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SİYASAL GELİŞMELERİN YÖNÜ ve 
DEVRİMCİ MÜDAHALE

Siyasalistikrarsızlık, içiktidarmücadelesi,
siyasalparçalanmaveçatışmaiçerisindedebele
nenTürkegemensınıflarınınsiyasal rejimi,son
süreçteihtiyaçduyduğubir“istikrar”görünümü;
dışarıdaveiçerideyığılıağırsorunlarkarşısında
görecebirnefeslenmeyaşadığınısergilemektedir.
Bu nefeslenme ve “istikrar”, iktisadi ve siyasi
kriz unsurlarını, çelişkileri ve nesnel zeminini
ortadan kaldırmadığı için büyük ölçüde sahici
değildir.Nitekim“YenidenYapılandırmaProgra
mı”herhangibirdeğişikliğeuğratılmadansürdü
rülüyor.Yenigericifaşistyasaldüzenlemelerve
kurumlarladevlettahkimediliyor.Karşıdevrimci
şiddete dayalı planlar veyatırımlarlamilitarizm
veiçsavaşaygıtıgüçlendiriliyor.Ülkedeemekçi
sınıflarafaşistyönetimtarzıveyeniuygulamalar
kanıksatılmaya, yasallaştırılmaya çalışılıyor.
Susurlukçu/ Hizbullahçı örgütlenme, uygulama
vepratiklerşimdilikdevletinkurumlarıveyasa
larıiçineçekiliyor.Böylece“Susurlukrapor”un
dadabelirtildiğigibi,adamöldürmekgerekiyor
sabirdönembunuderindevlet,devletciddiyetiy
lebağdaşırşekildeyapacaktır.

Emperyalizmin yönlendirmesi, işbirliği ve
desteği ile “istikrar”a kavuşacak bir Türkiye,

ancakABDilestratejikortaklığınyükümlülükle
riniyerinegetirebilir,bölgeselgüçolaraksüreç
ten“kazançlı“çıkarve21.yüzyılınbiçimlenme
sinde“belirleyici”olabilir.Hedeflenenveyapıl
makistenenbudur.

Tür ki ye-Em per ya lizm   
İliş ki le ri ne Ye ni Un sur lar Ka tıl dı
Yeni sömürge Türkiye’de emperyalizme

bağımlılıkgelişti,derinleştivekapsamlaştı.Yeni
dönemde Türkiye’nin jeostratejik ve jeopolitik
konumuAvrasya’dakiöneminivebunabağlıola
rak da rolünü artırdı.Balkanlar, Kafkaslar ve
OrtaodoğuüçgeninintamortasındabulunanTür
kiye, bu bölgelerde büyük bir hegemonya ve
rekabet dalaşı içerisinde bulunan emperyalist
güçlerin doğrudan ilgisi ve müdahalesine çok
dahaaçıkhalegeldi.

ABD,Türkiyeileilişkilerivekurduğuege
menliğini “stratejik ortaklık” biçiminde nitelen
dirdi.Bununtaşlarınıdöşeyerekbugünleregeldi.
Sonyıllarınköşe taşlarındanbiriABDTürkiye
Israil stratejik işbirliğianlaşmasıydı.Türkiye’nin
iktisadi,siyasi,askerivediplomatikolarakABD
emperyalizminebağımlılığı inişliçıkışlı, dönem
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dönem ambargolu olsa da sürekli gelişti, derin
leşti.IMFveDünyaBankası,raporları,uzmanla
rıveanlaşmalarıylaiktisadipolitikalarıbelirledi;
yönetme, yönlendirme ve “istikrar paketleri”
hazırlamadaheyetlervedirektifleryağdırdı.

Emperyalistpolitikalarınyönlendirdiğiikti
sadi yapı ve yönetimin sonuçları işçi sınıfı ve
emekçiyığınlarıkarabulutlargibisardı.Ücretler
düşürüldü, özelleştirme, taşeronlaştırma, esnek
üretim,vb.saldırılarlaişçilersokağaatıldı,kaza
nılmışsosyalhaklargaspedildi.Tarımsalüretimi
desteklemepolitikalarıterkedildi,tabanfiyatları
düşürüldü. Dün Ortadoğu’nun bakkalı, manavı
olmasıöğütlenenveistenenTürkiye,bugüntarım
ürünleri gereksiniminin önemli bölümünü ithal
etmek zorunda kaldı; artık sanayii ürünlerinin
pazarlandığı bir alan olmakla kalmadı, tarım
ürünlerinindepazarlandığıbiralanoldu.

ABD’ye siyasi ve diplomatik alandaki
bağımlılık da giderek derinleşti. Amerikan
emperyalizmi Türkiye’de askeri faşist darbeler
planladı, teşvik etti, hükümetler düşürdü, yeni
hükümetler kurdurdu.SömürgeciTürkdevletini
iktisadi, siyasi, askeri ve ideolojik açılardan
büyüksıkıntıvetıkanıklığasürükleyenKürtulu
salkurtuluşsavaşımıkarşısındasömürgecirejimi
destekledi, nefes aldırdı. Israil ile birlikte Kürt
ulusaldevrimininA.Öcalanüzerindentasfiyeve
yenilgisürecinegirmesindebaşrolüoynadı.Poli
tik islama karşı mücadale taktiklerinde,AB ile
ilişkileringeliştirilmesinde,dışilişkilervediplo
matik alanın sorunlarında katkılarını sunmaktan
geridurmadı.

KörfezSavaşısürecindeTürkiye,ordusunu
topraklarındaki emperyalist üslerle, ABD ve
diğeremperyalistlerinhizmetinekoşmaktakusur
etmedi.Irak’aveGüneyKürdistan’a,Kosova’ya,
Sırbistan’amüdahalevesaldırılardabuemperya
listüslerveTürkburjuvaordusukullanıldı.

ABD emperyalizmi, 21. yüzyılda dünya
jandarmalığı ve egemenliğinin büyük ölçüde
Kafkasya ve Orta Asya’da güç olabilmekten,
nüfuz ve hegemonya kurmaktan geçtiğini; bu
egemenliğikurmanınbüyükbirrekabetvedalaşı
beraberindegetirdiğini;bunundiplomatik, istih
barat,siyasiveaskeriboyutlarınınbulunduğunu
biliyor ve buradan hareketle bütün ağırlığıyla,

çokyönlü,dönemselvestratejikolarakyükleni
yor.OnuniçinTürkiye’yistratejikortakilanetti.
21. yüzyılı,Türkiye’ninbelirliyeceğini dünyaya
açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı S. Demirel’in
“Yurtta sulh cihanda sulh”ubırakıp şahin kesil
mesi, apar topar Gürcistan’a ziyareti ve orada
bölgedeistikrar(!)için“KafkasyaPaktı”nıöngör
mesi,buamaçlaAGIT’igöreveçağırması;Gür
cistan’ı herhangi bir saldırıda destekleyeceğini
açıklaması, tek başına Türk burjuva devletinin
bağımsız siyaseti veya diplomatik hamlesi biçi
mindeaçıklanamaz.

BaştaABDgelmeküzereemperyalizmve
dünya gericiliği,YDD politikalarının bir gereği
veemperyalizminKafkasya,BalkanlarveOrta
doğu üçgenindeki stratejik çıkarları nedeniyle
Türkiye’yidahaitinalıvekapsamlıiktisadi,siya
si, diplomatik ve askeri alanlarda destek içine
girdi.

NATO’nunAralık’98Brükseltoplantısında
belirlenen“YeniKonsepti”,NATOüyesiülkeler
de“karışıklıklar”a,devrimciayaklanmalara,ulu
salvetoplumsalkurtuluşsavaşımlarınadoğrudan
müdahaleyi öngörüyor. Keza bölgesel çatışma
veyasavaşlara,NATOüyesiolmayanülkelerdeki
iç çatışmalara “terörizm”e karşı mücadele adı
altında müdahale etmenin yolu açılıyor. Bunun
içinBMkararınabilegerekduyulmadanmüda
hale edilecektir. Zaten nerede bölgesel veya
yerel, etnik ve dinsel bir çatışma, sorun varsa
ABD,NATOvediğeremperyalistülkelerorada.
Kosova’da, Bosna Hersek’te, Çeçenistan’da,
Azerbaycan Ermenistan, FilistinIsrail, Israil
Suriye,Yunanistan Türkiye, Kıbrıs görüşmele
rinde, Endonezya ayaklanmasında, Ekvador’da,
Irak,Kuveyt,Afganistan’davb.hertaraftaABD
yataraf,ya“arabulucu”yada“hakem”dir.Ame
rikanemperyalizminiböylesineetkinvenüfuzlu
kılan,onuniktisadi,siyasiveaskerigücüdür.Bu
gücüyle uluslararası iktisadi, siyasi ve askeri
kurum,kuruluşveplatformlardabelirleyiciyön
lendiriciolmuş,egemenlikvenüfuzsağlamıştır.

NATO’nunyenikonsepti,yenisömürgeve
emperyalizme bağımlı ülkelerde; işçi sınıfı ve
halklarınolasıdevrimciuyanışı,ayağakalkışıve
savaşımınıdoğrudan,fiilimüdahalevebastırma
yıöngörüyor.
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Bunagöre,ABD’ninstratejikortağıTürki
ye’de de faşist rejimi tehdit eden devrimci bir
kalkışma,ABDveNATO’nundoğrudanmüdaha
lesineaçıktır.Bupotansiyelbirtehlikeolduğuna
göre,herdönemsiyasalvesınıfsalgüçilişkilerine
görefarklıbiçimlerdemüdahalegündemegelebi
lir.Ikikutupludünyadaemperyalistgüçlerçeşitli
ülkelere,ulusalvetoplumsalkurtuluşsavaşımla
rına doğrudan müdahalede zorlanıyorlardı.
Emperyalistlerarasıçelişkiler,revizyonistblokun
varlığıbunuengelliyordu.Bugünise,ABD,Kür
distan’dasürdürülen“düşükyoğunluklusavaş”ta
sömürgeci rejimi siyasi, diplomatik, askeri ve
istihbaratyönüyleaçıkyadagizli,çeşitlibiçim
lerdedestekledi.Uzmanları, stratejistlerivedip
lomatlarıyla. Yetmediği yerde fiili müdahale
planlarıdahazırladı.Yenisüreçtebirçokolguve
gelişmeyledegörüldüki,antiemperyalistdemok
ratikhalkdevrimininantiemperyalizmyönügüç
lübirunsurdur.“YeniDünyaDüzeni”ve“küre
selleşme” saldırıları, IMF, AGIT, WTO, AB,
DavosZirvesigibiemperyalistkuruluşvebirlik
ler; Türkiye’de antiemperyalist mücadelenin
görevlerini,uluslararasıalandaise“globalsaldı
rılara” karşı antiemperyalist ve enternasyonalist
savaşımın “global görevleri”ni önemli ve ivedi
kılıyorlar. Emperyalizm, Türkiye’de ekonomiyi,
siyaseti,hükümetiveMGK’yıyönlendiriyor.CIA
veMOSSAD,A.Öcalan’ıuluslararasıemperya
listbirkomploylaTürkiye’yeteslimediyor.Hiz
bullah operasyonu için istihbarat bilgi veriyor.
Gizli görüşme, anlaşma ve protokollerle nelerin
satıldığıyadayapıldığınıisebilemiyoruz.

AGIT, bir diğer emperyalist kuruluştur.
Avrupa’nıngüvenliğini ve işbirliğini amaçladığı
söylensede,esasındaABDveABemperyalistle
riniktisadi,siyasiveaskeriçıkarlarıdoğrultusun
dageriveyenisömürgeülkelerüzerindeegemen
lik ve nüfuz kurmanın; uluslararası yasallıkla
müdahaleetmenin,bualanlardayaptırımcıolma
nınaracıdır.

Uluslararası emperyalist kuruluş ve birlik
ler;iktisadi,askerivesiyasiörgütleremperyalist
ülkelerin stratejik ve bölgesel çıkarlarını güden;
yeni sömürge ve geri ülkelerin emperyalizme
bağımlılığınıüretenvegeliştirenörgütlerdir.Tür
kiye’ninAB’yeadayüyeliği,IstanbulAGITtop
lantısındakimesajlar,IMF’ninstandbyanlaşma

sı ve direktifleri, Kafkasya ve Orta Asya’ya
“KafkasyaPaktı”nınöngörülmesi,DavosZirve
si’nde emperyalist sermayeye yapılan çağrılar,
vb.emperyalizmebağımlılığınkapsamınıgeniş
letenvederinleştirenilişkivebağlantılardır.

Peki“21.yüzyılıbiçimlendirecek”Türkiye
üzerine stratejik ve bölgesel çıkarlara dayalı
hesaplaryapanABD’ninkarşısındaABveRusya
emperyalistleri sessiz kalacaklar mı? Tabii ki
hayır!Onlarınvede Iran’ıngözleriTürkiye’nin
üzerinde.KafkasyaveHazarhavzasıüzerindeki
gizliveaçık,yakınveuzakrekabet,beraberinde
dahagüçlüolarakyenidengearayışlarını,ittifak
ve işbirliği anlaşmalarını getiriyor. Türkiye ve
Irangibi, kendilerini bölgesel güçgörenülkeler
de emperyalistlerin vesayeti ve emperyalistler
arası çelişkelerden yararlanarak (örneğin Iran’ın
ÇinveRusyaileilişkileri)bölgeselrakabetçerçe
vesinde taşeronluk peşindedirler. Hizbullah’ın
gereğinden fazla Iran’la bağlantılı kılınmasında
bu yönlendirmeli rekabetin payı yüksektir. Ve
bunuTürkiye,ABDveIsrailileişbirliğiiçerisin
deyürütüyor.Bu,Iran’ısıkıştırmavesınırlandır
ma, bölgesel bir güç olmaktan görece çıkarma,
bölgedeetkisinidüşürmepolitikasınınbirparçası
olarak da görülmelidir. Dün Suriye’ye yönelik
kuşatma politikası güden bu güçler, Suriye’ye
geri adım attırdılar ve A.Öcalan’ın Suriye’den
çıkışınısağladılar.AynızamandaSuriye’ninIsra
il’lemasayaoturmasınıdasağladılar.ABD,Tür
kiye ve Israil’in, ortak politikaları karşısında
engel teşkil eden (örneğin BakûCeyhan boru
hattı, Israil’e karşı Hamas’ı destekleme, islamı
yayma, vb.) Iran’a karşı da benzer bir politika
içindeolduklarıaçıktır.

SömürgeciTürk faşizminin de emperyalist
emellertaşıdığı,yayılmacıpolitikalargüttügüdış
politikaları,hamlelerivegirişimleriyleortadadır.
Türkiye’nin Güney Kürdistan’a işgal seferleri,
Yunanistan, Irak, Iran ve Suriye tehditlerinin
yanında bir süredir Kafkasya ve Orta Asya’da
darbelerplanlamadahil,etnikvedinselçelişkiler
temelindeçatışmaları,uzlaşmazlıklarıvekarışık
lıkları teşvik ettiğini herkes görüyor. S. Demi
rel’ingiderek sıklaşanKafkasyagezileri, bölge
dekisorunlarıniçindeolduğununenkesinkanıtı
dır.Bölgeselsavaşetkenlerigiderekartıyor.Tür
kiye,Gürcistan’a,olasıbirRusyasaldırısınakarşı
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koruyacağınıngüvencesiniverdi.Böylesigerici
emperyalist savaşlarda savaşınyükü siyasi, ikti
sadive toplumsal,manevivemaddiolarakyine
emekçi yığınların sırtına bindirilecektir. Emekçi
yığınlar üzerindeki politik baskılar koyulaşacak,
iktisadisefaletveyoksullaşmaartacaktır.

ABTürkiyeIlişkilerindeki 
Gelişmeler

AB, başını Almanya’nın çektiği Avrupalı
emperyalist ülkelerin birliğidir. Dünya çapında
büyükiktisadibirgüçtür.Dünyaticaretivesana
yiiüretimindebüyükpayasahiptir.Buiktisadive
ticari güce denk düşecek askeri, diplomatik ve
siyasi bir güce, dünya çapındaABD karşısında
ciddibirhegemonyayasahipdeğildir.BudaABD
veRusya karşısında rekabet sürdürme ve hege
monyakurmadaAB’yietkisizyadazayıfkılıyor.
Dünyadavebölgeselanlamdaegemenlikkurma
da,rekabetetmedeaskerivesiyasigücünönemi
görüldükçe, bölgesel sorunlara askeri müdahale
veyaçatışmatehlikesibüyüdükçebuyönlüarayış
veyönelimleryoğunlaştı.

NATO’nun 50. kuruluş yıldönümünde,
AB’nin Helsinki toplantısında, Körfez Savaşı
sürecinde ve son olarak Avrupa’nın güvenlik
sorunlarıveçeşitlibölgelere“bağımsız”müdaha
leetmeihtiyacıgüçlüolarakortayaçıktı,günde
me geldi. Bu anlamdaAB ülkelerinin “Avrupa
GüvenlikveSavunmaKimliği”ni(AGSK)hedef
lemesi,esasındakendiaskerigücünesahipolma
isteğidir.½ubat2000’deMünih’teyapılanGüven
lik Politikası Konferansı’nda bu sorun üzerine
ABD ve Almanya kapıştı. Almanya, AB’nin
Avrupaordusunukurmasınıistedi.Bununüzerine
ABDSavunmaBakanıCohensertkarşılıkverdi.
Cohen,ABD’sizbirNATO’yamüsaadeetmeye
cekleriuyarısındabulunduveAvrupalımüttefik
leriNATO’dakiyükümlülükleriniyerinegetirme
ye çağırdı. Çin, ABD karşısında Almanya’yı
destekledi.Rusya,NATO’nungenişlemesinekar
şıolduğunutekrardanbelirtti.Buyönlüarayışve
yönelimiçindeolanABgibideviktisadibirgüç
açısındanaçıkki,bölgedebüyükbirordubesle
yenekonomik,siyasalveaskeriolaraksınırlıda
olsa büyüme potansiyeli taşayan Türkiye,ABD
emperyalizmiyle hegemonya dalaşında kendi
hegemonyaalanınaçekilebilirsebölgede jandar
malıktaönemlibir avantajolurAB için.Balkan

lar, Kafkasya, Hazar Havzası ve Ortadoğu’daki
emperyalist rekabet ve kapışmasında stratejik
öneme sahiptir. Bu bir yana, Türkiye’nin bütü
nüyleABD’ninetkialanınaterkedilmesisadece
bugüniçindeğil,gelecektedeyenigüçilişkileri
vedengelerinde,yenisıkıntılardoğurabileceğin
den hareketle Türkiye AB’ye aday üye olarak
kabuledildi.Çünküböylebirstatü,ilişkilerisür
dürmenin, etkili olmanın vesilesidir.Ve Türki
ye’ninAB’yeadayüyeolmasıkoşullarındaKaf
kasya,OrtaAsyaveOrtadoğu’yailişkinçıkarlar,
politikalar ve hamleler doğrultusunda yönlendi
rilmesi daha kolay olacaktır. Kaldı ki, Türki
ye’ninticariilişkilerindeAvrupalıemperyalistle
rinbelirginveözelbiryerivarveTürkiye’ninde
bunu kaybetmek istemeyeceği açıktır. Aslında
adayüyelikfazladansiyasalvemalibiryükümlü
lükdegetirmiyor.Çünkütamüyelikiçinuzunbir
süre gerekli görülüyor. Bu süre içerisinde yeni
ilişkiler,yenigüçdengeleri,yeniABpolitikaları
gelişebilir.

Türkiye güçlü ordusu vemilitarizmi, ucuz
vegençişgücü,genişpazarıvestratejikkonumu
ileABemperyalistleriiçindeönemlidir.

Türk egemen sınıfları, burjuva ideologları
vepolitiksözcülerinin“Avrupa’ylabütünleşme”
politikası, toplumda “refaha kavuşma” umutları
yaratmayı,işçisınıfıveemekçiyığınlarıntepkile
ri ve enerjilerinin eyleme dönüşmesini engelle
meyi, liberal aydınların ve reformist partilerin
“demokratikleşme” beklentilerinemalzeme sun
mayı;iktisadi,toplumsalvesiyasalalandayapısal
bazısorunlarıhafifletmeyivb.kapsamaktadır.

Önümüzdekisüreçtedünyaçapındaburjuva
demokrasisinin sınırlılığı ve biçimselliğinin ser
gilenmesiönemliteorikvesiyasalbirgörevolu
yor.Aynışey,Türkegemensınıflarınliberalleşti
ği biçimindeki beklentiler için de geçerli.Avru
pa’nın burjuva demokrarisisinin ideolojik ve
siyasietkisindeçeşitlirenklerdeönemlireformist
güçler bulunmaktadır. Bunlara sonradan dahil
olanlar ise yurtsever güçlerdir. “Demokratikleş
me”grupları,girişimcilerivebunlarınhazırladık
ları raporlar çoğaldı. Diğer yandan ise, faşist
rejimin en ufak bir esnemesi ve alan açmasının
işaretlerigörülmedi.Sokağa,devrimcivemuhalif
örgütlenmelerevesiyasalfaaliyetleresaldırmaya
devam ediyor. Faşist diktatörlüğün çözülmesini
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getirecek iktisadi, toplumsal ve siyasi verilerin
aksinesömürgeciTürkburjuvadevleti,faşistge
ricisiyasalçehresiyleAB’yekabuledilmekisti
yor,bunauygunkirli,oyalayıcıvemakyajlıpoli
tikalarüretiyor.

Ege men Sı nıf lar Cep he sin de İç 
İk ti dar Mü ca de le si    
De vam Edi yor
“YenidenYapılandırmaProgramı”nınuygu

lanmasıABD,sermayeoligarşisiveaskeribürok
rasininittifakınadayalıçeşitlipolitikaveataklar
la devam ediyor. Sermaye oligarşisinin örgütü
TÜSIAD bunu, “ devletin etkinleştirilmesi ve
yenidenyapılanmasınınzorunluluğu”olarakifa
de etmişti. Iç iktidar mücadelesi, egemen sınıf
klikleriarasındakiçelişkiveçatışmalar sürsede
ABD ve MGK politikalarına uyumda büyük
sorunların yaşandığı söylenemez. Kürt ulusal
devrimiyenilgisürecinesokuldu.RP(FP)vepoli
tik islamgeriletildi.Sendikabürokratlarıyedek
lendi. Hükümet ve parlamento, kendi sınıf içi
burjuvamuhalefetindenbileyoksundur.

YenidenYapılandırmaProgramı,Amerikan
emperyalizminin stratejik çıkarları, YDD ve
küreselleşmesaldırıları,Türkegemensınıflarının
çıkarlarıylabirleştirilerekuygulanıyor.Emperya
listtahkimyasasıyetmedi,geriyedoğruişletilme
siiçinkısabirsüreönceçıkartılanbuyasayeni
dendüzenlemeyealındı.Özelleştirmeyikolaylaş
tırıcıanayasaldeğişikliğegidildi.MIGAileilgili
hükümetkararı,resmigazetedeyayınlandı.Ece
vit’in ABD gezisinde imzaladığı gizli ticaret
anlaşması da yürürlüğe girdi. IMF ve Dünya
Bankası’nıntalimatlarısektirilmedenyerinegeti
riliyor, IMF hükümetin uygulamalarında, hükü
met de mükafatlardan memnun. Ilk mükafat,
ülkeyi satışa çıkaranB. Ecevit’inTürkiye’yi az
kalsın(!) Davos Zirvesi’nin “gözde ülkesi”(!)
yapmasıolacaktı.

AGIT’inIstanbul,AB’ninHelsinkitoplan
tıları “güven” verdi. Bunu Dünya Ekonomik
Forumu’na ilişkin Ecevit’in açıklamasında gör
mekmümkün:O,“Özellikle57.Hükümetdöne
minde gerek hükümetin, gerek TBMM’nin çok
hızlıvetutarlıbirçalışmayapmasınıhayranlıkla
izlediklerinigördüm.Birçoksiyasetçivegirişim
ci bunu açıkça dile getiriyorlar. Dolayısıyla

yabancı sermayenin yeni teknolojiler getirerek
yatırımda bulunma isteğinin de gitgide arttığı
artıkaçıkcabellioluyor.Butoplantıdadabunun
kanıtlarını gördüm.Türkiye’nin jeopolitik konu
mundaki değişikliğin, yani Türkiye’nin bölgesi
ningenişlemesininvebölgesindebirrehberülke
durumuna gelmesinin, yatırımcıları ayrıca ilgi
lendirdiğini gözlemledim”(Hürriyet gazetesi, 30
Ocak 2000) diyor. Davos’un “gözde ülkesi”nin
“gözde”başbakanı,beklediğipazarlamayıyapa
mamasınarağmenbuaçıklamayaihtiyaçduydu.

Yenidenyapılandırmayabağlıolarakdevlet
kurumlarının işlevli kılınması; faşistgerici yasa
veyönetmeliklerinuygulanması,yetmediğiyerde
“uyumlu hükümet”in icraatıyla yeni kurum ve
yasalarındevreyesokulmasıböylecedevletoto
ritesiveresmiyetininhakimkılınmasıyadaotur
tulması hedefleniyor. Işbirlikçi Türk burjuvazisi
veaskeribürokrasi,faşistaskeridarbelerleterbi
yeedilenvedevletitanıyan,ömrününsonyılları
nı yaşayan ve fazla oy kaygısı da taşımayan S.
DemirelveB.Ecevit’in“etkilivesaygın”devlet
adamlığınıdeğerlendiriyor.Devletotoritesi,gücü
ve yaptırımcılığının gösterilmesi amaçlı uygula
malarla, gerektiğinde yasaları da çiğneyen fiili
uygulamalarla siyasal ve toplumsal yaşama
“yeniden”düzenveriliyor.Vebununaçıklanması
da, gerektiğinde “rutinin dışına çıkılabilir”, “
işkence istisnadır”, vb. oluyor. Artık “Fırat’ın
kenarındaki keçi”den devlet haberli olacaktır(!).
Susurluk, Hizbullah ve çeşitli renklerden çete
mensuplarının göstermelik soruşturmalara tabi
tutulmaları,birkesiminin tutuklanması,biryan
dan,kontroldışınaçıkan,siyasallaşanvesiyasal
otoriteyeortakolmakisteyenyarıresmigüçlerin
tasfiyesi,diğeryandan,devletisuçüstüyakalayan
“failimeçhul”cinayetlerinbu“devletdışı”güçle
re yüklenmesiyle faillerinin bulunması, geniş
yığınlaradevletinyenidengüventazelemeçabası
olaraksunuluyor.

Son aylarda hükümet krizi geçici olarak
aşıldı. Hükümetin icraatı burjuva medyanın da
özel propagandası ve çabasıyla olumlu tarzda
empozeediliyor;hükümetinyasalarıuyguladığı,
Meclisiçalıştırdığıveuyumlubiryönetimsergi
lediği imajıveriliyor.Oysa,gerekpolitik islama
yönelik politikalarda, gerek Kürt sorunu ve A.
Öcalan’ınidamınınertelenmesinde,gereksedeaf
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yasasında H.Kırcı konusunda hükümet partileri
arasında ipler kopmanoktasına geldi.MGK’nin
istemiyle muhtelif krizler aşıldı. Idam gibi bir
sorundasıkışanMHP’nin,FPveDYP’ninDevlet
Bahçeli’ninbaşkanlığındayenihükümetönerile
rinesıcakbakmaması,sergilenen“istikrar”ınbir
yönlendirmevedayatmaylasürdürüldüğününen
iyikanıtıdır.TÜSIAD,sermayeninhükümetkar
şısındaki memnuniyetini “.. Türkiye bugüne
kadareşinerastlanmamışbirkoalisyontarafından
yönetilmeyebaşladı”biçimindeifadeetti.

Po li tik Is lam Ge ri le til di 
28 Şubat süreci devam ediyor. Genelkur

may,sermayeoligarşisiilepolitikislamçelişkisi,
MGK’dapolitik islamüzerineHükümet gene
raller çelişkisi yumuşamakla birlikte çeşitli
biçimleraltındasürüyor.V.Savaş,N.MeteYük
sel,Y.GüngörÖzdenGenelkurmayın teşvikive
desteğiyle“siyasi”lerivehükümeti topa tutuyor.
Politikislamakarşımücadeledefarklıyöntemleri
gerekligörenhükümet,kendisinitopatutansivil
veaskeribürokratlarhakkındaherhangibiridari
soruşturmayürütmesibiryana,büyükbirpişkin
likle“demokratikhakları”nıkullandıklarınıbelir
terekgeçiştirmeyolunagitmiştir.

Askeribürokrasi,mevcutsiyasalkoşullarda
kurdurduğu hükümetle en genelde uyumlu olsa
da,28Şubatkararlarıdoğrultusundakiuygulama
vepolitikalarıyetersizgörmekte,bukararlaraya
dauygulamayöntemlerineyönelikçatlakseslere
vehomurdanmalaraanındaGenelkurmayimzalı,
yeryertehditkaraçıklamalarlayanıtvermektedir.
Hizbullahoperasyonundansonrahükümet,askeri
bürokrasiye yaklaştı. Önümüzdeki süreçte 28
½ubatkararlarıdoğrultusundabazıyasaldüzen
lemelergündemegelecek,politikislamınkurum
ve kuruluşları daha sıkı denetime ve baskılara
uğrayacaktır.

Hizbullah vahşetinin sergilenmesiyle top
lumda korku, tedirginlik ve gerginlik yaratıldı,
emekçi yığınların devlete yakınlaşması, güven
duyması ve itaat etmesi amaçlandı.Bu,birkirli
savaşyöntemidir.Psikolojikveideolojikboyutla
rıvardır.

Hizbullah operasyonu ve vahşetinin sergi
lenmesiyle devletin, kontrgerillanın vahşetinin
gizlenmesiamaçlandı.Binlercefailimeçhul,faili

bilinirkılınarakdevletinresmikurumlarınınkat
liamlarıveişkenceuygulamalarıörtülmekisteni
yor. Devlet, Hizbullah operasyonu ile dönemin
devlet yönetcilerini, yüksek kademelerde asker
vesivilbürokratlarıkoruyor.Susurluk’tadaasıl
suçlular, bazı çakalların göstermelik soruşturul
maları ve kısa vadeli gözaltılarıyla gizlendi,
aklandı,unutturuldu.FPGenelBaşkanıR.Kutan,
faşistorduHizbullahilişkileriniortayakoyacak
belgeleri açıklamak istedi, ancak bu S.Demirel
tarafındanengellendi.

 FP’nin Hizbullah operasyonuna yönelik
tepkisi, Genelkurmay’ın doğrudan saldırısına
hedefoldu.FP’ninHizbullah’ı,şeriatıdestekledi
ği ve koruduğu belirtildi. FP ise, bu açıklama
karşısındabinbirpişmanlıkduyarakherzamanki
gibi“yatıştırma”yolunututtu.Parçalanmaylayüz
yüzegeldi.Sermayeoligarşisiveaskeribürokra
si, politik islamı bütün mevzilerinden (siyasi,
iktisadi,örgütsel,basınvb.)koparmayı,sökmeyi
ve yaygınlaşmasını önlemeyi “çağdaş yaşam”ın
vecumhuriyetinicabısayıyor.

MGK,TürkiyeIsrailanlaşmasıve28½ubat
kararlarınıRPveN.Erbakan’aimzalattı.A.Öca
lan’ın idamınınertelenmesikararınadaMHP’yi
kattı. Ikisi de “memleketin yüksekmenfaatları”
hayrına gerçekleştirildi. Böylece iki partinin de
istismaredecekleri, oy topladıklarıbirkonudaki
sivrilikleritörpülenmiş,olasıtepkilerinyönelece
ğiadresideğiştirmişoldu.

Nisan’99seçimsonuçlarınagöreFPgerile
di,güçtendüştü.Gözaltı,hapis,yasakvebaskı
larla gözdağı verildi. Burjuva medyanın politik
islam aleyhtarı yayını etkili oldu.Vakıf, cami,
islami sermaye ve örgütlerinin sıkı denetimi, 8
yıllıkeğitim,Kur’ankurslarınınsınırlandırılması
vb.ideolojik,siyasivestratejikpolitikaveyöne
limlerlepolitikislamınçalışmaları,örgütlenmesi
veeylemikuşatmaaltınaalındı.Bununkarşısında
FP ve politik islam geri çekildi ve savunmaya
geçti. Bir kesimi “laik”leşti. Bir kesimi takkiye
yaparaksüreciatlatmayaçalışıyor.Birkesiminin
iseyeryerilerihamleleridahasertkarşıçıkışlar
laönlendi.Hizbullahoperasyonununzamanlama
sı vebağlantıları bu anlamdaönemlidir.Devlet,
bubakımdanHizbullahüzerindenIran’avepoli
tikislamayöneldi.
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Politik islamla askerimilitarizmveKema
listsivilbürokrasiarasındakiçatışma,sürecinana
çizgilerinden birisi olma özelliğini taşımaya
devamediyor.

Kürt Ulusal Devrimi Yenilgi ve Tasfiye
SürecineGirdi

Başını Amerikan emperyalizminin çektiği
uluslararası emperyalist komplo ile PKKGenel
BaşkanıA.Öcalan,sömürgeciTürkdevletinetes
limedildi.A.Öcalanüzerinden/onuneliyleKürt
ulusaldevriminetasfiyeci/teslimiyetçibiryenilgi
dayatıldı.Veyazıkki,tarihselbirtragedyayaşan
dı.Imralısavunmaları,Kürdistandevriminintas
fiyeedilmesininteorikaçıklamasıveperspektif
lerini;siyasaltalimatları,politikalarıvetaktikle
riniortayakoydu.Faşistrejim,A.Öcalan’ırehin
tutarakPKK’yi taktikvestratejikolarakengeri
noktalarakadarçekti.Buanlamdahükümetparti
leri Genel Başkanlarının 12 Ocak 2000 zirvesi,
aslındaKürtulusalhareketininreformistçizgide
“siyasallaşması”nı,çalışmayürütmesiniveörgüt
lenmesini; Kürt ulusal devriminin kazanımı ve
ürünü çeşitli kurum,kuruluş, basın, kitle örgütü
veHADEP’li belediyelerin çalışmasını sınırlan
dırma,fiilengeriletmeveengellemegörüşmesiy
di.Nitekimgörüşmeninhemensonrasındayapı
lan açıklamalar da aynı doğrultudaydı.12 Ocak
Zirvesiöncesindeyaratılangerginlik, tamamıyla
birkirlisavaşoyunuyadahilesiydi.ZiraA.Öca
lan’ın idamının erteleneceği, Imralı savunmaları
sürecindezatenortayaçıkmıştı;belkidekomplo
sürecinde konuşuldu, görüşüldü ve A.Öcalan,
böyleceTürkiye’yeanlaşmalıolarakteslimedil
di.

Sömürgeci faşist diktatörlük, sistem içi bir
Kürtçülüğün,Kürtkültürüvediliüzerindekibas
kılarınkalkmasınınKürtlükdüşüncesivebilinci
nigeliştireceğivediritutacağından,gelecekiçin
potansiyel tehlike teşkil edeceğinden hareketle,
A.ÖcalanvePKK’denKürtulusaldevrimini“son
Kürt isyanı” yapmasını istemekte, pişmanlık
yasasını dayatmaktadır. Kürt ulusal devriminin
yenilgisürecinegirmesiyleşimdide“siyasallaş
ma” eğiliminden vazgeçilmesi; idam tehdidiyle,
her türlü siyasal çalışma yapılmasının önüne
geçilmekisteniyor.Türkburjuvadevleti,muhalif
yadakendisiyleçatışmalıgördüğüsiyasalparti
lereveeylemebazıhalkalarüzerindenyöneliyor.

Politik islamın üzerine, öncesi bir yana, son
zamanda daha önce kendisinin kurduğuHizbul
lah’ayönelikoperasyonveonunvahşetiylegidi
yor.YarınMHPileçelişkisidoğarsaonunüzerine
Susurluk’la gidecek. Kürt ulusal dinamiği ve
hareketiüzerineA.Öcalan’ınidamıtehdidiylegit
mektedir. Bu halkaların en son örneği ise, dev
rimci ve komünist harekete dayatılan tasfiyeci
kuşatmadır.“Hücretipi”saldırısıyladevrimcive
komünisttutsaklarayönelmesidebununbirpar
çasıdır.

Kürtulusaldevrimininteslimiyetçitasfiye
cisüreceçekilmesişüphesizki,Kürthalkı,yurt
sever devrimci öncü güçlerinin önemli kesimi
nezdindebüyükrahatsızlıkyaratıyor.Içteniçebir
kaynaşmavetepkinindoğmasıvegelişmesiçok
doğaldır. PKKBaşkanlık Konseyi’nin çağrıları
vepropagandaları,Kürthalkıvedevrimciçizgide
yürümek isteyen yurtsever güçleri zor durumda
bıraktı.UlusalsavaşımısürdürmeninA.Öcalan’ın
idamınayolaçabileceğindenhareketlehoşnutsuz
olanlar, vefa duyguları ve küçük burjuva ahlaki
kurallarlayüzyüzebırakılmışoldular.Hattatesli
miyetçi ve tasfiyeci çizgi karşısında bir duruş
sergilemek, “kirli savaş rantçısı” olmak ya da
“ihanet”leözdeşleştirildi.Budurum,B.Ecevit’in
tehditleriylebirleşinceKürthalkyığınlarındabir
tereddütveduraksamayarattı.A.Öcalan’ınidam
kararı,ulusalhareketincanlıvesiyasallaşmışkit
lesininadetahareketsizvesessizkalmasınaneden
oldu.Vebu,ikiyılgibibirzamanayayılarakKürt
ulusal dinamiklerinin çözülmesi, dağıtılması ve
çürütülmesihedefleniyor.Planvetaktik,sinsive
ciddidir.Ellerveayaklarbağlanıyor,ağızlarbant
lanıyor. Nitekim Kürt medyası, kurumları ve
çalışmalarında belirgin bir bozulma ve yanılsa
malı yayın sürüp gidiyor.Zayıf bazı eylemlilik
lerlebukırılmavegerilemeninönünegeçileceği
mümkündeğildir.

Kürtulusaldevrimininyenilgisürecinegir
mesi, dünya, bölge ve coğrafyamız devrimci
hareketibakımındanbüyükbirkayıptır.Kürthalk
yığınları üzerinde görece zamana da yayılacak
gerileticiveolumsuzetkileriolacaktır.Bu,genel
dedevrimcihareketekarşıbirsüregüvensizlikve
karamsarlıkbiçimindedeyansıyacak.Kürtulusal
devrimisömürgeciTürkfaşizminibüyükçıkmaz
lara, tıkanıklığa, acizliğe ve yıpranmaya soktu.
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Türkburjuvaordusuvemilitarizmineköksöktür
dü, otoritesini sarstı. Devrim ve emek cephesi
için büyük bir umut,moral ve esin kaynağıydı.
Böylesibirkaynaktanmahrumkalmak,doğalki,
devrimcisaflardadainançzayıflamasıveumut
suzlukbelirtilerigibitehlikeleribeslemektedir.

Bütün bu sonuçların yanında yeni sürecin,
yeni nesnel koşullar ve zeminde yeni olanaklar
getirdiğidegörülmelidir.Türkşovenizmivemil
liyetçiliği,istismarmalzemesivegerekçesiyapa
cağıkoşullarıbulmaktazorlanacaktır.Türkfaşist
lerieskisikadarşovenizmfuryasınagireşemeye
ceklerdir.Işçisınıfıveemekçileriulusalveetnik
temeldekiçelişkidenhareketlekışkırtansermaye
vefaşizm,yenidurumdafazlaetkiliolamayacak;
böylece sınıf çıkarlarına dayalı ortak savaşımın
gelişmesi ve büyümesinin zemini güçlenecektir.
Sınıfkimliğiyadaaidiyetindeyaşanandeformas
yon, kirli savaş sürecindeki koşulları bulamaya
cak.Önümüzdekisüreçteburjuvazi,hükümetve
sivilfaşistgüçlerin“vatan,millet,sakarya”ede
biyatının karşılık bulacağı bir toplumsal zemine
sahipolmayacaklardır.

Ka pi ta list Sis te min Has ta lık la rı 
ve Kö tü lük le ri Bit mez; Fa şist 
Re ji min So run la rı Çö züm süz dür
Kapitalistüretimilişkileriveiktisadiyasala

rı,bualtyapınınbelirlediğiüstyapıdakigelişme,
değişimvegelişim;toplumsal,ulusal,ahlaki,kül
türelsorunlardakikötülükvehastalıklarnetesa
düftür, ne de şaşırtıcıdır. Marks ve Engels, 19.
yüzyılınortasındaIngilizkapitalizmininyaratmış
olduğu“refahın”proletaryayınasılsatınaldığını,
yozlaştırdığını, burjuvalaştırdığını, Ingiliz prole
taryasınınÇartistlerinkemiklerininasılsızlattığı
nıgöstermiş,yazmışlardı.Oradaburjuvazi,prole
taryanın devrimci enerjisini “havuç politikası”,
iktisadikırıntılarverüşvetletoprağaakışınısağ
lamışoldu.Tabiiki,burjuvazi Ingiltere’debu işi
“satınalmak”layaptı,başkayerdeisedevletşid
deti,baskısı,yasakvesiyasalzoruylayapılabildi.
Almanya’daHitler’inordularıbirazböyleoluştu.
Komünist partisine oy veren milyonlarca işçi,
sonraHitler’edeoyverdiler.Türkiye’de işçive
emekçi kimliğinin bozulmasında siyasal zor ve
şiddet esasolmaklabirlikte, şovenizminalıklaş
tırmasınınvedahagenişolarakdakapitalistsiste

minideolojikvekültürelhegemonyasıveyönlen
dirmesinindebüyüketkisinibiryanakoyamayız.
Türk kapitalizmi izlediği iktisadi, siyasi ve ide
olojik saldırılarla bunlar kaba ve ince halde,
medyadanokula,ordudansendikalarakadargeniş
ve çok boyutlu olarak inceden inceye, zamana
yayarak işçi sınıfı ve emekçilerin zihnine kazı
maktadır. Işçi sınıfını zihinsel bir kuşatma, ilgi
sizlik ve duyarsızlıkla siyasi ve ideolojik etki
altındatutmaktadır.Işteişçisınıfıveemekçileri,
burjuvazininbuideolojikvesiyasalkuşatmasın
dankurtaracakolanproletaryapartisiönderliğin
deverilecekdevrimcibirsavaşımdır.Buradaişçi
sınıfınıdevrimci siyasallaştırmagörevinde,dev
rimci bir kuşatmanın zorunluluğu kendiliğinden
anlaşılır.

Burjuvazininsorunlarıköklüdürveçözeme
mektedir.Sistem,kendidinamiklerivegüçleriyle
bunu aşacak durumda değil. Reformist güçlere
alanaçmaya,liberalmüdahalelerebiletakatiyok.
Çünkü bu, başka şeylerin yanında işçi sınıfı ve
emekçiyığınlara,enazındanonlarınbirbölümü
nebazı iktisadikırıntılarvermeyiöngörür.Bıra
kalım iktisadikırıntılaryadayenisosyalhaklar
vermeyi, kapitalizm dünya ve ülke çapında işçi
sınıfı ve emekçilerin kazanılmış haklarına ve
mevzilerine saldırıyor,hakgasplarınayöneliyor.
Özelleştirme, SSK’nın yağmalanması, emeklilik
yaşınınyükseltilmesi,sendikasızlaştırmavb.bun
lardan birkaçı. Türkiye’de siyasal zor, gerici
yasalarvemilitarizm,iktisadivetoplumsalbaskı,
toplumsalüretiminbölüşümündekidengesizliğin
büyümesini ve meşrulaşmasını sağlayan başlıca
hakimiyettaktikleridir.

Türkiye’ninemperyalizmvedünyagericili
ğiiçinönemivestratejikdeğeri,biryanıylasahip
olduğu askeri güç ve militarizmidir. Emekçi
yığınlaraiktisadikırıntılarvermedenegemenliği
niveyönetiminisürdürmesinin;hertürlüsiyasal
vetoplumsalmuhalefetekarşıyenigericiyasalar
çıkarmanın, kurumlar oluşturmanın ve savaş
aygıtıvegücünü(tahkimetmenin)dışındabaşka
etkilisilahıyoktur.Faşistbaskıveyasaklarlaiçi
negirdiği“istikrararayışı”dabirçözümgetirme
yecektir.Bu, tarihi olgular vebugünküverilerle
kesindir. Aksi takdirde devletin neden yeniden
yapılandırıldığı, tahkim edildiği, militarizmin
yetkinleştirildiği anlaşılamaz; Susurluk, Hizbul
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lahvb.örgütlerenedenihtiyaçduyulduğu,üzeri
negidilmediğiizahedilemez.

Emperyalizm,sermayeveaskeribürokrasi
ninçıkarlarıveistemleridoğrultusundaoluşanbir
hükümet; bu hükümetin çalıştırdığı bir Meclis;
hükümetiveMeclisidestekleyenCumhurbaşkanı
veburjuvamedya...Busadecegörüntü.Içteniçe
burjuvaklikdalaşları,çelişkileriher türdenkirli
vekaranlıkilişki,çatışmaveuzlaşmayöntemle
riyle devam ediyor. Yolsuzluk dosyaları raflara
kaldırılmış,çetedavalarındatutuklukalansadece
birkaçkişivar.Susurluk’unötekiyüzüHizbullah
iledevletarasındakiilişkilerinortayaçıkması,bu
ilişkivesuçüstüdurumuyüzsüzce“rutinindışına
çıkma”olarakaçıklandı.Hortumlananbankaların
sahipleri ve yöneticileri içinde Cumhurbaşka
nı’nın “aile efradı”nda olanların yanında
JITEM’cigeneralTeomanKomandavar.Işken
celerbütünhızı veyoğunluğuyladevamediyor.
Işkence yapıldığına dair raporlar veren namuslu
vehipokratyemininebağlıkalandoktorlartehdit
le,gözdağıvesoruşturmalarlasindirilmeyeçalı
şılıyor.Cezaevleridevrimcidolu.Muhalifradyo,
TV,gazete,dergivb.kapatılmalarısürdürülüyor.

 Sermaye ve faşizm, baskı ve yasaklara
dayalı yönetimini “düşük yoğunluklu savaş”,
“irticatehlikesi”,“önceliklitehditler”,”terörizm”
vb. kavramlarla gerekçelendirmeye çalışıyor.A.
Öcalan’ınyakalanması,Susurluk,Hizbullahope
rasyonu gibi icraatlarla 28 ½ubat kararlarının
uygulanmaya devam etmesi ve MGK’nın ne
kadar gerekli olduğunu, iş yaptığını, her ülkede
butürdengüvenlikkurumlarınaihtiyaçduyuldu
ğunuB.Ecevit,ÇevikBirvediğerleriherseferin
deaçıkladılar.ABvebazı“içodaklar”ınGenel
kurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlan
ması biçimindeki istemlerinin karşısına TC’nin
stratejik konumu, Türkiye’nin bulunduğu istik
rarsız bölge, iç ve dış kışkırtmalar çıkarıldı. O
nedenleTÜSIAD,28½ubatöncesindehazırladı
ğı “demokratikleşme pespektifleri” raporunda,
“Genelkurmay Başkanı’nın Başbakan’a değil,
MilliSavunmaBakanlığı’nakarşısorumluolma
sı ve MGK’nın anayasal bir kuruluş olmaktan
çıkarılması”nı isterken,Aralık’99’dayayınladığı
raporda ise, ilk tutumunusürdürememiş,“MGK
ve Silahlı Kuvvetler’in siyaset ve sivil otorite
üzerindekietkisi,Batıstandartlarınagöreyüksek

tir”biçimindeifadeetmeyitercihetmiştir.Düzen
partilerininbüyükbölümüdeaynıyaklaşımiçin
dedir.

MGK, A.Öcalan’ın idamını erteletti. AB
Türkiye’nin aday üyeliğine onay verdi. Türkiye
AIHMkararlarınauydu.“Dostülkeler”bakımın
dan da tehlike arz eden PKK veHizbullah gibi
“terör” örgütlerini “bertaraf” etti. Kaldı ki,
DGM’lerden askeri yargıcın çıkarılmasına da
karşıçıkmadı.Sivilörgütlerin“cumhuriyetikoru
mavekollama”şuuruvehassasiyetinedebüyük
önemveriyor.OhaldeAvrupa’nınveTürkiye’nin
“güvenliği”içinçalışanböylesibirkurumunkal
dırılması istenemezdi.Emperyalistlerinbölgede
kistratejikçıkarlarıiçinde“istikrarlı”birTürki
ye’yeihtiyaçlarıvar;bunusağlamadaMGKira
desiveyönetimibelirleyicidir.Sömürgecirejim,
MGKvemevcutdevletkurumlarıve“güvenliğe
ilişkin yasalar”a fazla dokunmadan AB’de yer
almayaçalışıyor.

18Nisanseçimleri,sermayeoligarşisiaske
ribürokrasiittifakınakarşıburjuvadüzenpartile
rinin bir hamlesi ve başarısıydı.Yine 28½ubat
kararlarının tavsatılmaya çalışılması, gerekli
görülen yasal düzenlemelerin ağırdan alınması
hükümetinbaşvurmayıuygungördüğüdirençtir.
AradaMerveKavakçı’yatepkigibiçıkışlarolsa
da,hükümetveaskeribürokrasininVuralSavaş
veN.MeteYükselgibisivilbürokratlarlabirlikte
politik islama karşı mücadelede başvurdukları
yöntemleritümüyletasvipettiklerisöylenemez.

A.Öcalan’ınidamınınertelenmesiMGKve
devletinkararıydı.MHP’nin,bunaonayvermesi
istendi.FPveDYP’ninidamçığırtkanlığı,burju
va klikler arasındaki çelişkiler ve oy kaygısının
yansımasıydı. MGK, Hizbullah operasyonu ve
vahşetiyleDYPveFP’yidesusturdu.Önümüzde
kisüreçteFP’ninkapatılmasıdavası,Cumhurbaş
kanıseçimi,hükümetpolitikalarıüzerinebenzer
çelişkilerdevamedecektir.Burjuvadüzenpartile
ri,S.Demirel’iyenidenseçmearayışınagirdive
pazarlıklar sürüyor.Askeri bürokrasi, S. Demi
rel’inadaygösterilmesidurumundakendiadayını
ilerisürmeyebilir,ancakherhalükardaonayver
meyeceğibirininilerisürülmesidurumundaken
diadayınıdayatacaktır.
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Devletin kurumları arasında, her kurumun
kendiiçindekiçelişki,çatışmavegüvensizlikler;
ciddimalikaynaktransferleriveidaritedbirlerle,
ayıklama ve tasfiyelerle aşıldığı görüntüsüyle
yeniden güven tazelenmeye çalışılıyor. Devlet,
yasa ve kural tanımazlığıyla halk yığınları nez
dinde yarattığı itibarsızlığı, yasallık eğilimini
güçlendirerek ortadan kaldırmaya yönelmiştir.
Ancak bunu yaparken son örneğiHizbullah ile
organik ilişkisidir iyice batıyor. Çünkü ortaya
çıkanhergelişme,devletinsuçüstüyakalanması
nıberaberindegetiriyor.

Gerçekleştirilen Hizbullah operasyonuyla
onlarcacesetçıkarılıyor,yüzlerceHizbullahmili
tanısorugulanıyor,tutuklanıyor;büyüksilahyığı
nağı ortaya çıkarılıyor. Ortaya çıkan manzara,
Türkiyekapitalizmivedevletininyapısalözellik
lerini,onunegemenliksistemininyarattığıilişki
ler sistemini tanımayan ve kavramayan herkesi
şaşırtıyor. Kürdistan’da her tarafın asker, özel
tim,korucu,itirafçıkaynadığı,adımbaşıarama
ların yapıldığı; Türkiye metropollerinde “huzur
operasyonları”nın aralıksız sürdürüldüğü koşul
lardanehikmetsesilahlarınyadacesetlerinşim
diyekadarhiçbirinerastlanmamıştı(!).Amadev
letinsilahlıgüçleri,elleriylekoymuşgibihabire
ceset çıkarıyor.Anlaşılması çokdazorolmayan
budurumu,faşistrejiminhiçbiryalanı,saptırma
sıvedemagojisiörtemiyorveörtemez.

Em per ya list Ka pi ta lizm,   
Sö mür ge ci Fa şizm ve Tas fi ye ci 
Ku şat ma
19891991 yıllarında sosyalemperyalist

SBverevizyonistDoğuAvrupaülkelerininklasik
kapitalizmeentegreolmaları;emperyalistkapita
lizmivedünyagericiliğini,YDDveküreselleşme
saldırılarındadahadapervasızlaşmasınınkoşulla
rınıyarattı.Busaldırılar,ezilenulusvehalkları,
proletarya ve emekçi yığınları; onların siyasal
parti ve savaşımlarını hedef aldı. Dünyanın her
tarafında sosyalizmin ve devrimlerin toplumsal
kazanımlarına ve mevzilerine tek tek saldırıldı.
Bu, emperyalizmin global örgütleri vasıtasıyla
global saldırılar biçiminde yürütüldü. Dünyanın
çeşitli bölgelerindeki devrimci gelişme ve sava
şımlara doğrudan ve dolaylı çeşitli biçim ve
düzeylerde ortak saldırı planları gerçekleştirildi.

Kürdistan,Kolombiya,Peru,SriLanka,Filipin
ler,Filistin,G.Afrikabunlarınbaşındagelir.Bu
ülkelerdekidevrimciveilericihareketlerinuğra
dığı saldırılar, uluslararası karşıdevrimci tasfiye
kuşatmasıvepolitikalarınınürünleridir.

EmperyalizmvesömürgeciTürkfaşizminin
tasfiyeci kuşatmasıKürdistan’da etkisini göster
di.Bukuşatma altındaA.Öcalan vePKKBaş
kanlıkKonseyi,devrimcibirduruşyerinetasfiye
citeslimiyetçi stratejik bir yönelimle Kürdistan
devrimini ve PKK’yi tasfiye yoluna soktular.
Onlar,YDDkarşısındadeğil,içindeyeralacakla
rınıaçıkladıveonauygunpratikpolitikalarsergi
lediler. Oysa PKK Ortadoğu’da uzun süre
YDD’ye karşı savaşan, ona kafa tutan devrimci
direniş odaklarından biriydi. Ve dünya devrim
cephesininönemlibirunsuruydu.½üpheyokki,
PKK’nin tasfiyeci sürece girmesi, emperyalist
güçleri ve sömürgeci faşist rejimi sevindirdi.
Emperyalist tasfiyeci kuşatma ve politikalarının
birbaşarısıolarakilanedildi.BugünPKKulusal
devrimcibirgüçolmaktançıkmışolmasınarağ
menbağrındagüçlüdevrimcibirpotansiyeltaşı
maktadır. Kürt ulusal hareketinde devrimcilik
reformculuk ayrışmasının da ilk verileri ortaya
çıkmayabaşladı,buayrışmadaMarksistLeninist
Komünist Parti devrimci olanda ısrar edenin
yanındadır. PKK 7. Olaganüstü Kongresi’nde
gerilla güçleri silahsızlandırılmadı, 15 ½ubat
komplosununyıldönümündeKürthalkında,yurt
sever güçlerde bir hareketlenme yaşandı. Ama
reformcu ve devletle danışıklı politikalar, bu
hereketlenmedeki“devrimcikini”hep törpüledi.
CezaevlerindePKK’li tutsaklarda bir rahatsızlık
görülüyor. ½üphesiz ki, bu hareketlenmenin
nedeni, büyük ölçüde pazarlık gücü olabilmek,
dahaçokdaKürthalkıvePKK’ligüçlerinbaskı
sı ve dayatması karşısında başvurulan taktikler
dir. Ne olursa olsun bu durumun gelişmesini
desteklemek,antifaşistveantiemperyalistsavaşı
mınyararınadır.

Sömürgecifaşistdiktatörlük,PKK’nintasfi
yeciçukurayuvarlanmasındandabüyükgüçala
rak, devrimci ve komünist harekete dayattığı
tasfyecikuşatmayıiyicedaralttı.Devrimcigüçle
riyığınlardanyalıtmavetecritetmetaktiğiniçok
kaba ve ince yöntemlerle, çok boyutlu sürdürü
yor.
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yöntemdevametmektedir.Gösterilerdekikitlesel
daralmada, hak arama ve örgütlenme bilincinin
geriletilmesinde düşmanın bu taktiğinin rolü
küçümsenemez.Aynı çeteler Gazi’de, 1 Mayıs
‘96’da, Sivas katliamının 1. yıldönümündeki
büyük gösterilerde, sokaklarda görünmediler.
Gösterilerdekitlesellikzayıfladıkça,hedefkitle
nineyleminisuçlamakonlariçindahakolayolu
yor.

Buradadagörevlerimizaçık:Dargrupgös
terilerindeyüksekbirmoral,kararlılıkvehaklı
lıkduygusuylabireyselvekitleseldevrimcidire
nişruhuvepratiğinisergilemek,bireyselanlam
dagöreviniyapmışdevrimcibirmutlulukverdiği
gibi, devrimci güçler ve emekçi halk yığınları
içinbüyükmoralkaynağı,faşizminparalımilita
rist güçleri için yıkım olur. Zincirin ilk halkası
olaraköncüpratikçıkışlarla/mücadelelerlefaşist
kuşatmayıkırmadaveyarmadaönaçıcıolmakda
budur. Gösteri ve direnişlerde kitlesel katılımı
yükseltmeninbütünaraç,yöntemvesloganlarını
devreyesokma,güçlübirhazırlıklaöncügirişim
leriolanaklıheryerdevekoşuldabaşlatabilmek,
komünistmilitanınvekolektifbirimleringörevi
dir.Eylemsürecindeyerigeldiğindemanevrave
esneklikle elde edilen üstünlüğü sürdürebilmek
yinedevrimcitaktiğinkonusudur.Katılımcılarda
moralbozukluğuyaratacakmücadelebiçimlerin
denkaçınmak,başkamücadelebiçimleriyleboş
luğu doldurmak, gelişmelere müdahale etmek
gibitaktikesnekliklergöstermekönemlidir.Isa
betliveetkilimücadelebiçimleriyığınlarıeyle
mekatmayıvesiyasallaşmasınısağlayanbiçim
lerdir.

IHDyönetimininreformcuveliberalpoliti
kalarıbelirginleşti.Ehlileşmedeönemlibirmesa
fealdı.KESK’inçalışmasıveeylemindegerile
meler yaşanıyor. Işçi sendikaları önemli ölçüde
işlevsizleşti. Sendika bürokratları sermaye ve
hükümeteçokaçıkbiçimdeyedeklenmişdurum
da. Rıdvan Budak, işçinin ve emeğin düşmanı
faşist Devlet Bahçeli ile “tarihsel uzlaşma”
görüntüleriylemesajlarveriyor.Giderekçoğalan
tarzda faşistgerici güçler, sendika merkez ve
şube yönetimlerini ele geçirdi. Sermaye ve
faşizm, zorlanmadan sendikaları ve eylemlerini
yedekleyebiliyor.Dışarıdadurarak sınıfhareke
tiyle birleşmeden söz etmenin fazla bir anlamı

Kitledirenişlerivegösterilerinihazırlayan,
örgütleyen,öneçıkanveöncülükedendevrimci
veileriişçi,emekçimemurveöğrenciyegözaltı,
hapis, işkence, dayak, gözdağı, sürgün, işten
çıkarma, okuldan atma vb. faşist uygulamalarla
geriletilmeye, bezdirilmeye, yalnızlaştırılmaya
çalışılıyor. Bu savaşımda psikolojik savaşım
boyutubüyüktür.Vesavaşbumevzilerdeodakla
şıyor.Biryerdeilerlemevegerileme,oalanlarda
ki duruş ve kazanımlara bağlı oluyor. Burada
devrimcibirgörevortayaçıkar:Mevzilerikoru
mada,yenimevzileredinmedeısrarveinat;dev
rimcimücadelenin bedelleri ve sonuçlarını pay
laşmak.Bununbaşındadayukarıdakiuygulama
laramaruzkalanilerivedoğalöncülerinsahiple
nilmesi; destek ve dayanışmanın her biçiminin
gösterilmesidir. Yine mevzi ve kazanımlar elde
tutularak geçici olarak terk edilen mevzilerin
koşulları doğunca yeniden kazanılması yönünde
girişimleri(örneğinHizbullahoperasyonları
sürecinde kayıplarla ilgili faaliyetin özel olarak
büyütülmesi, Cumartesi Annelerinin eylemleri,
Susurluk sürecindeki taleplerin gündemleştiril
mesi vb. ) çoğaltılmalı, koşulları vehervesilesi
ortaya çıktığında başarılı hamlelerle mevzileri
tekrardanelegeçirmepratikleri başlatılabilmeli
dir.

ABD’li senatörWanderbenk, SB tehlikesi,
komünizm tehlikesi karşısında “Her ABD’linin
ödünü patlatmalıyı ” diyordu. Burada korku,
tedirginlik ve gerilimle toplumun bütün emekçi
kategorilerinidevlete,devletinyasalarıvemilita
rist güçlerine yakınlaştırmak, güven duydurmak
hedefleniyor.SömürgeciTürkfaşizmideHizbul
lah vahşetiyle, mezarlar ve korku tünelleriyle
emekçi yığınları korkuvegerilim içindeyaşatı
yor, devlete yakınlaştırmayı hedefliyor, devletin
koruyucu ve yaşamı güvenceleyici başlıca araç
olduğunuzihinlereyerleştirmeyeçalışıyor.Oysa
binlerce faili meçhulün gerçek failinin devlet
olduğunubütündünyakamuoyubiliyor.

Faşizm,görecedar,kitleselvegrupsalgös
terilere,direnişlere,grevlere,basınaçıklamaları
na; sokaktaki mevzilere ve kazanımlara saldırı
yor.Insanlarıyerlerdesürükleyerek,işkenceede
rekgözaltınaalıyor;TVvebasınaracılığıylabu
görüntülerbütüntoplumayansıtılarakkorkusalı
nıyor,gözdağıveriliyor.Uzunbirsüredirbukirli
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kalmıyor. Sendikalar ve kitle örgütleri alanının
sorunları da, çözümleri de belli. Gerisi pratik
girişimvemüdahalelerekalmıştır.Işçilerisendi
kalarına sahiplenmeye çağırmak, yerel ve tekil
grevvedirenişlerdeaktif rolalmakbualandaki
önemligörevlerimizdir.Neyazıkki,devrimcibir
çizgidegelişenbirgrev,büyükbirfırsatveola
nakdoğurmuşken,işçisınıfıveemekçilerinbaşa
rılı bir direniş veya greve susadığı, böyle bir
başarınınsınıfsendikacılığıhareketininvekomü
nistlerin sınıfla bağlarının gelişmesine itilim
vereceği, sıçrama yapabileceği biliniyorken bir
yüklenmeveseferberliğinyaratılamaması,yeter
li dayanışmave desteğin örgütlenerekyürütüle
memesiherhaldesadeceolanaksızlık,zamansız
lıkvb. ile izahedilemez.Bunlardamevzilerdir,
hakkıyla kullanılmazsa, devrimci kıskançlıkla
eldetutulmazvekorunmazsa,değerlendirilemez
se, yenimevziler kazanılamayacağı gibi, zafere
yöneliksloganlardapolitiksonuçalmadabaşarı
lıolamazlar.

Legal kurumların işlevli kılınması, legal
olanakların değerlendirilmesi; bunların faşist
baskılara karşı birmevzi, değer ve ürün olarak
militancakorunması,bukurumlarüzerindekarşı
devrimci kuşatmanın parçalanmasını getirecek
araç,yöntem,sloganvehazırlığınyapılması,aynı
zamandakarşıdevrimcitasfiyeciliğevemarjinal
leştirmeyekarşıdurmaktır.

½üphesiz ki, tasfiyecilik dışsal bir olgu
değil, içsel bir olgudur. Karşıdevrimci kuşatma
denildiği zaman da sadece dıştan bir kuşatma
anlaşılamaz.Içe,ideolojik,siyasiveahlakialan
lardasızma,bukuşatmanıntemelbirparçasıve
boyutudur. Burada “iç”in ve “dış”ın arasına bir
duvarçekemeyiz.Içtekiyapısalzaaflar,yetmez
likler ve çarpıklıklar “iç”i karşıdevrimci kuşat
manınetkilerineaçıkhalegetirir,devrimciörgütü
siyasi,ideolojikveörgütselolaraktasfiyeciyön
deetkiler,bozar.Ohaldeöncelikle“iç”i,“dış”ın
buetkisininkarşılıkbulmasınazeminolmayacak,
birçatlak,boşlukbularakdoldurmayacaktarzda
sağlamlaştırmak, pekiştirmek, ideolojik olarak
donatmak/ sağlamlaştırmak, tasfiyeciliğe karşı
ilkişoluyor.Tabiikibu,diğergörevlerdensoyut,
tecritelealınırsa“iç”,sağlamlaşmışolmaz;yapıl
masıgerekenbuilkişi,sınıfsavaşımıvesiyasal
faaliyetebağlı,onuniçindeveonunlabirlikteele

almayıbaşarabilmektir. Iç sağlamlık, kendimize
veiçedönüklükdeğildir.Sınıfsavaşımınıniçinde
olmak,oradayenidenüretimalanınıgenişletmek,
olanaklarıçoğaltmak,moralvemotivasyonürün
lerisergilemek,manevraalanlarısağlamak,top
lumsalgüçvedayanaklarbulmak,devrimciçalış
maveörgütlenmefaaliyetiveolanaklarınınyeni
koşullarınıhazırlamaktır.

Emperyalistvekarşıdevrimcitasfiyekuşat
ması, devrimci ve komünist güçleri yığınlardan
yalıtarak,tecritederek,köşeyesıkıştırarakbaşa
rılıolmakistiyor.Ohaldedevrimcigüçlerdebu
kuşatmayıişçisınıfıveemekçiyığınlaradayana
rak,yığınlarlailişkilerisıkılaştırarakvepekiştire
rek, onların içinde ve en önünde yer alarak, bu
duruşuişçisınıfıveemekçileriniktisadivesiyasi
saldırılarakarşıduruşuylabirleştirerekboşaçıka
rabilir ve püskürtebilirler. Bu kuşatma ancak
örgütlenmişveönderlikedilenyığınlarıngücüve
savaşımıileyarılabilirveparçalanabilir.

Işçisınıfı, IMFdirektiflibütçeninveyeni
denyapılandırmasaldırısınınöngördüğüiktisadi,
toplumsalve siyasalpolitikaların sonuçlarını en
yakıcıveyıkıcıtarzdayaşayacak.Sermaye,IMF
vehükümet,özeleştirmede,ücretleridüşürmede,
SSK’nınyağmasıvesendikasızlaştırmadakararlı
görülüyor.BakırköyveBeykozSümerbankfab
rikaları,ErdemirveSEKAözeleştirmedeilksıra
da.OnlarıTelekom,POA½,PETKIM,TÜPRA½
vb.izliyor.2000yılındatoplam5,3milyardolar
tutarında özelleştirme planlanmıştır.TIS kapsa
mındayaklaşık500bin işçininücretleri belirle
necek. Metal, tekstil ve belediye işkollarındaki
bu işçilerinücretlerindeherhangibir iyileşmeye
gidilmeyeceği, emekçi memurlara reva görülen
komik ücret artışıyla bellidir. Türkiye’de olan
bitenkarşısında sendikabürokratlarının suskun
luklarıveihanetçiduruşlarıbüyükbirpişkinlikle
devamediyor.“7’liÇete”(DISKsonradançekil
di,TÜRKI½,HAKI½,TESK,KAMUSENve
işverenörgütlerindenoluşanplatform),toplum
saluyanışıvekalkışısöndürmeninaracıolarakiş
görüyor.EkonomikveSosyalKonsey’idevreye
sokaraksermayevedevletlehineçözümlerüreti
yor.

Emperyalist tahkim, IMF’nin direktifleri
TürkiyeveKürdistan’da tarımüretiminiyıkıma
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uğrattı.Türkiye’detarımithalatıveihracatıeşit
lendi.Bu,kırküçüküreticilerininmülksüzleşme
si ve yıkımının hızlanması demektir.Tütün, fın
dık,zeytin,üzüm,ayçiçeğivb.üreticilerinyaşa
mıçekilemezdurumageldi.Gelirdağılımındaki
uçurumbüyüdü.Deprembölgesindekiemekçiler
barutfıçısı.

ÜniversitelerdekışladisipliniveYÖKkıs
kacıöğrencilerebilimseleğitimvermekbiryana,
faşistbaskıveuygulamalarlakarşıkarşıyabırak
maktadır.

Emekçi memurların ücretleri reel olarak
düşürüldü.Grevli,toplusözleşmelisendikahakkı
mücadelesi, KESK yönetiminin uzlaşmacı ve
pazarlıklarıyla tavsadı, zayıfladı. Buna ilerici,
devrimcimemurlarıntepkisibüyük.Iktisadiyük
ler, memurları sefalet ve yoksullaşma sınırına
yaklaştırdı.Tabii ki, marksist leninist komünist
güçler, sermayevefaşizmekarşı savaşımda işçi
sınıfı,emekçimemurvegençliğinbusorunlarıve
taleplerini sahiplenerek hareket edecek, siyasal
savaşımıbüyüteceklerdir.

Emekçi semtlerinde iktisadi, toplumsal ve
siyasalçelişkilerinkeskinleşmesi,baskılarınart
ması,Kürtemekçilerininulusalvesınıfsaltalep
leriyleortaksınıfsavaşımdayeralmaeğilimleri
ningelişmesi,emekçiyığınlardapatlayıcıöğele
rin birikmesi ve yığılması antifaşist savaşımın
zemininigeliştiripgüçlendirmektedir.

AB, bugün, Türkiye’nin karşısına “insan
hakları”, “Kürt sorunu” ve “demokratikleşme”
istemleriyye çıkmaktan vazgeçmiştir. Türki
ye’ninAB’yeadayüyekabuledilmesiarefesin
de,görüşmevepazarlıklarınYunanistan’lailişki
lerveKıbrıssorunundaodaklaştığıgörüldü.AB
emperyalistleri,TürkiyeveKürdistan’dadevrim
ci hareketi ve rejim karşıtı muhalefeti, kendi
ülkelerindekiRAF,ETA,IRAveKızılTugaylar
gibinitelendiriyor;onlarayönelikyasaveuygu
lamaların,Türkiye’dekidevrimcipartivegrupla
ra uygulanmasına sessiz kalmakta, görmezden
gelmektedirler.Bundaşaşılacakbiryandayok
tur.

B. Ecevit, V. Savaş, N. Mete Yüksel ve
askeribürokrasi,Ingiltere’dekiantiteröryasaları
nınincelendiğini,Türkiye’dedefaşistteröryasa
sı yetmezmiş gibi, benzer düzenlemelere gide

ceklerini ilan etmeleri, cezaevlerinde hücre tipi
saldırıyı gündeme getirmeleri aslında tasfiyeci
kuşatmanın güncel plan, hazırlık ve politikaları
kapsamındadır.

Hücre (F) Tipi Saldırı; Tasfiyeci Kuşatma
veSaldırınınBir Parçasıdır

Emperyalizmvedünyagericiliği,ulusalve
toplumsal kurtuluşmücadelelerine, devrimci ve
komünistpartilerevehareketekarşısüreklisaldı
rı durumunda olmuştur.Ve komünist hareket de
bustratejikvetaktiksaldırılara,dönemselsaldı
rılarakarşıyenitaktiklerle,çalışmatarzındayeni
yöntemlerle durmuştur. Marx, Almanya’da
1878’deSosyalistlerekarşıyasanınçıkmasından
sonra“kararlılık,metanet,devrimciruhveillegal
bir savaşıma başvurma hazırlığını göstermeyen
Sosyal Demokrat Parti yetkilileri”ni eleştirir ve
onlarasaldırırderLenin.

Emperyalizm destekli karşıdevrimci tasfi
yecikuşatma,saldırıplanlarındadevrimcitutsak
laraönemlibiryervermiştir.Devriminbucephe
sinin devrimi örgütleme çalışmamızdaki çok
yönlükatkılarınıtasfiyeetmekdüşmaniçintemel
bir sorundur. Toplumsal uyanış ve başkaldırıyı
sindirmenin, geriletmenin veya bastırmanın ilk
adımlarından biri, genelikle devrimci tutsakları
teslim alma üzerinden atılmaya çalışılmıştır.
Çünkü devrimci tutsaklar, işçi sınıfı ve emekçi
yığınlarınbirparçası;bilinçli,örgütlüveöncübir
parçasıdır. Devrimci hareketin en katı, sert ve
yetkinyanınıyansıtırlar.Devrimdüşüncesi,ilke
leri,değerleriensafvegörecekitleselhaliyleo
mekanlardayaşatılır.Devrimciiradeninkırılma
sı,dağıtılması,zayıflatılmasıveyateslimalınma
sıyönündekifaşistsaldırı,bugünekadarolduğu
gibi, en kararlı ve sert yanıtını buralarda alır.
Cezaevleridirenişodaklarıolmakla,engericive
karanlık tasfiyeciyıllardabileyenidendevrimci
uyanış, üretim ve örgütleniş merkezleri, bunun
manevi kaynağı olmuşlardır.Devrimci tutsaklar
bumekanlarıeğitimokuluyapmakla,devrimve
sosyalizmsavaşımınadevrimcikadrolaryetiştir
mekle,dostavedüşmanadevrimcimesajlarver
mekle,kahramancadirenişörnekleriyle,devrim
cilikleriniüretmekvesürdürmekleülkemizdeher
zaman onur duyulan, devrimcilik adına örnek
gösterilen yoldaşlar olmuş, büyük sempati ve
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üzerindekihesapları,partiprogramındadabelir
lendiği gibi, çeşitli milliyetlerden proletaryanın
siyasal öncüsü partinin önderliği ve yönetimi
altındagerçekleşecekantiemperyalistdemokratik
halk devrimiyle ancak Kürt sorununu gerçek
çözümyolunasokacaktır.

Ezilen ulusların ve halkların baş düşmanı
ABD’yiyadabaşkanlarınıalkışlatmakla,sömür
geci devlet adamlarını, emperyalistlerin işbirlik
çilerinialkışlatmaklaKürtlerinözgürlüğekavuşa
mayacağınıdevrimciteoriizahetti,yetmedi,tarih
degösterdi.YenisüreçteKürtulusaldinamiğive
potansiyeli,ancaksosyalistvesınıfsalbakışaçısı,
perspektifleri vepolitikalarıylabaşarıyayürüye
bilir.

Marksist Leninist Komünist Parti, teorisi,
programıvepolitikalarıylaKürtsorunununçözü
münedevrimciyaklaştı,sadeceteorivedüşence
dedeğil,pratiğivesonsüreçtekiyakınveenter
nasyonalist duruşuyla da tam bir sorumluluk
içinde hareket etti. Bu anlamda diğer devrimci
partivegruplardanfarklılığınıortayakoydu.

Dini sahtekarlıkla emekçi halk yığınlarını
takkiyeci yöntemler ve demagojik söylemlerle
etkileyen politik islamın yüzü gizlenemez hale
geldi. Politik islamdevletçi.Onu devlet besledi
ve palazlandırdı.12 Eylül cuntası, “Türkislam
sentezi”yle devrimci düşüncelere karşı durdu.
Politikislamcuntanınkanatlarıaltındavegölge
sindeçalıştı,örgütlendi.Işçiveemekçiyığınların
taleplerine devrimci, sosyalist argüman, söylem
ve sloganlarla yaklaştı. “Adil düzen”in, hakça
bölüşümün tam bir aldatmaca olduğu görüldü.
Yer yer zekat, yardım ve ticari dayanışma adı
altındagöstermelikdayanışmaörneklerisergilen
di.Kırdankoparakkentlerinvaroşlarınayığılan,
kapitalizmin yabancılaştırıcı, atomize edici
sonuçlarını iktisadi, toplumsal ve ahlaki alanda
çözülmeveçürümebiçimindeyaşayanemekçile
re, yakınlık gösterme, dayanışma, iktisadi yar
dımlarvedemagojiksöylemlerçekicigeldi.RP,
cami,vakıf,kurankurslarıvemescitlerdepropa
gandaveörgütlemefaaliyetleriniengelsizyürüt
tü.Devrimciçalışmatarzınıtaklitetti.Enküçük
mahalleveyerleşimbirimlerindepartibürolarıve
evleri açtı.Toplu taşıma araçlarında özel örgüt
lenmiş sesli sohbetleri ve tartışmalarıyla, güçlü
basın ağıyla propagandayı yoğunlaştırdı. Çeşitli

gazete,dergi,radyoveTV’lergüçlüiletişimaraç
ları olarak iş gördü. Islami sermaye özellikle
MÜSIAD’daörgütlendi, islamcıholdinglertüre
di.Faizsizkazanççekicikılındı, çokortaklı şir
ketlerarkaarkayakuruldu.Öyleki,TÜSIADve
diğer işbirlikçi tekelci holdingler ( OYAK vb.)
islamisermayeninbüyümesindenrahatsızlıkduy
mayabaşladılar.

MGK’nın28Şubatkararlarıylapolitikisla
mın büyük bölümü evcilleşti. RP zaten evcildi.
AntiAmerikancılığının sahteliği hükümet olunca
erkenanlaşıldı.Susurlukçetelerivekirliilişkilere
karşı gizleyici tutumu, takkiye geleneği ve reji
min etkin denetimi ile geniş yığınlar üzerindeki
siyasi etkisi giderek azaldı. Siyonizme karşı
olmadığı, N.Erbakan’ın IsrailTürkiye stratejik
işbirliği anlaşmasına imza atmasıyla anlaşıldı.
MSPgibiRP’ninkapatılması,FPhakkındakapat
madavasınınaçılması,28½ubatkararları,politik
islamın BÇG, MGK ve hükümetlerce medya,
vakıf, siyaset, iktisat vb. alanlarda kuşatılmaya
alınması,Hizbullah’ıngünlercegündemdetutul
masıvesergilenenvahşeti,devletleorganikbağı
nınortayaçıkması,politikislamınsiyasiveide
olojik etkisini taşıyan yığınlarda güvensizlik
yarattı, onları, bu yoksul ve emekçi toplumsal
kesimleridevrimcidüşüncelereaçıkhalegetirdi.
Devrimci ve sosyalist propaganda, ajitasyon ve
eylemininönemlibirkonusudur.

Türk Şo ve niz mi ve  
Mil li yet çi li ği nin, Kir li Sa vaş  
Kış kır tı cı lı ğı nın Emek çi le rin 
So run la rı nı Çöz me di ği  
Or ta ya Çık tı
Türk şovenizminin şişirdiği MHP ve

DSP’nin halk düşmanı yüzleri, daha hükümet
oluşlarınınilkaylarındaaçığaçıktı.SSK’nınyağ
ması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, IMF’ye
kölece bağlılık ve tahkim yasası, ek vergilerin
getirilmesi, deprem felaketindeki aldırmazlık,
Susurlukçetelerinin sahiplenilmesi, faşistpoliti
kalardan değişik düzeylerde etkilenen yığınların
zihinlerinde de soru işaretleri yarattı. MHP’nin
faşist demagojilerinin onu, diğer sistem partile
rinden farklı kılmadığı görüldü. Sermaye ve
hükümete karşı gelişen grev, direniş ve gösteri
süreçlerinde emeğin düşmanı düzen partileri ve
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saygıyla anılmışlardır. O nedenle sermaye ve
faşizmin işçi sınıfı ve emekçi yığınlara yönelik
hertarihselvegenişkapsamlısaldırısındailksal
dırıhedefi,önceliklecezaevleriolmuştur.Strate
jik diyebileceğimiz bu saldırılar, 1980 cuntası
öngünlerindeki teslim alma saldırıları, 1980’in
ilkyıllarında”tektipelbise”dahilyürütülensis
temlivesüreklisaldırılar;‘96SAGveÖOeyle
miyle püskürtülen topyekün saldırı ve bugün
“hücretipi”saldırısıbiçimindesıralayabiliriz.

Devrimci tutsaklara yönelik bu ideolojik,
siyasivefizikiboyutlusaldırı,aslındaişçisınıfı
ve emekçi yığınlara yönelik saldırıdır. Zira
sömürgeci faşist diktatörlük, iktisadi, siyasal ve
toplumsal baskılara karşı işçi sınıfı ve emekçi
yığınlarınmücadelesinindevrimcibirönderlikve
yönetimle buluşmasının işbirlikçi kapitalist sis
tem ve faşist siyasal rejim için en ciddi tehlike
olduğunubilir.Veaşağıdantoplumsalmuhalefe
ti,kendiliğindencikitlehareketinisindirmeyeve
etkisizkılmayayöneldiğinde,öncelikledevrimci
güçleri siyasalideolojik, psikolojik ve örgütsel
olarakhedefalır.’96büyükSAGveÖOdirenişi,
topyekün saldırıyı cezaevlerinde kurduğu canlı
barikatla geri püskürttü. Zafer siyasi olduğu
kadar, ideolojikti.Devrimci vekomünist kadro
lar, düşmanı ve bütün dünyayı firesiz direnişle
riyle şaşkına çevirdiler. Cezaevlerinde son fiili
saldırıların ölümüne direnilerek püskürtülmesi
de,önümüzdekisüreçtezindanınvesokağınbir
leşikgücüyle“hücretipi”saldırısınakarşıkararlı
veetkinbirmücadeleninverileceğinigösteriyor.

Devrimci tutsaklarasaldırısiyasalkimliğe,
devrimcidüşünceye,devrimciyaşama,devrimci
savaşıma ve sosyalizme saldırıdır. Cezaevleri
üzerindedevrimciörgütlereveçalışmalarasaldı
rıdır.Bugündesorun,“kanayanyara”yısarmak
değildir.Sermayevefaşizm,Kürtulusaldevrimi
nin yenilgi sürecine girmesini de fırsat bilerek
devrimcivekomünistgüçleriideolojik,siyasive
örgütselolarakçözmeye,dağıtmaya,sindirmeye
veyoketmeyeçalışacaktır.Ohalde“hücretipi”
saldırı,stratejikbirsaldırıdır.Dengesizgüçilişki
lerikoşullarındatutuşulacakbumücadeletarihsel
bir öneme sahiptir. Komünistler, proletarya ve
insanlığın geleceği için bu tarihsel anı kazana
caklardır.

“Küreselleşme” Iflas Ediyor, Türkiye Bir
DevrimÜlkesidir

EmperyalistkapitalizminYDDveküresel
leşmepolitikalarıdünyadanegericisavaşlara,ne
desınıfçatışmalarınasonverdi.“Globaldüşün
me ve çözüm”lerin sınıf savaşımlarına ihtiyaç
bırakmadığı vaatleri ve yalanları, kapitalizmin
insanlığa layık gördüğü gerçekliğe uymadığı
onunhergünyeniüreyenhastalıklarıvekötülük
leriyle fazlasıyla ortaya çıkmaya devam ediyor.
Emperyalist ülkelerdeki sınıf çelişkileri giderek
derinleşmekte, emperyalist devletler ve tekeller
büyükbirpervasızlıklasadecegeriülkelerdenve
halkların sırtından kâr transferleri gerçekleştir
mekle kalmıyor, kendi ülkelerinde de sömürü
oranlarınıyükseltmekte,işçisınıfıveçalışanların
sosyalhaklarıvekazanımlarınayönelebilmekte
dirler.Avrupa’da işçilerin, kamu emekçilerinin,
öğrencilerin, çevrecilerin, insan hakları savunu
cularınıneylemlerihergeçengüngenişlemekte
dir.Kapitalizminemekçiyığınlardayarattığıöfke
ve enerji büyümektedir. BunuABD’nin Seattle
kentindekiWTOtoplantısında,Isviçre’deDavos
Zirvesi’ne karşı gelişen öfke patlamasında, slo
ganlardavemilitaristbarikatlarıyarmadagösteri
lenkararlılıktagörüyoruz.Seattle’dakigösteriler
üzerine emperyalistlerinbaş sözcüsüABDBaş
kanıClintonküreselleşmeninsonuçlarınıyumu
şatmayaçalıştı:“Küreselleşmeninpotansiyelinin
tümüylegerçkleşebilmesiaçısındaneşitlikmese
lesinevegelirdağılımısorununadahafazlaeğil
mek”gerektiğine işaretetti.Kapitalizmin renkli
vitrinine saldıran, “globalizmine” karşı duran
dünyaişçileri,emekçilerivegençleriemeğinser
mayeyeyönelikbüyükkavgasınagirişeceklerinin
mesajınıverdiler.Budünyanınkaderinibiravuç
emperyalisttekelyadabirkaçemperyalistülke
ninbelirleyemeyeceğinihaykırdılar.1917’56yıl
larıarasındaSovyetlerBirliğivediğerülkelerde
sosyalizmiyaşamışinsanlık,1989’daSBveeski
sosyalistülkelerdekiçözülmedensonradakapi
talizminbarbarlığınıveyabancılaştırıcısonuçla
rınıyaşadı,dahauzunsürebunlarakatlanamaya
cağıbirkezdahagörüldü.Almanya’daveIsviç
re’deişçilerinsosyalhakgasplarınakarşıgösteri
lerigiderekmayalanıyor.Büyüktekellerinbirleş
mesiyle işsizlik oranı bütün Avrupa çapında
büyümektedir.Fransa,AlmanyaveYunanistan’da
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öğrenci gençliğin kitlesel gösterileri günlere
yayılmaktadır. Italya’daantifaşistve ilericigüç
lerin“mültecilikyasası”nakarşımilitangösterisi
polisle çatışmaya kadar vardı. WTO toplantısı
bitmeden dağıtıldı. Davos’ta kaçtılar. Avustur
ya’da faşist “Özgürlükler Partisi”nin hükümet
ortağıolması,bütünAvrupa’daantifaşistgüçleri
hareketegeçirdi,birleşikantifaşistkitlegösterile
riyle ayağa kalkmalarını getirdi. Avrupa’da
yabancılaradüşmanlıkveişsizliğetepkitemelin
desistemeyöneliktepkileriarkalayanfaşisthare
kete karşı, antifaşist harekette de bir yükseliş
görülmektedir.Bundahiçşaşılacakbiryanyok.
Dünya’nıngerçeksahipleriüretenlerveyaratan
lardır.Emektir,baldırıçıplaklardır.Onlarınbirli
ğivesavaşımıkarşısındahiçbiraskerigüç, tek
nolojivetermalkamerasıduramaz.

ABDvediğeremperyalistlerkadirimutlak
değildir. Tarih, sınıflar mücadelesidir. Tarihin
sonu gelmediğine göre tarihe yön verecek de
sınıf savaşımlarıdır. Dünya’nın birçok bölgesi
kaynıyor. Emperyalist kapitalizmin sosyalizmin
birşeyvermediğinisöylediğiSBveBalkanlar’da
yaptıkları, olup bitenler insanlığın yüzkarasıdır.
Ulusal, etnikvedinsel çatışmalarbitmekbilmi
yor.Emperyalistsistembölgeselsavaşları,krizle
ri, boğazlaşmaları kışkırttı. Açlık ve sefaleti
geliştiriyor.Sorunluveçatışmalıbölgelerdeyeni
silahlarınıdenedi,yığılıkonvansiyonelsilahları
nıpazarladı.SBveDoğuAvrupaproletaryasıve
halklarıçokkısasüredekapitalizminrenklivitri
ninin arkasındaki çürümeyi, yozlaşmayı ve bar
barlığı görmeye başladılar.ABD emperyalizmi,
bütün güç gösterilerine rağmen “arka bahçe
si”ndeki devrimci mücadeleleri, ayaklanmaları
engelleyemiyor.Kolombiya,Ekvador,Endonez
ya,GüneyKore,Meksikavb.işçisınıfı,gençlik
ve emekçilerin gösterileri ve eylemleri dünyada
kapitalist sisteme ve emperyalist hegemonyaya
karşı“globaldüzeyde”deantiemperyalistmüca
deleninbüyüdüğünügöstermektedir.Budaulus
lararasıçaptaantiemperyalistsavaşımınaraçları,
mücadele biçimleri ve sloganları bakımından
Marksist Leninist Komünist Parti önüne yeni
görevlerkoymaktadır.

Emperyalist kapitalizmve sömürgeciTürk
burjuva rejimi, Türkiye’yi bir devrim ülkesi
olmaktan çıkarmayı hedefliyor. Politikaları

bunun üzerinedir. Emperyalizm, Türkiye’de
kontroledilebilirveazyoğunluklubir“istikrar
sızlık”tan yanadır. Ne var ki, bu hedeflere var
mak, onların niyetlerine ve rastlantılara değil,
verili“ekonomiksisteminvegelişimözellikleri
nebağlı”olarak“burjuvazininkendidurumunda
ki temel çelişki”leriyle açıklanabilir. Nitekim
YenidenYapılandırmaProgramıdiyenrejim,50
yıldırhergelenhükümetle“demokratikleşi”yor(!)
Bunarağmen,Kürtsorunuvepolitikislam“yaşa
yantehlike”olmayadevamediyor.Egemensınıf
klikleri arasındaki çatışmalar bitmedi. Siyasal,
ideolojikvekurumlardaçözülme,çürümeveiti
baryitimininönünegeçilemiyor.

Kürt ulusal hareketinin yenilgi sürecini
yaşaması,Kürdistan’daki ilerici devrimci dina
miklerintükendiği,sorununçözüldüğüanlamına
gelmiyor.

YenisüreçteTürkşovenizmivemilliyetçili
ğinin sınıf çıkarları ve istemleri doğrultusunda
gelişecekişçiemekçisavaşımınıfrenleyici,geri
letici rolü azalacak. Batı’daki savaşımın öne
geçeceği,sınıfsalrenginağırlığınınhissedileceği
açık.Kürtsorununundevrimciçözümününprole
ter seçenekte olduğu, proletarya önderliğinde
gelişecekdevrimcidemokratikmücadeleningün
deminegireceğiçokdahanetolarakaçığaçıktı.
Birleşikdevriminzeminidahadagüçlendi.Ayrı
ca küçük burjuva devrimciliğinin sınırlılığı ve
tutarsızlığı bir kez daha yığınların kendi öz
deneyleriyle görüldü. Küçük burjuva reformcu
akımlar çapsızlıklarını iyice gösterdiler. Bugün
emperyalist ve sömürgeci kuşatma karşısında,
adeta yaptıklarından pişman olurcasına çözümü
reformistçizgidendegeriyedüşüştegörenküçük
burjuvaKürtmilliyetçiliğiaynıakıbetiyaşıyor.

 Sosyalist sistemin varlığı koşullarında
küçükburjuvazinindevrimcibarutugörecedaha
uzun soluklu olabiliyordu; günümüzde veYDD
saldırıları koşullarında ise küçük burjuvazinin
savrulması daha hızlı, devrimci savaşımdaki
tutarlılığı daha zayıftır.Tarihsel ve siyasal geliş
meler, Kürt sorununun devrimci çözümünü de
marksist leninist komünist partinin omuzlarına
bindirdi. Tarihsellikle de görüldü ki, dünya ve
bölgeselgüçilişkileri,Kürdistan’ınözgünlüğüve
düşman cephesi, uluslararası güçlerinKürdistan
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politikaları daha iyi tanınmaya başlandı. SEKA
grevinde, sendika bürokratlarına isyan eden
Metal işçilerinindirenişinde, iştenatılmayıbek
leyenSümerbank işçilerinin direnişinde,Bagfaş
işçileriningrevindebununörneklerinefazlasıyla
rastlandı.MHP,DSPveFP’ninsiyasietkisindeki
işçiler,bufaşistgericipartilerdenkopmaeğilimi
ne girdiler, devrimci ve sosyalist düşüncelerin
etkisineaçıkhalegeliyorlar.Eylemonlarısarsı
yor, kopuşturuyor ve siyasallaşmaya açık hale
getiriyor. Eylem eğitiyor, öz pratiğiyle çeşitli
siyasipartilerisınamasını,tecrübeetmesinisağlı
yor. Doğal ki, eylem sürecinde onların yanında
ve yakınında olan, dayanışma içinde bulunan,
öncülükedensiyasalgüçlerdenetkileneceklerdir.

Proletaryanınsiyasalöncüsünün,sınıfçalış
masındaki zihinsel ve pratik yoğunlaşması, çok
geçmedenişçisınıfıiçindekendinioluşturmave
güçolmanın,sınıfhareketicephesindekigelişme
leredahaetkinmüdahaleetmeninaçıkipuçlarını
vermiştir.TürkIşKongresi’nde,SınıfSendikacı
lığıHareketikendisinihissettirdi.Ulucanlarkat
liamı sonrasında Istanbul Emek Platformu’nun
oluşturulması, toplantıları ve çalışma planları
umutveriyor.Bagfaşgrevi,örnekbirdirenişola
rak tarihe geçti.Bukanalları açma, adımları ve
örnekleriçoğaltma,deneyleriaktarma,kazanım
larıvemevzilerisahiplenmeproletaryadevrimci
leriningörevidir. Işçi sınıfıhareketindeyerelve
genelanlamdabirhareketlenmeningüçlüiktisadi
vetoplumsalverilerimevcuttur.

DepremlerinMarmarabölgesindekiiktisadi
vetoplumsalsonuçları,bölgenüfusununemekçi
kimliği ilebirleşinceuzunsürelidevrimciçalış
maya açık bir potansiyel ve rezervin olduğu
görülüyor. Depremzedeler devleti de, hükümeti
de “gözbebeği” orduyu da kendi yaşadıkları öz
deneyleriyletecrübeettiler.Onlarınözgüntalep
leriyle birleşen bir propaganda, ajitasyon ve
eylemdeğiştiriciveörgütleyiciroloynayacaktır.

 AB’ye uyum süreci işçi, emekçi memur,
gençlikveküçüküreticilereyansıması,yıkımve
yoksullaşma, toplumsal tepki ve hareketlenme
getirecek.EmperyalistlerinBalkanlar,Kafkasya
HazarhavzasıveOrtadoğuüzerindekirekabette
Türkiye’ye biçtikleri rol, halklarımızı, Türki
ye’ninkomşularıvebölgeülkeleriarasındager

ginliklerevesavaşlaragötürebilecekmaceralara
sürükleyebilecektir.

Gö rev ler
Görevimiz, ücretli kölelik düzeni ve faşist

rejimin iktisadive siyasi egemenliği altındaher
geçengünyoksullukvebaskılarlayaşamıçekil
mez hale gelen işçi ve emekçileri, kendi sınıf
çıkarları doğrultusunda örgütlemek ve bilinç
düzeylerinigeliştirmekvedevriminsiyasalordu
sunuyaratmaktır.

Karşıdevrimci tasfiyeci kuşatmayı yarma
nın, saldırıları püskürtmenin; kadro, örgüt ve
çalışmayöntemlerineilişkinsorunlarımızıaşma
nın bir yanıyla işçi sınıfı içinde çalışmalarımızı
yoğunlaştırmak,örgütlenmek,maddigüçolmak
tangeçtiğibugündahaiyigörülüyor.

“Devrimcibirpartininancakdevrimcisını
fıneylemineyaptıklarıyla (açL)önderliketmesi
halindeadınahakkazanacağınıaklımızdançıkar
mamalıyız.” diyordu Lenin. Devrimci sınıfın
savaşımındagörevlerinyerinegetirilmesi,yürür
kenönümüzeçıkansorunlarınçözümüişçisınıfı
eksenlibirçalışmaya;sınıfsavaşımınınihtiyaçla
rınavesiyasalgüçilişkilerine,siyasalgelişmele
rineğiliminebağlıelealınırsa,pratiktekarşılığını
bulur.

Kendiliğindenciişçisınıfıvehalkhareketi,
devrimcisiyasalöncüilebuluşmadığı,birörgüt
lülük ve sıçrama yaşamadığı sürece “olayların
gidişinideğiştiremezvesermayeninegemenliği
nietkileyemez”.Türkiye’debunuensonSusur
luksüreci, ‘99Yazeylemleri,depremsürecinde
görüldüveyaşandı.Bugünise,aynışeyHizbul
lah’ın vahşet görüntüleri karşısında yaşanıyor.
Erdemir,SEKA,BakırköyveBeykozSümerbank
fabrikalarındayarındirenişleringelişeceğikesin.
Yarına etkili müdahale, bugünün hazırlığı ve
oluşturulanhareketplanınabağlıdır.Tabiiki,geç
miş SEKA direnişinde devrimci çalışma adına
elde kalan kırıntı, ilişki ve olanaklar ileri bir
müdahaleiçinönemlidir.Acabayazdıklarımızve
anlattıklarımızagörevarolanıbugüneulaştırabil
dik mi?! Bu olanaklar tüketilmişse ya da elde
tutulmamışsa,ozamanhiçolmazsabundansonra
sınıfçalışmamızınürünlerini,emeğiveenerjisi
nin,sonuçlarınıgeleceklebağlantılıkılmak,dev
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rimci çalışmada süreklilik ve kesintisizliği yer
leştirmekiçinkesinbiriradekoyarak,builkelli
ğe,kendiliğindenciliğe,israfavedağınıklığason
vermeyolunagirmeliyiz.

Iktisadivetoplumsalkoşullar,işçiveemek
çisınıfdinamikleribütüniçzaaflarıvegeriliğine
rağmen devrimci siyasallaşmaya açıktır. Karşı
devriminyığınlarüzerindekikanıksatıcıvealık
laştırıcı etkisi kırılmış değil. Reformist parti ve
sendikalarınliberaletkileri,Kürtulusalhareketi
nin geriye savrulması, kitle hareketinin iç dina
miklerinizayıflatan,güçtendüşürenönemlifak
törlerdir.Nevarki,kapitalistsistemintoplumsal
çelişkileri, faşist yönetim ve uygulamalar, dev
rimcidinamikleriveolanaklarısürekliüretir,işçi
sınıfıdinamizmivehareketiningelişmesizemini
nigüçlendirir.

Emperyalizm, sermaye ve faşizme öfkeli,
hoşnutsuzişçiveemekçiyığınlarınıörgütlemede
vesavaştırmadaönderlikedecekolanonunparti
sidir. Parti, tepkili ve hareketli yığınları etkile
mek, siyasi ve eylem çağrılarına karşılık verir
durumagetirmekiçinöncelikleonlarapropagan
daveajitasyonu,kitleçalışması,düşüncevepra
tikuyumuilegüvenvermekzorundadır.Özellik
lekendiliğindenciyerelvegenelkitleeylemleri
neöncülükeden,yönlendiren;birağırlıkvesay
gınlık yaratan ileri ve doğal işçi önderlerine
teorikvepratikbiruyum,inandırıcıveiknaedici
birpropaganda,doğruveisabetlisiyasalöngörü
lülükgüvenvermeninbaşlıcaunsurlarıdır.

Işçi sınıfı ve halk hareketi, karşıdevrimci
cephedekigelişmeler,sınıflararasındakigüçiliş
kilerinindeğerlendirilmesi,statikdeğildinamik,
donmuşdeğilharekethaliiçinde,bütünbağlantı
larıylaelealınırsadoğruveetkilipratikmüdaha
le gerçekleşmiş olur. Hareket bir süreçtir. Bu
süreçteki geçmiş, an ve gelecek halkaları iç içe
geçmiştir,bağlantılıbirbütünsellikarzeder.Bu
iç içelikdemekanikdeğil,diyalektiktir. Içbağ
lantılarıveuzanımlarıvardır.Hareketinyalnızca
yavaşveevrimcideğil,hızlıvesıçramalıolacağı
dadiyalektikyasalarınbirgereğidir.Bazenyılla
rın gelişmeleri, “büyük bir güne” sığabilir. Işçi
sınıfıvehalkhareketindekibugelişmelerihesaba
katmayandevrimciçalışmaprogramıvehareket
planlarıhazırlamakpratiktekarşılığınıbulmaya
cağıiçinamacımızahizmetetmez.

Devrimci çalışma kendinden önceki çalış
maya dayanırsa ileri sıçrar ve gelişir. Devrimci
çalışmanınsınıfsavaşımıiçerisindegerçekleştir
diği kadrolaşma, örgütsel inşa, kurumlaşma,
mevzi,kazanım,birikim,mirasvedeneyler,alış
kanlıklarvegeleneklerdevrimciçalışmadageniş
liğinevederinliğinegelişmenin,siyasal/toplum
salgelişmelereetkinmüdahaledüzeyinibelirler.
Partininsiyasalçizgisiveeylemi,aslındagelişti
rilmesi gereken temel unsurları, ana çizgileri;
kitle hareketine müdahalenin çeşitli biçimlerini
ortaya koydu. Bu belli başlı kavramlarla ifade
edildi.Irade,politikadaesneklikvekapsayıcılık,
öncüçıkışlar,koşullarauygunhertürlümücadele
biçim ve araçlarını değerlendirme, esnek ve
dolaylıörgütlemearaçları,siyasalcüret,kendini
ortaya koyma, siyasi etkiyi örgütleme, sokak
çatışmaları ve barikat savaşlarını geliştirme,
hazırlıkvegüçbiriktirme,devrimcişiddeteylem
leri,grupşiddeti,yığınlarındevrimcişiddetivb.
kitlemücadelesinimilitanlaştırmave siyasallaş
tırmabaşlıcakavramvekategorilerimizoldu.

Kitlelerde biriken öfke, tepki ve enerjinin
açığa çıkması içinden geçtiği siyasi koşullar,
sınıflarıngüçilişkileri,siyasalgüçlerinrengive
devrimcimüdahalenindüzeyinegörefarklılıklar
taşır.Örneğin Susurluk sürecindeki gibi, etliye
sütlüye fazla dokunmadan, sistem içinde ve
zamanayayılarakdagelişebilirbu.Birgerginlik
ve öfkeyle sokağa taşması, yıkıcı ve tepeleyici
özellikleriyledeolabilir.Böylesibirdalga,ken
disine yeni unsurlar, dinamikler katarak daha
büyük ve üst düzeyde genişliğine derinliğine
yeniden üreterek büyüyebilir...Gazi ve 1Mayıs
‘96başkaldırısıbununbiçimleriydi.

Kitle hareketindeki kabarış ve dalgalanma
biçimleri;kitlehareketindemilitanlık,yaptırımcı
vegirişimciözelliklerbirölçüdedoğalöncülere,
hareketiçindeileriçıkanlarınçalışması,ilkham
lesiveyönlendirmesinedebağlıdır.Buhareket
lenme aşağıdan ve kendiliğindenci de olsa, öne
çıkan, fırlayan, söz eden ve sözünü dinleten,
eylemeyönelirkenyığınlarıngözledikleri,dikka
tealdıklarıöncülerivardır,partiörgütlerivesınıf
çalışanlarıgözleriniböylesidoğalöncülerinüze
rindenayırmamalıdır.

Işteemekçiyığınlardabirikenöfkevehoş
nutsuzluğu açığa çıkartan, doğurtan bunlardır.
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Örgütlüöncügüçlerin,isabetliveetkilimüdaha
lelerideohareketigüçlükılar.Hareketiileriçek
mevebüyütme,bunlarıyaparkenetkiyiörgütle
me, kazanım ve ürünleri sahiplenmede ısrar ve
yararlanma, eldekine dayanarak yenidenüretme
veileriyefırlamapolitikfaaliyetinveçalışmanın
bazıunsurlarıdır.Böylecehazırlık,güçbiriktirme
vefırsatkollayarakdarbeler indirmedeifadesini
bulanaktifsavunmataktiğibiçimindekihattımız
dadaısrarlıdavranmışoluruz.
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İŞÇİ SINIFININ “ÖRGÜTLENME 
MERKEZLERİ” OLARAK 

SENDİKALAR

İki Düş man Kam pın   
Odak lan dık la rı Bir Alan
Sendikalarve işçi sınıfınınsendikalmüca

delesininönemi,içeriğivezorunluluğusorunun
daki tartışmanın tarihi, denilebilir ki kapitalizm
ve işçi sınıfınınbütün“bir tarihi”kadareskidir.
Yüzelliyıllıkbirtarihigeçmişesahipolanbutar
tışmanın önemi, sendikaların ücretli emek ile
sermayedüzenindesahipolduklarıtemelözellik
lerinden kaynaklanmaktadır. Bu tartışma, işçi
sınıfı ve emekçi milyonların sermaye düzenine
karşı,onuniktidarınıalaşağıederekkendiiktida
rı altında toplumsal devrimi sürdürdüğü bütün
tarih boyunca da bir dönem devam edecektir.
MarksEngels’ten günümüze kadar bu sorunda
komünistlerintarafolduğutartışma,birbaşkaifa
deylekomünistlerintartıştığısendikalarve/yada
yaratmayı hedeflediği sendikalar, geniş işçi
yığınlarınınsermayeveiktidarınakarşımücade
le örgütleridir. Sınıf sendikalarıdır. O nedenle
bizler de bu tartışmada “sendikalar ve sendikal
mücadele”derkenherhangibirsendikayıvesen
dikalmücadeleyi değil, dosdoğrumarksistleni
nist sendikal mücadele anlayışına bağlı olarak
yaratmayıhedeflediğimiz“sendikalar”ı,işçisını

fınınörgütleriolaraksendikalarıyanisınıfsendi
kacılığı hareketinin nasıl olması gerektiğini
anlatmayaçalıştığımızıbelirtmeliyiz.

Kapitalistsermayedüzenivepolitikiktidar
ları, bütün tarihboyunca, işçi sınıfınınörgütleri
sendikalara çok yakın bir ilgi göstermiştir. Bu,
aynızamandakapitalistburjuvazininkendisınıf
çıkarlarıkarşısındatoparlanarakgelişenişçisını
fıhareketinegösterilendoğrudan“yakınilgi”nin
detakendisidir.Ücretliemekilesermayearasın
daki çelişkinin ilk dışa vurumu olarak ardışık
gelen grev muharebeleri olduğundan, burjuvazi
işçisınıfıhareketiningreveylemiyleonuntemel
yürütücü araçları olan sendikaları birbirlerinden
ayrılmaz kavramlar olarak ele almış ve düşün
müştür.O nedenle grev hakkının yasak olduğu,
yasaklandığı bütün durumlarda sendikalaşmaya
gitmek, sendikakurmakdahepyasakolmuştur.
Işçisınıfı,grevhakkıvesendikalaşmahakkıiçin
mücadeleyi ayrılmaz bir bütün olarak ele almış
vemücadeleetmiştir.Bütünsanayidevrimlerini
takipedenyıllardaburjuvaziilkişolarakişçilerin
grevyapmasınıvebirlikvesendikakurmasınıbir
yasakolaraktemelyasalarınakoymuştur.Işçiler
de,grevyapmavesendikakurmahakkıiçinuzun
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yıllarçokçetinverisklimücadelelerörgütlemiş
lerdir.

BenzermücadelelerIngiltere’de,Fransa’da,
AmerikaveAlmanya’da,sonralarıLatinAmerika
ülkelerindevekapitalizmve işçi sınıfınıngeliş
meye başladığı bütün ülkelerde işçi sınıfının
uzun yıllarını almıştır. Tek tek bütün ülkelerde
kapitalist burjuvazi, işçi sınıfının çok temel
mücadeleörgütleriolansendikalarıamaçlarından
saptırarak,etkisizhalegetirmekiçiniçtenvedış
tanbütünhile,entrikavekomplolarabaşvurmak
taenküçükbirçekincegöstermemiştir.Egemen
sınıf olarak örgütlenmiş burjuvazi, yasalarına
koyduğu yasaklarla engelleyemediği işçilerin
sendikalaşmahareketiniamaçlarındansaptırmayı
temelbiryöntemveamaçolarakbenimsemiştir.
Burjuvazi kendi cephesinde sendikal birlikler
kurmaklayetinmemiş,bundandahafazlaolarak
kurulan ve her geçen gün yaygınlaşarak etkili
mücadelearaçlarınadönüşensendikalarıiçeriden
fethetmek yoluyla kendi sınıfsal çıkarları ve
amaçlarıdoğrultusundakullanmıştır.

Kapitalizmin beşiği sayılan Ingiltere, aynı
zamanda işçi sınıfı hareketi ve sendikaların da
beşiğidir.AmaIngiltere’de1924yılınakadarsen
dikakurmak,sendikalfaaliyetyürütmekyasaktır.
1799 1800 tarihindeçıkarılangrevve sendika
faaliyetlerini yasaklayan “Birleşme Yasaları”
uzun yıllar yürürlükte kalmış. 1834 yılında bu
yasalaryüzündenAltıToppuddlesavaşçısı,çift
likişçileriniörgütlemeyeçalıştığıiçinyediyıllık
sürgüncezasınaçarptırılmışlardır.AslındaIngil
tere’de1875yılanakadargerçekanlamdayasalar
sendikaları tanımadılar.BütünbusüreçteIngiliz
işçi sınıfı sert mücadeleler yürüttü. Kendi öz
deneyimleriyle, yalıtılmış eylemlerin burjuvazi
nin iktidarınca çok kolayca bastırıldığını gördü.
Sanayi sektörlerinin tamamı ve giderek bütün
ülkeyikapsayaneylemtürlerinegeçildi.Yaşanan
deneyler,bueylemleriyapmanınyolunundaülke
çapındasendikaörgütlerikurmaktangeçtiğiaçı
ğa çıktı. Ülke düzeyinde sendika kurma girişi
mleri de ilk olarak Ingiltere’de başladı. 1831
yılında“EmeğinKorunmasıIçinUlusalDernek”
kuruldu.1834yılındaütopiksosyalizminmucidi
Robert Owen, “Büyük Ulusal Sendikalar Birli
ği”nikurdu.Bunlar,dahasonrakurulanmodern
işçisendikalarınındaembriyonuydu.1868yılın

datoplananTradeUnion’larKongresi(TUC),bu
imkanlarüzerindeörgütlendi.Ingilizburjuvazisi
nin bütün dikkatleri TradeUnion’lar üzerinde
yoğunlaşmayabaşladı.

Fransa’dasendikalörgütlenmehakkıancak
1884yılındaeldeedilebildi.1789büyükFransız
devriminerağmen,Fransızburjuvazisiişçisınıfı
nınülkeölçeğindesendikalbirörgütlenmeyarat
masınıyasalarlayasaklamıştır.1860’lardanitiba
ren oluşmaya başlayan meslek temelindeki
mahalli örgütlenmeler, yürüttükleri uzun müca
delelerdensonra,burjuvazininparlamentosu,“Le
Chapeiler” yasasını iptal etmek zorunda kaldı.
Kısazamanzarfındamahallibirliklerdeörgütle
nenişçisayısı100bineulaştı.Busendikalodak
lardansonra1895yılındaLimoz’dabütünsendi
kalarınbirleşmesiyle “GenelEmekKonfederas
yonu”(CGT)kuruldu.

Italya’dagrevvesendikalaşma1889yılına
kadaryasaktı.Grevlerekatılanişçilereağırceza
lar öngörülüyordu. Almanya’da yalnızca belli
sanayikollarındaişçilerinsendikalaşmasınaola
nak tanınıyordu. Ama bunların faaliyetleri bir
dizi kısıtlamaya tabi tutuluyordu. Sendikalar,
Amerika Birleşik Devletleri’nde resmen yasal
olduklarıhalde,fiilenişletilmiyordu.“AntiTröst
yasası”diyebilinen1890tarihliShermanYasası,
işçi sınıfının örgütlenmesi önünde doğrudan
engeloluşturuyordu.AmerikaBirleşikDevletle
rinde kitlesel boyutlara ulaşan işçi mücadelesi,
1884yılındabuyasaklarıparçalamayabaşlamış
tı. Işçilerinörgütü“Emeğin½övalyeleri”Mayıs
1886 Cumartesi gününden başlayarak bütün
ülkede8saatlikişgünününuygulanmasınıistedi.
Grev, başta ½ikago olmak üzere bütün sanayi
merkezlerine yayıldı. Gösterilere dönüştü.
Modernişçisınıfınınmücadelegünüilanettiği1
Mayıs’ı, bu grev dalgası tarihe kaydetti. Belçi
ka’da da sendikal faaliyet uzun yıllar yasaktı.
1936’da Londra Işçi Derneği SekreteriWilliam
Loret Belçika işçilerine yaptığı konuşmada;
“Eğer krallar birleşebiliyorsa, servet üreticileri
niçinkendikutsalittifaklarınıkurmasınlar”diye
seslenerek,giderekuluslararasıbirniteliktaşıma
ya başlayan burjuvaziye karşı, proletaryanın
enternasyonaldayanışmasıylakarşıdurulmasının
gerekliliğineişaretediyordu.
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Avrupa’dan sonra kapitalizmin gelişme
düzeyineparalelolarakLatinAmerikaülkelerin
dedeülkegenelinikapsayansendikamerkezleri
kurulmaya başlandı. Latin Amerika ülkelerinde
dekapitalizmveişçisınıfınıngelişimiylebirlikte
işçilerin,işçibirliklerindekümelenmevedahaiyi
yaşamveçalışmakoşullarıiçinmücadeleyebaş
ladıkları görülüyor. “DünyaSendikalarFederas
yonu”nunkayıtlarınagöreülkeçapındailksendi
kal merkezler Uruguay’da 1875, Peru’da 1884,
Arjantin’de 1890, Küba’da 1890, ½ili’de 1909,
Meksika’da1912’de,Bolivya’da1912’de,ElSal
vador’da 1914 yılında kuruldular. 1909 yılında
Latin Amerika ülkelerinden altısının sendika
örgütleriBuenosAires’tebirkonferansdüzenle
yerek,bölgedeişçisınıfıhareketininörgütlenme
ve sermaye ve hükümetlerine karşı mücadele
sorunlarınıtartıştılar.Avrupaülkelerinegöredaha
geçortayaçıkanLatinAmerikaülkeleriişçisınıfı
hareketi,bunarağmen1890yılındadünyaçapın
daki ilk1Mayıs,Arjantin,KübaveMeksika’da
dakutlandı.

VahşivebarbarsömrügecilikaltındakiAfri
kaveAsyaülkelerindedesendikalhareketAvru
pa’daki hareketin etkisiyle gelişme yoluna giri
yor.Sömürgeciliğinkayıtlarınagöre1874yılında
Freetown’datersaneişçilerigrevegidiyor.10yıl
sonraS.H.A.CaseadındaAfrikalıbirişçi“Maki
naIşçileriBirliği”sendikasınıkuruyorve“zana
atkar”isimlibirdegazeteçıkarıyor.GüneyAfri
ka Birliği’nde ilk sendika 1887’de kuruluyor.
CapoCapeTown’dakurulanbusendika,Maran
gozlar Sendikası’dır. Asya ülkelerinde de daha
çokdokumaişçileriiçerisindegelişensendikalaş
mahareketi,sömürgeciboyunduruğakarşımüca
deleyedehızkazandırıyor.Hindistan’da1884’te
Bombay dokuma işçilerinin kurduğu sendika,
1877’dekiilkgrevve1882’deBombayveMad
raseyaletlerindekigrevlerinortayaçıkardığıişçi
sınıfı örgütleridir. Birinci Emperyalist Paylaşım
Savaşı’nın hemen öncesinde doruğa çıkan işçi
mücadeleleri Ingiliz sömürgecilerini çılgına
çevirdi.IşçilideriBalGangadharTilak’ınIngiliz
hükümetincetutuklanmasınıprotestoedendoku
ma işçileri,1908yılındaBombay’daaltıgünlük
grevyaptılar.Çin’deilksendikalar1906’daorta
ya çıktı. Kıvantung’da Makinistler Sendikası,
Kanton’daPostaIşçilerisendikasıkuruldu.1911

devrimi, Çin’de sendikal hareketin gelişmesine
ivmekazandırdı.

1850’lerdensonraMarksveEngels’inulus
lararası proletaryanın sınıf partisi olan 1.Enter
nasyonal’i kurma çabaları aynı zamanda, daha
çokAvrupaülkeleriolmaküzeredeğişikülkeler
deki işçisınıfıörgütleri, sınıfsendikalarıve işçi
birliklerinidebirleştirmemücadelesidir.Hatta,I.
Enternasyonal’in önceli bu sendikalardır.
1850’lerdensonraIngiltere,Fransa,Almanyave
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki işçi sınıfı
örgütleri sendikalarla siyasi partileri arasındaki
yakınlaşmaveişbirliğieğilimleriningelişmesine
bağlıolarakkapitalistburjuvaziişçisendikalarına
ilişkintaktiklerindeönemlideğişiklikleryapmaya
başladı.Artık daha önceleri temel taktik olarak
benimsediği yasal engellemeleri, yasak taktiğini
devamettiremiyor.Çünküişçisınıfınınuyanışve
örgütlenmedüzeyi,buyasalengelleri tanımıyor.
Onları bir bir aşmıştı. Bu hakları, yürüttüğü
mücadeleler sonucunda yasal güvencelere de
kavuşturuyordu. Işçi sınıfıörgütleri sendikaların
hemkitleselleşmesi ve hemde politikaya karış
maya,gerçeksınıfsendikalarıolmayabaşlaması
burjuvaziiçiniyicesomutbirtehlikehalinegel
mesi anlamına geliyordu. Ingiliz Sendikalar
Kongresi (TUC) Ingiltere’de Işçi Partisi’nin
kurulmasındabelirleyicibirroloynamasıylabir
likte, burjuvazi bir yandan sendikaları karalama
faaliyetinehızverirken,biryandandaentrikalarla
içinedoğrudanvedolaylıolaraksızmataktikleri
ni geliştiriyordu. Sendikaların siyasetten uzak
durmasıgerektiğipropagandasıyaygınbirbiçim
de bu gelişmelerden sonra devreye giriyor. On
yıllarcaAmerikaIşçiFederasyonu(AFL)başkan
lığınıyapmışSamuelGompers,bupolitikanınilk
savunucularındandır. Bu iki eğilim arasındaki
çatışma, bütün sendikalar ve sendikal hareketin
tarihiboyuncasertleşereksürmüştür.

1900’laragelindiğindekapitalizmin serma
ye ihracıyla emperyalist tekelciliğe dönüşmesi
karşısında, işçi sınıfı örgütleri sendikalar da
“Uluslararası Meslek Sekretaryası” biçiminde
örgütlenme evrimi gösterirler. Bunlar, grafik
sanatları,madencilik, inşaat, dokuma,metalurji,
taşımacılık gibi değişik iş kollarını bünyelerine
alıyor.1903’tekurulanUluslararasıMeslekSek
retaryası (ITC), 1913’te Uluslararası Sendikalar
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Federasyonu(IFTU)’nadönüştü.Buaynızaman
dadünyaçapındabir sendikamerkezininkurul
masıiçinyapılanilkgirişimdir.SaltIFTUbünye
sindekisendikalıişçisayısı,ogünlerde8milyon
işçiyigeçiyordu.

1900’laragelindiğindeişçisınıfıhareketin
desendikalarınönemiverolünü“tekdüze”düşü
nen eğilimler de güçlenme göstermiştir. Bu tek
yanlıdüşüncevedeğerlendirmeleryasendikaları,
işçi sınıfının örgütlenmesinin “en üst” biçimi
olduğunusavunuyorvepropagandaediyoryada
bütünüylesiyasetdışındakalmasınısavunuyordu.
Bunlar,asılolarakIngilterekaynaklıTradeUni
on’culuk ve Fransa ve Latin Amerika ülkeleri
kaynaklı AnarkoSendikalist anlayışlardır. 1905
yılındaUluslararasıSendikaKonferansı,işçisen
dikalarının faaliyet alanını iyice sınırlayan bir
karardahaalmıştır.Bukararda,siyasetibütünüy
le işçi sınıfının siyasi kanadı yapar, sendikalar
işçilerin çalışma sorunlarına ilişkin istemlerle
kendilerini sınırlamalıdırlar anlayışı yer alır.
Birinci emperyalist savaşın işaretleri görülmeye
başlanıncaII.Enternasyonal1907yılındakiStutt
gartKongresi’nde“savaşın çıkmasınıönleyecek
eylemlere girişme, ve eğer savaş çıkacak olursa
kapitalist rejimi devirmek için kitleleri seferber
etme”kararıalmasınarağmen,sosyalşovenyak
laşımların kendi burjuvazisini desteklemesi,
savaşbaşladığındakararıngerçekanlamdahayata
geçmesini engelledi. Görüldüğü gibi yukarıdaki
durumlardasendikalar,komünistenternasyonalin
yönetimindesiyasalçağrılaryapıyor.Budurum,
dünyasendikalhareketininsonderecegerileme
sinidebirliktegetirdi.1917büyükEkimDevri
mi’ylebirlikteişçisınıfınınörgütlerisendikalarda
yeniden canlanma başladı. 1919 yılına gelindi
ğinde50milyonişçisendikalardaörgütlüdür.

1919½ubat’ındaoportünistkanadınönder
liğindekurulan“SosyalistEnternasyonali”Tem
muzayındatoplananveAmsterdamEnternasyo
nali olarak bilinen bu toplantıda Uluslararası
SendikalarFederasyonu’nuyenidenkurmakararı
aldı.EylemalanınıAvrupaülkeleriylesınırlıyor
du.Amsterdam’dakurulanUluslararasıSendika
lar Federasyonu, kendisini en başta sosyalizmin
anayurdu Sovyetler Birliği’ndeki sendikalara
kapalıtutuyordu.Kapitalizminyeniyenigelişme
ye başladığı ülkelerdeki sendikalara ve sendikal

hareketedebütünüyle ilgisizduruyordu.Progra
mına“Bolşevikrejiminireddeden”anlayışlarıda
kararlarbiçimindekoymuştur.AmaLeninveBol
şevikler,busendikalardaörgütlenmişişçikitlele
rinin sosyalist devrimve sosyalizm için taşıdığı
devrimci imkanlarıgördüklerindedaimaUlusla
rarasıSendikaFederasyonu’nubirleşmeyezorla
dılar. IFTU’da karar alma süreçlerinden dıştala
nangerçeksınıfsendikaları1920’deMoskova’da
toplandılar. 41 ülkeden delegenin katıldığı I.
Kongre’deKızılSendikalarEnternasyonalikurul
du. Kızıl Sendikalar Enternasyonali sürekli
IFTU’yubirleşmeyevesınıfsendikacılığıçizgisi
neçekmemücadelesiyürütüyordu.Burjuvazide
boşdurmuyordu.HemIFTU’nunsınıfişbirlikçisi
liderleriaracılığıylasendikalarındevrimcirolleri
nioynamalarını,sendikalarıngerçektensınıfsen
dikalarıolmalarınıengelliyorduvehemdekendi
eliyle sendikalar kuruyordu. 1920’de Lahey’de
kurulan“UluslararasıHristiyanSendikalarıKon
federasyonu” (IFCTU), sınıf mücadelesi kavra
mınıaçıkbirşekildereddediyordu.Tüzüğünün2.
maddesini,“ekonomikvesosyalyaşamayrıhal
kın bütün çocuklarının işbirliği yapmasını gere
ktiriyor.Dolayısıylaşiddetivesınıfmücadelesini
reddeder”şeklindedüzenlemiştir.Böylebirsen
dikanın işçikitle sendikasıolmasına rağmenbir
sınıf sendikası olmadığı kendiliğinden anlaşıl
maktadır.Uluslararası tekellerin çıkarlarını doğ
rudan koruyan bir başka örgüt de, Cenevre’de
1919yılındakurulanCemiyetiAkvam’dır.Birin
ciEmperyalist PaylaşımSavaşı’ndagalipçıkan
ülkelertarafındankurulansözde“evrenselplanda
emekçilerin korunması ve geleceğinin daha iyi
kılınmasınayönelikdaimibirörgüt”olaraklanse
edilenUluslararasıÇalışmaÖrgütü (ILO)hükü
metlerin ve işverenlerin kurduğu bir örgüttür.
Içinde sendikal hareketin sağ kanat temsilcileri
nindeyeralmışolmasıbugerçeğideğiştirmiyor.
Görüldüğügibiuluslararasıburjuvazi,işçisınıfı
nınörgütleriolaraksınıfsendikalarıylasondere
ceilgilidir.

ILO’nun kurulmasında Avrupa ülkelerinin
hükümetveişverenleriylebirliktesözdeişçihak
larıveçalışmastandartlarınıbelirlemekamacıy
la, Uluslararası Sendika Federasyonu’nun sağ
kanat liderleriSamuelGompers,L.Jouhauxvb.
olması tesadüf değildir. Burjuvazinin, işçi sınıfı
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örgütleri sendikaları, sınıf sendikaları olmaktan
çıkarmakiçiniçeridenvedışarıdankuşatmaaltı
naalmaveetkisizkılmataktiğinindoğrudanbir
sonucudur.

Uluslararası Sendikalar Federasyonu’nun
başına çöreklenmiş burjuvazinin işbirlikçileri
sendika aristokratlarının engelleme çabalarına
karşın, büyük sosyalist Ekim Devrimi fırtınası,
modernişçisınıfınıhergeçengündahafazlasos
yalizminmerkezinedoğruçekiyordu.Uluslarara
sı Sendikalar Federasyonu, Kızıl Sendikalar
Enternasyonali’ni bir bütün ve tek örgüt olarak
üyekabuletmiyordu.Bolşeviklerise,bunuzorlu
yorlardı.Uluslararasıölçektebudenligeniş işçi
sınıfıkitlelerinikapsayanbirsendikanınişçisını
fınınkapitalizmeveburjuvaziyekarşı,sosyalizm
mücadelesininbiraracıolmaniteliğinegelmesini
Bolşeviklerçokönemsiyordu.Bununilkbaşlan
gıcıyadaadımıikilibirkaraktertaşıyor.Bolşe
viklerin büyük zorlamalarıyla kurulan “Ingiliz
SovyetSendikaKomitesi”ninamacıuluslararası
sendikahareketinibirleştirmektir.Dikkatedilirse
UluslararasıSendikaFederasyonubirdizisağlık
sız,kapitalistsistemikoruyansınıfişbirliğikarak
terinerağmenIII.EnternasyonalveKızılSendi
kalarEnternasyonali, işçi tabanın taşıdığıbüyük
devrimcipotansiyeldendolayıonayakındurma
ya ve yön vermeye son derece önem veriyor.
Onun işçi potansiyeli ile birleşmek, sosyalizm
mücadelesineçekmekiçintavizlerbilevermekte
dirler.

1941’de kurulan “IngilizSovyet Sendika
Komitesi”,dahasonrayerini,SovyetSendikaları
Merkezi Konseyi, Britanya TradeUnion’ları
Kongresi veAmerikaBirleşikDevletleriSanayi
Örgütleri Kongresi (CIO)’nden oluşan Hazırlık
Komitesi’ne bıraktıktan sonra, bu komite de ilk
Dünya Sendikaları Konferansı’nı hazırlamış ve
toplamıştır. Dünya Sendikalar Konferansı, 25
Eylül  8 Ekim 1945 tarihleri arasında Paris’te,
Palais de Cahaillot’da toplandı. Toplantıya 56
ülkeden 67 milyon işçiyi temsilen 215 delege
katıldı. Konferans, 3 Ekim’de kendisini Dünya
SendikalarKongresiveaynıgünDünyaSendika
larıFederasyonu(DSF)olarakilanetti.Bolşevik
lerin ve Kızıl Sendikalar Enternasyonali’nin
yoğunveyorucuçalışmalarıylaortayaçıkanDSF,
dünya işçi sınıfı hareketindeönemli bir gelişme

vedeneyimdir.Daha617½ubat1945’tekiLond
ratoplantısındaSovyetSendikalarıheyetininbaş
kanı; “Delegeleri Sovyet Sendikaları heyetiyle
korkutursak,uluslararasısendikalhareketinbirli
ğinden nasıl söz edebiliriz, faşist Almanya’yı
bozgunauğratmakiçinişçisınıfınınçabalarından
nasılbahsedebiliz”derkennasılzorlubirgörevle
karşıkarşıyaolduklarının,hareketi,sınıfsendika
cılığıçizgisindeilerletmekiçinnasılzorgörevler
lekarşıkarşıyaolduklarınınaltınıçiziyordu.Bu
gelişmedünyaburjuvazisiiçinsondereceürkütü
cüydü.Komünistlerbütüngüncelmücadelelerde
dizginleri ellerine geçiriyorlardı. O nedenle
emperyalist burjuvazi, DSF içindeki kapitalist
düzenyanlısıreformistöğelerve/yadaeğilimler
üzerinden,hareketiparçalamakveişçilerivesen
dikaları kazanmak için daha somut planlarla
yoğunlaşma yoluna gitti.Afrika,Asya ve Latin
Amerikaülkelerininbağımlıvesömürgehalkları
nın temsilcilerinin de bir parçası olduğu dünya
işçi sınıfının bu sendikal birliğinin tüzüğünün
önsözüne koyduğu “dünyanın bütün kaynakları
nınbütünhalklarınyararınakullanılmasınısağla
yacakbirdünyadüzeni’ninkurulmasıylaerişile
bilir.Dünyahalklarınınbüyükçoğunluğukolve
kafa işçileridir ve durumlarının korunması ve
ilerlemeleri,ulusalveuluslararasıdüzeydeörgüt
lenmişbütüngüçlerininbirliğinebağlıdır”sözle
ri, kapitalist burjuvaziyi korkutmadan ve onu,
bütünolanaklarınıkullanarakönlemalmayazor
lamadan edemezdi.Burjuvaziyle proletarya ara
sındakiiktidarkavgasındaherikikamparasından
da,genişişçikitlelerinikazanmadabuaraçların,
sendikalarınönemitarihveteoritarafındankanıt
lanmıştı.BaşınıABDve Ingiliz emperyalistleri
ninçektiğiuluslararası tekelciburjuvaziDSF’yi
bölmekvegüçtendüşürmekiçinbinlerceuzma
nınıgörevlendirdiler.Yüzmilyonlarcadolarhar
cadılar. Alternatif olarak da Uluslararası Hür
SendikalarKonfederasyonu,(ICFTU)’nuyarattı
lar. Bu konfederasyon doğrudan Amerikan
emperyalizmieliylekuruldu.CIA,DünyaSendi
kalar Federasyonu’nu bölmek için yoğun bir
karalamakampanyasıorganizeetti.BatıAlman
ya’daDGB,Fransa’daCTGFO,dahasonraItal
ya’daItalyaEmekçiSendikalarıKonfederasyonu
gibi gelişme ve oluşumlar, işçi sınıfı düşmanı
faaliyetlerdi.Emperyalistburjuvazininbütünişçi



 İşçi Sınıfının “Örgütlenme Merkezleri” Olarak Sendikalar

Sınıf Pusulası /25

sınıfıörgütlerineolduğugibi,dünyaişçisınıfının
sendikalhareketindenduyduğukorkuvedüşman
lığıdahaiyianlamakiçinAmerikanIşçiFederas
yonu (bu federasyona başta da DSF katılmadı)
AFLBaşkanıG.Meany’nin1951yaptığıkonuş
mayıanımsataraksorununbuboyutununoktala
yalım.G.Meany;“SavaşsonrasıyıllardaFransa
ve Italya’da komünist tehlike büyük olduğu
zaman, hür eğilimli sendikacılara elçilikte ataşe
olan Amerikalı meslektaşları, antikomünist bir
sendikanın kurulması içinmaddi destek vererek
yardımettiler”.Emperyalistburjuvazininyetiştir
diği uzmanınbu sözleri, günümüzekadarbütün
ülkelerinburjuvazisineyolgöstermiştir.Burjuva
ziyasaklarlaengelleyemediği,işçilerinkendileri
nin kurduğu ve geliştirdiği sendikaları entrika,
komplovemaddiimkanlarlaiçeridenparçalaya
rakkendidenetiminealıyor.Modernişçisınıfının
kapitalizme karşı verdiği mücadelenin etkili ve
bir aracı, gerçekten bir sınıf sendikası işlev ve
rolünden alıkoyuyordu. Ve kapitalist sömürü
düzenlerininesaslıbirkoruyucuzırhıveemniyet
supabıhalinegetiriyor.

Par ti ile Iş çi Sı nı fı Ara sın da ki ‘Ak ta rım 
Ka yış la rı’, Par ti nin Sı nıf la Te mas  
Nok ta la rı
Bugelişmeleriözetlemedekiamaç,işçisını

fının daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına
kavuşmanın mücadele örgütleri olarak kurulan
sınıfsendikalarının,kurulduklarıgündenitibaren
kurulukapitalistsistemevesermayedüzenlerine
veonlarınpolitikiktidarlarınakarşıverilenmüca
deledeoynadıkları esaslı rolünçıplakvenetbir
şekildegörülmesinisağlamakiçindir.

Bugüne değin üzerinde çokça yazılmasına
ve durulmasına rağmen, Marks, Engels, Lenin,
Stalingibimodern işçi sınıfınınönderveöğret
menlerinin, işçi sınıfının kitle örgütleri olarak
sendikaların önemine, onların ücretli emek ile
sermayedüzeniarasındakimücadeledeoynadık
ları esaslı rollerine dair yaptıkları betimlemeler
üzerinde durmayı özellikle bugünkü koşullarda
yararlı ve zorunlu görüyoruz. Çünkü sendikalar
ekonomikmücadelearaçlarıdır.Buamaçlakuru
lurlar; ama onlar gerçekten işçi sınıfının kitle
örgütleri, sınıf sendikalarıysakomünistöncünün
verdiği iktidar mücadelesinin yardımcı araçları,

politik mücadelenin “kaldıraçları”dır. Yukarıda
özetlemeye çalıştığımız, DSF’nin kısa tarihi ve
onunmücadeleilkeleridosdoğrubunuanlatıyor.
Dikkat edilirse III. Enternasyonal’in kurulması
ileKızılSendikalarEnternasyonali’ninkurulması
arasınafazlabirzamangirmiyor.Lenin’inönder
liğindekidünyakomünistleriboşluğuveaciliyeti
hergeçenzamandahaçokhissedilenmodernişçi
sınıfının dünya partisini kuruyor. Ardından 41
ülkeden sendikaları temsilen gelen delegelerin
katıldığı Kızıl Sendikalar Enternasyonali’nin I.
Kongresi’ni (1920) topluyorlar. Hem devrimin
yapıldığıSovyetlerBirliği’ndehemdedevrimci
işçisınıfıhareketininyükseldiğiülkelerde,komü
nistpartisininönderliğindeişçisınıfıveezilenve
sömürülenmilyonlarıdevrimegötürmekiçinişçi
sınıfısiyasalörgütlerininetkiliyardımcıaraçları
olansendikalarınkurulmasıvegeliştirilereketkin
kılınmasına büyük önem veriliyor. Uluslararası
Sendikalar Federasyonu’nun başındaki “Ameri
kanSendikacılığı”na,TradeUnion’cuveAnarko
Sendikalist karma sınıf işbirlikçiliğine rağmen,
işçisınıfınınuluslararasısendikalhareketinidev
rimci bir doğrultuda, sınıf sendikacılığı hattında
ilerletmek için yoğun mücadeleler veriliyor.
Bütünbunlar,işçisınıfınınkapitalizmevekapita
list sömürüye karşı mücadelede sendikaların
oynadığıdevrimciişlevdendolayıyapılmaktadır.

MarksEngels’inkurulmasınaönderliketti
ği I.Enternasyonal’inkurucularının,Avrupa’nın
değişikülkelerindekiişçibirlikleriyadadernek
leriolduğubiliniyor. IngilizTradaUnion’larının
Enternasyonal’e katılmalarını MarksEngels’in
nekadarçokönemsediğibiliniyor.Katılımcıların
objektif durumlarını bilimsel bir analize tabi
tutan,“verilizaman”ve“verilidurum”gerçekli
ğinden hareket edenMarks’ın 28 Eylül 1964’te
Londra’da toplanan Uluslararası Işçi Birliği’nin
“kuruluş çağrısı”nın dilini son derece “ince
ayar”ladığını biliyoruz. Karl Marks, Komünist
Manifesto’nuniçerikveruhunadokunmadandili
niveüslubunu“kuruluşçağrısı”ndadeğiştiriyor.
Bunu geniş işçi birliklerini kapsamak ve sosya
lizm teorisiyle eğitme koşullarını elde etmek/
olanaklıkılmakiçinyapıyor.MarksEngels,kapi
talistsistemkoşullarındaproletaryanınörgütlen
me merkezleri olarak sendikaları önemsedikleri
içinMarks,TradeUnion’larla ilgili şöyle diyor:
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“TradeUnion’lar,sermayeninzorbalıklarınakar
şı direniş merkezleri yararlı bir şekilde hareket
etmektedirler.Güçlerinipekakıllıcaolmayanbir
biçimde kullandıkları zaman amaçlarından kıs
men sapmaktadırlar. Sadece var olan düzenin
sonuçlarına karşı ufaktefek kavgalarla yetinip,
aynızamandabudüzenindönüştürülmesineçalış
madıkları,örgütlügüçlerindenemekçisınıfıntam
anlamıylakurtuluşu,yaniücretliliğinkesinolarak
ortadankaldırılması için bir kaldıraç gibi yarar
lanmadıklarızamanamaçlarından tamamensap
maktadırlar.” Marks bu sözleri 1866’da Cenev
re’de toplanan Enternasyonal’in I. Kongresi’ne
sunduğu,“SendikalarınRolü,ÖnemiveGörevle
ri”başlıklıyazıdasöylüyor.Buradaçokaçıkolan
bir nokta vardır. Sendikaların salt kapitalizmin
bellidüzeyvealanlardakisonuçlarınakarşımüca
deleetmektekendilerinisınırlayamayacaklarıdır.
Böyleyaparlarsaburjuvazininelindekibiroyun
cağadönüşürler.Sendikalarınkapitalist sistemin
yıkılması için çalışmaları, “örgütlü güçlerinden
emekçi sınıfın tam anlamıyla kurtuluşu” için
yararlanmaları gerektiği çok açıktır. Bu yüzden
Marks, bütün işçi toplantılarında yaptığı konuş
malarda hep “siyasal iktidarın ele geçirilmesi,
çalışan sınıfların en büyük görevi olmuştur”
(Kuruluş Çağrısı’ndan) diyerek konuşmalarını
özetlemiştir. Aslında ekonomik mücadele ile
siyasalmücadeleilişkisini,doğrudan,birbütünün
birbirinden asla ayrılmaz iki parçasının araçları
olansendikalarvesiyasalpartiilişkisiolarakkav
ramakherzamançokönemliolmuştur.Ekonomik
mücadeleilesiyasalmücadelenin,bunlarınaraç
ları olan sendikalar ile siyasal partiler arasında,
buikisininyürüttüğümücadeleninniteliğiarasın
daherzamankalınayrımçizgileriyoktur.Birbir
leriyle uzlaşmaz sınıf karşıtlıkları içinde olan
sınıfvekategorilerinbirbirinekarşımücadelesin
de, her iki kamp için de bu mücadele araçları
gerekliolmuştur.Buherikiaraççoğudurumlarda
aynı içerikte birmücadele de yürütüyor olsalar,
bunların var olmalarının ve geliştirilmelerinin
zorunluluğununortadankalkmasıdeğil,dahada
güçlendirilippekiştirilmesigerekmiştir.

Modernişçisınıfınındoğuşundangünümü
ze kadar, birbirinden temel nitelikleriyle ayrılan
değişik tarihsel ve toplumsal koşullarda ortaya
çıkmış sendikal örgütlülükleri olmuştur.Marks

Engels’inbilimselsosyalizmteorisinişekillendir
meyebaşladıkları vepeşpeşe sanayi devrimleri
ningerçekleştiğitarihselkoşullardadasendikalar
vesendikalmücadeledeneyimlerivardır.Kapita
lizmin tekelcilik aşamasında, proletaryanın da
uluslararası ölçekte birbiriyle değişik biçim ve
düzeylerde ilişkiye geçtiği, karşılıklı mücadele
deneyimlerini aktardığı, maddi ve manevi sınıf
dayanışmasınayoğunveyaygınbirşekildegirdi
ği tarihsel koşullarda da sendikalar ve sendikal
mücadeledeneyimlerivardır.Işçisınıfınınpolitik
iktidarıelegeçirerektoplumsaldevrimikesintisiz
bir biçimde sürdürdüğü, sosyalizmi inşa ettiği
tarihselkoşullardakezasendikalardeneyivardır.
Bütünbubirbirindenfarklıtarihselvetoplumsal
koşullarda gerçek devrimciler ve komünistler
ekonomikmücadeleilesiyasalmücadeleniniliş
kisini, ekonomik mücadele araçları ile siyasal
mücadele araçları arasındaki doğrudan ilişkiyi
tanımlamışlarvesınırlarınınetbirşekildeçizmiş
lerdir. Ama hâlâ dünyada olduğu gibi, Türkiye
devrimci hareketinde de sendikalar ve sendikal
mücadele ile siyasal mücadele arasındaki ilişki
gerçekten“tam”olarakyaşamageçirildiğisöyle
nemez.Buradatemelkaygıdahaçok,sendikala
rın kapitalizme karşı mücadeledeki rollerinden
çok fazla söz edilirse, siyasal mücadelenin esas
ve doğrudan araçları olan siyasal partilerin (söz
konusuedilenmodernişçisınıfınıngerçekkomü
nistpartileridir)rollerininreddedildiğiyadadaha
iyimserbir ifadeyleküçümsendiğidir.Hiçkimse
bugerçekdurumugörmezliktengelemez.Bugün
Türkiye’deburjuvaideolojikhegemonyanınağır
lığı altında reformizmveburjuvaparlamentarist
avanaklığınınyaygınbirşekildebütüntoplumsal
tabakalara siyayet ettiği bu konjonktürde söz
konusuanlayışvebilinçbiçimlenmesininmark
sistleninist komünistlerin de sorun karşısında
tutukkalmasınayol açabiliyor.Türkiye’deuzun
yıllardır,işçisınıfınınsendikalhareketikelimenin
gerçekanlamıylakirletilmiştir.Kirlenmeideolo
jik, politik olduğu kadar bütün bilinç biçimleri
olarak, yapısal olarak da yoğun bir “insansal
yabancılaşma” düzeyine çıkmıştır. Bu durum,
başlı başına işçi sınıfının kitle örgütleri olarak
sendikaların sınıfı örgütlemede, eğitmede ve
kapitalistsistemekarşımücadeleyesürmesindeki
tarihselrolleriniperdelemiştir.Gölgelemişvebu
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ruhuöldürülmüştür.Amaancakbudurumunaşıl
masıgörevibugünmarksistleninistkomünistle
rin omuzlarındadır. Işçi sınıfı içinde politik bir
odakolmayı (bugündaha çokolmaküzere) her
zamantemelamaçlarıolarakkavramalarıgereken
komünistler, fabrika ve sendika çalışmasını
“bir”likteelealmadan,düşünmedenmodern işçi
sınıfıiçindepolitikbirodakolmayıbaşaramazlar.
Bumutlakabilinmelivekavranmalıdır.

TamdabunoktadaRusya’daki1905devrim
günleri çok eğitici bir deney sunuyor. Stalin o
günlerde;“Marks,hersınıfmücadelesininsiyasal
bir mücadele olduğunu söylemiştir.” dedikten
sonra “aynı zamanda işçilerin sendikal hareketi
büyüyüpgelişti.Ocakayındakiekonomikgrevler
(1905) bunda da etkili oldu. Hareket bir kitle
hareketinedönüştü,istekleriarttıvezamanlasos
yal demokratik örgütlerin hem parti işlerini ve
hemdesendikaişleriniaynızamandayöneteme
yecekleriortayaçıktı.Partivesendikalararasında
birçeşitişbölümüyapılmasıgerekiyordu”diye
rek, sendikal birliklerin bu çok temel ve nesnel
durum üzerinde peşpeşe Moskova, Petersburg,
Varşova,Odesa,Riga;Harkov,Tiflisveheryerde
kurulduklarınıvebusendikalbirliklerin,“geçen
yılınEylülayındabirliklerinbirtümRusyaKon
feransıtoplanacakkadarilerlediiş”(Stalin,Eser
ler,C.1,Sf.250,InterYay.)demeyideekliyordu.
Rusya’dasendikalaryasaldeğil.Resmenyasak
tır.Amadevrim,busomutihtiyacınıkendisi,sınıf
sendikalarıgibimücadelearaçlarınıyaratarakve
çoğaltarak ve çeşitlilik kazandırarak karşılıyor.
Kim böyle bir “iş bölümü”nden hareketle 1905
devrimgünlerindeişçisınıfıörgütleriolaraksınıf
sendikalarının mücadelesinin salt ekonomik
mücadeleylesınırlıkaldığınıiddiaedebilir?Böy
lebiriddiabaştansonakadarsaçmadır.Onuniçin
Stalin, Marks’a başvurarak, “Eğer proleterlerle
kapitalistler bugün birbirlerine karşı ekonomik
birsavaşımsürdürüyorlarsa,yarınbirdesiyasal
savaşsürdürmekveböyleceikiayrısavaştakendi
sınıf çıkarlarını savunmak zorunda kalacaklar
dır.” (age) demekle Rusya’daki işçi sınıfının
mücadelesi ve onun gösterdiği evrimi özetliyor.
Sendikalarınpartiylesınıfarasındadoğrudanbir
kontak noktası olmalarından yasa dışı, illegal
örgütlenmekzorundakalmışlardır.Fabrika,işyeri
ve işkollarında parti hücreleri sınıfın günlük

mücadelelerini karşılamada yeterli gelmeyince
sendikalarla sosyal demokrat örgütler olarak
tanımlananpartihücreleriarasındakesinbir“iş”
ve görev bölüşümüne gitme ihtiyacı kendisini
dayatmıştır.

Marks,  burjuvaziyle işçi sınıfı arasındaki
çatışmanınevrimini;“giderekikisınıfarasındaki
birçatışmadurumunagelir.Böyleceişçilerburju
valarakarşıbirlikler(sendikalar)kurarlar,ücret
leri yüksek tutmak için aralarında kenetlenirler,
muhtemel ayaklanmalar için önceden hazırlıklı
olmak amacıyla kalıcı birlikler oluştururlar...
Yürüttüklerikavganıngerçekmeyvesı,bukavga
nınhemenardındaneldeedilensonuçtadeğil,işçi
birliklerinin yaygınlaşmasında yatmaktadır. (aç
SP)Modern sanayinin yarattığı gelişmiş haber
leşmearaçları,ayrıayrıbölgelerdeki işçilerara
sındatemassağlayarakbubirliklerinoluşmasına
katkıda bulunmaktadır. Hepsi de aynı niteliği
taşıyan sayısız yerelmücadeleyimerkezileştire
rek ulusal ölçekte sınıflar arası bir mücadele
durumunagetirmekiçingerekliolandabutema
sıntakendisiydi.Nevarki,hersınıfmücadelesi
siyasalbirmücadeledir.”(AktaranMarks,Engels
SendikalarÜzerine,sf.58)Sendikalarlaişçisını
fıpartisiarasında işlevleri, rollerivekapsamları
açısındanbüyükfarklarvardır.Amasontahlilde
işçi sınıfının geniş bölüklerini kapsayan temel
görevleriolarakdahaiyiyaşamveçalışmakoşul
ları elde etmek içinmücadele olan sendikaların
bazenülkeçapındasınıfıntamamını ilgilendiren
düzeydeörgütlediğimücadelelerartıksiyasalbir
muhteva taşırlar. Örneğin, 8 saatlik işgünü için
mücadelegibi,genelgrevgibimücadelelerpoli
tik içeriktedir. 1865 yılında I. Enternasyonal’in
girişimleriyle Ingiltere’deülkeçapındageneloy
hakkı için kurulan “ReformBirliği”niMarks’ın
Ingiliz işçilerinin yığınsal reform hareketinin
yönetileceği“siyasalmerkez”dediğini,yukarıda
sözünü ettiği “her sınıf mücadelesi siyasal bir
mücadeledir” anlayışından kaynaklanmaktadır.
Ülke çapında proletaryanın iktidarmücadelesini
örgütleyecekveyönetecekproletaryanınkomün
ist öncüsü, partidir. Ama “her sınıf mücadelesi
siyasalbirmücadele”olduğunagöregerçeksınıf
sendikalarının ve onlarda örgütlenen işçilerin
Enternasyonal’in 24 Temmuz 1920’de Lenin’in
önderliğinde toplanan II.Kongresi’nin şu kararı
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marksistgörüşaçısınındahasomutbirçerçeveye
oturtulmasıdır. Komünist partisinin devrimdeki
rolüsözkonusuyapılankarardaşöyledenmekte
dir:“KomünistEnternasyonal,proletaryanınken
di bağımsız siyasi partisi olmadan devrimini
yapabileceği görüşünü şiddetle reddeder. Her
sınıfmücadelesisiyasibirmücadeledir.Kaçınıl
maz olarak iç savaşa dönüşen bu mücadelenin
hedefi siyasi iktidarı ele geçirmektir.Ve siyaset
ancakşuyadabusiyasipartitarafındanelegeçi
rilip örgütlenebilir ve yönetilebilir.” Lenin ve
Komünist Enternasyonal, komünist partilerin
mücadelesinin sınırlarını açık bir şekilde çizer
ken,komünistpartilerinkapitalistsistemindeği
şikbiçim,düzeyvebirimörgütlenmelerininkar
şısınaçıkarmakamacıylakurduğuveçalıştırdığı
altörgütlerinverdiğimücadelenindebirsınıflar
mücadelesi olduğunu, aynı açıklıkta tekrarlıyor
lar.Buradaönemliolanbirnoktanınaltıçizilme
lidir. Işçi sınıfı hareketi, kendi sendikaları, sınıf
sendikalarıönderliğindenedenligenişkapsamlı
mücadeleler örgütlerse örgütlesin, bu mücadele
nihayetindekendikomünistpartisininöncülüğün
deyürütülmediğimüddetçeplanlıpolitik iktidar
mücadelesininbirsilahıhalinegetirilemeyeceği
dir. Sınıf mücadelesinin doğrudan araçları olan
işçikitleörgütlerisendikalarla,öncüsınıfınöncü
müfrezesisiyasalparti,komünistpartiarasındaki
enönemliayırımnoktasıbudur.

1848 devrim fırtınasının kıtaAvrupa’sında
burjuvazi tarafından savuşturulmasının hemen
ardındanbütünişçibirlikleriyasaklandı.Fransa’
dansonra13Temmuz1854’teBismarck’ınPrus
yalıdelegeleriAlmanparlamentosundabütünişçi
birlikleriniyasaklamakararıçıkardılar.Bukara
rın1852’dekomünistlerinKöln’dekiyargılanma
larını takip etmesi, işçi sınıfının ekonomik ve
politik mücadelesinin kopmaz birliğini gösteri
yor. Çünkü amaç; işçı sınıfı ve onunla birlikte
insansoyunun iktisadikurtuluşu, toplumsalkur
tuluşudur. Siyaset bunun aracıdır. Kurtuluş, bu
araçolanvemodernişçisınıfıhareketiningenel
siyasetininörgütlemevekumandatepesipartiile
onunaltörgütleriarasındakidoğruilişkiyleelde
edilebilir.

Başından beri tekrarladığımız bir nokta,
sendikaların işyeri,meslekve işkolugibi somut
mekanlarda işçi sınıfının günlük yaşamlarının

doğrudaniçindeveonunbirparçasıolmalarıdır.
Bütünmekanlardaki işçilerin ayrımsız yakın ve
uzunerimli sınıfçıkarlarınıkorumayıvesavun
mayı amaçlamaktadırlar.Bunlarbölgesel, ulusal
ve uluslararası boyut ve özellikler taşımaktadır.
Modern işçisınıfıhareketiningünlüknefesalış
verişini teneffüs etmektedirler. Eğer gerçekten
sınıf sendikalarıysa, sınıf hareketinin açık ve
örtükdinamiklerini,partionlararacılığıyla irde
lervebütündevrimcirezervleribuörgütlenmele
rinkendisinesunduğumateryalveimkanlarara
cılığıyla bütünlüklü duruma getirerek gerçek
devrimci taktik planlar oluşturabilir. Sendikalar
herzamansiyasalodaklardandahaçoksınıflaiç
içedirler. Tek tek işçilerin dini inanç ve siyasal
eğilimlerinebakmaksızınişyeriveişkollarındaki
bütünişçilerisermayevekapitalistlerekarşısınıf
salçıkarlarıvesömürüyekarşımücadeletemelin
debirleştirdikleriiçin,“işçisınıfınınörgütlenme
sininodaknoktasıolmuşlardır.”yada“işçisınıfı
nınörgütlenmemerkezleri”olmuşlardır.Sendika
larbusomutgerçekliküzerindevücutbuldukla
rından, işçi sınıfının iktisadi mücadele araçları
olarak tanımlanmışlardır.Amabunlarınbirgeli
şimevrimivardır.Kendigelişimtarihlerininiler
leyenaşamalarında işçi sınıfı sendikalarınınser
mayesınıfına,ücretliemekilesermayedüzenine
karşıverdiğimücadeledegiderekdahakarmaşık
vedahagenelbirgörünümebürünürvebaşlangıç
amaçlarını çoktan aşarak daha ileri bir içerik
kazanır. O nedenle MarksEngels, bütün bir I.
Enternasyonal tarihi boyunca tekrar tekrar
modern işçi sınıfının ekonomik mücadelesiyle
politik mücadelesinin birbirinden ayrılmaz
“bir”liğine geri dönmek ve onun üzerinde uzun
uzadıya tartışmak ve yazmak zorunluluğu duy
muşlardı. Onca deney, bilgi ve veriye rağmen
aynı sorunun aynı noktalarında LeninStalin ve
Bolşevikler tekrar konuşmak, tartışmak ve yaz
mak zorunluluğuyla karşı karşıya kalmışlardır.
Ingiliz veAmerikan TradeUnion’cularının ser
mayedüzeninekarşıverdiğimücadeleyiMarks
Engels önemsemişler. Bu mücadeleye siyasal
içerikli bir sınıf mücadelesi de demişler ama
onlarınişçisınıfınıniktidarıburjuvazidenalması
gerektiğidüşüncesinekadarilerlememelerinibur
juvazinin yedeğine düşmekle, mevcut düzeni
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onaylamaklaeleştirerekmahkümedilmelerinden
deaslavazgeçmemişlerdir.

O nedenle, Komünist Enternasyonal’in
1723Eylül1871tarihleriarasındayapılanLond
ra konferansında şu temel fikirlerin altını tekrar
çizmişlerdir. “Devamla, Enternasyonal işçilerin
her kurtuluş çabasını utanmazca ezen ve kaba
kuvvetle sınıf ayrımını ve bu temel üzerinde
kurulmuş politik egemenliğini sonsuzlaştırmaya
çalışan sayısızbirgericiliklekarşıkarşıyaoldu
ğundan;işçisınıfımülksahibisınıflarınbutopye
künzorunakarşı,mülksahibisınıflarıntümeski
parti oluşumlarının tersine, bizzat özel politik
partihalindeyapılanarakancakkitleolarakhare
ket edebileceğinden; işçi sınıfının politik parti
olarak bu yapılanmaları toplumsal devrim ve
nihai hedefinin  sınıfların ortadan kaldırılması
zaferiiçinvazgeçilmezolduğundan;işçisınıfının
bellibirnoktayakadarekonomikmücadeleleriile
halihazırdaoluşturduğutektekgüçlerininbirleş
tirilmesinin, kendisini sömürenlere karşı politik
mücadelesinde de bir kaldıraç olarak hizmet
etmesigerektiğinden;bütünbunedenlerdenKon
ferans, Enternasyonal’in bütün üyelerine şunu
hatırlatır: Işçi sınıfının mücadele konumuna,
onunekonomikhareketiilepolitikfaaliyetibirbi
riyle kopmaz şekilde bağlıdır” (Aktaran, A. S.
Losovsky,Sendikalarüzerine II. sf.2627, Inter
Yay.)

Işçisınıfınınekonomikmücadelesiylepoli
tikmücadelesinin bu iç içeliğinden ötürü, 1920
yılındaLeninveBolşevikPartiönderliğindeIII.
Enternasyonal’denbiryılsonraMoskova’datop
lananKızılSendikalarEnternasyonaliI.Kongre
si’nde;“KızılSendikalarEnternasyonaliprogra
mınailkgörevolarakkapitalistsisteminyıkılma
sı ve sosyalizmin kurulmasını koydu. Örgütün
kapıları, sınıf mücadelesinin devrimci ilkelerini
kabul eden, işçilerin ekonomik talepleri uğruna
mücadelesini siyasi mücadeleye bağlayan ve
AmsterdamUluslararasıSendikalarFederasyonu
tarfından temsil edilen reformcu hareketi teşhir
için mücadele eden, bütün sendikal kuruluşlara
açıktı...”(FilipKota,DünyaSendikalHareketin
deIkiKarşıtÇizgi,sf36,CeylanYay.)Buradan
da hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta
olan nokta, gerçek anlamda sınıf sendikalarının
verdiğimücadeleantikapitalistiçerikteolmasıve

politik bir boyut taşıyor olmasıdır. “Kapitalist
sistemin yıkılması ve sosyalizmin kurulması”
mücadelesi rafinevedolaysızbirsınıfmücadel
esidir,kapitalizmekarşıdolaysızbirmücadeledir
ve o nedenle politik içeriktedir. Bütün tarih
boyuncaburjuvazininişçisınıfıörgütlerisendika
larlaçokyakındanilgiliolması,hersomuttarih
sel durumda, işçi sınıfının bu örgütlerine karşı
çoketkilivekapsamlı taktikplanlargeliştirmesi
bu özelliklerinden daha çok, sendikaların işçi
sınıfınınörgütlenmesindeenetkiliaraçlarolma
sındadır.

Işçisınıfınınilktoplandıkları,çoksomutbir
toplumsalgüçdurumunageldiğiyerdir sendika
lar.BirinciEmperyalistPaylaşımSavaşı’nınari
fesinde10milyonsendikalıişçivarken2.Emper
yalist PaylaşımSavaşı öncesi bu rakam40mil
yon civarındadır. Bu durum sendikaların işçi
sınıfının örgütlenmesinde, örgütlü toplumsal bir
güçolmasındanedenlielverişliaraçlarolduğunu
tanıtlıyor.Burjuvazi,sendiklaravesendikalhare
keteherzamançokilgigöstermiştirdedik.Lenin
şöylebir tespityapar. “Işçihareketinekatılanlar
arasındaki anlaşmazlıkları doğuran son derece
önemli nedenlerden biri de, genellikle yönetici
sınıfların, özellikle de burjuvazinin taktik deği
şiklikleridir. Eğer burjuvazinin taktiği hep aynı
biçimdeyadaenazındanhepaynıcinstentaktik
olsaydı,işçisınıfı,butaktiğe,geneaynıderecede
tekbiçimliyadaaynıcinstenbirtaktiklekarşılık
vermeyiçabucaköğrenirdi.”(AnarşizmveAnar
ko Sendikalizm, sf. 300301, Sol Yay). Lenin,
burjuvazinin işçi sendikalarına karşı geliştirdiği
taktikleriuzunuzadıyanedenleriylebirliktetahlil
etmektedir.

Burjuvazi, sendikaları sınıf egemenliğini
sürdürmevepekiştirmeninaraçlarıolarakkulla
nır. Işçi sınıfı ve emekçi yığınların sermaye ve
hükümete karşıdevrimci eyleminin araçları
olmaktan çıkarmak için rüşvetle sendika bürok
ratlarınıvedevletidevreyesokar.

Liberalreformist akımlar ise, sendikalara
sendikalistekonomist mücadele yürütmesi doğ
rultusundayönlendirirler.Komünistlerise,sendi
kalardakisiyasinüfuzlarıvegüçleriylesendikala
rı,devrimciişçihareketinigeliştirmenin,sermaye
ve faşizme karşı savaşımı yükseltmenin aracı,
kaldıracıyaparlar.
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zinin parlamentarist oyunlarından, burjuvazinin
bir aleti ve oyuncağı olmasından, “salt sınıf
örgütlerinin toparlanmasına”doğrubirmücade
leyeçekmekgörüşaçısıylaçalışmanınönemine
dekuvvetlivurgularyapıyor.Sendikalarıyayma
ya, nitelik olarak geliştirmeye ve iki düşman
kampınkırankıranabirbirinekarşıverdiğikav
gada işçi sınıfınınmücadele “kalesi” yapmanın
zorunluluğuna kuvvetli vurgular yapıyorLenin.
Ancakbubakışaçısınınsendikaların1905Aralık
ayaklanması öncesindeki, genel grev ve genel
direnişteoynadığırolüdahaetkinvedahakalıcı
bir içerikte oynayacağı gerçeğine ısrarla işaret
ediyor Bolşevikler. Ayrıca Lenin, 1905 Rus
devriminiin sendikaları test ettiğini ve onların
devrimin tekrar toparlanmasındave “işçi sınıfı
nınkesinkurtuluşu”mücadelesindebirzorunlu
lukolduğununaltınıçiziyor.

1905 devrimine öngelen günlerde Rusya
proleteryası değişik ve çok farklı özgünlüklere
sahipörgütlenmeleriçindeolmasınakarşın,sen
dikalarsomutbirihtiyaçolarakyinedekendisini
dayatıyor.Büyükproleter sosyalistEkimdevri
miyleSovyetlerBirliği’nde işçi sınıfı, “Sovyet
ler”gibigelişkinbiriktidarörgütlenmesimode
linesahipolmalarınarağmen,işçisınıfınınkitle
örgütleri sendikaların güçlendirilmesi ve etkin
kılınmasıgörevihergeçengündahaçokbüyü
yor.Bu ihtiyaçla birlikte, tarihteki onca deneye
rağmenhâlâsendikaların“rolüvegörevleri”de
sağasola çekiştirilerek, tek yanlı bir görüş açı
sından ele alınmaya devam ediyor. Biz burada,
bu tartışmaya, proletaryanın komünist partisi
öncülüğünde burjuvaziyi, üretim araçları üze
rindekimülkiyettenuzaklaştırarak,onlarınpoli
tikiktidarınıişçisınıfıvegenişemekçikitleleri
nin örgütlenmiş silahlı zoruyla “paramparça”
edilerek kendi diktatörlüğünü kurduğu koşullar
altında,sosyalistinşakoşullarındahâlâişçisını
fınınkitleörgütlerisendikalardevrimdenönceki
önemini koruyorsa, bugün ücretli emek ile ser
maye düzeninde devrimi örgütleme çalışması
yürüten bizler açısından sendikaların ve gerçek
birsınıfsendikalarıhareketiyaratmanıngerekli
liğine ve zorunluluğuna bir kez daha parmak
basmak içindir. Lenin, 1920’lerde Troçki ve
Buharin’lesendikalarüzerineyaptığıtartışmada
sorunaçokdeğişikaçılardanyaklaşıyor.

Partinin sınıf çalışması fabrika, sendika ve
semtçalışmasıbütünselliğinedayanır. Işçi sınıfı
içerisinde güç olmak, burjuvazinin kendi sınıf
egemenliğinin hizmetine sokmasının taktiklerini
boşa çıkarmak, sendikaları gerçek işlevlerine
kavuşturmak göreviyle yüz yüzedir. Komünist
partisiişçisınıfınıngenişkesimleriniaydınlatma
da,sendikalarıönemlimerkezlerolarakgörür.

KarlMarks,daha1866yılında“Sendikalar,
ücretliköleliksistemininkendisinekarşıharekete
geçmektesahipolduklarıgücühenüztamolarak
kavramışdeğillerdir.Buyüzdengeneltoplumsal
ve siyasal hareketlerden çok uzak kalmışlardır”
dedikten sonrabundanböylenasıl davranmaları
gerektiğine ilişkin, “Başlangıçtaki amaçlarından
ayrıolarak,işçisınıfınınkesinkurtuluşunungeniş
çıkarları uyarınca, onun örgütlenme merkezleri
olmabilinciylehareketetmesiniartıköğrenmeli
dirler.Budoğrultudaki her toplumsal ve siyasal
harekete yardımcı olmalıdırlar. Kendilerini tüm
işçi sınıfının savunucuları ve temsilcileri olarak
gördüklerinde ve öyle davrandıklarında...”
(MarksEngels,SeçmeYapıtlar,Cilt2,sf.99100,
SolYay.) diye devam ederek sendikaların “işçi
sınıfının kesin kurtuluşu” için mücadelesinin
“örgütlenmemerkezleri”olarakönemligörevler
lekarşıkarşıyabırakıyor.BunedenleLenin1907
yılında, “sendikalarda canla başla çalışalım, her
alanda,marksizmindevrimciteorisiniproletarya
içindeyaymayavebirsınıförgütü“kalesi”kur
mayaçalışalım.Herşeybununardındangelecek
tir” (AnarşizmveAnarkoSendikalizm, sf 266).
Busözler,BolşeviklerleMenşeviklerinsendika
lar sorununda yaptığı tartışmada Bolşeviklerin
işçisınıfıörgütlerisendikalardaçalışmayıreddet
tikleri iddialarına karşı söylenmektedir. Lenin,
sorunun sendikalarda çalışıp çalışmamakla, sen
dikaların “işçi sınıfının kesin kurtuluşu” uğruna
verdiğimücadeledeoynadığı,oynamasıgereken
rolleilgiliolmadığını,işçisınıfınınörgütlenmesi
çalışmasındafarklıve“başkapolitika”larınizlen
mesindeolduğununaltınıçizmektedir.

Bolşeviklerinbukonudaizleyeceğipolitika
ile “sendikalarla partiyi yaklaştırma, sosyalist
bilinci geliştirme ve proletaryanın devrimci
görevlerinikavramaanlayışı içindeyerinegetir
meye çalışıyoruz” demektedir. Sendikalardaki
devrimciçalışmada“ağırlıkmerkezini”burjuva
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Bunlarınbirboyutudaproletaryadiktatör
lüğünün, devletin o gün için gösterdiği bazı
bürokratik çarpıklıklar ve bunların giderilmesi
mücadelesi açısından sendikaların görevleridir.
“Devletimizinbürokratikerki”diyorLenin“bir
işçidevletiolduğuanlaşılmaktadırvedevlettebu
acıklı  nasıl ifade edeyim  etiketi yapıştırmak
zorundayız.Iştesizegeçişdöneminingerçekliği
pratikte böyle oluşmuş bir devlette sendikaların
savunacakları bir şey olmadığını mı sanıyorsu
nuz, tamamen örgütlenmiş proletaryanın maddi
ve manevi çıkarlarını savunurken sendikalar
olmadanyapılabilirmi?”(SeçmeEserler,C.9,sf.
33) Bütün bunlar sendikaların bunlar gerçek
anlamda sınıf sendikalarıdır salt sınıf örgütleri
olmasından, sosyalizmiengerçekanlamdasını
fınbu“kale”lerininsahipleneceğivesavunacağı
gerçekliğindenhareketediyorLenin.Çünküişçi
sınıfı,kitleörgütleriolansendikalardakendiken
disiniyönetmeyiöğreniyor.Hiçbirsınıfı sömür
memiş ve hiçbir toplumsal tabaka karşısında
kendisininimtiyazlıolduğualışkanlığınıedinme
miştir.Onuniçinsosyalizmiinşaetme,proletarya
diktatörlüğüaltındatoplumsaldevrimikesintisiz
olarak sürdürmenin en önemli teminatlarından
birisibuaraçlardır,işçısınıfıörgütlerisendikalar
dır.Modernişçisınıfınınönderiveöğretmenleri
bütünsorunlaraolduğugibibusorunada,sendi
kalarsorununuda“verilizamandaverilikoşullar
altında”kendibağımsızbakışaçısındanhareketle
tahliletmişlerdir.

Lenin,sendikalarıntoplumsalhayatınbütün
bitişik alanlarındaki “okul” olma özelliklerinin
somutbir incelemesinekoyuluyor.Gerek“Sov
yet TradeUnion’culuğu”na karşı mücadele,
gerek Troçki ve Buharin’in sendikaların somut
rolünü reddeden tezlerine karşı mücadele eder
ken; “devlet zorunalanıdır.Özellikleproletarya
diktatörlüğü çağında zordan vazgeçmek delilik
tir. ‘Idare etmek’ ve meseleye idari yaklaşım
buradan olmazsa olmaz şarttır. Parti proletarya
nın doğrudan hükümet eden öncüsüdür, önderi
dir. Özgün etkileme aracı, öncüyü saf tutmanın
ve çelikleştirmenin aracı zor değil, partiden
ihraçtır.Sendikalardevlet iktidarınınrezervuarı
dır, komünizm okuludur, ekonomiyi sevk idare
etme okuludur. Bu alanda özgül ve en önemli
olan şey yönetim değil, merkezi (elbette aynı

zamanda yerel) “devlet yönetimi, ekonomi ve
emekçileringenişkitleleriarasındaki”‘bağ’dır.”
(AçSP)(Lenin.SeçmeEserler,C.9,Sf.95,Inter
Yay.) diyerek, sendikaların “komünizm okulu”,
“ekonomiyi sevk ve idare etme okulu” vs. gibi
belirlemelerinetveanlaşılırbirtazdayapmakta
dır.Amasosyalizmininşasınınçokilerikiaşama
larında alacakları somut biçimler, ya da gerekli
olupolmayacaklarısorunundadabugünhiçbiri
ninsöylenemeyeceğiniaynıaçıklıklabelirtmek
tedir.Ayrıcapartiprogramınınekonomiyle ilgili
bölümündedesendikaların“merkezidevlet ida
resi”ile“genişemekçikitleler”arasındaki“bağ”
olduklarınısöylediktensonra“sendikalarınekon
omininyönetiminekatılımı”dahabelirgintarzda
konulmaktadır. 1920’lerin Sovyetler Birliği’nde
desendika,proletaryadevletininbürokratikçar
pıklıklarına karşı sosyalist inşanın ilerlemesi,
sosyalizmbilincinikazanmanınenelverişliaraç
ları,yönetmeeğitimialmaokulu,vb.sınıfmüca
delesininaraçlarıolarakpolitikmücadeleyürüt
mek görevi ile de karşı karşıyadırlar. Türkiye
burjuvazisi debütündünyaülkelerindeki burju
vazivepolitikiktidarlarınyürüdüğüyoldayürü
müştür.

Türkiye’de sendika kurma ve grev hakkı
1946yılınakadaryasaktır.Buyıllarda“çokpar
tili demokrasi” gevezelikleri de hız kazanmış
bulunuyor. Işçi sınfı hareketinde dipten gelen
dalgalar,Kemalistdiktatörlüğü10Haziran1946
tarihinde“sınıfesasınamüşterif”cemiyetkurma
yasağını görünüşte de olsa resmen kaldırmak
zorunda bırakıyor. Işçi sınıfı hareketine tanınan
bu sözdeözgürlük, ömrünü aynı yılın 21Aralı
k’ındatamamlıyor.Sıkıyönetimkararıylabuyasa
rafa kaldırılıyor. Dünya ölçeğinde oluşan işçi
sınıfı sendikal hareketinin her geçen gün büyü
yenetkileriTürkiye’ninegemensınıflarınısıkış
tırıyor.Resmiyasaktaktikleridünyaçapındave
bütün ülkelerde adım adım terk ediliyor. Işçi
sınıfınınörgütlerisendikaları,içeridenparçalama
vebölme,kuruludüzenlerinsavunucusuburjuva
gericipartileriningüdümünesokmataktiğitemel
alınıyorvebenimsemedönemibaşlıyor.Buyıl
lar,dünyaölçeğindesendikalariçinde,işçisınıf
ınınsendikalhareketiiçindekimücadeleninsert
leştiği,çatışmaveayrışmanıngiderekbüyüdüğü
yıllardır.
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O yıllar Amerikan sendikacılığı Avrupa,
Latin Amerika, Asya ve Afrika’daki sendikal
hareketi bölmek için yoğun bir faaliyet yürütü
yor.BaşındanberiDSFiçindeyeralmayanAme
rika Işçi Federasyonu (AFL), CIA ile işbirliği
içinde özellikle zayıf halka olarak Fransa ve
Almanyasendikalarınınbaşındakisınıfişbirlikçi
si sağkanat sendikacıları kazanmakvehareketi
bölmekiçin1946’daBrüksel’deAvrupaTemsil
cilik Bürosu’nu kuruyor. Bu büronun başına
AFL’deyıllarcaçalışmışdeneyimliIrvingBrown
getiriliyor. 1947’de özellikle Latin Amerika’da
giderekgüçlenensendikalhareketinbölmesaldı
rılarının hızlandığı bir dönemdir. 1950  1954
yılları arasında CIA’nin Uluslararası Örgütler
DairesiMüdürlüğü’nü yapanThomas I.Bradan
şusözleriAmerikansendikacılığını,işçisınıfının
uluslararasısendikalhareketinibölmevegüçten
düşürmeplanlarınıpekçokboyuttangözlerönü
neseriyor.1967’deSaturdayEveninPost’taşöy
leyazıyor:“1947’dekomünistCGTParis’tebir
grev düzenledi. Bu grev Fransız ekonomisini
çökmetehlikesiyleyüzyüzegetirmişti.Hüküme
tin düşeceğinden korkuluyordu... Bu bunalımın
ortasındaIrwingBrownsahneyeçıktı.Bubinski
sendikasının (AFLY notu) fonlarıyla “Force
Ouvriere”komünist olmayanbir sendikaolarak
örgütlendi. Para bitince, Irwing Brown, CIA’ya
başvurdu.Böyleceözgür sendikacılığaaktarılan
gizliödeneklerbaşladı... (Aç.SP)Buödenekler
olmasaydısavaştansonratarihbambaşkabiryol
izleyebilirdi” (Dünya Sendikalar Federasyonu
194549,Sf.48,AmaçYay.).YineDSF’yiböl
meninkesinleştiği(1949)veAmerikansendika
cılığınınaçıkbirifadesiolarak“UluslararasıHür
SendikalarKonfederasyonu”(ICFTU)kurulduk
tansonraABD’nin,SanayiveÇalışmaIlişkileri
dergisindeki şu sözler, uluslararası burjuvazinin
işçisınıfınınsendikalhareketineilgisininamacı
nı ve düzeyini gösteriyor.Dergide “ICFTU’nun
ABDsendikalarınınhimayesindeoluşturulduğu
nusöylemekilerigitmekolur”diyeyazılansöz
ler, ABD sendikacılığı olarak bilinen burjuva
sendikacılığınınDSF’yi bölmede tayin edici bir
roloynadığınıdatanıtlıyor.1947yılındaIngilte
re’de başlatılanmadenciler genel grevine saldı
ranMadencilerBirliğiBaşkanı“Gayriresmiolan
bugrevehersadıküyekarşıçıkmalıdır;bugreve

izinvermeyeceğiz...Hükümetin,üretimitehlike
yesokanbutürdencaniyanesaldırılarıhertürlü
yolu deneyerek durdurmaya çalışması gerekir.”
(G.Lefranc’ın,“DünyadaSendikacılık”,Aktaran
FilipKota,Sf.45)BütünbunlarABDemperya
lizmininoyıllardabaşgörevleriolarakbelirledi
ğivekendiideolojikpolitikvepratikimkanları
nın çok büyük bir bölümünü ayırdığı “Komü
nizmle Mücadele” politikasının uluslararası
boyutlardaki doğrudan yansımalardır. Bu yıllar
Türkiye’dedeilericilerevedevrimcilereyönelik
sürekavıbütünhızıylasürüyor.

BozularakYozlaştırılanIşçi S ı n ı f ı n ı n
SendikalHareketiniDevrimcileştirmekErtelene
mezGörevdir

Türkiye’de19471950,CHP’ninveDP’nin
sendikalarüzerindeki rekabetdalaşınınbüyüdü
ğüvesertleştiğiyıllardır.HerikisideABDsen
dikacılığının Türkiye‘deki versiyonunu hayata
geçirmek yarışındadırlar. Buna bağlı olarak
“demokrasicilik” oyunu üzerinde de hem geviş
getiriyorlarvehemdeyarışmaktadırlar.20½ubat
1947’deçıkarılan,5018sayılıişçiveişverensen
dikaları ve sendika birlikleri hakkındaki kanun,
tamanlamıylaAmerikansendikacılığınıngerçek
ihtiyaçlarıçerçevesindeformlandırılmıştır.Orhan
Tuna, 1953 yılında yazdığı yazıda bu kanunun
“birbütünolarakelealınarak,keskinbir tahlile
tabi tutulduğu takdirde adeta zorlanarak çıkarıl
mışbirtedlinvetemkinlibirtedbir,hüviyetitaşı
maktadır.”diyerekÇalışmaBakanıSadiIrmak’ın
konuşmalarınayerveriyor.ÇalışmaBakanıSadi
Irmak’ın konuşmaları ile CIA uzmanı, Ingiliz
Madenciler Birliği Başkanı, AFL Başkanı G.
Meany’in1951’dekikonuşmalarıveUluslararası
Hür Sendikalar Konfederasyonu yöneticilerinin
konuşmalarıarasındagerçekanlamdabirözdeş
likvardır.AynızamandaCHPveDP’ninsendika
ları kendi etki alanları içine alma faaliyetleri
uluslararası burjuvazinin bu sorunda taktikleri
arasında da birebir özdeşlik bulunmaktadır.
Kemalist diktatörlüğünbakanınınyaptığı dema
gojiyidinleyelim.“Cemiyetlerkanununungeçir
diğisonistihalevegelişmedensonramemleketi
mizdedesınıfvemeslekesasıüzerinecemiyetler
kurulmasıkanunuimkandahilinegelmişbulunu
yor. Bu gelişmeden az sonra, memleketimizin
birçok yerinde, ezcümle büyük şehirlerimizde



 İşçi Sınıfının “Örgütlenme Merkezleri” Olarak Sendikalar

Sınıf Pusulası /33

devrimcilerin ve devrimci örgüt ve partilerin de
işçi sınıfının sendikal hareketine yönelik ne bir
detaylandırılmışpolitikalarıvardı,nedeişçisını
fı çalışmasını bütün çalışmalarının merkezine
koymuşlardı. Işçi sınıfı sendikal hareketindeki
devrimciögelerinhızlabuharlaşmasındabuduru
munetkisihesabakatılmalıdır.Bumekanizmalar,
Sovyetmodernrevizyonizmininburjuvabürokra
sisindekimekanizmalarıyla tamolaraközdeşleş
mişti.Sendikalardasözvekararhakkı,işçitaban
danalınmış,bütünüylebiravuçsendikabürokra
tının tekelinde toplanmıştır.Hergreveyleminde
yığınlakeskindemeçveaçıklamahavasına rağ
men, en kritik an ve noktalarında sermaye ve
devletin önündedizegelmişler, oyuncakolmuş
lardır. Bu kısır döngü sınıfın kendi öz güvenini
yitirmesini,bağımsızhareketineinancınıkaybet
mesini beslemiş ve büyütmüştür. Ta 1900’ların
başlarındaki grevler hak alarak geri dönmüş,
sınıfın diğer bölükleri de onlara bakarak greve
girmişlervetaleplerinisermayevedevletekabul
ettirmişlerdir.AmaTürkiyeişçisınıfınınyarattığı
buolumlugeleneksononbeşyıldaiyideniyiye
buharlaştırıldı.Bugündeişçisınıfısermayedüze
nininçokyönlükuşatmasıaltındadır.Burjuvazi
ninhegemonyası“işçi”ninbütüngünlükhayatını
kuşatmasınaalmıştır.Sınıfınçoksıradangünde
likdemokrasivehakaramataleplerinisavunmak
ve sahiplenmek de bütünüyle devrimcilere ve
komünistlere kalmıştır. Işçi sınıfını örgütlemek,
onun bağımsız devrimci eylem düzeyini elde
etmekenbaştagelengörevimizdir.

Marksistleninist komünistler, uzun yıllar
danberigenelgrevgeneldirenişşiarınıgerçeğe
dönüştürmeyi,işçisınıfıvegenişemekçikatman
larıntemelhakvetalepleriuğrunahareketegeç
melerini ve sistemin durmasını ve felç olmasını
sağlamayı hedeflemektedirler. Bütün gündelik
faaliyetlerinibutaktikplanınöğeleriolarakalgı
lamaktadırlar. 1905 devrim günlerini model
olarak aldığımızda, (en öğretici deney olduğu
için)işçisınıfınınkomünistöncüsünündoğrudan
grev hareketini örgütleme ve yönetme araçları
olmadayeterligelmediğinivarsaydığımızda,işçi
sınıfınıntektekbölüklerininvebütünününgrevi
ni örgütleyecek sendikalar ya da sendikal olu
şumlar yaratılmadan bir genel grev örgütlemek
olanaksız değilse de son derece zordur. Gerçek

somuttur.Dolayısıyla,bugerçekişçisınıfıhare
ketitarihindeyaşanmışbirdizideneyimlekanıt
lanmıştır.Sınıfıörgütlemek,yaratılanveyaratıla
cakörgütlenmenin sınıfıngenelhareketinin isti
kametinedoğrudannüfuzedecekedimselbirgüç
olmadan“genelgrev,geneldireniş”şiarınınger
çekleşmesioldukçazordur.Komünistöncübütün
olanaklarıyla bu düzeyi yakalamaya çalışmazsa,
daha çok boyutlu tehlikelerle karşı karşıya kal
maktankurtulamaz.

Toplumumuzuntemelçelişkisi,ücretliemek
ile sermaye arasındaki çelişki ise, bir diğer ifa
deyle ücretli emek ile sermaye düzeninde yaşı
yorsak bütün sınıfsal farkılılaşmalar da bunun
yasalarına uygun işliyor demektir. Bu bir anla
mıylaproleterordularınınhergeçengünbüyüme
sidemektir.MarksEngels,sömürüveayrıcılıkla
radayanankapitalist sistemekarşıdikildiklerin
de, hiç duraksamadan “emeğin dağınık ordusu
nun düzene sokulması”ndan söz ettiler. Emeğin
dağınıkordusunuişçi sınıfını örgütleyemeden
yıllarcadauğraşsakbirarpaboyuilerleyemeyiz.
O halde devrimci taktiğin omurgası bu dağınık
emek ordularının düzenlenmesi, örgütlenmesi
temel esprisine göre olmak zorundadır. Emeğin
ordularınınkümelendiğimekanlar;işyerleri,mes
lekveişkollarıysabunlarındolaysızvedoğrudan
gündelikhayatınbütünayrıntılarındatemashalin
de oldukları örgütler sendikalardır. O nedenle
yazının başından sonuna kadar hep “işçi sınıfı
örgütlerisendikalar”tasavvurettiğimizsınıfsen
dikacılığı hareketi kavramlarını kullandık. Sınıf
içerisinde çalışmanın, işçi sınıfının bağımsız,
devrimcieyleminiörgütlemeninenelverişliörgü
tleri sendikalardır. Dolayısıyla, komünist öncü
nünişyeri,meslekveişkoluçalışmadenkleminin
birkesişmenoktasıdaişçisınıfınınkitleörgütleri
sendikalardır.Işçiçalışması,fabrikaçalışmasıbu
perspektifle ele alınmak zorundadır. Komünist
öncünün işyeri, meslek ve işkollarında, sayısız
birimörgütlenmeleriyarattığınıvarsayalım.Eğer
bunlarınişçisınıfınınsendikalkarşılıklarıgerçek
tenbir sınıf sendikacılığıhareketimuhalefetide
yoksa, elleri ve kolları eksik demektir. Bunun
doğrudan sonucu örgütlediği eylemlerin başarı
kazanması ve dile getirdiği talep ve hedeflerine
ulaşmasının çok zor olacağıdır.Komünist öncü,
her zamanvedaima, işçi sınıfı içindegüçolma
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süratlebaşgösterenveilerleyenbirsendikalaşma
hareketi karşısında bulunduk. Bu süretle kurul
muşolanişçitopluluklarınınsayısı100’eyaklaş
tı.Bunların bir kısmı sendika ünvanını aldı, bir
kısmı birlik, dernek veya cemiyet gibimuhtelif
isimleraldı.Fakatgörülüyorki;hepsindemüşte
rek olan motif, mesleki ve sınıf menfaatlerini
müşterekentemsiletmekihtiyacıidi.Buihtiyaç
altındakurulantopluluklarınazzamansonrakıs
menödevlerindenuzaklaştıklarıvebiziyeniden
bir nizam vermeye mecbur ettikleri müşahade
edildi.½öyleki;bunlarınbirkısmıkısazamanda
busınıfilealakasıolmayaninsanlarınmüdahale
sivetesirinemaruzkaldıvesendikareisiolarak
bumeslekvesınıflasiyasiajitasyonharicindebir
irtibatıolmayaninsanlarıngeldiğinigördük.Bir
kısım cemiyetler bir selahiyete dayanmadıkları
halde bütün memlekete şamil birliklermiş gibi
karşımızaçıktılar...Nihayetbüyükekseriyetiteş
kil eden vatanperver devletle işbirliği etmeye
amadeişçilerimizÇalışmaBakanlığımızabaşvu
rarakkesinbirrehberliketmesini,devletinyardı
mınıveumumibirdirektifverilmesini istediler.
Cemiyetlerkanununaekbirkanunilememleke
tinoihtiyacınıkarşılayacaközelbirkanunhazır
laması zarureti kendisini gösterdi. Huzurumuza
sefkedilentasarıbugörüşveihtiyacınkarşılığı
dır.” (ÇalışmaDergisi,AktaranAlparslan Işıklı,
Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri Içinde
Demokrasi Kavramının Gelişimi, Sf. 152153)
(açSP) Devletin bu satırlarda özetlenen yeni
politikavetaktikleri,artıkyasaklarlaişçihareke
tininsendikalaşmasınınönünegeçemeyecekleri
ni gördükleri ve bunları doğrudan yönetimleri
altınaalmakiçinyasalçerçevelerekavuşmalarına
geçiliyor. Çok kısa bir zaman zarfında 100’ün
üzerindesendika,birlik,dernekvecemiyetkurul
muşbulunuyor.Bunlarla“alakasıolmayaninsan
lar” olarak tanımlananlar, çok büyük olasılıkla
öneçıkanöncüvedevrimciişçilerdir.Yadasınıf
hareketini farklı bir çizgide sömürüye karşı
mücadeleciçizgidegeliştirmeyeçalışan“TKP”li
lerdir.Başkanlığabaşvuran“vatanperverişçiler”
diye tanımlananlar ise,Amerikan sendikacılığı
nın Türkiye’deki uzantıları işçi düşmanı, gerici
düşüncelisendikacılardır.Çıkanyeniyasanınen
temelözelliği, sendikalhareketindevletinkont
rolünün dışına kesinlikle çıkmaması ve bütün

Avrupa kapitalist devletlerinin yakın işbirliği
içindegeliştirdiklerisendikalarınsiyasettenuzak
durması zorunluluğu, Türkiye’de yeni düzenle
nen sendikalar yasasının temel fikri ve ilkesi;
sendikaları“gayrisiyasiyapmaktır”formülasyo
nundaözetlenmektedir.

BiryandanCHPveDP,kurulmuşbulunan
sendikaları kendi birer siyasi şubeleri yapmak
içinhertürlühileyebaşvururlarken,beriyandan
sendikaları “işçi ve işveren sendikaları, sendika
olarak siyasette, siyasi propaganda ve siyasi
yayınfaaliyetleriyleiştigaledemezlerveherhan
gibirsiyasi teşekkülünfaaliyetlerinevasıtaola
mazlar.Sendikalarmilli teşekküllerdir.Milliyet
çiliğe ve milli menfaatlere aykırı hareket ede
mezler.BakanlarKurulukararıylahertürlümil
letler arası teşekküllere iştirakedebilirler”diye
rek devrimci ve ilerici antifaşist politikalara
yakın durmasını sendikalar yasasının 5.madde
siyle böylece yasaklıyordu. Sendikaların, ancak
Bakanlar Kurulu kararıyla “iştirak edebilirler”
diye formüle edilen şey ise yalnızcaAmerikan
sendikacılığınınuluslararasımerkeziolan“Ulus
lararasıHürIşçiSendikalarıKonfederasyonu”na
üyeolabilmesidir.“Işverensendikalarının”poli
tikadan yasaklanması ise tamamen o günkü
koşullaradahafazladenkdüşenbirsahtekarlıktır.
Zira Çalışma Bakanı Sadi Irmak’ın yukarıda
yasalarçerçevesindeözetlediğipolitika,sermaye
sınıfının da içinde çok belirgin bir şekilde yer
aldığıegemensınıfların tümünükapsayangenel
birsiyasettir.

1945Nisan’ındaH.S.Truman’ınABDBaş
kanı olmasıyla Sovyetler Birliği’ne karşı düş
manlıkta somutlaşan koyu bir antikomünizm
savaşı dalga dalga bütün dünyaya yayıldı. Tru
man Doktrini olarak ifade edilen bu antikomü
nizmdalgasıylaAmerikansendikacılığınınbirbi
rini besleyerek geliştiğini yukarıda belirtmiştik.
Dünya Sendikalar Federasyonu’nu 1949’da
bölünmeyegötürenentemeltartışmakonuların
dan biri de ABD’nin “komünizmle mücadele”
saldırısının,işçisınıfınınsendikalhareketiniilgi
lendirenboyutuMarshallyardımlarınıalıpalma
masorunudur.ABDemperyalizmiMarshallyar
dımplanıçerçevesinde“hürsendikacılığınteşvi
ki”yaftasıaltındadünyanınpekçokülkeveböl
gesinde kendi dış politikasının ayakları olarak
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sendikaların kurulmasına ön ayak olmuştur.
1950’densonraTürkiye’dedebufaaliyetbelirgin
bir şekilde hız kazanmıştır. 1950 1952 yılları
arasında“UluslararasıHürIşçiSendikalarıKon
federasyonu(ICFTU),AmerikanişçiFederasyo
nu (AFL) ABD Elçiliği Uluslararası Kalkınma
Ajansı (AID) ve MarshallYardım Servisi’nden
heyetlerinTürkiye’yisıksıkziyaretettiğibirbiri
ni doğrulayan çok değişik kaynaklarca belirtili
yor. Bu faaliyetin gerçek amacı, TürkiIş’in
kurulmasıdır. TürkIş, Eylül 1952’de Izmir’de
Birinci Genel Kurulu’nu topladı. Bu toplantıda
Amerikan Sendikacılığı’nın Brüksel’de Avrupa
bürosunu açan ünlüAmerikalı sendikacı Irwing
Brown(aynızamandabirCIAajanıolduğudao
günküiddialararasındadır)’indehazırbulunması
hiç de tesaddüf değildir. TürkIş’in kurulması,
TrumandoktrininveMarshallplanınınTürkiye’
deboyluboyuncaoturmasıdırda.Sonrakiyıllar
davegünümüzekadarTürkiyegidişatınyüksel
mesinevegününkoşullarınagöredeğişikliklere
uğrayarakhayatbulmasıvesürmesihiçbirzaman
aşılamadı. Bütün tarihsel dönemlerinin somut
“an”larının gerekleri ölçüsünde kendisine şekil
verenAmerikansendikacılığınınTürkiye’yeyer
leşmesininüzerinden50yıl,tamyarımasırgeç
mişbulunuyor.Türkiyedevrimcihareketiveişçi
sınıfıhareketibu50yıliçindehiçbirzamanulus
lararası burjuva sendikacılığını gerçek anlamda
yenilgiyeuğratamadı.

Sürekli bütündönemlerdevedaimaburju
vazinin ideolojik, politik, felsefi ve etik propa
gandasınınbombardımanıaltındabunaltılan,işçi
sınıfınındevrimciteorisininetkilerineburjuvazi
nin düşünsel ve eylemsel saldırılarından ötürü
uzaktutulansınıfınalıklaşmasıkadarolağanbir
şeyolamaz.Bunungünahı,esasolarakişçisınıfı
nınkendisideğil.Işçisınıfınıntemsilcilerioldu
ğunusöyleyen,işçisınıfınınöncüsüiddiasındaki
politik odaklanmaların günahları sınıfınkinden
öncegelir.Bütünbunlarınönemibirnoktadatop
lanıyor.Yarımasırburjuvapolitikasınınçürütücü
etki sahasından çıkamayan bir canlı nesnenin
uğrayacağıerozyonunçokboyutlu,çokkatmerli
ve toplumsal ilerlemenin önünde ayakbağı olan
tersyöndekiçokdönüştürücülüğüdür.Budurum,
Türkiye işçı sınıfının yaşadığı yoğun sınıfsal
sömürü ve kapkaranlık politik baskıya rağmen

neden baş kaldırmadığı sorusuna da bir ölçüde
açıklık getirebilir. Ama aynı zamanda modern
işçi sınıfını kazanmaktan başka yaşama şansı
olmayanların, güncel somut görev olarak işçi
sınıfıiçindepolitikbirodakolmayıönünegörev
olarak koyanmarksistleninist komünistlerin ve
birdevrimcisendikalhareket,sınıfsendikacılığı
hareketiyaratmayaçalışanlarınişlerininnekadar
zor olduğunu, bunu başarmak için ne kadar
büyükbirsabırvesebatlaiğneylekuyukazmala
rıgerektiğinibizegösteriyor.Yanlışbilinçbiçim
lenmeleri,sınıfıngünlükeylemindedemüthişbir
bozulmaveyabancılaşmayaratmıştır.Amerikan
emperyalizminin güdümündeki sendikacılık,
sınıfın altan gelen hak arama kavgası 1961’den
sonraaşılmayazorlandı.1947’deçıkarılan“sen
dikalarıgayrısiyasiyapmak”,siyasetüstüsendi
kacılık siyaseti çıtasının üstünden atlanmaya
çalışıldı.Sendikabürokratıolmaktankurtulama
mışbazıantifaşistilericisendikacılar,işçisınıfı
nın tabanından yükselen talep ve eğilimleriyle
bellinoktalardakesişebiliyordu.

DISK,Türkiye işçisınıfının, tekelciburju
vazinindünya işçisınıfınınsendikalhareketive
mücadelesini kontrolü altında tutan politikaları
nınşekillenmesiolanAmerikansendikacılığının
koyduğu çıtayı atlama arzusu ve eğilimlerinin
ortayaçıkardığıbirsonuçtu.1965’tensonra,işçi
sınıfısözvekararhakkınınkendisindeolduğubir
sendikalaşma doğrultusunda güçlü bir arayış ve
mücadelevardır.Amabueğiliminbaşınaçörek
lenensendikabürokratlarıda“sendikalarınsiya
setüstü”tutulmademagojilerinekarşımücadele
ediyorgörünürken,bunuişçisınıfınınparlamen
taristyasalpolitikayapmasıderecesinedüşürüle
rekyozlaştırıldı. Ideolojikolarakhergeçengün
dahafazlaSovyetmodernrevizyonizminingüdü
münegirerekbugünküRıdvanBudaklar’ıyarattı.
BukezdeTürkiyeişçisınıfınınbağımsızbirsınıf
siyasetiarayışlarıiçerisinegirendinamikbölük
leri, revizyonist bürokrasi yönetiminde tam bir
domuzlar ahırına dönüştürülenmodern revizyo
nistmekanizmanınortayaçıkardığıilişkilersiste
miiçerisinealınarakçürütüldü.12Eylül1980’e
gelindiğindeDISKveişçisınıfıhareketindeişçi
sınıfı örgütleri sendikalarda,1960’ınortalarında
gelişmeye başlayan ilerici ve devrimci renk ve
tonlardan çok az bir iz kalmıştı. O güne kadar
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nesneldurumunagöre,düşünceveinançbiçimle
rinebakmaksızınişçisınıfınınengenişkesimle
rini bünyesine alan ve hareketi adım adım ileri
çeken,sermayedüzenikarşısındagerçekanlam
dabirmaddigüçhalinegetiren,hattayürüyebilir
segerçektensınıfınözleminiduyduğu,işçisınıfı
örgütleri,sınıfsendikacılığıadınıhaketmişolur
lar.Ancakbugünküsomutdurumda,eğerdeyim
uygungelirse,MarksEngels’inKomünistEnter
nasyonal’in “Kuruluş Çağrısı”ndaki tavırlarına
benzerbirtaktiklevarolansendikaşubeleribazı
ndaişçitabanıkazanmanoktalarındayoğunlaşa
raksınıfsendikacılığıhareketiniyarataraksendi
kabürokratlarınıtecritetmeliyiz.

Günümüzdeekonomikmücadeleilepolitik
mücadele bundan yüzyıl öncekinden, elli yıl
öncekinden daha çok iç içe geçtiğini söylemek
yanlışolmaz.Buherikialanınsınırlarınınbirbi
riniyarılayandairelerşeklindebirbirininalanları
içinegeçmişolmalarıanlamınageliyor.Bunes
nel durum, bizim ülkemizdeki nesnel gerçeklik
açısından çok daha geçerlidir.O nedenle bu iki
mücadelealanınınyarattığı,yaratacağısavaşara
çlarının yürütmeleri gereken mücadeleleri de
kalın ayrım çizgileriyle ayırmak doğru değildir.
Bunun doğrudan anlamı, işçi sınıfının örgütleri
olansendikalarıngünümüzdeveülkemizdevere
ceğimücadele, aynı zamandapolitikbiryan da
taşıdığıdır.Marks’ınözlüanlatımıyla“işçisınıfı
nın kesin kurtuluşunun geniş çıkarları”nı amaç
ediniyor.Bütüntarihboyuncaburjuvaproletarya
kamplaşmasında her iki tarafın da çok büyük
değerverdiğisendikalarolgusu,bugünsınıfıkaz
anmaktaherzamankindençokdahaönemsenme
lidir.Işçisınıfınınkomünistöncüsüfabrikaçalı
şmasıyla sendika çalışmasını bir devrimci işçi
hareketiyaratmak,birsınıfsendikacılığıhareke
tiniyaratmak, sınıf içindepolitikbirodakolma
çalışmasının birbirinden asla ayrılmaz bütünün
iki parçası olarak algılanacak tarzda ve pratik
ilişkisini de bu gerçekliğe uygun düzenlemek
zorunluluğuyla hareket etmelidir. Elinde güçlü
grevaraçları, işçikitlesendikalarıolamayanbir
komünistöncünün,birgenelgreviörgütleyeme
yeceği gerçeği, sınıf çalışmasının abc’sidir. En
elverişli grev araçları sendikalar olduğundan
bugüne kadarki pratiğin eksik kalan yanlarını,
yanlış kavranmış noktalarını bu bakış açısıyla

tekrar yorumlamalıyız. Işçi sınıfının bütün bir
politik eyleminin amacı, üretimle bölüşüm ara
sındakiuçurumsaleşitsizliğiortadankaldırmak
tır.OnedenleMarksEngelsKomünistEnternas
yonal’intüzüğüne;“Işçilerin(çalışanların)iktisa
dikurtuluşubüyükamaçtır,hersiyasalhareketin
bir araç olarak tabi olması gereken büyük bir
amaçtır”diyeyazmışlardır.Hemdeişçisınıfının
siyasal eylemi üzerine yaptıkları konuşma ve
analizlerdebutemeldüşüncelerinibütünsistem
leriçindekırmızıbirçizgiolarakbelirgintarzda
ortaya koydular. O halde biz de sınıfın iktisadi
mücadelearaçlarıolarakortayaçıkanveverdikl
erimücadelenintaşıdığıboyutlar,verilizamanve
verili koşullara göre değişen sınıf sendikacılığı
hareketini yaratmak için mevcut sendikalarda,
egemen burjuva sendikacılığı, sendika ağa ve
bürokratlarını tasfiye ederek, sınıf sendikacılığı
hareketini büyütebiliriz. Komünist nitelikli bir
hareketin daha uzun yıllar sınıftan ayrı yürüye
meyeceği, onun varlık nedenlerinin tam bu
durumla bir çelişki gösterdiğini hiçbir zaman
unutmamalıyız.Bizimgibibirdurumlakarşıkar
şıyaolduklarındaMarks, “Sosyalistmezhepçili
ğin (sekterliğin) evrimi ile işçi sınıfının verimi
herzaman tersdoğrultudaolur, (tarihselolarak)
mezhepler haklı görüldüğü sürece, işçi sınıfı
bağımsız tarihsel bir hareketi için henüz olgun
laşmış değildir. Işçi sınıfı, buolgunluğa vardığı
anda, bütün mezhepler özünde gericidirler.
Bununla birlikte tarihin her yerde gözler önüne
serdiğişeyEnternasyonal’intarihindedeyeniden
yinelendi. Eskimiş, zamanı geçmiş olan, her
zamankendinitoparlamayaveyenibiçimiçinde
tutunmaya çalışır.” Evet, 1871’de Londra’dan
Bolte’yeböyle sesleniyordudünya işçi sınıfının
ölümsüzönderiveöğretmeniKarlMarks.Bizler
deonunçağrılarıışığındatoplumunöncüsınıfını
kazanmanın sorunları üzerinde daha çok kafa
yoralım. Işçi sınıfı hareketi içinde devrimci bir
odak yaratma hedefine kilitlenelim! Yıllardan
beri sürmekte olan “ters doğrultu”nun aşılması,
bugünün temel pratik görevimizdir. Işçi sınıfını
kazanmak,işçisınıfınınbağımsıztarihseleylemi
nihergündevrimciteorininkılavuzluğundairde
lemekten,ufkumuzunbaşlangıçnoktasındanbitiş
noktasına kadar uzanan paralelde işçi sınıfı
eyleminintarihseldizilişiyeralmalıdır.n
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PROPAGANDACIYA NOTLAR (I)

I-PRO PA GAN DA ve PRO PA GAN-
DA CI NIN BA ZI ÖZEL LİK LE Rİ

1- Par ti pro pa gan da sı nın  
Te mel Il ke le ri ve Gö rev le ri

1.1- Mark sizm-Le ni nizm  
Araş tı rıl ma lı dır
Devrimci teorinin propaganda ilkeleri

Marks,Engels,LeninveStalintarafındanformü
leedilmişlerdir.ÖzellikleEngels, sosyalizmbir
bilim olduktan sonra, bilim gibi ele alınması
gerektiğini vurgulamıştır. Onların bu öğretisini
Lenin ve Stalin uygulayarak geliştirmişlerdir.
Burada ilke edinilmesi gereken temel anlayış
şudur: Propaganda adına sosyalizmin ne denli
"iyi" olduğunu, kapitalizmin ne denli "kötü"
olduğunusöylemekhiçyeterlideğildir.Marksist
leninistteorinin,dünyanındevrimcideğişiminin
aracı olmasını istiyorsak bu teoriyi sistematik
olarak öğrenmek zorundayız. Marksistleninist
teorininyolgöstermediğipratik,nekadarbaşarı
lıgözükürsegözüksüninsanlığısınıfsıztopluma
götürmez.Teorinin,yığınlarınelindemaddigüce
dönüşmesi,herşeydenönceonunkavranmasın
dangeçer.

Marksistleninistteorininesaskonusu,dün
yayı yorumlamak değil, değiştirmek eylemidir.
BubağlamdaPartinin,kendini,dünyayıyeniden
yorumlamakla yetinen propagandacıya ihtiyacı
yoktur. Teoriyi öğrenen, onu önemseyen, onu
dünyanın değiştirilmesi için bir araç olduğunu
kavrayandır. Partinin böylesi propagandacılara
ihtiyacıvardır.

1.2- Mark sist-Le ni nist Pro pa gan da nın 
Amaç ve Gö rev le ri
Burjuvapropagandagericihakimsınıfların

çıkarlarını dile getirir. Bu propagandanın temel
görevi, gerçek durumu çarpıtmak, işçi sınıfı ve
emekçileri,birbütünolarakgenişyığınlarıkan
dırmak, yığınların dikkatini, kapitalizmin,mev
cut sisteminnedenolduğu sorunlardanuzaklaş
tırmakveözelliklemedya(TV,gazetevs.)vası
tasıylayalanyanlışhaberlerle,yozkültürleken
dine yabancılaştırmaktır. Burjuva propaganda,
kapitalizmiebedikılanvekutsayan;işçisınıfıve
emekçiyığınlarıücretlikölelik rejimindeumut
suz,çaresizvesürükalmayamahkümedenpro
pagandadır.Işçisınıfıveemekçiyığınlarınuya
nışı ve kurtuluşu doğrultusundaki her çıkışı,
girişimi ve savaşımını kırmayı, söndürmeyi ve
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sindirmeyi hedefleyen bir ideolojik kuşatma ve
yanılsamafaaliyetidir.

Komünist propaganda ise bilimsellikten
aslaveaslakopmaz.Çünküdevrimcipropagan
da diyalektik materyalist yönteme, nesnelliğe,
gerçeğe dayanan propagandadır. Propagandanın
amacı,hitapedilenyığınlarıeğitmek,onlarısos
yalist öğretiyle donatmaktır. Onları, mevcut
sömürü düzeninin neden yıkılması gerektiği ve
nedensosyalizminkaçınılmazolduğukonusunda
bilinçlendirmektir. Komünist propaganda işçi
sınıfıveemekçiyığınlarısosyalistsiyasaldüşün
ceveideolojininetkisineçekmeyi,işçilerisınıf
bilinçliyapmayı,ücretlikölelikdüzenindekurtu
luşun tarihsel bir zorunluk olduğunu, sosyaliz
minçekiciliği,teoriköngörüsüvepratiğinikav
ratmayıhedefler.

Işçisınıfınıntoplumsalüretimdekivetarih
sel ilerlemedeki yerini, statüsünü; en devrimci
sınıf olarak sömürüsüz ve sınıfsız bir dünyaya
gidişte başı çekeceğini inandırıcı ve ikna edici
tarzdaortayakoyar.

Bilinçkonusundapropagandacı,ikinoktayı
faaliyetinde asla göz ardı etmemelidir: Günlük
bilinç ve kendiliğindecilik, bilimsel bilinç ve
teorik kavrayış. Günlük bilinç, çevremizdeki
süreç ve görünümlerin beynimize yansımasıdır.
Günlük bilinçle  görünen, olanbiten, yaşanan
olaylaratepkiduyarveyaolumlarız.Amabuasla
yeterlideğildir.Çünküburjuvapropaganda,bir
çokgelenek,eğilimvealışkanlıklargünlükbilin
cietkilerler.Günlükbilinç,enfazlasıylakendili
ğindenciliğeeşdüşer.Günlükbilinçveyakendi
liğindencilik, olayların ve süreçlerin, görünüm
vegelişmelerin sistematikbir yorumuna, derin
leşmeye,temeldenkavramayavesınıfsalaçıdan
analizyapmayaaslayetmez.Bubilinçle,somut
durumunsomutanaliziyapılamaz.

Teoriyibilimolarakelealmavederinleşme,
doğa ve toplumhakkında sistematik bilgi edin
me,sınıfmücadelesininsorunlarınamarksistle
ninistteoriışığındayaklaşmasonuçtabiziteorik
bilinçlenmeyegötürecektir.

Bubilinçlenmefarklılığındandolayıpropa
gandacı,kimlere,hangibilinçseviyesindeolan
lara hitap ettiğini "üç aşağıbeş yukarı" bilmek
zorundadır.Şüphesizherikibilinçlenmearasında

Çin Seddi yoktur. Teorik bilinçlenmenin çıkış
noktası,şüphesizkigünlükbilinçtir.Insanıoldu
ğu gibi ele almak, onu sahip olduğu günlük
bilinçleelealmakdemektir.

Bilinçlendirmek, propagandacının temel
görevidir. Bilinçlendirmek için propagandacı,
gerçeğin nesnel analizini yapmak zorundadır.
Gerçekliğin nesnel analizi, genel konuşmayı,
kahrolsunu, yaşasını, yüzeyselliği dışlar. Bilim
selinandırıcılığı,iknayı,gerçeğiesasalır.Propa
gandacıgerçekliği,bütünçıplaklığıyla;çelişkile
ri vekarmaşıklığıyla anlatmasını vehitap ettiği
kitleyi adeta büyülemesini bilir, becerir. Bunu
yapabilmekiçinpropagandacınındiyalektikyön
tememutlakahakimolmasıgerekir.Doğadave
toplumda yasaların nesnel olduğunu kavrama
dan, toplumsal gelişme yasalarını kavramadan
devrimin mantığı ortaya  konulamaz, devrimin
gerçekleşebilirliğinin açıklanması, devrimci
teorininpropagandası yapılamaz.Propagandacı,
teorikincelemeveirdeleme,teorikanalizveüre
timlekendiniyenilemek,donatmakzorundadır.

1.3- Pro pa gan da cı, Dev rim ci Te ori nin 
Ka tı şık sız lı ğı Için Mü ca de le  Eder
PropagandacıMarks,Engels,LeninveSta

lin'ineserlerinivepratikmücadele tecrübelerini
devrimciteorininkatışıksızlığıaçısındandaince
lemelidir. Onlar, diyalektikmateryalist dünya
görüşünü burjuva ideolojisine, revizyonizme,
oportünizmevs.karşıtavizsizmücadeleilegeliş
tirmişlerdir. Devrimci teorinin katışıksız savu
nulması ve geliştirilmesi, Lenin'in dediği gibi,
"sosyal görünümler, gelişmeler, olgular üzerine
görüşler gerçek gelişmenin ve gerçekliğin(aç
SP)amansıznesnelanalizinedayanmalıdır(Bkz.
Lenin; C.2, syf. 544 "HangiMirastanVazgeç
meliyiz?"). “Gerçek gelişme”nin analizine
dayanmayangörüşler,teorikvesiyasiöngörüler,
sonuçlar ve yargılar, “gerçek gelişme”nin hare
ketineyanlış,çarpıkvekarşılığıolmayanmüda
haleleri de gündeme getirir. Ve aynı zamanda,
pratikte kanıtı farklı olunca, propagandacıya ve
partiyegüvenidesarsar.

Propagandacı,marksist ideolojikmücadele
cephesininenönünde,önsiperdeyeralansavaş
çıdır. Teorik öngörü, açılım ve belirlemeleriyle
sadecesiyasifaaliyetvebireylerinbiçimlenme
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sinde rol oynamıyor, aynı zamanda pratik test
edilmeylepartininyığınlarıveçevreçeperüze
rindebıraktığı/bırakacağıetkiveizlenimledeyer
edinir.  O, her türden antimarksist düşünceye
karşımücadeleyolunuaçar,hedefgösterir.Teori
nin katışıksızlığını koruyamayan/savunamayan
bir propagandacı, farkına varmadan devrimci
teoriyi"sulandırır",burjuvaziveküçükburjuvazi
içinkabuledilirseviyeyeindirger.Böylebirpro
pagandacı,  sonuçta yığınların yanlış bilinçlen
mesinenedenolur.Çarpıkbirbilinçlenme,günün
görevlerinedoğruçözümlerüretemez.Politikaya
marksistleninistbirideolojikrenkveruhkazan
dıramaz.

1.4- Pro pa gan da cı Ger çe ğe Sa dık Kal ır
Lenin,"III.Enternasyonal'inGörevleriÜze

rine"makalesindeşöyleder:
"Proletaryanın gerçeğe ihtiyacı vardır ve

onundavasıiçinhiçbirşey,iyigörünen,terbiyeli,
dar görüşlü yalan kadar zararlı değildir" (C.29,
syf.493).

Bunun anlamı açık: Propaganda adına, iyi
niyetledeolsayalansöylemek,yalanla insanla
rın, çevrenin/tabanın duygularını sömürmek
davaya zarar verir. Siyasal savaşımdaki savaş
hilelerini, düşmana  karşı psikolojik savaşımı
yığınlarayönelikdevrimcipropagandanınkapsa
mına dahil edemeyiz. Proletarya “terbiyeli
yalan”aihtiyaçduymaz;çünküproletaryanınsos
yalist öğretisi, maddi toplumsal gerçeğe, sınıf
hareketi ve savaşımına dayanan bilimsel bir
teoridir.Vekapitalizminhastalıklarıvekötülük
lerininanasıözelmülkiyetinhertürünekarşıdır,
adaletsizliğevehertürlübaskıyakarşıdır.Bunun
kadarhaklı,meşruve insanineolabilirki?Her
proletaryadevrimcisibiravuçkapitalistindışında
toplumdakiherbireye,kapitalizminbarbarlığına
karşı,sosyalizminkurtuluşolacağınıpropaganda
etmeye yeterli argüman, teori ve pratiğe sahip
olabilir.“Terbiyeliyalan”aynızamandasermaye
ve faşizmin eline fırsatlar, istismar konuları da
verir.

Marmara depremi döneminde; devlet bir
şey yapmıyor demek propaganda değildir.Ama
devlet yapılması  gerekeni yapmıyor, yapmaya
niyeti yok demek propagandadır.Çünkü devlet,
bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Propagandacı,

yapılanınrezaletolduğunuhedefalmalıdır.Çün
küdepremiyaşayanyığınlar,devletinbir şeyler
yaptığını,amayeterliyapmadığını,bunuGölcük
Donanması’na ve belli çevrelere yaptığını bili
yorlar.

Propagandacı,gerçeğesadıkkalmakzorun
dadır.Gerçeğesadıkkalmak,konununiçerikzen
ginliği,propagandacınınanlatımveyazımyete
neği,stili,yığınlarınetkilenmesini,evetbüyülen
mesini sağlar ve devrimci teoriye devasa güç
kazandırır.Ohaldepropagandacı,bukonudada
Lenin'iizlemelidir.Propagandacı,kullandığıkav
ramın hakkını vermelidir. Kavram, ifade ettiği
içerikleaynılaşmalıdır.

Propagandacı,yığınlarnezdindevedebur
juvazinezdindepartininaklıveaynasıdır.Onun,
yazılıvesözlüfaaliyeti,yanipropagandası,sayı
sız göz ve kulak tarafından görülür ve duyulur.
Propagandacıbununbilincindeolmakzorundadır
vepropagandadataraflılığını,şüphebırakmaya
cakaçıklıktaortayakoymalıdır.O,taraflılığınve
bilimselliğin birliğini sağladığında hitap ettiği
kitlenindevrimciteoriyleeğitilmesinevedonatıl
masına katkıda bulunmuş olur. Bunun dışında
kalırsa yapılanın etkisi ancak saman alevinin
etkisikadarolur.

Leninşöyleder:“Taraflılık,aynızamanda,
siyasigelişmeninkoşuluveölçeğidir.Sözkonusu
yığınlar veya sınıf, siyasi bakımdan ne kadar
gelişmiş,eğitilmişvebilinçlenmişiseonuntaraf
lıgelişmesideodenliyüksekolur”(Bkz.C.24,
syf.511).Siyasalolarakgelişenveeğitilenişçi,
sınıfbilinçliişçidir.Kendisiiçinsınıfınbireyidir.
Sınıfçıkarlarıdoğrultusundaörgütlenenvesava
şan işçidir. Propagandacı bireyi ya da yığınları
taraflı eğitmeyi,  sınıf çıkarlarına bağlı kalarak
kendisini oluşturan bireyleri yetiştirmeyi hedef
ler.

Öyleyse, önce propagandacı kesin, sarsıl
maztaraflıolmalıdır;yanidevrimciteoriyikatı
şıksız savunacak derecede kavramış olmalı ki,
yığınların taraflıolmasına, sınıfbilinçlenmesine
katkıdabulunabilsin.

PropagandacıLenin'inşusözlerinikendine
bayrakedinmelidir:

"Sosyaldemokrasi,süreklivedurmaksızın,
işçihareketininnüfuzunumoderntoplumunsiya
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sivetoplumsalyaşamınınbütünalanlarınayay
malıdır.O,sadece,işçileriniktisadimücadelesini
değil, bilakis proletaryanın siyasi mücadelesini
deyönetmelidir.Nihai hedefimizi bir dakikada
olsa gözden kaybetmemelidir. Sürekli, proleter
ideolojinin, bilimsel sosyalizm öğretisinin, yani
marksizminpropagandasınıyapmalı,onuçarpıt
malardan korumalı ve geliştirmelidir. Hangi
modaveparlakgörünümebürünmüşolursaolsun
burjuvaideolojisininherrenginekarşıyorulmaz
bir şekilde mücadele etmeliyiz" (C. 5, syf.
350,"PolitikAjitasyonveSınıfsalDuruş").

Komünist partisi, propaganda ve ajitasyo
nunda   sosyalist bir  bakış açısı veperspektife
sahiptir. Küçük burjuva devrimciliğinin propa
gandave ajitasyonundan  temelde farklıdır.Bu
farkınsilikleşmesineizinverilemez.Hiçbir“mo
da” ya da konjonktürel ideolojik görünüm ve
siyasaleğilimlerkomünistleriilkelerebağlıpoli
tikfaaliyetyürütmeden,nihaihedefebağlıpropa
gandayapmaktanalıkoyamaz.

1.5- Pro pa gan da cı, Te ori ile Pra ti ğin 
Ba ğı nı Kur mak Zo run da dır
Marksistleninist teori, toplumsal pratiğin

genelleştirilmesi temelinde yükselir, pratiğin
yolunu aydınlatır, ona yön verir.Marksist teori
toplumsal yaşamın, pratiğin, toplumsal gelişme
yasalarının formülasyonudur; teori pratikten
çıkar. Pratik, partinin veya yığınların, somut,
amaçlıfaaliyetidir.Bufaaliyetsınıfmücadelesi
nin, toplumsal yaşamınher alanında sürdürülür.
Buikikavramarasındakibağ,talibirsorundeğil,
komünist partinin mücadelesinin yaşamsal bir
sorunudur. Bu, kendini somut durumun somut
analizindegösterir.Bukendini,yadsımanınyad
sınmasında, zıtlarınbirliğivemücadelesindeve
nicel değişimlerin nitel değişimlere, nitel deği
şimlerindeniceldeğişimleredönüşmesindegös
terir. Marksist diyalektik yöntemi kavramak ve
kullanmak,teorivepratikarasındakibağıkavra
mak anlamına gelir. Ancak ve ancak teoriyi
somutkoşullarauygulayan,yanipratikleştirenve
bupratikleştirmedenyeniteoriksonuçlarçıkarta
bilen bir parti, marksist teoriyi kılavuz olarak
kavrayanvegerçeği,somutdurumugenelformü
lasyonlarlaaçıklamayanbirparti,komünistparti
siolabilir.

Marksist teori,Türkiye'deüretim ilişkileri
ninve toplumubelirleyen temel sınıfların, bun
lardanhangisininhakimsınıfolduğunu,hangisi
ningeleceğitemsilettiğinisomutlaştıramaz.Ama
bunlarınsomutlaştırılması içinbizeyolgösterir.
Bu yolu bulabilmek bizim görevimizdir. Bu
görev, teorininpratiğeuygulanmasıvepratikten
çıkartılan sonuçlarla teorinin yeniden geliştiril
mesivezenginleştirilmesidir.

Propagandacı bunu bilmek, teori ile pratik
arasındakidiyalektikbağıkavramakzorundadır.
Propagandacı, marksist teori budur, pratik de
budurdiyepropagandayapamaz.Propagandacı,
teorivepratiğibütünlüklüolarakvermelidir.Din
leyenveyaokuyanneden,niçinsorularınınceva
bınıalmalıdır.

PropagandacıbukonudaEngels'inşusözü
nüunutmamalıdır:

"Biliminheralanında,tarihbilimindeoldu
ğu gibi doğa biliminde de, var olan olgulardan
hareket edilmesi...o halde...iç bağlantıların ger
çekler içinde inşa edilmeyip, onların içerisinde
keşfedilmesi gerektiği, keşfedilince demümkün
olduğu kadar deneylerle doğrulanması gerektiği
noktalarında aynı düşüncedeyiz" (MarksEngels
C.20,syf.334,"DoğanınDiyalektiği").

Engels,gerçekliküzerinefantaziyapmaya
lım diyor. Gerçekliğin içinde “iç bağlantı”lar
kurmayalım,aksinegerçeğioluşturaniçbağlantı
ları,yasalarıkeşfedelimdiyor.

Bunu bir başka biçimde somutlaştıralım:
MaocularındevrimanlayışıTürkiyegerçeğinden
hareketlemitespitedilmiş?Hayır.Buarkadaşlar,
gerçeği teorilerine uydurmuyorlar. Gerçeği,
teorik olarak görmek istedikleri gibi görmeye
çalışıyorlar.Bununadısubjektivizmdirvesonuç
ları bazen, maocularda olduğu gibi, komik de
oluyor.

Marksist diyalektik yöntem ışığında teori
mizi pratikte bulabilmeliyiz, bunu doğrulamalı
yız. Ancak bu şekilde hitap ettiğimiz yığınları
devrimci mücadeleye kazanabiliriz, teorimizin
maddi güce dönüşmesini sağlayabiliriz. Ancak
böylebirdurumdapratikpolitikan,taktikveslo
ganının karşılığını bulur, çağrıların kitlelerden
yanıtalır.
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Stalin’inbelirttiğigibi,“teori,devrimcipra
tikileçözülmezbirbağlılıkhalindegelişince,işçi
hareketininbüyükbirgücühalinegelebilir.” O
halde, teori, devrimci pratiğin, örgütlenmenin,
savaşımın yolunu aydınlatmada, tıkanmışlığı
aşmada,sorunlarıaşmadaçözücüolmalıdır.Sos
yalistöğretininçekiciliği,onunbilimselliği,dev
rimciliği ve toplumsal gerçekliğe dayanıyor
olmasındanilerigelir.

2- Pro pa gan da nın Et ki si nin Öl çü le ri
Lenin,"YoldaşPlehanovSosyalDemokra

sininTaktiğiÜzerineNasılDeğerlendirmeYapı
yor"makalesindeşöyleder:

"Sosyaldemokrasininbütünpolitikası,halk
kütlesinin gelecekte gideceği yolu aydınlatmak
tır. Marksist meşalemizi yükseklerde tutuyoruz
veherbirsınıfınheradımında,hersiyasiveikti
sadiolaydayaşamınöğretimizionayladığınıgös
teriyoruz"(C.10,syf.480,açSP)

Komünist parti, bu ilkeye göre hareket
etmelidir ve propagandacı, etkili propaganda
yapabilmekiçinbuilkeyikavramalıdır.Pratikve
yaşam,teorikvepolitiköngörülerimizidoğrula
malı, propagandanın içeriği, kapsamı ve yönte
mininisabetliliğinikanıtlamalıdır.Builke,yığın
larındevrimcihareketininyolununaydınlatılma
sını,yığınlarınbudevrimcihareketekatılmalarını
önkoşulyapar.Propagandacıordusunasahipbir
partininpropagandasınınetkisi,yığınlarlabağın
da görülür. Ama parti, propaganda faaliyetini
hiçbir zaman yığınların aydınlatılmasıyla sınır
landırmaz.Mücadeleyeçekilen,yoluaydınlatılan
heryenikitlepartiyidahakapsamlı,dahaderin
propagandagörevleriyleve bugörevlerinüste
sinden gelecek propagandacıları yetiştirmek
sorunuylakarşıkarşıyabırakır.

Propagandanın etkisi kendini, her şeyden
önce,yüksekideolojikseviyedehitapedilenkit
lenin(işçisınıfıveemekçiler)bilincinde,onların,
toplumsal yaşamın, toplumsal gelişmenin bütün
görünümlerinimarksistteoriyegöredeğerlendir
melerinde  bulur. Propaganda, gerçekten kalite
liyse,bilimselseviyeyükseksebusonuçlaralınır.

Bilimselseviyelipropagandayapmakveya
anlaşılırolmakadına,özelliklepropagandafaali
yetindegörülenikiucadüşmemekgerekir.Buuç

noktalardan birisi soyut teori sevdasıdır. Soyut
teoriyi,onuanlatmayadüşkünolanpropaganda
cı, pratiği, yaşamı, teorinin pratikle bağını ve
insanlarıngünlük sorunlarınıunutmuşolanpro
pagandacıdır. Böyle bir propagandacının, grev
yapanişçilerehitapettiğinidüşünün!Birsendika
toplantısındaveyasemtsorunlarınınelealındığı
toplantıda propagandacının, propaganda adına,
somutsorunlarıbirkenarabırakıpdoğaolayları
nı, devrimi derin teoriyle açıkladığını düşünün!
Her iki durumda da parti kaybeder, propaganda
amacahizmetetmez.

Propagandasaltteoriveyahitapedilenkit
lenin düşük bilinç seviyesinden hareketle salt
pratikçiliktarzındadayapılmaz.Saltteorininve
saltpratiğinpropagandasınıyapmak,teorivepra
tiğibirbirindenkopukolarakelealmakanlamına
gelir.Birinci durumda teori, özgün sorunkonu
munagetirilirvepropagandayaşamdan/pratikten
kopartılır. Tam da bu nedenden dolayı Lenin,
siyasiçizgininyaşamageçirilmesinisadeceonun;
bu çizginin doğruluğunda değil, aynı zamanda
"en geniş yığınların bu (çizginin) doğruluğuna
kenditecrübeleriyleiknaolmaları"gerektiğinide
koşulyapar(Bkz.C.31,syf.9).

Ikinci durumda ise teoriyi önemsememe,
küçümseme,bualandakieksikliğipratiğiönpla
naçıkartarakkapatmasözkonusudur.Budurum
da pratik faaliyete faydacı yaklaşım, her şeyi
pratikleaçıklamakaçınılmazdır.Böylebirortam
dateoridogmalaşır,körleşirvehattaalaykonusu
bileolabilir.Böylebiryaklaşımileteorininçözü
cü,önaçıcıveaydınlatıcıgücündenyoksunolu
nur.Elyordamıylayürünür.

2.1- Pro pa gan da cı Bur ju va Ide olo ji ye 
Kar şı Uz laş maz dır
Komünist partinin, tek tek üyelerinin ve

tabiikibuaradapropagandacınındaburjuvaide
olojisine ne kadar açık olup olmadığı ideolojik
kavrayışvesağlamlığabağlıdır.Buanlamdaide
olojik sağlamlık ve seviye,marksizmleninizme
düşman ideolojiye; burjuva ideolojisine karşı
uzlaşmazduruşlasıkıbağiçindedir.Burjuvatop
lumiçindeyaşayarakbutoplumaveideolojisine
karşı tümüylebağışıklıkkazanmakolanaksızdır.
Birey, ne kadar dirense de bir şekilde burjuva
etkilere açıktır. Buna karşın parti kendi yaşam



Propagandacıya Notlar 

Sınıf Pusulası /42

tarzınıgeliştirir.Evet,burjuvayaşamtarzıiçinde
amaoyaşamtarzınakarşıyaşamtarzı.Yeniinsan
butarziçindegelişir.Parti,varolduğuheryerde
ve her koşul altında, hangi görünümde olursa
olsunburjuvaideolojisinekarşıgerçekbağışıklı
ğısüreklivesürekliüretmekzorundadır.Burjuva
ideolojisine karşı mücadelede propagandaya bu
perspektifleyaklaşılmalıdır.Propagandacı,hitap
edilenkitleninpratiktecrübesiyle,edindiğiteorik
bilgiyi pratikte sınamasıyla belli düşüncelerin
doğruluğuna inanacağından; marksist teoriyle
donanacağından ve hangi biçimde olursa olsun
burjuva ideolojiyi tanıyabileceğinden ve ancak
bununlao ideolojiyekarşıbilimselveuzlaşmaz
tavıralabileceğindenhareketetmelidir.

2.2- Pro pa gan da cı Ba ğım sız  
Dü şün me yi Teş vik Eder
Bu alandaki zorluk, özellikle yazılı propa

gandada söz konusudur. Yazılı propagandada
çoğu kez, propagandanın etkisi ile insanları,
bağımsız düşünmeleri için eğitme, onların şu
veyabusorunuanalizetmeyeteneğineulaştırıl
malarıgörevininsıkıbağıunutuluyorveyaönem
senmiyor.Bubağaenazındansözdedikkatçekil
sedepratikteunutuluyor.Birçokyazıdadevrimci
teori, marksistleninist ilkeler, hazır bir şekilde
sunuluyor. Okuyana ezberlemekten başka bir iş
kalmıyor.Hazır,"paketlenmiş"sonuçlandırmalar,
hiçbir şekilde, hiçbir somut duruma uygulana
mazlar.Bu durumda hazır sonuçlandırma, kaçı
nılmazolarakdogmayadönüşürveezberlenir.

Lenin, "Uzaktan Mektuplar"ının ilkinde
şöyleder:

"MarksveEngels,ezbereöğrenilenveyine
lenen, olsa olsa tarihsel sürecin her evresinin,
somut iktisadivesiyasidurumuylazorunluola
rakdeğişengenelhedeflerigösterebilen‘formül
ler’ ilehaklıolarakalayederek,herzaman,‘bi
zimöğretimizbirdoğmadeğil,bilakisbireylem
kılavuzudur'demişlerdir"(C.24,syf.25).

Sonuçları, genel formülasyonları ezberle
yenkişi,bunları,zihinselgelişmesiveyorumla
ma yeteneğini geliştirmesi için kullanamaz.
Hegel, “gerçek, ona götüren yol olmaksızın bir
cesettir”derveMarksHegel'inbusözünekatılır.

Propagandacı, ele aldığı konunun açıklan
masında hitap ettiği kitleye muhakeme yapma,

düşünme,gerçeğegidenyolugörebilmeolanağı
nı tanımalıdır. Propagandacı, öyle yazmalı ve
anlatmalıdırki,hitapettiğikitledüşünmekzorun
dakalsın.

2.3- Pro pa gan da ve Içe rik
Propagandanınnedenlietkiliolupolmadığı

onun içeriğine, örgütlenmesinin ve yönetiminin
biçimveyöntemlerinebağlıdır.Burjuvazibütün
iletişim organlarını, her türlü olanak ve araçları
kullanarak burjuva ideologların teorileriyle ele
alınan konunun içeriğini kendi sınıfsal çıkarına
yarayacakbirşekildelanseeder.Yanipropagan
danın yönetim ve örgütlenmesinin yöntem ve
biçiminiistediğigibideğiştirir.Bunun,literatür
dekiadımanipülasyondur,çarpıtmadır.

Komünist parti, ideolojisinin içeriğini,
marksistleninist teoriyimaniple ederek/çarpıta
rak lanseetmez.Komünistparti,propagandanın
manipleedilmesineilkeselolarakkarşıdır.Mark
sizmleninizmin,bu ideolojinin içeriğininmani
pülasyonaihtiyacıyoktur.Buideoloji,işçisınıfı
nın ve emekçi yığınların öz sınıfsal çıkarlarını
ifade eder.Bu nedenden dolayı,marksizmleni
nizmineniyipropagandayöntemi,onuniçeriğini
olduğugibisergilemektir.Burjuvazi,hakimiyeti
nisürdürmekiçin,devletintarafsızlığındanbaşla
yarak her türlü baskısını, sömürüsünü, pisliğini
ve ahlaksızlığını geniş yığınlar nezdinde gizle
mekiçinmanipülasyonabaşvurur,marksistteori
nin ise buna ihtiyacı yoktur.Çünkü yığınlardan
gizliolanbiryönüyoktur.Siyasalve toplumsal
olguları, görüngüleri açıklayacak diyalektik
materyalist yöntem silahına, sosyalist teorinin
gücünesahiptir.

Amabunarağmen,genişyığınlarınbilincini
etkilemekiçin,güçlüpropagandaiçinbaşvurulan
kimiyöntemvearaçlar,sonkertede,istemeyerek
deolsapropagandanın içeriğiningeri plana itil
mesinibirliktegetirebiliyor.Propagandafaaliye
tinin biçimleri, araç ve yöntemleri kendisi için
amaç yapılırsa, esas amaca ulaşılamaz. Propa
gandafaaliyetininbiçimleri,araçveyöntemleri,
propagandası yapılan düşüncenin içeriğini açık
lamagörevinetabiolmalıdır.Yaniherkoşulaltın
da, bütün biçim, araç ve yöntemler propaganda
konusu olan düşüncenin içeriğinin ön planda
durmasına,anlaşılmasınahizmetetmelidir.
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Sanatla; tiyatroyla, müzikle, resimle vb.
propagandayapılabilir.Yapılmalıdırveyapılıyor.
Ama yöntem, araç ve biçimler ne olursa olsun
bunlarpolitikanınalternatifiolamazlar,politika
danbağımsızolamazlarvehelehelepolitikanın
yerinihiçalamazlar.BukonudaLeninşöyleder:

"Pedagoji'den özel bir slogan yapma, onu
'politika'nınkarşısınakoyma, bukarşıyakoyma
üzerinde özel bir yön inşa etme, bu şiar adına,
sosyaldemokrasinin'politikacıları'nakarşıkitle
yehitapetmedüşüncesindeolan,derhalvekaçı
nılmaz olarak demagojiye düşer" (C. 8, syf.
452/453).

Lenin, politikayla pedagojinin birbirine
karıştırılmasınakesinolarakkarşıçıkıyor.Lenin,
söz konusu makalesinde, propagandası yapılan
düşünceniniçeriğinin,siyasiveideolojikyöneli
min unutulmasına, önemsizleştirilmesine ve
amacaşeklipedagojikaraçlarlaulaşmaçabaları
nakarşıçıkıyor.Bu,film,tiyatro,müzikvb.için
degeçerlidir.

Propagandacı,örneğinbirfilmiaraçolarak
kullanırken, anlatmak istediğini unutarak, bir
kenaraiterek,araçolarakfilmibağımsızlaştırma
malı,politikanınkarşısınakoymamalıdır.

2.4- Pro pa gan da cı ve Ki şi sel Inan cın 
Oluş ma sı
Propaganda,hitapedilenyığınlardabilincin

proleterideolojiveahlakınruhunagöreoluşma
sını amaçlar.Dolaysız amaç ne olursa olsun bu
böyledir.Nevarkihitapedilenkitle,çeşitliaçı
lardan farklı gruplara bölünmüş durumdadır;
etnik köken farkı, sosyalkültürel konum veya
durumfarkı,eğitimseviyesi farkı,meslekifark,
yaşvecinsiyetfarkıvs.vs.Bununötesindebazı
ları, bilgi sahibi olmak için inisiyatifli olurken,
bazılarıpasifkalabilirler.Bazıları,bilgiye,bilinç
lenmeye karşı duyarsız olurken, bazıları dini
inancın etkisindedir. Bazılarında gelenekler her
şeyin üstüne çıkarken, bazıları burjuva alışkan
lıklariçindedir.Ilkbakışta"işeyarar"kimseyok
tur.Budurumneyigösterir?Budurumdapropa
gandacı, propagandanın somut etkisinin nihaye
tinde,tektekinsanlarüzerindeolduğunugörmek
zorundadır. Ajitasyon ile propaganda arasında
etkileme farkı burada kendini gösterir.Ajitatör,
bütünkitleyibüyüleyebilir,amabu,propaganda

cı açısındanmutlaka geçerli değildir. Böyle bir
kitlekarşısındapropagandanınetkisi,kişininruh
dünyasına ne denli nüfuz edilip edilmediğiyle
ölçülür. Insanların,propagandasıyapılandüşün
celeri kavrayabilmeleri, benimseyebilmeleri
yukarıdabelirttiğimiznedenlerdendolayıçelişki
lidir. Bu nedenden dolayı propagandacı, propa
gandasını yaptığı düşüncelerin, dinleyen veya
okuyankitleninbilincinehemenyansımayacağı
nı, derin bir inanca dönüşmeyeceğini bilmek
zorundadır. Propagandacı, sınıfsal bilinçlenme
nin,proleterdünyagörüşününancakbirdizive
kişiyegörefarklıçelişkilerinaşılmasındansonra
oluşacağınıbilmekzorundadır.

Buçelişkileribirkaçnoktadatoplayabiliriz.
Propagandacınınkarşıkarşıyaolduğukitle

(partikitlesihariç):
Yaşamüzerineşekillenmişgericidüşünce

lere, bilince yerleşmiş burjuva gerici değerlere
sahipolanlar.

Proleterideolojiveahlakayabancıideoloji
veahlakınetkisialtındaolanlar.

Propagandacı, hitap ettiği kitlenin bugün
gericifaşistpartilerinoyküpüolduklarını,refor
mistveliberaletkilertaşıdıklarını,onlartarafın
dan yönlendirildiklerini, işçinin ve emekçinin
kendine yabancılaştırıldığını ve bunun ötesinde
antikomünist propagandayla beslendiğini ve bu
milyonlarla ya da edilgen yığın kazanılmadan
devriminolamayacağınıbilmekzorundadır.Dev
rim, bir avuç bilinçli insanın değil, yığınların
eseriolacaktır!Budenlifarklıyapıdaolaninsan
ları aynı sınıfın, işçi sınıfının unsurları veya
emekçi olmalarına rağmen eğitmenin, ikna
etmenin, inandırmanın, bilinçlendirmenin zor,
sabır isteyen bir iş olduğunu propagandacı bil
mekzorundadır.Propagandanınetkisidüzbirhat
üzerinde gelişmiyor. Ideolojik eğitim zordur ve
uzun bir zamanı ve devrimci bir pratiği gerekli
kılar.Başarılıbirpropaganda"büyükdayanıklılı
ğın,kararlılığınvesistematiğinortayakonmasıy
la" yapılır. "Bu özellikler olmaksızın siyasi
aydınlatmayasadecegirişmekbileolanaksızdır"
(Lenin).

3- İk na Gü cü nün Man tık sal  
Ön  Ko şul la rı
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3.1- Inan mak mı yok sa bi lim sel ik na mı?
Insanların inanma ve düşünme tarzının

nedenivekaynaklarıçeşitlidir.Azveyagerieği
timli, bilinçli insanlar, fantastik şeylerin gerçek
olduğunainanabilirler.Önyargılarvebatılinanç
larböyledoğar.Bukörinançtır.Körinanç,kaçı
nılmaz olarak dogmaya ve ön yargıya götürür.
Marksist teori,bilimselbiröğretidirveanlatımı
dabilimseldir.Birdiniinancınöngörülerininger
çekolduğubilimselolarakaçıklanamaz,amabu
öngörülerin gerçek olmadıkları, batıl inançlar
oldukları bilimsel olarak açıklanır. Marksist
teorinin gerçekliği ifade ettiği bilimsel olarak
açıklanır,amabuteoriningerçekliğiifadeetme
diğini açıklayabilmek(!) için bilimsel yöntemi
terketmek,metafizikyöntemebaşvurmakgerek
lidir.Bütünbunlarşuveyabuşekilde,genelhat
larıyladaolsa,bilinenolgulardır.Amabunarağ
mensorunhepdönüpdolaşıpbubasitgerçeklik
tenhareketlepropagandanınnasılyapılacağında
düğümlenir.Propagandagenelanlaşılırolmalıdır,
insanların ruhuna, düşüncesine hitap etmelidir.
Bunlardoğruamapropagandasadecebundanmı
ibaret?BukonudaLenin'inşusözleriöğreticidir:

"Yarımyamalakbilimideğildebütünbilimi
öğreterekRusyabaniliğineABC'ninnasılanlatıl
masıgerektiği(konusunda)bu,gerçekbirörnek
tir".

Demek ki, dinleyici ve okuyucu kitlesi ne
kadar cahil olursa olsun, Lenin'in deyimiyle ne
kadar “yabani” olursa olsun propagandacının
sorunu,buseviyedekikitleyebilimi;bütünbilimi
anlatabilmektir.Bukitlebilimdenanlamaz,anla
tılanı zaten kavramaz anlayışından hareketle
bilim adına yarım yamalak şeyler anlatmak
komünistpropagandacınınişideğildir.

"Bütünbilimi"anlatabilmekiçinpropagan
dacı,okurvedinleyicikitlesininruhhalinitanı
malı,onlarınaklınahitapetmeli,onlardanbağım
sız düşünmeyi,muhakeme etmeyi teşvik etmeli
vegerçeğinortayaçıkartılması,elealınankonu
nunkavranırolmasıiçinbilimdekullanılanaraç
veyöntemlerikullanmasıgerekir.Böylebirpro
pagandaiçinönce,yetişmişolmasıgerekir.Ikna
gücünesahipolmalıdır.Başkasınınbilincinietki
lemekisteyen,öncekendisiiknaolmuş,elealdığı
davayabilimselinanmışdurumdaolmasıgerekir.

Marks,Engels,LeninveStalin,birerbilimada
mıydılar,davalarınındoğruluğunatamamenina
nıyorlardı.Buinançları,onlara,başkainsanların
bilincini etkilemek için büyük enerji veriyordu.
Ama bu, başka insanları etkilemek için yeterli
değildir. Kişinin bir şeye inanması, nihayetinde
subjektif bir olgudur.Bu subjektif olgunun öte
sindeesasolan,başkalarınıiknaetmekiçininanı
landavanın/gerçekliğinbilimselolaraktemellen
dirilmesi ve kanıtlanması gerekir. Propagandacı
bunuyapmakzorundadırvebu,genelformülas
yonlarla, "yaşasınkahrolsun" edebiyatıyla yapı
lamaz.

Marks,Engels,LeninveStalin,söylemleri
nin ikna gücüne büyük önem verirlerdi ve bu
nedenledesüreklibilimselkanıtıaraçolarakkul
lanırlardı. Bu konuda Lenin'in I. I. Skwarzow
Stepanow'a yazdığı bir mektubu (Aralık 1909)
örnekalalım.Lenin,bumektuptaşunlarıyazıyor:

"Ilyinneyikanıtlamayaçalıştıvekanıtladı?
Rusya'da tarım ilişkilerinin gelişmesi (Burada
Lenin,"Rusya'daKapitalizminGelişmesi"yapı
tınıkastediyor,SP)hemtoprakbeyliğinde,hem
deköylüiktisadında,'köycemaati'ninhemiçinde
hemdedışındakapitalisttarzdagerçekleşiyor.Bu
birincisi.Bugelişmenintamdakapitalistyoluve
tamdakapitalistsınıfgruplaşmasınıkesinolarak
belirlediğidir.Budaikincisi.

“Popülüstlerletartışmabuydu.Bukanıtlan
malıydıvekanıtlandı"(C.16,syf.111)

Lenin, bunu kanıtlamak için, ekonominin
durumunu, sınıfların yapısını, o zamanki Rus
ya'nın iktisadi ilişkilerini karakterize etmek için
kapsamlımateryalianalizetmiştir.

Propagandacı,elealdığıkonuüzerindeönce
bizzat açık olmalı, inançlı olmalı; konuya vakıf
olmalıvegerçeği,genellafızlarladeğil,kanıtlar
laaçıklamalıdır.

Bilimsel anlamda kanıt gücü ve bundan
kaynaklananiknagücübirtakımkoşulvefaktör
lerin varlığıyla sağlanır. Propagandacı, teoriye,
yönteme hakim olmalıdır. Propagandacı, pratik
propaganda faaliyetinin tecrübelerinden öğren
melidir. Ele aldığı konuyu, salt teori yapmaksı
zın,saltpratikçilikyapmaksızın(basitleştirmek
sizin)hitapettiğikitleyenasılileteceğiniölçebi
lecek durumda olmalıdır. Bu iş zordur, ama
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imkansızdeğildir,öğrenilebilinir.Bilimselpropa
gandayapmak içinmarksistdiyalektikyönteme
ve ondan kaynaklanan sonuçlara hakim olmak
gerekir.Yani,yaşamınortayakoyduğusorunlara/
görüngülere somuttarihsel yaklaşım, bunların
nesnel analizi, teorik ilkelerin dogmalaştırılma
ması, subjektif değerlendirmelerden kaçınmak
vs.başarılabilir.

3.2Kanıt,SavveTez
Nitelikliveverimlidüşünmedekanıt,zorun

lubirunsurdur.Kanıtlanmasıgerekenneolursa
olsun,herkanıt,ikibileşendenoluşur.Bunlardan
birisitez,diğeriisesavdır/argümandır;yanikanıt
nedeni. Bu iki bileşenin mantıksal bağlamına
kanıtyöntemidenir.Kanıtyönteminindiğeradı,
“gösterme”dir.

Tez, doğruluğu veya yanlışlığı gerçeklik
olduğu veya gerçeklik olmadığı kanıtlanması,
ortayaçıkartılmasıgerekenbirilkedir,kuraldır.

Sav (argüman) ise kanıtlanması gereken
tezingerçekliğininsonuçlandırıldığıilkedir.Yani
ortadabir tezvar (diyelimkiTürkiye'dekapita
lizmingelişmesi),butezindoğruolduğusavunu
luyor, bu savununun kanıtlanması, sav denen
kanıt nedenlerinden (olgulardan, istatistik veri
lerden,materyallerdenvs.)hareketlesağlanıyor.

Kanıtyöntemi(göstermek),savvetezara
sındakibağlamıortayaçıkartır.Buortayaçıkarış,
kanıtlanması gereken tezin gerçek olduğuna
götürür.Tezin,gerçekolmadığınınortayaçıkma
sınısağlayankanıta,çürütmedenir.

Birtezdoğruysa,onundoğruluğunuortaya
çıkartacakkanıt,erveyageçbulunur.Bundateori
vepratiğingelişmesiönemlibirroloynar.Örnek;
sosyalizmuzunbirdönemtez(teori)/ilkeolarak
kaldı. Pratiğe uygulanırlığı EkimDevrimi’nden
sonrakanıtlandı.

Propagandacı,hitapettiğikitleyi ele aldığı
konunun doğruluğuna inandırmalı, onları ikna
etmekveyaeleştirdiğianlayışınyanlışlığınıorta
ya koymak için bunlara, bumantıksalmuhake
meyevakıfolmalıdır.

Neler, sav veya kanıtnedeni kapsamına
girerler? Kanıtlanmış gerçekler/olgular üzerine
tezler,yaniherbirbilimalanındatemelkavram

larıntanımlanması;doğruluğukanıtlanmıştezler
savkapsamınagirerler.

"IstatistikveSosyoloji"makalesindeLenin
şöyleder:

"...Karmaşıkvezorbirsorunun...üstesinden
gelmek için...tam gerçekler, tartışmasız gerçek
ler...özelliklegereklidir...Bütünlüğüvebağlamla
rı içinde alındıklarında gerçekler, sadece 'inatçı'
değil, bilakiskanıt gücü (açSP)olan şeylerdir"
(Lenin,C.23,syf.285).

Herbilimdalındaolduğugibitoplumbilim
lerinde ve propaganda faaliyetinde kanıtlanmış
gerçekler üzerine tezler oldukça önemli bir rol
oynarlar.

Çürütengerçeklerdeözelliklekanıtgücüne
sahiptirler. Bu anlamdaTürkiye'de kapitalizmin
gelişmişlikdurumu,köylülüğünsosyalkatmanla
rınaayrışmışlıkdurumu,Maocuteziçürütenger
çekliklerdir.

Temel kavramların tanımı da bir savdır.
Tanımlama,tanımıyapılannesne/olgugerçekten
varsabilimseldirveyapılantanımdabilimseldir.
Budurumdabutanımbirsavdır.Örneğin,üretici
güçler bir tanımlamadır. Kapitalizm, sosyalizm
birertanımlamadır.Kapitalizmkarşısındasosya
lizmin bir ileri üretim biçimini oluşturduğunu
açıklamakiçinbilimselbirtartışmadasosyaliz
minkavramolarakyenidenveyenidentanımlan
masına gerek yoktur. Ama "yarıfeodal üretim
tarzı"nı,üretimtarzıolarakanlatabilmekiçinher
şeydenöncebukavramıntanımlanmasıgerekir.

4PropagandaSanatı
Propagandadaenönemliolan,onunideolo

jikteorikseviyesi,içeriğiveyöntemidir.Amaele
alınankonununhitapedilenkitleyeiletilmesinde
propagandaseçilenyolvearaçlar,yanlışolursa
amacaulaşmakdazorlaşır.Propagandadasanat,
ustalıkdemektir.BukonudaLeninşöyleder:

"Herbirpropagandacınınveherbirajitatö
rünsanatı,tamda,verilidinleyiciçevresini,belli
birgerçeğibudinleyiciçevresiiçinoldukçaikna
edici anlatımla belli bir biçimde etkilemesidir.
(Öylebiranlatımolmalıki)buçevreonuoldukça
kolay özümleyebilsin, bu çevre için oldukça
somutvekesinkafadatutulurolsun"(C.17,syf.
330).
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Demekoluyorkipropagandacıvetabiiaji
tatördebilinçli,iradesahibiveaynızamadatut
kuluolmalı,işinicoşkuylayapmalıdır.Herkesbu
özelliklere sahip değildir. Ama bu özellikler
genetikdedeğildir.Yaniöğrenilebilinir.

Lenin'in tanımına göre,  propagandacının
ufkugenişolmalıdır,teoriyivakıfolmalıdır,aynı
zamandapedagojidendeanlamalıdır.Propagan
dacılarbuperspektifleyetiştirilmelidirler.Unut
mamak gerekir ki, propagandacı, bir nevi top
lumsalfaaliyetsürdürenkişidir.Böylebirkişi,ne
söylediğinibilmekzorundadır.Nesöyleyeceğini
bilmeyen, kendini ifade edemeyen bilimin
somuttadamarksizmleninizminpropagandası
nıyapamaz.

Eğitimliolmayı,şuveyabukonudauzman
olmayı,temelteorikbilgilerledonatılmışolmayı
kimistemez.Böylebirisiolabiliriz.Amabubil
gilerimizibaşkalarınaaktarmıyorsak,kendiken
dinebirinsanoluruz.Önemliolan,sahipolduğu
muzbilgivedetecrübeleribaşkalarınaaktarabil
mektir.Buradasorun,aktarmakdeğil,aktarabil
mektir.Aktarmaadıaltındabirtakımgirişimlerde
bulunulabilir,amabu,bilgive tecrübeninbaşka
insanlar tarafındanmutlakaanlaşıldığıanlamına
aslagelmez.Öyleyseesassorun,aktarabilmektir.
Aktarabilmek,öğrenilebilir,hiçdegenetikolma
yanyetenekleresahipolmakanlamınagelir.Bilgi
vetecrübeyi,başkainsanlaraaktarabilmeyetene
ği!Yanipropagandacı,elealdığıkonuyupopüler
yapma ustalığına, dinleyiciyi adeta büyüleyen
anlatımustalığına,yöntemustalığınasahipolma
ylabaşarabilmelidir.

4.1- Pro pa gan da cı, Din le yi ci Çev re si nin 
Ko nu mu nu/Du ru mu nu He sa ba Kat mak/
Kes tir mek Zo run da dır
Propagandacının, ele aldığı konuya, dev

rimciteoriyevakıfolması,ufkunungenişolması,
partininteorisivepolitikasınıiyikavramışolma
sıyeterlideğildir.Propagandacıbuözelliklerinin
ötesindehitapettiğikitleyi,gerekliyöndeetkile
me ve ilgisini uyandırma yeteneğine de sahip
olmalıdır.Propagandacıbunu,mantığıngücüyle,
bilgisiyle,iknaetmesanatıyla,örnek/ustaanlatı
mı,ifadeetmetarzıylayapar.Propagandacı,içe
rikilebiçim,konuşmanınbiçimveyöntemiara
sındaki kopmaz bütünselliği gözden kaçıramaz.

Bu, devrimci/komünist propaganda sanatının,
ustalığınındoğrudangöstergesidir.

Propagandacı,öncelikleşunudüşünmelidir:
Hitap ettiğim kitle, her ne kadar aynı sınıfın
unsurlarından oluşuyorsa da, farklı özellikleri
olan insanlardan oluşmaktadır, bu insanların
bilinç,anlayışseviyelerifarklıdır.Kimisikonuya
şu veya bu şekilde vakıftır, kimisi değil, kimisi
okur,kimisiokumaz.Kimisiönyargılıdır,kimisi
değilvs.vs.Bütünbufarklılıklar,herbirdinleyi
cininkendibaşınabirşahsiyetolduğunugösterir
lervepropagandacıda,aslındabirkitleyedeğil,
kitleyioluşturanfarklıözelliklişahsiyetlerehitap
ettiğini bilmek zorundadır. Propagandacı böyle
likle kimin ne türden sorulara daha ziyade ilgi
duyduğunu teorikpolitik, sendikal, günlükvs.
çıkartırvebuönbilgilerleişinehazırlanır.

4.2- Pro pa gan da cı Le ni nist Pro pa gan da 
Sa na tı nı Sü rek li In ce le mek Zo run da dır
Leninist propaganda sanatı, onun eserleri

nin, sadece içeriği açısından değil, propaganda
özellikleri açısından da araştırılmakla öğrenilir.
Lenin,hiçbirzamangündemdeolmayanbirkonu
üzerineyazmamışvekonuşmamıştır.Lenin,her
zamanyığınlarınilgisiniçekenkonuları,sorunla
rıönplanaçıkartmışveinsanlarınneyeilgiduy
duklarını, nasıl ilgi duyduklarını öğrenmeye
önem vermiştir. Bundan dolayıdır ki, işçilerden
süreklimektupyazmalarını, düşüncelerini oldu
ğu gibi aktarmalarını talep etmiş ve işçilerle
sürekligörüşmüştür.Lenin ilegörüşen işçilerin,
onunsorularıkarşısındaşaşırmalarıveterlemele
ribirçokdevrimcininanılarındaanlatılır.

Sürekligüncelolanıelealan,bunuteorikve
pratik mücadele açısından analiz eden Lenin,
polemiksizyazıyazmamıştır.Polemiksizpropa
gandaolmaz.Polemiksizyazılıveyasözlüpropa
gandaölüpropagandadır.Insanlarıyönlendirme
yen, doğrunun yanı sıra yanlışı göstermeyen,
ideolojikteorik katışıksızlığı ortaya koymayan,
komünist partinin, marksizm adına konuşan
küçükburjuvazidenfarkınıaçıklamayanbirpro
pagandadır. Böyle bir propaganda anlayışı,
teoriksiyasi yetersizliğin, marksist diyalektik
yöntemehakimolmamanınvegünceliaçıklama
dazorlananlarınvebunedenledeleninistpropa
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kıvama getirilir. Propagandacı, ortama hakim
olur. Böyle bir propagandacı, en ağır teorik
sorunları bile, espriyle, örneklemelerle, içeriğin
kalitesinidüşürmedenbasitleştirmeyle,dinleyici
ilekurduğudiyalogla,arayasıkıştırdığısorularla
kavratır, onları düşünmeye, araştırmaya sevk
eder. Dinleyici, konuşmanın bitmesini istemez.
Bu propagandacı lisanı kullanma yeteneğini
konuşturur;dinleyiciyidüşünmeye,konuşmaya,
sormaya sevk eder. Bu propagandacı, polemiği
ustacakullanırvedoğruylayanlışarasındakifar
kıveyaneyindoğru,neyinyanlışolduğunudin
leyicininanlayabileceğişekildeanlatır.Özellikle
sözlü propaganda ve polemik, madalyonun iki
yüzüdür.Propagandacıbunubilmekzorundadır.

Propagandacının faaliyetine çok önem
verenLenin,bukonudaşöyleder:

"Gerçekten de ilkeye sadık ve yetenekli
propagandacılarınsayısıoldukçaaz(veböylebir
propagandacı olmak, adam akıllı öğrenmek ve
tecrübetoplamakanlamınagelir)vebuinsanlar,
uzmanlaştırılmalıdırlar, tümüyle bu işle uğraş
malıdırlarveitinailekorunmalıdırlar"(C.6,syf.
235).

Marksist leninist propagandacı “ilke”ye
bağlıdır.Ilkeyisulandırmaz.

II.PROPAGANDAVE
AJITASYONDA DIYALEKTIK YÖN

TEM
1AjitasyonvePropagandanınAnlamı
Ajitasyon ve propagandanın işçi sınıfının

mücadelesinde taşıdığı önemi/anlamını Lenin,
"RusSosyalDemokratlarınınGörevleri"maka
lesindeşöyleaçıklar.

"Russosyaldemokratlarınınsosyalistçalış
ması,bilimselsosyalizmöğretilerininpropagan
dasını yapmaktan,mevcut toplumsal ve ekono
mikdüzen,onuntemellerivegelişimi,Rustop
lumununçeşitli sınıfları,bunlarınkarşılıklı iliş
kileri,busınıflarınkendiaralarındakimücadele
lerhakkında,bumücadelede işçi sınıfının rolü,
işçi sınıfının yok olan yükselen sınıflara karşı
tavrıhakkında,kapitalizmingeçmişivegeleceği,
uluslararası sosyaldemokrasinin ve Rus işçi
sınıfının tarihsel rolü hakkında işçiler arasında

ganda sanatının temel özelliğini, yani polemik
yönünügörmekistemeyenlerinanlayışıdır.

Propagandacı, hitap ettiği kitle ile sürekli
ilişki içinde olur, bu kitlenin ilgisini/dikkatini
süreklikılarvepekiştirir.Böyleliklepropaganda
cı,hitapettiğikitleninbilincini,elealınankonu
yakilitler.Bu, leninistpropagandasanatınınbir
diğerözelliğidir.

Propagandacı,dinleyicilerini,bilinçlisavaş
çılaryapar.Inancıbilimselleştirmeyihedefler.Bu
görevini yerine getirebilmek için propagandacı,
uzuninatçıvecoşkulubirçalışmaiçindeolmalı
dır. Propagandacı oldukça açıkseçik, adeta
fotoğrafgibianlatmalıdır.Propagandacı,coşkulu
konuşmalıveduyguluolmalıdır.Bunlar,öğreni
lebilen yeteneklerdir. Monoton, renksiz, silik,
ilgisiz anlatan, ikikelimeyibir arayagetiripbir
cümlekuramayanbirisiiyipropagandacıolamaz.

4.3 Propagandacı,DoğruAnlatımTarzına
HakimOlmalıveBuTarzıSürekliGeliştirmelidir

Propagandacı, kullandığı lisana hakim
olmak zorundadır. Sadece konuşuyor, yazıyor
olmakbir propagandacı için aslave aslayeterli
değildir. Konuşmadan konuşmaya, anlatmadan
anlatmayafarkvardır.Aynılisan,dinleyicikitle
sininanlayamayacağıbirtarzdakullanılabileceği
gibi, aynı kitleyi büyüleyici, heyecanlandırıcı,
ilgilerini artırıcı tarzda da kullanılabilir. Ikinci
kullanımtarzıbirsanattır,öğrenilebilirbiryete
nektirvepropagandacıböyleolmayıhedefler.

Sözlüpropagandaüzerindengidelim.Sözlü
propagandadaesasolan,dinleyiciilekonuşmacı
arasındacanlıvedoğrudanbirbağınkurulması
dır.Propagandacı,dinleyicilerinruhhalinigörür,
onlarıntepkilerindenanlatılanınanlaşılıpanlaşıl
madığınıçıkartır,sorulansorular,bunlarınkalite
si veya hiç soru sorulmaması konuşmanın nasıl
yapılmışolduğunundoğrudanişaretleridir.Bazı
larıuyutur,bildiğini,monotonbirtarzdavedin
leyiciyidikkatealmaksızınanlatırveüstelikbir
de kullandığı kelimeler ve kurduğu cümlelerle
konuşmayıanlaşılmazyaparsadinleyiciyauyur,
yadabiranöncebitmesinibekler.Propagandacı
vardırki,öncedinleyicikitlesiylekendiarasında
canlı bir bağ kurar, dinleyenleri konuşmasına
hazırlar, ortam, konuşmanın dinlenebileceği
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doğru anlayışları yaymaktan ibarettir. Rusya'da
mevcutpolitikkoşullaraltındaveişçikitlelerinin
veriligelişmeaşamasındadoğalolarakönplana
çıkanajitasyon,propagandaylaayrılmazbirbağ
içindedir. Işçiler arasında ajitasyon, sosyal
demokratların, işçi sınıfı mücadelesinin bütün
elementer ifadelerine, işçilerin iş saati, ücret,
çalışma koşulları vs. nedeniyle kapitalistlerle
tüm çatışmalarına katılmalarından ibarettir.
Görevimiz, faaliyetimizi işçi yaşamının güncel
pratik sorunlarıyla birleştirmek, işçilere, bu
sorunlariçindeyönlerinisaptayabilmelerineyar
dımcı olmak, dikkatlerini en kaba suistimallere
yöneltmek,işverene,taleplerinidahaeksiksizve
dahaamacauygunformüleetmeleriiçinyardım
etmek,işçileriçindedayanışmaduygusunu,dün
yaproleterordusununbirparçasıolanbirleşikbir
işçisınıfıolarakbütünRusişçilerininortakçıkar
veortakdavabilincinigeliştirmektir" (C.2,syf.
331/332).

Demekoluyorkipropagandaveajitasyon,
hitapedilenkitleye,somuttadaişçilereveemek
çilerekendidurumlarınıanlamalarına,kavrama
larına, yaşadıkları gerçeklik konusunda bilinç
lenmelerine ve çıkış yolu bulmalarına yardım
etmektedir.Işçisınıfıveemekçiler,verili toplu
munsorunlarınıveçelişkilerininedenlikavrar
larsaoçelişkileriçözmekiçindeodenlikararlı
mücadeleederler.

"Mevcut Durumun Değerlendirilmesi"
makalesindeLeninajitasyonüzerineşöyleder:

"Sadece ajitasyon, yığınların gerçek ruh
halini kapsamlı ölçüde gösterebilir. Sadece aji
tasyon,partivebütünişçisınıfıarasındaensıkı
karşılıklıetkilenmeyiyaratır.Sadece,hergrevin,
herdahabüyükolayın, işçiyaşamınınhersoru
nunun, hakim sınıflar arasındaki veya hakim
sınıfların veya mutlakiyetin şu veya bu fraksi
yonları arasındaki bütün çatlaklıkların, sosyal
demokrasinin Duma'daki her faaliyetinin hükü
metinkarşıdevrimcipolitikasınınheryenigörü
nümbiçimininvs.siyasiajitasyoniçinkullanıl
masısadecebufaaliyet,devrimciproletaryanın
saflarını yeniden yanaştıracaktır" (C. 15, syf.
275/276).

Lenin,"NeYapmalı"dadaşöyleder:

"Bu nedenle, parti örgütümüzün faaliyeti
ninana içeriği,bu faaliyetinodaknoktası,hem
en güçlü devrimci patlama döneminde, hem de
tamamendurgunbirdönemdeolanaklıvegerek
liolanbirçalışma,yaniRusyaçapındabütünleş
miş, yaşamın bütün yanlarını aydınlatan ve en
geniş yığınlara yönelmiş siyasi ajitasyon çalış
masıolmalıdır"(C.5,syf.535).

Böylesi bir siyasi faaliyet, verili toplumu,
somuttadaTürkiyeveKürdistan’ı,sorunlarınıve
çelişkilerini doğru değerlendirmekle; somut
durumunsomutanaliziniyapmaklamümkünola
bilir. Genel formülasyonları aşmayan; somutu
yakalamayanbirpropagandaveajitasyon,"yaşa
sın,kahrolsun"uaşamaz.

2- Aji tas yon ve Pro pa gan da nın Gö re vi
Ajitasyon ve propagandanın yöntem ve

araçlarıoldukçaçeşitlidir.Yazılıvesözlüajitas
yonvepropaganda,tiyatro,film,afiş,bildirivs.
vs.Ajitasyonvepropagandadasorun,gerçekliğin
sadece ve sadece doğru yansıtılması değildir.
Sorun, ele alınan konunun bütün çelişkileriyle
ortayakonmasıdırveyaortayakonmasınınkolay
laştırılması yolunun açılmasıdır. Ajitasyon ve
propaganda,verilitoplumunçelişkilerinivedüş
manı somutlaştırır. Düşmanı somutlaştırmak,
özgürlüğe giden yolun yarısıdır. Çoğu insan,
yaşadığı sorunları, gördüğü çelişkileri sistemde
aramaz.Bunları,şuveyabuyetkilinin,kurumun,
patronunhataveçıkaranlayışıylaaçıklar.Yada
kötübirtesadüfleaçıklar.Ajitasyonvepropagan
da bu anlayışta olanlara, baskı ve sömürünün,
yaşanansorunlarınvemevcutçelişkilerinkayna
ğınıvebukaynağıkurutmanınyolunugöstermek
zorundadır.

Somut durumun somut analizi, ülkenin
mevcutsosyalekonomikanalizi,geleceğihangi
sınıfın temsil ettiğini, ajitasyon ve propaganda
nın da hangi sınıfa yönelik olması gerektiğini
gösterir. Lenin, "Rus Sosyal Demokratlarının
Görevleri"makalesindebukonudaşöyleder:

"Çalışmamızher şeydenönceveesasola
rakşehirfabrikaişçilerineyöneliktir.Russosyal
demokrasisigüçlerinidağıtmamalı,sanayiprole
taryası arasındaki çalışmaya yoğunlaşmalıdır.
Çünkü sanayi proletaryası sosyal demokrat
düşüncelereenbüyükyatkınlığıgösterir,enyük
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sek entelektüel ve siyasi olgunluğa sahiptir ve
sayısı ve yoğunluğu sayesinde ülkenin büyük
siyasiodaknoktalarındatayinedicidir.Buneden
leşehirfabrikaişçileriarasındasağlambirdev
rimci örgütün yaratılması, sosyal demokrasinin
birinciveenacilgörevidir."(C.2,syf.332/333).

Öyleyse, öncelikle hangi sınıfın geleceği
temsilettiği,propagandaveajitasyonunhedefle
diği kitle bakımından da önemli. Bu, ülkenin
sosyalekonomik yapısını, üretim ilişkilerinin
sınıfsalkarakterini tespit etmektengeçer.Sorun
bunoktayagelince,Türkiye'de"işlerin"çokkarı
şıkolduğunugörüyoruz.Örneğinmaocular,böy
lebirsınıfın, işçi sınıfınınvarlığınıbile tanımı
yorlar.Haksızlıketmeyelim,cılızişçisınıfından,
komprador kapitalizminin var olduğuyerde var
olanvesayısalolarakazolanbirişçisınıfından
bahsediyorlar.Budurumdaküçükburjuvapropa
gandaveajitasyonungörevinedir?Onlarhangi
sınıfahitapediyorlar?Küçükburjuvazi,öncelik
le,ajitasyonvepropagandalarınınodaknoktası
na "kapitalist görüngülere inanmayın, sömürü
feodaldir” anlayışını yerleştirmiş. Yani Türki
ye'ninverili toplumsal,sosyalekonomikyapısı
na,gerçekliğinegözlerinikapatmışlar.Böylebir
ajitasyonvepropagandanınönemivarmı?Yok!

3- Aji tas yon ve Pro pa gan da nın  
Di ya lek tik Bir li ği
Ajitasyonvepropaganda,diyalektikbirbir

liğioluşturur.Ajitasyonvepropaganda,görünüm
veözüngerçekliktevarolanbirliğiniaçıklarve
böyleliklehitapedilenyığınlar,kendiöztecrübe
leriyle komünist partinin politikasının doğrulu
ğunuanlarlar.

Ajitasyonvepropaganda,komünistpartinin
stratejik ve taktik görevleri/saptamaları tarafın
danbelirlenir.Komünistpartininstratejivetak
tiği, subjektif isteğe/niyete göre tespit edilmez.
Tersine komünist partinin strateji ve taktiği,
somut durumun somut analizine dayanır, sınıf
mücadelesinin gerçekliğine göre tespit edilir.
Somutlaştıracakolursak:Bugünaçısındanstrate
jik hedef, antiemperyalist demokratik devrimi
gerçekleştirerekvedurmaksızın;eldeedilendev
rimci demokraside kurumlaşmaksızın sosyaliz
me geçmektir. Bu amaca ulaşmak için, sadece
birey olarak ajitatörler ve propagandacıların

değil, kolektif örgütleyici olarak gazetenin ve
teorikdergininbelirleyici önemihaizdir.Teorik
organ,toplumdakivededoğadakigörünümlerin,
gelişmelerin,süreçlerinsomutanaliziileuğraşır
ken,yanidahaziyadepropagandaaracıolurken,
gazete,dahaziyadeajitasyonileuğraşır.Şüphe
siz ki, propagandayı esas almak ajitasyonu göz
ardıetmekveajitasyonuesasalmakpropaganda
yıgözardıetmekanlamınaaslagelmez.

Kolektiförgütleyiciolangazeteninnasılbir
seviye tutturması gerekir?Gazete, işçi sınıfının
geri, orta veya gelişmiş kesimlerine mi hitap
etmelidir? Gazetenin nasıl bir yol tutturması
gerektiğiüzerineLenin,"RusSosyalDemokrasi
sindeGeriGidenYön"makalesindenşöyleder:

"Bütün Rus sosyal demokratlarının organı
olmak isteyen gazete, bu nedenden dolayı, ileri
işçilerinseviyesindeolmalıdır;gazete,seviyesini
yapayolarakdüşüremez,tersine,sürekliyükselt
melidir.Gazete,enternasyonalsosyaldemokrasi
sininbütüntaktiksel,siyasiveteoriksorunlarını
takipetmekzorundadır.Ancakböyleceişçianla
yışıyerinegetirilebilir...

“Önder işçilerin sayıca az olan tabakasını,
ortaişçileringeniştabakasıtakipeder.Buişçiler
de coşkulu bir şekilde sosyalizm için çaba har
carlar,işçiçevrelerinekatılırlar,sosyalistgazete
vekitaplarokurlar, ajitasyonakatılırlarvedaha
öncekitabakadansadece,sosyaldemokratikişçi
hareketini tam anlamıyla kendiliğinden (başlı
başınaSP)önderleriolamamaklaayrılırlar.Parti
organıolabilecekgazetede,bazımakaleleriorta
işçianlamaz.(Bu)işçi,karmaşıkteorikveyapra
tik bir sorunu açık seçikkavramayacaktır.Ama
bundan,gazete,okurkitlesininseviyesineinmek
zorundadırsonucuçıkartılamaz.Tersine,gazete,
tamda,okurlarınınseviyesiniyükseltmekveorta
işçi tabakasından önder işçilerin gelişmesi için
yardımcıolmakzorundadır...

“Nihayet orta tabakayı, proletaryanın alt
tabakalarının kitlesi takip eder. Sosyalist bir
gazetenin bunlar için tamamen veya neredeyse
tamamenanlaşılmazolmasıolasıdır...Amabun
dan, sosyal demokratların gazetesinin işçilerin
oldukçageriseviyesineuymasıgerektiğisonucu
nuçıkartmak,saçmalıkolur.Bundançıkartılacak
sonuç,sadece,butabakalaraajitasyonvepropa
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lım,partimizinfonksiyonerleriiçinbilezoranla
şılırbirlisanda...kalemealınmışlardır.

“Yoldaşlar,bubildirileridağıtanveokuyan
işçilerin, özellikle faşist ülkelerde yaşamlarını
tehlikeye attıklarını düşünürsek, fedakarlığın
boşa gitmemiş olması için yığınlar açısından
anlaşılırbirlisandayazmanıngerekliliğidahada
açıkolmalıdır.

“Bu,hiçdeazolmayanölçüdesözlüpropa
ganda ve ajitasyonumuzu da kapsamına alıyor.
Bu açıdan, açıkça teslim etmeliyiz ki faşistler,
çoğuyoldaşlarımızdandahaustaveyumuşaklar...

‘Raporumusunarken,başkanyoldaşKuusi
nen,salondan,banayönelikbirmektupaldı...onu
okumakistiyorum:

“Raporumuzda,kongredebirsorunadeğin
menizi rica ediyorum: gelecekte Komintern'in
bütün kararları, sadece eğitilmiş komünistler
tarafındananlaşılırbirşekildedeğil,bilakiseği
timsiz her emekçinin Komintern'in belgelerini
okuduğunda komünistlerin ne istediklerini ve
komünizmininsanlariçinnetürdenyarargetirdi
ğini derhal anlayabileceği bir şekildeyazılmalı
dır.Bazıpartiönderleribunuunutuyorlar.Komü
nizmiçinajitasyonunanlaşılırbir lisandayapıl
masıonlaragüçlübirşekildehatırlatılmalıdır’.

“...Çoğuyoldaşlar,nekadarçoktumturaklı
sözler,yığınlartarafındananlaşılmayanformüller
vetezlerkullanırlarsa,okadardahaiyiajitasyon
vepropagandayaptıklarınainanıyorlar.Tabii,bu
arada tam da, çağımızın işçi sınıfının en büyük
önder ve teorisyeni olan Lenin'in sürekli, geniş
yığınlar tarafından oldukça anlaşılır bir lisanda
konuşmuşveyazmışolduğunuunutuyorlar.

“Her birimiz, aşağıdaki elementer kuralı,
yasaolarak,bolşevikyasaolaraközümsemeliyiz:

“Yazıyorsan veya konuşuyorsan, sürekli,
seni anlayan, çağrına inanan ve seni isteyerek
takipedensıradanişçiyidüşün.Kiminiçinyazdı
ğınıvekimehitapettiğinidüşünmekzorundasın"
(Georgi Dimitrof; Seçilmiş Eserleri, C.2, syf.
115117).

Propagandacı ve ajitatörün Dimitrof'un
tanımladığı gibi hareket edebilmesi için sürekli
bilgilendirilmeolanağınasahipolmalarıgerekir.
Propagandacı ve ajitatör, kendi çabasının parti

faaliyetinin dışında olmayan çabasının ötesinde
partitarafındansüreklisiyasi,ekonomik,ideolo
jik vs. sorunlar konusunda/üzerine sistematik
olarak bilgilendirilmek zorundadır. Güncellik,
güncelbilgilendirilmek,ajitasyonvepropaganda
faaliyetinin"olmazsaolmaz"koşuludur.

Marksist leninist komünist propagandacı,
kolektifajitatörvepropagandacıolarakgazeteve
teorikorgan,hernekadarilkhedefantiemperya
list demokratik devrimse de, bunun geçici bir
hedefolduğunu,esashedefinsosyalizmolduğu
nu unutmamalıdır. Propagandamız, sosyalizm
perspektifi, ruhu ve rengini taşımalı, sosyalizm
hedefineyönelikolmalıdır.

Her komünist mutlaka propagandacı veya
ajitatörolmalıdırdiyebirkuralyoktur.Propagan
da faaliyeti için, teorik derinlik ön koşuldur.
Teoriyehakimolunmaksızınpropagandayapıla
maz.Aynışekildeherkomünist,mutlakabaşarılı
bir ajitatör olamaz. Iyi konuşma, lisana hakim
olma,hitapettiğikitleyicoşturmaözelliğiolma
yanbirkomünistbaşarılıbirajitatörolamaz.Ama
çokbaşarılıbirörgütçüolabilir.

Demekoluyor ki, propagandacı ve ajitatö
rünfarklıözelliklerivardır,örgütçünündekendi
nehasözelliklerivardır.Komünistparti,kadrola
rınyetiştirilmesinde/eğitimindevegörevlendiril
mesindebunudikkatealmakzorundadır.
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gandanınbaşkaaraçlarınınetkidebulunacağıdır;
oldukça popüler yazılan broşürler, sözlü propa
gandaveherşeydenönceyerelolaylarvesile
siylebildiriler."(C.4,syf.275/2769.)

Gazete,uzun,cansıkıcı,soyut,ruhsuz,anla
şılmasızoryazılarınesiriolmamalıdır.Butürden
yazılara gazetede kesinlikle yer verilmemelidir.
Gazetedekısa,somut,canlı,anlaşılabiliryazılara
yerverilmelidir.Kısa,canlı,somutveanlaşılabilir
kavramları,gazeteninentelektüel,teorikseviyesi
nindüşürülmesianlamınaaslagelmez.

Gazetenin seviyesini yükseltmek, orta ve
geriişçitabakalarınıdikkatealmamakanlamına
gelmez. Burada sorun, onlara da ulaşmak için
gazetenin seviyesini düşürmek değil, başka yol
veyöntemlerbulmaktır.Butabakalaraulaşmada
en etkili ajitasyon tarzı, sözlü ajitasyondur. Bu
konudaLeninadıgeçenyazısındaşöyleder:

"Altişçitabakalarıarasındaajitasyon,tabii
ki ajitatörün kişisel özelliklerine ve bölgenin,
mesleğinvs.özelliklerinebüyükhareketolanağı
sağlamalıdır...Ajitasyonda, ajitatöre, elindeki
araçlarla etkidebulunmasınamüsaade edilmeli
dir; biri coşkusuyla etkide bulunur, diğer biri
isabetliespriyle,üçüncübirisibirdizigerçeklerle
vs. ve ajitatör gibi ajitasyon da dinleyicilere
yönelik olmalıdır; anlaşılır bir şekilde konuşul
malıdır; dinleyiciler tarafından bilinenle bağ
kurulmalıdır.Bu,doğaldırvesadeceköylüajitas
yonu için geçerli değildir. Payton sürücüsüyle
başkakonuşulmalı,bahriyelilerlebaşkavedizi
ciylebaşkakonuşulmalıdır.Ajitasyondabireysel
leştirmeolmalıdır,amataktiğimiz,siyasihareket
etmemizbütünlüklükalmalıdır."(syf.276/277).

Şöyle bir gelişmeyi göz önüne getirelim:
Birköydebirmarksistleninistkomünistajitatö
rünvebirdemaocuküçükburjuvaajitatörünbir
toplantıda konuştuklarını düşünelim. Marksist
leninistkomünistajitatör,köylülügünbirbütünü
oluşturmadığından,sosyalkatmanlarınaayrışmış
olduğundan ve her bir tabakının kendine özgü
talepleriolduğundanhareketlekonuşacaktır.Kır
proletaryası ve küçük emekçi köylülüğe hitap
ederekonları,mevcutdüzeniyıkmayaçağıracak
tır.Maocu ise, köylülüğün sosyal katmanlarına
ayrışmamasındanhareketederekbütünköylülü
ğehitapedecektirveonlarıfeodalizmiyıkmaya

çağıracaktır. Size toprak vereceğiz diyecektir.
Marksistleninistkomünistolan,köylüleriniçin
debulunduklarıdurumun,mülksüzleşmevetop
lumsalfarklılaşmanınnedenininkapitalizmoldu
ğunu anlatırken, maocu olan bunun feodalizm
olduğunuanlatacaktır.Komünistajitatör,bıraka
lımşumeslekteki,bumeslektekiişçilerkarşısın
da davasını farklı çıkış noktalarında ele almak
zorunda olduğunu, köylülük içindeki farklılaş
mayıdahesabakatmakveçalışmasınıtarımpro
leteri ve yoksul köylüye dayandırmak zorunda
dır.Amamaocubunusiyasianlamdayapamaz.

4- İk ti sa di ve Si ya si Aji tas yon  
ve Pro pa gan da nın Di ya lek tik Bir li ği
Iktisadivesiyasiajitasyonvepropaganda

nıniçiçegeçmişliğini,birbirlerinenüfuzedişle
riniLenin,"RusSosyalDemokratlarınınGörev
leri"makalesindeşöyleaçıklar:

"Devrimci harekete bayrak olarak hizmet
edebilecek devrimci teorinin, şu anda sadece
bilimsel sosyalizm ve sınıf mücadelesi öğretisi
olduğu inancıyla Rus sosyal demokratları, bu
öğretiyivargüçleriyleyayacak,yanlışyorumlar
dankoruyacakvehenüzgençolanRusişçihare
ketininkaderinidahaazsağlamdoktrinlerebağ
lamayönündekihertürlüçabayakarşıkoyacak
lardır. Teorik mülahazalar kanıtlıyor ve sosyal
demokratların pratik çalışması gösteriyor ki,
Rusya'nınbütünsosyalistlerisosyaldemokratlar
halinegelmelidir.

“Şimdi sosyal demokratların demokratik
görevlerinevedemokratik çalışmasınageçelim.
Bu çalışmanın sosyalist faaliyetle ayrılmaz
biçimdebağlıolduğunubirkezdahayineliyoruz.
Işçiler arasındaki propagandasında sosyal
demokratlar,politiksorunlarayançizemezlerve
her türlü yan çizme, hele hele bir kenara itme
çabasını ağır  bir hata ve uluslararası sosyal
demokrasinin temel ilkelerindenuzaklaşmaola
rakgörülür.Bilimselsosyalizminpropagandası
nınyanısıra,Russosyaldemokratları,işçikitle
leriiçindedemokratikdüşüncelerindepropagan
dasınıyapmagöreviniönlerinekoyarlar.Yaşam
daki bütün tezahür biçimleriyle otokrasinin özü
konusundaki anlayışı yaygınlaştırmaya, onun
sınıf içeriğini açığa çıkarmaya ve otokrasinin
devrilmesininkaçınılmazbirzorunlulukolduğu,
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siyasiözgürlükkazanılmadanveRusya'nınsiya
si ve toplumsal düzeni demokratikleştirilmeden
işçidavasıiçinbaşarılıbirmücadeleninolanak
sızolduğuinancınıyığınlarataşımayaçalışırlar.
Sosyaldemokratlar,doğrudanekonomiktalepler
temelindeişçilerarasındakiajitasyonlarıyla,işçi
sınıfınındoğrudansiyasigereksinimleri,sıkıntı
larıvetalepleritemelindeajitasyonudaayrılmaz
biçimdebirleştirirler,hergrevde,işçilerlekapita
listlerarasındakiherçatışmadaortayaçıkanpolis
baskısınakarşıajitasyon;geneldeRusvatandaşı
olarakveözeldeençokezilenvehaklardanyok
sunsınıfolarakişçilerinhaklarınınkısıtlanması
na karşı ajitasyon; işçilerle yakın ilişki içinde
bulunanvebuaradaişçisınıfınasiyasiköleleşti
rilmesini açıkça gösteren otokrasinin öne çıkan
her temsilcisi ve uşağına karşı ajitasyon. Eğer
işçilerinyaşamında,ekonomikajitasyoniçinkul
lanılamayacak tek bir ekonomik sorun yoksa,
siyasi alandada, siyasi ajitasyonkonusuolarak
hizmet edemeyecek hiçbir sorun yoktur. Sosyal
demokratların çalışmasında ajitasyonun bu iki
türü, bir madalyonun iki yüzü gibi, ayrılmaz
biçimde birbirine bağlıdır. Gerek ekonomik,
gerekse de politik ajitasyon, proletaryanın sınıf
bilinciningelişimiiçinaynışekildevazgeçilmez
dir;(açSP)Rusişçisininsınıfmücadelesininreh
beriolarakikisideaynışekildevazgeçilmezdir,
çünkühersınıfmücadelesi,politikbirmücadele
dir. Ajitasyonun iki türü de işçilerin bilincini
uyandırır,onlarıörgütlervedisiplineeder,daya
nışmalı çalışmaya ve sosyal demokrat idealler
uğrunamücadeleyeeğitirveböyleceproletarya
nınenacilsorunlarıvegereksinimlerindegüçle
rinisınamaolanağıverir"(C.2,syf.333/335).

Toplumunekonomikaltyapısı/tabanıileüst
yapısı(siyasi,hukuki,kurumları,eğitimi,ordusu
vs.) diyalektik bir birliği oluştururlar; alt yapı,
kendinetekabüledenüstyapıyıberaberindegeti
rir.Feodalaltyapıyafeodalüstyapı,kapitalistalt
yapıya kapitalist/burjuva üst yapı, sosyalist alt
yapıyasosyalistüstyapıtekabüleder.Altyapıyı
değiştirmemücadelesi aynı zamanda üst yapıyı
dadeğiştirmemücadelesidir.Buradayaşamınher
alanında; ekonomik ve siyasi alanda mücadele
sözkonusudur;siyasiveekonomikajitasyonsöz
konusudur ve bunlar, yukarıda Lenin'den uzun
biralıntıylagösterdiğimizgibidiyalektikbirbir

liği oluştururlar ve birbirlerini karşılıklı olarak
etkilerler.

Bir toplumda alt yapı ve üst yapı, nesnel
gerçekliğiifadeederler.Siyasiveekonomikaji
tasyon,propagandabunesnelgerçekliğinçelişki
lerini çözmeye yönelik faaliyettir. Bu nesnel
gerçeklik, feodalizmi ifade edebileceği gibi,
kapitalizmi de ifade eder. Neyi, hangi yapıyı/
düzeniyıkmakistiyorsanajitasyonvepropagan
da,hitapedilenkitleyiokonudauyandırmanın,
bilinçlendirmenin ve mücadeleye sevk etmenin
aracıdır.

So nuç ye ri ne:
Propagandaveajitasyonunaraçveyöntem

lerini doğrubelirlemek içinbazı noktalarıngöz
önündetutulmasıgerekir.Bunlar:

 Hitap edilen kitlenin sosyal yapısı (işçi,
köylü,emekçi,gençlik,evkadınlarıvs.),mesleki
durumu(çeşitlimesleklerdenişçiler,çeşitlimes
leklerden emekçiler) ve bilinç seviyesi (geri,
orta,ileri)mutlakavemutlakahesabakatılmalı
dır.

Somutdurummutlakahesabakatılmalıdır,
güncellikkorunmalıdır.

Iyianlatımadıaltındaiçeriğingeriplanda
kalmasına, çarpıtılmasına, sulandırılmasına
müsaade edilmemelidir. Içerik ile biçim arasın
dakibağdoğrukurulmalıdır.

Enağır/karmaşıksorunu/teoriyidahiaçık
seçikanlatmakveyazmakkuralhalinegetirilme
lidir.

G. Dimitrof, komünist Enternasyonal'in
VII.Kongresi'ndekisonuçlandırmakonuşmasın
da(15Ağustos1935)konuyailişkinolarakşöyle
der:

"Yığınlar tarafından anlaşılır bir lisanda
konuşmasını öğrenmezsek, kararlarımızın geniş
yığınlar tarafından özümlenmesinin olanaksız
olduğu dikkate alınmalıdır. Yığınlar tarafından
anlaşılır ve kavranır, resim gibi konuşmasını
henüztamanlamıyoruz.Kendimizi,ezberlenmiş
vesoyutformüllerdenhenüztamanlamıylakur
taramadık.Gerçektendebildirilerimize,gazete
lerimize,bildirgelerimizevetezlerimizebakınve
göreceksinizki,sıradanişçileribirkenarabıraka
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MARKS, ENGELS, LENİN, STALIN 
VE PROLETER GAZETECİLİK

1- Ba sın ve Sı nıf sal lık
Halkların, devletlerin, çeşitli kurumların,

siyasi partilerin yaşam ve faaliyetinde basın,
özellikle de gazete çok önemli bir rol oynar.
BasınınöneminiLenin,“SolRadikalizm,Komü
nizmdeÇocuklukHastalığı”yapıtındaşusözler
leifadeeder.

“Örneğin,gazetecilikfaaliyetinielealalım.
Gazeteler, broşürler ve bildiriler, propaganda,
ajitasyonveörgüt içinzorunludur.Birdereceye
kadarmedenibirülkedehiçbirkitlehareketibir
gazetecilikmekanizmasıolmaksızınvarolamaz”
(C.31,syf.101).

Kapitalist toplumda basın, daha doğrusu
burjuvabasın,hakimsınıflarınelindevehakim
sınıflariçinbiraraçtır.Türkiye’deburjuvamed
yanın gündem saptırma ve değiştirmede, toplu
munöfkesiniegemensınıflarınçıkarlarınayön
lendirmedenasılbüyükveetkinroloynadığıen
çarpıcıtarzdagörüldü.Burjuvabasın,busınıflar
içinoldukçaönemlibiraraçtır.Burjuvazi,basını,
siyasiveiktisadihakimiyetinigüçlendirmekiçin,
işçisınıfıveemekçiyığınlarüzerindekinüfuzu
nu/iktidarınıgeliştirmekvepekiştirmekiçinkul
lanır. Sadece bu da değil. Burjuvazi, basını

(gazeteler,dergilervs.)kapitalistbirişletmeola
rak da görür. Basın, basınkapitalistleri için bir
kâraracınadönüşür.

Bütünkapitalistülkelerdeburjuvazi,kendi
basınınıkurar,geliştirirvebununiçinolağanüstü
boyutlarda harcamalar yapar. Burjuva basın,
hakimsınıfburjuvaziiçinpropagandaveajitas
yonyapmakzorundadır.Burjuvabasın,hertürlü
olanakiledonatılır.Burjuvabasınınöneminive
hakimsınıflarınonanedenönemverdiğinienson
olarak Hizbullah operasyonlarında görüyoruz.
Burjuva gazeteler, Hizbullah operasyonlarını,
devletle Hizbullah arasındaki bağı kopartarak
aktarıyorlar.Onun,anavebabasınındevletoldu
ğunugizlemeyeçalışıyorlar.Devlet,basına/med
yaya brifingler verdi, mali destekler sağladı,
verdiği önemin/desteğin karşılığını kendisi için
yapılanajitasyonvepropagandailealıyor.

Burjuvabasın,doğasıgereğivekullandığı
yöntemlerbakımındandaprovokatördür.Burju
vabasının,birbütünolarakmedyanınprovokatör
faaliyetininmerkezinde,hakimsınıflarınçıkarı
natersdüşenherşeye;birbütünolaraközgürlük,
demokrasivesosyalizmiçinmücadeleyesaldır
makdurur.Burjuvabasın,halkdüşmanı,antide
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mokratiktir.Onunamacı,genişyığınlarınbilinci
nizehirlemek,onlarındikkatleriniönemlisiyasi
veiktisadisorunlardanbaşkanoktalaraçekmek,
onlarısınıfçıkarlarınayabancılaştırmak,gerçek
lerigizlemekveyatamamenmanipleetmektir.

Sosyalistbasınınkarakterveamacıisebur
juva basınınkinden tamamen farklıdır. Burjuva
basın karşısında sosyalist basın, yeni tipte bir
basındır.Buyenitiptenbasını,gerçektendemok
ratik, devrimci ve sosyalist basını yaratanlar,
Bolşeviklerdir.Bubasın,yenitiptenpartininbir
yansımasıdır.BubasınhakkındaStalin,“Redaks
iyonunÖnsözü”makalesindeşöyleder:

“Gürcü gazetesi, Gürcü ve Rus mücadele
eden işçileri, ilişkiye geçirmek ve birleştirmek
zorundadır. Gazete, okurlarına yerel, Rus ve
yabancıyaşamınonları ilgilendirenbütüngörü
nümlerihakkındabilgilendirmelidir...

“Gazetenin içeriği ve yönü üzerine birkaç
söz.

“Birsosyaldemokratikgazeteolarakondan,
mücadeleedenişçileriçindahaziyadeitinatalep
etmeliyiz... Sosyal demokratların organı olarak
gazete, işçi hareketine önderlik etmelidir, ona
yolugöstermeliveonu,hatalardankorumalıdır.
Tekkelimeyle;gazeteninenönemligörevi, işçi
yığınlarınamümkünolduğuncayakındurmaktır,
onları,süreklietkilemeolanağınasahipolmaktır,
onlarınbilinçliveyönlendiricimerkeziolmaktır.

“AmaRusya’nınbugünkükoşullarındaişçi
lerindışındatoplumunbaşkaunsurlarıda“özgür
lük için” savaşçılar olarak ortaya çıkabilecekleri
için ve bu özgürlük Rusya’nın mücadele eden
işçilerininilkamacıolduğuiçingazete,işçihare
ketinin dışında gelişiyor olsa da, her devrimci
hareketeyerayırmalıdır...Gazete,toplumundiğer
unsurlarıarasındacereyanedenvecereyanedecek
olandevrimcihareketeözeldikkatgöstermelidir.
O,hertoplumsalgörünümüizahetmelidirveböy
lece,özgürlükiçinmücadeleedipmerkezietkile
melidir.Bundandolayıgazete,Rusya’dakisiyasi
durumaözeldikkatgöstermek,budurumunbütün
sonuçlarını dikkate almakve siyasimücadelenin
zorunluluğu sorununu oldukça kapsamlı olarak
açmakzorundadır...

“Böylece... sosyal demokratik gazete, işçi
hareketiyle bağlam içinde olan bütün sorunlara

açıkseçikcevapvermek,ilkeselsorunlaraaçık
lık getirmek, mücadelede işçi sınıfının rolünü
teorikolarakizahetmekveişçininkarşıkarşıya
kaldığı her görünümü bilimsel sosyalizmin ışı
ğıylaaydınlatmakzorundadır.

“Aynı zamanda gazete, Rusya Sosyalde
mokratParti’ninbir temsilcisiolmakveokuyu
cularını, anında, Rusya’nın devrimci sosyal
demokrasinin savunduğu taktikselgörüşlerüze
rinebilgilendirmelidir.Gazete,okuyucuları,baş
kaülkelerdeişçilerinnasılyaşadıkları,durumla
rınıiyileştirmekiçinneyaptıklarıvebununasıl
yaptıkları üzerine bilgilendirmelidir... Gazete,
hiçbir toplumsal hareketi hesaba katmamazlık
yapmamalıvebunlarınhepsinisosyaldemokra
tikeleştiriyetabikılmalıdır”(C.1,syf.68).

Top lum sal gö rün gü ola rak ba sın
Herhangibirtoplumsalgörüngüyübilimsel

olarak incelemek istersek, her şeyden önce, o
görüngününesasaözgüolanözelliğini,yanisöz
konusu görüngünün gelişmesinin yasallığını
belirleyen özelliği, diğer bütün görüngülerden
ayıklayarak ön plana çıkartmak zorundayız.Bu
yasallıküzerineStalin,“MarksizmveDilBilimi
ninSorunları”yapıtındaşöyleder:

“Mesele,toplumsalgörüngülerin...kendile
rineözgüözelliklerininolmasıdır.Buözellikler,
toplumsalgörüngüleribirbirlerindenayırtederler
vebukendineözgüözelliklerbilimaçısındanen
önemliolandır”(C.15,syf.230).

Bu durumda basının en önemli özelliği,
onun gelişme yasallığını belirleyen özelliği
nedir?

Burjuvabasınveyaburjuvabasın“bilimi”
bu soruyu cevaplandıracak durumda değildir.
Burjuvabasın“bilimi”,basını,örneğinbirgaze
teyi,herhangibirmetadanfarklıgörmediğigibi,
birkültürkurumuolarakdagörür.Önemliolan,
burjuvazininbasını,yığınlarıetkileyenvekendi
çıkarınakoşanbirmeta,birkâraracıolarakgör
mesidir.Burjuvazi veyaburjuva basın “bilimi”,
basını, çıkarına hizmet ettiği müddetçe, akla
gelebilenbütünaçılardantanımlar.Amao,sade
ce bir açıdan tanımlamaktan kaçınır. Burjuva
basın“bilimi”,basınıntoplumdakisınıflarlailiş
kisini kurmaktan, sınıflar karşısındaki tavrını
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belirlemektenkaçınır.Burjuvazi,basınınsınıflar
lailişkisibulunmadığı“ayağınayatar”.Burjuva
ziyegöretoplumdazatensınıflardayoktur,dola
yısıyla sınıfsal çıkar farklılığı da olamaz. O
nedenle burjuva basının “gerçek ve tarafsız
habercilikyaptığı”propagandaedilir.Tamdabu
yaklaşımdan dolayı burjuvazi, basının, her şey
denönce siyasi görevleri yerine getirdiği konu
sunda susmayı yeğler veya basının bu temel
özelliğiüzerineçokaz,onudaçarpıtarakkonu
şur.

Öyleyse basın, öncelikle siyasi görevleri
yerinegetirmektedir:Basın,amacıveetkisibakı
mından her şeyden önce siyasi bir kurumdur/
kurumlaşmadır.

Ohaldepolitikanedir,bukavramdananla
şılmasıgerekennedir?

“Lenin’in bir tanımlamasına göre geniş
anlamda politika, sınıflar arasındaki ilişkidir,
sınıfların toplumda hakimiyet için, devlet gücü
için mücadelesidir. Politika, bütün sınıfların,
hakim sınıfın silahı olarak devlet gücüne olan
ilişkileri ifadeeder.Politika, sınıfmücadelesini,
devletinvesiyasipartilerinfaaliyetiniiçerir.Poli
tika, milliyetler arasındaki (ulusal politika) ve
devletler arasındaki (dış politika) ilişkileri de
kapsar. Devlet iktidarı sorunu, yani toplumdaki
belli bir sınıfın hakimiyeti sorunu, politikanın
merkezi sorunudur. Lenin, politika, ekonominin
yoğunlaşmışifadesidir,onungenelleştirilmesive
sonuçlandırılmasıdır diyordu. Politika, sınıflı
toplumun ekonomik yapısını ifade ederken,
karakterveyönübakımındansınıfsalkoşulludur.
Sınıfmücadelesi var olduğumüddetçe politika,
sınıfların, üretim alanında ve maddi malların
dağıtımındayerverolüiçinmücadelesiniyansı
tır.

“Üretimaraçlarınasahipolanvebunagöre
ekonomide hakim olan sınıf, siyasi olarak da
hakimdir.Devletgücüonaaittir,devletmekaniz
ması, icra organları, ordu, mahkeme, güvenlik
teşkilatı,ideolojiketkilemearaçları,okul,basın,
radyovs.onunelindedir”(P.Bjeloı,“Ekonomive
Politika Arasında Karşılıklı Ilişkiler Üzerine”;
NeueWelt,sayı17,1952,syf.2113).

Bu tanımlama bizi, sınıflar arası ilişkiler,
devlet,sınıfmücadelesivb.üzerinebütüngörüş

leri siyasi görüşler olarak görmemiz sonucuna
götürür. Toplumda hakimiyet için veya mevcut
hakimiyetipekiştirmekiçinmücadeledesınıflara
dolaylıvedolaysızhizmetedenbütünkurumların
yürüttüğüfaaliyetsiyasifaaliyettir.Basındaböy
le bir siyasi kurumdur. Siyasi bir kurum olarak
basın, öncelikle siyasi görevlerin ve amaçların
hizmetindedir.

Siyasi bir kurum veya kurumlaşma olarak
basın,toplumunideolojiküstyapısınınbirbileşe
ni/parçasıdır.

Stalin,“MarksizmveDilBilimininSorun
ları”yapıtındaüstyapıyışöyletanımlar:

“Üstyapı,butoplumunsiyasi,hukuki,dini,
sanatsal felsefi görüşleridir ve bunlara tekabül
edensiyasi,hukukivebaşkakurumlarıdır...Üst
yapı, alt yapı tarafından oluşturulur; ama bu,
onun, alt yapıyı sadece yansıttığı, alt yapının
geleceği, sınıfların geleceği, toplum düzeninin
karakterikarşısındapasif,tarafsızvelakaytoldu
ğuanlamınaaslagelmez.Tersine,birdefadünya
yageldiktensonrao,muazzamaktifbirgüçolur,
alt yapının kendi belli biçimini almasına ve
sağlamlaşmasına katkıda bulunur, yeni toplum
düzenine,eskialtyapınınveeskisınıflarınsonu
nugetirmeyeveonlarıyoketmeyeyardımetmek
içinbütüntedbirlerialır”(C.15,syf.192,194).

Stalin’in bu tanımlaması şunu gösteriyor:
üstyapı,bütüntoplumsalgörüşleri,onlarateka
bül eden örgütlenmeleri ve kurumları kapsamı
yor.Alt yapı gibi, üst yapı da gerçek anlamda
sınıfsalbirkarakter taşır.Stalin’inbukavrayışı
nınbasınaçısındananlamışudur:bellibirtoplum
düzenininüstyapısınınbirbileşeniolarakbasın,
bir siyasi kurumolarakbasın, alt yapınınvede
bizzatüstyapınınsağlamlaştırılmasındaoldukça
önemlibirroloynar.Burolünübasın,pasifola
rak değil, aktif olarak oynar; basın, toplumsal
gelişmedehepaktifroloynarveonungörevinin
çerçevesiniçizenise,toplumsalgelişmeninverili
aşamasındakisorunlardır.

Demek oluyor ki, üst yapının bir bileşeni
olarakbasın,bütünüstyapıbileşenlerinin/görün
gülerinintabiolduklarıgenelyasallıklaratabidir.
Örneğin, kapitalizmden komünizme geçerken
bütünburjuvaüstyapıkurumlarınınyerinisosya
listüstyapıkurumlarıalacaktır.
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Basını,diğerüstyapıkurumlarındanayıran
özelliklernelerdir?Basın,olanaklarınınçokluğu
veçeşitliliğiile(örgütsel,propagandacı,pedago
jik, tekniksel, sanatsal, lisanaözgü, kültürel vb.
olanaklar)diğerbütünüstyapı,siyasikurumlar
dandahahızlı,kapsamlıvedoğrudantoplumsal
gelişmeyiyansıtacakveetkileyecekdurumdadır.
Bu özelliğinden dolayı her bir toplumsal sınıf,
örgütlenmelerivasıtasıylabasını,kendigörüşve
amaçlarınıengenişkitleyeyaymakiçinkullanır.

Basının sınıfsal karakter taşıması, onun
taraflı olduğunu; şu veya bu sınıfın; burjuva ve
proleter dünya görüşlerinin bir aracı olduğunu
gösterir.

Lenin, “Ne ile Başlamalı?” makalesinde
gazete nezdinde devrimci basının rolü üzerine
şöyleder:

“...Gazetenin rolü sadece düşüncelerin
yayılmasıyla, sadece politik eğitim ve politik
müttefiklerin kazanılmasıyla sınırlı değildir.
Gazete sadece kolektif bir propagandacı ve
kolektifbirajitatördeğil,aynızamandakolektif
birörgütleyicidir.Bubağlamdao,inşahalindeki
birbinanınçevresinekurulaniskeleilekıyaslana
bilir; binanın krokisini gösterir, inşaat işçileri
arasındairtibatıkolaylaştırır,işbölümüyapılma
sınaveörgütlüçalışmaylaulaşılmışgenelsonuç
larıngörülmesineyardımcıolur.Gazeteninyardı
mıyla ve onunla bağıntı içinde, sadece yerel
çalışmasıyla değil, düzenli genel çalışmasıyla
uğraşan, üyelerine politik olayları dikkatle izle
meyi,bunlarınöneminiveçeşitlihalkkatmanları
üzerindeki etkisini doğru değerlendirmeyi öğre
ten,devrimcipartininbuolaylarüzerindeetkide
bulunmasını sağlayabilecek amaca uygun yön
temlerbulankalıcıbirörgütkendiliğindenortaya
çıkacaktır”(C.5,syf.11).

RKP(B)’ninXII.PartiKongresi’ndeStalin
debuanlamdaşöyleder:

“Basın, kitle mekanizması değildir, kitle
örgütüdeğildir,amabunarağmeno,partiveişçi
sınıfıarasındagörünmeyenbirbağkurar,gücüne
göre,yığınlarıkapsamınaalanbirgeçişmekaniz
masınaeşitbirbağ...Basınıngücevebüyükağır
lığa sahip olduğu tartışma götürmez. Basın, en
güçlüsilahtır,parti,onunvasıtasıylahergünher
saatişçisınıfına,onunkendi,alışıkdilindehitap

eder.Parti ve sınıf arasında tinsel ipler çekmek
içinbaşkaaraçlar,böyleelastikibirmekanizma
yok.Bu,partininbualananedenözelbirihtimam
göstermek zorunda olduğunun nedenidir” (C.5,
syf.179).

Burada, basının öneminden başka, onun
sınıfsaltaraflıoluşözelliğinigörüyoruz.

Yığınları parti tarafından yönlendirmenin,
onlaraönderlik etmenin temelyöntemi, iknave
inandırma yöntemidir. Ikna olan, ikna olduğu
konudahareketegeçer.Basın,buideolojiksiyasi
eğitim,aydınlatmavebilinçlendirmefaaliyetinde
enönsıradayeralır.Devrimcipartinin,işçisınıfı
ve emekçi yığınların en geniş kesimine hitap
edenkitlesel etkilemedebasın, enönemli silah
lardan ve otoritelerden birisidir. Basın, partinin
sesidir.

2- Dev rim ci Par ti-Dev rim ci   
Ga ze te ci lik/ Pro le ter    
Par ti-Pro le ter Ga ze te ci lik
Burada ve diğer bölümlerde Marks ve

Engels’in proleter parti ve proleter gazetecilik
konusundakigörüşlerini tezbiçimindeaçıklaya
cağız.

Marks veEngels, daha 1840’lı yılların
sonunda,işçisınıfının,nihaiamacınaulaşabilme
si içinbirpartiye ihtiyacıolduğusonucunavar
dıklarındabasınsorununadaaçıklıkgetirmişler
dir.MarksveEngels’egöredevrimcibasın,pro
letergazetecilikgörevini,partininbirorganıola
rakçözebilir.

2.1Devrimcigazetecilik,proletergazeteci
lik,devrimcivesosyalistbasının,hangibiçimde
veilişkileriçindeolursaolsunbirçalışanıolmak,
parti çalışmasının organik bir bileşeni olmak
anlamınagelir.

Marks, J.Weydemeyer’eyazdığı 20Şubat
1852 tarihli mektubunda proleter gazeteciliği,
“gerçekbirpartifaaliyeti”olaraktanımlar(C.28,
syf.493).Proletergazetecilik,proleterbasınınbir
biçimdebirçalışanıolmayıdaiçerir.Buanlamda
herbirmarksistleninistkomünist,sosyalistbası
nının, gazete ve teorik organının bir çalışanı
olduğunuunutmamalıdır.

Marks,F.Lassalle’yayazdığı9Nisan1860
tarihlimektubunda,proleter/sosyalistbasınfaali
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yetini “çok önemli bir parti faaliyeti” olarak
görür (C.30, syf.522).BöylelikleMarks, komü
nistlerikendibasınlarıkonusundaciddiolmaya,
sorumluluktaşımayaçağırıyor.Birtaraftandev
rimyapmaiddiasındaolmakvediğertaraftanda
budevrimanlayışınıyığınlarataşıyanbasınkar
şısında kayıtsız kalmak, mücadeleyi o alanda
sekteye uğratmakla aynı anlama gelir. Kendi
basınınıciddiyealmayan,savunduğudüşünceleri
deciddiyealmıyordemektir.Bu“çokönemlibir
parti faaliyetini” küçümseme yaklaşımı, aslında
devrimci basının parti çalışmasındaki yerini,
değiştirici, dönüştürücü ve örgütleyici gücünü
kavramayan ve görmeyen/ görmek istemeyen;
dolayısıyla devrimci çalışmada neyi anlıyorsa,
onuda layıkıylayerinegetirmeyenyaklaşımlar
dır.Birçarpıklıkvegeriliğiifadeeder.

2.2Proletergazetecilik,sosyalistişçibası
nı oluşturulmaksızın, işçi hareketinin gelişmesi
mümkündeğildir.

“Tabii ki, ...basında organa sahip olmaksı
zınbirhareketesahipolmakolanaksızdır”(C.31,
syf.34,Marks’ınEngels’eyazdığı2Aralık1864
tarihlimektuptan).

2.3 Partinin aynası ya da vitrini basındır,
onunorganıdır.Basınorganınınkarakteri,parti
ninyapısınıvekarakterinieleverir:

“...organdan partinin gücü hakkında bir
kanaata varılabilir” (Marks) Aynı konuda da
Engelsşöyleder;“Bensadecepartidenbahsettim
ve bu da onun, kamuoyu nezdinde basında ve
kongrelerde kendini ortaya koyduğu kadarıyla”
(C.34,syf.285,Engels’inW.Liebknecht’eyazdı
ğı31Temmuz1877 tarihlimektuptan).Partinin
gücü,sadeceonunörgüt,kurum,kadro,çevreçe
per ve kitle gücü değildir. Partinin gücü aynı
zamandapartibasınınniteliğiveniceliği, teorik
vesiyasidüzeyi,içeriğivekapsamıncabelirlenir.
Partinin yaptıkları ve yapamadıkları, kitlelerle
sıkı ve canlı bağlarının bulunup bulunmadığı,
teorik öngörüyle devrimci pratiğinin uyumlu
olupolmadığıpartibasınınayansırvebirokuyu
cu parti basını takip ederek o partinin gücü,
haletiruhiyesihakkındafikirsahibiolabilir.Bu
vitrinneçokneazamabütüngerçekliğiyle,yaşa
mıvebiçimiylepartiyiyansıtabilmelidir.

Basınınbaşarısı,partininbaşarısıdır.“Sınıf
bilinçliişçilerinörgütününsüratleilerlemesiiçin

eniyikanıt,örgütünperiyodikbasınorganlarının
artansayısıdır...”veburjuvaziyekarşımücadele
dedevrimcibasınınherbaşarısı,“gerçekvedira
yetliişçihareketiiçinzeminkazanma”anlamına
gelir(C.19,syf.121,126,Engels).

Burada işçihareketibasın arasındakidiya
lektikbağgörülmelidir.Devrimcibasınişçisını
fının yerel ve genel grev, direniş ve gösteri
eylemlerini yansıtmakla, ders ve tecrübeleri
aktarmakla hem işçileri aydınlatır, hem de yeni
direnişalanlarını teşvikeder,hazırlar. Işçihare
ketininmerkezileşmesi,hatalarındanarınmasıve
yenisıçramalarlaaydınlatılanyoldanyürümesini
sağlar.Büyüyenvegelişen,devrimcibasınlasıkı
veorganikbağlargeliştirenbir işçihareketi ise,
devrimcibasınıdinamik,canlı,hareketliveüreti
cikılar.

2.4 Marksistleninist parti geliştikçe ve
kurumlaştıkçaonunbasınıdaenternasyonaliliş
kilerinkurulmasında,başkaülkelerdekidevrim
ci,marksistleninist partilerle bağların kurulma
sındagiderekönemkazananbiraraçolur.

Engels, P. Laforgue’ye yazdığı 27 Mart
1889 tarihli mektupta Fransız komünistlerine
şöyle der; “Socialiste’in kapanmasından sonra
partiniz, enternasyonal sahneden kayboldu.
Çekildiniz,yurtdışındakidiğersosyalistpartiler
nezdinde öldünüz” (C.37, syf.172) P. Lafor
gue’yeyazdığı30Nisan1889tarihlimektubunda
Engels, aynıkonuyadeğinerek şöyleder: “Baş
kalarına hitap edemeyen ve varlığı için kanıtlar
göstermeyenbirparti,onlar(yurtdışındakiparti
lerSP)içinartıkyoktur”(Agk,syf.189).

Öyleyse; Marksistleninist komünistler,
davalarını, mücadelelerini enternasyonal alanda
duyurabilmek ve gereken bağları kurmak için
Engels’inanlayışınıciddiyealmakzorundadırlar.

Komünist basın enternasyonaldir. Bunu
uluslararası komünist ve devrimci hareket nez
dinde“varlığınınbirkanıtı”olarakdeğerlendirir;
aynı zamanda diğer ülkelerdeki devrimci hare
ketlerledevrimcidayanışma,dünyakomünistve
devrimci hareketinin ders ve tecrübelerinden
yararlanma,ortakteorik,pratikveörgütselsorun
larınınçözümüiçinbunaihtiyaçduyar.

2.5Basın,partiyaşamında,parti içi faali
yetteoldukçaönemlibirroloynar.
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Basın“partiyaşamındaönemlibirkaldıraç
tır”(C.37,syf.379,Engels’inK.Kautsky’eyaz
dığı 11 Nisan 1890 tarihli mektupları). Bunun
nasıl bir kaldıraç olduğunu, Lenin ve Stalin’in
gazete,basınanlayışındagördük.

Partiyaşamındaönemlibirkaldıraçolmak,
partiningörüşlerinikamuoyunaduyurmak,parti
yaşamınınönemli/acilsorunlarınıtartışmak,parti
kitlesinielealınankonulardahareketegeçirmek
anlamınadagelir.Engels,partibasınınıngörev
lerindenbahsederkenşöyleder:“Birpartibasını
nın görevi nedir? Her şeyden önce tartışmak,
partinin taleplerini temellendirmek, geliştirmek,
savunmak,karşıtpartininiddialarınıvetalepleri
nipüskürtmekveçürütmek”(C.4,syf.312).

BununlaEngels,sadecekarşıtlarlatartışma
yıdeğil,partiiçitartışmayıdakasteder.Engels,
“R.A. Sorge’ye yazdığı 9Ağustos 1890 tarihli
mektupta“partiokadarbüyüktürki,kendiiçinde
tartışmanınmutlaközgürlüğübirzorunluluktur”
(C.37, syf. 440). “Her işçi partisi..., diyalektik
gelişme yasalarına göre, sadece iç mücadeleyle
gelişebilir”(C.35,Engels’inE.Bernstein’ayaz
dığı20Ekim1882tarihlimektuptan).

Buradaiçmücadeleile,komünistlerarasın
dakitartışmanınötesinde,herrenktenoportüniz
mekarşımücadele ve partinin oportünist akım
lardantemizlenmesikastedilmektedir.

2.6Engels,daha1848Devrimiöncesinde,
çeşitliülkelerindevrimcilerinin,devrimcidemok
ratlarınınbirleşmesiiçineleştiriveözeleştirinin,
“karşılıklıeleştiri”ninöneminedikkatiçeker.

“Çeşitliuluslarındemokratlarınınbirleşme
si, karşılıklı eleştiriyidışlamaz.Birleşme,böyle
eleştiri olmaksızın mümkün değildir. Eleştiri
olmaksızın anlaşma ve dolayısıyla birleşme
olmaz”(C.4,syf.426).

Böylelikle Marks ve Engels, işçi hareketi
tarihinde ilkdefa,parti içindeözeleştirininöne
minden bahsetmeye başlamışlar ve özeleştiriyi,
partinin faaliyetivegelişmesiaçısındanmutlak/
kaçınılmazkoşulolarakgörmüşlerdir.

Parti yaşamında eleştiri ve özeleştirinin
önemini vurgulayan Marks ve Engels, aynı
zamanda, parti basınını, eleştiri ve özeleştiriyi
geliştiren araç olarak da görmüşlerdir. Onlar,
1848/49’da “NeueRheinischeZeitung”u,karar

sızlığı,ufakhesapları,tutarsızlığı,küçükburjuva
yalpalamayı teşhir ederek, devrimci eleştiri ve
özeleştirininaracıolarakdakullanmışlardır.Öze
leştirinin önemine Lenin, “Iskra’ Redaksiyonu
nunAçıklaması”makalesindededeğinir.

Taraflı, partici özeleştiri partinin gelişme
sindeönemlibir roloynar.Önemliolan,eleştiri
nedenli sertolursaolsun,partikarakterini içer
melidir; eksikliği, hataları göstermelidir, ama
eleştiriiçineleştiriolmamalıdır.Özeleştiri,eleş
tiri,bununiçinpartibasınınınaraçolmasıkötüye
kullanılmamalıdır.Partibasınındaeleştiri“özgür
lüğüher türlü içerikten ve akıldan yoksun katı
şıksızyaygara”(Engels,C.34,syf.433)olmama
lıdır.

Eleştiriveözeleştiriyi,partiningelişmesive
pekişmesiiçinönkoşulveyöntemolarakgören
ve “karşılıklı eleştiri”nin geliştirilmesini talep
edenMarksveEngels,butalebindevrimcibasın
da nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği üzerine de
dikkatçekmişlerdir.Onlar,partibasınının,eleşti
riveözeleştirininaracıolarakikiroloynadığını
belirtmişlerdir. Birincisi, parti basını, özeleştiri
nin bir aracıdır. Özeleştiri, partinin birliğinin
pekişmesi için ve faaliyetindeki eksikliklerin
giderilmesi için bir araçtır. Bu durumda parti
basını, salt kendi faaliyetine eleştirel yaklaşır,
kendinidüzeltirvegelişmesininönündekiengel
leriyıkar.

MarksveEngels,devrimcipartivedevrim
ci gazetecilik arasındaki karşılıklı ilişkilerin
karakterini test ettikten sonra, bunların arasında
enönemliolanın,doğrudanilişkiolduğusonucu
navarmışlardır.Doğrudanilişki,partinin,basını
nı her alanda ve her yönlü sağlamlaştırması,
görevlerini,faaliyetprogramınıbelirlemesianla
mınagelir.Buradasözkonusuolansadecegazete
değildir.Teorikorganolarakdergi,sendikagaze
tesi,gençlikdergisi,basınyayın(kitap)faaliyeti,
radyo,televizyonvb.desözkonusudur.

Partiilepartigazeteciliğiarasındakidoğru
danbağ,çeşitlibiçimlerdeifadeedilir.Partibası
nının,birbütünolarakpartimedyasınındoğrudan
vesürekliyönetimisözkonusubiçimlerdenbiri
sidir. Bunun ötesinde parti basınının (gazete ve
derginin) redaksiyonunayardımcı olmak; öneri
lerde, tavsiyelerde bulunmak, bilgilendirmek,
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mali olarak desteklemek, basın ve yayınevini
maddi,manevidesteklemek,tecrübelipartigaze
teciveyazarkadrolarınkatkısınısüreklikılmak
vs.vs.Partibasınını,proletergazeteciliğidestek
lemeninoldukçaetkilibirbiçimide,partiorgan
larının,partiönderliğininveokurlarıneksiklikve
hatalar üzerine uyarı ve eleştirileridir. Yani bir
yerde aşağıdan denetlemedir. Bunları; uyarı ve
eleştirileridikkatealmayanpartibasını,partinin
gelişmesinedoğrudanengelolur.Böylebirbasın,
ölüme,yokolmayamahkumdur.

2.7Partibasınıveönderliksorunu
MarksveEngels,partibasınınınpartitara

fından yönlendirilmesi sorunlarıyla 1860’lı yıl
lardan itibaren yoğun bir şekilde ilgilenmek
zorundakalmışlarvebugündebizlereyolgöste
renanlayışlargeliştirmişlerdir.19.yüzyılın‘60’lı
yıllarındanitibarenişçihareketiönemkazanma
yabaşlamış,I.Enternasyonalkurulmuşveonun
basın sorunu,çeşitliülkelerdekurulanpartilerin
basınıvebirbirleriyleilişkilerigündemegelmişti.
MarksveEngels,birbütünolarakproletergaze
teciliğin bu sorunları, basın ve parti arasındaki
ilişkiyevepartininbasınıyönlendirmesorununa
çözümgetirmişlerdi.

2.8Devrimcibasınınbaşarılıfaaliyeti,par
tininyönetimiveönderliğinebağlıdır.

Partinin,basınınaönderliketmeveyönlen
dirmezorunluluğu,partibasınınınamaçveetki
sinin, parti hukukunun doğrudan bir ifadesidir.
Parti, devrimci gazeteciliğini sürekli kontrol
etmek, yönlendirmek, giderek genişleyen ve
derinleşenkurumlaşmasınıvebaşkadüşünceler
den; antimarksist düşüncelerden bağımsızlığını
sağlamakzorundadır.Partininteoriksiyasiçizgi
sininbağımsızlığınıkorumanıngüvencesikolek
tif iradeüretimyönetim ve denetimdir. Bunun
örgütsel mekanizmasını ve işleyişini kurmaktır.
Parti basınında yönetim ve denetim, bireylerin
iradesinevevicdanınaterkedilemez.Partibasını
veya bir bütün olarak devrimci gazetecilik,
demokratikmerkeziyetçiliğinilkelerineuyumlu
luk içinde partinin teoriksiyasi önderliğine ve
partiçizgisinebağlıolmakzorundadır.

2.9Partinin,basınınanasıl,hangibiçimde
önderlikedeceğisomutdurumabağlıdır.

Somut durum nasıl ve ne denli değişirse
değişsin ve buna bağlı olarak önderlik biçimi
nasıl olursa olsun, esas olan, her koşul altında
basınfaaliyetinin;bupartiçalışmasınıniçerikve
amacınıngözardıedilememesidir.

Mark ve Engels’in bu anlayışını geliştiren
Lenin, marksist teorinin yaygınlaştırılmasında
önemliroloynayandevrimcibasınınvebirbütün
olarak devrimci gazeteciliğin taraflı olması
gerektiğinivurgulamıştır.O,“partiörgütüvepar
ti literatürü” makalesinde konuya ilişkin olarak
şöyleder:

“Öyleyse,partiliteratürününilkesi...neden
ibarettir? Bu, sadece, sosyalist proletarya için
literatürfaaliyeti, tek tekbireylerinvegrupların
kazanıldığıkaynakolmamalıdır.O,hiçbirşekilde
genel proleter davadan bağımsız, kişiselmesele
olmamalıdır. Kahrolsun partisiz literatürcüler!
Kahrolsun,literatürcüolağanüstüinsan!Literatür
faaliyeti,genelproleterdavanınbirkısmı,bütün
işçisınıfınınbütünsiyasibilinçliöncüsütarafın
danhareketegeçirilenbütünlüklü,büyüksosyal
demokratik mekanizmasının bir ‘vidacığı’, bir
‘çarkçığı’olmamalıdır.Literatürfaaliyeti,örgüt
lü,planlıbirleşiksosyaldemokratikpartifaaliye
tininbirbileşeniolmalıdır...

“...Şüphesiz ki literatürcü üretim alanında
şahsiinisiyatifveşahsieğilimleriçingenişhare
ketalanını,fantazivedüşünceler,içerikvebiçim
için hareket alanını sağlamak mutlaka zorunlu
dur. Bunların hiçbirisi tartışma götürmez, ama
bunlarınhepsi, sadece,proletaryanınpartiçalış
masının literatür bölümünün proletaryanın parti
çalışmasınındiğerbölümleriyleşabloncubiçim
de eşit addedilemeyeceğini kanıtlar. Bunların
hepsi, burjuvazinin ve burjuva demokrasisinin
gözündeyabancıvetuhaf tezi; literatürfaaliyeti
mutlakaveherhalükardasosyaldemokratikparti
çalışmasınındiğerbilimleriyleayrılmazbağlıbir
bölüm olmak zorunda olmasını asla çürütmez.
Gazeteler, çeşitli parti örgütlerinin organları
olmalıdırlar. Literatürcülermutlaka, parti örgüt
lerine dahil olmalıdırlar. Yayın evleri, depolar,
dükkanlar ve okuma odaları, kütüphaneler ve
kitap dağıtımcılığı bütün bunlar partiye tabi
olmalıdır ve ona hesap vermelidir. Bütün bu
faaliyet, örgütlü, sosyalist proletarya tarafında
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izlenmeli ve kontrol edilmelidir” (C.10,
syf.30/31).

Şüphesiz ki, parti faaliyetinde romancı,
tiyatrocu,şair,gazeteci,teorisyenvb.çalışmaları
nadayerolacaktır.Bualanlardakifaaliyetinken
dine özgü özellikler, özel yetenek ve birikimler
gerektirdiğidebirgerçek.Buanlamdabir“özerk
lik”tensözedilebilinir.Nevarki,devrimcibasın
vb. alanlarında çalışanların daparti normları ve
kurallarına bağlı olarak yaşamlarını düzenleme
leri, örgütlemeleri, bir savaşçı partinin militanı
olmanıngereğidir.Kendisini,birçokbakımlardan
partidenetimininveişleyişinindışınaatan,bunu
bu türden bireysel inisiyatif, eğilim, yetenek ve
“iş”lerleaçıklamak“özerk”yada“serbest”takıl
mayı haklı kılamaz. Aksine devrimci bireyin
küçükburjuvaalışkanlıkveyaşamtarzınıpartiye
dayatmasıdır.Partiörgütlerininbutürdenkurum
larındaçalışan,partiliyaşamvedisiplinegelme
yenyaklaşımlarlauzlaşmaları, bu zaaflar içinde
olanları oldukları gibi kabul etmeleri, bu ilişki
tarzı ve biçimine kendilerini alıştırmaları ya da
görmezdengelmeleriLeninistparti çalışmasıyla
bağdaşmaz. Parti basınında çalışan her partili,
yaşamı ve çalışmasıyla parti denetimine tabidir,
“partiörgütlerinedahil”olmakzorundadır.

2.10Devrimci/proletergazeteciliğinenter
nasyonal karakterinin de meşruluğu tartışma
götürmez.

Marks ve Engels, ulusal devrimci basının,
yaniçeşitliülkelerdeki(ulusal)devrimcibasının
enternasyonalbirliğine/birleşmesineveuluslara
rası burjuvaziye/ düşmana karşı enternasyonal
periyodik basın cephesinin oluşturulmasına
büyük önem vermişlerdir.Daha 1846’daMarks
veEngels,buamaçla,“KomünistYazışmaKomi
tesi”ni oluşturmuşlardı. Marks, P.J. Proudhon’a
yazdığı5Mayıs1846tarihlimektubundakonuya
ilişkinolarakşöyleder:

“Bizimyazışmamızıntemelamacı,...Alman
sosyalistlerininIngilizveFransızsosyalistleriyle
bağını kurmaktır, yabancıları,Almanya’da geli
şensosyalisthareketlerüzerinebilgilendirmekve
Almanya’daki Almanları da Fransa ve Ingilte
re’deki sosyalizmin ilerlemesi üzerine bilgilen
dirmektir.Buusullegörüşayrılıklarıortayaçıka
bilirvedüşünceteatisinevetarafsızbireleştiriye

varılabilir. Ulusal darlıktan sıyrılmak için, bu,
sosyalhareketinliteratürifadebiçimindeolması
gerekenadımdır”(C.27,syf.442).

MarksveEngels,“YazışmaKomitesi”vası
tasıyla o dönemin devrimci demokratik ve işçi
hareketinin enternasyonal birliğini sağlamışlar
dır.Bu,ifadesiniI.Enternasyonal’debuluyordu.
Uluslararasıkomünistveişçihareketi,enternas
yonalgazeteciliğin,enetkiliveengelişmişduru
munaIII.Enternasyonaldönemindeulaşmıştır.

3- Iş çi Sı nı fı nın Si ya si Si la hı Ola rak 
Dev rim ci Ga ze te ci lik
3..1Günceliyakalayamayandevrimcibası

nınvedolayısıylakomünistpartininhitapettiği
yığınlarüzerindekietkisizayıfkalır.

Marks ve Engels, Bebel, Bracke, Liebk
nechtvd.yazdıkları17/18Eylül1879tarihli“Sir
külerMektup”larındaşöylederler:

“Parti... Şimdiye kadar neredeyse bütün
pratikhalegelenekonomiksorunlardabulanıkve
kararsıztavıraldı...Bununnedeni,partiorganla
rının,özelliklede“Ileri”ninbusorunuesaslıbir
şekildetartışacağına,sempatiyle,gelecektoplum
düzeninin konstrüksiyonuna (yapılanışınaçn)
önemvermemesidir.”(C.19,syf.158).

ŞüphesizkiburadaMarksveEngels,gele
cek (sosyalist) toplumun nasıl şekilleneceğine
kafayormayındemiyorlar,amaacilsorunlarıbir
kenara bırakarak, geleceği anlatarak yığınların
kazanılamayacağınıaçıklıyorlar.

Pratikiktisadivesosyalsorunlarıişlemede,
açıklamadavetakipetmedepartibasınınıngeliş
mesibirihtiyaçtır.Ivediveyakıcıiktisadisorun
larınaçıklanangazeteninönemligörevidir.

Engels, L. Laforgue’e yazdığı 13 Ekim
1891tarihlimektuptagüncelliğedeğinerekşöyle
der:“Sanabirmakaleyazıyorum.Sonundapratik
sorunlar ele alındığı için onu, ancak, yayından
hemen önce gönderebilirim ve nihai biçimini
verebilirim...Hemenbasılmazveyayımlanmazsa
güncelbirmakaleyazmanınolanaksızolduğunu
takdiredersin”(C.38,syf.177).

Öyleyse, güncellik konusunda Marks ve
Engelsgibiduyarlıveyaratıcıolmakzorundayız.
Ancakbuşekildemarksistleninistkomünistlerin
basını,birbütünolarakgazeteciliği,hitapettikle
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riyığınlarıazamietkilervemücadeleyeseferber
eder.

3.2Devrimcibasınsomutolmakzorunda
dır.

Marks ve Engels, devrimci gazeteciliğin
gelişmesinde gerçeklerin araştırılmasına büyük
önem vermişlerdir. Ve devrimci gazetecilikte
dedüksiyona(tümdengelme),endüksiyona(tüme
varıma), sentez ve analize vurgu yapmışlardır.
Tabii bu, bir yöntem sorunudur; gazetecilikte,
yazım yaşamında marksist diyalektik yöntemin
kullanılmasıdır.MarksveEngels,devrimcibası
nınredaktörveyayımcılarıylamektuplaşmaların
dabusorunuelealmışlarvesürekli,somutolma
yı talep etmişlerdir. Somutluk, ancak ve ancak
gerçeklerin ele alınması veörneklemeyle sağla
nabilir.ÖrneğinEngels,“gerçekleryerinefanta
zi”üzerineyazıtalepedenokurlariçinyazmayı
reddetmiştir (Bkz. C.34, syg.50, Engels’in
Marks’ayazdığı19Temmuz1877tarihlimektu
bundan).Engels,yazılarınıgerçeklerüzerineinşa
ediyordu.

3.3Devrimcigazeteciliktesomutluk,eleş
tirinin isabetliliğinin/ verimliliğinin ilk ve en
önemlikoşuludur.

Somutluktaesasolan,kişiye,yazarasaldırı
değil,elealınankonudur.Daha1843’te,Marks,
konuya ilişkin şöylediyordu: “Basın,durumları
teşhir etmelidir, ...kişileri değil.” (C.1, syf.174).
Aynı yerdeMarks, kamu tarafından bilinen bir
durumubaşkatürlüaçıklamaolanağıyoksakişi
ninteşhirideyapılabilirder.Dahasonrakiyazıla
rındaMarks,eskiyi,sömürüvezulmüsavunanla
rın, hakim sınıf temsilcilerinin acımasız eleştiri
ve teşhirini doğru bulmuştur. Bu anlayışta olan
LeninveStalindehakimsınıfunsurlarınınacı
masız eleştirisine önem vermişlerdir. Örneğin
Lenin, “Gazetelerimizin Karakteri Üzerine”
makalesindebasının“kötülüğünsomuttaşıyıcıla
rınakarşı”acımasız,gerçektendevrimcibirsavaş
yürütme görevi olduğunu yazar (Bkz. Lenin,
C.28,syf.88).

3.4 Eleştirel yayımlarda somutlukta esas
olan, eleştiriye temel teşkil eden gerçeklerin
doğruveitinalıseçimidir.

Eleştirilen olgu ile ilgili olarak durumlar,
gerçeklervekişiler,tesadüfi,taliolmamalıdırlar,

olguyu temsil gücüne sahip olmalıdırlar.Ancak
bu şekilde doğruları açıklayabilir ve etkimizi
genişletebiliriz.

3.5Popüleryazmasanatı.
Hitapedilenkitleyi,elealınankonuüzerine

etkilemeninbiryoludayazmabiçimidir.Devrim
cibasındaelealınankonular,içerik,herhangibir
kayıba uğratılmadan ve geri plana itilmeden
oldukçaanlaşılır,ilgiçekiciyazılmalıdır.Marks,
“ücretli iş ve sermaye” makalesinin girişinde
şöyleder:

“Oldukçabasitvepopülerizahetmeyeçalı
şacağızvebizzat,politikekonomininenelemen
ter kavramlarını bile ön koşul yapmayacağız.
Işçilertarafındananlaşılırolmakistiyoruz”(C.6,
syf.398).

Sözlü anlaşılır olmanın yöntem ve biçimi
yazılıanlaşılırolmanınyöntemvebiçimiyleaynı
değildir.Devrimci basın, yazılı ve sözlü propa
ganda ve ajitasyonda yöntem ve biçim farkına
dikkatetmekzorundadır.Engels,E.Bernstein’a
yazdığı27Şubat1883tarihlimektubunda“kür
süde ve sözlü tartışmada uygun vemutad olan,
basılınca oldukça kötü olabilir” diyerek yazıda
biçim ve stilin önemine dikkati çeker (C.35,
syf.442).

Devrimcibasın,popülerveanlaşılıryazma
yı,basitleştirme,kabalaştırmaolarakanlamama
lıdır. W. Liebknecht şöyle der: “Hiç kimse
Marks’tandahaçok,biliminkabalaştırılmasından
yani çarpıtılmasından, yüzeyselleştirilmesinden
ve ruhsuzlaştırılmasından nefret edemezdi, ama
hiçkimsekendiniifadeetmedeondandahafazla
yeteneğesahipdeğildi”(Berlin,1964,syf.61).

3.6Teorikinceleme,araştırmavedonanımı
süreklileştirmeden devrimci gazetecilik yapıla
maz.

DevrimciteorininMarksveEngelstarafın
dan oluşturulması ve geliştirilmesi, devrimci
gazeteciliğinoluşması,gelişmesivegörevlerinin
belirlenmesi anlamına gelir. Devrimci teorinin
pratiklebirleşmesi, sosyal gerçekliğemüdahale,
verilitoplumdüzeninindeğiştirilmesiiçinmüca
deleanlamınagelir.“NeueRheinischeZeitung’un
IlkBasınMahkemesi”ndeki savunmakonuşma
sındaMarks, “Basının ilkgörevi,mevcut siyasi
durumunbütüntemelleriniaşındırmaktır”tespiti
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niyapar (C.6, syf.234).Sınıflı/ sömürüyedaya
nan toplumdadevrimci basının bu temel görevi
değişmez.Dündeaynıydı,bugündeaynı.Dev
rimcibasın,butemelgörevininikiyönüolduğu
nuunutmamalıdır:Birinciyön,siyasimücadele
dir. Devrimci basın, bir bütün olarak devrimci
gazetecilik, bu mücadeleyi, mevcut düzene ve
onunsavunucularınakarşıyürütür.Ikinciyönise,
bu mücadele içinde hitap edilen, verili sömürü
düzeniyıkacakveyeni/sosyalistdüzenikuracak
olanyığınları;işçisınıfıveemekçilerieğitmekve
mücadeleyesevketmektir.

3.8 Devrimci gazetecilik, proletaryanın
siyasibirsilahıdır.

Devrimci basının bu rolünü Marks ve
Engels,süreklivurgulamışlardır.Onlar,devrimci
gazeteciliğin araçlarının, sömürü düzenini yık
mak için mücadele eden proletaryanın elinde
politik bir silah olması gerektiğini sürekli dile
getirmişlerdir.Engels,A.Bebel’eyazdığı4Ağus
tos 1879 tarihli mektubunda, “partinin, her
şeyden önce siyasi bir organa ihtiyacı var” der
(C.34, syf.386). Bu anlayışı Lenin de “Ne ile
Başlamalı?”da “Nihayetinde, mutlaka bir siyasi
gazeteye ihtiyacımız var” diye ifade eder (C.5,
syf.10).

3.9 Devrimci gazeteciliğin proletaryanın
siyasibirsilaholması,onunbilinçlenmesininve
ulusal ve enternasyonal örgütlenmesinin de bir
aracıolmasıanlamınagelir.

Devrimci basın, marksist teorinin yaygın
laştırılmasında, işçi ve emekçi yığınlara (ulusal
veenternasyonalalanda)ulaştırılmasında,görüş
teatisiningerçekleştirilmesindevenihayetprole
taryanın (ulusal ve enternasyonal) örgütlenme
sindebelirleyiciönemihaizbiraraçtır.Bukonu
daMarks,9Mart1869tarihlibiraçıklamasında
şöyleder:

“Herülkedeişçiseksiyonlarıveçeşitliülke
lerde işçi sınıfı, mevcut gelişme aşamaları için
koşullar çok farklı olduğundan, ...onların,gerçek
hareketiyansıtanteorikgörüşleridekezaçeşitlidir.

“EnternasyonalIşçiBirliği’ninhayatageçir
diğieyleminortaklığı,çeşitliulusalseksiyonların
organları vasıtasıyla kolaylaştırılan düşünce
teatisi vegenelkongrelerdekidolaysız tartışma,

...giderekortakteorikbirprogramınoluşturulma
sındaetkisizkalmayacaktır”(C.16,syf.348).

Işçisınıfınınsiyasimücadelesi,onunsiyasi,
teorik eğitimi ve örgütlenmesi, aynı zamanda,
devrimcigazeteciliğinrolünüdebelirler.Burjuva
toplumda genel, kamuoyu tarafından bilinen
düşünce/görüşsınıfsalkaraktertaşır.

Nasıl ki, burjuvazi kendi düşüncesini tüm
toplumamalediyorsavebundadabasınıönemli
bir araçolarakkullanıyorsa, işçi sınıfı da kendi
basınınıöylegörmelidir.“Gazeteninkamugörü
şüüzerindekesintisizvesüreklietkidebulunabil
mesiiçin...”(K.Marks).

Burada kamuoyunu oluşturmada ve etkile
mede devrimci basına yüklenen görevi görüyo
ruz.

4- Dev rim ci Ga ze te ci li ğin   
Il ke le ri
4.1GazetecilikteIlkeKavramınınTanımı
Ilkekavramınınnesnelveöznelolmaküze

re iki özelliği/ tarafı vardır. Bu iki taraf, bir
madalyonun iki yüzü gibi, bir bütünselliği, bir
aradaolunduğundabelli bir bütünüoluşturmayı
ifadeeder.Yanibunesnelveözneltarafbirbirin
denayrılmaz.

Öznel yan, ilkelerin, tespit etme yeteneği
olanlar tarafından (örneğin aydınlar, yazarlar,
ideologlar vs.) bilinçli olarak tespit ve formüle
edilmelerini ifade eder. Ilke tespiti, ideologların
veteorisyenlerintoplumsalpratiğinaraştırılması,
genelleştirilmesi temelinde, siyasi gelişmelerin
tecrübelerinin analizi temelinde yapılır. Marks,
buanlayıştanhareketleşöyleder:

“Burjuvazinin yazarlarının feodalizmle
mücadeleleridönemindetespitettikleriilkelerve
teoriler,pratikhareketinteorikifadesindenbaşka
birşeydeğillerdi”(C.4,syf.357).

Aynı konuda Engels de “AntiDühring”de
şöyleder:

“Ilkeler, araştırmanın çıkış noktası değil,
bilakissonucudurlar;onlar,doğaveinsantarihi
neuygulanmazlar,bilakisonlardansoyutlanırlar
(çıkartılırlar,çn);doğaveinsanlıkalemikendini
ilkeleregöredüzenekoymaz,tersineilkeler,doğa
ve tarihle uyumluluk içinde oldukları oranda
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Ilkelernedenlibilimselolurlarsa,nedenlines
nelgerçekliğiyansıtırlarsapartininfaaliyetineo
denligüvenilirkılavuzolurlar.

MarksveEngels“KomünistManifesto”da
konuyailişkinolarakşöylederler:

“Komünistlerin teorik anlayışları asla, şu
veyabudünyaiyileştiricisitarafındanuydurulan
veyakeşfedilenilkelere,düşünceleredayanmaz
lar.Onlar,sadece,varolansınıfmücadelesinin,
gözlerimizönündecereyanedentarihselhareke
tingerçek ilişkileriningenel ifadesidirler”(C.4,
syf.474/475).

Nesnel gerçekliği ifade eden düşünceler
olarakilkeler,partininpratikfaaliyetininfelsefi
yöntemseltemelininifadesiolarakilkeler,parti
nin ve basınının bütün faaliyetinin karakter ve
yönünübirçokbakımdanbelirler.Komünistpar
tiningenelilkeleri,partifaaliyetiniçeşitliaçılar
danbelirlemekveyönlendirmekiçinsomutlaştı
rılmakzorundadır.Devrimcibasının/gazetecili
ğin ilkeleri de partinin genel ilkelerinin somut
laştırılmasınınifadesidir.

4.2Taraflılık
Devrimci gazeteciliğin en önemli ilkesi

taraflılıktır.Taraflılığıifadeetmeyenbirdevrim
ci/ proleter/ sosyalist gazetecilik düşünülemez.
Taraflı; sosyalist taraflı oluştan ne anlaşılmalı
dır?Komünistpartiningörüşlerininbilinçli ifa
desinin parti basını tarafından kavranması ve
topluma yansıtılması. Partinin basını, partinin
programınıngerçekleştirilmesinde,teoriksiyasi
çizgisininuygulanmasında,işçisınıfınınsınıfsal
amacına ulaşmasında görevini yaptığı oranda
partininbasınıolmayıhakeder.Komünistparti,
herkoşulaltındaproletaryanınsınıfsalhedefve
amaçlarının gerçekleşmesi için, sosyalizm/
komünizmiçinmücadeleeder.Sosyalistbasında
bumücadeleninönemlibiraracıdır.

Sosyalist taraflılık, sınıf mücadelesinin
dayattığıbütünsorunlara,herbirolayavegeliş
meyesınıfsalyaklaşımanlamınagelir.Sosyalist
görüşaçısıylabakmavedeğerlendirmeanlamına
gelir. Sosyalist taraflılık, ilkeselliktir, ilkesizli
ğin;siyasirenksizliğin/kemiksizliğinvekişillik
sizliğin reddidir. Bu, basın için de geçerlidir.
Sosyalistbasın,ancakveancakproletaryanınve
emekçiyığınlarınsesiolabilir.

doğrudurlar.Bu,meseleninyeganemarksistkav
ranışıdır”(C.20,syf.33).

Demek oluyor ki, ilkelerin doğruluğunun/
gerçekliğininkıstası,doğayla,toplumsalpratikle,
“pratikhareket”ilenedenliuyumluolupolmadı
ğıdır. Marks ve Engels’in bu anlayışlarından
hareketleLenin,ilkeanlayışınıpartibasınınada
uygulamıştır.O,bukonudaşöyleder:

“Sosyalistproletaryapartiliteratürüilkesini
tespit etmeli, bu ilkeyi geliştirmeli ve oldukça
tam ve bütünlüklü gerçekleştirmelidir” (C.10,
syf.30,“PartiÖrgütüvePartiLiteratürü”makale
sinden).

Öyleyse; ilke, teorik ve ideolojik karakter
taşır. Bu nedenle, siyasi ve ideolojikmücadele,
aynı zamanda, “ilkelerin mücadelesi” (Marks,
C.1,syf.55)biçimindedesürdürülür.Builkeler,
siyasi partiler, çeşitli sınıf örgütleri, ideolojik
akımlarvb.tarafındanbilinçliolaraktespitedilir
ler.Basındabumücadeleninsürdürüldüğüalan
lardanbirisidirveoradadailkelersözkonusudur.

Ilkelerin içeriği,onları tespitedenlerin ira
desine ve arzularına, subjektif niyetlerine bağlı
değildir. Ilke, nesnelliği, gerçeği yansıtmak
zorundadır: Ilke, pratik hareketin ifadesi olmak
zorundadır.“Pratikhareketin teorik ifadesi (ola
rakilkenin),şuveyabuşekildedogmatik,ütopik,
doktrinerolupolmadığı,gerçekhareketinazveya
çokgelişmişbiraşamasınaaitolupolmadığıtam
takipedilebilir”(C.4,syf.357).

Demek oluyor ki, marksist leninist komü
nistlerintespitettikleriilkeler,“gerçekhareketi”,
“pratik hareketi”, toplumumuzun, sınıfların,
mücadelenin nesnel durumunu yansıtmak, ifade
etmekzorundadırlar.

Insan,toplumsalgelişmeninyasalarınıkav
radıktan sonra faaliyetinde özgürdür, ona yön
veren, yaşamını ve faaliyetini yönlendiren bu
yasalardır. O, yapılması gerekeni yapmak için
hiçbirengeltanımaz,zulümveölümpahasınada
olsa.Insanlar,somuttadateorisyenlerveideolog
lar,toplumsalyaşamın,“pratikhareket”iniçeriği
ni ve nesnel karakterini ne kadar derin ve kap
samlıkavrarlarsailkelerinformülasyonundadao
denli özgür olurlar. Burada söz konusu olan,
partinin,basının faaliyeti için ilkelerinetkisi ile
bilginin gerçekliği arasında tam bir bağ vardır:
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Sosyalist taraflılık, ilke sağlamlığı, ilkesel
tutarlılıkvetavizsizlikdemektir.Partinindüşün
celerinikavramayanbasın,taraflıolmadayalpa
lar, ilkesizliğe düşer, uzlaşır ve tavizkar olur.
Öyleki,gücüveinancıbaşkayerdearar,sürük
lenir ve nihayetinde kuyrukçu olur. Böyle bir
basın oportünizme, revizyonizme, burjuva ve
küçük burjuva milliyetçiliğe, bir bütün olarak
antimarksistdüşüncelerekarşımücadeledeyeter
sizkalır.

4.2.2DüşünceIçeriği
Sosyalistbasınınikinciönemlibirilkeside

marksist düşünce içeriğine sahip olmasıdır. Şu
veya bu konuda değil, bütün konularda, daha
doğrususosyalistbasınbütünfaaliyetindemark
sistteorivedüşüncetarafındanyönlendirilmeli
dir.Proleterdünyagörüşü,sosyalistbasınadam
gasınıvurmalıdır.Sosyalistbasının,proleterdün
yagörüşününedereceözümseyerek,onuntara
fından yönlendirildiği, onun ne denli bilimsel
olduğunu da gösterir. Sosyalist basın bilimsel
olmalıdırveonunbilimselliğidedüşünceiçeriği
nebağlıdır.Marksist teorinin, sınıfmücadelesi
ninözümsenmesi/kavranması,komünisthareke
tingelişmesinin“olmazsaolmaz”koşuludur.

Sosyalist taraflılık ve düşünce içeriği ara
sındakopmazbirkarşılıklıkoşullanmave ilişki
vardır.Bu,diyalektikbirilişkidir.Parti,taraflılık,
düşünce içerikkavramlarına işareteder.Engels,
A.Bebel’eyazdığı14Kasım1879tarihlimektu
bundaşöyleder:

“AlmanPartisi,başındanberi,bizimteorik
tespitlerimizedayanarakgelişti..Amatamdabu
nedenle,Almanpartisininpratikduruşunun,yani
parti yönetiminin, kamuoyuna açıklamalarının
genel teori ile de ahenk içinde kalması (açSP)
biziilgilendirir”(C.34,syf.421).

Burada Engels, biz derken kendini ve
Marks’ı, Alman Partisi derken proleter partiyi,
teoriktespitlerimizderkenmarksistteoriyikaste
diyorvebunların,taraflılığınveiçeriğinkopmaz
diyalektik birliğini, teori ve “pratik duruş”un
uyumunu,karşılıklıetkilenmesinivebirbirlerini
koşullamalarınıgösteriyor.

Sosyalistbasındamarksistdüşünceiçeriği,
onunnesnelliğinin ve gerçeğe sadık kalmasının
ifadesidir. Nesnellik ve gerçeğe sadık kalmak,

abartıyı, ‘ben böyle istiyorum o halde gelişme
böyledir’anlayışını,gönüldevekafadangeçeni,
yani subjektivizmi reddeder. Nesnellik, olayları
ve gelişmeleri “yaşasınkahrolsun” edebiyatıyla
açıklamayı dışlar.Toplumsal gelişmenin, işçi
sınıfıveemekçilerinsosyaldurumununizahında/
açıklanmasındanesnelolamayan,gerçeğiolduğu
gibiveremeyenbirbasın,sosyalistbasınilkeleri
ne uymuyor demektir. Sosyalist basının görevi,
aynı zamanda, proletarya ve emekçi yığınları
nesnel durum ve gerçeklik üzerine bilgilendir
mektir.Buanlamdasosyalistbasınnedenlines
nelliğe ve gerçekliğe sadık kalıyorsa, o derece
bilimseldir.

Sosyalistbasın,olgularıitinaileolduğugibi
yansıtmak zorundadır. Devrimci gazetecilikte
yaşamıngerçekliği,olgularınitinaileyansıtılma
sıgerçekliğidir.Gerisi,kelimenintamanlamıyla
çarpıtmadır, yalandır, kamuoyu önünde küçük
düşmedir. Iknagücününolmamasıdır. “Ileri”nin
bu durumuna tepki duyan Engels, A. Bebel’e
yazdığı6Temmuz1892tarihlimektubunda“On
lar (Ileri’nin çalışanlarıSP) kendilerini ve bizi
bütün dünyanın gözü önünde mutlaka gülünç
yapmakzorundalarmı?”der.

Marks,Engels,LeninveStalinbilimselve
gazetecilikçalışmalarındanesnelliktenvegerçe
ğiyansıtmaktan,materyalleriitinaileincelemek
tenbirmilimsapmamışlardır.Örnekolsundiye
P. Lafargue’nin Marks hakkındaki düşüncesini
aktaralım:

“Marks,sürekli,oldukçaitinalıçalışırdı.En
iyiotoriteleredayanmayansayıveyaolguyuyan
sıtmazdı. Ikincieldenhaberlerleyetinmezdi;ne
kadaryorucuolursaolsun,süreklibizzatkaynağa
giderdi. Tali bir olgu için Britanya Müzesi’ne
koşar, oradaki kitaplardan konu üzerine tam
kanaatsahibiolurdu...Onunedebivicdanıbilim
selvicdanıgibititizdi.Eminolmadığıbirolguya
asladayanmazdı.Öyleki,tamolarakaraştırma
dığı bir şey üzerine konuşmazdı bile” (
syf.333/334).

4.2.3Sınıfa,halkabağlılık
Sosyalistbasınınönemlibirilkesidehitap

ettiğiyığınlara; işçi sınıfınavebirbütünolarak
halkabağlılığıdır.Feodalizmekarşımücadelesin
dedevrimciburjuvazi,önceliklebirsınıfolarak
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değil, bütün toplumun temsilcisi olarak hareket
etmiştir. Marks ve Engels, “Alman Ideoloji
si”ndebunuşöyleaçıklarlar:

“Heryenisınıf,yanikendindenöncehakim
olan sınıfın yerini alan sınıf, amacına ulaşmak
içindeolsa,kendiçıkarınıtoplumunbütünüye
lerininortakçıkarıolaraksunma,yaniidealifade
edilirse;düşüncesinegenellikbiçimivermegere
ğini duyar... Devrimci sınıf daha başından, bir
sınıfınkarşısındaolduğu için sınıfolarakdeğil,
bilakisbütüntoplumuntemsilcisiolarakhareket
eder.Yeganehakimsınıfınkarşısında toplumun
bütün kitlesi olarak görünür, o bunu yapabilir.
Çünkübaşlangıçtagerçekten,dahaziyade,onun
çıkarıdiğerbütünhakimolmayansınıflarınortak
çıkarlarıylabağlamiçindedir,çünküonunçıkarı
o zamana kadarki ilişkilerin baskısıyla özel bir
sınıfın özel çıkarı olarak henüz gelişememiş
tir”(C.3,syf.47/48).

Dünburjuvazininoynadığıbu rolü, feoda
lizmekarşıbütünsınıfve tabakaların temsilcisi
olmarolünü,bugünproletarya,burjuvaziyekarşı
bütünemekçiyığınlarınöncüsüvetemsilcisiola
raküstlenmiştir.Herikidurumdadahakimsınıf
karşısında diğer halk kesimlerinin çıkarlarıyla
bellibirortaklıkveonlarıdatemsiletmedurumu
söz konusudur.Amaburjuvazi ve proletaryanın
“bütün toplum”a bağlılıkları arasında nitel fark
vardır.Burjuvazi,nihayetindebunu,kendisınıf
sal iktidarınıkurmakiçinyaparken,yani feoda
lizmekarşıburjuvadüzen içinyaparken,prole
tarya,sömürüdüzenini,hertürdenözelmülkiye
tivebütünsömürüilişkileriniortadankaldırmak
içinyapar.

Marks’ındediğigibidevrimcibasın, “hal
kıniçindedir,onunbütünumutlarınıvekorkula
rını,onunsevgisinivekinini,onunsevincinive
üzüntüsünü samimi olarak hisseder” (AçSP)
(C.1,syf.153).Bu,işçisınıfıvehalklabütünleş
medir. Onun organik bir parçası olabilmedir.
Sınıfkinivebilinci ile işiniyapmadır.Proleter
yanınkomünizmdavasımilitanıolabilmedir.

Marks, Engels,Lenin ve Stalin, sosyalist
basının halka bağlılığını, sadece proletarya ve
emekçiyığınlarınçıkarlarınısavunmasındagör
müyorlar.Onlar,sosyalistbasınınyığınlaraolan
bağlılığını,hitapedilenkitleninsosyalistbasında

çalışmasındadagörüyorlar.Herproleter,herişçi,
heremekçisosyalistbasındaçalışabilmeolanağı
nasahipolmalıdır.Herokur,herproleter,herişçi
vs.sosyalistbasındayazmalıdır.Sosyalistbasın,
sayfalarınıişçisınıfınaveemekçiyığınlara,onla
rın sorunlarına, mektuplarına ve taleplerine
açmalıdır.

Işçileri,sosyalistbasınfaaliyetineçekmek,
onlarınyazınfaaliyetinekatılmalarınısağlamak,
işçimuhabirlerindenoluşanveülkeninhertara
fınayayılmışbirağkurmak,işçimektuplarından
nefesalamayacakdurumagelmek,sosyalistbası
nıgüçlüveetkilikılar.Budurumonunkitlebağ
larının ne denli derinleşmiş ve kapsamlaşmış
olduğunudagösterir.

Yığınlarlabağ,saltbirörgütsel/örgütlenme
sorunu olarak görülemez. Bu bağın, devasa bir
ideolojik anlamı vardır. Kitle ile bağ, parti
basın yığın arasında, yukarıdan aşağıya, aşağı
dan yukarıya bilgi akışı, denetim, kontrol ve
hatalarızamanındagörmevedüzeltmedemektir.
Engels,“Almanhareketi,önderliğinbütünhata
larını,sürekli,kitlelervasıtasıyladüzeltmeözel
liğinesahip”derkentamdabunukastediyordu.

Aşağıdan sınıfların, işçi ve emekçilerin
denetimine, eleştiri ve uyarılarına açık olmak,
çalışmalara onların yaratıcılığı, üreticiliği ve
hareketininkatılımıdadevrimcidir;basınınbunu
gözeterek kendisini hatalardan arındırması ve
yenidenörgütlemesidedevrimcidir.
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İRAN’DAKİ KÖKTENDİNCİLİĞİN 
DOĞUŞU, YÜKSELİŞİ ve İNİŞİ

1979yılındakiislamidevrimleiktidarayer
leşen köktendincilik, son yirmi iki yıllık süreç
içindeOrtadoğubaştaolmaküzere,KuzeyAfri
kaveOrtaAsyabölgelerindecereyanedensiya
sal olaylarda etkide bulunmasına rağmenHazi
ran 1997 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ılımlı
pozlar vermeye çalışan "Hatemi"nin kazanma
sıyla birlikte hızı kesilmiş, Temmuz 1999'daki
radikalöğrencieylemleriyle inişegeçmişve18
Şubat'tayapılanparlamentoseçimlerindeuğradı
ğı kesin yenilgiyle yakında tarihe karışacağının
güçlü işaretlerini vermiştir. Köktendincilik, salt
Iran'a ve islama özgü olmadığından, bu ülkede
meydana gelen oluşumların bölge ülkelerini,
özellikle Türkiye'yi yakından etkilediğinden,
köktendinciliğeve Iranörneğinedahayakından
bakıptanımamızgerekmektedir.

Son İki  yüz yıl da ki Is la mi   
Ha re ket ler
Son iki yüzyıllık süreç içerisinde islamın

resmi din olduğu ülkelerde ortaya çıkan dini
hareketleriüçbüyükkategoride sınıflandırabili
riz.Bunlartarihisırasınagöre;

1Revivalist(yenidencanlandırma*)hare
ketler,

2Reformcuhareketler,
3Köktendinci(Fundamentalist)hareketler.
1Islamı yeniden canlandırmaya çalışan

hareketler:Ticaretvepazarınküreselleşmesüre
cindeolduğudönemdeortayaçıkanbuhareketle
ringenelözellikleri,feodalilişkileriyadayerel
ticareti korumaktı. Yani, genelde bu hareketler
diniveetnikbağlaradayanan,yenioluşumlara,
yineyabancıkökenlikarşıayaklanmalarhüviye
tindeydi. O dönemde, geri kalmış ülkelerde
sömürgeciliğekarşıörgütlenmeninsadeceetnik,
ulusal ve dinsel yollardan gerçekleşme olanağı
olduğundan, hemdedaha fazlakitleselleşebile
ceğindenbuhareketlerçoğuzamandinibirkim
liğebürünüyordu.DahadoğrusuAmerikakıtası
nın bulunması, denizcilikte yeni yolların ortaya
çıkması ve sanayi alanında büyük devrimlerin
gerçekleşmesi ve batıda gerçekleşen burjuva
devrimleriylebirlikteAvrupalıtüccarlarlamüslü
manolantüccarlararasındakidengelerAvrupalı
tüccarların lehine değiştiğinden, altın, baharat,
kahve, köle, kumaş, çay ve şeker gibi bazıları
gelenekselvebazılarıdayeniolanticaridallarda
müslümantüccarlarınyenilmesi,islamınyeniden
doğuşhareketlerineyolaçtı.Fakat,buhareketle
rindoğaltoplumsaldayanakları,ticaretinyaygın
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olduğuveazçokmodernleşmişbüyüksayılabi
lecek yerleşim bölgeleri olamadığından, dini
bağlarıngüçlüolduğuvetüccarlarlayakınilişki
leribulunan,kabilelerarasındavekırsalalanlar
dayaşayankesimlerdi.Buhareketlerinenönem
lilerindenbiri,1820’de"DoğuHindistanFirma
sı" himayesi altında olan Ingiliz tüccarlar ve
Hindu feodallerine karşı, müslüman çiftçi ve
riayalar** arasında ortaya çıkan ve uzun süre
yabancıkökenlifeodalbeyvetüccarlarınkorku
lu rüyasına dönüşen "Bangal Farayizi Hareke
ti"ydi.Fakatbutürhareketlerinbaşında18.yüz
yılın ilk yarısındaVahabimezhebinin kurucusu
MuhammedIbniAbdullah'ınsavunduğugörüşler
doğrultusunda ortaya çıkan ve yarımadanın en
önemlibölgesisayılanNevdbölgesindeyaşayan
kabilelerin katılımıyla güç kazanan "Vahabi"
hareketi gelmektedir. Muhammed Ibni Suud
önderliğindeArapyarımadasınınbüyükbirbölü
münü ele geçiren bu hareketin temel nedeni,
Kızıldeniz ve Hint Denizi ticaretinin tamamen
Ingilizlerin eline geçmesiydi. 1840'lı yıllarda
BatıLibya'daortayaçıkanvedeğişikkabileleri
kendi çatısı altında birleştirerek Kuzey Afrika
ticari yollarını kendi kontrolü altına almaya
yönelen"Sunusi"hareketide,islamıeskişekliyle
yenidencanlandırmayaçalışanhareketlerinara
sındayerinialmıştır.1880'liyıllardaSudan'daB.
Britanya'yakarşıkabileleribirleştirenveönderli
ğiniyapanMehdi'ninadıylaözdeşleşen"Mehdi"
hareketi. 19. yüzyılın başlarında SeyyidAhmat
Şahit önderliğinde, Moğol kökenli Hindistan
Imparatorluğu'nun çökmesi ve Ingiliz destekli
Hindu ve Sih feodal ve tüccarların kültürel ve
ekonomikbaskılarınakarşıortayaçıkanhareket.
Aynı dönemde Ingiliz veHollandalı tüccarlarla
yakın ilişkisi bulunan Nijerya'lı Huasa hüküm
ranlarakarşı "Fulani"çobanaşiretlervemüslü
man tüccarların bir araya gelmesiyle" Şeyh
OsmanDânFudiyo"önderliğindeKuzeyNijer
ya'da ortaya çıkan hareket. Yine aynı yıllarda
Ingiliz veHollanda tüccarlarıyla işbirliği yapan
hükümranlarına karşı Sumatra'da cereyan eden
"Padri" hareketi.19. yüzyılın ortalarında, Batı
pazarlarınaköleveavkökenliürünler sağlayan
yerel işbirlikçi tüccarlar ve valilere karşı "Hacı
ÖmerTal"önderliğindeSenegal,MaliveGine'de
ortaya çıkanhareket ve sonolarak20. yüzyılın

ilkçeyreğindeMuhammedIbniAbdullahHasan
önderliğinde Sumalya'da Ingiltere, Fransa ve
Italya'yakarşıcereyanedenhareketlerisayabili
riz.

Tümbuhareketlerinortakyanı,klasikisla
mi ilişki ve uygulamaların canlandırılmasıydı.
Ticaretvepazarınküreselleşmesine(yadaulus
lararasılaşması)karşıeskinindirenişimahiyetin
de olan bu hareketler, sömürü, köle edinme ve
feodal ilişkilere karşı değil de, sadece yabancı
istilasi yerine, aynı yöntemleri kullanan yerli/
müslümantüccarvefeodallarinçıkarlarınısavu
nuyorlardı. Bu hareketlerin varlık nedenleri ve
anatalepleri,klasikislamiuygulamalarveilişki
lerincanlandırılmasıolduğundan,içtihad,Hicret
(Dar ülKüfr*dan, yani küfür bölgesinden, Dar
ülislama) cihat ve dini önderliği (değişikmez
hepleregöreImam,MücehhidveMehdidenilen
şahsiyetleri) öne çıkarıyorlardı. Bu hareketlerin
anagörüşaçıları islamdünyasınayönelikoldu
ğundan,yineengerikalmıştopluluklararasında
ortayaçıktığından,diğerkültürleriya tanımıyor
yada tamamenküfürve islamkarşıtıolduğunu
savunuyorlardı.20.yüzyıldaeskisömürgeciliğe
karşıortayaçıkanvedahabüyükkitlelerehitap
etmek içinmilliyetçilik temelinde gelişen hare
ketleringüçlenmesiyle,büyükölçüdekankaybe
denrevivalistislamihareketler,gerikalmışböl
gelerdekapitalizmingelişmesürecinegirmesiyle
birliktetarihekarıştılar.

2 Reformcu hareketler: Aşağı yukarı 19.
yüzyılınortalarındaortayaçıkanve20.yüzyılın
ortalarınadekdevamedenbuhareketler, islamı
vemodernizmibirleştirmeye,dahadoğrusuisla
mı modernleşmekte olan dünyaya uyumlu bir
halegetirmeyeçalışıyorlardı.Revivalisthareket
lerin tersine, bu hareketlerin tabanı şehirlerde
yaşayankesimleredayanıyordu.Bazıyöneticiler,
devletmemurları,azsayıdadinadamları,öğren
cilervehatta tüccarkesimlerindendebuakıma
destekveriyorlardı.Buhareketlerinengözeçar
panözellikleri,islamitoplumlarınilerleyendün
yanın çok gerisinde kaldığını anlamış olmaları,
dolayısıylamodernBatı kültürünü yerleştirmek
vecazipbirhalegetirmekiçin,islamdinininana
hükümleriniyenidentefsir(açıklama)edilmesini
savunuyorlardı.IlkreformistkuşağındanCema
laddinAsedabadi(Afgan),MısırlıŞeyhMuham
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med Abde, Nitli Seyyid Ahmet Han, Tunuslu
Hayrettin,IranlımeşrutiyetçimollalarBehabahni
ve Tababayi ve Osmanlı döneminde Mustafa
Reşid Paşa ve Mithat Paşa'yı sıralayabiliriz.
Fakat unutmamalıyız ki, bu islami reformistler
geneldemuhafazakar akımlarolduğundan, çoğu
zamanseçimyoluylayönetiminiktidaragelmesi
nideğilde,mevcutyönetimindahayumuşakhale
getirilmesini savunuyorlardı.Reformist hareket
lerindiğerözelliği,Batıkültüründekendigörüş
lerineuygunfaktörleribenimsemeleri,dolayısıy
la sosyalizme ve hatta liberalizme karşı cephe
almalarıdır. Buna bir örnek olarak, reformist
akımlardan sayılan Mısırlı Ihvan ulMüslüm’in
hareketidir ki, Hasan ülBanna önderliği döne
minde örgütlenmemodeli içinAlmanNasyonal
Sosyalist(Nazi)Partisi’ninörgütlenmemodelini
benimsemesi,hattaNazilerin"siyahgömlek"ve
"kahve renkli gömlek" gruplarını taklit ederek,
"ketayip"ve"cavala"denilengruplarıörgütleme
siydi. Yine başka bir örnek vermek gerekirse,
tanınmışFransızırkçıfilozofA.Caarrel'igöstere
biliriz.Ki,onunkalemealdığı"Insan,Tanımlan
mamışYaratık"ve"YaşamAyini"adlıkitapları,
günümüzdebilekendileriniislamireformistdiye
tanıtanherkesinbaşucundabulunmaktadır.

Buakımındoğuşnedeni,kapitalistilişkile
rinyavaşyavaşgeriülkeleresıçramasıylabaşla
ması,dolayısıylavarolanyerelkültürel,ekono
mik, sosyal ve siyasal ilişkiler ve beraberinde
getirdiği kapitalist ve Batı kültürü arasında bir
uyumluluk sağlamak, aynı zamanda körüklen
mekteolanBatıkarşıtımilliyetçihareketlerekar
şı eski ve yeninin sentezini savunan güçlü bir
hareket oluşturmaktı. Eski sömürgeciliğin en
doruk noktasına ulaştığı dönemde ortaya çıkan
bu hareketler, ulusal kurtuluşçu hareketlerin
başarıyaulaşmasındansonra,yaniyerelkapitalist
ilişkilerin gelişme sürecine girmesiyle birlikte
varlıknedenideortadankalkaraktarihekarışmak
zorundaydı.

3 Köktendinci Islami hareketler: Bu tür
islami hareketlerin ana talepleri, islami totaliter
devletleri kurmaktır.Bunların tümü islamın ana
hükümlerine dönülmesini ve şeriat kurallarının
uygulanması gereğini savunmaktadırlar. Fakat,
buhareketler, revivalisthareketlerin tersinesos
yoekonomik yapının eski haline dönüşümünü

savunmuyor ve kapitalist toplumlarda şeriatın
uygulanmasından yana tavır alıyor. Yine refor
misthareketlerintersineislamimodernleştirmeyi
değil de, modern toplumu islamileştirmeyi isti
yorlar.DolayısıylaBatı kültürünün üstünlüğüne
karşı aciz duruma düştüğü konularda rahatlıkla
"asil islam" diye adlandırdıkları hükümlerini
öylesinetefsirediyorlarki,sonuçtamoderndün
yanın ürünü sayılan kanunların köklerini ta
Muhammed dönemine kadar uzatıyor ve hatta
Kur'an'ın hükümlerine bile bağlayabiliyorlar.
Köktendincivereformisthareketlerindiğerfark
larınışöylesıralayabiliriz;

a)Reformistlerinkitleseltabanıenmodern
kesimler sayılan,öğrenci,devletmemuru,bilim
adamları,bazıdevletadamlarıveenderolarakda
diniyöneticiler,yanişehirlerdeyaşayanmodern
düşünceleri savunan kesimler. Karşısına aldığı
kesimlerdeköylüler,aşiretler,feodallervetüccar
kesimleyakınilişkileribulunanveçoğunluktaki
dinadamları,yineşehirlerdeyaşayanekonomik
ve kültürel açıdan yoksul sayılan kesimlerdi.
Buna karşın, köktendinci hareketlerin kitlesel
tabanı, köylüler, aşiretler ve şehirlerde yaşayan
yoksulkesimlerveözellikleköydenşehirleregöç
etmekzorundakalanveşehirlerinkenarveyok
sulsemtlerinde,yaygındeyimlevaroşlardayaşa
yanlardır.

b)Reformistakımlar,islamdevletikurmak
değil de islami kuralları uygulayan tanrıkral
veya halifelik sistemindeki mevcut devletin
mümkün olduğu kadar modern dünyaya uygun
bir halde yeniden yapılanmasını savunuyorlar.
Bunakarşınköktendinciler islamın iktidaragel
mesinisavunuyorlar.

c)Reformistler,burjuvademokratikmeka
nizmaların uygulanmasına pek yakınlık göster
miyor,yakınlıkgöstermekzorundakaldığındada
bumekanizmalarınsınırlıbirgücesahipolmasın
danyana.Fakat,köktendincilerkendilerinimeşru
kılmak, halk tarafından seçildiklerini göstermek
için belirli uygulamalara tabi tutulan burjuva
demokrasisi mekanizmalarından, özellikle de
seçimlerden yana tavır takınıyorlar.* Başka bir
anlatımla, son iki asırda klasik sosyoekonomik
yapının yavaş yavaş çöküş sürecine girmesiyle
birlikte, Batı kültürü ve uygulamaları zorunlu
olarakbudeğişimlerlebirlikte, islami toplumla



 İran’daki Köktendinciliğin Doğuşu, Yükselişi ve İnişi

Sınıf Pusulası /69

rınenderinköşelerinibilebiranlamdafethetmiş
ler,dolayısıylayaklaşıkolaraktümyenihareket
lerdemoderndünyanın etkilerini görmekmüm
kündür. Yukarıda sıraladığımız özellikleri göz
önünealdığımızdaTürkiyeörneğindeHizbullah,
IBDAC ve tüm korkak yaklaşımlarına rağmen
RefahPartisiveselefiolanFaziletPartisi'ninde
köktendinci akıma mensupturlar. Zaten kökten
dinciterimi,butürakımlarıaçıklamakiçintamı
tamınaözedönüşanlamıvereceğinden,yanlışbir
terimdir. Fundamentalizm, yani köktendincilik
teriminin kökenleri 20. yüzyılın başlarında
ABD'deProtestanbirçevreninkökler(TheFun
damentals)adınıverdiklerikitapçıklarıdağıtma
sına dayanıyor. Bu çevrenin talepleri arasında
Hristiyanlığınokullardadahafazlaöğretilmesin
den,boşanmanınzorlaştırılmasıvedoğumkont
rolünün yasaklanması gibi konuları barındırdı
ğından,dağıttıklarıkitapçıklardandolayıFunda
mentalistolarakanılmaya başlandı.Günümüzde
debiçimselfarklılıklarınarağmendinvesiyase
tiniçiçegeçmegereğinisavunanakımlaradenil
mektedir.

Gü nü müz de, De ği şik    
Din ler de ki Kök ten din ci lik
Dinin siyasi alanlarda canlanması ve dini

siyasiakımlarıngelişmesi20.yüzyılınsonçeyre
ğinde aşağı yukarı tüm dinlerde görünmektedir.
GünümüzdeIslamınyaygınolduğuülkelerdışın
daLatinAmerika,ABDveHindistanbaştaolmak
üzere hemen hemen tümdünyada böylesi hare
ketlererastlamamızmümkündür.ŞikagoÜniver
sitesi'nebağlıyayınkurumunun19911995yılla
rı arasında "Fundamentalisms observed, Funda
mentalizms and society, Fundamentalisms and
the state, Fundamentalisms comprehened and
Accounting for Fundamentalisms" başlıkları
altında yayınlanan beş ciltlik kitaplarda bu ger
çekdetaylıbirşekildeelealınmış,hattabukitap
larınaraştırmacıyazarlarıngörüşünegöre;yakın
zamandaLatinAmerika'daHristiyanköktendin
cilikçokgüçlübirsiyasiakımadönüşecektir.Son
yıllarda köktendinciliğin bu kadar gelişme gös
termesinianlamakiçin,buoluşumlarıntemelleri
ni hazırlayan etkenleri yakından ele almamız
gerekiyor.ZiratümpropagandalararağmenFun
damentalizminneözelbirdinlenedeözelbazı

alanvebölgelerlesınırlıdır.Bunuaçıklamakiçin
şunoktalaradikkatçekmemizgerekiyor.

Revizyonist blokta gerçekleşen geriye
dönüş hareketinin ardından oluşan, fakat kısa
sürensuskunlukdönemininardındanartardapat
lak veren radikal hareketlerin popülaritesini
azaltmakveradikalhareketlerin,özellikledesos
yalist hareketlerin karşısına yeni bir hareket
çıkarmak için tümdünyada dini kurumları can
landırmak, beslemek sermaye düzeninin birinci
hedefinedönüştü.

Küreselleşme yolunda hızlı oluşumların
gerçekleşmesiyle birlikte, evrensel ve bölgesel
alanlarda sınıfsal, ulusal ve cinsel eşitsizlikler
körüklendi,gelirlerarasındakiuçurumderinleşti
vebüyükgöçler başladı.Artanhoşnutsuzlukve
düzenkarşıtlığı,temelleri,kapitalistsistemtara
fından atılan dini akımlara kanalize edilmeye
çalışıldı. Eski sosyalist ülkelerde tamamen ve
emperyalistkapitalist ülkelerde kısmen sosyal
haklarınkaldırılmasıvedünyaekonomikkrizinin
büyümesiyle geri ülkelerdeortaya çıkan ekono
miksorunlarlabirliktebüyümekteolantoplumsal
muhalefetinradikalleşmesiniönlemekiçin,gerici
akımlara,yaninasyonalist,faşist,ırkçıveözellik
le dinci akımlara verilenmaddi vemanevi des
teklerartırıldı.

Yöresel, bölgesel ve küresel göçlerin hız
lanması, bir taraftan var olan işgücü ihtiyacını
karşılarken,diğertaraftanbilinçlibirşekildekış
kırtılarakdeğişikkesimlervekültürlerarasındaki
sürtüşmeleri artırmış, milliyetçilik, ırkçılık ve
fundamentalizminzeminihazırlanmıştır.

Ev işi toplumsallaştırılmadan ve kadıner
kekarasındagerçekeşitliğinsağlanmasınayöne
lik diğer adımlar atılmadan her gün büyümekte
olankadınişgücündenyararlanmak,yaşam,evli
lik ve aile modellerinde büyük fakat dengesiz
değişimleri ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla, din
lerleiçiçeolanataerkilkültürünyenidencanlan
dırılmasınınyoluaçılmıştır.

Doğublokununçökmesidolayısıylagerile
megösterensosyalisthareketinyerinigerikalmış
ülkelerde sınırsız olanaklara sahip olan dini
akımlar doldurmaya çalışmıştır. Unutulmaması
gerekiyorki, toplumunveeğitimingelişmesiyle
birlikteartanpotansiyelmuhalefetiörgütlemeye
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çalışandiniörgütler, sistem tarafındandestekle
nerek örgütlenmelerine rağmen, bazen kontrol
edilemeyecekboyutlaraulaşarak,varlıknedenle
rindenuzaklaşarak,iktidarolmayıhedefleyebili
yorlar.

Günümüzdeki köktendinciliği iki kategori
desınıflandırabiliriz.Birincisi;ikiveyaçokdinli
toplumlardaki köktendinciliktir. Bu toplumlarda
insanlar din (ya damezhep) vemilliyet (ya da
ırk)açısındandeğişikbölümlereayrılıyor.Radi
kalhareketleriönlemekiçinkışkırtılanırk,milli
yetveyadiniçelişkilersonuçtaköktendinciliğin
değirmeninesutaşıyarak,onunbüyümesinehiz
metediyor.ÖrneğinBudizmin*ayinlerigenellik
le barışçı olmasına rağmen, Hindu ve Tamiller
arasındakörüklenenköktendinciliğekarşılıksert
leşerekilkköktendinciBudizmiyaratmıştır.Lüb
nanveFilistin'dedışdestekliislamiköktendinci
liğin temeli Israil'dekiYahudi köktendinciliktir.
Yine,Hinduayinindegeçmişteörgütsüz,lidersiz
vedağınıkakımlardanoluşmasınarağmen,müs
lümanlarınörgütlenmesinekarşıngitgideörgütlü
veuzlaşmazbirdinhüviyetinebürünmüştür.Bu
türdinihareketler,geneldetarihirekabetvedüş
manlıklara dayandıklarından, kendi içlerinde
dahaazkatıyöntemleruygulamaktalarvegenel
amaçları,rakipsaydıklarıdinitopluluklaraüstün
lüksağlamaktır.

Ikincikategorideyeralanköktendincihare
ketler,dışakarşıdeğildeiçekarşı,yaniaynıdin
denolanlarıhedefalmaktadır.Butürköktendin
cilerenserttutumlarlakendileriniifadeediyorlar.
Toplumun büyük bölümünün aynı din ve mez
hepten olduğu ülkelerde, kendilerini gösteriyor
lar. Islamülkelerindekiörnekler,Hindistan’daki
HinduköktendinciliğiveABD ileLatinAmeri
ka'daHristiyanköktendinciliğibukategorideyer
almaktadır.Dünyanınengelişmişkapitalistülke
si sayılan ABD'de, son yıllarda Cumhuriyetçi
Parti'nin Hristiyan köktendinciliği tarafından
rehin alınması bu olayın bariz göstergesidir.
ABD'deki köktendinciliğin ulaştığı boyutlar,
JohnGray'ınkalemealdığı"Falsedawn,thedelu
sions of global capitalism" (Londra, 1998) adlı
kitabında gösterdiği gibi, gerçekten vahimdir.
Kitabınanlattığınagöre1991yılındayapılanbir
araştırma sonucu,ABD'lilerin% 68 gibi büyük
birbölümününbirkiliseyleyakınilişkilerivar.%

42'likbirbölümhaftalıkkilise törenlerinekatıl
maktadırve%70'likbirbölümüdeşeytanainan
maktadır.Aynı kitabın anlattığınagöreTemmuz
1997'de "HristiyanKoalisyonu"denilenhareke
tinbaskısıylaAnayasa'yaeklenmekiçinyaratılış
hikayesiveibadettörenlerininokullardaöğretil
mesininzorunluhalegelmesiiçinbiryasatasarı
sıhazırlanmıştı.

Kısacası, köktendincilik, belirli din veya
bölgelere özgü değildir.Özellikle, 20. yüzyılın
sonçeyreğinde,tümdünyadaulusalveuluslara
rasısermayeçevrelerininsınırsızdesteğiyle,sos
yalist ve devrimci hareketlere karşı toplumsal
eğilimizayıflatmakvegerektiğindeonlarakarşı
kullanmakiçinortayaçıkmıştır.

İran'da ki Kök ten din ci li ğin   
Do ğu şu, Yük se li şi ve İni şi
1979Şubat devrimiyle iktidara gelen kök

tendinciIranIslamCumhuriyeti'ningenelolarak
iktidaragelişsürecideğilde,iktidarayerleştikten
sonrauygulamayakoyduğupolitikalargözönüne
alındığında,hemtanımlanmasızorlaşmışvehem
de bu ülkede meydana gelen olaylar genellikle
yanlışanlaşılmıştır.Örneğin18Şubat'tayapılan
parlamento seçimlerinin, Türkmedyası ve tele
vizyonları dahil, Avrupa ve ABD medyası ve
haber ajansları başta olmak üzere tüm dünyada
reformistcumhurbaşkanınınbüyükzaferiolarak
tanımlandı.Halbuki,buseçimdeIranhalkıHate
midahilislamirejiminbütününekarşıoykullan
mıştır.Öyleyse,Iran'dakiköktendinciliğindoğu
şu,yükselişivesonyıllardahızlanmaktaolaniniş
süreçleriniyakındanelealmamızgerekiyor.

İran, çok çeşitli uluslar ve din/ mezhepler
mozaiğinesahiptir.Bunlar,%85'likŞiikesimin
yanısıra%14'lükSünni,%1'iHristiyan,Yahudi,
Bahayi ve Sabii topluluklarından oluşmaktadır.
Böylesine bir dinsel vemezhepsel farklılıkların
oluşturduğu Iran'da, hem eski ve hem de yeni
rejimintümçabavekışkırtmalarınakarşın,etnik
ve dinimezhebi çatışmaların hemen hemen hiç
olmadığı bir ülkedir. Orta Asya ve Avrupa'nın
kesiştiği bölgede yaşayan Iranlılar, tarihleri
boyunca defalarca Hunlar’ın, Yunanlıların,
Romalıları’n,Araplar’ın,Moğollar’ın,Selçuklu
lar’ın,Tatarlar’ın,Özbekler’in,Osmanlılar’ınve
Afganlar’ın büyük askeri işgal hareketlerine
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maruzkalmış,birliktedirenerekbirliktesavaşmış
vedolayısıylaaralarındakisürtüşmeve rekabet
tençokbirlikteyaşamaönegeçmiştir.20milyon
Azeri,8milyonKürt,4milyonArapve toplam
sayılarımilyonlarıbulanGil,Mazani,Beluç,Lor,
Türkmen ve Gaşgayiler ve Farslar arasındaki
dostlukvekardeşlikhepsömürücüsınıflarınkor
kulu rüyası olmuştur. IslamCumhuriyeti kurul
duktan sonra Kürdistan bölgesinde alevlenen
toplumsalhareketinsahipolduğuikiönemliözel
lik, bu kardeşlik duygularının açığa çıkmasını
sağlıyor.Birincisi,Kürthalkıvedevrimcilerinin
bugünekadardarmilliyetçibakışaçısınınürünü
mutlakayrıörgütlenmeyidayatmaktançok,ulu
sal özgürlüğü Iran’daki ulus ve halkların ortak
mücadelesindegörmeleridir.IkincisiAzeri,Fars,
ArapayrımıyapılmadandiğerhalklarınKürtulu
sal hareketine destek vermesi ve son 22 yıllık
süreç içerisinde Kürt kökenli olmayan binlerce
demokrat ve devrimcinin Kürt gerillalarının
yanındamücadelevermesivebuhareketuğruna
şehitdüşmeleridir.

KörfezveHazarDenizipetrolyataklarının
tam ortasında, yine Orta Asya ve Avrupa'nın
kesiştiğibölgedebulunanveçokzenginpetrol,
doğal gaz, uranyum, bakır ve magnezyum
rezervlerinesahipolanIran'dayaşayanhalkların
dostlukvekardeşlikhisleri dışında,birönemli
özelliğidahavardır.Ortadoğu'daeneskiveen
güçlüdemokratikve sosyalisthareketlerimey
dana çıkaran, 1906MeşrutiyetDevrimi, 1947
1948 Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti,
Mahabad Kürt Cumhuriyeti, 1953 demokratik
halkayaklanması,1968öğrencihareketi,aylar
casüren1979petrol işçilerigenelgrevi,Şubat
1979 halk ayaklanması ve son olarakTemmuz
1999öğrenciayaklanmasınaimzasınıatanIran
halkının, geçmiş yüzyıldaki tarihi, diğer bölge
ülkelerinden farklı bir rotada seyretmiştir. 19.
yüzyıldaIranveRusyaarasındameydanagelen
savaşlarsonucu,Irankuzeyindebulunanbirçok
bölgesini Rusya lehine kaybetmesinden sonra,
diğer bölgelerle bağını ve ilişkilerini sürdür
müştür.Yüzbinlerce Iranlı işçi Rusya'da çalış
tıklarındansosyalistideolojiileyakındantanış
mış, dolayısıyla Iran'a döndüklerinde, bu ide
olojininyayılmasındabüyükrolüstlenmişlerdir.
20. yüzyılın başlarında Iran'da ilk komünist

partisi kurulmuştur. 1.Emperyalist Paylaşım
Savaşı’ndansonra,kendilerini "53'lü"çevrenin
devamcısıolaraksunanbirgrupTudehPartisi
’nikurmuşlardır.1938yılındahapishanedeölen
Dr. Tagi Arani'nin önderliğini yaptığı "53'lü"
diye anılan komünist çevrenin büyük bölümü
nün bu partide yer almamasına karşın Tudeh
Partisi,varolangüçlüsosyalistpotansiyelsonu
cuhızlagelişti.Aynıdönemdesendikalhareket
tebüyükilerlemelerkatedilmişti.Öyleki,henüz
kapitalizmin yeni yeni geliştiği Iran'ın başken
tinde1950yılında50binsendikalıişçibulunu
yor ve 19501955 yılları arasında Tahran'da
defalarcaonbinleribulankitleselişçieylemleri
gerçekleşiyordu.Yinegüneybatıdazenginpetrol
rezervlerinin bulunduğu Kuzistan başta olmak
üzere,petrolsanayisibulunanbölgelerde,güçlü
işçihareketleriortayaçıkmıştı.Buhareketedes
tekverendiğerişçileryineöğrencilervememur
larınbaskısısonucudöneminbaşbakanıMüsad
dik petrol sanayinin ulusallaştırılmasını sağla
mıştı. Ingilizlerin işbirlikçisi şah ülkeden kaç
mak zorunda kalmış, fakat Ağustos 1953'te
yapılan darbeye karşı Tudeh Partisi'nin sessiz
kalmasından da cesaret alarak yeniden Iran'a
dönmüştü. Işçi konfederasyonlarının başında
yer alan bu partinin yöneticileri, hem darbeye
karşı koymak için işçileri harekete geçirmedi,
hem de Tahran polis teşkilatında 600'ü bulan
subayverütbeliüyeleriveorduiçindekigörev
yapanyüzlercesubayverutbeliüyelerinihare
ketegeçirmektenkaçındı.Tümbuolaylardadin
adamlarıvemollalarhepBaşbakanDr.Muham
madMüsaddık'ın karşısında veAzerbaycan ve
Kürdistan Demokrat Cumhuriyetleri’ni silaha
başvurarakbastıranve sosyalist vedemokratik
hareketlerinekarşıcephealanşahveyandaşları
nınyanındayeraldılar.

1953 sonrası, Iran'da hüküm süren iktidar,
ABD destekli Şah diktatörlüğüydü. Halkların
kardeşliğinivegüçlüsosyalisthareketin tarihini
bilen ABD emperyalizmi, Tudeh'in çökmesiyle
komünizminyenidencanlanmasınıönlemekiçin
tümdemokratiközgürlüklerinaskıyaalınmasını,
güçlüpolisistihbarat veordumekanizmalarının
yaratılmasınıveherihtimalekarşı,özelliklesos
yalistbirhareketekarşıdinitemelleringüçlendi
rilmesiniuygulamayakoydu.
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Ilköğretimdahilolmaküzeretümokullarda
dindersleriveortaokullardadaKur'andersleri
verilmeyebaşlandı.1976yılınaaitverileregöre
devlethimayesinde23yıllıksüreç içerisinde36
milyon nüfuslu Iran’da devlet himayesinde 70
bin cami bulunmaktadır. Okul vb. kurumlarda
300binmollaeğitimciolarakgörevyapmaktadır.

Petrolihracatısayesindeithalataoranlakat
kat büyüyen bir ihracat seviyesine ulaşılan bu
dönemde,hızlasanayileşenIran'dasilahlanmada
tüm hızıyla sürdürülerek, hem sanayileşmede
hem de askeri güç açısından Şah rejimi parlak
döneminiyaşıyordu.Sanayininişgücüihtiyacını
sağlamakiçin1946yılındayapılantoprakrefor
muyla köyden kentlere yoğun bir göç dalgası
başladı.15yıllıkbirsüreçiçindeişçisınıfısayı
salolarak10katbüyümesinerağmen,vasıfsızve
köy kökenli işçilerin çoğunluğunu teşkil ettiği
için,proleterleşmeniteliğindebirgerilemeyaşan
dı. Öncü ve sosyalist bilinçli işçilerin azınlıkta
kalması,dinibağlarıngüçlüolduğuköylüköken
liişçiler,devamlıbirişvegelireldeettiklerinde,
sınıfmücadelesindebirduraklamayayolaçtılar.
Fakat,her şeye rağmen,devrimcihareketyavaş
yavaş canlanmaya başladı. Tudeh Partisi’nden
ayrılan,Kruşçevrevizyonizminekarşıcephealan
ve Stalin dönemindeki sosyalizmi savunan Dr.
Frutan ve arkadaşları,Tufan örgütünü kurdular.
1965yılında islami temeldegelişen fakat, 1982
yılına gelene dek Marksizmin devrim bilimi
olduğunu savunan Halkın Mücahitleri* örgütü
kuruldu.FakatŞubat1970yılındakurulanvehız
lıbirşekildepopülerleşenHalkınFedaileriörgü
tünün kurulmasıyla birlikte, Iran'daki toplumsal
hareket yeni bir sürece girmiş oldu. Öğrenciler
içinde büyük bir kitle tabanına sahip olan bu
örgüt,gitgidediğerkesimleriçindededesteklen
meyebaşlandı.1975yılındaHalkınMücahitleri
örgütündenayrılanlarPeykarörgütünükurdular.
BuörgütTufanörgütügibiEnverHocaçizgisin
debulunuyor,fakatIran'ınsosyoekonomikyapı
sının bağımlı kapitalist olduğundan hareketle
bazıözgünfarklılıklarısavunuyordu.1976yılın
danitibarentoplumsalhareketlerradikalleşmeye
başladı.Uzunsüredevamedensükunetinyerini,
işçieylemleri,öğrencibaşkaldırılarıalıyorduve
ufuktadevrimgörünüyordu.

1963yılında, toprakreformunakarşıçıkan
Humeyni,gönderildiğiIraksürgününde,devrim
ci hareketin bu gelişiminin durdurulması için,
uluslararası burjuvazi tarafından hatırlandı.
ABD'ninSesi,Fransa,BBC,AlmanveIsrailrad
yoları,elbirliğiylebuşahsiyetiönplanaçıkarma
yabaşladılar.Humeyni'ninherdediğiburadyola
rınantenlerineayarlanmıştı.70bincamive300
binmollasıylasiyasalordusuhazırolanHumey
ni'nin işikolaylaştırılmıştı.Radikal islamisavu
nan Halkın Mücahitleri örgütünün ve geniş bir
kitle içinde sevilen Halkın Fedaileri örgütünün
tutsakdüşmüştümliderkadrosu,artardakurşuna
diziliyorken,devrimciveantiemperyalistdalga
larauyumsağlamakzorundakalanköktendinci
likantiAmerikantutumabürünerekdevrimdal
galarına binmeyi ve önderliğini ele geçirmeyi
başarıyordu.HalkınFedaileri’ninorganizeettiği
yürüyüşlebaşlayanŞubatdevrimi,Şahrejiminin
devrilmesiyle birlikte yenilgiye uğradı. Sadece
Tahran'damilyonlarıyürütebilenHalkınFedaile
ri, aslında komünist bir partinin niteliklerinden
yoksun, güçlü sosyalist eğilimler taşıyan,Kruş
çevrevizyonizminekarşıcephedentutumalama
yan,küçükburjuvahalkçıdevrimcibirörgütlen
meydi. 1980 yılında Tudeh'in müdahaleleriyle
ikiyebölünenbuörgütünbüyükbölümününreji
metaraftarkesilmesiylebirlikte,örgütselzayıfla
ma ve ideolojik yıkımın önünü açıyor, islami
rejiminiktidaragidentaşlarınıdadöşüyordu.

Islamirejiminiktidarısağlamlaştıkçabaskı
politikaları da hız kazanıyordu. Işçi sovyetleri
dağıtılıyor,demokratikbilincigelişkinKürthal
kına karşı baskılar artırılıyor, uzunmücadeleler
sonucunda kazanılmış demokratik haklar ve
özgürlükler kısıtlanıyordu. Ekim 1980'de Iran
Irak savaşının başlaması ve Haziran 1981'lerde
kitle hareketiningerilemesinekoşut olarakHal
kınMücahitleriörgütününbireysel"terör"politi
kalarını ön plana çıkarmasıyla birlikte, gerici
beyazterördizginlerindenboşandı.Yüzbinlerce
devrimcitutuklandı,onbinlercesikurşunadizil
di.HalkınFedaileri’ndenboşalanyeridoldurma
yasoyunanveradikalhareketiörgütlemeyegiri
şenHalkınMücahitleri’ninizlediğiyanlışpoliti
kalar sonucu tarafsız kalan kitleler, istikrarlı ve
devrimci önderlikten yoksun kalan işçi sınıfı
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hareketinin püskürtülmesi vb. gibi etmenler
sonucundaislamidevletgüçkazanmayabaşladı.

Varlığınıantiemperyalistsöylemlereborçlu
olan,Ekim1979yılındadiplomatları rehinalan
Islamirejim,birtaraftankenditemellerinisağla
ma alırken, diğer taraftan da islam devrimini
ihraçetmek için,çevresindeki islamülkelerinde
mümkün olduğu kadar kendi taraftarı örgütler
kurmaya girişti ve bu uğurdamilyonlarca dolar
harcamayıgözealdı.

Savaşıbaskıveterörmalzemesiyapanisla
mirejim,kültürelolarakengerikalmışkesimleri
çekebilmek içinABD ve Israil karşıtı sloganlar
ve eylemlerine her gün yenilerini ekliyordu.
Fakat, islami rejiminuygulamaları ençokABD
emperyalizminin yararına olduğundan, ABD
emperyalizmideislamirejimekarşıpropaganda
sınıbüyüterekdurumdanyararlanmayaçalışıyor
du. Iran korkusu sayesinde ABD’nin, Körfez
Arapülkelerinesatmadığısilahkalmadı.Tanker
lerSavaşıdiyeünlenenIranveIrakpetrolgemi
lerine sürekli olarak düzenledikleri saldırılar en
çokABD'yeyarıyordu.1967ve1973ArapIsrail
savaşlarısırasındaIsrail'eaçıkdestekverenBatı
lıdevletler,Arapülkelerininpetrolboykotukri
ziylekarşıkarşıyakaldıklarında,olasıbirpetrol
boykotunadayanabilmekiçindevasaboyutlarda
süpertankerleriüreterek,depogöreviüstlenenbu
gemileri taşımacılıkta kullanmaya başladılar.
Fakat Arap dünyası ve Israil arasındaki savaş
bulutları dağıldığından bu tankerlerin kullanım
veservislerininpahalıyapatlamasından,yeniden
küçük tankerlere dönüş yapılmıştı. Tankerler
savaşı sırasında emekliye ayrılan bu tankerler,
yenidenhizmete sokuldu.Sigortabedellerinive
saldırılarsonucundaortayaçıkanhasarmaliyeti
ni ödemek zorunda kalan Iran ve Irak, böylece
süper tankerlerin maliyetini üstlenmiş oldular.
DahaönceABDsilahlarıyladonatılanIranordu
su, savaş sırasında gerekenmalzemeleri boykot
nedeniyle aracılar vasıtasıyla birkaç misline
teminediyorvebuaradahemAvrupalıemperya
listlerin silah stoklarını eritiyorvehemde silah
tüccarlarınıkalkındırıyordu.

ABD ve Batılı emperyalistlerin hedefi,
askeriveekonomikaçıdanOrtadoğu'nunengüç
lüülkesiolanIran'daolasıbirdevrimciiktidarın
yerine gerici rejimin ülke yönetimini ele geçir

mesiydi. Emperyalistler açısından bu ülkedeki
islamirejim,hembuülkeyiçökertmekiçin,hem
de bölgedeki zengin Arap ülkelerinin döviz
hesaplarını silah satmak suretiyle eritmek ve
Körfez’de askeri olarak hakimiyet kurmak için
islamirejimdendahaiyisiolamazdı.Öteyandan
canlananislamiköktendinciliğinbaskısıylaArap
ülkelerini de birer birer Israil’le barışmasasına
çekmeolanağınısağlamıştı.

IslamigericiliğinIran'aolanmaliyeti,daha
doğrusuBatıya olan kârı, bugünkü değerlerle 1
trilyon 250 milyar doları bulmaktadır. Islami
rejim iktidara geldiğinde Iran'ın iç ve dış döviz
rezervleri300milyardolardı.21yıllıksüreçiçe
risinde sadece petrol ihracatından elde edilen
gelir,ortalamayıllık20milyardolarolarak420
milyar doları bulmuş, imar ve sanayi yatırımı
yerinehemenhementümüsilahbaştaolmaküze
re ithalata harcanmıştır. Savaş sırasında Iran'ın
uğradığızarartoplam500milyardolarıaşmıştır.
Elbetteki savaş hasarlarını gidermek, her yerde
olduğu gibi dolaylı ya da dolayısız yine Batılı
devletlerin eliyle mümkün olacaktı. Son resmi
verileregöre,günümüzdeislamirejimin30mil
yardolarlıkbirdışborcubulunuyor.

Emperyalizme ve kendilerine pek de "sı
cak" bakmayan ikiyüzlü Batı kapitalizmine bu
kadaryararlargetirenIranislamrejiminin,Iranlı
işçiveemekçilerinenegetirdiğinedebakmalıyız.
Iktidara gelişinden itibaren, kitlelerin değişik
demokratikveekonomikisteklerinegericimahi
yetindendolayıkarşılıkveremeyenislamirejim,
sürekli olarak krizlerle karakterize olmuştur.
Çareyideğişikpolisveistihbaratörgütleriniartır
makta bulan rejim, sonuçta krizini derinleştir
mekten başka sonuç elde edememiştir. Iran'ın
bugünkü ekonomik tablosunu çizmek için bazı
örnekler vermeliyiz.197176 döneminde imara
ayrılan bütçedeki pay ortalaması%4550 iken,
bu oran 1980’90 döneminde ortalama% 20'ye
gerilemişveancak1991’96yıllarında%2830
seviyesineulaşmıştır.1976yılındayeniyatırım
lariçinayrılanbütçeninGSMH(GayriSafiMilli
Hasıla)'dakipayı%25 ikenbuoran1988'de%
10.5 ve 1997'de % 16 civarındaydı. Halbuki
sanayidekiyıllıkistihlak*oranı%15civarında
dır. Iran'daki ekonomik gerilemenin yanı sıra,
ekonomik doku da üretim aleyhine değişmiştir.
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1976yılındatarım,sanayivehizmetsektörlerin
deçalışanlarınoranlarısırasıyla%44.2,%34ve
%21.8olmasınakarşın,buoranlar1996yılında
sırasıyla % 22.8, % 25.3 ve % 51.9 olmuştur.
Başka bir ifadeyle üretimin payı 20 yılda %
78.2'den%48.1'egerilemiştir.Sonolarakasgari
ücretin bu süreç içerisindeki gerçek değeri de
Iranlıkitlelerinekonomikdurumlarınınnekadar
kötüleştiğinigöstermeyeyeterdeartarbile.1978
yılındagünlükasgariücret1002riyaldi.Ogünkü
kurla1dolar67riyaletekabulettiğinden,günlük
asgariücret15dolarcivarındaydı.1999'agelindi
ğindegünlükasgariücret12061riyalvedoların
serbest piyasadaki değeri 8500 olduğunu göz
önünealdığımızdaasgariücret1dolar42 sente
gerilemiştir.

Ekonomik baskıların belini büktüğü Iran
halkı,siyasibaskılarakarşıtüminişveçıkışlara
rağmen,hiçboyuneğmemiştir.Sendikakurmak,
grevyapmak,islamdışıideolojilerisavunmakve
dahabirçokşeyinyasakolduğuIran'da,geçtiği
miz 21 yıllık süreçte 100binin üzerinde komü
nist, devrimci ve demokrat kurşuna dizildi, yüz
binlercesitutuklanarakişkencegördü.Fakat100
yıllıkmücadelegeçmişiolanIranlıişçiveemek
çilerininsonyıllardayenidenayağakalmayabaş
laması, rejime karşı dikilmesi sürpriz olmasa
gerek.

Içpolitika,ekonomivedışpolitikadançark
edenislamirejim,‘96’97yıllarındadışarıdanve
içeridenikibüyükdarbealdı.Birincisi;tümbas
kılara rağmen petrol işçilerinin sendikal haklar
için ardı arkası kesilmeyen genel grevleri ve
yürüyüşleri.Iranişçisınıfınınönderbölüğüsayı
lan petrol işçilerinin ardından, demirçelik ve
otomobilsanayileribaştaolmaküzerediğersek
törlerindenişçilerinayağakalkmasıydı.Ikincisi;
Almanya'nınBerlinşehrindegörüşülenMikonos
davasındangeldi.IranKürdistanDemokratParti
si lideri Şarafkendi ve arkadaşlarının Berlin'de
MikonosadlıYunankafesindeterörolayınıgörü
şenmahkemedeIran'ındöneminCumhurbaşkanı
Rafsancani, dönemin istihbarat başkanı Fallah
yan ve dini liderHamaney'in bir terör komitesi
kurarak yurt dışında muhaliflerine birer birer
katlettikleri ortaya çıkmasının ardından,Avrupa
Birliği ülkelerinin Iran'la diplomatik ilişkilerini
kesmekzorundakalmalarıydı.Buolay,uluslara

rası sermaye çevrelerinin hem Iran'da hem de
devrimcisosyalistgeleneğingüçlüolduğudiğer
ülkelerdeköktendinciliğedurdemesinin ilksin
yalleriydi. Islami gericilik, emperyalist kapita
lizm içinüstlendiğigörevibirçokülkedeyerine
getirmişveenazındanşimdilikköşesineçekile
rekdinlenmesigerekiyordu.1970'liyıllardaradi
kalhareketlerekarşıkullanmak,yineislamiülke
lerdeköktendinciliğibirkorkuaracıgibikullana
rakBatısermayevekültürünüoralaradahakolay
sokmakdönemibitmiş,küreselleşmeninkörükle
diği ekonomik krizlerin, köktendincilik tarafın
dan büyütülmesini önlemek, yine ArapIsrail
arasındaki barış görüşmelerini sonuçlandırmak
için, köktendinciliğin kalesi sayılan Iran başta
olmak üzere diğer ülkelerde de yeni değişimler
içinbaskılararttı.Zatenislamigericiliğinpopüla
ritesidesonaermişveasılyüzüortayaçıkmıştır.
Varlığı sadece radikal devrimci antikapitalist
hareketlerigüçlendirmeyeyarayacaktı.

Iranörneğindeislamirejimintamamençark
etmesiveyeriniyenibirdevrimlesolcubirikti
darakaptırmaihtimali,neIranburjuvazisininne
emperyalistodaklarınvenedeçevreülkelerinin
yararına olmayacağını anlayan tüm bu çevreler,
elbirliğiyle yeni bir politikayı uygulamaya koy
maya çalıştılar. Islami devlet imaj değiştirerek
liberal bir görüntüye bürünecek, Batı dünyası,
Arap ve bölge ülkeleri bu değişime tam destek
verecek ve kitlelerin demokratik taleplerine az
çokçevapverilerek,dışsermayeninakışınısağla
maklaekonomicanlandırılacakveböylecedurum
kurtarılacaktır.Fakat,şimdidenevdekihesapçar
şıyauymamıştır. Ilımlıgörüntüvermeyeçalışan
Hatemi'ninbüyükbiroypatlamasıyla1997yılın
daCumhurbaşkanı seçilmesi, bu politikaya hiz
metetmesine rağmen,halkın islami liderliğeve
islami yasalara dayanan iktidara yok demesi
anlamınadageliyordu.Fransız, Italyan,Hollan
dalı, Ingiliz veAlman tekellerinin son iki yılda
islami rejimleart arda imzaladıklarımilyarlarca
dolartutarındakisözleşmeler,uluslararasımedya
tekellerinin Hatemi kanadına verdikleri sonsuz
destekveABDdevletininIran'ayakınlaşmapoli
tikalarınarağmen,1998ve1999yılındayapılan
büyük kanlı yürüyüşler, işçi sınıfının kısa bir
duraklamadansonrayenidengrevsilahınıkuşan
masıveHaziran1999'dagenelöğrencieylemle
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rininmesajı çok açıktır: Oyunun kurallarını siz
değil,biztayinedeceğiz!

Komünist ve devrimci hareketlere karşı
canlandırılan köktendinciliğin kalesi Iran Islam
Cumhuriyeti'nin devrilmesi, bölge ülkelerinde
yapacağı etkinin yanı sıra, sömürü ve zulüm
düzenininkorkulurüyası,150yıldırdünyanınher
yerinde dolaşan komünizm hayaletinin yeniden
canlanması ve dinin komünizme karşı bir araç
olarak kullanılmasının da sonu olacaktır. Bütün
sermaye çevrelerinin ve devletlerinin Hatemi
yanlısı kesimlerinin altında yatan neden budur.
Geçtiğimizgünlerdeyapılanparlamentoseçimle
rinde, islami rejimin simgesi haline gelen tüm
adaylar,özellikleeskicumhurbaşkanıRafsancani

vemuhafazakarkanadıntarihibirbozgunauğra
ması, Iranhalkının sonmesajını ilan etmesiydi:
Değişim,değişim,yinedeğişim.

ParlamentoyudayanınaalanHatemi,deği
şimleriçinbüyükyasamaveicraatgücüsağladı
ğındanmazeretlerideortadankalkmışveböylece
sonkozlaroynanacaktır.YaBatıdesteğiylegitgi
de Batı demokrasisine uygun birmodel yarata
rak, böylece halen kraldiktatörlüğü modeliyle
yönetilençoğuArapülkeleriiçinyenibirmodel
ortayakonacak,yadayükselecekyığınhareketi
ve devrimci hareket her şeyi silip süpürecektir.
Şimdilik, ekonomik ve siyasal krizlerin vardığı
boyutlar birinci seçeneğin gerçekleşmesine pek
şanstanımamaktadır.
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Tarih Bilinci

20. YÜZYILDA KUZEY 
KÜRDİSTAN’DA 

ULUSAL MÜCADELELER

Kürt ulusal mücadelesinde 19. yüzyılda
başlayan yangın 20. yüzyılın başlarında Kuzey
Kürdistan'ın dağlarında alevlendi. Ekim Devri
mi’nin estirdiği devrimci rüzgar, Kürt ulusal
bilincininalevlenmesineyolaçtı.Yüzyılınbaşın
dapatlakverenulusalayaklanmalar1938'edek
devametti.OsmanlıRussavaşları,I.Emperya
list Paylaşım Savaşı’nda Kürdün payına imha,
katliam,soykırım,talan,yağma,sürgünveaçlık
düştü. Katletmekle bitiremediler. Bir katliamın
acısıbitmeden,yaralarısarılmadanyenisibaşla
dı. Zulmün ilahları kana doymak bilmiyordu.
"ŞansKürdeyar"olmamıştı.Yedidüvelcihanın
efendileriKürdüyoketmeninsavaştamtamlarını
çalıyordu. Bebelerin, genç kızların, ninelerin,
dedelerinçığlıklarıdağlarınkuytuluklarındayan
kılanıyordu. Cihanı alem sağırdı, duymuyordu!
Görmüyordu, kördü!Yaslanacak bir dost omuz
başıbulamadılar.Binlerceyıldırkendilerineyar
olan dağlara sarıldılar. Direnmek kaldı Kürde.
Zulmünilahlarınameydanokudular.Direndiler!

20.yüzyıldaKuzeyKürdistanmerkezli ilk
ayaklanma 1907'de Dersim'de patlak verdi.
KocanveFerhadanaşiretlerininisyanı,Hozat'ta
ki jandarmaların silahlarının alınması, Osmanlı
memurlarınıngörevdenalınıpyerlerineKürtlerin

getirilmesiyolundagelişti.PertekvePülümür'ü
elegeçiren isyancılar,yönleriniElazığ'adöndü
ler. Osmanlı ordusu Erzincan'dan Diyarbakır'a
kadar askeri güçlerini ayaklanmayı bastırmak
üzere seferberetti.MunzurDağları’ndakiçatış
malar 1908'e kadar sürdü. Defalarca yenilen
Osmanlıkomutanıayaklanmagüçleriyleanlaşa
rak Elazığ'a çekildi.1909'da yapılan yeni bir
Osmanlısaldırısıylaayaklanmaetkisizleştirildi.

1912'de Hozat Valisi olan Sağır Oğlu
Sabit'i,SeyitRızatanımadı.NeşetPaşakomuta
sında saldırıya geçen Osmanlı ordusu başarısız
oldu.EsiralınanOsmanlıkomutanıBoynuKara
Hıdır'ı, Seyit Rıza affetti. Hozat Valisi Der
sim'dençekildi.

1908'de, II. Meşrutiyet’in ilanıyla oluşan
göreceserbestlikortamındanKürtlerbirçokder
nekveörgütkurarak,gazeteçıkararakkendileri
ni ifade etme, örgütleme olanağı buldular.
1908'deOsmanlıKürtIttihatveTerakkiCemiye
ti, 1912'de Kürt Heyvi Talebe Cemiyeti gibi
örgütlerkuruldu.YurtseverKürtaristokrataydın
larınınöncülükettiğibucemiyetinufkuekono
mikkalkınma,eğitimolanakları,sosyalkültürel
iyileşmelerlesınırlıydı.
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31Ekim1918'deimzalananMondrosMüta
rekesiortamıiçerisinde1918'deKürdistanTeali
Cemiyeti, 1918KürdistanCemiyeti, 1919Kürt
NesriMaarifCemiyeti,1919KürtTalebeHeyvi
Cemiyeti, 1919 Kürt Kadınlar Teali Cemiyeti,
1919KürtMilliFırkasıgibicemiyetlerkurularak
Jin, Kürdistan gibi gazeteler çıkarıldı. Kürt
aydınlarının ayrı devlet hedefine yönelmesi,
bağımsızlık fikrininoluşması bu süreçtegelişti.
Mütareke döneminin en faal örgütü Kürdistan
TealiCemiyeti’dir.Istanbul'dakibuulusalbilinç
lenmedenetkilenenbirçokKürtyurtseveriKür
distan'a dönerek faaliyetlere başladılar. Kürt
aydınlarında ulusal yurtseverlik ve bağımsızlık
fikriningelişmesinde1917EkimSosyalistDev
rimi’ninoluşturduğusiyasalkonjonktürünönem
lietkisivardır.

31Ekim1918'deimzalananMondrosMüta
rekesi’nin ardından Istanbul Hükümeti Kürtleri
yanınaçekebilmekiçinonlaraözerklikvaatetti.
Hükmü kalmayan, Osmanlı’nın hiçbir pratik
değeri olmayan bir vaadiydi bu. Aynı süreçte
KürtveKürdistankavramınıkullanarak,"özkar
deşlikten","dilbirliğinden"bahsedenM.Kemal,
politik egemenliğini kurmak için taktik olarak
özerklik şekerini kullandı.Meclisin gizli oturu
munda Fransızlar’la yapılacak anlaşma metni
görüşülürkenM.Kemal"(...)MisakiMilli’miz
demuayyenvemüsbetbirhatyoktur.Kuvvetve
kudretimiziletespitedeceğimizhat,hattıhudut
olacaktır. Kuvvet ve kudretimizin imkanları
derecesinde tespit edeceğiz. (...)" Nutuk’ta yer
alanbuifadesindeM.Kemal,yumruğununyetti
ği kadar olan coğrafyayıMisakıMilli sınırları
olarak ilan etmektedir. "Sömürgeci" bir mantık
güdenM.Kemal'in"özkardeşliği"biraldatma
cadanbaşkabirşeydeğildir.Kemalistburjuvazi
güçlendiğiorandabinlerceyıladayandığınıiddia
ettiği "öz kardeşliği" unutmuştur. Pratik, bunun
örnekleriyle doludur. 191923 dönemi Kürdis
tan'ınyeniden işgaledildiği,parçalandığı,bölü
şüldüğüyıllaroldu.1938'edeksürecekkatliam
larzincirininstartıbuyıllardaverildi.

M.Kemal veKemalist burjuvazi amacına
ulaşmak içinKürtlerin desteğini almaya çalıştı.
Budesteğeihtiyaçduyduğuorandakardeşlikten
bahsetti.KoçgiriisyanıveKemalistburjuvazinin
bastırmayöntemivepolitikasıM.Kemal'in"kar

deşliğinin"Kürtulusuüzerindekatliamla,zulüm
le,asimilasyonlaTürkburjuvapolitikegemenli
ğinikurmakolduğunuaçığaçıkaranbirturnusol
işlevi gördü. Kemalist burjuvazinin Kürdistan'ı
politikolarakilhaksürecini tamamladığı1938'e
kadaryaşanankatliamlarveasimilasyonpoliti
kasınınbaşlangıçnoktasıKoçgirioldu.

Daha 1919 yılında Kemalist burjuvazi
"Türkçü" karakterini açığa vurmaya başladı.
Kürtlerüzerindeyoğunbirbaskıveteröruygula
narak aşiretler göçe zorlandı, birçok yurtsever
sürgünyollarındaimhaedildi.Baskıveyoksay
mayailkcidditepkiKoçgiri’deyükseldi.Koçgi
ri,talepleriveörgütlülüğüyledöneminenönemli
Kürt isyanı hareketiydi. Koçgiri halk hareketi,
Alevi Türkmenler’in de direnişe katılması,
kadınlarınsavaştamilisolarakyeralması,zengin
çiftlik beylerinin mülklerine yönelmesi, posta
arabalarının,kentmerkezlerindekidevletmalla
rınınkamulaştırılması,yoksulemekçidinamiği
nin ağır basması gibi birçok özgünlüğü kendi
içinde barındırmaktaydı. Kemalist burjuvazinin
niteliğini başından beri kavrayan direnişçiler,
Fransızlar’danyardımistemeyi"şereflerinezül"
saymışlardı.

Direnişi,KürtTeali Cemiyeti'nin Sivas ve
Dersim yöresindeki üyeleri örgütlemişlerdir.
FakatdirenişinönderliğiKürtTealiCemiyeti'nin
merkezideğildir.ÖnderliğiyerelKürtönderleri
yapmışlardır. Dersimli aşiretler direnişin örgüt
lenmesine katılsalar da kış şartları dolayısıyla
direnişe esas güçlerini katamamışlardır. Ovacık
aşiretlerinden2500kişilikbirbirlikAlişerönder
liğindekarlakaplıMunzurDağları’nılakenlerle
aşarak savaşa katılmışlardır. Koçgiri aşiretleri
beyinin oğluAlişanBey ileAlişer veVeteriner
Nuridirenişinönderliğiniyaptılar.Sivas'taImra
lı ve çevresiyle Dersim'de Ovacık ve çevresi,
Koçgiri isyanının hazırlandığı iki merkez oldu.
SilahasarılmakararıKangalIlçesi’nebağlıYel
lice Nahiyesi’nde alındı. Toplantıya katılanlar,
Diyarbakır,Van,Bitlis,Elazığ,DersimveKoçgi
ri'yikapsayanbağımsızKürdistankurulmasıfik
rindebirleşti.1920yılıyazaylarındayerelolarak
başlayan çatışmalarMart 1921'de ayaklanmaya
dönüştü. Direniş güçleri ayaklanma için bahar
sonunubeklerken4Mart'taTopalOsmanÇete
si’ninImralı'yasaldırmasıylaayaklanmabaşladı.
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Albay Halis'in kuvvetleri yenilgiye uğratılarak
teslimalındı.ImralımerkezineKürdistanbayrağı
çekildi. KangalKoçgiriDivriğiZaraRefahiye
KuruçayveKemahkazalarınıişgaledendireniş
güçleri,havakoşullarındandolayıDersimgüçle
rinin (Sadece Ovacık'ta 45 bin savaşçı direnişe
katılmakiçinhazırbekliyordu)yardımageleme
mesiyle kuşatmaya alındılar.Alişan Bey ve 32
Kürt ileri geleni tutsak edildi. Alişer ve Nuri
güçleriyleDersim'eçekildiler.Direnişyenilgiyle
sonuçlandı.

Koçgiri isyanını bastırmakla görevlendiri
len Merkez Ordu Komutanı Nurettin Paşa'nın
"Türkiye'deZo(Ermeniler)diyenleritemizledik.
Lodiyenlerinköklerinideben temizleyeceğim"
sözleriKemalistburjuvazininKürtdirenişikarşı
sındaki politikasını özetliyordu.M.Kemal,Ali
şanBey’eveNuri'yemilletvekilliğiteklifederek
direnişi satın almaya çalıştı.Aldatma taktiğinin
başarılıolamayacağınıgörenM.Kemal,katliam
cı yüzünü bütün çıplaklığıyla açığa vurdu. M.
Kemal,direnişhareketinikırmakiçin,MeçoAğa,
DiyapAğa,AhmetRamiz,HasanHayri,Dersim
li Mustafa'yı Dersim Mebusu olarak tayin etti.
NurettinPaşa,Ginyanaşiret reisiMuratPaşa'yı
satın alarak Kürtlerin aşil topuğundan, feodal
parçalanmışlıktan yararlanarak güçleri böldü.
MuratPaşatuzağadüşürdüğüSayidAziz'iZalim
vekardeşiHüseyinçavuş’uaskerlereteslimetti.
ZalimÇavuşveHüseyinÇavuşhemenyargılana
rak idamedildiler.NurettinPaşakomutasındaki
Türk ordu birlikleri ve çete artığıTopalOsman
güçlerikatliamagiriştiler.Kürtçocuklarınıateşe
atıpyakmakta,gençkızlaratecavüzde,köyyak
mada, dar ağacı kurmakta , kıyıcılıkta bütün
hünerlerinigöstererek,katliamcılıktaalçakçabir
yarışagiriştiler.Sivas'takiHarpÖrfüDivanı’nda
(sıkıyönetimmahkemesinde)400Koçgiri'lidire
nişçiyargılandı.Toplam117kişiye idamcezası
verildi.Dersimaşiretlerininyoğunbaskısısonu
cuM.Kemal'inisteğiyle,AlişerveNurimüstes
na olmak üzere" diğer Meclis, idam cezalarını
affederek,SivasÖrfiIdareDivanı’nılağvetti.

Koçgiri isyanının soykırımcı yöntemlerle
bastırılmasından sonra Kürt ulusal hareketi
1925'ekadaruzananbirsuskunluğagirdi.Görü
nüş,volkansessizliğiydi,alttanaltayeniayaklan
malar mayalanıyor, direniş örgütleniyordu.

Kuzey'de Koçgiri isyanı sürerken G. Kürdis
tan'da Şeyh Mahmut Berzenci önderliğindeki
isyan,D.Kürdistan'da iseSımkoönderliğindeki
isyan devam ediyordu. 3 parçada da Kürtlerin
isyanıvesavaşımısürüyordu.

Türkdevletinin1924'teKürtdiliniyasakla
yaraksürdürdüğüsaldırılaravekendiotoritesini
egemen kılma veya siyasi ilhakı tamamlama
yönelimineKürtler14yıliçinde20'yeyakındire
nişveayaklanmaylacevapverdiler.Önderlerinin
feodal kimliği, kimilerinin kuracakları devlete
dinsel bir rejim öngörmeleri ne denli gerçekse,
amaçlarınınbirKürtulusaldevletikurmakoldu
ğuvehareketlerininulusalbaşkaldırıvedemok
ratikmotiftaşıdığıdaodenligerçektir.

1922yılındaErzurum'da,AlbayHalit,Yusuf
Ziya,DoktorFuatgibi1925ayaklanmasınınpoli
tikönderleri tarafındanKürdistan IstiklalCemi
yeti(Azadi)kuruldu.Kürdistan'ınbirçokşehrin
de şubeler kurarak, örgütlenmeye başladı. 34
Eylül 1924'teYüzbaşı Ihsan, 3 teğmen ve 350
asker birliklerinden firar edip dağlara çekilerek
Beytüşşebapisyanınıbaşlattılar.Isyankısasüre
de yenildi, Ihsan Nuri ve arkadaşları Suriye'ye
geçti.Azadi'nin önde gelen isimleri tutuklandı,
ŞeyhSaitkomiteninbaşınageçti.

Şeyh Sa it Ayak lan ma sı
"Işte; tesbihi atıyorum ve tüfeği alıyorum!

Varlığımveçocuklarımsizinkilerdendahafazla;
halkımın hakları yolunda hepsini feda ediyo
rum."(ŞeyhSait)

Şeyh Sait başkanlığında toplanan isyan
hazırlıkkomitesiayaklanmayıörgütlemeyleilgili
kararlar aldı. Ayaklanma zamanı olarak Mayıs
ayı sonları belirlenmişti.O güne dek Şeyh Sait
ülkeyidolaşarakayaklanmayıörgütleyecekti.13
½ubat 1925'te Ergani'ye bağlı Piran Köyü’nde
askerlerle çatışmak zorunda kalmalarıyla ayak
lanma planlanan zamandan önce patlak verdi.
Kürtbaşkaldırıkurmayı,4ayrıbölgedekarargah
kurarak70biniaşkıngüçle6ayrıcephedesavaşa
başladılar. Kürt isyancı güçleri Lice, Siverek,
Solhan,Varto,MalazgirtveMuşbölgesinitama
menişgaletmelerine,Palu,Elazığ’ıelegeçirme
lerine,Ağrı,Bitlis,Diyarbakır'ahücumetmeleri
nerağmenkendisindenkatbekatüstünişgalciler
karşısındayenilgiyeuğradılar.ŞeyhSaitvearka
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daşları teslim alınarak Diyarbakır'a getirildiler.
Önhazırlık,etkilediğicoğrafyaveseferberettiği
insangücübakımındanKürtulusaltarihindeözel
biryer tutanbubaşkaldırı,planlananzamandan
öncebaşlaması,aşiretselvemezhepselbölünme
ninuğursuz rolüyle, ihanetle, arkadanhançerle
nerekyenildi.1925başkaldırısıulusalilericibir
kimliğesahiptir.

Ayaklanmabastırıldıktansonrayüzlerceköy
uçaklarlabombalandı.Darağaçlarıyla,katliamlar
la, tambir soykırımla çocuklar,yaşlılar,kadınlar
öldürüldü.Kürdistanalevleriçerisindebırakılarak
kan gölüne çevrildi.Ayaklanmayı daha patlama
dan fark edenKemalist burjuvazi, 1924'teAlbay
Halit, Yusuf Ziya gibi birçok Azadi kurucusu
önderini tutukladı. 4Mart 1925'te çıkarılanTak
ririSükunKanunu’yla (sessizlikönergesi) isyan
mıntıkasında veAnkara'da birer Istiklal Mahke
mesi kuruldu. Ayaklanma bölgesindeki Istiklal
Mahkemesi'ne, verdiği idam kararlarını derhal
uygulamayetkisiverildi.½arkIstiklalMahkemesi
14 Nisan'da fiilen göreve başladı. 17 Nisan'da
Şeyh Eyüp ve Doktor Fuat, 27 Mayıs'ta Seyid
Abdülkadirvearkadaşları idamedildi.ŞeyhSait
veseksenarkadaşınındavasına26Mayıs1925'te
başlandı. Direniş önderleri savunmalarında Kür
distan'ınözgürlüğünüsavundular.Dava28Hazi
ran günü sonuçlandı.Mahkeme, başta Şeyh Sait
olmak üzere 48 direnişçiyi idama mahküm etti.
AynıgecesabahakarşıDiyarbakırAdliyeSavcılı
ğı'ndaidamedildiler.Darağacınaonurlaçıkanpek
çokdirenişçininsonsözü"BijiKürdistan"oldu.

Ayaklanma,yenilen1925direnişönderleri
ninmahkemevedarağacındakitutumlarıgelece
ğeönemlibirdirenişçimirasbıraktı.Kürtulusal
savaşıvebağımsızlığına inançlarını,zafereolan
güvenlerini idamsehpalarındahaykırdılar.Dire
nişin önderlerinden Doktor Fuat darağacında
şöyle haykırıyordu; "Yaşamımı bir gün vatan
yoluna adamaya ahdetmiştim. Bağımsızlık bay
rağınınüzerinde idamedilmektebulunduğumuz
buvatantopraklarıüzerindedalgalanacağınahiç
kuşkumyoktur." ŞeyhSait darağacına giderken
şöyle diyordu; "Bugün fiziki açıdan yaşamım
sonaerebilir,lakinyaşamımıhalkımuğrunafeda
ettiğim için hiçbir zamanpişmanolmadım.Tek
isteğim gelecek günlerde torunlarımızın bizden
utançduymamalarıdır."1925direnişçilerininida

mındansonraElazığ'daHasanHayriveamcası
nınoğluCelalMehmet,M.Kemal'indirektifiyle
tutuklanıp,idamedildiler.BirdönemM.Kemal'e
güvenip Dersim milletvekilliği yapan Hasan
Hayridarağacında"YaşasınKürtmilleti,eyKür
distanşehitleri,işteHasanHayrisizlerekavuşu
yor"diyerekölümükarşıladı.

ŞeyhSaitbaşkaldırısınınyenilgiyeuğrama
sındanongünsonraNehirayaklanmasımeydana
geldi. Devletin hakimiyetini sağlama, siyasal
ilhakı pekiştirme faaliyetine karşı ayaklanmalar
durmaksızınsürdü.1925sonu1926başıgerçek
leşenHazroayaklanması,1926'daHacoönderli
ğinde gerçekleşen Nusaybin'deki ayaklanma,
ArvovePervariayaklanmaları(Nisan)Van,Hak
kari, Beytüşebap, Çölemerik ve Sason'da lokal
ayaklanmalar1926yılınındiğerKürtayaklanma
larıdır.Lokaldüzeydekalanbudirenişlergeçici
başarıların ardından yenildiler. Ayaklanmalar
1927 yılında da sürdü. Mayıs 1927'de Mutki
ayaklanmasıyla başlayan direnişler Bilar, Jilyan
aşiretinindirenişigibiiriliufaklıdirenişler,1930
Zeylan ayaklanmasına dek devam etti. Ankara
hükümetininsiyasiilhaksaldırısınınsonucuola
rak1925’27arasında206köyyakılıpyıkılmış,
15bin206Kürt insanıkatledilmiş,500binkişi
sürgünedilmişti.19251930sürecindeişgalciliğe
ve soykırımcılığa karşı biriken öfkenin ayağa
kalktığıenönemliKürtdirenişlerindenbiriAğrı
isyanıoldu.Kürtulusalbirliğinin(Hoybun)Baş
komutanı olarak atandığı General Ihsan Nuri
önderliğinde gelişen Ağrı direnişi, 19261930
yıllarıarasındadevametti.17Mayıs1926,1927
sonbaharıve1930'daüçkezayaklanmayıezmek
için saldıran ordu güçleri birçok kez hezimete
uğradılar.Ilküçsaldırıdansonuçalamayandev
let,11Haziran1930'da66binaskerveyüzuçak
lasaldırdı.AskerikaynaklarKürtdirenişçilerinin
gücünü1500silahlıkişiolarakgösteriyor.Savaş
aralıksızbiraysürdü.Akılalmazbirzulümuygu
lanarak bölgede 10 bin Kürt katledildi. Van'da
100'eyakınKürtaydınıdiridiritorbalarakonup
Van gölüne atıldı. Yenilen Ihsan Nuri güçleri,
DoğuKürdistan'açekildi.

Der sim Di re ni şi
"Bensizinyalanvehilelerinizlebaşedeme

dim,bubanadertoldu.Amabendesizinönünüz
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dedizçökmedim,budasizedertolsun." (Seyit
Rıza)

Başından itibaren otoritesini kuramadığı
Dersim'iezmek,politikilhaksürecindeKemalist
burjuvazinin stratejik hedefini oluşturuyordu.
Bölge bölge bütün isyan ocakları söndürülerek,
KürdistanistilaedilerekDersimetrafındakiçem
berdaraltıldı.TC,bütüngüçleriniDersim'iimha
etmeyeseferberetti.1936'daM.Kemalmeclisin
açılış konuşmasında "Dahili işlerimizden en
mühimbirsafravarsaodaDersimmeselesidir"
diyerek,“ezilmesiiçinnegerekiyorsayapılmalı
dır” diyordu. 2 Ocak 1936'da yürürlüğe giren
TunceliKanunu’ylaDersim'inadıTunceliolarak
değiştirildi. General Abdullah Alpdoğan Der
sim'evalivekumandan3.UmumMüfettişiola
rakatandı.Alpdoğan'ınDersimüzerindehertürlü
tasarrufa yetkisi vardı. Alpdoğan, sıkıyönetim
ilan ederek, terör ve idamlara başlayarak Der
sim'e asker yığdı. Bu katil elebaşının saldırıları
karşısında Dersimliler direniş bağlarını güçlen
dirdiler.DersimlilerSeyitRızaönderliğinde1937
yılıbaşındaM.Kemal'ebiruyarıbildirisisunarak
"Bütün jandarma ve ordumensuplarının bölge
den çekilmesini, her türlü imar (askeri amaçlı)
çalışmalarının (köprü, demiryolu vb.) durdurul
masınıisteyipsilahlarınıkorumahakkıvevergi
lerinhafifletilmesi"taleplerindebulundular.Türk
devleti kuvvetleri 1937 Ilkbaharı’ndan tanklarla
toplarla, uçaklarla saldırıya geçtiler. Türk ordu
birlikleri, insanlık tarihinin en büyük katliamla
rından birini gerçekleştirmeyi başardılar. Kendi
saflarındayeralıp,SeyitRızagüçlerinekarşıçar
pışanaşiretleribilekatliamauğratmalarıyapılan
soykırımındüzeyininifadesidir.Savaştayeneme
yeceğinianlayanTürkbirlikleri,hileyebaşvura
rak görüşmek için Erzincan'a çağırdıkları Seyit
Rıza'yı15Eylül1937'detutukladılar.1938yılın
da tekilayaklanmalarladevamedendireniş tam
birkatliamlasonuçlandı/yenildi.60binDersimli
katledildi, on binlercesi sürgün edildi.Yüzlerce
gençkız,kadın,namusunu teslimetmemek için
kendilerinikayalıklardan,Munzur'unsuyunaattı
lar.Kürdünsırtındakiihanethançeribudirenişte
de ortaya çıktı. Seyit Rıza'nın yeğeni Rayber,
GeneralAlpdoğan'ıntalimatıyla,KoçgiriveDer
sim ayaklanmasının kahraman önderiAlişer ve
eşiZarife'yialçakçabiroyunlaöldürüp,başlarını

keserekbir çuval içerisindeGeneralAlpdoğan'a
teslimetti.

Seyit Rıza'nın ve arkadaşlarının yargılan
ması, TC'nin Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi
karşısındahiçbirkural,ahlak,ilketanımadığının
bariz örneklerindendir.Direniş ve boyun eğme
menin darağacına vakurla yürümenin, ipi kendi
eliyle boynuna geçirip tabureyi tekmelemenin,
son nefeste özgürlüğe, zafere inancın adıdır da
aynı zamanda. Seyit Rıza, 75 yıllık yaşamının
bütünündeolduğugibi,yargılanmanınbütünaşa
malarında da onurlu direnişini sürdürmüştür.
Dersimisyanıyla3oğlunu,eşiniyitirmesinerağ
menbelibükülmedi,başeğmeyenönderdirenişi
sürdürdü.SeyitRıza,ErzincanValiliği’ndetutuk
lu olarak çıkarılırken etrafında bulunan halk
"şerefsiz ve yalancı hükümet" diye bağırarak
tutuklanmasınatepkisinidilegetirmiştir.Mahke
medekiifadesinde"milliemeluğrundaçalıştığı
nı,milletinvevatanınyüksekmenfaatlerindenve
hürriyetinden başka bir amaç gütmediğini, 70
yaşını geçmiş bir ömürden sonra milli borç
uğrunda ölmeyi pek necip bir sonuç bildiğini"
(aktaranNuriDersimli)savunmuştur.

Seyit Rıza'nın da aralarında bulunduğu 58
kişi,hemenElazığ'daolağanüstüyetkilerledona
tılmış,kararıtemyizedilemeyenözelmahkeme
deyargılanmayabaşlandı.

"Demokratik cumhuriyetin", "bağımsız
mahkemesinin"nasılişlediğiniIhsanSabriÇağ
layangil anılarında itiraf ediyor. Çağlayangil,
Elazığ'daSeyitRızavearkadaşlarınınaffınıiste
yebilecek "beyaz donlular" (Kürtler)Atatürk'ün
yoluna çıkmasın,Atatürk için bir tehlike ortaya
çıkmasın diye "Seyit Rıza meselesini alelacele
kapatmak için"mahkemenin çalışmayacağı tatil
günündemahkemeyiçalıştırmakveAtatürkken
te gelmeden "işi bitirmek" amacıylaAtatürk'ün
talimatıylaElazığ'agönderilir.Çağlayangil,Ata
türk gelmeden "işi bitirmek" için, mahkemenin
tatil gününde çalıştırılmasından davaya gece de
devamedebilmekiçinotomobilfarlarınınaydın
latıcıolarakkullanılmasınadekbirçokyöntemle
davayı sonuçlandırır. Mahkeme 11 kişiye idam
cezasıverir.4'ününcezasıçokyaşlıolduklarıiçin
30yılhapseçevrilir.SeyitRıza,Hüseyinvebeş
direnişçininidamkararı18Kasım1937'deElazığ
Buğday Meydanı’nda infaz edildi. Infaz anını
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Çağlayangil şöyle anlatıyor; "Biz Seyit Rıza'yı
aldık.SeyitRızasehpalarıgörüncedurumuanla
dı.Asacaksınız dedi vebanadöndü:SenAnka
ra'dan beni asmak içinmi geldin? Bakıştık. Ilk
kez idam edilecek bir insanla yüz yüze geliyo
rum.Banagüldü.Savcınamazkılıpkılmayacağı
nı sordu. Istemedi. Son sözünü sorduk. Kırk
liramvesaatimvaroğlumaverirsinizdedi.Seyit
Rıza'yımeydanaçıkardık.Havasoğuktuveetraf
takimseleryoktu.AmaSeyitRızameydaninsan
doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti.
‘Evladı Kerbelayıh. Bıhatayıh. Ayıptır. Zulüm
dur.Cinayettir’dedibenimtüylerimdikendiken
oldu.Buyaclıadamraprapyürüdüçingeneyiitti.
Ipiboynunageçirdi.Sandalyeyeayağıiletekme
vurduinfazınıgerçekleştirdi".SeyitRızavediğer
direnişçilerin cesetleri Elazığ'da dolaştırılarak
yakıldı.

Kürdünyirmiyılboyuncadinmeyendestan
sıkahramanlığının37.finalidekahramancaolur.

Kemalist burjuvazi, Koçgiri'den Dersim
'38’edekpolitikilhakıpekiştirmesürecindeyüz
binin üzerinde Kürdü katletti, darağaçlarıyla,
sürgünlerle,imhalarlatambirsoykırımuyguladı.
Bu zulüm ve asimilasyona Kürt ulusu boyun
eğmeyerek direnişle yanıt verdi. Efsanevi dire
nişler, eşsiz kahramanlıklar bugüne ışık tutan
onurlubirmirasbıraktı.Kürtulusalsavaşımının
önderleri,savaşalanlarında,TC'ninmahkemele
rinde,darağaçlarındaonurlucaKürdistan’ınulu
salözgürlüğünüsavundular.HiçbirkoşuldaKür
distan’ın ulusal özgürlüğüne olan inançlarını
yitirmediler.ŞeyhSait,DoktorFuat,SeyitRıza
lar’ın Kürdistan davasını, mahkemelerde, dara
ğaçlarında savunma kahramanlıkları sonrası da
dasürdü.


