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SUNU

Sınıf Pusulası'nın 4. sayısıyla merhaba.
"‹mralı, Devrim ve Teslimiyet" bafllıklı yazı bir belgedir. Bu yazı, MLKP Merkez Yayın

Organı Partinin Sesi'nin Haziran-Temmuz '99 tarihli 20. sayısından alınmıfltır. ‹mralı "savun-
ma stratejisinin kapsamlı ve genel bir de¤erlendirmesini kapsayan bu belgeyi, tarihi önemi
nedeniyle oldu¤u gibi yayımlamayı yayımcılık sorumlulu¤umuzun bir gere¤i görüyoruz. A.
Öcalan ve PKK Baflkanlık Konseyi'nin durumlarına iliflkin elefltirel de¤erlendirmelerimizi
yayımlamayı sürdürece¤iz.

"Parti ‹nflası ve Çalıflmasının Aracı Olarak ‹flyeri Hücreleri" bafllıklı ikinci yazımız, temel
parti örgütleri olarak hücre sorununu güncel ihtiyaçlar bakımından de¤erlendirmektedir.
‹flkencede katledilen iflçi sınıfının komünist önderi Süleyman Yeter'in anısına yayımlanan yazı,
sınıf çalıflmasının güncel sorunlarında yo¤unlaflmada bir ısrarın ifadesidir. Benzer sorunlarda
önümüzdeki sayılarımızda yazmaya devam edece¤iz.

Üçüncü yazımız, "Türk fiovenizminin Do¤uflu Ve Geliflimi-3" bafllıklı dizi yazının 3. ve
son bölümüdür. Yazıda, Türk flovenizmini flekillendiren ve güçlendiren tarihsel, siyasal, ideolo-
jik ve uluslararası unsurlar ele alınmakta, Türk burjuva devletinin flovenizmi flaha kaldırma poli-
tikaları, örgütleri ve "Osmanlı ayak oyunları" de¤erlendirilmektedir. Gelecek sayımızda, bu
yazımızın güncel yönü ve sivil faflist harekete karflı görevlerimizle tamamlayıcı olarak,
"MHP'nin Geliflimi ve Görevler" bafllıklı ayrı bir çalıflmaya yer verece¤iz.

Dördüncü yazımız, Kıbrıs sorununda son durumu tahlil etmektedir. "Kıbrıs Sorunu ve
Emperyalist Dalafl" bafllıklı yazı, emperyalistlerin, Türk ve Yunan gerici egemen sınıflarının
kendi çıkarları ve gerici planları için, Kıbrıs Adası üzerinde nasıl dalaflmaya devam ettiklerini
irdelemektedir.

"Bir Bilim Dalı Olarak ‹statistik" bafllıklı beflinci yazımızda, istatistik sorunu üzerinde
durulmaktadır. Bir bilim dalı olarak istatisti¤in öneminin devrimci saflarda yeterince kavrana-
maması, istatistik! verilerin gerekti¤i gibi de¤erlendirilememesi bu çalıflmayı yayımlamamızı
gerekli kılmaktadır.

Altıncı yazımız, 'Tarih Bilinci" köflemiz. Bu köflemizde ülkemizde yaflanmıfl halk ayaklan-
malarını tanıtmayı sürdürüyoruz. Bu kez, "Babailer Ayaklanması" var.

Yeni bir sayıda görüflmek dile¤iyle!..
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G
enel olarak tarih, özel olarak da
sınıflar mücadelesi tarihi düz bir
çizgide geliflmiyor. Tarihin, top-

lumların, sınıflar mücadelesinin geliflimi
sarmal karakterdedir. Orada büyük sıçra-
malar, tarihin akıflını hızlandıran devsel
atılım ve dönüflümler, devrimler ve karflı-
devrimler, duraklamalar, yenilgiler, büyük
tarihi geri çekilifller ve yengiler vardır. Ta-
rih tekerrür etmez. Büyük çıkıfllar, sıçra-
malar, devrimler, bulufllar tarihin akıflını
hızlandırır. Büyük geri çekilifller, yenilgiler,
karflıdevrimler tarihin akıflını yavafllatır.
Ama tarih kendini tekrarlamaz; diyalekti-
¤in, toplumsal geliflmenin tarihsel yasaları-
na uygun, helezonik bir tarzda hep ileriye
do¤ru akar, gider.

Sınıflar, partiler, liderler yaptıklarıyla,
tarih ananın hükmünden kendilerini kurta-
ramazlar. Tarih, sınıfları, ulusları, partileri
ve liderleri kendilerini ortaya koyufl tarzla-
rıyla tarihin adalet terazisinde yargılar,
hükmünü verir. Kimileri tarih okulunda sı-
nıfta kalır, kimileri ikmale kalır, kimileri de
yüz akıyla çıkarlar bu büyük sınavdan. Ta-
rihin hükmünde oportünizme, sübjektiviz-

me, keyfi tarih yazıcılı¤ına, tarih çarpıtıcılı-
¤ına yer yoktur. Tarih ananın kriterleri ob-
jektiftir, bilimseldir. Tarihin yaprakları e¤riyi
e¤ri, do¤ruyu do¤ru yazar...

Bugün Kürdistan ve Türkiye devrimi ta-
rihsel bir eflikten geçiyor. Soru fludur: Dev-
rimci tarzda ileriye mi, teslimiyetçi tarzda
geriye mi? ‹çerisinden geçti¤imiz tarihsel
ve politik an'da sorunun bu flekilde sorul-
masına yol açan ana etken, PKK lideri A.
Öcalan'ın ‹mranlı’da olgunlaflarak dibe vu-
ran ya da yeni bir bafllangıcın doru¤unu
oluflturan ideolojik ve politik çizgisidir.

PKK’ nin Gidifli ve 
Partimizin Duruflu

PKK, ideolojik planda ezilen ulus milli-
yetçisi, sınıfsal alanda küçük burjuva, poli-
tik arenada yurtsever devrimci-demokrat
karaktere sahip bir akım olarak bir büyük
tarihsel ve politik atılıma önderlik etti. A.
Öcalan, iflte böyle bir akımın önderiydi.
Antiemperyalist demokratik halk devrimi-
miz, PKK önderli¤inde Kuzey Kürdistan'da
ulusal kurtuluflçu Kürt devrimi olarak pat-
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lak vermiflti. Amerikancı faflist diktatörlü-
¤ün, bölge gericili¤inin, emperyalizmin bin-
bir manevra, komplo, baskı ve ezme giri-
flimlerine karflın, tüm dezavantajlarına ra¤-
men direnmeyi, a¤ır bir yenilgi almadan
uzun yıllar ayakta kalmayı baflardı. Gerçek
flu ki, Kürt ulusal devrimi '80'li yılların so-
nundan bugüne dek küresel arenada en
önemli devrimci odaklardan biri olarak ye-
rini koruyageldi. içerisinden geçmekte ol-
du¤umuz tarihsel konjonktürde co¤rafya-
mızda, bölgemizde, yerküremizde bu, çok
önemli bir olguydu.

Ancak ne var ki, PKK ve önderi A. Öca-
lan'ın devrimcili¤i, ezilen ulus milliyetçili-
¤iyle, devrimci-demokrasiyle, küçük burju-
va sınıfsal nitelikle, önemli tutarsızlıklarla
flekillenmiflti: Marksizm-Leninizmden sınır-
lı ölçekte etkilenmifl bir sınırlı devrimcilikti.
Ve bu, nesnel bir olguydu.

Sınıfsal, ideolojik, politik kimli¤inin içsel
olgusu olan nesnel zaafiyetleri, 1993 yılı
dönemeciyle birlikte PKK’ yi, reformcu bir
yönelime do¤ru evriltmeye baflladı. Kuflku-
suz ki, Rus sosyal emperyalizminin baflını
çekti¤i sosyal-emperyalist kampın da¤ılıflı-
nın yarattı¤ı tablo, co¤rafyamızın batısın-
da güçlü bir devrimci atılımın gündemlefl-
memesi gibi son derece önemli olguların
da PKK'nin yurtsever devrimci çizgiden
ulusal reformist do¤rultuya dümen kırma-
sında önemli rolü bulunmaktadır. Ama
sözkonusu e¤ilimin ana kayna¤ını PKK'nin
sınıfsal, ideolojik, politik karakteri oluflturu-
yordu. Söz konusu vb. faktörler bu temel
üzerinde etkili olmufltur.

Partimiz, öteki küçük burjuva devrimci-
demokratik akımlardan farklı olarak, olabil-
di¤ince her cephede ulusal kurtuluflçu dev-
rimle ve önderi PKK ile dayanıflma, eylem
birli¤i, ittifak iliflkisi içerisinde militan dev-
rimci tarzda kendisini ortaya koydu, koy-
maya çalıfltı. Politik sekterizme, dar grup-
çulu¤a, sosyal flovenizme karflı da sava-
flım yürüttü. Önemli eksikliklerine, yetmez-
liklerine karflın sözde de¤il, yalnızca pro-
paganda ve ajitasyon düzeyinde de¤il, ey-
lemli bir tarzda birleflik devrim esprisine
ba¤lı olarak tarihsel ve politik sorumluluk

ve görevlerini yerine getirdi, getirmeye ça-
lıfltı.

Partimiz, PKK'nin reformist yönelimini
kaygıyla karflıladı. Dostça ve yapıcı bir
tarzda elefltirdi. PKK'nin Türkiye devrimci
hareketine karflı tavrını, barıfl, politik çö-
züm tezlerini, legal reformist harekete yak-
laflımını, bazı eylem biçimlerini, emperya-
list, gerici güç odakları ve Türk burjuvazisi
ve egemen sınıfları ya da onların de¤iflik
klik ve sözcülerinden umut bekleyen, ha-
yali, gerçekçi olmayan beklenti, talep ve
iliflkilerini, vb. elefltiri ve tartıflma konusu
yaptı.

Ancak, olgular, PKK'nin söz konusu
dostça elefltirilerden ö¤renme çabası içeri-
sinde olmadı¤ını ortaya çıkardı. PKK'nin
ulusal devrimci çizgiden ulusal reformist
çizgiye do¤ru hızlanan tarihsel-politik evri-
mi bunu gösteriyor.

Partimiz bir yandan sınıfsal-enternas-
yonalist karakterine ba¤lı politik-pratik ola-
rak kendini ortaya koyarken, öte yandan
PKK'ye karflı belli ölçülerde ideolojik sava-
flım da yürüttü. Fakat ne var ki, ideolojik
savaflım cephesinde belirgin tutukluk ser-
giledi. Teoriye, tarihsel deneyime, program
ve stratejisine ba¤lı olarak PKK ile ayrım
çizgilerini yeterince ortaya koyamadı.
PKK'nin zaaflarına karflı etkin bir savaflım
yürütemedi. Önemli oranda da ezilen ulus
milliyetçili¤inden etkilendi. Yer yer yedek-
tendi, sürüklendi. Bu etkilenme en fazla
politik kitle ajitasyonu aracında yansıdı.

Kuflkusuz ki, bu bir zaafiyetti. Partimizin
ideolojisi ve siyasi çizgisi ile bir çeliflki
oluflturuyordu. Önemli bir liberalizmi yansı-
tıyordu. Ki, Partimiz, bir dönemden beri bu
zaafiyetini aflmaya yönelmiflti. Bu zaafiyet-
te, merkeziyetçilik zayıflı¤ının da önemli
bir rolü olmufltur.

A¤ustos 1998 tarihinde, MMeerrkkeezz  KKoommii--
tteessii  GGeenniiflfllleettiillmmiiflfl  TTooppllaannttıımmıızzıınn
(MMKKGGTT'mizin) aldı¤ı kararı (konuyu ilgilen-
dirdi¤i oranda aktarıyoruz) flöyledir:

" Parti yayınlarımızı ve yay ı m politika-
mızı yeniden tanıflan MK'mız, flunları belir-
ledi:

Kitle ajitasyon aracımız ve daha az ola-
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rak da teori aracımızda önemli içerik hata-
ları, Parti çizgisinden önemli savrulma ör-
nekleri görülmektedir. Ulusal harekete kar-
flı uzlaflıcı davranılmakta, ulusalcı hareke-
tin derinleflmekte olan reformcu e¤ilimi de-
flifre edilememekte, yer yer kuyrukçu po-
zisyonlara sürüklenilmekte, ulusalcı söy-
lemlerden ciddi bir etkilenme görülmekte,
proleter sosyalist sınıfsal bakıfl açısında
ısrarlı davranılmamak-tadır. Yine halkçılık,
popülizm yönünde ciddi etkiler sürüyor. Ki-
mi yazılarda liberal, küçük burjuva refor-
mist söylemler tahlilleri etkiliyor. Devrimci-
demokratik ve komünist hareket arasında-
ki kalın çizgiler kimi zaman belirsizlefliyor.
Sosyalist perspektifimiz zayıf kalıyor, yazı-
lara yeterince sindirilemiyor. Bu durum,
Partinin ideolojik-siyasal yönü ve do¤rultu-
sunda bir bozulmayı ifade etti¤i gibi, sav-
rulmalara açık bir zemin de yaratıyor,
oportünizmi besliyor."

Aralık 1998 tarihinde aldı¤ı bir baflka
kararda ise, MK'mız, flu saptamada bulu-
nuyordu:

" PKK Hakkında:
PKK'deki son geliflmeleri de de¤erlen-

diren MK'mız, özetle, flu de¤erlendirmeyi
yaptı:

PKK Genel Baflkanı A. Öcalan'ın ‹tal-
ya'ya gidifliyle ulusal kurtuluflçu Kürt devri-
mi ve PKK, yeni bir evreye girmifltir. Bu ev-
re, bir yandan PKK'nin '93 birinci ateflkes
ilanından bu yana içerisine girdi¤i 'siyasi
çözüm' olarak ifade etti¤i ulusal reformist
karakterdeki düzen içi çözüm yöneliminin
daha da derinleflerek geliflti¤i, öte yandan
da Kürt ulusal devriminin ve PKK'nin em-
peryalizmin sistemli ve yo¤un kuflatma,
teslim alma , baskı, komplo ve müdahale-
lerle daha açık yüz yüze geldi¤i ve gelece-
¤i bir evredir.

En genel hatlarıyla, Kürt devrimini bo¤-
ma, PKK'yi ulusal devrimci özünden ko-
parma; Türk burjuva cumhuriyeti üzerinde,
Ortado¤u, Ortaasya ve Kafkaslar'da bütün
fliddetiyle süren emperyalist hegemonya
ve rekabet mücadelesinin elinde politik bir
koz olarak kullanmada somutlaflan emper-
yalist politikalar, açık ve kesin bir duruflla

red ve mahkum edilmelidir.
Kürt halkının, Kürt ulusal devriminin çı-

karları emperyalizmle, Batı Avrupalı em-
peryalist devletlerle uzlaflma, anlaflma, ifl-
birli¤i ve emperyalist 'siyasi çözüm' ve 'ba-
rıfl'ta de¤ildir.

Kürt halkının öz çıkarları, baflta Türk ifl-
çi sınıfı ve halkı olmak üzere Ortado¤u
halkları ve dünya halklarıyla devrimci bir it-
tifak ve devrimci mücadele çizgisindeki ıs-
rarda yatmaktadır. Kürt halkının ve ulusal
kurtuluflçu Kürt devriminin biricik dostu
Türk halkı, Ortado¤u halkları ve dünya iflçi
sınıfı ve halklarıdır.

Bu olguyu temel almamak, emperya-
lizm, Türk egemen sınıfları ve sömürgeci
faflist diktatörlükle düzen içi anlaflmalar
yoluyla Kürt Ulusal Sorunu'nun çözümü
yolunda yürümek, Kürt halkının kahraman-
ca mücadelesiyle ve ödedi¤i a¤ır bedeller-
le de ba¤daflmaz ve kabul edilemez. Ve
söz konusu çözüm, Kürt Ulusal Soru-
nu'nun gerçek bir çözümü de olmayacak.
Türkiye, Ortado¤u ve dünya devrimi bakı-
mından da açık bir kayıp olacaktır.

‹ster otonomi, ister özerklik veya fede-
rasyon olarak tanımlansın, söz konusu çö-
züm önerileri Kürt halkını avlamak, Kürt
devrimini bo¤mak, PKK'yi ehlilefltirmek
amacıyla ba¤lıdır. PKK'nin 'siyasi çözüm',
'barıfl' politikası ve yöneliminin geldi¤i afla-
ma ve ulafltı¤ı düzey Kürt Devrimini açık
ve kesin bir tehlikeyle karflı karflıya bırak-
mıfltır.

Bu somut ve açık tehlikeye karflı ilkeli
devrimci tavır almak; emperyalizmin, bur-
juvazinin, sömürgeci faflist diktatörlü¤ün
PKK, Kürt halkı ve ulusal kurtuluflçu dev-
rim üzerindeki her türlü gerici baskı ve sal-
dırısına karflı ideolojik, politik ve eylemsel
tavır almak partimizin komünist ve enter-
nasyonalist karakterinin do¤al, kaçınılmaz,
zorunlu bir gere¤i ve görevidir.

Partimiz dün oldu¤u gibi, bugün ve ge-
lecekte de Kürt halkının gerçek devrimci
dostu olarak mücadelesini yürütmeye de-
vam edecektir."

Her aflamada durum de¤erlendirmesi
yapan MK'mız, alçakça bir komployla tut-
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sak edilen A. Öcalan'ın ‹mralı duruflunu da
inceleyerek, flu sonuca ulaflmıfltır:

"MK'mız, A. Öcalan'ın sömürgeci faflist
diktatörlü¤ün mahkemesindeki duruflunu
de¤erlendirerek oybirli¤iyle flu sonuca
ulaflmıfltır.

PKK Genel Baflkanı A. Öcalan, sömür-
geci faflist rejimin mahkemesinde bir dava
adamı gibi davranamayarak, Kürdistan
devrimini ve kazanımlarını savunmadı. O,
teslimiyetçi bir çizgide 'kendisini' savunma-
yı esas aldı. Apo'nun 'savunma stratejisi'
tam bir teslimiyettir. '93'ten beri derinlefle-
rek süregelen reformcu e¤ilim Apo'nun
flahsında artık bir teslimiyete..... dönüfl-
müfltür.

Bugün Kürdistan devrimi en kritik anını
yaflıyor. Faflist diktatörlük Apocu teslimiyet
üzerinden sonuca gitmeye, Kürdistan dev-
rimini bo¤maya, PKK'yi bitirmek için her
zamankinden daha çok çabalarını artırmıfl
bulunmaktadır. ‹ki yol vardır: Ya, berbat ve
kötü bir uzlaflmayla Apocu teslimiyete
uyum gösterilecek ve Kürdistan devriminin
yenilgi sürecine girilmesine göz yumula-
cak; ya da bu teslimiyet ve imha çizgisi red
ve mahkum edilecek ve devrimin kazanım-
lar/ korunacaktır. PKK ve Kürdistan devri-
mi, geleneksel uzlaflıcı ve teslimiyetçi poli-
tikaların tekrarı olan bu trajediye son ver-
mek ve devrimci ulusal kurt ulusçu bir yol-
da kendisini yeniden var etmek gibi bir ta-
rihsel görev ve sorumlulukla karflı karflıya-
dır. Tam bir teslimiyet demek olan Apocu
'savunma stratejisi' red ve mahkum edil-
melidir.

Partimiz bir yandan kendi sınıfsal, en-
ternasyonalist, öncü kimli¤iyle ulusal kur-
tuluflçu Kürt devrimine, Kürt halkına,
PKK'ye yönelen her türden gerici, faflist
saldırıya karflı militan devrimci duruflunu
sürdürecek, öte yandan tasfiyecili¤in, tesli-
miyetin her biçimine karflı ilkeli bir ideolo-
jik-siyasal durufl sergileyecektir. "

PKK Baflkanlık Konseyi'nin ve öteki
yetkili kurumlarının ‹mralı çizgisine katıl-
dıklarını ve PKK'yi ba¤layaca¤ı açıklama-
larını üzüntüyle karflıladı¤ımızı ve kabul
edilemez buldu¤umuzu vurgulamak iste-

riz.
Gerçek devrimci dostları olarak PKK'ye

ça¤rımız, '93'ten beri içerisine girdikleri re-
formcu yönelim de içerisinde olmak üzere
‹mralı çizgisini özelefltirel bir tarzda reddet-
meleri, tutarlı ulusal devrimci çizgiye döne-
rek savaflımı halklarla birlikte büyütmeleri-
dir. Dilek ve temennimiz budur.

Yenilmemifl ve tüm zorluklarına karflın
direnen bir Kürt devrimi gerçe¤i var. Büyük
bedellerle yaratılmıfl ulusal devrimci gele-
nekler var. Elde büyük politik ve askeri
kozlar ve güçler var. Kahramanca savafl-
mıfl ve savaflmaya, daha a¤ır bedeller
ödemeye hazır Kürt halk, gerçe¤i var. Tüm
zayıflıklarına karflın savaflan bir Türkiye
komünist ve devrimci-demokrat hareketi
var. Tüm zaafiyetlerine ve içerik ve düzey
düflüklü¤üne karflın mücadele eden, öfke
ve kini gitgide büyüyen, mücadele iste¤i
artan co¤rafyamız halkları ve iflçi sınıfı
gerçe¤i var. Bölgede ve uluslararası are-
nada ulusal kurtuluflça Kürt devrimine
sempati duyan, destekleyen vb uluslarara-
sı demokratik kamuoyunun, ezilen halkla-
rın gerçe¤i var.

Bu vb olgular ve olanaklar, PKK bakı-
mından, birleflik devrimimiz bakımından
büyük imkanlardır. ‹çte ve dıflta bu devrim-
ci olanaklara dayanarak, do¤ması kaçınıl-
maz olan yeni devrimci olanakları ve fırsat-
ları de¤erlendirerek savaflı büyütmek, bir-
leflik devrim ekseninde ilerlemek tümüyle
olanaklıdır. Yeter ki PKK, kendisine dev-
rimci bir tarzda yönetebilsin; ‹mralı çizgisi-
ne tavır alabilsin; '93 yöneliminden de ko-
puflabilsin.

Orta yol yoktur, ya teslim olunacak ya
da ulusal devrimci tutarlılıkla savafl sürdü-
rülecek! PKK'nin ulusal devrimci niteli¤inin
yitimi gerçek dostlarını sadece ve sadece
üzer, düflmanlarını ise sevince bo¤ar. Kufl-
kusuz ki gerçek dostları olarak, çeflitli mil-
liyetlerden Türkiye proletaryasının öncü
politik kurmayı olan Partimiz, PKK'nin dev-
rimci çizgide savasi ma devam etmesin-
den yanadır ve yana olacaktı r.Elefltiri ve
ideolojik-siyasi mücadelemiz bu temelde
yükselmektedir; böyle olmaya da devam
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edecektir.

‹mralı Çizgisi Tümüyle 
Tasfiyeci Karakterdedir

A. Öcalan'ın ‹mralı'da sömürgeci faflist
diktatörlü¤ün mahkemesinde yaptı¤ı sa-
vunma tümüyle tasfiyeci karakterdedir. Sa-
vunma, '93 dönemecinde PKK Genel Bafl-
kanı A. Öcalan'ın flekillendirmeye baflladı-
¤ı ve PKK'nin yöneliminde ifadesini bulan
ve o günden bugüne derinleflerek gelen
reformcu e¤ilimin bir çizgi, ulusal reformcu
bir çizgi olarak olgunlaflıp dibe vurmasının
ifadesidir. Kuflkusuz ki, ‹mralı ve yargılama
sürecinde söz konusu reformcu e¤ilim
kendi nesnel mantıksal temelleri üzerinde
olgunlaflarak, dahası sistemleflerek, daha
da ileri biçimler alarak, yeni tarih, politik ta-
rih yorumlamaları ile sözde teorik derinlefl-
meyle tam bir teslimiyetçili¤e dönüflmüfl-
tür. Öcalan'ın mahkeme süreci, sömürgeci
faflist diktatörlü¤ü yargılayan, mahkum
eden, gelecek nesillere de devrimci miras
bırakan bir süreç de¤il, devrimcilikten tüm-
den koparak teslimiyetçilik bırakan bir sü-
reç olmufltur.

E¤erdeyim uygunsa, A. Öcalan'ın ‹mra-
lı 'daki duruflu tipik bir ulusal reformist tas-
fiyeci durufltur. Ulusal kurtuluflçu devrimin
kazanımlarını dahi savunmaktan uzaktır.
Büyük bedellerle, sonsuz fedakarlıklarla
elde edilmifl devrimci kazanımların inkarı
ve tasfiyesine, PKK'nin devrimci-demokra-
tik yurtsever çizgisiyle kesin, köklü ve kalı-
cı bir tarzda kopuflmaya; sömürgeci yarı-
askeri faflist diktatörlükle iflbirli¤i içerisinde
politik rejimin yeniden yapılandırılmasına
endekslenmifltir. Hem de sistemden ve
diktatörlükten istenen kırıntılar karflılı¤ın-
da.

Öcalan, savunmasını "tarihi uzlaflma",
"toplumsal barıfl" perspektifine ve amacına
ba¤lı olarak yaptı¤ını söylüyor. Savunma-
sının özünü "demokratik çözüm", "demok-
ratik cumhuriyet" kavramının oluflturdu¤u-
nu vurguluyor. "Önceleri sınırlı" de¤indi¤i
"bu yaklaflımı, oldukça açtı"¤ını, "bunda
tesadüfen eline geçen Laslie Lipson'un

'Demokratik Uygarlık' adlı kitabının da kat-
kısı oldu"¤una dikkat çekiyor. Ve bu kitap-
tan bolca alıntılar yapıyor.

Partimiz, böyle bir "tarihi uzlaflma"yı,
"toplumsal barıfl"ı, "demokratik çözümü"
kesinkes reddeder. Bu çözümü, devrimci
olan her fleyden ikircimsiz bir kopufl, inkar
ve tasfiyecilik olarak tanımlar. Öcalan'ın
çözüm çizgisi, geçtik devrimci-demokratlı-
¤ı tutarlı demokratlıkla bile ba¤daflmaz gö-
rünüyor.

Öcalan, mahkemede, öncelikle, kendi-
sine iflkence yapılmadı¤ını, kaba davranıl-
madı¤ını, devletin kendisine saygılı yak-
lafltı¤ını, kendisinin de bu tavrı "saygı ve
flükranla" karflıladı¤ını ve Türk devletinin
hizmetinde çalıflmaya hazır oldu¤unu
açıkladı.

Sömürgeci faflist diktatörlük, Öcalan'ın
bu açıklamasını dizginsizce kullandı. Öca-
lan, bu açıklamasıyla da faflist karflıdevri-
min ve Türk burjuvazisinin eline güçlü bir
koz verdi.

Oysa gerçek fludur: ‹flkence, sistematik
bir uygulama olarak faflist diktatörlü¤ün
karakteristik özelliklerinden birisidir. Türk
burjuva devleti, uluslararası demokratik
kamuoyu nezdinde de sicili bozuk iflkence-
ci bir devlet olarak biliniyor. Baflta Kürdis-
tan olmak üzere co¤rafyamız devrimcileri
ve halkları da bunu zaten günlük olarak
yaflıyor, biliyor.

Ayrıca Öcalan, uluslararası emperyalist
ve gerici bir komployla tutsak alınarak Türk
burjuva devletine teslim edildikten sonra
yo¤un iflkencelere maruz kalmıfltır. Taktik
nedenlerle (ve görüldü¤ü kadarıyla pek de
gerek kalmadı¤ı için) fiziksel iflkence yön-
temlerinin devlet tarafından kullanılmamıfl
olması, yo¤un bir psikolojik iflkence süreci-
ni yafladı¤ı gerçe¤ini ortadan kaldırmıyor.
Bu olgu, avukatları aracılı¤ıyla da iç ve
uluslararası kamuoyuna yansımıfltır. Ayrı-
ca yafladı¤ı tecrit durumu da bafllı baflına
bir iflkence de¤il midir!..

Açık ki, Öcalan bu gerçekleri ifade etme
sorumlulu¤unu göstermemifltir.

Ayrıca, Türk ve Kürt halkının ve ulusal
azınlıklardan emekçilerin can düflmanı
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olan sömürgeci faflist diktatörlü¤e "saygı
ve flükran" sunmak Öcalan'ın ifli olmama-
lıydı. Ama Öcalan'ın konakladı¤ı nokta ve
üstlenmeye hazır oldu¤u tasfiyeci misyon
dikkate alındı¤ında bu tavrı anlaflılır ama
elbette ki kabul edilemezdir.

Öcalan, "flehit aileleri"nden de özür di-
ledi.

Kuflkusuz ki, O'nun bu tavrı da yanlıfl
ve kabul edilemez. Bir kere haksız, kirli,
sömürgeci savaflta gerillayla çarpıflmalar-
da ölenlere, katledilen gerillaların koparıl-
mıfl bafllarıyla hatıra foto¤rafları çektiren-
lere, kesilmifl kulaklarından koleksiyon ya-
panlara, flehit gerilla kadınlara tecavüz
edenlere... "flehit" sıfatı gibi yüce bir erdem
bahsedilemez. Çünkü flehit unvanını yal-
nızca emperyalizme, kapitalizme, faflizme
ve gericili¤e karflı mücadelede topra¤a dü-
flenler hak eder. Nedeni ne olursa olsun,
gericili¤in ve faflist karflıdevrimin çıkarları
u¤runa kirli savaflı yürütenler, kirli savaflın
vurucu gücü veya aracı olanlar, haksız sa-
vafl u¤runa ölenler (emekçi çocukları da
olsalar) flehit sayılamazlar. fiehitlik kavra-
mı bu kadar düflürülemez. O, daima yücel-
tilmeli ve asla kirletilmemelidir.

E¤er özür dileyecek taraf varsa, hesap
sorulacak, hesap verecek bir taraf varsa, o
da Türk egemen sınıfları, Türk burjuvazisi
ve devletidir.

Öcalan e¤er özür dileyecekse, bu da
ancak haklı savaflın mantı¤ıyla ba¤dafl-
mayan, sıradan emekçiyi ve kitleleri hedef
almıfl PKK eylemleri ve siyasi sorumlulu-
¤unu taflıdı¤ı yanlıfl eylem biçimleriyle ilgi-
li olabilir. Hepsi bu kadar.

Bu ba¤lamda, "özür dilemek büyüklük-
tür" gibisinden çarpıtma ve bofl sözlerle
kimse kandırılmaya çalıflılmasın.

Açık ki, Öcalan'ın söz konusu politik tu-
tumu Öcalan'ın derinli¤inden de¤il, teslimi-
yetçi, tasfiyeci duruflundan kaynaklanıyor.
Bu gerçe¤i örtmenin, oportünistçe düzelt-
menin kimseye faydası yoktur...Dolayısıy-
la yurtsever aydınların, demokrat küçük
burjuva aydınların, bir kısım devrimci örgüt
ve çevrenin, "Öcalan anlaflılamıyor", "anla-
flılamadı¤ı" iddiası geçersizdir.

‹mralı'da Kutsanan ve Ebedi
‹lan Edilen Kapitalizm ve 
Burjuva Demokrasisidir

Öcalan, 20. yüzyılın sonunda, 21. yüz-
yıla girerken "demokrasinin tam ve kesin
zaferini ilan etti¤ini; "hiçbir sistemin "de-
mokratik sistem" kadar toplumsal ve birey-
sel do¤al yaratıcılı¤ı, zenginli¤i, geliflme
düzeyini gelifltiremedi¤ini, ortaya çıkara-
madı¤ını, "Gerçekten bu sistemi inançlı,
ölçülü ve nasıl uygulandıklarını bilen top-
lumlar"m "günümüzün en geliflkin toplum-
ları" oldu¤unu, "Devletleri, dünyada gücü-
nü kabul ettiren devletler oldu¤unu; bilim
ve tekni¤in geliflmesi ve ulafltı¤ı düzeyle
de bunu sa¤ladıklar"!; "demokratik sistem-
de" "her ideoloji, inanç, zora baflvurma-
dan" kendini ifade etti¤ini, iktidara geldi¤i-
ni, gelebilece¤ini; dolayısıyla "zor"a gerek
kalmadan, "fliddete en az" baflvurarak "ve-
ya bu süreçte bile hemen barıflçıl yöntemi-
ni devreye koyma gücünde" oldu¤unu;
"demokratik sistemin kurum ve uygulama
zenginli¤i bu tarihi, toplumsal, bilimsel ve
teknik geliflmenin üzerinde yükseliyor ve
hangi soruna el atıyorsa, belli bir çözümü
ortaya" koydu¤unu, "bizzat çözüm ol"du-
¤unu; demokrasinin de kendisini savunma
hakkı oldu¤u, siyasi düflüncelerin, partile-
rin, ulusların, etnik ve dini ve toplumsal
grupların "devletin yapısını da¤ıtma ve
parçalama" gibi yaklaflımları olmadıktan
sonra, "devletin demokratik sistemini esas
aldıkları", "onun ölçütlerine uymayı da
bil"dikleri, söz konusu "devletin sınırlarını
zorlamadıkları" için zorun (fliddetin) gerek-
sizli¤ini, "zaten çözüm olanakları" nın "sis-
temin içinde" oldu¤unu, "Batı uygarlı¤ı"nın
"demokratik uygarlık" oldu¤unu, "demok-
ratik sistemin", "demokratik uygarlı¤ın"
"harikulade" bir sistem ve uygarlık oldu¤u-
nu bıktırırcasına tekrarlayarak, ateflli bir
tarzda savunuyor.

Açık ki, Öcalan, kapitalizmi ve burjuva
demokrasisini kutsuyor. Emperyalizmi
"demokratik uygarlık" olarak lanse ediyor.
Sınıflar mücadelesini, devrim(ler)i, dev-
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rimci zoru red ve mahkum ediyor. Sınıflar
arası barıflı, iflbirli¤ini savunuyor. Sömü-
ren sömürülen, ezen ezilen nesnel gerçe-
¤ini yadsıyor. Emperyalizmin kapitalizmin
son aflaması, dünya siyasi gericili¤inin
merkezi, iç ve dıfl politikada demokrasinin
yadsınması oldu¤unu reddediyor. Ça¤ımı-
zın emperyalizm ve proleter devrimler ça-
¤ı oldu¤unu, emperyalizmin yerini sosya-
lizme bırakmak zorunda oldu¤unu inkar
ediyor. Emperyalist kapitalizmi tarihin so-
nu ilan ediyor. Kapitalizmin ve burjuva de-
mokrasisinin (burjuva diktatörlü¤ünün)
sosyalizm karflısında nihai zafer kazandı-
¤ını, Marksizm-Leninizmin, proletarya
devrimlerinin, genel olarak devrimlerin,
proletarya diktatörlü¤ü, sosyalizm ve ko-
münizmin bilim dıflı bir ütopya oldu¤unu
ileri sürüyor. Kapitalizmin, emperyalizmin
"harika" bir sistem olarak tüm sorunların
"çözüm gücü" oldu¤unu, kendisini yenile-
di¤ini iddia ediyor. Burjuva demokrasisinin
burjuvazi için demokrasi, proletarya ve
emekçi milyonlar için diktatörlük oldu¤u
gerçe¤ini gizliyor.

Kuflkusuz ki, bu teori ve tezler yeni de-
¤ildir. Kapitalizmin do¤uflu, yükselifli, ol-
gunlaflarak çürüyen ve çöken; tarihsel ve
toplumsal geliflmenin önünde devrimle
tasfiye edilmesi gereken bir sistem oldu-
¤undan, bafltan bu yana, burjuvazinin gizli
ve açık ideologlarınca, politik sözcülerince,
diplomatik uflaklarınca savunulagelen ide-
olojik, siyasal tezler ve düflüncelerdir.

Bu savunularda ne özgün ne de yeni
olan hiçbir fley yoktur. Özgün olan, ulusal
kurtuluflçu devrimin, Kürt halkının, PKK'nin
bedel, kazanım ve kavgasının söz konusu
çürümüfl, posası meydana çıkmıfl oportü-
nist - liberal düflüncelere dayanarak red ve
mahkum edilmesidir.

PKK ve lideri, Marksizm-Leninizmden
zayıf da olsa etkilenmifl bir akımdı. Reviz-
yonist/kapitalist sistemin ve kampın da¤ıl-
masından sonra bu zayıf etkilenme daha
da zayıfladı. ‹mralı süreciyle Öcalan, bu et-
kilerden iyice arındı. Bir Amerikan büyük
elçisine yıllar önce söyledi¤i "biz klasik ko-
münist bir parti de¤iliz" saptaması, ‹mra-

lı'yla birlikte tipik bir burjuva demokratik re-
formist çizgi olarak olgunlaflıp tarihin ve sı-
nıflar mücadelesinin karflısında yerini aldı.

PKK ve lideri Öcalan, dün de marksist-
leninist de¤ildi. O'nun teorisi özel mülkiye-
tin tüm biçimlerine karflı olmadı¤ı gibi, po-
litik ufku da antikapitalist de¤ildi. Ulusal
devrimci bir akım olarak PKK'nin dün aza-
mi ufku demokratik kapitalist sistemle, Kürt
ulusal burjuvazisinin diktatörlü¤üyle sınır-
lıydı. Ulusal kapitalist geliflme yolunu ön-
görüyordu. O, dün bu hedefe, ulusal dev-
rimci çizgide ulaflmayı hedefliyordu. Bu-
gün ise devrimi de yadsıyarak, devrimci
olan her fleyden kopuflarak Türk egemen
sınıflarıyla "tarihsel uzlaflma", "toplumsal
barıfl", "demokratik çözüm" yoluyla, geri
kapitalist sistemin sınırları içinde kalmayı
öngörüyor. Öcalan, PKK'yi de komple bu
noktaya çekmeyi asli görevi görüyor.

Bu olgu, tarihsel deneyim tarafından
kanıtlanmıfltır ve proletaryanın bilimsel te-
orisi tarafından açıklanmıfltır. Küçük burju-
va devrimcili¤i tarihsel (ve politik) olarak
göreli, geçici, tutarsız, kapitalizmin iki te-
mel sınıfı olan proletarya ve burjuvazi ara-
sında yalpalayan istikrarsız bir devrimcilik-
tir. Bir kısmı Çin, Küba, Nikaragua vb. gibi
örneklerde oldu¤u gibi demokratik devrim
ve demokratik diktatörlükte çakılarak bur-
juva diktatörlü¤e dönüflür, emperyalist
dünya sistemine bir biçimde ba¤lanır. Bir
kısmı ise Filistin'de, El-Salvador’da, G. Af-
rika'da vb. oldu¤u gibi yarı yolda devrimci
özelliklerinden arınarak sisteme ve ege-
men sınıflara erken teslim olur. '93 yöneli-
mi ile ‹mralı çizgisi, bu ikincilere benzer bir
yolda ilerliyor; O, PKK'yi de bu noktaya
çekmeye çalıflıyor.

Öcalan'ın yukarıda özetledi¤imiz "dü-
flünceleri" konjonktüre! olarak kayna¤ını
'80'li yıllarla birlikte co¤rafyamızda ve kü-
resel ölçekte içerisine girilen, "reel sosya-
lizm" dedi¤i revizyonist/kapitalist sistem ve
kampın açık kapitalist biçimler alarak da-
¤ılmasından sonra daha da belirginleflen
ve bugün içerisinden geçti¤imiz tarihsel
kesitte etkisini, tahribatını hâlâ köklü tarz-
da aflamadı¤ımız yenilgi ve gericilik döne-
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minin yükselen de¤erleri olarak lanse edi-
len burjuva liberal gerici ideolojik-siyasi
akımdan almaktadır. Ki, "tarihin sonu" tez-
lerinin fikir babalı¤ına soyunan yazarlar-
dan biri olan Fukuyama'nın bu tezlerinin
"özelefltiri"sini verdi¤i, "yanıldı¤ını" vb.
söyledi¤i bir dönemde benzer ya da aynı
içerikteki "Yeni Dünya Düzen"ci tezleri ‹m-
ralı'da Öcalan savunmaya bafllamıfltır. Ne
trajik bir son!..

Burjuva Devlet Ebedi 
‹lan Ediliyor

"Demokratik sistemi" ve "demokratik re-
jimi" "harika" bir rejim ve sistem ilan eden,
"demokrasinin nihai zafer kazandı¤ını fü-
tursuzca savunan Öcalan; "Tüm gücümle
yapmaya çalıfltı¤ım sorunun asla bir daha
fliddetin diline baflvurmadan çözüme götü-
rülmesidir... çünkü hiç ölmeyen, topluma
ve onun yüceltilmifl ifadesi olan devlete,
saygı ve ba¤lılı¤ımın gere¤i budur", diyor.
O, savunmasının bir baflka yerinde, "Biz
bafllangıçta devlet ne kadar bizimdir, de¤il-
dir düflüncesine ulaflmadan bir kifliye, bir
gruba bakıp en sert suçlama yöneltmekle
dogmatizme düfltük. Bu siyasi düflünce ve
eylemimizi de etkiledi." diyor. Devlete kar-
flı çıkmak, parçalamak, yıkmak gibi teori
ve pratiklerle yanlıfl yaptıklarını, "Türki-
ye'de solda zayıf olan , çok yanlıfllık içeren
vatan ve devlet kavramları" oldu¤una dik-
kat çekerek, egemen sınıflara bunu "yo-
¤unlaflarak afltı¤ını", ıslah oldu¤unu anlatı-
yor. "Özellikle gerek solun, gerekse de
Kürt milliyetçili¤inde mevcut bu yönlü yü-
zeysel ve yanlıfllık içeren yaklaflımlar aflıl-
madı¤ında sadece sorunları a¤ırlafltıra-
cakları, dolayısıyla alternatif oluflturama-
yacakları kanısında" oldu¤unu, "zaten git-
tikçe marjinalleflmeleri de bunu göster-
mektedir savını ileri sürüyor.

Bu düflünce ve de¤erlendirmeler, dip-
ten doru¤a burjuva reformist- liberal nitelik-
tedir.

Açık ki, Öcalan, devlet olgusuna sınıf-
sal bakmıyor. Devletin sınıflı toplumların
ürünü, egemen olan sınıfın egemenlik ara-

cı oldu¤unu, sınıfların ortadan kalkmasına
ba¤lı olarak sönerek yok olaca¤ını yadsı-
yor.

O, Türk egemen sınıfların egemenlik
aracı olan burjuva devleti ölümsüz, yenil-
mez ilan ediyor. Faflist diktatörlü¤ü (ve ge-
nel olarak burjuva devleti) tüm toplumun,
tüm sınıfların, Türk, Kürt ve ulusal azınlık-
ların ortak devleti oldu¤unu ileri sürüyor.
Sömürgeci katil devlete saygı ve ba¤lılı¤ı-
nı bir kez daha ifade ediyor. Eskiden sa-
vundu¤u devleti yıkma teorik ve siyasi de-
¤erlendirmelerini ve eylemlerini mahkum
ediyor. Kendisini ve PKK'yi bilimsel olma-
makla, dogmatizmle suçluyor, piflmanlık
belirtiyor. Bu devlet, bizim devletimizdir di-
yor.

O, bununla yetinmiyor. Türkiye devrim-
ci hareketine, Kürt milliyetçisi akımlara da
kendi yolunda yürümesi ça¤rısı, Amerikan-
cı Türk burjuva devletiyle barıflma, iflbirli¤i
yapma ça¤rısını yapıyor. Sömürgeci faflist
diktatörlü¤e karflı haklı, meflru olan ulusal
kurtuluflçu devrimci çizgide büyük devrim-
ci kazanımlar elde etti¤ini, milyonların des-
tek, katkı, sempatisini, büyük bir siyasi, as-
keri, kitlesel güç olmasını devletle savafla-
rak kazandı¤ını unutarak, unutturarak, red
ve mahkum ederek, marjinallikten kurtul-
mak istiyorsanız gelin devletle anlaflın, flu
devleti yıkma sevdasından vazgeçin, di-
yor. Üstelik kendi pratik tarihi bir yana,
dünya deneyleri bir yana, co¤rafyamızdaki
devletçi reformist akımların tarihi ve güncel
gerçekleri de ortadayken, tüm bunlar bile
yokmufl gibi bu de¤erlendirmeleri yapabili-
yor.

Kuflkusuz, Partimiz bu ilkesiz, tasfiyeci,
teslimiyetçi yolu ikircimsiz red ve mahkum
ediyor. Taktik olarak güçlü ama stratejik
olarak zayıf, iliklerine kadar çürümüfl olan,
sömürü ve zulmün, toplumsal adaletsizli-
¤in temsilcisi Türk egemen sınıflarının
devleti, ergeç proletaryanın önderli¤inde
ezilen, horlanan, sömürülen milyonların
demir yumru¤u altında paramparça edile-
cek, ondan tafl üstüne tafl bırakılmayacak;
sovyetik tipte iflçi-emekçi halk devleti kuru-
lacak ve kesintisiz sosyalist devlete dönü-
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flecek, proletarya diktatörlü¤ü aracılı¤ıyla
komünizme do¤ru gidilecektir.

DDeevvrriimm  mmii  EEvvrriimm  mmii??
Öcalan, politik tercihini ikincisinden, ev-

rimden yana koyuyor.
O, flöyle diyor: "Varılan en önemli so-

nuç artık tarihi olarak isyanlar dönemi so-
na ermifltir veya ermek zorundadır. Ama
bunun için, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi
demokratik hareketlenmesi baflarıya git-
mek zorundadır. Demokratik Cumhuriyet
sisteminde fliddete yer olmaz. Sorunların
çözüm dili isyan veya devrim olamaz. Ba-
rıfl içinde anayasal evrim yolu geçerlidir.
Yirminci yüzyılın sonu bunu böyle emret-
mektedir."

Devrimden vazgeçerek, "anayasal ev-
rim yol"unda karar kılan Öcalan, bu sapta-
masına 20. yüzyılı tanık gösteriyor. Oysa
biliniyor ki, 20. yüzyıl büyük devrimler (an-
tiemperyalist halk devrimleri, sosyalist
devrimler, ulusal kurtuluflçu devrimler) ça-
¤ıdır. Kapitalizmin serbest rekabetçi afla-
madan geçerek emperyalizme (tekelci ka-
pitalizme) dönüfltü¤ü, yerini sosyalizme bı-
raktı¤ı ve bırakaca¤ı bir ça¤dır. Sosyaliz-
min geçici yenilgisi (restorasyon) bu gerçe-
¤i de¤ifltirmiyor. Bu geçici yenilgi, yenilgi
okulunun büyük tarihi deneyimleri ve ders-
leriyle silahlanacak proletaryanın ve enter-
nasyonalist komünist hareketin geçmiflten
gelecek için dersler çıkararak daha dona-
nımlı yeniden kazanaca¤ı bir tarihi mufltu-
luyor. Ça¤ımız, emperyalizm ve proleter
devrimler ça¤ıdır. 21. asır da yeni Ekimle-
rin yüzyılı olacaktır. 20. asrın olguları Öca-
lan'a, tezlerine de¤il, ça¤ımızın emperya-
lizm ve proleter devrimler ça¤ı oldu¤una
tanıklık ediyor.

Kapitalizmin bütün açık ve gizli yandafl-
larının, ça¤dafl oportünistlerin büyük bir ar-
zuyla istedikleri, devrimlerin ölümü, kapita-
lizmin ebedili¤i iddiası ça¤ımızın, tarihin ve
toplumların nesnel geliflme yasalarının ve
toplum biliminin çelikten kalesine kafasını
vurmufltur, vurmaya devam edecektir. Ge-
lecek kapitalizmin, burjuvazinin de¤il, pro-
letarya ve sosyalizmin, halkların olacaktır.

Burjuvazi için demokrasi, proletarya ve

halk için diktatörlük olan burjuva demokra-
sisi ve kapitalizmde sorunların çözüm dili
barıfl, sınıf iflbirli¤i, teslimiyet, evrim de¤il,
her renk ve tondan oportünistlerin çok
korktukları isyan ve devrimin dilidir; hep
böyle olmufltur, böyle de olacaktır.

Öcalan'ın kapitalizmin, burjuva demok-
rasisinin nihai zaferi üzerine dizginsiz sa-
vunu ve övgülerine ve tarihin hükmünün
artık devrimsiz, isyansız, fliddetsiz bir ge-
liflme oldu¤u iddiasına karflın, tarihin ve
toplumsal geliflmenin tarihsel yasası ve
motoru sınıf mücadelesidir; ve zor, her ye-
ni toplumun ebesidir. Emperyalist gericili-
¤in oda¤ında durdu¤u dünya gericili¤i pro-
leter devrimler yoluyla, proleter devrimlere
ba¤lanmıfl devrimler yoluyla yıkılacak,
sosyalizm (ve komünizm) zafer tacı giye-
cektir. Bugün ezilmeye, bo¤azlanmaya,
ehlilefltirerek tasfiyeye zorlanan ulusal kur-
tuluflçu Kürt devrimi tarihsel prati¤i ve de-
neyimi de Öcalan'ın tasfiyeci çizgisine
devrimci bir yanıttır...

Kürt Ulusunun Ayrı Bir Devlet
Kurma Hakkı Red ve Mahkum
Ediliyor

Öcalan, "PKK programının, 70'ler döne-
minin dar, a¤ır ideolojik yaklaflımlı ve poli-
tik yapısını, '90'lar dünyasında ve Türki-
ye'sinde aflılma gere¤ini ortaya koy"uyor.
"Büyük bir deneyimin arkasından, ilke ve
programının gözden geçirilmesini ve gün-
cellefltirilmesi ihtiyacını vurguluyor. Bu
yaklaflımım bu yıllarda artarak devam" et-
mifltir diyor. "Aynı husus fliddet için de ge-
çerlidir" diyerek ekliyor. "Yetmifllerde mo-
da olan ve uygulandı¤ında sadece, ayrı
devlet anlamında yorumlanan 'ulusların
kaderini tayin hakkı' gerçekten, bu yoru-
muyla tam bir çıkmazdı", "bunu fiilen belirt-
ti¤im tarzda aflmaya çalıfltım." "Demokra-
tik çözüm yolunun zenginli¤i karflısında
ayrı devlet, federasyon, otonomi ve ben-
zen yaklaflımları bile geri ve bazen çözüm-
süzlü¤e pratikte yol açtı¤ını görünce... de-
mokratik sistem üzerinde yo¤unlaflmak
bana çok önemli geldi" diyor. "Demokratik
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cumhuriyet, demokratik çözüm"ün kendisi-
ne "bir ilaç gibi geldi"¤ini vurguluyor, "De-
mokratik çözüm seçene¤i genelde oldu¤u
gibi, Kürt Sorunu'nda da tek seçenek duru-
mundadır. Ayrılma ne mümkün ne de ge-
reklidir. Kürtlerin çıkarı, kesinlikle tüm Tür-
kiye ile demokratik birli¤inden geçmekte-
dir. Demokratik çözüm, hakkıyla uygulanır-
sa otonomi ve federasyondan bile daha
baflarılı ve gerçekçi bir model olma yolun-
dadır. Pratik daha flimdiden bu yolda ilerle-
mektedir" iddiasında bulunuyor. Çözümün
"ortak vatan ve ortak devlet politikasından
geçti¤ini vurguluyor. Son 25 yılın büyük ta-
rihi olaylarının kendilerini etkiledi¤ini, 70'li
yıllarda "sola hakim olan sorunların slo-
ganvari ütopik, dogmatik" tarzda ele alındı-
¤ını, ayrı devlet kurma yaklaflımının o dö-
nemden etkilenmeyi ifade etti¤ini, '93'ten
sonra fiilen bunu aflmaya yöneldi¤ini, "reel
sosyalizmin çözülüflünden, demokratik çö-
züm tarzını çıkarı Tarak "UKKTH ilkesinin
artık geçerlili¤ini yitirdi¤inin saptanması
gerekti¤ini, "sınırlara hiç dokunmadan",
"aynı sınırlar dahilinde demokrasiyi geliflti-
rerek çözümün daha gerçekçi oldu¤unu"
görmek gerekti¤ini, "70'ler programını bı-
rakıp yeni programa" "reel sosyalizmin çö-
zülüflüyle geçmek gerekti¤ini söylüyor. O,
ısrarla PKK'nin "ayrılıkçı" bir hareket olma-
dı¤ını vurguluyor. "Bu toplumsal yapıdan
(Kürdistan kastediliyor-PSn) devlet do¤-
maz. Ne fikri düzey, ne co¤rafi ne ekono-
mik düzey buna imkan ver" mez, "ayrı dev-
let sadece ideolojik bir söylemdir" diyor.
"PKK önderli¤inde her ne kadar 'sosyalist
bir devletten' bahsetse her örgüt kendine
göre ayrı bir devlet anlayıflından bahsetse
de bunlar ütopik olmaktan öteye gideme-
yen mezhep düzeyinde anlayıfllardı"diye-
rek tekrar tekrar vurguluyor. Geç de olsa
'90'lı yıllarla birlikte flahsen yo¤un de¤er-
lendirmelerle demokratik birlik arayıflına"
girerek "seslendirdi¤ini söylüyor.

Burada vurgulanması  gereken fludur:
Öcalan, burjuva demokratik bir ilke olan
ezilen, ba¤ımlı, sömürge ulusların ayrı
devlet kurma hakkı olan UKKTH ilkesini
açıkça dünyadaki büyük de¤iflimler adına

red ve mahkum ediyor. Genel olarak da
geçersiz sayıyor.

‹kincisi, Öcalan, Kürt ulusunun hakkı
olan ve kayıtsız-flartsız savunulması gere-
ken ayrı devlet kurma hakkı ve bu temel-
deki mücadelesini red ve mahkum ediyor.
Böylece, Türk flovenisti bir durufl sergili-
yor.

Üçüncüsü, Öcalan, "ba¤ımsız, birleflik
Kürdistan" temel talebinden '93 döneme-
ciyle fiilen vazgeçildi¤ini, yöneliminin bu
do¤rultuda oldu¤unu vurguluyor. "Kiflisel
düzeyde yine dikkate alınması gereken te-
mel bir çalıflmam, PKK'nin yetmifller dün-
yasında kalma program ve propaganda
tarzını, doksanlı yıllardan itibaren de¤ifltir-
meye ve aflmaya iliflkin çabalarımdı r.
Resmi olmasa da fiili olarak Türkiye gene-
linde demokratikleflmeyle ba¤lantılı...de-
mokratik birlik çözümüne yaptı¤ım vurgu-
lardır. Bunu, ilgili devlet kuruluflları gayet
iyi bilmektedir. Kürtler açısından en iyi öz-
gürlük ve ba¤ımsızlı¤ın ancak demokratik
cumhuriyet koflullarında söz konusu olabi-
lece¤i çok kapsamlı olarak dile getirilmifltir.
"Nitekim 1. Ateflkes ça¤rısı il© bafllayan ve
geliflen sürecin hiçbir evresinde "Ba¤ım-
sız, Birleflik Kürdistan" talebi dile getirilme-
mifl, aksine tüm vurgular TC devleti çatısı
altında "siyasi çözüm" üzerinde yo¤unlafl-
mıfltır. Baflsavcılı¤ın iddianamesinde "bu
hususun basit bir taktik manevra olarak
görülmesini, bu çok önemli dönüflümü gö-
rüp de¤erlendirememe-sini büyük bir ek-
siklik olarak görüyorum. Demokratik cum-
huriyetle demokratik birlik yaklaflımı; stra-
tejik oldu¤u kadar, bizzat mücadelenin bi-
ze gösterdi¤i, dayattı¤ı en do¤ru çözüm
yolu olarak anlaflılmalıdır", diyor. PKK,
"Demokratik Cumhuriyetin temel çerçeve-
sinde, ortak vatan anlayıflında, ütopik dö-
nemin ve artık özgürlük için tek biçim ol-
mayan ve zaten fiilen ifllemeyen, bırakılan"
ama resmen de¤ifltirilmeyen ayrı devlet
programı yerine, "en yakın bir konferansla"
fiilen zaten terkedilmifl olan program yeri-
ne yeni ve demokratik bir program ilan
edilmeli, diyor.

Dördüncüsü, Öcalan, ba¤ımsız Kürdis-
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tan devletinden federasyona, bursan oto-
nomiye (Roma sürecinde açıklanan talep-
ler hatırlansın), otonomiden de tek devlet,
tek ulus ('kültür milliyetçili¤i') fikrine, çözü-
müne kadar gerilemifltir.

Partimiz, Kürt ulusunun baflta ayrı dev-
let kurma hakkı olmak üzere, silahlı diren-
me, ayaklanma ve devrim hakkını kullana-
rak tüm ulusal demokratik haklarını kazan-
ma kavgasının flartsız yanındadır. Parti-
miz, Öcalan'ın savundu¤u sömürgeci fa-
flist diktatörlükle ortak çatı altında Kürt Ulu-
sal Sorunu'nun sözde "demokratik çözü-
mü" çizgisi ve projesine de ikircimsiz karflı-
dır.

Kürt Sorunu Anayasal Bir 
Sorun De¤il Devrim Sorunudur

Öcalan, ayaklanmalar ve devrimler dö-
neminin bitti¤ini, Kürt Sorunu'nun anayasal
bir sorun oldu¤unu ileri sürüyor. Sorunun
anayasal ve yasal düzenlemelerle Kürt
kimli¤inin, dil ve kültür özgürlü¤ünün tanın-
masıyla çözülebilece¤ini savunuyor. Dev-
let sınırlarının ("Misak-ı Milli") de¤iflmezli-
¤ine sahip çıkıyor.

O, Kürt Sorunu'nun dil ve kültür sorunu
oldu¤unu savunuyor. "Ortak vatan, ortak
devlet" esprisine dayalı olarak sorunun
"rahatlıkla" çözülece¤ini iddia ediyor. Üni-
ter devlet yapısı altında anayasal vatan-
dafllık, birinci sınıf vatandafl, üst kimlik ola-
rak Türk, alt kimlik olarak ve köken olarak
Kürt çözümünü öteden beri dile getiren
Türk burjuvazisinin pek çok kanadının po-
litikalarına hararetle "demokratik birlik",
"demokratik Cumhuriyet" söylemiyle sahip
çıkıyor.

Partimiz, bu Kemalist yaklaflımı redde-
diyor; Kürt Sorunu, anayasal bir sorun de-
¤il bir devrim sorunudur. Siyasal demokra-
sinin temel taleplerinden biri olan Kürt ulu-
sunun ulusal özgürlü¤ünü kazanması so-
runu, yarı-sömürge, geri kapitalist Türkiye
sistemi içinde siyasal reformlar yoluyla,
anayasal yolla elde edilemez. Yarı-sömür-
ge, geri kapitalist yapı sürdükçe, Türk ege-
men sınıflarının egemenli¤i devam ettikçe,

Kürt ulusunun sömürge ba¤ımlılı¤ı sürdük-
çe ister devrimin baskısı altında kalarak,
ister devrimi ehlilefltirerek bo¤mak ama-
cıyla olsun, sistemin ve diktatörlü¤ün bazı
sivri uçlarının törpülenmesiyle ya da bazı
siyasi reformların yapılmasıyla Kürt Soru-
nu, çözülmeyecektir. Olsa olsa sömürgeci
tahakküm, Türk Ulusu'nun egemen ve ay-
rıcalıklı konumu inceltilmifl, ulusal baskı
göreli olarak hafiflemifl tarzda sürecek ve
korunacaktır.

Kürt Sorunu, ancak, Kürt ulusunun bafl-
ta ayrı devlet kurma hakkı olmak üzere
tüm ulusal demokratik haklarını özgürce
kullanabilece¤i; ekonomik ve siyasi ilhak
ve iflgalin son buldu¤u koflullarda çözüle-
bilir. Bu da bir devrim ve iktidar sorunudur.
Tabii ki, e¤er devrimci düflünüyor ve dev-
rimci bir çözüm öneriyorsak!

Öcalan'ın önerdi¤i çözüm, geri bir ulu-
sal reformist çözümdür. Sosyal demokratik
karakterde bir çözümdür. Pek çok serma-
ye kuruluflunun, partilerinin sözde çözüm
önerilerinde bunu görmek mümkündür.

Öcalan çözümünün, çizgisinin karakteri
hakkında fikir edinmek bakımından Le-
nin'in flu sözlerini hatırlatmanın tam yeridir:

"Reformist bir de¤ifliklik, egemen sınıf
iktidarının temellerini sarsmayan, bu sını-
fın ödünü olan ve onun tahakkümünü sür-
düren bir de¤iflikliktir. Devrimci bir de¤iflik-
lik ise, bu iktidarı temellerine kadar sarsar.
Ulusal programda reformizm, egemen ulu-
sun bütün ayrıcalıklarını ortadan kaldır-
maz; reformizm, ulusal baskının tüm bi-
çimlerini yok etmez. 'Özerk' bir ulus, 'ege-
men' bir ulusla, haklar bakımından eflit du-
rumda de¤ildir."(UKKTH, s. 195)

Kaldı ki, Öcalan, özerkli¤i de reddet-
mektedir; daha geri bir durufl sergilemek-
tedir.

Egemen ulusun egemen sınıfının ikti-
darını yıkmadan, emperyalizme ba¤ımlılık
iliflkilerini tasfiye etmeden Kürt Ulusal So-
runu çözülemez.

Stalin'in de vurguladı¤ı gibi, ça¤ımızda
ulusal sorun, ülkelerin bir iç sorunu olmak-
tan çıkarak ezilen, ba¤ımlı, sömürge, yarı-
sömürge ulusların ve halkların emperyaliz-
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me karflı mücadelesi sorunu, proletarya
devrimi genel sorunun tamamlayıcı parça-
sı olan bir sorun haline gelmifltir.

Kürt Ulusal Sorunu, devrimimizin temel
sorunlarından, baflta gelen sorunlarından
birisidir. Kürt ulusal özgürlü¤ünün kazanıl-
ması, devrimimizin en yakıcı sorunu olan
genel politik özgürlüklerin kazanılması so-
rununun temel bileflenlerinden birisidir.
Sorunun çözümü de antiemperyalist de-
mokratik halk devrimiyle, dahası kalıcı ve
nihai çözümü devrimimizin ilk adımının
sosyalist devrime kesintisiz dönüflmesiyle,
komünizme do¤ru ilerleyifliyle olanaklıdır.

Partimizin programatik, stratejik çözüm
önerisi, proletarya hegemonyasında ortak,
gönüllü, istendi¤i zaman özgürce ayrılma
hakkının güvenceye alındı¤ı, ulusların ve
dillerin eflitli¤ine dayanan sovyetik devrim-
ci-demokratik cumhuriyetler birli¤idir. Bu
adımın ikinci bir adımla, devrimimizin ke-
sintisiz sosyalist devrime dönüfltürülmesiy-
le sosyalist bir cumhuriyetler birli¤i politika
ve çözümüdür.

Ve biliniyor ki, kapitalizm ulusal soru-
nun çözümünde iflas etmifltir. Ulusal bas-
kının ana kayna¤ı emperyalizmdir. Ulusal
baskı ve tahakkümü ortadan kaldırabilmek
için, kapitalizmi ortadan kaldırmak gerekir.
Kapitalizmin çerçevesinde ortaya çıkabile-
cek ulusal çözüm, giderek emperyalizme
teslim olmakla sonuçlanmaya mahkum-
dur. Ça¤ımız buna tanıklık yapmıyor mu!..

Öcalan, Kürt Sorunu'nu dil ve kültür öz-
gürlü¤üne, bu anlamda Kürt kimli¤inin ta-
nınmasına indirgiyor. Ve bu sorunda da
'90'lar sonrası fiilen önemli adımlar atılmıfl-
tır, diyor.

Kuflkusuz, Kürt Sorunu buna indirgene-
mez, dahası esası buna indirgenemez. Dil
ve kültür özgürlü¤ü ulusal sorunun, ulusal
sorunun çözümünün önemli ama sadece
bir bilefleni ve bir cephesidir.

Kürt Ulusal Sorunu, en baflta ayrı dev-
let kurma hakkı içinde olmak üzere tüm
ulusal demokratik hakların kazanılması,
özgürce kullanılması hakkı ve sorunudur.
Ekonomik ve siyasi ilhakın son bulması so-
runudur.

Açık ki, sorunun dil ve kültür sorununa
indirgenmesi, tutarlı demokratlıkla bile
ba¤daflmaz ve Türk flovenisti bir tutumdur.
Co¤rafyamızdaki her türüyle reformist akı-
mın floven, sosyal floven çizgisi de sorunu
dil ve kültür sorunu ba¤lamında ortaya ko-
yuyor...

Görüldü¤ü kadarıyla Öcalan, savunma-
sını, çizgisini Türk egemen sınıflarını,
Amerikan emperyalizmini, faflist diktatörlü-
¤ü ikna-ya göre flekillendirmifl. Tipik burju-
va demokratizm çizgisi. Tipik ve sınırlı bir
ulusal reformist çizgi. Kürt Sorunu'nda tu-
tarlı bir demokratizmi bile temsil etmiyor.

Öcalan, PKK ve Kürt Halkını
Nereye Ça¤ırıyor?

Öcalan, "bazı sapmalar olsa bile de-
mokratik cumhuriyet" olarak tanımladı¤ı
Amerikancı faflist diktatörlü¤e inkar ve im-
hadan vazgeçmesini, PKK'ye ise isyan-
dan, devrimden, silahlı mücadeleden vaz-
geçmesini öneriyor. ‹nkar ve ayaklanma-
lar, fliddet ve baskının artık miadını doldur-
du¤unu, artık yeni bir tarihi aflamaya gelin-
di¤ini, kaçınılmaz, zorunlu ve seçeneksiz
tek yolun demokratik barıfl içerisinde bir
arada yaflamak oldu¤unu söylüyor. PKK
önderli¤indeki isyanın artık son isyan ol-
ması gerekti¤ini, devletin bu amaçla yumu-
flaması, çözüme kapı aralaması gerekti¤i-
ni vurguluyor; "Cumhuriyete, devlete karflı
borcun ödenmesinin de baflka yolu" yoktur
diyor. Türk burjuva devletinin soruna huku-
ki de¤il politik yaklaflarak çözmesi gerekti-
¤ini vurguluyor.

Öcalan, "bir büyük özgürlük arayıflını
flahsımda irdelemek bir yöntem haline gel-
di. Burada (‹mralı'da) da denemek bekle-
nen bir husustu" diyerek, bu irdelemenin
sonucu olarak "fazlasıyla yeterli olan bir
özgürlük isyan kiflili¤indin, özgür barıfl
Kimli¤ine ulafl"tı¤ını, "tek bunun için yafla-
ması" gerekti¤ini, "yakalanma, sorgu ve
daha sonraki süreçte (bunu) esas aldı'¤ını,
bundan sonraki yaflamını barıfla adayaca-
¤ını ve adadı¤ını, TC'nin 21. asra bir barıfl-
la girmesi, 21. asrın bir barıfl asrı olması
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gerekti¤ini, gidiflin de bu yönde oldu¤unu
ve olaca¤ını, bunun kaçınılmazlı¤ını vur-
guluyor. O, e¤er bugünkü kavrayıfla sahip
olsaydım tuttu¤um yola 70'li yıllarda gir-
mezdim, yanlıfllı¤ını görüyorum, diyor.

Öcalan, PKK'ye '93'ten beri fiilen aflıl-
mıfl eski programını yeni döneme uygun
"demokratik birlik" çözümü temelinde "dev-
lete hizmet edecek" bir program haline ge-
tirmesini, bir "barıfl kongresi" toplamasını,
"Bir devrimci örgütten, demokrat örgüte
dönüflerek" kendini aflması, yenilemesi
gerekti¤ini "devrimcilikte çakılıp kalmak,
karflıdevrim kadar tutucu bürokratizme
saplanıp kalmak" anlamına gelece¤ini be-
lirtiyor.

Kürt Sorunu'nun çözümünde "devlette
de duyarlılı¤ın geliflti¤ini gördüm, sistemin
çözüm ça¤rıları yapması bana ilaç gibi gel-
di" diyen Öcalan, "tutukluluk sürecim bo-
yunca devletin yaklaflımlarını bu umut (ba-
rıfl umudu-PS) u¤runa yaflamaya de¤er
buldum. Karflılıklı elefltiri ve suçlamaları
derinlefltirmeyi anlamlı bulmadım" diyen
Öcalan, "bundan sonra fırsat bulursam,
çabam silahlı çatıflmanın tamamen orta-
dan kaldırılması ve PKK varlı¤ının yasal si-
yasal zemine çekilmesi, demokratik sis-
temle bütünlefltirilmesi temelinde olacaktır.
Devletin duyarlılı¤ıyla, yaratıcı çabalarıma
güvenerek bu rolü baflarıyla oynayaca¤ı-
ma inanıyor ve kararlılı¤ımı vurguluyorum"
diyor.

Öcalan, devletin çözüm için adım attı¤ı
koflullarda "da¤daki insanı indiririm" diyor;
"PKK'nin sadece karflıt olmaktan çıkmakla
kalmayaca¤ını, devletin en önemli destek
gücü olaca¤ını" söyleyen Öcalan, "fırsat
verilsin, PKK da¤dan inecektir ve vatandafl
olarak destek olacaktır" diyor. "PKK uygun
bir çözüm yaklaflımıyla demokratik siste-
me çekilirse, bu gerçekten kalıcı bir de-
mokrasi zaferi olacaktır" vurgusunu yapı-
yor. "Çıkarların aflırılıklarını engelleme ka-
dar haklı olan yanlarını da devlet kurumla-
rı aracılı¤ıyla realize edilmesi" demokrasi-
nin meziyetidir, diyor. "Aflırı ideolojik ve ka-
tı siyasi yaklaflım, bu dönemin demokratik
çözüm zorunlulu¤una terstir" diyor. PKK'ye

ve devlete ça¤rı yaparak "PKK cumhuriye-
ti parçalayan iddiasından, onu güçlendiren
temel olgulardan birisine dönüflme"li, Kürt
halkını, PKK'yi "cumhuriyet karflıtı yapma-
mak tarihi bir görevdir", e¤er "devlet sınırlı
olarak bile yol açarsa barıfl yoluna girmek-
ten, ortak vatan ve demokratik cumhuriye-
te layık oldu¤u, de¤eri gücü vermekten çe-
kinmeyece¤i, bu güçte oldu¤u görülecek-
tir. Aksi halde her iki taraf kaybeder, düfl-
man kazanır, acı artar, tarih kaybeder" di-
yor.

O, devletin olumlu yanıt verdi¤i koflul-
larda tarihi bir aflamanın yakalanaca¤ını
belirttikten sonra "ilk defa bu son isyanın
gerçekten son isyan" olaca¤ını, "duygusal-
lı¤a kapılmadan" sorunu "kardefller arasın-
daki haksızlık ve ihmalkarlıktan kaynakla-
nan çok acı bir çatıflma olarak görüp, kar-
deflçe, ama realiteye, demokratik cumhuri-
yet çatısı altında bir barıfla gidilmelidir"
ça¤rısı yapıyor. "Demokraside çarenin tü-
kenmeyece¤ini" belirten Öcalan, "tarihi bir
yargılamadan tarihi bir çözüm" çıkmalı, "bu
yargılanmada, bunu cesurca ortaya koy-
mam bu cumhuriyetin, onun geliflen de-
mokratik karakterinin hem bir gere¤i ve
onunla tanıflmamızın, dolayısıyla barıflma-
mızın gere¤idir hem de baflka tür bilimsel
olarak da çaremizin olmadı¤ı ve gerekme-
di¤idir de" vurgusunu yapıyor. "Özellikle
Kürtler için en büyük eksiklik gerek kendi
do¤dukları ana co¤rafya, gerekse de bir
parçası oldukları tüm Türkiye'yi vatan ola-
rak görme duygu ve düflüncelerinin zayıflı-
¤ıdır. Bu, üzerinde oynamaya müsait bir
durum yaratıyor. Ayrı bir Kürdistan kavra-
mı bunun sonucudur. Do¤rusu ortaya ko-
nulmazsa tehlikelidir" diyerek, bu "tehlike-
yi" ortadan kaldırmayı asli görevi olarak
görüyor. Tarihi tecrübenin isyan, ayaklan-
ma, devrim yolunun geçersizli¤ini açı¤a çı-
kardı¤ını, devletin de inkar ve bastırmadan
vazgeçerek "flimdi yapılması gereken bun-
dan sonra yarayı ilaçlayıp ba¤lamaktır. Bu-
nun adı da toplumsal barıfltır" diyerek "öz-
gürlük temelinde devlet ve toplumla yeni-
den ba¤lanma"yı temel görev sayı-yor.Kürt
halkına, "Bu çerçevede do¤udaki (artık
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Kürdistan kavramı bile kullanılmıyor-PS)
halkımıza, Kürt halkına düflen...devletle
yeniden demokratik birlik içinde yürümek-
tir" ça¤rısını yapıyor.

Öcalan'ın yukarıda özetlenen tezleri,
çözüm perspektifi, politik çizgisi devrimci
olan her fleyle kopuflmaya, inkara, teslimi-
yete, tasfiyecili¤e dayanıyor. PKK'nin ve
Kürt halkının büyük fedakarlıkla, onbinler-
ce flehit vererek yarattı¤ı tüm devrimci de-
¤erlerden, geleneklerden arınmayı öneri-
yor. Devleti tehdit eden bu mücadeleyi ve
de¤erleri sisteme, devlete, Türk egemen
sınıflarına endeksleyerek, sistemin devrim
ve sosyalizm mücadelesi karflısındaki bir
gücü haline getirmeyi amaçlıyor. Kuflku-
suz, bu tablo ve sonuçları, iflçi sınıfına,
halklara, Kürt halkına "büyük kaybettiriyor"
ama egemen sınıflara, diktatörlü¤e, gerici-
li¤e "büyük kazandırıyor" ya da "büyük ka-
zandırma"ya hizmet ediyor.

Partimiz bu tabloyu görüyor, süreç içe-
risinde çilekefl Kürt halkının da bu gerçe¤i
görece¤ine inanıyor.

Barıfl, Devrim/ Teslimiyet

Öcalan, "demokrasinin", "demokratik
uygarlı¤ın" 20. asrın sonunda "tam", "ke-
sin" zaferini ilan etti¤ini ve kazandı¤ını id-
dia ediyor. 21. asrın "barıfl asrı" olaca¤ını
düflünüyor. Türkiye'nin de Kürt sorununu
çözerek 21. asra barıfl içinde girmesini
öneriyor, özlüyor ve istiyor. Bu amaçla ırk-
çı, militarist, inkarcı, soykırımcı, ilhakçı, ifl-
galci, yayılmacı Türk egemen sınıflarını,
sömürgeci faflist diktatörlü¤ü ikna etmeye
çalıflıyor. Temel görevini, buradan saptı-
yor. Yaflamını, yeteneklerini , karizmasını
bu yolda kullanaca¤ını ısrarla tekrar tekrar
vurguluyor. Buna da "büyük kazandırma"
diyor. "Büyük kaybettirme" burada ters yüz
edilmifl olarak "büyük kazandırma" olarak
proletaryanın, Kürt halkının, halkların kar-
flısına çıkarılıyor.

Öcalan'a göre, barıfl nasıl kazanılacak?
Açık ki, sınıf iflbirli¤i temelinde. Yarı-sö-
mürge, geri kapitalist yapının, Türk ege-
men sınıflarının egemenli¤inin, Türk Ulu-

su'nun egemen ve ayrıcalıklı konumunun
sürdü¤ü, Kuzey Kürdistan'ın ve Kürt ulusu-
nun sömürge ba¤ımlılı¤ının devam etti¤i
ama göreli hafiflemifl, inceltilmifl bir tarzda
korundu¤u koflullarla.

Bu barıflın adı, olsa olsa kırıntılar karflı-
lı¤ında, çok büyük kaybetme pahasına el-
de edilecek oldukça geri bir burjuva barıfl
olacaktır. Ne olursa olsun barıfl politikası
kabul edilemez.

Barıfla evet! Ama nasıl? Kuflkusuz ki,
özgürlük gibi barıfl da devrimle gelecek.
Sistem, diktatörlük yıkılacak. Türk Ulu-
su'nun egemen ve ayrıcalıklı konumu son
bulacak. Kürt Ulusu, baflta ayrı devlet kur-
ma hakkı olmak üzere tüm ulusal demok-
ratik haklarını özgürce, özgür iradesiyle
kullanabilece¤i koflullarda adil, onurlu, eflit
bir barıfl gelecek.

Bunun yolu da iktidarın devrimci flidde-
te dayalı, ayaklanma yoluyla, devrimle yı-
kılması yoludur. Öcalan'ın burjuva pasifist
barıfl çizgisi ise bu yolun reddine dayanı-
yor.

Barıfl, ilkesel olarak, programatik, stra-
tejik olarak böyle kazanılır. Taktik geliflme
hattı da buradan belirlenir ve belirlenmeli-
dir.

Ayaklanmanın, devrimci mücadelenin,
devrim ve iktidar kavgasının yan ürünü
olarak ortaya çıkabilecek reformcu kaza-
nımların ifadesi olabilecek siyasal kaza-
nımlar, geçici barıfl (soluklanma, bu kaza-
nımları iktidar sorununun devrimci çözü-
münün bir aracı olarak kullanma) elbette ki
reddedilemez. Ama adı üzerinde, "devri-
min yan ürünü" olacaktır e¤er gerçeklefle-
bilirse. Devrimi, her devrimin temel sorunu
olan iktidar sorunu ve kavgasını, devrimci
fliddeti, isyan ve ayaklanmayı reddederek,
devlete hizmeti temel görev bilerek, devle-
ti tehlikelerden kurtararak, teslimiyetçi, ol-
dukça geri bir içeri¤e sahip reformist, tasfi-
yeci içerikte bir programla, politik stratejiy-
le, eylemle de¤il.

Devrimin baskısı, darbeleri altında
e¤emen sınıfların geri adım atarak ciddi
ödünler vermek zorunda kaldı¤ı koflullar-
da bile bu kazanımların, ödünlerin kullanı-
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labilmesinin tek güvencesi, yine devrim ve
iktidar kavgasına ba¤lanmıfl bir militan
mücadele çizgisinin; stratejik, programatik
çizgi ve amaçlara ba¤lanmıfl bir militan
taktiksel çizgidir.

Teslimiyetle barıfl elde edilemez, kaza-
nılamaz, korunamaz ve bir sıçrama tahtası
olarak veya bir soluklanma an'ı olarak ana
hedefler do¤rultusunda kullanılamaz.

Teslimiyet kaybettirir. Devrim ve sosya-
lizm kavgasının, Kürt ulusal devriminin
karflısına yeni, kabarık, daha a¤ır ideolojik,
politik, örgütsel fatura çıkarır. Bedeli a¤ır-
lafltırır. Mekanizm, flematizm, dogmatizm,
ütopizm, ideolojik yaklaflılıyor, Baflkan an-
laflılamıyor, politik ve somut koflullar kav-
ranmıyor motifleriyle kamufle edilerek bu
gerçekler örtülemez. Büyük ulusal devrim-
ci kazanımlar sınıf iflbirli¤ine, kırıntılara,
stratejik olarak kaybettiren pazarlık ve pra-
tiklere feda edilemez, edilmemelidir.

Yorgunluk mu var, bir mola mı gereki-
yor, diktatörlük inisiyatifi ele geçirmeye mi
bafllamıfl, yeni bir devrimci atılım için yeni-
den derlenmek-toparlanmak mı gerekiyor,
ama bu koflullar ilkesel, programatik, stra-
tejik devrimci de¤erlerden vazgeçmenin,
unutmanın, unutturmanın aracı yapılamaz.
Aksine bu tehlike daha da büyüyece¤i için
bunlara daha kıskançlıkla sahip çıkmak
gerekiyor. Öngörülecek taktiksel hat, ilke
bozmaya tekabül etmeyecek. Kazanımlar,
gelenekler, manevra yapmanın, daha güç-
lü davranmanın aracı olacak. Gelecek an'a
feda edilmeyecek, koflullara, gidiflata uy-
gun mücadele ve örgüt biçimleriyle, politik,
örgütsel inflaa ve manevralarla, propagan-
da, ajitasyon, eylemle yürünecek. Burjuva-
zi, kurumları, gericilik hakkında hayaller
yaratılmayacak. Silahlar bırakılmayacak.

Barıfl talebini yükseltece¤iz. Ama dev-
rim ve iktidar kavgasına ba¤lanmıfl temel-
de. Devrimci barıfl stratejisi, barıflçıl yola,
sınıf iflbirli¤i ve teslimiyet stratejisine da-
yanmaz. O, devrim, iktidar, ayaklanma he-
define ba¤lıdır.

Barıfl talebini taktiksel olarak da yüksel-
tece¤iz ve mücadelesini verece¤iz. Ama
taktiksel olarak devrimci barıfl mücadelesi
de devlete teslimiyeti reddeden yolda, mü-

cadeleci yolda, en genifl yı¤ınları; kirli,
haksız, sömürgeci savafla karflı do¤an,
büyüyen tepkileri iktidar kavgasına yönlen-
dirmenin, genifl yı¤ınları özdeneyleriyle
devrimci çizgi ve kavga etrafında birlefltire-
rek savafla sürmenin, devrimci mücadele-
nin yan ürünü olacak kazanımları elde et-
menin aracı olacaktır bu yol.

Bugün tablo böyle de¤il ama diyelim ki,
sınıf düflmanı devrimin baskısı altında geri
adım atmak, ciddi tavizler (örne¤in, özerk-
lik gibi) vermek zorunda kaldı. Tamam
düflmanla görüflelim, pazarlık yapalım. An-
cak hayaller yaymadan, silahları bırakma-
dan, devrim ve iktidar hedefine sıkı sıkıya
ba¤lanarak büyük kitlelerin gücüne, politik
ve askeri kozlara dayanarak yeni ve daha
büyük sıçrama ve kesin hedefe ulaflmada
bu olana¤ı mücadeleci bir tarzda kullana-
lım. Bazı taktik tavizler, taktik geri adımlar
bizi stratejik hedeflere yaklafltırıyor, strate-
jik zaferi hazırlıyorsa, hızlandırıyorsa dev-
rimci bir adım olabilir, tersi de¤il.

Ama bu farklı bir politikadır, teslimiyet,
uzlaflma, iflbirli¤i, devrimi, devrimcili¤i red,
devrimcilikte direnmenin "karflıdevrimcilik"
olarak de¤erlendirilmesi ise bambaflka bir
fleydir. Biri di¤erini reddeder...

‹mralı Çizgisi Haklı ve Haksız 
Savafl Ayrımını Reddediyor

Öcalan, savunmasında kendilerine
baflka bir çıkıfl yolu bırakılmadı¤ı için, in-
kar, baskı politikası yüzünden baflkaldır-
mak zorunda kaldıklarını, yürüttükleri sa-
vaflın yasal de¤il ama meflru oldu¤unu
söylüyor. Ama bugün dönüp geri baktı¤ı
zaman, 25 yıllık tarihi tecrübenin ardından
amatör, ütopik, dogmatik, ideolojik davran-
dıklarını, bugünkü kavrayıfla o gün ulafl-
mıfl olsaydı girdikleri o yola girmeyecekle-
rini söylüyor.

"Sorunların a¤ırlaflmasının en temel
nedeni, bu çerçevenin (savunma çizgisi
kastediliyor-PS) sistem tarafından gelifltir-
memesi kadar, çözümü arayan sorun sa-
hiplerinin de böyle bir çerçeveyi gündemle-
rine koymamaları büyük rol oynamıfltır.
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'60'lı, '70'li yıllarda kurulması ve tutarlı tem-
silinin yapılması gereken bu çerçeveye
'90'lı yıllarda ulaflılabil-di." diyor.

Buna ra¤men "PKK'nin tüm ütopik ve
aflırı siyasi perspektiflerine ra¤men" ve
"eylem yöntemlerindeki yanlıfllarına ra¤-
men sorunu ortaya koymada, çözümü zor-
lamakla tarihi bir rol oynadı¤ı tartıflmasız-
dır" "Sana ayakba¤ı olan sorunu gör ve
çöz demekle gerçek bir hizmeti yapmıfltır",
diyor. PKK'nin bölücü, ayrılıkçı de¤il, 21.
asra do¤ru, acısı ve tatlısıyla, "kuvva -i de-
mokrasi rolünü" oynadı¤ını vurguluyor. Ta-
rihi bir fırsatın do¤du¤unu, "tarafları suçla-
mak yerine, bilimsel de¤erlendirmeye çalı-
flıyorum." "Ya ayrılık, isyan ya bastırma ve
inkar! Halbuki iki yaklaflım çok denendi¤i
halde verdi¤i muazzam kayıpları bir tarafa
bırakalım, hiç çözüm gücü olunmadı¤ı gibi,
sorunu ve toplumu çok a¤ır sorunlarla yüz
yüze bırakmıfltır...yani çözümsüzlüktür.
Bunun kader olmadı¤ı, gerçekten demok-
rasilerde çarenin bitmedi¤ini söylememize
ra¤men, prati¤e ulaflmamanın tarihi so-
rumlulu¤u herkesindir". "Burada artık kim
haklı-haksız" ı tartıflmaktan çok, "demok-
ratik çözüme" gitmek gerekti¤ini belirtiyor
Öcalan.

Açık ki, Öcalan, devrimci bir duruflla ‹m-
ralı'da kirli, haksız, sömürgeci savaflı mah-
kum etmedi. Kürt ulusunun, PKK'nin ön-
derli¤indeki haklı, meflru savaflını savuna-
madı. Herkes(l) suçludur politikasını izledi.
Devrimci geçmifle reddiye yazarak bıraka-
lım kimin ne kadar haklı haksız oldu¤unu,
bu ifli kaderde, tasada, kıvançta birlik ve
kaynaflma ruhuyla çözelim, diyor. Sorun,
kardefller arası bir sorundur, kardeflçe çö-
zelim, diyor.

Oysa, genel olarak sınıflı toplumlarda,
özel olarak da ça¤ımızda savafl olgusu
böyle de¤erlendirilemez. Tarihsel deneyi-
min kanıtladı¤ı, teorinin açıkladı¤ı gibi,
hangi biçimde olursa olsun gericili¤in halk-
lara, proletaryaya karflı savaflımı, savaflla-
rı tümüyle gerici ve haksız; proletarya ve
halkların emperyalizme, kapitalizme, geri-
cili¤e, sömürge ve yeni sömürge ba¤ımlılı-
¤ına, gerici egemen sınıflara karflı savaflı-

mı ve savaflları ise haklı, meflru, ilerici,
devrimci savafllardır.

Kürt halkının sömürgeci faflist karflıdev-
rime karflı ulusal özgürlükleri için yürüttü¤ü
savafl, tümüyle haklıdır. Türk egemen sı-
nıflarının ulusal kurtulufl hareketine ve
devrime karflı yürüttü¤ü savafl ise tümüyle
haksız, gerici ve sömürgeci bir savafltır.

Tasfiyeci, teslimiyetçi, liberal de¤erlen-
dirmeler, renksiz, soluk, orta yolcu, reddiye
düzen politikalar bu bilimsel, devrimci,
nesnel gerçe¤i ne dün de¤ifltirebildi ne bu-
gün ne de gelecekte de¤ifltirebilecektir.

Amerikancı Faflist Türk 
Ordusuna Dizilen Övgüler

Öcalan, Türk burjuva ordusunun "tam
açık olmasa da, devleti ve toplumu kontrol-
lü demokratik sürece oturtmaya çalıfl"tı¤ı-
nı, ordunun rolünün tam anlaflılamadı¤ı,
"toplum, gerçekten demokrasi ve onun so-
runları barıflçıl çözme sistemiyle, olgunlafl-
mıfl olarak hazırdır" ,"ordu en hazırlıklı ku-
rum olarak bu süreci demokrasi lehine ge-
lifltirmekten yana, ama denetimi de elden
bırakmak niyetinde" olmadı¤ını belirtiyor.
"fiiddet, artık cumhuriyetin gündeminden
kesin kalkmalıdır. Sanıyorum, Türkiye'de
tüm kesimlerin konsensüs sa¤ladıkları en
temel konu budur" sübjektif, gerçek dıflı
saptamasında bulunduktan sonra, devam-
la, "kimse sorunların fliddetle çözülece¤ine
inanmıyor. Bunun, açık ve tarihten en bü-
yük dersi çıkarmıfl görünen ve büyük zor
gücüne ra¤men, bu gücün etkisini ancak
yaratıcı ça¤dafl bir demokrasiye yönlendir-
mede kullanan ve açıkça doksan ortaların-
dan beri MGK Konseptleri ile yürütülen,
içinden geçmekte oldu¤umuz tarihi afla-
mayla da kanıtlanıyor. Ordu darbe yapmı-
yor. Ordu, en demokratik görünen partiler-
den bile daha duyarlı, demokrasinin ölçüt-
lerini hatırlatıyor. Günümüzde ordu ve de-
mokrasi iliflkisi irdelenirken, herkes flahsı
için alabildi¤ine demokrasi isterken ordu-
nun gerçekten demokratik normların takip-
çili¤ini üstlenmesi, flüphesiz ülkenin gü-
venli¤iyle ba¤lantılıdır, ama, sorumlu oldu-
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¤u gibi bu güvenli¤in bile demokrasiyle
ba¤lantılı oldu¤unun görülmesi de yüksek
ve saygı duyulması gereken bir anlayıfl ge-
re¤idir. Bu açıdan da bu aflamanın tarihi,
demokratik nitelikte oldu¤unu görüyo-
ruz...Ordu bugün demokratik aflamanın
karflısında bir tehdit de¤il, tersine sa¤lıklı
aflama yapmasının ve iflletilmesinin temi-
nat gücü konumundadır. "fleklinde belirti-
yor faflist Türk ordusu hakkındaki düflün-
celerini.

Bu tahliller bilimsel, nesnel, devrimci
de¤ildir. Türk burjuva ordu gerçe¤inin çar-
pıtıl-masıdır. Ordunun sınıfsal niteli¤inin,
askeri ve politik rolünün, halklar ve devrim
karflısındaki konumunun ve emperyalizme
ba¤ımlılık iliflkileri ba¤lamında rolünün de
açık çarpıt 11-masıdır.

Türk burjuva ordusu, devrim ve sosya-
lizm, proletarya ve halkların, Kürt halkının
en önemli stratejik ve taktik düflmanıdır.
Ordu, faflist generaller çetesinin yöneti-
minde faflist diktatörlü¤ün en temel vurucu
gücüdür. Ordu, yalnızca en önemli vurucu
güç, sistemin en örgütlü faflist kurumu de-
¤il, aynı zamanda kolektif kapitalist bir as-
keri klik olarak, Türk egemen sınıflarının
bir kesimidir. Ordu, baflta ABD olmak üze-
re emperyalizmin ve egemen sınıfların en
önemli sacaya¤ıdır. ‹ç ve dıfl politikada ip-
leri elde tutmakta, Amerika patentli sözde
"demokratik" 12 Eylülcü yarı-askeri faflist
politik rejim kurumlaflmasına dayanarak
Türkiye'yi yönetmektedir. Gitgide biçimsel-
leflen, ifllevsizleflen parlamento, seçimler,
partiler gibi burjuva kurumlar yarı-askeri
faflist diktatörlü¤e demokratik görüntü ver-
mek amacıyla kullanılan i¤reti bir maske-
den baflka bir fley de¤ildir. Türkiye'nin de-
mokratikleflememesinin, demokrasinin
(politik özgürlük) önündeki en büyük engel
ordudur. Ordunun bugün çıplak bir askeri
darbeyle (sözde demokratik kurumları bir
tarafa itmemifl olması) faflist diktatörlü¤ü
tümden askerilefltirerek dolaysız politik ik-
tidar tekelini kurmamıfl olması, co¤rafya-
mızda, bölgede, küresel çapta bir dizi fak-
törle vb. iliflkilidir. Ordunun belirledi¤i"
MASK", "MGSB", "28 fiubat Kararlan"

"MGES" tarafından çerçevesini çizdi¤i "ye-
niden yapılandırma programı" kısıtlı bir
burjuva demokrasisine dayanan bir dikta-
törlük biçimini de yadsıyor. Kürt Soru-
nu'nda ise "ez ve çöz" politikasını izliyor.
Öcalan'ın yukarıdaki açıklamaları yaptı¤ı
günlerde Kuzey Kürdistan da içinde olmak
üzere bugün de ordu merkezli faflist fliddet
binbir biçimde co¤rafyamızın dört bir ya-
nında, Güney Kürdistan'da bütün barbarlı-
¤ıyla sürüyordu, sürüyor.

Açık ki, Öcalan'ın övgü dizdi¤i, faflist
Türk burjuva ordusu, devrimimizin da¤ıta-
ca¤ı, ezece¤i en temel kurumdur. Komü-
nistlere ve devrimcilere düflen görev, gün-
lük çalıflmada da ısrarla ordu hakkındaki
hayallere karflı sistematik mücadele yürüt-
mektir...

Açık ki, Öcalan, orduya sesleniyor.
Amerikan emperyalizmini teflhir etmeye-
rek, aksine ABD ve Türk egemen sınıfları-
nın hedef tahtasında olan devletleri teflhir
ederek (oysa Öcalan'a dönük emperyalist
komplonun mimarı ABD'dir) ABD'ye sesle-
niyor. Tasfiyeci -reformist çizgide sorunun
çözüm gücü olarak ABD ve askeri kli¤i gö-
rüyor...

Öcalan ‹mralı'da Tipik Bir 
Kemalist Durufl Sergiliyor

"Cumhuriyetin kurulufl ve korunmasın-
da eme¤i geçen tüm flehitleri flehitlerimiz
bilmek, kurucusunu minnettarlıkla ve say-
gıyla anmak, bayra¤ını gururla selamla-
mak esastır" diyerek kapitalist Türkiye dü-
zenini, burjuva diktatörlü¤ünü ve bayra¤ını
"saygıyla selamla"yar\ Öcalan, örne¤in
sözleriyle "ba¤ımsız Kürdistan" mücadele-
si ya da ba¤ımsızlık, politik özgürlük, sos-
yalizm mücadelesini burjuva cumhuriyete
ve diktatörlü¤e karflı verenleri ezmek, yok
etmek amacıyla savafla tutuflan, haksız,
gerici, faflist savaflta "devlet, cumhuriyet,
bayrak için" ölenleri "flehit" sayıyor, halkla-
rı, öncülerini katledenleri sahipleniyor.

Bu tavır, Öcalan'ın geldi¤i üzücü ama
ibret verici tabloyu çarpıcı bir tarzda gözler
önüne seriyor.
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Öcalan, barıfl çözümünü "saygı ve min-
nettarlıkla" andı¤ı "Mustafa Kemal Ata-
türk"e dayanarak güçlendirmeye çalıflıyor.
"Adil ve onurlu bir barıfl olmadan ne ülke-
de ne de dünyada yaflamın hiçbir anlamı-
nın olmadı¤ını derin bilinciyle bunu her-
kesten önce gören ve slogan haline geti-
ren Mustafa Kemal Atatürk 'Yurtta Barıfl
Dünyada Barıfl' ilkesi de daha çarpıcı ya-
flam ifademiz oluyor", diye belirtiyor.

Oysa M. Kemal'in resmi devlet ideoloji-
si de olan ve demagojik "Yurtta Sulh, Ci-
handa Sulh ilkesi", gerçekte içte iflçi,
emekçi, Kürt vb. muhalefeti demir yumruk
politikasıyla ezme, dıfl politikada ise yayıl-
macı, saldırgan, hegemonyacı burjuva po-
litikanın kamuflajı olmufltur. Bu, gerek M.
Kemal'in yafladı¤ı gerekse de M. Kemal
sonrası tarihsel kesitte hep böyle olmufltur.

Öcalan'ın M. Kemal'e atfetti¤i nitelikler
gerçekdıflıdır. M. Kemal'in söz konusu il-
kesini "daha çarpıcı yaflam ifade"si olarak
seçmekle daha büyük zaaf gösteriyor.

Öcalan, "Atatürk milliyetçili¤i ırk, köken
milliyetçili¤i olmadı¤ı, esas aldı¤ı tarihten
süzülen bir kültür ulusçulu¤u oldu¤unu, bu
ulusçuluktan sapma, karflı bir milliyetçili¤e
zemin hazırladı" diyor ve "Atatürk"ün 'Ne
Mutlu Türküm Diyene' sözlerine sahip çı-
karak bu veciz sözün Türk flovenisti, ırkçı
karakterini; resmi ideoloji ve söylemin Kürt
halkının mücadelesi karflısında sıkıflması-
nın ürünü olan yorumlara (kültür ulusçulu-
¤u gibi) sahip çıkıyor. "Türkiye'de de ortak
bir ulustan bahsetmenin yadırganacak bir
yanı da yoktur" diye belirttikten sonra, "Ge-
çirdi¤im mücadele tecrübesinin bir sonucu
olarak tıpkı çok milliyet kökenli ülkeler, ör-
ne¤in, ABD, ‹sviçre vb gibi ister tek bir res-
mi dil kullanılsın, ister birden çok dil kulla-
nılsın milliyet ayrımına bakmaksızın tek or-
tak vatan ve ulus kavramına ulaflmak
önemlidir", diyor.

Bir kere Öcalan, do¤uflundan bu yana
ırkçı, floven, asimilasyoncu, soykırımcı ni-
telikte olan Kemalizmi, Atatürkçülü¤ü açık-
ça revize ederek tarihi gerçekleri saptırı-
yor.

‹kincisi, Öcalan, Türk flovenisti karak-

terde "kültür ulusçulu¤u" safsatasıyla,
ulus, dolayısıyla Kürt Ulusu gerçe¤ini in-
celtilmifl bir oportünizmle bir biçimiyle yad-
sıyor.

Kavramlar, objektif gerçe¤in bilimsel ta-
nımlanmasını ifade eder. Ulus kavramı,
kapitalizmin flafa¤ında belirmifl ve yüksel-
mifl evrensel olgulardan biridir. Ulus, dil
birli¤i, toprak birli¤i, iktisadi yaflam birli¤i,
ruhi flekillenme birli¤i temelinde yükselen
istikrarlı, tarihsel ve toplumsal bir kategori
ve olgudur.

Türkiye çok uluslu bir ülkedir. Kürt Ulu-
su, ayrı bir ulustur ve tüm ulusal demokra-
tik haklarından yoksundur. "Tek ulus", "kül-
tür ulusçulu¤u", "üst kimlik olarak hepimiz
Türküz" türünden tezler, teoriler, politika
ve propagandalar Türk flovenisti karakter-
dedir ve inceltilmifl inkarcılıktır.

"Tek vatan, tek devlet, tek ulus" fikri ve
çizgisi gerçekleri yansıtmıyor. Tek ulus fik-
ri, Kürt ulusunu yok sayar. Tek devlet, bur-
juva devletin, egemen ulusun damgasını
taflıdı¤ını, egemen ulusun egemen sınıfla-
rının devleti oldu¤u gerçe¤ini yadsır. Tek
vatana gelince, emperyalist boyunduruk
ve Türk egemen sınıfların hakimiyeti yıkıl-
dı¤ı, Kürt Ulusu ulusal haklarını özgürce
ve birlikten yana kullandı¤ı ölçüde bir ger-
çe¤e dönüflecektir. Dört parçaya bölün-
müfl, en büyük parçası Türk egemen sınıf-
larınca sömürgelefltirilmifl, iflgal ve ilhak
edilmifl ve Türk burjuva sömürgecili¤inin
postalları altında ezilen Kürt Ülkesi gerçe-
¤ini yadsıyarak, dil özgürlü¤ü gibi bir kırın-
tıyla "Misak-ı Milli"yi ortak vatan, Türk dev-
letini ortak devlet ilan etmek, kabul edile-
mez bir tablodur.

Ortak vatan, ortak devlet, devrimimizin
zaferinin ürünü olacak iflçi-emekçi sovyet
cumhuriyetler birli¤iyle, giderek sosyalist
cumhuriyetler birli¤iyle bir gerçek olacaktır.
Demokratik ve sosyalist cumhuriyetler bir-
li¤inde yine de "tek ulus", "kültür ulusçulu-
¤u" olmayacak, eflit, özgür, gönüllü iki ulu-
sun, Türk ve Kürt ulusunun özgürce bir
arada yafladı¤ı bir uluslar gerçe¤i olacak-
tır.

Öcalan, Türkiye Cumhuriyeti'nin "dev-
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rimci tarzda ulusal kurtulufl temelinde ku-
rul'du¤unu iddia ediyor.

Oysa, "TC", sınırlı antiemperyalist özel-
liklere sahip bir ulusal kurtulufl savaflı üze-
rinde kurulmufltur. "TC"'ye atfedilen dev-
rimci nitelik sadece aflırı bir abartı, resmi
tarih ve Kemalizm yorumlarının ifadesidir.

O, cumhuriyetin iç ve dıfl nedenlerle de-
mokratik boyutunun eksik kaldı¤ını, M. Ke-
mal'in "pratik ustalı¤ının çok güçlü olması-
na ra¤men derin teorik ve siyasi yaflamının
olmamasının, gerçekten cumhuriyetin da-
ha ileri açılımını özelikle demokrasi boyu-
tunu sınırlandır"dı¤ını ileri sürüyor.

Oysa sorun, nesneldir. Türk ticaret bur-
juvazisinin nesnel çıkarları, o tarihsel kon-
jonktür içinde tek parti diktatörlü¤ünün ku-
rulmasını gerektiriyordu.

Peki Öcalan'a göre "Atatürk" cumhuri-
yeti neden demokrasiyle tamamlayama-
mıfl? O'na göre bunun nedeni cumhuriyet
karflıtı Kürt isyanlarıdır, dinsel gericili¤in
hakimiyetidir, toplumsal bünyenin demok-
ratik akımdan uzaklı¤ıdır, dıfl güçlerin kıfl-
kırtıcılı¤ıdır, dünya çapında da faflist ve
sosyalist otoriter diktatörlüklerin varlı¤ı ve
yükselifli ve bunların yo¤un baskısıdır. Bu
durum da istenmeden erken bir "otoriter"
cumhuriyete yol açmıfl.

Öcalan'ın saptamalarında üzerinde asıl
durmak istedi¤imiz, Kürt tarih yorumudur.

Öcalan, tarihte, özellikle de cumhuriyet
tarihinde Kürt isyanlarını de¤erlendirirken
bir çırpıda bu isyanları toptan reddediyor,
ileri olanla geri olan, olumlu yanlarıyla
olumsuz yanlarını ortaya koymadan sapta-
malar yapıyor; "‹nsanın 'keflke bu isyanlar,
bunların tarihi olmasaydı' diyesi geliyor",
"bu isyanları ileri, geri veya siyasi, milli
saymak bile abartıdır" diye reddiye diziyor.
Bu isyanların milli yanını, PKK önderli¤in-
de yeni bir gerilla ve serhıldan çıkıflma ta-
rihsel bir temel oluflturdu¤unu inkar ediyor.
Resmi devlet ideolojisine uygun olarak bu
isyanları toptan "dıfl güçlerle" iliflkili, cum-
huriyet karflıtı, a¤a-fleyh-bey-reis çıkarları
için patlak vermifl, çıkmazı derinlefltirmifl
isyanlar olarak, M. Kemal'in de demokrasi-
ye(l) geçiflini önleyen hareketler olarak
mahkum ediyor. O, M. Kemalde "ne özel

demokrasi karflıtlı¤ı, ne de Kürt aleyhtarlı-
¤ı söz konusudur" diyerek "TC Devletinin"
ideolojisinin daha bafltan beri sacayakla-
rından birisinin Kürt düflmanlı¤ı ve ırkçılık
ve demokrasi karflıtlı¤ı oldu¤unu gizliyor.
"Cumhuriyeti korumak için" bu ayaklanma-
ların bastırılmasını zorunlu sayarak, Ke-
malist burjuva diktatörlü¤ün soykırımcılı¤ı-
nı adeta onaylıyor, haklı çıkarıyor. Sorunu,
soykırımın yükünü "hep cumhuriyete ve
Atatürk'e yıkmak büyük yanlılık ve haksız-
lık kadar beraberinde birçok yaklaflım ha-
tası getiriyor, aflırı uç de¤erlendirmelere
götürüyor." uyarısını yaparak "Atatürk" e
kalkan oluyor. ‹syan de¤il "TC"yi "tartıflma-
sız" "ortak vatan ve devlet" anlayıflıyla
destekleyerek, "Misak-ı Milli esaslarına
ba¤lı kalarak cumhuriyet devrimcili¤ini de-
mokratik evrimle" ilerleterek "demokratik
cumhuriyete götürmekti" görev, diye belir-
tiyor.

Bu de¤erlendirmeler Kemalist de¤er-
lendirmelerdir.

Öcalan, "ulusal kurtulufl ve cumhuriye-
tin kurulufl yıllarında, aslında, çözüme ya-
kın yaklaflımlar var" diyerek bu savını Ata-
türk'ten alıntılarla pekifltirmeye çalıflıyor.
"Hiç olmazsa Atatürk'ün bu sözlerinde an-
laflmak çözüm flansını herkesçe en makul
konumda tutacaktır" diye belirterek Kürt
Sorunu'na bir dönemin Kemalist burjuvazi-
sinin taktiksel manevra kabiliyetini yansı-
tan "bir nevi otonomi, mahalli özerklik",
"TC hem Kürtlerin hem Türklerin ortak
devletidir" türünden sözlerini çözüm diye
sunuyor. "Avrupa ülkelerinin en önemli
ulusal, dil, din vb. sorunlarını çözdüklerini
ve bugünkü güçlü demokrasilerini kurduk-
larını, bu anlamda Avrupalılaflmak daha
cumhuriyetin ilk yıllarında da bir hedefti.
Atatürk'ün görev olarak bıraktı¤ı 'ça¤dafl
uygarlık seviyesini yakalamak ve hatta üs-
tüne çıkmak' deyifli kadar; 'cumhuriyeti biz
kurduk onu siz ilerleteceksiniz' sözünün de
ancak cumhuriyetin demokratiklefltirilme-
siyle mümkün olaca¤ı"r\\ söyleyerek, "Ata-
türk"ün gösterdi¤i yola ba¤lılı¤ını ifade edi-
yor. "Atatürk'ün çözüm niyetini ortaya koy-
masına ra¤men isyanların bilinen özellikle-
ri bunu gündemden kaldırmıfltır", diyor.
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"Tutarlı Atatürkçülü¤ün" "demokratik birlik
çözümü"nü gerektirdi¤ini söyleyerek ege-
men sınıfları yeterince Atatürkçü olma-
makla suçluyor. "Atatürk'ün ‹zmit basın
toplantısında "bugün bile pratik de¤eri olan
bu konuflmada da Kürt ve benzeri sorunla-
rın ancak demokratik tarzın oturtulmasıyla
çözülece¤ini açıkça dile getirdi¤ini...aslın-
da bugün dünya çapında tüm demokratik
sistemlerde uygulanan bu yolu M. Kemal
önermekte, bu sorunda en do¤ruyu söyle-
mekte" derken, bugün de "Anayasa Mah-
kemesi ve di¤er temel hukuk kurumlarıyla
birlikte, birçok önde gelen devlet ve parti
yetkililerinin dile getirdikleri, hukuk reform-
ları ve özgürlükler önündeki engeller kalk-
tı¤ında" cumhuriyetin ve demokrasinin "bir
siyasi zafer kazanaca¤ını", Anayasa Mah-
kemesi Baflkanı, Terörle Mücadele fiube-
si'nin rapor ve de¤erlendirmelerinde do¤ru
çözümü ortaya koyduklarını söylüyor.

Açık ki, Öcalan, ‹mralı'da "Atatürk"ün
çizdi¤i yolda ilerlemeyi öneriyor; çözüm
önerisinin temelini resmi tarih de¤erlendir-
melerine göre flekillendiriyor, kabul edilebi-
lir bir çerçeve çizmeye çalıflıyor.

Öcalan Nasıl Bir Sosyalist?

21. asra girerken demokrasinin tam ve
kesin zaferini ilan etti¤ini ileri süren Öca-
lan, geçmiflte de zaten zayıf etkilendi¤i
Marksizm-Leninizmle, komünizmle ba¤la-
rını ‹mralı'yla tümden koparıyor. Revizyo-
nist/kapitalist sistemin çöküflü ve kampın
da¤ılıflıyla zaten zayıflayan (örne¤in orak-
çekiç ambleminden vazgeçifl) bu etki bu-
gün iyice dibe vurmufl bulunuyor. Öcalan,
dün de gerçek sosyalist de¤ildi. Örne¤in
O, emekli bir ABD büyükelçisinin kendisiy-
le yaptı¤ı bir röportajda, klasik komünist
partilerden farklı olduklarının altını çiziyor-
du. Örne¤in O, Alman ARD televizyonu-
nun yaptı¤ı bir röportajda "Anladı¤ınız gibi
PKK, ne marksist-leninist olmufltur, ne de
marksist-leninist çizgiden vazgeçmifltir.
PKK, insanlı¤ını, soylu hareketidir...Hiçbir
zaman alıflageldi¤i marksist-leninist for-
müller temelinde geliflen bir hareket olma-

mıfltır. ...etkilenme olmufltur. Fakat biz bu
etkilenmeyi, kendi tarihi, sosyal, ulusal
kimli¤imiz kadar, insanlı¤ın temel özgürlük
ihtiyaçlarını göz önüne getirerek yorumla-
dık. Bize göre olmayanı bir tarafa bıraktık,
uygun olan bazı yaklaflımları da aldık. ‹n-
sanı ilgilendiren di¤er tüm düflüncelerden
etkilendi¤imiz kadar etkilendik. Sosyalist
anlayıflımız özgündür, ulusaldır, insan ger-
çe¤ine son derece yakındır. ..Avrupa'da
uydurulan resmi bir görüfl var: 'Katı orto-
doks, marksist-leninist, hatta Stalinist' diye
de¤erlendiriliyor. Bunlar yakıfltırmadır.
Kendi önyargılarını bize mal ediyorlar", di-
yordu. Öcalan'ın sosyalizmi bir tür burjuva,
küçük burjuva sosyalizmi anlayıflıydı.

O, bugün de gerçek bir sosyalist de¤il-
dir. Dün ba¤ımsız devlet mücadelesini ve-
ren ezilen ulus milliyetçisi bir küçük burju-
va devrimci sosyalistiydi, bugün ise dev-
rimci geçmifle reddiye yazan, teslimiyet
ilan etmifl, kapitalizm, burjuva demokrasisi
hayranı tipik bir ulusal reformist olarak "de-
mokratik sosyalisttir. Öcalan gerek küresel
çapta, gerekse de co¤rafyamızda "demok-
ratik sosyalizm"e kapitalist sömürü sistemi
içinde düzen solculu¤u iflleviyle sömürü
dünyasının yedek lasti¤i, emniyet sigorta-
sı, devrimin yangın söndürücü misyonunu
biçiyor ve üstleniyor.

Öcalan, savunmasında üstüne basa
basa ve defalarca Hitler faflizmiyle Lenin
ve Stalin'in sosyalizmini aynı kefeye koya-
rak anıyor. 17. yüzyılda geliflen, 19. yüzyıl-
da hız kazanan, demokrasinin "20. yüzyıl-
da ise, faflizmin total amansız diktatörlü-
¤üyle, zıt yöndeki reel -sosyalizmin, totali-
ter rejimlerine karflı direnerek, yüzyılın so-
nunda kesin zaferini ilan etmifltir"; "Ata-
türk'ün kurdu¤u cumhuriyet etkilense bile
ne Hitler Almanyası, ne Stalin Rusya'sı gi-
bi, cumhuriyeti aflırı totaliter kılmak istedi"
diyerek Stalin'in önderli¤indeki sosyalist
demokrasiyi Hitler faflizmi ile aynı katego-
riye dahil etti¤i gibi, tek parti diktatörlü¤ü
döneminde Hitler hayranı ve güçlü faflist
e¤ilimler gösteren gerici ve eli kanlı Kema-
list diktatörlü¤ü Stalin'in sosyalist cumhuri-
yetler birli¤inden de ileri gösterme cüretini
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gösteriyor.
Bu tezlerin, bu demagojik propaganda

ve iddiaların, emperyalist ve gerici dünya-
ya, onların yede¤indeki reformist, revizyo-
nist, oportünist, troçkist akımların gelenek-
sel tezleri ve kara çalmalarının basit bir
tekrarından öte bir anlamı yoktur.

O'nun "reel sosyalizmin çöküflü" olarak
lanse etti¤i, öteden beri emperyalist dün-
yanın ve ba¤laflıklarının Kruflçev'le baflla-
yan sonrasında sosyalizm maskeli kapita-
list bir kamp haline gelen kızıl maskeli be-
yaz karflıdevrimin ve bürokratik burjuvazi-
nin yönetti¤i revizyonist kamptı. Bu çöküfl,
sosyalizmin çöküflü, nihai yenilgisi de¤il,
kapitalist bürokratik burjuva sistemin çökü-
flüydü. Öcalan, geleneksel burjuva ideolo-
jik saldırılara katıldı¤ı gibi (ki bu yeni de¤il-
dir), bu demagojik söylemin temsilcili¤ini
de yapıyor. "Atatürk'ün daha o günden
"döneminde iki büyük iktidar biçimi olan
Hitler Almanyası'nın Nazi totalitarizmiyle,
Stalin'in Sovyet diktatörlü¤ünü görmesi ve
'bu sistemler çözülecektir' öngörüsünde
bulun"arak "demokrasinin üstünlü¤ünü o
günlerde bile" gördü¤ünü vurgulayarak M.
Kemal'e hayranlı¤ını vurguluyor, proletar-
ya sosyalizmi karflıtlı¤ını çarpıcı bir flekilde
dile getiriyor.

Türk Burjuva Diktatörlü¤üne
Atfedilen Demokratlık

Öcalan, gerek duruflma öncesi kamu-
oyuna yaptı¤ı açıklamalarda gerekse de
mahkeme sürecinde sundu¤u belge ve
açıklamalarında, yarı-askeri faflist rejimi,
"demokratik cumhuriyet sistemi" olarak
ilan etti. "Türkiye'nin derinden" "demokra-
tik hareketlenme" yafladı¤ını "ve onun,
cumhuriyetin temel bir niteli¤i halini al-
ma"ya baflladı¤ını vurguluyor. '90'larda fi-
ilen Kürt dil ve kültürünün göreli ve fiili ser-
best bırakılmasına, ana dil yasa¤ının kal-
dırılmasına da dikkat çekerek, HADEP de
içinde olmak üzere 20'yi aflkın "her düflün-
ce ve toplumsal gruptan partinin seçimlere
katıldı¤ı, herkesin oy kullanabildi¤i de bir
gerçektir ve demokrasi açısından küçüm-

senemez bir geliflmedir", "siyasi özgürlük-
ler de var, düflünce özgürlü¤ü de, var olan
fleyi neden isteyeyim ki" diyor. Türkiye'de
"anlamlı bir demokratikleflmeden kaçınan
kesimin olma"dı¤ını iddia ediyor. Sorun,
Kürt dil ve kültürünün yasal güvencelere
kavuflturulması, PKK'nin "devlet bünyesi
içine çekilerek", "devlete yönelen tehlike-
nin ortadan kaldı n iması "y la bu "son is-
yan"ın son bulmasıyla ("taviz istemeyece-
¤iz") eksiklikleri olan demokrasinin de ta-
mamlanaca¤ını söylüyor.

Gerçek flu ki, Türkiye'de faflist bir cum-
huriyet, faflist bir diktatörlük var. Faflist
cumhuriyet, ordunun merkezinde durdu¤u
yeniden yapılandırma programı ile tahkim
edilerek yetkinlefltiriliyor.

Politik özgürlük, tüm ezilen, sömürülen
sınıf ve tabakaların, baskı altında tutulan
mezhep, ulusal azınlık ve Kürt ulusunun
temel talebidir, çeflitli milliyetlerden Türki-
ye proletaryasının ise asgari temel talebi
ve özlemidir. Ve politik özgürlü¤ün elde
edilmesi devrimimizin zaferi ile olanaklıdır.
Türk egemen sınıfları ve emperyalizm, po-
litik özgürlü¤ün (demokrasinin) bafl düfl-
manıdır. Politik özgürlük ancak bu düfl-
manlarla birlikte de¤il, onlara ra¤men ka-
zanılacak ve güvence altına alınacaktır.
Türk egemen sınıflarının ve burjuvazisinin
demokrat oldu¤unu, eksik demokrat oldu-
¤unu (bunu Demirel de söylüyor), bunu da
tamamlayarak olgun demokratlar haline
gelece¤ini iddia etmek nesnel, bilimsel,
devrimci bir de¤erlendirme de¤ildir. Aksine
tümüyle sübjektif, tipik reformist bir de¤er-
lendirmedir.

"Bölgede Lider Türkiye" 
Politikası Neyi Temsil Ediyor?

Öcalan, "demokratik barıfl" temelinde,
Türkiye Kürt Sorunu'nu çözerse, Türk ege-
men sınıflarının ve devletinin Ortado¤u'da,
Balkanlar'da, Kafkasya'da güçlü, zengin,
lider bir ülke konumuna gelece¤ini söylü-
yor; kendi hedeflerinden birisinin de bu ol-
du¤unu söylüyor. Ayrıca, O, TC'nin böyle-
ce Ortado¤u'da Kürtlerin hamili¤ini yapa-
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cak konuma da gelece¤ini vurguluyor.
Öcalan'ın bu de¤erlendirmeleri, 21. as-

ra kendisini çevreleyen bölgede "lider ül-
ke" olma program ve stratejisiyle girmeye
hazırlanan Türk egemen sınıflarının ve fa-
flist diktatörlü¤ün politik ve pratik yönelim-
leriyle çakıflıyor.

Aynı de¤erlendirme, faflist diktatörlü¤e
bölgede Amerikan emperyalizmi tarafın-
dan biçilen jandarma, sıçrama tahtası, ileri
karakol, tafleron rolüyle de tam birlik için-
dedir.

Öcalan'ın bu de¤erlendirmesi, Ameri-
kan emperyalizminin ve Türk burjuva dev-
letinin yayılmacı, hegemonyacı politikasını
ifade ediyor.

Bu politikayı desteklemek, bu nedenle
de ABD ve ‹srail siyonizmini teflhir etme-
mek, geçtik devrimcili¤i, az çok tutarlı bir
demokratın görevi bile olamaz.

Görev, Türk burjuva devletini bölgede
emperyalizmin "lider" ülkesi, Türk egemen
sınıflarının "lider" ülkesi haline getirmek
de¤il, bu eli kanlı devleti devrimle topra¤a
gömmektir. Bölgede, halkların ve uluslara-
rası proleter devrimin üssü ve lideri olacak,
demokratik ve sosyalist bir devlet kurmak-
tır...

‹mralı Duruflunun Tarihsel ve 
‹deolojik Kaynakları

‹mralı çizgisi, devrimcilikle ba¤ların
tümden kesildi¤i, burjuva demokratik çizgi-
de, biraz soldan burjuva liberalizmine en-
dekslendi¤i, geri bir içeri¤e sahip küçük
burjuva ulusal reformist bir çizgidir. Bu çiz-
gi, tutarlı demokratik bir karaktere bile sa-
hip de¤ildir. Bu çizgi, Kürt halkına, Türkiye
halklarına, proletaryaya, komünist partisi-
ne, küçük burjuva devrimci-demokratik ha-
rekete devrimcilikten kopmayı, arınmayı;
sisteme endekslenmeyi; devrimin, ulusal
ve sosyal kurtulufl mücadelesinin karflısın-
da itfaiyecilik rolü oynamaya ça¤ırıyor.

Bu olgu, içte ve dıflta burjuvazi, gerici-
lik, reformist, legalist, parlamentarist akım,
burjuvazinin gizli ve açık savunucuları ta-
rafından sevinçle, Partimiz ve devrimci ha-

reket tarafından üzüntüyle, acıyla karflılan-
mıfltır.

‹mralı duruflu ideolojik tarihsel kayna¤ı-
nı, Bernstein revizyonizminden II. Enter-
nasyonal oportünizmine, modern revizyo-
nizmden Euro Komünizmine, '80'li y ı Har-
da küresel çapta bafllayan ve sosyal em-
peryalist sistemin ve kampın çökmesi ve
da¤ılmasıyla "yükselen de¤erler" olarak
lanse edilen yeni dünya düzenci burjuva li-
beral dalgadan almaktadır.

‹mralı duruflu, co¤rafyamızda ise ide-
olojik kayna¤ını, "uygar" (afltırılmıfl kema-
list ideolojiden, Osmanlı Sosyalist Fırka-
sı'ndan, fi. Hüsnü TKP'sinden, T‹P, Aren-
Boran, Belli, Perinçek çizgisine, 12 Eylül
yenilgisinin ürünü olan küçük burjuva re-
formist ÖDP, EMEP, S‹ P gibi parti ve çiz-
gilere uzanan tarihsel kaynak ve çizgiden
almaktadır.

Ama bu tabloya flu olgu da mutlaka ek-
lenmelidir: ‹mralı çizgisi, aynı zamanda
Kürt tarihinin isyancı, ayaklanmacı ama ni-
hai ulusal amaçlarına gitmek nitelik ve ye-
tene¤inden uzak çizgisinden ve Kürt ulusal
burjuva ve küçük burjuva ulusal reformist
akımlarından da beslenmektedir. Gerçekte
Kürt damgalı zaaflı mücadele tarihinden
kopuflma, zaaflarından arınma yönelimi ve
iddiası ile daha modern bir akım olarak fle-
killenen ve bir büyük ulusal devrimci çıkıfl
düzeyine ulaflan, ulusal kurtuluflçu devri-
min önderli¤ini yapan PKK ve lideri, tarihin
ve siyasal prati¤in açı¤a çıkardı¤ı gibi kü-
çük burjuva devrimci çizgide bile kendi son
sınırlarına kadar gidecek tutarlılıktan yok-
sun oldu¤unu özellikle '93 dönemeciyle or-
taya koymaya bafllamıfl ve ne yazık ki ‹m-
ralı duruflu ile Öcalan, bu olguyu berrak
tarzda ortaya koymufltur. O, PKK'yi de her
bakımdan bu çizgiye çekmeye çalıflmakta-
dır. Sonucu hep birlikte görece¤iz.

Öcalan'ın ‹mralı çizgisinin sınıfsal kay-
na¤ını Kürt ulusal burjuvazinin de çıkarla-
rını aktif bir flekilde savunan Kürt küçük
burjuvazisi oluflturmaktadır. Öcalan flah-
sında, Kürt ulusal burjuvazisinin ulusal re-
formcu çizgisi, galebe çalmıfltır.

Küçük burjuvazi, kapitalizmin geliflimiy-
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le çözülen, da¤ılan ara bir sınıf ya da taba-
kadır. Küçük ölçekli meta ekonomisi üze-
rinde yükselen bu sınıf, küçük mülk sahibi
olarak bir burjuvadır, emekçi bir tabaka ol-
ması, çözülerek, iflas ederek iflçi sınıfının
saflarına itilen bir sınıf olarak da bir prole-
terdir. Bu olgu, küçük burjuvazinin ekono-
mik karakterindeki bu ikili özellik bu sınıfı,
politikada da istikrarsız, tutarsız, kararsız,
bir uçtan di¤er uca savrulan, kimi zaman
isyancı, aflırı isyancı, kimi zaman teslimi-
yetçi, uysal vb. yapar; politikadaki istikrar-
sızlı¤ının nesnel temelini oluflturur.
PKK'nin tarihi evrimi de bunu do¤ruluyor.
PKK'nin 70'li yıllardaki UKO'cu dönemi, '84
sonrası gerilla çıkıflı, '93 sonrası yönelimi
bu bilimsel ve tarihsel gerçe¤i do¤ruluyor.
‹mralı, Öcalan flahsında dibe vuruflu, sa¤-
dan aflırı bir uca savruluflu, Kürt küçük
burjuva isyancı kiflili¤inin yerini boyun e¤i-
fle, teslimiyete bırakıflını ifade ediyor. Öca-
lan, PKK'yi de tümden bu mevziye çekme-
ye çalıflıyor.

Ne Yapılmalı?

Öncelikle ‹mralı çizgisi, açık ve kesin
devrimci duruflla reddedilmelidir. Bu çizgi,
en azından devrimci bakımdan "21. yüzyı-
lın manifestosu" olamaz. E¤er "21.asrı n
manifestosu" olarak tanımlanacaksa, bu
manifesto tasfiyeci bir manifestodur ve ka-
bul edilemez.

‹kincisi, ‹mralı durufluna karflı ilkeli, ya-
pıcı, güçlü bir ideolojik-siyasi savaflım yü-
rütülmelidir.

Üçüncüsü, ulusal kurtuluflçu devrime,
PKK'ye, Öcalan'a yönelik faflist baskı ve
zorbalı¤ın tüm biçimlerine karflı sonuna
kadar militan devrimci bir politik duruflla
mücadele edilmelidir. Bu mücadele yalnız-
ca propagandayla, yalnızca ajitasyonla de-
¤il, eylemsel, pratik-siyasal bir hattan ge-
lifltirilmelidir. Bu amaçla sömürgeci faflist
diktatörlü¤e karflı birleflik politik mücadele
hattında durmaksızın yürünmelidir. Bu
do¤rultuda harekete geçirilebilecek parti,

örgüt, çevre, sendika, aydınlar, kitleler vb.
seferber edilmelidir.

Öcalan'ın tasfiyeci duruflundan daha
fazla cesaret alan sömürgeci faflist dikta-
törlük "ez, çöz" politikasında daha da yo-
¤unlaflmıfl; askeri, politik, psikolojik savaflı
tırmandırmıfl bulunuyor.

Öcalan'ın duruflu gerekçe gösterilerek
üçüncü topyekün faflist saldırı dalgası ve
bu dalganın öncelikle bo¤azlamak istedi¤i
ulusal kurtuluflçu devrimi ve PKK'yi ezme,
Öcalan'ı ya¤lı ilmikte sallandırma politikası
karflısında sessiz ve pasif kalmak suç or-
taklı¤ıdır ve asla kabul edilemez. Saldırı
Türkiye devriminedir, bo¤azlanmak iste-
nen Türkiye devrimidir, Türkiye proletarya-
sı ve halkların kavgasıdır.

Gerçek dostluk, zor günlerde belli olur.
Bu zor dönemde Kürt halkının yanında ol-
mak daha da zorunludur. Ve daha da dev-
rimci bir tarihsel-politik görevdir.

PKK'nin yetkili kurumlarının yaptıkları
kesin açıklamalarla ‹mralı çizgisine sahip
çıkmasını üzüntüyle karflılıyor ve onayla-
mıyoruz.

PKK, PKK'ye gönül vermifl savaflçıların
ve Kürt halkının yürümesi gereken yol, ‹m-
ralı yolu olmamalıdır.

Do¤aldır ki, PKK, kendi yolunu kendi çi-
zecektir. Ama gerçek devrimci dostları ola-
rak PKK'ye ça¤rımız, dilek ve temennimiz
tasfiyeci-reformist yol do¤rultusunda ola-
maz, ‹mralı çizgisi de¤il ulusal devrimci
yol, devrimci karakterde birleflik mücadele
yoludur. Tarihsel ve politik zaafiyetlerinden
dersler çıkararak, Türkiye devrimci hare-
ketiyle, Türk halk yı¤ınlarıyla da ba¤larını
güçlendiren, ulusal devrimci çizgide sava-
flan bir PKK olacaktır. Aksi düflünülemez
bile.

Tarih, kızıl yapraklı sayfalarına Öca-
lan'la ilgili hükmünü ikili yazacak gibi: Ulu-
sal devrimci lider olarak oynadı¤ı yurtsever
devrimci-demokratik rol, ulusal reformist li-
der olarak oynadı¤ı hiç de hayırlı olmayan
rol...■
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Ö
ncekiler bir yana, son dönemde ifl-
çi hareketinde bafllıca iki dalga ya-
flandı. Birincisi, Bursa'dan baflla-

yıp geniflleyen Metal iflçilerinin direnifli;
ikincisi, '99 yaz'ındaki iflçi-emekçi dalgasıy-
dı. Bu iki dalga da, baflka nedenlerin yanın-
da devrimci bir önderlikten yoksun olması
sonucu söndü. ‹flçi sınıfı hare-ketindeki dö-
nemsel, tekil ya da genel direnifl ve kalkıfl-
larda sınıfın siyasal öncüsü bakımından gi-
derek alıflılan fley, neredeyse her defasın-
da kaydedici olma durumuna düflmesidir.
Böyle olunca olup biten iflçi direnifllerinin ir-
delenmesi, bunlardan gelecek için dersler
çıkarılması, siyasal ve örgütsel görevler
saptanması vb. sadece bir tatmin aracı olu-
yor. Bir yerde, söz ve yazı gücünü yitiriyor.
Bu sorunun aflılması yönündeki hatırlatma,
uyarı ve yo¤unlaflma istemleri ise, karflı-
sında tılsımlı bir direnç varmıfl gibi bir türlü
gerekli yankıyı bulmuyor. Bu, bazen sanki
onlarca yıl sınıf çalıflması yürütülmüfl ama
bir fley elde edilmemiflçesine, "yapın da
görelim" halleriyle alttan alta tebessümlere
bile yol açabiliyor. Ne var ki, yı¤ınların ken-
dili¤inden uyanıflının arkasında sürüklen-

me ve kalmayı sorgulama yerine, bu hare-
keti küçümseme, yere batırma çözüm ol-
muyor; aksine iflçi sınıfına ve kitlelere gizli
güvensizli¤in bir göstergesi oluyor.

‹flçi-emekçi dalgası gösterdi ki, iflçi sını-
fı hareketinin toplumsal gücü üzerine bur-
juva siyasetinin her renginin her türlü oyu-
nu, ihaneti, ikiyüzlülü¤ü ve kirlili¤i sergileni-
yor; orada ciddiye alınır düzeyde olmayan
sadece iflçi sınıfı ve emekçilerin siyasal ön-
cüsü ve devrimci güçlerdir. Bu, en açık ha-
liyle gizli görüflmeler, genel grev tartıflma-
ları ve grev kırıcılı¤ı anlarında yaflandı.

'99 yazındaki iflçi-emekçi dalgası bir kez
daha öylesine açık ve çarpıcı halde açı¤a
çıkardı ki, mevcut durumuyla iflçi sınıfı ve
emekçi yı¤ınların afla¤ıdan iradesi, inisiya-
tifi, giriflimi, gücü, öfkesi ve mücadele iste-
¤i ne kadar büyük olursa olsun, daha çok
merkezi olmak üzere barikatları, ihanetleri
aflamıyor. Bu barikatlar, sınıf hareketinin
siyasallaflması ve devrimcileflmesini en-
gelleyen, kıran ve söndüren siyasi, ideolo-
jik, sendikal ve militarist barikatlardır. Bari-
katları yıkacak, yaracak ve yıpratacak bafl-
lıca toplumsal güç, yine iflçi sınıfı ve onun
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afla¤ıdan gerçeklefltirece¤i örgütlülü¤ü,
birli¤i ve iradesi ise; buna önderlik edecek
ve yönetecek bafllıca politik güç ise, mark-
sist leninist komünistlerdir. Ancak o zaman
yı¤ınların afla¤ıdan oluflan devrimci irade-
si, birli¤i ve örgütlülü¤ü; geliflen savaflımı-
nın yıkıcı, sarsıcı ve yaptırımcı gücü ve so-
nuçları karflısında sermayenin hiçbir gücü
ve barikatı dayanamaz.

Tabii ki, her siyasal parti ve akımdan
önce marksist leninist komünistler tarihsel
oldu¤u kadar, bu siyasal ve örgütsel görev-
leri ve sorumluluklardan uzak duramaz,
kaçınamaz, görmezden gelemezler. Bu-
nun rraahhaattssıızzllıı¤¤ıınnıı  vvee  ssııkkıınnttııssıınnıı  dduuyymmaakk;
düflünsel ve pratik olarak iflçi sınıfı hareke-
ti ile buluflmanın, partiyi sınıfa taflımanın
araçları, çalıflma yöntemleri ve yolları üze-
rinde yo¤unlaflmak herhalde çözümlerin
de yolu ve kanallarını açmanın ilk adımıdır.

Proletarya partisinin iflçi sınıfı çalıflma-
sında küçümsenmeyecek deney, birikim
ve mirası; mevzileri ve dayanakları, ola-
nakları, e¤itimli ve deneyli kadrosu, iflçi ilifl-
kileri, politik ve örgütsel etkisi vardır. Sınıfa
uzanma kanalları vardır ve bunlar, benzer-
lerinin gelifltirilmesine örnek hale getirilebi-
lir. Sendikal mevziler, iflçi kitle toplantıları,
iflçi gazetesi, direnifl ve grevlere müdahale
deneyleri, bazı direnifllerdeki etkin rol, ba-
flarıya kilitlenme iradesi ve ısrarlı yönelimi,
sınıf sendikacılı¤ının bazı özelliklerinin
sendikal mevzi ve çalıflmalarda, tekil dire-
nifllerde yaflatılmaya çalıflılması vb. her bi-
ri partinin sınıf çalıflmasında sıçrama tah-
tası yapılabilir.Bütün bunlar, haklı olarak
iyimser olmamızın verileri, ciddi ipuçlarıdır;
kaldı ki, marksist leninist komünistlerin dı-
flında devrimci bir çizgide sınıf içinde olufl-
maya çalıflan baflka ciddi ve iddialı devrim-
ci politik bir güç yoktur. Parti, sınıf içerisin-
deki çalıflmasında ve genel politik faaliye-
tinde parti çizgisi do¤rultusunda kendisini
üretmeye, infla etmeye çalıflıyor.Ne var ki
bu, mevcut mevzilerin, mirasın, birikim ve
olanakların çalıflmada tam ve hakkıyla de-
¤erlendirildi¤i; bunlara dayanılarak ileriye
sıçrandı¤ı anlamına gelmiyor.Sınıf çalıfl-
ması hâlâ da¤ınık, parçalı ve plansız-
dır.Sistemli, bütünlüklü, kalıcı ve kendisini

üreten/ büyüten bir çalıflma düzeyinde de-
¤ildir.

Çerçevesi çizilmifl, hedefleri belirlenmifl
somut çalıflma planları, yo¤unlaflılmıfl dü-
flünsel ve pratik üretim, örgütsel bellek ve
çalıflmada süreklilik, örgütsel ve pratik giri-
flimlerde kararlılık, sıkı ve amaca uygun
devrimci denetim, her düzeyde örgütlenme
ve fabrika/iflletme hücrelerinin inflası çalıfl-
malarını üretken, etkili ve baflarılı kılacak-
tır.

‹flçi Sınıfı ve Emekçi Yı¤ınlara
Dayanmak, Tasfiyeci Kuflatmaya
Karflı Direnmenin, Politik Güç Ol-
manın ve Baflarıya Yürümenin de

Kofluludur

Kürdistan devriminde bir politik irade kı-
rılması ve tasfiyesinin yaflandı¤ı, Kürt ulu-
sal hareketinin Yeni Dünya Düzenine
uyum sa¤lama yoluna girdi¤i; devrimci ve
komünist harekete karflıdevrimci kuflatma
ve tasfiyecili¤in dayatıldı¤ı, devrimci çalıfl-
ma ve faaliyetin kabul edilebilir ve denetle-
nebilir düzeye çekilmekten de öte fiziki ve
manevi bakımlardan yok edilmek istendi¤i
koflullarda; tıkanmayı aflmanın, sorunları
çözmenin, saldırıları bofla çıkarmanın yolu,
iflçi sınıfı ve emekçi yı¤ınların yaratıcı, üre-
tici ve mücadeleci gücüne dayanmayı ba-
flarabilmekten, onları sorunların çözümüne
ortak etmekten ve çözümlere katmaktan
geçer.

Sömürülen ve ezilen yı¤ınların politik
öncüleri, zindanlarda sermaye ve faflizmin
kahpe saldırıları ve vahfletine yine maruz
kaldılar. Bu katliamların sayısı onlarcadır
ve her biri siyasi ve ideolojik içerikli, strate-
jik ve taktik hedefli bilinçli seçimlerdir.Çün-
kü sömürgeci faflist rejimin en büyük kor-
kusu, iflçi-emekçi yı¤ınlarının öfkesi ve
uyanıflının, devrimci ve komünist öncü ile
buluflmasından duydu¤u korkudur.Bu tür-
den saldırılar, aslında iflçi sınıfı ve emekçi-
lere, onların özgürlük ve toplumsal kurtulufl
savaflımlarına karflı saldırılardı r.Onları üc-
retli kölelik düzenine, kapitalizmin hastalık-
ları ve kötülüklerinin sonuçlarına razı et-
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meyi, umutlarını ve mücadele azimlerini
kırma ve uyufluk yı¤ınlar olarak kalmaları-
nı sa¤lamayı amaçlayan eylemlerdir.Ne
yazık ki, bu türden siyasi ve toplumsal sal-
dırılara, baskı ve yasaklara karflı devlet,
sermaye ve hain sendika a¤alarının etki-
sindeki iflçi sınıfının tepkisi yeterince görü-
lemedi. Sadece ilerici, devrimci ve komü-
nist güçlerin sahip oldukları sendikal mev-
zilerden tepkiler yükseldi, saldırılar lanet-
lendi.Zayıfta olsa iflçi sınıfı ve sendikalar
cephesinde protestoların yükselmesi, bu-
nun giderek yayılma ve büyüme e¤ilimine
girmesi; baskı, katliam ve adaletsizliklere
u¤rayan toplumsal kesimler ve devrimci
öncülerden önce iflçilerin kendi sınıf çıkar-
larına sahip çıkması ve o u¤urda mücade-
le yürütmesi bilincinde bir uyanıfla, örgütlü-
lü¤ünün geliflmesine ve savaflımına hiz-
met edecektir.

Devrimci ve ileri iflçilerin, ilerici sendika-
cıların tepkileri, Karyapsan iflçilerinin kısa
süreli ifl bırakma eylemi, yoldafllarının mü-
cadelesi vb. iflçi sınıfının komünist önder-
lerinden S. Yeter'in iflkencede katledildi¤i-
nin itirafı anlamına gelen iflkence raporu-
nun hazırlanmasını getirdi.Oysa bu sahip-
lenme daha kitlesel, örgütlü ve güçlü ol-
saydı, Ulucanlar'da faflizm o kadar perva-
sız davranamazdı. Ne yazık ki, aynı fleyi
devrimci tutsakların katliamına gösterilen
zayıf ve güdük tepkilerde de gördük. Ser-
maye ve faflizmin Kürt halkına, devrimci ve
komünist öncülere saldırılarına sessiz ka-
lan bir iflçi sınıfı, ücretli köleli¤i, yoksullu¤u
ve afla¤ılanmayı yaflamaya devam eder.

Bugün iflçi sınıfı ve emekçi yı¤ınlar, bur-
juvazinin uyuflturucu, alıklafltırıcı, sınıf çı-
karlarına yabancılafltırıcı ideolojik ve siyasi
hegemonyasının derin etkisi altındadır. Yı-
¤ın-lardaki bu etki, ancak devrimci kitle ey-
lemleriyle, sınıf savaflımıyla, devrimci pro-
paganda, ajitasyon ve örgütleme çalıflma-
sıyla kırılabilir. Ve onları, sınıf çıkarları
do¤rultusunda örgütleyecek ve bilinçlendi-
recek, demokratik ve sosyalist savaflımın-
da yönlendirecek ve yönetecek tek politik
güç ise, komünist öncüdür. Komünist ön-
cünün pratik eylemi, proletaryanın sınıf
mücadelesini yönetmek, onu sosyalist ve

demokratik görünümleriyle örgütlemektir.
Çünkü ancak komünistler proletarya hare-
ketinin koflulları, akıflı ve genel sonuçlarını
kavrama üstünlü¤üne sahiptirler.

Sermaye ve Türk burjuva devleti, iflçi sı-
nıfı hareketiyle komünist hareketin bulufl-
masını, bu do¤rultudaki çalıflmaları engel-
lemeyi ve siyasi öncüleri etkisiz kılmayı ba-
flardı¤ı için, kazanılmıfl hakları gasp edebi-
liyor, devrimci öncüleri katletmekte perva-
sız davranabiliyor; sömürülen ve ezilen yı-
¤ınları fliddet, katliam, yasak, gözaltı, ha-
pis, gösterilere saldırı vb. yöntemlerle ilgi-
siz, umutsuz, uysal ve çaresiz kılabiliyor.
Ve yine komünist hareket ile sınıf hareketi-
nin birleflememesi, ayrı yollarda yürümesi,
iki hareketin de zayıflaması sonucunu do-
¤urmufltur. Öyle ki, iflçi sınıfı, sendikal ör-
gütlülü¤ünü ve demokratik haklarını bile
koruyamaz duruma getirilmifl, siyasal ön-
cünün önderli¤i, katkısı ve yönetiminden
yoksun bırakılmıfl, böylece iflçi sınıfı hare-
ketinin iç dinamikleri daha rahat parçalan-
mıfl, güçten düflürülmüfl ve bozulmufltur.
Devrimci proletaryanın komünist öncüsü-
nün siyasi ve ideolojik etkisinden uzak olu-
flu ise, devrimci hareketin ve öncünün poli-
tik faaliyeti ve örgütsel çalıflmasını zayıflat-
mıfltır.

‹flte bu koflullardaki iflçi sınıfının bilinci-
ni uyandırma, örgütlülü¤ünü yükseltme ve
sınıf çıkarları do¤rultusunda savafltırma
ancak komünist öncünün iradi, kasıtlı,
planlı ve sistemli faaliyetinin ürünü olabilir.
Ve bu görev, ancak nesnel ve öznel koflul-
ların zorluklarına, yetersizliklerine takılma-
dan, boyun e¤meden, yakınmadan, pratik
giriflimleri ço¤altarak; partiyi iflçi sınıfı ha-
reketiyle buluflturacak ilk temas noktaları
olan fabrika hücrelerini örgütlemenin teme-
li yaparak, onları ifllevli kılarak yerine geti-
rilebilir. Komünistlerin görevi, sosyalist dü-
flünce ve siyasal bilinci iflçi sınıfına götür-
mek ve kendili¤indene! iflçi hareketi ile
ba¤lantılı devrimci partiyi oluflturmak, infla
etmek ve örgütlemektir.

Kurulufl Belgeleri'nin "Sınıf çalıflması-
nın güçlü ve etkili olabilmesi için, fabrika ve
iflletmelere yönelik çalıflmalar merkez-
de(aç-SP) tutularak, sendikalar içinde, iflçi
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semtlerinde vb. sınıfın bulundu¤u her alan-
da yürütülmesi, komünist çalıflmanın sınıfı
dört bir yönden kuflatması gerekir" (S. 126)
biçiminde öngördü¤ü çalıflmanın niteli¤i ve
düzeyi yakalanmıfl de¤il, hâlâ çalıflmalarda
"..iradi, örgütlü bir durumdan çok, rastgele
ve kendili¤indenci (iyimser yorumla yarı
kendili¤indenci -SP) bir durum egemendir."

Seçilmifl ve planlanmıfl fabrika ve iflyer-
lerine, iflletmelere yönelim zayıftır. Çalıfl-
manın sürdürüldü¤ü fabrika ve iflletmeler-
de ise örgütlü ve planlı bir çalıflmada ya da
böylesi bir çalıflmanın süreklili¤inden söz
etmek oldukça zordur. Parti çalıflmaları bi-
reylere, en fazla dar iflçi çevrelerine yöne-
lik olmaktan çıkarılamadı. Kitle ajitasyonu
sistemli, bütünlüklü ve sürekli olmaktan
uzaktır.

Oysa komünist öncünün teorisinde,
programında ve çalıflmalarının örgütlendi-
rilmesinde iflçi sınıfı çalıflması; sınıf çalıfl-
masında ise fabrika ve iflletme çalıflması
merkezde durur, di¤er çalıflma alanları
fabrika çalıflmasının yerine geçirilemez,
ancak onu bütünler ve destekler. fiüphesiz
ki , sınıf çalıflmasının sendikal çalıflma ve
semt çalıflması aya¤ı da vardır ve parti, bu
alanlardaki çalıflmayı ve yarattı¤ı genel po-
litik etkiyi ve atmosferi fabrika çalıflmasını
güçlendirmenin, iflçi sınıfını kuflatmanın
aracı yapar, ancak hiçbir zaman fabrika
çalıflmasının yerine ikame edemez.Her ha-
lükarda bu çalıflmanın ekseninde "fabrika
ve iflçi havzaları esasına ba¤lı" bir örgüt-
lenme çalıflması durur. Çünkü ekseninde
fabrika çalıflmasının olmadı¤ı bir sınıf ça-
lıflması, kendisini üretemez, iflçi sınıfını
devrimcilefltiremez.

‹flyeri ve fabrikalarda örgütlenme, siya-
sal geliflmelere etkin, kitlesel ve güçlü tep-
ki vermeyi, çalıflmalarda somut ürünler al-
mayı , partili yaflamda çalıflmanın üretici
hazzını ve mutlulu¤unu hissetmeyi sa¤-
lar.Devrimci coflku, canlılık ve motivasyon-
la çalıflmanın niteli¤ini yükseltir.Teori ve
prati¤imizin uyumunun haklı sevincini ya-
flatır ve teflvik eder.

Siyasal gösteri ve etkinliklerde kitlesel
katılımdaki düzeyin her partilinin de¤erlen-
dirmesinde ilk yere oturması, moral ve

motivasyonu etkilemesi tesadüf de¤il-
dir.Ve dikkate alınmak durumundadır.Bir
siyasal partinin durgunluk ve zayıflama
dönemleri olabilir, ama bu, izahı mümkün
olmayan boyutlarda ve sürede devam
ederse, normal karflılanamaz ve çözüm
arayıfllarına yönelmek zorunlu olur.Komü-
nist öncünün örgütsel infla , kitle iliflkileri
ve çalıflmasında bir süreden beri bir daral-
manın yaflandı¤ı ortadadır.Bunda nesnel
koflulların büyük etkisinin oldu¤u yadsına-
maz, ancak öncüye ba¤lı, onun çalıflma
tarzı ve yöntemlerinden kaynaklı eksiklik-
ler, yetmezlikler ve hatalar büyük rol oy-
nadı.Devrimci politik etkinin örgütlendiril-
mesi, kadroların ve örgütlerin niteli¤inin
gelifltirilmesi, örgütlenmenin temeli olan
fabrika ve iflletme hücrelerinin infla edil-
mesi, kitle ba¤larının gelifltirilmesi konula-
rında ihtiyaç ve görevlerin her seferinde
ifade edilmesi böyle oldu¤unu kanıtlama-
ya yeter. Burada Parti örgütlenmesinin te-
meli olan iflyeri ve fabrika hücreleri önemli
bir yer tutar.Partiyi iflçi sınıfına taflıyacak
bu örgütlerin sınırlılı¤ı ve yeterince ifllevli
olmaması en büyük handikapımızdır.Pro-
letarya partisi bu dü¤ümü çözmek, bu efli-
¤i aflmak; kendisini iflçi sınıfı içinde olufl-
turmak, infla etmek, büyütmek ve yeniden
üretmek zorundadır.Bu görev hiçbir gerek-
çeyle ertelenmeyecek ya da tavsatılmaya-
cak kadar büyük ve hayatidir.

Bazı teorik belirleme, öngörü ve do¤ru-
ları hatırlatmak belki can sıkıcı olabilir, an-
cak anlaflılmadı¤ı, devrimci pratikte karflılı-
¤ını bulmadı¤ı sürece tekrarlanması paha-
sına da olsa yinelemek yerinde olacak. En-
ternasyonal iflçi sınıfının komünist önderle-
ri Marks ve Engels, bir mektuplarında flun-
ları yazarlar: "Enternasyonalin kuruluflun-
da flu savafl ça¤rısını kesinlikle formüle et-
tik: ‹flçi sınıfının kurtuluflu, iflçi sınıfının
kendi eseri olmalı-dır.Öyleyse biz, iflçilerin
kendi kendilerini kurtarmaya yetecek bir
düzeyde yetiflmediklerini ve insansever
büyük ve küçük-burjuva yoluyla ancak te-
peden inme kurtarılmaları gerekti¤ini açık-
ça söyleyen kiflilerle aynı yolda olama-
yız."(iflçi Sınıfı Partisi Üzerini-sy.131) iflçi
sınıfı demokratik ve sosyalist savaflımında
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flüphesiz ki, di¤er emekçi sınıf ve tabaka-
larla ittifaklar yapacak, birlikte yürüyecek,
onları yedekleyecektir. Ancak bu, hiçbir
toplumsal sınıf hareketinin sosyalist prole-
taryanın savaflımının yerine ikame edilme-
si anlamına gelmez, aksine iflçi sınıfı, siya-
sal öncüsü önderli¤inde gelece¤ine kendi-
si karar verecektir.

Yine mantıksal ve tarihsel olarak defa-
larca kanıtlandı ki, sınıf savaflımındaki ka-
zanımların ve ürünlerin güvencesi de iflçi
sınıfının sendikal/siyasal örgütlenmesi ve
savaflması düzeyine ba¤lıdır. Çeflitli milli-
yetlerden iflçi sınıfı, bunu 12 Eylül sonrası
iktisadi ve siyasi baskılar süreçlerinde de-
falarca yafladı. Ve kanıtladı. Lenin, 1905'te
ve Rusya'da, "..devrimin gidifli ve sonucu
ne olursa olsun, flu veya bu olaylar onu ça-
bucak durdursa bile, devrimin tüm gerçek
kazançları ancak proletarya örgütlendi¤i
oranda sa¤lamlafltırılabilir ve güvenilir hale
getirilebilir" (Partileflme Süreci, Lenin) di-
yor ve kazanımlar), sınıfın siyasal ve top-
lumsal gücüne, iradesine ve örgütlülü¤üne
dayandırıyordu. Bütün bunlar ve ileride
baflka yönleriyle de de¤inmeye çalıflaca¤ı-
mız konular, sınıf çalıflmasının yerine bafl-
ka bir çalıflmanın ikame edilemeyece¤ini
veya bu çalıflmanın ertelenmeyece¤ini faz-
lasıyla göstermektedir.

Bizde Parti örgütlenmesinin temeli ola-
rak fabrika ya da iflletme hücreleri, bir yer-
de idealize edildi, adeta eriflilmesi olanak-
sız bir hedef gibi görüldü. Bu mükemmeli-
yetçi yaklaflım, komünist öncüyü hücre ça-
lıflması ve inflasında tutuk kıldı, alıkoydu
ve çalıflmayı da¤ıttı. Oysa Komünist Enter-
nasyonal belgelerine (1926) bakılırsa üye
partilerin iflletme hücrelerinin sorunları tü-
kenmek bilmez, bu kaçınılmaz da. Hazırla-
nan bir raporda flöyle deniliyor: "Ele geçen
hücre raporları, hücrelerin ancak çok az bir
bölümünün düzenli siyasal çalıflma, ger-
çekte iyi bir çalıflma yürüttüklerini gösteri-
yor." (3.Ent. S.90) Burada çıkaraca¤ımız
sonuç flüphesiz ki, ifllevsiz hücreler infla
etmeyi hedeflemek de¤il. Kurulacak hücre-
lerin mükemmel olmayabilecekleridir. Zira
her kurulan hücre, çalıflma süreci içerisin-
de hatalarından arınır, kendisini örgütler ve

ihtiyaca yanıt vermeye bafllar. Hücre üye-
leri, hücre faaliyeti içerisinde ideolojik dü-
zeylerini yükseltir; yeteneklerini gelifltirir,
çelikleflir, çalıflmasının niteli¤i ve düzeyini
yükseltir. Siyasi ve örgütsel sorunlar üzeri-
ne tartıflma, derinleflme ve çözüm arayıfl-
larına girer, ortak çözüm yolları ve yöntem-
lerinin üretilmesine katılır. Fabrika veya ifl-
çi havzaları hücreleri de, devrimci çalıflma
ve eylem içerisinde niteli¤ini gelifltirecek,
yetkinleflecektir.

1924-25 yıllarında 3. Enternasyonal'6
üye bazı partilerin hücre sayılarını buraya
aktarmakta yarar vardır. Fransa(2500),
Çekoslovakya(1301), ‹ngiltere(177),
ABD(300), Avusturya (129), Romanya
(150) vb. Bu partilerin ço¤unlu¤u legal, an-
cak illegal olanlar da vardır. Keza flüphesiz
ki, dünyanın o günkü koflullarında iflçi sını-
fı hareketi daha geliflkin, savaflımı daha
yüksekti. Ama bu durum, proletarya parti-
lerinin örgütlenmesinde yönelim ve hedef-
ler bakımından bir fikir veriyor. Bugünkü ik-
tisadi, toplumsal ve siyasi koflullardaki ge-
liflme ve de¤iflmeler, toplumsal üretim sü-
recindeki geliflmeler, her ülkedeki özgün-
lükler fabrika hücrelerinin örgütlenmesinde
bazı özgünlükler getirebilir, ama bu komü-
nist örgütlenmenin özünü de¤ifltirmez. Pro-
letarya partileri örgütlenmenin temeli ola-
rak hücreleri, hücre faaliyetinde de üretim
birimini, fabrikayı esas alırlar.

Proletarya partisinin, iflçi sınıfı içerisin-
de politik güç olmaya yönelmesi ve kendini
oluflturması; kitle çalıflması ve politik faali-
yetinde etkin olmanın yolunu açaca¤ı gibi;
yapısal ve kronik hal alan kadro, örgüt ve
çalıflma yöntemlerine iliflkin sorunların çö-
züm yoluna girmesi, örgütsel süreklilik ve
kalıcılı¤ın güvenceye alınması, parti güçle-
rinde emekçilik, disiplin vb. özelliklerin yer-
leflmesi bakımından da önemlidir.

Proletarya Partisinin Politik
Mücadelede Bafllıca Toplumsal

Dayana¤ı Proletaryadır

Sosyalist ö¤reti, proletaryanın sınıfı ö¤-
retiflidir, sosyalizmi siyasal ve toplumsal
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olarak gerçeklefltirecek bafllıca toplumsal
sınıf proletaryadır. Kapitalizmin yükselifl
koflullarında ne zamanki proletarya bir si-
yasal ve toplumsal güç olarak tarih sahne-
sine çıkmaya baflladıysa, Marks ve Engels
de bu maddi toplumsal gücün akıflına, ha-
reketine, onun geliflme yasalarına dayana-
rak sosyalist teoriyi oluflturdular. Ve sosya-
list teorinin ölümsüz ilkeleri, çok geçmeden
1917 Ekim Devrimi ile karflılı¤ını buldu. Ve
sosyalizm prati¤ini yafladı.

Komünist öncünün, sömürüflüz ve sınıf-
sız bir dünya u¤runa savaflım yürüten poli-
tik bir güç olarak co¤rafyamızda varlı¤ı, 10
milyonu aflan iflçi sınıfına dayanmayı, pro-
leter siyasal orduyu oluflturmayı hedefle-
mesi teorisi ve prati¤inin bir gere¤idir. De-
mokratik devrim sürecindeki Rusya'da
1894 yılında kapitalizmin geliflmifllik düze-
yi, proletaryanın nicelik ve nitelik geliflme
düzeyi bugünkü Türkiye'ye göre daha ge-
riydi, ve o gün, sınıf çalıflmasına yönelik
Lenin flunları belirtiyordu: "Bizim çalıflma-
mız hheerr  flfleeyyddeenn  öönnccee  vvee  eenn  bbaaflflttaa,,  ffaabbrriikkaa--
llaarrddaa  vvee  aattööllyyeelleerrddee  çalıflan iflçilere, kentli
iflçilere yöneltilmifltir."(‹flçi Sınıfı Partisi
Üzerine- 158)

Politik öncünün çalıflmasını, iflçi sınıfı
merkezli yürütmesini Kurulufl Belgeleri
"...programın oda¤ında, toplumun sonuna
de¤in eenn  ddeevvrriimmccii  ssıınnııffıı  oollaann  pprroolleettaarryyaa
durdu¤una göre çalıflmaların da öncelikle
aaççııkk  bbiirr  bbiilliinnçç  vvee  kkeessiinn  bbiirr  iirraaddee  ile sınıfa
yöneltilmesi"(aç-SP ) (S. 125) gerekti¤i bi-
çiminde öngörüyordu. Komünist öncü
programının oda¤ına, iflçi sınıfı en devrim-
ci sınıf oldu¤u, gelece¤i temsil etti¤i için
yerlefltiriyor. Ve bu stratejik bir bakıfl açısı
ve tespittir, konjonktüre! ve hareketlili¤e
göre de¤iflen bir fley de¤il. Durgunluk veya
hareketlili¤e göre programın oda¤ına yer-
lefltirilmiyor.Tarihsel/toplumsal, sınıfsal ve
siyasal rolü nedeniyle yerlefltiriliyor. Bu,
aynı zamanda iflçi sınıfından daha devrim-
ci bir sınıf olmadı¤ı anlamına geliyor. Peki
çalıflmaların "açık bir bilinç"le , "kesin bir
irade" ile sınıfa yöneltildi¤i söylenebilir mi?
Sınıf çalıflması gerçekli¤i, buna olumlu ya-
nıt vermiyor. Olumlu yanıt verilmemesinin
bir nedeni "açık bir bilinç" ve "kesin bir ira-

de" zayıflı¤ı ise, di¤eri pratik giriflimlerin
nesnel ve öznel koflullara karflı direnç gös-
terememesidir. Parti belgeleri ve yayınla-
rında iflçi sınıfı çalıflmasının siyasal ve ör-
gütsel sorunlarına vurgu fazlasıyla mevcut-
tur. Ne var ki, bunun yeterince kavrandı¤ı,
pratik çalıflmaların buna göre düzenlendi¤i
aynı kesinlikle söylenemez.

Birlik devriminden sonra yeni politika
yapıfl tarzının birçok unsuru, birçok özelli-
¤inden biri devrimci prati¤in merkezine iflçi
sınıfını almak ise, bir di¤eri yı¤ınlara yöne-
lik politik faaliyettir. Kurulufl belgelerinde,
"komünistler dikkat ve enerjilerini, sınıf ha-
reketine önderlik, sınıf hareketini arkalama
sorununa yo¤unlafltırmak ve radikal bir bi-
çimde kendine dönüklükten, kendisi için
politika yapma tarzından kurtulmak zorun-
daydılar, zorundadırlar" (S. 122) deniliyor-
du. Bunun bütünlüklü devrimci çalıflma tar-
zında ve sınıf çalıflması alanında karflılı¤ı-
nı buldu¤u söylenemez. Çünkü bunun için
en baflta partinin pratik politika ve taktikle-
rini iflçi sınıfına taflıyacak fabrika ve iflçi
havzaları hücrelerinin olması, bu yetmiyor
bu hücrelerin ifllevli olması gerekir.

Yı¤ınlar üzerindeki siyasi etki ve nüfuz,
marksist propaganda ve ajitasyonun, poli-
tik savaflım ve örgütlenmenin geniflletilme-
si ve derinlefltirilmesine ba¤lıdır. Proletar-
ya partisi, ancak her dönemde, devrimci
yükselifl, yenilgi ve durgunluk dönemlerinin
tümünde savrulmadan, pusulayı flaflırma-
dan marksist çalıflmayı sürekli, düzenli ve
sapmadan yürütürse bu etkiyi kalıcı ve üre-
tici kılar. Lenin, "Bu çalıflma olmazsa siya-
sal etkinli¤in bir oyuncak durumuna düfl-
mesi kaçınılmaz olur, çünkü proletarya için
bu etkinlik, ancak, belli bir sınıfın yyıı¤¤ıınnıınnıı
ssaarrssmmaassıı,,  oonnuunn  iillggiissiinnii  uuyyaannddıırrmmaassıı  vvee  oonnuu
oollaayyllaarraa  eettkkiinn  vvee  öönnccüü  bbiiççiimmddee  kkaattııllmmaayyaa
ggööttüürrmmeessii  halinde ve bu ölçüde ciddi bir
önem kazanır."(Agk, S.235, aç-SP) diyor-
du. Marksist leninist komünistler, siyasal
savaflımda büyük sıçrama ve önemli siya-
si nüfuz sa¤ladılar, bu siyasi etki ve nüfuz
yı¤ınları uyandırdı, mücadeleye "etkin ve
öncü" biçimde katılmasını getirdi, ancak bu
etki örgütlenemedi, uzun süre devam et-
medi, dolayısıyla o devrimci etkinin yerini

S › n › f  P u s u l a s ›  / 3 4

—————      Parti ‹nflas› ve Çal›flman›n Arac› Olarak ‹flyeri Hücreleri



baflka renkten siyasi etkiler doldurdu.Peki
neden böyle oldu? Çünkü, elde edilen si-
yasal etkiyi, yeniden üretmenin girdisi ya-
pacak olan parti örgütleri ve yapı taflları
fabrika hücreleridir. Örgütsel infla ve niteli-
¤in yükseltilmesidir. Örgütleme çalıflması
zayıf olunca do¤al ki, bofllu¤u baflkaları
dolduracaktır.

Bu bilinç ve bakıfl açısına sahip prole-
tarya partisinin Kurulufl Belgeleri'nde semt
çalıflması ve di¤er alanlardaki parti çalıfl-
ması sınıf çalıflmasının karflısına konmaz,
aksine semt çalıflması iflçi sınıfını kuflat-
manın temel bir aracı görülür ve semt ça-
lıflmasının sınıf çalıflması boyutu, "Semt
parti örgütleri, parti örgütlerinin hedefledi¤i
iflkollarını, fabrika ve iflletmeleri daima gö-
zönünde tutmalı, bu hedefleri destekleye-
cek biçimde yeni iliflki ve ba¤lantılar ka-
zanmaya yönelmelidir" biçiminde formüle
edilir, sınıf çalıflmasına yöneltilen ana güç-
lerin bir bölümünün semtlerde görevlendi-
rilmesi gerekti¤i belirtilir, ancak bu, "sınıfa
yönelik çalıflmanın, fabrika-iflletme teme-
linde ve sendikalar içinde ihmal edilemez
çalıflmanın zayıflatılması ya da bir kenara
bırakılması pahasına olamaz" denilerek sı-
nıf çalıflmasının altı çizilir. Keza, "gençli¤e
yönelik çalıflma, ana güçlerin sınıfa yönel-
tilmesinden sapılmaksızın ele alınması"na
dikkat çekilir, aynı duyarlılık ve titizlik gös-
terilir.

Sınıf Çalıflması Zorluklarla
Doludur

Sermaye ve burjuva devleti, devrimci
çalıflma yürüten iflçilere gözda¤ı verme,
onları çeflitli baskı yöntemleriyle geriletme
ve politik faaliyetlerden uzaklafltırma yolu-
na sokmak için u¤raflacaktır. Çeflitli genel
direnifl sonralarında öncü ve ileri iflçilerin
tırpanlanması örnekleri çok yaflandı.O ne-
denle iflçiler çeflitli kaygılar taflıyabilecek,
tutuk kalabileceklerdir. ‹flçileri partiye ka-
zanmak zordur, çalıflmada sabır, inat ve is-
tikrar ister. Günlük bafları peflinde koflanlar
iflçileri etkileyemez, örgütleyemez. Orta ve
uzun süreli siyasi/örgütsel yatırımlar, dö-

nemsel çalıflma planları yapmayanlar iflçi-
leri kazanamazlar. Devrimci çalıflmayı
planlamak yetmez, bu planların prati¤e ge-
çirilmesinin önünde görünür görünmez iç
ve dıfl engeller, dirençler vardır, bu engel
ve dirençler nesnel ve öznel koflullara ba¤-
lıdır. Durumun "siyasal ve örgütsel gerçek-
li¤imizin ihtiyacı" biçiminde izah edilmesi,
iflçi sınıfının geri bilinci, sınıf hareketinin
parçalı ve bazen durgun hali, iflçilerin kim-
lik erozyonu yaflıyor olması, farklı siyasal
e¤ilimler taflı ması ve flovenizmin güçlü et-
kileri altında olması; genel olarak parti ça-
lıflmasında, özel olarak sınıf çalıflmasında
kısa, orta ve uzun vadeli plan ve yatırımla-
rın yapılmasına engel olamaz. Sonuçta
devrimci pratik sınırlı olanak, kadro ve güç-
lerle yürütülür. Görece bu sınırlı olanak ve
güçlerin de¤erlendirilmesi belirli öncelikleri,
tercihleri her zaman getirebilir. ‹flte öylesi
anlarda stratejik düflünme, gelece¤e örgüt-
sel yatırım yapmanın önemi küçümsene-
mez. Bir çalıflma planı genel siyasal ve
toplumsal geliflmelere ba¤lı bir esneklik,
özgünlük taflımalı; ancak bu, planları ge-
çersiz ve uygulanamaz kılmamalı, çalıfl-
maları telafisi zor biçimde kesintiye u¤rat-
mamalıdır.

Lenin, "iflçilerle onları suçlamadan ko-
nuflabilecek, bir düflünceyi söyleyerek de-
¤erlerinin ne olabilece¤ini ima edebilecek
devrimciler gerekli"ö\r, diyordu. Daha ba-
flında iflçi sınıfının geriliklerine, yabancı
ideolojilerin güçlü etkilerini taflımasına
adeta öfke duyan, buradan hareketle kü-
çümseyen, iflçi sınıfı hareketinin dipten
kaynaflması ve güçlü dalgası yerine yü-
zeydeki görüngülere takılan, günü birlik
ürün peflinde koflan çalıflma tarzıyla, iflçi-
lerin partinin ideolojik ve siyasi etkisine ka-
zanılamayacakları açıktır.

‹flçi sınıfının öncü müfrezesi, kendini ifl-
çi sınıfı içerisinde oluflturur. O, iflçi sınıfının
en ileri kesimini kapsar ve sınıfın öncü po-
litik kurmayıdır. ‹flçi sınıfının organik bir
parçasıdır. Gücünü ve geliflmesini sa¤la-
yan bu canlı, dinamik ve hareketli ba¤dır.
Parti, iflçi sın›f› hareketi ve savaflımı içeri-
sinde kendisini oluflturur, yeniden üretir,
ama bu, ekonomik/sendikal mücadele ala-
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nı de¤il, iflçi sınıfının siyasal iktidar müca-
delesi alanıdır. Bu da ancak, siyasal öncü-
sü önderli¤inde bütün toplumsal ve siyasal
yaflama iliflkin sorunları iflçi sınıfının de-
mokratik ve sosyalist savaflımının konusu
yapmakla, sınıfın bilinç ve örgütlenme dü-
zeyini yükseltmekle baflarılabilir. ‹flçiler,
sendikalar, kooperatifler ve di¤er kitlesel
örgütlerde örgütlenmekle bazı iktisadi kı-
rıntılar sa¤lamanın ötesine varamazlar,
hatta bırakalım ücretli kölelik düzeninden
kurtuluflu, kazanılmıfl demokratik ve iktisa-
di hakları bile güvencede tutamazlar. ‹flte
Sosyal Güvenlik Yasası ile kazanılmıfl
hakların gasp e-dilmesi en son örnek, yeni-
leri ise sırada bekliyor.

Parti çalıflması, kitle çalıflmasıdır, poli-
tik ve örgütsel çalıflmadır. Partinin politik
faaliyetinin görevi, iflçi sınıfının politik sınıf
bilincini ve politik örgütlenme düzeyini yük-
seltmek; burjuva ve küçük burjuva siyasi
parti ve akımların ideolojik ve siyasi etkisi
ve hegemonyasından kurtarmak, sınıf çı-
karlarına yabancılaflmıfl, geri ve baflkası
için sınıf olan genifl iflçi ve emekçi yı¤ınla-
rı partinin devrimci etkisi altında örgütle-
mek, savafltırmak ve iflçi sınıfı iktidarı he-
define ulafltırmak; sosyalist iktidar koflulla-
rında sosyalizmi infla etmek ve kesintisiz
devrimle sınıfsız bir dünyaya ilerlemektir.

Komünist öncünün iflçi sınıfı ve emekçi
yı¤ınların mücadelesine önderlik etmesinin
sihirli bir anahtarı yok, e¤er her fleye karflın
bir anahtar gerekiyorsa, o da partinin siya-
sal çizgisi do¤rultusunda do¤ru bir kitle ça-
lıflması yürütmektir. Komünistler, somut ve
nesnel koflulları kendi devrimci istek ve ni-
yetlerine dayanarak de¤erlendiremezler,
genifl kitlelerin devrimci bir çizgi ve pozis-
yona çıkarılmasını kolaylafltıracak çalıfl-
maları, örgüt biçimlerini, sloganları devre-
ye sokarlar. Unutulmamalı ki, komünist ön-
cü için "eskimifl" olan, kitleler için de eski-
mifl, siyasal olarak miadını doldurmufl sa-
yılmaz. Bu durumun yanında, öznenin, öz-
nel güçlerin gerçekli¤i hesaba katılmadan
belirlenen her taktik ve pratik politika, ölü
do¤maya mahkumdur. Komünistler kitle-
lerden, iflçilerden ö¤renmesini bilmelidirler,
hiçbir komünist bunu reddetmez, ancak

genellikle bu az yapılır. Di¤erleri bir yana,
yerel çalıflma alanlarında sistemli ve sü-
rekli bir bilgi akıflının gerçekleflememesi
böyle oldu¤unu gösteriyor. Zaten çalıflma
alanlarında "mülteci" kalmak, parti ça¤rıla-
rının gerekli yankıyı bulmaması da bunu
gösteriyor.

Parti, iflçi sınıfı ve emekçi yı¤ınların
devrimci siyasallafltırılması için vardır. O
nedenle kitle çalıflmasını kolaylafltıran, ön
açan ve sonuç alan çalıflma yöntemleri
bulması, onlara baflvurması ve geliflmelere
ba¤lı olarak onları gelifltirmesi veya de¤ifl-
tirmesi önemlidir. Kadroların kitle çalıflma-
sı konusunda aydınlatılması ve ufuklarının
geniflletilmesi; gerekti¤inde yakın durarak
pratikte yardımcı olunması, kavratmanın
ve e¤itmenin en etkili yolu olabilir.

Parti çalıflması ve örgütlenmesinde, kit-
le iliflkilerindeki zenginlik ve canlılık, yı¤ın-
larla ba¤ kurma yetene¤i, çabası ve bafla-
rısı, do¤al önderlik vasıfları yafladı¤ımız
süreçte kadroları seçme, yükseltme, e¤it-
me ve görevlendirmede bir ölçüt olmalı, bir
anlam ve de¤er ifade etmelidir. Do¤al ki
bu, aynı zamanda örgütçü özelliklerin de
dikkate alınmasıdır. Çalıflmalardaki yöneti-
cilik zaafları ve yetmezliklerin, görevler al-
tında ezilmelerin yöneticilerde do¤al ön-
derlik vasıflarının taflınmaması ya da zayıf-
lı¤ı ile dolaysız ba¤ı vardır. Demek ki, bu-
rada kitle çalıflması, kitle ba¤ları ve kitle
iliflkilerindeki zenginlik kadro politikasında
temel bir unsur oluyor. Ayrıca-parti, yı¤ın-
lar üzerinde politik etkisinin derinlefltirilme-
si ve geniflletilmesi faaliyetini üretir, sis-
temli ve sürekli hale getirirse, kadroların da
kitle iliflkileri geliflir, kalıcılaflır. Çünkü her
çalıflma tarzı kendi kadro tipini yaratır, bi-
çimlendirir, üretir.

Kitle çalıflmasına iliflkin Lenin flunları
belirtiyordu: "Öncü, yı¤ına hizmet etmek ve
onun do¤ru olarak anlaflılmıfl çıkarlarını di-
le getirmek için, örgüt, tüm çalıflmasını yı-
¤ına yöneltmeli ve bu arada ondaki ttüümm  iiyyii
ggüüççlleerrii  ssoonnuunnaa  kkaaddaarr  kkeennddiinnee  ççeekkmmeellii,,  yyıı--
¤¤ıınnllaarrllaa  bbaa¤¤ıınnıınn  kkoorruunnuupp  kkoorruunnmmaaddıı¤¤ıınnıı,,
ccaannllıı  oolluupp  oollmmaaddıı¤¤ıınnıı  hheerr  aaddıımmddaa,,  ddiikkkkaattllee
vvee  nneessnneell  oollaarraakk  ggöözzddeenn  ggeeççiirrmmeelliiddiirr..  Böy-
le ve yalnız böyle, öncü, yı¤ını e¤itir ve ö¤-
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retir, onun kendi çıkarlarını dile getirerek,
ona örgütlenmeyi ö¤retir ve yı¤ının tüm et-
kinli¤ini bilinçli sınıf politikası çizgisine yö-
neltir." (Agk, s. 309) Evet, Parti çalıflmasın-
da yı¤ınlarla kurulan ba¤ların korunmadı¤ı,
canlı ve politik biçimde sürdürülmedi¤i, bu-
nun "dikkatle ve nesnel olarak" gözden ge-
çirilmedi¤i, sorgulanmadı¤ı, ortaya çıkan
sonuçlardan sıkıntı duyulmadı¤ı, bunun
yeterince sorun yapılmadı¤ı bir gerçe¤i-
mizdir. Bu, siyasal ve örgütsel prati¤in etki-
si ve sonuçlarından görülüyor. Kitle çalıfl-
masının sorunları ve yöntemleri üzerine
düflünsel planda ve adamakıllı bir yo¤un-
laflma, çözüm arayıfllarını getirecek açılım-
lar yapılamadı, örgütsel infla ve iflletme
hücrelerindeki zayıflıklar devam etti.

Parti çizgisi ve çalıflma disiplini, ortala-
ma iflçi hayatını sürdürmeyi, onlarla pay-
laflmayı, onların sorunlarını, istemlerini ve
duygularını anlamayı, ruh hali ve nabzını
ölçmeyi, yoldaflça iliflki gelifltirmeyi, ihti-
yaçlarını özenle ve saygıyla karflılamayı
öngörür. Ve tüm bu görevleri, niteli¤i ve ni-
celi¤i geliflen parti hücreleri yerine getirir,
çünkü kitlelerle ilk temas noktaları bu hüc-
relerdir. Ayrıca bu durum parti örgütleri ve
kadroları bakımından a¤ır, bunaltıcı gelir-
se, bu koflullar çekilmez görülürse çok do-
¤al ki çalıflmanın ilerletilmesi mümkün ola-
maz.

Hücre Temelinde Örgütlenme

Kapitalizm, iflçi yı¤ınlarını toplumsal
üretim sürecinde büyük fabrika veya ifllet-
melerde bir araya getirir, birlefltirir ve yı¤ar.
‹flçi sınıfını nicelik ve nitelik olarak gelifltirir.
Kapitalizm, iflçilerin kapitalizm öncesi top-
lumlarla, her türlü feodal kan ba¤ı ve akra-
ba ba¤lılı¤ı iliflkisini kopartır, iktisadi ba-
¤ımlılık dıflındaki kiflisel ba¤ımlılı¤a son
verir. ‹flçileri kapalı toplumun bön kültürü-
nün etkisinden kurtarır, düflünmeye iter,
dayanıflma ve örgütlenme bilincinin gelifl-
mesi zeminini yaratır, ilerici ve devrimci dü-
flüncelere açık hale getirir.

Emek ve sermaye, her an ve en açık
haliyle fabrikalarda karflı karflıyadır. Fabri-
ka, emek-sermaye çatıflmasının bafllıca

alanıdır. Kapitalizmde sömürü ve üretim
hücresi fabrikadır. Artıde¤er, toplumsal
üretim sürecinde fabrika ve iflyerlerinde
üretilir. ‹flçi sınıfının toplandı¤ı, üretim sü-
reci ve üretim araçlarının bir parçası haline
getirildi¤i fabrikalarda, iflçiler arasında güç-
lü toplumsal iliflki ve organik ba¤lar oluflur.
‹flçiler, ifl kazalarını, alınteri dökmeyi, üret-
meyi ve yaratmayı, çalıflma ve yaflam ko-
flullarının kötülü¤ünü, toplam üretim de¤e-
ri ile bölüflüm, ücretler arasındaki çarpıklı-
¤ı, büyük uçurumu; sefaleti ve yoksunlu¤u
her gün birlikte görür ve yaflarlar. Sonuçla-
rını ortak olarak yafladıkları bu nesnel sınıf
çıkarları, fabrikada dayanıflma, birlik ve
mücadelenin de zeminidir.

Marksist leninist komünistler, "sınıfa yö-
nelik çalıflmaların örgütlenmesi, emek ser-
maye çeliflkisinin befli¤i ve kapitalizmin
hücresi olarak fabrika ve iflletmeler teme-
linde ele alınmalı.."derlerken aynı argü-
manlardan hareket ediyorlardı.

‹flçi sınıfının toplumsal rolü denilince,
onun nicelik ve nitelik geliflmesi, özel mül-
kiyetten yoksunlu¤unun yanında toplumsal
üretimde tuttu¤u yer akla gelir. Sınıfın gü-
cü, her fleyden önce üretimde tuttu¤u yer-
den kaynaklanır.Ve bu yer, fabrika tarafın-
dan belirlenir. Kapitalizmde de¤iflim için
üretim yasasının iflledi¤i yer, metanın üre-
tildi¤i fabrikalardır. Kapitalist üretimin ön-
koflulu, sermaye ve iflgücüdür.Toplumsal
üretimde iflgücü belirleyicidir. O nedenle
iflçilerin üretimi durdurması, hayatın dur-
ması, kapitalist üretim sürecinin felç olma-
sı sonuçlarını do¤urur.

Fabrika ya da iflyerleri, semt, sendika,
emekçi kadın, esnaf ve gençlikle iliflkilerin
kesiflti¤i bir alandır. Fabrikalarda yürütüle-
cek komünist kitle çalıflması, do¤al ki tüm
sınıf örgütlerini, di¤er emekçi sınıf ve kat-
manları da etkileme yetene¤i ve özelli¤ine
sahiptir. Tersinden bu sayılan alan ve top-
lumsal kesimlerdeki parti faaliyeti de sınıf
çalıflmasını güçlendirir, besler ve büyütür.
Çünkü bu çalıflmalar, iflçi sınıfı ve emekçi-
leri siyasallafltırma ve örgütleme bakıfl açı-
sı ve perspektifiyle yürütülür.

Kapitalizmin hakim oldu¤u ülkelerde kır
kente, tarım sanayiye ba¤ımlıdır.Tarımsal
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üretim araçları, yeni teknolojik girdi ve pa-
zar iliflkileri bakımından da kır kente, tarım
sanayiye ba¤ımlıdır. Böyle olunca temel
üretim araçlarının kamusal ya da toplum-
sal mülkiyeti, toplumsal üretimin denetimi
ve yönetiminin proletaryada bulundu¤u ko-
flullarda; kentin, sanayinin, iflçilerin iktisadi,
toplumsal ve siyasal yaflam bakımından
da kıra, tarıma, kır emekçilerine ve köylüle-
re hükmetmesi, onları yönetmesi ve politi-
kaları do¤rultusunda harekete geçirmesi-
nin olanak ve zeminini güçlendirir. Sosya-
list proletarya ve partisi, bugünden temel
ve kilit sektörlerde proletaryanın siyasal ve
örgütlü bir güç olmasını hedeflemesi, prog-
ramının ve bu amacının bir gere¤idir. O ne-
denle öncünün sınıf içerisindeki çalıflma-
sında fabrika çalıflması temeldir.Ve her
yerden ve her fleyden önce fabrikada ör-
gütlenir.

Dünya komünist hareketinin partisi Ko-
münist Enternasyonal'de, siyasi ve örgüt-
sel kararların uygulanmasının odak nokta-
sında, örgütsel faaliyetin odak noktasında;
parti çalıflmasının iflletme hücreleri teme-
linde inflası ve örgütlenmesinin durdu¤u-
nun altı özenle ve tereddütsüzce çizilir.
"Partinin iflletme hücreleri temelinde inflası
ilkesi" denilmek suretiyle, fabrika hücreleri-
nin örgütlenmedeki önemi ve vazgeçilmez-
li¤i "ilke" düzeyinde ortaya konmufltur. O
nedenle hiçbir gerekçe örgütlenmedeki bu
görevin savsaklanması, gelece¤e bırakıl-
ması ya da unutulmasını haklı ve geçerli
kılamaz.

Bu görevin yerine getirilmesinde ve pra-
tiklefltirilmesinde, zincirin merkezi halkası
yerel parti örgütleri ve yönetimleridir. Parti
teorisi, programı ve belgelerine uygun bir
örgütleme çalıflmasına önderlik etme ve
yönlendirme görevleri bulunur. Fabrika ve
iflçi havzaları hücrelerinin günlük çalıflma-
sına yardım edecek, ön açacak, yeni hüc-
relerin kurulması planları ve düzenlemele-
rini teflvik edecek ve denetleyecek bir as-
gari teorik ve siyasi birikim, bilgi donanımı
olmadan bu ihtiyaçlara yanıt verilemez. Ör-
gütsel rotanın fabrika ve iflçi havzaları hüc-
relerine göre çizilerek ilerlemesi, komünist
çalıflmanın temel bir özelli¤idir. Ve politik

pratik faaliyet ve parti çalıflmasının güncel-
leflmesini fabrika ve iflçi havzaları hücrele-
ri temeli üzerinde yerine getirmeyi, özel bir
önem ve yönelim içinde olmayı öngörür.
Siyasal ve toplumsal geliflmelere, afla¤ı-
dan, üretim birimlerinden, sınıf cephesin-
den çeflitli örgüt ve mücadele araçlarıyla;
yani grev, ifl bırakma, kitle gösterileri, dire-
nifl ve iflgal eylemleriyle müdahale edilirse,
destek sunulursa ancak iflçi sınıfı kendisi
için savaflacak örgütlülük ve bilinç düzeyi-
ne kavuflur.

Peki örgütlenmenin temelini fabrika ve
iflçi havzaları hücrelerine dayandırmak ne-
yi getirecek? Öncelikle parti çalıflması ve
politik faaliyetinin canlanmasına yaraya-
cak, partiyi iflçi ve emekçi kitlelere yakın-
lafltıracak, kurumsallaflma ve kitlesellefl-
mede önemli bir rol oynayacaktır.Çünkü
komünist öncü güçlerin kitlelerle ilk temas
noktalarında, ba¤larında sorunlar yaflanı-
yor, sıkıntılar yaflanıyor. Kitle iliflkilerinin
kalıcılı¤ı ve süreklili¤i, kitle iliflkilerinin ge-
lifltirilmesi, örgütlendirilmesi, e¤itilmesi ve
niteli¤inin yükseltilmesi konularında sorun-
lar yaflanıyor. Öncünün yı¤ınların dinamiz-
mi, canlılı¤ı, yaratıcılı¤ı, emekçili¤i ve üre-
ticili¤inden beslenmesi ve bunu çalıflması-
na katmasında sıkıntılar yaflanıyor. Bu
yönlü sorunların bir kısmı çalıflma tarzı ve
yöntemlerine iliflkin, bir kısmı ise, kitle ilifl-
kilerini örgütleme, disipline etme, yerinde
görevlendirme, uygun tarzda çalıflmalara
katabilmede gösterilen yetersizlik ve yete-
neksizliklerle açıklanabilir. Çalıflmaların
prati¤i, düzenlenmesi, planlanması, üret-
ken ve ilerletici kılınması, öncelikle partinin
ilk temas noktaları olan hücrelerde örgüt-
lenmenin gelifltirilmesi ve derinlefltirilmesi-
ne ba¤lıdır. Devrimci bir denetim, verimli
ve planlı bir çalıflma, alana, parti güçleri ve
olanaklarına tam bir hakimiyet için de bu
gereklidir.

Öncü, toplumsal ve siyasal sorunların
birikti¤i, çeliflkilerin ço¤aldı¤ı ve keskinlefl-
ti¤i, kaynaflma ve tepkinin geliflti¤i, yı¤ın-
ların nabzını elinde tutmayı, onların istem,
duygu ve iradesini devrimci yanıtlarla kar-
flılamayı baflarabildi¤i ölçüde onları arka-
sında sürükleyebilir. Keza yı¤ınlar da ön-
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cünün siyasi öngörü, pratik politika ve slo-
ganlarını politik savaflım sürecinde kendi
öz deneyleriyle tecrübe eder, görür ve ya-
flarsa ancak bunu güven duyma ve sıkı
iliflki kurmanın önemli vesilesi yapabilir.

Demek ki, partinin iflyeri hücreleri teme-
linde inflası; parti örgütlerini iflçi kitlelerine
yakınlafltı n r, parti faaliyetini canlandırır,
yeniden üretir; iflçilerin güncel mücadele-
sinde ve sendikalarda komünist etkinin art-
masına hizmet eder. ‹flyeri hücrelerinin in-
flası ile edilgen ve verimsiz fonksiyonerler
aktif çalıflmanın içine çekilir, iflçi ve kitle ör-
gütlerindeki komünist fraksiyonların sayısı
ve gücü artar. Genel iflçi toplantılarında,
sendika flube kongrelerinde partinin siyasi
etkisi ve nüfuzu hissedilmeye bafllar.

Semtlerde, açık alan çalıflmasında vb.
bazı verimsiz ve edilgen yı¤ılmanın çalıfl-
maları gelifltirme bir yana, kısırlık ve sorun
üretti¤i, çalıflmayı ve devrimcili¤i yüzeysel-
lefltirdi¤i, ahlaki çehrede bozulmaya, yoz-
laflmaya ve çürütmeye yol açtı¤ı bir ger-
çektir. Hatta bazı durumlarda ve çalıflma
alanlarında "mülteci durumda yaflama" ör-
neklerinin hiç de az olmadı¤ı, yaflanmaya
devam ediyor. Kendini tekrar, toplumsal
iliflkilerdeki zayıflık ve kırılma, geri alıflkan-
lıklar, devrimcili¤i, devrimci çalıflmayı tüke-
tir. Objektif olarak bu, sadece çalıflanların
güç ve enerjilerinin israf edildi¤i anlamına
gelmez ve fakat kendilerinin de sorun tefl-
kil etmeye baflladı¤ı anlamına gelir. Sözü
edilen bu parti güçlerinin fabrika, iflçi hav-
zaları ve emekçi semtlerde fabrika, sokak
ve semt hücrelerinde, çeflitli çalıflma ve
e¤itim gruplarında örgütlendirmeleri ve gö-
revlendirilmeleri, devrimci çalıflmanın bü-
yütülmesi ve çalıflanların devrimcilefltiril-
mesinin ilk tedbiri olabilir. Bu yetmez, bu
türden taraftar, kadro ve partili güçlerin
üretim sürecine dahil edilmeleri hem disip-
line olmalar›, hem yı¤ınların canlılı¤ı içeri-
sinde devrimciliklerini üretmeleri, hem de
sınıf çalıflmasının gelifltirilmesi ve güçlen-
dirilmesi bakımından isabetli olacaktır.
Açık ki, bunun pratik giriflimleri, ancak gü-
nü kurtaran, dar pratikçi ve kendini tekrar-
layan çalıflmalardan köklü bir kopufl ger-
çeklefltirilirse, bir netleflme ve kararlılık

gösterilirse bafllatılabilir.

Fabrika Hücresinin 
Kurulmasının ‹lk Adımları

Proletarya partisinin temel örgütü hüc-
redir. Bu, her komünist partinin tüzü¤ünde
de yer alır. Parti fabrika, iflletme, iflçi hav-
zası, iflçi kentleri, çeflitli sanayi sektörleri,
sendikalar, kitle örgütleri, semtler, kırsal
alan vb. iflçi sınıfı ve emekçi yı¤ınların bu-
lundu¤u her yerde, parti komiteleri, fabrika
hücreleri ve çalıflma gruplarının kurulması-
nı, ifllevli ve etkin kılınmasını öngörür. Hüc-
re, partiyi proletarya ve emekçi yı¤ınlara
ba¤layan ilk temas noktasıdır. Hücre, par-
tiyi politik, ideolojik ve örgütsel çizgisiyle yı-
¤ınlara taflır, yansıtır. Hücre, fabrika ya da
çalıflma alanlarında partiyi yeniden üreten,
büyüten canlı organik parçadır. Parti, hüc-
relerle yı¤ınların nabzını ölçer, nefeslenir,
kanlanır.

Parti, fabrika çalıflmasında ilk olarak
hücre çalıflması, inflası ve örgütlenmesine
yönelir. Çünkü çalıflmanın planlanması,
yönetimi, yürütülmesi ve önderli¤i için zo-
runludur bu. Hücrenin kurulması ve örgüt-
lenmesi, çalıflmanın geliflim yönünü göste-
rir, belirler. Bunun için ilk zamanlarda iflçi
havzası, iflkolu, sektör ve sendikal alanlar-
daki hücreler, sokak hücreleri vb. yanında,
çeflitli çalıflma grupları fabrikalarda hücre
inflasına yöneltile-bilir. ‹kincisi, çalıflma
planlarında mutlaka hücre, çalıflma grupla-
rı vb. oluflturulması ve inflası somutlafltırı-
larak hedeflenmelidir.

‹flletme Hücresinin
Kurulmasının ‹lk Adımları

Parti çalıflmasının fabrikalara yansıtıl-
masının ilk zorlu adımı, hücrenin olmadı¤ı
yerde, fabrika hücresi kurmanın ilk pratik
giriflimlerini bafllatmaktır. Nesnel koflulla-
rın zorluklarını aflmak, efli¤i geçmektir.
Gerisi, atılan temel üzerinde yükselmek,
hücre çalıflmasının kendisini üretmesi, ça-
lıflma içerisinde yetkinleflmesi ve niteli¤i-
nin gelifltirilmesiyle sa¤lamlaflmasıdır.
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Parti komiteleri, her fleyden önce belir-
lenen fabrika ve iflyerlerinde hücre olufl-
masını çalıflma planına dahil eder; yöneti-
mi ve denetimini sürdürür, iflçilerle dolaylı
ve dolaysız geliflen her iliflkiye de¤er biçer,
bununla fabrikaya uzanmayı düflünürse
baflarılı olur. Böylesi ba¤lantılar, flüphesiz
ki, ancak parti çalıflmasının verileri, ipuçla-
rı, olanakları, iliflkileri ve örgütlerinden ha-
reketle kurulabilir. Bazı ilk ba¤lantı unsur-
ları ve araçlarını sıralarsak:

1)Atıl kalan bazı kadro ve çalıflanların
hızla üretime seferber edilmesi, bazı parti-
lilerin hedef iflyerlerine yerlefltirilmesinin
baflarılması.

2)Bütün iflçi iliflkileri ve ba¤lantılarının
toplanması, tasnif edilmesi, parti güçlerinin
iflçi iliflkilerini taraması ve fabrika çalıflma-
sının hizmetine sunması; her iflçi iliflkisinin
de¤erlendirilmesi; bu gençlik çalıflmasın-
daki gençlerden birinin babası, amcası ola-
ca¤ı gibi, emekçi kadın çalıflmasının bir
elemanı, yüzü iflçi sınıfına dönük semt ça-
lıflmasının kazandı¤ı bir iliflki de olabilir.

3)Gençlik örgütünün endüstri meslek li-
selerinde planlı, seçmeli çalıflması ve yö-
nelimi, sınıf bilinçli kalifiye iflçi olarak büyük
fabrika ya da stratejik iflyerlerine partili iflçi
yerlefltirme imkanlarını do¤urur; hazır par-
tili bir kadroyla o fabrika kısa sürede komü-
nist çalıflmanın kalesi haline getirebilir.
Onunla kalınmaz; aynı partili, baflka bir ifl-
yerinde istihdamla yeni bir çalıflmanın bafl-
latıcısı olabilir.

4)Sendika ve iflçi kitle örgütlerindeki
parti çalıflması, fabrikalara uzanmanın bir
baflka aracıdır. Çeflitli yöre ve kent dernek-
leri, kültür kurumları, kooperatifler, spor ku-
lüpleri vb. iliflki kurma, çıkarma ve sürdür-
menin araçlarıdır.Tabii ki, bunlar üzerine
düflünülür, bir taramanın ve devrimci dene-
timin konusu

yapılırsa, sonuç alınır. Yoksa birçok
olanak gibi de¤erlendirilemezse çürütülür,
tüketilir.

5)Genel ve tekil direnifl dönemleri, uzun
süreli grevler, iflçi gösterileri öncünün fab-
rikalara dıflarıdan müdahalesinin kanalları-
nı açar, olanak ve koflullarını yaratır; bu,
ciddi bir yönelim, ısrar ve inatla birleflti¤in-

de iliflki kurma ve sürdürmenin önünde hiç-
bir engel kalmaz. Bu türden iliflkilerin kova-
lanmadı¤ı, sürekli kılınmadı¤ı, yarım bıra-
kıldı¤ı tecrübelerimizle kanıtlanmıfltır.

6)iflçi kitle toplantıları, sendika flubeleri
platformları, iflyeri temsilciler kurulu, sendi-
ka delegeleri toplantıları, iflçi birlikleri, iflye-
ri komiteleri, grev komiteleri vb. iliflki kurma
ve gelifltirmenin di¤er araçlarıdır. Partinin
bu platformlarda birikimli ve tecrübeli kad-
rolarla temsil edilmesi, ilk ba¤lantıyı geliflti-
rebilir.

7)Semt ve sokak hücrelerinin, çalıflma
gruplarının fabrika iflçileriyle ba¤lantıları-
nın fabrika çalıflması ve hücre inflasına
yönlendirilmesi sınıf çalıflmasının bir unsu-
ru; ev ve kahvehanelerde yeni iliflkiler kur-
manın hedeflenmesi, baflka yol ve yöntem-
lerdir.

8) ‹flçi gazetesi, iflletme gazete ve bül-
tenleri vb. fabrika hücresi çalıflmalarına
hizmet eder. Seçilmifl özel fonksiyonerler
grubu ve özel yüklenmelerle, böyle bir bül-
tenle bir iflyerine ilk müdahalede bulunula-
bilir.

Fabrika Hücresinin 
Oluflturulması

Fabrika ve iflçi havzalarında parti hüc-
resi, iflçi mücadeleleri ve direnifllerinde
öne fırlayan ve iflçilerin öncüsü olan, ko-
münizme ve davaya ba¤lı, parti çalıflma-
sında özel ihtiyaçları ve beklentilerini öne
çıkarmadan görevlerini yerine getiren; par-
ti kararları ve talimatlarına uyan; partinin
ve sınıf savaflımının çıkarları gerektirdi¤in-
de iflten çıkmayı, iflsiz kalmayı, iflkence
görmeyi ve tutsak düflmeyi de getirecek bir
çalıflmayı göze alan sınıf bilinçli proleter-
lerden oluflur.

Partinin hücre çalıflmasında ilk ifl, he-
deflenen ve üzerinde yo¤unlaflılan iflyerin-
de bilgi toplama ve planlamadır.(Tabii ki,
bu, çalıflmanın yeni baflladı¤ı bir iflyeri
için geçerlidir. Daha öncesinde çalıflmanın
sürdü¤ü fabrika veya iflyerlerinde bırakı-
lan yerde çalıflmayı devam ettirmek sü-
reklili¤in bir gere¤idir.) Fabrika çalıflma-
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sında parti fonksiyoneri, parti çalıflmasının
düzeyine, parti çalıflanları ve taraftarları-
na, olanakları ve iliflkilerine, fabrikaya ha-
kim olarak ifle bafllar. ‹fl bölümüne dayalı
bir çalıflmayı daha baflında hedefler. ‹flye-
rinde bir çalıflma grubu mevcutsa iflbölü-
müne dayalı fabrika hücresi infla etmeye
yönelir, örgütsüz taraftarlar ve geri sem-
patizanlar varsa çalıflma grubu örgütleme-
ye bafllar. Fabrikalarda parti çalıflmasını
sessiz ve derinden yürütür. ‹flverene, si-
yasi polise ve hain sendika bürokratlarına
karflı uyanık olur. Devrimci iflgüzarlık ve
kuru gürültünün sermaye ve faflizmin iflini
kolaylafltırdı¤ını unutamaz.

‹flyerinde siyasi polise, hafiyelere, iflve-
renin adamlarına, ispiyonculara karflı uya-
nık, güvenlikli çalıflmaya yatkın bir taraftar
yayın da¤ıtıcısı olarak görevlendirilir. Ya-
yınları n basımı ve da¤ıtımının örgütlendi-
rilmesi, çalıflmanın süreklili¤i ve istikrarının
ilk koflulu ve çalıflmanın yarısıdır. Aynı za-
manda illegal örgütlenme ve çalıflmanın
gelifltirilmesi, derinlefltirilmesi ve oturtul-
masının temel bir unsuru illegal basım ve
da¤ıtım a¤ı ise, bir di¤eri yı¤ınlar içerisinde
illegal parti hücrelerinin kurulması ve gelifl-
tirilmesi oldu¤u unutulmamalıdır. Bu da¤ı-
tım a¤ı ve sistemiyle broflür, bildiri, parti
ça¤rıları, sloganları vb. iflçilere; iflçilerin
mektup, öneri ve istemleri merkezi önderli-
¤e yansıtılır. Hücre, yı¤ınlarla öncü arasın-
da bir bilgi akıflı köprüsü, örgütsel ve poli-
tik etki kanalıdır.

Fabrika ya da çalıflma grubunun bir di-
¤er elemanı ajitatördür. Bunun görevi fırsat
buldu¤u her durumda, her yerde ve her an-
da sıca¤ı sıca¤ına güncel siyasal gerçek-
leri iflçilere bıkmadan, yorulmadan açıkla-
maktır. Yemekhanede, iflçi temsilcili¤inde,
servislerde, kahvelerde, iflçilerin toplandı¤ı
noktalarda, sigara molalarında kapitalist
düzenin kötülükleri ve hastalıklarını, fafliz-
min teflhirini yapar. O, yakıcı iktisadi, de-
mokratik ve siyasal talepleri en çarpıcı ve
etkileyici tarzda açıklar. Duygulandırıcı,
ateflleyici ve uyandırıcı konuflmalarıyla ifl-
çilerin düflünce dünyasını sarsar; onları
kavgaya atılmaları yönünde kızıfltırır.

Bir di¤er görev ise propagandadır. Pro-

pagandacı bilgili ve birikimli, asgari teorik
donanımlıdır. Ve ilkelere herkesten ve her
fleyden önce ba¤lıdır. ‹nandırıcı, ikna edici
gücü ve yetene¤i geliflmifl; iflçiye kurtulu-
flun yolunu ve bunun baflarılabilece¤i fikri-
ni verecek, iflçileri partiye yakınlafltıracak
ve etkileyecek yetene¤e sahip olmak zo-
rundadır. ‹lk dönemlerde örgütçü görevleri
de yerine getirebilir.

YDD ve küreselleflme saldırılarıyla iflçi
sınıfı ve emekçiler için umut ve gelece¤in
tüketilmeye çalıflıldı¤ı; kapitalizmin ebedi
oldu¤unun, ulusal ve sosyal kurtuluflun ta-
rihe gömüldü¤ünün propaganda edildi¤i;
karflıdevrime! tasfiyeci kuflatmanın dayatıl-
dı¤ı koflullarda burjuvazinin her rengi ve
ajanıyla kurtlar sofrasında ideolojik ve si-
yasi mücadeleye tutuflmak kadar birikimli
ve yetenekli olunmadan baflarılı olunamaz.
Propagandacı, aynı zamanda hücre ya da
çalıflma grubu yöneticisidir.

Demek ki, hücre yöneticisi fabrika çalıfl-
ma grubu veya hücresinin teorik-siyasi ge-
liflimi, yönetimi ve yönlendirmesiyle sorum-
ludur. Partinin siyasi etkisindeki iflçi taraf-
tarlarıyla özel toplantılar düzenler, onları
e¤itir. ‹flçi kitle toplantıları, temsilciler kuru-
lu toplantılarına konuflmacı olarak katılır.
Sendikal toplantılara, iflçi platformlarına,
sendika flubesi kongrelerine katılır.Fabrika
ve iflçi havzalarında iflçilerin yaflam ve ça-
lıflma koflullarına, ücret sorunlarına iliflkin
bilgileri, fabrika bültenleri, iflçi gazetesi ve
ilgili parti basınına toplar, ulafltırır. ‹flçileri
parti basınına mektup göndermeye teflvik
eder, bunu denetler.

Fabrika ve iflçi havzalarında hücre ve
çalıflma grubu oluflması öncesinde baflka
gruplarla da örgütlemeye bafllamak müm-
kündür. Okuma grupları, e¤itim grupları,
yayın da¤ıtma grupları, ziyaret grupları
bunlardan bazıları. Okuma grupları, çevre
ve çeperdeki parti sempatizanlarının ya-
nında, ilerici, devrimci ve demokrat iflçileri
de kapsayabilir. Bu grupların görevi sade-
ce parti basınını okuma, teorik e¤itim vb.
de¤il, sınıf mücadelesinin sorunları, siyasal
ve toplumsal geliflmeler karflısında ezilen
ve sömürülen sınıfın bir mensubu olarak
etkin bir durufl sergilemeye teflvik edilir ve
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giderek çalıflma gruplarına katma hedefle-
nir.

Bu kategoriden iflçiler, daha ilk etapta
bir çalıflma grubunda yer almaya hazır ol-
mayabilirler, o durumda kitle örgütlerinde,
sendikalarda, grev komitelerinde, genel
grev komitelerinde, iflyeri komitelerinde, ifl-
çi birliklerinde, temsilci kurullarında, iflçi kit-
le toplantılarında partinin etkisi ve nüfuzu
altında yer alabilirler.

Görüldü¤ü gibi, iflçi taraftarlar ve sem-
patizanlar geliflmelerine göre tasnif edilir
ve kategorilefltirilirse uygun örgüt biçimleri
altında örgütlenebilirler. Komünist öncüye
yaklaflan, e¤ilim duyan, etkisine açık iflçile-
rin uygun görevlerle çalıflmalara seferber
edilmesi belki de partiye kazanmanın dö-
nemeci olur.

Parti örgütü, sokak hücreleri örgütleye-
bilir. Bir iflletme veya fabrikada iflletme
hücresi örgütlemenin koflullarının bulun-
madı¤ı, bunun örgütlenmesinin görece za-
man alaca¤ı ve biraz da çetin geçece¤i du-
rumlarda fabrika hücresi hedefini unutma-
dan, iflletme dıflındaki partili kadrolarla bir-
likte "sokak hücreleri" oluflturulabilir. Bu
hücrelere partili esnaf, ev kadını, dernek
çalıflanları alınabilir. Sokak hücreleri, sınıf
çalıflması ile semt çalıflmasının birlikte yü-
rütüldü¤ü alanlardaki parti hücrelerine de
tekabül eder.

Sokak hücreleri, parti ça¤rılarının da¤ı-
tılması, ev, kahve ve semt pazarı ajitas-
yonları, ba¤ıfl ve çeflitli siyasal kampanya
faaliyetleri yürütürler. Sokak hücreleri, gün-
lük parti çalıflmasına yardım edecek, bü-
yük iflyeri ve fabrikalardaki iflçilerle ba¤lan-
tılar kuracak, iflletme hücresinin oluflması
ve çalıflmasını güçlendirecek biçimde infla
edilirler. Bir yerde emekçi semt hücreleri-
nin de aynı görevleri oldu¤u bilinir.

Parti komitesi, bir grevi/direnifli örgütler
ve hazırlarken; ilk olarak fabrikadaki hücre-
ye, fabrikadaki parti üye ve sempatizanları-
na dayanır, sonra da di¤er parti üyeleri ve
sokak hücrelerinden yararlanmayı hedef-
ler, onları hareket planlarına dahil edebilir.
Sokak hücreleri, sözlü ajitasyon, bildiri da-
¤ıtımı ve kufl-lama, gazete ve di¤er yayın-
ların da¤ıtımı çalıflmalarını da yürütürler.

Bir yerde hareketli, yerel parti yönetiminin
ihtiyaç duydu¤unda baflka iflyeri çalıflmala-
rı ve direnifllerine de yönlendirebilece¤i es-
nekliklere de sahiptirler.

Fabrika hücresi ve çalıflma gruplarının
inflası ve örgütlendirmesinde, öncünün di-
¤er hücre ve kadrolarının katkıları tartıfl-
masız büyük önem taflır. ‹htiyaç halinde bu
hücre elemanları takviye olarak baflka fab-
rikalarda istihdam edilebilmelidir. Örne¤in,
bir metal iflyerinde tesviyeci ya da elektrik-
çi olarak çalıflan iflletme hücresi elemanı,
çalıflma planına dahil edilen bir tekstil iflye-
rinde pekala tesviyeci veya elektrikçi ola-
rak ifle bafllatılarak partinin hücre çalıflma-
sının temel ve yönetici bir elemanı yapıla-
bilir.

Hücre çalıflması, inflası ve örgütlendiril-
mesi bir örgütsel yatırımı, planlı çalıflmayı
ve çalıflmaların devrimci denetimini zorun-
lu kılar. Bugünden hedefe konulan bir fab-
rika için gençlik çalıflmasına birkaç yıl son-
ra da olsa "tornacı partili" yetifltirilmesi ihti-
yacı iletilemiyorsa, o iflyerine uzanmanın
bir kanalı daha baflında düflünülmemifl ve-
ya devre dıflı bırakılmıfl olur. Bu bir örnek-
tir. Benzer olanakların de¤erlendirilmedi¤i
kesindir.

Fabrika ve iflçi havzaları hücreleri ör-
gütlendirilmesi ve inflası sürecinde parti,
partili ve partisiz iflçi ve emekçilerden olufl-
turaca¤ı "hücum birlikleri" ya da "hücum
grupları"yla da katkı ve yardımlaflma sa¤-
layabilir.

Fabrika Hücresinin Görevleri,
Çalıflması Ve ‹fllevli Kılınması

Fabrika hücresi ya da bir ölçüde fabrika
çalıflma grupları, parti merkezi ve yerel ko-
mitelerin legal/illegal yayınlarını, propa-
ganda materyalleri bildiri, afifl, broflür, kitap
vb. yı¤ınlara ulafltırır. Merkezi ve yerel dü-
zeydeki siyasi/örgütsel kararların uygulan-
ması, eylem ça¤rılarını kendi özgülünde
yaflama geçirme inisiyatifini gösterir, bu-
nun örgütlenmesi ve hazırlı¤ına giriflir, so-
nuç alır. Fabrika ya da iflçi havzasında par-
ti politikaları ve taktiklerini özgünlüklerle
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birlefltirir ve hayata geçirir. Merkezi ve ye-
rel oldu¤u gibi, birim düzeyinde de bildiri,
bülten, broflür yayınlar ve da¤ıtımını yapar.
‹lk temas noktası olarak yı¤ınların nabzını
ölçer, yı¤ınların ruh halleri ve istemlerini,
fabrika ve iflçi havzasındaki tüm geliflmele-
ri parti merkezine hızla ve tam olarak akta-
rır, bilgi akıflını sa¤lar.

Hücre ya da çalıflma grubunun günde-
mi; fabrikada iflçileri çeflitli çalıflma grupla-
rında örgütlemek, bilinç düzeyini gelifltir-
mek, fabrika ve iflçi havzalarını sınıf sava-
flımının üssü haline getirmektir. Bu üs, öy-
le olmalıdır ki, sadece iflçi sınıfını ilgilendi-
ren saldırı ve talepler zamanında de¤il, ge-
nelde sermaye ve faflizmin her türlü siya-
sal ve toplumsal saldırılarına karflı savaflı-
mın da üssü olmalıdır. Örne¤in, devrimci
tutsakların katledilmesine üretimi durdura-
rak, iflçi önderlerinin gözaltına alınması ya
da kaybedilmesine örgütlü ve militan gös-
terilerle tepki verebilmelidir.

Fabrika çalıflmasını tecrit, kendi kendi-
ne ba¤ımsız ve içe kapanık biçimde ele
alan bir çalıflma ekonomist-sendikalist ça-
lıflmadır, do¤ru ele alınmazsa bu tehlike
her zaman vardır. TKP'nin tarihi buna ta-
nıktır. Genel olarak Parti çalıflmasını, özel
olarak fabrika çalıflmasını darlafltıran e¤i-
limlere karflı Kurulufl Belgelerinde flunlar
belirtiliyordu: "iflletme ve fabrikalardaki ça-
lıflmanın iflçi-patron iliflkileri temelinde yü-
rütülmesi, sendikalardaki çalıflmanın 'sen-
dikal' çalıflma olarak anlaflılması, semtler-
deki çalıflmanın 'semt' çalıflması olarak an-
laflılması, komünist programın terk edilme-
si, politik kitle ajitasyonu ve öncü politik
partinin örgütlenmesinden vazgeçmek
o/w"(S.117). Böylesi bir çalıflma yıllardır
"iflçi sınıfı partisi" adına sayısız reformist
ve revizyonist partiler tarafından yürütüldü.
Ancak bu çalıflma, sınıf hareketini siyasal-
lafltırma ve devrimcilefltirme hedefi ve ön-
derlik yetene¤inden yoksundu, uzaktı. ‹flçi
sınıfının devrimci partisinin olmadı¤ı koflul-
larda do¤al ki, meydanı bofl bulan bu refor-
mist, söndürücü ve tasfiyeci partiler, sendi-
ka bürokratlarının siyasi alandaki müttefik-
leri olarak onların ihanetlerinin tamamlayı-
cıları, teflvikçileri oldular. Onlar, sınıfın ve

sosyalizmin çok lafını ederler, ancak tarih-
sel ve siyasal misyonları sınıfı oyalamak,
sermaye ve faflizmin insafına terk etmek
olmufltur. Bu partilerin sahte sosyalizm ve
emek savunuculu¤unun, iflçi sınıfı üzerin-
deki etkileri ve eylemlerinin sonuçları, sınıf
çalıflmasında güvensizlik ve umutsuzluk
nedeni de olmufltur. "Yıllardır çalıflıyorlar,
ne yaptıkları ortada vb. "yaklaflımlara rast-
lanmıyor de¤il. Burada farkında olarak ya-
da olmayarak reformist parti veya güçler-
den sınıfı devrimci siyasallafltırma beklen-
tisi vardır. Komünist öncünün devrimci bir
çizgide iflçi sınıf çalıflması yürütece¤ine
yada bunu baflaraca¤ına iliflkin bir güven-
sizlik, iflçi sınıfına gizli bir güvensizlik var-
dır, tehlikelidir. Söylenecek ya da yapıla-
cak fley açıktır: Komünist öncü, politik çiz-
gisi ve politika yapıfl tarzını, örgütsel infla-
sını sınıf içerisinde oluflturacak ve ürete-
cektir.

Fabrikadan bafllayarak iflyeri temsilcili¤i
ve sendika delegeli¤inde elde edilen mev-
zilerle sendikalarda bir nüfuz sa¤lama ve
giderek sendikalarda etkin güç olmayı he-
deflemek, parti çalıflmasının küçümsene-
mez parçasıdır. Fabrikalarda ileri iflçilerin,
do¤al iflçi önderlerinin kazanılması; parti-
nin genel siyasi etkisi, sınıf içindeki etkisi, o
iflyerindeki etkisi ve birebir gelifltirilen iliflki-
ye ba¤lıdır.

Sonuç olarak denebilir ki, hücre ya da
çalıflma grubunun gündemi, iflçi sınıfının,
ülkenin ve partinin gündemidir. Partinin si-
yasal ve örgütsel gündemidir, ama aynı za-
manda fabrika veya çalıflma alanının so-
mut ve özgül sorunlarıdır. ‹fllevli olması ve
amacına uygun görevlerini yerine getirme-
si buna ba¤lıdır. Parti hücresinin gündemi
güncel ve tarihsel sorunlar, örgüt, kadro ve
çalıflma tarzı ve yöntemlerinin sorunlarıdır,
partinin kitle çalıflmasının, propaganda ve
ajitasyonunun içeri¤i, kapsamı ve yürütül-
mesinin sorunlarıdır. Sermaye ve kapitaliz-
me karflı savaflımın sorunlarıdır. ‹flçi sınıfı
içinde partiyi etkin kılma sorunudur. Anti-
emperyalist demokratik halk devriminin so-
runlarıdır. Bu genel sorunların yanında
fabrikanın sorunlarıdır. ‹flçilerin birli¤i, üc-
ret sorunları, sendika, sa¤lık, sosyal hak-
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lar, toplusözleflme, sendikasızlafltırma, ifl-
ten çıkarma, özellefltirme vb. sorunlardır.

Hücrenin Çalıflma Planı

Fabrika ya da iflçi havzası hücresi, ken-
di çalıflma alanında parti çalıflmasını mer-
kezilefltiren, derleyen, toparlayan, birleflti-
ren parti birimidir. Çalıflma gruplarını yö-
netmenin ve ba¤lantıyı sürekli kılmanın
aracıdır. Partinin siyasi ça¤rıları ve örgüt-
sel talimatlarının karflılık bulmasının, genifl
kitle eylemleri ve gösterilerinin hazırlı¤ı, ör-
gütlenmesi ve harekete geçirilmesinin bafl-
lıca teminatı, afla¤ıdan, tabandan örgütlen-
menin, birim örgütlenmesinin aracı olan
hücrelerdir. ‹yi iflleyen, herhangi bir aksak-
lık ya da ola¤anüstü geliflmeyle kopma-
yan, canlı ve farklı biçimlerde yı¤ınlarla ilifl-
ki sürdürebilme esnekli¤i ve yetene¤ine
sahip partinin ileri karakolları, uç örgütleri
fabrika hücreleridir. Çünkü yı¤ınlarla iç içe-
dir.Varlık temeli, yı¤ınlarla kuraca¤ı sıkı,
düzenli ve kopmaz ba¤lardır, bu ba¤ların
yeniden üretilmesidir.

‹fllevli her parti komitesi, fabrika hücresi
ve çalıflma grubunun çalıflmalarının dü-
zenli, hedefli ve sistemli yürütülmesine hiz-
met eden; içerisinde kısa, orta ve uzun va-
deli hedefleri de olan bir çalıflma planı var-
dır, olmalıdır. Çünkü komünist çalıflma ira-
di, kasıtlı ve planlı bir çalıflmadır. Bu da ta-
sarılara, çalıflma programlarına, hareket
planlarına dayalı yürütülür. Çalıflma planla-
rı, faflist diktatörlük koflullarında belki çok
yönlü ve detaylı olmayabilir, her zaman
çok somut hedeflere ve somut bir takvime
ba¤lanmayabilir. Bu anlamda esnek olma-
yı, geliflmelere ba¤lı, de¤iflmelere açık ol-
mayı gözetir, ama her halükarda var olur.
Aksi taktirde plansız çalıflma yöntemsiz,
hedefsiz, günübirlik çalıflmadır, ne yaptı¤ı-
nı, nereye ba¤landı¤ını ve nereye yönele-
ce¤ini bilmeyen, her seferinde yarım bıra-
kılan, önüne çıkan her yola giren bir çalıfl-
madır. Böyle bir çalıflma, kendili¤indene!
ve dar pratikçi çalıflmadır. Üretti¤i de, orta-
ya çıkardı¤ı da ortadadır.

Parti örgütleri merkezi çalıflma planı ve
kendi yerel/fabrika planlarına göre çalıfl-
mayı yönlendirir, güçlerini buna göre istih-
dam eder, gruplafltırır; parti infla biçimleri
ve parti çalıflması yöntemlerini buna göre
yaflama geçirirler.

Çalıflma planlarının ekseninde genelde
iflçi kitlelerinin, özelde çalıflma yürütülen
fabrika veya iflçi havzalarındaki iflçilerin
partinin siyasi etkisi altına alınması, örgüt
ve bilinç düzeyinin, savaflım yetene¤inin
yükseltilmesi durur. Çalıflma planları, aynı
zamanda fabrika hücreleri ve gruplarını,
partiyle iflçi kitlelerinin ba¤lantısını sa¤la-
yacak düzey, nitelik ve yetene¤e, iflleve
kavuflturmayı hedefler.

Fabrika çalıflması yürüten partilinin ya-
paca¤ı ifl üzerine, kafası net ve açıktır. Her
gün ne ifl yapaca¤ını bilir. Çalıflma planla-
rı en çok bunun için gereklidir. Fabrikada
partili fonksiyoner, kimin gerçek iflçi kimli¤i
taflıdı¤ını, kimin dürüst ve saygın oldu¤u-
nu, kimin hangi siyasal e¤ilimde oldu¤unu,
iflçilerde politikaya ve partiye ilginin düze-
yini bilmeli, iflçi arkadafllarını tanımalı, ifl-
yerine hakim olmalı ki; kime güvenece¤ini,
kime öncelik verece¤ini, kiminle daha ya-
kın arkadafllık gelifltirmesi ve zaman ayır-
ması gerekti¤ine de do¤ru karar verebilsin.
‹flçileri uygun çalıflma grupları ya da kitle
örgütleri çalıflmasına teflvik etsin ve kata-
bilsin.

Fabrika çalıflmasında parti basınının,
propaganda ve ajitasyon faaliyetinin özel
ve önemli bir yeri vardır.‹llegal basım ve
da¤ıtımın örgütlendirilmesi, iflçilerin kesin-
tisiz ve sistemli tarzda siyasal gerçekler
üzerine aydınlatılmasının, örgütlenmeye
çekilmesinin yanında fabrika hücresinde
yer alan fonksiyonerlerin geliflmesi ve gü-
venlikli çalıflmanın yerlefltirilmesi bakımın-
dan da önemlidir. ‹flçiler illegal basma kar-
flı apayrı bir ilgi duyarlar, illegal basındaki
her yazı ve ça¤rının özel bir a¤ırlı¤ı ve de-
¤erinin bulundu¤unu düflünürler, onun
kendileri, kadrolar ve partinin pratik duruflu
bakımından hangi görev ve sorumluluklar
getirdi¤ini gözlemeye bafllarlar. Ve orada
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belirtilenlere uyumlu bir pratik bekler, ken-
dilerini sınar, kadroları ve partiyi sınavdan
geçirirler.

Fabrika hücresi veya çalıflma grubun-
da, görevlerin bölünmesi, parçalara ayrıl-
ması, her partilinin ya da taraftar iflçinin uy-
gun görevlendirilmesi, çalıflmada yerini
bulması çalıflmaların verimi ve güvenli¤i,
çalıflmanın niteli¤inin yükseltilmesi bakı-
mından gereklidir. Çalıflmada her tarafa el
atmak, kendisini da¤ıtmak, her ifli yarım bı-
rakmak veya hiçbir ifli sonuna kadar götür-
memektir.Fabrika hücresi çalıflmasında
yayın da¤ıtıcısı, propagandacı, ajitatör, ör-
gütçü, milis yöneticisi biçiminde iflbölümü-
ne gitmek böylesi bir çalıflmanın önüne ge-
çer ve keza kadro ve taraftarların yetenek-
lerine göre çalıflmada yerlerini bulmalarını
sa¤lar

Partinin sınıf çalıflmasında iflçi milisleri
önemli yer tutar. Türkiye'de faflizm ve ser-
mayenin saldırılarında karflıdevrime! zor
ve fliddet önde gelir. Burjuva devletin faflist
ordusu, polisi, kontrgerilla güçleri, Susurluk
çeteleri, sivil faflist güçler, ajanlar, provo-
katörler tarihte çokça örne¤i görüldü¤ü gi-
bi, bu fiziki saldırı ve katliamlar için yerleri-
ni alırlar.Yine sermayenin karflıdevrime!
militarist güçleri sadece devletin de¤il, ifl-
verenlerin iflçiler içinde rüflvetle satın al-
dıkları ve görevlendirilmifl güçleri, sendika
bürokratlarının besledi¤i paralı uflaklar da
aynı kapsamdadırlar. Bunların iflçi direnifl-
leri ve grevlerinin bastırılmasında, grev kı-
rıcılı¤ında; tehdit, gözda¤ı ve sindirme ey-
lemlerinde bafl rolü oynadıkları defalarca
görüldü. fiüphesiz ki, bu saldırılar ancak ifl-
çilerin örgütlü birli¤i ve mücadelesiyle püs-
kürtülür ya da bofla çıkarılabilir. Ne var ki,
sınıf dayanıflması ve örgütlenme düzeyi
zayıf fabrika ve iflçi havzalarında bu faflist
çetelerin eylem ve tehditleri etkili olabiliyor,
çalıflmalar, sekteye u¤rayabiliyor. Böylesi
anlarda ve grev dönemlerinde propaganda
ve ajitasyon faaliyetlerinin güvenli¤inde ifl-
çi milisleri bir ihtiyaç olarak kendisini daya-
tır.

Fabrika ve iflçi havzaları komiteleri veya

hücrelerinin bir görevi, proletaryanın "öz
korunma" örgütleri olan iflçi milisleri grupla-
rının oluflturulmasıdır. ‹flçi sınıfının devlet,
sermaye ve sendika bürokratlarının silahlı
ve silahsız saldırıları karflısında, her tarafı
paralı çetelerin ve devletin silahlı güçlerinin
iflgal etti¤i koflullarda kendini "proleter öz
korunma" gruplarıyla savunması kadar
haklı ve meflru ne olabilir? Parti komitesi
veya fabrika hücresinin iflçi milislerinin e¤i-
timi, donanımı ve yetifltirilmesiyle ilgili gö-
revleri ihmal edilemez ve bu, fabrika çalıfl-
masının bütünlü¤ü ve güvenli¤i için zorun-
ludur.

Parti, kitle çalıflmasında yı¤ınlara daya-
nır. Maddi ve manevi gücünü oradan alır.
Lenin, "Komünist partisi iflçi sınıfının bir ke-
simidir ve elbette onun en ileri, en bilinçli,
dolayısıyla en devrimci kesimidir" diyordu.
fiüphesiz ki, bunun tarihsel, siyasal ve ör-
gütsel bakımlardan, çalıflmanın yöntemle-
ri, mücadele araçları ve biçimleri bakımın-
dan kadrolaflma ve kuramsallaflma bakı-
mından bir anlamı, de¤eri vardır. Bu, pra-
tikte karflılı¤ını bulmalıdır.

‹flçi sınıfı hareketinin derinliklerinden
do¤al önderlik yetene¤i ve vasıflarıyla sü-
zülüp gelen, iflçi grev ve gösterilerinin ör-
gütlenmesi ve sürdürülmesinde önderlik
özellikleri göstermifl, kendisini kanıtlamıfl
genç iflçi kadro ve taraftarlarının seçimi,
yükseltilmesi ve uygun görevlendirilmesi
parti örgütlerinin sorumlulu¤udur. Yı¤ınla-
rın devrimci deneylerinde, yaratıcılı¤ı ve
giriflimlerinde, üreticili¤inde, bazen pratik
çözücü olmasında ö¤renmek, ona ihtiyaç
hissetmek unutulamaz. Rusya'da ‹flçi ve
Emekçi Sovyetleri sloganı, iflçi sınıfı ve
emekçi yı¤ınların yaratıcı ve inisiyatifli ha-
reketi ve gücüyle oluflturuldu. Örgütlü kitle-
lerin yaratıcı, de¤ifltirici ve yıkıcı gücü kar-
flısında hiçbir barikat dayanamaz. Öncü-
nün görevi, iflçi sınıfı ve emekçi yı¤ınlarda
saklı olan bu güç ve yetene¤i, potansiyeli
örgütlemek, açı¤a çıkarmak harekete
geçirmek ve buna önderlik etmektir.■
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K
emalist burjuvazi önderli¤inde ulu-
sal kurtulufl savaflı TC'nin kurul-
masıyla sonuçlandı. Yeni kurulan

Cumhuriyet'in niteli¤ine iliflkin veriler, da-
ha kurtulufl savaflının içerisinde ve kema-
list burjuvazinin ideolojik flekillenmesinde
ortaya çıkmıfltı. Ulus ve azınlıkların, ezilen
sınıfların muhalefetini ezmeye dönük ön-
lemler, cumhuriyetin kuruluflundan önce
uygulanmaya bafllandı. Kurtulufl savaflı
süresince Ermeni ve Rum katliamları de-
vam ettirildi, iflçi sınıfı ve komünistlere kar-
flı baskı terör ve katliamlar uygulandı,
TKP'nin önderleri Mustafa Suphi ve 14
yoldaflı kemalistler tarafından katledildi.
Yüzlerce iflçi önderi tutuklanarak zindanla-
ra tıkıldı. Cumhuriyetle birlikte kemalist
burjuvazi siyasi, ekonomik ve hukuki ba-
kımlardan iktidarını yerlefltirme do¤rultu-
sunda adımlar attı. Kurtulufl savaflı içeri-
sinde oluflturulmaya bafllayan resmi ide-
oloji, yeni unsurların da eklenmesiyle fle-
killendirildi. Cumhuriyet sonrası dönemde,
özellikle Kürt ulusuna karflı sürdürülen sö-
mürgeci politikalar resmi ideolojinin tahkim
edilerek gelifltirilmesini sa¤ladı.

24 Temmuz I923'te yapılan Lozan An-
laflması'yla, Kuzey Kürdistan TC'nin ege-
menli¤ine bırakıldı. Türk ulusunun ege-
menli¤ine dayalı üniter devlet yapısı olufl-
turuldu. Nisan I924'te kabul edilen ilk
anayasayla siyasi, ekonomik ve ideolojik
yapısı hukuki çerçeveye oturtuldu. Olufl-
turulan resmi ideoloji ve çizilen hukuki
çerçeve, Kürtleri ve di¤er halkları ulusal,
kültürel, siyasal her türlü haklar bakımdan
mahrum bırakıyordu.

Kürtler sürgün edilmeye bafllandı. Er-
meni ve Rum halkına yönelik önlemler çok
daha önceden uygulanmaya konulmufltu.
Teflkilat-ı Mahsusa, yukarıda kapsamı çi-
zilen çerçevedeki amaçları do¤rultusunda
eylemler yaptı, azınlıklar üzerine katliam-
lara giriflti. Cumhuriyet döneminde Rum-
lar, Yunanistan'la yapılan anlaflmalar so-
nucu nüfus mübadelesi yoluyla Yunanis-
tan'a gönderildiler. Kimi azınlıklara men-
sup aileler ise, yaflam güvenceleri olma-
yınca baflka ülkelere göç ettiler.

Kürt ulusu, birçok siyasi ve toplumsal
faktörün toplamı olarak kurtulufl savaflın-
da kemalistlerle birlikte davrandı.. M. Ke-
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mal, Sıvas ve Erzurum Kongreleri'yle kur-
tulufl savaflına hazırlık yapmaya, Kürtlerin
deste¤ini almaya çalıfltı. Lozan Anlaflması
görüflmelerinde i. ‹nönü, Türklerin ve Kürt-
lerin temsilcisi oldu¤unu açıkladı. Ne var
ki, emperyalist devletlerle yapılan uzun
görüflmelerin sonucunda Kuzey Kürdis-
tan, TC'nin egemenli¤ine bırakıldı. Kema-
list burjuvazi, Kürt ulusunun deste¤inin de-
vamını sa¤lamak için, TBMM'de "Türklerle
Kürtlerin meclisi" , "din kardeflli¤i" gibi ifa-
de ve motifleri kullandı. Fakat bütün bun-
ların sahteli¤inin ortaya çıkması ve Kürt
halkının da bunu görmesi için çok fazla
zaman geçmesine gerek kalmadı. Türk
devletinin Kürt ulusu üzerindeki baskıları
ve asimilasyon çabaları, di¤er bir kısım
sorunlarla da birleflerek Kürt ulusu safla-
rında huzursuzlu¤un ortaya çıkmasını
sa¤ladı.Böylece Kürt ulusu saflarında ulu-
sal ba¤ımsızlık e¤ilimi güçlenmeye baflla-
dı.

11 fiubat I925'te, Kürdistan'ın önemli
bir bölgesinde fieyh Sait önderli¤inde
Kürtler, ulusal talepler temelinde ayaklan-
dılar. Ayaklanma, hesaplanan zamandan
önce baflladı. Nispeten genifl bir alana ya-
yılan fieyh Sait isyanı, Cumhuriyet rejimi
altında Kürt ulusuna karflı bugüne de¤in
sürdürülecek sömürgeci kirli savaflın bafl-
langıcı oldu.

Kemalist diktatörlük, isyana karflı Kür-
distan'ın bütün illerinde sıkıyönetim (örfi
idare) ilan etti. isyanı destekleyen herke-
sin "ihaneti Vataniye Kanunu"na ba¤lı ola-
rak cezalandırılaca¤ını duyurdu. ‹syanı
ulusal içeri¤inden soyutlayarak fleriatçı bir
kalkıflma olarak ilan etti.Yasal düzenle-
meyle "dini esaslar üzerinde siyasi cemi-
yet kurmanın, siyasi amaçlar do¤rultusun-
da dini istismar etmenin yasak oldu¤u, bu
faaliyetlere giriflenlerin ya da böylesi cemi-
yetlerde yer alanların hain sayılaca¤ı" ka-
rarlafltırıldı.

3 Mart I925'te i. ‹nönü Baflbakanlı¤a
getirildi. 4 Mart I925'te Takrir-i Sükun Ka-
nunu çıkarıldı. 31 Martla meclise onaylatı-
larak, ‹stiklal Mahkemeleri'nin iki yıllık bir
süre için tekrardan faaliyete geçirilmesine
olanak sa¤landı.‹ki yılın sonunda, süre iki

yıl daha yeniden uzatıldı (fiimdiki OHAL
uzatmalarını ça¤rıfltırıyor). ‹syanı bastıra-
rak sorumluları jet hızıyla yargılamak ve
kemalist burjuvazinin bütün muhaliflerini
ezmek için ‹stiklal Mahkemeleri, Diyarba-
kır ve Ankara'da faaliyete geçirildi. Diyar-
bakır istiklal Mahkemesi, Kürt isyancılarını
ve isyana destek verdi¤i öngörülen herke-
si yargılayıp cezalarını infaz etmekle gö-
revliydi.

isyanın bafllamasıyla seferberlik baflla-
tıldı. Kürt ayaklanmasına katılabilecek,
destek verebilecek ve eli silah tutabilecek
herkes askere ça¤rılarak kontrol altına
alınmaya ve direnifl içten bölünmeye çalı-
flıldı. Ça¤rıya uymayanların Vatana ‹hanet
Kanunu çerçevesinde cezalandırılaca¤ı
duyuruldu. Hıristiyan halklar ise, Mersin
yakınlarındaki angarya birliklerine katıl-
mak üzere askere ça¤rıldılar.

fieyh Sait isyanının bafllamasıyla ordu-
nun komutanlı¤ına getirilen General Ke-
malettin Sami Pafla, Kürt sorunuyla ilgili
hükümetin önünde üç temel görev oldu¤u-
nu flöyle ortaya koydu:

"Birincisi, ayaklanmaya karflı acımasız
ve kanlı bastırma gerekti¤ini,

"ikincisi, ayaklanmaya katılsın ya da
katılmasın bütün Kürtlerin silahsızlandırı-
laca¤ını,

"Üçüncüsü, Kürtlerin ülkenin di¤er yö-
relerine ço¤unlu¤u oluflturmayacak bir bi-
çimde da¤ıtılması ve Türklerin Kürt yörele-
rine yerlefltirilmesi gerekti¤i"...

Sonuçta fieyh Sait isyanı, kendi içinde-
ki zayıflıklar ve bölünmenin de etkisiyle
bastırıldı. Kürt ulusu, ulusal ba¤ımsızlık
özlemini gerçeklefltirmeyi baflaramadı, is-
yan, acımasız ve oluk oluk akan kan pa-
hasına bastırılmıfltı. 206 köy yerle bir edil-
mifl, 8785 ev yakılmıfl, 15200 Kürt insanı
öldürülmüfltü. Ayaklanma bastırıldıktan
sonra da bölgede Kürt ulusu üzerindeki
baskı, zulüm ve katliamlar artırılarak de-
vam ettirildi, isyanın bastırılmasıyla ilgili
olarak Amstrong, "Kürdistan'ı atefl ve kılı-
cın önüne vermifllerdi. ‹nsanları dayaktan
geçirdikten sonra idam ediyorlardı, köyleri
ve tarlaları yakıyorlardı. Kadın ve çocukla-
rı pefllerinde sürükleyerek öldürüyorlardı.
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Kürtlerden intikam almak için, Türkler her
tarafı mezbahaya çevirdiler. Hem de ne
mezbaha... vahflilik ve kan dökücülükleriy-
le padiflahlık döneminde Yunanlı, Ermeni
ve Bulgari öldüren Türklerden geri kalır
yanı yoktu. Mahkeme kararıyla Kürtler se-
ferberlik haline benzer bir çabuklukla idam
ediliyor, sürgüne gönderiliyor, hapsedili-
yorlardı" diye yazmaktadır. Kürtlerin ileri
gelenlerinden Ahmet Ali ve Hoca Sabri, 25
Temmuz I925'te Cemiyet-i Akvam 'a yaz-
dıkları mektupta flunlar belirtiliyor: "iki ay-
dır ki ülkemizde kan dereleri akıyor. Kürt
halkı, barbarların zulmüne karflı özgürlük-
lerine kavuflmak ve kaderlerini ellerine al-
mak için silaha sarıldılar. Varlı¤ımızın ge-
lece¤ini tahakkuk etmeye, ancak baflladı-
¤ımız mücadeleler olanak veriyor. Müca-
deleyi Ankara hükümetinin kanlı boyundu-
ru¤undan tamamıyla kurtuluncaya dek
sürdürece¤iz. Kürt halkı aslen Ari ırkına
mensuptur, ne soy, ne gelenek, ne de dil
bakımından Türklerle hiçbir ortak yanı
yoktur. Batı hükümetlerinin kayıtsızlı¤ı,
Ankara hükümetine Kürt milletine karflı,
Ermenilere karflı da baflarıyla gerçeklefltir-
di¤i jenosit politikasını uygulamada cesa-
ret verdi. Mücadelemiz, ulusal bir mücade-
le ve açıktır. Kürt milleti, Cemiyet-i Ak-
vam'dan hükümetlerin müdahalesini iste-
mesi sadece insancıl bir görev de¤il, Kürt
halkı Yakın Do¤u'da barıflın güvencesi ol-
du¤u için aynı zamanda siyasi bir zorunlu-
luktur da."

Emperyalist devletler ve Cemiyet-i Ak-
vam, Kürtlerin taleplerine kulak tıkayarak
TC'yi desteklediler. 1925 Temmuz ayında
da "Türk hükümetinin Kürtlere ve Türkiye
Kürdistan'ında ayaklanmalara yönelik
baflvurdu¤u uygulamaya karflı Kürtlerin
yaptı¤ı protestoları ele almamayı kararlafl-
tırdı."

fieyh Sait isyanının kanla bastırılma-
sından sonra, Kürtler yerlerinden, yurtla-
rından sürgün edilmifl ve topraklarına el
konularak Balkanlar'dan getirilen Türklere
da¤ıtılmıfltı. Kürdistan'da "Türk yerleflim
alanlarını artırmak" için yalnızca 1931 yı-
lında Bulgaristan ve Yugoslavya'dan dö-
nen yüz bin Türk göçmenin Kürdistan'a

yerlefltirilmesi kararlafltırıldı. Daha 1926
yılında Kosova'da göç eden müslüman Ar-
navutlar, isyan bölgelerine yerlefltirilmifl,
yine 40-50 bin Çerkez muhacir de Kürt
topraklarında iskan edilmifltir.

Kürt ulusuna ve Kürdistan'a yönelerek
gelifltirilen sömürgeci siyaset, Cumhuri-
yet'in hemen baflında uygulamaya sokul-
du. Kürt ulusal istemleri katliamlarla bastı-
rılarak, Kürtlere inkar ve imha politikası
dayatıldı. Kürdistan'ı sömürgeci boyundu-
ruk altında tutma hedefi, yo¤un bir asimi-
lasyon ve katliamlar zinciriyle gerçekleflti-
rilmeye çalıflıldı. Anadolu'nun Türklefltiril-
mesi ya da güncel tabiriyle mozai¤in mer-
merlefltirilmesi önündeki en büyük engeli
Kürt ulusu teflkil etmekteydi. Bu engelin
ortadan kaldırılması için her türlü yönte-
min kullanılması, Türk burjuva egemen sı-
nıflarını ve devletin yapısı ve Türk flove-
nisti karakteriyle tam bir uygunluk içindey-
di.

fieyh Sait isyanıyla birlikte, Kürtleri in-
kar ve imha planı, Kürdistan'ın tamamın-
da, bütün boyutlarıyla uygulamaya konul-
du. Kemalist burjuvazi kesin sonuca ulafl-
maya çalıflıyordu. Kesin sonucun ne anla-
ma geldi¤ini ise, çıkarılan iskan kanunuyla
ilgili "bu kanun tek dilde konuflan, bir dü-
flünen, aynı hissi taflıyan bir memleket ya-
pacaktı r"(37) diyen, dönemin içiflleri Ba-
kanı fiükrü Kaya belirtmektedir.

inkar ve imha politikası, katliam, sür-
gün, asimilasyon politikalarıyla iç içe yıllar-
ca sürdürüldü. Bu politikanın yok olmak
anlamına geldi¤ini gören Kürt ulusu, de¤i-
flik yıllarda ve de¤iflik bölgelerde birbiri ar-
dına isyanlar örgütlediler. isyanlar her de-
fasında katliamlarla bastırıldı.

TC ve kemalist burjuvazi, isyanların
bastırılması, iç savafl ve Türklefltirme poli-
tikası bakımından yalnızca Cumhuriyet
döneminin deneyimleriyle sınırlı bir biriki-
me sahip de¤ildi. Osmanlı döneminde Bal-
kanlar'daki ulusal ayaklanmaların bastırıl-
ması, Ermeni ve Rum katliamları, ‹ttihat ve
Terakki'ye uzanan bir gelenek ve birikim
üzerinde hareket etmektedir. Cumhuriyet
döneminde, Kürtlere karflı yürütülen sö-
mürgelefltirme politikasına yön verenler
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de bu süreçlerde yetiflmifl ve bu süreçlerin
bütün deneyimlerini taflıyan kadrolardır.
Türk flovenizminin yön verdi¤i katliam ve
baskı politikaları açısından, Osmanlıdan
ittihatçılara, Kemalistlere ve Cumhuriyet
Türkiye'sine uzanan bir devamlılık vardır.
Cumhuriyet döneminin Kürt ulusuna karflı
gelifltirdi¤i inkar ve imha politikası, bu ge-
lenek ve birikime yeni unsurlar katarak da-
ha fazla gelifltirilmesine hizmet etmifltir.
Bugün de Kürdistan'da uygulanan bütün
kirli savafl politikaları, Cumhuriyet'in bafl-
larında Kürt isyanları sürecinde ve Kürt
ulusuna karflı gelifltirilen politikalar içeri-
sinde bulmak mümkündür.

I930'lu yılların baflında, çıkarılan 2510
sayılı ‹skan Kanunu ile, "dahili iskan safa-
hatı cümlesinden olarak ana dili Türkçe ol-
mayan nüfus terekkümlerini menni'ne ve
mevcutlarının da¤ıtılması flekillerine ve bu
suretle hars vahdetini korunmasına ait
tedbirlerin ittihas ve tatbiki için hükümete
kanuni selahiyet alınması yasaklanacak,
mevcutlar da¤ıtılacak ve kültür birli¤i böy-
lece korunacaktır". 27 Nisan 1934 tarihli
iskan Kanunu Mavakkat Encümeni Maz-
batası 'nda ise flu bilgiler vardır: "Maksat,
bunların suretle ana dillerini unutması,
Türklerle karıflması oldu¤undan, büyük
köylerde, bir mahalle veya birbirine komflu
ve kolaylıkla toplanır bir yerde olmamak
flanıyla oturtulmalarında ise( bir mahsur-
SP) görülmemifltir." (39)

Bütün bu ırkçı-floven yasa ve uygula-
malar, Kürtlerin Türklefltirilmesine, Kürdis-
tan'ın sömürgeci siyasal ilhakının tamam-
lanmasına ve tek dil, tek kültür, tek ulus,
tek devlet anlamına gelen üniter devlet ya-
pısının pekifltirilmesine ba¤lı olarak yürü-
tülmüfltür. Bu politikalar bakımından, o yıl-
larda en büyük engellerden biri Dersim
bölgesi görülüyordu. Dersim bölgesinde
devlet otoritesi tesis edilerek sonuç elde
edilmeye çalıflıldı.

Dersim'le ilgili, daha 1926 yılından iti-
baren yo¤un önlemler alınmaya bafllandı.
Mülkiye Müfettifli Hamdi Bey, 1926 tarihini
taflıyan raporunda "Dersim, hükümeti
cumhuriyet için bir çıbandır. Bu çıban üze-
rinde kafi bir ameliyat yapmak gerekli"

(40) demektedir. Bu "çıban"ı n temizlen-
mesi için kapsamlı bir hazırlık ve önlemler
gelifltirildi. Ordu, vali ve di¤er devlet görev-
lileri çok büyük yetkilerle donatıldı. Gerek-
li gördükleri herkesi sürgüne gönderme,
idam hükümlerinin infazını gerçeklefltirme
gibi yetkilerle donatıldılar. 1930'dan itiba-
ren zorla göç ettirme politikası sistemli ola-
rak uygulandı.

Her devrin adamı olan Cumhuriyet ga-
zetesi kurucusu ve baflyazarı Yunus Nadi,
"bu haliyle hükümet, Tunceli'nin da¤lı be-
devilerine flu hakikati anlatıyor ki,... Ya bu
deve güdülecek, ya bu da¤dan gidilecek...
Türk vatanının ortasında Dersim bir lekey-
di." (41) "Leke"yi temizlemek için onbinler-
ce askerin, uçak, tank ve bombalarla ger-
çeklefltirdi¤i Dersim kırımının sonucunda
onbinlerce Der-simli öldürüldü. Evler ve
köyler yakıldı kundaktaki bebekler süngü-
lendi, kadınlara tecavüz edildi, onbinlerce
Dersimi! ise sürgün edildi. Resmi verilere
göre, 7954 kifli öldürülmüfltür. Gerçek ra-
kamlar, bunun çok daha ilerisinde, onbin-
lerle ifade edilmektedir.

Dersim harekatına iliflkin Bakanlar Ku-
rulu'nun aldı¤ı kararda "sadece taarruz
hareketiyle ilerlemekle iktifa ettikçe isyan
ocakları daimi olarak yerinde bırakılmıfl
olur. Bunun içindir ki, silah kullanmıfl olan-
lara ve kullananlara yerinde ve sonuna ka-
dar zarar vermeyecek hale getirmek, köy-
leri kamilen tahrip etmek ve aileleri uzak-
lafltırmak lüzumlu görülmüfltür." (42)
Emekli albay Hacı Hulusi Yaylagil, Son
fiehitler adlı kitabında "I938'de bizi Dersim
‹syanını önlemeye ve bastırmaya memur
etmifllerdi. ‹syan dedikleri fley de; bazı da¤
köyleri o yıl vergi verememiflti. Bize verilen
emir ise tek kelimeydi; imha. Canlı bir fley
bırakmayınız, genç-ihtiyar, çocuk, kadın
saire. Bunların ço¤unun infazı idi."

fieyh Sait isyanından Dersim isyanına
kadar onlarca irili ufaklı isyan ortaya çıktı
ve benzer tablolar yaflandı. Dersim isyanı-
nın bastırılmasıyla, Kürt ulusal hareketi
uzun bir sessizlik dönemine girdi. TC, Der-
sim isyanını da bastırarak Kürdistan’daki
siyasal ilhakını tamamladı. Kürt ulusunun
bütün aya¤a kalkıfl yollarını kesti¤ini, Kürt
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sorununun üstünün betonladı¤ını sandı.
Asimilasyon politikasını daha da hızlandı-
rarak sürdürdü. Fakat Kürdistan için her
fleyin bitmedi¤i sonraki süreçte, özellikle
1960'h yıllarda, ulusal uyanıfl ve silahlı
kalkıfl bakımından da I980 sonrası dö-
nemde açı¤a çıkacaktı. Kürt ulusu, yeni-
den ve daha kararlı, daha bilinçli, daha de-
rinlikli bir flekilde ulusal özgürlük bayra¤ını
yükseltti.

Kemalist burjuvazi, '20'li ve özellikle de
'30'lu yıllar boyunca da ırkçı-floven politi-
kalarını sürdürdü. Avrupa'dan esen faflist
rüzgarların etkisiyle ırkçı-floven politikala-
rını derinlefltirdi.

Burada bir olguya de¤inmekte yarar
var: Kemalist burjuvazi ve Cumhuriyet ide-
olojisi bütün milliyetçi-floven karakterine
ra¤men, o dönemde Türk halk yı¤ınları
içerisinde flovenizm ciddi bir heyecan ya-
ratmıyordu. Türk halkı, Kürtlerle ve di¤er
halklarla bir düflmanlıkları oldu¤u inancın-
da de¤ildi. Bu nedenle ırkçı-floven politika-
lar yıllarca üstten, siyasi iktidar tarafından
halka dayatıldı. fiovenizmin, Türk halk yı-
¤ınları içerisinde heyecan yaratmasının
yolları arandı. "Bir Türk cihana bedeldir"
gibi formülasyonlarla Türk halk yı¤ınları
flovenizmle zehirlenmeye çalıflıldı. Kema-
list burjuvazi ise, baflından beri rejimi,
Türk milliyetçili¤i temelleri üzerine oturt-
mufltu. Oluflturulan resmi ideoloji flove-
nizmle zırhlandırılmıfltı. Resmi ideoloji,
Türk Tarih Tezi, Günefl Dil Teorisi gibi
sentezlerle gelifltiriliyordu.

I928 yılında yapılan "Harf Devrimi" ile,
Latin harfleri uygulanmaya konuldu. Böy-
lece sonraki kuflakların I928 öncesiyle bü-
tün ba¤ları yazım alanında da kesildi. Ta-
rihi aktarma, birkaç devletçi tarihçinin in-
safına terk edildi. Kendi tarihinden kopuk
bir toplum yaratılmaya çalıflıldı. Bu koflul-
larda yeni dilde, yeni bir tarih yazmak çok
daha kolaydı.Tarih olarak Türk gençlerine,
sadece onlara de¤il, Kürt ve di¤er azınlık-
lardan gençlere Osmanlı sultanlarının hep
kazandı klan (l) meydan muharebeleri, M.
Kemal'in bitmeyen meziyetleri ve büyüklü-
¤ü anlatıldı.

Kemalist kadrolar, Osmanlı'nın Türklü-

¤ü unutturdu¤una inanıyorlardı. Bu ne-
denle Türklü¤ün kökenini Osmanlılar da
kurma flansları yoktu. Türkçü bir tarih tezi
için "Türk olan" yeni bir tarih aradılar. Os-
manlı öncesi döneme uzanarak, Orta As-
ya'da yaflayan Türklerin tarihinden daya-
naklar aradılar ve oluflturdular. "Yadsın-
mıfl, unutturulmufl" Türk tarihini açı¤a çı-
karacak tezler hazırladılar. Bu tezler, Türk
ırkının üstünlü¤ü üzerine kuruldu. Cihana
ve emekçi yı¤ınlara Türklerin üstün ırk ol-
du¤u kanıtlanmaya çalıflıldı. Bütün dillerin
Türkçe'den türedi¤i, bütün halkların Orta
Asya'dan Dünyaya yayıldı¤ı, bütün mede-
niyetlerin Türklere dayandı¤ı yalanları;
Türkler'in bükülmedik bilek vs. gibi bir dizi
saçmalık üzerine yeni bir Türk tarihi yazıl-
dı. Bütün bu savunular, Türkiye'de yafla-
yan herkesin Türk oldu¤u tezine ulafltı.
Mustafa Kemal'den feyz alan adliye vekili
M. E. Bozkurt, ,1930 yılında flunları söylü-
yordu: "Benim fikri kananım fludur ki, bu
memleketin kendisi Türktür. Öz Türk ol-
mayanların bir hakkı vardır. O da hizmetçi
olmaktır, köle olmaktır." Türklerin "asil ka-
nı"nın, "kudret'e kaynaklık etti¤i yalanının
uçuruldu¤u dönemlerdir.

Cumhuriyet'le birlikte içte ve dıflta
"Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesiyle hare-
ket edildi¤i söylenir. Bu, gerçekte ırkçı-flo-
ven politikaların, karflıdevrimci uygulama-
ların gizlenmesidir. "Yurtta Sulh"un ne an-
lama geldi¤ini, cumhuriyetin hemen baflın-
dan itibaren Kürt ulusuna uygulanan asi-
milasyon, inkar ve imha politikasında, iflçi
ve komünist muhalefetin yok edilmesinde,
kemalistlere karflı her türden muhalefetin
ezilmesi prati¤inde fazlasıyla görüldü. "Ci-
handa Sulh" bakımından da durum pek
farklı de¤il. Musul ve Kerkük'ün "Misak-ı
Milli" içine dahil edilmesi için, ‹ngiliz em-
peryalizmiyle yürütülen mücadele kapsa-
mında iflgal planları hep saklı tutuldu.Gü-
nümüzde de aynı hesaplar bitmifl de¤il.

Yine Avrupa'da esen faflist rüzgarlar da
arkalanarak, Hatay çeflitli oyunlarla Türki-
ye'ye ba¤landı.

Türkiye'nin genel dıfl politikaları, ulusla-
rarası emperyalizmin oluflturdu¤u denge-
lerden ba¤ımsız düflünülemez. Kemalist
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burjuvazi için içte iktidarını pekifltirmek da-
ha öncelikliydi.SB'nin varlı¤ı ve bu denge-
lerin de ortaya çıkardı¤ı nedenlerle Türk
flovenizminin Kafkaslar'a yönelik Turan
hayalleri bir süre geri çekilmiflti. Daha do¤-
rusu koflulları olufltu¤unda yeniden ortaya
çıkarılmak üzere buzdolabına kaldırılmıfl-
tı.

Geliflmelerin 2. emperyalist paylaflım
savaflı yönünde evrildi¤i tarihsel süreçte,
karflıdevrimci siyasal iktidar, Alman fafliz-
miyle ekonomik, siyasi, diplomatik iliflkile-
rini bir hayli gelifltirmifl durumdaydı. ‹ç ve
dıfl politikalarında da bu etkinin gündeme
getirdi¤i ve savaflın artık kaçınılmazlı¤ının
ortaya çıktı¤ı dönemde, TC ile Alman fa-
flizmi arasında iliflkilerde oldukça ileri bir
düzey yakalandı. Türk hükümeti, özellikle
I930'lu yılların ikinci yarısından itibaren
sosyalist Sovyetler Birli¤i'yle ekonomik-si-
yasi iliflkilerini sınırlandırma, emperyalist
devletlerle ise daha fazla pekifltirme siya-
seti izledi.

Türkiye'nin dıfl ticareti, ithalat ve ihra-
cat bazında %50'ye yakını Almanya ile ya-
pılıyordu. Böylesine yüksek bir rakam,
Türkiye'nin ekonomik olarak Alman fafliz-
minin kontrolü altında olması anlamına
geliyordu. Ve Almanya, bu konumunu kay-
betmek istemiyordu. Türkiye'nin ihraç mal-
larının esasını, savafl sanayi için yaflam-
sal önemde olan krom ve bakır madenleri
ve tarım ürünleri oluflturmaktaydı. Dünya
krom üretiminin %60 gibi çok büyük bir
oranını üreten Türkiye, gerek bu ürün ge-
re¤i, gerekse de olası bir savafl bakımın-
dan hegemonya mücadelesine sahne ol-
maktaydı. Almanya zorluyordu. Özellikle
Almanya ile ‹ngiltere arasında bütün sa-
vafl süresi boyunca da sürecek olan bu
mücadele çok kızıflmıfltı. Alman faflizmi,
Türkiye'nin dıfl ticaretindeki yerini koru-
mak ve daha fazla pekifltirmek için, tarım
ürünlerini piyasanın çok üzerinde bir fiyat-
la satın alarak tekel oluflturmaya çalıflıyor-
du. Savafl hazırlıklarının büyük bir hızla
sürdü¤ü bütün dönem boyunca, Alman fa-
flizmi savafl sanayi ham maddesi olan kro-
mu Türkiye'den sa¤ladı.

Alman faflizmiyle Türk karflıdevrimci

diktatörlü¤ü arasındaki iliflki, sadece eko-
nomik iliflkilerle sınırlı de¤ildi. Türkiye'de
faflist Alman propagandası hayli ileri bir
düzeye ulaflmıfltı. Türkiye'ye yönelik çeflit-
li basın kurulufllarının yanında, Türk bası-
nının da Alman faflizmi yanlısı bir konum
alması için u¤raflılıyordu. Türk basınının
parayla satın alınmasıyla birlikte (demek
ki flerefli (!) Türk basını tarihinde hep pa-
rayla satılıyor) savafl koflullarında kültürel,
sosyal, teknolojik vb. alanlarda çok büyük
bir geliflme sa¤lanmıfltı. Kültürel, sosyal,
teknolojik vb. alanlarda Alman faflizmi ifli
sıkı tutuyordu. Faflist Almanya'nın etkinli-
¤inin geliflmesinde bütün bunların çok
önemli bir yer tutaca¤ının bilinciyle hare-
ket ediyordu. Sinema, tiyatro, kültür-sanat
merkezleri, bilimsel çalıflmalar, çeflitli tek-
nolojik ürünlerin gösterildi¤i sergiler vb. bu
çalıflmanın esasını oluflturmaktaydı. Türk
ö¤retim görevlilerinin Almanya'da e¤itimi
ve Alman profesörlerinin Türk üniversitele-
rinde yo¤un olarak görevli olması da buna
eklenmelidir. Türkiye'nin savafl hazırlıkla-
rının geliflmesine dönük Alman askeri yar-
dımı, askeri e¤itim ve iflbirli¤i yo¤unlafltırıl-
dı. Askeri e¤itim ve iflbirli¤i kapsamında,
Türk subaylarının Almanya'da e¤itimi ve
Türkiye'nin savafl teknolojisi ve donanı mı
artırıldı.

Bütün bu iliflkiler a¤ı, Türkiye iç ve dıfl
siyasetini temelden etkilemifl bir durum-
daydı. ‹çte ırkçı, gerici-faflist uygulama ve
yöntemler artırılmıfl, Turan hayalleri yeni-
den yüksek sesle dillendirilmeye bafllan-
mıfltı. Bayar ve ‹nönü’nün baflbakanlı¤ı
dönemlerinde çıkarılan aflarla Enver Pa-
fla'nın ailesi, kardefli Nuri Pafla ve di¤erle-
ri, tanınmıfl Turancılardan Zeki Velidi To-
¤an gibi isimler sürgünden Türkiye'ye geri
döndüler. Bunlar çeflitli yayınlar çıkararak
aydınlar, ö¤renci gençlik, subaylar ve dev-
let bürokrasisi içinde Turancı görüfllerin
propagandasını yapmaya ve hızla örgüt-
lenmeye baflladılar. Irkçı-faflist, Turancı
söyleme uygun olarak sivil faflist hareket
gelifltirildi. Türkiye yasalarına göre komü-
nizm ve ırkçılık propagandası yasak olma-
sına ra¤men, bu, sadece ilerici, sol söyle-
mi engellemek ve baskı altında tutmak için
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kullanılıyordu.
Dıfl siyasette, Türkiye, kıblesini tama-

men Alman faflizmine göre ayarlamıfl bir
durumdaydı. Alman faflizmi bunu ekono-
mik, askeri ve siyasi etkisi sayesinde
sa¤lıyordu. Bu sayede, Türk siyasetini
yönlendirmede önemli mesafeler ve da-
yanaklar sa¤ladı. Türk yönetici çevrelerin-
de özellikle birçok etkili mevziyi ele geçir-
mifl durumdaydı. Türkiye'nin ırkçı-floven
bütün kesimleri Alman faflizmine karflı
büyük bir hayranlık besliyor ve bunu hiç
de gizlemiyorlardı. Bütün bunlar, savafl
boyunca Türkiye'nin Alman faflizmi yanlı-
sı bir politika izlemesinde son derece et-
kili olacaktı.

Türkiye, I930'lu yılların ikinci yarısından
itibaren Sovyetler Birli¤i'yle olan ekono-
mik-siyasi iliflkilerini, tek yönlü olarak don-
durma noktasına getirmiflti. Savaflın he-
men öncesinde de Sovyetler Birli¤i'nin bü-
tün çabasına ra¤men, yeni ekonomik ve
siyasi anlaflmaları imzalamaya yanaflma-
dı. Böyle olmasında Türk burjuvazisinin
geliflmesine ba¤lı olarak, emperyalist dev-
letlerle daha sıkı iflbirli¤ine gitme çabaları
önemli bir etkendir. Fakat daha da önem-
lisi, karflıdevrimci diktatörlü¤ün yo¤un an-
tikomünist flekillenmesine ek olarak, faflist
rüzgarları da arkasına alan yayılmacı ha-
yallerin güçlü bir flekilde yeniden açı¤a
çıkmasıdır. Türkiye, komünizmin yayılma-
sının önlenmesine ve SB'nin yıkılmasına
çok büyük bir ilgi ve sempati duymaktaydı.
SB'nin parçalanmasıyla, Türk kökenli
halkları içine alacak bir yayılmacılık siya-
seti gelifltiriyordu. Bu düflünce, diktatörlü-
¤ün gerçek yöneliminde görülmekteydi.
Türk devletinin 2. Emperyalist Paylaflım
Savaflı döneminde izledi¤i siyaset, diplo-
masi ve bütün bir savafl süresince Alman
faflizminin yanında yer alması, tarihin gi-
zemleri içerisinde gizlenmeye çalıflılmıfltır.
Ve buna, bugün de, aynı kararlılıkla tarih
kitaplarında yer verilmektedir. TC tarihi,
kurtulufl savaflına iliflkin okutulan tarih ki-
tapları, 2. Emperyalist Paylaflım Savaflı
sonrasını zaten kapsamıyor. 2. Emperya-
list Paylaflım Savaflıyla ilgili olarak da, son
derece sınırlı ve TC'nin izledi¤i siyasetin

gizemine uygun keyfi bir içerik verilmekte-
dir. Belki de Türk egemen sınıfları, TC'nin
Alman faflizmi yandaflı ve suç orta¤ı po-
zisyonunun tarihe kaydedilmesini, pozis-
yonları  ve resmi imajları açısından uygun
görmemektedirler.

TC'nin 2. Emperyalist Paylaflım Savaflı
boyunca savafla katılmayarak "tarafsız
kaldı¤ı" belirtiliyor. Ve bu büyük bir övünç
kayna¤ı olarak iflleniyor. Türkiye fiili olarak
savafla katılmadı.Ama tarafsız kaldı¤ı ko-
caman bir yalandır. Tersine, bütün bir sa-
vafl boyunca Alman faflizmi yanlısı bir si-
yaset izlemifl ve bu, Alman faflizmiyle eko-
nomik, siyasi iliflki ve ba¤lılık düzeyiyle ta-
mamen uyumludur.

Savaflın bafllamasıyla birlikte TC, bü-
tün çabalarını Almanya'nın SB'ye saldır-
ması yönünde yo¤unlafltırdı. Almanya'nın
Avrupa'dan ilerlemeden vazgeçerek bir an
önce SB'ye yönelmesini istiyor ve bekli-
yordu. Almanya'yla ‹ngiltere arasında barı-
flın sa¤lanması ve emperyalist koalisyo-
nun Sovyet ülkesini yıkmak için ortak sal-
dırı gerçeklefltirmesi için u¤raflıyordu. Fa-
kat emperyalist rekabetin ve egemenlik
alanları için yürütülen savaflın mantı¤ı
farklı yönde iflliyordu. Almanya ilk önce
Polonya, Fransa ve ‹sviçre'yi iflgal ederek
Orta Avrupa'da hakimiyetini sa¤ladı. Daha
sonra ise Do¤u Avrupa, Balkanlar ve SB
yönünde ilerlemeye baflladı.

Almanya'nın Sovyetler Birli¤i'ne saldır-
ması Türk egemen sınıflarını mutlu etti.
Türkiye, Alman faflizminin çok kısa sürede
sonuç alaca¤ını düflünüyordu. Dönemin
Baflbakanı Rüfltü Saraço¤lu ve Dıfliflleri
Bakanı Numan Menemencio¤lu gibi yöne-
ticiler, Almanya'nın SB'ne saldırmasından
duydukları hoflnutlu¤u ve bunun kısa sü-
rede sonuca ulaflaca¤ı inançlarını açık
olarak dile getirdiler. Saraço¤lu, Alman
büyükelçisi Papen'e "Rusya'nın çözülebi-
lece¤ini", "bolflevizmin hakkından geline-
bilece¤ine sınırsız inancını" belirtir. ‹nönü
ise, Almanların "Sovyetlere son güçlü tek-
meyi vurabileceklerini" umar.

Türk siyasal rejiminin, Alman faflizmine
deste¤i yalnızca savafl sanayinin ham-
maddesini teflkil eden madenlerin ve tarım
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ürünlerinin satımıyla sınırlı de¤ildir. Bu
destek, diplomatik, siyasi ve pratik biçim-
lerde de sürdürülür. Almanya'nın SB'yi ye-
nilgiye u¤ratması için casusluk faaliyetleri-
ne kolaylık sa¤lanır, fiiliyatta da "tarafsız-
lık" söyleminin aksine bir tutum gelifltirilir.

TC, savaflın baflında, Mussolini ‹tal-
ya'sının Türkiye'nin Güneyine iliflkin iflgal
planları yaptı¤ını düflünüyordu. Alman-
ya'nın da Balkanları, iflgal etmesinden
sonra Orta Do¤u'ya Türkiye üzerinden ine-
ce¤i kaygısını taflıyordu. Bu kaygılarıyla il-
gili olarak Almanya'dan güvence istiyordu.
Ve Alman savafl kurmayının planları da
Türkiye üzerinden de¤il, Kafkaslar üzerin-
den ilerleme yönünde geliflti. Di¤er taraf-
tan Türkiye, ‹ngiliz ve Amerikan emperya-
listleriyle iliflkilerini belirli bir seviyede tut-
maya özen gözteriyordu. Savaflın ortaya
çıkardı¤ı sonuçlara ba¤lı olarak ‹ngiliz ve
Amerikan emperyalistlerinden aldı¤ı aske-
ri yardımlarla savafl gücünü yenileyerek
artırmaya çalıflıyordu. Askeri yardımlar,
Alman faflizmi tarafından da sistemli ola-
rak yapılmaktaydı. Sovyet sınırına asker
yı¤arak faflist Almanya'nın yanında sava-
fla girme planları; Almanların çabuk sonuç
alaca¤ı beklentilerinin gerçekleflmemesi,
aksine Sovyetlerin savaflın yönünü tersine
çevirmeye bafllaması suya düfltü. Fakat,
faflist savaflın genelkurmayı Türkiye'nin "
tarafsız" kalmasının da kendilerine destek
anlamına geldi¤inin bilincindeydi. Hitler'in
14 A¤ustos 1942'de Türkiye'den "güney
kanadının siperi" olarak söz etmesi bunu
gösterir.

Türkiye'nin savafl sürecindeki politika-
larında, faflist Alman yandafllı¤ı, SB düfl-
manlı¤ı ve yayılmacı Turan emelleri iç içe
geçmifl bir niteliktedir. ‹ngiltere ve ABD'nin
Sovyetlerle ittifak yapmıfl olmaları Türkiye
tarafından sürekli bir elefltiri konusu yapı-
lır. Bunun yerine Almanya ile ‹ngiltere'nin
barıfl yaparak birlikte SB'ye saldırması
do¤rultusunda çaba sarfedilir. Çünkü, an-
cak Sovyetler Birli¤i'nin parçalanması,
Türk ırkçı floven çevrelerinin Turan hayal-
lerinin gerçekleflmesine olanak verebilirdi.

Bütün savafl boyunca Türkiye'de faflist
Turancı politikalar oldukça ileri bir düzeye

ulafltı. Baflbakan Rüfltü Saraço¤lu, Dıflifl-
leri Bakanı Numan Menemencio¤lu, Ge-
nelkurmay Baflkanı Mareflal Fevzi Çak-
mak gibi isimler, faflist Almanya yanlısı po-
litikalarda etkili oldu¤u gibi, Turan emelle-
rinin bayraktarlı¤ını da yapmaktaydılar. Al-
man faflist savafl kurmaylı¤ının emperya-
list yayılmacılı¤ı ile TC'nin Turan düflünün
kesiflti¤i noktada Alman faflizmi, Türki-
ye'nin bu politikasına ilgi gösterdi. Türki-
ye'ye bu isteklerini diplomatik ve yarı res-
mi yollardan iletiyordu. Almanya, Dıfliflleri
Bakanlı¤ı bünyesinde Türkiye'nin Turan
düflüncesiyle ilgili bir komisyon bile kurdu.

Aynı dönemde Almanya'nın Türkiye
Büyükelçisi Papen, "Türkiye'nin genifl ve
etkili çevrelerinin" Sovyetler Birli¤i"ne kar-
flı savaflın geliflti¤i ölçüde "Rus ‹mparator-
lu¤unun gelecekteki siyasal biçimlenifli so-
runu ile" u¤rafltıklarını, 25 Temmuz ve 5
A¤ustos I94l'de Ankara'dan bildirdi. Baku
petrol yatakları ile birlikte Azerbaycan'ın
(‹ran'daki bölümünün de) Türkiye'ye ba¤-
lanması için propaganda yapmak üzere
‹stanbul'da bir komisyon kuruldu¤unu be-
lirtti. Buna göre, bu grubun önderi ‹stanbul
milletvekili fiükrü Yenibahçe, en tanınmıfl
temsilcileri ise, I9l8'de Azerbaycan'a karflı
giriflilen Türk saldırısına komutan olarak
katılan Enver Pafla'nın kardefli ve 'varlıklı
fabrikatör' Nuri Pafla ile tanınmıfl Turancı
Zeki Velidi Togan ve Kırım Tatar sı¤ınak-
larının temsilcisi Ahmet Cafer'di. Togan ile
ö¤rencisi ve en tanınmıfl Turancı dergi
Bozkurt'un sahibi O¤uz Türkkan, daha
baflka birçok Turancı Türk gençli¤ini Sov-
yetler Birli¤i'ne karflı savafla hazırlamak
için I94I ile '44 yılları arasında-Alman gizli
servisinin parası ile ve Alman faflizminin
üslubu içinde- sınırsız bir floven propa-
gandası yürüttüler. Bütün bunlar, Türk hü-
kümetinin göz yumması ile oldu." (44)

Türk yetkililerinin "çeflitli sınır düzenle-
meleri" olarak ifade etti¤i Turan hayalinin
sınırları, Do¤u Türkistan'ı da içine alacak
tarzda, Orta Asya'da Türk kökenli bölgele-
ri; Güney'de ise, Musul-Kerkük ve Suri-
ye'nin belirli bir kısmını içeriyordu. Bütün
bu bölgelerin hakimiyetinin, Alman fafliz-
minin çıkarlarını koruyacak tarzda Türki-
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ye'ye verilmesini istiyorlardı. Nazi Alman-
ya'sı Türklerin yayılmacı istemlerini kendi
çıkarları do¤rultusunda kıflkırtmakla birlik-
te, çok fazla da güven vermiyordu. Türk
kökenli halklarda salt dil birli¤i üzerinden
bir siyasi birli¤in sa¤lanamayaca¤ı ve bu
halkların Türkiye'nin hamili¤ine yanaflma-
yacaklarını biliyordu.

Yine de, yayılmacı Turan düflüncesi,
birinci emperyalist savafl döneminde oldu-
¤u gibi, ikinci emperyalist savaflta da sırtı-
nı Alman emperyalizmine yaslayarak ge-
liflti TC, savaflın ortaya çıkardı¤ı dengele-
rin de sonucu olarak eklektik, pragmatist
yaklaflımları gere¤i Turan düflüncesini
dünya kamuoyuna resmi olarak ifade ede-
cek bir duruma geleme-di.Bütün gayretle-
re ve el altından yo¤un destekle sürdürü-
len çalıflmalara ra¤men, Türk kökenli halk-
lar içerisinde Sovyetler Birli¤i, hiçbir dö-
nem Türk hükümetinin arzu etti¤i derece-
de güçten düflmedi.

Sonuçta SB, sosyalist Anayurt savun-
masıyla taarruza geçti; Alman faflizmini
püskürterek yenilgiye u¤rattı. Tabii ki bu,
ırkçı Turan düflüncesinin Alman faflizmine
yeterince hizmet etmedi¤i anlamına gelmi-
yordu. Türk nazileri tarafından, Türk kö-
kenli ve müslüman halklar ve esirler içeri-
sinde yo¤un bir propaganda ve örgütlen-
me çalıflması yürütüldü. Esir Türkler ve
müslümanlar içerisinde Alman faflizminin
hizmetinde savaflmak üzere gönüllü birlik-
ler oluflturuldu. Bu birliklerin sayıları on-
binlerle ifade edilmektedir. Oluflturulan bir-
likler Türk subaylar tarafından e¤itildi ve
Alman silahlarıyla savafltırıldılar. Türk ırk-
çılarının yanı sıra, orduda görev yapan
Kafkas ve Türk kökenli subaylar da "izine
ayrılarak" gönderildi. Di¤er taraftan, bu
yönlü çalıflmalar, Alman faflizmine çok ge-
nifl çaplı bir ajan faaliyeti yürütmesine ola-
nak sa¤ladı. Türk ırkçıları tarafından olufl-
turulan bu birliklerin ve yürütülen çalıflma-
ların faflist Almanya'ya devasa büyüklükte
yararlar sa¤ladı¤ı muhakkaktır.

Türk devleti, Alman faflizminin iste¤i
üzerine Anadolu Ajansı'nda çalıflan Yahu-
dilerin tümünün ifline son verdi. Savaflın
ekonomik faturasını gayrimüslim topluluk-

lara ve halka çıkarmak için yeni vergilen-
dirmelere gitti. Halka karflı yo¤un bir baskı
ve sömürü uyguladı, l Kasım I942'de çıka-
rılan Varlık Vergisi yasasıyla Türkler'den
düflük oranda bir vergi öngörülürken Rum,
Ermeni ve Yahudiler'den yüksek oranda
vergi öngörüldü. Bu yasanın uygulanması
görevi, Türkler'den oluflturulan yerel komi-
telere verildi. Vergilerin yo¤unluk düzeyi,
yalnızca yıllık gelirin bir kısmına el koy-
makla kalmıyor, ödeyemedikleri durumda
mükelleflerin servetlerine el konulmasını
da hükme ba¤lıyordu. Nitekim vergisini
ödeyemeyenlerin mülklerine el konularak
Erzurum'da oluflturulan bir kampta toplan-
dılar.

Bu yıllarda ırkçı, faflist, Pan Türkist gö-
rüfllerin yaygınlaflması için çok yönlü ça-
lıflmalar yürütüldü. Bu çalıflmalar, devletin
koordinesi ve deste¤iyle sürdürüldü. Dev-
let içerisinde ırkçı-turancı kesimler a¤ırlık-
taydı ve politikalara yön veriyorlardı. Dö-
nemin Baflbakanı R. Saraço¤lu, "27 A¤us-
tos I942'de, Türkçe konuflan halkların
oturdu¤u Sovyet bölgelerinin yönetimine
katılma hakkı isteyince, Türkiye'deki aflırı
sa¤cı floven çevrenin sözcüsü durumuna
geldi." (45) Yine aynı dönemde "Biz Tür-
küz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalaca-
¤ız. Benim için Türkçülük bir kan meselesi
oldu¤u kadar ve en az o kadar bir vicdan
ve kültür meselesidir" diyen Dıfliflleri Ba-
kanı N. Menemencio¤lu da aynı politika-
nın yürütücülerindendi. "Milli fief" ‹nönü
ise, bütün bu politikaların hamili¤ini yap-
maktaydı.

Savafl döneminde, ırkçı-turancı çizgi-
deki yayınlarda çok büyük bir artıfl meyda-
na geldi. Alman faflizmi bu tür yayınların
desteklenmesi ve ulusal basının kontrol
altına alınması için cömertçe para da¤ıtı-
yordu. Bu dönemde çıkarılan ırkçı-turancı
yayınlar ço¤aldı: Reha O¤uz Türkkan,
1939 yılında Bozkurt Dergisi'ni çıkarmaya
baflladı. Logosunda "Her ırkın üstünde
Türk ırkı" yazan dergi en etkili olanlardan-
dır. Yazarları arasında Hüseyin Namık Or-
kun, Nihal Atsız, Necdet San-car, Prof.
Abdulkadir vb. vardır. Kopuz, "Haftalık
Türkçü Dergi" logosuyla çıkan Bozkurt,
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Millet, Çınaraltı dergisi, Türk Yurdu, Kül-
lük, Çınar, Hamla, Do¤ufl, Hareket, Olufl,
Yeni Türk, Gökbörü, Türk Amacı ve ayrıca
yerel düzeyde çıkan çeflitli dergiler vb.
uzun bir zincir oluflturur. Bu yayın faaliyeti
bile, Türk nazilerinin etkinli¤i, sa¤lanan
olanaklar ve devletin tutumuyla ilgili fikir
vermektedir.

Dönemin en önemli halkalarından birisi
de, sivil faflist hareketin oluflturulması ve
etkili bir silah olarak kullanılmaya bafllan-
masıdır. Devlet deste¤iyle, devletle iç içe
geliflen Turanclıık-Türkçülük akımı, özel-
likle gençlik kitlesi içerisindeki örgütlenme-
ye dayanarak devletin çıkarlarına hizmet
eden bir ifllevle sivil faflist hareket olarak
flekillendirildi. Yaygın bir yayın faaliyeti ve
sınırsız örgütlenme olanaklarıyla donatıl-
dı. Yo¤un savafl hazırlıklarına ba¤lı olarak
gençlik yı¤ınları savafla hazırlanmaya ça-
lıflıldı. Irkçı-floven kitle gösterileri örgütlen-
di. Sınırlı bir güce sahip olsa da, ilerici-de-
mokrat kifli ve kurumlar baskı altına alındı.

2. Emperyalist Paylaflım Savaflı'nın ge-
liflme yönünün, Sovyet halklarının ve Kızıl
Ordu birliklerinin kahramanca direnifliyle
de¤iflmeye bafllaması, Alman faflizmi için
kaçınılmaz yenilginin kapılarının sonuna
kadar açılması anlamına geldi¤i gibi, Türk
nazilerinin ve TC'nin de yayılmacı Turan
imparatorlu¤u hayallerinin bir kez daha
yenilgiye u¤raması anlamına da gelmek-
teydi. Bu koflullarda TC bakımından, Al-
man faflizmine sadakatini korumakla bir-
likte içte ve dıflta yeni politikaları devreye
sokması zorunlu hale geldi, ‹ngiltere ve
ABD'nin, faflist bloka karflı savafla girmesi
yönündeki baskıları son sınırına de¤in gö-
¤üslemeye çalıfltı. Sonuçta 2 A¤ustos
I945'te Almanya'ya savafl ilan etti. Fakat
bu, biçimsel bir savafl ilanıydı. Savaflın ka-
deri üzerinde pratik bir etkiye sahip de¤il-
di. TC'nin bir kısım yakın ve uzak çıkarları
do¤rultusunda atılmıfl bir adım olma özel-
li¤ini taflımaktaydı. Sonucun belli oldu¤u
koflullarda yapılan savafl ilanı, özellikle
ABD emperyalizmin yönlendirmesinden
ba¤ımsız de¤ildi. ABD, savafl sonrası or-
taya çıkacak olan yeni dengeler içerisinde
Türkiye'ye önemli bir rol biçiyordu. Türkiye

bu telkinlerin de etkisiyle, San Fransis-
ko'da yapılacak Birleflmifl Milletler kurulufl
toplantısına katılabilmek ve uzun vadede
de, yeni güçler dengesi içerisinde kendisi-
ne bir yer bulabilmek için savafl ilan etti.

Türk devleti, savaflın kaderinin belli ol-
du¤u dönemde içte de bir dizi adımlar attı.
1944 yılında, turancılara dava açarak tu-
tuklamalara gitti. Böylece hem uluslarara-
sı kamuoyuna mesaj vermeye, hem de
Türk nazilerini yeni durumun gerekli kıldı-
¤ı çizgiye çekmeyi hedefledi.Turancılara
yönelik bir dava açıldı. 23 kiflilik Turan da-
vasında, Alparslan Türkefl, Nihal Atsız,
Zeki Velidi Togan, Reha O¤uz Türkkan gi-
bi isimler de vardı. Bu isimlerin birço¤u da-
ha sonraki süreçlerde, kontr-gerilla örgüt-
lenmesi ve devlet yapılanmasında önemli
rol oynayacak kiflilerdir. I944'te Türk ırkçı-
larına açılan dava ve tutuklamalar, 12 Ey-
lül 1980 darbesi sonrası, MHP'li kimi fa-
flistlerin tutuklanmasında oldu¤u gibi, gö-
rüntüyü kurtarma amacı gütmektedir.

Turan davasında Türkefl'le ilgili hazırla-
nan iddianamede flunlar belirtilmektedir:
"Tahkikattaki itiraflarını huzurunuzda da
teyid eden bu sanık, Türkiye'de yalnız
Türk soyundan gelenler yaflamalıdır. Karı-
flık ırklar memleketten ayrılırsa, nüfus
azalacaktır. Bu sebeple büyük bir Türk bir-
li¤i kurmak zaruridir" fleklinde itiraf etmifl
ve bu husus Nihal Atsız'a yazdı¤ı mektup-
larda da sabit olmufltur. Nihal Atsız'ın ordu
içinde ajanlı¤ını yapan sanık, onu adeta
ihtilale tahrik etmifltir. 4. 4. 1944 tarihli
mektubunda ise; "Türk milletinin içinde bu-
lundu¤u tehlikelerden kurtulmasının müm-
kün olaca¤ına inanıyorum. Atsız'ın kılıçtan
keskin olan kalemi bu ifli her halde muvaf-
fakiyete erdirecektir. Kalem kıyafet etmez-
se, o zaman ifli silahlara bırakaca¤ız. Ru-
humuz, yüre¤imiz, kılıçlarımız seninle be-
raber-dir" demifltir. Atsız ise ifadesinde
flunları söylemektedir: "Faflizm ve Turan-
cılıktan mahkumiyeti bir fleref telakki ede-
rim... Turancılık, Türkçülü¤ün lazımı gayri
mütafarıkıdır. Türk, üç batın ilerisine kadar
Türk olanıdır. Devlet teflkilatının, Türk ır-
kından olanlar tarafından idaresi lazım ve
zaruridir. Türkiye'de bulunan ve Türk teba-
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ası olan gayri Türkler; Arnavut, Çerkez,
Boflnak, Kürt, Laz vs. unsurlardır. "‹ddi-
anamede; "R. O¤uz Türkkan, Cihat fia-
vaflfer, Hikmet Tanyu'nunda bulundu¤u
grubun Gürem adlı bir örgüt kurdukları,
Bozkurt mecmuası idarehanesini merkez
ittihaz ederek, gizli cemiyetlerin teflkilat fa-
aliyetlerini planlı suretle tesit ve tanzim et-
tikleri sabit olmufltur" tespiti yapılmakta-
dır." (46)

Davanın geliflimi ve sonuçlanması da
oldukça ilginçtir. Bir süre sonra yargıla-
nanların I3'ü serbest kalırken, 10 kifliye de
10 yıla kadar ceza verilmifltir. Dava daha
sonra Askeri Yargıtay tarafından bozul-
mufl ve 31 Mart I947'de bütün sanıklar be-
raat etmifltir. Beraat kararında, "suç olma-
yan bir fikrin cemiyet haline girmesinin de
suç olmayaca¤ı" belirtilmifltir. Bu karar,
ırkçılık, faflizm gibi ideoloji ve akımların
suç sayılamayaca¤ının tescilidir. Ve daha
sonraki yıllarda Demirel'in "bana milliyetçi-
ler adam öldürüyor, dedirtemezsiniz" açık-
lamasıyla ve MHP'li faflistlerin devlet tara-
fından "vatansever" olarak onurlandırılma-
sıyla çok uyumludur. Bu kararın alındı¤ı
dönemde çok sınırlı bir güç teflkil eden ile-
rici, demokrat, antifaflist kifliler, aydınlar,
gençler büyük bir baskı altında tutulmakta,
a¤ır cezalara çarptırılmaktadır. Türk faflist-
leri, savafl sonrası dönemde de etkin ola-
rak kullanıldı .Ço¤unlu¤u devlet içerisinde
etkin görevlere getirildiler.

SSoo¤¤uukk  SSaavvaaflfl  fifioovveenniizzmmii  vvee  
MMeerrhhaabbaa  AAmmeerriikkaa

Türk flovenizminin yeni flekillenmesi,
savafl sonrası ortaya çıkan yeni dengeler
üzerinde gelifltirilen emperyalist politikalar-
la uyum içerisindedir. 2. Emperyalist Pay-
laflım Savaflı, emperyalist-kapitalist blo-
¤un yeni efendisi olarak ABD emperyaliz-
mini ön plana çıkardı. Alman faflizmini, 20
milyon yurttaflının ölümü pahasına yenilgi-
ye u¤ratan Sovyetler Birli¤i ve sosyalizm,
dünya ölçe¤inde çok büyük bir prestij ka-
zandı. SSCB önderli¤inde, Balkanlar ve
Orta Avrupa devletlerinin büyük ço¤unlu-
¤unu içine alacak tarzda sosyalist kamp

kuruldu. Dünya genelinde de ulusal kurtu-
lufl, ba¤ımsızlık ve sosyalizm mücadelele-
ri büyük geliflmeler gösterdi.

Kapitalist-emperyalist dünya, ABD em-
peryalizmi önderli¤i altında, anti-komünist,
anti-sovyet içerikli so¤uk savafl dönemini
bafllattı ve bütün gücüyle sosyalizmi yık-
ma çabası içerisine girdi. Truman Doktrini,
Marshal Planı gibi projelerle ABD, hem
emperyalist-kapitalist blokun yeni efendisi
oldu, hem de dünya emperyalist ya¤ma ve
sömürü düzeninin devamını sa¤layabil-
mek için Sovyetler ve sosyalizme karflı
emperyalist-kapitalist sistemi so¤uk savafl
çizgisinde birlefltirdi. Türk rejimi de, daha
savaflın içerisinde, ABD emperyalizmiyle
iliflkilerini gelifltirmede küçümsenmeyecek
bir mesafe katetti. Savafl sonrası emper-
yalist hegemonyada Türkiye, ABD emper-
yalizmine ba¤ımlı yeni sömürge statüsü-
nün sürekli pekiflmesi yönünde ilerledi.
ABD emperyalizmi, so¤uk savafl kapsa-
mında, Sovyetlerin sınır komflusu olan
Türkiye'ye büyük önem veriyordu. Türk
devleti, kendisine biçilen rolü üstlenme ko-
nusunda adeta can atar bir pozisyonday-
dı.Çünkü "stratejik önemi" artmıfltı. Savafl
boyunca Alman faflizminin hizmetinde
olan Türk gericili¤i, yeni dönemde ABD
emperyalizminin hizmetinde bir rol üstlen-
di. Diktatörlük, ABD emperyalizmiyle iliflki-
leri daha fazla gelifltirerek, askeri ve eko-
nomik yardımları artırmak için u¤raflıyor-
du. Savaflın hemen sonrasında, Sovyet-
ler'in Türkiye'nin Kuzey 'Do¤u'sunda ve
Bo¤azlar'da gözü oldu¤u, toprak talep etti-
¤i tezini ileri sürdü. Sovyetler'le iliflkileri
mümkün oldu¤unca germeye çalıfltı. Em-
peryalist kampın Sovyetler'e karflı yeni bir
savafl açması için çeflitli kontra eylemler
düzenledi. Genifl çaplı tutuklamalara girifl-
ti. Amaç, iç ve dıfl politikada izlenen siya-
setle emperyalist-kapitalist dünyanın yeni
yapılanmasında, ABD emperyalizmine
ba¤lı olarak daha fazla rol üstlenmek; NA-
TO vb. askeri, siyasi, ekonomik karakterli
emperyalist kuruluflların içinde yer almak
ve Truman Doktrini, Marshal yardımı çer-
çevesinde askeri ve ekonomik yardımlar-
dan yararlanabilmekti.
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Türk ırkçı faflist hareketin yeni konum-
lanıflı da, diktatörlü¤ün politikalarından
ba¤ımsız de¤ildir. So¤uk savafl döneminin
anti-komünist, anti-sovyet ideolojik-politik
ekseni, faflist hareketin temel ifllevini açı-
¤a çıkarmaktaydı. Devlet destekli ve bası-
nın yönlendirmesiyle büyük bir antikomü-
nist kampanya bafllatıldı. ‹lerici, demokrat
yazarlar, gazete ve dergiler, ö¤retim üye-
leri ve gençler, komünist ilan edilip hedef
seçilerek korkunç bir terörün hedefine
kondu. Antikomünist faflist kitle gösterileri
düzenlendi. Bu faflist kitle gösterilerinin ör-
gütlenmesinde gençlik ve üniversiteler he-
def seçilmifl; gençlik antikomünist, ırkçı-fa-
flist bir ruhla e¤itilmeye çalıflılmıfltır. Gös-
terilerin örgütleyicisi olarak, daha önce Tu-
ran davasında yargılanan birçok kifli rol
oynar. Psikolojik ve fiziki terörle sürdürü-
len antikomünist furya do¤rultusunda, Pan
Gazetesi, Yeni Dünya gazetesi, sol içerik-
li kitaplar satan kitapevleri basılarak tahrip
edilmifl; ilerici, demokrat ö¤retim üyeleri
üniversitelerden uzaklafltırılmıfl, sol yöne-
lim ve içerik taflıyan her fley hedef haline
getirilmifltir. Tan ve Yeni Dünya gazeteleri
anti-komünist kitle gösterileri sonucunda
da¤ıtılır. Binlerce genç devletin ve Cum-
huriyetin, Tan gibi gazetelerin hedef gös-
terilmesi ve yönlendirmesiyle antikomünist
gösteriler düzenlemifl ve bu gösterilerle
Tan ve di¤er gazete, dergi, kitapevleri ba-
sılıp da¤ıtılmıfltır. Bu yıllarda ‹stanbul, An-
kara gibi büyük flehirler baflta gelmek üze-
re, birçok yerde milliyetçi-floven gösteriler
düzenlendi. Bu gösterilerin ana kitlesini
üniversiteli gençler oluflturmaktaydı. ‹leri-
ci, demokrat muhalefetin çok cılız oldu¤u
bu yıllarda, gençlik yı¤ınları Türkçülü¤ün,
faflizmin ideolojik çemberi içerisinde tutul-
maya çalıflıldı. Savaflın hemen öncesinde
ve bafllarında, antifaflist karakterli gençlik
eylemleri olsa da, gençlik içerisinde antifa-
flist bilinç ve örgütlenme zayıftı.Bunun da
etkisiyle, gençlik yı¤ınları, ırkçı-faflist ha-
reketin çekim merkezine kolayca girebili-
yor ve ana gövdesini oluflturuyordu.

Türkiye, emperyalist blokun Sovyetler
Birli¤i'ne karflı gelifltirdi¤i so¤uk savaflın
merkez üslerinden biri oldu. Kore'ye asker

gönderip kendini ispatlayarak NATO üyesi
olmayı baflardı. Bu tarihten sonra onlarca
NATO ve ABD üssü Türkiye'de konumlan-
dırıldı. NATO üyesi ülkelerde, "komünizm
tehlikesine karflı", ABD ve ClA'nın planla-
malarıyla kurulan kontrgerilla örgütlenme-
si (Gladyo) Türkiye'de de oluflturuldu. Türk
kontrgerilla-sının örgütlenmesi ve faaliyet-
lerinde ırkçı-faflist güçler kullanıldılar. Bir-
çok subay ABD'de kontrgerilla e¤itiminden
geçirildi. Bu dönemde ABD'de askeri e¤i-
tim alan ve kontrgerilla örgütlenmesine ak-
tif olarak katılan kiflilerden birisi de Tür-
kefl'tir.

I946'da çok partili döneme geçilmesin-
den sonra I95l'de Bayar-Menderes'in
DP'si seçimleri kazanarak hükümet oldu.
DP döneminde de ABD'ci so¤uk savafl po-
litikaları, an-ti-komünizm, flovenizm politi-
kaları sistemli olarak sürdürüldü. Ek olarak
dinci, tarikatçı topluluk ve kifliler de daha
yo¤un olarak sisteme çekildi, kullanılmaya
bafllandı. Devletin ırkçı-floven ideolojik
muhtevası dinsel motiflerle daha fazla
güçlendirildi. Dini gericili¤in ve politik isla-
mın devlet kontrolünde hızla örgütlenmesi
yoluna gidildi. 6-7 Eylül olaylarında da gö-
rülece¤i gibi, dinsel motif ve dinsel toplu-
luklar ırkçı-floven katliamları ve kontrgeril-
la eylemlerinin önemli ayaklarından biri
haline geldiler.

I950'li yıllara de¤in Türkiye'nin özel ola-
rak Kıbrıs sorunu yoktu. Kıbrıs'ta yaflanan
kimi geliflmeler de kullanılarak "Kıbrıs
Türktür, Türk kalacak" sloganı do¤rultu-
sunda politikalar gelifltirildi. Dinci ve floven
kesimlere dayalı "Kıbrıs Türktür Cemiyeti"
kuruldu. Yunan ve Rum halklarına karflı
tarihsel önyargı ve düflmanlık kıflkırtılarak
flovenizm gelifltirilmeye, düflmanlık körük-
lenmeye çalıflıldı. Koyu flovenizm ve din-
sel motifler temelinde tırmandırılan geri-
lim, 6-7 Eylül I955'te sonuçlarını verdi.

6-7 Eylül olayları, günler öncesinden
planlanmıfltı. Rumların ev ve iflyerleri bu
plana uygun olarak iflaretlenmiflti.(1970'li
yıllarda tıpkı Marafl, Çorum vd. kentlerde
oldu¤u gibi.)Atatürk'ün Selanik'teki evinin
bombalandı¤ı haberinin devlet kontrolün-
deki basın tarafından kıflkırtıcı bir flekilde
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aktarılmasıyla olaylar baflladı. "Kıbrıs
Türktür Cemiyeti" gibi örgütlenmelerin ön-
derli¤inde polis destekli olarak, Rumlar'ın
yo¤un olarak yafladı¤ı bölgelerde korkunç
bir terör estirildi. Dükkanlar, evler, iflyerle-
ri yakılıp yıkılarak ya¤malandı, onlarca
yerde aynı anda yangınlar çıkarıldı. ‹ki gün
boyunca sürdürülen bu kitlesel terör; 3 ölü,
30 yaralı, 73 Kilise, l Havra, l Ayazma, 3
Manastır ve 3584'ü Rumlara ait olmak
üzere 5583 ev, iflyeri ve dükkan tahrip
edilmifl, yakılıp-yıkılmıfl ve ya¤malanmıfl-
tır. Bütün bu olaylar sonucunda 70 bin
Rum Türkiye'yi terk etmifltir. Daha sonra-
dan da anlaflılaca¤ı üzere Selanik'teki
Atatürk'ün evinin bombalanması da Türk
istihbaratının iflidir. Atatürk'ün evinin bom-
balanması ve 6-7 Eylül olayları, Özel Harp
Dairesi'nin ifliydi. Türk kontrgerillası, ince
adıyla Özel Harp Dairesi, 6-7 Eylül olayla-
rıyla iyi bir deneme yapmıfl ve gücünü sı-
namıfltır. 6-7 Eylül olayları, devlet tarafın-
dan her zaman ki gibi, komünistlerin kıfl-
kırtması olarak damgalanmak istenmifl ve
sorumlular olarak da Aziz Nesin, Kemal
Tahir, Asım Bezirci gibi ilerici yazarlar gös-
terilmeye çalıflılmıfl ve davalar açılmıfltır.
Devletin çıkarları için gerçeklefltirilen
kontrgerilla eylemlerinin devrimcilere, ko-
münistlere yıkılması gelene¤i daha sonra-
ki yıllarda da sürdürüldü. Birer kontrgerilla
eylemleri olan Marafl katliamı, Gazi katli-
amı gibi eylemlerin devrimcilerin üzerine
yıkılmaya çalıflılması, devrimcilerin provo-
katörlükle suçlanması, bu kirli gelene¤in
yeni biçimlerde devam ettirilmesi-dir.Dün-
yadaki bütün faflistler, gerçeklefltirdikleri
provokatif eylemleri savunamadıkları için
komünistlere, antifaflist güçlere yıkmaya
çalıflmıfllardır. Türk faflistleri de bu kirli
yöntemi fazlasıyla kullandılar.

Türk flovenizmi bu yıllarda sistemli ola-
rak gelifltirildi. Dıfl Türkler teması, Turan
hayalleri korunmakla birlikte belli düzey-
lerde geri çekildi. Bundan do¤an boflluk
yeni unsurlarla; ulusal düflmanlıklar, yo-
¤un bir Kemalizm propagandası, antiko-
münizm, dinsel motifler vb. daha fazla ge-
lifltirilerek doldurulmaya çalıflıldı. Devletin
resmi ideolojisinin esas unsurlarından biri

olan flovenizm, bu motifler aracılı¤ıyla
yaygınlafltırılmaya çalıflıldı. Kemalizm ol-
gusu, bu bakımdan oldukça önemlidir.
Resmi ideolojinin bütün unsurları Kema-
lizm ekseninde sentezlendi, Kemalizm
adeta bir dinsel inanç, bir tapınma düzeyi-
ne yükseltildi.

27 Mayıs darbesi, kendi içinde çeflitli
özgünlükler taflısa da, sonuçta resmi ide-
olojinin tahkim edilmesi ve devletin yeni-
den düzenlenmesini hedefleyen gerici bir
darbeydi. Darbecilerin kontrgerillacı Tür-
kefl'ten, sol kemalist subaylara kadar bir
çeflitlilik taflıması, dönemin iktidar müca-
delesinin ortaya çıkardı¤ı güçler dengesi-
nin bir yansımasıydı. Resmi ideolojinin ırk-
çı, floven, antikomünist, kemalist karakteri
daha da gelifltirilerek korundu. Antikomü-
nizm, devletin bütün dokularına ifllemifl bir
reaksiyon olarak propaganda edildi. Faflist
örgütlenmeler antikomünizm ekseni üzeri-
ne oturtularak gelifltirilmeye çalıflıldı. Çe-
flitli örgütlenmeler ve "Komüzmi Telin" mi-
tingleri gibi araçlarla flovenizm güçlendiril-
meye çalıflıldı.

DP'nin devamı olarak kurulan AP'ye
baflkan arayıflları sürecinde ilk olarak A.
Tür-kefl üzerinde duruldu. Türkefl sivil si-
yasete AP ile de¤il, CKMP ile girmeyi ter-
cih etti. CKMP'yi ele geçirdikten sonra,
onu ırkçı-fa-flist düflüncelerin çekim mer-
kezi haline getirdi. Aynı süreç, antikomü-
nizm temelinde sivil faflist güçlerin de hız-
la örgütlendirildi¤i bir süreçtir. Daha çok
gençlik yı¤ınlarını hedef alan bu örgütlen-
me a¤ırlıklı olarak, Komünizmle Mücadele
Dernekleri bünyesinde toplanmaktaydı.
KMD, AP, CKMP gibi gerici, faflist partile-
rin ve dinci-tarikatçı çevrelerin etkisi altın-
daki gençlerden oluflturulmaktaydı, ilk
bafllarda AP çizgisindeki gençler daha et-
kin durumdaydılar, süreç içerisinde, Tür-
kefl'in CKMP'si etkin duruma geldi. KMD,
adından-da anlaflılan ifllevinin yanında
Türk floven milliyetçili¤inin, faflistlerin, din-
ci kesimlerin önemli örgütlenme ve bu dü-
flünceleri yaygınlafltırma araçlarından biri
oldu. ‹lk olarak 1963 yılında ‹zmir'de kuru-
lan derne¤in, flube sayısı hızla artarak ül-
ke çapında yaygın bir örgütlenme düzeyi-
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ne eriflti. I963'te 9 olan flube sayısı, I964'te
20, 1965'te 61, I966'da 91, I967'de II8,
I968'de ise I4l'e ulafltı. Antikomünist reak-
siyonun etkisini "bu kıfl komünizm gelebi-
lir" sözünde ifadesini bulan komünizm
sendromu içindeki Cumhurbaflkanı Cemal
Gürsel, bir dönem derne¤in fahri baflkanlı-
¤ını da yapmıfltır.

I964 sonrası dönemde, toplumsal mu-
halefetin devrimci atılım sürecine girmesi;
rejimle ba¤ı içerisinde sivil faflist örgütlen-
melerin daha etkili bir flekilde konumlandı-
rılarak ileri sürülmesi sonucunu do¤urdu.
Hızla geliflen devrimci mücadeleyi ezmek
için devlet, resmi güçlerinin yanında sivil
faflist örgütlenmeleri gelifltirerek, ilerici,
devrimci gençlik yı¤ınlarına, iflçi ve emek-
çi, yoksul köylü kitlelerinin toplumsal mu-
halefeti üzerine saldırttı.

Türkefl'in CKMP'si, I968 yılında Adana
Kongresiyle MHP ismini aldı. Yine
CKMP'nin yan kuruluflu ifllevi oynayan Mil-
liyetçiler Derne¤i de, I968 yılında Ülkü
Ocakları'na dönüfltürülerek örgütlenmesi-
ni hızlandırdı. Böylece MHP ve Ülkü
Ocakları, sivil faflist örgütlenmenin merke-
zi haline geldi. Türkefl, I968'de "komünist-
ler memleketi sahipsiz sanıp, sokak haki-
miyeti kuramazlar. Onların anlayaca¤ı dil-
den konuflacak memleketçi-milliyetçi ço-
cuklar vardı r" açıklamasını n gere¤i ola-
rak komando kamplarını kurdurdu. Bu
kamplarda yüzlerce MHP'li-Ülkücü genç
e¤itilerek, devrimci toplumsal muhalefet
odaklarının ve gençli¤in üzerine saldırtıldı.
Antikomünist, ırkçı-flovenist, faflist bir ide-
olojiyle yetifltirilen bu gençler, saldırılarını
katliam, öldürme ve bombalamalarla arttır-
dı. Birçok ilerici, devrimci genç, sivil faflist
saldırılarla öldürüldüler. Antifaflist, antiem-
peryalist mücadeleyi yükselten devrimci
gençlik, sivil faflist hareketin boy hedefi ol-
du. Bu aflamadan sonra devleti sivil faflist
hareketten, sivil faflist hareketi kontrgeril-
ladan, kontrgerillayı devletten ayrı düflün-
mek olanaksızdır. Hepsi de birbirine ba¤lı,
devletin kontrol etti¤i güçlerdir. Sivil faflist
hareket, devletin stratejik bir yede¤i ola-
rak, savunucularından biri olarak konum-
lanmıfltır. Faflizmin ve sermayenin ege-

menli¤ine karflı iflçi sınıfının, emekçi yı¤ın-
ların, gençli¤in ve halkların özgürlük mü-
cadelesinin geliflmesiyle sivil faflist güçler
ileri sürülmüfltür. Özgürlüklerin düflmanı
ırkçı-faflist ideolojinin yönlendiricili¤inde
birer cinayet flebekesi olarak yerlerini al-
mıfllardır.

I965-I97I devrimci atılımının önü mev-
cut araçlarla ve sivil faflist güçlerle kesile-
meyince, askeri darbeyle bu sa¤lanmaya
çalıflıldı. 12 Mart '71 askeri faflist darbesi,
faflist diktatörlü¤ü kurumlafltırarak iflçi,
emekçi ve gençlik yı¤ınlarına karflı daha
koyu bir baskı ve terör politikası izledi. 12
Mart faflizmi, gençli¤in, iflçi ve emekçi yı-
¤ınların antifaflist, antiemperyalist toplum-
sal mücadelesini yenilgiye u¤ratsa da, ha-
kimiyetini uzun süre devam ettiremedi.
Devrimci önderler ve devrimci hareket
kahramanca bir direnifl sergileyerek yenil-
miflti. Yeniden toparlanma da hızlı oldu.
'74 sonrası dönemde, devrimci hareket
yeni bir atılım sürecine girdi. Baflta gençlik
olmak üzere, iflçi, emekçi yı¤ınların politik
bilinci hızla geliflerek, faflizm ve sermaye-
ye karflı örgütlendiler. Yüzbinlerin sesi ye-
niden sokakları, kampusleri, fabrikaları
doldurmaya baflladı.

'75 devrimci atılım sürecinde, iflçi,
emekçi yı¤ınlar ve gençlik karflılarında ye-
niden resmi militarist güçlerin yanında,
merkezini MHP-Ülkü Ocakları'nın olufltur-
du¤u sivil faflist hareketi buldular. Faflizm
ve sermayenin koçbaflı ve öncü vurucu
gücü olarak, örgütlü sivil faflist güçler dev-
rimci dalgayı kırmanın en önemli araçla-
rından biri olarak kullanıldı. Gerek '65-7I,
gerekse de '75-'80 devrimci atılım süreçle-
ri karflısında ırkçı, floven, anti-komünist,
kemalist, dinci düflüncelerin bir sentezin-
den oluflan ideolojik bir perspektifle sivil
faflist hareket siyasal bir akım olarak daha
ileri düzeyde örgütlendirildi. "Komünizm
tehlikesi" devrimci hareketin flahsında bir
gerçekli¤e dönüflmüfltü. Kurulu faflist dü-
zen ve sermaye egemenli¤i çıkarına faflist
katliam ve cinayetler ifllemeye baflladılar.
Bu rolü daha etkin oynayabilmek için, dev-
let destekli olarak hızla gelifltirildiler. On
yıllardır sürdürülen ırkçı politikaların top-
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lum içerisindeki etkilerini antikomünist bir
reaksiyon olarak örgütleme yoluna gitti.
Her devrimin bir karflı-devrimi de örgütle-
yerek ilerledi¤i gerçe¤i, karflıdevrimin kit-
lesel aya¤ını oluflturan sivil faflist örgütlen-
menin geliflmesinde ifadesini buldu. Bu
karflıdevrimci örgütlenmenin merkezini
MHP-Ülkücü hareket oluflturmaktaydı.
Kanlı Pazar olaylarında ve daha sonra
'75-'80 devrimci atılım sürecinde, Marafl
vb. olaylarda da görülece¤i gibi, dinci, fle-
riatçı örgütlenmeler de önemli bir rol oyna-
maktaydılar. Fakat devletle, kontrgerillayla
do¤rudan ba¤ı içerisinde örgütlenen
MHP-Ülkü Ocakları çizgisiydi.

Türkefl ve MHP'si baflından beri ırkçı-
fa-flist, kafatasçı bir zihniyete sahiptiler.
Türk ırkının siyasal birli¤ini sa¤lamayı he-
defleyen "Dıfl Türkler" teması ve Turan öz-
lemleri her dönem korundu ve ideolojik ya-
pılanmasının önemli bir unsurunu olufltur-
du. Fakat, devrimci hareketin oluflturdu¤u
"komünizm tehlikesi" ve bu "tehlike" karflı-
sında üstlendi¤i misyon, ideolojik-siyasal
pozisyonun da bu duruma göre düzenlen-
mesini gerekli kılıyordu. ‹deolojik, politik
pozisyonu pratik ifllevine göre flekillendi.
Dıfl Türkler temasından çok, antikomünist,
ırkçı-floven ve dinsel motifler politikaların-
da daha fazla ön plana çıktı. "Tanrı Da¤ı
kadar Türk, Hira Da¤ı kadar Müslüman"
formülasyonunda ifadesini bulan Türk-‹s-
lam sentezci bir çizgi oluflturdu. Türk-is-
lam düflüncesiyle bir taraftan, Türkçülü¤ü
kafatasçı bir zihniyetle en uç ve saldırgan
biçimlerde dillendirirken; di¤er taraftan da,
dinsel gericili¤i floven bir saldırganlıkla bir-
lefltirmeye çalıfltı. Toplumun, Türk flove-
nizminin en uç kesimleri ve dini gericili¤in
en saldırgan kesimlerini MHP çatısı altın-
da toplama yoluna gitti. Irkçı, floven saldır-
ganlıkla, dini gericili¤in saldırgan yorumu-
nu Türk-islam düflüncesi adı altında birlefl-
tirdi. I. Milliyetçi Cephe (MC) Hükümeti ve
Kıbrıs Harekatı gibi geliflmeler , MHP-Ül-
kücü hareketin ve flovenizmin örgütlenme-
sine genifl bir alan açtı. Seçimlerde parla-
mentoya 3 milletvekili sokabilen MHP, l.
MC Hükümetinde 2 bakanlık almıfltı. MC
hükümetiyle devlet içinde MHP'li kadrolafl-

maya hız verildi. Hükümet olanaklarının
sa¤ladı¤ı avantajlarla, sivil faflist örgütlen-
me yo¤un olarak gelifltirildi. Devlet bürok-
rasisi ve militarizm içerisinde örgütlendi.
12 Mart faflist darbesiyle faflist diktatörlü-
¤ün toplumsal dayanakları geniflletilmeye
çalıflıldı.

I974'te Ecevit'in baflbakanlı¤ı dönemin
de gerçeklefltirilen Kıbrıs harekatı da Türk
flovenizminin geliflmesi ve örgütlenmesin-
de çok önemli bir yer tutmufltur ve tutma-
ya devam etmektedir. '50'li yıllarda ortaya
çıkarılan "Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır"
politikası çerçevesinde 6-7 Eylül katliamı
gibi olayları da içine alarak gelifltirilen Kıb-
rıs sorunu, daha sonraki yıllarda da iflgal-
ci, floven politikalarla sürdürüldü. Kıbrıs
sorunu ekseninde Yunanistan ve Kıbrıs
Rum yönetimiyle tırmandırılan gerilim, ya-
yılmacı, floven politikaların sonucunda
"Kıbrıs Barıfl Harekatı"yla yeni bir aflama-
ya evrildi. Adı dıflında barıflla hiçbir ilgisi
olmayan harekatla birlikte, Kıbrıs'ın kuzey
kesimi Türk ordusu tarafından iflgal edile-
rek bir "yavru vatan" oluflturuldu. Daha
sonraki yıllarda ve günümüze de¤in Kıbrıs
sorunu, Yunan ve Rum düflmanlı¤ı teme-
linde Türk flovenizmine kaynaklık eden
önemli bir unsur olarak korundu. Dönem-
sel olarak ortaya çıkan krizlerle birlikte Ku-
zey Kıbrıs'ta Tür-k iflgali devam etti. "Tak-
sim planı" çerçevesinde Kuzey Kıbrıs'ın
TC ile entegrasyonu politikası gelifltirildi.
Kıbrıs harekatının bir di¤er önemli sonucu
ise; oluflturulan "yavru vatan"! n tam bir
kontrgerilla üssü olarak kullanılmasıdır.
Oluflturulan Milli Güvenlik Akademisi'nde
devlet yapısı içerisinde önemli görev alan
bütün bürokratlar, burada e¤itimden geçi-
rildikten sonra yükseltilmifllerdir. Kuzey
Kıbrıs, Türk kontrgerillasının üssü, çetele-
rin-kirli ticaret ve kara para aklama merke-
zi olma ifllevini daha sonraki yıllarda da ar-
tırarak sürdürdü.

'75-80 arası dönemde MHP ve sivil fa-
flist örgütlenmeler, devlet destekli olarak
hızla örgütlendirildiler. Kurulan 2. MC hü-
kümeti bu süreci daha fazla hızlandırdı.
Devlet içerisinde MHP ve ırkçı-faflist kad-
rolaflma, bütün olanaklar kullanılarak ge-
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lifltirildi. MHP-Ülkü Ocakları eksenli sivil
faflist hareketin, polisin ve devletin di¤er
kurumlarıyla iflbirli¤i içerisinde, toplumsal
muhalefetin bütün dinamiklerine yönelik
saldırı ve katliamları hızlı bir artıfl gösterdi.
Faflizm ve sermayenin her alanda koruyu-
culu¤unu yaptılar.

Sivil faflist hareketin ifllevi, devrimci ha-
reketin geliflmesiyle do¤rudan ilintilidir.
Faflist diktatörlük, iflçi, emekçi ve gençlik
muhalefetini, devrimci hareketi bastırma-
da yalnız yasal olanaklar ve resmi güçle-
riyle yetinmedi. Devlet beslemeli, sivil fa-
flist örgütlenmeleri "milliyetçiler adam öl-
dürüyor dedirtemezsiniz" diyerek, sivil fa-
flist örgütlenmeleri hem devlet güvencesi
altına almakta hem de aradaki dolaysız
ba¤ı göstermekteydi. Devletin açık deste-
¤ini de arkalarına alan bu güçler, korku-
suzca cinayet ve katliamlarına hız verdiler.

MHP, her dönem iktidarın etkin bir par-
çası olarak iktidar bloku içerisinde yer aldı.
‹flbirlikçi tekelci burjuvazi ve büyük toprak
sahiplerinin iktidarı olan faflist diktatörlü-
¤ün ayakta kalmasında, devletin resmi
güçleri kadar etkide bulundu. 1977 yılında
Pentagon'da hazırlanan darbe senaryoları
devreye sokuldu¤unda da, askeri darbeye
giden yolun döflenerek ortamın oluflması
ve darbenin dayanakları olacak motiflerin
hazırlanması yönünde eylemlerini yo¤un-
lafltırdılar. MHP'lilerden T‹T, TÜfiKO, ET-
KO gibi çeteler oluflturuldu. Birçok katliam
ve cinayetler bu çeteler adına üslenildi.
Böylece, cinayet ve katliamların devletle
iliflkisi gizlenmeye ve MHP'nin de dıflında
fleyler olarak gösterilmeye çalıflıldı. Do¤-
rudan kontrgerilla örgütlenmesi olan bu
çeteler, MHP'nin dıflında bir fley de¤ildir.
1977-80 arası dönemde devlet, kontrgeril-
lası, ordusu, polisi, M‹T'‹, MHP ve sivil fa-
flist çeteleriyle birlikte bir iç savafl aygıtı
olarak konumlandı. Faflist diktatörlü¤ün
kontrgerillacı karakteri daha da belirgin-
leflti ve rejim bir kontrgerilla cumhuriyetine
dönüfltürüldü.

1977 l Mayıs katliamıyla bafllayan kat-
liamlar zinciri, kontrgerilla-polis-MHP iflbir-
li¤i içerisinde sürdürüldü. Ordu ise, gerçek
iktidar gücü olarak adım adım ön plana çı-

karıldı. Faflist diktatörlü¤ün iç savafl çizgi-
sinde hareket etmesi ve iç savafl taktikleri
do¤rultusunda askeri bakımlardan tahkim
edildi. Alevi-Sünni çatıflması ekseninde
Marafl katliamı, ‹stanbul Üniversitesi ö¤-
renci katliamı, Bahçelievler ve Balgat kat-
liamları vb.; Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil,
Prf. Dr. Ümit Do¤anay, Savcı Do¤an Öz,
D‹SK Genel Baflkanı Kemal Türkler vb ay-
dın, sanatçı ve ö¤retim görevlilerinin faflist
cinayetlerle öldürülmeleri; gençli¤e yöne-
lik saldırı ve katliamlar ve bunların "sa¤-
sol çatıflması" olarak zihinlere kazınması,
hepsi de askeri darbeye giden yolun döfle-
nerek, darbenin meflruiyet kazanması
do¤rultusundaki geliflmelerdir.

Faflist rejimin Susurlukla u¤radı¤ı kaza
sonucu ortaya saçılan bilgi ve belgelerde,
'77-'80 arası katliam ve cinayetlerin, CIA-
ABD ile iflbirli¤i içerisinde do¤rudan devle-
tin koordinesi ve yönlendirmesiyle yapıldı-
¤ını açı¤a çıkardı. Net olarak açı¤a çıkan
bir di¤er gerçek ise; bu dönemde MHP-Ül-
kü Ocakları bünyesinde ırkçı, kafatasçı bir
zihniyetle yetifltirilen, katliam ve cinayetle-
rin ifllenmesinde aktif görev alan A. Çatlı,
H. Kırcı, O. Çelik, M. Yazıcıo¤lu, Ö. Ken-
ger gibi faflistlerin devlet içerisinde hızla
yükselerek kontrgerilla flefleri oldukları,
'80 sonrası süreçte ASALA'ya karflı, '84
sonrası süreçte de Kürt ulusal kurtulufl
mücadelesine karflı konumlandırıldıkları
gerçe¤idir.

Elbette, MHP ve sivil faflist hareketi
devletten ve onun flovenist, ırkçı, faflist ka-
rakterinden ve ideolojik yapılanmasından
ayrı düflünemeyiz. Do¤rudan ve dolaylı
ba¤larla devletin bir uzamıflıdırlar. Bu zin-
cirde, dolaysız bir biçimde CIA ve ABD
emperyalizmine uzanmaktadır. Sivil faflist
güçler aynı zamanda, ABD emperyalizmi
tarafından e¤itilmekte, desteklenmekte,
çıkarlarının koruyucusu olarak konumlan-
dırılmadadır. Irkçı-faflist hareketi devletten
ba¤ımsız görmek ya da faflizmi sivil faflist
hareketle sınırlı görmek, diktatörlü¤ün fa-
flist karakterinden hiçbir fley anlayama-
maktır. '80 öncesi dönemde bu ba¤ı bilin-
ce çıkaramayıp, faflizme karflı mücadeleyi
yalnızca MHP ile sınırlayan ideolojik-poli-
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tik yanılsamalar antifaflist, devrimci saflar-
da fazlasıyla yaflandı. Faflizmi MHP ile sı-
nırlı gören ve sivil faflist hareketi devletten
ayrı ele alan düflünceler, nihayetinde dev-
letin vermeye çalıfltı¤ı imajın de¤irmenine
su taflımıfltır. MHP'li faflist çeteler, siyasi
polis ve M‹T, özellikle kontrgerillayla ba¤-
lantılı olmufl ve kontrgerilla tarafından yö-
netilmifllerdir. Kontr-gerilla ba¤lantısıyla
bu faflist çetelerin dizginleri NATO ve
ClA'ya kadar uzanarak, ABD'nin karflıdev-
rimci stratejisinin basit bir aracı olmufllar-
dır.

Farklı bir tartıflma konusu olmakla bir-
likte, '80 öncesi dönemde, MHP ve sivil fa-
flist harekete karflı yürütülen aktif mücade-
le devrimci hareketin üstün yanıydı. Eksik
olan, bu mücadelenin faflist diktatörlü¤e
karflı mücadeleyle yeterince birlefltirilme-
mifl olmasıdır. Tersinden bir baflka eksik-
lik ise, faflist diktatörlü¤e karflı mücadele-
de pasif kalınmasıdır. Faflizm ve sermaye-
nin paramiliter bir vurucu gücü olarak sivil
faflist hareketin önplana çıkarıldı¤ı ve dev-
rimci hareketin somut bir engel olarak bu
güçleri ezerek ilerleyebilece¤i gerçe¤i ye-
terince bilince çıkarılamamıfltır.

MHP-ülkücü faflist çeteler, yalnızca
diktatörlü¤ün ileri sürdü¤ü öncü vurucu
gücü olarak rol oynamadı. Aynı zamanda,
faflist diktatörlü¤ün kitle tabanının geniflle-
tilmesinde çok önemli roller oynadılar. Fa-
flist rejimin, kitle tabanından yoksun ola-
rak, sadece zor aygıtlarına dayalı olarak
uzun süre ayakta durması düflünülemez.
Faflizm, sınıfsal karflıtlıkların da ötesinde,
toplumun içerisinde bölünme, parçalanma
ve karflıtlıklar yaratarak, bir kesimi toplum-
sal dayana¤ı haline getirir. Bu kesimler sa-
yesinde, faflist diktatörlü¤e meflruiyet ve
uygulama gücü sa¤lamaya çalıflır. Antiko-
münizm, on yıllardır süren flovenist propa-
gandanın etkisiyle toplumsal dokuyu iflle-
yen düflünceler, co¤rafyamızın bir gerçe¤i
olan Alevi-Sünni, Türk-Kürt vb. çeliflkilerin
kıflkırtılması, dinsel, mezhepsel önyargılar
vb. vs. ekseninde sınıfsal olmayan kamp-
laflmalar yaratabildi. Bu kamplaflma üze-
rinde MHP ve sivil faflist harekete örgüt-
lenme alanı sa¤lanırken, faflist rejimin de

kitle tabanı geniflletilmeye çalı flildi.Faflist
diktatörlük, kirli ve karanlık ifllerin hiç de-
¤ilse bir kısmını MHP-ülkücü çetelere yap-
tırarak, "devlet baba" imajını korumaya,
temel kurumların hızla yıpranmasını önle-
meye, gerekti¤inde kurtarıcı rolünü oyna-
yacak bir konumlanma içerisinde olmaya
çalıfltı. Bu, 12 Eylül askeri faflist darbesiy-
le görüldü.

Egemen sınıflar, geliflen toplumsal mu-
halefeti ezmede di¤er araçlarla bafları
sa¤layamayınca bir kez daha askeri darbe
silahına baflvurdular. 78 Marafl katliamı
bahane edilerek uygulanan ve yaygınlafltı-
rılan sıkıyönetimle ordu, adım adım önpla-
na çıkarıldı. Süreç, 12 Eylül askeri faflist
darbesiyle tamamlandı. 12 Eylül faflizmi,
do¤rudan devrimci hareketi ezmeyi hedef-
ledi ve fiziki, psikolojik terörünü devrimci
hareket üzerinde sınırsızca uyguladı. Di-
¤er taraftan "sa¤a da sola da karflıyız" de-
magojisine inandırıcılık kazandırabilmek
ve darbenin toplumsal deste¤ini artırmak
için, MHP-ülkücü çeteleri de belirli düzey-
lerde darbelemek zorunda kaldı. Bu, aynı
zamanda, devletin toplumsal çatıflmaların
dıflında ve üstünde oldu¤u görüntüsünü
vermek içinde gerekli görülmüfltü. MHP-
ülkücü saflarda "hayal kırıklı¤ı" yaratan bu
durum onların küsmelerini, belli kesimleri-
nin di¤er burjuva partilerine yönelmelerini
birlikte getirdi. Oysa onlar tam tersini dü-
flünüyorlardı. Askeri darbenin iktidar ko-
alisyonu içerisindeki rollerini artıraca¤ını,
askeri cuntanın kendileriyle ittifak yapaca-
¤ı düflünce-sindeydiler. Bu yüzden de,
"devleti kurtarma stratejisi"ne ba¤lı olarak
darbe öncesi dönemde, üzerlerine düflen
rolü fazlasıyla yerine getiriyor ve orduyu
darbe yapmaya davet ediyorlardı. Beklen-
tilerinin tersine, askeri cuntanın belli dü-
zeylerde de olsa kendilerini hedef alması
"hayal kırıklı¤ı" yarattı. Türkefl'in "fikrimiz
iktidarda, kendimiz içerdeyiz" diye ifade
etti¤i bu durum, MHP-ülkücü çetelerinin
ruh halini yansıtmaktadır.

1. Emperyalist Paylaflım Savaflı sonra-
sında Pantürkist ‹ttihat ve Terakki Cemiye-
ti'nin baflına gelenler; II. Emperyalist Pay-
laflım Savaflı'nda, Alman faflizminin yenil-
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gisinin kesinleflmesine ba¤lı olarak Türk
faflistlerinin baflına gelenler; bu kez de,
askeri darbe koflullarında MHP-ülkücü fa-
flistlerin baflına geldi. MHP'li faflist hareke-
tin ana gövdesi, daha sonra yeniden kulla-
nılmak üzere geri çekilirken, bir kısmı de-
¤iflik partilere, özellikle de ANAP'a katıla-
rak Türk siyasal yaflamındaki aktif rolünü
sürdürmüfl, bir kıflımı mafyalaflmıfl, bazı-
ları M‹T, kontrgerilla faaliyetleri içerisinde
devlete hizmetlerini sürdürmüfllerdir. '87
sonrası toplumsal muhalefetin yeniden
geliflmeye bafllaması, daha önemli olarak
da '84'den itibaren Kürt ulusal kurtulufl
mücadelesinin hızla yükselifle geçmesiy-
le, MHP çeteleri yeniden örgütlendirilip si-
lahlandırılma yoluna gidildi.

Askeri cunta, devlet otoritesini tesis et-
me ve Cumhuriyet'! tahkim etme adına ifl
baflına geldi. "Devlet otoritesinin tesisi
için" devrimci muhalefet, ilerici, aydın, sa-
natçı ve sendikacılar, iflçi, emekçi ve Kürt
ulusal hareketi, kısaca toplumsal muhale-
fetin bütün dinamikleri üzerinde faflist terör
politikası sınırsızca uygulandı. Onbinlerce
insan iflkencelerden geçirildi, tutuklandı.
Yüzlercesi katledildi.

Bütün düzen partileri kapatılarak ege-
men sınıflar arasındaki iliflkilere yeni bir bi-
çim verildi. Emperyalizme, özellikle de
ABD emperyalizmine kölece ba¤ımlılık,
hiçbir dönemde olmadı¤ı düzeyde geliflti-
rildi. MGK iktidarı ve 12 Eylül uygulamala-
rı '82 Anayasası'yla hukuki bir çerçeveye
oturtturuldu. Askeri faflist diktatörlük, çıp-
lak terör politikasıyla kitleleri siyasal yafla-
mın tamamen dıflına iterken, devletin siya-
sal ve ideolojik hegemonyasını da pekifltir-
me yoluna gitti. Bunun için, Kemalist resmi
ideolojinin tahkim edilmesi, ideolojik bom-
bardımanla kitlelerin zihinlerinin teslim
alınması hedeflendi.

Resmi ideolojinin unsurları içerisinde
baflından beri var olan, fakat daha çok
MHP gibi ırkçı, faflist partiler tarafından bir
düflünce sistemati¤i olarak savunulan
Türk-islam düflüncesi "Türk-islam sentezi"
biçiminde harmanlanarak resmi ideolojiye
eklendi. Türk-islam sentezinin resmi ide-
olojiye eklenmesi ya da resmi ideolojinin

Türk-‹slam senteziyle güçlendirilmesi, as-
keri cuntanın tarikat fleyhleriyle, islam ser-
mayesiyle girdi¤i iliflkiler ve politik islamın
geliflmesine alan açmasıyla do¤rudan ilgi-
lidir. 12 Eylül sonrası dönemde de politik
islam hızla örgütlenme, ekonomik, siyasal
ve toplumsal yaflamda etkin olma yoluna
gitmifltir.

Türk-islam sentezi esas olarak, Türk-
çülükle islamcılı¤ın birlefltirilmesi formü-
lasyonuna dayanmaktadır. fioven Türk
milliyetçili¤iyle, politik islam tek bir düflün-
ce sistemi olarak birlefltirilmifltir.

12 Eylül generalleri, Kemalist resmi
ideolojinin ırkçı, floven, militarist karakteri-
ni de daha fazla gelifltirdi. 1930'lu yıllarda
Atatürk zamanında ısmarlama bir tarzda
oluflturulan Türk Tarih Tezi, Günefl Dil Te-
orisi gibi ırkçı, floven tezler yeniden gün-
cellefltirildi ve gelifltirildi. "Türklerin yöneti-
ci bir ulus oldukları, bütün halkların köken-
lerinin Türklere dayandı¤ı, bütün dillerin
Türkçeden türedi¤i" vb. vs. hiçbir bilimsel
dayana¤ı olmayan bu teoriler, üstün ırk
bakıfl açısına dayanak yapıldı.

Kürt ulusuna yönelik baskı, terör ve
asimilasyon politikası 12 Eylül sürecinde
hızlandırıldı. Faflist cunta, Kürt diye bir fley
olmadı¤ını, Kürt diye bilinen kiflilerin da¤lı
Türkler oldu¤unu buyurdu.Kürtçe'yi yasak-
ladı. Onlara göre, karda yürürken çıkan
kart-kurt seslerinden kurt türemiflti. Elbette
bu ve di¤er saçma düflünceler, generaller
çetesinin cesareti ve mantıksızlı¤ıyla açık-
lanamaz. Toplumun çok çeflitli kesimlerini
etkilemifl olan sosyalist, devrimci ve de-
mokrat düflüncelerin silinmesi, devrimci ve
komünist hareketin yenilgi almasıyla top-
lumsal zihinler teslim alınarak belleksiz-
lefltirildi. Baskı, terör politikalarıyla yeni bir
düflünüfl tarzı gelifltirildi, geçmiflle olan bü-
tün ba¤ların koparılması hedeflendi. Apo-
litik, düflünmeyen, bireyci bir toplumun ya-
ratılması, zihinlerinin ırkçı, floven düflün-
celerle doldurulmasından ba¤ımsız ele
alınamaz. Ancak bu flekilde devletin ide-
olojik hegemonyası pekifltirilebilirdi.

Asimilasyon politikası, Cumhuriyet'in
baflından beri sürdürülen inkar ve imha
politikasının bir devamı olarak yo¤unlafltı-
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rılarak sürdürüldü. Irkçı, floven e¤itimin
yaygınlafltırılması, sosyal ve kültürel çalıfl-
malar adı al-tında ulusal kimlikten soyut-
lanma, Kürtçe köy, mezra vb. isimlerin
Türkçelefltirilmesi; sürgün, nüfus yerlefltir-
me vb. yöntemlerle Kürt ulusu üzerindeki
sömürgeci boyunduruk pekifltirilmeye çalı-
flıldı.

Cumhuriyet Türkiye'sinde Kürt ulusu ve
ulusal azınlıklara karflı uygulanan baskı,
terör ve asimilasyon politikaları, bu yeni
dönemde rejimin ırkçı, floven ve militarist
karakterlerinin pekifltirilmesi ile el ele yürü-
tüldü. Rejim sömürgeci boyunduruk ve
baskı politikaları üzerinden tek dil, tek
ulus, tek devlet biçiminde ifadelendirilen
üniter devlet yapısını sürekli tahkim etti.
Egemen ulus flovenizmine dayalı bu inkar
ve Türklefltirme politikası, rejim ve resmi
ideolojinin temel dinami¤ini oluflturdu.
Egemen ulus flovenizmi, do¤rudan Türk
burjuvazisinin ve emperyalizmin ekonomik
ve siyasi çıkarlarını kapsamaktadır.

12 Eylül darbesiyle askeri faflist dikta-
törlük altında yo¤unlafltırılan ve sistemlefl-
tirilen bu siyaset, sonrasında da Türk ulu-
sal baflkaldırısını ezmek için kirli savafl
politikasıyla en barbar, en kıyıcı biçimle-
rinde sürdürüldü. Yüzbinlerce asker, polis,
korucu, kelle avcısı ve kontrgerilla gücüy-
le köy ve mezralar yıkıldı, Kürdistan kırı in-
sansızlafltırılarak sürgün edildi, da¤lar
bombalandı, ormanlar yakıldı. Faili devlet
olan cinayetler, kayıplar, iflkenceler gün-
lük sıradan kirli savafl uygulamaları; geril-
la cesetlerinin parçalanması, mezraların
tahrip edilmesi, tecavüz olayları vb., vs. bu
uygulamaların en uç fakat ola¤anlaflan bi-
çimleri haline geldi. Kirli savafl "ola¤anüs-
tü" yasa ve uygulamalarla tahkim edildi,
yetmedi¤i yerde de kontrgerilla cumhuri-
yeti olmanın gerekleri yapıldı.

Kürt ulusunun en demokratik talepleri-
ne dahi tahammül edilmemektedir. Adeta
en u-fak bir "taviz"le, resmi floven ideoloji-
nin bütün tılsımının bozulaca¤ı, sömürge-
ci boyunduru¤un parçalanaca¤ı korku ve
pani¤i egemendir.

Sömürgeci egemen sınıflar, Kürt ulusu-
na karflı kirli savaflı bütün boyutlarıyla sür-

dürürken, Türk halkının aktif deste¤ini ör-
gütlemeyi ihmal etmedi, "geri cephe"sini
sa¤lam tutmaya çalıfltı; flovenizm ve milli-
yetçilik zehirini flaha kaldırdı. Sömürgeci
kirli savafla aktif deste¤ini sa¤lamak için
Türk milliyetçili¤i ve flovenizmi en geri bi-
lince sahip kitlelere, Kürt ulusal kurtulufl
mücadelesine karflı reaksiyoniyel biçimde
dizginsizce gelifltirmekten geri durma-
dı.Çünkü tek sermayesi buydu. Türk halkı-
nın geri bilince sahip ve Türk flovenizminin
geleneksel etkisi altında olan kesimleri,
toplumun deklase kesimleri, lümpen ve ifl-
siz katmanlar, floven milliyetçilik temelinde
aktif karflıdevrimci bir kitle hareketi olarak
örgütlendi. Kürt-Türk kutuplaflması geliflti-
rildi, düflmanlık tohumları ekilerek Türk-
Kürt çatıflması kıflkırtıldı. Faflist rejim, yel-
kenlerini flovenizm rüzgarlarıyla fliflirdi ve
buna devam ediyor.

MHP, 12 Eylül sonrası bunalımını atlat-
tıktan sonra, Kürt ulusal devriminin ve Ba-
tı'da devrimci geliflmenin belirlemesiyle
yeniden örgütlendirildi. Faflist rejim bir kez
daha devrimci geliflmenin karflısına, koç-
baflı olarak dövüflmek üzere MHP'yi ve si-
vil faflist hareketin di¤er bölüklerini çıkardı.
MHP '90'lı yıllar boyunca geliflimini hızlan-
dırdı.

Geliflen milliyetçi dalga en çok MHP'nin
yelkenlerini fliflirdi. Kürt ulusal devrimine
karflı yükseltilen milliyetçilik ve gelifltirilen
reaksiyonun meyvelerini toplama çabası
MHP'nin gelifliminin yönünü çizdi. Eski
bozkurtlar, Asenalar yeniden MHP (o za-
man MÇP) bayra¤ı altında toplanmaya ça-
lıfltılar. 90'lı yılların baflında, baflını Muh-
sin Yazıcıo¤lu'nun çekti¤i klik, Türk-islam
sentezinin islami söylem ve motiflerini da-
ha fazla ön plana çıkaran bir hata kayarak
BBP'yi kurdu. Bu ayrılma, MHP'nin gelifl-
mesini aksatmadı. Çünkü içte ve dıflta mil-
liyetçilik "yükselen de¤erler" arasında yer
alıyordu. ‹çte, halkların kardeflli¤ini dina-
mitleyen Kürt düflmanlı¤ı temelinde sınır-
sız bir floven propaganda yürütülüyor, dıfl-
ta ise, SSCB'nin da¤ılması akabinde milli-
yetçilik yükseliyordu.

MHP, bu milliyetçi geliflmenin yükselen
partisi olarak ön plana çıktı. Kendisini ge-
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liflen dalganın ihtiyaçlarına göre uyarla-
maya çalıflti. Bu duruma uygun olarak
söylemi ve vitrini ile imaj de¤ifltirmeye ça-
lıfltı. MHP Kongresinde Türkefl, Nazım
Hikmet'ten fliir okuyor, eski görüntüden
uzaklaflıldı¤ı izlemini vermeye çalıflıyordu.
Burjuva medya, bu durumu propaganda
etmekte hiç gecikmedi. "Deneyimli politi-
kacı" olarak Türkefl'le sayfa sayfa röpor-
tajlar yapılıyor, "MHP'nin de¤iflti¤i", "mer-
keze kaydı¤ı, uzlaflıcı oldu¤u" vb. söyle-
miyle parlatılmaya çalıflıldı. MHP milliyetçi
rüzgarlarla birlikte, burjuva medyanın da
deste¤ini arkasına alarak örgütlenmesini
ve kitle gücünü gelifltirdi. Oy yüzdesi her
dönem birkaç puanı aflamazken %8 gibi
bir düzeye ulafltı.

MHP ve sivil faflist hareket, devletten
görece ba¤ımsız bir konumu ve geliflme
do¤rultusu vardır. Bu zemin üzerinde ge-
liflmektedir. Devlet, sivil faflist hareketi,
stratejik bir yede¤i olarak hazırlamakta,
yarı askeri bir güç olarak devrimci gelifl-
menin karflısına dikmektedir.

Kirli savaflın flovenizm temelinde gelifl-
tirdi¤i reaksiyonel dalga ve tepkinin siyasi
rantını toplamak için, asker cenazeleri tö-
renleri ve asker u¤urlamaları, spor müsa-
bakaları, vb. MHP tarafından faflist kitle
gösterileri fleklinde gelifltirilmeye çalıflıldı.
Savaflın boyutlanması, bu türden karflı-
devrimci kitle gösterilerini daha fazla yo-
¤unlafltırdı. MHP'nin "vatansever" boz-
kurtları, kirli savaflın hizmetinde aktif ola-
rak kullanıldılar. Özellikle özel tim ve polis
teflkilatı içerisinde MHP kadrolaflması çok
ileri düzeye ulafltı. Kontr-gerilla faaliyetle-
rine her türden deste¤ini sundular. Batı'da
da, '90 sonrası dönemde, baflta ö¤renci
gençlik olmak üzere, iflçi, emekçi muhale-
feti ve emekçi semtlerinde terör estirmeye
baflladılar. Bıçaklı, satirli saldırılar kısa sü-
rede silahlı saldırılara dönüfltü. Rejimin iç
savafl çizgisinde konumlanmasıyla hızla
silahlandılar. Ülkü Ocaklarını her semtte
yaygınlafltırarak merkezi yerlerde konum-
lanmaya baflladılar. Faflist rejimin iç savafl
taktikleri ve yönelimlerinden ba¤ımsız ol-
mayan bu geliflme; Türk-Kürt, Alevi-Sünni,
laik-fleriatçı vb. biçimler üzerinden geliflti-

rildi.Türk-Kürt çatıflmasını gelifltirmek için
Mersin Erdemli, Çanakkale Bayramiç'te
vb. pratikler yakın dönemin ürünü olarak
hafızalardadır. Faflist diktatörlük, Kürt-
Türk düflmanlı¤ını dönem dönem kıflkırttı
politikalarında önemli yerlere oturttu, bu
amaçla kirli medyayı kullandı ve yönlendir-
di. Ne var ki, bu kıflkırtma ve düflmanlık
ulusal bo¤azlaflma düzeyine gelince kont-
rol etmeyi de ihmal etmedi. Zira ulusal ve
dinsel kıflkırtmaların kontrol dıflına çıkma-
sıyla dönüflü zor yollara girilece¤ini de bi-
liyor. Bu co¤rafyadaki bir Kürt-Türk çatıfl-
masının, Balkanlar da, Kafkaslar'da görül-
dü¤ü gibi, ayrıflmaları, kopuflları getirece-
¤ini, vb. biliyordu. Û nedenle sermaye ve
faflizm, MHP'nin kontrolsüz geliflmesine
de bugünkü koflullarda temkinli yaklaflı-
yor.

Türkefl'in ölümünden sonra MHP, içine
düfltü¤ü kaos ve güç kaybı sonrasında,
belli bir geri çekilme sürecine girdi. Bugün
de MGK tarafından yürütülen yeniden ya-
pılandırma planı kapsamında, yeni bir ko-
numlandırma içerisine sokulmufltur. Di¤er
bir kanaldan BBP de, MHP'nin daha geri-
sinden gelmek üzere, islami söylem ve yö-
nelimi daha fazla ön plana çıkararak belli
bir geliflme gösterdi. Kimi tarikatların des-
te¤ini de alarak '95 seçimlerinde - MHP
baraja takılırken-ANAP'la kurdu¤u ittifak
sayesinde 8 milletvekili ile parlamentoya
girmeyi baflardı. Aslında Türk burjuva si-
yaset cephesinin bütün renklerinin ortak
bir paydasını flovenizm ve milliyetçilik
oluflturmaktadır. Irkçı, kafatasçı MHP'den
kemalist, sosyal demokrat DSP'ye, politik
islami n ana gövdesini oluflturan FP'ye
(RP) kadar hepsi flovenist ve Türk milliyet-
çisi bir siyaset sürdürmektedir. Kürdistan
Devrimi, istisnasız bütün düzen partilerinin
daha "sa¤" bir çizgiye kaymalarını ve flo-
venizm temelinde birleflmelerini sa¤ladı.
Kürt sorunu, flovenizm bakımından bütün
burjuva partilerinin aynı rengin de¤iflik ton-
ları oldu¤unu açı¤a çıkardı.

Egemen ulus flovenizmi, Türk siyasal
yaflamının katıksız bir gerçe¤idir. Kemalist
resmi ideoloji, floven milliyetçi siyaseti be-
nimsemeyen hiçbir partiye yaflam hakkı
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tanımamaktadır. En son '82 Anayasası,
resmi ideolojiye muhalefet temelinde dahi
bir örgütlenmeye izin verilmeyece¤inin hu-
kuki çerçevesini çizmifltir. Türk burjuva
devletinin "temel özelliklerinin tartıflılmaz-
lı¤ı anayasal güvence altına alınmıfltır.
Burjuva siyaset cephesinin çok parçalı ya-
pısına ra¤men, gerçekte bu partilerin he-
men hepsi resmi ideolojinin de¤iflik söy-
lemlerle halka taflınmasını içermektedir.
(Bazı bakımlardan kemalist resmi ideoloji-
nin dıflına çıkan politik islam ayrı bir de-
¤erlendirme konusu olsa da, ulusal inkar,
flovenizm politikalarında aynı koronun ela-
manlarıdırlar.) Resmi ideolojinin kitleler
üzerindeki ideolojik hegemonyasının ko-
runması ve sürdürülmesine çalıflmaktadır-
lar. Bütün bunlarla birlikte toplumsal çürü-
me de her alanda derinleflti, devlet çete-
leflti.

TC'de kontrgerilla ba¤ları mafya ba¤la-
rıyla birleflerek çeteleflme derinleflti, irili
ufaklı bir dizi çete olufltu. Bütün bu çete-
leflme ve çete örgütlenmeleri do¤rudan
kontrgerillanın denetimi ve koordinesiyle
faaliyetlerini yürüttüler.

Çete örgütlenmelerinin bu denli yaygın-
laflması kirli savaflla do¤rudan iliflkilidir.
Silah ticareti, uyuflturucu ve kara para tra-
fi¤i, savaflın gerekli kıldı¤ı ekonomik kay-
nakların yanında, savafl rantı üzerinden
belirli kesimlerin palazlanmasını da bera-
berinde getirdi. Uyuflturucu ve silah ticare-
ti, kumar ve kara para trafi¤i, kayıt dıflı
ekonominin bafllıca kayna¤ını oluflturmak-
tadır. Kayıt dıflı ekonomi, Türkiye'nin yıllık
resmi bütçesinden daha büyük miktarlara
ulaflmıfl durumdadır. Bütün bu çete-mafya
örgütlenmelerinin ipi, MGK ve kontrgerilla-
nın elindedir. Hepsinin de ırkçı, floven bir
ideolojiye sahip olmaları, MHP, polis ve J‹-
TEM iliflkili olmaları tesadüf de¤ildir. Kirli
ve karanlık ifllerinin karflılı¤ında "derin"
devlet adına ve denetiminde cinayetler ifl-
lemifllerdir. Çetelerin kirli ifllerinin açı¤a
çıkması, kirli ve karanlık sermaye üzerin-
de kapıflmaları, bunun devlet kontrolünün
dıflına çıkmaya bafllamasıyla birlikte yeni-
den hizaya sokulmaları, dizginlerin daha
sıkı tutulması gündeme gelmifltir. Yı¤ınları

n tepkileri ve mücadelesini de dikkate alan
devlet, Susurluk devleti biçimini makyajla-
dı. Ama kontracı özü de¤iflmedi.

Türk kontrgerillasının kirli savafl süre-
cinde siyasi partilerden tekelci medyaya,
sivil faflist örgütlenmelerden ekonomik,
sosyal ve kültürel yaflama de¤in bütün
alanlarda denetimini kurdu, yönlendirici
güç haline geldi. '90 sonrası dönemde NA-
TO üyesi bütün Avrupa ülkeleri de, Gladyo
örgütlenmeleri belli boyutlarıyla açı¤a çı-
karılırken, Türk kontrgerillası varlı¤ını da-
ha da güçlendirerek devam etti. Kontrge-
rilla, militarist devlet gelene¤inin, ırkçı, flo-
venist, faflist ideolojik dokunun en uç, en
kristalize olmufl biçimidir. Rejim varlı¤ını
ve hakimiyetini bununla devam ettirebili-
yor, devlet yapılanmasını buna dayandırı-
yor, genifl halk kitlelerini bu aygıtın flove-
nist propagandasıyla zehirliyor.

Türk burjuvazisi, flovenizmi iflçi ve
emekçi yı¤ınlara karflı bir saldırı motifi,
ideolojik hegemonyasını korumanın ve yö-
netmenin bir aracı olarak kullandı. fiove-
nist propaganda, bazen en üst sınırına de-
¤in zorlanarak toplumsal bir histeriye dö-
nüfltürüldü.

fiovenist ve milliyetçi propagandayı
yükseltmede de¤iflik araç ve motifler ön
plana çıkarıldı. Kürt ulusu ve azınlıklara
karflı düflmanlık, di¤er bölge devletleriyle
tarihsel düflmanlıklar, yayılmacılık, antiko-
münizm, bölücülük, dinsel ve mezhepsel
karflıtlıklar bunların en baflta gelenleridir.
Bu motiflerden hangisinin ya da hangileri-
nin ön plana çıkarıldı¤ı, tarihsel koflullara,
burjuvazinin ihtiyaçlarına ve somut duru-
ma göre de¤ifliklik gösterdi. Bazen Pantür-
kizmle yayılmacılık siyaseti, bazen antiko-
münizm, bazen bölücülük, bazen de kom-
flu devletlerle tarihsel düflmanlıklar ön pla-
na çıkarıldı.

'80 sonrası süreçte, flovenizmi gelifltir-
mede bir baflka faktör "bölücülük" faktörü,
somut durum dayatmasının da ürünü ola-
rak hızla ön plana çıktı. Kürdistan'da bafl-
layan gerilla savaflı, '90'larda ulusal kurtu-
luflça bir devrim düzeyine ulafltı. Faflist re-
jim ideolojik, politik, askeri, hukuki bütün
mekanizmalarıyla ulusal kurtuluflçu devri-
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mi "askeri çözüm" yolundan yenilgiye u¤-
ratmaya kilitlendi. I99l'de çıkarılan anti-te-
rör yasası, "bölücü terör"e karflı mücade-
lede yeni bir hukuki çerçeve çizmekteydi.
Kürt ulusunu en sıradan demokratik talebi-
nin dillendirilmesi bir yana, Kürt olmak, ya
da Kürtlerden söz etmek bile bölücülük
kapsamına alındı. "TC'nin devleti ve mille-
tiyle bölünmez bütünlü¤ü" ,"bir tek çakıl ta-
flı bile vermeyiz" söylemi, "vatan hainli¤i";
kısaca Vatan-Millet-Sakarya edebiyatı tek
geçerli akçe haline geldi. Resmi ideolojinin
bu argümanları ve sloganlarının dıflına çı-
kan her söylem vatan hainli¤i ve bölücü
teröre destek olarak görüldü, anti terör ya-
sası ve DGM'lerin duvarlarına çarparak
cezalandırıldı. Egemen sınıfların bazı ke-
simleri tarafından da dillendirilen "siyasi
çözüm" söylemi bile vatan hainli¤i olarak
damgalandı."Baflka Türkiye yok", "Ya sev
ya terk et" sloganları ve "bölücü teröre
destek" söylemi üzerinden gelifltirilen flo-
venist propaganda, toplumsal bir histeri
nöbetine dönüfltürülmeye çalıflıldı.

"Kürt sorunu" faflist diktatörlü¤ün iç po-
litikadaki yönelimlerinin yanında, dıfl politi-
kasını da belirleyen bir unsur olarak ön
plana çıktı. Rejim, bütün ülkelerle iliflkileri-
ni "Kürt sorunu"na yaklaflımı üzerinden
belirlemeye baflladı. Türk dıfl politikası ve
diplomasisi açısından ülkeler, "bölücü te-
röre" destek veren ve vermeyen ülkeler
olarak sınıflandırdı.Hemen hemen bütün
komflu ülkelerle olan tarihsel düflmanlı¤ın
ve sorunların yanma, Kürt sorunu da ek-
lendi. Böylece düflman fobisinin iç ve dıfl
ayakları tamamlanmıfl ve "bölücü terör"
söylemi üzerinden güncelleflmifl oldu. Kürt
ulusunun, ulusal özgürlük istemi, "yabancı
devletlerin TC üzerinde oynadı¤ı oyunlar"
olarak damgalandı. Buna göre her tarafı-
mız düflmanlarla çevrilmifltir! TC devletini
varlı¤ına kasteden "düflmanlarımız" içte
"bölücü terör'ü hortlatmıfllar ve destekli-
yorlardı! Faflist diktatörlük, "‹ç savafl"ı,
dıflta da, yayılmacı savafl yönelimleriyle
birlefltirdi. En son ABD'nin de onayı ile Su-
riye ile savaflın efli¤ine gelme durumu, iç
ve dıfl politikadaki bu yönelimlerin bir ifa-
desidir.

"Etrafımızın düflmanlarla çevrili oldu-
¤u", "iç ve dıfl düflmanlarla kuflatıldı¤ımız"
söylemi ve propagandası; ırkçı, floven, ya-
yılmacı politikaların gelifltirilmesine de bü-
yük malzeme sa¤lıyordu. Devrimci ve ko-
münist hareketin propaganda; ajitasyon
ve örgütlenme çalıflmasının zayıflı¤ı da
sömürgeci faflist rejimin iflini kolaylafltırdı.
Böylece o, "iç düfl-man"lara karflı sömür-
geci savaflı, onun kirli ve karanlık yöntem-
lerini bir iç savafl biçiminde Batı'yı da içine
alacak flekilde yaygınlafltırdı; "dıfl düfl-
man"lara karflı da militarizm, silahlanma,
askeri tatbikat vb. hazırlık ve donanımla
yayılmacı yüzü ve yönelimlerini gelifltirme
do¤rultusunda ilerledi. Buna ABD'nin ve
‹srail'in bölgedeki çıkarları ve stratejik ifl-
birli¤inin yükümlülüklerinden do¤an görev-
lerini de eklersek, iç ve dıfl düflmanlar di-
yalekti¤i üzerinde kurulan denklem, Türk
burjuva devletinin yayılmacılık politikasını
belirgin olarak ön plana çıkardı.

fiüphesiz ki, bu yayılmacı politikalar,
yalnızca "bölücü terör", "bölücü teröre
destek veren ülkeler" yaklaflımı üzerinden
gelifltirilmiyor. Elbette bu, önemli bir un-
surdur. Suriye'ye karflı savafl tehditleri,
Kürt sorunu üzerinden yayılmacılı¤ın ne
denli gelifltirildi¤inin bir göstergesidir. Fa-
kat "Kürt sorunu"ndan ba¤ımsız olarak,
bölgesel yayılmacı politika ve yönelimini,
özellikle Sovyet Sosyal Emperyalizminin
da¤ılmasından sonra sistemli olarak gelifl-
tirdi. Bölgesel bir güç olmaya da soyundu.

SSCB ve revizyonist kampın da¤ılarak
hızla kapitalist-emperyalist sisteme enteg-
re olması; artan milliyetçilik rüzgarlarının
da etkisiyle Rusya'nın denetimindeki ülke-
lerin ba¤ımsız devletler biçiminde örgüt-
lenmesiyle sonuçlandı. Kafkaslar ve Orta-
asya'daki Türki Cumhuriyetler de "ba¤ım-
sız devletler" olarak örgütlendiler. Bütün
bu geliflmeler, sermaye ve Türk burjuva
devletinin ifltahını kabarttı, iflbirlikçi tekelci
burjuvazisinin gelifline düzeyi ve artan ihti-
yaçları da böyle bir yönelimi güçlendir-
mekteydi. Türki Cumhuriyetlerle olan et-
nik, siyasal ve tarihsel ba¤lardan hareket-
le nüfuzunu artırma ve yayılmacı politikayı
gelifltirme yoluna gitti. Türk burjuvazisi ve
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faflist rejim, "Adriyatik'ten Çin fieddine
Türk egemenli¤i" söylemini büyük bir ifl-
tahla yeniden dillendirmeye baflladı. Türki
Cumhuriyetlerle ekonomik, siyasal ve kül-
türel iliflkiler hızla gelifltirilmeye bafllandı.

Azerbaycan'da, adeta bir MHP militanı
gibi davranan "Halk Cephesi" lideri Ebul-
feyz Elçibey'in cumhurbaflkanlı¤ı döne-
minde, MHP ve kontrgerilla örgütlenmesi
belirgin bir kurumsallaflma düzeyine ulafl-
tı. Faflist diktatörlükten ba¤ımsız olmayan,
tersine, bilgisi ve deste¤i dahilinde, bu ör-
gütlenmeler aracılı¤ıyla Azerbaycan'da
darbe yapılmaya çalıflıldı. Benzer örgüt-
lenmeler, di¤er Türki cumhuriyetlerde de
gelifltirildi. Kafkaslardaki her etnik ve din-
sel çatıflma ve bo¤azlaflmada sömürgeci
faflist rejimin parma¤ı vardır. Baflta müte-
ahhitlik sektörü olmak üzere bir dizi eko-
nomik yatırımlar gerçeklefltirildi.ABD politi-
kaları ve kontrgerilla uzantısı olan Fetullah
Gülen Cemaati vb. üzerinden okullar ve
e¤itim kurumları hızla yaygınlafltırıldı.
Türk burjuvazisinin ekonomik ve siyasi
menfaatleri gere¤i, Baku ve Hazar petrol-
lerinden daha fazla pay kapma, boru hat-
tının Türkiye üzerinden geçmesini sa¤la-
ma; Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki
Karaba¤ sorunu üzerinden savafla Azer-
baycan lehine müdahale etme; Çeçen
Rus savaflında Çeçenlerin desteklenmesi
vb. Türkiye'nin Kafkaslar'a dönük yayılma-
cı politikalarıdır.

Türk burjuva devleti, Körfez Savaflı
'nda "bir koyup üç alma" hayaliyle ABD
emperyalizminin yanında savafla tara-f ol-
mufl, sonuçta Irak’a uygulanan ambargo-
nun ekonomik faturasını en fazla ödeyen
ülke durumuna gelmifltir. Ne var ki, Körfez
savaflında rolü ve PKK'ye karflı yürütülen
topyekün savafl bahane edilerek '92'den
itibaren istemli olarak G. Kürdistan'a dü-
zenlenen seferlerin özünde, hep diri tutu-
lan Musul ve Kerkük'ün Türkiye'ye ba¤lan-
ması; KKTC tarzı kukla bir Türkmen dev-
leti kurma ve "Tampon bölge" oluflturma
emelleri, süreçte Ortado¤u'da oluflacak
olası güç dengeleri ve çözümlerde söz sa-
hibi olmak, yeni çıkarlar sa¤lamak ve tari-
hinde hep korkusunu duydu¤u Kürt send-

romunun gereklerini yerine getirmek politi-
kaları yatmaktadır. Balkanlar'da, Bosna-
Sırp savaflı, günümüzde de Kosova soru-
nu üzerinden, yayılmacı bir politika geliflti-
rilmektedir. Kosova'daki "soydaflların hak-
larına hamilik yapılmaktadır. Yunanistan'la
Ege ve Kıbrıs sorunları nedeniyle sürekli
gergin tutulan iliflkilere, Kürt sorununda
politikaların da eklenmesiyle, en ufak ger-
ginlikte savafl kıflkırtılmakta, içte ise flove-
nizm körüklenmektedir.

Bu yayılmacı politikalar, iflbirlikçi tekel-
ci burjuvazinin sınıf çıkarları ve yönelimle-
rini ifade etmekle birlikte, ABD emperyaliz-
minin bölgeye dönük stratejik ve bölgesel
politikalarını da yansıtmaktadır.

SB'nin da¤ılmasıyla Kafkaslar'da ve
Balkanlar'da bafllayan alanlar üzerinde
emperyalist rekabet ve dalaflma hız ka-
zandı. Baku ve Hazar petrol ve do¤al gaz
rezervleri de Kafkaslar'ın önemini fazlasıy-
la artırmaktadır. Ortado¤u ise, petrol re-
zervleri üzerine zaten eskiden beri emper-
yalist rekabet ve emperyalist egemenli¤in
güvenceye alınması politikaları savaflları
dahil sürdürülüyor. ABD emperyalizmi böl-
gedeki çıkarlarını korumak ve hakimiyetini
gelifltirerek di¤er rakiplerini saf dıflı edebil-
mek için çok yönlü adımlar atmaktadır.
fiüphesiz ABD'nin bu politikalarında, böl-
gede ‹srail'le birlikte en önemli dayana¤ını
Türkiye oluflturur. Dolayısıyla bu yayılma-
cı politikaların teflvikçisi ABD'dir.Ve Türk
flovenizminin bu temelde kullanılması
ABD'nin de çıkarlarına denk düflmektedir.

"Bölgesel güç" olma, faflist diktatörlü-
¤ün yayılmacı emellerini de ifade etmekte-
dir. 1950'lerde küçük Amerika yaratma
sevdasında olanlar, bugün, ABD'ci bölge-
sel güç olma hedefiyle hareket etmektedir.
Bunun hayali bile Türk burjuvazisinin elle-
rini o¤uflturmakta, Türklük coflkularını ka-
bartmaktadır. Sırtını ABD emperyalizmine
dayayan iflbirlikçi faflist rejim, Kafkaslar,
Ortado¤u ve Balkanlar'da ortaya çıkan
olanakların hazıyla kendinden geçmekte-
dir. Her ne kadar "Adriyatik'ten Çin Sed-
di'ne Türkün egemenli¤i" söylemi, daha
iflin baflında ortaya çıkan baflarısızlıklarla
büyük bir yara alsa da, hâlâ diri bir söylem
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olarak kullanılmaya devam ediyor.
Aslında Türk burjuva devleti, Osmanlı

imparatorlu¤unun en genifl sınırlarına
ulafltı¤ı co¤rafyayı do¤al egemenlik alanı
görür, her ne kadar "yurtta sulh cihanda
sulh" denilse de her uygun fırsatta hak id-
dia etme tutumu içerisinde olur.

Komflu ülkelere düflmanlık, Suriye'yle
savaflın efli¤ine gelinmesi, Güney'de kalı-
cı iflgal planları, Kafkaslar'da Türk kökenli
devletler üzerinde nüfuz ve egemenlik kur-
ma çabaları, Azerbaycan'da darbe girifli-
mi, Bosna ve Kosova sorunlarında sürdür-
dü¤ü Balkan politikası, bu bakıfl açısından
ve özleminden ba¤ımsız de¤ildir. NA-
TO'nun ABD'den sonra en büyük gücüne
sahip olan faflist Türk ordusunun Kıbrıs ifl-
gali, Somali ve Bosna seferleri, Koso-
va'daki varlı¤ı; daha da önemlisi Kürdis-
tan'da 14 yıldır sürdürdü¤ü savafl içerisin-
de edindi¤i deneyimler, militarizm ve Türk
burjuvazisinin yayılmacı özlemlerini güç-
lendirmektedir. Bu haliyle faflist diktatör-
lük, yalnız Türk ve Kürt halkları açısından
de¤il, bütün bölge halkları açısından da
çok önemli bir militarist tehlikedir.

Faflist rejimin bölgesel güç olma özle-
minde ifadesini bulan bölgesel yayılmacı-
lık politikası, içte de, bu yönelime uygun
ve bu yönelimi gelifltirecek do¤rultuda ırk-
çı, floven, yayılmacı propagandayı koflul-
lamaktadır. 28 fiubat darbesi sonrası,
MGK eliyle yürütülen "yeniden yapılandır-
ma" politikasının en önemli ayaklarından
birisini, resmi ideolojinin yeniden yapılan-
dırılması oluflturuyor. Çünkü gıdasını Ke-
malist ideolojiden alan resmi ideoloji, son
15 yılda Kürt ulusal kurtulufl mücadelesi,
devrimci hareket ve politik islamın etkisiy-
le ciddi bir çözülme sürecine girdi.

Yeniden yapılandırmanın ideolojik bo-
yuttaki hedefleri, faflist MGK diktatörlü¤ü-
nün iç ve dıfl politikadaki yönelimlerini içe-
recek tarzda, resmi ideolojinin tahkim edi-
lerek güncellefltirilmesini kapsamaktadır.
Laiklik söylemi ve laik-fleriatçı kamplafl-
ması üzerinden resmi ideolojinin, islami
söylemle sulandırılmıfl yanları ayıklan-
makta, Türklük söylemi ön plana çıkarıl-
maktadır. Kürt ulusal kurtulufl mücadelesi-

ni fiziki yoldan tasfiye etme kararlılı¤ı, ırk-
çı-floven dokuyu güçlendirmekte; MGK ta-
rafından hazırlanan raporlarda 2020'lerde
Kürt nüfusunun ne kadar olaca¤ı ve bunu
azaltmanın yolları tartıflılmakta, planlama-
lar yapılmaktadır.

Sonuç olarak Türk burjuva devleti; içte,
koyu bir flovenist propagandayla birlefltiril-
mifl koyu bir zorbalık, dıflta ise yayılmacı
siyaset izlemektedir. Osmanlı despotizmi-
nin son döneminden günümüze de¤in,
Türk egemen sınıflarının politikalarının
ana eksenini bu oluflturdu. TC, Osman-
lı'dan ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti'nden dev-
raldı¤ı bu politikayı daha da gelifltirerek
sürdürdü. Dönemsel olarak bu geleneksel
politika kendi içinde bazı geliflmeler ve de-
¤ifliklikler gösterse de, özü bakımından bir
de¤ifliklik olmadı. Aksine, Türk burjuvazi-
sinin ve politik iktidar aygıtı olan Türk dev-
letinin politikalarının yönlendirici unsuru
oldu.

Türk flovenizmi, Anadolu halklarına
kan ve gözyaflından baflka hiçbir fley ka-
zandırmamıfltır. Proletarya ve emekçi yı-
¤ınların birli¤ine, halklarımızın kardeflli¤i-
ne yönelmifl büyük bir tehdit, öldürücü bir
zehirdir. Kültürler ve halklar mozai¤i olan
Anadolu co¤rafyası, Türk flovenizmi ve
milliyetçili¤i sayesinde çoraklaflmıfltır.
Türk flovenizminin tarihsel bakımdan da
belgeli olan bu u¤ursuz ve kötü rolünün al-
gılanması, güncel rolümüz ve görevlerimi-
zin algılanmasına da katkıda bulunacaktır.

D‹PNOTLAR
36- S. Parlar, age, syf. 109
37- Age, syf. 127
38- Age, syf. 127
39-Age, syf. 127
40-Age, syf. 125
41-Age, syf. 130-131
42-Age, syf. 127
43- Türkiye'de Faflist Alman Propagan-

dası, syf. 204
44- Age, syf. 174
45.-S. Parlar, age. 174-175
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E
cevit'in ABD'de de kimlerle, hangi
konuyu, hangi kapsamda konu-
flaca¤ı çok önceden tespit edil-

miflti. Protokolün, ziyaretten önce en ince
noktasına kadar hazırlanması ve ele alı-
nacak konuların belirlenmesi ve bu konu-
lar hakkında görüfllerin karflılıklı teatisi
ziyaret öncesi gerçeklefltirilmiflti. Ecevit
ve Clinton, Ecevit, IMF veya Dünya Ban-
kası hangi konuyu hangi boyutta ele ala-
caklarını ve kamuoyuna nasıl bir açıkla-
manın yapılaca¤ını biliyorlardı. Nitekim
öyle de oldu. Amerikan emperyalizmi ve
Türk devleti, dünya kamuoyuna, özellikle
de AB'yle görüflmelerin ne denli olumlu
oldu¤u, Türkiye-ABD arasında "dostluk"
iliflkileri oldu¤u ve Türkiye'nin çok önem-
li bir ülke oldu¤u mesajı verilecekti. Bu
mesaj verildi. Hal böyle olmasına ra¤-
men Türk medyasında, beklentiler üzeri-
ne bolca yorum yapıldı. Umdu¤unu bula-
madı diyenlerin yanı sıra, çetin pazarlık-
lar yapıldı diyenler de oldu. Her halükar-
da bu yorumcuların gözden kaçırdıkları
gerçek, Amerikan emperyalizminin mali

ve siyasi konuları birbirinden ayırarak ele
almasıydı. Amerika, devlet olarak do¤ru-
dan mali "yardım" vaadinde bulunmadı
ve bu biçimdeki "yardım"ın sınırlı olaca-
¤ını çok önceden açıklamıfltı. Amerikan
emperyalizmi, mali konularda devreye
IMF'yi ve Dünya Bankası'nı soktu ve Tür-
kiye'nin mali talepleri IMF ve Dünya Ban-
kası tarafından ele alındı. Henüz kimin
ne dedi¤i pek belli de¤il. "Deprem yardı-
mı", IMF ile Stand-by sorunu devam edi-
yor. Her halükarda tahkim yasasının çık-
mıfl olmasını ve Türkiye'de enerji sektö-
ründe yatırımların kaçınılmaz oldu¤unu
göz önüne getirirsek Türkiye'ye gelecek
olan yabancı sermaye miktarının birkaç
milyar dolarla sınırlı kalmayaca¤ı açıktır.
Merkez Bankası Baflkanı Erçel'in açıkla-
masına göre uluslararası piyasalardan
Türkiye'ye 2000 yılında 11 milyar dolar
ve 2001 yılında da 13 milyar dolar olmak
üzere toplam net 24 milyar dolar akacak-
tır. Bu miktar, azami de¤ildir.

Amerikan  emperyalizmi,   Türkiye'nin
mali taleplerine kendi etkisindeki kurum-
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ları devreye sokarak sermaye akıflı için
yeflil ıflık yakarak cevap vermifl oldu.

Amerikan emperyalizmi, Türkiye'ye
yaklaflımında çok daha "ilgili" oldu¤unu
gösterdi. Görüflmelerde ABD ve Türki-
ye'nin siyasi ve askeri alanda tam bir ifl-
birli¤i içinde oldukları ortaya çıktı. Öyle
ki, Amerikan emperyalizmi, insan hakları
vb. konularda Türkiye'ye yönelik elefltiri-
lerini "bu sorunlar çözülür", reformlar ya-
pılır anlayıflıyla geçifltirdi. AB'yi kastede-
rek, bütün dünyaya Türkiye ile "stratejik
ortaklık" içinde oldu¤unu açıkladı. Bu-
nunla da yetinmeyerek veya "stratejik or-
taklık" anlayıflının bir sonucu olarak Tür-
kiye'yi G 20'le-re taflıdı. Türk burjuvazisi-
nin Amerikan gezisinde elde etti¤i esas
sonuçlar bunlardı. Artık ABD, Türkiye'nin
sorunu benim sorunum demek istiyor.
Türkiye'de ABD'nin sorunu benim soru-
num diyecek ve iliflkiler böyle giderse
Amerikan emperyalizminin çıkarları için
savaflmaktan geri durmayacaktır. Ko-
re'de oldu¤u gibi, "özgür dünya" adına
de¤il, "stratejik ortaklık" adına.

ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik,
siyasi ve askeri iliflkiler artık bu "stratejik
ortaklık" çerçevesinde, Amerikan emper-
yalizminin 21. yy stratejisi çerçevesinde
ele alınmak zorundadır. Kıbrıs da bu çer-
çevede ele alınması gereken bir sorun-
dur. Ecevit'in ABD ziyaretinden önce
Kıbrıs sorunu yeniden alevlendirildi, pa-
zarlık konusu edilece¤i üzerine bolca ya-
zıldı. Ama bu sorun üzerine neyin ne
kapsamda konuflulaca¤ı da önceden bili-
niyordu. Öyle de oldu; Ecevit-Clinton gö-
rüflmesinde Kıbrıs sıradan bir sorun, ele
alınan sorunlardan sadece birisi olarak
de¤erlendirildi. Bu, Kıbrıs, sorununun ar-
tık önemsizleflti¤i anlamına gelmiyor.
Tam tersine, Kıbrıs, farklı güçler açısın-
dan oldukça önemli bir sorun. Görüflme-
lerde bu sorunun, beklendi¤i boyutlarda
ele alınmamasının yegane nedeni soru-
nun çözümü konusunda Türkiye ile ABD
arasında bir yakınlaflmanın sa¤lanmıfl
olmasıdır. Bu yakınlaflma, Türk burjuva-

zisinin Kıbrıs politikasında, vazgeçmesi
temelinde de¤il, Amerikan emperyalizmi-
nin hegemonya politikasının gereklerine
uygun bir yakınlaflmadır. Önce bu politi-
kanın ne olup olmadı¤ına bakalım.

‹ki Kutuplu Dünya Döneminde
Amerikan Emperyalizminin

Kıbrıs Politikası

iki kutuplu dünya ile Amerikan emper-
yalizmi ve Sovyet sosyal emperyalizmi-
nin iki süper güç olarak dünya hegemon-
yası için dalafltıkları dönemi kastediyo-
ruz. Bu dönemin 1974'e kadar olan bölü-
münde Kıbrıs, "ba¤ımsız" bir devlet ko-
numundaydı. (Devlet olarak yapılanıflı
16.8. 1969). Kıbrıs, her iki süper güç açı-
sından batmayan uçak gemisiydi. Kıbrıs,
Amerikan emperyalizminin çıkarlarına
tam hizmet etmiyordu. Kıbrıs, ne Türkiye
ve ne de Yunanistan gibi NATO üyesi.
Kıbrıs'ın, ‹ngiliz sömürgesiyken elden
çıkması gibi bir durum da yoktu. Yani
"özgür dünya"nın jandarması ABD'nin
elinin altında bir üs konumundaydı. Ama
devlet olarak "ba¤ımsız" olan Kıbrıs,
Amerika'nın gözüne batan bir dikendi.
Üstelik Kıbrıs hükümeti ABD'ye üs ver-
meye de yanaflmıyordu. Stratejik konu-
mundan dolayı Kıbrıs'a iki süper devletin
duydu¤u ilgi büyüktü. ‹ki süper devlet,
Kıbrıs'ı mutlaka elde edilmesi ve elde tu-
tulması gereken bir "obje" olarak görü-
yordu. Batmayan uçak gemisi olarak Kıb-
rıs, stratejik olarak çok yönlü önemliydi.
(fiimdi de öyle). Kıbrıs'a hakim olmakla
Sovyet sosyal emperyalizmi, Akdeniz
bölgesine hakim olaca¤ına ve Kıbrıs
üzerinden Ortado¤u"ya çıkaca¤ına inanı-
yordu. Amerikan emperyalizminin nüfu-
zunda olan bir Kıbrıs, Sovyet sosyal em-
peryalizminin bölgede tutunamayaca¤ı
anlamına geliyordu. NATO üyesi olarak
Yunanistan ve Türkiye, bu askeri örgüt-
lenmenin güney sınırını oluflturuyorlardı.
Ba¤ımsız bir Kıbrıs, bu sınırı Akdeniz



cephesinde bölüyordu. Bu adaya Sov-
yetler Birli¤i'nin yerleflece¤ini düflünmek
bile Amerikan emperyalizmi açısından
bir karabasandı.

Makarios'un devrilmesinden sonra
ABD, Türkiye ve Yunanistan arasındaki
sertleflmeyi ve savafla do¤ru gidifli en-
gellemeye çalıfltı. ‹ki NATO üyesinin sa-
vafla tutuflmaları, Amerikan emperyaliz-
minin çıkarlarına hiç uygun de¤ildi. Ma-
karios'un devrilmesinden sonra Sovyet-
ler Birli¤i, Akdeniz'deki askeri mevcudi-
yetini takviye ederek güçlendirdi. Sovyet
sosyal emperyalizmi, Amerikan emper-
yalizminin taktiksel zor durumundan ya-
rarlanmak istiyordu. ABD'nin hem Kıbrıs'ı
elden kaçırmamak ve hem de iki NATO
üyesi arasında savaflı önlemek duru-
munda kalması, SB'yi o dönemde taktik-
sel olarak cesaretlendiriyordu. Nitekim
Sovyet sosyal emperyalizmi, Türkiye'nin
Kıbrıs tezini (darbeden sonra) baflından
beri destekliyordu. Böylelikle Türkiye'yi
kendi yanına çekece¤ini umuyordu. Sov-
yet sosyal emperyalizmi, aynı niyetle Yu-
nanistan'a da yakınlaflmaya çalıfltı, onun
bütün çabası bir flekilde Kıbrıs'a çıkmak,
adayı kendi nüfuzu altına almaktı. Sovyet
sosyal emperyalizmi pragmatizmde sınır
tanımıyordu.

Sonra revizyonist blok ve Sovyetler
Birli¤i da¤ıldı, bununla birlikte iki kutuplu,
iki süper devletli dünya da da¤ıldı. Buna
ba¤lı olarak '90'lı yıllardan itibaren em-
peryalist ülkelerin dünya hegemonyası
mücadelesi açısından bazı ülkelerin stra-
tejik konumu de¤iflti. Yeni koflullar, çıkar-
ların yeniden yönlenifli, yeni de¤erlendir-
meleri beraberinde getirdi. Amerikan em-
peryalizmi açısından Türkiye ve Kıbrıs
bu türden de¤erlendirmelere birer örnek-
tir.

iki süper güçlü dünyada Türkiye'nin
yeri belliydi ve iki süper güç arasında
paylaflılmayan bir "obje" de¤ildi. Ama bu,
Kıbrıs için pek söylenemez. Revizyonist
blokun da¤ılmasından sonra dünya, tek
süper güçlü ama çok kutuplu bir sürece

girdi. Bu, emperyalist ülkeler arasında
dünya hegemonyası için rekabette yeni
bir durumdur. Bu süreç, Türkiye ve Kıb-
rıs'ın stratejik açıdan önemini artırdı. Kıb-
rıs üzerine rekabette Sovyetler Birli¤i'nin
yerini bir bütün olarak AB aldı. fiimdi böl-
gemiz; Türkiye ve Kıbrıs üzerinde reka-
bet ABD ve°AB arasında sürdürülüyor.
Bu iki emperyalist güç arasındaki rekabet
keskinleflti¤i için, önceleri dönem dönem
gündeme getirilen Kıbrıs sorunu, flimdi
gündemden hiç düflmüyor. Her bir güç
sorunu kendi çıkarı do¤rultusunda çöz-
mek istiyor. Çözüm Ankara'da, Atina'da,
Washington'da ve AB baflkentlerinde
aranıyor. Kıbrıslı'ya; Kıbrıslı Türk'e ve
Rum'a kimse bir-fley sormuyor. Niye so-
rulsun ki! Bir arada yaflayabilmifl olan in-
sanları bir arada yaflayamaz duruma ge-
tiren politika, dün de bugün de aynı poli-
tikadır. Bu politika hakim oldu¤u müddet-
çe de Kıbrıs sorunu ancak ve ancak güç-
ler dengesine göre çözülebilir(l). Ama bu
konuya geçmeden önce bir arada yafla-
yabilmifl insanların bir arada yaflayamaz
duruma getirilmeleri sürecine bakalım.

Kıbrıs'ta Etnik Ayrıfltırma 
Politikası ve Sonuçları

Kıbrıs'ta Türklerin ve Rumların ortak
yaflamı ‹ngiliz sömürge hakimiyeti altın-
da '50'li yıllara kadar sürmüfltü. Her iki et-
nik grubun milliyetçili¤i esas itibariyle ‹n-
giliz sömürgecili¤ine karflı kurtulufl mü-
cadelesinde geliflti. A¤ustos 1960'da ku-
rulan iki toplumlu devlet, her iki tarafın
burjuva politikacıları tarafından nihai
amaca ulaflmayı geciktirici bir durum ola-
rak görülmekteydi. Rum milliyetçilerinin
nihai amaçları Enasis'ti. Yani Kıbrıs'ın ta-
mamının Yunanistan ile birleflmesi ve
Türk milliyetçilerinin nihai amacı da tak-
simdi. Her iki taraf arasındaki belirtilen
amaçlı siyasi mücadele, karflılıklı katli-
am, 1974'te Türklerin tezine uygun bir
çözüme ulafltı. Makarios'a yapılan darbe-
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yi bahane eden Türkiye, garantörlük hak-
kını kullanma adı altında Kıbrıs'ı iflgale
giriflti. Yunan faflist cuntasının Makari-
os'u devirme giriflimi Türk burjuvazisi için
aranan bir fırsattı ve o, fırsatı de¤erlendi-
rerek nihai amacı, taksim'i gerçeklefltirdi.

Adaya çıkan Türk ordusu, yaklaflık
160 bin Rum'u Kuzey'den Güney'e do¤ru
sürmeye baflladı. Ordu birlikleri, Rumlara
kaçma olana¤ı sa¤lamak için a¤ır ilerli-
yorlardı. Türk burjuvazisinin esas amacı,
ne Kıbrıslı Türkler'! Rum katliamından
kurtarmak ve ne de Rumlardan intikam
almaktı. Kıbrıslı Türkler"in Rum katli-
amından kurtulması ve Rumlara yönelik
katliam esas amaca ulaflmak için atılan
adımların sadece birer sonucuydu; Türk
burjuvazisi, Kıbrıs'ın Kuzey kısmını Rum-
lar"dan arındırmayı ve iflgal etti¤i bu bö-
lüme stratejik üs olarak yerleflmek ama-
cını güdüyordu. Bu nedenle Kuzey'deki
Rumları istenmeyen "unsur"lar olarak
görüyor, Güney'e kaçmaları için iflgal ha-
reketini yavafllatıyordu. Taksimin tam,
geriye dönüflümsüz gerçekleflmesi için
atılması gereken ikinci adım, nüfuz de¤i-
flimiydi. Türk burjuvazisi amacına ulafl-
mak için adanın demografik yapısının ta-
mamen de¤ifltirilmesi gerekti¤ini biliyor-
du ve bunu da iflgal sürecinde ve hemen
sonrasında gerçeklefltirmeye koyuldu.

Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar kendileri-
ne ait bölgelerde de¤il, karıflık olarak bir
arada yaflıyorlardı. Türk burjuvazisi bu
nedenle, flayet Türkler'i korumak istiyor-
sa adanın tamamını ve özellikle de Gü-
ney kesimini iflgal etmesi gerekiyordu.
Bu, imkansız bir adım oldu¤undan atıl-
ması gereken ilk adım, stratejik olarak
Türkiye'nin çıkarına en uygun olan Ku-
zey'de Rumlar'ı kovmak, adada da¤ınık
olarak ve özellikle de Güney'de yaflayan
Türkler'i Kuzey'e çekmekti. Bu adımın ilk
aflaması, Kuzey'deki Rumlar'ın Güney'e
sürülmesi kolay gerçekleflti. ‹kinci aflama
zordu ve uzun sürdü. ‹flgal hattının Gü-
ney kesiminde kalan Türkler'in sayısı
yaklaflık 44 bin kadardı. Yani adadaki o

zamanki Türk nüfusun yarısı. Bu insanlar
küçük gruplar halinde Kuzeye geçseler
de süreç hızlı ilerlemiyordu. Ancak A¤us-
tos 1975'te iki taraf arasında yapılan an-
laflmayla Güney'deki Türkler'in Kuzey'e
göçü sa¤landı. Buna karflın Kuzeyde kal-
mıfl olan 15 bine yakın Rum'un "normal
yaflam" sürdürmesini Türk tarafı teminat
altına alacaktı.

Etnik ayrıfltırma süreci 1975'te ta-
mamlandı. Bu süreci iflgal ile hızlandıran
ve sonuçlandıran, daha do¤rusu
1974/75'teki etnik ayrıfltırma sürecine
dikte eden taraf, Türk ordusuydu. Ama
bu süreci on yıl önce bafllatan taraf ise
Rumlardı. Kıbrıs'ın ba¤ımsızlı¤ını ena-
sis'e giden süreçte sadece bir aflama
olarak gören Kıbrıslı Rum ve Yunanis-
tanlı flovenistler, paramiliter güçler
1963/64 olaylarını bafllattılar. Bu yıllarda
etnik ayrıfltırmanın ilk adımı atılmıfltı. Ay-
rıfltırmanın ilk adımını 1963/64'te Rum
kesimi attı. 1974/75'te de Türk ordusu
ikinci ve nihai adımı atarak etnik ayrıfltır-
ma sürecini tamamladı.

Her iki tarafın flovenistleri "ana vatan-
ları Türkiye ve Yunanistan'ın politikaları-
nı uygulayarak adada, her iki etnik grubu
aynı potada birlefltiren Kıbrıslı olma veya
Kıbrıslılık bilincinin geliflmesini engelledi-
ler. ‹ki etnik gruba onların kaynaflmasına
dayanan Kıbrıslı olma olana¤ı, A¤ustos
1960'ta Kıbrıs devletinin kurulmasıyla el-
de edilmiflti. Türkiye ve Yunanistan, ada-
daki uflakları ile birlikte Kıbrıs'ta Kıbrıslı
olma bilincinin geliflmesini engellemek
için birbirleriyle yarıfltılar. Zaten her iki ta-
rafın nihai amaçları (taksim ve enasis)
Kıbrıs'ta Kıbrıslı olma bilinci de¤il, Türk
veya Rum olma/kalma bilincine hizmet
ediyordu. Kıbrıslı olmayı esas alan her iki
taraftan devrimci ve demokratların çaba-
larını engellediler ve bunun ötesinde bu
güçleri katletmeye yöneldiler.

1974'te ada fiilen ikiye bölündü. O
günden bugüne her iki tarafın çabalarına
baktı¤ımızda anlayıfllarında de¤iflen bir
fleyin olmadı¤ını görüyoruz. Türk tarafı,
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nihai amacı olan taksimi fiilen gerçeklefl-
tirmiflti. Bütün u¤raflısı da fiili taksime hu-
kuki içerik vermekti. Yunan tarafı ise,
adanın eski, 1974 öncesi statüsüne dö-
nüfltürülmesini enasis için yeni bir start
olana¤ı olarak görmeye devam ediyor.
Güçler dengesi bakımdan Yunanistan,
Türkiye karflısındaki yetersizli¤ini ve
enasis için tek baflına bir fley yapamaya-
ca¤ını bildi¤i için umudunu uluslararası
görüflmelere ba¤lıyor. 1975'ten bugüne
kadarki Kıbrıs konusundaki uluslararası
görüflmelerin sonuçlarına baktı¤ımızda
ilginç bir geliflme görüyoruz; ço¤u kez
Türk tarafı baskı altında tutuluyor, am-
bargo ile karflı karflıya kalıyor. Ama fiilen
kaybeden Yunan tarafı, kazanan ise Türk
tarafı oluyor. Öyle ki, Rum-Yunan tarafı
fiubat 1977'de imzalanan ve Denktafl-
Makarios "ilkeler" olarak bilinen "ba¤ım-
sız, ba¤lantısız bir federal Cumhuriyet"
anlayıflını sonraları reddetme yolunu
seçtiler. Amerika'nın Türkiye'ye uygula-
dı¤ı silah ambargosu ve BM'nin sıkıfltır-
masıyla - ve '70'li yılların ikinci yarısında
Türkiye'de genel devrimci demokratik
mücadelenin yükselifli ve bunun faflist
diktatörlü¤ü zora sokusu da göz önünde
tutulursa- sonuç alınaca¤ını ve Kıbrıs'ta
'74 öncesine dönülece¤ini sanıyorlardı.
Tam tersi oldu. Türkiye, her vesile ile
Kıbrıs sorununun hükümet politikası ol-
madı¤ını, bunun ulusal bir dava oldu¤u-
nu ve 74'ten önceki duruma dönüleme-
yece¤ini açıklıyordu.

Makarios, Kıbrıs'ın "devletsel ba¤ım-
sızlı¤ı"nı da söz konusu yapıyordu. Yani
gerekti¤inde Sovyet sosyal emperyalizmi
ile iliflki kurarım mesajını veriyordu. Bu,
SB'nin Kıbrıs'ta nüfuz sahibi olması için
bir olanaktı. Makarios'un ölümünden
sonra Kıbrıs Rum kesimi önderleri tama-
men pro-batıcı (batı yanlısı) oldukları için
Kıbrıs'ta iki süper devletin hegemonya
mücadelesi olana¤ı geri plana itilmifl ve
Kıbrıs, batılı emperyalist ülkelerin bir so-
runu durumuna gelmiflti. Sovyet sosyal
emperyalizminin var oldu¤u dönemde de

Batılı emperyalist güçler arasındaki; he-
gemonya mücadelesi ön plana çıkama-
dı¤ı için, iki süper devlet arasındaki dün-
ya hegemonyası mücadelesine tabi kal-
dı¤ı için, Kıbrıs sorunu, dönem dönem
Türk ve Yunan burjuvazisinin iç politik
sorunlarından dolayı alevlendirilen bir
sorun olarak ele alındı.

'90'lı yılların baflından bu yana durum
de¤iflmeye baflladı. 1989/91 döneminde
revizyonist blok çökmüfl ve SB da¤ılmıfl-
tı. SB'den geriye kalan Rus emperyalizmi
da¤ılmanın ve blok olarak çöküflün bera-
berinde getirdi¤i sorunlarından dolayı hâ-
lâ içinden çıkamadı¤ı siyasi, ekonomik,
askeri bir kriz içine girdi. Bu, görece bir
zayıflama demekti ve Rus emperyalizmi
geri çekilerek, flimdilik dünya çapındaki
hegemonya mücadelesinde iddiasız ol-
du¤unu kabul etti.

Aynı dönemde, Sovyet "tehlikesi"nin
ortadan kalkması vesilesiyle birlikte batı-
lı emperyalist ülkeler arasındaki cende-
reye sıkıfltırılmıfl durumdaki çeliflkiler/re-
kabet atılımları açı¤a çıktı. Özellikle bir
taraftan ABD, di¤er taraftan bir bütün ola-
rak AB ve onun belirleyici bilefleni olan
Almanya arasındaki rekabet, dünya poli-
tikasına bölgesel adımlarla (Balkanlar,
Kıbrıs) damgasını vurmaya baflladı.

Yunanistan ve Rum kesimi, bu sefer
de bu geliflmeye umut ba¤ladılar.
1994/95'e kadar Kıbrıs sorunu BM'de ele
alınıyordu. Yunanistan ve Kıbrıs Rum ke-
simi, Kıbrıs sorununu BM'den AB'ye kay-
dırmaya çalıfltılar. Onlara göre Türkiye,
ne pahasına olursa olsun AB'ye girmek
istiyor ve Türkiye'nin AB üyeli¤i Kıbrıs'ta
verece¤i tavize endeksli olmalıdır. Ame-
rikan emperyalizmi ile rekabet eden AB
de bir bütün olarak Kıbrıs'a hakim olmayı
kendi çıkarlarına uygun görüyor ve üyesi
Yunanistan'ın "sorunu"na sahip çıkıyor-
du.
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Kıbrıs ve Emperyalistler Arası
Çeliflkiler

S-300 "badiresi" atlatıldıktan sonra
Kıbrıs, yeniden ABD-AB arasındaki bir
soruna dönüfltü. Rusya'dan S-300 füze-
leri ısmarlayan Rum kesimi -güya Yuna-
nistan'ın bundan haberi yokmufl- enasis'i
gerçeklefltirmek için her yola baflvuraca-
¤ını gösterdi. Bu füzeleri Rusya'dan sa-
tın almak" aslında ABD ve AB'ye yönelik
bir tehditti. Bu füzelerin yerlefltirilmesi ve
kullanılması için çok sayıda Rus elema-
na ihtiyaç vardı. Bir bütün olarak bu fü-
zeler ile birlikte Rusya, Kıbrıs'a yerlefle-
cekti. Türk burjuvazisi, bu füzelerin ken-
disi için hiç de büyük bir tehlike olufltur-
madı¤ını biliyordu. Ama bunu, Kıbrıs
Rum kesimi ve Yunanistan'a karflı bir fır-
sat olarak de¤erlendirdi ve savafl narala-
rı atmaya baflladı. Rusya'nın Kıbrıs'a
yerleflme olasılı¤ını göz önünde tutan
AB ve ABD, Kıbrıs üzerindeki kendi
araçlarındaki rekabeti bir kenara bıraka-
rak "obje"nin bütününü kurtarmak için
Türkiye'ye hak verdiler ve bu füzelerin
Kıbrıs'a konufllandırılmamasını sa¤ladı-
lar. ABD, AB iflbirli¤i ile Türk tarafı teskin
edilmifl, Rum tarafı azarlanmıfl, Yunanis-
tan tarafı oyunun kurallarına göre oyna-
ması için hizaya getirilmifl ve Rus tehli-
kesi atlatılmıfltı. O dönemde "Ethos" ga-
zetesi ile söylefli yapan Rus Savunma
Bakanlı¤ı'ndaki devlet seferi general L.
‹vazov flöyle diyordu; "Bazıları Rus-
ya'nın Güneydo¤u Avrupa'da bir rol oy-
namasını istemiyorlar. Bunlar, flimdiki
güçler dengesinin, Türkiye'nin lehine
olan güçler dengesinin devamını istiyor-
lar".

Böylelikle Rus emperyalizmi bir taraf-
tan ABD'ye mesaj yollarken di¤er taraf-
tan geçici zayıflı¤ımızdan dolayı sesimiz
ancak bu kadar çıkıyor, ama bölgede var
olma niyetimiz de¤iflmemifltir, diyordu.

Rusya hâlâ bu niyetiyle yaflar durum-
da. Bu nedenle onu bir kenara bırakıyo-

ruz. Geriye ABD ve AB kalıyor. Kıbrıs
sorunu-Türkiye-Yunanistan-ABD ve AB!

AB, Türkiye'nin üyelik nedeniyle Kıb-
rıs'ta taviz verece¤ine inandı¤ı için Kıb-
rıs Rum kesimi ile bütün Kıbrıs'ı ba¤la-
yan üyelik görüflmelerine baflladı. Bunun
üzerine Türkiye, Kıbrıs'ta taviz verileme-
yece¤ini, Kıbrıs Rum kesimi ile AB ara-
sındaki iliflkilerin geliflmesine paralel ola-
rak Kıbrıs Türk kesimi ile Türkiye arasın-
da entegrasyonu gelifltirece¤ini açıkladı.
Bu, Türk burjuvazisi için önemli bir fırsat-
tı. 74'teki fiili taksime flimdi hukuki bir kı-
lıf bulunuyordu. AB, Kıbrıs politikası ile
Kıbrıs'ın hukuki olarak da bölünmesini
hızlandırıcı bir rol oynadı. Kıbrıs sorunu-
nun AB'ye havale edildi¤i 1994/95'ten en
son G -7'ler toplantısına kadar Ameri-
ka'nın Kıbrıs'a baskısı, izlemekten pek
öteye geçmedi. G7'ler toplantısında so-
run, BM'ye havale edilsin diye gündeme
getirildi. Öyle de oldu. fiimdi Kıbrıs, yeni-
den BM'nin gündeminde. Zaten AB'nin
Türkiye'nin aday üyelik sorununda Kıb-
rıs'ı pek ön plana çıkartmaması da bunu
gösteriyor.

Ecevit-Clinton görüflmesinde, Clin-
ton, "Kıbrıs'ta bundan böyle 74 öncesine
geri dönüfl olmaz" demifl. Clinton'un bu
açıklaması, Türk burjuvazisinin anlayıflı.
Aynı açıklama Rum kesiminde ve Yuna-
nistan'da flaflkınlı¤a yol açınca Amerika,
"Clinton'ın sözü yanlıfl anlaflıldı, bu, si-
yasi de¤il, güvenlik içerikli bir açıklamay-
dı" diye yorum yapmak zorunda kaldı.
Önemli olan, açıklamanın kendisidir.
ABD, ilk defa adanın fiili bölünmüfllü¤ü-
nü kabul ediyor. Aynı dönemde BM Ge-
nel Sekreteri K. Annan'm Denktafl ve
Ecevit ile görüflmesinden sonra yaptı¤ı
açıklama da ilginç; Annan, Denktafl'a
flunları söylemifl; "Bay Annan müzakere
sürecinde bir hususta kararlı. Kıbrıs so-
rununa dıflardan çözüm planları sunul-
masına karflı. Bu beni çok memnun etti.
Genel sekreter ayrıca bize haber verme-
den sürpriz bir karar veremeyece¤ini va-
at etti" (11 Eylül 1999 tarihli Hürriyet'ten).
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Amerika ziyareti sırasında Annan ile
görüflen Ecevit, ona "Türkiye ve KKTC
olarak Ada'daki sorunun çözümünde si-
zi tek yetkili görüyoruz. Baflka hiçbir
yaptırım veya arabuluculu¤u kabul etmi-
yoruz" demifl. Ve Annan da, Ecevit'i
dinledikten sonra "sizinle görüflene dek
Ada'da tarafları bir araya getirmek için
davet mektubu gönderme hazırlı¤ı için-
deydim. Ancak flimdi Ankara'nın ne ka-
dar ciddi oldu¤unu gördüm. Bu yüzden
ben de acele etmeyerek beklemenin en
uygunu olaca¤ını düflünüyorum"demifl
(2 Ekim 1999 tarihli Hürriyet'ten).

Türkiye ve Kıbrıs Türk kesimi uzun
zamandan beri, Kıbrıs sorununun çözü-
mü için konfederasyon önerisinde bulu-
nuyorlar. ABD, bu öneriye sıcak baktı¤ı-
nı bir kaç kez "a¤zından kaçırdı". Bütün
bu niyet ve açıklamaları alt alta getirdi¤i-
mizde, toplayıp ve çıkardı¤ımızda ortaya
belli bir politika , belli bir gerçek çıkıyor.
Yaklaflık olarak '90'lı yılların baflından bu
yana Türkiye'nin Kıbrıs politikası Ameri-
kan emperyalizminin deste¤ini alıyor.
Daha önceki genel sekreteri B. Ghali,
vasıtasıyla Denktafl'ı azarlayan BM git-
mifl. fiimdiki genel sekreter vasıtasıyla
Türk tarafını dinleyen ve anlayan bir BM
gelmifl. Daha önce Türkiye'ye ambargo
koyan, Türkiye'yi cezalandıran ABD git-
mifl, yerine Türkiye'ye "hak veren" bir
ABD gelmifl!! Bunun bir nedeni olmalıdır.
Bu neden, Amerikan emperyalizminin
hem bölgesel hakimiyetinde ve hem de
21. yy stratejisinin bir gere¤i olarak böl-
geyi mutlaka kendi güdümünde tutma
anlayıflında aranmalıdır.

Bir arada yaflamıfl olan ve bir arada
yaflama bilincinde olan insanlar, yerle-
rinden-yurtlarından kopartılarak her iki
tarafın, esasen de Türk ve Yunan hakim
sınıflarının çıkarları do¤rultusunda etnik
ayrıfltırmaya maruz bırakıldılar. Bu yet-
miyormufl gibi, her gün 24 saat körükle-
nen flovenizmle birbirlerine düflman edil-
diler. Yeni nesil böyle yetiflti. Beraber ol-
manın de¤il ayrı kalmanın, düflman ol-

manın koflulları yaratıldı. Böyle bir gelifl-
menin sorumlusu, her iki tarafın hakim
sınıflarıdır. Adada fiili bir durum yaratıl-
mıfltır ve her iki tarafta da toplumlar bu fi-
ili duruma göre siyasi, ekonomik, kültürel
vb. örgütlenmifl ve flekillenmifllerdir.

Kıbrıs sorununu "çözmek" isteyen
emperyalist güçler bu durumu bilmiyorlar
mı? Elbette biliyorlar. Ama onların niyeti,
Kıbrıs sorununu çözmek de¤il, adayı
kendi kontrolleri altına almaktır. Bu ama-
ca ulaflmak için, dünya kamuoyu önünde
ikiyüzlü duruma düflmekten de çekinmi-
yorlar. Bir taraftan, örne¤in Balkanlar'da
oldu¤u gibi, insanları etnik kökenlerine
göre ayrıfltırıyorlar, ama di¤er taraftan
Kıbrıs'ta birlefltirmek istiyorlar. Neden?
Çünkü Yugoslavya'nın parçalanmasında
ve Kosova savaflında gördü¤ümüz gibi,
bu bölgede emperyalistler arası rekabet,
insanları etnik kökenine göre ayrıfltırma-
yı kaçınılmaz kılıyorken, Kıbrıs'ta tam
bunun tersi yapılmak isteniyor. Bir taraf-
ta emperyalist çıkar, "böl ve yönet" takti-
¤ini uygun görürken, di¤er tarafta "birlefl-
tir ve yönet" takti¤ini geçerli görüyor.

Gerek ABD ve gerekse de AB, Kıb-
rıs'ın bütününe hakim olmak için müca-
dele ediyorlar. Ama en kötü durumda bir
kısmıyla da yetinmek zorunda kalacak-
lar.

Revizyonist blokun da¤ılmasından
sonra Türkiye gibi Kıbrıs'ın da önemi art-
tı. Bu blokun çökmesi ve SB'nin da¤ıl-
masından sonra o zamana kadar dünya
çapında hakim olan güç dengeleri ve re-
kabetin yönü de¤iflti. Elini çabuk tutan ve
tabii gücüne dayanan Amerikan emper-
yalizmi, 21. yüzyılda da dünya hakimiye-
tini sürdürmek için yönelifl alanlarını ve
bu alanlarda iflbirli¤i yapabilece¤i güçle-
ri belirledi. 21. yüzyılda dünya hakimiye-
ti Avrasya alanının kontrolünden geçi-
yordu. Bu alan(bu alan Batı Avrupayı da
kapsamına alıyor) dünya üretiminin
%60'dan fazlasını sa¤lıyor ve dünya
enerji kaynaklarının önemli bölümü bu
alanda bulunuyor. Bu alana girmek nis-
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peten kolay oldu. Ama çıkmak, yani elde
edilen zenginlikleri dünya pazarına taflı-
mak o kadar kolay de¤il. Bunun için gü-
venli toprakların olması gerekiyor. Ana-
dolu co¤rafyası, Amerikan emperyalizmi
için en uygun alandı (Tabii ki Türkiye'nin
ABD açısından önemi, sadece yapılma-
sı düflünülen petrol boru hattından kay-
naklanmıyor). Bakü-Ceyhan ve Ortado-
¤u ba¤lamında Kıbrıs oldukça önemli bir
üs oluyordu. Akdeniz'e indirilen petrolün
kontrolü ve Ortado¤u'ya olan yakınlık.
Kıbrıs, esasan bu iki açıdan/olgudan do-
layı ABD ve AB için önemlidir. Her iki
emperyalist güç arasındaki rekabet gide-
rek keskinleflti¤i için Kıbrıs sorunu da
gündemden hiç düflmez oldu. ABD ve
AB arasındaki rekabet, bölge üzerindeki
hegemonya mücadelesi devam etti¤i
müddetçe Kıbrıs sorunu da hep gün-
demde kalacaktır ve Kıbrıs'ın gelece¤i
flimdilik bu iki emperyalist güç arasında-
ki dengenin seyrine ba¤lı olacaktır.

Son söz henüz söylenmedi. Söylen-
mesi için de zaman erken. Dalaflma an-
laflılan o ki, bir süre daha BM flemsiyesi
altında sürdürülecek. Ama tarafların ta-
vırları oldukça açık. Bir taraftan Türkiye
ve ona Kıbrıs politakasında yakınlaflan
ABD, di¤er taraftan Yunanistan-AB.

Son dönemlerde AB -Türkiye cephe-
sinde ne de¤ifltiyse- Türkiye'nin AB'ye
aday üyeli¤ine sıcak baktı¤ının mesajla-
rını veriyor ve anlaflılan o ki, Yunanis-
tan'ı frenleyerek, Türkiye'nin aday üyeli-
¤i sorunuyla Kıbrıs sorununu yan yana
koymuyor. Bu alandaki geliflme baflka
bir yazı konusudur.

Kıbrıs konusunda ABD-Türkiye ara-
sındaki iliflkiler "stratejik ortaklık", "dost-
luk" anlayıflının dıflında düflünülemez.
ABD efendi, Türkiye köle. Ama öneminin
bilincinde olan ba¤ımlı bir burjuva devlet
ve stratejik önemini pazarlamanın bilinci-
ne varmıfl. Bu nedenle talepler öne sürü-
yor ve çıkarlar çakıflıyor. ABD, Türkiye'yi
hizaya getirip Kıbrıs'ta istedi¤i çözümü
dayatır anlayıflı veya ABD'nin Kıbrıs'a

bakıflının Türkiye'ninkinden çok farklı ol-
du¤u anlayıflı do¤ru de¤ildir. ABD açı-
sından Türkiye'nin Kıbrıs politikası flüp-
hesiz ki ideal de¤il. Ama adanın tama-
mından olmaktansa bu politikanın arka-
sında durarak bir bölümünü elde tutmayı
ye¤liyor. O, adanın bütününü istiyor.
Ama olmazsa bir kısmına da razı. Bu ne-
denden dolayı, istese de istemese de
Türkiye ile aynı safta yer alıyor. Ameri-
kan emperyalizmi de biliyor ki, Türki-
ye'nin Kıbrıs politikasına ters düflerek
"stratejik ortaklık" kurulamaz. Bu, "dost-
lu¤a" sı¤maz. Bu aflamada yapılması
gereken, istese de istemese de AB kar-
flısında Türkiye'nin yanında görünmek.
Amerikan emperyalizmi "stratejik ortaklı-
¤ın" gere¤ini yerine getiriyor.

Ecevit'in Clinton ile ne konufltu¤unu
AB de biliyor. ABD ile Türkiye arasında-
ki "stratejik ortaklı¤ın" kendisine karflı bir
ortaklık oldu¤unu çok iyi biliyor. Bu ne-
denden dolayıdır ki, Türkiye cephesinde
neredeyse hiçbir de¤iflme olmamasına
ra¤men, Türkiye'ye yaklaflımda de¤iflme
oldu. AB, Türkiye'nin aday üyeli¤ine sı-
cak bakar oldu. Bu geliflmelerin aynı dö-
nemde olması Türkiye ve Kıbrıs üzerin-
de rekabetin ne denli keskinleflti¤ine ifla-
rettir. fiimdilik ABD, AB'ye nazaran Kıb-
rıs konusunda ddaa  bir adım ileride. Soru-
nu yeniden BM'ye havale ettirdi. 74'ten
önceki duruma dönülemez dedi. K. An-
nan da Ecevit'i dinledikten sonra her iki
kesimi bir araya getirmek için yazaca¤ı
davetiyeyi erteledi. K. Annan'ın toplum-
lar arası görüflmelerin yeniden bafllama-
sı için yazaca¤ı davetiyenin içeri¤i hiç
önemli de¤il. Önemli olan, kimi hangi sı-
fatla toplantıya ça¤ıraca¤ıdır. Türk tarafı
devlet olarak ça¤rılmaktan öte bir bek-
lenti içinde de¤il. Bu sıfatla ça¤rılmak,
BM tarafından, dolayısıyla dünya tarafın-
dan devlet olarak tanınmak anlamına
geliyor ve böylece adanın 1974'teki fiili
bölünmüfllü¤ü hukuken kabul edilecek
ve KKTC devlet olarak tanınacak.! ■
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‹
ki nedenden dolayı böyle bir konu
üzerine yazmayı do¤ru bulduk. Bi-
rinci neden, ekonomi üzerine yazıla-

rımızda istatistik göstergeleri/verileri sıkça
kullanmamız. ‹kinci neden de bir bilim da-
lı olarak istati¤in kavranmaması. Hatta kü-
çümsenmesi. Anlaflılan o ki, istatistik! ve-
riler, sayılar ookkuunnaammııyyoorr..  Oysa bazen bir
tablonun birkaç sayfalık yorumdan daha
çarpıcı, daha açıklayıcı, daha ö¤retici ola-
bilece¤i düflünülmüyor. Tabii ki bu, bugü-
nün bir sorunu de¤il. Yılların alıflkanlı¤ı,
istatistik göstergelere karflı yılların biriktir-
di¤i önemsememe. Bu, aynı zamanda, bir
bilim dalı olarak istatisti¤i kavrayıfl eksikli-
¤inden dolayı önemsememe anlamına
gelir. Bu yazımızda konuya genel hatla-
rıyla açıklık getirmeye çalıflaca¤ız.

l-‹statisti¤in Konusu

Burada istatistik kavramıyla sosyal-
ekonomik istatisti¤i kastediyoruz. Mate-
matik istatisti¤inin bazı yöntemlerinin do-
¤a bilimlerinde kullanıflı konumuz dıflı. ‹s-

tatistik, toplum bilimlerinden birisidir. Top-
lum bilimleri, toplumsal geliflmeleri ince-
ler. Engelsin belirtti¤i gibi toplum bilimleri
-madde ve hareketini konu alan do¤a bi-
limlerinin aksine- "insanların yaflam ko-
flullarını, toplumsal iliflkileri, hukuk ve dev-
let biçimlerini, felsefeden, dinden, sanat-
tan vb. oluflan ideal üst yapıları ile birlikte
tarihsel ardıflıklarını ve o günkü sonuçla-
rım" inceler. (Anti-Dühring, Marks, En-
gels. c 20, sf 82).

Hukuk bilimi, tarih bilimi, ekonomi ve
iktisat bilimleri vb. toplum bilimleri çerçe-
vesinde olan bilim dallarıdır. Her bir top-
lum bilimi, insanların toplumsal iliflkilerinin
belli bir bölümünü konu edinir; her birisi-
nin kendine özgü, o bilim dalını ifade eden
arafltırma konusu vardır. Örne¤in tarih,
geçmifle iliflkin toplumsal iliflkileri, bu ilifl-
kilerin geliflme yasallı¤ını arafltırırken, po-
litik ekonomi, "insan toplumunun çeflitli
geliflme aflamalarında toplumsal üretim
ve maddi varlıkların da¤ılım yasalarını
arafltırır" (Politische Ekonomie, Lehrbuch,
Berlin 1955, s. 7).
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‹statistik de, tarih, hukuk, felsefe gibi
bir toplum bilimidir. Bilim olarak istatisti¤in
de kendine özgü konusu vardır. O, bu
arafltırma konusuyla di¤er toplum bilimle-
rinden ayrılır. Bu, istatisti¤in konusunun
sınırlarını da belirler.

‹statisti¤in konusu, nesnel olarak var
olan do¤ada ve toplumdaki kütle ve kütle-
sel görüngülerin bütün ve kısmi ba¤lamla-
rıdır. ‹statistik, toplumsal kütle görüngüle-
rini, bu görüngülerin belli zaman ve me-
kanda yasallıklarının etkisini arafltırır. ‹s-
tatistik nicel iliflkilere dayanır ve bunları
nitel belirlili¤i ile ba¤lam içinde ele alır ve-
ya;

-‹statistik, somut tarihsel ve toplumsal
görüngülerin hacmi ve sayısal iliflkilerini
konu edinir ve

-bu hacim ve sayısal iliflkilerde ifadesi-
ni bulan toplumsal geliflmenin yasallıkları-
nı açı¤a çıkartır. (Bkz. T. Koslow. "Über
Gegenstand Methode der Statistik", Sow-
jetwi-senschaft, Gesellschafswissensc-
haftliche Abteilung, 1952, No, 2, s. 181)

Kütle ve kütlesel görüngüler ve toplum-
sal kütle görüngülerden anlaflılması gere-
ken, insanların toplumsal yaflamlarının ve
hareketlerinin görülebilir ifadeleridir. Bun-
lar, içsel zorunluluk, yasallık gere¤i kütle-
sel olarak açı¤a çıkan ve reddedilmesi
mümkün olmayan görüngülerdir. Örne¤in
Türkiye'de sanayi üretimi veya daha genifl
anlamda ele alırsak toplumsal toplam
ürün (TTÜ), birçok münferit iflletmelerin
toplam ürünü olarak var olur. Sanayi üre-
timi veya TTÜ, toplumsal kütle görüngüle-
rinden birisidir ve çok sayıda aynı cinsten
münferit görüngülerden (tek tek iflletmele-
rin üretiminden) oluflur. Ancak bu görün-
gülerin kütlesel olarak ortaya çıkmaları ve
bu ortaya çıkıfl sürecinin tekrarlanması,
toplumsal yaflamda buna iliflkin yafladık-
ların ortaya çıkartılmasını olanaklı kılar.
Lenin, "Kari Marks" makalesinde, "Kapi-
tal'i kast ederek, "Marks burada 6/rey-
se/(münferit-Sınıf Pusulası) bir görüngüyü
de¤il, kütlesel bir görüngüyü, toplumun
ekonomisinin bir parçacı¤ını de¤il, bilakis
bütünselli¤i içinde bütün ekonomiyi arafltı-

rıyor... Marks analizinde, ekonomik kütle
görüngülerinden toplumsal iktisadın bütü-
nünden hareket ediyor, tek tek olgulardan
veya rekabetin dıfl görüngülerinden de¤il"
diye yazıyor (Lenin, Seçme Eserler. C. l.
S.44, Alm.)

Sadece münferit görüngülerden hare-
ketle yasallık tanınamaz. Bu görüngüler,
flu veya bu flekilde tesadüfi karakter de
taflıyabilirler. Yasallı¤ın tanınabilmesi, bu
bir yasallıktır denebilmesi için görüngüle-
rin kendilerine özgü olan özelliklerinin bi-
linmesi gerekir. Hal böyle olmasına ra¤-
men, bütünsellik çok sayıda tekil/parça
görüngülerden olufltu¤u için, bütünselli¤e
varabilmek, onu tanımlayabilmek için ifle
tekil olanı arafltırmakla bafllamak gerekir.
Bu konuda Lenin flöyle diyor;

"Münferit olan, genele götüren ba¤ları
dıflında var olmaz. Genel olan, münferit
olanın içinde, münferit olanla var olur. Her
münferit olan, ( flu veya bu biçimde) genel
olandır. Her genel olan, her münferit ola-
nın (bir parçacı¤ıdır veya bir yönü veya
özüdür). Her genel olan, sadece, bütün
münferit fleyleri yaklaflık olarak kapsamı-
na alır". (Philosophische Hefte". c. 38, s
340)

Demek oluyor ki, istatistik, toplumsal
yaflamın münferit görüngülerinden hare-
ket ederek genel olana varır.

Örne¤in her bir iflletmenin iflgücünden
ve üretiminden hareketle sonuca varır.
Burada istatistik, aynı cinsten olan bu küt-
lesel görüngüleri bir arada ele alır ve böy-
lelikle bu görüngülerde tipik olanı açı¤a
çıkartır ve onların yasallı¤ını inceler. Bü-
tün iflletmelerin üretim ve iflgücünü bera-
ber ele almakla istatistik, bunların nasıl
gelifltiklerini, nasıl bir yapıya ve kapsama
sahip olduklarını, birbirleriyle (üretim ve
iflgücü) iliflkilerinin nasıl oldu¤unu açı¤a
çıkartır ve karakterize eder.

Bir ülkede hangi üretim biçiminin ha-
kim oldu¤unu, istatistiki verileri de¤erlen-
dirmek-sizin tespit etmeye çalıflmak, bafl-
lı baflına bir maceradır. Bu, kaçınılmaz
olarak öznelli¤e (subjektifizme) götürür.
Örne¤in feodal üretim tarzının hakimiyeti
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veya "feodal sömürünün hakimiyeti" ka-
nıtlanmak isteniyorsa feodal üretim birim-
lerinden ve ba¤ımlı köylünün "iflgü-
cü"nden hareket ederek, bunların gelifl-
mifllik durumu, yapısı, kapsamı ve birbir-
leriyle olan iliflkileri açı¤a çıkartılarak ge-
nel olana varılmıfl olur.

‹nsanların birbirleriyle olan ekonomik
iliflkileri; altyapı ve üst yapı arasındaki,
do¤a ile toplum arasındaki iliflkiler kütlesel
görüngüleri olufltururlar ve istatisti¤in ko-
nufludurlar, istatistik, genel olarak toplum-
sal yaflamın bütün alanlarını kapsamına
alır, ama bu alanların; toplumsal görüngü-
lerin hepsini kendi inceleme konusu ola-
rak görmez. Örne¤in toplumsal görüngü-
lerin bir kısmı baflka bilim dalları tarafın-
dan incelenir.

Öyleyse istatistik, çok çeflitli özellikler
içinde var olan aynı cinsten toplumsal gö-
rüngülerle u¤raflır. Bu nedenle istatistik,
münferit görüngüleri inceler, çünkü bun-
lar, toplumsal kütle görüngülerinin ifadesi-
dir. ‹statistik, kütlesel görüngüleri öze ilifl-
kin noktalarında bir araya getirerek onlar-
da tipik olanı açı¤a çıkartır.

Her görüngünün nicel ve nitel özellikle-
ri vardır. Bu nedenle istatistik, görüngüle-
ri nicel olarak kapsamına alır ve niteli¤i ile
ba¤ları içinde inceler. Nitelik, bir görüngü-
nün yapısını ifade eder. Örne¤in, kapita-
lizmde bir iflletmenin niteli¤i, onun kapita-
list mülkiyet biçiminde olmasıdır ve var
olabilmesi için de yabancı iflgücünün sö-
mürüsüne dayanmasıdır. Bir toplumsal
görüngünün niceli¤i kendisini büyüklü-
¤ünde, miktarında, süresinde vs. gösterir.
Örne¤in büyük bir iflletme, üretiminin ka-
pasitesi ve çalıflanların sayısal çoklu¤uyla
karakterize olur.

Di¤er toplum bilimleriyle karflılafltırıldı-
¤ında istatistik biliminde karakteristik
olan, istatisti¤in, toplumsal kütle görüngü-
lerinin incelenmesine nicelik açısından
yaklaflması ve ancak nicelik üzerinden
arafltırılan konunun niteli¤i hakkında so-
nuçlara ulaflmasıdır. Nitelik ve nicelik ara-
sındaki sıkı ba¤, özellikle teorik analizde
açı¤a çıkar. Teorik analizle görüngülerin

farklı niteli¤inin niceliklerinde ifadelerini
nasıl bulduklarını tespit etmek mümkün-
dür. Örnek; kırsal alanda, toprakta mülki-
yet da¤ılımını (nicelik) ele almaksızın,
köylülü¤ün sosyal katmanlarına ayrıflıp
ayrıflmadı¤ını, iflletme büyüklü¤ü bazında
köylülerin tasnif edilip edilemeyece¤i so-
nucuna varamazsın. Kırsal alanda sömü-
rü iliflkilerini (nicel) incelemeksizin sömü-
rünün sınıfsal karakterini -burjuva veya
feodal- (nitel) tespit edemezsin. Hal böyle
olmasına ra¤men bu sorun co¤rafyamız-
da çok basite indirgenmekte. Örne¤in,
maocular, kapitalist görüngülere kanarak
sömürünün kapitalist oldu¤una inanma-
yın, esas sömürü biçimi feodaldir diyebili-
yorlar veya Türkiye'de ve dünyanın yarı-
sında "yarı-feodal üretim tarzı"nı hakim kı-
labiliyorlar veya Türkiye'de ekonomide ta-
rımın daha önemli oldu¤unu savunabili-
yorlar. Bu tespitlerin (nitel) do¤rulu¤u ve-
ya yanlıfllı¤ı nicel olanların arafltırılmasın-
dan geçer. Bizim maocular, tam da bun-
dan "öcüden korkar gibi" korkuyorlar.

Demek oluyor ki istatistik, birtakım sa-
yıların, rakamların birbiriyle iliflkisi olma-
yan niceliklerin bir araya getirilmesi de¤il-
dir. Bu konuda Lenin flöyle der.

"Bir istatistik, keyfi bir flekilde bir araya
getirilmifl sayısal de¤erler vermemelidir.
Tersine o, sayıların yardımıyla yaflamın
meydana getirmifl oldu¤u ve getiriyor ol-
du¤u arafltırılan görüngünün farklı sosyal
tiplerini aydınlatmalıdır" (C. 18, "Arbeits-
tag und Arbeits-jahr im Gouvernement
Moskau" makalesinden).

Biz ekonomi üzerine yazılarımızda Le-
nin'in bu anlayıflına göre hareket ettik,
ediyoruz.

Marks, Engels, Lenin ve Stalin genel
olarak kapitalizmin flu veya bu ülkede ge-
liflmesinin ve özellikle de Stalin sosyalist
inflanın çeflitli sorunlarını incelemek için
istatistik verilerini oldukça kapsamlı olarak
kullanmıfllardır. Onların amacı, tarihsel-
somut durumu /gerçekli¤i sayısal de¤erler
ve iliflkilerle ve sayısal de¤erlerde ve ilifl-
kilerde tespit etmekti. Lenin, "Rusya'da
Kapitalizmin Geliflmesi" eserinin "ikinci
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önsöz"ünde flöyle der;
"Rusya'nın sosyal ekonomik düzeninin

ekonomik arafltırma ve istatistik! verilerin
elefltirel ifllenmesi temelinde ele alınan
analizi, flimdi devrim seyri içinde bütün sı-
nıfların alenen siyasi olarak onaya çıkma-
larıyla do¤rulanmıfltır"(C. 3. s. 17).

Özellikle Lenin'in Rusya'nın sosyo-
ekonomik geliflmesine iliflkin birçok yazısı
tamamen istatistik verilerle yüklüdür. Le-
nin, bu sayısal de¤erleri ülkenin tarihsel
somut gerçekli¤ini tam tespit etmek için
de¤erlendirmifltir.

Marks, Engels, Lenin ve Stalin, istatis-
tik arafltırmalarının sonuçlarını açıklama
amaçlı kullanmamıfllardır.

2-‹statisti¤in Yöntemi

Her bilim, konusunu veya ele aldı¤ı so-
runu incelemek için bir yönteme gerek du-
yar. Yöntemsiz arafltırma, inceleme ol-
maz. Bu anlamda yöntem ve konu, ayrıl-
maz bir birli¤in/bütünlü¤ün ifadesidir. Bü-
tün bilimler için oldu¤u gibi bir toplum bili-
mi olan istatistik için de yöntem, materya-
list diyalektiktir.

Bilindi¤i gibi materyalist diyalektik, do-
¤ada ve toplumda genel hareket ve gelifl-
me yasalarının bilimidir. Bu bilim, görün-
gülerin incelenmesine nasıl yaklaflılması
gerekti¤ini gösteren bir kılavuzdur. Bu ne-
denle marksist istatistik yöntemi, toplum-
sal gerçekli¤in en do¤ru foto¤rafını çıkart-
mak için materyalist diyalekti¤in ilkelerine
göre hareket eder; bu ilkeleri kılavuz ola-
rak alır. Bunun anlamı fludur; istatistik,
toplumsal görüngüleri, birbirlerinden ko-
puk bir flekilde var olan görüngüler olarak
ele alamaz, bu görüngülerin sürekli gelifl-
me içinde olduklarından; dolaylı ve dolay-
sız ba¤lantılardan, eskinin yok oldu¤un-
dan yeninin do¤uflundan ve bu geliflme-
nin zıtların mücadelesinde basitten kar-
maflı¤a, mükemmele do¤ru ilerledi¤inden
hareket eder. Örnek; bir ülkede iç pazarın
oluflmasını nasıl gösterebiliriz? Bunun
için, meta üretiminin boyutlarını, pazar

olanaklarını, ulaflım olanaklarını, nüfusun
yapısını, vb. bilmek/tespit etmek gerekir.
Bu toplumsal kütle görüngülerinin birbirle-
riyle iliflkili münferit olanların incelenmesi
demektir. Ancak bu görüngüler-bolca sa-
yılar, rakamlar- incelendikten sonra bir ül-
kede iç pazarın oluflup oluflmadı¤ı, olufl-
tuysa hangi zaman dilimi içinde olufltu¤u
tam anlamıyla tespit edilebilir.

Demek oluyor ki, istatisti¤in yöntemi,
görüngülerin kütlesel incelenmesidir, bu
görüngülerin nicel-nitel analizidir. Ancak
böyle bir yaklaflımla birbirleriyle ba¤lantı
içinde olan görüngülerin bu ba¤lantıları
açı¤a çıkarılabilir, çeflitli gruplafltırmalar
ve tasniflerle münferit görüngülerin özel-
likleri incelenen kütlenin genel özellikleri
belirlenebilir.

Burjuva istatistik, toplumsal görüngüle-
ri metafizik ve idealist biçimde ele alır.
Burjuva istatistik, toplumsal görüngülerin
incelenmesi sonucunda tespit edilen ya-
fladıkları çarpıtır, burjuva düzenin deva-
mına hizmet edecek bir flekilde yorumlar.
Örne¤in, burjuva istatisti¤in babası/kuru-
cusu olarak tanımlanan Belçikalı Adolf
Ouetelet (1796-1874) istatistiki ölçüleri,
toplumsal görüngüleri kapitalist toplumun
geliflme yasalarının de¤iflmezli¤i ve ebe-
dili¤i olarak yorumlamıfltır. Önemli olan,
kapitalist düzenin tarihselli¤ini, geçicili¤i-
ni, onun yerini yeni bir sistemin alaca¤ını
gösteren toplumsal görüngülerle bile kapi-
talist düzenin ebedili¤ini açıklayabilmektir.

Ouetelet'ten bugüne burjuva istatisti¤in
yönteminin metafizik ve idealist özünde
bir fley de¤iflmemifltir.

Marksist-leninist istatistik yöntemi,
sosyal ve ekonomik iliflkileri karakterize
eden sayısal göstergelerdeki de¤iflmeyi
soyut teorilerle açıklamaz. Tam tersine
geliflmenin nedenini üretim iliflkilerinde
arar. Marksist-leninist yöntem, toplumsal
görüngülerin istatistik! foto¤rafındaki her
de¤iflmeyi siyasi ve ekonomik iliflkilerle
ba¤ları içinde ele alır.

Marksist istatistik yöntemi açısından
toplumsal görüngülerin sayısal arafltırıl-
masına tarihsel ve somut yaklaflım esas-

S › n › f  P u s u l a s ›  / 8 2

————————————————         Bir Bilim Dal› Olarak ‹statistik



tır. Marksist istatistik yöntemine göre ista-
tistik görüngüleri, oldu¤u gibi, toplumsal
yaflamın ortaya çıkarttı¤ı yalın haliyle
kaydeder. Toplanılan materyali nesnel
içeri¤i temelinde inceler. Bunu yaparken
dikkatini süreçlerin özünü, her bir sürecin
geliflme aflamalarını ifade eden özellikle-
rini açı¤a çıkartmaya yöneltir.

‹statistik çalıflmasında tümevarım,
tümdengelim, analiz ve sentez gibi yolları
kullanır. Örnek; toplumsal geliflmenin ya-
salarına dayanarak istatistik, genelden
özele geçer, ekonominin bütününden
onun her bir dalına geçer ve onun bilefle-
ni olan unsurları tasnif eder veya özelden
genele do¤ru; ekonominin her bir bilefle-
ninden bütününe do¤ru bir yol izler. Bu
durumda esasen aynı özellikler taflıyan
münferitlikler (ekonomide iflletmeler)
grup, alt grup vb. biçimlerde tasnif edilebi-
lirler. Bu tasnif, bütünün bölümler içinde
ifadesidir. Marksistler için burada istatistik
veriler/rakamlar vs. tarihsel materyalizmin
ve marksist politik ekonominin teorik ilke-
lerine göre de¤erlendirilirler.

Somutlafltırırsak: Örne¤in Türkiye'de
kapitalist üretim biçiminin hangi aflaması-
nın (basit meta üretimi, manifaktür ve ma-
kinalı büyük üretim) hakim oldu¤unu tes-
pit etmek için ayrıntıyı ifade eden münfe-
rit üretim birimlerini istatistik veri/materyal
olarak alırsın, tasnif edersin, analiz eder-
sin ve varılan sonuç sentezdir.Böyle bir
yol izlemeden bir ülkede üretim biçimi, ha-
kim sömürü biçimi tespiti yapamazsın ve-
ya co¤rafyamızda maocuların yaptı¤ı gibi,
"ampirik verilerle yola çıkmayı yanlıfl bu-
lursun. Bu, tam da bir metafizik yöntemdir
ve nesnel gerçeklikle karflı karflıya kal-
maktan duyulan korkudur. Çünkü "ampirik
veriler", toplumsal kütle görüngüleridir ve
bunlar siyasi ve ekonomik iliflkileri yansıt-
tıklarından temel siyasi tespitlerin do¤ru-
lu¤unun ve yanlıfllı¤ının do¤rudan göster-
gesi olurlar. Ayrıntıya girmezsen, örne¤in
kırsal alanda köylülü¤ün sosyal tabakala-
ra ayrıflmasına ve kırsal alandaki mülkiyet
iliflkilerinin geliflmifllik durumunu (sentez)
tespit edemezsin.

Demek oluyor ki istatistik, aynen di¤er
bilimler gibi, genellefltirme ile u¤raflır. Le-
nin, "Tarım Sorunu ve Marks Elefltirmen-
leri" makalesinde E. David revizyonistini
"olgular materyalini,... genellefltirmesini
ve birbirine ba¤lamasını anlamıyor" diye
elefltiriyordu. (C. 13, s. 170). Demek ki,
münferit olgulardan; her bir toplumsal ol-
gudan genellefltirmeye gitmeyi, bu olgula-
rı birbirine ba¤lamasını ve sonuçlar çıkart-
masını kavramak zorundayız.

Genellefltirme görevinin çözümünde
istatistik yönteminin önemini Lenin'in flu
sözlerinden de anlıyoruz. "Bir Adım ileri,
‹ki Adım Geri" yazısında o, konuya iliflkin
olarak flöyle der;

".. Tabloyu daha canlı kılmak, da¤ınık,
bölük pörçük, birbirinden ayrı büyük kü-
çük bir sürü olay yerine gerçek bir tablo
edinmek... için... tteemmeell  tipleri bir ççiizzeellggeeddee
gösterme kararı aldım. Büyük olasılıkla
böyle bir yöntem, birçoklarına tuhaf gele-
cektir, ama sonuçları en do¤ru ve tam bi-
çimde genellefl-tiren ve özetleyen bir bafl-
ka yöntemin bulunabilece¤i konusunda
kuflkuluyum" (C.7, s. 336/337)

Demek oluyor ki çizelge, grafik genel-
lefltirmede ve sonuçları çıkarmada olduk-
ça önemlidir.

‹statistik yöntem, tarihsel somut ger-
çekli¤i tanımak için bir dizi bilimsel usul-
den yararlanmaktadır.

istatistik biliminin yöntem ve konusu-
nun genel bir tanımlamasını Otsrovitya-
nov flöyle yapıyor;

"istatistik, ba¤ımsız bir toplum bilimidir.
Toplumsal kütle görünümlerinin nicel yö-
nünü, ayrılmaz ba¤ları içinde nitel yönüy-
le birlikte inceler; toplumsal geliflmenin
yasallıklarının nicel ifadesini mekan ve
zamanın somut koflulları altında inceler.
‹statistik, toplumsal üretimin nicel yönünü,
üretici güçlerin ve üretim iliflkilerinin bü-
tünselli¤i içinde ve toplumun kültürel ve
siyasi yaflamı m n görün-güleriyle ba¤ları
içinde inceler. Ayrıca, istatistik, do¤al ve
teknik! faktörlerin toplumsal yaflamdaki ni-
cel de¤iflmeler üzerine etkisini ve toplu-
mun yaflamının do¤al koflulları üzerinde
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toplumsal üretimin geliflmesinin etkisini
arafltırır, istatisti¤in teorik temelini tarihsel
materyalizm ve marksist-leninist politik
ekonomi oluflturur. Bu bilimin ilkelerine ve
yasalarına dayanarak nicel de¤iflmeleri
somut toplumsal kütle görüngülerinde ta-
savvur eder ve onların yasallıklarını açık-
lar" (Arbeits- und Forschungsmehoden
der Statistik", Heft 21 der Schriftenreihe;
"Aus Sovvjetischer und Volksdemokra-
tikscher WirtschftsIiteratur", Berlin 1955,
S. 17. Verlag, Die Wirtschaft).

3-‹statisti¤in Teorik Temelleri

Marksist istatistik biliminin teorik teme-
lini, toplumun geliflme yasaları üzerine
marksist-leninist ö¤reti oluflturur. Yanı sı-
ra, marksist-leninist felsefe ve politik eko-
nomiye dayanır. Demek oluyor ki, di¤er
toplum bilimleri gibi, marksist istatistik bili-
mi de arafltırmalarına tarihsel materya-
lizm ve marksist politik ekonomi temelinde
yaklaflır.

Bilindi¤i gibi, tarihsel materyalizm, ma-
teryalist dünya görüflünün toplumsal ge-
liflmelerin arafltırılmasında kullanılması-
dır. Aynı flekilde, marksistler için istatistik,
toplumsal kütle görüngülerini zaman ve
mekan koflulları altında ele aldı¤ı için, bu
görüngülerin maddesel oldu¤undan, nes-
nel oldu¤undan hareket eder. ‹statistik,
gerçekli¤in kavranmasında payına düflen
görevi yerine getirmek zorundadır.

Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in eser-
lerinde istatistiki arafltırmalarda politik
ekonominin temel ilkelerine ve ortaya çı-
kardı¤ı sonuçlara dayanılması gerekti¤ini
çok yönlü olarak temellendirmifller ve
açıklamıfllardır.

Politik ekonomi, insanların ekonomik
iliflkilerinin, üretici güçlerin üretim iliflkileri
üzerinde etkisinin vs. bilimidir. Bir toplum
bilimi olan politik ekonomi sınıfsal karak-
ter taflır.

"Tümüyle nesnel, önyargısız, gerçek-
ten korkmayan bir politik ekonomi olası
mıdır? Hiç kuflkusuz olasıdır. Böyle bir

nesnel politik ekonomi, sadece kapitaliz-
min çeliflkilerini örtmeye ve çıbanlarını
gizlemeye ilgi duymayan, çıkarları toplu-
mun kapitalist boyunduruktan kurtulması-
nın çıkarları ile çakıflan, çıkarları insanlı-
¤ın ilerici geliflmesinin çıkarları ile aynı
çizgide olan sınıfın politik ekonomisi ola-
bilir. Bu sınıf, iflçi sınıfıdır. Bundan dolayı,
nesnel ve salt kendi çıkarlarını düflünme-
yen bir politik ekonomi, ancak iflçi sınıfı-
nın çıkarlarına dayanan bir politik ekono-
mi olabilir. Böyle bir politik ekonomi,
marksizm-leninizmin politik ekonomisidir"
(Politische Ökonomie, Lehrbuch, s. 14,
Berlin 1955).

Politik ekonomi, ekonomi bilimleri için-
de en önemli olanıdır, çünkü o, "toplumun
tarihsel geliflme sürecini bütün somut çe-
flitlili¤i içinde arafltırmayı kendine görev
edinmez. O, toplumsal iktisadın her bir
sisteminin temel özelliklerinin temel kav-
ramlarını ö¤retir" (Agk, s. 13).

Anlattı¤ımızı somutlafltıralım; istatistik
arafltırmaya, görüngülerin teorik analizi ile
bafllıyor, bunu yaparken politik ekonomi-
nin bilgilerine dayanıyor ve politik ekono-
minin kategorilerinden hareket ediyor. Çı-
kıfl noktası böyle olsun ve Türk sanayisi-
nin 1950-1999 dönemi arafltırılmak isten-
sin. ‹statistik ne ile ifle bafllar? ‹statistik,
öncelikle, Türkiye'nin ekonomik iliflkilerini
analiz etmek zorundadır. Ancak bundan
sonra iflletmelerin gruptandın imasına,
büyük ve küçük iflletmelerin ekonomideki
a¤ırlı¤ına, tekel olgusunun olup olmadı¤ı-
na vs. geçilebilir. Bunu yaparken istatistik,
bir dizi kavramlara ulaflır veya kavramlar
ortaya çıkartır. Arafltırılan görüngüler, bü-
tün temel özellikleriyle bu kavramlarda ifa-
de edilirler. Bu kavramlar, istatistiki flifre-
lerdir/iflaretlerdir. Bunlardan hareketle is-
tatistik, görüngüleri sayısal olarak karak-
terize eder ve analiz eder. Örnek, kiracı
köylülük bir kavramdır, kiracı köylülük "ya-
rı-feodal ülkelerde oldukça yaygındır" de-
nirse, o zaman bunun kanıtlanması gere-
kir. Bunu yapmaz ve ampirik verilerle yola
çıkmanın yanlıfl oldu¤unu söylersen, o
zaman bir toplum bilimi olarak istatisti¤i
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reddetmifl olursun, ikinci örnek; küçük
üretim, büyük ölçekli üretim birer kavram-
dır. Sayısal olarak küçük üretim ekonomi-
de hakim olabilir. Ama bu, üretilen de¤er
açısından da hakimiyet anlamına gelmez.
O halde yapılması gereken, istatisti¤in bu
toplumsal görüngüleri sayısal olarak ka-
rakterize etmesi ve analiz etmesidir. Tür-
kiye açısından bunun sonucu fludur; sayı-
sal olarak küçük üretim (iflletme) büyükle-
re oranla çok fazladır. Ama üretim de¤eri
bakımından büyük iflletmelerin ekonomi-
deki hakimiyeti küçük olanlarla karflılafltı-
rılamayacak kadar belirgindir.

Lenin flöyle diyor;
"Bir dizi sorun ve oldukça temel, mo-

dern devletlerin ekonomik yapısını ve ge-
liflmesini ilgilendiren sorunlar, önceleri ge-
nel mülahazalar ve yaklaflık veriler teme-
linde çözülen sorunlar bugün, söz konusu
ülkenin bütün olanı için belli bir bütünlüklü
programa göre toplanmamıfl ve istatisti¤in
uzmanları tarafından bir araya getirilme-
mifl çok sayıda verilere dayanılmaksızım
bir ölçüde dahi olsun ciddi bir flekilde in-
celenemezler" (C. 16, s.435, "Modern Ta-
rım Kapitalist Sistemi" yazısından).

Demek oluyor ki, istatistiksiz politik
ekonomi olamayaca¤ı gibi, politik ekono-
mi-siz istatistik de olmuyor.

‹statistik konusunda Lenin'i dinleyelim;
"Toplumsal görüngüler alanında ola¤a-

nüstü yaygın ve o derece de yanlıfl olan
bir yöntem vardır. Yani münferit olguları
(ba¤ından kopartarak) çekip almak ve ör-
neklerle hokkabazlık yapmak. Örnekleri
sadece derlemek zahmet istemez, ama
ya anlamı yoktur veya sadece katıflıksız
olumsuz anlamı vardır. Çünkü esas olan,
münferit durumların dayandıkları somut
tarihsel durumdur. Gerçekler, bütünlükleri
içinde, ba¤lamları içinde ele alındıkların-
da sadece 'inatçı' de¤il, bilakis mutlaka
kanıt güçlü fleylerdir. Ama münferit olgu-
lar (gerçekler- S P.) bütünden kopuk ola-
rak, ba¤lamından kopuk olarak ele alın-
dıklarında veriler eksiktir, keyfi olarak (ba-
¤ından koparılarak) çekip çıkartılmıfltır.
Çünkü tam da bu, verilerle hokkabazlık

yapmaktır veya daha da kötü örne¤in, ön-
celeri ciddiye alınan ve öyle de kalmak is-
teyen bir yazar 20. yüzyılın Avrupa'sında
bazı geliflmelerin açıklanması için Mo¤ol
boyunduru¤u gerçe¤ini örnek alırsa bu,
sadece, gerçeklerle hokkabazlık yapmak
olarak tanımlanabilir mi veya siyasi flarla-
tanlıktan bahsetmek daha do¤ru olmaz
mı?...

"Tam ve tartıflmasız olgulardan biri te-
mele ulaflmaya çalıflmak gerekir. Bu te-
mele dayanılmalı ve bu temelle her bir
'genel' veya 'örneklere dayanan' bugün-
lerde bazı ülkelerde ölçüsüz kötüye kulla-
nılan gözlemlerle yüzyüze gelinebilmeli.
Bunun gerçek bir temel olması için esas
olan, münferit olguları (ba¤ından koparta-
rak) çekip almak de¤il, bilakis söz konusu
soruna iliflkin olguların bütün kompleksini
göz önünde tutmaktır, istisnasız olarak.
Çünkü, aksi taktirde kaçınılmaz olarak ol-
gulardan keyfi seçildi¤i veya bir araya ge-
tirildi¤i üzerine flüphe, tamamen haklı
flüphe do¤ar...

Bu düflüncelerden hareketle istatistik
ile bafllamak istiyoruz. Bunu yaparken is-
tatisti¤in, bazı okurlarda uyandırdı¤ı... de-
rin antipatinin bilincindeyiz" (C.23, s.
285/286, "Statistik und Soziologie" maka-
lesinden).

Biz de bunun bilincindeyiz. Okur ra-
kamları/sayıları okumuyor, "genel göz-
lemlere" bile ra¤bet etmiyor. Ama sorun
sadece "bazı okur" ile sınırlı de¤il. Mark-
sizm adına konuflan küçük burjuvazi, bu-
günün Türkiye'sinde toplumsal geliflmiflli-
¤i neredeyse ortaça¤ karanlı¤ı içinde ya-
flıyor oldu¤umuzu kanıtlamak (!) için nes-
nel gerçeklerden, gerçek istatistik! veriler-
den öcüden korkar gibi korkuyor! Bunların
istatisti¤e duydukları antipati ölçüsüzdür.

4- ‹statisti¤in Görevleri

‹statistik, incelenmesi gereken toplum-
sal görüngüleri dört açıdan tasnif eder; a-
kapsam; b-yapı; c-di¤er görüngülere olan
iliflkiler ve d-görüngülerin de¤iflimi ve ge-
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liflmesi. Böyle bir tasniften sonra istatistik
konuyu dört aflamada ele alır; a-teorik
analiz; b-kapsama; c-hazırlık ve d- de¤er-
lendirme.

‹statistik, incelenmesi gereken toplum-
sal görüngüleri kapsam, di¤er görüngüler-
le olan iliflkiler ve görüngülerin de¤iflimi
ve geliflmesi bakımından tasnif etmekle
toplumsal görüngülerin nicel görüngülerin
özelliklerini ifade etmifl olur. Bu, öncelikle
yapılması gerekendir. Sonra sıra, dört
aflamalı çalıflma sürecine gelir. Örnek;
Türkiye'de kapitalist üretim biçiminin, "ya-
rı -feodal üretim tarzı"nın, kapitalist sömü-
rünün veya feodal sömürünün, burjuva
mülkiyetin veya feodal mülkiyetin hakim
olup olmadı¤ını veya hangilerinin hangi
oranda var oldu¤unu tespit etmek için her
biri birer toplumsal görüngü olan bu gö-
rüngüleri, bu nesnel, maddi görüngüleri
kapsamı, yapısı, di¤er görüngülerle iliflki-
leri ve bu görüngülerdeki geliflme ve de¤i-
flim bakımından tasnif etmiyorsan; bu
zahmetli ve kesin olarak temel siyasi sap-
tamalara götürecek ilk adımı atmıyorsan
geriye tek bir anlayıfl kalıyor; istatisti¤i bir
toplum bilimi olarak kavramamalı ve sayı-
sal verilerle, örneklerle hokkabazlık yap-
mak (Lenin).

Toplumsal görüngülerin nicel yanları-
nın temel karakteristi¤ini veren bu tasnif-
ten ilk iflten sonra sıra, dört aflamalı çalıfl-
maya gelir. Bu çalıflmanın her bir aflama-
sının anlamı flöyledir.

aa--  TTeeoorriikk  aannaalliizz
Marksist istatistik, tarihsel materyaliz-

min ve politik ekonominin ilkelerinden ha-
reketle ele alman toplumsal görüngülerin
özüne inmeye çalıflır. Teorik düflünceler,
ele alınan konu hakkında belli istatistiki
flifreler/iflaretler/göstergeler ortaya çıkar-
tır. Sonuç itibariyle bunlar sayı ve kavram
bütünlü¤üdür ve toplumsal görüngülerin
nicel ve nitel yönlerini ifade ederler. An-
cak bunların yardımıyla çalıflma sürdürü-
lebilir. Örnek; Bir ülkenin gayrisafi üretimi.
Burada bir taraftan söz konusu ülkenin
gayrisafi üretimi ifade ediliyor. Bu bir kav-
ramdır ve aynı zamanda ülkedeki bütün

sanayi iflletmeleri içinde geçerlidir. Di¤er
taraftan bu kavram; gayrisafi üretim hacı-
mı (miktar) bakımından da açıklık ister.
Ama kapsam (miktar), iflletmeden ifllet-
meye farklıdır. Teorik analiz bütün bunları
göz önünde tutmak zorundadır. 

bb--KKaappssaamm
Burada söz konusu olan, göstergelerin

sayısal hacminin tespitidir. Arafltırılmak
istenen toplumsal görüngülerin her biri
yukarıda belirtti¤imiz dört açıdan tasnif
edilmek zorundadır. Örnek; Bugün -dün
de- Türkiye kırında mülkiyet/üretim iliflki-
lerini tespit etmek için yararlanılabilecek
sayısız istatistiki materyal vardır. Bu ma-
teryali de¤erlendirmeksizin, flurada veya
burada görülen feodal kalıntıyı tarımsal
yapıları belirleyen bir büyüklük olarak ka-
bul ediyorsan, bunu kanıtlamak zorunda-
sın. Yani kırsal alanda üretimi, mülkiyet
iliflkileri, köylünün parçalanmıfllık durumu
açısından -bunların hepsi birer toplumsal
görüngüdür- incelemek, bunların kapsa-
mını belirlemek zorundasın. Ama maocu-
larımız, bunun tam da tersini yaparak sa-
kın ha "kapitalist görüngülere inanmayın,
Türkiye'de sömürü kapitalist de¤il, feodal-
dir" diyebiliyorlar.

Kapsamı tespitle istatistik verili zaman
ve mekan koflullarında her bir somut top-
lumsal görüngü üzerinde bilgi sahibi olur.

cc--HHaazzıırrllııkk
Burada söz konusu olan, münferit gö-

rüngüler üzerine veriler hakkında ve gö-
rüngülerin bütünü hakkında bilgilerin top-
lanması ve sosyal-ekonomik tiplerine ve-
ya karakteristik özelliklerine göre ayrıfltı-
rılmasıdır.

dd--  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee
Burada söz konusu olan, teorik analiz-

le görüngülerin özü üzerine elde edilmifl
olanın derinlefltirilmesidir. Bunu yapmak
için istatistik, matematik yöntemine bafl-
vurulabilece¤i gibi, sayısal materyali daha
da anlaflılır/kavranır yapmak için tablolar-
dan ve grafiklerden de yararlanır. Yani
sayısal materyal tablolafltırılır/grafiklefl-
tirilir. ■
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C
o¤rafyamız tarihinde Babailer
ayaklanması önemli bir ayaklan-
madır.

Anadolu Selçuklu devletini yıkıma gö-
türen sürecin adeta dönemecidir. Bu
ayaklanmadan üç- dört yıl sonra, erozyo-
na u¤rayan Selçuklu'yu Mo¤ollar , 80 bi-
ne karflı 30 bin kiflilik ordu ile darmada-
¤ın edebildiler.

Her olayı oldu¤u gibi, bu ayaklanmayı
da içinde patlak verdi¤i koflullar içerisin-
de ele alınmalıdır.

Bir bedende iskelet sistemi ne rol oy-
nuyorsa, bir toplumsal sistemde de eko-
nomik yapı o rolü oynar. Toplumdaki sı-
nıf ayrıflması ve toplumsal farklılaflmayı
anlamak için, iktisadi yapıya, üretim iliflki-
leri ve üretim tarzına bakmak gerekir.

Anadolu Selçuklu devletinde, mülkiyet
iliflkileri esasında temel üretim aracı olan
toprak üzerine kuruludur. Önem sırasına
göre, bunu büyük ve küçük bafl hayvan-
cılık, kapalı toplumun zanaatçılı¤ı takip
eder. Devlet mülkiyeti, Sultan'ın özel
mülkü sayılıyordu. Bunun karflısında

özel mülkiyet ise çok sınırlıdır. Devlet
mülkiyeti ise kendi içinde üç forma ayrılı-
yordu. Bunlar:

1-Hiyerarflik yapılanma içindeki devle-
tin en tepesindekilerine ayrılan hisse top-
rakları. Anadolu'nun en verimli bölgeleri-
ni kapsayan bu topraklar, köylülere vergi
ya da artı ürün karflılı¤ında iflletiliyordu.

2-‹kta sistemi, savafllarda yararlılık
gösteren askeri komutanlara ve devlet
yöneticilerine hazır devlet topraklarının
bir bölümünün gelirini alma yetkisinin ve-
rilmesidir. Bu yetki ise, savafllarda ka-
zandı¤ı toprak ölçüsüne, askeri kuvvetler
besleme ve ona katılma flartlarına ba¤la-
nır. Bu sistemle devlet, ordu besleme gi-
bi omuzlayaca¤ı bir yükten kurtulur. Sö-
zü edilen toprakların geliri görev karflılı¤ı
alındı¤ı için görev bitince ikta sahibinin
bu geliri alma hakkı da elinden alınır. Gö-
reve ba¤lılık ilkesi sürdü¤ünde, bu mülki-
yet sistemi soy zinciri izleyebilir.

3-Vakıf tarzı. Bu, devlet yöneticilerinin
ikta sisteminden aldıkları geliri özel mül-
kiyete dönüfltürmek için buldukları bir
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yoldur. Bu yolla gelirlerinin bir kısmını ço-
cuklarına devretme imkanı bulmufl olu-
yorlar, di¤er yandan ise çeflitli kamu iflle-
ri yapabiliyorlar.

Mülkiyetteki bu düzenleme, devletin
tepesini hakim sınıf, hakim sınıfı devlet
yönetimi yaparak özdefllefltirmifltir. ‹kta
sistemindeki toprakların büyük ve eyalet
çapında da¤ılımı bir süre sonra özel mül-
kiyete dönüflmeye bafllar. Bu da, bu sa-
hiplerin devlet merkezinden uzaklaflma-
larını ve kendi baflına hareket etmelerini
getirir. Hakim sınıf içindeki klikleflme ve
çatıflmalar da esasen bu dayanaklardan
geliflir. Bu geliflmeyi önlemek için sultan
bir yandan eyalet ikta sahiplerini siyasi
ve askeri yönetimden mahrum bırakma-
ya özen gösterir, di¤er yandan ise mer-
kezileflmeyi çeflitli yöntemlerle güçlendi-
rir.

Ama esas metodu, verdi¤i mülkiyeti
sınırlama idi.

Bu üç feodal mülkiyet biçiminden hiç-
birinin, topra¤ı iflleyen temel üretici sınıf
olan köylüler bakımından özel bir önemi
yoktu. Çünkü üçünde de köylüler üç afla-
¤ı befl yukarı eflit tarzda sömürülür.

Bu dönemde Selçuklu ekonomisi bir
yükselme içindedir. Yerleflik feodal eko-
nominin giderek rayına oturması, göçebe
kitlelere yerleflik düzenin dayatılarak ıs-
lah edilmesi ve en önemlisi de Anado-
lu'nun Avrupa ve Asya arasında ticari bir
kavflak noktası olması bu geliflmeyi hız-
landırır. Özellikle önemli bir ticari u¤rak
olması üretimde ileriye do¤ru bir devinimi
sa¤lar, han ve kervansarayların yapımını
ve artmasını getirir.

Fakat tüm bu geliflmeler ve kurulu dü-
zen, sadece devletin tepesindeki bir
avuç askeri feodal kesim, az sayıdaki
tüccar ve zanaatçıların dıflında, köylüler,
averalar vb.'den oluflan toplumun ezici
ço¤unlu¤u için yaflam koflullarının a¤ır-
lafltırılmasından, sömürünün katmerlefl-
mesinden ve buna ba¤lı olarak artan si-
yasi ve dinsel baskıdan baflka bir anlam
taflımaz.

Yalnız göçebe ekonomisinin yaflam
tarzını aflamamıfl olan Türkmen halkı,
Selçuklular'daki yerleflik düzene tepki
duyuyordu. Çünkü yerleflik düzen onlar
bakımından sömürünün katlanması ve
derinleflmifl sınıfsal kutuplaflmanın kabu-
lü anlamına geliyordu ki, onlar da buna
hiç mi hiç yanaflmak istemiyordu. ‹slamı
ısrarla benimsememeleri ve flamanizm
dini gelene¤i ve inançlarını sürdürmek is-
temelerinin arkasında bu ekonomik alt-
yapı vardır. Çünkü flamanizm, sınıf fark-
larının oldu¤u, fakat derinleflemedi¤i dö-
nemlere ait bir din biçimidir.

Bunun dıflında de¤iflik biçimiyle a¤ır
vergiler, sürekli savafllar, saray ve kent
merkezlerine toplanmıfl egemen kesimin
sefahat ve zenginlik içinde yaflamasının
tüm yükü Anadolu köylü ve emekçilerinin
omuzları üzerine yıkılır.

Selçuklu'nun, tüm sömürü ve baskı
düzenini islam ideolojisine dayandırma-
sı, halkın muhalif ve eski dinlere sarılma-
sını koflullandırır. Sünni ‹slama karflı Ale-
vilik ve flamanizm bunların baflında gelir.
Durumu böyle özetlemeye çalıfltıktan
sonra ayaklanmanın geliflimine geçebili-
riz.

Babai tarikatının lideri Baba ‹lyas, Mo-
¤ol istilası sonucu Horasan'dan Anado-
lu'ya göç ederek Amasya'ya yerleflmifltir.
Ayaklanmada öne çıkan ve hatta ayak-
lanmanın adıyla anılacak olan Baba ‹s-
hak ise, ilkin bir dervifl olarak Baba ‹l-
yas'ın müritleri arasına katılır. Daha son-
ra bilgi birikimi, çevresinde oluflturdu¤u
kitlesel saygınlık ve pratik plan içindeki
ustalı¤ıyla öne çıkar. Öyle ki, Türkmenler
onu dinsel zikirlerde anmaya bafllaya-
caklardır. Hakkında ciddi bir bilgi olma-
masına ra¤men, teflkilatları A. Yesevi'de
kaynaklık eden inanç sistemi üzerinden
geliflti¤i söylenir.

Babailer halka, propagandalarında
u¤radıkları haksızlıkları anlatır, Selçuklu
egemenlerinin zenginliklerini ve ahlak-
sızlıklarını teflhir eder, kendilerinin insan-
ların gerçekte eflit haklara sahip oldukla-
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rına inandıklar›nı fakat zengin azınlık ta-
rafından bu haklarının ellerinden alındı-
¤ını anlatırlar. Baba ishak, Selçuklu dev-
letinin yıkılaca¤ını, yerine bu haksızlı¤ı
giderecek bir düzen kurulaca¤ını vaat
eder. Bunun için bir toplumsal alt-üst olu-
flu gerekli görür.

Baba ‹lyas'ın gittikçe etkinli¤ini artır-
masından endifle duyan II. Keyhüsrev,
1239'da ilk saldırıyı onun oldu¤u köye
yapar. Baba ‹lyas, bu haberi önceden al-
dı¤ından bölgeden uzaklaflır. Bu gelifl-
meleri ifliten Baba ‹shak, isyan bayra¤ını
kaldırır. ‹syan kısa sürede ayaklanmaya
dönüflerek Adıyaman, Gerger ve Kah-
ta'ya hakim olur, oradan Malatya üzerine
yürünür. Türkmenler dıflında bu ayaklan-
maya her topluluktan muhalifler katılır.
Din, ırk ve cins ayrımı yapılmadan tüm
ezilenler ve muhalifler bir bayrak etrafın-
dan ordulaflırlar. Öyle ki, kimileri var olan
mal ve mülklerini elden çıkarma pahası-
na silahlanırlar. Ayrıca bu ayaklanmaya
Keyhüsrev tarafından Anadolu'dan Ha-
lep ve Antep'e sürülen Harzem Türkmen-
leri de tarikatları tarafından hazırlanmıfl-
tır.

Malatya Valisi Muzafferüddin Ali fiir,
gördü¤ü kuvvet karflısında kendi garni-
zonunun yetmeyece¤ini anlayıp, flehir-
den topladı¤ı kimselerle ordusunu güç-
lendirerek Babailer'i karflılar. Fakat yine
de bu muharebede büyük bir bozguna
u¤ramaktan kurtulmaz. Tekrar kuvvet
toplayarak Elbistan'da ikinci bir cenge gi-
rer ve yine bozguna u¤rayarak da¤ılır.

Babailer kadın, erkek ve çocuklardan
oluflan bir ordu halinde Amasya'ya do¤ru
ilerlemeye devam eder. Geçtikleri kent
ve yerleflim alanlarında Selçuklu devleti-
nin egemenlik zincirinin halkalarını tek
tek kırarlar, devlet baskısından çekinen
ve korkan halk yı¤ınları, akın akın ayak-
lanmaya katılır. Sivas'a büyük bir kol
gönderilir. Onlar, Selçuklu fiehir Garnizo-
nu'nun tüm direnmelerine ra¤men orayı
ele geçirmeyi baflarırlar. Ve sa¤ kalan
devlet yöneticilerinin tümünü öldürürler.

Amasya'ya iyice yaklafltıklarında Sel-
çuklu Sultanı baflkent Konya'yı güvenli
bulmayarak hazinesi ve ailesini alıp bir
adaya sı¤ınır. Yalnız sultan ayaklanma
karflısında henüz teslim olmamıfltır. Ba-
flında komutan Mubarizeddin Arma¤an
fiah'ın bulundu¤u büyük bir ordu olufltu-
rularak ayaklanmacıların üzerine gönde-
rilir. Arma¤an-fiah Babailer'den önce
Amasya'ya ulaflır ve buradaki çatıflma-
lardan sonra Baba ‹lyas öldürülür. Fakat
bu geliflme Babailer'i durdurmaz. Tersine
kitlesel öfkelerini biler, hırslarıyla Selçuk-
lu ordusuyla bir kez daha savafla tutuflur
ve onları bir kez daha bozguna u¤ratarak
komutan Arma¤an fiahı öldürürler. Ve
artık önlerindeki hedef nihayet Konya'dır.

Erzurum sınır boylarında kendilerini
karflılaması için yollanan bir Selçuklu or-
du kolunu da Kayseri içlerinde da¤ıtırlar.
Buradan Kırkflehir'e do¤ru yeri gö¤ü inle-
terek ilerler ve Malatya Ovası'na gelip
konaklarlar.

Keyhüsrev, bu sefer tüm kuvvetlerini
toplayarak son bir savafla hazırlık yapar.
‹çinde bin kadar ücretli ve özel donanım-
lı Frank askerinin de bulundu¤u 60 bin ki-
flilik ordunun baflına Necmeddin Behra-
maflah'ı görevlendirir. Babailer'le son ya-
pılan 12. muharebe Frank paralı askerle-
rinin öncülü¤ünde, ayaklanmacılar zorlu
ve sert bir çatıflmadan sonra da¤ıtılırlar
ve kadın, erkek, çocuk demeden bin kifli
oracıkta katledilir. Baba ‹shak da bu kı-
rımdan geçirilenler arasındadır.

Sultan, bu baflarıda payı büyük olan
Frank askerlerini altınlarla onurlandırma-
yı ihmal etmez.

Aynı süreçte Ni¤de, Loluva ve Sivrihi-
sar'da patlak veren isyanların, Babailer'le
ba¤lantılı oldu¤u söylenir. Bunlar da di-
¤erlerinden daha kısa zamanda ezilmifl-
lerdir.

Ne var ki, Babailer Ayaklanması dil-
den dile yayılır. Bir direnifl, bir halk isya-
nı olarak tarihteki yerini alır.■
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