hiçbir fley yoktur. 

Küresel ›s›nman›n en a¤›r sonuçlar›n› yaflayacak olan da
yine iflçi ve emekçilerdir. Bugün havalar s›cak gitti¤i için so-
ba yakmad›¤›na, üflümedi¤ine sevinen yoksul kitleler, yar›n
kurakl›k bafllad›¤›nda, burjuvazi kendi havuz sefas›ndan,
bahçe sulamas›ndan vazgeçmezken, kendisinin susuz kala-

cakt›r. 

Kitleleri yaflam koflul-
lar›n› iyilefltirmek, do-
¤al afetlerde korumaya
almak, insanl›¤›n gele-
ce¤i için faydal› proje-
leri gerçeklefltirmek ka-
pitalist devletin ifli de-
¤ildir. Kitlelerin uzun
mücadeleleri sonucun-
da kazan›lan kimi sos-
yal haklar bu durumu
de¤ifltirmez, ilk f›rsatta
devlet gerçek yüzünü
gösterir, burjuvazinin
hizmetinde oldu¤unu
en çarp›c› biçimiyle or-
taya koyar. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için4 Mart 2007

Gözalt›lar, ‘H›rs›zl›klar’ Sürüyor!

Geçti¤imiz ay içinde faflist diktatörlük taraf›ndan devrimci, demokrat ve ilerci ku-
rumlara, çal›flanlar›na yönelik gözalt›lar, tehditler sürdürüldü. 31 Ocak '07'de BEK-
SAV Yönetim Kurulu Baflkan› Hac› Orman, Kad›köy Postanesi önünde sivil polisler
taraf›ndan ö¤le saatlerinde gözalt›na al›narak kaç›r›ld›. Hac› Orman'›n ba¤›rmas›
üzerine, görgü tan›klar›n›n ‹HD'yi aramas›yla duyulan kaç›r›lma olay›n›n ard›ndan,
Hac› Orman'›n serbest b›rak›lmas› için devrimci-demokrat kurum ve kifliler eylemler
ve aç›klamalar yapt›lar. 

‹ki gün gözalt›nda tutulduktan sonra serbest b›rak›lan Hac› Orman, yapt›¤› bas›n
aç›klamas›nda ölümle tehdit edildi¤ini, yan› s›ra Yaflar Kemal, Orhan Pamuk, Eren
Keskin, fianar Yurdatapan vb. ayd›n, yazar ve sanatç›lar›n da öldürülece¤inin söy-
lendi¤ini belirtti. Ayn› günlerde EKB eski baflkan› ve EKD yönetim kurulu üyesi Nai-
de Çelik de gözalt›na al›nd›.  

Gözalt›lar›n yan› s›ra, geçti¤imiz y›l içinde yaflanan "h›rs›zl›k" süsü verilerek dev-
rimcilerin, demokratlar›n evlerine, kurumlar›na girme flekli devam ediyor. Geçti¤imiz
ay içinde At›l›m gazetesi Yaz› ‹flleri Müdürü Ahmet Yaman da ayn› durumla karfl›
karfl›ya kald›. Okmeydan›'nda bulunan evine giren "h›rs›zlar" Yaman'›n özel eflyala-
r›n› alarak kaçt›. Bu eflyalar›n özellikle parmak izi tutan eflyalardan seçilmifl olmas›
dikkat çekiciydi. Yaman da konuyla ilgili 9 fiubat'ta ‹HD'de bas›n aç›klamas› gerçek-
lefltirdi. 

1 fiubat'da ise ANKA Haber Ajans›'n›n Taksim Gümüflsuyu'nda bulunan bürosu-
na giren "h›rs›zlar", bilgisayarlar›n hard disklerini ve bir dizüstü bilgisayar› ald›lar.
Bilgisayarlar d›fl›nda hiçbir fleye dokunmayan "h›rs›zlar"›n kim olduklar› ve neyi
amaçlad›klar› belliydi. Anka Haber Ajans› çal›flanlar› da Hrant Dink ile ilgili haberle-
rinden dolay› böyle bir durumla karfl› karfl›ya kald›klar›n› aç›klad›lar.

Artan gözalt› ve tutuklamalarla, “h›rs›zl›k” sürü verilmifl bask›nlarla, devrimci-de-
mokrat kifli ve kurumlara gözda¤› vermek, sindirmek ve susturmak istiyorlar. Hrant
Dink cinayetinden sonra bu sald›r›lar daha da artt›. Fakat baflaramayacaklar! Tüm
bask› ve tutuklamalara ra¤men mücadele sürüyor, sürecek… 

4 Mart’ta Kad›köy’de!

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü nedeniyle, 4 Mart’ta
Kad›köy’de yap›lacak olan miting dolay›s›yla, mitingi örgüt-
leyen kurumlar, 9 fiubat ‘07’de yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla,
mitingin duyurusu ve ça¤r›s› yapt›lar. PDD, HKM, BDSP,
DHP, DKH, Devrimci Hareket, Divri¤i Kültür Merkezi,
Emekçi Kad›nlar, EHP’li Kad›nlar, EKD, ESP, HÖC’lü Kad›n-
lar, Partizan, Odak, Tekstil-Sen ve Al›nteri’nin birlikte örgüt-
ledi¤i bas›n aç›klamas›nda “Kad›nlar Emperyalist Sald›rganl›-
¤a, Ezilmeye, Sömürüye ve fiovenizme Karfl› Birleflik Müca-
deleye” yaz›l› pankart aç›ld›. 

Bir nükleer bomban›n yaratt›¤› 
küresel ›s›nmay› ve kirlili¤i, 

kaç ‘Ayfle Teyze’nin yapaca¤› 
tasarruf temizleyebilir ki?



AKP hükümeti, 17 Ocak tarihinde Yeni Petrol
Yasas›’n› sessiz sedas›z meclisten geçirdi. Üstelik
de do¤ru düzgün tart›fl›lmadan, üzerinde çok fazla
konuflulmadan. Böylece 1954’ten bu yana yürür-
lükte olan Petrol Yasas›’n›n en temel maddeleri
de¤ifltirilmifl, petrolde emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n
düzeyi, AKP hükümetinin iflbirlikçili¤ine uygun hale
getirilmiflti. 

Türkiye s›n›rlar›n›n içinde zengin petrol yatakla-
r›n›n oldu¤u biliniyor. Hatta ‘90’l› y›llar›n bafllar›na
kadar, Batman’da kurulu olan petrol rafinerisi, böl-
genin petrol kaynaklar›n› ifllemek amac›yla kurul-
mufltu. Ancak Kürt halk›n›n yükselen mücadelesi,
emperyalistlerin ve iflbirlikçi burjuvazinin buraya
dönük hesaplar›n› alt üst etmiflti. Bir taraftan ulusal
kurtulufl mücadelesi sürerken, di¤er taraftan bölge-
nin yeralt› ve yerüstü zenginliklerini ya¤malamak o
kadar da kolay de¤ildi çünkü. 

Devletin, ulusal kurtulufl mücadelesinin baflar›ya
ulaflaca¤›na iliflkin kayg›lar› öylesine derindi ki, sa-
dece Batman petrol rafinerisini kapatmakla ve ora-
daki petrol yataklar›n›n varl›¤›n› bile örtbas etmek-
le yetinmemiflti. Bunun yan›nda Azerbaycan’dan
gelecek petrolü Akdeniz’e tafl›may› hedefleyen Ba-
kü-Ceyhan petrol boru hatt›n›n Kürt illerinden geç-
mesini engellemek için rotas›n› de¤ifltirmek ve yo-
lunu uzatmak zorunda kalm›flt›. Hatta proje halin-
deki bu boru hatt›n›n bu güne kadar beklemesinin
ve hayata geçirilmemesinin alt›nda da, Kürt ulusal
mücadelesinin yüksekli¤i vard›. 

Ancak hareketin geriye düflmesi, teslimiyet ve
tasfiyecilik sürecinin arkas›ndan emperyalizmle ifl-
birli¤i aray›fllar›na girmesi, emperyalistlerin ve ifl-
birlikçilerinin ifltah›n›n yeniden kabarmas›na ve
bölgenin zenginliklerinin üzerine çöreklenmelerine
neden oldu. Önce Bakü-Ceyhan petrol boru hatt›-
n›n y›llard›r bekleyen inflaat›na baflland›. Arkas›n-
dan da bölgenin petrol yataklar›n›n emperyalistle-
rin ya¤mas›na aç›lmas› için dü¤meye bas›ld›. 

Yeni yasa ne getiriyor?

Kelimenin gerçek anlam›yla petrol alan›nda bir
ya¤ma, peflkefl ve kölelik getiriyor. 

Öncelikle, devlet kurumu olan TPAO (Türkiye
Petrolleri Anonim Ortakl›¤›) tümüyle devre d›fl› b›-
rak›l›yor ve petrol yataklar› emperyalist ya¤maya
engelsizce aç›l›yor. Emperyalistlerin hizmetine su-
nulacak yataklarla ilgili olarak TPAO’ya yataklarla

ilgilenip ilgilenmedi¤inin sorulmas› yükümlülü¤ünü
kald›r›yor. 

Emperyalist flirketlere 30 y›ll›k araflt›rma izni,
arama ve iflletme ruhsatnamesi veriyor, üstelik bu
süre iki defa 10’ar y›ll›¤›na uzat›l›yor. Petrol üretici-
si pekçok ülke, yabanc› ülkelere art›k onlarca y›ll›k
iflletme ruhsat› vermeyi reddediyor. 

Emperyalist flirketin devlete verece¤i hisseyi
yüzde 12’ye kadar indiriyor ve çeflitli kriterlerle bu
oran yüzde 1’e kadar düflürülebiliyor. Yani, dünya-
da petrol ve do¤algaz›n kullan›m› giderek artt›¤›,
varolan üretim düzeyi ihtiyac› karfl›lamaya yetme-
di¤i için, fiyatlar giderek yükselecek ve petrol üreti-
cisi flirketler büyük vurgunlar vuracaklar. Karfl›l›-
¤›nda ise, Türkiye Devleti’ne yüzde 12’nin bile alt›-
na inen miktarlarda ödeme yapacaklar. Bugün
petrol zengini iflbirlikçi Arap ülkelerinin bü-
yük ço¤unlu¤u bile yüzde 50’lik bir
pay üzerinden anlaflma imza-
larken, ç›kart›lan yeni yasa-
n›n ne kadar büyük bir ya¤-
ma haz›rl›¤›nda oldu¤unu
görmek zor de¤il.  

Petrol iflletmede kullan›lacak mal-
zeme, ekipman, akaryak›t, kara-de-
niz-hava araçlar›n› ithal ederken ya da
ülke içinden sa¤larken KDV, vergi ya da
harç ödeme yükümlülü¤ünden kurtulu-
yor. 

Emperyalist
flirket, petrol ih-
racat›ndan sa¤-
lad›¤› dövizi yurt-
d›fl›nda tutabile-
cek. 

Emperyalist flirket
petrol arama ruhsat›
al›rken, hassas bölge,
s›n›r vb bütün k›s›tlama-
lar kald›r›lacak. 

1954’ten bu yana yü-
rürlükte olan yasaya
göre ç›kart›lan petrolün
‘ülke gereksinimi’
için ayr›lmas›n›
öngören
mad-
desi

(kara sahalar›nda yüzde 65’inin, deniz sahalar›nda
yüzde 55’inin ayr›lmas›n› zorunlu k›l›yordu, ki ç›-
kart›lan petrolün yar›s›ndan fazlas›n›n ülke içinde
kalmas› anlam›na geliyordu bu) tümden kald›r›l›-
yor. Yani petrolü ç›kartan emperyalist flirket, bunun
tamam›n› al›p istedi¤i pazara götürebilecek. 

Petrol gelirinden devlete ödenecek miktar›n ya-
r›s›, petrolün ç›kart›ld›¤› ilin il özel idaresinin açt›ra-
ca¤› hesaba yat›r›lacak. 

Tekellerin petrol yasas›

Yasan›n mecliste kabul edilmesinin hemen ar-
kas›ndan yay›nlanan belgeler, bu yasada geçen
maddelerin 1993 y›l›nda, dev petrol tekeli BP tara-
f›ndan Türk hükümetine dayat›ld›¤›n›, fakat o gün-
kü koflullar içinde bunun hayata geçmedi¤ini orta-
ya ç›kard›. Bugün ise hem AKP hükümetinin iflbir-
likçili¤inin boyutu, hem de Kürt ulusal mücadelesi-
nin teslimiyetçi kulvarda izledi¤i yol, bu yasan›n
kabul edilmesinin önünü açm›fl oldu. 

Daha da önemlisi, Türkiye’de bu yasan›n mec-
listen geçirildi¤i günlerde, Irak’ta da benzer biçim-
de petrol yataklar›n› emperyalistlerin ya¤mas›na
açan yeni düzenlemelerin ve yasalar›n haz›rlanm›fl
olmas›d›r. ABD iflgali alt›ndaki Irak ile ABD ufla¤›
hükümetin yönetimindeki Türkiye’de ayn› anda ve
ayn› biçimde petrol ya¤mas› gerçeklefltirilmektedir.
Irak’taki petrolü ele geçirebilmek için yaklafl›k 4 y›l-
d›r son derece zorlu bir savafl veren ABD emper-
yalizmi, Türkiye’de çok da zorlanmadan (muhte-
melen Kürt hareketiyle ilgili vaatler karfl›l›¤›nda) bu
haklar› ele geçirebilmifltir. 

Son günlerde, K›br›s da petrol tekellerinin do¤-
rudan hedefi durumundad›r. Rum kesimi üzerin-
den, K›br›s’›n kuzey karasular› içinde petrol arama
anlaflmalar› yap›lmaktad›r. Burada petrol bulundu-
¤unun duyulmas›n›n arkas›ndan M›s›r ve Lübnan,

Rum kesimi ile petrol anlaflmalar› imzalam›fl,
Rusya da bölge ile ilgilendi¤ini aç›klam›flt›r. 

* * *

Yeni yasa Cumhurbaflkan›’n›n veto-
suyla karfl›laflt›¤› için
henüz yürürlü¤e gir-
medi. Ancak AKP hü-
kümeti ve onun söz-

cülü¤ünü yapt›¤› bur-
juva klikler, yeni yasan›n üzerinde de¤i-

fliklik yapmadan yeniden meclisten
geçmesi için kararl›l›kla u¤rafl›-

yorlar. 

Petrol giderek tükenmek-
te, kalan süresi ony›llarla
ölçülmekte olan bir madde-
dir. Bununla ba¤lant›l› ola-
rak fiyat› da giderek art-

maktad›r.
Bu nedenle
emperya-
list tekeller,
kalan pet-
rolü kendi-

lerine ba¤la-
mak için k›z›flan ve

sertleflen bir savafl yürü-
tüyorlar. Türkiye’de, Irak’ta ve

K›br›s’ta petrol konusunda yafla-
nan son geliflmeler bununla do¤rudan

ba¤lant›l›d›r. Ve petrol savafl› dinmeyecek,
rekabetin keskinleflmesiyle birlikte daha da sert-

leflecektir.  
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Yeni petrol yasas›, 

YA⁄MA YASASI
Petrol giderek tükenmekte, kalan süresi ony›llarla ölçülmekte olan bir mad-

dedir. Bununla ba¤lant›l› olarak fiyat› da giderek artmaktad›r. Bu nedenle em-
peryalist tekeller, kalan petrolü kendilerine ba¤lamak için k›z›flan ve sertleflen
bir savafl yürütüyorlar. Türkiye’de, Irak’ta ve K›br›s’ta petrol konusunda yafla-
nan son geliflmeler bununla do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Ve petrol savafl› dinmeye-

cek, rekabetin keskinleflmesiyle birlikte daha da sertleflecektir.  



Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), iflsizlik say›s›n›
yüzde 9.9 olarak aç›klad›. TÜ‹K’in aç›klad›¤› bu ora-
na, burjuva ekonomistlerden bile itiraz geldi. Ger-
çekte iflsizlik TÜ‹K’in belirledi¤i rakam›n çok çok
üzerinde. fiu ya da bu nedenle ifl aramayanlar›,
ama “ifl bulursam çal›fl›r›m” diyenleri, yan›s›ra mev-
simlik iflçileri “iflgücü” saymayan TÜ‹K, böylece da-
ha bafltan resmi iflsizlerin say›s›na yak›n 2,5 milyon
iflsizi iflsiz görmüyor. Say›lmayanlarla beraber iflsiz-
lik oran› yüzde 19’un üzerinde. ‹flsiz say›s› da 5 mil-
yon civar›nda. 

‹flbafl›na gelen her hükümet, iflsizlik say›s›n›
azaltt›klar› yalan›n› söyler. Çünkü iflsizlik onlar›n bü-
yük korkusudur. Oysa iflsizlerin saflar› her y›l biraz
daha kalabal›klafl›yor. Çal›flma hakk› elinden al›n-
m›fl, insanl›k d›fl› bir yaflama mahkum edilmifl; açl›-
¤a, dilencili¤e, h›rs›zl›¤a, fuhufla itilmifl milyonlarca
insan... ‹fl için birbirini ezecek kadar düflürülmüfl in-
sanlar. Yak›n zamanda Rize’de Çaykur’a 1500 iflçi
al›nacak ilan›na 20 bin kiflinin birbirini ezerek hücum
etmesi gibi. ‹flsiz kalmamak için günlük 2 milyon üc-
rete raz› olan, Urfa’da selde bo¤ulan Ceylanp›nar ifl-
çileri gibi... 

‹flsizlerin saflar› kalabal›klaflt›kça, çal›flanlar›n da
yükü art›yor. ‹flçi ve iflsiz birbirine rakip oluyor. ‹flsiz-
lik tehdidi çal›flanlar› en kötü koflullarda, düflük üc-
rette çal›flmaya zorluyor. Yaflam ve çal›flma koflulla-
r› kötülefltikçe, kölelik zincirleri daha s›k›lafl›yor. 

Burjuvazinin demagojik söylemleri

Burjuvazi zaman zaman iflsizlikle ilgili timsah
gözyafl› döker. Hatta düflük ücret, uzun çal›flma sa-
atlerini “iflsizli¤e çözüm”, “yeni istihdam olanaklar›
yaratma” vb. diyerek gerçek niyetlerini gizlemeye
çal›fl›r. Tek hedefi azami kar peflinde koflmak olan
burjuvazi, gerçekte ne iflsizleri, ne de çal›flan iflçinin
sa¤l›¤›n› düflünür. Onlar› tek korkutacak ve harekete
geçmek zorunda b›rakacak olan; iflçilerle iflsizlerin
örgütlü hareketidir. Ancak o zaman kimi haklar ver-
mek zorunda kal›rlar. 

Burjuvazi, azami kar› elde etmek için, görece re-
fah dönemlerinde bile yedek iflgücü ordusunu elinin
alt›nda tutar. Yedek iflgücü, yani “iflsizler ordusu”,
onlar›n iflgücü sömürüsünün emniyetidir. ‹flsizlerin
çoklu¤u, iflgücü sömürüsünü yo¤unlaflt›rarak art›r›r.
‹flsizler ordusu ço¤ald›kça, çal›flanlar›n ücretleri de
düfler ve uzun çal›flma saatleri dayat›l›r. Bugün ya-
flanan da odur. Günümüzde öyle a¤›r çal›flma koflul-
lar› dayat›lmaktad›r ki, kapitalizmin ilk geliflti¤i vahfli
kapitalizm dönemini aratmamaktad›r. 

Birçok sitede iflçiler site etraf›nda barakalarda
yaflamak zorunda b›rak›l›yor. K›raç’ta Kotçular Site-
si’nde çal›flan Yusuf Toktafl, “kald›¤›m›z ko¤ufllar
tam bir rezaletti. Ya¤mur ya¤d›¤› zaman içeride bir
kar›fl su birikiyor. Kald›¤›m›z barakan›n hiçbir koru-
mas› yok. Üst üste y›¤›lm›fl tu¤lalar›n içinde yat›yo-
ruz. Tüm bu çal›flman›n karfl›l›¤›nda 400 YTL ücret
al›yorum. Sadece maafl veriyorlar, fazla mesai ücre-
ti verilmiyor. Bunun d›fl›nda buhar kazanlar› için ge-
len kömürü de z›mpara tafllar›n› da iflçilere tafl›t›yor-

lar. ‹nsan›n pestili ç›k›yor, ama dinlenmek yok. Da-
yanamay›p ayr›ld›m” diyor. ‹fl olmad›¤› için mecbu-
ren çal›flt›klar›n› belirtiyor. 

Bu yüzden iflsizlikle ilgili söylemler yalandan
baflka bir fley de¤ildir. Burjuvazi, iflsizlik sorununu
çözmez, tersine iflsizleri çal›flanlara karfl› koz olarak
kullan›r. ‹flsizler de ifl kapmak için çal›flanlardan da-
ha düflük ücreti, a¤›r çal›flma koflullar›n› kabul eder-
ler. Örne¤in ifl bulma flirketleri, ifl için baflvuru ya-
panlara bir ka¤›t imzalat›yor. Bu iflçilerden Zekeriya
Akbo¤a, “Vestel fabrikas›na iflçi al›m› vard›. ‹flbul’a
baflvurdum. 30 kifli ile birlikte formlar› doldurmaya
gittik. Önümüze koyduklar› ka¤›tlar› ifle almayacakla-
r› korkusuyla imzalad›k” diyor. Bu belgelerde, iflten
at›ld›klar›nda ‘her hakk›m› ald›m’ diye yaz›ld›¤›n›
sonradan ö¤reniyorlar. 

‹flsizler ordusunun olmas›, çal›flan iflçileri de
kendi içinde rekabete sokuyor. Çal›flanlar, d›flar›da
milyonlarca iflsizin bekledi¤ini bildikleri için, iflini
kaybetmemek u¤runa ço¤u kez patronla de¤il, ifl ar-
kadafllar›yla mücadele ediyor. Zaten ç›kar›lan yeni
ifl yasas›ndaki, performas›na göre ücret sistemi, bu
rekabeti daha da körüklüyor.

‹flsizlik, kapitalizme özgüdür 

‹flsizli¤in olmad›¤› bir kapitalist sistem düflünüle-
mez. Kapitalist sistemde üretimin biricik amac› aza-
mi kard›r. Yapt›¤› yat›r›m kar getirmiyorsa -topluma
yararl› bir ürün de olsa- fabrikay› kapat›r, iflçileri so-
ka¤a atar. En fazla kar› kapma peflinde koflan burju-
vazinin, pazarlara hakimiyet savafl›, aralar›ndaki re-
kabeti fliddetlendirir. Rekabet fliddetlendikçe iflgücü
üzerindeki sömürü de artar. En karl› yol, az iflçiyle
daha fazla üretim yapmakt›r. 

“Bir ifli 3 dakikada ya-
pabiliyorsan, bütün
gün senden ayn› ifli 3
dakikada yapman› isti-
yorlar, hatta ifli ilerletip
2 dakikada yapman is-
teniyor. Bizi makina-
larla kar›flt›r›yorlar.
Makina bile ar›za ya-
p›yor, bak›m istiyor.
Ama senin ar›za yap-
maya hakk›n yok” diyor
bir KL‹MASAN iflçisi. Bunu
kabul etmeyen iflçiye, d›fla-
r›da bekleyen yedek iflgücü
ordusunu gösteriyor burju-
vazi.  

Kapitalist sistem-
de teknolojik gelifl-
me de insanlar›n
daha iyi koflullar-

da çal›flma ve dinlenme olanaklar› yönünde de¤er-
lendirilmez. Burjuvazi teknolojik geliflmeyi iflçi s›n›f›-
n›n k›y›m› ve daha fazla iflgücü sömürüsü arac› ola-
rak kullan›r. Her yeni teknik geliflme, iflsizlerin safla-
r›na yenilerin kat›lmas› demektir. 10 kiflinin yapt›¤›
ifl, teknolojik geliflme ile 5 kiflinin üzerine y›k›l›r. Tek-
nolojinin geliflmesi emek üretkenli¤ini art›r›r, daha
k›sa sürede daha fazla üretim elde edilir. Ama burju-
vazi iflgününü k›saltmak yerine, iflçi k›y›m›na gider.
Merkezi bilgisayar sistemiyle üretim bant›n›n h›z›n›
art›rarak iflçileri daha yo¤un sömürür. Oysa emek
üretkenli¤indeki bu art›fl, iflgücünün k›salt›lmas› ve
vardiya say›s›n›n art›r›lmas› için elveriflli zemin su-
nar. Böylece çal›flanlara daha fazla dinlenme zama-
n› yarat›l›r, iflsizlere de ifl olana¤› ç›kar. Fakat bu,
kapitalizmin do¤as›na ayk›r›d›r. Onlar teknolojiyi de
az iflçiyle çok fazla üretim olarak kullan›rlar. Bu da
daha a¤›r çal›flma koflullar›, daha yo¤un iflgücü sö-
mürüsü demetir. Kapitalizmde iflsizlik sorunu çözül-
mez. ‹flsizlik ancak sosyalizmde sorun olmaktan ç›-
kar. 

“Ya bizi kurfluna dizin, ya da ifl verin!”

‹flsizler ordusunun aya¤a kalkt›¤› dönemler de
olmufltur. ‹lk olarak 1831 y›l›nda Fransa’n›n Lyon
kentinde ayaklanan iflçiler, “ya bizi kurfluna dizin, ya
da ifl verin!” diye hayk›rm›flt›r. Burjuvaziyi ürküten de
bu fliard›r. fiimdi iflsizler ordusu büyüdükçe böyle
patlamalardan duyduklar› korkuyla demagojik bir fle-
kilde iflsizli¤e karfl› mücadeleden, “sosyal patla-
ma”dan söz ediyorlar.

Onlar›n korkular›n› bafllar›na getirmek bizlerin
elindedir. ‹flsizli¤in düflkünlefltirici batakl›¤›na sap-
lanmak yerine, buna karfl› mücadele yol ve yöntem-
leri gelifltirilmelidir. ‹flçi-iflsiz birleflik mücadeleyi ör-
gütlemeli, kapitalist sistemi hedeflemelidir. ‹flsizlik si-
gortas›ndan bütün iflsizlerin faydalanmas› için koyu-
lan flartlar›n kald›r›lmas›; “Herkese ifl, herkese çal›fl-
ma hakk›” talepleri etraf›nda örgütlü birleflik müca-
deleyi gelifltirmelidir. ‹flsizli¤e
ve giderek kötüleflen ça-
l›flma ve yaflam koflul-

lar›na karfl› mücadele
etmek d›fl›nda

yol yoktur. 
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‹flsizler ordusunun varl›¤›, çal›flan iflçileri de kendi içinde rekabete soku-
yor. Çal›flanlar, d›flar›da milyonlarca iflsizin bekledi¤ini bildikleri için, iflini
kaybetmemek u¤runa ço¤u kez patronla de¤il, ifl arkadafllar›yla mücadele

ediyor. Zaten ç›kar›lan yeni ifl yasas›ndaki, performas›na göre ücret sistemi,
bu rekabeti daha da körüklüyor. Burjuvazi teknolojik geliflmeyi de iflçi s›n›-
f›n›n k›y›m› ve daha fazla iflgücü sömürüsü arac› olarak kullan›ryor. Her ye-

ni teknik geliflme, iflsizlerin saflar›na yenilerin kat›lmas› anlam›na geliyor. 

‹fiS‹ZL‹K: Kapitalizmin vebas›

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi



‹flsizlik Sigortas›ndan 
Kimler Faydalan›yor?

‹flsizlik sigortas›, önemli bir reform gibi gözükü-
yor. Çünkü bugüne dek biriken fondan iflsizler
faydalanacak diye sunuldu. Yasallafl›rken de, fon-
dan iflsizlerin faydalanaca¤› bir flekle getirildi. Fa-
kat iflsizlerin önüne öyle flartlar kondu ki, bu fon-
dan milyonlarca iflsizden faydalanabilenler ancak
binleri buluyor. 

Fondan faydalanmak için, ilk önce iflten at›ld›-
¤›n› kan›tlaman gerekiyor. Sonra, en az, bir y›l›n
üzerinde sigortal› olman gerekiyor. Bunlar iflsizle-
rin önüne konan engellerden birkaç›. 

Sözleflmeli personel uygulamas›yla sürekli girdi
ç›kt›n›n yap›ld›¤› bir çal›flma sisteminde, sigortal›
olma güçlü¤ü bafltan seni bekliyor. Diyelim bunu
baflard›n, iflten at›ld›¤›n› ve sigortal› oldu¤unu ka-
n›tlad›n, bu kez de bir dolu bürokratik ifllemleri
evraklar› tamamlaman gerekiyor. Ancak ondan
sonra fondan alt› ay yararlanabiliyor, düflük bir
ücret alabiliyorsun. 6 ay sonra ifl buldun buldun,
ifl bulamazsan fondan yararlanama hakk›n elin-
den al›n›yor.. ‹stersen y›llarca iflsiz kal yine yarar-
lanam›yorsun. 

Yüzde 20'lerin iflsiz oldu¤u, ifl bulma umudunu
yitirdi¤i milyonlar›n oldu¤u bir ülkede, iflsizlik fo-
nundan yararlanmak, deveye hendek atlatmaktan
daha zor.  

Peki fonda biriken paralar nereye gidiyor, kim-
ler yararlan›yor? 

‹flsizlik sigortas› fonu kasas›nda, 27 milyar 272
milyon YTL birikirken, bu fondan iflsizlere kurul-
du¤undan bu yana, yap›lan ödeme sadece 27
milyon 859 bin YTL. Fonda biriken mebla¤ orta-
da. Ama bu mebla¤dan iflsizlere düflen onda biri!
Elbette o paralar kasada öylece durmuyor. Bu
fon da iflbirlikçi tekelci burjuvaziye gidiyor. 

Nas›l ki y›llarca çal›flan iflçilerden nema olarak
kesilen “konut edinme fonu” burjuvazi taraf›ndan
iflletildiyse, iflsizler fonu da ayn› flekilde burjuva-
ziye ak›t›l›yor. Fondan iflsizler de¤il, iflbirlikçi-te-
kelci burjuvazi yararlan›yor. Fonda biriken para,
burjuvaziye hem de faizsiz kredi olarak veriliyor!

‹flte reform ad›yla sunulan “iflsizlik sigortas›”n›n
hal-i pür meali! 
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12 fiubat '07'de Çemberlitafl fiafak Sinema-
s›'nda toplanan D‹SK yöneticileri 40 y›ll›k arfliv-
lerini kamuoyuna açacaklar›n› duyurdular. fiafak
Sinemas› seçimi bilinçli bir tercih. Çünkü
D‹SK'in kuruluflu (13 fiubat 1967) bu sinema sa-
lonunda gerçekleflmiflti. 

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi "12 Ey-
lül askeri darbesi s›ras›nda hedef kurum seçilen
D‹SK ve üyesi sendikalar bas›ld›, eflyalar›na ve
belgelerine sayg›s›zca, hunharca el konuldu. 11
y›l süren hukuk d›fl› askeri yarg›lama sonunda
D‹SK beraat edince, D‹SK'in ve üye sendikala-
r›n ellerindeki mülkler, eflyalar ve belgeler geri
verildi¤inde herfley darmada¤›n›kt›" dedi. Çelebi
"fiimdi bu arflivin en önemli parças› olan 12 Ey-
lül 1980'e kadarki bölümünü tüm dünyaya aç›-
yoruz" diyerek D‹SK’in arflivini açt›klar›n› bildir-
di. 

D‹SK’in 40. y›l etkinliklerinin bir parças› olan
sempozyumunda  da konuflan S. Çelebi,
D‹SK'in 40 y›ll›k arflivini, yapt›klar›n›, yapama-
d›klar›n›, önerdiklerini, kararlar›n› vb gün yüzü-
ne ç›kard›klar›n› belirtip, “iflçi s›n›f›n›n fleffaf,
kat›l›mc› ve taban demokrasisine dayanan örgü-
tünü güçlendirmek için arflivi açt›klar›n›" söyledi
ve “cesareti olan herkesi” arflivlerini açmaya da-
vet etti.

Görüldü¤ü gibi Çelebi, arflivlerini meydan
okurcas›na kamuoyuna açt›¤›n› duyurdu. Elbet-
te D‹SK'in tarihinde övünülecek fleyler vard›r.
Ama gerek D‹SK'in kuruluflu, gerekse D‹SK'in
gerçeklefltirdikleri eylemler, kazand›klar› haklar,
devrimci iflçilerin önderli¤inde, iflçi s›n›f› taraf›n-
dan gerçekleflmifltir. Yönetime çöreklenen reviz-
yonist, reformist sendika bürokratlar› taraf›ndan
de¤il! Aksine onlar, bugün övünerek sunduklar›
o büyük eylemlerin önüne set olmaya çal›flm›fl-
lar, devletle ve patronlarla iflbirli¤ine gitmifller-
dir. fianl› 15-16 Haziran büyük iflçi direnifli baflta
olmak üzere birçok direnifli bizzat k›ran olmufl-
lard›r.  D‹SK'i D‹SK yapan, 15-16 Haziran, Ka-
vel, Profilo, DGM, faflizme ihtar vb eylem ve di-
renifllere önderlik eden devrimci iflçilerdir,
D‹SK'in reformist-revizyonist yönetimi de¤il!  

Nas›l ki, 15-16 Haziran, Kavel, faflizme ihtar
vb. eylem ve direnifller kuflaktan kufla¤a aktar›-

larak, iflçi s›n›f›n›n haf›zas›na bir daha ç›kmaya-
cak flekilde ifllenmiflse; D‹SK yöneticilerinin 12
Eylül teslimiyeti, 15-16 Haziran direniflindeki di-
renifl k›r›c›l›¤› ihanetleri de unutulmayacakt›r.
Keza T‹S'leri satmas›, 1 May›s'larda s›n›f iflbirli-
¤ini aç›kça ifade eden "‹flimi, Ülkemi, Fabrikam›
Seviyorum" dövizleriyle gelmesi, 12 Eylül faflist
darbesinin 25. y›l›nda gerçeklefltirilen mitingte,
Kürt halk›na yönelik linç giriflimlerinden Kürtle-
ri sorumlu tutarak "provokasyon tehlikesi" ba-
hanesiyle iptal edilmesini istemesi ve tertip ko-
mitesinden çekilmesi, yak›n tarihteki ibret verici
örnekleridir. 

Dikkat çeken önemli bir di¤er nokta ise, ar-
flivlerin '80 y›l›na kadarki bölümünün aç›klana-
cak olmas›d›r. '80 sonras› yok! Çünkü '80 sonra-
s› D‹SK'in s›n›f mücadelesine hak olarak katt›¤›
hiçbir fley yok! '80 sonras› ihanet tablosu çok
daha aç›k, belirgin çünkü. D‹SK yönetimi y›llar-
d›r “üretimden gelen güç”ü, grevi, iflgali a¤›zla-
r›na alm›yorlar. Kendili¤inden direnifle geçen
sendikal›lar›na sahip bile ç›km›yorlar. 

S. Çelebi, bugün için övünçle bahsetti¤i tek
konu, “‹nternet Mitingi” oldu! S. Çelebi, Türki-
ye'de ilk defa internet mitingi yapacaklar›n› be-
lirterek, “Irak'ta bombalaman›n bafllad›¤› 20
Mart tarihinde saat 20'de internet sitemizde sa-
vafla dur diyece¤iz” diye konufltu. Oturdu¤u
yerden sanal alem üzerinden savafl durdurula-
cak! Tam da burjuvazinin istedi¤i gibi! Emper-
yalistler aç›s›ndan hiçbir tehlikesi yok!  Oysa o
görkemli eylemler, '80 öncesi s›n›f›n kazand›¤›
haklar, sokak eylemleriyle, fabrika iflgalleriyle
üretimden gelen gücün kullan›m›yla kazand›,
sanal alemde de¤il!

Elbette D‹SK arflivinin kamuoyuna aç›lmas› iyi
olmufltur. Genç iflçilerin s›n›f›n tarihi hakk›nda
bilgi sahibi olmalar›, deneyimlerin yeni kuflakla-
ra aktar›lmas› bak›m›ndan önemlidir. Devrimci
demokrat iflçiler, D‹SK yönetimini zorlamal›, ta-
ban›n arflivleri izleyebilecekleri toplant›lar orga-
nize etmelidirler. Internet üzerinden takipten ç›-
kart›lmal›,  sendika toplant› salonlar›nda, hatta
belli bafll› iflyerlerinde D‹SK tarihi konuflulmal›,
tart›fl›lmal›d›r. Panel, sergi, sempozyum vb. bi-
çimlerden ç›kar›p sokaklara, alanlara taflmal›d›r. 

Boru Hatlar›yla Petrol Tafl›ma Anonim fiirketi
(BOTAfi) bünyesinde tafleronluk yapan Lerit te-
mizlik ve emlak flirketinin BOTAfi'la olan sözlefl-
mesinin bitmesi üzerine 90 iflçi iflten ç›kar›ld›.

D‹SK Genel ‹fl sendikas›n›n örgütlenme faali-
yeti yürüttü¤ü ve 47 iflçiyi üye yapt›¤› Lerit adl›
firmada çal›flan iflçiler, Pendik'te bulunan BO-
TAfi ‹stanbul ‹flletme Müdürlü¤ü'ne iflbafl› yap-
mak istedikleri s›rada içeri al›nmad›lar. Kap›
önünde bekleyen iflçiler, BOTAfi'›n kendilerine
yeni tafleron olan Biotem adl› flirkete geçmeleri
önerisinde bulundu¤unu, Biotem flirketine geç-
meleri halinde sosyal haklar›n› ve tazminatlar›n›
alamayacaklar› için bu öneriyi reddettiklerini söy-

lediler. Bursa, K›rklareli, ‹zmir ve ‹stanbul'da BO-
TAfi'a ba¤l› 90 iflçiden baz›lar›n›n yeni flirketle
anlaflarak ifle devam etti¤ini ifade ettiler. At›lan
iflçilerden Bülent Ya¤›z, BOTAfi'ta 6 y›ld›r çal›flt›-
¤›n› ifade ederek "Lerit'ten önce Orpafl adl› firma
vard›. 2000 y›l›nda bize bask› yaparak Lerit fir-
mas›na devrettiler. Orpafl ve Lerit firmalar› ayn›
aileye ait. Biz ucuza çal›flt›¤›m›zdan patron kad-
rolar›n yapaca¤› iflleri de bize yapt›r›yor. Biz as-
gari ücret al›rken, kadrolar bin 500-2 bin YTL
maafl al›yorlar" dedi. 

‹flçiler, ifle iade geriye dönük alacaklar› ve taz-
minatlar› için ayn› zamanda dava açacaklar›n›
belirttiler. 

D‹SK 40. YILINI KUTLUYOR!

BOTAŞ'ta İşçi Kıyımı



Ücretsiz sa¤l›k hizmeti al›nan NHS’de yap›lan ke-
sintiler ve iflten ç›karmalar›n ard›ndan gelecek ad›m
olan özellefltirmeler ile art›k hastanelerde yapt›raca-
¤›m›z her bir ifllem için para ödemek zorunda kala-
ca¤›z. Ücretsiz sa¤l›k hizmetine sahip ç›kmak için 3
Mart Cumartesi doktor, hemflire, sa¤l›k çal›flanlar›,
milletvekili ve halk elele verecek.

‹ngiltere’de sa¤l›k sektöründe özellefltirmeye giden
yolun bafllang›c› olan bütçe ve personel kesintileri-
nin yap›lmas›, doktor, hemflire, milletvekilleri ve halk›
bir araya getirdi. Ülke genelinde zaman zaman yap›-
lan eylemlerin en büyü¤ü olan 3 Mart, Cumartesi gü-
nü ‘NHS Ulusal Eylem günü’ ad›ndaki yürüyüfl için
kampanyalar yo¤un bir flekilde sürüyor. Kampanya-
lardan biri de ülkenin en yoksul ve hastal›k oranlar›-
n›n en yüksek oldu¤u bölgelerinden biri olan ve ke-
sintilerden etkilenecek olan Türkiyelilerin de yo¤un
olarak yaflad›¤› Hackney bölgesinde yap›l›yor. Bu
kesintiler nedeniyle özellikle Türkiyelilerin gitti¤i has-
tanelerden etkilenecek olan hastaneler ise, North
Middlesex, Whipps Cross ve Homerton Hastaneleri. 

Hackney bölgesinde oluflturulan ‘NHS Bizimdir Ko-
ruyal›m’ kampanyas› (Hackney Keep Our NHS Pub-
lic AGM) ve Homerton Hastanesi çal›flanlar›n›n olufl-
turdu¤u ‘Homerton Kesintilere Karfl› Kampanya’s›
(Homerton Anti-cuts Campaing) Milletvekili Dianna
Abbott, Hackney Belediye Sendikas›, Ö¤retmenler
Birli¤i, Emekliler Birli¤i ve ulusal medyan›n deste¤ini
ald›. ‘Homerton Kesintilere Karfl› Kampanya’ çal›-
flanlar› önümüzdeki günlerde Türkiyeli derneklerle
de görüflüp destek talebinde bulunacaklar. 

NHS kesintilerinin en büyük ma¤durlar› olacak
olan halk›n da büyük deste¤ini bekleyen kampanya,
geçen y›l Kas›m ay›nda kuruldu. 29 Ocak tarihinde
halk›n da kat›ld›¤› 80 kiflilik toplant› yap›ld›. Bu top-
lant›da al›nan karar ile 3 fiubat, Cumartesi günü
Whipps Cross Hastanesi’nden Walthamstow Town
Hall önüne kadar yap›lan ilk yürüyüfle yaklafl›k 800
kifli katildi. Ayr›ca imza kampanyas› ve sa¤l›k Ba-
kanl›¤› önünde eylemler yap›ld›. 

Kampanya destekçilerinin programlar›ndaki eylem-
ler flöyle; ‘Homerton Kesintilere Karfl› Kampanya’ ile
Hackney bölgesinin ‘NHS Bizimdir Koruyal›m’ kam-
panyas› 7 fiubat, Çarflamba günü, Hackney Town
Hall’e giderek Hackney Belediyesi sa¤l›k Bolumu ile
yapaca¤› toplant›da çal›flmalar› aktar›p destek iste-
yecek. 8 fiubat, Perflembe günü ise Stoke Newing-
ton Community 7th Day Adventist Church, 15-17 Yo-
akley Road’da halka aç›k toplant› yap›lacak. fiu an-
da ise 3 Mart Cumartesi günü yap›lacak olan Ulusal
Eylem günü için çal›flmalar yap›l›yor. 

“Hükümet yalan söylüyor”

29 Ocak tarihinde yap›lan toplant›da sa¤l›k çal›fla-
n› Gill George, konuflmas›nda aç›kça, “Hükümet ya-
lanlar söylüyor” dedi. “Hükümet taraf›ndan NHS’in
bütçesinde çok büyük aç›k oldu¤u söyleniyor. Ancak
bu aç›k NHS bütçesinin toplam›n›n sadece yüzde 1’i
kadar ve bu kolayl›kla kapat›labilecek bir aç›k. Ama
hükümetin öncelikleri var, Irak savafl› ve sa¤l›k sek-
törünü özellefltirmek için büyük ifladamlar›na maddi
kolayl›klar sa¤lamak gibi. Bu halk›n paras›n›n zengin
ifladamlar›n›n cebine gitmesi demektir.” 

“Bu bizim kazanabilece¤imiz bir kampanyad›r”

London Health Emergency’den Geoff Martin ise,
“NHS’e, çocuklar›m›z, ailelerimiz yani bizim için ihti-
yac›m›z var. NHS ücretsiz sa¤l›k hizmeti sa¤l›yor ve
yap›lan kesintiler bu hizmetin de kesilmesi demek.
Ve buna modernizasyon deniyor. ‹nsanlar bunun far-
k›nda ve bu nedenle ülkenin de¤iflik flehirlerinde 7
bine ulaflan say›larla soka¤a ç›k›p yürüyor. Önümüz-
deki 10 y›ll›k süreçte sa¤l›k sektörünün özellefltiril-
mesi için 53 milyar pound harcanacak. Bu büyük flir-
ketler, özellefltirmelerin ard›ndan büyük ameliyat
fabrikalar› kuracaklar ve kar getiren ameliyatlar› ya-
p›p kar getirmeyenleri yapmayacaklar. Baz› milletve-
killeri bu tür kampanyalara destek verdiklerini söylü-
yorlar ama parlamentoda konuflmuyorlar, bu ikiyüz-
lülüktür… Ölümlere neden olan hastane enfeksiyon-
lar› (MRSA) NHS’in temizlik iflleri özellefltirilmeden
önce yok denecek kadar azd›. Bu bizim kazanabile-
ce¤imiz bir kampanyad›r, kesintileri durdurabiliriz”
dedi.

Hackney bölgesi sa¤l›k hizmetlerinde 

rakamlarla kesintiler

* Evlere gidilerek verilen sa¤l›k hizmetleri, okul
hemflireleri, çocuk koruma ve GP’lerin ba¤l› bulun-
du¤u Primary Care Trust bütçesinden son 10 ayda
17.2 milyon pound kesildi ve Nisan ay›nda da 13
milyon pound daha kesilecek. 

* GP’lere hastalar› hastanelere sevk etmemeleri
için bask› yap›l›yor.

* Say›s› net olmayan iflten ç›karmalar yap›l›yor. 

Homerton Hastanesi

* Bütçesinden son 10 ayda 7 milyon pound kesildi. 

* Yönetim bölümünden 3 yönetici ç›kar›ld›.

* Personelden; 10 hemflire, 1 bas hemflire, 1 ser-
vis menajeri, 5 rehabilitasyon asistan› ve 1 servis
çal›flan› ç›kar›ld›. 

* Emekli olan veya kendi istekleri ile ç›kan uzman
doktor, hemflire veya hasta bak›c›lar›n›n yerine flu
anda yenileri al›nm›yor. 

* Kesintilerden sonra felç hastalar›na uygulanan fi-
zik tedavi için yer olmad›¤›ndan bu hizmet bölümün
yemekhanesinde veriliyor. 

*Yatakl› servisindeki dört ayr› bölüm birlefltirilerek
iki bölüm haline getirildi ve personel ve yatak say›s›
azalt›ld›, bir bölüm ise tamamen kapat›ld›.

* Do¤um bölümünden 10 yatak eksiltildi ve bütçe-
sinden 300 bin pound kesilecek. 

* Hastalara yap›lan yemek servislerinde kesinti ya-
p›ld›, art›k do¤um yapan kad›nlara ekmek, çay ve
süt servisleri azalt›ld›. 

* K›rtasiye malzemeleri sa¤lanm›yor.

* Özellikle do¤um bölümlerinde hastalar henüz
hastaneden ç›kmaya haz›r olmadan ç›kar›l›yor. 

‹ngiltere’den bir PDD okuru
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‹ngiltere’de ücretsiz sa¤l›k hakk› 

elden gidiyor

Dandy ‹flçileri 

Direnifle Devam

Dandy iflçileri ara verdikleri direnifle
yeniden bafllad›lar. 

Tek G›da ‹fl yöneticileriyle patron
aras›nda yap›lan görüflmenin ard›ndan
direnifle ara verilmiflti. ‹flçiler somut
ad›m at›lmamas› üzerine 10 gün sonra
yeniden fabrika önünde direnifle bafl-
lad›lar. ‹flten at›lan iflçilerin sendikal›
olarak ifl yapana kadar direnifle devam
edeceklerini belirttiler. 

Fabrika önünde beklemeye bafllayan
iflçiler, gün içerisinde çeflitli eylemler
yaparak direnifli sürdürüyorlar. 

Çal›flan iflçiler ise vardiya ç›k›fl›nda
bir araya gelerek "Direne Direne Ka-
zanaca¤›z", "Ifl Ekmek Yoksa Bar›fl da
Yok" sloganlar›yla direnifl yerine kadar
yürüdüler. 

Aky›l Patronunun 

Düzenbaz Oyunu

Diyarbak›r'da sendikalaflt›klar› için
yaklafl›k üç ayd›r direniflte olan Aky›l
iflçileri, bu kez de patronun sendika
yetkisini düflürmek için sahte evraklar-
la iflçileri baflka bir isimle açt›¤› fabri-
kalara geçirdi¤ini tespit ettiler. 

Aky›l patronu, sendika yetkisini dü-
flürmek, iflçilerin tazminatlar›n› gasp
etmek, sigorta primlerini yat›rmamak
için fabrikay› zarar etti göstererek, ifl-
çileri usulsüz yollarla baflka fabrikalara
geçirdi. 

Sendikalaflt›klar› için iflten ç›kar›lan
Aky›l iflçileri, fabrika kap›s›n›n önünde
direnifllerini sürdürürken, bir yandan
da ifle iade mahkemesi ve sigorta gün
say›s›n› ö¤renmek için Diyarbak›r Si-
gorta ‹l Müdürlü¤ü'ne baflvuruda bu-
lundular. 

Baflvuru sonucunda Aky›l patronu-
nun düzmece evraklarla kaçak iflçi ça-
l›flt›rd›klar› ortaya ç›kt›. Aky›l patronu-
nun 1988'den bu yana ayn› yöntemleri
kulland›¤›, bugüne dek say›s›z isim al-
t›nda iflçi çal›flt›rd›¤› aç›¤a ç›kt›. (ATS,
Aktif, Zedan, Arçay, Akgül, Aky›l, Ta-
r›m, Mergül, Gözde, Gevran ve son
olarak Onur hal›c›l›k) 

Yap›lan bu düzmece evraklara karfl›
Aky›l patronu sadece 38 bin YTL para
cezas›na çarpt›r›ld›.  
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Gine’de kitleler sokakta ABD ve ‹srail’in
Filistin k›skac› sürüyor10 Ocak’ta, ülkenin iki büyük iflçi sendikas› CNTG ve

USTG’nin ça¤r›s›yla bafllayan genel grev, büyük bir kitle hare-
ketine dönüfltü. Gine’li iflçi ve emekçiler, devlet baflkan›n›n isti-
fa etmesi ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlar›n›n indirilmesi
talepleriyle eylemlerini büyütüyorlar. 

Devlet baflkan› Lasante Conte, bir darbeyle bafla geldi¤i
1984 y›l›ndan bu yana kesintisiz bir biçimde baflkanl›¤›n› sür-
dürüyor. Üstelik öylesine pervas›z bir diktatörlük uyguluyor ki,
en son 2006 y›l›nda baflbakan› bile görevden alarak, bütün yet-
kileri kendi elinde toplad›. Baflta oldu¤u dönemde sadece gös-
termelik ‘demokratik’ haklar› bumakla kalmad›, pahal›l›k had
safhalara yükseldi, açl›k yayg›nlaflt›. Ve son bir y›l içinde, bu
taleplerle üçüncü genel grev bafllad›. Bu grevlerin ilk ikisi dev-
letin azg›n sald›r›lar› ve katliamlar›yla sonuçlanm›flt›. 

10 Ocak’ta bafllayan grev de bu nedenle daha ilk günden
itibaren fliddetli çat›flmalara sahne oldu. Sendikalar›n önderli-
¤inde bafllayan grev, h›zla sendikalar› aflt› ve genel bir hareke-
te dönüfltü. 17 Ocak günü çat›flmalarda bir gencin devlet tara-
f›ndan öldürülmesi, eylemleri bir üst noktaya s›çratt›; binlerce
iflçi devlet binalar›n› iflgal etti, karakollara sald›rd›. Devlet ise
hareketi bast›rmak için daha fazla katliama giriflti, onlarca ey-
lemci öldürüldü, yüzlercesi tutukland›. 

Hareketin geldi¤i noktadan tedirginlik duyan baflkan Conte,
sendikalarla bir anlaflma yaparak, yeni bir baflbakan atayaca¤›
ve benzinle pirincin fiyatlar›n› düflürece¤ini aç›klad›. Bunun
üzerine eylemler durduruldu. Ancak baflkan, anlaflmaya uyma-
d› ve 9 fiubat günü baflbakan olarak kendi kuklas›n›n atamas›-
n› yapt›. 

Bu durum, kitlerinin sendikalar› da beklemeden sokaklara
dökülmesine neden oldu. Dabola kentinde belediye binas› ate-
fle verildi, belediye baflkan›n›n evi ya¤maland›, karakol yak›ld›,
BM Dünya G›da Program› binas›n iflgal edilerek binada stok
halde bekleyen pirince el kondu, Nzerekore kentinde valilik bi-
nas› ve cezaevi yak›ld›, 12 fiubat günü ise, madenler, banka-
lar, okullar, resmi binalar ve dükkanlar tümden kapand›. Gineli
iflçi ve emekçiler, eylemlerde 120 kiflinin ölmesine ve yüzlerce-
sinin tutuklanmas›na ra¤men, büyük bir kararl›l›kla eylemlerini
sürdürüyorlar. Talepleri kabul edilinceye kadar da sürdürecekle-
rini aç›kl›yorlar. 

YYookkssuull AAffrriikkaa’’nn››nn ‘‘kkaarraa’’ hhaayyaatt››

Afrika’da zengin yeralt› kaynaklar›na sahip yoksul bir ülke
Gine. Atlas Okyanusu’na k›y›s› olan ve Gine Körfezi’ne bakan
di¤er ülkeleri gibi, o da emperyalizmin gözünü dikti¤i, sömürü-
nün en vahfli biçimlerde yafland›¤› bir ülke. Zaten komflular›n›n
isimleri de fazlas›yla tan›d›k. Yak›n zamanlarda, Liberya, Fildifli
Cumhuriyeti, Sierra Leone gibi komflu ülkelerin de, darbeler ve
kitle hareketleriyle isimlerini duymufltuk. 

Ortak özellikleri oldukça fazla bu ülkelerin. Zengin alt›n ve
elmas madenlerine sahipler ve bu madenlerin iflletmesi emper-
yalist tekellerin elinde. Bu madenleri ya¤malamak için vahfli ve
dizginsiz bir terör estiriliyor kitleler üzerinde. Halk korkunç bir
yoksullu¤un pençesinde k›vran›rken, onlar›n ç›kard›klar› alt›n
ve elmaslar, emperyalistlerin safahat› için kullan›l›yor. Bu ülke-
lerin bir di¤er özelli¤i de, Okyanus k›y›s›nda olduklar› için, Afri-
ka’n›n zenginliklerinin ABD ve Avrupa gibi emperyalist ülkelere
gidifl yollar› üzerinde bulunmalar›. Afrika’n›n baflka bölgelerin-
den ç›kart›lan çeflitli madenler, de¤erli fildiflleri de bu ülkelerin
limanlar›ndan yükleniyor gemilere. 

Gine’nin bir de boksit madenleri var, emperyalistlerin ifltah›-
n› kabartan. Gine, alüminyumun temel maddesi olan boksit
madeninde, dünya üretiminin üçte birini gerçeklefltirecek kadar
büyük ve önemli bir kaynak. 

Bütün bu kaynaklar, Gine’nin emperyalistler aç›s›ndan
önemli bir ülke olmas›na neden oluyor. Ve emperyalistler, bura-
daki sömürülerini art›rmak için, iflbirlikçileri arac›l›¤›yla azg›nca
sald›r›yorlar. Ancak Gineli iflçi ve emekçiler, bu sömürü ve ya¤-
maya son verdirmek, yaflam koflullar›n› iyilefltirmek için sokak-
larda eylemlerini sürdürüyorlar.

Emperyalizmin klasik “böl-yö-
net” takti¤i, Ortado¤u’da yine
sahnede. ABD’nin bafllatt›¤› yeni
emperyalist savafl›n merkezi du-
rumundaki Ortado¤u’da, ABD he-
gemonyas›n› oluflturmak için ifl-
gal, iç savafl, provokasyon vb.
her yolu deniyor. 

Irak’ta bir türlü hakimiyeti
sa¤layamay›nca, mezhepler ara-
s› iç savafl› k›flk›rtan ABD, ben-
zer bir senaryoyu Filistin’de dev-
reye soktu. 2007’nin bafl›ndan iti-
baren yaklafl›k bir ay boyunca
Hamas-El Fetih çat›flmas›nda
onlarca Filistinli öldü, yüzlercesi yaraland›.

Bilindi¤i gibi, baflta ABD ve ‹srail olmak
üzere birçok emperyalist ülke ve kurum, Ha-
mas hükümeti kuruldu¤undan bu yana Filistin
üzerindeki bask›y› artt›rm›fl, ekonomik ambar-
go uygulamaya bafllam›fllard›. Zaten çok ciddi
boyutlarda yoksulluk çeken Filistin halk›, bu
emperyalist kuflatma alt›nda daha da zor gün-
ler geçirdi, hala da geçiriyor. Ekonomik s›k›n-
t›lar ve artan emperyalist-siyonist bask›lar, Fi-
listin’in kendi içinde çat›flmalar› körükledi. Hü-
kümete yönelik protestolar artt›, iç savafla yol
açt›.

Kendi memuruna bile maafl ödeyemez du-
ruma gelen ve iç savafl› durduramayan Ha-
mas hükümetinin, El Fetih’in de ortak olaca¤›
“ulusal birlik hükümeti”ni kabul etmek d›fl›nda
bir seçene¤i kalmad›. Suudi Arabistan’›n Mek-
ke flehrinde Hamas ile El Fetih aras›nda uz-
laflma sa¤land›, çat›flmalar kesildi ve “ulusal
birlik hükümeti”nin haz›rl›klar› bafllad›. Hükü-
metin içinde Hamas ve El Fetih d›fl›nda di¤er
Filistinli örgütlere de yer verilmesi kararlaflt›r›l-
d›. 

Suudi Arabistan’›n öncülük etti¤i “Mekke
Anlaflmas›”na göre; Filistin halk› üzerinde uy-
gulanan ambargo kalkacak, Filistinliler ‹srail
devletini tan›yarak 1967 iflgali öncesi s›n›rla-
r›nda baflkenti Kudüs olan bir Filistin devleti
kurabilecekti. Bu anlaflma ile Hamas, daha
önce 1948 öncesi s›n›rlar›n› esas al›rken, ’67
iflgali öncesine raz› olmufl ve böyle bir geri
ad›m atm›flt›. Ancak bu geri ad›m, ne ABD ne
de ‹srail’i tatmin etti. Onlar Hamas’›n ‹srail
devletini tan›mas›n› istiyorlard›. Elbette bu da
zor duruma düflürülmüfl Filistin yönetimini da-
ha fazla s›k›flt›rman›n, yeni bir manevras›yd›.

Mekke Anlaflmas›’ndan sonra, ambargo-
nun kalkaca¤›n› bekleyen Filistin halk› bir kez
daha hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›. ABD D›fliflleri
Bakan› Rice, “‹srail’i tan›may› da kapsayan
tüm uluslararas› anlaflmalar› tan›mamas› du-
rumunda” birlik hükümetini de boykot edecek-
lerini duyurdu. Ard›ndan Kudüs’e giden Rice,
‹srail Baflbakan› Olmert, Filistin Devlet Baflka-
n› Abbas’la birlikte “üçlü zirve” gerçeklefltirdi.
Ancak ABD ve ‹srail’in dayatmalar› karfl›s›nda
bu zirveden de bir sonuç ç›kmad›. Öyle ki, ifl-
birlikçi Mahmut Abbas bile, böyle bir dayat-
may› kabul edemedi.

Mekke Anlaflmas›’nda Hamas’›n tavizleri-
ne ra¤men, emperyalist-siyonist blok, Filistin

üzerindeki ambargoyu kald›rm›fl de¤il. Bir kez
daha görüldü ki, Filistin halk›n›n kurtuluflu,
emperyalizmle uzlaflma ile de¤il, ona karfl›
mücadeleyi daha da yükselterek gerçeklefle-
cek.

‹srail Baflbakan›’n›n Türkiye ziyareti

Bu zirveden sonra Türkiye’ye gelen ‹srail
Baflbakan› Olmert, Cumhurbaflkan›, Baflba-
kan ve çeflitli bakanlarla görüflmeler yapt›. Zi-
yaretten birkaç gün önce ‹srail’in Harem ül-
fierif’te yeni bir kaz›ya bafllam›fl olmas›, gö-
rüflmelerde ön plana ç›kar›ld›. ‹srail’in bu giri-
flimi, Filistin ve Arap halklar›nda tepkilere yol
açm›flt› ve protestolar sürüyordu. Baflbakan
Erdo¤an da “ben yapt›m oldu fleklinde bir po-
litika izlemeye kimsenin hakk› yoktur” diyerek
‹srail’in kaz› çal›flmalar›na son vermesini iste-
miflti. Olmert ile yap›lan görüflme sonras›,
Türkiye’nin oluflturaca¤› teknik bir heyetin Ku-
düs’e gidip inceleme yapmas›na karar verildi.  

Böylece Erdo¤an, hem kapal› kap›lar ar-
d›nda ‹srail’le yap›lan anlaflmalar› kamuoyun-
dan gizlemifl, hem de kendi taban›na hofl gö-
rünmüfltü. Oysa bu görüflmede as›l konu, yi-
ne ‹ran’d›. Tam da Genelkurmay Baflkan› Bü-
yükan›t’›n ABD’de oldu¤u bir s›rada gerçekle-
flen bu ziyaret, ayn› amaca hizmet ediyordu.
Irak’ta s›k›flan ABD’nin ‹ran’a yönelmesi ve bu
yöndeki haz›rl›klar›n bir parças›yd›. 

Türkiye, ‹srail Baflbakan› Olmert’in ziyareti
esnas›nda da ‹ran’›n nükleer silah gelifltirme-
sinden “duydu¤u kayg›y›” bir kez daha yinele-
di. T›pk› Genelkurmay Baflkan›’n›n ABD’de yi-
neledi¤i gibi. Bunun yan› s›ra ‹srail, Türk Kara
Kuvvetlerinin M-60 tank modernizasyonu iha-
lesini almak istiyor. Olmert’in Savunma Baka-
n› Vecdi Gönül ile görüflmesini de esas olarak
bu konu oluflturdu.

* * * 

Emperyalistler ve iflbirlikçileri, yeni savafl
plan› do¤rultusunda birbirleriyle görüflme ve
ziyaretleri s›klaflt›rd›lar. Bu oyunu bozacak
olan tek güç, iflçi ve emekçilerin, ezilen halk-
lar›n, emperyalizme ve iflbirlikçilerine karfl›
mücadeleyi yükseltmeleri olacakt›r. 1 Mart
tezkeresinin reddi, 20 Mart Irak iflgalinin y›l-
dönümü baflta olmak üzere, Mart eylemlilikle-
rinde ve sonras›nda, savafla ve faflizme karfl›
mücadeleyi büyütmek, onlara verilecek en gü-
zel ve biricik yan›tt›r.



PDD- Önce d›flar›ya hofl geldiniz diyelim.
Bildi¤imiz kadar›yla toplam 20 y›l› aflk›n bir
süre cezaevinde yatt›n›z. En son ’94 y›l›ndan
2007’ye yani 13 y›ll›k bir tutsakl›k süreciniz
var. Bu yönüyle belki de Türkiye’de en uzun
süreli cezaevinde yatan siyasi kad›n tutsaks›-
n›z. Bunu neye ba¤l›yorsunuz? Hukuki süre-
cinizi k›saca anlatabilir misiniz?

Nevin Berktafl- Çizgisinde ›srarl›, kararlarl›,
inançlar›nda ödünsüz ve direngen bir tutum için-
de olan her siyasi tutsak için geçerli olan "siyasi
bir karar" nedeniyle diyece¤im. 

Hapishanelerin temel amac›, politik tutsaklar›
düflüncelerinden soyundurmak ve onlar›n flah›n-
da toplumu terbiye etmektir. "Ceza" salt kifliye
de¤il, ailesine, iflçi ve emekçilere kesilir. Mesaj,
kiflinin yan› s›ra etkiledi¤i kesimlere verilir. Dola-
y›s›yla, yaklafl›k 21 y›ll›k "ceza" benim flahs›mda
inançla yürüyen tüm devrimcilere, örgütüme,
halk›ma ve aileme kesilmifltir.

12 Eylül sürecinde iki kez örgüt üyeli-
¤i nedeniyle 8 y›l yat›p '89 y›l›nda ç›k-
t›m. 1995 y›l›n›n 1 Oca¤›nda tekrar
tutukland›¤›mda yine örgüt üyeli¤i
ve art› eylemler nedeniyle (arada
gözalt›lar sonucu kesilen yard›m
yatakl›k da dahil) yaklafl›k 13 y›l
yatt›m. Bunun içinde 12 Eylül
sürecinde yatt›¤›m y›llar›n infa-
z›n›n yak›lm›fl olmas› da var.
Avukat›m, geçmifl y›llarda ç›kan
yasalarda lehime olan ama uy-
gulanmayan maddeleri bulup ç›-
kararak fazladan yat›r›ld›¤›m› or-
taya ç›kard›. Bir buçuk y›la yak›n
hukuk mücadelesi verdi. Bu büyük çabalar› için
ona buradan da teflekkür ediyorum. Hukuki boyu-
tunu onunla konuflmam›z daha iyi olacak. Bu sü-
reci ilerde daha ayr›nt›l› anlataca¤›m ayr›ca. 

P12 Eylül öncesinden, 12 Eylül dönemine,
‘90’l› y›llardan 2000’lere, Türkiye’nin son 30
y›l›ndaki cezaevlerine, cezaevi politikalar›na
bizzat içinde yaflayarak tan›k oldunuz.  Her
dönemin farkl› uygulamalar› vard›. Dönemsel
kesitleriyle birlikte bunlar› ve alt›nda yatan
nedenleri ortaya koyabilir misiniz?

En a¤›r yenilgi y›llar›n› hapishanelerde geçirdim

diyebilirim. Devrimimizin yeniden do¤ruldu¤u y›l-
lar›n› d›flar›da geçirmenin, benim için büyük bir
"flans" oldu¤unu da söyleyebilirim.

Dedi¤iniz gibi hapishanelerde her dönemin
kendi içinde uygulamalar› farkl› oldu. Fakat özü
hiç de¤iflmedi do¤al olarak. Bugün de 12 Eylül
yasalar› hüküm sürüyor. Mücadeleler sonucu uy-
gulanamayan veya miad› dolmufl kimi yasalar
yok bugün. T›rnaklar›m›zla kazand›¤›m›z haklar›-
m›z›n yüksek oldu¤u zamanlar› da geçirdim içer-
de. Ülkemiz hapishaneleri, a¤›r bedeller ödene-
rek kazan›lm›fl haklar ve büyük mücadeleler tari-
hidir ayn› zamanda. Komünist ve devrimciler ola-
rak, ülkemizin iflçi ve emekçileri olarak, bu aç›-
dan gurur duyaca¤›m›z bir mücadele tarihimiz
vard›r. Ve dünya çap›nda emsal bir tarihtir bu. Ek
olarak, bu tarihte oynad›¤›m›z büyük rol ile
de hakl› bir gurura sahibiz. Direnme gelene-
¤i özellikle '80'li y›llarda yarat›ld›. '90'larda
yayg›nlaflt›. Her ne kadar '90'lar›n sonuna
do¤ru zay›flamalar, k›r›lmalar yafland›ysa
da, bu gelenek köklü izlere sahiptir. Psikolo-
jik iflkencenin yayg›nlaflmas› mazeret teori-
leri üretilmesine yol açt› kuflkusuz, ama ide-
olojik k›r›lmalar bunun ana nedeni, ideolojik,
siyasi, örgütsel olarak yol al›nd›¤›nda bunlar
afl›lacakt›r.

12 Eylül hapishanelerinin azg›n iflkence
dönemi böyle afl›ld› ve bu öylesine köklüydü
ki, bugün o dönemin pek çok uygulamas› yeni-
den karfl›m›za ç›kar›lamad›. Bugün manen çö-
kertmek ve ideolojik olarak sa¤c›laflt›rmak için

sars›c›, flok edici yöntemlere baflvuruluyor.
Amaç yine ayn›:
Sömürücü s›n›f-
lar›n hakimiye-
tini pekifltir-

mek, kitleleri ön-
derliklerinden kopara-

rak savafl koflullar›na ha-
z›rlanmak, onlar› politika-
lar›na 'sessizce' entegre
etmek ve a¤›rlaflan sö-
mürü koflullar›ndan kur-

tulmamalar› için düflüne-
mez hale getirmek...

'80-'90 süreci, sömürücü
s›n›flar için liberal ekonomiye

geçifl ve kabuk de¤ifltirme süreci oldu.
2000'ler bu sürecin h›zland›r›lmas› ve emperya-
list ekonomiye eklemlenme y›llar›d›r. Hapishane-
lerdeki uygulamalar da bu yöndeki geliflmelere
engel teflkil edenleri çürütme amaçl›d›r. "De¤iflik-
likler" buna uygun olarak gündeme geliyor. Fakat
direnifl, her fleyi parçalamaya muktedirdir.

P Sizin de belirtti¤iniz gibi Türkiye’de ceza-
evleri, bask›, iflkence ve katliamlar›n yan› s›ra
direnifllerle an›lan, bilinen yerlerdir. En az›n-
dan 12 Eylül’den bu yana böyledir. Siz, di¤er
direnifllerin yan› s›ra, Türkiye’de gerçekleflen
en önemli üç ölüm orucu eyleminin içindeydi-

niz. ’84, ’96 ve 2000’lerde yaflanan bu üç ölüm
orucu eyleminin sizce benzer yönleri ve farkl›-
l›klar› nelerdi?

1984 ÖO'nun, hem teslimiyet hem faflist sald›-
r›lar› yarmak anlam›nda karanl›¤›n içinden do¤an
gün ›fl›¤› rolü vard›. 1996 ÖO, '90'l› y›llardan iti-
baren uygulanmak istenen "F Tipi Hapishane-
ler"in önünü kesen ve devrimci tutsaklar aras›nda
büyük bir kardeflleflme yaratan tarihsel bir öneme
sahipti. 2000'ler ÖO ise, eksikliklerine ra¤men F
tipi uygulamas›na geçifli geciktirmesi yan›yla
önemlidir. Engellemek yan›yla büyük kazan›mla-
r›m›z olmad› ama faflizmin kazand›¤›n› da söyle-
yemeyiz. Etkisi ise, önümüzdeki y›llarda çok fazla
hissedilecektir. Devrimci onura dönük yapt›r›mlar›
faflizm hiçbir zaman uygulamayacakt›r.

P Gebze M Tipi Cezaevi’nden tahliye oldu-
nuz. Gebze Cezaevi, 19 Aral›k sald›r›s› öncesi,
Özel Tip Cezaeviydi ve kad›n/erkek siyasi tu-
tuklular birlikte kal›yordu. 19 Aral›k ve sonra-
s›n› anlat›r m›s›n›z? Özel Tip’ten M Tipi’ne,
karma cezaevinden kad›n cezaevine geçiflte
nas›l farkl›l›klar oldu? Devletin bu uygulama-
daki amac› neydi? 

Gebze'de 19 Aral›k katliam› sonras› kuflkusuz
büyük farkl›l›klar oldu. Katliam esnas›n› saymaz-
sak sonras›nda fiziki iflkence yaflanmad›. Ama F
tipi uygulamalar›na zamana yay›larak geçifl yap›l-
d›¤› için, y›prat›c› bir amaç güdüldü. Gebze her
zaman rehabilite merkezi olmufltur. 

Özel tip ko¤ufllardan oluflmaktayd›. Ko¤ufllar
blok blok hücrelere dönüfltürüldü. Bloklar bittikçe
bizi hücrelere tafl›d›lar. Tamamland›kça da hücre-
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TTUUTTSSAAKKLLAARRAA ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKK!!
Türkiye’nin çeflitli cezaevlerinde uzun y›l-
lard›r yatan ve son olarak infaz› yak›ld›¤›

için “örgüt üyeli¤i”nden toplam 13 y›l içeri-
de kalan Nevin Berktafl, uzun u¤rafllar so-

nucunda 9 fiubat günü tahliye edildi. 

Gerek içeride kald›¤› 20 y›l› aflk›n süreyi
çeflitli boyutlar›yla konuflmak, gerekse de
8 Mart öngününde, kad›n tutsaklar›n duru-

munu anlamak amac›yla afla¤›daki
röportaj› gerçeklefltirdik.

Ülkemiz hapishaneleri, a¤›r bedeller
ödenerek kazan›lm›fl haklar ve büyük

mücadeleler tarihidir ayn› zamanda.
Komünist ve devrimciler olarak, ülke-

mizin iflçi ve emekçileri olarak, bu aç›-
dan gurur duyaca¤›m›z bir mücadele

tarihimiz vard›r. Ve dünya çap›nda em-
sal bir tarihtir bu. 



ler doldu. Her blokta 2 adet 12 kiflilik, 4
adet de 4 kiflilik hücreler var. Geçifl sü-
recini "sessiz-sedas›z" sürece yayarak
gerçeklefltirmek istediler. Henüz açmay›
düflündükleri cezaevleri tamamlanmad›-
¤› için politik kad›n tutsaklar görece ra-
hat koflullara sahiptir Gebze'de. Fakat
Sincan'a tafl›malar› gibi yeni bir cezaevi,
bu koflullar› de¤ifltirecektir. Kad›n tut-
saklar buna haz›rl›kl›d›r. 

Varolan haklar ad›m ad›m gaspedildi demifltim,
fakat örne¤in 3 kitap uygulamas›na geçifl yap›l-
mad›, bu uygulama flimdi tümden kalkt› zaten. Ya
da giysi k›s›tlamas›na gidilmedi örne¤in. ‹lk za-
manlar güvenlik bahanesiyle her gün pencere

demirleri kontrol
edilmeye kalk›fl›ld›,
karfl› durduk he-
men kald›r›ld›. Sa-

y›m› ayakta
alma veya

ayakkab›
ç›karma
uygula-
mas› gibi

kesin red-
dedece¤i-

miz uygulama-
lara hemen hiç
baflvurulmad›.
Görüfl günleri
ayaküstü soh-
betler yapabildik.

Birbirimizin maz-
gal›n› aç›p hal-hat›r sorabildik. Baz› uygulamalar›
diyalog yoluyla kald›rabildik. Temsilciler (her hüc-
reden ikifler-üçer ç›kabildi) idare ile genel sorun-
lar› konuflabildi. Mektup, görüfl yasa¤› gibi ceza-
lar çok az kullan›ld›. Ancak yemekler kötü, kantin
çok fahifl fiyatlarla çal›fl›yor. Görüfl saatleri özel-
likle telefon sistemine geçildikten sonra k›s›tland›.
Cezaevine ilk görüfl yapanlara soyarak arama
dayat›l›yor, buna direnifl sürüyor. Hastane, mah-
keme gidifl-dönüfllerinde uygulanmad›¤› için dire-
nifl sadece bu haliyle sürüyor. Bir ara üst arama-
s›n› kad›n askerin yapmas› dayat›ld›, uzun süre
buna direnildi. fiu anda bu uygulama pratikte sür-
müyor.

P Cezaevinde nas›l bir yaflam kurdunuz?
‹çinde bulundu¤unuz cezaevinde tutsaklar›n
bir gününü anlat›r m›s›n›z?

Cezaevinde gün, ufak-tefek günlük ifller d›fl›n-
da okumak ve yazmak fleklinde örgütleniyor. Te-
mizlik, yemek, çay saatleri vb. d›fl›nda zaman
okumakla geçiyor diyebilirim. Spor yapan arka-
dafllar var. Tempolu yürüyüfl (volta) ihmal edilmi-
yor. Spor ve voltan›n sa¤l›k aç›s›ndan önemi bili-
niyor. 

P Bildi¤iniz gibi 22 Ocak 2007’de Adalet Ba-
kanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› bir genelge ile d›flar›da
avukat Behiç Aflç› ve Gülcan Görüro¤lu, içer-
de Sevgi Saymaz’›n sürdürdü¤ü Ölüm orucu
eylemine son verildi. O günden sonra içerde
kald›¤›n›z süre içinde bir de¤ifliklik oldu mu?

Ben ÖO eylemine ara verilmesinden k›sa bir
zaman sonra ç›kt›¤›m için henüz de¤iflikliklere ta-
n›k olmam›flt›m.

P Siz ayr›ca içeride iken yazd›¤›n›z “Hücre-
ler” kitab›ndan, ‹HD’nin Cezaevi Kurultay›na

ve dergiye yazd›¤›n›z yaz›lar›n›zdan dolay› da
yarg›land›n›z. Bu yarg›lamalar›n›z›n sonucu
ne oldu, bundan dolay› ald›¤›n›z cezalar var
m›? Biliyorsunuz, Türkiye’de yazd›klar›ndan
dolay› da içeri at›lan, tehdit edilen, hatta kat-
ledilen insanlar var. Hrant Dink’in katledilme-
siyle birlikte 301. madde daha fazla tart›fl›l›r
oldu. Yeni TCK ve 301. madde hakk›nda ne
düflünüyorsunuz?    

"Hücreler" kitab›na dört ayr› dava aç›lm›flt›. ‹ki-
sinden tahliye oldum. Birine duruflmalar sürerken
ara verildi. Birinden de örgüt propagandas› iddia-
s› ile befl y›l verildi. Fakat yeni TCK'dan sonra
bunun infaz› durduruldu. 

Yeni TCK, bugüne dek zaten flu veya bu flekil-
de uygulanan faflist bask›lar›n yasal olarak da
yeni bir flekle sokulmas›ndan ibaret. Düflünce ba-
z›nda bile olsa her fley suç kapsam›na al›nmak-
ta, a¤›r cezalar öngörülmektedir. 301 de dahil ba-
z› maddeler, bilinçleri kilit alt›na almay› amaçla-
yan y›ld›rma maddeleridir. Kiflinin kendi kendine
otosansür uygulamak zorunda kalmas› kadar kö-
tü bir durum olamaz. Fakat bir bütün olarak faflist
yasalar› ortadan kald›rmak, uygulanamaz hale
getirmek, devrim ve sosyalizm mücadelesinin bü-
yümesiyle parçalan›p at›lacakt›r.

P Önümüz 8 Mart. Siz uzun y›llar bir siyasi
kad›n tutsak olarak içerideydiniz. Uzun y›llar-
dan sonra 8 Mart’› ilk kez d›flar›da karfl›laya-
caks›n›z. ‹çeride 8 Mart nas›l kutlan›yordu?
Genel olarak kad›n tutsak olman›n sorunlar›
nelerdi?

8 Mart etkinlikleri hiç ihmal edilmez içerde. Slo-
ganlar, marfllar eksik olmaz. Dünya kad›n flehitle-
rinin resimlerinden ve günün anlam ve önemini
anlatan resim ve yaz›lardan oluflan panolar yap›-
l›r. Ortak sohbetler, seminer vb. toplant›lar düzen-
lenir. En güzel giysiler giyilir, hediyeler verilir.

Kad›n tutsak olman›n özel zorluklar› kuflkusuz
var. Kad›n olmaktan kaynaklanan afla¤›lanmalara
maruz kalmak bunun bafl›nda gelir. Özellikle has-
tanelerde muayene olunan odaya asker girmesi,
›srarl› mücadelemiz sonucu gevfletilebilmifltir,
ama tümüyle ortadan kalkmam›flt›r. Difl, göz, da-
hiliye, nörolog gibi bölümlere hala asker girmek
istemektedir. Öte yandan kad›n hastal›klar› çok
yayg›nd›r. Beton zemin ve her yerin beton-
dan olmas› üflütmelere vb. yol açmakta bafl-
ka hastal›klara da davetiye ç›karmaktad›r.

Aramalara hala asker giriyor. Her ne kadar
çamafl›rlara kad›n görevliler baksa da, za-
man zaman talana varan arama biçimini as-
ker yap›yor. Özel eflyalar aran›yor. Baz› efl-
yalar›n "amaç d›fl› kullan›l›yor" bahanesiyle
istenilen flekilde kullan›m› engelleniyor, iç ya-
flant›ya müdahale ediliyor. 

‹çeriye hortum vb. vermeyerek a¤›r kovalar
tafl›mak zorunda b›rak›yor. Bel a¤r›lar› art›-
yor. ‹laçlara para ödettirilerek tedaviler engel-
leniyor. Öte yandan bütün mektuplar›n, gö-
rüfllerdeki konuflmalar›n denetimi kötüdür, fa-
kat efl mektuplar›n›n ve görüfllerinin denetimi

daha da kötüdür. Bütün denetimler var vb.

P Henüz yeni ç›kt›¤›n›z› biliyoruz. 13
y›l aradan sonra d›flar›ya ç›kt›¤›n›zda si-
zi en çok flafl›rtan veya etkileyen ne ol-
du? ‹çerden ç›kanlar›n d›flar›ya uyumu
zor olmufltur ço¤u kez. Uzun süre tek
bafllar›na trafi¤e ç›kamamalar›, teknolo-
jik yeniliklere al›flamamalar› vb. bir ya-

n›. Bir de toplumsal mücadelenin geldi¤i du-
rumu, kitlelerin ruh halini kavramada zorlan-
malar oluyor. Ço¤u kifli, girdi¤i zamanla ç›kt›-
¤› zaman aras›ndaki de¤iflime adapte olam›-
yor. Siz defalarca girip ç›kan biri olarak, bu-
nun nedenlerini neye ba¤l›yorsunuz? fiu anda
nas›l bir duygu içindesiniz?

Çok flafl›rd›¤›m bir fleye henüz rastlayamad›m.
Bunun için belki henüz çok erken. Genifl akraba
çevresine sahip oldu¤umuz için aileme "gözün
ayd›n" ziyaretleri yap›l›yor, bunun tatl› "yorgunlu-
¤u" içindeyim. Bu gelenek, hem güzel hem de
sohbetlerden havay› soluyabiliyorum. Uyum soru-
nu yaflad›¤›m› söyleyemem. En az›ndan böyle
hissediyorum. Kuflkusuz yafl›yorumdur fakat üze-
rine yürümeye çal›fl›yorum. Tek bafl›ma trafi¤e
ç›kt›m örne¤in. Teknolojik yeniliklerde elbette zor-
lanaca¤›m. Bununla ilgili zorlanaca¤›m yönü çok
konufluluyor zaten. Fakat beni en çok cesaretlen-
diren bir anan›n sözleri oldu. fiöyle dedi: "Tekno-
lojik yeniliklerin gerisinde kalman›z sizin suçunuz
de¤il. B›rakmad›lar ki. Cezaevlerinde yat›rarak si-
zin yetiflmenize engel oldular. Siz zeki insanlars›-
n›z, bu geliflmelerle birlikte yaflasayd›n›z, kimse
elinize bu konuda da su dökemezdi. Yine de
korkma, al›fl›rs›n."

Do¤ruyu kendi sezgileriyle ifade eden, bu ana
her aç›dan cesaretlendirici sözler söyledi. Genel
anlamda söylenen en klasik söz ise flu: "Hiçbir
fleyi b›rakt›¤›n gibi bulamayacaks›n. ‹nsanlar çok
de¤iflti." Elbette bunun gerçeklik pay› var, fakat
çok abart›ld›¤›n› da düflünüyorum. ‹çerde beyin
ve beden jimnasti¤i yapanlar›n çok fazla zorlana-
ca¤›n› sanm›yorum.

‹lk günlerde evde hiçbir fleyin yerini bilmemek,
her fleyi sormak zorunda kalmak can s›k›c› bir
durum yarat›yor. Fakat hemen geçiyor bu. Bir de
baz› al›flkanl›klar›n s›k›nt›s› yaflan›yor. Cezaevine
yazd›¤›m bir mektubun zarf›n› aç›k olarak posta-
ne memuruna vermek can›m› s›km›flt› örne¤in.

Hücrede b›rakt›¤›m arkadafllar›m› çok düflünü-
yorum. Buradan onlara çok selam ve sevgilerimi
gönderiyorum.

P Son olarak ekleyece¤iniz bir fley var m›?
Son olarak söyleyece¤im, "Zindanlar Y›k›ls›n

Tutsaklara Özgürlük!" 
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8 Mart etkinlikleri hiç ihmal edilmez içerde.
Sloganlar, marfllar eksik olmaz. Dünya kad›n
flehitlerinin resimlerinden ve günün anlam ve
önemini anlatan resim ve yaz›lardan oluflan
panolar yap›l›r. Ortak sohbetler, seminer vb.

toplant›lar düzenlenir. En güzel giysiler giyilir,
hediyeler verilir. 



Bir süredir “yükselen
milliyetçilik” üzerine
çokça konufluluyor,
yaz›l›yor. Düzen parti-
lerinin “yükselen milli-
yetçi dalga”y› arkalar›-
na almak istedikleri,
onlar›n oylar›na göz
diktikleri, o yüzden de
Baykal’dan Erdo¤an’a
milliyetçi söyleme h›z
verdikleri vb. söyleni-
yor. Özellikle Hrant
Dink cinayetinden
sonra bu yönde süre-
gelen tart›flmalar daha da alevlendi. 

Cinayetin ard›ndan kitlelerin artan tepkisi ve ey-
lemli karfl› duruflu, devlette büyük bir rahats›zl›k ya-
ratt›. Arkas›ndan ortaya dökülen bilgi ve belgelerle,
Büyük Birlik Partisi’nden J‹TEM’e, M‹T’ten Emni-
yet’e kadar birçok kurumun cinayetle iliflkileri kan›t-
lad›kça, “milliyetçi” hezeyanlar daha da yükselmeye
bafllad›. Baykal’›n “milliyetçilik, toplumun çimentosu-
dur” sözü, bir zamanlar Demirel’in “bana milliyetçiler
suç iflliyor dedirtemezsiniz” sözünü ça¤r›flt›rd› yeni-
den. En sa¤›ndan “sol”una düzen partileri, milliyetçi-
li¤e helal gelmemesi için büyük bir sald›r› bafllatt›-
lar.

Buna karfl›l›k devrimci-demokrat kifli ve kurumlar-
dan, ayd›nlardan da tepkiler yükseldi. Bugünkü mil-
liyetçili¤in, ›rkç›-floven karakterine dikkat çekildi.
Yükselen dalgan›n milliyetçilik de¤il “faflizm” oldu¤u
söylendi. Hitler Almanya’s› ile bugünün Türkiye’si
aras›nda paralellikler kuruldu. Duydu¤umuz; “fafliz-
min ayak sesleri”ydi ve “faflizme geçit verilmeme-
li”ydi vb… Trabzon üzerinden yap›lan sosyo-ekono-
mik tahliller ile faflizmi “lumpen protetarya”ya da-
yand›ran görüfller yeniden ra¤bet kazand›... 

Bunlar›n sonucunda, sapla saman›n birbirine ka-
r›flt›¤›, do¤rularla yanl›fllar›n bulamaç haline getiril-
di¤i bir tablo ç›kt› ortaya. Yarat›lan bu çarp›kl›¤› ve
bulan›kl›¤› giderebilmek için, soruna ML bak›flaç›-
s›yla yaklaflmak, onun ›fl›¤›n› düflürmek flartt›r. En
baflta flu sorulara yan›t verilmelidir: Milliyetçilik ken-
dili¤inden mi yükseliyor, yoksa bilinçli bir flekilde
k›flk›rt›l›yor mu? Milliyetçili¤in kökeni, evrimi bugün-
kü tezahürü nedir?  “Milliyetçi yükselifl” sadece Tür-
kiye’ye özgü müdür? Bu yükseliflin emperyalist sa-
vafl ve krizle ba¤› nedir? Neden her savafl öncesi
milliyetçilik t›rman›fla geçer? Milliyetçilik ile faflizm
aras›ndaki s›n›rlar nerede bafllay›p nerede bitmek-
tedir? Türkiye’de faflizm yeni bir olgu mudur? Dev-
letin faflist niteli¤i yeni mi keflfedilmektedir? Faflizm
“lumpen proletarya”ya m› dayanmaktad›r? vb…  

Milliyetçili¤in do¤uflu ve evrimi 

Milliyetçilik, kapitalizmle birlikte ortaya ç›kan siya-
sal bir ak›md›r. Ve burjuvazinin ideolojik cephaneli-
¤indeki en eski ve en etkili silahlardan biridir. 

Milliyetçilik ile ulus-devletlerin kurulmas› aras›nda
do¤rudan bir paralellik vard›r. S›n›f olarak burjuvazi,
‘eski toplum’un feodalizmin içinden do¤up büyüdük-
çe, kendi ‘pazar alanlar›n›’ yaratma ihtiyac› do¤ar.
Ve varolan iktidar› y›k›p kendi iktidar›n› kurmak bir
zorunluluk haline gelir. ‘Ulus-devletler’lerin tarih

sahnesinde yerini almas› da böyle bafllar. Yani
“ulus devlet”, ticaret kapitalizmiyle ortaya ç›k›p geli-
flen burjuvazinin ekonomik alt yap›da üstünlü¤ü
ele geçirmesinin, ona uygun bir siyasal üst yap›
oluflturma çabas›n›n ürünüdür.

‹lk olarak kapitalizmin ortaya ç›kt›¤› Bat› Avru-
pa’da, 1648 Westfalya Bar›fl› sonras› “ulus devlet”in
ortaya ç›kt›¤›n› görürüz. 1789 Frans›z Devrimi’nin
yaratt›¤› etkiyle de h›zla yay›l›r. 19 yüzy›lda kapita-
lizmin geliflkin oldu¤u yerlerde; 20. yüzy›l›n ilk çey-
re¤inde ise, tüm dünyada temel devlet biçimi halini
al›r. Böylece devlet, sanayi devrimiyle birlikte burju-
va s›n›f›n›n eline geçmifl olur. 

Ulus-devletlerin ideolojik g›das›n› ise, milliyetçilik
oluflturmufltur. Her yerde milliyetçi ideolojinin bafl›-
n›, yeni kurulan ulus-devletlerin egemen s›n›f› olan
burjuvazi çekmifltir. Meta üretiminin mutlak ege-
menli¤ini sa¤lamak için yurtiçi pazar› fethetmek,
feodal bölünmüfllü¤e son vererek ayn› dilin konu-
fluldu¤u topraklar› birlefltirmek, en çok burjuvazinin
ç›kar›nad›r çünkü. 

Ulus-devletle milliyetçilik aras›ndaki dolays›z ba¤,
onun evrimini de birbirine ba¤lar. Ulus-devletteki
her de¤iflim, milliyetçi söylemin karakterine yans›r,
onun niteli¤ini de dönüflüme u¤rat›r. Örne¤in ulus
devletler, (ve onun bafl›n› çeken burjuvazi) kitlelerin
ba¤›ms›zl›k, eflitlik, özgürlük taleplerini sahiplendik-
leri, ona yan›t verdikleri ölçüde -ki bu bafllang›ç dö-
nemidir- ilerici bir rol oynam›flt›r. Fakat bafllang›çta-
ki bu ilerici karakteri, egemen bir devlet fleklinde bi-
çimlendi¤i andan itibaren kaybolmufl gericileflmifltir.
Kapitalizmin, emperyalizm aflamas›na geçifliyle bir-
likte bu durum genelleflir, tüm dünyaya yay›l›r. Ulus-
devletlerin ‘çocukluk hastal›¤›’ olarak tan›mlanan
milliyetçilik de, burjuvazinin ‘ilerici’ rolünü yitirdi¤i
andan itibaren de¤iflime u¤rar. Devlet s›n›rlar› için-
de yaflayan herkesi birlefltirici özelli¤ini yitirir, yerini
‘tek’çili¤e, ›rk, dil, din vb. ayr›mc›l›¤›na b›rak›r. 1917
Ekim Devrimi sonras›nda, “emperyalizm ve proleter
devrimler ça¤›”nda ise, egemen ulus burjuvazinin
elinde floven-faflist bir karaktere bürünür.

“Burjuvazi halkla birlikte, eme¤iyle yaflayan her-
kesle birlikte özgürlük için savafl›rken, milletlerin
tam özgürlükleri ve eflit haklar›ndan yanayd›... Bu-
gün burjuvazi iflçilerden korkuyor ve gericilerle itti-
fak yollar› ar›yor; demokrasiye ihanet ediyor, millet-
ler aras›nda bask› ve eflitsizli¤i savunuyor, iflçileri
milliyetçi fliarlarla yozlaflt›r›yor.” diyor Lenin. (Do-
¤u’da Ulusal Kurtulufl Savafllar›, sf. 90)  

‹lkinde ulusal kurtulufl savafllar›n›n ideolojik g›da-
s› olan milliyetçilik, ikincisinde emperyalist yay›lma-

c›l›¤›n ve faflizmin en güçlü ideolojik dayana¤› ol-
mufltur. Bundan dolay›d›r ki, marksist-leninistler, her
zaman milliyetçili¤e karfl› enternasyonalizmi öne ç›-
karm›fl, ulusal de¤il, s›n›fsal yönü esas alm›flt›r.

Türkiye’de ulus-devlet ve milliyetçilik

Ortado¤u’daki ulus-devletlerin oluflumu ile Ba-
t›’daki ulus-devletlerin oluflumu aras›nda önemli
farkl›l›klar vard›r. Çünkü bu bölgede kapitalizmin ge-
liflimi son derece yavafl ve s›n›rl›d›r. Bat› Avrupa’da
burjuva demokratik devrimler, 1789’dan 1871’e ka-
dar uzanan oldukça kesin bir zaman aral›¤› içinde
yaflan›r ve türdefl devletler kurulurken, Do¤u Avru-
pa ve Asya’da burjuva demokratik devrimler döne-
mi, ancak 1905’te bafllar. Bu önemli fark, ulus-dev-
letlerin ideolojik argüman› olan milliyetçili¤e de yan-
s›r. Çünkü ulus-devlet sürecinde oldu¤u gibi, milli-
yetçilik de bir olgunlaflma sürecinden geçmemifltir.
Buna karfl›l›k Bat›’n›n ideolojik cephaneli¤inde bulu-
nan ne varsa, -›rk, dil, din, tarih vb.- kavramlara sa-
r›l›rlar. Bu da daha çok dinsel motifleri içinde bar›n-
d›ran bir milliyetçilik olur. 

Türkiye’de de Ortado¤u’daki di¤er ulus-devletler
gibi  “geç uluslaflma” yaflanm›flt›r. Fakat bununla
birlikte, I. Emperyalist savafl sonras› Ortado¤u’da
emperyalistlerin zorlamas›yla kurulan birçok “yapay
devlet”ten farkl› olarak, emperyalist iflgale karfl›
“ulusal kurtulufl savafl›” verilerek yeni Türkiye Cum-
huriyeti kurulur. Elbette bu c›l›z bir anti-emperya-
lizmdir ve daha savafl y›llar›ndan bafllamak üzere
emperyalizmle iflbirli¤i gelifltirilmifltir.

Osmanl›’n›n I. emperyalist savafltan yenik ç›kma-
s›yla, Panislamizm hayalleri de suya düflmüfltür. Bu
durumda Bat› modelinin en kolay alg›lanabilen un-
suru milliyetçilik galip gelir. O yüzden ilk aflamada
Osmanl›’n›n miras›n› reddedilir ve Türklük ön plana
ç›kar. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›n›n ideolojik
argüman›, ümmetçilik de¤il milliyetçiliktir.  Bu, laik-
likle de pekifltirilerek Arap-Müslüman kültürden ar›n-
ma, yüzünü Bat›’ya dönme çabalar›na dönüflmüfl-
tür. 

‹lk y›llarda TC’nin Osmanl› miras›n› yads›mas›,
yeni bir köken sorununu da beraberinde getirir. Bu-
nun üzerine ›smarlama teoriler üretilir. Türk Tarih
Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi kurumlar, köken
sorununu çözmek ve milliyetçi duygular› güçlendir-
mek üzere görevlendirilir. Bütün dillerin Türkçe’den
do¤du¤u “Günefl Dil Teorisi”nden, köklerinin en eski
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Hrant Dink cinayeti sonras› yeniden tart›fl›lan

M‹LL‹YETÇ‹L‹K
Milliyetçilik, kapitalizmle birlikte ortaya ç›kan siyasal bir

ak›md›r. Milliyetçilik ile ulus-devletlerin kurulmas› aras›n-
da do¤rudan bir paralellik vard›r. Bu paralellik, onun evri-
mini de birbirine ba¤lar. Ulus-devletteki her de¤iflim, milli-
yetçi söylemin karakterine yans›r, onun niteli¤ini de dönü-
flüme u¤rat›r. Örne¤in ulus devletler (ve onun bafl›n› çe-
ken burjuvazi) kitlelerin ba¤›ms›zl›k, eflitlik, özgürlük ta-

leplerini sahiplendikleri, ona yan›t verdikleri ölçüde -ki bu
bafllang›ç dönemidir- ilerici bir rol oynam›flt›r. Fakat bafl-
lang›çtaki bu ilerici karakteri, egemen bir devlet fleklinde
biçimlendi¤i andan itibaren kaybolmufl, gericileflmifltir.



medeniyetlere dayand›¤› Orta As-
ya’dan geldikleri gibi “Türk Tarih”
tezlerine kadar her fley, yeni milli-
yetçi ideolojiyi oluflturmak için fazla-
s›yla abart›l› bir flekilde uydurulur. 

Türk milliyetçili¤i de di¤er ulusla-
r›n üzerinde bask› ve soyk›r›m›n en
önemli ideolojik dayana¤› olur. Da-
ha Osmanl› döneminde iktidar› ele
geçiren ‹ttihat ve Terakki’nin Erme-
nilere yönelik k›y›m›, bunun göster-
gesidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak
“ulus-devlet” kimli¤ine büründükten
sonra da Kürt halk›n›n ayaklanmalar› her zaman
kanla bast›r›lm›fl, baflta Kürt ulusu olmak üzere tüm
ulusal topluluklar üzerinde asimile ve bask› politika-
s›n› sürekli k›l›nm›flt›r.

Devlet, gerek içte gerekse d›fltaki geliflmelerin
üzerinden, ideolojik söylemlerini de de¤ifltirmeye
bafllar. ‹lk olarak, II. Emperyalist savafl sonras› tek
partili sistemden, çok partili sisteme geçifl aflama-
s›nda hortlayan dinci-gericilik, sonraki y›llarda yük-
selen halk hareketine karfl› devlet eliyle palazland›-
r›l›r. ‘80’li y›llarda ise faflist cunta döneminde Türk-
‹slam sentezine bürünecek ve bu giderek devletin
resmi görüflü halini alacakt›r. 

Revizyonist blokun y›k›ld›¤› ‘90’l› y›llarda ise,
ABD’nin Kafkaslarda hegemonyas›n› kurmada Tür-
kiye’ye biçilen “köprü”, “tafleron” rolüne en uygun
ideolojik argüman olacakt›r, Türk-‹slam sentezi. “Ye-
ni Osmanl›c›l›k” türeyecek, Türkiye’nin nüfuz bölge-
si, “Adriyatik’ten Çin denizine kadar” uzat›lacakt›r.
Yeni emperyalist savaflla birlikte, özellikle ABD’nin
Irak iflgaline bafllad›¤› dönemde, bu kez “misak-›
milli”(ulusal ant) tart›flmalar› bafllar. D›fliflleri Bakan›
Abdullah Gül, “ç›karlar›m›z Anadolu’ya hapsedile-
mez” derken, Musul ve Kerkük’te hak iddia edilir. Bir
kez daha Osmanl›’dan devral›nan fetihçi-yay›lmac›
e¤ilim hortlat›l›r, floven milliyetçilik, bu do¤rultuda
t›rmand›r›l›r. Ayn› y›llarda içte de Kürtlere, devrimci-
lere linç giriflimleri gerçekleflir, sivil faflist örgütlen-
meler ve sald›r›lar artar.   

Bu k›sa tarihçe bile, Türk milliyetçili¤inin daha ‹tti-
hat Terakki döneminden itibaren floven bir karakter
tafl›d›¤›n›, halk hareketinin her yükseliflinde faflist
bir sald›rganl›¤a dönüfltü¤ünü göstermektedir.

Milliyetçilik, neden bu dönem yükseltiliyor?

Bugün “milliyetçilik” ad› alt›nda flovenizm ve fa-
flizm sadece Türkiye’de de¤il, tüm dünyada t›rman›-
yor. Hat›rlanacakt›r ‘90’l› y›llar “küreselleflme-globa-
lizm”, “ulus-devletlerin sonu” demagojileriyle geç-
miflti. Ancak 2000’li y›llardan itibaren özellikle 11
Eylül’den sonra, “ulus-devletler” ve onun ideolojik
dayana¤› milliyetçilik yeniden ön plana geçti. Önce
Balkanlar’da, Kafkaslar’da, flimdi ise Ortado¤u’da
yeni “ulus-devletler” ortaya ç›k›yor. 

Bunun en önemli nedeni, aç›k ki, 11 Eylül’le birlik-
te yeni bir emperyalist savafl›n bafllamas›d›r. Çünkü
savafl, ‘politikan›n farkl› araçlarla –zor yoluyla- sür-
dürülmesinden’ baflka bir fley de¤ildir. Zor’un ege-
men hale geldi¤i bir ortamda, siyasal gericili¤in, fa-
flizmin palazlanmas› kadar do¤al bir fley de olamaz.
Bundan önceki her iki emperyalist paylafl›m savafl›
da bu gerçe¤i ortaya koymaktad›r. Özellikle ikinci
emperyalist paylafl›m savafl› öncesinde faflist parti-
lerin en parlak dönemlerini yaflad›¤› ve iktidara gel-
dikleri bilinmektedir. (Almanya, ‹talya, Japonya vb.)

“Tüm emperyalizm için savafl, bir bunal›m dönemi
olmufl bulunuyor. Her bunal›m uzlaflmaya dayanan
fleyleri içinden at›yor, d›fl örtüleri kopar›p al›yor, za-
man›n› dolduran fleyleri al›p götürüyor, en derin güç
ve enerjileri herkesin gözü önüne seriyor.” diyor Le-
nin (Proleter Enternasyonalizmin Sorunlar›, sf:162
–Bilim ve Sosyalizm yay.)

Bunal›m ve savafl dönemleri, egemen s›n›flar›n
kitle deste¤ine en fazla ihtiyaç duyduklar› dönemler-
dir ayn› zamanda. O yüzden de kitlelerin bilincini
milliyetçi demagoji ile zehirlemeye h›z verir, “ulusal
ç›kar” ad›na kendi ç›karlar› için yürüttü¤ü savafla
yedeklemeye çal›fl›r. Bunun için de savafl politikas›-
na karfl› ç›kan devrimci-demokratlar›, di¤er ulus ve
topluluklar› “düflman” göstermek zorundad›r. Hem
içte hem d›flta  “düflmanlar” yarat›r. 

‹çinde Türkiye’nin de yerald›¤› ve bugün savafl›n
en kanl› haliyle sürdü¤ü Ortado¤u’da, milliyetçi de-
magojinin daha fazla körüklenmesinde bu yönüyle
flafl›lacak bir fley yoktur. Bir de Ortado¤u’nun kendi-
ne özgü yönleri vard›r. Bu bölgede s›n›rlar k›l›ç zo-
ruyla çizilmifltir. Sömürgeci güçler, izledikleri politi-
kalarla halklar› birbirine bölmüfl, hayal k›r›kl›klar› ya-
flatm›fl ve birbirlerine karfl› h›nçlar ve talepler birik-
tirmifltir. “Ulusal hayalin gerçekleflmesini önleyen
komflunun kaç›n›lmaz olarak düflman görüldü¤ü; itti-
faklar›n komflunun ayn› düflmanl›k duygular›yla dolu
komflusuyla yap›ld›¤›; az›nl›klar›n e¤er beflinci kol gi-
bi görünmüyorlarsa, rehine muamelesi gördükleri...”
bir ortam yaratm›flt›r. (Milliyetler ve S›n›rlar – Stefa-
nos Yerasimos sf: 21-22)

Bu ortamdan beslenen ideolojiler ise, varolan du-
rumu daha da derinlefltirmifller, yeni savafllar›n ge-
rekçesi haline getirmifllerdir. 

Faflizm olgusu ve milliyetçilikle ba¤›

Faflizm, “emperyalizm ve proleter devrimler ça-
¤›”n›n ürünüdür. Ekim devrimi sonras›, dünyan›n bir-
çok yerinde bafl gösteren ulusal ve sosyal kurtulufl
mücadeleleri karfl›s›nda burjuvazi, yeni devrimleri
önlemek ve içine düfltü¤ü bunal›mdan ç›kmak için
faflist devlet biçimine yönelmifltir.

‹lk olarak ‹talya’da görülmüfltür faflizm. Sonras›n-
da Almanya ve di¤er Avrupa ülkelerinde. Avrupa’da
1925’ten itibaren bafllayan faflistleflme süreci, ayn›
zamanda yeni bir emperyalist savafl›n haz›rl›¤› idi.
Nitekim, II. Emperyalist savafl›n bafl›n› da savafl ön-
cesi faflist bir devlet yap›lanmas›na giden ‹talya, Al-
manya, Japonya çekmifltir.

Faflizmin ilk ortaya ç›kt›¤› y›llarda, komünist ve
devrimci harekette de bir kafa kar›fl›kl›¤› yaflan›r.
Özellikle de faflizmin dayand›¤› kitleler ile s›n›fsal
temeli aras›nda ayr›m› görmekte zorlan›rlar. Çünkü
faflizm, kimi ülkelerde kulland›¤› demagojilerle, kri-
zin yoksullaflmaya sürükledi¤i orta ve küçük-burjuva
kesimlerde, hatta proletaryan›n en geri, yozlaflm›fl
tabakalar›nda (lümpen proletarya) kitle deste¤i bu-

lur. ‹flsizlik ve geleceksizlik içinde
karamsarl›¤a sürüklenmifl kitleler,
faflizmin ve sosyal-flovenizmin
etkisine girmekte ve onlar›n kur-
ban› olmaktad›r. Ancak Komünist
Enternasyonal, bu yöndeki kafa
kar›fl›kl›¤›na son verecek, fafliz-
min kitle taban› ile s›n›fsal temeli-
ni ay›racakt›r. O, ne kimi oportü-
nistlerin iddia etti¤i gibi “s›n›fla-
rüstü” bir devlet biçimidir, ne de
“lümpen proletaryan›n iktidar›”d›r.
Dimitrov’un tan›m› ile “finans ka-

pitalin ta kendisidir.”  “Finans kapitalin en gerici, en
ba¤naz, en emperyalist unsurlar›n›n aç›k zorba dik-
tatörlü¤ü”dür. 

‹deolojik g›das›n› ise ‘milliyetçilik’ oluflturur. Daha
do¤ru ifadeyle, kitle deste¤ini oluflturman›n en
önemli arac› olarak milliyetçi söylemi kullan›r. ‹çte;
iflçi ve emekçilere, ayd›nlara, komünist ve devrimci-
lere karfl› örgütlenmifl “y›ld›r›c› öç alma hareketi”,
d›flta; en kaba biçimiyle ba¤naz bir milliyetçilik, di-
¤er uluslara karfl› kin körüklemedir. Her sald›rgan
devlet, ‘düflman’ olarak gördü¤ü di¤er devletleri, ya-
y›lmac›l›k ile itham ederken kendilerinin savafla ka-
t›l›m›n›, o güne dek u¤rad›¤› “tarihsel haks›zl›klar›n
giderilmesi”, “ulusal ç›karlar›n›n korunmas›” vb ‘soy-
lu’ amaçlarla aç›klarlar. Kendilerinin büyük bir ulus
olduklar›n›, geri kalm›fl yerlere medeniyet ve de-
mokrasi götürdüklerini söylerler. Kitleleri, kendilerini
hiç ilgilendirmeyen bu kanl› paylafl›ma katabilmenin
tek yolu, bu tür yalan ve demagojilerdir çünkü.

Böyle bir dönemde, emperyalizmin en büyük yar-
d›mc›lar›, “sosyal-demokratlar”, reformistler olmufl-
tur. Savafl döneminde ‘sosyal-floven’ kimli¤ine bürü-
nen bu kesimler, ‘sol’ sosuna bat›rarak ürettikleri ye-
ni teorilerle, kitleleri aldatman›n en ince ve en etkili
yollar›n› bulurlar. Böylece burjuvaziye savafl gibi kit-
le deste¤ine en fazla ihtiyaç duyduklar› bir dönem-
de ola¤anüstü bir destek sunarlar. Onun içindir ki,
sosyal-demokrasi, böylesi kesitlerde faflizmin rolünü
oynar. T›pk› son y›llarda bizde “ulusal sol” ad›yla or-
taya ç›kan kesimler gibi. ‹ster devletle do¤rudan
ba¤lant›l› resmi-faflist flovenizm, isterse, ‘sol’ sosu-
na bulanm›fl sosyal-flovenizm olsun, ayn› ideoloji-
den beslenirler: Ezilen uluslara karfl› ezen ulus milli-
yetçili¤i! 

Bunlar›n, emperyalizme karfl›ym›fl ve sözümona
‘ulusal ç›karlar›’ ön planda tutuyormufl gibi görün-
meleri, sadece görüntüden ve bir aldatmacadan
ibarettir. ‘Ulusal ç›kar’ dedikleri fley, emperyalizme
ba¤›ml› egemen s›n›flar›n, dolay›s›yla emperyaliz-
min ç›karlar›na hizmetten baflka bir fley de¤ildir.  

Milliyetçili¤e karfl› 

proletarya enternasyonalizmi

Bütün bunlardan dolay›d›r ki, milliyetçili¤in her tü-
rüne karfl› savaflmak, kitleleri zehirleyen ‘teorile-
ri’nin ipli¤ini pazara ç›karmak ve karfl›lar›na proleter
enternasyonalizminin iflçilerin birli¤i-halklar›n kar-
deflli¤i ilkesiyle ç›kmak,  devrimci ve komünistlerin
vazgeçilmez sorumlulu¤u, ayn› zamanda güncel,
somut görevidir. 

Lenin’in söyledi¤i gibi bugün de “ça¤›m›z›n temel
olgusunu, iflçileri burjuvazinin çoban de¤ne¤i alt›na
almak amac›yla onlar› al›klaflt›ran, beyinsizlefltiren
ve birliklerini bozan militan burjuva milliyetçili¤i olufl-
turuyor.” Özellikle savafl ortam›, bu ‘temel olgu’yu
daha fazla belirginlefltiriyor ve ona karfl› mücadeleyi
daha önemli k›l›yor. Onun içindir ki, “proletaryaya
hizmet etmek isteyen herkes, her ulustan iflçileri bir
araya getirmek ve ister ‘kendi öz’ burjuvazisininki
olsun, ister öteki burjuvazilerinki olsun, burjuva milli-
yetçili¤ine karfl› sonuna kadar savaflmak zorunda-
d›r.” ( Lenin-Ulusal Siyaset ve Proleter Enternasyo-
nalizmi sf. 24) 

Devrim ve sosyalizm için 13Mart 2007
Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

Türkiye’de Ortado¤u’daki di¤er ulus-devletler gibi  “geç uluslafl-
ma” yaflanm›flt›r. Türk milliyetçili¤i, di¤er ulus ve az›nl›klar›n

üzerinde bask› ve soyk›r›m›n en önemli ideolojik dayana¤› olur.
Daha Osmanl› döneminde iktidar› ele geçiren ‹ttihat ve Terak-
ki’nin Ermenilere yönelik k›y›m›, bunun göstergesidir. Türkiye
Cumhuriyeti olarak “ulus-devlet” kimli¤ine büründükten sonra

da Kürt halk›n›n ayaklanmalar› her zaman kanla bast›r›lm›fl, bafl-
ta Kürt ulusu olmak üzere tüm ulusal topluluklar üzerinde asimi-

lasyon ve bask› politikas› sürekli k›l›nm›flt›r.



tir. Zaten çocuklar›n pek ço¤u, erken yaflta bak›m-
s›zl›ktan ölür. 

Kad›n ise, hamile kalmaya bile korkar. Çünkü
iflten at›labilir. Do¤umdan hemen sonra ise ifle geri
dönmek zorundad›r. Çocuklar›yla ilgilenmesinin
koflulu yoktur. Bebek ve çocuk ölüm oranlar›n›n
her geçen y›l biraz daha artmas› flafl›rt›c› de¤ildir.
Hastal›klar, beslenememek vb, dejenerasyona ne-
den olur.  

Kad›n iflçi, kapitalist üretim sürecinde erkek ifl-
çilere göre çok daha fazla ezilir. Çünkü kapitalizm
onu yedek ve ucuz iflgücü olarak görür. Ço¤u kez
ayn› iflkolunda ayn› ifli yapt›klar› halde erkek iflçile-
re göre çok daha az ücret al›rlar. Ya da genellikle
vas›fs›z ve e¤itimsiz iflgücüne sahip olduklar›ndan
geçici ve mevsimlik ifllerde, a¤›r koflullar alt›nda ve
çok düflük ücretle çal›flt›r›l›rlar. 

Bugün toplam sigortal› nüfusun sadece yüzde
15.8’ini kad›nlar oluflturur. Aktif sigortal› kad›n sa-
y›s› ise 1 milyon 398 bin kadard›r. Bunlar›n resmi
rakam oldu¤unu ve kay›ts›z çal›flan (özellikle kon-
feksiyon ve tekstilde) milyonlarca kad›n› da hesa-
ba katal›m. Benzer biçimde, kad›nlar›n en yo¤un
istihdam edildi¤i tar›m sektöründe de kad›n›n si-
gorta hakk› yoktur. Çünkü tar›m sigortas›ndan ya-
rarlanabilmek için aile reisi olma koflulu aran›r. 

Kriz dönemleri iflçi k›y›mlar›nda ilk akla gelen-
ler yine kad›n iflçilerdir. ’97 y›l›nda yap›lan bir
araflt›rmaya göre, metropollerdeki kad›nlar›n çal›fl-
ma süresi, çeflitli nedenlerle ortalama 8 y›ld›r. Bun-
dan dolay› emeklilik de hak olarak kazan›lamaz,
çal›fl›lan y›llar ‘yak›l›r’. ‹stihdama kat›lan her 2 ka-
d›ndan biri, 5 y›l içinde çal›flt›¤› iflten ayr›l›r. Kür-
distan’da da özellikle GAP bölgesinde, kad›nlar›n
büyük bir k›sm› geçici ifllerde çal›fl›r. 

Tüm bunlara karfl›n, s›n›f›n en örgütsüz kesimi,
yine de kad›nlard›r. ’97 verilerine göre, Türk-ifl’teki

kad›n üye oran› yüzde 10
bile de¤ildir. Zaten sendika
a¤alar›n›n da, s›n›f›n bu
böyük bölü¤ünü örgütle-
mek gibi dertleri yoktur. 

Ev kad›n›n›n durumu da
çal›flan kad›ndan daha iyi
de¤ildir. Tüm yaflam› dört
duvar aras›na s›k›flm›flt›r.
Bütün gününü alan ifllerin
ise ömrü yoktur. Yemek,
pifltikten yar›m saat sonra
biter. Y›kad›¤› kirlenir. Y›llar
boyunca ayn› oday› siler
süpürür, siler süpürür…
Üstelik bir de iflten yorgun
gelen kocas›n›n “zaten ak-
flama kadar evde bofl otu-
ruyorsun” yak›nmalar› ka-
d›n›n eme¤ini tümden hiç-
lefltirir. 

Kad›n olmadan dev-
rim olmaz

Kad›nlar› kazanan s›n›f,
toplumsal hareket üzerinde

önemli bir söz hakk› kazan›r. Bunu
sa¤layan, kad›nlar›n say›sal olarak er-
keklerden daha fazla olmas› de¤ildir.
Kad›nlar›n, toplumun flekillenmesi için-
de oynad›¤› rol, ona daha özel bir mis-
yon yüklemifltir. 

S›n›flar›n ve sömürünün var oldu¤u
toplumsal sistemlerde, kad›n›n temel
görevi, iflgücünün yeniden üretimidir.
Çok yönlü bir görevdir bu. Çocu¤u do-
¤urarak soyun devam›n› sa¤lar. Ço-
cuklar›n e¤itimiyle ilgilenir. ‹flçiyi ertesi
günkü çal›flma için haz›rlar. Gün içinde
çal›flarak yorulmufl ve enerjisini tüket-
mifl olan iflçinin yeme¤ini yemesini,
dinlenmesini, bütün ihtiyaçlar›n›n kar-
fl›lanmas›n› ve ertesi gün yenilenmifl,
yeniden üretime kat›lmaya haz›r hale
gelmifl olarak ifle gitmesini sa¤lar. 

Toplumsal yaflam, evin d›fl›nda de-
vam ederken, türün yeniden üretimi,
iflgücünün yeniden üretimi, eve ve ka-
d›na zincirlenmifltir. Üretimin toplum-
sall›¤› karfl›s›nda, kad›na verilmifl özel
bir görevdir bu. Ve kad›n›n bu eme¤i-
nin karfl›l›¤› yoktur. Bunun için bir be-
del ödenmez. Toplumsal yaflam ve
üretim ile kad›n›n özel görevleri ara-
s›ndaki bu parçalanma, kad›n›n köle-
lefltirilmesinin ve ezilmesinin nedenidir. 

Bu nedenle burjuvazi onu kendi
elinde ve hizmetinde tutmak için daha
özel bir çaba gösterir. Burjuva propa-
gandayla gericileflen, tutuculaflan, ya
da yozlaflan kad›n, çevresindekiler
üzerinde oldukça etkili bir rol oynar.
Devrimcileflen eflini ve çocu¤unu geri-
ye çeken, ayaklar›na dolanan bir rol
oynar. 

Devrim saflar›ndaysa kad›n, sömü-
rücülerin korkulu rüyas›na dönüflür. En önde o var-
d›r. Dört elle sar›lm›flt›r kavgaya. Onu geriye çe-
ken yanlar›, devrimin mayas›yla yo¤ruldu¤unda,
görkemli silahlara dönüflür. Çocuklar›na düflkünlü-
¤ü, cezaevi kap›lar›nda devletin terörüne meydan
okumas›na neden olur. Üzerine yürüyen panzerin
önüne, gö¤sünü gerip geçebilir ve panzeri durdu-
rabilir. Yaflam› boyunca azla yetinmeyi, özverili ol-
may›, baflkalar› için yaflamay› ö¤renmifltir. Bu ne-
denle en zorlu koflullara daha kolay uyum sa¤lar,
fedakarl›kta en öne at›l›r. Yeralt› savafl›m›n›n zor-
luklar›na yenilmez, sevdikleri söz konusu oldu¤un-
da tüm yaflam›yla sahiplenir. Kad›nlar›n anaç yön-
leri, yak›nlar›n›n bafl›na bir fley geldi¤inde hiçbir
engel tan›madan, gözünü karartarak yak›n›na za-
rar verenin üzerine korkunç bir öfkeyle at›lmas›na
da neden olur. Bütün yaflam›nda sab›rl› olmay› ö¤-
renmifltir. Bu nedenle inand›¤› kavgada küçük ba-
flar›s›zl›klar y›lg›nl›¤a kap›lmas›na neden olmaz.
Bunun yan›nda k›t parayla ev ekonomisini çekip
çevirebilmek, birçok ifli ayn› anda yapabilmek vb
özellikler edinmifllerdir. Elbette kad›n olarak edindi-
¤i kimi özelliklerin dezavantajlar› da vard›r. Azla
yetinmek gibi. Ancak mücadele içinde bu yönlerini
de görecek, onlara karfl› savaflmas› ve alt etmesi
gerekti¤ini ö¤renecektir. 

Fakat kad›n›n genel olarak özellikleri, kavgada
daha kararl›, daha inançl›, daha militan durmalar›-
na neden olur. Kad›nlar›n kavgaya kat›lmas›, sa-
dece kendilerini de¤il, ailelerini de etkileyen önemli
bir dönüflümdür. 

Amazon savaflç›lar›n›n kararl›l›¤›yla 

Kad›nlar› mücadeleye çekmek zordur. Ama bir
defa kavgaya kat›ld›lar m›, geriye dönmeleri çok
daha zordur. Kad›nlar mücadelede yer almak iste-
diklerinde bir erkek devrimciye göre iki kat daha
fazla zorluk yaflarlar. Sadece devletin bask›s›na
karfl› de¤il, ailenin ve toplumun bask›s›na karfl› da
savafla girmek zorunda kal›rlar. Özgürleflmenin
bedelini a¤›rd›r. Üstelik o güne kadar hiç yaflama-
d›klar›, görmedikleri bir eflitlik ortam›, yetenekleri-
nin ve becerilerinin hem kendileri, hem da baflka-
lar› taraf›ndan fark›na var›lmas›, ufuklar›n›n her an
biraz daha genifllemesi, dar dünyalar›n›n s›n›rlar›-
n›n paramparça olmas›... Bu yaflam› bulduklar›n-
da, güneflin kavurucu s›ca¤›nda çatlayan topra¤a
dökülen bir suyu bir anda so¤urmas› gibi, kad›nlar
dört elle sar›l›rlar kavgaya. Bu nedenle kad›nlar
savaflta daha kararl›, zorlu dönemlerde daha güç-
lü tav›rlar koymufltur. 

Devrim için 
mücadelede

As›rlara yaslanm›fl bir bask›, as›rlardan gelen
bir ezilme ve sömürülme… En a¤›r, afla¤›lay›c›,
hiçlefltirici tav›rlar, sözler lay›k görülmüfl kad›na.
“S›rt›ndan sopay›, karn›ndan s›pay›…” denmifl. Ko-
ca, baba ya da abi; her zaman bir erke¤in deneti-
minde ve emrinde yaflam›fl. Kocas›na “bey”, “efen-
di” demek zorunda kalm›fl; kendi ad› “kafl›k düfl-
man›”, “eksik etek”, “saç› uzun, akl› k›sa” olmufl.
Mektuplarda selam› sar› öküzden sonraya yaz›l-
m›fl. Fabrikada en a¤›r koflullarda çal›flm›fl, üstelik
patronun cinsel taciziyle karfl›laflm›fl, kriz dönemle-
rinde ise, ilk iflten ç›kar›lan o olmufl. Ve bir kere
vard› m›yd› özgürlü¤ün tad›na, inand› m›yd› hakl›l›-
¤›na, en önde, en kahramanca dövüflmüfl, destan-
lar yaratm›fl, tarihe kaz›rcas›na… Onlar bizim ka-
d›nlar›m›z… Devrimimizin emekçi ordusunun yar›-
s›… 

“Ezelden beri böyle…” midir?

“Eski Atina’da bir gün ifller o kadar ç›¤›r›ndan
ç›km›fl, o kadar kar›flm›fl ki, nas›l düzelteceklerine
karar vermek için meclisi toplant›ya ça¤›rmak zo-
runda kalm›fllar. Toplant›da, erkek k›l›¤›na girmifl
bir kad›n, yönetimi kad›nlara devretmeyi önermifl.
Baflka hiçbir çaresi kalmam›fl olan meclis, bunu
kabul etmifl. Kad›nlar yönetimi ellerine ald›klar› ilk
gün komünizmi uygulamaya bafllam›fllar.”

Aristophanes’in ‘Kad›nlar meclisi’ adl› komedisi-
nin konusu böyle. Aristophanes, ilkel komünal top-
lumu incelemifl miydi bilmiyoruz. Ama flakayla da
olsa, tarihsel bir gerçe¤e parmak bas›yordu. 

“Kad›n›n ve iflçinin konumunda ne kadar ben-
zerlikler bulunsa da kad›n, iflçiden bir noktada ileri-
dedir. Kad›n köleleflen ilk insani yarat›kt›r. Kad›n
köle var olmadan önce köle olmufltur.” diyor A. Be-
bel, Kad›n ve Sosyalizm adl› kitab›nda. Çünkü ta-
rihte kad›n›n özgür oldu¤u tek toplum biçimi, ilkel
komünal toplumdur. Ve sosyalizm, kad›na yeniden
özgürlü¤ün yolunu sunmufltur. ‹lkel toplumdaki
anaerkil aile sistemi, kad›nla erkek aras›nda tam
bir eflitlik ve ortakl›k oluflturmufltur. S›n›flar›n ve
sömürünün olmad›¤› üretim iliflkileri, aile ve hukuk
yap›s›n› buna göre flekillendirir. Kad›n ve erkek,
birlikte üretir, birlikte karar al›r, birlikte yaflarlar. Ye-
mek ayn› yerde yenir, çocuklar›n bak›m›ndan bü-
tün kabile üyeleri sorumludur. Özel mülkiyet yoktur.
Hatta bugün kad›n› afla¤›lamak ve küçümsemek
için en çok kullan›lan “kad›nlar zay›f ve güçsüzdür”
demagojilerini bofla ç›kart›rcas›na, ilkel komünal
toplumda kad›n ve erkek fiziksel olarak denk duru-
mundad›r. 

“‹lk ça¤da, genel olarak kad›n ile erkek aras›n-
daki fiziksel farkl›l›klar, bizim toplumumuzda oldu-

¤undan daha azd›… Güney Afrika’daki Aflanti’le-
rin ve Kral Dahome’nin cesaret ve y›rt›c›l›kta öne
ç›kan kad›n ordular› da bunu kan›tl›yor. Kongo’da
Andobieler aras›nda kad›nlar a¤›r iflte çal›flmak
ve a¤›r yük tafl›mak zorundad›rlar. Ancak çok
mutlu bir yaflam sürüyorlard›r. Ço¤unlukla erkek-
lerden daha güçlüler, daha iyi geliflmifller ve ge-
nellikle neredeyse harika denebilecek bir enda-
ma sahiptirler.” (Kad›n ve Sosyalizm)

Özel mülkiyet ve miras kavramlar›n›n ortaya ç›-
k›fl›, anal›k hukukundan babal›k hukukuna, ayn›
zamanda komünal sistemden köleci topluma geçifli
ifade ediyordu. S›n›flar›n ortaya ç›k›fl›yla birlikte,
kad›n üzerindeki çifte sömürü de bafllam›flt›. Kad›n
art›k ezilen s›n›f›n ezilen cinsiydi. Kimi tarihçiler,
kad›n›n bu sosyal ve s›n›fsal de¤iflime fliddetli di-
renifllerle karfl› koydu¤unu söylüyorlar. Bu do¤ru
olsa bile, hiçbir direnifl tarihin bu yeni aflamas›n-
dan geriye dönüflü gerçeklefltiremez, ancak s›n›f-
lar mücadelesinin yeni biçimlerine uygun olarak
flekillendirebilirdi. 

Ezilenlerin ezileni: Emekçi kad›n

8 Mart s›n›f savafl›m›nda kad›n iflçilerin can be-
deli kazand›klar› bir mevzidir. 1857’nin “Amerikan
rüyas›”nda 40 bin dokuma iflçisi kad›n›n flaltere
uzanan ellerinden ve fabrikada yanarak ölen 129
kad›n iflçinin bedeninden yükselen kavga ça¤r›s›-
d›r. Burjuvazi ise, onun içini boflaltmak için 8 Mart’›
‘kad›nlar günü’ ilan ederek, mücadeleci niteli¤in-
den koparmak ve emekçi kad›nla burjuva kad›n›
ortaklaflt›rmak istiyor. Bunun için üretti¤i bir ak›m
olan feminizm, burjuva kad›nla emekçi kad›nlar›n
ayn› sorunlar› yaflad›¤› yan›lsamas›n› yaratarak s›-
n›f uzlaflmac›l›¤›n›n zeminini haz›rl›yor. Bofl bir ha-
yal! Burjuva kad›n›n as›l istedi¤i mülk üzerinde da-
ha fazla söz sahibi olmak ve bu sayede fuhufltan
uyuflturucuya kadar, kapitalizmin bütün yozluklar›y-
la donat›lm›fl bir batakl›kta rahatl›kla yürüyebilmek-
tir. Emekçi kad›n›n ise, bambaflka bir dünyas› var-
d›r. 

Emek sömürüsünün yo¤unlaflmas›, kad›n› gi-
derek daha fazla fabrikalara çeker, iflçilefltirir.
“Emek gücünün de¤eri, yaln›z yetiflkin iflçinin ya-
flam›n›n devam› için gerekli emek zaman› ile de¤il,
ayn› zamanda ailesinin bak›m› için gerekli emek
zaman› ile de belirleniyordu. Makine bu ailenin bü-
tün üyelerini emek pazar›na sürerek, yetiflkin erke-
¤in emek gücünün de¤erini bütün ailenin üzerine
da¤›tm›flt›r. Böylece erke¤in emek gücünün de¤eri
düflmüfltür.” (Kad›n ve Aile, Mark-Engels-Lenin)

“Ezilenlerin en ezilenidir” kad›n. Yaln›zca cins
olarak de¤il, cins olarak da ezilen s›n›f›n en çok
bask› göreni, en çok afla¤›lan›d›r. Üçretli kölelik
düzeninde onun pay›na düflen iki kere sömürüdür.
Burjuva feodal ataerkil ve dinci-gerici kültürün ezici
etkileri onun üzerinde ek bir bask› oluflturmufl,
adeta insanl›¤›n› unutturmufltur. Gelenek ve göre-
neklerin k›skac› ile duygu ve düflünceleri hapsedil-
mifltir. Kendi potansiyeli ile yapabileceklerini gör-
mesi için hiçbir koflul oluflmam›fl, aksine, tüm kap›-
lar kapal› tutulmufltur. Tekdüze ve y›prat›c› ev iflle-
rinin al›klaflt›r›c› etkisi, onu ücretsiz bir ev kölesine

çevirmifltir. Yüzy›llar›n getirdi¤i bafle¤me ve kabul-
lenme gelene¤i, onu, yaflad›¤› tüm olumsuzluklar›
do¤al görmeye, ço¤u kez durumunu savunmaya it-
mifltir. Davran›fl ve düflünce biçimleri bu psikolojiy-
le flekillenmifltir. Düflünmesi gerekti¤i hesap edildi-
¤inde de, burjuvazinin devrim karfl›t› propaganda-
s›, aptallaflt›ran pembe dizileri ve tüketim ç›lg›n›na
çevirmeyi amaçlayan reklamlar›yla ufku daralt›l-
m›flt›r. 

Tüm bunlarla birlikte kapitalizmin kad›n eme¤ini
sanayiye çekmesi; evinden ç›kar›p s›n›f kardeflleri
olan erkek iflçilerle yan yana getirmesi, onun önü-
ne yepyeni bir sosyal yaflam serer. Ancak burada
da kad›n› bekleyen daha a¤›r çal›flma koflullar› ve
daha fazla sömürüdür. Ayn› zamanda da burjuvazi-
nin yoz yaflam kurallar›n›n tüm araçlar›yla kuflat›l-
maktad›r. Günün modas›na uygun giyinmek; uy-
gun saç modeli ve k›yafet tarz›n›n d›fl›na ç›kma-
mak; o günün en popüler flark›c›s›n› dinlemek; ç›l-
g›n flovlara, sunuculara hayran olmak; en önemli
dedikodular› kaç›rmamak; onlar› hep konuflmak;
k›sacas› ‘yükselen de¤erler’e kendini kapt›rmak... 

Yani s›n›fsal hiçbir dürtüye kap›lmamak için yoz
bir yaflam kültürünü sindirmek... Kad›na dayat›lan
ve ondan istenen budur! Yetmedi mi, “fuhufl, burju-
va toplumu için ayn› polis, düzenli ordu, kilise, ifl-
verenler gibi sosyal bir kurum haline gelir.” (A. Be-
bel) Faflizmin di¤er “F”leri gibi, o da emekçileri
bekleyen batakl›kt›r. Fuhufl, iflçi kad›nlar aras›nda
çok yayg›nd›r. ‹flveren genellikle fabrikas›n› haremi
olarak kullan›r. Ço¤u kez, iflten at›lma korkusu ya
da evde aç bekleyenlere bir fleyler götürme çaba-
s›, kimi zaman ise, bu çileli yaflam›n b›kt›r›c›l›¤›n-
dan kurtulmak ve maddi aç›dan rahatlamak iste¤i,
nadiren de ahlaki yozlaflman›n, de¤er yarg›lar›nda-
ki çürümenin bir sonucu olarak kad›n iflçiler, bu ha-
remin bir parças› haline gelirler. 

Sömürü çarkla-
r›, burjuvazinin
‘can simidi’ olarak
kullanmaya çal›flt›-
¤› ‘kutsal aile’yi her
gün biraz daha
ö¤ütmektedir. Ka-
pitalizm do¤as› ge-
re¤i çekirdek aileyi
parçalamak ve aile
üyelerini birbirine
yabanc›laflt›rmak
zorundad›r. Kad›n
bir yerde, erkek bir
yerde, çocuklar ise
baflka bir yerde ça-
l›fl›rlar. Evde birbir-
lerini görebildikleri
süre, son derece
s›n›rl›d›r. Çocuklar
için ev, art›k sade-
ce gece kalmak
için kulland›klar› ve
bir miktar para
ödedikleri herhangi
bir oteldir. Yokluk-
lar ona çoktan ken-
di bafl›n›n çaresine
bakmay› ö¤retmifl-

“Ve kad›nlar
Bizim kad›nlar›m›z

Korkunç mübarek elleri
‹nce küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

Anam›z, avrad›m›z, yarimiz
Ve sanki hiç yaflamam›fl gibi ölen

Ve sofram›zdaki yeri
Öküzümüzden sonra gelen

Ve da¤lara kaç›p, u¤runa hapis yatt›¤›m›z
Ve ekinde, odunda, tütünde ve pazardaki

Ve karasabana koflulan
Ve a¤›llarda 

Ifl›lt›s›nda yere sapl› b›çaklar›n
Oynak a¤›r kalçalar› ve zilleriyle bizim olan

Kad›nlar 
Bizim kad›nlar›m›z...”

K A D I N I N G Ü C Ü
Neden 8 Mart Emekçi Kad›nlar Günü?

8 Mart son y›llarda giderek artan bir biçimde burjuva-
zinin de söylemlerine girmekte, o güne özgü kutlamalar
düzenleyip, mesajlar yay›nlamaktad›rlar. Ama bir farkla;
burjuvazi için 8 Mart “Dünya Kad›nlar Günü”dür, dev-
rimci-demokrat çevreler, iflçi emekçi kitleler için ise 8
Mart “Dünya Emekçi Kad›nlar Günü”dür. Aradaki fark
ise bir kelimeden ibaret de¤ildir. 8 Mart, kad›n›n ezilme-
sinden sorumlu kapitalizme ve genel olarak sömürüye
karfl› bir kavga ça¤r›s› olarak m› kutlanacak? Yoksa yüz-
y›llar›n biriktirdi¤i öfke düzen kanallar›nda bofla m› aka-
cak? Fark bu kadar aç›k ve derin, iki karfl›t dünya görü-
flünün ifadeleridir. 8 Mart’›n dünya tarihine nas›l kazan-
d›r›ld›¤›, bu fark› çarp›c› bir biçimde ortaya koymakta-
d›r. 

1857’li y›llar›n ‘vaatler ülkesi’ Amerika’n›n New York
kentinde -her yerde oldu¤u gibi- sömürünün had safha-
s› yaflan›r. 40 bin dokuma iflçisi kad›n›n elleri, a¤›r çal›fl-
ma koflullar›ndan dolay› flaltere uzan›r. Onlar günde 12
saat çal›fl›p, düflük ücret almak istemezler. Amerikan
burjuvazisiyle difledifl bir kavga bafllar. Grevin yayg›nla-
flaca¤›ndan korkan iflveren, grevci kad›nlar› fabrikaya
hapseder. Ard›ndan ç›kan yang›nda 129 kad›n iflçi yana-
rak can verir. Günlerden 8 Mart’t›r... Kad›n iflçilerin be-
denlerinden yükselen alev, mücadele yang›n›na dönü-
flür. ‹flgününün k›salt›lmas› ve baz› siyasal haklar için
Manhattan iplik iflçisi kad›nlar›n yapt›¤› greve polis ac›-
mas›zca sald›r›r. 1910’da Kopenhag’da toplanan Sosyalist
Kad›nlar›n ‹kinci Konferans›’nda, Clara Zetkin’in önerisi
üzerine, 8 Mart “Uluslararas› Kad›nlar Günü” ilan edilir. 

Her mücadele günü gibi, 8 Mart da iflçi ve emekçile-
rin kan› üzerinden kazan›lm›fl bir kavga günüdür. Burju-
va feministlerin ç›¤›rtkanl›¤›n› yapt›¤› gibi, kad›n sorunu
ne s›n›flar üstü bir sorundur, ne de 8 Mart bir güne hap-
sedilmifl, göstermelik kutlamalarla geçifltirilecek bir gün-
dür. Kald› ki, kad›nlar›n öfkelerine, düzenden baflka bir
hedef göstermek, -örne¤in erkekler- ona yap›lacak en
büyük kötülük, en büyük düflmanl›kt›r. 

Bir burjuva kad›n ile bir iflçi kad›n›n hiçbir kayg›s› or-
tak de¤ildir. Onlar iki farkl› s›n›f›n üyeleridirler. Ya da
bir tutsak anas› ile bir iflkenceci kad›n nas›l ayn› kefeye
konabilir? 

8 Mart, dünya emekçi kad›nlar›n›n günüdür. Burjuva-
zinin bunu yok sayma, gerçek anlam›ndan uzaklaflt›rma
ve içeri¤ini boflaltma çabalar›, bu gerçe¤i de¤ifltirmeye-
cektir.  



Düzene geri dönmek ise, eski yafla-
m›na basitçe geri dönmek de¤ildir. Ka-
d›n için, özgür bir yaflam›n arkas›ndan,
eskisinden de çekilmez hale gelen kat-
merlenmifl bir sömürü çark›n›n aras›na
girmektir. Bu nedenle mücadelenin d›-
fl›na düflmeleri, erkeklere göre çok
daha zor, çok daha sanc›l›d›r.
Mücadelenin d›fl›nda düfltük-
lerinde de, yaflad›klar› ac›,
yozlaflma ve çürüme da-
ha büyük, daha derin-
dir. 

Dünyada s›n›f
mücadeleleri tarihinde
kad›n kahramanlar ya-
ratmam›fl hiçbir büyük ve
önemli bir hareket ç›k-
mam›flt›r. 

Arjantin’de Plaza
de Mayo Analar›’n›n
eylemleri, faflist cunta-
ya karfl› önemli bir
tepki gösterme biçimiydi. 12 Eylül cezaevlerinde fa-
flizmin diz çöktüremedi¤i analar›m›z, çocuklar›na en
a¤›r bedelleri ödeyerek sahip ç›km›fl, faflist cellatla-
r›n korkulu rüyas› haline gelmiflti. A¤arm›fl saçlar›,
bükülmüfl belleriyle her cumartesi günü kay›plar›n›
arayanlar, buradan devletin her türlü bask›s›na gö-
¤üs gerenler yine analard›. 

Fransa’da iç savafla önderlik eden Jan Dark, sa-
vafl bittikten sonra kilise taraf›ndan yak›l›p öldürül-
müfltür. 

Amazon ormanlar›ndaki savaflç› kabilelerde ka-
d›nlar, daha rahat ok atabilmek için bir gö¤üslerini
keserler. 

Yugoslavya halk ordusundaki yüzbin kad›n sa-
vaflç›, devrimin köfle tafllar›n› erkek savaflç›larla bir-
likte örer. Bu kad›nlar›n dörtte biri savafl s›ras›nda
flehit düfler, 40 bini yaralan›r. 

‹spanya’da antifaflist savafl s›ras›nda Dolores
‹barruri’nin “Diz çökerek yaflamaktansa, ayakta öl-
mek ye¤dir. No passaran!” diyen sesi, bütün ülkeye
yay›l›r, savaflç›lara güç ve moral tafl›r. 

Paris komününün ‘petrolcü kad›nlar’›, barikatlar›n
bafl›nda, gö¤ün fethine kalk›flanlar›n gözüpekli¤i ile
savafl›rlar. Komün yenildi¤inde, idam edilenlerin ara-
s›nda 1051 kad›n vard›r. Ve bu kad›nlar›n 956’s› ifl-
çidir. Kad›n komünarlar›n yi¤itli¤i karfl›s›nda hayran-
l›¤›n› ve taktirini gizleyemeyen Prusyal› general;
“Frans›z ordusu kad›nlardan oluflsayd›, onlar› yen-
mek mümkün olmazd›” demifltir. 

En a¤›r iflkencelere yi¤itçe direnen Filistinli Leyla
Qas›m; karanl›ktaki halk›n› ayd›nlatmak için kendini
meflale yapan Berivan; bedenini bombaya çevirip
düflmana f›rlatan Zilan; ezilen halklar›n özgürlük öz-
leminin ifadesiydiler. 

Nazi subaylar› taraf›ndan19 yafl›nda as›lan parti-
zan Tanya; 12 Eylül iflkencecilerine suskunlu¤unu
ça¤›ldayan kad›n komünist Selma Aybal; evinde ku-
flat›lm›flken korkusuzlu¤uyla silah›na zafer türküleri
söyleten Sabahat Karatafl; elinde patlayan bombay-
la güneflin ça¤r›s›na koflan fiengül Boran... 

Onlar, devrim ordumuzun kad›n yar›s›... Onlar
dünün köleleri, bugünün savaflç›lar›... Onlar özgürlü-
¤ümüz, umudumuz, savafl gücümüz... 

Devrim olmadan kad›n kurtulmaz

Kapitalizmde kad›n, önceki toplumsal sistemler-
de kendisinden kopart›lan pekçok önemli hak elde
etmifltir. Çal›flmak için kocas›ndan izin almak zorun-

da kalmamas›, oy hakk›n› elde etmesi vb. Ancak
bütün bunlar, hiçbir zaman kapitalizmin kendili-

¤inden ba¤›fllad›¤› fleyler olmam›flt›r. Uzun y›l-
lar süren mücadeleler, ödenen a¤›r bedeller,
kad›nlar›n yaflamlar›nda kendi soluk borular›n›
açmalar›n› sa¤lam›flt›r. Di¤er taraftan, daha

fazla ve ucuz iflgücüne ihtiyaç duyan, ye-
dek iflsizler ordusunu büyütmek is-

teyen kapitalizm de, kad›n› ifl ha-
yat›na çekmek için, teknolojinin
kimi yeniliklerini kad›nlar›n hiz-
metine sunmufltur. Bunlar, ka-

d›nlar›n yaflamlar›n› kolay-
laflt›ran, ev ifllerini hafifle-
ten, bu nedenle ifl hayat›-
na daha fazla kat›lmas›n›
kolaylaflt›ran fleylerdir.
Krefller, otomatik çamafl›r-
bulafl›k makineleri, haz›r
yemekler vb. 

Ancak hem kad›nlar›n
kazand›¤› yasal haklar,
hem de yaflam›ndaki tek-
nolojik yenilikler, as›l olarak

orta s›n›flara hitap eden fleylerdir. Çünkü emekçi ka-
d›n›n as›l sorunu, s›n›fsal sömürüdür. Yoksullu¤una
çözüm de¤ildir, tüm bu de¤iflimler. Üstelik de biçim-
sel olarak kad›n› rahatlat›r; özünde ise, kad›na dö-
nük çifte sömürünün temelini oluflturan sorunu çöz-
mez. ‹flgücünün ertesi güne yeniden haz›r hale gel-
mesi görevi kad›n›n olmaya devam etti¤i sürece, ka-
d›n›n çifte sömürüsü de devam edecektir. 

Bu nedenle kapitalizm kad›n›n kurtuluflu yönün-
de ad›mlar atmak bir yana, onun üzerindeki bask› ve
sömürüyü katmerlendiren bir rol oynar. Kad›n soru-
nunun çözümünün tek koflulu, toplumsal sistemin
de¤iflmesidir. Genel olarak üretimin toplumsal niteli¤i
ile mülkiyetin özel niteli¤i aras›ndaki çeliflki çözüldü-
¤ünde, kad›n›n kurtuluflu gerçekleflecektir. Ve bunun
nihai koflulu da komünizmdir. 

Sosyalizm, sömürücü s›n›flar› devirdi¤i ve sosya-
list ekonomiyi infla etmeye giriflti¤i anda, kad›n soru-
nunun çözümünü de önüne görev olarak koyar. Ge-
reken bütün yasal düzenlemeler ve günlük yaflam›
kolaylaflt›r›c› uygulamalar, daha devrimin ilk günle-
rinden itibaren uygulamaya konulur. Kad›nlar›n üze-
rindeki bask›y› kald›rmak, koflullar›n› rahatlatmak,
sosyalizmin inflas›nda daha aktif bir rol almas›n›
sa¤lamak için bütün ad›mlar› atar. Ancak bu kolay
ve bir anda gerçekleflebilecek bir fley de¤ildir. Bin-
lerce y›ll›k gelenek, önyarg› ve al›flkanl›klar›n k›r›l-
mas› için, son derece uzun, zorlu, sanc›l› ve genel-
likle a¤›r bedeller pahas›na yürütülen bir savafl›md›r.
Sosyalist bir devletin yaflam›n her alan›nda do¤ru-
dan yapaca¤› müdahaleler, bu savafl›m›n en önemli
silahlar›ndan biridir.

Sosyalist Sovyetler Birli¤i’nde kad›n 

Sovyetler Birli¤i, devrimin hemen arkas›ndan ka-
d›n› ikinci s›n›f olarak gören, onun ezilmesini ve sö-
mürülmesini kolaylaflt›ran her türlü uygulamay› kal-
d›r›p yeni yasalar ç›karm›flt›. Bunlar›n içinde, en
önemlilerinden biri, evlilik ve boflanma hukunun her
türlü yerel uygulamas›n› kald›r›p, (yani tek tek özerk
cumhuriyetlerin iç iflleyifli olmaktan ç›kar›p) merkezi
devlete-anayasaya ba¤lamas›yd›. Böylece, gericili-
¤in çeflitli biçimlerde etkisi alt›nda bulunan uzak böl-
gelerde, kad›nlar›n gerici geleneklerden kurtulmas›
hedefleniyordu. 

“Hiçbir burjuva demokratik ülkede gerçekleflme-
yecek olan, ama Sovyet ülkesinde baflar›lm›fl olan
fley; kad›nlar›n çal›flma, e¤itim ve ana sa¤l›¤›n› koru-
ma konular›nda hükümetten hak talep etmek zorun-
da kalmamalar›, hükümetin, onlar› kad›nlar›n hiçbir
biçimde giremedi¤i ifl alanlar›na kendili¤inden sok-

mas› ve bunun ötesinde kad›n›n ana olarak da hak-
lar›n› korumas›yd›.” (A. Kollontai, Birçok Hayat Yafla-
d›m)

Ana ve çocu¤un korunmas› için bir bölüm olufl-
turma düflüncesi, Ekim Devrimi çal›flmalar›n›n en s›-
cak anlar›nda ortaya ç›km›flt›r. Bu bölümün temel il-
keleri ve analarla hamile kad›nlar›n sosyal bak›m›yla
ilgili izlenecek çizgiler, hemen Ekim Devrimi’nin bafl-
lang›c›nda, ilk iflçi kad›nlar konferans›nda sa¤land›. 

Bir y›l sonra yap›lan I. Kad›n ‹flçiler Kongresi’ne
kat›lan delege say›s› 1147 idi. Üst üste ç›kar›lan ka-
rarnameler, kongrelerde al›nan kararlar çerçevesin-
de hareket eden kad›n birimler sayesinde Sovyet
kad›n›, her geçen gün özgürlü¤ünün bilincine biraz
daha var›yordu. 

Do¤ald›r ki, gerici önyarg›lar›n etkisi birdenbire
yok edilemezdi. Mesela tar›mda kolektiflefltirme
kampanyas›n›n bafllad›¤› dönemde kulaklar› ile pa-
pazlar bütün kad›nlarla erkeklerin birlikte alt›na girip
uyuyacaklar› ‘tek büyük yorgan’dan, ya da ‘bebekle-
rin sosyalize edilece¤i’nden bahsederek kitleleri kor-
kutmaya, uzaklaflt›rmaya çal›fl›yorlard›. 

“Bir özgürlük savaflç›s› Zülfiye Han, mollalar tara-
f›ndan diri diri yak›lm›flt›. Bir Taflkent okulunda k›z
çocu¤u, tatilde, köyünde kad›n haklar› konusunda
propaganda yapm›flt›. Parçalanm›fl vücudu, okula,
üzerinde flu sözcükler yaz›l› bir araba ile gönderil-
miflti: ‘‹flte size kad›n özgürlü¤ü’. Bir baflka kad›n,
köy a¤as›n›n uyar›s›na ald›rmam›fl ve komünist bir
köylüyle evlenmiflti. A¤an›n k›flk›rtt›¤› 18 kiflilik bir çe-
te, gebeli¤inin 8. ay›nda ›rz›na geçmifl ve vücudunu
nehre atm›flt›.” (Stalin Dönemi, Anna Strong)

Kad›nlar her yerde çetin bir savafl›m veriyorlar
ve ad›mlar at›yorlard›. Bir köy sovyetine ilk defa bir
kad›n seçildi¤inde olay olmufl, sonradan Sovyetler-
deki kad›n say›s› artm›flt›. Bir baflka yerde kad›nlar
peçe ç›karma töreni düzenlemifllerdi. Sibirya’da ka-
d›nlar kolektif çiftliklerden ilk ücretlerini al›r almaz,
‘kad›n dövmeye karfl›’ bir grev düzenlemifller ve bu
adeti bir haftada yok etmifllerdi. Kad›nlar her geçen
gün üretimde ve yönetici konumlarda daha fazla yer
al›yorlard›. Stahanovist hareket, üretimde kad›n kah-
ramanlar yaratm›flt› k›sa sürede. 

1940 y›l›nda 12 kad›n, Sovyet Bilimler Akademi-
si’nde araflt›rmac› olarak çal›fl›yordu. Hükümet ve
parti çal›flmalar›n›n yönetici mevkilerinin yüzde
28’inde kad›nlar bulunuyordu. Ayr›ca çeflitli cumhuri-
yetlerdeki birçok örgütün seçimle iflbafl›na gelinen
mevzilerinde en az›ndan 428 bin 570 kad›n görev
yap›yordu. 

Sosyalizm, kad›n› evinden d›flar› çekebilmek için
sadece yasalar koymakla kalmam›fl, kad›n› toplum-
sal görevlerinden kopart›lm›fl özel görevlerden kur-
tarm›flt›. “Türün yeniden üretimini” toplumsal üreti-
min bir parças› haline getirmiflti. Ortak çamafl›rhane-
ler, krefller, çocuk bahçeleri vb yayg›nlaflt›kça, kad›-
n› eve kilitleyen kölelik zincirleri de birer birer parça-
lan›yordu. Kad›n›n özgürleflmesinin her ad›m›, asl›n-
da toplumun özgürleflmesi anlam›na geliyordu. 

Devrimci harekette yanl›fl yaklafl›mlar

Kad›n sorunu, genel olarak Türkiye’de devrimci
hareketin ciddi bir yaras›d›r. Bugüne kadar bu konu-
da do¤ru bir bak›fl aç›s› oturtulamam›flt›r. Kimi za-
man soruna duyars›z kalmak, kimi zaman ise kad›n
sorununu adeta ‘keflfederek’ feminizme savrulmak,
hatta kimi zaman ikisinin birarada yürümesi görül-
mektedir. Yenilgi dönemleri ise, her konuda oldu¤u
gibi, kad›n sorununda da ML’ye ayk›r› görüfllerin
devrimci yap›lar içinde kök salmas›n›n olanaklar›n›
fazlas›yla oluflturur. Bugün devrimci yap›lar içinde
kad›n sorununa iliflkin çarp›k bak›fllar›n bu kadar
yayg›nlaflmas›n›n en önemli nedenlerinden biri de
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budur. 

En yayg›n olarak yap›lan hata, kad›n sorununun
devrimci hareketin genel sorunlar›ndan ba¤›ms›z,
ayr› bir konu gibi ele al›nmas›d›r. Mücadeleden ko-
part›lm›fl bir kad›n sorunu, ‘sorunlu kad›nlar’ kapsa-
m›nda ele al›nmakta, buradan çözüm aranmaktad›r.
Kad›nlara as›rlar boyunca ö¤retilmifl al›flkanl›klar,
davran›fl biçimleri, duygu ve düflünce tarzlar› üzerin-
den bir teflhir, ajitasyon ve e¤itim faaliyeti yürütmek,
en yayg›n yaklafl›md›r. Ancak sorunun çözümüne en
uzak yöntem, çözmek için yap›lan en büyük hatad›r.
“Kad›nlar çok zaafl›d›r” üzerinden yürütülen bir e¤i-
tim faaliyeti, kad›n devrimci aç›s›ndan son derece
y›prat›c› ve kendine güvensizlefltirici iken, erkek
devrimcilerin ona bak›fl›n› da düzen içindeki erkekle-
rin bak›fl›na yak›nlaflt›r›r. 

Mücadeleye yeni at›lan her kad›n, güçlü devrimci
duygular, büyük coflkular, gelece¤e iliflkin önemli
planlar tafl›maktad›r. Elbette ki, kad›n olman›n getir-
di¤i genel al›flkanl›klar›, geleneksel yaklafl›mlar› da
üzerinde tafl›makta, bunlar›n sanc›s›n› çekmektedir.
Ancak onun geliflimini sa¤layacak olan tek fley, cofl-
kular›n›, devrimci duygular›n› ve mücadeleyle olan
ba¤lar›n› güçlendirmektir; as›l olarak kad›n olmaktan
kaynaklanan sorunlar›n› konuflmak, eksikliklerini gö-
züne sokmak, ›srarla bunlar üzerinde duran bir tarz
de¤ildir. Oysa devrimci saflara gelmesine neden
olan yanlar›n› güçlendirmek, mücadeleyle ba¤lar›n›
sa¤lamlaflt›rmak, onun kendi sorunlar›n› do¤rudan
pratik içinde çözmesine olanak tan›yacakt›r. Bu ba¤-
lar ve kavgada duruflu güçlendikçe, kad›n olmaktan
kaynaklanan olumsuzluklar›n› da, (belki de ço¤unun
fark›na bile varmadan) aflacak, kolayca geriye ata-
cakt›r. Özellikle hareketin yükselifle geçti¤i dönem-
lerde, bu türden sorunlar› geriye atmak ve mücade-
lenin gereklerine kilitlenmek çok daha kolayd›r. 

Di¤er taraftan, yapt›¤› her hatan›n onun ‘kad›n-
ca’ yanlar›ndan kaynakland›¤›n› söylemek, bunu ka-
bullendirmeye zorlamak, kendisini öncelikle ‘sorunlu
kad›n’ olmaktan ‘kurtarmaya’ zorlamak ise, son de-
rece y›prat›c›d›r. Ve yeni bir devrimci kad›n›n, önce-
likle kendisiyle ilgili bütün olumlu beklentilerine, ge-
lece¤e iliflkin umutlar›na, mücadelede ileriye at›lma-
ya dönük planlar›na ket vuran bir nitelik tafl›makta-
d›r. 

Kad›n sorunu, s›n›fl› toplumlar›n ortaya ç›k›fl›n-
dan beri var olan bir sorundur. Ve çözümü ancak s›-
n›flar›n ortadan kald›r›lmas›yla mümkün olacakt›r.
Sosyalizm bile kad›n sorununun tam çözümünü ger-
çeklefltirmeyi baflaramaz. Çünkü sosyalizmde sö-
mürücü s›n›flar yok edilmemifl, sadece yenilgiye u¤-
rat›lm›fl ve iktidarlar› ellerinden al›nm›flt›r. Sosyalist
inflan›n baflar›s› komünizme götürdükçe ve sömürü-
cü s›n›flar yok oldukça, kad›n sorununun çözümün-

de de ilerleme sa¤lanmaktad›r. 

Kad›n kadrolar›n devrim saflar›nda
kad›n olmaktan kaynaklanan pekçok

zaafla geldikleri do¤rudur. Fakat
inand›klar› bir dava u¤runa sonuna

kadar karar-
l›l›kla

gitti-
leri,
ço¤u
zaman
erkekler-
den daha
sa¤lam ve daya-
n›kl› olduklar›, pek-
çok dönüm noktas›nda
erkeklerden daha güçlü
tav›rlar koyduklar› ve bu
yanlar›yla herkesten daha
fazla sayg›y› hak ettikleri de
do¤rudur. Güçlendirilmesi
gereken yanlar› da budur.

Bu yanlar› güçlendirildikçe, di¤erleri zay›flayacak,
etkisini yitirecektir. 

Soruna hatal› yaklafl›m, örgütlenme biçimlerinde
de hatalar› beraberinde getirmektedir. Kad›nlar için-
de kitle çal›flmas› yürütmek üzere kurulan kad›n ku-
rumlar›, zaman içinde misyonlar›n› de¤ifltirmekte,
adeta devrimci yap›ya paralel bir nitelik kazanmak-
tad›r. Örnekler fazlas›yla zengindir, ancak sorunun
ulaflt›¤› noktay› görmek aç›s›ndan bir tanesi yeterli
olacakt›r. Geçti¤imiz y›l 8 Mart haz›rl›klar› sürerken,
At›l›m gazetesinde ç›kan bir yaz›da, 8 Mart haz›rl›k-
lar›n›n yürütülmesine iliflkin olarak “flimdi her komü-
nist kad›n bir EKB’li olmal›, EKB’li gibi harekete geç-
melidir” ifadesini kullanm›flt›r. EKB, kad›nlar içinde
genifl kitle çal›flmas› yürütmesi gereken bir bir kitle
örgütüdür. Komünist kad›nlar›n de¤il, ancak komü-
nist kad›nlara sempati duyan, taraftar düzeyindeki
kad›n kitlelerin örgütü olabilir. Komünist kad›nlar›n
ait oldu¤u örgüt, statü olarak EKB’den çok daha ile-
ride, çok daha farkl› bir yap›lanmad›r. Ve komünist
bir kad›n, elbette ki, EKB’li bir kad›na göre, kavgaya
çok daha ba¤l›, nitelikleri çok daha geliflkin, konumu
çok daha ileridedir. Komünist bir kad›na EKB’li ol-
mas›n› tavsiye etmek ise, onu gelifltirici ve kad›n so-
rununa duyarl› k›l›c› de¤il, ‘kitlelefltirici’, ‘kad›n’laflt›r›-
c› ve kad›n kitleler içinde eritici bir yaklafl›m olabilir
ancak. 

Komünist kad›n, komünist erkeklerle birlikte s›n›-
f›n partisinde örgütlenmelidir. Çünkü komünist er-
demleri donanmaya bafllad›¤› aflamadan itibaren,
kad›n ya da erkek de¤il, bir komünisttir art›k. Ona
bu gözle bak›lmal›d›r, örgütlülük içindeki yeri buna
göre belirlenmelidir. Di¤er taraftan, genel olarak ka-
d›n›n cins olarak ezilmiflli¤i, s›n›fsal ezilmiflli¤inden
sonra gelen, ikincil önemde bir konudur. Bu neden-
le, örgütlenme modeli içinde de, s›n›fsal temelde ör-
gütlenmesi daha do¤ru, ML bir yaklafl›md›r. Genifl
kad›n kitlelerini örgütlemek için kad›n kitle örgütlen-
meleri elbette ki kurulacakt›r. Ancak komünist kad›n-
lar›n tek görevi, ya da en önemli görevi kad›n kitlele-
rini örgütlemek de¤ildir. Örgüt içinde kad›nlar erkek-
lerle beraber, her alanda birlikte görev üstlenebilir,
askeri alandan s›n›f içinde çal›flmaya, legal çal›flma-
dan yeralt›n›n derinliklerine kadar her noktada ko-
numlanabilirler, konumlanmal›d›rlar. Onlar›n yeri kitle
çal›flmas›nda kad›nsal alanlar, mitinglerde kad›n ör-
gütlenmelerinin pankart›n›n arkas› de¤ildir. Bir yeral-
t› komitesinde de, devrimci yap›n›n pankart›n›n ar-
kas›nda da kad›n komünistle erkek komünist yanya-
na durmal›d›r. 

Eflitlik, mücadelenin her alan›nda ve gerçek an-
lamda kendisini gösterebilmelidir. Devlet, iflkence
yaparken kad›n ya da erkek ayr›m› yapm›yor, iflken-
cesini karfl›s›ndaki devrimcinin konumuna göre ya-
p›yor. Mahkemeler ve cezaevlerinde de benzer bir
eflitlik sözkonusudur. Devletin sald›r›lar› karfl›s›nda
eflit konumda olan kad›nla erkek, hareketin içinde
de eflit olmal›d›rlar. Savaflmak, kelimenin gerçek an-
lam›yla ‘omuz omuza’ yürütüldü¤ü zaman eflitlik or-
taya ç›kar. Bir kad›n devrimcinin kendisini aflmas›n›n
olanaklar› da bu ortamda yarat›l›r. Hem kendisinin,
hem de yan›ndaki erkek yoldafl›n›n ona karfl› güveni
bunun koflullar›n› artt›r›r. Mücadelenin içinde baflar›-
lan ifller, devrimciyi kad›n ya da erkek olmaktan ç›-

karak, öncelikle yoldafl, kavga arkadafl› haline
getirir ve özgüveni güçlendirir.

Devletle ya da sivil faflistlerle bir çat›fl-
ma yafland›¤›nda kad›nlar› geride tutma-
y›p, erkeklerle beraber önde savaflmas›na
önayak olmak; ev ifllerine gere¤inden faz-
la zaman ay›rmas›n›n önüne geçecek bi-

çimde görevler yüklemek; e¤itim çal›flmala-
r›nda genel siyasal-teorik düzeyinin yükselme-
sini sa¤lamak; ‘tehlikeli’ ya da ‘yorucu’ görev-
ler sözkonusu oldu¤unda kad›n devrimcilere
karfl› özel bir korumac›l›kla davranmamak;

kad›n devrimcilerin, kendilerinden daha ilerideki efl-
lerinin arkas›nda saklanmalar›n›n, onun gölgesinde
yaflamalar›n›n, ya da onun kanatlar› alt›nda korun-
malar›n›n önüne geçmek; her kad›n devrimcinin
kendi ayaklar›n›n üzerinde durarak, kendi yolunda
sa¤lamca yürümesini için önünü açmak vb. yöntem-
ler, basit görünmekle birlikte, sorunun gerçek çözü-
münü içinde bar›nd›rmaktad›r. Her sorunda oldu¤u
gibi, kad›n sorununda da en iyi ilaç mücadelenin
kendisi, pratik içinde gelifltirilen somut araçlard›r. 

S›n›flar mücadelesi tarihinde kad›nlar›n yaratt›¤›
görkemli direnifller, kad›n kahramanlar, kad›n önder-
ler ve kad›n flehitler, yukar›da da sayd›¤›m›z gibi az
de¤ildir. Keza Türkiye Devrimci Hareketinin içinde,
çok güzel direnifl örnekleri yaratm›fl kad›n devrimci-
ler vard›r. Hareketimizin tarihi de, mücadelenin de¤i-
flik cephelerinde, iflkencede, zindanlarda, sokaklar-
da, kitle hareketleri içinde, kad›n komünistler taraf›n-
dan yaz›lm›fl destanlarla doludur. Devrim ve sosya-
lizm mücadelesinin genel ihtiyaçlar› ile ba¤lant›l› bir
biçimde, kad›n-erkek birlikte, omuz omuza verilen
mücadeleler s›ras›nda ve özellikle de kad›n komü-
nistlerin çok yo¤un emek ve çabalar›n›n ürünüdür
bu destanlar. Kad›n sorununun do¤ru çözümü de bu
rota üzerindedir.  

‹nsan›n insan› sömürüsünün olmad›¤› bir dünya-
y›, kad›nla erkek, bu kavgada omuz omuza savafla-
rak, birlikte infla edeceklerdir. 

Geç endam aynas›n›n karfl›s›na
Seyret bac›m tepeden t›rna¤a kendini
Göreyim y›lbafl› a¤ac› gibi sülendi¤ini

Beyaz, yeflil, ›fl›l ›fl›l

‹peklilerin en halisinden olmal› elbisen
Birleflmeli onda

Kafkas flafaklar›n›n ›l›k pembeli¤iyle
Sibirya karlar›n›n yumuflak mavi beyazl›¤›

Çoraplar›n örümcek a¤›ndan ince
‹skarpinlerin 

Taze bademiçi kabu¤u gibi narin
Boynunda gerdanl›¤›n olmal›

P›r›ldamal› nehir boylar›nca kurulan 
Bütün elektirik istasyonlar›n›n ›fl›¤›yla

Onlar›n her birinde 
Senin ellerinin de mukaddes pay› var

Uçsuz bucaks›z ülkende ellerinin
fiefkatli gücünü duymam›fl

A¤aç m›, alet mi
Hayvan m›, beflik mi var?

Çapayevgin makineli tüfe¤ini kimin elleri iflletti?
Stalingrad cephesinde uça¤›n yekesine

fiahin kanatlar› gibi konan eller 
Senin ellerin de¤il miydi?

Traktörlerin volan›n› kimin elleri
Güvencin kanatlar› gibi okfluyor bugün?

Ellerin vefal› türküsünü duyan avuçlar
Ellerini bir daha unutmaz bac›m

Ellerin büyükçe biraz
Ellerin bir hayli y›pranm›fl

Yani en ak›ll› al›nlar gibi genifl
K›r›fl›k ve harikulade güzel

Hiçbir kad›n bahtiyarl›¤a senin kadar lay›k olmad›
Ve hiçbir kad›n senin gibi

Paylaflmad› bahtiyarl›¤› bahts›zlarla
Sofran aç›k bütün halklara

Ekme¤inden, flarab›ndan tatmayan m› var?
Senin gibi ev han›m› dünya dünya olal› görmedi

Geç endam aynas›n›n karfl›s›na
Seyret bac›m tepeden t›rna¤a kendini

Göreyim y›lbafl› a¤ac› gibi süslendi¤ini
Beyaz, yeflil, ›fl›l ›fl›l

Ne olurdu sürmeni ben getirebilseydim sana
‹stanbul’umun y›ld›zl› gecelerinden

Buyur bac›m, içeride valse bekliyorlar seni
En büyük ustalar

En güzel fliirleri senin valsin için bestelediler
‹zin ver elini öpeyim bac›m

Yeni y›l›n kutlu olsun Sovyet kad›n›

Naz›m Hikmet



Yoksullu¤un Rengi Hep Ayn›
Nairobi’de 3 milyon kifli yafl›yor, Kenya’n›n nüfusu 31

milyon. 1961’de Mau Mau hareketinin öncülü¤ünde ‹n-
giltere’den ba¤›ms›zl›¤›n› elde ettikten sonra 20 y›l bo-
yunca iflbirlikçi bir devletle yafl›yorlar. 2002’de silahl›
çat›flma ile hükümeti deviriyorlar. Kenya halk› “o da ifl-
birlikçi ama öbürü kadar de¤il” diyor. Kenya, di¤er Afri-
ka ülkelerine göre zengin say›l›yor. Ama Nairobi’de,
Do¤u Afrika’n›n en geliflkin flehrinde, kamu otobüsü
yok. Özel otobüs ve minibüsler var. Sigorta yok, özel
sigortalar var.

Uzun bir yolculuktan sonra valizlerimizi de kaybede-
rek kötü bir otele geliyoruz. Akflam herkes bahçede
otururken (Kenya’da Ocak ay› yaz mevsiminin bafllan-
g›c›) ç›¤l›klar kopuyor. H›rs›zlar otele girmifl lap toplar›
çalm›fllar. Bizde bir endifle yok, çal›nacak bir fleyimiz
kalmad›. Sabah›n erken saatlerinde otelin önündeyiz.
Günefl sanki bizimkisi gibi, sabah serinli¤i de öyle. Bir
kad›n bizim köyde çal›lardan yapt›¤›m›z süpürge ben-
zeri fleylerle etraf› süpürüyor, hiç bir yabanc›l›k duygu-
su çekmiyoruz. Garsonlar bize karfl› çok çekingen,
bunda Avrupa’dan gelmenin yan›nda beyaz olman›n
büyük etkisi var. 

‹lk dersimizi yayg›n olan h›rs›zl›¤a karfl› al›yoruz,
ikincisi hava karard›¤›nda hem yaln›z, hem de vas›ta-
s›z dolaflmamak. Dersi verenler hep yoksullu¤un bo-
yutunu anlat›yor, ama bunu al›flverifl kulelerinin yük-
seldi¤i flehir merkezlerine bakarak anlamak mümkün
de¤il. Ancak gitti¤imiz gecekondularda görüyoruz. Ki-
bera’da bir milyon teneke ev. Kasarani’nin yak›nlar›n-

daki gecekondu
da 150 bin. Bir ta-
ne slum h›rs›zlar›n
yata¤›. Arabalar
oradan geçerken
bile kap›lar›n› kilit-
liyor. Slumlar, bi-
zim gecekondula-
ra benzemiyor, fa-
kirin de fakiri var
derler ya. Hatta
geçti¤imiz yerler-
de birinci s›n›f
slum, ikinci s›n›f
slum... Slumlar›n
bile s›n›fland›r›l-
mas› var. ‹ki met-
rekare büyüklü-
¤ünde tenekeden
barakalar, bir ana
yol, yol denilebilir-
se. Barakalar›n
hepsi üst üste. Fa-
kirli¤in kokusu her
yerde, su yok,
elektrik yok. Soka-
¤›n ortas›nda, ev-
lerin önünde bü-
yük tencerelerde
yemek yap›l›yor.
Her taraf kömür
isi, yüzün simsi-
yah kesiliyor.
Okullar bile bara-
ka. Her tarafta ço-
cuk. Küçük bir k›z
elimden tutuyor,
yal›nayak, y›rt›k
p›rt›k k›yafetler. 

Her tarafta kilise,
okul de¤il, kilise.

Zaten DSF’de de ayinlerden geçilmiyordu. Bat›n›n
misyonerleri sosyal yard›m kuruluflu gibi çal›fl›yor,
dualarla ac›lar› bo¤uyor ve gericili¤i körüklüyorlar. Bir-
çok Bat›l› manzara karfl›s›nda kiliseleri savunmaya
kalk›fl›yor. Bizler de ülkelerini daha iyi sömürmek için
kiliselerin varoldu¤unu anlat›yoruz. Örne¤in bu ara Al-
manya’n›n yapt›¤› “kalk›nma yard›mlar›n›n” iki kat›n›,
gelir olarak Afrika’dan ald›¤›, hemen ortaya seriliyor.
‹ngiltere ve tutucu protestan kiliselerinden söz etmiyo-
ruz bile. 

Kibera slumdan hemen bitifli¤indeki zenginlerin sem-
tine geçiyoruz. Al›flverifl ma¤azalar›nda AB mallar›,
Türkiye’den Ülker çikolata ve sabunlar. Evlerin etraf›n-
da metrelerce duvarlar, bu da yetmemifl duvarlar›n üs-
tüne al›fl›k oldu¤umuz tel örgü çekmek yerine k›r›k
cam parçalar›n› betonun üstüne örmüfller. ‹nan›lmaz
bir görüntü. Siyah ve beyazlar›n tamamen birbirinden
ayr› yaflad›klar›n› söylemeye gerek yok. 

Afrikal›lar›n DSF’deki çad›rlar›nda “Afrika sat›l›k de-
¤il” diye pankartlar as›l› ve hep söyledikleri; “Afrika fa-
kir de¤il, Afrika sömürülüyor!”

Bat›l›lar aras›nda tepkiler farkl› farkl›. Bir yandan ac›-
ma ve h›rs›zlar› bile hofl görme. Di¤er yandan korku-
dan sadece otelden stadyuma ve stadyumdan otele
gidenler (özel araçlarla tabi ki). Bir yandan tüm Ken-
yal›lara h›rs›z ve üç ka¤›tç› gözüyle bakma ve o bildik
sömürgeci üstencilik. Kaba hali de¤il, ince hali. Kü-
çümseme ve cahillik öyle boyutlarda ki. Biz Kenyal›lar›
buldu¤umuz her yerde konuflmaya çal›flt›¤›m›z için
garsonundan, su sat›c›s›na kadar sistemi tan›mayan›-
n› görmedik. Onlar ise tek tek konular› s›ralay›p çö-
züm üretmek istiyorlar. Genel sistem tart›flmas›na da-
ha az giriyorlar. 

Latin Amerikal›lar bile, bu slumlar bizimkinden de da-
ha kötü dediler, Bat›l›lar ise (Safariye de¤il de Slumla-
ra gelenler) dehflet içindeydi ve günlerdir fakirli¤e kar-
fl› çözüm yollar›n› tart›flt›klar› toplant›lardan sonra fa-
kirli¤i s›rf konuflman›n de¤il, gözle görmenin flokunu
yafl›yorlard›, ço¤u çantas›na yap›flm›fl, ne yapaca¤›n›
bilmiyordu. 

Bundan dolay› DSF’ye kat›lanlar›n ortak kan›s›, Afri-
ka’da tüm çeliflkilerin su yüzüne ç›kt›¤› oldu. Bir taraf-
ta aç çocuklar, üç kurufla su satt›rarak bir de onlar
üzerinden para kazanan DSF! Di¤er tarafta suyun bir
insan hakk› oldu¤unu tart›flan insanlar… Bir tarafta
lüks lokantada kahve içen Bat›l›lar, di¤er tarafta bu lo-
kantay› talan eden aç Afrikal› çocuklar… Bir tarafta
büyük tekellere aç›lan savafllar, di¤er tarafta en büyük
telefon flirketi Celtell’in reklam panolar› ve da¤›tt›¤› te-
lefon kartlar›... DSF, “bu toplant› için para gerekiyordu
ne yapal›m” diyor. Ama gelen tepkiler sonras›nda,
“bundan böyle afl evleri kurmal›y›z”a karar vermifl. 

Ancak bizce DSF’de en ac› olan gerçek fluydu: Al-
manya’da Haziran ay›nda yap›lacak G-8 toplant›s› gü-
venlik gerekçesiyle da¤›n bafl›na al›nd›, bir de etraf›na
çit çekiliyor. Bu teflhir malzemesi olarak çok kullan›ld›
ve etkili de oldu. DSF ne yapt›? Kendini flehirdeki fa-
kirlerden korumak için toplant›y› flehrin d›fl›na bir
Stadyuma ald›. Stadyumun içinde ›ndymedyan›n rad-
yo istasyonu silahlar› kiflilerce çal›n›nca kat›l›mc›lar
ikiye ayr›ld›. Alanda ad›m bafl› silahla gezen polisleri
do¤ru bulanlarla bunu do¤ru bulmayanlar. Afrika’daki
DSF bir so¤uk dufl ald›. Merkezi sonuç bildirgesinde
tam da bunlara çözüm üretmesi gerekti¤ine dair karar-
lar almak zorunda b›rak›ld› ve insanlar›n kafas›nda
kendi çeliflkilerine dair çok soru iflareti b›rakt›. 

Tüm gördüklerimizden ve konufltuklar›m›zdan bizim
ç›kard›¤›m›z sonuç ise, Afrika’da kitle hareketinin h›zla
geliflti¤i. Aç›l›fl ve kapan›flta Afrikal› kad›nlar›n z›lg›tlar
aras›nda, “Kahrolsun Kapitalizm” sloganlar› aras›nda
“Biz Kazanaca¤›z” sözleri, Kenya’dan ayr›l›rken hepi-
mizin kula¤›nda. 

Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi
Devrim ve sosyalizm için18 Mart 2007

’99 y›l›nda ABD’nin Seattle kentinde Dünya Ticaret Ör-
gütü’nün toplant›s›n›n kitleler taraf›ndan militan eylem-
lerle protesto edilmesi, anti-emperyalist kitle eylemlerini
tetikleyen önemli bir bafllang›ç yapm›flt›. Sonras›nda he-
men hemen bütün emperyalist kurumlar›n toplant›lar›
protesto edildi. Sosyal forumlar da buradan ç›k›fl alarak
2001 y›l›nda toplanmaya bafllad›.  

Bu toplant›lar›n, kitlelerin tepkilerini örgütlü hale ge-
tirmek gibi bir iddias› vard›. Gerçekte ise, bu tepkileri ya-
t›flt›rmak, düzeniçi çözümlere yöneltmek, içini boflaltmak
amac›n› tafl›yordu. Zaten devrimci-komünist bir önderli-
¤in olmad›¤› kendili¤inden hareketlerin, düzeniçi kanal-
lara akmaya bafllamas› kaç›n›lmaz bir gerçekliktir. Ve bu
kanallara akmaya bafllad›¤› andan itibaren de, gücünü ve
etkisini kaybetmeye, kitleselli¤ini eritmeye, t›kanmaya
bafllar. Öyle de oldu. Nairobi’de toplanan 7. Sosyal Fo-
rum, bu t›kanman›n gözlerden gizlenemeyecek hale
geldi¤i bir noktayd› ve sosyal forumlar›n gelece¤ini de
tart›flt›rmaya bafllad›.

Di¤er taraftan, geçen süre, sosyal forumlar›n genel ola-
rak düzeniçi kimli¤ini daha fazla su yüzüne ç›kard›. Em-
peryalist tekeller taraf›ndan finanse edilen, kitlelerden
uzak bir mekanda toplanan, topland›¤› yerin yoksullu¤u-
na bile yabanc›laflan, emperyalist ülke ajanlar›n›n cirit at-
t›¤›, Afrikal›lar ile beyazlar›n aras›nda bile bir ‘statü’ far-
k›n›n gözle görüldü¤ü bir “sosyal forum” gerçeklefltirildi
Nairobi’de. Hatta “Alternatif” olma iddias›ndaki sosyal fo-
ruma alternatif bir toplant› daha yap›ld›, sosyal forum yö-
netiminin uygulamalar›na karfl› eylemler gerçeklefltirildi. 

Sistemi do¤rudan hedeflemeyen bütün ak›mlar gibi, bu
türden organizasyonlar da, kitlelerin hiçbir sorununa çö-
züm bulamaz. Bafllang›çta belli bir merak ve ilgi uyand›r-
sa da t›kanmas› ve ömrünü tamamlamas› kaç›n›lmazd›r. 

7. Dünya Sosyal Forumu, 20-25 Ocak tarihleri aras›nda
Do¤u Afrika’da Kenya’n›n baflkenti Nairobi’de yap›ld›.
Afla¤›daki yaz›, röportaj ve de¤erlendirmeler, bu foruma
kat›lan temsilcimiz taraf›ndan yap›lm›flt›r ve sosyal fo-
rumlar›n içinde bulundu¤u t›kanmay›, kitlelere yabanc›-
laflmas›n› çarp›c› bir biçimde ortaya koymaktad›r.

7. Dünya Sosyal Forumu;

NNaaiirroobbii’’ddeenn GGöörrüülleenn AAffrriikkaa

Che Guevare Gençlik Merkezi 
“Biz Frans›zlar taraf›ndan sömürgelefltirildi¤imiz için ben Frans›zca konufluyorum” Cezayir’den

gelen üniversite ö¤rencisi Cosmas ‘Çal›flma Hakk› ve Gençlik Hareketi’ bafll›kl› top-
lant›ya böyle bafllad›. Zaten Afrika’n›n neresinden gelirlerse gelsinler ‹ngiliz sömür-
gesi olanlar ‹ngilizce, Frans›z sömürgesi olanlar Frans›zca konufluyor ya da Angola
gibi Portekizce. Sömürgecili¤in, kültürünü de getirdi¤i ve sömürge, yar›-sömürge ül-
ke halklar›n›n kültürlerini yok etmeye çal›flt›¤› buradan da görülüyor. 

Konuflmac›lar aras›nda Fransa ö¤renci gençli¤inden gelen temsilci Fransa’da üni-
versite mezunlar›n›n üç kurufla çal›flt›r›lmas›na karfl› yürüttükleri ve kazand›klar› mü-
cadeleyi anlatt›. Kazanmalar›n en önemli etkeninin gençlik örgütlenmelerinin olma-
s›, sendika ve iflçilerle erken ba¤ kurarak üniversite mezunlar›n›n ucuz iflgücü ola-
rak kullan›lmas›n›n iflçilere getirece¤i kayb› anlatt›klar›n› ve onlarla bafl›ndan itiba-
ren ortak hareket ettiklerini anlatt›. 

Güney Afrika’dan gelen konuflmac›, Apartheid rejimi bittikten sonra siyahlar›n
üniversitelere ak›n etti¤ini, ancak hala ülkede ifl bulamad›klar›n›, beyazlar›n en iyi
iflleri elinde tuttu¤unu, tüm Afrika ülkelerinde oldu¤u gibi yo¤un bir beyin göçünün
yafland›¤›n› anlatt›. Cezayirliler, ülkelerinde flu an ö¤renci hareketinin yeni filizlendi-
¤ini söylediler. Radikal islam›n örgütlenmede önlerinde büyük engel oldu¤unu, ço-
¤u ö¤rencinin hep köfleyi dönme mant›¤›yla yaklaflt›¤›n› belirttiler. 

Nijeryal› ö¤renciler, iç savafl sonras›nda ö¤renci gençli¤in yeni toparlanmaya çal›fl-
t›¤›n›, okuyabilenlerin say›s›n›n yoksulluktan dolay› az oldu¤unu anlatt›. Kenyal› ay-
n› sorunlar› dile getirdi. Kenya’da 2002’ye kadar ilkokul bile paral›ym›fl. 2002’den bu
yana ilkokul ücretsiz, ama lise ve üniversite paral›, yani özel okul. Kenya’n›n yüzde
80’i fakir oldu¤u için, üniversiteli say›s› daha az ve ço¤u okul masraflar›n› karfl›la-
mak için çal›flmak zorunda. Onlarda da çok yo¤un bir beyin göçü var. ‹ngiltere’den
gelen gençler, savafla karfl› okulda yapt›klar› eylemleri anlatt›. Brezilyal› ö¤renci,
Brezilya’da ö¤renci hareketinin geliflkin oldu¤unu, üniversitelilerin önemli bir soru-
nunun yol masraf› oldu¤u, bunun için ciddi eylemler gerçeklefltirdiklerini söyledi.

Toplant›n›n sonunda ‹ngilizler ve Frans›zlar e-mail adreslerinin al›fl verifl edilmesi-
ni teklif ettiler. Buna Latin Amerikal›lar ve Afrikal›lar itiraz etti. (Afrika’da kaç kiflinin
bilgisayar› hele hele interneti oldu¤unu soran yok!) Cezayirliler, bir eylem karar›
al›nmadan ç›k›lmamas› gerekti¤ini, tart›flman›n iyi oldu¤unu ancak eyleme dönüfl-
mesi gerekti¤ini ortaya koydu. Öneri olarak da Afrika ve Akdeniz ülkelerinin ö¤ren-
cilerinin 2008’de uluslararas› bir gençlik kamp› yapmas›n› getirdiler. Avrupal›lar da-
ha so¤uktu. Ço¤u toplant›da durum gençlik kamp›ndaki gibiydi. Latin Amerikal›lar
ve Afrikal›lar daha çok eylem diyordu, Bat›l›lar yavafltan al›yordu.



Dünya Sosyal Forumu aç›l›fl start›n› Kibera adl› böl-
gede verdi. Kibere Afrika’n›n ikinci büyük bölgesi, bir mil-
yon kifli burada yafl›yor. Yürüyüfle her yafltan Kenyal›
kat›lm›flt›. Eylemde, elefltirdi¤imiz “Hepimiz ayn› gemide-
yiz” ve “Baflka bir dünya mümkün” dövizleri dikkat çeki-
yordu. Yürüyüflte bir Filistinli “Filistin’e Özgürlük” sloga-
n›n› att›r›yordu. Ancak eylemde, canl›l›k yerine daha çok
karnaval havas› vard›. Orada gördü¤ümüz Kilise temsil-
cileri tüm DSF boyunca Afrika’daki güçlerini sergileye-
ceklerdi. Aç›l›fl›n yap›ld›¤› flehir merkezinde olan Uhuru
(Bar›fl) Park›’nda sona eren yürüyüflte beyazlar›n say›s›
çok azd›.  

Uhuru Park›’ndaki sahneden Afrikal› kad›nlar sloganlar
att›r›yor: “Kahrolsun Kapitalizm!” “Yeter Art›k” ve tabii sü-
rekli olarak “Baflka bir dünya mümkün, baflka bir Afrika
mümkün”. Ve tilili çekiyorlar, t›pk› Kürt kad›nlar› gibi.  

Konuflmalar yap›l›rken, tüm dünyadan gelen insanlar
geçit yap›yor. Etiyopyal›lar, “Kalk›nma Yard›mlar›na Ha-
y›r”, “Avrupa Ortak Ticari Anlaflmalar›na Hay›r”, “Etiyop-
yal› Köylüler Genetik Tar›ma Hay›r Diyor” pankart›yla ve
sloganlarla alana giriyor. Say›lar› yüzü bulmuyor ama bir
ordu gibiler. Zambiyal›lar, “Halk›n Sesine Kulak Verin”
pankart›yla, Sudan ‹flçi Sendikas›, “Bar›fl ‹stiyoruz” slo-
gan›yla, Zimbabveliler, demokrasi talepleriyle, Mozam-
bikliler, “Avrupa Ortak Ticaret Anlaflmas›na Hay›r” pan-
kart›yla... 

Mikrofondan; “Afrika fakir bir ülke de¤il, bizler sömürü-
ye, yoksullu¤a son vermeliyiz” diye konuflmalar yap›ld›
ve ard›ndan “Kahrolsun Kapitalizm” sloganlar›… “Biz Af-
rikal› kad›nlar güçlüyüz, biz kazanaca¤›z” sloganlar›… 

AIDS önemli bir konu Afrika’da. AIDS’e savafl açan ti-
flörtler. Çok yayg›n olan AIDS’in bir tabu gibi saklanma-
s›na tepkililer. Hemen yanlar›nda Angolal› rahibeler. Ye-
timhane çocuklar›yla ayin yapan rahipler. Zaten her
ad›mda ‹sa, Allah, Haç ve dini k›yafetler giymifl kiflilere
çarpmamak mümkün de¤il. Alanda “Savafla Karfl› Koa-
lisyon” pankart› ve mikrofondan Filistin iflgalini anlatan
Leyla Halid. “Güney Afrika’da Apartheid’› siz y›kt›n›z, biz
de Filistin’de y›kaca¤›z” diyor. Alanda “Terörist Bush, ‹fl-
gale, Savafla Hay›r” sloganlar› yükseliyor. Irak’taki savafl
konusunda Afrikal›larda dayan›flma yüksek. Kenya’n›n
komflusu Somali savafl›n içinde, Somalili mülteciler
slumlarda. Herkes savafl› yak›ndan tan›yor burada. 

“Herkese ‹fl, Herkese Çal›flma Hakk›” sloganlar› yük-
seliyor. Brezilyal› konuflmac› “Kahrolsun Emperyalizm”
sloganlar› ile özellefltirmeye karfl› mücadeleye ça¤›r›yor,
topraks›zlar› anlat›yor. Küba, Bolivya, Venezuela, “bafla-
r›lar› ço¤altal›m” ça¤r›s› yap›yorlar. Zambiya’n›n eski
baflbakan› Kenef Kaunda, DSF’in her toplant›s›nda bir
baflbakan konuflturma gelene¤ine uygun olarak
sahneye ç›k›yor.  

Aç›l›fl›n ortas›nda bir protesto gösterisi. Ken-
yal›lara DSF için konulan 5 Euroluk girifl ücreti-
ni protesto eden Pepeols Parliamt (Halk Meclis-
leri). Önce d›flardan gelenler anlam›yor, çünkü
onlar 80 dolar aç›l›fl ücreti ödüyorlar. Kenyal›lar
direngen, Nairobi’deki Do¤u Afrika’n›n en büyük
slum›nda günde bir dolar›n alt›nda yaflayan in-
sanlar› anlat›yorlar ve giriflin ücretsiz olmas›n›
talep ediyorlar. Güney Afrikal›lar hemen eylem-
cilere kat›l›yor. Bat›l›lar çekingen. Aç›l›fl tüm
rengiyle akflama kadar sürüyor.

Aç›l›fl ay›n 20’sinde Cumartesi günü flehrin
merkezinde yap›ld›. Ancak yaklafl›k 1300 kuru-
mun sundu¤u 1000’den fazla toplant›lar flehir
merkezinden yaklafl›k 20 km kuzeydeki Stad-
yum’da gerçekleflti. Toplant›lar›n flehrin d›fl›na
al›nmas›n›n nedeni, Bat›l›lar› “korumak”(!) H›r-
s›zl›k ve can güvenli¤i gerekçe gösteriliyor. Tabi
aç›ktan kimse bir aç›klama yapm›yor. 

Sabah yine bir protesto eylemiyle bafll›yor.
Girifl ücreti bir önceki eylemden sonra 50 cent,
ancak bunu bankaya yat›rmadan girilemiyor
toplant› alan›na. Sabahki eylemden sonra bu
sefer kap›lar› açmak ve girifli bedava yapmak
zorunda kal›yorlar. 

DSF’nin organizasyonu tam bir kaos. Binden
fazla toplant›n›n oldu¤u yerde, program yok.
Kimse neyin nerede yap›ld›¤›n› anlayam›yor.
Ancak yine de herkeste bir merak ve heyecan.
Birbirine bu kadar gülümseyen ve konuflmak

için f›rsat arayan insanlar› görmek kolay
de¤il. Herkes birbirinin boynundaki karta
bak›yor nereden geldi¤ini anlamak için.
Stadyumun içi bölmelerle toplant› salonlar›-

na çevrilmifl. Stadyumun d›fl›nda büyük çad›rlar, yemek
yerleri. Che Guevara Gençlik Kamp›. Film gösterimleri-
nin yap›ld›¤› sinema salonlar›. Ve Stadyumun etraf›n›
çeviren kendisine Sivil Toplum Örgütü (NGO) denenlerin
stantlar›. Stadyumun en iyi yerinde Caritas’›n (katolik ki-
lisenin yard›m kuruluflu) üç tane dev çad›r›. Ve sokak
sat›c›lar›, tüm turistik eflyalar›n› etrafa sermifl, mallar›n›
satmaya çal›fl›yor. Yine Stadyumun en merkezi yerinde
kurulu olan ve Güvenlik Bakan›n›n sahibi oldu¤u lüks lo-
kanta. En büyük telefon flirketi Celltel’in reklam panolar›.
DSF’ye para vermifller!   

DSF’ye kat›l›m say›s› resmi olarak 50 bin olarak aç›k-
lansa da alanda yaklafl›k 30 bin kifli vard›. D›flardan en
çok kat›l›m DSF’in befli¤i olan Brezilya’dand›. 146 dele-
gasyon. Toplant›larda en çok özellefltirme, iklim de¤iflikli-
¤i, toprak savafllar›, AIDS/HIV, bar›fl ve çat›flmalar, su,
göç, serbest ticaret anlaflmalar›, borçlar›n silinmesi,
DSF’in gelece¤i, kad›n haklar› mücadelesi ve ortak ileti-
flim a¤lar› konufluldu. 

Her saatte alanda eylem var. “Siyah Kad›nlar Savafla
Karfl›” pankart›yla ve müzikleriyle, Irak savafl›n› protesto
eden siyah kad›nlar. Biraz ilerde dans gösterisi yapan
Ugandal› grup. Sözcüleri, “biz burada size sadece kültü-
rümüzü sergilemeye gelmedik, tüm do¤u Afrikal›lar›
Uganda’da yap›lacak ortak konferansa ça¤›r›yoruz” di-
yor. Di¤er yanda Bangladefl ve Pakistanl›lar eylemde.
Herkes stadyumun etraf›nda en az bir tur at›yor. Pankar-
t›, slogan› ve danslar›yla… Sri Lankal›lar› semah çeker-
ken gördü¤ümüzde ise iyice flafl›r›yoruz. Gerçekten se-
mah çekiyorlar. Semah çekerken de sloganlar› patlat›-
yorlar. Kiliseler de bofl durmad›. Sokak ortas›nda ayinler,
dini türküler vb.  

Kad›nlar tüm etkinliklerde a¤›rl›kta ve en öndeler. La-
tin Amerikal› kad›nlar›n oluflturdu¤u feminist hareket,
toplant›larda en fazla kat›l›mc› çekti. Sendikalar›n kat›l›-
m›n›n ve iflçi s›n›f› konulu toplant›lar›n say›s› çok azd›.   

Yine göç konusu di¤er DSF’lerde çok yer almazken,
Afrika’da önemli bir konuydu. Afrika’dan Bat› ülkelerine
yap›lan göçten ziyade, Afrika’daki savafllar›n do¤urdu¤u
kendi içindeki göç öne ç›km›flt›. Örne¤in slumlarda en
çok kalan Somalili, Sudanl›, Etiyopyal› mültecilerdi. Ken-
ya, bunlara da kap›lar›n› kapatmay› düflünüyordu. 

Savafla karfl› yap›lan toplant›lar, yine en çok kat›l›m›n
oldu¤u toplant›lard›. Örne¤in Somalilerin, “Siyah Kad›n-
lar Savafla Karfl›” gurubunun veya Ürdünlü kad›nlar›n
Irakl› kad›nlar›n durumunu anlatan toplant›lar vb… An-
cak savafla karfl› 20 Mart’› uluslararas› mücadele günü
olarak karar alt›na alan toplant›, “Savafla Karfl› Koalis-
yon” grubunun yapt›¤› toplant›yd›. Bu toplant›da, Türki-

ye’den Türkiye Sosyal
Forumu’ndan ve An-
kara’dan Küresel
Bak›fl’dan bir tem-
silci vard›. (Onun d›-
fl›nda Avrupa’dan bi-
zim d›fl›m›zda, At›-
l›m’dan temsilci ile
karfl›laflt›k.) Bu top-
lant›ya özellikle
troçkistlerin yo¤un
kat›l›m› vard›. Üç
gün süren bu toplant›,
en canl›, tart›flmal› ge-
çen oldu.

En sorunlu yerlerden
biri, gençlik merkezi Che
Guavera’yd›. Gençler
yok denecek kadar azd›.
Bu konuyu tart›flmak iste-
dik ancak nedeni üzerine
doyurucu bir aç›klama alamad›k.
Bir aç›klama, Bat›l› gençlerin da-
ha çok Latin Amerika merakl›s›
oldu¤u, Afrika’yla bir ba¤lar›-
n›n olmad›¤› yönündeydi. An-
cak bu, Do¤u Afrika’n›n en büyük Üniversitesine sahip
Nairobi’den kat›l›m düflüklü¤ünü aç›klam›yordu. Kenyal›
lise ve üniversite ö¤rencilerine biz de as›l Stadyumda
rastlad›k. Biri okula devam edebilmek için bizim flu bildi-
¤imiz tava ekmeklerinden sat›yordu, di¤eri para karfl›l›¤›
anket yap›yordu. 

DSF’in üçüncü günü, eylemle bafllad›. Üç gün boyun-
ca içerde sat›lan yemek ve su fiyatlar›na karfl› eylemler
yap›l›yordu. A¤›rl›kl› Halk Meclisleri ve Güney Afrikal›lar
taraf›ndan. Ancak örne¤in girifl ücretinde oldu¤u gibi
DSF organizatörleri önce talepleri kabul ediyor ertesi
gün Stadyumda yap›lan silahl› soygunlar› bahane ede-
rek tekrar kap›lar› kapat›yordu. Ya da su fiyatlar›n› 1.5
dolardan 50 cente indiriyordu ama suyu bedava yapm›-
yordu. Çünkü kendisi de bunlardan komisyon al›yordu. 

Ancak üçüncü gün sab›r taflt›. Önce sabahleyin oto-
büsler durduruldu ve yollar kesildi. Beyazlar olarak dört-
befl kifliyiz, Güney Afrikal›lar›n bir k›sm›yla otele benze-
yen bir binada kal›yoruz. S›cak bak›flmalar hemen bafll›-
yor. Polisler gelince gidifl güzergah›ndaki eylemci say›s›
daha az oldu¤u için onlar yere tüm bedenlerini yat›r›yor-
lar. Di¤er beyaz arkadafllar foto¤raf›m›z› çekip gidiyorlar.
Bizim de say›m›z yüzü geçmiyor zaten. Polisler kararl›l›-
¤› görünce, kap›lar tekrar aç›l›yor. Sloganlarla stadyuma
giriyoruz. Ö¤len saatlerinde, çevredeki slumlardan gelen
çocuklar kap›lar›n aç›k olmas›ndan faydalan›p içeri dal›-
yorlar. B›rakal›m ceplerinde paray›, ço¤unun üstünde gi-
yece¤i bile yok. Halk Meclisinin örgütlemesi ile Güvenlik
Bakan›na ait alan›n en güzel yerine kurulmufl lüks lo-
kantaya hücum bafll›yor. Çocuklar kapt›klar›n› al›yorlar. 

Bu eylemleri yapanlar›n say›s› en fazla yüz kifli, ancak
DSF’deki çeliflkileri en çok aç›¤a vuran eylemler de bun-
lar. Halk Meclisleri “fakirlerin stadyuma gelmesi için yol
paras› bile yok” diyerek, flehir merkezinde Uhuru Park’ta
bir alternatif sosyal forum yapt›. DSF’den önce kimse
Halk Meclislerinin kim oldu¤unu bilmezken ve bunlar›
Nairobi resmi DSF komitesi d›fl›na b›rak›l›rken, eylemle-
riyle öyle bir yaraya parmak bast›lar ki, herkes dikkate
almak zorunda kald›. Eylemci say›s›n›n azl›¤›na ra¤men
DSF’de bir tart›flma cephesi açabildiler.

DSF’nin dördüncü günü büyük toplant›lara ayr›lm›flt›.
Bu ilk defa yap›l›yordu. DSF’ye gelen, “toplant›lardan
merkezi karar almadan ç›kmamal›y›z” elefltirisinden kay-
naklan›yordu bu. 21 konu üzerine merkezi toplant›larda
örgütler/kifliler ortak kararlar ve ortak kurulacak internet
a¤lar› üzerine görüfltü. (Biz sadece savafl, iflçi sendika-
lar› ve göçle ilgili toplant›lar› izleyebildik.) 

DSF alanda yemek fiyatlar›n›n pahal›l›¤›na karfl› ey-
lem yapanlar› kutlad›, onlardan özür dilemeden. Özürleri
“yer, Güvenlik Bakan›’n›n, bizim elimizden de birfley gel-
mezdi” oldu. Tahminlere göre Stadyum da toplant›ya an-
cak bu lokantan›n orada yap›lmas› kofluluyla verilmifl.
Yani DSF flantaja u¤ram›fl!!!

Son gün DSF, kapan›fl etkinli¤i için Uhuru Park›’na fle-
hir merkezine tafl›nd›. Sabahtan Karofla slumlar›ndan
geçen bir maraton düzenlendi. Maratonda yüz kifli kofltu,
ancak bizim de içinde bulundu¤umuz binlerce kifli yürü-
dü. Yine beyaz olanlar›n say›s› 2-3 yüzü geçmiyordu.

Devrim ve sosyalizm için 19Mart 2007
Proleter DEVR‹MC‹ DURUfi

‘Sosyal Forum’ günlü¤ü...

(Lorens, tüm ekmek ve su satanlar gibi çamafl›r le¤enine ip geçirmifl,
boynuna asm›fl ve güneflin alt›na gün boyunca su sat›yor. Jude ise, en faz-
la 14 yafl›nda. Onlara DSF’yi soruyoruz: )

Lorens: ‹nsanlar›n Kenya’ya gelmesi iyi. Tan›fl›yorsun,
para kazan›yorsun. Dünya Kenya’y› tan›maya bafll›yor. 

Jude: DSF’in bana faydas› ne? Sürdü¤ü sürece iflim var
ve para kazanaca¤›m. Benim kardefllerim, ailem var para
kazanmak zorunday›m. fiimdi bana günlük su sat›fl›ndan
4.5 Dolar kal›yor. Bu size az gelebilir ama bizim için çok
iyi. Hem belki DSF’den sonra bir fleyler de¤iflir.

-Ne de¤iflir?
Jude: Asl›nda hiçbir fley. Zenginler zengin kalacak, fakir-

ler fakir. Baksana firmalar flurada bizim satt›¤›m›z suya bile
göz diktiler. Belki yar›n burada olamayaca¤›m. Ben bu su-
yu da d›flar›daki toptanc›dan al›yorum ve yüzde üzerinden
sat›yorum. Rüflvet çok var, düzelmiyor bir türlü. (Bir su
yaklafl›k 1 dolar, Jude günde en az 50 dolarl›k sat›yor ama
kendisine sadece 4 dolar veriliyor. Bunu da DSF organize
etmifl, flirketlerle anlaflmalar öyle. Kenya’da su çok pahal›)

-Burada bir sürü STÖ var, bunlar Kenya’da faaliyet gös-
teriyor onlarla iliflkin var m›?

Jude: Onlar burada çok gruba para veriyorlar. Ama bir
ifle yaram›yor. Güya yetim çocuklara bir yetimhane kurul-
sun diye paralar verildi. Ne oldu? Alanlar yedi. Bu projeleri
yapanlar kendi aralar›nda anlafl›yorlar ve paralar› yiyorlar.
Bu paralar yerine ulaflm›yor.



DSF sayfalar›ndaki yaz›lar› gözden geçirirken bir yaz›
özellikle dikkatimizi çekti. Yazar DSF’den Çin’in Afrika’y›
sömürdü¤ü ve buna karfl› mücadele kararlar›n›n ç›kma-
s› gerekti¤ini yaz›yordu. Parantez içinde AB ve ABD’nin
de Afrika’y› sömürdü¤ünü yaz›yor ancak karar›n özel
olarak Çin’e karfl› ç›kmas› gerekti¤i üzerinde duruyordu.
DSF sayfas›nda sadece üç makale vard› biri de buydu.
Bu konuda iki temel toplant› vard›, biri Çinli STÖ’nün
yapt›¤› toplant›yd› di¤eri Avrupal› bir STÖ taraf›ndan ha-
z›rlanm›flt›. 

Çinli STÖ’nün toplant›s›na bekledi¤imiz gibi kat›l›m
çoktu. Özellikle Alman Vak›f, Radyo, TV, STÖ’ler yerleri-
ni alm›flt›. Afrikal›lar da çok say›da kat›lm›flt›. Toplant›
Çinli bir bayan›n tarih boyunca Çinlilerin ve Afrikal›lar›n
birbirini çok sevdi¤ini söyledi¤i konuflma ile bafllad›. Afri-
ka’n›n köylerinde çocuklar Çinlileri görünce hep bir a¤›z-
dan “We love China” (Biz Çin’i çok seviyoruz) diye ba¤›-
r›yorlarm›fl. STÖ olarak 2005’de kurulduklar›n› anlatt›.
Bat›l›lar gibi ikiyüzlüce, tamamen devletlerinden ba¤›m-
s›z olduklar›n›, sadece insanlar›n sosyal haklar› için sa-
vaflt›klar›n› söylemediler. “Bizim devlet” diye bafll›yorlar-
d› her söze. Onun ard›ndan Nairobi Kenyatta Üniversi-
tesinden Ekonomi Profesörü sözü ald›. Profesör, rakam-
lar›n› afla¤›da verece¤imiz, Çin’in Afrika’daki ekonomik
rolünü anlatt›. Ve tahlilini “Böyle giderse Çin 2010 y›l›n-
da Afrika’da birinci güç olacak, ondan istedi¤imiz bizimle
adil ticari anlaflmalar yapmas›, o kazan›rken Afrika’n›n
da kazanmas›” diye bitirdi. Daha di¤er konuflmac›lar söz
alamadan f›rt›na koptu. Salonun dört bir taraf›na, daha
sonradan ortaya ç›kacak, bilinçli olarak yerlefltirilmifl in-
sanlar sald›r› ata¤›na geçti. Bir ‹sviçreli Çinlilerin Afrikal›-
lar› en a¤›r flekilde sömürdü¤ünü, köydeki çocuklar›n
Çinlileri gördü¤ünde korkudan ba¤›rd›klar›n›, Çin’in Afri-
ka’daki diktatörleri destekledi¤ini, bunun en iyi örne¤inin
Zimbabve oldu¤u vb. Onun sözünü kendinin Zimbab-
we’den oldu¤unu söyleyen bayan destekledi. Bayan,
Zimbabya’dan kimsenin DSF’ye gelemedi¤ini, yasak ol-
du¤unu anlatt›. Herkes “Sen nas›l geldin o zaman” de-
yince “benim Amerikan pasaportum var” dedi ve k›rd›¤›
potu anlayarak hemen d›flar› ç›kt›. Bir Çinli k›z Çinlilerin
yalan söyledi¤ini, Afrika’y› yeni sömürgelefltirmek istedi-
¤ini anlatt›, ama o kadar histerikti ki o da kalkt› gitti.
Toplant› ba¤r›flmalarla sürdü. Afrikal›lar›n ço¤u ise bafl-
ka bir fley soruyordu. “Çinle iliflkilerin geliflmesini istiyo-
ruz, ama siz buradan petrol al›rken bu ülkenin geliflme-
sini için neler yapacaks›n›z?”. Sözü alan Çinli konuflma-
c› dertlerini daha aç›k bir dille koymaya bafllad›. “Biz ti-
caret yap›yoruz, bu küresel dünyada biz yapmasak bir
baflkas› yapacak. Ama biz Afrika’n›n geliflmesi için okul,
yol, hastane yap›yoruz. Buran›n kendi elemanlar›n› ge-
lifltiriyoruz. Biz Afrikal›lara sayg›yla, insana gösterilmesi
gereken sayg› ve ticari orta¤a gösterilmesi gereken say-
g› ile yaklafl›yoruz.” Ard›ndan döndü ve ‹sviçreliye sor-
du: “Sana burada Zimbabve’deki as›l sorunun ne oldu-
¤unu ve bu iflin içinde kimin parma¤› oldu¤unu anlata-
y›m m›?”. ‹sviçreli ortadan kayboldu. Toplant› Çinlilerin,
“bizden ne istiyorsunuz, bizim daha ticaret hacmimiz
çok küçük, niye büyüklere sald›r›m›yorsunuz da nerede
bizi görürseniz bize sald›r›yorsunuz” konuflmas› ile bitti. 

Ertesi gün “Afrika Çin taraf›ndan yeni sömürgelefltirili-
yor mu?” bafll›kl› bir toplant› vard›. Büyük kat›l›ml› top-
lant›lardan biriydi. Sahneye Çin’deki STÖ’lere Çin devle-
tinin uygulad›¤› bask›lar› anlatmak üzere Çin STÖ’sün-
den bir genç k›z geliyor. 20 yafllar›nda, güzel bir k›z ve
mükemmel bir Amerikan ‹ngilizcesi ve tarz› ile dikkat çe-
kiyor. Konuflmas›nda 20 dakika boyunca, bir ifl yapma-
ya çal›fl›rken sivil polisin geldi¤ini, onunla nas›l bak›flt›k-
lar›n› her aç›dan anlat›yor. Durum o kadar belirgin ki, bir
dinleyici herkesin düflündü¤ünü ifade ediyor. “Bu genç
konuflmac› bayan›n Çin’de yaflad›¤›na inanm›yorum. O
daha çok Charlie’nin meleklerini and›r›yor” diyor. Toplan-
t›y› düzenleyenlerden g›k yok. K›zdan g›k yok. Mao’ya
dayanarak Afrika’n›n Çin sömürüsüne karfl› ç›kmak ge-
rekti¤ini koymaya çal›flan konuflmac›lar da vard›, ama
hepsi s›¤ ve düzmece. Bu toplant› da erken da¤›ld›. Çin
ve Afrika konusu Bat›l›lar için k›rm›z› bez parças› gibi. 

Çin, Afrika Pazar›n› Fethediyor
Çin’in Afrika ile iliflkilerinin geliflmesi ‘90’l› y›llara daya-

n›yor. Ancak Çin’in o dönem Afrika ile ticaret hacmi dik-

kat çekmeyecek kadar küçük. Çin’in Afrika ile ti-
cari iliflkilerinde ola¤üstü art›fllar daha çok 2000’li
y›llarda. Çin’in Afrika’dan istedikleri as›l olarak
petrol ve yeralt› madenleri. Bunun bir nedeni bü-

yüyen Çin sanayisinin hammadde kaynaklar›n› garanti-
ye almak, di¤er bir boyutu ise ABD’nin kontrolü alt›nda
olan Ortado¤u petrol kaynaklar›na tamamen muhtaç ol-
mamak. Çin ve Venezuela’n›n petrol anlaflmalar› da bu
yönde zaten. Çin flu an ABD’den sonra Afrika’n›n ikinci
büyük petrol al›c›s›. Ve Çin ihtiyac› olan petrolün dörte
birini flu an Afrika’dan karfl›l›yor. Çin daha geçen y›l iki
milyar dolara Nijerya petrolünün yüzde 45’ini ald› ve
baflka petrol yataklar› için de sözler ald›. Sudan’da Çin
en çok petrol ç›karan ülke. Angola’da, ki Angola Nijer-
ya’dan sonra Afrika’da ikinci büyük petrol üreticisi, ABD
ve AB’nin karfl›s›nda en büyük rakip. 

Çin ‘90’l› y›llarda Afrika ile ticaret hacmini yüzde 700
artt›rm›flt›. Piyasaya yeni giren Çin için bu rakamlar bü-
yük rakamlar de¤ildi. Ancak Çin örne¤in 2002 –2003 y›l-
lar› aras›nda ticaret hacmini 9 milyar ABD Dolar›ndan
18.5 milyar dolara ç›kard›. 2004’te tekrar yüzde 100’lük
bir art›fl sa¤lad› ve 2005’de bu rakam 35 milyar› bul-
mufltu. Böylelikle Çin, ABD ve Fransa’n›n ard›ndan Afri-
ka ile ticareti olan 3. bü-
yük ülke haline geldi ve
‹ngiltere’yi geride b›rakt›. 

Petrolün yan›nda Çin
Kobalt, Platin gibi maden-
leri ithal ediyor. 

Çin’in petrol piyasas›na
girifli ile birlikte Afrika pet-
rol fiyatlar› artt›. Bu fiyat
art›fl›, Afrika’n›n daha ön-
ce görülmemifl bir büyü-
me h›z›na oluflmas›na ne-
den oldu. 2005 için büyü-
me h›z› 5.2 oldu.  

Çin’in Afrika’y› fethi
flöyle. Nijerya petrolünü
alan Çin Nijerya’ya harap
olan altyap›s›n› kurmas›
için 4 milyar veriyor. Sa-
dece para vermiyor, kendi
teknolojisi ve elemanlar›n›
göndererek ve iyi kalite
mal kullanarak bizzat iflin
bafl›na geçiyor. Özellikle
yol, tren hatlar›, hava-
alanlar›. Bunlar ayn› za-
manda Afrika pazar›n› da-
ha iyi sömürebilmek için
de önemli. Böylece Bat›
ve Güney Afrika’ya malla-
r›n tafl›nmas› da kolayla-
fl›yor. Angola’ya IMF ve
Dünya Bankas› para ver-
meyi reddedince Çin he-
men 2.2 milyar kredi veri-
yor, 30 y›l boyunca süren
iç savaflta harap olmufl
altyap›s›n› kurmas› için.
Ve Angola’n›n büyüme h›-
z› yüzde 20’lerde. Çin’lile-
rin buna karfl› talepleri, ifl-
lerin yüzde 70’nin Çin’e
verilmesi ve kredinin pet-
rolle ödenmesi.

Çin modeli Afrika’da ka-
pitalizmin geliflmesini h›z-
land›r›yor. Bir yandan pet-
rol karfl›l›¤›nda kredi veri-
yor, ayr›ca Togo, Kame-
run, Fildifli Sahileri vb. ül-
kelere ayn› zamanda ne-
redeyse hiç varolmayan
altyap›lar›, yani yol, ka-
nalzasyon vb. için tekno-
loji ve e¤itilmifl eleman
veriyor. ‹nflay› birlikte ya-
p›yor. Oradaki elemanlar›
yetifltiriyor, doktor gönde-
riyor ve elindeki bilgiyi
paylafl›yor. Çin’in di¤er

rakipler karfl›s›nda Afrika’da tutunabilmek için baflka bir
flans› yok zaten. Bunun yan›nda, binlerce Afrikal› ö¤ren-
ciye Çin’de okumalar› için kap›lar› aç›yor, burslar veri-
yor. Dahas›, geçti¤imiz y›llarda Çin Afrika ülkelerinin 10
milyarl›k borçlar›n› sildi. En büyük dolar rezervlerinden
birine sahip olan Çin’in bunu yapacak gücü var.

Çin Afrika’n›n tekstil pazar›na da göz dikmifl durumda.
Hem tekstil ihraç ediyor, hem de Afrika’da üretim yap›-
yor. AB ve ABD bu alanda da panik içinde çünkü Çin Af-
rika üzerinden Çin tekstiline konan ihracat kotas›n› k›r›-
yor. 

DSF’de ise Çin daha çok “diktatörleri destekliyor” tar-
z›nda ele al›n›yor. Ve AB bunun karfl›s›nda demokrasi
havarisi kesiliyor. Halbuki DSF’nin kendi mant›¤› içinde
bak›l›rsa, örne¤in “borçlar silinsin”, “Afrika’n›n kalk›nma-
s› için yol-elektrik-su” vb. sözlere bak›l›rsa Çin’e tapma-
lar› gerekiyor. Konufltu¤umuz Afrikal›lar›n ço¤u Çin’e kö-
tünün iyisi diye bak›yorlar. Çin’i örnek alara yoksullukla-
r›n›n sona erece¤ini umut ediyorlar. Kenyal› biri toplant›-
da flöyle dedi: “Çin, sömürüyü di¤erleri gibi çiçeklerle
süslemiyor, aç›k konufluyor, gerçek niyetlerini söylüyor.
Bizim as›l burada konuflmam›z gereken Çin’de ezilen-
lerle biz nas›l bir ortak mücadele gelifltirebiliriz.” 
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Çin ve Afrika Pazar›...

Daniel: (fioför, iflsiz kalm›fl, DSF’de seyyar
sat›c›l›k yap›yor) Bizim hükümetlerle so-
runumuz var. Biri 20 y›l baflta kald›.
Ülkeyi soydu, birfley kalmad›. Akba-
balar hükümeti. Kendi kahvemizi bile
içemiyoruz, ihraç ediyorlar. Yeni hü-
kümet yöntem de¤ifltirdi. Örne¤in ‹n-
giltere ile yap›lan anlaflmalar, Japonya
ve Çin’le yap›lmaya bafllad›. Landro-
werleri art›k Japonya üretiyor,  ‹ngil-
tere’ye verilmiyor bu siparifller. Bat›l›-
lar buna çok k›zg›n ama biz Asya’ya
ve Do¤u’ya yüzümüzü döndük. Çin
nas›l zengin oldu? Bu bizim için bir
örnek. Biz de olabiliriz. 

Edward: (Üniversitede Ekonomi bölümünde
ö¤renci. DSF için anket yap›yor. Anket yapma
karfl›l›¤›nda röportaj yapmam›z› kabul ediyor.)

Para kazanmak için anket yap›yo-
rum. Bizde okullar paral›. Ben Ken-
ya’dan baflka bir yere gitmedim, oku-
lu bitirdi¤imde de ülkeyi terk etmeyi
düflünmüyorum.

- Buraya bat›l›lar›n/beyazlar›n gelip
toplant› yapmas› ve neler yap›laca¤›-
na dair yön çizmesi seni rahats›z et-
miyor mu?

Kenya’da siyah-beyaz ayr›m› hala
çok. Beyazlar bize hep üsten bak›yor.
Ayr› yerlerde oturuyorlar, ayr› okullar-
dalar. Buradaki di¤er beyazlar› gör-
dükten sonra biraz fikrim de¤iflti.  

-Sen ö¤rencisin, buradaki gençlik
hareketinin durumunu özetler misin? 

2002’ye kadar gençlik hareketi çok
büyüdü, hükümeti devirdik. Eski hü-
kümet olsa flimdi ben seninle burada
oturup konuflamazd›m. Herkes korku
içinde yafl›yordu. Ancak 2002’den
sonra hareket düfltü. fiimdi herkes ifl
ve ekmek derdinde. Ço¤umuz günlük
yafl›yor yani o gün kazand›¤›m›zla ye-
mek alabiliriz ancak. 

-Gençlik içinde komünist örgütlen-
me var m›? 

Tek tek insanlar var ama örgütlen-
me yok. Burada iki parti sistemi var
genelde insanlar onun etraf›nda, hele
eski hükümeti devirdikten sonra her-
kes geçim derdine döndü tekrar. Bir
de burada dinin çok önemli etkinli¤i
var. Kimse Allah’a inanm›yorum diye-

mez. Çünkü burada kiliseler ayn› za-
manda bir yard›mlaflma kurumu. ‹n-
sanlar›n sosyal sorunlar›yla ilgileniyor-
lar, okul, hastane vb. Güçleri de bura-
dan geliyor. Dini ayr›mc›l›k çok fazla.
Müslüman kesimle neredeyse hiçbir
iliflki yok. Di¤er bir hassas konu top-
rak. Atam›n topra¤›n› benden alamaz-
s›n, son dönemde insanlar›n elinden
topraklar› al›nmaya ve tekellere sat›l-
maya çal›fl›l›yor, bunu yapabilmeleri
çok zor olacak, insanlar topra¤a ba¤l›.

- Çin’in Kenya’da etkinli¤i nedir?

Çin buraya çoktan girdi. Bu Stadyu-
mu Çin yapt›, flu an Nairobi havaala-
n›n› onar›yorlar, Mombasa Nairobi ka-
rayolunu Çin yapt›. Ucuz eflya getiri-
yor. Önceden elektronik aletleri sade-
ce beyazlar alabiliyordu. Ama Çin’in
buraya gelmesiyle bize hayal olan
aletleri alabilyoruz art›k. Gençlerin üs-
tündeki kotlar›n hepsi Çin mal›. ‹thal
mal oldu¤u halde, buradan daha ucu-
za geliyor ve fakir insanlar da bunlar›
giyinebiliyor. Tabii ki di¤er yandan
bizde iflsizlik büyüyor. Tekstil atölye-
leri kapan›yor.  

- Forumdakiler Çin Kenya’y› yeni-
den sömürgelefltiriyor diyorlar?

Çin’den önce burada en etkili
ABD’ydi, sonra AB. fiimdi onlarla an-
laflmalar tek tek iptal ediliyor ve an-
laflmalar Çin ve Japonya ile yap›l›yor.
Bu birçok Afrika ülkesinde böyle. Pa-
zarda flu an Çin ve Japonya var. Ara-
lar›ndaki fark flu: ABD sadece üstteki-
lere yediriyordu. Fakirler için yapt›k-
lar› bir fley yoktu. Çin öyle yapm›yor,
sosyal alana yat›r›m yap›yor, yani ka-
zan›yor ama kazand›¤›n›n bir bölümü-
nü sadece üste yedirmiyor fakir in-
sanlara da yararl› projeler yap›yor. Bu
yöntemiyle Çin yak›nda tüm pazar›
eline geçirir. 

-ABD, AB ve Çin aras›ndaki bu ç›-
kar çat›flmas›n›n bafl›n›za ne ifller aça-
ca¤›n› görenler var m›?

Tabii ki. Sudan’da savafl nas›l ç›kt›?
‹nsanlar› birbirine karfl› k›flk›rtarak
kendi ç›karlar›n› elde etmeye çal›fl›-
yorlar. Buras› hep sömürge kald›, hala
öyle. Halk, Kenya’n›n bafl›na gelebile-
cek sorunlar› iyi görüyor. Burada her
fleyi çok ç›plak.
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“Çal›flmas›n›n ilk dönemlerinde, henüz delikanl›y-
ken, siyasi bilinci henüz uyan›yorken, o, kendisini
derhal ve tamamen devrime adam›flt›” diyor Lenin
onun için. 15 yafl›nda at›lm›flt› kavgaya. 35 yafl›nda,
uzun ve zorlu sürgün y›llar›n›n sonucu olarak bir

hastal›¤a yenik düfltü¤ünde, daha iki yafl›n› bile
doldurmam›fl Sovyet ülkesinde, sosyalizmin

inflas› için en çok çal›flan, kendini bütün
varl›¤›yla ortaya koyanlardan biriydi. 

Yakov Mihayloviç Sverdlov, ya da
kitlelerin çok sevdi¤i ismiyle “Yol-

dafl Andrey”, çok iyi bir örgütçü,
gerçek bir do¤al kitle önderiydi.
Lenin onu “insan sarraf›” diye
tan›ml›yordu. Rusya’da yafla-
nan üç devrimin de örgütlen-

mesinde onun tart›flmas›z bir etkisi ve önderli¤i söz-
konusuydu. Mücadeleye at›ld›¤› ilk günden itibaren
sa¤lam bir bolflevik olmufltu. Parti içindeki saflaflma-
larda, tart›flmalar ve görüfl ayr›l›klar›nda, en ufak bir
tereddüte bile kap›lmadan Lenin’in yan›nda yer al›rd›. 

Pekçok de¤erli özelli¤i üzerinde toplam›fl bir bolfle-
vikti: Mükemmel bir yöneticiydi, proletarya ile ba¤lar›
çok güçlüydü, teorik çal›flmalara özel bir önem veri-
yordu. En önemli özelliklerinden biri de yeralt› savafl›-
m›nda ustal›¤›yd›. 

Ekim devrimi gerçekleflene kadar ülke d›fl›na hiç
ç›kmam›fl olan bolflevik önderlerden biriydi Svedlov.
Yaklafl›k 15 y›l süren mücadele yaflam›n›n yar›s›ndan
fazlas›n› sürgünde ve cezaevinde geçirmiflti. Bu süre-
nin tamam›na yak›n›n› da firar ve firar planlar›yla dol-
durmufltu. Ve pekçok defa firar etmiflti. 

Özgür oldu¤u zamanlarda ise, Ohrana ajanlar›n›
flaflk›na çeviren, polise karfl› mücadelede sürekli yeni
yöntemler ve araçlar gelifltiren bir yeralt› savaflç›s›y-
d›. “Ajanlar atlat›lmaya yarar. Takip edilme olas›l›¤›n-
dan ne kadar emin olursan›z, o kadar ak›ll› ve dikkatli
hareket edersiniz, ajanlar› o kadar ustaca atlat›rs›n›z
ve burada, Yekaterinburg’da do¤mufl ve büyümüfl
olan, her bahçeyi, her köfleyi tan›yan sizden baflka
kim ajanlarla daha iyi bir flekilde alay edebilir” diyordu
bir yoldafl›na. Devrimin yükselifle geçti¤i bir dönem-
de, bir grup yoldafl›yla birlikte kitlelerin bildi¤i bir evde
komün yaflant›s› kurdu¤u gibi, devrimin yenilgiye geç-
ti¤i zamanda da, o evden h›zla ayr›l›p yeralt›n›n de-
rinliklerine saklanmay› son derece baflar›l› bir biçimde
gerçeklefltirmiflti. Silah yüklü bir sand›k, bir zengin
tüccar›n çeyit sand›¤› oluyordu kimi zaman, Sverd-
lov’u gizlice bölgeden ç›karmak gerekti¤inde, tren bi-
letini istasyonda Sverdlov’u yakalamak üzere bekle-
yen jandarmaya ald›rmas›n› da baflar›yordu. Partinin
yeniden yeralt›na çekilmesi gerekti¤inde, matbaay›
bir rahibe manast›r›na ait binaya tafl›m›flt›. Partinin
yay›nevi deposu ve bolfleviklerin merkez komitesi
sekreterli¤i de ayn› binadayd› ve rahibelerin bütün
bunlar› ruhu bile duymam›flt›. 

Lenin onun “insan sarraf›” oldu¤unu söylerdi. ‹n-
sanlarla ilgili herfleyi haf›zas›na çok ayr›nt›l› kayde-
derdi. ‹nsanlara de¤er verir, onlarla yak›ndan ilgilenir
ve çok yak›ndan tan›rd›. Bu nedenle birisine görev
verirken son derece isabetli kararlar alabiliyordu. 

Lenin’in çok sevdi¤i ve de¤er verdi¤i bir dostuydu.
Öylesine güçlü özellikleri olan bir bolflevikti ki, ölümü-
nün ard›ndan Lenin onun için “ölen birisinin yerine bir
kifliyi koyabilirsiniz ve onun yerini doldurur, ama
Sverdlov’un bofllu¤unu doldurmak için en az on kifli
görevlendirmek gerekir” demiflti. Bu de¤erli komünisti
u¤urlamak için, on binlerce proleter K›z›l Meydan’da
toplanm›flt›. 

P 4 Mart 1919- Komüntern kuruldu.
I. Emperyalist savafl s›ras›nda kendi burjuvazisiyle
iflbirli¤i yapmay› savunan II. Enternasyonal oportü-
nizminin çökmesinin arkas›ndan Lenin’in önderli-
¤inde kurulan Komintern, II. Emperyalist savafl dö-
neminde ve sonras›nda dünya komünist hareketine
önderlik etti. 

P 5 Mart 1953- Sosyalizmin inflas›nda büyük yol
alan ve Alman faflizmini yenilgiye u¤ratarak dünya
halklar›n› faflizmin vahfletinden kurtaran büyük ön-
der Stalin öldü. 

P 9 Mart 1952- Aleksandra Kollontai’nin ölümü
Sovyetler Birli¤i’nde kad›n sorununda önemli ça-
l›flmalar yapm›fl olan kad›n komünist Kollantai,
Sevgi Ba¤lar›, Marksizm ve Cinsel Devrim gibi ki-
taplar›yla, yeni toplumun yeni kad›n›n› tan›mlama-
ya çal›flm›flt›. 

P 9-11 Mart 1992- Bo¤aziçi iflgali
Kozlu’da 463 madencinin ölümüyle sonuçlanan
göçük, kapitalizmin kar h›rs›n›n bir ürünüydü. Bu
katliam› protesto etmek ve 4 Mart günü flehit dü-
flen yoldafllar› Eralp Yazar’›n anmas›n› yapmak iste-
yen Genç Komünarlar, Bo¤aziçi Üniversitesini iflgal
ettiler. ‹flgal üç gün sürdü. Üç gün boyunca içeri-
den direniflçilerin, d›flar›da destekçilerin sloganlar›
ve türküleri hiç susmad›. Bo¤aziçi’den Zonguldak’a
uzanan bir selam oldu. 

P 16 Mart 1988- Halepçe katliam›
Güney Kürdistan’daki Halepçe kentinde yaflayan 5
bini aflk›n Kürt, gerici Saddam rejimi taraf›ndan
kimyasal silahlarla vahflice katledildi. Kimyasal si-
lahlar› Saddam’a veren Amerika, 19 y›l sonra, Sad-
dam’› kitle imha silahlar›na sahip oldu¤u için idam
etti. 

P 16 Mart 1978- Beyaz›t Katliam›
‹stanbul Üniversitesinden ç›kan ö¤rencilerin üzeri-
ne sivil faflistler taraf›ndan bomba at›ld›. Hatice
Özen, Cemil Sönmez, Baki Ekiz, Ahmet Turan
Ören, Abdullah fiimflek, Hamit Ak›l, Murat Kurt
isimli devrimci ö¤renciler flehit düfltü. 

P 18 Mart 1883- Yazd›¤› eserlerle kapitalizmin
ekonomik yap›s›n› ortaya koyan, proletaryan›n bü-
yük önderi Marks öldü.

P 22 Mart 1913- Abidin Dino’nun do¤umu.
Köy Enstitülerinden mezun olan yoksul köy
çocu¤u, Naz›m Hikmet’in de yak›n dostuydu
ve onun “Sen mutlulu¤un resmini yapabilir mi-
sin Abidin” dizeleriyle de bilinen ünlü bir ressam
olmufltu. 

P 27 Mart 1868- Maksim Gorki’nin do¤umu
Sovyet edebiyat›n›n en önemli isimlerinden biri
olan Gorki, Ana, Ekme¤imi Kazan›rken gibi
ölümsüz eserlere yaratm›fl ve bu eserlerle dünya

genelinde kitlelerin devrimci-
leflmesine katk›da bulunmufl-
tu. 

P 30 Mart 1972- K›z›ldere di-
renifli
Denizlerin idam›n› engellemek
amac›yla 3 ‹ngiliz’i rehin al›p K›z›l-
dere’ye giden THKP-C ve THKO önderlerinden
Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ahmet Atasoy, Saba-
hattin Kurt, Ertan Saruhan, Hüdai Ar›kan, Sinan
Kaz›m Özüdo¤ru, Nihat Y›lmaz, Ömer Ayna, Saffet
Alp, kald›klar› evi devletin kuflatmas› sonucunda
çat›flarak flehit düfltüler. Faflizmin “Teslim ol” ça¤r›-
lar›na “Dönmeye de¤il, ölmeye geldik” yan›t›n›
verdiler. K›z›ldere, ’71 devrimcilerinin yazd›klar› di-
renifl destanlar›n›n doruklar›ndand›r. Koflullar›n el-
veriflsizli¤i ve olanaklar›n s›n›rl›l›¤›na ra¤men, tesli-
miyetçilik ve tasfiyecilik yolunu de¤il, devrimci di-
renifl ve mücadele yolunu seçmifllerdir. Ayn› za-
manda soylu bir devrimci dayan›flma ve siper arka-
dafll›¤› örne¤idir. 

P 31 Mart 1965- ABD’nin Vietnam iflgali bafllad›. 
II. Emperyalist savafl sonras›nda Sovyetler Birli¤i’ni
do¤usundan sarmak ve bölgedeki devrimci hare-
ketleri yoketmek amac›yla bafllayan Vietnam iflgali,
Vietnam direniflinin büyümesi ve ABD ordusuna
kay›plar verdirmeye bafllamas› üzerine, tüm dünya-
da büyük anti-emperyalist eylemlerin bafllamas›na
yol açt› ve ’68 hareketini tetikleyen bir rol oynad›. 

Mart ay›nda flehit düflen ‹htilalci Komünistler
24 Mart 1983- Sefaköy direnifli
12 Eylül’den iki buçuk y›l sonra, cunta bütün az-
g›nl›¤›yla sald›r›rken kitlelere ve tek ses ç›kmazken
onu durduracak, kitleler kopkoyu bir karanl›¤a gö-
mülmüflken, Sefaköy’den çakar flimflek. Kuflat›ld›k-
lar› evde görkemli bir direnifl destan› yazar ihtilal-
ciler. ‹smail Cüneyt’in komutas›nda savaflan ihtilal-
ciler, biri komiser üç polisi öldürürler. Mehmet Ali
Do¤an ve Aslan Tel flehit düflerken, evdeki di¤er
ihtilalciler kuflatmay› yararak ç›kmay› baflar›rlar. 
13 Mart 1995- Zeynep Poyraz
Gazi anti-faflist halk direnifli bafllad›¤›nda, Zey-
nep’de “Bu ifller bizsiz olmaz” diyerek Gazi’ye kofl-
tu, barikatlar›n bafl›nda flehit düfltü. 

30 Mart 1995- Hakan Çabuk
Gazi’de yaflanan direniflin atefli Üm-

raniye’yi de tutuflturdu. Hakan,
Ümraniye’deki eylem s›ras›nda
yaraland›, 19 günlük bir yaflam
mücadelesinin ard›ndan flehit
düfltü. 

16 Mart 1918
Sverdlov’un ölümü
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‹zmir’de bir korsan 
sonras›nda ç›kan

çat›flmada flehit düfltü. 
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Fransa topra¤› devri-
min topra¤›d›r. 1789 Bü-
yük Frans›z Devrimi,
1830 fiubat, 1848 ve Ha-
ziran, 1848 ayaklanma-
lar›, nice kahramanl›k
destan›na sahne olmufl-
tur. Frans›z halk›, yarat-
t›¤› de¤erlerle gelece¤e
sadece militanl›¤› tafl›-
makla kalmam›fl, ayn› zamanda Marksist düflün-
cenin gelifliminde pay sahibi olmufltur. Marks'›n
tarihin ilk komünisti olarak niteledi¤i, 1789 Fran-
s›z Devrimi'nin önderlerinden olan Babeuf, yine
Fransa topraklar›nda yetiflmifltir. ‹flte Paris Komü-
nü bu devrimci gelenekleri tafl›yan Paris proletar-
yas›n›n ellerinde flekillenen tarihin ilk proletarya
diktatörlü¤üdür. 

Napoleon Bonaparte'in 2 Aral›k
1851'de gerçeklefltirdi¤i hükü-
met darbesiyle ulusal mec-
lisi da¤›tarak kurdu¤u
‹mparatorluk, 1870
y›l›na gelindi¤inde
tam bir ç›kmaz
içindeydi. Bu sü-
rede burjuvazi,
sermaye birikimi
ve s›nai geliflim
yönünde önemli
ad›mlar atm›fl du-
rumdayken emekçi
kitleler görülmemifl
bir sefalet yafl›yorlard›.
Yaflanan hoflnutsuzluklar›
geri plana iterek Frans›zlar› bir
bütün olarak "kaynaflt›racak" bir d›fl mace-
ra zorunlulu¤u, Bonapart'› 1870'de Bismarck
Prusyas›'na savafl ilan etmeye itti. Sadece 46 gün
süren savafltan sonra Bonaparte teslim oldu. Bu
yenilgiden hemen iki gün sonra 4 Eylül 1870'de
Paris Devrimi patlak verdi. Proletaryan›n damga-
s›n›n oldukça belirgin oldu¤u 1870 Paris Devri-
mi'yle yeni cumhuriyet ilan edildi. Devrim sonra-
s› hükümeti burjuvaziye veren Paris halk›, Ulusal
Muhaf›z'a girerek silahland›. S›rf Paris'i silahl› ifl-
çilerden ar›nd›rmak için sözde düflman, esasta s›-
n›f kardefli olan Bismarck ordular›na Paris'i teslim
etti. Proleterin ellerindeki silahlara el koymak
için cephe birliklerini 18 Mart 1871'de Paris'e
gönderen Thieres ulusal ihanet hükümeti, hiç
ummad›¤› bir cevapla karfl›laflt›. "Vive la Comü-
ne!" (Yaflas›n Komün!) Tarihin ilk proletarya dik-
tatörlü¤ü için art›k "Alea Iecta Est!" (Ok Yaydan
Ç›kt›!) Bu andan sonra geri dönüfl olmazd›. Çün-
kü Lenin'in de Bolfleviklere yönelik olarak Ekim
1917 Ayaklanmas›'na ça¤r› niteli¤indeki bildirisin-
de belirtti¤i gibi "Eylemde duraksama ölüm de-
mekti!" ‹flte tam da bu yüzden daha önce Paris
proletaryas›n›n ayaklanmaya kalk›flmas›n› tam bir
"ç›lg›nl›k" olaca¤›n› belirten Marks, o andan son-
ra bu ç›lg›nl›¤a ortak oldu. Komün'ü sonuna ka-
dar destekledi, yol gösterdi. Ancak bunlar› yapar-
ken, hayat› boyunca hiçbir "ç›lg›nl›¤a" kalk›flma-
m›fl, "so¤ukkanl› efendi" ama ayn› zamanda

oportünist beyler gibi
ahkam kesmedi. 

‹lk siyasal karar›, "sü-
rekli ordunun kald›r›lma-
s› ve silahland›r›lm›fl
halk ile de¤ifltirilmesi"
olan Komün'ün sadece
parlamenter bir kurum
de¤il, hem yasamay›

hem de yürütmeyi üstlenen bir organ olmas›, yö-
netim görevlileri ve memurlar› seçimle göreve
gelmesi ve her an görevden al›nabilmesi, iflçi üc-
retleriyle ayn› ücreti almas› kararlar› ona "prole-
tarya diktatörlü¤ü” devletinin bulunmufl biçimi
özelli¤ini kazand›ran temel noktalard›. Öyle ki,
Marks ve Engels, Komünist Manifesto'da sonra-
dan yapt›klar› tek düzeltmeyi iflte bu örnekten
hareketle yapm›fllard›r. Komün örne¤inden hare-

ketle, iflçi s›n›f›n›n eski devlet ayg›t›-
n› ele geçirip kendi amaçlar›

için kullanmayaca¤›n›,
aksine onu k›r›p par-

çalamas› gerekti¤i-
ni bir kez daha
ortaya koyduk-
tan sonra, im-
ha edilen eski
ayg›t›n yerine
ne konulaca¤›,
ancak Paris Ko-

münü tipinde
bir proletarya dik-

tatörlü¤ü olabilirdi.  

Devletin niteli¤ine
iliflkin bu temel ad›mlar›n

yan› s›ra, dinin devlet ifllerinden
uzaklaflt›r›lmas›, e¤itimin paras›z hale getiril-

mesi, iflçi s›n›f›na yönelik sömürücü yasalar›n
kald›r›lmas› gibi ileri ad›mlar da at›ld›. Ancak Ko-
mün "ilk" olman›n getirdi¤i lekeleri tafl›maktan
da kaç›namad›. Frans›z Bankas›'na el konulma-
mas›, Paris içindeki karfl›devrimcilerin ezilmesin-
de tereddütlü, hatta hoflgörülü olunmas›, bunla-
r›n bafl›nda gelenlerdir. Bunlar›n temelinde en
önemli zaaf olan merkeziyetçilik ve otorite eksik-
li¤i yatmaktad›r. Ve bundan kaynaklanan siyasal
ve ekonomik hatalar, Komün'ün yönetimini a¤›r-
l›kl› olarak Blanquci ve Proudhoncular›n elinde
olmas›ndan kaynaklanm›flt›r. Bir enternasyonale
ba¤l› Marksistlerin yeterli bir güce sahip olama-
mas›d›r. Keza Burjuva hükümetinin apar topar
kaçt›¤› Versaiy'e sald›r› yap›lmas› yerine seçimler-
le u¤rafl›lmas›, Versay Hükümeti'ne zaman kazan-
d›rm›flt›r. Elbette hemen bir gün sonra 19 Mart
1871'de Versay'a sald›r›n›n örgütlenebilmesi, Ko-
mün'ün yaflamas› için son derece elveriflsiz olan
nesnel koflullar› kökten de¤ifltirmeyecekti. Ama
inisiyatifin güçlendirilmesi ve otorite bofllu¤unun
doldurulmas› aç›s›ndan çok önemli bir ad›m ola-
bilecekti. 

Paris'in çevresinde devam eden savafl 27 Ma-
y›s'ta Bismarck'›n s›n›fsal yard›m›yla Versayl›'lar›n
Paris'e girmesinden sonra korkunç boyutlara
ulaflt›. Paris bir hafta boyunca Komünarlar›n ka-
n›yla suland›, atefliyle yand›. Çocu¤undan ihtiya-

r›na, erke¤inden barikatlarda yang›n ç›karmak
için gerekli petrolü tafl›yan petrolcü kad›nlar›na
kadar binlerce komünar, barikat barikat dövüfltü-
ler. Ve 28 May›s 1871'de Bellevile ve Menilmarto-
ni tepeleri üzerinde yenik düfltüler.

Aragon; "Ben ki, bir çocu¤unkinden fazla de-
¤ildi bildiklerim... Partim gözlerimi kazand›rd›
bana ve belle¤imi!" dizelerini henüz yazmam›flt›.
Paris proletaryas›n›n ise, hem bildikleri bir çocu-
¤unkinden fazla de¤ildi; hem de onlara gözlerini
ve belleklerini kazand›racak s›n›f partileri yoktu.  

Ko›mün her fleyden önce devrimci proletarya-
n›n s›n›f iktidar›d›r. Bunun gerektirdi¤i temel
özelliklerini ba¤r›nda tafl›maktad›r. Ayn› zamanda
ilktir. Ve do¤um lekelerini tafl›mas› da kaç›n›l-
mazd›r. Art›k bu andan itibaren yap›lmas› gere-
ken, al›nmas› zorunlu temel özellikleri almak, le-
keleri temizlemektir. Marks'›n ihtilalci ö¤retisinde,
Lenin ve Stalin'in SSCB'de yapt›¤› budur. 

Tarihin ilk proletarya diktatörlü¤ünün k›z›l bay-
ra¤› yüz y›l› aflk›n süredir dalgalan›yor. Bunu sa-
dece 72 gün sürmesinden de¤il, dövüflken ru-
hundan ve o miras› gerçekten hak ederek sahip-
lenenlerden al›yor. Bugün burjuvazi ve reformist-
ler ne söylerse söylesinler, mahkemelerde "ben
barikatlarda dövüfltüm, öldürüldü¤üme yanm›yo-
rum, ben bir komünar›m!", "beni sa¤ b›raksan›z
intikam diye ba¤›rmaktan geri kalmayaca¤›m!" di-
ye hayk›ran "ç›lg›nca gözü pek gö¤ün fethine ç›-
kan komünarlar" gelece¤e kal›yor.  

Mart 1993 tarihli Devrimci Proleter Gençlik Dergi-
si'nden k›salt›larak al›nm›flt›r.

28 Mart 1940-
Auschwitz toplama kamp›

kuruldu.

Toplama kamplar› Alman faflizminin gerçek-
lefltirdi¤i vahfletin boyutlar›n› gösteren çarp›c›
bir olgudur. Hem Alman topraklar›nda, hem
iflgal etti¤i ülkelerde kurdu¤u toplama kam-
plar›na götürdü¤ü insanlar üzerinde en a¤›r

iflkenceler gerçeklefltirildi. Yahudisinden
antifaflistine, komünistine kadar milyonlarca
insan, tekeller için bedava iflgücü olarak kul-
lan›ld›, insanl›kta ç›km›fl doktorlar için korun-
mas›z kobaylar oldu, saç›ndan difline kadar

herfleylerine el kondu. ‹fle yaramaz hale
geldi¤i anda ise gaz odalar›nda öldürüldü,
f›r›nlarda yak›ld›. Auschwitz, bu kamplar›n

içinde, yap›lan iflkenceler ve öldürülen insan
say›s› ile en vahfli olan›yd›. 

Komün Savaflç›lar› 
Yafl›yor

Aragon; "Ben ki, bir çocu¤unkinden fazla
de¤ildi bildiklerim... Partim gözlerimi ka-
zand›rd› bana ve belle¤imi!" dizelerini he-
nüz yazmam›flt›. Paris proletaryas›n›n ise,
hem bildikleri bir çocu¤unkinden fazla de-
¤ildi; hem de onlara gözlerini ve bellekleri-

ni kazand›racak s›n›f partileri yoktu.  
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Ulusal Kurtulufl Savafl›’na Tür-
kiye iflçi s›n›f› faal olarak kat›l-

d›. Genifl köylü y›¤›nlar›, yan›
s›ra flehir küçük burjuvazisi, et-

kin bir rol oynad›. Komünist
önder Mustafa Suphi ve TKP

içinde örgütlenen komünistler,
Türkiye halk›n›n emperyalizme
karfl› verdikleri bu hakl› sava-

fl›n yan›nda yer ald›lar. Sosya-
lizmin dünyadaki ilk büyük ka-
lesi Lenin ve Stalin’in Sovyet-

ler Birli¤i de emperyalizme kar-
fl› verilen bu mücadeleyi, mad-

di ve manevi bak›mdan aktif
olarak destekledi. 

Emperyalizme karfl› mücadele
halk kitlelerinin omuzlar› üze-
rinde yükselmesine ra¤men,

Ulusal Kurtulufl Savafl›’nda ön-
derlik, iflçi s›n›f›nda veya k›r-
flehir küçük burjuvazinde de-

¤ildi. Nicel bak›mdan zay›f olan
iflçi s›n›f›, da¤›n›k ve örgütsüz-
dü. Emekçi köylülük ise bilinç-

sizli¤i ve da¤›n›kl›¤› yan›nda,
zaten ba¤›ms›z önderlik yete-

ne¤ine sahip olamazd›. Bu ko-
flullarda Türk ticaret burjuvazi-
si, kendi hegemonyas›n› kolay-

ca gerçeklefltirebilirdi. 

OOssmmaannll››’’nn››nn ssoonn ddöönneemmlleerrii vvee 

yy››kk››ll››flfl››nnaa ggiiddeenn ssüürreeçç

Asya, Avrupa ve Afrika gibi üç k›-
tada aya¤› olan Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u, askeri-feodal bir rejime sahipti.
Feodal sömürgeci Osmanl› Devleti,
içte ve d›flta halklara tipik bir ortaça¤
barbarl›¤› ile ulusal bask› ve feodal
sömürü uygulad›. Fakat 19. yüzy›l
boyunca bir yandan merkezindeki
halk isyanlar› ile di¤er yandan da
bask› ve zulüm alt›nda tuttu¤u farkl›
uluslar›n mücadeleleri ile sars›ld›.
Halklar›n özgürlük ve ulusal ba¤›m-
s›zl›k mücadeleleriyle üst üste darbe-
ler yedi. Bununla birlikte Avrupa
devletlerinde kapitalizm h›zla yükse-
lirken Osmanl› Devleti, hala ortaça¤
barbarl›¤› içinde yüzmekteydi. Fe-
odalizmden kapitalizme geçifl ça¤›n-
da yükselen kapitalist ya¤mac›l›¤›n,
çöken feodal fetihçili¤i geride b›rak-
mas› kaç›n›lmazd›. 19. yüzy›la gelin-
di¤inde, günden güne çöken merke-
zi-feodal Osmanl› Devleti’nin bafl›n-
da bulunan sultanlar ve diplomatlar›,
ülkenin kaderini ço¤u zaman bat›l›
kapitalist devletlerin, zaman zaman
da feodal gericili¤in kalesi Çarl›k
Rusya’s›n›n insaf›na terk ettiler. 

19. yüzy›l ortas›nda Avrupa kapi-
talizmi, özellikle ‹ngiliz kapitalistleri,
ticari a¤lar›n› ‹stanbul ve di¤er liman
flehirlerinden bafllayarak Anadolu’ya
yaym›fl bulunuyordu. Yabanc› kapita-
listler, ucuz ihraç mallar›yla Türkiye
ticaretini tekelleri alt›na alm›fllard›.
Bu durum henüz yeni oluflmakta
olan yerli sanayinin çökertilmesine
yol aç›yordu. Avrupa kapitalistleri,
çürük Osmanl› Devleti’nin içinde bu-
lundu¤u güçlüklerden de yararlana-
rak yüksek faizli borçland›rma, kapi-
tülasyonlar, ticaret, demiryolu yap›m›
vb. yollarla kesin bir denetim kurdu-
lar. Yabanc› kapitalistler, Anadolu’da-
ki faaliyetlerini hemen hemen, hatta
tamamen Rum, Ermeni, Yahudi gibi
Türk ve Müslüman olmayan az›nl›k-
lardan oluflan komisyoncular› duru-
mundaki burjuvalar arac›l›¤›yla yü-
rütmekteydiler. 

Bir önceki yüzy›l boyunca merke-
zi-feodal Osmanl› Devleti s›n›rlar›
içerisinde tedrici bir geliflme gösteren
iliflkiler, bir kutupta burjuvazinin or-
taya ç›kmas›na yol açarken, di¤er ku-
tupta onun z›dd›n›, kapitalizmin me-
zar kaz›c›s› proletaryan›n da oluflma-
s›na neden olmak zorundayd›. Türki-
ye iflçi s›n›f› feodal sistemin göbe¤in-
de feodal beylerinin, Osmanl› memur
ve askeri bürokrasinin, köylerdeki
küçük mülk sahiplerinin yan› s›ra 19.
yüzy›l boyunca büyük flehir merkez-
lerinde dokuma tezgahlar›nda, ma-
denlerde, liman ve tersanelerde, k›s-
men de Bat› Anadolu’nun pamuk tar-
lalar›nda flekillenmeye bafllad›. ‹lk ifl-
çi örgütleri bu yüzy›l›n çeyre¤ine
do¤ru ortaya ç›kt›. Bunu ekonomik
durumlar›n›n düzeltilmesi için müca-
deleye giren iflçilerin grevleri izledi. 

Kuruluflundan itibaren

TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’NN‹‹NN 
DDEEVVLLEETT YYAAPPIISSII

GGiirriiflfl
Bir süredir, arka arkaya ortaya ç›kan çe-

teler, fiemdinli ile bafllay›p, Dan›fltay sald›r›-
s› ve en son Hrank Dink cinayeti, devletin ya-
p›s›na dair tart›flmalar› yeniden alevlendirdi.
Susurluk’tan bu yana hemen her siyasal cina-
yet ve sansasyonel olay›n ard›ndan ortaya at›-
lan “derin devlet” tezleri, Hrant Dink cina-
yetinden bu yana yeniden ortal›¤› kaplad›.
Bu cinayete karfl› kitlelerde yükselen tepkiyi,
cinayetin hemen ard›ndan genifl kitlelerin at-
t›¤› “Katil Devlet” slogan›n› bertaraf edebil-
mek, devleti aklamak için baflta medya olmak
üzere dört bir yandan sald›r›ya geçildi. 

Zaten “derin devlet” de Susurluk sonras›
iyice aç›¤a ç›kan faflist katiller ile devletin
resmi kurumlar› aras›ndaki iliflkiyi perdele-
mek için, burjuva ideologlar taraf›ndan orta-
ya at›lan bir savd›. Fakat bu terim, ne yaz›k
ki, kendine devrimci-demokrat diyen kimi ku-
rum ve kifliler taraf›ndan da benimsendi, kul-
lan›l›r oldu. Özellikle de tasfiye ve teslimiyet
sürecine girdikten sonra Kürt hareketi tara-
f›ndan s›kça kullan›ld›. Her faflist sald›r› ve
katliam, “derin devletin ifli”, “devlet içinde
kümelenmifl üç-befl çete” olarak aç›kland›. 

Hrant Dink cinayetinden sonra da bir
yanda “derin devlet” tart›flmalar›, bir yanda
“yükselen milliyetçilik” savlar› ald› bafl›n›
gidiyor. Kitlelerin devlete olan tepkisi “devle-
tin derinlikleri” içinde bo¤ulmaya çal›fl›l›r-
ken, faflizme duyulan öfke de “milliyetçilik”
olarak hafifsetiliyor, kan›ksat›l›yor. Devletin
bilinçli bir flekilde körükledi¤i faflist-floven
milliyetçilik, koflullar›n ortaya ç›kard›¤› “do-
¤al bir refleks”, hatta herkeste olan, olmas›
gereken bir “duygu patlamas›” olarak lanse
ediliyor. Di¤er yandan kimi ayd›nlar, bugün-
kü durumu Hitler’in Almanya’da iktidara
gelifline benzeterek “faflizm tehlikesi”ne vurgu
yap›yor, “faflizmin ayak sesleri” olarak yo-
rumluyor. Öyle ki, Hrant Dink’in katili ola-
rak sunulan gençlerden yola ç›k›larak, bunla-

r›n e¤itimsizli¤i, yoksullu¤u, iflsizli¤i üzerin-
den faflizm yine “lümpen proletarya”n›n ifli
olarak gösteriliyor.

K›saca, tam bir ideolojik bombard›man ve
keflmekefl ile karfl› karfl›yay›z. Devletin yap›-
s›, evrimi, ne zamandan beri faflist bir karak-
ter kazand›¤›, milliyetçili¤in do¤uflu, emper-
yalizm döneminde büründü¤ü biçimi, floven ve
faflist içeri¤i, Kemalizm, onun ortaya ç›k›fl› ile
son geldi¤i aflama, faflizmin s›n›fsal temeli ile
kitle taban› aras›ndaki fark vb. her fley çar-
p›t›l›yor, kitlelerin bilinci bir kez daha zehir-
leniyor. 

Böyle bir durumda komünist ve devrimci-
lerin ideolojik mücadeleyi yükseltmesi, bu toz-
duman içinde gerçekleri ortaya koymas›, bü-
yük bir önem kazanm›flt›r. Baflta yeni devrim-
ci kufla¤›n e¤itilmesi olmak üzere, iflçi ve
emekçilerin ayd›nlat›lmas›, yerine getirilmesi
gereken zorunlu bir görevdir. Buna karfl›l›k,
genel olarak devrimci harekette, Türkiye’nin
tarihi konusunda bilgiler son derece s›n›rl› ve
yüzeyseldir. Di¤er yandan egemen ideoloji, re-
formist kesimler taraf›ndan inceltilip cilala-
narak sürekli ifllenmekte, devrimci harekete de
nüfuz edebilmektedir. Bu durum Türkiye’nin
tarihini; devletin yap›s›, s›n›fsal konumu,
emperyalizmle iliflkileri vb. çeflitli boyutlar›y-
la ortaya koymay›, günün devrimci bir görevi
yapm›flt›r.

Buradan hareketle, Osmanl›’n›n son dö-
neminden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
fluna, geliflimine ve bugüne uzanan sürece k›-
saca göz atmay› gerekli görüyoruz. Bu k›sa
özet bile, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar›n
s›n›fsal yap›s›n›, emperyalizmle iliflkisini,
Kemalist ideolojinin geliflimini, devletin geri-
ci karakterinden faflizme geçiflini görmek ba-
k›m›ndan yararl› olacakt›r.

Bunun yan› s›ra, devlet ve faflizm olgusu-
nu, onun emperyalizmle, emperyalist savaflla
ba¤lant›lar›n›, günümüzde ald›¤› biçimi, çe-
flitli yönleriyle ifllemeye devam edece¤iz.  
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Önderli¤in burjuva
s›n›f karakteri, em-
peryalizme ve fe-
odalizme ba¤lar›-
n›n yan›nda daha
bafltan itibaren

devrim korkusuyla
hareket etmesi ne-

deniyle, Ulusal
Kurtulufl Savafl› c›-
l›z bir anti-emper-
yalist nitelik tafl›-
maya mahkumdu.
Emperyalizme kar-
fl› ulusal mücadele-
nin zaferi sonucun-
da emperyalist ifl-
gal k›r›ld›. Türkiye
bu ölçüde siyasi
bak›mdan ba¤›m-
s›zl›¤›n› kazanm›fl
oldu. Kemalist hü-
kümet üstyap› ala-
n›nda derin kökleri
olmayan, burjuva
nitelikli bir dizi re-
form yapt›. Bunlar
eskiye nazaran ile-
riye dönük ad›mlar-

d› ve burjuva ka-
rakterine ra¤men

objektif olarak ileri-
ci bir nitelik tafl›-
maktayd›. Ancak
bu son derece s›-
n›rl›yd› ve tamam-

lanmam›fl bir burju-
va devrim ad›m›

olarak kald›.  Eko-
nomik ba¤›ms›zl›k-
la birlefltirilmeyen
siyasi ba¤›ms›zl›k,
t›rnak içinde kal-

maya mahkumdur;
çünkü ekonomik

ba¤›ml›l›k, kaç›n›l-
maz olarak siyasi
ba¤›ms›zl›¤› kova-

layacakt›r. 

Emperyalizm dönemine ulafl›ld›¤›n-
da Türkiye çoktan dünya emperyalizmi-
nin yar›-sömürge bir ülkesi haline gel-
mifl bulunuyordu. Genifl köylü y›¤›nlar›-
n›n hala serflik kal›nt›lar› alt›nda tutul-
du¤u ve feodal toprak a¤alar›n›n yo¤un
sömürü ve zulmüne maruz kald›¤› he-
men hemen sömürge durumundaki Tür-
kiye’de, mevcut ticaret ve sanayi de ya-
banc› kapitalizminin denetimi alt›nday-
d›. 

Di¤er Asya ülkelerinde oldu¤u gibi
Türkiye’de de burjuva demokratik dev-
rimler dönemi, 1905 Rus devrimi ile bafl-
l›yordu. ‹stibdad›n kalesi ve toprak bey-
lerinin temsilcisi gerici sultanl›k, ezilen
ve sömürülen y›¤›nlar üzerinde despo-
tizm uygulayan ve emperyalist devletle-
rin oyunca¤› olan bir yönetimdi. 

1908 y›l›nda “Jön Türkler” ad›yla an›-
lan ‹ttihat ve Terraki Cemiyeti mensup-
lar›n›n önderli¤inde gerçekleflen Anaya-
sal hareket, mevcut rejimi sarsan bir
burjuva devrimi niteli¤indeydi. 1908
burjuva devrimi, ilericili¤ine ra¤men, ifl-
çi s›n›f› ve halk y›¤›nlar›n›n at›l›m›na da-
yanm›yordu ve bu nedenle yüzeysel
kalmak zorundayd›. Bir anlamda mutlak
monarfliden meflruti monarfliye do¤ru
at›lm›fl bir ad›md›. Fakat bu mevcut sis-
temin yap›s›nda hat›r› say›l›r de¤ifliklik-
lere yol açmad›. Çünkü ‹ttihat ve Terra-
ki yönetiminin yar›m kalan reform giri-
flimleri ve baz› anayasal ad›mlar›, yar›-
sömürge yap›y› de¤ifltirmedi¤i gibi, fe-
odalizme de dokunmad›. ‹flçi s›n›f› hare-
ketine düflmanl›k sürdürüldü. Emperya-
list ya¤ma, burjuvazi ve toprak a¤alar›-
n›n sömürü ve zulmü devam etti. Üste-
lik Türk burjuvazisinin bu giriflimini, ‹t-
tihat ve Terraki Yönetimi’nin Alman em-
peryalizmine iyice yanaflmas› takip etti. 

Zaten 20. yüzy›l›n bafllar›nda Alman
emperyalizmi, Türkiye’de ‹ngiliz emper-
yalizmini geride b›rakmaya bafllam›flt›.
‹ttihat ve Terraki’nin bunu daha da h›z-
land›r›c› rolünden sonra, ekonomik ve
siyasi ba¤›ml›l›¤›n bir sonucu olarak
Türkiye, Alman emperyalizminin saf›n-
da ve onun ad›na birinci emperyalist
paylafl›m savafl›na sokuldu. 

UUlluussaall KKuurrttuulluuflfl ssaavvaaflfl›› vvee 

TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii’’nniinn ddoo¤¤uuflfluu

Birinci emperyalist paylafl›m savafl›-
n›n sonuna do¤ru, Alman emperyalistle-
rinin savafl› kaybetti¤i bir s›rada, Türki-
ye’nin çok büyük bir bölümü, ‹ngiliz,
Frans›z, ‹talyan emperyalistleri ve ‹ngiliz
emperyalizminin aleti Yunan gericileri
taraf›ndan parça parça iflgal edildi. 

A¤›r emperyalist iflgale karfl› Anado-
lu çap›nda genifl bir ayaklanma bafllad›.
Ulusal Kurtulufl Savafl›’na Türkiye iflçi s›-
n›f› faal olarak kat›ld› ve bafltan itibaren
emperyalizme karfl› yi¤itçe savaflt›. Ulu-
sal Kurtulufl Savafl›’n›n temel gücünü
oluflturan genifl köylü y›¤›nlar›, yan› s›ra
flehir küçük burjuvazisi, bu mücadelede
etkin bir rol oynad›. Emperyalist iflgal,
Türkiye iflçi ve köylülerinin, Türk ve
Kürt emekçilerinin omuzlar›nda yükse-
len difle difl bir savaflla söküldü. Böyle

olmasayd›, silahl› ayaklanma emperya-
list iflgalcilerinin yenilgisiyle sonuçlan-
mazd›. Komünist önder Mustafa Suphi
ve TKP içinde örgütlenen komünistler,
Türkiye halk›n›n emperyalizme karfl›
verdikleri bu hakl› savafl›n yan›nda yer
ald›lar. Sosyalizmin dünyadaki ilk bü-
yük kalesi Lenin ve Stalin’in Sovyetler
Birli¤i de emperyalizme karfl› verilen bu
mücadeleyi, maddi ve manevi bak›m-
dan aktif olarak destekledi. 

Emperyalizme karfl› mücadele halk
kitlelerinin omuzlar› üzerinde yüksel-
mesine ra¤men, Ulusal Kurtulufl Sava-
fl›’nda önderlik, iflçi s›n›f›nda veya k›r-
flehir küçük burjuvazisinde de¤ildi. Bu
dönemde henüz nicel bak›mdan da za-
y›f olan iflçi s›n›f›, da¤›n›k ve örgütsüz-
dü. Türkiye iflçi s›n›f› o zamana kadar
birçok mücadelelerden, say›s›z grev de-
neyimlerinden geçmiflti fakat devrime
önderlik edecek s›n›f bilincine ve bu-
nun gerektirdi¤i örgütlenmeye sahip
de¤ildi. Emekçi köylülük ise bilinçsizli-
¤i ve da¤›n›kl›¤› yan›nda, zaten ba¤›m-
s›z önderlik yetene¤ine sahip olamazd›. 

‹flçi s›n›f›n›n ve emekçi k›r ve flehir
küçük burjuvazisinin bu durumundan
yararlanan ve Rum, Ermeni, Yahudi gibi
az›nl›k milliyetlere mensup emperyaliz-
min iflbirlikçisi büyük ticaret burjuvazi-
sinin yerini almak isteyen Türk ticaret
burjuvazisi, kendi hegemonyas›n› ko-
layca gerçeklefltirebilirdi. 

Kemalist burjuva önderlik, emperya-
listlerinin iflgaline ve onlar›n ajan› duru-
mundaki iflgalin destekleyicisi Sultan ve
çevresine, az›nl›k burjuvazisine karfl›y-
d›. Fakat bu s›n›rl› bir nitelik tafl›yordu.
Türk ticaret burjuvazisi, daha ulusal
ayaklanma zafer kazanmadan, iflgalci
emperyalistlerle uzlaflma giriflimlerinde
bulundu. Ayn› flekilde 1920 y›l›nda ‹tal-
ya, 1921 y›l›nda Fransa gibi iflgalci em-
peryalistlere, 1923 y›l›nda Amerikan
emperyalistlerine çeflitli imtiyazlar tan›-
yan da bu önderlikti. 

Kemalist önderlik, ulusal kurtulufl
savafl›nda iflçi ve köylü y›¤›nlar›na da-
yanmakla birlikte, esas›nda onlar›n düfl-
man›yd›. Bunun en belirgin örne¤i Mus-
tafa Suphi ve yoldafllar›n›n önderli¤i al-
t›nda henüz yeni kurulmufl olan TKP
karfl›s›ndaki tavr›d›r. Kemalist önderlik,
Mustafa Suphi ve yoldafllar›n› alçakça
katlederek, hem anti-emperyalist müca-
delede komünist önderlik ihtimalini
bafltan ezmifl, hem de emperyalistlere
bir jestte bulunmufl oluyordu. 

Önderli¤in burjuva s›n›f karakteri,
emperyalizme ve feodalizme ba¤lar›n›n
yan›nda daha bafltan itibaren devrim
korkusuyla hareket etmesi nedeniyle,
Ulusal Kurtulufl Savafl› c›l›z bir anti-em-
peryalist nitelik tafl›maya mahkumdu.
Emperyalizme karfl› ulusal mücadelenin
zaferi sonucunda emperyalist iflgal k›r›l-
d›. Türkiye bunun sonucu olarak siyasi
bak›mdan ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›fl oldu.
Mutlakiyet, Sultanl›k ve Halifelik y›k›ld›.
Çöken ve parçalanan Osmanl› Devle-
ti’nin yerini, Anadolu üzerinde kurulu
Türkiye ald›. Kemalist hükümet, üstyap›

alan›nda derin kökleri olmayan, burjuva
nitelikli bir dizi reform yapt›. 

Bunlar eskiye nazaran ileriye dönük
ad›mlard› ve burjuva karakterine ra¤-
men objektif olarak ilerici bir nitelik ta-
fl›maktayd›. Ancak bu son derece s›n›r-
l›yd› ve tamamlanmam›fl bir burjuva
devrim ad›m› olarak kald›. Emperyaliz-
me olan ekonomik ve siyasi ba¤›ml›l›k
devam ediyordu, dolay›s› ile elde edilen
siyasi ba¤›ms›zl›k tam ba¤›ms›zl›k de¤il-
di. Bu durum, yar›-sömürge yap›n›n tas-
fiye edilmedi¤ini gösterir. 

Ekonomik ba¤›ms›zl›kla birlefltiril-
meyen siyasi ba¤›ms›zl›k, t›rnak içinde
kalmaya mahkumdur; çünkü ekonomik
ba¤›ml›l›k kaç›n›lmaz olarak siyasi ba-
¤›ms›zl›¤› kovalayacakt›r. Nitekim daha
sonraki bütün geliflmeler bunu kan›tla-
m›flt›r. Kemalist önderlik, Türk olmayan
burjuvazinin tersine emperyalizmle ba¤-
lar› son derece zay›f ve henüz geliflkin
olmayan, kendi içerisinde ayr›flmaya
u¤ramam›fl olan ulusal ticaret burjuvazi-
sini temsil etmekteydi. Emperyalist iflga-
le karfl› ç›kma ve ayn› zamanda uzlaflma
e¤ilimi, bununla do¤rudan iliflkilidir.
Meselenin di¤er bir yan›n›, iliflkileri
az›nl›k burjuvazisinden devralma ve ya-
r›-feodal sömürücü s›n›flarla ittifak› sür-
dürmek oluflturuyordu. Bununla s›n›rl›
olan “ulusalc›l›k” özelli¤i, daha savafl
y›llar›nda emperyalistlerle uzlaflma te-
flebbüsleriyle ve onlara tan›nan imtiyaz-
larla; giderek kap›lar›n yabanc› serma-
yeye aç›lmas›yla, niteli¤ini ortaya koy-
mufltur. Savafl süresince bile önderlik
kadrosu içerisinde uzlaflmac›lar ve man-
dac›lar vard›. 

Bunun yan›nda Sultan ve çevresi,
az›nl›k burjuvazisi ile feodal toprak a¤a-
lar›n›n baz› kesimleri, aç›ktan emperya-
listlerin ve iflgalcilerin yan›nda Ulusal
Kurtulufl Savafl›’na karfl› saf tuttular.
Bundan dolay› ulusal ayaklanma bunla-
r› da hedef almak zorundayd›. 

TTCC’’nniinn kkuurruulluuflfluunnddaann ssoonnrraa 

eemmppeerryyaalliizzmmllee aarrttaann bbaa¤¤llaarr vvee 

ffaaflfliissttlleeflflmmee ssüürreeccii

Ulusal Kurtulufl Savafl›’n›n zaferin-
den sonra Kemalist yönetim, emperya-
lizmle ekonomik iliflkileri ve eski imti-
yazlar›, borçlar›, radikal bir flekilde tas-
fiye yoluna gitmedi. Tersine emperyalist
yabanc› sermayeye davetiye ç›kard›.
Feodal toprak a¤alar›n›n genifl köylü y›-
¤›nlar› üzerindeki sömürü ve zulmü de-
vam etti. Kemalist hükümet, yerini ald›-
¤› Halifelik ve Sultanl›¤›n kaba feodal
ideolojisi ve siyasetinin yerine, burjuva-
feodal yap›y› getirdi. “Bat›l›laflma”, “me-
denileflme” ad› alt›nda iflçi s›n›f›na ve
emekçi y›¤›nlara karfl›, emperyalizmin,
burjuvazinin sömürücü s›n›flar›n ç›kar-
lar› do¤rultusunda bir rota tutturdu.  ‹fl-
çi ve köylülerin omzunda yükselen mü-
cadele, onlara karfl›, karfl›-devrimci bir
do¤rultuda geliflti. Kemalist iktidar, dev-
rimci halk hareketine yönelen burjuva
ve toprak a¤alar›n›n diktatörlü¤ü olarak
do¤mufl oldu. 
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Kemalist iktidar,
özellikle 1925 son-
ras›nda faflistlefltir-
me çabalar›n› h›z-
land›rd›. ‹flçi s›n›f›-
na yönelen azg›n

sald›r›lar›, Kürt ulu-
sunun ayaklanma-
lar›n›n kan ve zu-

lümle bast›r›lmas›,
s›k›yönetimin ilan›
ve “‹stiklal Mahke-
meleri”nin kurul-

mas› takip etti. Fa-
flistlefltirmede at›-
lan ad›mlar, Mus-
solini faflizmi ile
baz› bak›mlardan
benzerlik tafl›yor-

du. Kemalist iktidar
korparativizme

baflvurarak burjuva
toprak a¤as› dikta-
törlü¤ü gizlemeye
“s›n›fs›z, imtiyaz-
s›z, kaynaflm›fl bir
kitle” demagojisini
yayg›nlaflt›rmaya

çal›fl›yordu. 
‹kinci emperyalist
savafl döneminde
faflizm, Türkiye’de
aç›k ve belirgin bir
durum kazand›. ‹fl-
çi s›n›f› ve emekçi

y›¤›nlar, savafl eko-
nomisi koflullar› al-
t›nda tutularak az-
g›n ve afl›r› bir sö-
mürünün kurban›
oldu. Demokratik

hak ve özgürlükle-
rin en küçük k›r›nt›-
lar›na bile vahflice
sald›rd›. ‹çteki fa-
flist zorbal›k, d›flta
Alman faflizmine
yak›nlaflmayla ta-

mamlan›yordu.  

Kemalist devlet, Osmanl› Devleti dö-
neminde emperyalizme tan›nan ola¤a-
nüstü imtiyazlara karfl› ç›kt›, fakat em-
peryalist sermaye ile “Türk” kisvesi al-
t›nda iliflkiye girmeye ve faaliyetini bu
yolla sürdürmeye devam etti. Türk tica-
ret sermayesi, emperyalist sermayenin
arac›s› az›nl›k sermaye ile birleflmeye
yöneldi. 

‹flçi s›n›f› ve halk y›¤›nlar› üzerinde
sömürüsünü yo¤unlaflt›ran Kemalist ikti-
dar, özellikle 1925 sonras›nda faflistlefl-
tirme çabalar›n› h›zland›rd›. 1921’de al-
çakça katledilen M. Suphi ve yoldaflla-
r›yla bafllat›lan sald›r›, bu y›llarda daha
da geniflletilerek iflçi s›n›f› hareketine ve
Kürt halk›na yöneltildi. ‹flçi birlikleri ka-
pat›ld›, sendikal harekete ve grevlere
önderlik eden iflçiler zindana t›k›ld›.
Grevler yasakland›. Dernek ve sendikal
alanda sald›r›lar birbirini izledi. 

‹flçi s›n›f›na yönelen azg›n sald›r›lar›,
Kürt ulusunun ayaklanmalar›n›n kan ve
zulümle bast›r›lmas›, s›k›yönetimin ilan›
ve “‹stiklal Mahkemeleri”nin kurulmas›
takip etti. Kemalist hükümet tek parti
diktatörlü¤ü arac›l›¤›yla siyasi tekelini
korumaya çal›fl›yordu. Özellikle Kürt
ulusunun ayaklanmalar› zalimce ve top-
lu katliamlarla ezildi. Faflistlefltirmede
at›lan ad›mlar, Mussolini faflizmi ile baz›
bak›mlardan benzerlik tafl›yordu. Kema-
list iktidar korparativizme baflvurarak
burjuva toprak a¤as› diktatörlü¤ü gizle-
meyi “s›n›fs›z, imtiyazs›z, kaynaflm›fl bir
kitle” demagojisini yayg›nlaflt›rmaya ça-
l›fl›yordu. Tek partinin yeterli oldu¤u
sözde Kemalist partinin tüm meslek
gruplar›n› “birbirinin muar›z› olmayan
tabakalar›n ufak menfaatlerini” temsil et-
ti¤i propaganda ediliyor ve buna uygun
örgütlenmelere gidiliyordu. 

‹flçi sendikalar› önce Kemalist önder-
ler taraf›ndan yönlendirilmeye ve kon-
trol edilmeye, toplant› ve faaliyetleri po-
lis komiserleriyle zapt edilmeye çal›fl›l›-
yordu. Bu baflar›lamay›nca, bu sendika-
lar zor yoluyla da¤›t›l›yordu. ‹flçi s›n›f›na
karfl› Çarl›k polis flefi Zubatov’un yön-
temleriyle savafl›l›yordu. Kemalistler, iflçi
ve iflveren çat›flmalar›na “tarafs›zl›k”
maskesiyle müdahale ederek bafll›yor,
iflçi hareketini bu yolla durduramay›nca,
onu kamç›yla ezme, terörle bast›rma yo-
lunu tutuyordu. Kapitalistlerle iflçilerin
ortak siyasi, mesleki örgütlenmesi ve bu
yolla “s›n›f iflbirli¤i” demagojisi, o dö-
nemde dünyada faflist hükümetlerin ve
hareketlerin baflta gelen silah›yd›. 

1929 kapitalist dünya bunal›m›, di¤er
yar›-sömürge ülkeler gibi Türkiye’yi de
k›skac› alt›na ald›. Burjuvazi ve toprak
a¤alar›, bunal›m›n faturas›n› iflçi s›n›f›na
ve yoksul halk y›¤›nlar›na ödetmek için,
her türlü tedbire baflvurdu. Devletçilik
ve iktisadi müdahale siyasetiyle, halk
kitlelerini azg›nca soydu ve ezdi. Küçük
üretici köylülerin ve küçük esnaf ve za-
naatkar›n yoksullaflma, mülksüzleflme
sürecini h›zland›rd›. K›rsal alanlarda top-
rak a¤alar›n›n ve tefeci tüccar sermaye-
sinin saltanat›, yo¤un sömürüsü hüküm
sürmekteydi. Ayn› flekilde burjuvazi,
devletçilik yoluyla tekelci denebilecek

düzeyde karlar vurmaktayd›. 

Burjuvazinin devletçili¤e yöneldi¤i
1930’lu y›llarda, dünya kapitalist bunal›-
m›n›n a¤›r koflullar› nedeniyle emperya-
lizmin Türkiye’deki vantuzlar› zay›fla-
m›flt›. Zaten emperyalist sermaye ihrac›
yo¤un de¤ildi ve büyük burjuvazi ile
emperyalist sermaye aras›ndaki iktisadi,
mali iliflkiler a¤› çok s›k› de¤ildi. Özel-
likle 1929 bunal›m› sonras›nda emper-
yalist sermaye, Türkiye’ye yat›r›m yap-
maya pek fazla ra¤bet etmedi. Bu, ser-
maye birikimi bak›m›ndan c›l›z olan
yerli burjuvazinin, bütün emperyalist
devletlere el açmas›na ra¤men böyleydi.
Sermaye birikiminde c›l›z olan burjuva-
zi, d›fl kredi imkanlar›ndan da büyük öl-
çüde yoksun olunca, devletçili¤e yöne-
lerek bunu gidermeye çal›fl›yordu. Dev-
letçilik, bu bofllu¤u doldurman›n ve pa-
lazlanman›n arac› olarak gündeme geti-
rilmiflti. Sömürünün yo¤unlaflt›r›lmas›
için faflist terör, servet y›¤man›n bafll›ca
arac› olarak kullan›ld›. 

1925’lerde bafllayan faflistlefltirme,
bunal›m y›llar›nda Kemalist iktidar›n
burjuvazinin ve toprak a¤alar›n›n faflist
diktatörlü¤üne dönüfltürülmüfltü. ‹flçi
hareketinin, Kürt milli ayaklanmalar›n›n
vahflice bast›r›lmas›n›n yan›nda art arda
gelifltirilen faflist yasalarla, özellikle fa-
flist elebafl› Mussolini’nin ceza kanunun-
dan al›nan 141-142. maddelerin kabulü
ile bunlar daha da perçinlenmifl oldu.
‹kinci emperyalist paylafl›m savafl› önce-
sinde ve savafl y›llar›nda, ‹fl Kanunu,
Milli Koruma Kanunu vb. arac›l›¤›yla sö-
mürü ve terör yo¤unlaflt›r›ld›. Ücret in-
dirimleri, zorunlu fazla mesai, k›s›tlay›c›
tedbirler bunun aç›k göstergeleridir. ‹flçi
s›n›f› gibi Kürt halk›n›n üzerinde de jan-
darma dipçi¤i eksik edilmiyordu. 

‹‹kkiinnccii eemmppeerryyaalliisstt ssaavvaaflfl vvee 

ssoonnrraass››nnddaa TTüürrkkiiyyee

‹kinci emperyalist savafl döneminde
faflizm, Türkiye’de aç›k ve belirgin bir
durum kazand›. ‹flçi s›n›f› ve emekçi y›-
¤›nlar, savafl ekonomisi koflullar› alt›nda
tutularak azg›n ve afl›r› bir sömürünün
kurban› oldu. Devlet, demokratik hak
ve özgürlüklerin en küçük k›r›nt›lar›na
bile vahflice sald›rd›. ‹çteki faflist zorba-
l›k, d›flta Alman faflizmine yak›nlaflmay-
la tamamlan›yordu. Burjuvazi karabor-
sa, spekülasyon, afl›r› kar vurgunlar›yla
palazlan›rken emekçi kitleler k›tl›k ve
sefalet içinde yüzüyordu. Bu dönemler-
de savafl zenginleri türedi. Türkiye ölçü-
lerine vuruldu¤unda ola¤anüstü bir ge-
liflme ritmi gösteren sermaye birikimi,
flehir ve k›r yoksul kitlesinin proleterlefl-
mesi, flehirlere ak›n etmesi e¤iliminde
bir s›çramaya neden oldu. 

‹kinci emperyalist savafl›n bitiminde
anti-faflist dünya cephesinin kazand›¤›
zafer ve sosyalizmin baflar›lar›, Türki-
ye’de faflizme karfl› kitlelerin huzursuz-
lu¤unu ve öfkesini daha da kabartan bir
etkide bulundu. Savafl y›llar›ndaki vahfli
terör ve azg›n sömürünün kitleleri isya-
na sürüklememesi olanaks›zd›. ‹flçi s›n›-
f› hareketi bu dönemde tekrar yayg›n-

laflt›. ‹ç ve d›fl koflullar›n da etkisiyle fa-
flist “tek partili” sistem, iflas›n efli¤ine
gelmiflti. 

Özellikle devletçilik ve iktisadi mü-
dahale siyaseti y›llar›nda belirginleflen
CHP içerisinde yer alan iki hakim s›n›f
kli¤i aras›ndaki çeliflki, içte halk›n öfke-
sinin yükselmesi, d›flta dünya çap›ndaki
anti-faflist dalgayla birlikte ‹kinci Dünya
Savafl› sonras›nda önemli bir çatlak du-
rumuna geldi. 1930’larda daha koyu bir
devletçilik tarafl›s› olan ‹nönü kli¤i ve
bürokrat kapitalist e¤ilimle; devletçilikle
birleflen fakat bunun frenlenmesinden
ve örgütlenmesinden yana olan Bayar
kli¤i kap›flma noktas›na gelmifl bulunu-
yorlard›. Sahte liberalleflme masallar›na
baflvurularak sözde çok partili demok-
ratik rejime geçildi. Oysa asla yürürlük-
teki faflist rejimin karakterinde herhangi
bir demokratik de¤iflikli¤e yol açmad›. 

Halk y›¤›nlar›n›n uzun y›llar CHP yö-
netiminin vahfli terör ve uygulamalar›na
karfl› tepkisi ve demokratik anti-faflist
özlemleri, bu partiden ayr›lan ve DP
ad›yla örgütlenen Bayar faflist kli¤i tara-
f›ndan, baya¤› bir flekilde istismar edil-
di. Kitlelerin demokratik özlem ve ta-
lepleri, Demokratik Parti’nin sadece va-
at ve demagojiden ibaret olan ve alt›n-
da faflizmin gizlendi¤i bir kanala sevk
edildi. Gerçekte DP, iflbirlikçi büyük
burjuvazi ve toprak a¤alar›n›n önemli
bir kesiminin deste¤ine sahipti ve bu s›-
n›flar›n ç›karlar›n›n temsilcisiydi. 

CHP ve DP aras›nda s›n›fsal bir fark-
l›l›k olmad›¤›, onlar›n izledi¤i çizgi ve
uygulamalar›n›n farks›zl›¤›nda görül-
mektedir. Türkiye, daha CHP ve ‹nönü
hükümetleri zaman›nda, Amerikan em-
peryalizminin hegemonyas›na girmifl
bulunuyordu. ABD ile Truman Doktrini,
Marshal Plan› çerçevesinde girilen iliflki-
ler, henüz DP hükümet olmadan baflla-
m›flt›. 

‹kinci emperyalist savafl sonras›nda
dünya kapitalist blo¤unun jandarmas›
haline gelen Amerikan emperyalizmi,
yeni sömürgeci yol ve yöntemlere bafl-
vurarak Türkiye’ye de el atm›fl ve zaten
adeta yabanc› sermaye avc›l›¤›na ç›km›fl
iflbirlikçi büyük burjuva-toprak a¤as› ik-
tidar›na, gereken ilgiyi fazlas›yla göster-
miflti. 1950 y›l›nda hükümeti CHP’den
devralan Bayar-Menderes faflist kli¤i,
Amerikan emperyalizminin boyunduru-
¤unu daha da sistemli bir hale getirdi.
Kap›lar› ard›na kadar açt›. DP faflist kli-
¤i hükümet olduktan sonra emperyaliz-
me uflakl›k flampiyonas›nda bafla gürefl-
ti. Türkiye’nin NATO’ya girmesi, Kore
savafl›na kat›lmas›, Amerikan üsleri ve
ikili anlaflmalar, yabanc› sermaye ak›m›,
yüksek faizli krediler al›nmas› ve her
alanda emperyalizme ola¤anüstü imti-
yazlar tan›nmas›, bunun aç›k kan›tlar›-
d›r. Bütün bunlar, halk y›¤›nlar› üzerin-
deki iç ve d›fl sömürü ve zulmün yo-
¤unlaflmas›na, kölelik zincirlerinin daha
da katmerleflmesine yol açt›. DP hükü-
meti dönemi, Türkiye’nin ekonomik, si-
yasi, askeri ve mali bak›mdan tam köle-
lefltirilmesi dönemi oldu. ‹flbirlikçi tekel-
ci burjuvazi ve toprak a¤alar›n›n azami
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12 Mart 1971’de,
ordu içindeki faflist
generaller, yar›-as-
keri faflist diktatör-
lü¤ü tezgahlad›lar.
Faflist diktatörlük,
daha koyu, aç›k te-
rörcü ve barbar bir
biçim kazand›. Fa-
flist generaller çe-
tesi ve s›k›yönetim
ön plana geçirile-
rek halk y›¤›nlar›-
na, anti-emperya-

list, demokratik ha-
rekete karfl› kanl›

ve vahfli bir sald›r›
bafllat›ld›. Faflizm;
emekçileri, devrim-
ci gençli¤i, ayd›nla-

r› katlederek kan
dökerek, kitlesel

tutuklamalara giri-
flerek, Türkiye’yi
zindana çevirdi.

Burjuvazi bu y›llar-
da ola¤anüstü hak-

lar elde etti.
Fakat halk y›¤›nla-
r›n› tamamen ve

uzun süre sustura-
bilmek mümkün

de¤ildi. 1975 y›l›n-
da kitlelerin sömü-
rü ve zulme, fafliz-
me tepkisi eylemle-
re dönüflmeye bafl-
lad›. Huzursuzluk
dalgas› Türkiye’yi
kaplad›. Yükselen

kitle hareketi, fafliz-
min bask› ve ya-
saklar›n› ifllemez
hale getirdi. Dev-
rimci hareketteki

geliflme, y›¤›nlar›n
artan tepkisi ve ey-

lemleri, faflist 12
Mart atmosferini

söküp att›.   

karlar›n› güvence alt›na alan emperya-
lizmin ufla¤› DP hükümeti, faflist terörü
yo¤unlaflt›rarak halk y›¤›nlar›na karfl›
sald›r›ya geçti. ‹flçi s›n›f›n›n mücadeleyle
elde etti¤i demokratik mevziler tekrar
gasp edildi. 

AArrttaann kkiittllee hhaarreekkeettii vvee 

eellddee eeddiilleenn kkaazzaann››mmllaarr

1960 öncesinde iflçi s›n›f›n›n, flehir ve
k›r emekçilerinin, ayd›nlar›n ve gençli-
¤in mücadelesinde ve hoflnutsuzlu¤un-
da patlama niteli¤inde geliflmeler oldu.
Buna karfl› faflist Bayar-Menderes hükü-
meti faflist terörü koyulaflt›rd›. Yükselen
halk hareketi dalgas› siyasi terör ve bas-
k›yla k›r›lmaya çal›fl›ld›. 27 May›s Askeri
Darbesi, bu koflullarda gerçekleflti ve bu
askeri darbeyle Bayar-Menderes kli¤i
hükümetten uzaklaflt›r›ld›. Göstermek
istenenin tersine askeri darbe ilerici bir
yön tafl›mamaktad›r. Bunda Bayar kli¤i
ile Atatürk döneminden beri çat›flan ‹nö-
nü’nün önderli¤indeki CHP’nin önemli
bir etkinli¤i vard›. Ordudaki askeri bü-
rokrasi içinde darbeyi yönetenler aras›n-
da Türkefl gibi faflistler yan›nda ayn› e¤i-
limi de¤iflik biçimler alt›nda tafl›yan yük-
sek rütbeli subaylar a¤›r bas›yordu.  

27 May›s sonras›, Amerikan emper-
yalizminin hegemonyas› ve di¤er em-
peryalistlere karfl› tav›r aç›s›ndan hiçbir
de¤ifliklik olmam›flt›r. ‹flbirlikçi tekelci
burjuvazi ve toprak a¤alar›n›n egemen-
lik arac› devlet mekanizmas›n›n faflist
yap›s› da nitelikçe de¤iflmedi. D›fl em-
peryalist sömürü ile iç içe geçen iç sö-
mürü ve bask›, özü itibar›yla aynen de-
vam ettirildi. Fakat buna ra¤men tama-
men halk y›¤›nlar›n›n mücadelesinin bir
sonucu olarak, karfl›devrim güçleri eski-
ye nazaran gerilemek zorunda kalm›fl-
lard›r. Bu dönemde halk y›¤›nlar›, ilerle-
me niteli¤inde olan s›n›rl› demokratik
hak ve özgürlükler elde ettiler. 

Bu, iflçi s›n›f› ve emekçi y›¤›nlar›n
mücadelesi karfl›s›nda iktidar›n gerile-
mek zorunda kal›fl›na iflaret eder. Daha
sonraki y›llarda iflçi s›n›f›n›n ve emekçi
y›¤›nlar›n hareketinin ve sendikal, de-
mokratik örgütlenmesinin, Türkiye tari-
hinde o döneme kadar görülmedik bo-
yutlara ulaflmas›, bunun durdurulmaz
bir süreç oldu¤unu gösterir. Bu nedenle
27 May›s sonras› hükümetler anti-komü-
nist sald›rganl›klar›n› korumakla birlikte
budanm›fl da olsa Grev ve Toplu Sözlefl-
me Yasas› gibi baz› haklar tan›mak zo-
runda kalm›fllard›. Fakat bu, Amerikan
tipi gangster sendikalarla düzen s›n›rlar›
içinde hapsedilmeye ve gemlenmeye
çal›fl›lm›flt›r. Buna ra¤men y›¤›nlar›n an-
ti-emperyalist ve demokratik uyan›fl› ve
bu do¤rultudaki eylemleri durdurulama-
m›flt›r. 

1970’li y›llarda, emperyalistlerin ve
çok uluslu flirketlerin denetimi alt›ndaki
iflbirlikçi tekelci burjuvazi, holdingleflme
yoluyla iktisadi ve siyasi hayattaki tekel-
ci durumunu gelifltirdi. fiüphesiz bu em-
peryalist tekellerin ihtiyaçlar›n›n belir-
lendi¤i bir yönde gelifliyordu. Ve prima-
din tepesinde bulunan onlard›.  

Bu dönemde s›n›fsal kutuplaflman›n
ve s›n›flar aras›ndaki çat›flman›n yeni
boyutlar kazanmas›, dünya çap›nda
yükselen anti-emperyalist demokratik
kurtulufl mücadelelerinin ve devrim ha-
reketlerinin yükselmesine paralel ola-
rak, Türkiye’de h›zlanan anti-emperya-
list, anti-faflist, demokratik uyan›fl›n gi-
derek genifllemesi, iflbirlikçi tekelci bur-
juvazi ve toprak a¤alar›n›n devlet meka-
nizmas›nda eski faflist yöntemleri daha
da geniflletme, pekifltirme, bask› kurum
ve araçlar›n› modernize etme giriflimle-
rini gündeme getiriyordu. Say›s›z grev,
15-16 Haziran iflçi direnifli, fliddetli pat-
lamalar, gençlik ve demokratik köylü
hareketi büyüyüp gelifltikçe, zorbal›kla
ayakta duran ve gerçekte güçsüz ve
hantal olan devlet cihaz›yla bast›r›lamaz
ve etkisizlefltirilemezdi. 

O y›llarda kapitalist-revizyonist siste-
mi derinden etkisi alt›na alan genel bu-
nal›m, Türkiye’de de kendisini güçlü bir
flekilde hissettirdi. Genel krizle fliddetle-
nen uzlaflmaz çeliflkiler, Türkiye içeri-
sinde s›n›flar aras› keskin çat›flmalara
do¤ru geliflme e¤ilimi tafl›maktayd›. Bu
koflullarda hükümet ve parlamento kriz-
leri, hakim s›n›f klikleri ve siyasi partile-
ri aras›ndaki çat›flmalar da k›z›flmaktay-
d›. Örgütlenme ve bilinç düzeyi bak›-
m›ndan oldukça geri durumda olan iflçi
s›n›f› ve emekçi kitleler, güçlü bir flekil-
de revizyonist ve reformist etkiler alt›n-
da olmalar›na ra¤men, devrimci öfkele-
ri ve kitlesel isyanlar› büyük bir patlama
halindeydi. Toplumun dinamik bir kesi-
mini oluflturan ve gelecekte cereyan
edecek daha keskin bir mücadelenin
müjdecisi olan gençlik hareketi, 1970
y›llar›nda genifl boyutlara ulaflm›fl bulu-
nuyordu. 
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Amerikan emperyalistlerinin içteki
büyük mülk sahiplerinin perde arkas›
kulisleri sonucu, 12 Mart 1971’de, ordu
içindeki faflist generaller, hükümete ve-
rilen muht›rayla, bafllang›çta kamufle
edilmifl, k›sa bir süre sonra aç›k bir bi-
çimde, yar›-askeri faflist diktatörlü¤ü
tezgahlad›lar. Faflist diktatörlük, daha
koyu, aç›k terörcü ve barbar bir biçim
kazand›. Faflist generaller çetesi ve s›k›-
yönetim, ön plana geçirilerek halk y›-
¤›nlar›na, anti-emperyalist, demokratik
harekete karfl› kanl› ve vahfli bir sald›r›
bafllat›ld›. Faflizm; emekçileri, devrimci
gençli¤i, ayd›nlar› katlederek kan döke-
rek, kitlesel tutuklamalara giriflerek,
Türkiye’yi zindana çevirdi. Burjuvazi bu
y›llarda ola¤anüstü haklar elde etti.

Fakat bu böyle devam edemezdi.
Halk y›¤›nlar›n› tamamen ve uzun süre
susturabilmek mümkün de¤ildi. 1975 y›-
l›nda kitlelerin sömürü ve zulme, fafliz-
me tepkisi eylemlere dönüflmeye baflla-
d›. Huzursuzluk dalgas› Türkiye’yi kap-
lad›. Ekonomik, siyasi krizin yükledi¤i
sorunlar karfl›s›nda aciz kalan hakim s›-
n›flar, zay›f düflen faflist diktatörlük,
pençelerini daha fazla kitlelere geçirme-

ye çal›flt›. Ancak yükselen kitle hareke-
ti, faflizmin bask› ve yasaklar›n› dinle-
medi, birço¤unu ifllemez hale getirdi.
Devrimci hareketteki geliflme, y›¤›nlar›n
artan tepkisi ve eylemleri, faflist 12 Mart
atmosferini söküp att›.  

Durumunu bu tarzda devam ettire-
meyen hakim s›n›flar, faflist terör yön-
temlerinin yan› s›ra reformcu sahtekarl›-
¤› da kullanarak rejimini korumaya ça-
l›flt›. Ekonomik ve siyasi bunal›m›n ge-
tirdi¤i sorunlar› çözmek, daha yo¤un bir
sald›r› öncesinde nefes almak için CHP
hükümeti kuruldu. Faflizmin borusunu
öttüren CHP hükümeti ise, faflist parti-
lerle birlikte emperyalistlerin kölelik ve
halka zulüm yar›fl›na girdi. 

Fakat ne ard arda kurulan faflist Mil-
liyetçi Cephe (MC) hükümetleri ne de
faflizmin rolünü üstlenen CHP hüküme-
ti, derdine derman oldu. ‘70’li y›llar›n
sonunda yükselen anti-faflist halk hare-
ketine karfl› faflist devlet mekanizmas›n›,
ordu ve polis kurumlar›n›, sivil faflist
müfrezeleri daha da güçlendirerek se-
ferberlik durumuna geçti, önce 13 ilde
sonra tüm ülkede s›k›yönetim ilan etti.
Ne var ki, Türkiye ölçüsünde yayg›nl›k
kazanan anti-faflist mücadele, faflist dik-
tatörlü¤ün zorbal›k ve tehdidine, sömü-
rü ve zulmüne ra¤men, gelifltirdi¤i her
tür yönteme karfl›, yükseliflini sürdürü-
yordu. Hiçbir hükümet, uygulama ve
yasa, bu yükselifli durdurmaya yetmedi.
12 Eylül askeri faflist cuntas›, iflte bu ko-
flullarda yine Amerikan emperyalizmi
eliyle tezgahland›.

1122 EEyyllüüll’’ddeenn ggüünnüümmüüzzee 
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12 Eylül, faflist diktatörlü¤ün, o güne
dek iflçi ve emekçilere, Kürt halk›na
karfl› yürüttü¤ü en vahfli ve en kapsam-
l› sald›r›s›yd›. Mücadelenin geldi¤i dü-
zeye de koflut olarak halka karfl› azg›n-
ca bir sald›r›ya geçildi. 1 milyon civar›n-
da insan gözalt›na al›nd›, iflkencelerden
geçirildi, yüzlerce devrimci ve komü-
nist, sokak ortas›nda, iflkencehanelerde,
dara¤açlar›nda katledildi, onbinlercesi
zindanlara t›k›ld›. ‹flçi ve emekçilerin
kan› can› pahas›na elde etti¤i kazan›m-
lar, gaspedildi. Grevler yasakland›. Par-
tiler, sendikalar, dernekler kapat›ld›.
Dönemin T‹SK baflkan› Halit Narin’in
sözüyle; o güne dek iflçiler gülmüfltü,
flimdi gülme s›ras› onlardayd›. Di¤er
yandan Kürt halk›na karfl› hiç bitmeyen
asimilasyon ve katliamlar, en vahfli bi-
çimlere büründü. Fakat 12 Eylül’ü ka-
rakterize eden, sadece azg›n sald›r› ve
katliamlar› de¤ildi. O, ideolojik olarak
da beyinleri esir ald›. Elbette bunda, da-
ha öncekilerden farkl› olarak 12 Ey-
lül’de devrimci hareketin dövüflsüz bir
yenilgi almas›n›n, önemli bir pay› var-
d›r.

Türk-‹slam sentezi, o dönemde te-
melleri at›lan, devletin resmi ideolojisi
oldu. Okullardaki e¤itim, bu ideolojiye
göre yeniden düzenlendi. Bas›n-yay›n
araçlar›yla, sürekli bu ideoloji pompa-
land›. ‹mam Hatip Okullar›ndaki say›sal
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80’li y›llarda, kitle-
lerde yükselen

devrimci bilinci kö-
reltmek için öne ç›-
kar›lan Türk-‹slam
sentezli faflist ide-
oloji, 80’li y›llar›n
sonunda revizyo-
nist blokun y›k›l›fl›
ile birlikte, Kafkas-
larda ortaya ç›kan

“Türki Cumhuriyet-
lere” el atman›n,

ABD emperyalizmi-
nin Kafkaslardaki
hegemonyas›na
“köprü”, tafleron
olman›n, ideolojik
argüman› haline

geldi. ‘90’lar›n ba-
fl›nda yeniden bafl-
bakan olan Süley-

man Demirel’in tam
da bu dönem, Türk
dünyas›n› “Adriya-
tik’ten Çin Seddine
kadar” geniflletme-
si, bofluna de¤ildi.

‘80’den itibaren,
hükümetler de¤ifl-
se de devletin res-
mi ideolojisi, Türk-
‹slam sentezi olma-
ya devam etti. Bu-
gün hala, ’80 Ana-
yasas› yürürlükte-
dir ve dolay›s›yla

12 Eylül döneminin
kurumlar›, yasa ve
yasaklar›, ayn› za-
manda ideolojisi

devam etmektedir. 

art›fl›n, ayn› döneme rastlamas› bile, bu
ideolojinin ne denli bask›n oldu¤unu ve
bunu gelece¤e tafl›mak için nas›l u¤rafl-
t›klar›n› gösterir. Üniversitelerde, dev-
rimci-demokrat ö¤retim üyeleri 1402 sa-
y›l› yasa ile temizlenirken, yerlerine ›rk-
ç›-kafatasç› hocalar, “prof”lar geçirildi.
“Beyin göçü” en fazla 12 Eylül y›llar›nda
gerçekleflti. 

80’li y›llarda, kitlelerde yükselen dev-
rimci bilinci köreltmek için öne ç›kar›lan
Türk-‹slam sentezli faflist ideoloji, 80’li
y›llar›n sonunda revizyonist blokun y›k›-
l›fl› ile birlikte, Kafkaslarda ortaya ç›kan
“Türki Cumhuriyetlere” el atman›n, ABD
emperyalizminin Kafkaslardaki hege-
monyas›na “köprü”, tafleron olman›n,
ideolojik argüman› haline geldi. ‘90’lar›n
bafl›nda yeniden baflbakan olan Süley-
man Demirel’in tam da bu dönem, Türk
dünyas›n› “Adriyatik’ten Çin Seddine ka-
dar” geniflletmesi, bofluna de¤ildi.
‘80’den itibaren, hükümetler de¤iflse de
devletin resmi ideolojisi, Türk-‹slam sen-
tezi olmaya devam etti. Bugün hala, ’80
Anayasas› yürürlüktedir ve dolay›s›yla 12
Eylül döneminin kurumlar›, yasa ve ya-
saklar›, ayn› zamanda ideolojisi devam
etmektedir. 

‘90’›n ilk yar›s›, gerek iflçi-emekçi ha-
reketi, gerekse Kürt ulusal hareketi aç›-
s›ndan ileriye do¤ru yükseliflin tarihidir.
12 Eylül sonras› yaklafl›k 10 y›l, büyük
bir bask› ve yo¤un sömürü alt›nda ezilen
iflçi ve emekçiler, ezilen halklar, daha
fazla bu cendereye dayanamay›p hare-
kete geçiyordu.  

’89 y›l›nda bafllayan “bahar eylemle-
ri” ile iflçi s›n›f›, üzerindeki ölü topra¤›n›
att›. 12 Eylül y›llar›nda gaspedilen hakla-
r›n› almak için yeniden grevlere, direnifl-
lere geçti, sokaklar› zaptetti. ‹flçi s›n›f›
’90 y›l›na büyük Zonguldak yürüyüflü ve
genel grev ile girdi. Ayn› y›llarda, ö¤ren-
ci gençli¤in dernekleflme mücadelesi,
h›z kazand› ve gençlik hareketi yeniden
yükselifle geçti. Okul iflgalleri, boykotlar,
yürüyüfller, bu y›llarda yeniden s›kça gö-
rülen eylem biçimleri oldu. ‘90’lar›n ba-
fl›nda Türkiye, iflçi ve gençlik hareketi
d›fl›nda, emekçi memur hareketiyle de
karfl›laflt› ilk kez. Emekçi memurlar›n
sendikalaflma mücadelesi, bu y›llara
damgas›n› vurdu ve önemli kazan›mlar
elde etti. Di¤er yandan Kürt ulusal hare-
keti ‘84’le bafllayan gerilla savafl›n› büyü-
terek ‘90’larda kitlesel serhildanlara dö-
nüfltürdü. Baflta Kürt illeri olmak üzere
tüm Türkiye’de Kürt hareketi yay›ld›, sa-
dece Kürt halk›n›n de¤il, devrimci de-
mokrat kesimlerin de deste¤ini ald›. Bu
süre içerisinde gerek iflçi ve emekçilerin,
gerekse Kürt halk›n›n mücadelesiyle bir-
çok fiili kazan›mlar elde edildi, bir k›sm›
yasal olarak da resmileflti. 

Türk egemenleri için en netameli ko-
nu olan Kürt sorununda bile ‘90’lar›n ba-
fl›nda gerilemeler bafl gösterdi. Öyle ki o
y›llarda baflbakanl›k, sonras›nda cum-
hurbaflkanl›¤› yapan Turgut Özal, “fede-
rasyonu bile tart›flabiliriz” dedi. Ard›n-
dan Süleyman Demirel “Kürt realitesini
tan›yoruz” demek zorunda kald›. ’90 y›-
l›nda “Körfez savafl›” olarak geçen

ABD’nin Irak’a sald›r›s›, bu durumu per-
çinleyen bir rol oynad›. Özal’›n “bir ko-
yup üç alma” formülü ile Irak’›n kuze-
yinde yer alan Güney Kürdistan’› özerk
veya federal Kürt bölgesi olarak Türki-
ye topraklar›na dahil etme projeleri, bu
dönem oluflturuldu.

Ancak ‘90’lar›n ikinci yar›s›ndan iti-
baren daha belirgin bir hal alan Kürt ha-
reketinin siyasal zay›fl›klar›, onu önce
“diplomatik-siyasal çözüm” aray›fllar›na,
tek tarafl› ateflkeslere götürdü, ‘99’da
Öcalan’›n yakalanmas›yla birlikte ise,
tam bir tasfiye ve teslimiyet sürecine
soktu. ‹flçi, memur ve gençlik hareketi
de ‘90’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren
durmaya, sonras›nda gerilemeye baflla-
d›. 

Kitle hareketinin düflmesine koflut
olarak, devletin mücadele ile elde edi-
len haklar› birer birer gaspetmesi zor ol-
mad›. ‘80 ortalar›ndan 90’l› y›llar›n ilk
yar›s›na kadar gerilemek zorunda kalan
faflizm, ’95 sonras› yeniden sald›r›ya
geçti. Bunda dünya ölçe¤inde revizyo-
nist blokun da¤›lmas›yla birlikte artan
emperyalist burjuva sald›r› ve demagoji-
ler de rol oynad›, ona yard›mc› oldu.
“Tek kutuplu dünya”, “yeni dünya dü-
zeni”, “kapitalizmin ebedili¤i” vb. teori-
ler cirit atmaya bafllad›, kitlelerdeki dev-
rim ve sosyalizm özlemi, o u¤urda veri-
len mücadele, sürekli bombard›mana
tutuldu. “Elveda proletarya” denilerek,
devrim ve sosyalizm umutlar› tüketil-
mek, küllendirilmek istendi. Kitlelerin
devrimci, komünist ‘öncü’lerine, büyük
bir sald›r› ve imha hareketi bafllat›ld›.
Sokak infazlar›, gözalt›nda kay›plar, ce-
zaevi katliamlar›, iyice artt›. Kürt halk›-
na karfl› yürütülen kirli savafl en i¤renç
boyutlara ulaflt›. Katliam ve iflkenceler,
günlük bir hal ald›. 

2000’li y›llara bir yanda artan faflist
terör, di¤er yanda faflist yasalar ve ya-
saklar ile girildi. Bunlarla atbafl› giden
faflist propaganda ile devlet, büyük
oranda inisiyatifi ele geçirdi. 12 Eylül
y›llar›n› aratmayan uygulamalar, yasalar,
yürürlü¤e kondu. ‹flçilerin “mezarda
emeklilik”, “kölelik yasas›” olarak ad-
land›rd›¤› bu yasalar, birer birer yasalafl-
t›. AB’ye uyum ad› alt›nda “Gümrük Bir-
li¤i” baflta olmak üzere ç›kar›lan her ye-
ni yasa ve düzenlemelerle, emperyaliz-
me kölelik zincirlerine bir halka daha
eklendi. Yoksul köylülük, küçük-üretici
periflan oldu, tar›m kesimi h›zla çöktü.
Artan göçlerle birlikte flehrin varofllar›
büyümeye, iflsizlik ç›¤laflmaya bafllad›.
Zengin ile yoksul aras›ndaki makas, 20
kata ç›kt›, yoksulluk iyice artt› ve s›n›f-
sal kutuplaflma belirginleflti. 

11 Eylül 2001 tarihi ise, yeni bir em-
peryalist savafl›n bafllang›c›na iflaret edi-
yordu. Tüm dünyada oldu¤u gibi Türki-
ye’de de anti-demokratik uygulamalar
alabildi¤ine geniflledi, floven milliyetçi-
lik t›rmand›r›ld›. Yeni TCK ile bunlara
resmiyet kazand›r›ld›. Ünlü 301. madde
ile “Türklü¤e hakaret”in suç say›lmas›,
arka arkaya aç›lan davalar, faflist linç gi-
riflimleri vb. ile tüm toplum terörize
edildi. Sivil faflist hareket, hem Kürt hal-

k›na, hem de ö¤renci gençlik hareketi-
ne karfl› yeniden palazland›r›l›p devreye
sokuldu. Çete ad› alt›nda faflist örgütlen-
meler, mahallelere kadar yay›ld›. 

Türk egemen s›n›flar›, yeni emper-
yalist savafla bir yerinden dahil olarak
bu paylafl›mdan pay kapma sevdas›na
düfltüler. Bunun için her egemen kesim
gibi, ‘cephe gerisini’ sa¤lama almak, ya-
ni halk› bu savafl›n kaç›n›lmazl›¤›na ve
hakl›l›¤›na inand›rmak zorundayd›lar.
Bunun için de ‘düflmanlar’, özellikle de
‘iç düflmanlar’ gerekiyordu. Bunda da
hiç zorlanmad›lar. Osmanl›dan devral-
d›klar› egemen ideoloji ile ezilen ulus
ve topluluklar› hedefe çakt›lar. Baflta
Kürtler ve Ermeniler olmak üzere Türk
olmayan kesimlere karfl› sald›r›lar› kö-
rüklediler. Bunlar, bizzat Genelkurmay
Baflkan›’n›n a¤z›ndan “sözde vatandafl”
ilan edildi, afla¤›land›; çeflitli provokas-
yonlarla linç giriflimleri örgütlendi. 

Hrant Dink cinayeti, bu sürecin son
ve önemli halkalar›ndan biridir. Faflist
diktatörlü¤ün savafl haz›rl›¤›n›n, ülke
içinde bilinçli bir flekilde yayd›¤› floven-
milliyetçili¤in geldi¤i aflamay› gösterme-
si bak›m›ndan da ö¤retici olmufltur. Hiç
kuflkusuz bunu sa¤layan, bu cinayete
karfl› halk›n öfkesi, görkemli bir cenaze
töreni ile sahiplenmesidir.

* * *

Bu k›sa tarih de göstermektedir ki,
Türkiye’nin faflistleflmesi, yeni bafllayan
bir süreç de¤ildir. Kökeni, 1925’lerden
itibaren yeni yükselmeye bafllayan ‹tal-
yan faflizminden devflirilen yasalar› al-
makla bafllayan çok uzun bir süreçtir
bu. ‹kinci emperyalist savafl öncesi Al-
man faflizmiyle artan iflbirli¤i sonucu,
devletin yap›s› faflist diktatörlük biçimi-
ne bürünmüfltür. Sonras›nda dünyada
ve ülkemizde yükselen devrimci dalga,
iflçi ve emekçilerin, yoksul köylülerin,
Kürt halk›n›n mücadelesi ile kimi dö-
nem k›smi demokratik haklar elde edil-
miflse de, devletin faflist karakteri de¤ifl-
memifltir. Yükselen hareket, faflizme yer
yer geri ad›mlar att›rmay› baflarm›fl fakat
y›kmaya gücü yetmemifltir. Bu süre içe-
risinde üç askeri darbe gerçekleflmifl,
her bunal›m dönemi askeri, yar›-askeri
darbelerle afl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bunla-
r›n içinde 12 Eylül, tahribat› bugüne dek
süren en büyük darbedir.

Bütün bunlardan ortaya ç›kan; fafliz-
min kendili¤inden kalkmayaca¤›, ancak
halk hareketi sonucu y›k›laca¤›d›r. Fa-
flizmi bir daha do¤rulmayacak biçimde
tümden ortadan kald›rman›n yolu ise,
devrim ve sosyalizmdir. Bunun d›fl›nda
emperyalistler aras› çeliflki veya onunla
ba¤lant›l› olarak egemen klikler aras›
çatlaklar, faflizmin b›rakal›m y›k›lmas›n›,
geriletmez bile. O yüzdendir ki, faflizme
karfl› mücadele, devrim ve sosyalizm
perspektifiyle yürütüldü¤ü oranda an-
cak, gerçek amac›na ulafl›r. Onun d›fl›n-
daki her tür sav ve argüman, yalan ve
demogojidir, kitleleri aldatmakt›r. 
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›fliflleri Bakan› Gül’den sonra, Ge-
nelkurmay Baflkan› Büyükan›t da
Amerika seferini tamamlad›. Birkaç
günlük arayla gerçekleflen bu ziya-
retlerde, her ikisi de ayn› kiflilerle
görüfltü. Belli ki ABD, art›k hükümet
ve genelkurmayla do¤rudan temas›
tercih ediyordu. ‹ran’a dönük sald›r›
planlar›n›n haz›rland›¤› bir dönemde
yeni 1 Mart’lara tahammülü yoktu.
Bir ay içinde oldukça h›zlanan bu zi-
yaret trafi¤inde, baflta ‹ran olmak
üzere ABD’nin savafla dönük yeni
haz›rl›klar› vard›. 

Türkiye ise ABD’den “s›n›rötesi
operasyon” izni ve Kerkük referan-
dumunun ertelenmesini istiyordu.
Abdullah Gül, Amerika’da iken; “biz
Musul ve Kerkük üzerine anlaflmay›
birleflik Irak devletiyle yapm›flt›k, bu-
günkü parçalanm›fl Irak’la de¤il” di-
yerek, yap›lan anlaflman›n bugün
geçerli olmad›¤›n›, Musul-Kerkük
üzerinde haklar›n›n bulundu¤unu bir
kez daha ima ediyordu.

ABD ziyaretleri, hükümet ile ge-
nelkurmay aras›ndaki çeliflkileri,
aç›k biçimde ortaya koydu. Hatta “iki
ayr› devlet” tart›flmalar›n› bafllatacak
boyutlara ulaflt›. Baflbakan ve D›flifl-
leri Bakan›, Irak’taki Kürt Bölgesi
temsilcileri ile görüflebileceklerini
aç›klarken, Büyükan›t, Barzani ve
Talabani’nin PKK’yi destekledikleri-
ni söyleyerek kendisinin görüflme-
yece¤ini aç›klad›. Bilindi¤i gibi Cum-
hurbaflkan› Sezer de Irak Cumhur-
baflkan› s›fat›yla Talabani’yi ça¤›r-
maya yanaflmam›flt›.

Güney Kürdistan’la resmi iliflkiye
geçilmesi, varolan çeliflkinin bugün-
kü görünümüdür. Elbette bu, iflbir-
likçisi olduklar› emperyalist güçlerle
do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Ayn› günler-
de Avrupa’n›n çeflitli ülkelerinde
PKK operasyonlar› bafllam›fl, A‹HM,
seçimlerdeki yüzde 10 baraj›n› hakl›
bulan bir karar aç›klam›flt›r. Sonuçta
hepsinin birlefltikleri nokta, Kürt hal-
k›n› tamamen sindirmektir. Milliyet-
çilik ad› alt›nda faflist-floven sald›r›-
lar› körüklemeleri, bu do¤rultuda bir
dizi örgütlenmeler oluflturmalar› bo-
fluna de¤ildir.

Sayfa 2’de sürüyor

Türkiye’nin
Devlet Yap›s›

Soka¤a, eyleme,Soka¤a, eyleme,
D

Kavgan›n bahar›n› militanca karfl›layal›m!




