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ÝÇÝNDEKÝLER

ÝÇERÝÐÝ BOÞALTILAN
KAVRAMLAR:
EMPERYALÝZM, SOSYALÝZM,
DEVLET, DEMOKRASÝ, FAÞÝZM,
POLÝTÝK MÜCADELE,
SÝLAHLI MÜCADELE..

1999 yýlýna girilmesiyle birlikte ülkemizde ekonomik, toplumsal ve siyasal olaylarýn geliþimini
tahlil eden ve buna baðlý olarak öne çýkan devrimci görevlerin deðerlendirildiði bir yazý.



1980 sonrasýnda dünya ve ülkemiz solunda egemen olan ideolojisizleþme sürecinin bir parçasý
olarak ortaya çýkan kavram keþmekeþinin günümüz koþullarýndaki geliþiminin ve PKK ha-reketinin tasfiyesi sürecindeki rolünü irdeleyen bir
yazý.

THKP-C SAVAÞÇILARI:
SERDAR SOYERGÝN
LEVENT ERTÜMER
FARUK AÇÝL
ZÝYA ERDÖNMEZ
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Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn
Devrimci Öncüleri olarak Öncü Savaþýnda yitirdiðimiz yoldaþlarýmýzýn anýsý önünde saygý ile
eðiliyoruz. Onlarýn anýsý, mücadelemizin yolunu her zaman aydýnlatacaktýr.

ERNESTO CHE GUEVARA
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Che Guevaranýn legalizm ve barýþçýl geçiþ
konusundaki deðerlendirmeleri.

SOSYALÝZM VE DÝN
LENÝN

&

Leninin, proletarya partisinin din konusundaki
anlayýþýný ortaya koyduðu yazý.

YARGITAY BAÞKANI
SAMÝ SELÇUK VE LAÝKLÝK,
LAÝKÇÝLÝK, BURJUVA
DEMOKRATÝK DEVRÝM
ULUSLARARASI TAHKÝM
VE EMPERYALÝZMÝN
YAPISAL UYUM REÇETESÝ
MARMARA DEPREMÝ VE
KÜÇÜK-BURJUVAZÝNÝN
DEVLETE KÜSMESÝ
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Yargýtay Baþkaný Sami Selçukun yeni adli yýl
töreninde yaptýðý konuþmanýn sýnýfsal perspektiften deðerlendirilmesi.
TBMMnin yaptýðý anayasa deðiþikliði ile kabul
edilen uluslararasý tahkimin, emperyalizme
olan baðýmlýlýðý, anayasal çerçeveye yerleþtiren
niteliðini irdeleyen bir yazý.
Marmara Depremiyle birlikte küçük-burjuvazi
arasýnda ortaya çýkan devlete yönelik öfke
ve küskünlüðün niteliðini deðerlendiren bir
yazý.

CEZAEVLERÝ GERÇEÐÝ
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Ankara Merkez Kapalý Cezaevinde 12 devrimci
tutsaðýn katledilmesiyle bir kez daha ortaya çýkan gerçeklerin irdelenmesi.

TÜRKÝYE TARÝHÝNDEN
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Türkiye tarihinin çarpýtýlmasýna iliþkin bir örnek.
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Mevcut Durum
ve
Devrimci Görevler

1999 yýlýna girilmesiyle birlikte ülkemizde
ekonomik, toplumsal ve siyasal olaylar, ülkemiz tarihinde az rastlanýr bir hýzla birbiri ardýna gelmeye ve birbirine eklemlenmeye baþlamýþtýr.
Kürt ulusal hareketinin 1993 yýlýndan itibaren içine girdiði duraklama ve gerileme süreci, 1999 yýlýna girildiðinde, PKKnin örgütsel
yapýsýnýn hýzla daðýtýlmasýna dönüþmüþtür. Bu
daðýtýlmanýn ilk olgularý A. Öcalanýn Ýtalya
seferi ile belirginleþmiþ ve 15 Þubat 1999 tarihinde Kenyada tutsak alýnmasýyla birlikte en
üst düzeye ulaþmýþtýr.
A. Öcalanýn Ýmralý adasýndaki tutsaklýk koþullarýnda sergilediði politikalar, Ýmralý duruþmalarýndaki savunmasý ile birlikte, PKK
yönetimindeki Kürt ulusal hareketinin gerçek
ve nihai tasfiyesi sürecini baþlatmýþtýr. Böylece, 1993 yýlýndan beri geliþen süreç, yani duraklama, gerileme, daðýlma ve tasfiye süreci,
Aðustos ayýna gelindiðinde, PKKnin resmen
silahlý mücadeleyi terketmesi ve silahlý güçlerini aþamalý bir biçimde tasfiyesi noktasýna
gelmiþtir. PKK Baþkanlýk Konseyinin ya da
deðiþik PKKlilerin yaptýklarý her türden iç rahatlatýcý açýklamalara ve gerekçelere karþýn,
PKKnin silahlý mücadeleyi terketmesi ve silahlý güçlerini tasfiyesi, günümüz koþullarýnda somut ve belirgin bir olgu olarak en önemli
siyasal olaylarýn baþýnda gelmektedir.
1999 yýlý içindeki diðer önemli geliþme ise,
18 Nisan genel seçimlerinin ortaya çýkardýðý
sonuçlara iliþkin olmuþtur.
DSPnin %22lik oy oraný ile birinci parti
olarak çýktýðý genel seçimlerde, faþist MHPnin
%18 oranýnda oy alarak ikinci parti oluþu,

CHPnin %10luk genel barajý aþamayarak
meclis dýþýnda kalýþý, asýl olarak sol kitlede
büyük bir þaþkýnlýk ve düþ kýrýklýðý yaratmýþtýr.
Ülkemizdeki sýnýflarýn bileþimi ve sýnýf çeliþkilerinin gelmiþ olduðu düzeyi gözönüne almayan ve salt kitleye yönelik ajitasyona dayalý
bir çalýþma tarzý içinde bulunan legal ve legalleþme yolundaki sol örgütlenmelerin ortaya çýkan þaþkýnlýk ve düþ kýrýklýðýndaki belirleyici payý kadar, bu durum karþýsýnda gösterdikleri kararsýzlýk da, geliþen olaylar içinde
belirgin bir yere sahip olmuþtur.
Seçim sonrasýnda kurulan DSP-MHP-ANAP
koalisyon hükümeti, soldaki kararsýzlýðý daha
da artýrmýþ ve MHPnin yeni politikalarý karþýsýnda, solun faþizme karþý alýþýlagelen söylemi iþlevsiz kalmýþ ve taktik planda soldaki
kararsýzlýkla birleþerek, edilgenliðe yol açmýþtýr. Bu durum, kaçýnýlmaz olarak, solda yýllardýr egemen olan ideolojisizliði keskinleþtirmiþ ve yeni yönelimler PKKnin silahlý mücadeleyi terketmesiyle birlikte ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. (Örneðin, DHKP-Cnin, keskin
bir dönüþ yaparak Yaþadýðýmýz Vatan adýyla yeni bir dergi çýkarmaya baþlamasý bu yeni yönelimlerin ilk adýmlarý olmaktadýr.)
Asya krizi olarak baþlayan dünya ekonomik buhranýnýn ülkeye yansýmasýyla birlikte
ortaya çýkan geliþmeler ise, oligarþik yönetimin yeni dünya düzeni çerçevesi içinde
ekonominin yeniden düzenlenmesi ve rasyonalizasyonu için bir dizi istikrar önlemlerini
gündeme getirmiþtir. Uluslararasý tahkim ve
sosyal sigortalar yasasý, oligarþik yönetimin
DSP-MHP-ANAP hükümeti aracýlýðýyla gerçekleþtirdiði yeni düzenlemelerin baþýnda yer al-
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mýþtýr.
Emeklilik yaþýný 58-60 yaþ olarak belirle-yen
yeni sosyal sigortalar yasasý karþýsýnda Emek
Platformu adýyla oluþturulan kitlesel eylemler ise, soldaki ideolojisizlik ve ilkesizliðin
ulaþtýðý boyutlarý açýkça göstermiþtir. Ken- di
varlýðýndan ve sendika baþkanlarýnýn geçimlerini temin etmekten baþka bir iþleve sahip
olmayan DÝSK ve küçük-burjuva aydýnlarýnýn
12 Eylül sonrasýndaki düzene enteg-rasyonunun bir ifadesi durumunda bulunan
KESKin, sosyal sigortalar yasasýna karþý oluþturulan Emek Platformu içinde faþistlerle
birlikte yer almasý, her ne kadar iþçi sýnýfýnýn
birliði adýyla haklý ve meþru gösterilmeye çalýþýlsa da, soldaki kaosu ve keþmekeþi açýkça
sergilemiþtir.
Gerek oligarþik yönetim içinde, gerekse
soldaki bu ekonomik ve politik geliþmelerin
ortaya çýktýðý bir evrede, Marmara bölgesini
etkileyen ve binlerce insanýn ölümüne yol
açan deprem, toplumsal alanda önemli geliþmeler yaratmýþtýr. Özellikle kent küçük-burjuvazisinin orta ve üst gelir grubundaki kesimlerinin yazlýk yeri olan Yalovada depremin
yarattýðý yýkým ve insan kaybý, bu kesimlerin
devlete olan güvenlerini büyük ölçüde sarsmýþtýr.
12 Eylül döneminde sola yönelik sürdürülen baský ve þiddet uygulamalarý karþýsýnda
sessiz kalan ve askeri yönetimin uyguladýðý
tüm baský ve þiddet uygulamalarýný terör ortamýnýn sona erdirilmesi açýsýndan haklý ve
meþru gören ve giderek yaratýlan huzur ve
barýþ ortamý içinde önemli bir tüketici kitle
olarak emperyalist metalarýn ülke içine giriþini
sevinçle karþýlayan bu kent küçük-burjuvazisi,
depremle birlikte tüketim gücünü önemli
ölçüde yitirmiþtir. Geliþen dünya ekonomik
buhranýnýn etkisiyle azalan gelirlerine raðmen
belli oranda tüketim gücünü koruyan bu kesimin, depremle birlikte önemli bir kayba
uðramasý, daha sonraki aylarda ortaya çýkacak geliþmeleri öne almýþtýr.
1999 yýlý içinde ülkemizde geliþen ekonomik, toplumsal ve siyasal olaylarýn ortaya çýkardýðý genel görünüm ise, oligarþik yönetimden halk kitlelerine kadar her kesimin tam bir
belirsizlik ve kararsýzlýk içine girdikleridir. Bir
baþka ifadeyle, geliþen olaylar, huzur ve güven ortamý içinde kendi bireysel yaþamýný iyi
bir tüketici olarak sürdürme beklentisi içinde olan ya da sürdüren tüm kesimleri tam bir
þaþkýnlýða düþürmüþtür. Neyin ne olacaðý, ne
yönde geliþeceði belirsizleþmiþ ve gelecek
beklentileri öne geçmiþtir. Daha düne kadar,
geleceði (yarýný) düþünmeden, sadece içinde

bulunulan aný yaþayan ve bu çerçevede emperyalist metalarýn iyi birer tüketicisi olan ve
salt tüketici kredileriyle yaþayan ya da yaþamayý bekleyen bireylerin, geliþen olaylarýn
birbirini dýþlayan ve birbirini etkileyen iliþkileri karþýsýnda içine düþtükleri þaþkýnlýk
ve belirsizlik, günümüzde en temel olgu durumundadýr.
Bu temel olgu, tek tek geliþen olaylar açýsýndan ele alýndýðýnda daha da belirginleþmektedir.
PKK hareketinin A. Öcalanýn Suriyeyi terketmesiyle birlikte, Ýtalya seferi ile devletleþme aþamasýnda olduðunu ilan etmesinden kýsa bir süre sonra Kenyada tutsak edilmesinden sonra yapýlan açýklamalar ve izlenen politikalar, PKK hareketinin silahlý mücadeleyi terketmesi noktasýna kadar ulaþmýþ ve
Eylül ayý itibariyle Türkiye sýnýrlarý dýþýna çekilmesinden söz edilen silahlý güçlerin Türkiyeye teslim olmasý noktasýna gelmiþtir.
PKK hareketi ideolojik ve politik çizgisi açýsýndan ele alýndýðýnda, ortaya çýkan geliþmeler ve çeliþkiler, þüphesiz hiç bir þaþýrtýcý özelliðe sahip deðildir. PKKnin 1995 yýlýnda yapýlan 5. Kongre kararlarý ile örgüt amblemindeki çekiç-oraðýn çýkartýlmasýyla baþlayan geliþmeler, þu ya da bu evrilme ile ulaþacaðý yer,
bugün gelinen aþamayý içerdiði uzun zamandýr görülebilir bir nitelikte olmuþtur. Ancak
mevcut durumda söz konusu olan, PKKnin
ideolojik-politik çizgisinin kendi evriminin geleceði sonun bilinebilirliði deðil, bu evrimin
mümkün olmadýðý kanýsý ve inancýný taþýyanlarýn bu evrilme karþýsýnda ne yapacaklarýný bilemez hale geliþleridir. Yoksa, daha kuruluþ aþamasýnda Marksist-Leninist kavramlarla proletaryanýn ulusal temelde ayrý örgütlenmesini savunan bir örgütün, geliþim içinde yalýn bir milliyetçi temele oturmasý ve giderek
sýnýfsal niteliðini yitirmesi tarihin diyalektiðidir.
Bu açýdan tek sorun, zaman sorunudur. Yani
evrilmenin ne zaman belirgin bir nitelik alacaðý ve kitleler açýsýndan ne zaman görülebilir olacaðýdýr. Ülkemizdeki mevcut durumdaki
geliþme, bu açýdan evrilmenin görülebilir hale
gelmesine yol açmýþsa da, ortaya çýkardýðý
durum, PKK hareketinin daðýlmasý, silahlý
güçlerinin tasfiyesi ve bu geliþmenin yaratmýþ olduðu belirsizlik ve þaþkýnlýktýr.
Kendi içersinde A. Öcalanýn Ýmralý sonrasýnda PKK hareketini tasfiyeye yönelik tutum
ve beyanlarý ne denli gerekçelendirilirse gerekçelendirilsin, geleceðe yönelik belirsizlik
baþat durumdadýr. Bugün açýsýndan ifade edildiðinde, hiçbir PKK yöneticisi ve kadrosu, yarýn ne olacaðýný belirleyebilecek durumda
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bulunmamaktadýr. Silahlý güçler tasfiye edildikten sonra Türkiye oligarþisinin (PKK söylemiyle ifade edersek devletin) A. Öca-laný ve
Kürtleri muhatap almayacaðý kaygýsý Kürt
aydýn kesimi içinde yaygýnlaþmýþtýr. Sonal olarak PKK hareketini desteklemeyen, ancak
PKKnin yürüttüðü silahlý mücadeleyle Kürtlere iliþkin bazý haklarýn alýnabileceði ve kendi üzerlerindeki ulusal baskýnýn hafifleyeceði
düþüncesinde olan Kürt küçük-burjuva aydýnlarý, ortaya çýkan belirsizliðin en et- kin olduðu
kesim durumundadýr. Bugüne ka-dar PKKnin
yürüttüðü silahlý mücadele koþul-larýnda
oligarþik yönetimin baský ve terörünü daha az
üzerinde hisseden bu kesimler, ana tehlike
tasfiye olduktan sonra sýranýn kendilerine geleceðini, tarihsel deneyimleriyle çok iyi bilmektedirler. Bugün, bu kesimler, oligar-þik
yönetimin baský ve terörünün kendilerine yönelmesini bekler durumdadýrlar. Öyleki,
oligarþik yönetimin baský ve terörünün kendi
üzerlerinde yoðunlaþmasý beklentisi ne denli
fazla ise, buna karþý ne yapabileceklerini bilememenin endiþesi de o denli fazladýr. Mevcut geliþmelerin belirginleþmesine kadar
PKKden uzak durarak ve uzak durduklarýný
göstererek oligarþik yönetimin baský ve þiddetinden göreceli olarak kaçýnabilen bu küçük-burjuva kesim, ayný zamanda örgütsüz
durumdadýr. Dolayýsýyla, yeni süreçte ne yapabileceklerini belirleyebilecek ve yapýlmasý gerekenler için belli bir örgütlülük saðlayabilecek konumlarý bulunmamaktadýr. Bunun sonucu olarak, A. Öcalanýn Ýmralýda sergilediði
teslimiyetçi tutuma karþý bireysel planda öfkelenmekten ve tepki göstermekten öte bir
þey yapamamaktadýrlar.
PKKnin gerek kadrolarý, gerekse kitlesi,
geliþmeler karþýsýnda belirgin bir atalet ve pasiflik içine girme durumundadýr. Yýllarca inandýklarý ve uðruna savaþtýklarý amaçlarýn A.
Öcalanýn aðzýndan geçersiz ilan edilmesi, bu
kesimlerin belirsizlik içine girmelerine yol açmasý kaçýnýlmaz olmuþtur. Bugüne kadar üzerinde fazlaca düþünmeden çalýþtýklarý ve savaþtýklarý amaçlar, birden ortadan kalkmýþtýr.
Ancak bu durumda, ortaya çýkan atalet, pasiflik ve belirsizlik egemen olmakla birlikte, ayný
zamanda geleceðe yönelik yeni arayýþ-larý gündeme getirmek durumundadýr. Ge- rek ülkemiz solunda egemen olan ideolojisizlik,
gerek PKK hareketinde yýllarca belirgin bir çizgi durumunda olan pragmatizm, yeni
arayýþlarýn geliþimini ve yönelimini baþ-tan
engelleyecek niteliktedir. Dolayýsýyla, yeni
arayýþlarýn, küçük bir grubun entellektüel çabasýndan öteye geçmesi kýsa dönemde ola-

naksýz görünmektedir.
Benzer bir durum ülkemiz solunun geneli
için de geçerlidir. 18 Nisan seçimleri sonrasýnda MHPnin %18 oranýnda oy almasýyla ortaya çýkan düþ kýrýklýðý, PKKnin silahlý
mücadeleyi terketmesi ve silahlý güçleri tasfiyeye yönelmesiyle birlikte, sol örgütlenmelerin pekçoðunu tam bir belirsizlik içine itmek
durumundadýr. Yýllar boyu, pragmatist ve oportünist anlayýþlarla yürütülen örgütsel
çalýþmalar, böyle bir ortamda bir süre daha
var edilebilinse dahi, orta vadede, pek çok
örgütlenmenin niteliksizleþmesini getirecektir.
Ýdeolojik-politik çizgi açýsýndan birbirleriyle
olan sýnýr çizgilerini tümüyle muðlaklaþtýrmýþ
ve tüm faaliyetlerini pragmatist bir kavrayýþa
dayandýrmýþ olan sol örgütlenmelerin, ülkemizde geliþen olaylarý doðru bir biçimde tahlil
edebilmesi ve buna baðlý olarak doðru devrimci taktikleri belirleyebilmesi olanaksýzlaþmýþtýr. Çünkü karþý karþýya kaldýklarý sorun,
mevcut geliþmeler karþýsýnda nasýl bir politika (taktik) izleyecekleri sorunu olmaktan çýkmýþ, stratejik çizgi sorunu haline gelmiþtir.
Devrim teorisi, örgütlenme anlayýþý ve çalýþma
tarzýnda ortaya çýkan aþýnmalar ve devrimci
teorinin bir yana býrakýlmasý, sol örgütlerin
bugün karþý karþýya kaldýklarý sorunun ana
halkasýný oluþturmaktadýr. Legal dergi çýkarmak, derginin temsilciliklerini oluþturmak,
bürolar açmak, mahalle çalýþmasý yapmak,
belirli zamanlarda yürüyüþ düzenlemek ya da
yürüyüþlere katýlmak ile sýnýrlý ve tümüyle
geliþen olaylarýn ardýndan gelen, onlarýn birer
izleyicisi durumunda bulunan sol örgütlenmelerin uzun dönemli politik bir çizgi be- lirlemeleri, ne denli zorunlu ise, o denli de zor
görünmektedir.
Belirgin ve kesinleþtirilmiþ bir stratejik çizgiye sahip olmayan bir örgütün, mevcut durumun ortaya çýkardýðý olgularý doðru bir biçimde deðerlendirebilmesi, þüphesiz olanaksýzdýr. Çünkü mevcut durum tahlilleri, toplumdaki sýnýflararasý iliþki ve çeliþkileri ve bunlarýn genele baðlý bir biçimde deðiþimini kýsa
bir tarihi dilimde inceler. Tahliller analitik bir
yöntemle, geliþen olgularý tespit eder. Ne var
ki, sadece olgularý yakalayýp aralarýndaki iliþkileri tespit etmek yetmez. Bu kadarý ile yetinmek yüzeyseldir, anti-marksistir. Esas olan,
olaylar içinde geliþen unsurlarýn (olgularýn) iç
çeliþkilerini yakalamak ve bu çeliþkilerin ortaya çýkardýðý o döneme iliþkin öne çýkan çeliþmeyi ve hareketin yönünü tayin etmektir. Bu
baðlamda, mevcut durum tahlilleri, devrimci
taktiklerin belirlenmesinde esastýr ve her devrimci taktik, devrim stratejisine baðlý olmak ve
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stratejik rotaya göre düzenlenmek durumundadýr. Devrimin stratejik çizgisine ve rotasýna sahip olmayan bir hareketin, mevcut
durumdaki olgularý tespit etmiþ olmasý hiç bir
iþe yaramayacaktýr. Bu durumda olanlar için,
mevcut durumdaki her olgu, ortaya çýkýþ ve
ortamý etkileyiþine baðlý olarak etkin ve temel
olgu olarak deðerlendirilecek ve buna baðlý
olarak ortaya konulacak her tutum, bir önceki ve bir sonraki pratikle çeliþecek ve onu dýþlayacaktýr. Pratiðin birbiriyle baðlantýlý stratejik
bir çizginin somutluðu olarak yürütülememesi, eskinin farklý bir biçim altýnda yinelenmesi
þeklinde kýsýr bir döngü oluþturacaktýr. Böy- le
bir durum, mevcut geliþmelerin yaratmýþ olduðu belirsizliði artýrmaktan baþka bir sonuç
vermeyecektir. Oysa ki, mevcut durumun öne
çýkardýðý temel olgu, solda ve kitlelerde geleceðe dönük belirsizlik ve bu belirsizliðin
yaratmýþ olduðu atalet ve edilgenliktir. Bir baþka deyiþle, mevcut durumda en temel olgu,
solda ve kitlelerde geleceðin nasýl evrilebileceðine ve ne olabileceðine iliþkin belirsizlik ve bu belirsizliðin yaratmýþ olduðu
kaygýlar ve beklentilerdir.
Bugün faþistlerin koalisyon hükümetinde
önemli bir güç olarak yer almalarý, ancak bilinen faþist nitelikleriyle ne yapacaklarýnýn bilinememesi, mevcut belirsizlik ve belirsizliðin
yaratmýþ olduðu kaygýlarý artýran diðer bir olgu
durumundadýr.
MHPnin Devlet Bahçeli yönetiminde bugün için sergilediði merkezci görünüm ile
MHPnin faþist niteliði arasýndaki fark, oligarþinin milis gücü olarak MHPye karþý alýnacak tutum konusunda ikircikli kalýnmasýna
neden olmaktadýr. 1980 öncesindeki MHPnin
kitlelere yönelik silahlý saldýrýlarý karþýsýnda kitleleri korumayý amaçlayan ve buna baðlý olarak yürütülen politik ajitasyon ve örgütlenme
çalýþmalarý, günümüz koþullarýnda iþlevsiz ve
etkisiz olduðu görünür bir olgu durumun-dadýr. Bunun sonucu ise, solda MHPye karþý
belirgin bir tutumun ortaya konulamamasý ve
olaylarýn salt izlenmesiyle yetinilmesi olmaktadýr. Olaylarýn salt izleyicisi olarak içine girilen
beklenti, faþistlerin, bir yerde ve bir biçimde
1980 öncesinde olduðu gibi kitlelere saldýrmasý olmaktadýr. Ve böyle bir geliþme ortaya
çýktýðýnda, 1980 öncesinde en geniþ ölçekte
yürütülmüþ olan anti-faþist politikalar uygulamaya sokulacaktýr. Böylece ülkemiz solunda,
MHPnin kitlelere saldýrýsýný beklemenin getirdiði politik pasiflik anti-faþist mücadele açýsýndan egemen bir bakýþ açýsý durumundadýr.
Gerçekte herkesin çok iyi bildiði gibi, MHP,
oligarþinin faþist milis örgütlenmesi olarak her

zaman kullanabildiði ve kullanabileceði bir güç
durumundadýr. Ancak bu, oligar- þinin bu
gücü, her durumda ve her zaman kullanacaðý
anlamýna gelmemektedir. Oligar-þinin siyasal
zorunun sivil vurucu gücü olarak MHP, bu
zorun uygulanýþ biçimine göre somutta bilinen
iþlevini yerine getirmek durumundadýr. Sýnýfsal olarak küçük ve orta ser-maye kesimine
dayanan ve tekelci burjuvazi- nin politik sözcülüðünü amaçlayan MHP, oli-garþinin 12 Eylül
sonrasýnda devlet aygýtýndaki kesin egemenliðine paralel olarak siyasal zor uygulamasýnda ikincil durumundadýr. Mevcut düzene karþý
kitlelerin tepkilerinin be-lirgin bir biçimde
geliþmediði, depolitizas- yon ve pasifikasyon ortamý içinde MHPnin etkin bir zor gücü
olarak kitlelere karþý kullanýlmasý sözkonusu
deðildir. Bunun yerine, ýrkçýlýk ideolojisiyle,
üretimin sosyalleþtirilmesi propagandasýyla kitleleri etki altýna alma yönündeki faaliyeti öne
geçmiþtir. Oligarþi açýsýnda her zaman denetlenebilir ve kullanýla- bilir bir güç durumunda
olduðu için, MHPnin kitleler üzerindeki ideolojik ve politik etkisinin artmasý, ayný zamanda oligarþinin çýkarýna denk düþmektedir.
18 Nisan seçim sonuçlarýnýn gösterdiði gibi,
bugün MHP, oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar arasýndaki bölünme ve parçalanmalarýn
egemen olduðu bir dönem sonrasýnda, bu
kesimlerin geçici bir ittifaký durumundadýr.
Deprem sonrasýnda yapýlacak konutlar konusunda MHP içinde ortaya çýkan çatýþma, bu
ittifaký açýk biçimde ortaya koymuþtur. Baþýný
tekstil ve inþaat sektöründe faaliyet yürüten
küçük ve orta sermaye kesimlerinin çektiði bu
ittifak, Asya krizi ile geliþen dünya ekonomik buhraný koþullarýnda daralan iç pazarýn
geniþletilmesi ve yeni pazarlarýn bulunmasý
temelinde oluþturulmuþtur. Ancak, geliþen
dünya ekonomik buhraný, kaçýnýlmaz olarak
ne iç pazarýn geniþletilmesini, ne de yeni pazarlarýn bulunmasýný olanaksýz hale getirmiþtir.
Dolayýsýyla, MHP ekseninde oluþturulan ittifak,
kendi istemlerine uygun bir geliþmenin olmadýðý koþullarda hýzla ve birden çözülme dinamiðine sahiptir. Bu ise, MHPnin kendi
içinde bölünmesini ve iç çatýþ-malara sahne
olmasýný getirebilecektir.
Ülkemiz somutunda ortaya çýkan geliþmelerin diðer bir halkasýný ise, Amerikan emperyalizminin dünya ekonomik buhraný karþýsýnda geliþtirdiði yeni ekonomi-politikalarýn ülkemize yansýmasý oluþturmaktadýr.
Genel ve popülist söylemde Yeni Dünya
Düzeni olarak sunulan Amerikan emperyalizminin yeni ekonomi-politikalarý, dünya çapýnda (popülist söylemde global ölçekte)
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geliþen ekonomik buhranýn þiddetini azaltmayý
amaçlamaktadýr. Her dünya ekonomik buhranýnda olduðu gibi bu kez de buhranýn getirdiði sorunlar geri-býraktýrýlmýþ ülkelere
aktarýlmak istenmektedir. Yeni-sömürgecilik
yöntemlerinin 1980lerden itibaren içine girdiði
bunalým, günümüz koþullarýnda olanca aðýrlýðý ile dünya ekonomik buhranýný etkilemeye
devam etmektedir. Bu durumda, Amerikan
emperyalizminin bulduðu çözüm, tüm geribýraktýrýlmýþ ülkeleri tek bir ekonomik yapýlandýrma içine sokmak ve bu yolla ekonomik
buhraný merkezi olarak yönlendirmek
olmaktadýr. Globalizm adýyla sunulan bu yeni ekonomi-politika, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler
arasýndaki farklýlýklarýn ortadan kaldýrýlmasý, bu
ülkelerdeki ekonomik ve siyasal yönetimin
tekleþtirilmesi ve tek bir ekonomik politikanýn
egemen kýlýnmasý þeklinde belirginleþ-mektedir. Amerikan emperyalizmi, bu yolla, geliþen
ekonomik buhran koþullarýnda tüm geribýraktýrýlmýþ ülkelere merkezi ve bütünsel
olarak müdahale edebilmeyi hesaplamak-tadýr. Bu yönüyle IMF, geçmiþ dönemlerden
daha fazla iþlevli kýlýnmakta ve Amerikan emperyalizminin ekonomi bakanlýðý gibi çalýþmasý planlanmaktadýr.
Yeni dünya düzeni ve globalizm olarak
sunulan tüm uygulamalar, emperyalizmin III.
bunalým döneminin temel özelliklerinin
geniþletilmesi ve yeniden biçimlendirilmesinden baþka bir þey deðildir. Bu uygulamalarýn
temelinde yeni-sömürgecilik yöntemlerinin
uygulanmasýnda ortaya çýkan bunalým yatmaktadýr.
Bugün için emperyalizm, yeni-sömürgecilik yöntemlerinin yerine geçecek farklý bir
sömürü yöntemine sahip deðildir. Bir baþka
ifadeyle, emperyalist sömürünün sürdürülüþ
biçimi deðiþmemiþ, ancak mevcut biçim giderek aðýrlaþan bunalýmlar üretmeye devam
etmektedir.
Yeni-sömürgecilik yönteminin temelini
oluþturan nakit sermaye dýþýndaki sermaye
unsurlarýnýn (patent hakký, know-how vb.)
aðýrlýklý olarak geri-býraktýrýlmýþ ülkelere ihracýyla geliþen pazar geniþlemesi, 1980lere gelindiðinde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ödenmesi olanaksýz büyüklükte dýþ borçlanmasýyla
önemli bir bunalýmla karþý karþýya kalmýþtýr.
1980 dünya ekonomik buhraný koþullarýnda
uygulanýlan monatarist politikalarla buhranýn
etkisi emperyalist metropollerde önemli ölçüde atlatýlmýþ olmasýna raðmen, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yarattýðý sorunlar
çözümle-nememiþtir. Dolayýsýyla buhran,
deðiþik ülke- lerde yerelleþtirilerek varlýðýný

sürdüregelmiþtir. Sovyetler Birliðinin varlýðý
koþullarýnda tekil ül-kelerin emperyalist sistemden kopuþlarýnýn önlenmesi yönündeki
uygulamalar, kaçýnýlmaz olarak emperyalizmin
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerle tekil düzeyde farklý
iliþkiler sürdürmesini gündeme getirmiþtir.
Günümüz koþullarýnda, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin bütününde tek bir ekonomi-politikanýn egemen kýlýnmasý emperyalizmin temel
yönelimi durumundadýr. Bu ise, yeni-sömürgecilik yöntemlerinin içine girdiði bunalýmdan
kurtarýlmasý için bulunmuþ bir çýkýþ noktasý
durumundadýr. Dünya pazarlarýnýn istikrara
kavuþturulmasý olarak tanýmlanabilecek bu
durum, emperyalizmin bugün içine girdiði
durgunluðun geliþmesini engelleyebilme özelliðine sahip olabilse de, buhranýn etkisini zamana yaymaktan baþka bir sonuç vermeyecektir. (Bilindiði gibi, emperyalizm, III. bunalým döneminde ekonomik buhranýn þiddetini
azaltabilmek amacýyla askeri mallar üretimini
esas almýþtýr. Ancak bu uygulamanýn enflasyonist etkisi, bir sonraki ekonomik buhran
üzerinde daha þiddetli olarak ortaya çýkmasýna neden olmuþtur.)
Bu baðlamda, ülkemiz somutunda gündeme gelen uluslararasý tahkim, emperyalizmin
geri-býraktýrýlmýþ ülkeler bütününde egemen
kýlmak istediði tek bir ekonomi politikanýn
yasal bir parçasýný oluþturmaktadýr. Sosyal sigortalar yasasýnda yapýlan deðiþiklikle emeklilik yaþýnýn yükseltilmesi de, ayný çerçevede
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki emek-gücünün
fiyatýný düþürmeyi amaçlamaktadýr. Ve bugün IMF tarafýndan yeniden gündeme getirilen tarým ürünleri üzerindeki devlet teþviklerinin kaldýrýlmasý, tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkeler
için geçerli olacak tek bir fiyat uygulamasý-nýn
bir parçasý durumundadýr.
Ekonomik plandaki bu ve diðer geliþmeler, düne kadar tekil düzeyde geri-býraktýrýlmýþ
ülkeler için önerilen IMF reçetelerinin, bütün geri-býraktýrýlmýþ ülkeler için geçerli kýlýnmasýnýn parçalarý durumundadýr. Bu nedenle,
ülkemizdeki yeni yasal düzenlemeler ve uygulamalar, eski dönemden farklý olarak yerel
nitelikte deðildir. Emperyalizm, günümüzde,
toprak olarak ülkelerin merkezi yapýsýndan
çok, tüm ülkelerin merkezi bir tek ekonomi
politikaya sahip olmalarý yönünde hareket
etmektedir. Bu çerçevede, politik plandaki
merkezden ayrýlma (desentralizasyon), ekonomik plandaki merkezileþmeyle bütünleþtirilmek istenmektedir.
Çokuluslu merkezi devletlerin parçalanmasýna yol açan bu uygulama, ayný zamanda
emperyalizmin daha küçük devletleri daha
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kolay denetleyebilmesi açýsýndan da elveriþli
görünmektedir. Bu parçalanmalarýn, özellikle
devrimci mücadelelerin daha küçük birimlere hapsedilmesini olanaklý kýlacaðý düþünüldüðünde, emperyalizm bir taþla iki kuþ vurmayý hesaplamaktadýr.
Diðer yandan, dünya çapýnda tekleþtirilmiþ
ve merkezileþtirilmiþ bir ekonomi-politikanýn
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde egemen kýlýnmasý,
tekil düzeyde ülkelerin ekonomik olarak dýþa
baðýmlýlýklarýný daha da artýracak niteliktedir.
Bu da, ister devrimci mücadeleyle, ister ilerici, reformist giriþimlerle sisteme karþý ya da
sistemde kopuþa yönelecek hareketlerin ülkenin ekonomik yapýsýnda egemen olmalarýný
engellemeyi amaçlamaktadýr. Bir baþka
deyiþle, Nikaraguada Sandinistlerin karþý karþýya kaldýklarý gibi, tekil düzeyde iktidarý ele
geçiren devrimci güçler, ekonomiyi denetime
alamamaktadýrlar. Ekonomilerin dýþa baðýmlýlýðýnýn olaðanüstü artýrýlmasý ve üretim sürecinin parçalara bölünerek deðiþik ülkelere daðýtýlmasý, zorunlu olarak tekil düzeyde iþlevsiz
bir ekonomik yapý ortaya çýkarmaktadýr. Yenisömürgecilik yöntemlerinin bu yeni düzenlenmesi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalizme baðýmlýlýðýný artýrmaktan öte, ülkesel ölçekte tek baþýna hiçbir iþleve sahip
olmayan bir ekonominin ortaya çýkmasýna
neden olmaktadýr. Ülke içinde meta fiyatlarýnýn uluslararasý fiyatla eþleþtirilmesi, bu geliþmenin diðer bir ifadesi durumundadýr.
G-7 Maliye Bakanlarý ve Merkez Bankasý
Baþkanlarýnýn Eylül sonunda Washingtonda
gerçekleþtirdikleri toplantý sonucunda G-20
grubunun kurulmasý kararý yukarda ortaya
koyduðumuz geliþmenin yeni bir evresini ifade etmektedir. G-20 grubu, G-7 ülkeleri ile
aralarýnda Türkiyenin de bulunduðu Arjantin,
Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika,
Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Güney Koreden oluþan 11 geliþmekte olan ülke ile Avrupa Birliði ve IMF/Dünya Bankasý
temsilcisinden oluþturulmaktadýr. Böylece
dünya çapýnda tekleþtirilmiþ ve merkezileþtirilmiþ bir ekonomi-politikanýn geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde egemen kýlýnmasý sürecinde, bölgesel ölçekte önemli bir güç durumunda olan
geri-býraktýrýlmýþ ülkeler baþý çekmek durumundadýr. Bu olgu, bir çeþit alt-emperyalizm
uygulamalarý gibi görünse de, temelde tek bir
ekonomi-politikanýn tüm geri-býraktý-rýlmýþ ülkelerde egemen kýlýnmasýna yönelik
giriþimlerin bir parçasý durumundadýr.
Tüm bu geliþmeler içersinde 17 Aðustos
Marmara depreminin, küçük-burjuvazinin
orta ve üst gelir gruplarýnýn devletle olan iliþ-

kilerinde önemli bir güven sorunu ortaya
çýkarmasý, 12 Mart 1971 sonrasýnda oligarþiye
yedeklenen ve 12 Eylül sonrasýnda orta direk söylemi ile yeniden biçimlendirilen iliþkilerde belirgin bir kopuþ yaratma potansiyeline
sahiptir.
Marmara depreminden birincil düzeyde
etkilenen küçük-burjuvazinin orta ve üst gelir
gruplarý, siyasal planda bu sýnýfýn sað ve orta
kanadýný oluþturmaktadýrlar. Her dönemde
kesin olarak oligarþinin safýnda yer alan
küçük-burjuvazinin sað kanadý, depremde ortaya çýkan yýkým ve deprem sonrasýnda devletin ne yapacaðýný bilemez hale geliþi karþýsýnda belirgin bir güvensizlik içine girmiþse de,
daha sonraki günlerde yapýlan yardýmlar ve
propaganda ile bu güvensizlik, yerini yardýmlardan pay alma umuduna býrakmýþtýr.
Küçük-burjuvazinin en büyük kesimini
oluþturan orta kanadý ise, 12 Mart 1971den
günümüze kadar kontrol kulesindeki konumunu tümüyle terketmemiþ olmakla birlikte,
hemen her zaman oligarþinin terörü karþýsýnda saða kaymýþtýr. 1977-80 döneminde kontrol kulesindeki tarafsýz görünümünü sürdüren bu kesim, 1980 sonrasýnda, özellikle de
T. Özal döneminde tüketici bir kitle olarak
iyice saða kaymýþtýr. Marmara depremiyle, bu
kesim, maddi yýkýma maruz kalarak, tüketim
gücünü önemli ölçüde yitirmiþtir. Depremde
devletin çaresiz ve hareketsiz kalýþý karþýsýnda, salt günü yaþamaya alýþmýþ olan bu kesim, maddi yýkýmla birlikte gelecek endiþesi
içine girmiþtir. Bu, ayný zamanda, mevcut düzene karþý güvensizlikle birlikte ortaya çýkmýþtýr.
Mevcut durumdaki bu temel geliþmeler
karþýsýnda takýnýlacak tutum, devrimci mücadelenin taktiklerine yön vermek durumundadýr. Ancak, günümüzdeki geliþmelerin uzun
dönemli geliþimi ve etkileri gözönüne alýndýðýnda, bu dönemde izlenilecek devrimci politikalar ve taktikler stratejik öneme sahiptir.
Dolayýsýyla stratejik çizgiyle kesinkes örtüþmek
durumundadýr. Bir baþka deyiþle, günümüzdeki geliþmeler, gerek ülkemizde, gerekse uluslararasý planda uzun dönemli sonuçlar
doðuracak niteliktedir. Bu yüzden, mevcut
durumda izlenecek devrimci taktiðin, stratejik çizgiyle kesin ve net bir iliþki içinde olmasý
gerekmektedir.
Bugün mevcut durumda geliþmelerin yönünü belirleyen iki temel olgu, devrimci görevlerin temeli durumundadýr. Kitlelerin içine
düþtükleri þaþkýnlýk ve belirsizlik, yarýnlara
iliþkin hiçbir düþünce ve beklenti içermeyen
günü yaþama anlayýþýnýn bir sonucu olmuþ-
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tur. Böylece soyut bir gelecek için somut bugünden vazgeçmeme anlayýþýyla yaþayan kitleler, bugün yaþadýklarý karþýsýnda,
kaçýnýlmaz olarak yeni bir gelecek beklentisine yönelmek durumunda kalmaktadýrlar.
Yirmi yýla yakýn bir zamandýr süregelen bugünü ya-þama anlayýþý, yarýnlara iliþkin
düþünme ve planlamaya iliþkin her türlü bilgi
ve kavrayýþý kesintiye uðrattýðý için, kitleler tam
bir þaþkýn-lýk içine girmiþlerdir. Bu þaþkýnlýk,
kýsa dönemde, güncel olaylara göre deðiþik
yönelim- lere yol açarak, deðiþken tepkiler
ortaya çýka-rabilmektedir.
Bu durum karþýsýnda devrimci görev, kitlelere içinde bulunduklarý belirsizliðin ve þaþkýnlýðýn nedenlerini açýk ve somut olarak açýklamak ve yarýnlara yönelik düþünme ve faaliyet yürütme gereðini kavratmaktýr. Bunun
yolu ise, devrimci stratejinin bütün gerekleri
ve içeriðiyle ortaya konulmasýndan geçmektedir. Kitlelerin uzun yýllar süren bugünü yaþama anlayýþlarýnýn mevcut durumda, her
türden spekülatif ve kurgusal bilginin itibar
görmesi için uygun bir ortam da yarattýðý gözönüne alýndýðýnda, devrimci stratejinin bütünsel olarak ortaya konulmasý çok daha zorunlu olmaktadýr. Özellikle PKK hareketinin daðýlma ve tasfiye sürecine girdiði bir evrede ortaya çýkan ve bizzat PKK tarafýndan yönlendirilen yeni gelecek senaryolarýnýn niteliklerinin
teþhiri, devrimci strateji temelinde kesin- kes
gerçekleþtirilmek durumundadýr. Bu görev, 12
Eylül 1980den günümüze kadar geçen sürecin kavranýþýyla birlikte yerine getirilmelidir. Bu
baðlamda, PKK hareketinin gelmiþ olduðu
yerin, kendi anlayýþýnýn neden kaçýnýlmaz bir
sonucu olduðu da, ayrýntýlarýyla or-taya konulmak zorundadýr.
Günümüz koþullarýnda devrimci mücadelenin geleceðini belirleyecek en temel konu,
kitlelerin içinde bulunduklarý þaþkýnlýk ve belirsizlik karþýsýnda ortaya atýlan hayali ve gerçeklikle hiçbir iliþkisi olmayan geleceðe iliþkin
politik açýlýmlar olmaktadýr. A. Öcalanýn
politik açýlýmlarýyla güncelleþen bu hayali ve
gerçeklikle iliþkisi olmayan gelecek senaryolarý ve öngörüler, özellikle ideolojik perspektifin büyük ölçüde yitirildiði solda legalizmin ve teslimiyetçiliðin düþünsel temelini
oluþturmak durumundadýr. Ýllegal faaliyetin ve
silahlý mücadelenin bireylere getirdiði büyük
özveriler ve zorluklar karþýsýnda, bu yeni açýlýmlar, 1980 sonrasýnda kitlesel ölçekte egemen olan pragmatizmin köþe dönücü ve
kolay yoldan iþbitirici kavrayýþýyla örtüþerek,
solda egemen bir politik yönelim haline
dönüþme eðilimindedir. Ülkede demokratik

hak ve özgürlüklerin geniþleyeceði, legal mücadele olanaklarýnýn daha fazla kullanýlabileceði ve silahlý mücadele dýþýndaki yöntemlerle kitlelere ulaþmanýn daha kolay olabileceði söylemiyle, hayali ve gerçeklikle iliþkisi
olmayan açýlýmlar, barýþçýl dönüþümlerin
olanaklý olduðu þeklinde bir inanca dönüþ-türülmek istenmektedir. Bu inancýn en önemli
halkasý ise, oligarþik yönetimin her tür- den
þiddet ve terörünün ana nedeninin devrimci þiddet olduðu kanýsýný oluþturmak-týr. Ankara Merkez Kapalý Cezaevinde devrimci
tutsaklarýn katledilmesi üzerine A. Öcalan ýn
yaptýðý açýklamada Sorunlarýn barýþ ve diyalog anlayýþý içersinde çözümlenmesi gereði bu
acý olaylarla bir kez daha ortaya çýk-mýþ bulunmaktadýr sözleri, bu kanýyý yaygýnlaþtýrmanýn en somut ifadesi olmaktadýr.
Sözün özü, bugün ülkemiz solunda egemen kýlýnmak istenen devrimci mücadelenin
her yönden tasfiye edilmesi ve teslimiyetçiliktir. Bu tasfiye ve teslimiyetçiliðe karþý, ideolojik ve politik planda amansýz bir mücadele
yürütülmesi en temel devrimci görev durumundadýr.
Bu devrimci görev, ayný zamanda, emperyalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkeler bütününde
uygulamaya soktuðu politikalara karþý verilecek mücadelenin de temel halkasý durumundadýr.
Amerikan emperyalizminin baþýný çektiði
yeni emperyalist politikalarýn niteliðinin teþhiri
ve bunun süreç içinde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ortaya çýkaracaðý tahribat ve yeni yükümlülüklerin halk kitlelerine neler getireceðinin teþhiri, kaçýnýlmaz olarak, ülkemiz solunda egemen kýlýnmak istenen hayali ve gerçeklikle iliþkisi olmayan yeni açýlýmlarýn teþhiri
ile örtüþmektedir. Uzun yýllar salt gü-nü
yaþamaya alýþtýrýlmýþ, dolayýsýyla yarýnlara
iliþkin hiçbir düþünce ve yönelimi olmayan bir
kitlenin içinde bulunduðu þaþkýnlýk ve be- lirsizlik, doðal olarak emperyalizmin her yeni
politikasý karþýsýnda güne iliþkin umutlar
yaratmaktadýr. Bu umutlar, yabancý sermayenin ülkeye daha fazla geleceði ve bunun
sonucu olarak yeni iþ olanaklarýnýn ortaya çýkacaðý þeklinde sunulan uluslararasý tahkim
konusunda olduðu gibi tümüyle gerçek dýþýdýr.
Bu baðlamda, emperyalizmin politikalarýnýn somut olarak teþhiri devrimci mücadelenin politik eyleminin ana eksenini oluþturmaktadýr.
Bu politik eylem, emperyalizmin kendi
politikalarýnýn nedenlerini ve sonuçlarýný gizlemek ve saptýrmak amacýyla yürütülen her tür-

'
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lü propagandaya karþý mücadeleyi içerdiði
gibi, solda egemen kýlýnmak istenen tasfiyecilik ve teslimiyetçiliðe karþý verilecek ideolojik mücadeleyle birlikte yürütülmek durumundadýr. Mevcut durumun öne çýkardýðý hedefler doðrultusunda ideolojik, politik ve askeri
planda yürütülecek olan devrimci mücadele,
geçmiþ dönemlerden çok daha bütünsel ve
karmaþýk bir niteliðe sahiptir. Bu yüzden, devrimci kadrolar, bu bütünsel ve karmaþýk görevlerin yerine getirilmesi için kendilerini her
yönden geliþtirmek ve çok yönlü faaliyet yürütmek durumundadýrlar. Bu mücadele süreci, Öncü Savaþýnýn niteliðine uygun olarak



kadrolarýn omuzlarýnda yükselecektir. Bu nedenle, mevcut durumda, öncünün politik hedeflere yönelik eylemi yanýnda, kadrolarýn
ideolojik ve politik olarak eðitilmeleri ve bilinçlerinin yükseltilmesi, oportünizme, tasfiyeciliðe ve teslimiyetçiliðe karþý mücadelede
ustalaþmalarý þarttýr. Devrimci kadrolarýn göstereceði kararlýlýk ve tutarlýlýk, silahlý mücadelenin deðersizleþtirilmeye çalýþýldýðý bu evrede
çok daha fazla belirleyici olacaktýr. Öncü Savaþýnýn yeni bir evresine geçiþin tek güvencesi de budur.
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Ýçeriði Boþaltýlan Kavramlar:

Emperyalizm
Sosyalizm
Devlet
Demokrasi
Faþizm
Politik Mücadele
Silahlý Mücadele...

Sosyalist sistemin çözülüþünün ve iki kutuplu dünya gerçeðinin sona ermesinin üzerinde on yýllýk bir süreç geçti. Bu süreç içerisinde Yeni dünya düzeni ekseninde yaþanan
geliþmeler, yer yer devam eden direnç noktalarýna karþýlýk egemen olmaya doðru yol
alýyor. Ortaya çýkan bu gerçeklik ezilen halklar, sýnýflar ve güçlerin çýkarlarýný temsil
etme karekteri aðýrlýk kazanan mücadelelerle sonuç almayý daha geçerli hale getirmektedir. Burada çeliþkilerin ortadan kalkma durumu deðil, çözüm yönteminin stratejik, taktik ve eylemsel deðiþikliði sözkonusudur. Mücadelede çok yönlülük, diðer bir gerçeklik
olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Dolayýsýyla cephe savaþý ve silahlý mücadelenin vazgeçilmez tek yöntem olma gerçeði aþýlmýþtýr. Bazen silahlý mücadele yolu bir zorunluluk olarak kullanýlsa da, geride býraktýðýmýz yüzyýl gerçeðinde olduðu gibi aðýrlýklý ve
süreklilik gös-teren özelliðini kaybetmiþtir. Bunun yerine, süreklilik ve aðýrlýk kazanan
siyasal mücadele yöntemidir...
Dönemin en temel çalýþmasý siyasi örgütleme ve mücadeledir. Bireyin ve Kürt
top-lumunun özgürleþtirilmesi temelinde Türkiyede barýþ ve demokrasiyi kazanmak için,
Türkiye ve Kuzey Kürdistanda kitlelerin siyasi örgütlenmesinin ve mücadelesinin
geliþtirilmesi süreci ilerletecek en temel güçtür. Genel Baþkanýmýzýn ifade ettiði demokratik tartýþma, örgütlenme ve ortak mücadele içine çekmek tarihi bir çalýþmadýr. (7
Aðustos 1999, PKK Merkez Komitesi, Serxwebun, Aðustos 1999, sayý: 212) (abç)
Klasik baðýmsýzlýk anlayýþý bugünkü dünyaya denk düþmüyor
20. yüzyýl, yoðun devrimsel geliþmelerin olduðu, uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýnýn ayrý devlet kurmakla, yine ayrý devlet kurmak için silahlý savaþýmý vermekle özdeþ
hale geldiði bir süreç olarak deðerlendiriliyor. 20. yüzyýlý böyle bir yüzyýl olarak tanýmlýyor, dünyanýn birçok bölgesinden örnekler de veriyor. Bu, içinde bulunulan koþullarýn
bir gereðiydi diyor Önderlik. Uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýný ayrý devletle özdeþleþtiren ve onu çözmede ulusal kurtuluþ savaþýný yöntem olarak alan ya da esas aldýrtan
koþullar, temelinde emperyalizmin koþullarýdýr. Sistem olarak kapitalizmin 20. yüzyýlda
içine girdiði durumu, yaþadýðý geliþme düzeyini, emperyalistler arasýnda varolan çeliþki
durumunu, emperyalist savaþ ve tabi bunun içerisinde de Sovyet sisteminin doðmuþ
olmasýný, dünyanýn iki sisteme ayrýlmasý olarak gösteriyor. Ayrýca Bütün bunlar uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký ilkesini, ayrý devlet kurma ve bunun için savaþ vermekle özdeþ hale getirdi diyor.
Bu mümkündü, bu düzeyde savaþ vermek imkan dahilindeydi. Çünkü uluslarý egemenlik ve baðýmlýlýk altýnda tutan dünyaya karþý, böyle bir savaþa destek olacak ikinci
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bir dünya vardý...
Önderlik, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký ilkesini bu biçimde deðerlendirmeyi
ve tekleþtirmeyi, dünyanýn geldiði bu aþamada geri bir durum olarak deðerlendiriyor.
Dünya koþullarý artýk böyle bir þeyi kaldýrmýyor, ulusal sorunun çözümünde zorlanýyor.
Ýki bloka ayrýlmýþ dünyanýn ortaya çýkardýðý gerçeklik gibi bir durum sunmuyor. Yaþanan
geliþmeler içerisinde geri bir çözüm oluyor. Ayrýlmak, ayrý devlet kurmak, emperyalist
sistemden gelen egemenlik yaklaþýmýna karþý cephe almak, bütünüyle sistem dýþýna
çýkmak ve kendi kabuðuna çekilmek, uluslarý geliþtirmiyor, geliþtirmedi de. Yüzyýlýn sonuna geldiðimiz bir süreçte, artýk uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký ilkesi,
çözüm yöntemi olarak esas alýnmamasý gereken, geliþme açýsýndan yeterlilik arzetmeyen, ulusun bütün yönleriyle geliþimine denk düþmeyen bir yöntem olarak kalýyor.
Nitekim bunu esas alan uluslar geri kaldýlar. Þimdi bu devletler yýkýlýyor. Bu tür
baðýmsýzlýk anlayýþý, içinde bulunduðumuz dünyaya denk düþmüyor. (Serxwebun,
Aðustos 1999, sayý: 212) (abç)
Yüzyýlýn baþýndan beri özellikle Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra silahlý mücadeleye
dayanan etnik, dini, ulusal vb. çatýþmalar, yerini demokratik uzlaþma ve bu temelde
barýþ içinde çözümlenme sürecine býrakýyor. Yüzyýlýn savaþlarý kendi doðasýna uygun
barýþýný arýyor. Bu da daha çok demokratik çözüm, ekonomik kalkýnmaya dayalý
istikrarlý bir barýþ ortamýný amaçlýyor.
En büyük askeri güce sahip devletler, ilginçtir daha çok bu yeni çözüm yöntemini
kendi ülke ve rejim çýkarlarýna dayalý olarak geliþtiriyorlar. ABD, Avrupa Birliði baþta
olmak üzere insan haklarý ve demokratik adýmlarla kendi çýkarlarýný da esas alarak
dünyayý þekillendirmek istiyorlar. Bu yeni durumu kavramadan hiçbir hareket ve özellikle
problem yaþayan ülkeler eski yöntemlerde ýsrar ederek ancak çýkmazý derinleþtiriyorlar.
Sonuçta dünyanýn yeni konseptiyle uyum saðlamaktan kurtulamýyorlar. Dikkat edilirse,
burada bü-yük güçlere teslim olma deðil, en pratik uzlaþma yollarýný bulmak büyük
önem taþýyor ve gerçekleþen bu oluyor...
Devlet ve ordunun hükümranlýk gereði sýnýrlardaki varlýðýnýn meþruyeti kadar,
karþýsýnda bir silahlý gücü ya imha edeceði, ya sýnýrlarýn dýþýna atacaðý da açýktýr. Bu
konuda en pratik yol daha önce önerilen uygun alanlara çekilmedir. (A. Öcalan, 1
Aðustos 1999) (abç)



15 Þubat 1999 günü A. Öcalanýn Kenyada
tutsak alýnmasýyla birlikte baþlayan süreçte,
PKK hareketi, kendi içinde tasfiye ve teslimiyet koþullarýný geliþtirerek ilerlemektedir. Bu
süreç içinde gerek A. Öcalanýn Ýmralýda ortaya koyduðu yeni politikalar ve açýlýmlar,
gerekse buna baðlý olarak PKKnin üst yönetiminin ve yayýn organlarýnýn bu yeni politikalar ve açýlýmlara iliþkin olarak ortaya koyduklarý, ülkemiz solunda egemen olan pragmatizm ve ideolojisizleþme koþullarýnda tam
bir kavram keþmekeþi ortaya çýkarmýþtýr.
Ülkemiz solunda en uç noktalarýna kadar
ulaþan bu kavram keþmekeþi, tarihsel olarak
ele alýndýðýnda SBKP revizyonizminin geliþimiyle birlikte geliþmiþ ve 1980 sonrasýnda en
üst boyuta ulaþmýþtýr.
1980 sonrasýnda Amerikan emperyalizminin neo-liberalizm sloganý etrafýndan dünya
çapýnda baþlatmýþ olduðu ideolojik saldýrý ve
propagandalar ile geri-býraktýrýlmýþ ülkeler devrimci mücadelelerinde ortaya çýkan baþa-rýsýzlýklar ortamýnda, her türden kavram ve
kavrayýþýn çarpýtýldýðý bir döneme girilmiþtir.
Bu dönem içinde Gorbaçovla birlikte baþlatýlan perestroyka ve glastnost söylemi,

dünya çapýnda sol hareketler üzerinde tam bir
kargaþa ve çarpýklýk ortaya çýkarmýþtýr. Bu
süreç sonucunda, her türlü Marksist-Leninist
belirleme ve ilke bir yana býrakýldýðý gibi,
Marksist-Leninist literatür tümüyle gözden
düþürülmüþtür. Böylece, kendisini Marksist ya
da Marksist-Leninist diye tanýmlayan, ancak
gerek söylemiyle, gerekse kullanýlan yöntemle Marksizm-Leninizmle hiçbir iliþkisi olmayan bir düþünce üretimi sola miras
býrakýlmýþtýr.
Küçük-burjuva aydýnlarýnýn yeniden kazanýlmasý paravanasý altýnda SBKP revizyonizmi tarafýndan 1985 sonrasýnda uygulamaya
sokulan politikalar, her türden düþüncenin
özgürce ve demokratikçe ortaya konulmasý gerekçesi altýnda, bu düþüncelerin Marksist-Leninist örgütler ve teoriler için geçerli
kabul edilmesi þeklinde geliþmiþtir. Bu baðlamda, Amerikan emperyalizminin neo-liberalizm söylemiyle yaygýn bir biçimde propagandasýný yaptýðý pragmatizm dünya çapýnda
en popüler felsefe haline gelmiþtir.
Pragmatist felsefenin en temel özelliði olan
yararcýlýk, her türden kavramýn istenilen
biçimde deðiþtirilmesini ve deðiþik tanýmlar
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için kullanýlabilinmesini haklý ve mazur
göstermiþtir. Bunun dünya sol hareket üzerindeki etkisi ise, o güne kadar dünyanýn tah-lilinde ve yorumlanmasýnda kullanýlan her
türden kavramýn ve ölçütün anlamýný yitirmesi ve ideolojik bir kaosun ortaya çýkmasý
olmuþ-tur.
Dünya sol hareketinde ortaya çýkan ideolojik kaos, kendi içinde SBKP revizyonizminin
yeni revizyonlarýyla derinleþirken, ayný zamanda Marksist-Leninist kavramlarýn içeriklerinin boþaltýlmasý ve yerlerine ne olduðu
tanýmlanmamýþ sözcüklerin konulmasý ile
daha da geliþmiþtir.
Bilimsel olarak kavram, nesnel gerçekliðin
insan beyninde yansýma biçimidir. Dolayýsýyla, kullanýlan kavramlar, ayný zamanda kiþinin
ya da ortaya konulan düþüncenin nesnel gerçekliði nasýl kavradýðýný, algýladýðýný ortaya koyar. Bu yüzden, her dünya görüþü ya da siyasal
görüþ, kendi kavrayýþýný belli kavramlarla, kavramlar dizgesi ile ortaya koyar. Ne anlama
geldiði ve neyi ifade ettiði belirlenmiþ sözcükler, böylece belli bir görüþün ifade edilmesinin temel araçlarý durumundadýr ve bu
yolla kavram haline gelirler. Tanýmlanmamýþ
ve her istenildiðinde deðiþik anlamlara sokulabilen kavramlar, kaçýnýlmaz olarak belirsizliði ortaya çýkarýr ve bu tür kavramlarla ortaya
konulan görüþ ve düþünce her yöne çekilebilir bir nitelik kazanýr. Bu da, her türden oportünizmin kendisini kolayca gizleyebilmesini
olanaklý kýlar.
Felsefesel pratiðin ana görevi tek
sözle özetlenebilir: Doðru kavramlarla
düzmece kavramlarý bir çizgiyle ayýrmak... Felsefe, kavgasýný neden kavramlarla yapar? Bilimsel ve felsefesel
akýlyürütmelerde kavramlar, bilgi ileten
araçlardýr. Ama siyasal, ideolojik ve felsefesel savaþta kavramlar hem silah,
hem de uyuþturucu bir maddedir. Kimi
zaman tüm sýnýf mücadelesi bir kavramýn bir baþka kavramla savaþý olarak
dile getirilebilir. Belli kavramlar bir- birleriyle gerçek düþmanlar gibi sava-þýrlar.
Daha baþka kavramlar da yarýnýn bilinmeyen savaþlarýný hazýrlamaktadýrlar.
Felsefe, çok soyut konularda bile
savaþýný kavramlarla sürdürür. Bu savaþ, belki de küçük bir anlayýþ ayrýlýklarý üstündedir. Ama her zaman, yalan
söyleyen kavramlara karþý doðruyu bildiren kavramlar için yapýlýr... Kavramlarla yapýlan felsefesel savaþ, siyasal savaþýn bir parçasýdýr. (L. Althusser)
L. Althusserin de açýk biçimde belirttiði

gibi, kavramlar üzerine yürütülen mücadele,
ayný zamanda siyasal mücadelenin bir parçasýdýr. Dolayýsýyla, proletaryanýn iktidar mücadelesinde belirleyici bir yere sahiptir. Dünya
solunda bugüne kadar deðiþik kavramlar üzerinde yürütülmüþ olan tartýþmalar ve polemikler, bu gerçeðin tüm açýlýmlarýný tarihsel olarak yeterince sergilemiþtir.
1980 sonrasýnda marksizmin bunalýmý
sloganý ile ortaya çýkan küçük-burjuva aydýn
kesimin ortaya çýkardýðý kavram keþmekeþi,
geçmiþ dönemlerle kýyaslanmayacak ölçüde
büyük bir kaos yaratmýþtýr. Amerikan emperyalizminin neo-liberalizm söylemi ve SBKP
revizyonizminin perestroykasý bu kaosun
boyutlarýný belirlemiþtir.
Örneðin, Gorbaçovun SBKP Genel Sekreteri seçilmesiyle birlikte baþlayan ve 1991de
SSCBnin daðýtýlmasýyla sonuçlanan altý yýl
boyunca perestroyka sözcüðü herþey için
kullanýlýr hale gelmiþtir. Türkçe karþýlýðý yeniden yapýlandýrma olan perestroyka sözcüðünün akla gelebilecek her alanda kullanýlmasý, pekçok kavramýn anlamsýzlaþmasýna ve
içeriðinin boþalmasýna neden olmuþtur. Reformasyon (yeniden biçimlendirme) kavramýnda
karþýlýðýný bulan pekçok içerik, böylece perestroyka (yeniden yapýlandýrma) kavramý ile
karþýlanýr olmuþtur. Böylece reform ile devrim
birbirine karýþmýþ ve her türden reformist hareket perestroyka sözcüðünün ge-nelde kabul gören sol görünümüyle kendi- sini
kolayca gizleyebilmiþtir.
Günümüzde Türkiye oligarþisinin bile kendisini yeniden yapýlandýrmadan söz ettiði
düþünülecek olursa, bu kavram keþmekeþinin
boyutlarý daha iyi anlaþýlabilir. Ve yine, ülkemiz somutunda görüldüðü gibi, sosyal güvenlik yasasýnda yapýlan deðiþikliklerle emekçilerin haklarýnda yapýlan kýsýtlamalar kolayca
sosyal güvenlik reformu gibi sunulabilmekte ve SSKnýn yeniden yapýlandýrýlmasýndan
sözedilebilmektedir.
1980 sonrasýnda dünya solunda egemen
olan yeni kavram keþmekeþinin ülkemiz solundaki yansýsý, Amerikan emperyalizminin
demokrasi projesiyle desteklenen yayýn faaliyetleriyle birlikte çok daha yýkýcý noktalara
ulaþmýþtýr. Marksist-Leninist ideolojik ve teorik belirlemelerin bir kalemde silindiði ve bir
yana atýldýðý, her þeyin pratikte kaç gerillan
varla ölçülür olduðu bir dönemde bu kavram
keþmekeþi, pekçok samimi unsurun sa- ða
sola savrulmasýný getirdiði gibi, oportünizme ve
pragmatizme karþý verilen ideolojik mücadeleyi de etkisizleþtirmiþtir.
Örneðin, daha dün Filistinde eðitilmiþ ge-
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rillalara sahip olduðunu söyleyen ve bunlarla
M-19 gerilla örgütü kurduðunu ilan eden bir
MLKP, hiçbir þey olmamýþcasýna kolaylýk-la
sovyetik ayaklanma savunucusu görünümünde legal bir hareket haline gelebilmiþtir. Halk
Savaþý stratejisinin amansýz bir karþýtý ko- numuna giren ayný çevre, sovyetik ayaklanma
savunucusu olarak PKKnin silahlý mücadeleyi
terketmesi üzerine þunlarý söyleyebil- mektedir:
Bugün açýsýndan eðer A. Öcalan ve
PKK Baþkanlýk Konseyi, gerilla sa- vaþý
kendi limitini zorlamaya baþlamýþ-týr.
Biz mücadelenin silahlý biçiminden,
sömürgeciliðe karþý kitle mücadelesini
örgütleme biçimine geçiyoruz. Türkiye
ve Kürdistan þehirlerinde yaygýn örgütlenme yoluyla kitle eylemi dalgasýný
büyüterek, silahlý ayaklanma hazýrlýðý
yolunda yürüyeceðiz gibi fikirler üzerinde silahlý mücadeleyi geri plana çekme (silahlarý býrakma deðil) çaðrýsý
yapýlsaydý bu ayrý bir tartýþma ve deðerlendirme konusuydu. Ne var ki, ortada olan temel bir strateji deði-þikliði
ve irade kýrýlmasýdýr. (*) (abç)
Ülkemiz solunun tarihini az çok bilen herkesin kolayca anlayabileceði gibi, bu söylem,
kendi yaptýklarýnýn PKKye önerilmesinden
baþka birþey deðildir. Onlar, bir dönemin Halk
Savaþý savunucusu, Mao Zedung düþüncesi
taraftarý, Filistin kamplarýnda gerilla eðiten ve
M-19 gerilla örgütü kuranlar olarak, kolayca
bütün bunlarý bir yana býrakýp silahlý ayaklanma stratejisi savunucusu görünümüne girerken izledikleri yolu böylesine açýk ve net ifade
edebilmektedirler. Onlar, M-19 gerilla hikayesine son vermeyi silahlý mücadeleyi geri plana çekme ile gerekçelendirip, bunun da silahlarý býrakma anlamýna gelmediðini söyleyerek baþardýklarýný söylerken, ayný zamanda
kavram keþmekeþinden nasýl yararlandýklarýný
da ortaya koymaktadýrlar.
Bu oportünistlere göre, Halk Savaþý çizgisini terkederek ya da kendi deyiþleriyle silahlý
mücadeleyi geri plana çekerek, kitle eylemlerini büyüterek silahlý ayaklanma hazýrlýðý
yapma yoluna girmeleri, PKKnin içine girdiði
gibi bir strateji deðiþikliði ve irade kýrýlmasý
anlamýna gelmemektedir. Diðer taraftan, yine
bu oportünistler için, kitle eylemlerini büyütmek silahlý ayaklanma hazýrlýðý anlamýna
gelmektedir.
Ýþte içinden çýkýlmasý oldukça güç görünen
bir kavram keþmekeþi!

"

(*) Atýlým, 25 Eylül 1999, s: 5

Bir kere, silahlý mücadele ile silahlý mücadelenin biçimleri birbirinden farklý kavramlardýr. Silahlý mücadele, genel olarak, politik
mücadelenin baþka araçlarla (þiddet araçlarýyla) sürdürülmesinden baþka birþey deðildir. Bu
baðlamda, silahlý mücadele, politik mücadelenin en üst ve en etkili biçimi durumundadýr. Bu yüzden, silahlý mücadelenin geri plana çekilmesi, hiçbir biçimde politik mücadelenin öne geçirilmesi anlamýna gelmez. Söz
konusu olan, politik mücadelenin biçimlerinde meydana gelen deðiþimdir. Bu da, politik
mücadelenin iki temel biçimi arasýnda, yani
silahlý aksiyon yöntemleri ile barýþçýl (uzlaþýcý olmayan) mücadele yöntemleri arasýnda meydana gelen bir deðiþimdir.
Bugün PKKnin içine girdiði silahlý mücadeleyi tasfiye süreci, politik mücadelenin bu
iki biçimi arasýndaki yer deðiþtirmeden çok,
barýþçýl mücadele yöntemlerinin tek mücadele
biçimi haline getirilmesi ve bunun da uzla-þýcý
tarzda yürütülmesi olmaktadýr. Bu da PKKnin
silahlý mücadeleye bakýþý ile çakýþmaktadýr.
PKKye göre, silahlý mücadelenin vazgeçilmez tek yöntem olma gerçeði sözkonusudur. Dolayýsýyla bu tek yön- tem terkedilince,
geriye sadece barýþçýl-uzlaþý-cý mücadele yöntemi kalmaktadýr.
Ancak MLKP için durum böyle görünmemektedir. Onlarýn silahlý mücadelenin geri
plana çekilmesinden kastettikleri, Halk Savaþý temelinde yürütülen gerilla savaþýndan
silahlý ayaklanma stratejisi çerçevesinde silahlý
ayaklanmaya hazýrlanmaya geçiþtir. Böyle
olunca, MLKP için, silahlarý býrakma deðil,
biçimini deðiþtirme sözkonusudur. Bu ise, silahlý mücadelenin bir biçimi olan gerilla savaþýndan, bir baþka biçimi olan silahlý ayaklanmaya geçiþtir. Ancak gerilla savaþý, Marksist-Leninist literatürde stratejik bir mücadelenin bir parçasý durumundayken, silahlý ayaklanma kendi içinde bir strateji durumundadýr.
Bir baþka ifadeyle, gerilla savaþý Halk Sa- vaþý
stratejisinin bir parçasý olarak yürütülen silahlý
mücadelenin bir biçimidir ve silahlý ayaklanma (Marksist-Leninist literatürde sov-yetik
ayaklanma olarak tanýmlanýr) bütünsel olarak
bir strateji oluþturur. Bu yüzden, gerilla
savaþýnýn terkedilerek yerine silahlý ayaklanmanýn geçirilmesi, tersine ne söylenirse söylensin, strateji deðiþikliðidir.
Diðer yandan, kitle eylemlerini büyütme
ile silahlý ayaklanmaya hazýrlýk birbirinden
farklý kavramlardýr. Ayný þekilde, kitle eylemi
kavramý nitelik belirleyici bir kavram de- ðildir. Herhangi bir sendikanýn gerçekleþtirdiði bir
grev de, bir demokratik kitle örgütünün yaptý-
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ðý bir protesto eylemi de kitle eylemidir. Bu
baðlamda, kitle eylemini büyütmek, son
sosyal sigortalar yasasýna karþý yürütülen protesto eylemlerinde olduðu gibi de olanaklýdýr
ve bu da hiçbir biçimde silahlý ayaklanma
hazýrlýðýný ifade etmemektedir. Kitlelerin ekonomik-demokratik hak ve istemler etrafýnda
örgütlenerek eyleme sokulmasý ile politik
amaçlar için eyleme sokulmasý birbirinden
farklý eylem, örgütlenme ve bilinç düzeylerini ifade eder.
Silahlý ayaklanmaya hazýrlýk kavramý ise,
kitlelerin belirli bir bilinç ve örgütlenme düzeyine baðlý olarak ortaya çýkan bir geçiþ evresine iliþkin bir kavramdýr. Bu yüzden, silahlý
ayaklanma stratejisi, bir yandan kitlelerin politik olarak bilinçlenmesi ve örgütlenmesi yönünde faaliyet sürdürülürken, milli krizin ortaya çýkýþýna baðlý olarak oluþan devrim durumunda silahlý ayaklanma ile iktidarýn ele
geçirilmesini ifade eder. Ve Leninin çok açýk
biçimde belirttiði gibi, silahlý ayaklanma, milli
krizin olgunlaþtýðý bir evrede baþvurulan bir
silahtýr. Bu nedenden dolayý, silahlý ayaklanma stratejisi, milli krizin sürekli olmadýðý, dolayýsýyla evrim ve devrim aþamalarýnýn birbirinden kesin çizgilerle ayrýldýðý ülkeler için geçerli bir stratejidir.
Tüm bu kavram keþmekeþi içersinde içeriði boþaltýlmýþ temel bir kavram da politik
mücadele kavramýdýr. PKKnin silahlý mücadeleyi tasfiye süreciyle birlikte yeniden sýkça
kullanýlan politik (siyasal) mücadele kavramý,
devlet iktidarýný ele geçirme mücadelesini
ifade eder. Yani, siyasal (politik) mücadele,
siyasal iktidarýn ele geçirilmesi mücadelesidir.
Bu nedenle, siyasal iktidar, siyasal mücadelenin temel hedefidir. Siyasal iktidarý hedeflemeyen hiçbir hareket siyasal bir hareket
olamaz. Siyasal iktidar kavramý ise, devlet
iþlerine, yönetimine ve devlet faaliyetlerinin biçimi, görev ve içeriðini belirlenmesine olanak veren gücü tanýmlar. Her siyasal
parti, ister düzen partisi olsun, ister devrimci
parti olsun, her zaman ve her yerde devlete
iliþkin faaliyetleri kendi görüþleri çerçevesinde yürütmek amacýyla kurulur ve bu amaç
için mücadele eder. Devrimci mücadele, bu
baðlamda, siyasal iktidarýn, sömürücü sýnýflardan alýnarak sömürülen sýnýflara geçirilmesi
mücadelesi olarak siyasal iktidar mücadelesidir. Bu yüzden, mevcut egemen sýnýflarýn devlet aygýtýnýn parçalanarak ele geçirilmesi
devrimci mücadelenin temel hedefi durumundadýr.
Siyasal iktidar, devlet iktidarýdýr. Siyasal iktidar ile hükümet bir ve ayný þey deðildir. Ül-

kemizde deðiþik dönemlerde açýk biçimde
görüldüðü gibi, düzen partileri, hükümet olmalarýna karþýn iktidar olamamaktadýrlar. Ýktidar
devlete iliþkindir, hükümet bu devletin biçimine uygun olarak oluþturulan bir yönetim organýdýr.
PKKnin A. Öcalanýn açýlýmlarý ile sergilediði tutum, siyasal iktidara karþý mücadelenin terkedilmesi ve bunun yerine hükümet
olabilmek için düzen sýnýrlarý içersinde politik
faaliyet yürütülmesi olarak ortaya çýk-maktadýr. Bunun açýk ifadesi ise, ayrý bir Kürt devleti kurulmasýnýn hayal olarak ilan
edilmesidir.
Görüldüðü gibi, kavram keþmekeþi ortadan
kaldýrýldýðýnda, pekçok geliþme ve olgu yerli
yerine oturmaktadýr. PKKnin yeni açýlýmýnda ifade edilen siyasal mücadele, kavramlar yerli yerine oturtulduðunda salt hükümet olmak için yürütülen bir mücadele anlamýna gelmektedir. Devlet aygýtýnýn olduðu gibi
kaldýðý koþullarda hükümet olmak, mevcut
düzen partilerinin hükümet olmasýndan çok
farklý bir durum içermeyeceði de ortadadýr.
Böylece PKK, mevcut düzen partileri gibi,
mevcut düzenin yasal çerçevesi içersinde politik faaliyet yürüteceðini ilan etmiþ olmaktadýr. Bunun açýk anlamý, PKKnin devlet iktidarý
diye bir sorunu kalmadýðýdýr. Ve dünya ve ülkemizin tarihinin açýk biçimde gösterdiði gibi,
bu koþullar altýnda bir siyasal parti hükümet
olabilirse de, hiçbir biçimde iktidar olamayacaktýr.
Devrimci mücadele ise, politik iktidarýn ele
geçirilmesi mücadelesidir. Bu mücadele, bürokrasi ve militarizmi ile bir bütün olarak egemen sýnýflarýn bir baský aygýtý olan devletin
parçalanarak ele geçirilmesi mücadelesidir.
Böyle bir mücadele, kaçýnýlmaz olarak, egemen sýnýflarýn baský aygýtýna karþý yürütülen bir
mücadele olacaðý için, bu baský aygýtýnýn zor
güçlerine karþý mücadele demektir. En-gelsin
deyiþiyle, zor, siyasal zor, ordu ve donanma
demektir. Egemen sýnýflarýn baský aygýtý olarak devlet, ordusuyla, diðer silahlý güçleriyle,
mahkemeleriyle, cezaevleriyle bu mücadelenin karþýsýnda yer aldýðýndan, dev-rim mücadelesi, þu ya da bu biçimde devrimci zor
uygulamasýna sahne olacaktýr.
12 Eylül askeri darbesi sonrasýnda birden
bire güncelleþtirilen Gramscicilikle birlikte,
devlet ve zor kavramlarý çarpýtýlmaya ve içerikleri boþaltýlmaya baþlanmýþtýr.
Marksist-Leninist devlet tanýmý, Gramsci
nin hegemonya kavramý ile birlikte geçersiz ya da en azýndan eksik ilan ediliþi, devletin salt siyasal zor uygulayýcýsý olmadýðý be-
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lirlemesine kendisini dayandýrmýþtýr. Gramscinin Hegel felsefesinden aldýðý kavramlarla
kurduðu yeni devlet ve toplum modeli, politik toplum-sivil toplum ayrýmýna oturtulmuþtur. Gramscici terminolojide, politik toplum
olarak devlet, doðrudan doðruya baský aygýtý olarak iþlev görürken; sivil toplum, aydýnlar aracýlýðýyla egemen sýnýflarýn kiteler üzerindeki hegemonyasýnýn oluþtuðu alandýr.
Böylece egemen sýnýflarýn tüm toplum üzerindeki egemenlikleri, politik toplumun, yani devletin zor uygulamalarý ile sivil toplumdaki
hegemonyasý aracýlýðýyla gerçekleþtiði ileri sürülmektedir. Gramscici teoriye göre, egemen
sýnýflar her zaman ve durmaksýzýn zor kullanarak egemenliklerini sürdürmeyip, bunun
yanýnda ve aðýrlýklý olarak sivil toplum üzerinde elde ettikleri entellektüel ve moral yönetimle egemenliklerini sürdürmektedirler.
Böylece ülkemiz solunda Gramsci, Marksizm-Leninizmin en bilinen devlet tanýmýný
deðersizleþtirmek için kullanýlmasý gündeme
getirilmiþtir. Marksizm-Leninizmin, öz olarak,
devletin, egemen sýnýflarýn baský aygýtý olarak tanýmlamasý çarptýrýlarak, egemen sýnýflarýn salt baský ile ayakta kaldýklarý ileri sürülüyor þeklinde algýlatýlmaya çalýþýlmýþtýr.
Devlet kavramýný çarpýtmaya yönelen bu
giriþimler kendilerine çýkýþ noktasý olarak devrimci silahlý mücadelenin 1980 öncesindeki
yaygýnlýðý ve geliþkinliðini almýþlardýr. Onlara
göre, devlet salt siyasal zor ile ayakta duruyorsa, silahlý mücadele kaçýnýlmaz olarak tek yol
durumundadýr. 1980 öncesinde DY tarafýndan
üstü örtük olarak savunulan ve yaygýnlaþtýrýlan
bu sapma, doðrudan Öncü Savaþýný geçersiz
ilan etmek için bulunmuþ bir oportünist tahrifattan baþka bir þey deðildir.
Bilineceði gibi, 1980 öncesinde bugün kendisini ÖD Partisi içinde örgütleyen DY oportünizmi, THKP-Cnin stratejik çizgisini savunuyor
görünürken, bu stratejik çizgiyle hiçbir iliþkisi
olmayan bir pratik içinde bulun- muþtur. Bu
durum karþýsýnda DY oportünizmine yöneltilen temel eleþtiri, madem THKP-Cnin stratejik çizgisini (Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisini) savunuyorsunuz, neden Öncü
Savaþýna baþlamýyorsunuz þeklinde olmuþtur.
Ýþte bu eleþtiri karþýsýnda DY oportünizmi,
Öncü Savaþýnýn daha farklý koþullar-da yürütülecek bir taktik evre olduðunu ileri sürerek,
bu eleþtirileri etkisizleþtirmeye çalýþ-mýþtýr. (Ve
bunda büyük ölçüde de baþarýlý olmuþtur.)
Onlara göre, 12 Mart 1971de oldu-ðu gibi,
devlet salt siyasal zor ile mevcut düzeni korumaya yöneldiðinde Öncü Savaþý gündeme
gelecektir. Bunun THKP-Cnin terminolojisi

içersindeki karþýlýðý ise, açýk faþizm
koþullarýnda Öncü Savaþýnýn yürütülebileceði
olmaktadýr. DY oportünisleri için, daha henüz
tüm legal olanaklar tüketilmemiþken Öncü
Savaþýna baþlamak yenilgiden baþka bir sonuç
vermeyecektir!
Böylece 1980 sonrasýndaki Gramsicici terminoloji, 1980 öncesinin DY oportünistlerinin
çarpýtma ve tahrifatlarýnýn üzerinde iþlev sahibi olmuþtur.
Devletin egemen sýnýflarýn baský aygýtý olarak iþlev görmesi, onun her zaman, her yerde ve her kesime karþý sürgit zor uygulamasý
anlamýna gelmediði ise, en bilinen gerçeklerdendir. Marks-Engelsin tanýmladýðý gibi, devlet, kendi istek ve buyruklarýný yerine getiren,
kendi geliþmesini saðlayan insanlardan hiç
kimseyi dýþtalamaz. Kendi yetkinliði içinde,
gerçek muhalefetlerin siyasal hiçbir yönleri
olmayan ve canýný sýkmayan muhalefetler olduklarýný bildirecek, hatta gözlerini kapayacak
kadar ileri gider. (*) Dolayýsýyla devletin egemen sýnýflarýn baský aygýtý olmasý ile baskýnýn,
zor uygulamasý olarak her an ve her yerde
görünür olmasý birbirinden farklýdýr.
THKP-Cnin ideolojik-politik belirlemelerinde temel bir yere sahip olan suni denge kavramý, devletin bu ikili yönünün en açýk biçimde deðerlendirildiði kavram durumundadýr.
Mahir Çayan yoldaþýn Kesintisiz Devrim IIIIIde ortaya koyduðu gibi, yeni-sömürgecilik
yöntemlerinin uygulanmasý sonucu ortaya çýkan iç pazar geniþlemesi ve buna paralel olarak ortaya çýkan toplumsal üretim ve nispi
refah sonucunda bizim gibi ülkelerde çeliþ-kiler görünüþte yumuþamýþ ve halk kitlelerinin
düzene karþý tepkileri ile oligarþi arasýnda suni
bir denge kurulmuþtur. Bu suni denge, uzun
dönemde egemen sýnýflarýn siyasal zoru ile
sürdürülmektedir.
THKP-Cnin suni denge belirlemesinde
açýk biçimde görüldüðü gibi, egemen sýnýflarýn ekonomik ve sosyal güçleri ile siyasal zor
gücü (devlet) bir bütün olarak ele alýnmak
durumundadýr.
Bütün sorun, stratejik düzeyde egemen
sýnýflarýn egemenliklerini sürdürme ve koruma
yönündeki faaliyetlerinin temel gücünün ne
olduðunu belirleme sorunudur. Egemen sýnýflarýn, siyasal zor ile ekonomik ve sosyal
güçlerini bir bütün olarak kullanmasý ile bunlardan hangisinin hangi dönemlerde ve stratejik planda önde olduðunu belirleme birbirinden ayrýdýr. Birincisi, toplumsal düzenin
(*) Marks-Engels: Kutsal Aile, s: 149
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bütün olarak tahlilini ifade ederken; ikincisi,
bu toplumsal düzenin somut koþullarda nasýl
yürüdüðünün tahlil edilmesi demektir. Ýþte
emperyalizmin ve ülkenin somut durumlarýnýn somut tahlili sonucunda ortaya çýkan temel belirleme, emperyalizmin ve oligarþinin
kendi düzenlerine karþý yürütülen mücadelelere karþý siyasal zorun temel olduðudur.
Bu siyasal zor, kimi durumlarda askeri biçimde maddeleþerek (yönetimin askerileþtirilmesi) sürdürülürken, kimi durumlarda devletin
olaðan zor güçleri (polis) kullanýlarak sürdürülür. Binlerce yýllýk insanlýk tarihi, egemen sýnýflarýn kendi egemenliklerine yönelen her
hareketi siyasal zor ile engellemeye çalýþtýklarý
ve bu siyasal zor ile yoketmeye yöneldiklerini binlerce kez tanýtlamýþtýr. Bu nedenlerle,
egemen sýnýflarýn egemenliklerini sona erdirmeye yönelen her hareket, kaçýnýlmaz olarak,
er ya da geç zor uygulamasýyla karþý karþýya
kalmak durumundadýr. Bu durum karþýsýnda,
bu hareketin baþarýya ulaþabilmesi için, egemen sýnýflarýn zorunu bertaraf etmeleri
zorunludur. Ve eþyanýn doðasý gereði, bir
maddi güç bir baþka maddi güç ile bertaraf
edilebilir. Bu ise, egemen sýnýflarýn zoruna
karþý durabilecek ve bunu etkisizleþtirebilecek
bir zor gücünün ortaya çýkartýlmasý demektir.
Devrimci mücadelenin karþý karþýya olduðu
temel sorun da budur.
Devrim mücadelesi, sömürücü sýnýflarýn
egemenliklerine son vermeye yönelen bir hareket olarak, ayný zamanda bu sömürücü sýnýflarýn siyasal zoruna karþý yürütülen bir
mücadeledir. Sömürücü sýnýflarýn siyasal zorunun hangi koþullarda maddeleþeceðinin saptanmasý, ayný zamanda bu zora karþý nasýl
örgütlenileceði ve mücadele edileceði sorununu çözümler.
Kapitalizmin iç dinamikle geliþmediði, emperyalizme baðýmlý olarak yukardan aþaðýya
geliþtiði bizim gibi ülkelerde, toplum alt yapýsýndan üst-yapýsýna kadar tam bir bunalým
(milli kriz) içindedir. Bu bunalým tam anlamýyla olgun olmasa da her dönemde mevcuttur.
Dolayýsýyla emperyalizm ve oligarþinin siyasal
zoru, bu bunalýmýn sürekli varlýðý ko- þullarýnda
sürekli gündemdedir. Bu yüzden, devrimci
mücadele, emperyalizmin ve oligar-þinin siyasal zorunun bu varlýðýný esas alarak, baþtan itibaren bu zora karþý örgütlenmek ve mücadele
etmek durumundadýr. Emperyalizmin ve
oligarþinin siyasal zoru, ordu, polis ve sivil
faþist güçlerin oluþturduðu silahlý bir güç aracýlýðýyla yürütülür. Bu silahlý güce karþý devrimci bir silahlý güç çýkartýlmadýðý ve bu devrimci
silahlý gücün baþlangýçta kaçýnýlmaz olarak

aleyhlerine olan güçler dengesini kendi lehlerine çeviren bir stratejik çizgi izlemedikleri
sürece, zafere ulaþmak olanaksýzdýr. Devrimci silahlý mücadele, iþte bu temel üzerinde
yükselir ve buna uygun olarak belirlen-miþ bir
strateji etrafýndan yürütülür.
Mevcut düzenin yýkýlmasý ve yerine yeni bir
toplumsal düzenin geçirilmesi eylemi olarak
devrimci mücadele, her durumda, mevcut
egemen sýnýflarýn egemenliklerine son vermeyi amaçlar. Egemen sýnýflarýn kendi egemenliklerinden kendiliðinden ve istemsel
olarak vazgeçeceklerini iddia etmek ise, tümüyle bir aldatmacadan baþka birþey deðildir. Bunun bir aldatmaca olduðunu göstermek için ise fazlaca uðraþmak bile gereksizdir. Tüm dünya tarihi bunun bir aldatmaca
olduðuna iliþkin binlerce olaya tanýklýk etmiþtir.
Günümüz koþullarýnda içeriði boþaltýlan ve
çarpýtýlan silahlý mücadele kavramýnýn diðer
bir yaný da, mevcut düzenin zor uygulamalarýnýn nedeninin sömürülen ve ezilen sýnýflarýn uyguladýðý þiddet olduðu saptýrmasýdýr.
A. Öcalanýn yeni açýlýmlarýnda sýkça iþlenen bu saptýrmaya göre, bugün ülkemizde
süregiden þiddet ortamýnýn nedeni mevcut
düzene karþý yürütülen mücadelelerde kullanýlan þiddet ve bu þiddete karþý devletin
þiddet uygulamasýdýr. Bir baþka deyiþle, A.
Öcalana göre, devrimciler silahlý mücadele
yolunu seçtikleri için devlet þiddete baþvurmaktadýr! Eðer devrimci mücadele silahlý mücadele yolunu terkederse, devlet de þiddet
uygulamasýndan vazgeçecektir. Bu saptýrmaya göre, eðer þiddet uygulamasý sona erecek
olursa, sorunlar demokratik uzlaþma ve bu
temelde barýþ içinde çözümlenme sürecine
girecektir.
Görüldüðü gibi, bu saptýrma, devrim mücadelesinin silahlý mücadele temelinde yürütülmesi gerçeðini esas almakta, ancak bunun
neden ortaya çýktýðýný ve neden zorunlu olduðunu bir yana býrakmaktadýr. Buradaki
ideolojik saptýrma bir yana býrakýlacak olursa,
tümüyle yaramaz çocuklar-iyi baba
kavrayýþýna dayanýldýðý hemen görülecektir.
Eðer çocuklar yaramazlýktan vazgeçerse,
baba da, hemen olmasa da bir süre sonra
iyi davranmaya baþlayacak ve aile içinde
huzur ve barýþ ortamý doðacaktýr. Böyle bir
ortamda, ister istemez ortaya çýkacak sorunlar diyalog yöntemiyle çözümleneceði için,
ailenin birliði her zaman varlýðýný sürdürecektir.
Bizler devrimciler olarak, bu türden her
türlü saptýrmayý ve gerekçelendirmeyi redde-
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diyoruz. Bunu reddettiðimiz için, sekterlikle,
çaðý anlamamakla, keskin olmakla, çaðdýþý
kalmakla, huzur ve barýþ ortamýný dinamitlemekle vb. suçlanmayý peþinen kabul ediyoruz. Toplumsal mücadeleler, hiçbir biçimde
sýnama-yanýlma yoluyla deneyler yapýlacak bir
alan deðildir. Bu mücadele, her zaman insanlar tarafýndan yürütülen mücadeledir ve burada ortaya çýkan kayýplar insan kayýplarýdýr.
Dolayýsýyla, bir de bunu deneyelim denile-

bilecek bir labaratuvar olarak kullanýlamaz.
Tarihin materyalist kavranýþý, bu türden iyiniyetli, hümanist, pasifist ve teslimiyetçi anlayýþlarýn toplumlara nelere mal olduðunu yeterince göstermiþtir. Faþizme karþý yürütülen
mücadeleler içinde bu türden anlayýþlar ve
saptýrmalar en geniþ ölçekte görülmüþ ve sonunda faþizmin kurbanlarý listesinin daha da
kabarmasýný getirmiþtir.
THKP/HDÖ Sosyalist Devrim Programýnda
bu gerçekler þöyle ortaya konulmuþtur:
III. bunalým döneminde emperyalizmin yeni-sömürgecilik metodlarý ve ekonominin askerileþtirilmesi, dünyanýn her yerinde barýþçýl mücadele biçimlerinin
yürütülmesini ve bu yolla burjuva iktidarlarýnýn yýkýlmasýný olanaksýz kýlmýþtýr.
Emperyalizmin muazzam askeri gücü karþýsýnda, sosyalist devrimlerin barýþçýl yolunun kazanýlmasý olanaksýzdýr. Bu, proletaryanýn barýþýn, barýþçýl mücadelenin mutlak karþýtý olmasýnýn bir ürünü deðildir. Proletarya, her zaman böyle bir
yolun olmasýný ister ve buna karþý direnecek son kiþiler, proleterler ve komünistler olmuþtur.
Ancak sýnýf mücadelelerinin tarihi göstermiþtir ki, toplumun ve insanlýðýn yeniden inþasý, gerçek ve kalýcý kurtuluþu tek bir sýnýf tarafýndan, proletarya tarafýndan gerçekleþtirilebilinir. Proletarya, insanlýðýn gerçek ve kalýcý kurtuluþunun nasýl
gerçekleþeceði ortaya konulduðu andan itibaren, her zaman ve her yerde burjuvazi tarafýndan bir devrime zorlanmýþtýr.
Zor araçlarý tekelini elinde bulunduran burjuvazi, bu araçlarla, yani þiddet yoluyla varlýðýný korumak ve proletaryanýn insanlýðýn gerçek kurtuluþuna yönelik tarihsel hareketini engellemek için çaba göstermiþtir. Bu koþullar altýnda
proletaryanýn, burjuvazinin dayatmalarý karþýsýnda geri çekilmesi, insanlýðýn gerçek ve kalýcý kurtuluþu amacýndan vazgeçmesi olanaksýzdýr.
Eðer burjuvazi, kendi silah tekeline dayanarak ortaya koyduðu dayatmalardan, kendi kendine uzaklaþabilecekse, bundan proletarya sadece memnunluk
duyar ve bunun kalýcýlýðý koþullarýnda zora baþvurmaktan kaçýnabilir. Ama sadece bu koþulla.
Böyle bir geliþmenin, kapitalizmin ve emperyalizmin nesnel gerçekliði ile çatýþacaðý da açýktýr. Bu nedenle, burjuvazinin böyle bir tutum içine girmesini istemek, ütopyadan baþka bir þey deðildir.
Burjuvazinin zora baþvurmasýnýn, savaþlarýn ortadan kaldýrýlmasýnýn tek yolu,
bu ülkelerde iktidarýn proletaryanýn eline geçmesidir. Yoksa proletaryanýn tek yönlü
olarak, kendisine baðlý ve kendisinden istenen bir barýþçýllýðý savunmasý olanaksýzdýr. Tersine bir tutum, silah tekeline sahip burjuvazi karþýsýnda prole-taryanýn
silahsýzlandýrýlmasýndan baþka bir anlama gelmez.
Toplumsal devrimlerin ve insanlýðýn gerçek kurtuluþunun barýþçýl yollardan olup
olmayacaðý nesnel bir sorundur ve öznel olarak sadece burjuvaziye baðlýdýr ve
burjuvazinin sorunudur. Proletarya, tarihsel olarak, burjuvazinin kendisine karþý
ilan etmiþ olduðu savaþý kabul etmekten baþka bir þey yapmamýþtýr ve yapmayacaktýr da.

&

Ülkemiz solunda ortaya çýkan kavram keþmekeþi ve bunun yaratmýþ olduðu kaos, görüldüðü gibi, en bilinebilir kavramlardan saptamalara
kadar
pekçok
þeyin
anlamsýzlaþ-týrýlmasýna yol açmaktadýr.
PKKnin içine girdiði daðýlma ve tasfiye süreci karþýsýnda bu keþmekeþin yarattýðý toz-duman içinde, pek çok kesim ne yapacaðýný
bilememenin getirdiði belirsizlik içinde,
keþmekeþi daha da artý-rýcý tutumlar ve

görüþler ortaya koymaya de- vam etmektedirler. Örneðin, Atýlým gazetesi, PKK nin içine
girdiði süreci, giderek düþma-nýn temel bazý
ön koþullarýný esas alan bir anayasal evrimci yol stratejisi olarak tanýmlamaktadýr. (Bkz.
Atýlým, 25 Eylül 1999, Baþyazý)
Sanýyoruz, bu anayasal evrimci yol stratejisi, bugün kendisini ÖD Partisi olarak örgütleyen devrimci yol stratejisinden farklý
görünmemektedir. Ancak burada sözkonusu
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olan devrim mücadelesi olunca, strateji kavramý, kaçýnýlmaz olarak politik iktidarýn fethedilmesi yolu olarak ele alýnmak durumundadýr. Ve herkesin bilebileceði gibi, böyle bir
strateji dünyada ilk kez ülkemizde ortaya
çýkmýþ bulunmaktadýr. Anayasal evrimci yol
stratejisi diye bir devrim stratejisinden sözetmek, kavram keþmekeþinin yaratmýþ olduðu
düzensizlik ve kaos içinde elbette olanaklýdýr.
Ve yine olanaklýdýr ki, bir politik görüþ, böyle
bir tanýmlamayla özetlenebilir. Ama bunun
devrimle, devrim mücadelesiyle bir iliþkisi olmadýðý ve olamayacaðý açýk biçimde ortaya
konulmadýðý sürece, kullanýlan strateji kavramý, kaçýnýlmaz olarak bir dizi sapkýnlýk ortaya çýkaracaktýr. Siz ister beðenin ister beðenmeyin, ister doðru bulun ister bulmayýn, ortada bir strateji mevcut ise, her zaman bunu
ciddiye alacak birileri de mevcut olacaktýr.
Oysa ki, bugün mevcut düzen içinde faaliyet yürüten hemen hemen tüm partilerin izledikleri yol anayasal evrimci yol durumundadýr. Örneðin, þeriatçýlýðý esas almakla birlikte, buna ulaþýlmasý için izlenecek yol konusunda farklýlaþan kesimler içinde Fazilet Partisi, anayasal evrimci yolu izlerken, bir baþka
þeriatçý kesim, bunun pasifizm ve teslimiyetçilik olduðunu ileri sürebilmektedir. Keza, bizim ne kadar solda olacaðýmýza halkýmýz karar verir diyen ve CIA kayýtlarýna ýlýmlý sosyalist olarak geçen Ecevit için de, anayasal
evrimci yolcusu demek olanaklýdýr. Gerek
CHP, gerekse DSP içinde kendilerini demokratik sosyalist olarak tanýmlayanlar da ayný
anayasal evrimci yol izleyicileri olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Ülkemiz somutunda söz konusu olan, bir
sol örgütlenmenin revizyonist ve reformist bir
çizgiye sahip olmasý deðildir. Ülkemiz somutundaki gerçeklik, Kürt ulusal hareketinin
kendisini tasfiye etmesi ve bu tasfiye içinde ezen ulusun burjuvazisiyle gizli anlaþmalar yapma peþinde koþmasýdýr. Bu gerçekliðe anayasal evrimci yol gibi tanýmlar getirmek, bir yandan Marksist-Leninist terminolojide kullanýlan barýþçýl geçiþ tezlerinin revizyonist ve pasifist niteliðinin gözden kaçýrýlmasýna neden olacak, diðer yandan Kürt ulusal hareketinin ezen ulus burjuvazisiyle gizli
anlaþmalar peþinde koþmasýný haklý ve mazur
gösterecek niteliktedir.
Serxwebunun Aðustos 1999 tarihli sayýsýnda açýkça ortaya konulduðu gibi, uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakký tümüyle çarpýtýlmakta ve bu çarpýtýlmaya paralel olarak reddedilmektedir.
Uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký, pro-

letaryanýn kayýtsýz-þartsýz desteklediði bir hak
olarak, ezilen uluslarýn ayrýlma ve ayrý devlet
kurma hakký durumundadýr. Ancak PKK hareketi, bunu baþtan itibaren sürekli olarak
ayrýlma ve ayrý devlet kurma olarak
tanýmlamýþ ve böyle sunmuþtur. Böylece, yýllar boyu, devrimci örgütleri Kürtlerin ayrýlma
ve ayrý devlet kurmasýný kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz þeklinde bir ikilem içine sokmaya çalýþarak, ayrýlma ve ayrý devlet
kurmayý mutlaklaþtýrmýþtýr. Ve bugün diyorlar
ki:
Önderlik, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký ilkesini bu biçimde (ayrý devlet kurma-K.C) deðerlendirmeyi
ve tekleþtirmeyi, dünyanýn geldiði bu
aþamada geri bir durum olarak deðerlendiriyor. (*)
Yýllar önce Lenin, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný þöyle tanýmlamýþtýr:
Marksistlerin programýndaki uluslarýn kendi kaderlerini tayin etmeleri
ilkesi, tarihsel ve iktisadi bakýmdan, siyasi kaderlerini tayin etme, siyasal baðýmsýzlýk, ulusal bir devlet kurulmasýndan baþka bir anlama gelemez demektir. (**)
Leninin ifade ettiði gibi, uluslarýn kaderlerini tayin etmeleri, uluslarýn siyasal baðýmsýzlýk
ve ulusal bir devlet kurmalarý anlamýna gelir
ve uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakký da
bu siyasal baðýmsýzlýk ve ulusal bir devlet kurma hakký olarak belirginleþir.
Kendi kaderini tayin etme özgürlüðü, yani baðýmsýzlýk, yani ezen uluslardan ayrýlma özgürlüðü istiyoruz. Bunu, ülkeyi ekonomik bakýmdan bölmeyi, yada küçük devletler idealini
düþlediðimiz için deðil, tam tersine, yalnýzca gerçekten demokratik, gerçekten
enternasyonalist bir temel üzerinde,
geniþ büyük devletin ve uluslarýn yakýn
birliði, hatta kaynaþmasýndan ya-na olduðumuz için istiyoruz. Ancak ayrýlma
özgürlüðü olmaksýzýn böyle bir temel
düþünülemez. (***)
Marksist-Leninistler, uluslarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný böylesine açýk bir biçimde
ortaya koyarken, bunun mutlak bir ayrýlma
olarak ortaya çýkýp çýkmamasýný birbirine
karýþtýrmazlar.
Uluslarýn özgürce ayrýlma haklarý,
(*) Serxwebun, Aðustos 1999, sayý: 212
(**) Lenin: Uluslarýn Kaderlerini Tayin Hakký, s: 59
(***) Lenin: Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý,
s: 237
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belli bir ulusa belli bir zamanda ayrýlmasýnýn öðütlenir olup olmayýþýyla
karýþtýrýlmamalýdýr. Proletaryanýn partisi bu ikinci sorunu, her olayda ayrý ayrý
düþünüp kararlaþtýrmalý, bunu yaparken
toplumsal geliþmenin bir bütün olarak
gereklerini ve proletaryanýn sos-yalizm
için verdiði sýnýf mücadelesinin çýkarlarýný dikkate almalýdýr. (*)
Bu çerçevede RSDÝP programýnda ifadesini bulan çözüm þöyle ortaya konulmuþtur:
Devleti oluþturan tüm uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakkýnýn tanýnmasýný güvence altýna alan demokratik bir anayasaya dayalý bir
cumhuriyet.
Ýþte A. Öcalanýn açýlýmlarýyla çarpýtýlan
ve içeriði boþaltýlan demokratik cumhuriyet
proletarya partisi açýsýndan böylesi bir temele
sahiptir ve proleryanýn iktidar koþullarýný tanýmlar.
Marksist-Leninistler somut durumun somut tahlilini yaparak, nesnel gerçekliði doðru
biçimde saptamak durumundadýrlar. Bu baðlamda, ulusal sorun karþýsýnda emperyalizmin
tutumunu deðerlendiren Lenin þöyle yazmaktadýr:
... küçük uluslarýn her birine diledikleri kadar demokratik özgürlük vermek, siyasal baðýmsýzlýða izin vermek,
böylece kendi askeri giriþimlerini zarar görme tehlikesine atmamak, malisermaye açýsýndan yalnýzca gerçekleþtirilebilir birþey olmakla kalmaz, ama
bazen tröstler için, onlarýn emperyalist
siyaseti için, onlarýn emperyalist savaþý
için daha kârlýdýr. Siyasal ve stratejik
iliþkilerin kendine özgü niteliðini görmezlikten gelmek ve ezberlenmiþ bir
emperyalizm sözcüðünü ayrým gözetmeksizin yinelemek, Marksizmden
baþka bir þeydir. (**)
1920 yýlýnda Komintern tarafýndan onaylanan Leninin ulusal sorunlar karþýsýnda proletaryanýn tutumuna iliþkin olarak yaptýðý þu
saptamalar gerçeði açýkça ortaya koymak-tadýr:
Geri ülkelerdeki burjuva-demokratik hareket sorununu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu sorun bazý görüþ ayrýlýklarýna yol açmýþtýr. Komünist Enternasyonalin ve komünist partilerin, geri



(*) Lenin: Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý,
s: 316
(**) Lenin: Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist
Ekonomizm, s: 60

ülkelerdeki burjuva-demokratik hareketi desteklemeleri gerektiðini ifade etmenin, ilke ve teori açýsýndan doðru
mu, yanlýþ mý olduðunu tartýþtýk. Görüþmemizin sonunda, burjuva demokratik hareketten çok, ulusal devrimci
hareketten söz etmeye oybirliðiyle karar verdik ... Burjuva-demokratik hareketten söz edersek, reformcu ve devrimci hareketler arasýndaki bütün farklýlýklarý ortadan kaldýrmýþ olacaðýmýz itirazý
öne
sürülmüþtür.
Oysa
emperyalist burjuvazi, boyunduruk
altýndaki ülkelerde de reformcu bir
hareket aþýlamak için elinden gelen
her þeyi yaptýðý için, geri ve sömürge
ülkelerde bu farklýlýk son zamanlarda
çok açýkça gözler önüne serilmiþtir.
Sömüren ülkelerin burjuvazisiyle,
sömürge ülkeler burjuvazisi arasýnda belli bir rapprochement
(uzlaþma) görülmektedir. Öyle ki, ezilen ülkeler burjuvazisi, sýk sýk -belki
hemen her du- rumda- bir yandan ulusal hareketi desteklerken, bir yandan da emper-yalist burjuvaziyle tam
bir uyuþum içindedir, yani bütün devrimci hareketlere ve devrimci sýnýflara karþý emperyalist burjuvaziyle
güçbirliði yapmaktadýr. Bu durum,
komisyonda reddedilemeyecek biçimde kanýtlandý ve biz, tek doðru
davranýþýn, söz konu-su farklýlýðý dikkate alarak, hemen her durumda burjuva-demokratik
terimi
yerine,
ulusal-devrimci terimini koymak olduðuna karar verdik. Bu deði- þikliðin
önemi þuradadýr: Komünistler olarak
biz, sömürgelerdeki burjuva-kur-tuluþ
hareketlerini, bu hareketler ancak gerçekten devrimci olduðu ve bizim,
sömürülen yýðýnlarla köylüleri devrimci
bir ruhla örgütleyip eðitme çalýþma- larýmýzý engellemediði ölçüde desteklemeliyiz ve destekleyeceðiz. (***)
(abç)

Ýþte proletaryanýn ulusal sorun karþýsýndaki
ve ulusal sorunlarýn kendi içsel nitelikleri konusundaki tutumlarý böylesine açýktýr ve yýllar
öncesinde belirginleþtirilmiþtir.
Günümüz koþullarýnda, bu belirlemeleri bir
yana býrakarak, bu belirlemelerin içinden bazý
sözcükleri ve kavramlarý alýp kullanarak, yeni
açýlýmlar sergilemek, hiçbir biçimde çaðýn
(***) Lenin: Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluþ Savaþlarý,
s: 404-405
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gereði olmadýðý gibi, günümüz koþul-larýnýn
getirdiði bir yenilik de deðildir. Bunlarý bir yana
býrakýp, demokratik çözüm, eko- nomik kalkýnmaya dayalý istikrarlý bir barýþ ortamýndan
söz etmek, ezilen ulus burjuvazisinin tarihsel
nitelikleri ile özdeþtir. Bu da, A. Öcalanýn aðzýndan, Kürt ulusal hareketinin öncülüðünün
kesinkes Kürt burjuvazisinin eline
geçtiðinin itirafý durumundadýr. (Emperyalizmin III. bunalým döneminde milli burjuvazinin niteliðindeki deðiþim ve yeni-sömürgecilik
koþullarýnda ortaya çýkan milli burjuvazinin
nitelikleri baþka bir yazýnýn ko- nusu durumundadýr.)
Bütün bu görülebilir gerçeklere karþýn, PKK
hareketinde bugün savunulan, ancak 1980
sonrasýnda ülkemiz solunda küçük-burjuva
aydýnlarý tarafýndan en geniþ ölçekte savunulmuþ bazý tezler bir yana býrakýlamaz.
Bu tezlerin en önemlilerinden birisi de, günümüz koþullarýnda klâsik baðýmsýzlýk anlayýþýnýn bugünkü dünyaya denk düþmediði tezidir.
Bu tez, bilindiði gibi, ülkemizde T. Özal
döneminde geniþ ölçüde propagandasý yapýlmýþ olan interdependence, yani karþýlýklý
baðýmlýlýk demagojisinin PKK tarafýndan yýllar sonra keþfedilmesinden baþka birþey deðildir. (Bu ayný zamanda, PKK hareketinin yýllarca dýþa kapalý bir örgütlenme sürdürmesinin
ve her türden teoriyle iliþkisini kesmesinin bir
ifadesidir.)
Karþýlýklý baðýmlýlýk tezini ileri sürenler,
emperyalizm ile geri-býraktýrýlmýþ ülkeler arasýndaki iliþkinin eski tarzda olmadýðý, yani emperyalizmin salt geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri sömürerek onlarý kendisine baðýmlý kýlan bir olgu olmaktan çýkýp, karþýlýklý yatýrým ve üretim
iliþkileri ile kendisini de geri-býraktýrýlmýþ ülkelere baðýmlý hale getirdiðini, dolayýsýyla eski
tarzda baðýmsýzlýk ve baðýmlýlýk kavramýnýn anlamýný yitirdiðini, bunun yerini
karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkisinin aldýðýný söylemektedirler.
Bu tez savunucularý, emperyalizm-geri-býraktýrýlmýþ ülkeler iliþkisindeki bu deðiþim
yanýnda, eski tarz baðýmsýzlýk anlayýþýnýn
uluslarýn tecrit olmasýna, dýþa kapanmasýna neden olduðunu ve böylece ithal ikameci sanayileþme modelini izlemek zorunda
býraktýðýný ileri sürerek, günümüz koþullarýnda
bu ithal ikameci sanayileþmenin bilimsel ve
teknolojik devrimden uzak kalýnmasýna yol
açarak hantal ve maliyeti yüksek bir ekonomik yapý ortaya çýkardýðýný ileri sürmektedirler. Onlara göre, günümüzde dýþa açýk,
ihracata yönelik sanayileþme esas alýnmalý

ve bu yolla yeni teknolojiler transfer edilerek
maliyetler düþürülmeli ve bu yolla halkýn refah düzeyi artýrýlmaldýr. Aksi halde, ulusal devletler, hantal ve yüksek maliyetle üretim yapan bir ekonomik yapýya sahip olacaklar ve
kendilerinin üretemediði mallar için gerekli
dövizi bulamayacaklarýdýr. Bu da halk kitlelerinin durumunun daha da kötüleþmesini getirerek, siyasal yönetimi zora sokacaktýr. Aksi
halde, Arnavutluk örneðinde olduðu gibi, günümüz gerçeklerine uymayan klâsik ba-ðýmsýzlýk, uluslarýn geliþmesini olanaksýz kýlacaktýr!
Görüldüðü gibi, klasik baðýmsýzlýk anlayýþýnýn bugünkü dünyaya denk düþmediði tezi,
bir yandan emperyalizm ve emperyalist sömürüyü haklý göstermeye dayanýrken, diðer
yandan emperyalist sistemin kendi içindeki ve
sistem dýþýndaki ülkeler üzerinde yaratmýþ olduðu tahribatý gizlemeye dayanmaktadýr.
1980 dünya ekonomik buhranýyla birlikte
ortaya çýkan temel ekonomik olgu, emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin bunalýma girmesidir. Kapitalist ekonominin kendi
irsi hastalýðý olan ekonomik buhranlar, kullanýlan tüm yöntemlere karþýn, kapitalist ekonomi üzerindeki etkileri 1980 dünya ekono- mik
buhranýyla birlikte son yirmi yýlýn en þid-detli
buhranýný ortaya çýkarmýþtý.
Burjuva ekonomik terminolojisinde ithal
ikameci sanayileþme olarak tanýmlanan yenisömürgecilik yöntemi, emperyalizmin sosyalist sistem ve ulusal kurtuluþ savaþlarý sonucunda daralan dünya pazarlarýný geniþletmeyi
hedeflemiþtir. Bu amaçla, içte ekonomisini
askerileþtiren emperyalizm, dýþta eski-sömürgecilik yöntemlerine ek olarak yeni-sömürgecilik yöntemlerini devreye sokmuþtur. Bu yenisömürgecilik yönteminin esasý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kapalý üretim birimlerini
yýkarak iç pazarý geniþletmek ve bu yolla
emperyalist sermaye ve metalar için yeni
pazarlar saðlamaktýr. Bu amaçla, emperyalist
ülkeler, geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelik sermaye ihracýnýn bileþiminde deðiþiklik yapmýþlar ve nakit sermaye ihracý dýþýndaki
sermaye unsurlarý (patent hakký, know-how,
management vb.) öne geçmiþtir. Bunun sonucu olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin düne
kadar dýþardan ithal ettiði metalar, ülke içinde üretilmeye baþlanmýþtýr.
Ancak 1980lere gelindiðinde, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yeni-sömürgecilik yöntemleriyle oluþturulan hafif ve orta sanayi (montaj
sanayi), emperyalist metropollerdeki küçük ve
orta ölçekli sanayinin aþýrý-üretim buhranýndan
þiddetle etkilenmesine yol açmýþtýr. Hemen



KURTULUÞ CEPHESÝ Eylül-Ekim 1999
hemen ayný metalarýn daha düþük bir maliyetle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde üretilmesi ve
bu üretimin çokuluslu tekellerin denetiminde
bulunmasý, emperyalist metropollerdeki
küçük ve orta ölçekli sanayinin metalarýný satamaz hale getirmesi, metropollerde önemli
ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlar yaratmaya baþlamýþtýr.
Ýþte bu ortam içinde Amerikan emperyalizmi yüksek teknoloji yatýrýmlarýný metropellerdeki küçük ve orta ölçekli sanayi alanlarýna yöneltmiþtir. Her sermaye yatýrýmý gibi, bu
yatýrýmlarýn da üretken hale gelmesi için geçecek sürede metropollerdeki üretim eksikliði
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ihracata yönelik
sanayileþme politikalarýyla giderilmeye
çalýþýlmýþtýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde oluþturulmuþ olan hafif ve orta sanayi, emperyalist
metropollerdeki tüketici kitlesinin talebine
uygun olarak gerekli ambalajlama ve kalite
kontrol uygulamalarý ile, hýzla emperyalist
metropollerde ortaya çýkan üretim eksikliðini
tamamlamaya yöneltilmiþtir. (Bu ayný zamanda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin büyük dýþ borçlarýnýn tahsilatý için zorunlu bir uygulama durumundadýr.)
Karþýlýklý baðýmlýlýk tezleri iþte bu geliþme ortamýnda ortaya atýlmýþtýr.
Görüldüðü gibi, emperyalist ekonominin
1980 ekonomik buhran döneminde, buhrana
karþý aldýðý önlemler, bir dönem için emperyalist metropollerdeki tüketim mallarýnýn geribýraktýrýlmýþ ülkelerden karþýlanmasýný zorunlu
kýlmýþtýr. Teorik olarak, eðer geri-býraktýrýlmýþ
ülkeler bu dönemde emperyalist ülkelere tüketim mallarý satmamýþ olsalardý, emperyalist
ülkelerdeki kitlelerin yaþam düzeyleri büyük
ölçüde düþecekti. Ve görüldüðü gibi, demektedir karþýlýklý baðýmlýlýk savunucularý, emperyalist ülkeler geri-býraktýrýlmýþ ülkelere
baðýmlý durumdadýrlar!
Ve her zaman olduðu gibi, süreç iþlemeye
devam etmiþ ve 1980lerin sonlarýna doðru
emperyalist ülkeler 1980 dünya ekonomik
buhranýnýn etkisini büyük oranda atlatmýþlardýr.
1980 sonlarýna gelindiðinde, ekonomik
buhranýn þiddetinin azalmasýna paralel olarak,
emperyalist metropollerde küçük ve orta ölçekli sanayinin yeniden yapýlanmasý tamamlanmýþ ve yüksek teknolojiyle yeniden
üretime geçen bu sanayiler, geçmiþ dönemden çok daha düþük maliyet ve miktarda
meta üretmeye baþlamýþlardýr. Bunun ilk yansýsý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ihracata yönelik sanayileþme politikalarýnýn sonuna gelinmesi olmuþtur. Artýk gündemdeki konu, em-

peryalist ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli
sanayi kuruluþlarýnýn artan üretimleri için yeni
pazarlarýn bulunmasý olmuþtur. (Ve hemen
ekleyelim ki, bu dönemde küçük ve orta ölçekli sanayi büyük oranda tekelci sermayenin
eline geçmiþ ve tekelci sermaye atýl kalan
sermayesini bu alana yatýrmýþtýr. (Filyaller)
Dolayýsýyla, ortaya çýkan üretim fazlasý, küçük
ve orta sermaye kesimlerine iliþkin deðil, tekellere iliþkindir.)
Ve yeniden emperyalist sömürü iliþkisi,
1980 ekonomik buhranýyla ortaya çýkan kesinti
sonrasýnda eski iþleyiþine geri dönmüþtür. Bir
baþka deyiþle, klasik anlamda baðýmlýlýk
iliþkisi yeniden görünür hale gelmiþtir. Bu- nun
somutluðu ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
gümrük mevzuatlarýnýn liberalizasyonu olmuþ ve böylece emperyalist ülke metalarý geri-býraktýrýlmýþ ülkelere liberal ekonomi çerçevesinde geçmiþ dönemle kýyaslanmayacak
ölçüde girmeye baþlamýþtýr. Bugün ülkemiz
somutunda herkesin gördüðü gibi, emperyalist ülke metalarý ülke içinde (üstelik uluslararasý fiyatlarla) satýlýr hale gelmiþtir. Ancak kitlesel ölçekte propagandasý yapýlan ve büyük
ölçede kitlelere benimsetilen karþýlýklý baðýmlýlýk kavrayýþý, küçük-burjuvazinin emperyalist
metalara olan talebiyle birleþerek, kitlele- rin
olaylarý kavramasýný ve buna karþý tepki göstermesini engellemiþtir. (Konumuz emperyalist sömürü mekanizmasý olmadýðý için, bu
sürecin günümüzdeki geliþimleri ve dünya
ekonomik buhraný koþullarýnda biçimleniþini
burada ele almýyoruz.)
Sözün özü, emperyalist sömürüyü gizlemeye hizmet eden karþýlýklý baðýmlýlýk tezi,
tümüyle konjonktürel bir geliþmeye dayandýrýlmýþ ideolojik bir saptýrmadan baþka birþey
deðildir.
Klâsik baðýmsýzlýk anlayýþýnýn, ülkeleri
dýþ dünyadan tecrit ederek geliþimlerini engellediði tezi ise, bu ideolojik saptýrma çerçevesinde ortaya çýkmýþtýr. Asýl olarak emperyalist sistem dýþýna çýkmýþ olan ülkelere iliþkin
olarak ortaya atýlan bu tez, bu ülkelerin emperyalist abluka ve ambargo altýna alýnmýþ
olmasýný ve bu ülkelerin kendi içlerinde bölünmüþlüklerini ve eþitsizliklerini görmezlikten
gelmeye dayanýr. Bu konuda en sýk kullanýlan
örnekler, Arnavutluk ve Baas iktidarlarý olmaktadýr. Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðýndan
önceki dönemde de varlýðýný sürdüren pek
çok olgu, emperyalist sistem dýþýna çýkmýþ
olan ülkelerin istenilen ekonomik geliþmeyi
saðlayamamalarý temelinde ele alýnmaktadýr.
Bu olgularýn, bir kýsmýnýn doðrudan emperyalizmin sosyalist sistem karþýsýndaki tutumun-
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dan ve bir kýsmýnýn da revizyonist anlayýþlardan kaynaklandýðý gözden kaçýrýlmaktadýr.
Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda emperyalist sistem çok daha fazla güçlenmiþ ve saldýrganlýðýný olaðanüstü artýrmýþ durumdadýr. Böyle bir ortamda, emperyalist sistem dýþýnda kalmak ya da emperyalist sistemden kopuþa yönelmek, geçmiþ 70 yýlla kýyaslandýðýnda, halk kitlelerinden çok daha fazla
özveri isteyecektir. Karþý karþýya kalýnacak
emperyalist baský, geçmiþle kýyaslanmayacak
kadar büyüktür. Bu koþullar altýnda, ulusal
baðýmsýzlýk herþeyden üstündür diyebilmek,
büyük bir cesaret istemektedir.
PKK söyleminde de ifadesini bulduðu gibi,
geçmiþ dönemlerde uluslarý egemenlik ve
baðýmlýlýk altýnda tutan dünyaya karþý, böyle
bir savaþa destek olacak ikinci bir dünya vardý ve bugün bu mevcut deðildir.
Ancak 1917 Ekim devrimi öncesi ve hatta
II. emperyalist yeniden paylaþým savaþý öncesi düþünülecek olursa, böyle bir ikinci dünya
kurulmadan önce hiçbirþey mevcut deðildi.
Dünyanýn ilk sosyalist ülkesi olarak Sovyetler
Birliðinin uzun yýllar karþý karþýya kaldýðý ekonomik sorunlar, bugün herhangi bir ülkenin
karþýlaþabileceði sorunlarla kýyaslanamayacak
kadar büyük olmuþtur. Sadece 1930larda ortaya çýkan büyük kýtlýk döneminde milyonlarca Sovyet yurttaþý açlýk ve hastalýktan yaþamýný yitirmiþtir. Ki ayný dönemde Amerikan emperyalizmi sanayi ve tarýmsal aþýrý-üretim nedeniyle tarihinin en aðýr ekonomik buhraný ile
yüzyüze gelmiþtir.
Herkes bilmek zorundadýr ki, yeni bir dünya, bugün egemen olan pragmatizmin yaygýnlaþtýrdýðý gibi, kolay yoldan kurulamaz. Hiç
kimse, devrim diyerek yola çýkýp, mevcut düzenin olanaklarý ile iktidar olmayý hesaplayamaz. Devrimci mücadelenin iktidarý ele geçirdiði koþullarda ülkenin alt-yapýsýndan üstyapýsýna kadar nasýl bir yýkým içinde olacaðýný
önceden kestirmek bile olanaksýzdýr. Bu yýkýmýn daha az olup olmayacaðý, devrimci mücadelenin sürdürülüþ tarzýndan daha çok, emperyalist ülkelerin saldýrganlýklarýný ne düzeye

çýkarýp çýkaramayacaklarýna baðlýdýr. Ama bu
emperyalizme, kapitalizme, sömürüye, baskýya, kýsacasý tüm tarihin insanlýða getirmiþ olduðu olumsuzluklar ve kötülüklere karþý yürütülen bir mücadele olmak durumundadýr.
Dünyanýn ilk sosyalist ülkesinin daðýtýldýðý
koþullarda, yeni bir sosyalist ülke için mücadele etmek ve sosyalizmi bu koþullarda inþa
etmek, her dönemdekinden çok daha zorlu
ve özverili olacaktýr. Ve sadece bunun bilincinde olan bir proletarya ve emekçiler bu mücadeleyi yürütebilir ve zafere ulaþtýrabilir. Küçük-burjuva kavrayýþla böyle bir tarihsel mücadelenin yürütülmesi ise olanaksýzdýr. Bu
mücadelenin bireylere getireceði büyük özveriler ve acýlardan korkanlar, þüphesiz bu
mücadeleden uzak duracaklardýr. Ama devrimciler, bunlarýn devrim mücadelesine yönelik saptýrmalarýna karþý mücadele sürdürürken, ayný zamanda bunlarla aralarýndaki sýnýr çizgilerini net ve kesin olarak çizmek
zorundadýrlar.
Bu dünyada, emperyalizm, emperyalist
sömürü, baský, eþitsizlik, adaletsizlik, iþkence
vb. varolduðu sürece, bunlara karþý mücadele de varolacaktýr. Bu tarihin diyalektiðidir.
Yaratýlan her türlü kavram keþmekeþi, kavramlarýn içeriklerinin boþaltýlmasý, bu tarihsel diyalektiði ortadan kaldýramayacaktýr. Bugün için
kazanýlmýþ görünen zaferler, sömürücü sýnýflarýn iktidarlarýný ne denli rahatlatýcý görü-nürse
görünsün, onlarýn hergün kendi baský aygýtlarýný güçlendirmeye yönelik çabalarý, ayný zamanda onlarýn kendi zaferlerinin geçiciliðinin
bilincinde olduklarýný göstermektedir. Hiç kimse, kavramlarýn içeriðini boþaltarak, kavramlarý çarpýtarak nesnel gerçekliði deðiþ-tiremez.
Ve er ya da geç, nesnel gerçeklik, insan bilincinde kavranýr olacaktýr. Salt bir Kübanýn bugüne kadar ayakta kalabilmiþ olmasýnýn bile
insanlýk için bir umut olduðu bir dünyada
yaþýyoruz. Devrimler, hiçbir dönem kolay ve
özverisiz gerçekleþmemiþtir. Tüm sorun, doðru
bir devrimci çizgide mücadeleyi yürütebilmektedir. Tarih bir kez daha, emper-yalizmin kaðýttan kaplan olduðunu kanýtlayacaktýr.

!
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LEVENT ERTÜMER

1959/BERGAMA
14 EYLÜL 1977/BERGAMA

LEVENT ERTÜMER ve FARUK AÇÝL yoldaþlar, 1977 yýlýnda THKP-C/HDÖ üyesi olarak örgütsel faaliyette bulundular. 14 Eylül
1977 günü faþist milislere yönelik silahlý eylem hazýrlýðý sýrasýnda yanlarýnda bulunan
bombalarýn patlamasý üzerine þehit düþtüler.

FARUK AÇÝL

1959/BERGAMA
14 EYLÜL 1977/BERGAMA

ZÝYA ERDÖNMEZ

1954 SÝVAS/KANGAL
17 EKÝM 1980 ÝSTANBUL/KADIKÖY

"

1954 Sivas/Kangal doðumlu Ziya yoldaþ,
1973 yýlýnda Ýstanbul Ýktisat Fakültesine
giriþiyle devrimci mücadeleye aktif olarak
katýlmýþtýr. 1973-76 arasýnda öðrenci hareketi
içinde çalýþmýþ ve 1974 yýlýnda AÖSne yönelik faþist saldýrýlarda yaralanmýþtýr. 1975-76 döneminde ÝYÖKD Yönetim Kurulu üyesi olarak
çalýþmýþ ve 1977de THKP-C/HDÖnün Öncü
Savaþýna baþlamasýyla birlikte profesyonel
kadro olarak devrimci savaþa katýlmýþtýr. 1979
sonlarýnda THKP-C/HDÖ-Ýstanbul Ýl Komitesi
üyeliðine getirilmiþ ve 1980de Genel Komite
üyesi olmuþtur. 17 Ekim 1980 günü Kadýköy
Nüfus Dairesinin basýlmasý eylemi sýrasýnda
oligarþinin resmi zor güçleriyle girdiði çatýþmada þehit düþmüþtür.
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SERDAR SOYERGÝN
1960/ADANA
26 EKÝM 1980/ADANA

1960 yýlýnda Adanada doðdu.
Faþist milis saldýrýlarýn yoðunlaþtýðý bir dönemde, lisede devrimci
mücadeleye katýlmaya baþladý. Liseden sonra Adana Eðitim Enstitüsüne girmiþ ve burada THKP-C/
HDÖnin örgütsel faaliyetleriyle
tanýþmýþtýr. 1979 yýlýnda THKP-C/
HDÖ üyesi olarak okul ve mahalle iliþkilerinde çalýþmýþ ve 1979 ortalarýnda Adana Çukobirlik Yað
Fabrikasýna iþçi olarak girerek,
sendikal çalýþmalarýn örgütlenmesine katýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýndaki etkinliði, sarý sendikacýlar tarafýndan etkisizleþtirilmek amacýyla polise ihbar edilmiþ ve bir süre
polis tarafýndan gözaltýna alýnmýþtýr. 1980 baþýndan itibaren polis
tarafýndan aranmasý üzerine, illegal örgütsel faaliyette bulunmakla görevlendirilmiþtir.
14 Eylül 1980 günü Süleyman
AYDEMÝR yoldaþla birlikte gerçekleþtirdikleri cezalandýrma eylemi sonrasýnda oligarþinin resmi
zor güçleriyle silahlý çatýþmaya
girmiþler ve çatýþmada bir tank
yüzbaþýsýný öldürmüþlerdir. Serdar
yoldaþ, çatýþma sýrasýnda aldýðý iki
kurþun yarasý sonucu oligarþinin
eline tutsak düþmüþtür.
Olayda bir yüzbaþýnýn öldürülmesi üzerine 12 Eylül faþist askeri yönetimi çýlgýna dönmüþ, halka
ve devrimcilere duyduklarý bütün
kinlerini Serdar yoldaþýn yargýlanmasýnda göstermiþlerdir.
40 gün süren tüm yargý-yargýtay ve onay iþlemleri, hiçbir hukuk
kuralýna uyulmaksýzýn gerçekleþtirilmiþ ve idam cezasý 2526 Ekim 1980 gecesi infaz edilmiþtir.
Serdar yoldaþýn son isteði, zafer günü yoldaþlarýyla birlikte içmeyi tasarladýðý kahveyi, cellatlarýn gözlerinin içine bakarak içmek
olmuþtur.
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Ordu,
daima gerici sýnýflarýn elinde bir araçtýr
Ernesto Che Guevara

Kentsel yoðunlaþmanýn fazla görüldüðü, hafif ve orta sanayisi daha iyi geliþmiþ, yine de
tam anlamýyla sanayileþmenin sözkonusu olmadýðý ülkelerde gerilla gruplarý oluþturmak güçtür. Kentlerin ideolojik etkisi, barýþçý yollardan örgütlenmiþ kitle mücadelesi umutlarý yaratarak
gerilla savaþýný frenler. Koþullarýn halk için pek aðýr olmadýðý, az çok normal dönemlerde, bir
çeþit kurumculuk eðilimi ortaya çýkar.
Parlamento temsilcileri arasýnda devrimcilerin sayýca artmasýnýn niteliksel deðiþimler getirebileceði umutlarý artar. Bizim kanýmýzca, hiçbir Latin-Amerika ülkesi için böyle bir olasýlýk
sözkonusu deðildir.
Temel deðiþmenin seçim süreciyle baþlama olanaðýný dýþlamadan, tüm Latin-Amerika ülkelerinde bu olasýlýðýn henüz pek uzak olduðunu belirtmeliyiz.
Devrimciler, tüm kurtuluþ mücadelesinde ortaya çýkabilecek taktik deðiþimleri önceden göremezler. Bir devrimcinin gerçek yeteneði durum deðiþtikçe, yeni durumlara uygun dev-rimci
taktikleri bulmada gösterdiði baþarýyla ölçülür. Devrimci bir programýn, belirli bir seçim sürecinden kazanabileceklerini küçümsemek affedilmez bir yanlýþtýr. Ama yalnýzca seçimi
düþünmek, iktidara geçmek için tüm diðer mücadele biçimlerini, bu arada devrimci programý
uygulamanýn ve geliþtirmenin vazgeçilmez aracý olan silahlý mücadeleyi de gözardý etmek yine
affedilmez bir hatadýr.
Bize seçim süreci aracýlýðýyla iktidara geçmekten sözeldiðinde, hep ayný soruyu sorarýz: Halktan çok sayýda oy alýp iktidarý ele geçiren bir halk hareketi, programýný oluþturan büyük toplumsal dönüþümleri gerçekleþtirmeye karar verdiðinde, ülkedeki gerici sýnýflarla çatýþma içine
düþmez mi? Ordu, daima bu gerici sýnýflarýn elinde bir araç deðil midir? Bu böyle olduðuna
göre, ordunun kendi sýnýfýnýn yanýnda yeralacaðýný, yeni hükümete karþý savaþa gireceðini
düþünmek mantýklý olmaz mý? Az ya da çok kanlý bir darbeyle yeni hükümet devrilecek, eski
oyun sonsuza dek tekrarlanmak üzere yeniden baþlayacaktýr. Baský güçlerinin ordusu, yeni
hükümeti savunan bir silahlý halk hareketi tarafýndan yenilgiye uðratýlabilir. Bize olanaksýz görünen, silahlý kuvvetlerin köklü toplumsal reformlarý kabul etmesi, toplum tabakasý olarak yokedilmeye sessizce razý olmasýdýr.
Savaþýn gidiþinde, asker tabakasýnýn yardýmýna güveniliyorsa, iki sorun incelenmelidir: Önce,
ordu gerçekten halk güçleriyle birleþiyor ve özerk karar alma yetkisi taþýyan bir örgütlü çekirdek olduðu varsayýlýyorsa; bu durumda, askeri tabaka yapýsýnýn belki de dokunulmamýþ olarak
býrakmak üzere, ordunun bir kýsmýný, diðer kýsma darbe yapmasý sözkonusudur. Ýkinci durumda, ordunun halk güçleriyle kendiliðinden ve hýzla birleþmesi, bizim kanýmýzca, ordunun
güçlü ve kararlý bir düþman tarafýndan yenilmesi ve bozguna uðratýlmasýyla mümkün olur, yani
bu hal, ancak yeni kurulan iktidar için felaket anlamýna gelen koþullarda gerçekleþir. Ordu
yenildiðinde, morali çöktüðünde bu olay görülebilir, fakat daha önce bir savaþ geçirmesi zorunludur, böyle bir savaþýn sonunun da ne olacaðýný kendi kendimize sormalýyýz. Sorunun cevabý
bizi þu sonuca götürür: Kýrsal bölgelerde, elveriþli arazide, kentlerdeki çarpýþmalarýn desteðinde daima iþçi kitlelerinin olanaklar elverdiðince geniþ ölçüde harekete katýlmasý saðlanmalý ve
iþçi sýnýfýnýn ideolojisi rehber alýnmalýdýr.
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Sosyalizm ve Din
V. Ý. LENÝN

&

Bugünkü toplum, tamamen geniþ emekçi kitlelerin nüfusunun ufak bir azýnlýðý; yani toprak sahipleri ve kapitalistler sýnýfý tarafýndan sömürülmesi esasý üzerine kurulmuþtur. Bütün yaþamlarý boyunca kapitalistler hesabýna çalýþan özgür
iþçilere sadece kazanç saðlayan kölelerin yaþamýný sürdürmeye, kapitalist köleliðin güvenini ve sürekliliðini saðlamaya yetecek oranda geçim olanaðý tanýndýðýndan, bu toplum bir köle toplumudur.
Ýþçilerin ekonomik baský altýnda olmalarý, kaçýnýlmaz biçimde her türlü siyasal baskýya, toplumsal aþaðýlanmaya, kitlelerin ruhsal ve moral çöküntüsünün artmasýna yol açar. Ýþçiler ekonomik kurtuluþlarý adýna az ya da çok ölçüde siyasal
özgürlük elde etmek için savaþabilirler. Ne var ki, kapital gücü yönetimden yok
edilmedikçe ne oranda olursa olsun elde edilecek siyasal özgürlük, iþçileri yoksulluktan, iþsizlikten ve baskýdan kurtaramayacaktýr.
Baþkalarý hesabýna çalýþmaktan, yerine getirilmeyen isteklerden ve yalnýz
býrakýlmýþlýktan yýlmýþ halk kitleleri üzerine her yerde büyük aðýrlýkla yüklenen
ruhsal baský biçimlerinden biri dindir. Doðaya yenik düþen ilk insanlarýn tanrýlara,
þeytanlara, mucizelere ve benzeri þeylere inanmasýna yol açýþý gibi, sömürülen
sýnýflarýn sömürenlere karþý mücadeledeki yetersizliði de kaçýnýlmaz olarak ölümden sonra daha iyi bir yaþamýn varlýðýna inanmalarýna yol açar. Din, bütün yaþamý
boyunca çalýþan ve yokluk çekenlere, bu dünyada azla yetinmeyi, kýsmete boyun
eðmeyi, sabýrlý olmayý ve öteki dünyada bir cennet umudunu sürdürmeyi öðretir.
Oysa yine din, baþkalarýnýn emeðinin sýrtýndan geçinenlere bu dünyada hayýrseverlik yapmayý öðreterek, sömürücü varlýklarýnýn ceremesini pek ucuza ödemek
kolaylýðýný gösterir ve cenette de rahat yaþamalarý için ehven fiyatlý bilet satmaya
bakar. Böylelikle din, halký uyutmak için afyon niteliðindedir. Din, sermaye
kölelerinin insancýl düþlerini, insana daha yaraþan bir yaþam isteklerini içinde
boðduklarý bir çeþit ruhsal içkidir.
Ne var ki, köleliðinin bilincine varmýþ ve kurtuluþu için mücadeleye baþlamýþ
köle, kölelikten yarý yarýya çýkmýþ demektir. Fabrika endüstrisinin yetiþtirdiði ve
kent yaþamýnýn aydýnlattýðý modern, sýnýf bilinçli iþçi, dinsel önyargýlarý bir yana
atar, cenneti papazlara ve burjuva baðnazlarýna býrakýr ve bu dünyada kendisi
için daha iyi bir yaþam elde etmeye çalýþýr. Bugünün proletaryasý, din bulutuna
karþý savaþta bilimden yararlanan ve iþçileri bu dünyada daha iyi bir yaþam adýna kavga vermek için birleþtirerek öteki dünya inancýndan kurtaran sosyalizmin
yanýnda yer alýr.
Din, kiþinin özel sorunu olarak kabul edilmelidir. Sosyalistler, din konusundaki tavýrlarýný genellikle bu sözlerle belirtirler. Oysa herhangi bir
yanlýþ anlamaya yol açmamak için bu sözlerin anlamý kesinlikle açýklanmalýdýr. Devlet açýsýndan ele alýndýðý sürece, dinin kiþisel bir sorun olarak
kalmasýný isteriz. Ancak, Partimiz açýsýndan dini kiþisel bir sorun olarak gö-
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remeyiz. Dinin devletle iliþkisi olmamasý, dinsel kurumlarýn hükümete deðin
yetkileri bulunmamasý gerekir.
Herkes istediði dini izlemek ya da dinsiz, yani kural olarak bütün sosyalistler gibi ateist olmakta tamamen özgür olmalýdýr. Vatandaþlar arasýnda dinsel inançlarý nedeniyle ayrým yapýlmasýna kesinlikle göz yumulamaz.
Resmi belgelerde bir vatandaþýn dininden söz edilmesine de son verilmelidir. Kiliseye ve dinsel kurumlara hiçbir devlet yardýmý yapýlmamalý, hiçbir
ödenek verilmemelidir. Bunlar, devletten tamamen baðýmsýz, ayný düþüncedeki kiþilerin oluþturduðu kurumlar niteliðinde olmalýdýr. Ancak bu isteklerin kesinlikle yerine gelmesi halinde, kilisenin devlete Rus vatandaþlarýn
ise kiliseye feodal baðýmlýlýklarýnýn sürdüðü, (bügüne kadar ceza yasalarýmýzda ve hukuk kitaplarýmýzda yer alan) engizisyon yasalarýnýn var olduðu
ve uygulandýðý, insanlarý inançlarý ya da inançsýzlýklarý nedeniyle cezalandýrdýðý, insanlarýn vicdan özgürlüðünü baltaladýðý ve kilisenin þu ya da bu
afyonlamasýyla hükümetten gelir ya da mevki saðladýðý utanç verici geçmiþe
son verilebilir. Sosyalist proletaryanýn modern devlet ve modern kiliseden
istediði, kilise ile devletin birbirlerinden kesinlikle ayrýlmasýdýr.
Rus devrimi, bu isteði siyasal özgürlüðün bir gereði olarak gerçekleþtirmelidir. Polis yönetimli feodal otokrasiye baðlý memurlarýn baþkaldýrýsý, kilise
evresinde bile huzursuzluk, tedirginlik ve öfke yarrattýðý için din ve devleti ayýrma
isteðini gerçekleþtirmek konusunda Rus devrimi özellikle elveriþli bir ortamdadýr.
Rus Ortodoks din adamlarý her ne kadar cahilseler de, onlar bile Rusyadaki eski,
ortaçaða uygun düzenin yýkýlmasýyla patlayan gümbürtüden uyandýlar. Onlar bile
özgürlük isteðinde birleþiyor, onlar bile bürokratik uygulamalara ve memur zihniyetine, Tanrýnýn hizmetkârlarýný zorla polise casusluk ettirmek iste- yenlere karþý
çýkýyorlar. Biz sosyalistler, bu hareketi desteklemeli, kilisenin dü-rüst ve içten üyelerine doðru sonuca ulaþmalarý konusunda yardýmcý olmalý, onlarýn özgürlük isteklerini sürdürmelerini saðlamalý ve kilise ile polis arasýndaki iliþkiyi koparmalarýný
onlardan istemeliyiz. Ya içtenlikli ve dürüstsünüzdür, ki o zaman kilise ile devletin ve kilise ile okulun kesinlikle birbirlerinden ayrýlmasýndan, dinin tamamen
kiþisel bir sorun olarak kabul edilmesinden yana olursunuz. Ya da özgürlük konusunda bu tutarlý istekleri benimsemezsiniz, ki o zaman da engizisyon geleneklerinin hâlâ tutsaðý demeksinizdir; rahat memuriyetlerinize ve hükümet kaynaklý
gelirlerinize baðlýsýnýz demektir; silahýnýzýn ruhsal gücüne inan-mýyorsunuz ve devletten rüþvet almayý sürdürüyorsunuz demektir. O takdirde de bütün Rusyadaki
sýnýf bilinçli iþçiler size amansýz bir savaþ açacaklardýr.
Sosyalist proletaryanýn partisi açýsýndan, din kiþisel bir konu deðildir.
Partimiz, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu adýna bir araya gelmiþ sýnýf bilinçli, ileri
savaþçýlarýn toplandýklarý bir yerdir. Böylesi bir birlik dinsel inanç biçiminde ortaya sürülen sýnýf bilinci yoksunluðuna, bilgisizliðe ve geri kafalýlýða
kayýtsýz kalamaz ve kalmamalýdýr. Din diye tanýmlanan ve halkýn üzerine indirilen koyu sisle, sözlerimizi ve yazýlarýmýzý kullanarak tamamen ideolojik
silahlarla savaþabilmek için kilisenin kaldýrýlmasýný istiyoruz. Rus Sosyal Demokrat Ýþçi Partisini, iþçilerin her türlü dinsel uyutmacadan kurtulmasý adýna mücadele etmek için kurduk. Bizim için ideolojik mücadele kiþisel bir
sorun deðil, bütün Partinin, bütün proletaryanýn sorunudur.
Madem ki durum böyledir, o halde Programýmýzda ateist olduðumuzu neden açýklamýyoruz? Hýristiyanlarýn ve öteki dinlere inananlarýn partimize girmesini neden yasaklamýyoruz?
Bu soruya verilecek cevap, din sorununun burjuva demokratlarý tarafýndan
ortaya konuluþu ile Sosyal Demokratlar tarafýndan ortaya konuluþu arasýndaki
ayrýmý belirleyecektir.
Bizim Programýmýz tamamen bilimsel, dahasý materyalist dünya görüþü temeli
üzerindedir. Bu nedenle Programýmýzýn açýklanmasý demek, din sisinin gerçek
tarihsel ve ekonomik kökenlerinin açýklanmasýný da zorunlu kýlacak demektir.
Propagandamýz kaçýnýlmaz olarak ateizm propagandasýný, gerekli bilimsel
yayýmlarýn yapýlmasýný, otokrat feodal hükümetin bugüne kadar yasakladý-
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ðý ve kovuþturduðu yazýlarýn Parti çalýþmalarýmýzýn bir dalý haline getirilmesini de içermektedir. Bir zamanlar Engelsin Alman sosyalistlerine verdiði öðüdü þimdi bizim izlememiz gerekebilir: Onsekizinci yüzyýl Fransýz
Aydýnlanma dönemi düþünür ve ateistlerinin yazýlarý çevirilmeli ve geniþ ölçüde
yayýlmalýdýr.
Ancak, hiçbir koþulda din sorununu burjuva radikal demokratlarýnýn sýk sýk
yaptýðý gibi, soyut, ülkücü bir biçimde, sýnýf mücadelesinden kopuk entellektüel
bir sorun olarak ortaya koymak yanlýþýna düþmememiz gerekir. Aþýrý baský temeline oturan ve iþçilerin eðitilmediði bir toplumda, dinsel önyargýlarýn sadece propaganda yöntemleriyle yok edilebileceðini sanmak budalalýk olur. Ýnsanlýðýn
üzerindeki din boyunduruðunun, toplumdaki ekonomik boyunduruðun bir sonucu ve yansýmasý olduðunu akýldan çýkarmak burjuva dar görüþlülüðünden baþka
birþey deðildir. Proletarya kapitalizmin karanlýk güçlerine karþý kendi mücadelesiyle aydýnlanmadýkça, ne kadar bildiri daðýtýlýrsa daðýtýlsýn, ne kadar söz söylenirse söylensin proletaryayý aydýnlatmak olanaksýzdýr. Bizim açýmýzdan ezilen sýnýfýn
bu dünyada bir cennet yaratmak adýna gerçek devrimci mücadelede birleþmesi,
öteki dünya cenneti konusunda proletaryanýn görüþ birliðine gelmesinden daha
önemlidir.
Ýþte bu nedenle Programýmýzda ateist olduðumuzu belirtmiyoruz ve böyle davranmak zorundayýz. Ýþte bu nedenle, eski önyargýlarýný henüz sürdüren proleterlerin Partimize katýlmalarýný engellemiyoruz ve engellememek zorundayýz. Biz her
zaman bilimsel dünya görüþünü öðütleyeceðiz ve çeþitli Hýristiyanlarýn tutarsýzlýklarýyla savaþacaðýz. Fakat bu hiçbir zaman, yeri olmadýðý halde din sorununun birinci plana alýnmasý demek deðildir. Yine bu hiçbir zaman, gerçekten
devrimci ekonomik ve siyasal mücadele güçlerinin üçüncü sýnýf görüþler ya da
anlamsýz fikirler nedeniyle birbirlerinden kopmasýna, siyasal önemlerini kaybetmesine, ekonomik geliþim karþýsýnda bir yana itilivermesine göz yummamýz da
demek deðildir.
Her yerde ve þimdilerde de Rusyada reaksiyoner burjuvazi, gerçekten önemli, temel ekonomik ve siyasal sorunlardan, yani Rus proletaryasýnýn devrimci mücadelede birleþmesiyle bugünlerde çözümlenmeye baþlanmýþ olan sorunlardan
kitlelerin dikkatini uzaklaþtýrmak amacýyla din adýna mücadeleyi kendine uðraþ
edinmiþtir. Bugün kendini Kara Yüzler kýyýmlarýnda gösteren ve devrimci mücadeleyi bölmeyi amaçlayan bu reaksiyoner tutum, yarýn çok baþka ve çok ustalýklý biçimler alabilir. Biz, durum ne olursa olsun, bu reaksiyoner tutum karþýsýnda
serinkanlý, dirençli olacaðýz ve temelde olmayan ayrýmlarýn etkilemeyeceði bir
öðretiyi, bilimsel dünya görüþünü ve proleter dayanýþmasýný öðreteceðiz.
Dinin devletten ayrýlmasý açýsýndan, devrimci proletarya dini gerçekten kiþisel
bir sorun durumuna getirmeyi baþaracaktýr. Ve ortaçað kalýntýsý küflenmiþ
görüþlerden arýnmýþ, bu siyasal düzende, proletarya, din aldatmacasýnýn gerçek
kaynaðý olan ekonomik köleliðin kalkmasý için açýk ve yaygýn mücadele verecektir.
V. Ý. Lenin

Aralýk 1905

Novaya Zihn, Sayý: 28, 3

(Altýný biz çizdikK.C.)
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Yargýtay Baþkaný Sami Selçuk
ve Laiklik, Laikçilik,
Burjuva Demokratik Devrim

Yargýtay Birinci Baþkaný Doç. Dr. Sami Selçukun yeni adli yýl açýþ konuþmasý ülkemizde geliþen olaylar içinde belli oranda ilgi görmüþtür. Gereðinden çok edebi sözler ve uyaklý dizelerle laiklik, demokrasi, devlet, hukuk vb.
konularda görüþler ortaya koyan Sami Sel-çuk,
ilk anda tüm dinleyenlerin katýldýklarýný beyan ettiði bir genel doðrular konuþmasý
yapmýþtýr. Özellikle Fazilet Partisinin Sami
Selçukun konuþmasýnýn altýna imzamýzý atarýz beyanýnda bulunmasý, ister istemez konuþmaya olan ilgiyi daha da artýrmýþtýr.
Yargýtay baþkanýnýn bir adli yýl açýþ konuþmasýnda hukuk konusunda birþeyler söylemesi çok alýþýlan bir tutum olmakla birlikte, Sami
Selçukun ülkemizdeki devlet, demokrasi,
cumhuriyet ve laiklik konusunu kapsayan deðerlendirme ve eleþtirileri beklenilen bir tutum, temayüle uygun bir tutum olmadýðý
için, içeriðinden daha çok ilgi konusu olmuþtur. Kimileri devletin en üst yöneticilerinden
birisinin mevcut düzene karþý böylesine açýk
eleþtiriler yöneltmesini, devletin yenidenyapýlandýrýlmasýnýn bir parçasý olarak deðerlendirirken, kimileri Sami Selçukun popülist
olduðunu, Fettullahçýlara gözkýrptýðýný ileri
sürmüþlerdir.
Yargýtay baþkaný Sami Selçuk, konuþmasýnýn en ilgi toplayan bölümünde þöyle demektedir:
Laiklikte din ve devlet karþýlýklý olarak baðýmsýzdýrlar. Baðýmsýzlýk esasýndan yola çýkan laiklikte din kurallarý
devleti, devlet de din kurallarýný belirleyemez ve yönlendiremez. Devlet
bütün inançlara, dinlere karþý ilgisiz ve
eþit uzaklýktadýr...
Laik devlette, devlet dinlere eþit
uzaklýkta olduðundan hiçbir dini, inan-

cý dýþlayamaz ya da kayýramaz; akçalý
v.b. biçimlerde destekleyemez. Din
okullarý açamaz. Ancak, topluluklarýn
din okullarý açmasýný da önleyemez.
Din derslerine engel olamaz; bunlarýn
önünü açar. Ne var ki, bu dersler, beyin yýkayýcý olmayacak, çoðulcu, agnostik, kuþkucu esaslara göre olacak, birey
dinler arasýnda seçimini özgürce yapacaktýr. Din dersleri zorunlu olmayacak,
ancak her an ilgilinin buyruðuna hazýr
bulunacaktýr. Devlet; bu okullarý; kamu
düzeni, kamu güvenliði, kamu ahlaký,
kamu saðlýðý açýsýndan denetleyecek,
uyuþmazlýk çýkarsa sorunu baðýmsýz
yargý çözecektir...
Türkiye Cumhuriyetinde, iktidar halkýn seçimine dayanmaktadýr. Bu bakýmdan Türkiye Cumhuriyeti laiktir. Bu
bir.
Türkiye Cumhuriyetinde Halifelik
kaldýrýlmýþtýr. Þeriye ve Evkaf Vekâleti
ise görünüþte kaldýrýlmýþ, aslýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý adýyla bir bakana
baðlanarak devlet örgütü içine alýnmýþtýr. Örgütün dini Ýslam, mezhebi Sünnidir. Devlet, bu din ve mezhebin (resmi) okullarýný açmýþtýr. Örgüt ve okullarýn finansmaný devlete aittir. Resmi
okullarda din dersi okutulmasý zorunludur.
Bu koþullarda konuyu deðerlendirelim.
Ontolojik olarak yaklaþtýðýmýzda, bir
din ve mezhebin örgütünü devlet birimi içine alarak anayasal düzeyde güvenceye baðlayan (md. 136) ve laikliðin gerçekleþtirilmesini güçleþtiren
(2820 sayýlý S. Partiler Yasasý, md. 89),
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din ve mezhebin okullarýný açan, finansmanýný saðlayan bir devletin dini
ve mezhebi vardýr; bir dini ve mezhebi
kayýrmýþ, örtülü olarak benimsemiþ-tir.
Böyle bir devlet teokratiktir. Bu iki.
Konuya teleolojik (amaçsal) olarak
baktýðýmýzda ise durum çok farklýdýr.
Devlet, böylelikle dinlerini bildirmeyenlere ya da uluslararasý hukukta benimsenen dinlerden birine inanan her insana nüfus cüzdaný vermemekte, devlet birimleri içine aldýðý Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý ve açtýðý din okullarý aracýlýðýyla dini denetlemekte ve yönlendirmektedir. Bunun adý ise laikçiliktir...
Taný (teþhis) açýktýr: Türkiye Cumhuriyeti, egemenliðin kaynaðý açýsýndan
laik; devlet örgütlenmesi açýsýndan teokratik; dini yönlendirme açýsýndan
laikçi bir devlettir...
Yargýtay baþkanýnýn bu belirlemeleri, kullanýlan sözcüklerin kimi durumlarda dar ya da
geniþ anlamda alýnmasýyla deðiþebilir sonuçlar
ortaya çýkarmakla birlikte, dar anlamda proletaryanýn din konusundaki þu belirle- meleriyle belli bir yaklaþýklýk içersinde
bulunmaktadýr:
Din, kiþinin özel sorunu olarak
kabul edilmelidir. Sosyalistler, din
konusundaki tavýrlarýný genellikle bu
sözlerle belirtirler. Oysa herhangi
bir yanlýþ anlamaya yol açmamak
için bu sözlerin anlamý kesinlikle açýklanmalýdýr. Devlet açýsýndan ele
alýndýðý sürece, dinin kiþisel bir
sorun ola- rak kalmasýný isteriz. Ancak, Partimiz açýsýndan dini kiþisel
bir sorun olarak göremeyiz. Dinin
devletle iliþkisi olmamasý, dinsel kurumlarýn hükümete deðin yetkileri
bulunmamasý gerekir.
Herkes istediði dini izlemek ya da
dinsiz, yani kural olarak bütün sosyalistler gibi ateist olmakta tamamen
özgür olmalýdýr. Vatandaþlar arasýnda dinsel inançlarý nedeniyle ayrým
yapýlmasýna kesinlikle göz yumulamaz. Resmi belgelerde bir vatandaþýn dininden söz edilmesine de son
verilmelidir. Kiliseye ve dinsel kurumlara hiçbir devlet yardýmý yapýlmamalý, hiçbir ödenek verilmemelidir. Bunlar, devletten tamamen baðýmsýz, ayný düþüncedeki kiþilerin
oluþturduðu kurumlar niteliðinde olmalýdýr. Ancak bu isteklerin kesinlikle yerine gelmesi halinde, kilisenin

devlete Rus vatandaþlarýn ise kiliseye feodal baðýmlýlýklarýnýn sürdüðü, (bugüne kadar ceza
yasalarýmýzda ve hukuk kitaplarýmýzda yer alan) engizisyon yasalarýnýn var olduðu ve uygulandýðý,
insanlarý inançlarý ya da inançsýzlýklarý nedeniyle cezalandýrdýðý, insanlarýn vicdan özgürlüðünü baltaladýðý
ve kilisenin þu ya da bu afyonlamasýyla hükümetten gelir ya da mevki saðladýðý utanç verici geç-miþe
son verilebilir. Sosyalist proletaryanýn modern devlet ve modern kiliseden istediði, kilise ile devletin
birbirlerinden kesinlikle ayrýlmasýdýr. (*)
Marksist-Leninistlerin din-devlet iliþkisinde
benimsedikleri laikliðin bu belirlenimi Yar- gýtay baþkaný Sami Selçukun görüþleriyle önemli benzerlikler içermekle birlikte (dini
inançlara göre ayrým yapýlmamasý, resmi belgelerde vatandaþýn dinine yer verilmemesi,
dinsel kurumlara hiçbir devlet yardýmýnýn yapýlmamasý -Sami Selçukun sözleriyle akçalý
olarak desteklenmemesi- gibi), Yargýtay baþkanýnýn Türkiyede egemen olan anlayýþýn
laiklik deðil, laikçilik olduðunu söylerken
yaptýðý gerekçelendirme tümüyle yanlýþ bir temele oturtulmuþtur:
Fransayý örnek alan Türkiye, dindevlet iliþkisi açýsýndan, Fransanýn yaþadýðý hastalýklardan bir türlü kurtulamamanýn sýkýntýsýný çekmekte, laiklik
Türkiye Cumhuriyeti devletinin yumuþak karný olmayý sürdürmektedir.
Devletin dinler karþýsýnda alacaðý tutumlar bellidir.
Birincisinde, dinsel ve siyasal otoriteler, sýnýrlarý belirsiz biçimde iç içedirler. Eski ve ortaçað devletlerinde durum böyledir.
Ýkincisinde, bütün özel ve kamusal
yaþamý din belirler. Devlet, din merkezlidir (théocentrique), deðiþmez ve iliþilemez dogmalarla yönetilir. Devletin tek
dini vardýr, öbürleri dýþlanmýþtýr. Bu rejimin adý teokrasidir ve her yerde
eþitsizliklerin, ayrýcalýklarýn, çatýþmalarýn nedeni olmuþtur.
Üçüncüsünde, devlet ve din ayýrýmý
ilkesinden yola çýkýlýr. Ancak ayýrýmýn
kapsam ve derecesini devlet belir- lediðinden, devlet, dini çoðu kez top-lumdan dýþlar ya da onu güdümler. Di-ni
(*) Lenin: Sosyalizm ve Din
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devletleþtiren bu sistemin adý, laiklik
(laïcité) deðil, laikçiliktir (laïcisme, laisizm). Þovinizm nasýl ulusçuluðun yozlaþmýþ, hastalýklý biçimiyse, laikçilik de
bir bakýma laikliðin yozlaþmýþ, hasta-lýklý biçimidir. Dinleri aþýndýrmaya yönelik laikçiliðin anayurdu Devrim Fransasýdýr.
Gerçekten Jakobenlerin Fransa
sýnda laiklik; ruhban sýnýfýna karþý, ruhban sýnýfýnýn yaþamdaki izlerini kazýmak
için yapýlan kinci, tepkici bir devri- min
ürünüdür. Din merkezci bir anlayýþ
gitmiþ, salt akýlmerkezci militan bir anlayýþ gelmiþtir. Bu ise laiklik (laïcité)
deðil, laikçiliktir (laïcisme). Katý bir ideolojidir. Descartesýn akýlcýlýðýyla A.
Comteun bilimsel bir kilisenin temellerini atan pozitivizmi birleþmiþ, laikçilik ideolojisine ulaþýlmýþtýr. Laikçilik
Fransýz okullarýnda konuþlanarak, tanrýlý din yerine tanrýsýz beþeriyet dini
kurmayý amaçlamýþ, dini toplum dýþýna
itmiþtir. Dine saygýsýzdýr, saldýrgandýr.
Toplum mühendisliðine özenen misyoner Fransýz laikçileri, 1790 Anayasasýnda dini sivil otoriteye teslim etmiþ, akýlcý insan yetiþtirmek kaygýsýyla Katolik
Fransada 1794e deðin dinsel etkinlikleri yasaklamýþlardýr. Bu ve Napoléon döneminde çýkarýlan bütün yasalarda Kilise hukukuna tepkinin izleri
vardýr, bunlarýn bir bölümü bugün de
sürmektedir. Jules Ferry Yasasýyla din
ve devlet ayýrýmýna gelinmiþ, Ferrynin
deyiþiyle tanrýsýz ve kralsýz bir dünya
kurulmak istenmiþtir. Bugün Fransada
gittikçe yumuþayan bir laikçilik; yani
din ve devlet iliþkisinde katý ve düþmanca bir ayýrým (séparation hostile)
deðil, ýlýmlý ve dostça bir ayýrým (séparation bienveillante) söz konusudur...
(abç)

Görüldüðü gibi, Sami Selçuk, laiklik konusunda bazý genel doðrularý ortaya koyarken,
ayný zamanda bunun farklý uygulama- larý
olduðunu söyleyerek, bu farklýlýðýn en olumsuzunun Jakoben Fransasýnda oldu-ðunu
ileri sürmektedir. Sami Selçuk, Türkiye de
Anglo-Sakson demokrasilerine göre deðil,
ufuk daraltarak Fransýz Cumhuriyetine göredeðerlendirmeler yapýldýðýný söyleyerek, alýnacak modelin Anglo-Sakson model olmasýný istemektedir.
1980 sonrasýnda küçük-burjuva aydýn kesimin baþýný çektiði neo-liberal söylemin ayrýlmaz bir parçasý olan anti-Jakobenizm,

böylece Yargýtay baþkanýnýn laiklik konuþmasýyla birkez daha gündeme getirilmiþ ve burjuvazinin Jakobenlere karþý duyduðu kin ve
korku bir kez daha dile getirilmiþ bulunmaktadýr.
Marks, Anglo-sakson demokrasilerinin
kuruluþunu ifade eden 1648 Ýngiliz Devrimi
ile Fransýz cumhuriyetinin kuruluþunu ifade
eden 1789 Fransýz Devrimini deðerlendirirken þöyle söylemektedir:
1648de, burjuvazi, monarþiye karþý, feodal soyluluða karþý, ve resmi kiliseye karþý modern soylulukla baðdaþýklýk kurmuþtu.
1789da, burjuvazi, monarþiye, soyluluða ve resmi kiliseye karþý halk ile
baðdaþýklýk kurmuþtu.
1789 Devrimi, model olarak (hiç deðilse Avrupada), yalnýzca 1648 Devrimine ve 1648 Devrimi de yalnýzca Felemenklerin Ýspanyaya karþý ayaklanmasýna sahipti. Her iki devrim de, yalnýzca zaman olarak deðil, içerik olarak
da, modellerinin yüz yýl ötesindeydiler.
Her iki devrimde de, hareketin gerçek öncüsünü oluþturan sýnýf burjuvaziydi. Proletarya ve kentlilerin burjuvaziye dahil olan katmanlarý ya henüz
burjuvazininkinden ayrý çýkarlara sahip
deðillerdi, ya da henüz baðýmsýz olarak
geliþmiþ sýnýflar ya da sýnýflarýn altbölümlerini oluþturmuyorlardý. Bundan
ötürü, örneðin Fransada, 1793ten
1794e kadar olduðu gibi, burjuvaziyle
karþý karþýya geldiklerinde, burjuvaziye
özgü bir biçimde olmasa bile, yalnýzca
burjuvazinin çýkarlarýnýn gerçekleþmesi
için savaþým verdiler. Tüm Fransýz terörizmi, burjuvazinin düþmanlarýyla, mutlakiyet ile, feodalizm ile ve darkafa-lýlýk
ile avamca hesaplaþmaktan baþka
birþey deðildi. (*) (abç)
Ýþte Yargýtay baþkanýnýn Jakoben Fransa
olarak tanýmladýðý 1789 Fransýz Devrimi ile
Anglo-Sakson 1648 Devrimi arasýndaki fark,
burjuva demokratik devrimin farklý ittifaklar ve
yöntemlerle gerçekleþtirilmesidir.
1789 Fransýz Devriminde Jakobenler, oluþturulan cumhuriyet meclisinin sol kanadý olarak, burjuva devriminin sonuna kadar götürülmesini savunurlarken; jirodenler, mecliste tutucu burjuvazinin temsilcileri olarak yer almýþlar ve devrimin biran önce sona erdirilmesi
için çalýþmýþlardýr. 1789 Fransýz Devriminin
(*) Marks: Burjuvazi ve Karþý-Devrim, Seçme Yapýtlar,
cilt: I, s: 170-171
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ünlü terör dönemi, Robespierre yönetiminde
feodal sýnýflarýn giyotinle idam edildikleri bir
dönem olarak, feodalizmin kesin yýkýmýný
getirmiþtir. Fransýz halkýnýn burjuvazinin feodalizmle mücadelesinde gittiði bu nokta, günümüze kadar burjuvazinin halk kitleleri karþýsýndaki korkusunun kaynaðý durumundadýr.
Gazi mahallesi olaylarýndan sonra bazý iþbirlikçi burjuvalar tarafýndan söylenen birgün
gelecekler yataklarýmýzda boðazlarýmýzý kesecekler sözünün tarihsel temeli de burada yatmaktadýr.
Yargýtay baþkaný Sami Selçuk, Fransýz Devrimi ve Jakobenler karþýsýndaki konumuyla,
laiklik konusunda ortaya koyduðu pekçok
doðrulara karþýn, sýnýfsal olarak yerini burjuvazinin yaný olarak belirlemektedir. Sami
Selçuk da, tüm burjuva ve küçük-burjuvalar
gibi, devrimden ve devrimin teröründen açýkça korkmaktadýr. Bu korku, ayný zamanda,
laiklik konusunda uyaklý sözler söylerken, içine düþtüðü çeliþkilerin de nedeni olmaktadýr.
Benim için zaten iki Fransa var. Biri
giyotinli, anayasasýný insan derisiy-le
kaplamýþ, Baudelairei cezalandýr-mýþ,
yargý öncesi insanlarý giyotine gön- deren Savcý Foulquiéyi çýkarmýþ Jakoben
Fransa. Ben bu Fransaya karþý-yým.
Ýþte Sami Selçuk, böylesine açýk bir biçimde, feodalizme karþý burjuva demokratik devrimini avamca sonuna kadar götüren Jakobenlere karþýdýr ve bu karþýtlýðýyla feodalizme
karþý mücadelede ýlýmlý ve uzlaþýcý bir
kimliðe bürünmektedir.
Bu öylesine açýktýr ki, Sami Selçuk, laiklik
konusunda Jakoben Fransasýna iliþkin deðerlendirmelerinin arasýna yerleþtirdiði Jules
Ferry yasalarýna atýf yapabilmiþtir. Oysa ki, Jules Ferry, 1871 Paris Komünü öncesinde 4 Eylül 1870de ilan edilen yeni Fransýz cumhuriyetinin Thiers ve general Trochu ile birlikte
mevki peþinde koþan bir entrikacý avukatlar
topluluðunun içinde yer alan bir kiþidir. Bu
kiþi, Marksýn, 4 Eylülden önce meteliksiz bir
avukat olan Jules Ferry, kuþatma sýrasýnda Paris belediye baþkaný olarak dolandýrýcýlýk yolu
ile kýtlýktan bir servet çýkarmayý baþardý. Kötü
yönetiminin hesabýný vereceði gün, ayný zamanda mahkum edildiði gün de olacaktýr (*)
dediði kiþidir.
Öte yandan, 4 Eylül 1870de kurulan yeni
cumhuriyet, Louis Bonapartenin bir darbeyle
iktidara geldiði ve kendisini imparator ilan ettiði bir dönemin sonu olup, ayný zamanda
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(*) Marks: Fransada Ýç Savaþ, Seçme Yapýtlar, cilt: II,
s: 245

Paris Komününün kuruluþunun arifesidir. Louis Bonaparte döneminde 15 Mart 1850 yýlýnda
çýkartýlan ve Falloux Yasasý olarak bilinen
yasayla, tüm eðitim ve öðretimdeki laik okullar kapatýlmýþ ve eðitim iþleri tümüyle din
adamlarýna verilmiþtir. Sami Selçukun aþýrý
bulduðu Ferry yasasý iþte bu Falloux yasasýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin bir yasa durumundadýr. Tüm eðitim ve öðretim iþlerini din
adamlarýna ve kiliseye veren bir yasanýn varlýðýndan söz etmeksizin, bu yasanýn kaldýrýlmasýna iliþkin yasanýn aþýrýlýðýndan söz
etmek, Sami Selçukun tüm akademik ünvanýyla baðdaþmamaktadýr. Ancak bunun nedeni, yukarda ortaya koyduðumuz gibi, kendisinin burjuva demokratik devrimden bile korkmasýdýr. Bu korkusu, onu zorunlu olarak feodalizmin ana unsurlarýndan olan dinsel kurumlar ve din adamlarý (ruhban sýnýfý) karþýsýnda ýlýmlý ve uzlaþýcý bir konuma itmektedir.
Sami Selçuk, Ben bu Fransaya karþýyým
dediði Jakoben Fransasýndaki laikliði tanýmlarken, ruhban sýnýfýna karþý, ruhban sýnýfýnýn
yaþamdaki izlerini kazýmak için yapýlan kinci,
tepkici bir devrimin ürünü diyerek söz etmesi, ayný ruhban sýnýfýn, yüzyýllar boyunca
feodalizmin orta-çað karanlýðý içinde iktidarda bulunduðunu ve devleti yönettiðini bir yana býrakmýþtýr. Fransýz Devrimi öncesinde baþlayan ve Fransýz Devrimi ile geliþen aydýnlanma döneminin, bu ruhban sýnýfýnýn orta-çaðdaki egemenliðine karþý olduðunu bir ya- na
býrakan Sami Selçuk, ayný zamanda, Decartesýn, Montesquieunün, Voltairein, Balzacýn, Sartreýn, Camusnün, Foucaultnun,
Lyotardýn, Lacanýn, Morinin, Baudrillardýn
Fransasý. Benim sevdiðim bu ikinci Fransa
dýr, 1968 olaylarýný yaþadýðým, kültüründen
yararlandýðým Fransadýr diyebilmiþtir. Oysa
ki, bu iki Fransa, yani ruhban sýnýflarýn yüz-yýllarca egemen olduðu ve tüm toplumu ortaçaðýn karanlýðýna gömen feodal Fransa ile
aydýnlanma çaðýnýn ve Devrimin Fransasý
birbirine karþýttýr. Sami Selçukun iddia ettiði
gibi, karþý karþýya olan iki Fransa, aydýnlanma döneminin Fransasý ile bu dönemin bir
sonucu olan Fransýz Devriminin ve Jako-ben
Fransasý deðildir.
Yargýtay baþkaný sýfatýyla Sami Selçuk, adli
yýl açýþ konuþmasýnda ortaya koyduðu genel
doðrularla birlikte, sergilediði bu sýnýfsal tercih
ve feodalizme ve feodal ideolojilere karþý
uzlaþýcý yaklaþýmýyla, ülkemiz somutunda
demokratik devrimin tamamlanmamýþlýðý gözönüne alýndýðýnda, karþý-devrimci bir temele
oturmaktadýr. Tarihsel gerçekler, Sami Sel-
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çukun kolayca genel doðrular için eklektizme
yönelmesini getirmiþtir.
Sami Selçukun konuþmasýnda bir yana býraktýðý tarihsel süreç ise þöyle bir geliþme izlemiþtir:
Feodal dönemde kilisenin kendi ekonomik kaynaklarý ve kendi eðitim kurumlarýyla
devlet içinde devlet olma özelliði ve de dinin
kendi içinde dünyevi iliþkilerin düzenlenmesine yönelen ana özelliði, burjuvaziyi iki yönlü bir eyleme itmiþtir. Bir yandan kilisenin
elindeki ekonomik deðerleri (toprak) alarak
onun gücünü sýnýrlandýrmak, öte yandan dinsel dogmalarý kendi iktidarýna uygun hale getirmek.
Bunlardan ilki, burjuvazinin topraðýn millileþtirilmesi istemi ile çakýþýrken; ikincisi dini reform hareketiyle çakýþýr. Ancak dinin reforme edilmediði durumlarda, kilisenin devlet iktidarý üzerindeki etkisinin doðrudan kýrýlmasý gerekmiþtir. Her iki durumda da, kilisenin devlet iktidarýna müdahalesinin önlenmesi esas olmaktadýr. Ýþte kilisenin siyasal iktidardan uzaklaþtýrýlmasý ve iktidarýn bir parçasý olmaktan çýkartýlmasýnýn ideolojik ifadesi
laiklik olmuþtur.
Feodal bir iktidar gücü haline gelmiþ olan
dini kurumlarýn, burjuvazinin iktidarýnýn önünde engel teþkil etmesiyle ortaya çýkan laiklik
fikri, burjuvaziyle birlikte oraya çýkmýþ ve demokratik cumhuriyetin ayrýlmaz bir unsuru
olmuþtur. Ancak, týpký güçler ayrýmý doktrini (yasama, yürütme ve yargýnýn birbirinden
ayrýlmasý) gibi, laiklik de burjuvazinin feodalizme karþý mücadelesinin bir ifadesidir ve
sonal olarak laikçilik olarak bir uzlaþmayý
içerir.
Fransada tüm yönleriyle uzlaþmaz bir biçimde ortaya çýkmýþ olan laiklik mücadelesi
sonucu, kilisenin elindeki mülklerin bir bölümü devlet mülkü haline getirilmiþ, ancak kiliseye kendisi için gerekli egemenlik alanlarý
býrakýlmýþtýr. Bunun sonucu olarak, kiliseler
kendilerine ait mülklerle kendi faaliyetlerini
sürdürmek durumunda olmuþlardýr. Bu faaliyetin en önemli iki unsuru ise, eðitim ve yardým faaliyetleridir. Birincisi kilise eðitimi olarak ortaya çýkarken, ikincisi Kýzýlhaç faaliyetleri olarak ortaya çýkmýþtýr.
Bu geliþme sonucunda laiklik sorunu, hemen her zaman eðitim sorunu olarak varlýðýný sürdüregelmiþtir. Fransa örneðinde olduðu gibi laik eðitim ile dini eðitim birbiriyle sürekli çatýþma durumunda olmuþtur. Ancak politik iktidar tartýþmasýz bir biçimde burjuvazinin eline geçtiði için, kilise daha önceki yüzyýllarda kanlý savaþlarla geriletildiði

için, kilisenin yeniden politik iktidara yönelmesi hemen hemen olanaksýz hale
getirilmiþ-tir. Bu nedenle burjuvazinin kendi
devrimini tamamladýðý ülkelerde, laik eðitim
üzerine ortaya çýkan kimi çatýþmalar dýþýnda,
burjuvazinin iktidarý için laiklik özel bir sorun
deðil-dir. Bu andan itibaren burjuvazi, her konuda olduðu gibi bu konuda da, kitleleri
aldatmýþtýr. 19. yüzyýla kadar kesin bir kilise
karþýtý tutum içinde bulunan burjuvazi, iktidarýný pekiþti-rir pekiþtirmez, dini, kitlelerin
uyutulmasý için bir araç olarak kullanmaya
baþlamýþtýr. Avru-pada görülen Hýristiyan
Demokrat partiler burjuvazinin bu iki yüzlü
tutumunun görüngüleridir. Ancak burjuvazinin
iktidarýnýn kurulduðu bu ülkelerde en temel
olgu, kilisenin siyasal iktidar mücadelesi
yapmaktan uzak-laþtýrýlmýþ olmasýdýr. Bu ülkelerdeki toplumsal denge bu temelde
kurulmuþ ve sürdü- rülmüþtür. Bu açýdan herhangi bir Hýristiyan Demokrat partisinin iktidara gelmesi, kilisenin iktidarý olmak
durumunda deðildir. Bu partilerin temel özelliði burjuvazinin sýnýf partisi olmasýdýr. Onlarýn
dini kurumlarla ve dinle iliþkileri kitlelerin uyutulmasý baðlamýnda- dýr. Engelsin belirttiði
gibi, din, egemen sý-nýflarýn alttaki sýnýflarýn
dizginlerini elde tutmak için kullandýðý basit
bir yönetim aracýdýr ve deðiþik (egemen)
sýnýflarýn her biri kendine uygun gelen dini
kullanýr.
Görüldüðü gibi, feodalizme karþý devrimci
burjuvazi dinle mücadele etmeyi kendi iktidarý için yürüttüðü mücadelenin bir parçasý
haline getirmiþ ve burjuva demokrasisinin bir
parçasý yapmýþtýr. Bu baðlamda, bu mücadelenin ifadesi olan laiklik, burjuva demokrasisinin temel unsurlarýndan birisidir. Bu durum,
burjuvazinin kendi iktidarýný kurar kurmaz dini
kendi iktidarýnýn sürdürülmesinin bir aracý
haline getirmesiyle birlikte olmuþtur. Reformdan geçmiþ bir Hýristiyanlýk, bu nedenle burjuvazinin yeni aracý durumundadýr.
Din konusundaki konuþmayý tartýþýrken Dumadaki grubumuz tarafýndan açýklýða kavuþturulmamýþ olan bir
baþka durum da, oportünist saptýrmalara ek olarak, Avrupa Sosyal Demokratlarýnýn din konusundaki bugünkü
aþýrý kayýtsýzlýklarýna yol açan özel tarihsel koþullarýn da varlýðýdýr. Bu koþul-lar
iki yönlüdür. Birincisi, dinle savaþ- mak
görevi, tarihsel açýdan devrimci burjuvazinin görevidir ve Batýda burjuva demokrasisi, feodalizme ve orta çað
düzenine karþý giriþtiði kendi dev- rimleri döneminde bu görevi büyük ölçü-
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de yerine getirmiþ (ya da engellemiþtir). Gerek Fransa da, gerek Almanyada burjuvazinin dinle savaþma
geleneði vardýr ve bu sosyalizmden
(Ansiklopedistlerden ve Feuerbachtan)
çok önce baþlamýþtýr. Rusyada ise,
burjuva demokratik devrimimizin kendine özgü koþullarý nedeniyle, bu görev de hemen hemen tümüyle iþçi sýnýfýnýn omuzlarýna yüklenmiþtir. (*)
Burjuvazinin devrimci niteliðini yitirdiði
emperyalist aþamada, demokratik devrimin
tamamlanmadýðý ülkelerde dinle mücadele
görevinin proletaryanýn omuzlarýna kalmasý,
ayný zamanda proletaryanýn bu ülkelerde demokratik devrimi tamamlama göreviyle çakýþýr. Ama proletaryanýn, dinle olan mücadelesi
salt bununla baðlantýlý deðildir. O, ayný zamanda, demokratik cumhuriyet kurulmasý yö-nündeki tarihsel eylemi ile dinin kiþisel bir sorun
olarak kalmasý gereði açýsýndan da bu mücadeleyi yürütmek zorundadýr.
Laikliðin Avrupadaki burjuva devrimleri
döneminde ortaya çýkmýþ olmasý ve buradaki
dine, yani Hýristiyanlýðýn feodal dogmalarýna
karþý bir mücadelenin ürünü olmasý, Le- ninin
de belirttiði gibi mücadelenin bittiði an-lamýna gelmemektedir. Özellikle Ýslamiyet gibi
kendisini tarihsel geliþmeye uydurmamýþ, burjuvazi tarafýndan reformize edilmemiþ bir din
karþýsýnda proletarya ve partisinin görevleri
çok daha fazla özelliklere sahip olacaktýr.
Bugün Avrupadaki pekçok ilerici ve demokrat kesimlerde fundamentalizm olarak radikal islamcýlýk þeklinde ele alýnan sorun,
bizatihi Ýslamiyetin bir bütün olarak kapitalist
toplumsal geliþme evresine ulaþmamýþlýðýný
dýþlar. Ýslamiyet, bir yandan kendisinde bulunan ortaçað dogmalarýndan arýnmamýþtýr. Diðer yandan, Hýristiyanlýk gibi, toplumsal, siyasal ve ekonomik düzeni düzenleme özellikleri ile bunlara dayalý siyasal iktidara yönelik eylemleri kesin bir yenilgiye uðratýlmamýþtýr.
Ýslamiyetin egemen olduðu ülkelerin emperyalist sömürgeler haline getirilmesi, bu ülkelerin kendi iktisadi evrimlerini yaþamalarýný
engellemiþtir. Dolayýsýyla tüm bunlar bu ülkelerdeki demokratik devrim sorununun parçasý
haline gelmiþtir. Bu ülkelerde, proletarya ve
partisinin görevi, ne Avrupadaki gibidir, ne de
Çarlýk Rusyasýndaki gibidir. Burjuvazinin din
karþýsýndaki en basit karþý duruþu bile proletaryanýn omuzlarýna kalmýþtýr.
Bu görev, ayný zamanda, burjuvazinin dini
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(*) Lenin: Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu, Kurtuluþ Cephesi, Sayý: 18, s: 24

kendi çýkarlarý için, devrimci mücadeleye karþý kullanma yönündeki faaliyetleriyle de yüz
yüzedir. Bundan öte, kitlelerin dikkatini devrim mücadelesinden uzaklaþtýrmak amacýyla
yapacaðý ve yaptýðý dine karþý kasýtlý savaþ
ilanlarýyla da yüz yüzedir.
Ýþte böylesine zorlu koþullar altýnda Türkiyede yürütülen demokratik halk devrimi mücadelesi din karþýsýnda çok duyarlý olmak
durumundadýr. Ama her koþulda, bu mücadele, halk demokrasisi ve sosyalizm mücadelesinin gerekleri olarak ele alýnmak durumundadýr ve her durumda halk iktidarýnýn ve
sosyalist devletin laik bir cumhuriyet olacaðý
açýkça ilan edilmek durumundadýr.
Ancak bizim gibi demokratik devrimin tamamlanmadýðý ve üstelik dini reformdan geçmemiþ bir Ýslamiyetin egemen olduðu bir ülkede laiklik ve din bu belirlemelerle sýnýrlandýrýlamaz. Konu çok açýk biçimlerde ortaya
konulmalýdýr. Hele ki, þeriatçýlýðýn artan güçlenmesi ve oligarþinin dini anti-komünist propagandanýn odaðýna yerleþtirmesi, konunun
önemini daha da artýrmaktadýr. Bundan öte,
oligarþinin dini bir araç olarak kullanmasý
karþýsýnda, ayný aracý oligarþiye karþý kullanma tutumlarý, Alevilik üzerinde oynanan oyunlar düþünülecek olursa, konunun ne denli
geniþ kapsamlý olduðu daha iyi anlaþýlacaktýr.
Tüm Marksist-Leninistler için, Din, devlet
karþýsýnda özel bir sorundan baþka bir þey
deðildir; ancak kendileri açýsýndan, Marksizm açýsýndan ve proletarya partisi açýsýndan sorun, kiþisel bir sorun, özel bir sorun
deðildir.
Bu öylesine bir ilkedir ki, Paris Komünü
nün ilk aldýðý kararlardan birisi, kilise ile devletin ayrýlmasý ve din iþleri bütçesinin kaldýrýlmasý, bütün kilise mallarýnýn ulusal mülkiyete dönüþtürülmesi þeklinde olmuþtur. Ancak Komün bununla da yetinmemiþ, 8 Nisan
1871 günü aldýðý kararla bütün dinsel simge,
imge, dua ve dogmalarýn, kýsacasý herkesin
bireysel vicdaný ile ilgili herþeyin okul- lardan
uzaklaþtýrýlmasýný saðlamaya yönel-miþtir.
Görüldüðü gibi, proletarya ve partisi, din ile
devlet iþlerinin birbirinden ayrýlmasýný ve dinin kiþisel bir sorun olarak kalmasýný isterler.
Ama ayný zamanda, dinsel dogmalara ve dine
karþý mücadele ederler. Bu mücadele, dinle
nasýl savaþýlacaðýný bilmekle olanaklýdýr. Bu da,
dinsel inançlarýn ve dinin kökenlerinin materyalist bir biçimde kitlelere anlatýlmasý demektir. Marksist-Leninistler bunu ya- parken, din
sorununun birincil bir sorun haline getirilmesine izin vermemek durumundadýrlar. Bu tutum, ayný zamanda, din sorununu birincil hale
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getirmek, kitleleri dinsel inançlarýna göre bölmek isteyenlere karþý mücadele demektir.
Ýþte bu tarihsel belirlemeler ýþýðýnda, Yargýtay baþkaný Sami Selçukun laiklik ve laikçilik üzerine görüþleri deðerlendirilmelidir. Onun
Jakoben Fransasý karþýsýnda duyduðu tepki
ve korku, ülkemizdeki toplumsal ve siyasal
sorunlarýn yaratmýþ olduðu çatýþma ortamý
içinde þekillenmiþtir. Ortaya koyduðu genel
doðrular yanýnda, yöneldiði popülizm, eklektizm ve uzlaþmacýlýk, sorunun feodalizme karþý
mücadele sorunu olduðu gerçeðinin üstünü
örtmektedir. Demokratik devrimin ta-mamlanmadýðý bizim gibi ülkelerde, toplumsal ve siyasal sorunlarýn kesin bir çatýþma ve
hesaplaþmaya yönelmesi, þüphesiz küçük-burjuvaziyi her zaman korku ve kaygýya düþürmektedir. Ancak korkunun ecele faydasý
yoktur. Yukarda da ortaya koyduðumuz gibi,
islam dininin varolduðu ülkelerin hiçbirisinde
burjuva anlamda demokratik devrim tamamlanmamýþ ve dolayýsýyla feodal bir ideoloji durumundaki dinle kesin ve nihai hesaplaþma
gerçekleþmemiþtir. Hýristiyanlýðýn, katolik kilisesine karþý yürütülen protestan hareketiyle
kendisini kapitalizme uyumlandýrmasý süreci,
müslüman ülkelerde gerçekleþmediði gibi, bu
uyumlandýrma süreci, demokratik devrimsiz
gerçekleþemeyecektir.
Bunlar bir yana býrakýlarak, birkaç islamcý aydýnýn (Hatemi kardeþler gibi) ileri görüþlü olmalarýna dayanarak, feodalizmle kesin bir hesaplaþmadan çok, feodalizmin geliþen çarpýk kapitalizm içinde evrimleþen kesimleriyle ittifak kurarak laiklik sorununu çözmeyi düþünmek, saf demokrasi kavrayýþý
gibi, yalýn bir safdillik durumundadýr.
Ülkemizde emperyalizme baðýmlý olarak
geliþtirilen kapitalizmin, üst-yapýsal olarak feodal ideolojileri koruyucu niteliði, ayný zamanda laikliðin laikçilik olarak sürdürülmesinin
de maddi temelidir. Emperyalist aþamada ve
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde burjuvazinin gerek
milli, gerekse devrimci niteliðini yitirmesi, feodalizmin tasfiye sürecini uzatmaktadýr. Ortaya

çýkan her türden gerici ve dinsel örgütlenmeler, ülkemizdeki toplumsal yapýnýn çarpýk
niteliðinin ürünleri durumundadýr. Bu yüzden,
feodalizmin tümüyle tasfiye edilmesinin tek
yolu demokratik devrimin tamamlanmasýdýr.
Demokratik devrim ise, proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilmek zorundadýr. Dolayýsýyla, burjuva nitelikteki demokratik devrim,
öncünün niteliðine baðlý olarak daha geniþ bir
kapsama sahip olacaktýr. Bu da, demokratik
halk devrimi demektir.
Sami Selçukun ülkemizdeki çeliþkilerin
keskinliðini gözeterek ortaya koyduðu görüþler, olasý bir toplumsal çatýþma ortamýnda,
olaylarýn hýzla bir devrim durumuna dönüþeceði korkusunu da taþýmaktadýr. Sami Selçukun bu korkusu, radikal islamcýlardan
daha çok jakoben küçük-burjuva radikallerine yöneliktir. Ve tarihsel olarak gerçek olan
ise, ülkemizde küçük-burjuva radikalleri (devrimci-milliyetçiler) uzun yýllar önce devlet aygýtýndan tasfiye edilmiþ ve tekil bireyler olarak
örgütsüzleþtirilmiþtir. Baþkentteki küçük bir
asker-sivil aydýn kesim arasýnda ortaya çýkan
radikal konuþmalar, bu gerçeði deðiþtirmemektedir. Bu yönüyle de, Sami Selçukun konuþmasý, küçük-burjuva radikalleri ile islamcý aydýnlar ve II. cumhuriyetçiler arasýndaki
sözlü çatýþma zeminine oturmaktadýr. Ancak
hangi temelden ele alýnýrsa alýnsýn, Yargýtay
baþkanýnýn konuþmasýnda ortaya çýkan tek
gerçek, onun radikal deðiþikliklere karþý olduðudur. Bu karþýtlýk, kimi durumda demokratik devrime, kimi durumda küçük-burjuva radikalizmine karþýtlýk olarak belirginleþmektedir. Bu açýdan Sami Selçuk, küçük-burjuvazinin kontrol kulesinde oturan orta kesiminin
sözcüsü olmuþtur.
Yargýtay baþkanýnýn konuþmasýnýn bu yönlerini dikkate almayarak, laiklik ve bunun ülkemizdeki çarpýk uygulanmasý konusunda
söylediði genel doðrulara bakarak yapýlacak
deðerlendirmeler yanlýþ olacaktýr.
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Uluslararasý Tahkim ve
Emperyalizmin
Yapýsal Uyum Reçetesi
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13 Aðustos 1999 günü TBMMde yapýlan
anayasa deðiþikliði ile birlikte bir süredir kamuoyunda da tartýþýlan uluslararasý tahkim
konusu sonuçlandý ve uluslararasý tahkim
anayasal bir kural ve kurum olarak resmen
onaylanmýþ oldu. Ancak uluslararasý tahkim
e iliþkin anayasa deðiþikliði kabul edilmiþ olmasýna karþýn, bunun ne olduðu kamuoyunca fazlaca anlaþýlamadý. Uluslararasý tahkim
in gerçek niteliðini gizlemeye yönelik yoðun
bir propaganda sonucunda, tahkim, ülkedeki yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn artmasý ve
bunun sonucu olarak yeni iþ olanaklarýnýn
ortaya çýkmasý þeklinde kamuoyuna benimsetildi. Böylece, ülkemizin emperyalist tekellere baðýmlýlýðý daha fazla artýrýlýrken, ayný zamanda emperyalist tekellerin kendi hukuksal ölçütlerinin kabulu saðlanmýþ oldu.
En yalýn haliyle tahkim, bir anlaþmanýn hakemlik kurumuyla güçlendirilmesi anlamýna
gelmektedir. Taraflar aralarýnda anlaþmazlýk
olmasý halinde kimi hakem tayin edeceklerini belirlerler. Hakemler ya þirketlerden birinin
ulusal hukuk kurallarý, ya hakemlerin bu- lunduðu ülkenin hukuk kurallarý, ya da uluslararasý ticaret kurallarý çerçevesinde karar alýrlar.
Bu kararýn mahkeme kararlarýndan farký temyizi olmamasýdýr. Uluslararasý hakem kararlarýnýn uygulanabilmesi için araya ulusal
mahkemeler girer. Ancak ulusal mahkemelerin buradaki iþlevi, uluslararasý tahkim kararýnýn salt bir onaylanmasý ve ulusal yasalarýn
yaptýrým gücüne sahip kýlýnmasýyla sýnýrlý bir
iþleve sahiptir, yani herhangi bir ulusal yasal
yaptýrýma sahip olmayan tahkim kararýnýn
yasallaþtýrýlmasý iþlevini yerine getirmektedir.
Uluslararasý tahkim, ticari ve sanayi yatýrým
ve faaliyetlerde taraflar arasýnda (ki bu taraflar asýl olarak yabancý þirketler ile ulusal dev-

let olmaktadýr) anlaþmazlýk çýktýðýnda, bunun
çözümü için, merkezi Washingtonda bulunan
ve 1966 yýlýnda kurulan Uluslararasý Ya- týrým
Anlaþmazlýklarý Konusundaki Uyuþmaz-lýklarýn
Çözümü Merkezi ICSID (International Center
for Settlement of Investment Disputes) gibi
uluslararasý hakemlik kuruluþlarýndan birinin
yetkili tayin edilmesi þeklinde uygulanmaktadýr.
Ýlk bakýþta, ticarette ve yatýrýmlarda yabancý
ülke þirketlerinin faaliyette bulunduklarý ülkenin hukuk düzeninden kaynaklanabilecek
zararlar karþýsýnda duyduklarý tereddütlerin giderilmesi þeklinde sunulan uluslararasý tahkim, ülkemizde yapýlan anayasa deðiþikliði ile
kabul edilmesine paralel, yabancý sermaye
yatýrýmlarýnýn artacaðý sanýsýný yaygýnlaþtýrmýþtýr. Pekçok deðerli hukukçunun yazýlý ve
görüntülü basýn-yayýn organlarýnda uluslararasý tahkimin kapitülasyon anlamýna gelmediðini, ülkemiz hukukunda yýllar önce (1958
New-York sözleþmesi ve 1961 tarihinde Milletlerarasý Ticaret Odasý Tahkim Divaný
Anlaþmasý ile Devletler ve Diðer Devletin Vatandaþlarý Arasýndaki Yatýrým Uyuþmazlýklarýnýn çözümlenmesi hakkýndaki sözleþmeyle)
tanýndýðýný ileri sürerek, yapýlacak ve yapýlan
anayasa deðiþikliðinin ülkemiz için yararlý olacaðý yönünde verdikleri fetvalar ve Fazilet
Partisinin Erbakanýn siyasal yasaðýnýn kaldýrýlmasý karþýsýnda verdiði destekle, bu saný kamuoyunu tümüyle tepkisiz býrakmýþtýr.
Uluslararasý tahkimin özellikle enerji yatýrýmlarý için zorunlu olduðunu açýklayan devlet yetkilileri ise, bu yatýrýmlar yapýlmadýðý takdirde ülkenin kýsa bir sürede karanlýða gömüleceðini söyleyerek, kitlelerin olasý tepkilerini etkisizleþtirmeye çalýþmýþlardýr.
Genel görünüm içinde uluslararasý tah-
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kimin, yukarda ifade ettiðimiz gibi, yabancý
sermayenin kimi hukuki tereddütlerini gidermeye yönelik basit bir anayasa deðiþikliði
olduðu, bugün geniþ kitleler açýsýndan kabul
görmüþ durumdadýr. Bunun ötesinde, uluslararasý tahkime karþý çýkan herkes, çaðdýþý
kalmýþ ve Boðaz Köprüsüne karþý çýkan
geri kafalýlar ile teröristler olmaktadýr.
Ve yapýlan anayasa deðiþikliðiyle, özellikle
küçük-burjuvazi ülkeye akacak yabancý sermayeden pay kapmanýn beklentisi içine girmiþtir. (Tam bu sýrada Marmara depremi, bu
kesimler üzerinde tam bir balyoz etkisi yapmýþtýr.)
Gerçeklikte ise, uluslararasý tahkim, emperyalizmin bütün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
uygulamaya soktuðu yeni ekonomi-politikanýn
bir parçasý durumundadýr. Deðiþik biçimlerde
ortaya koyduðumuz gibi, bu yeni ekonomipolitika, geri-býraktýrýlmýþ ülke ekonomile- rinin tek bir modele baðlanmasýný ve bu yolla
merkezi olarak yönetilebilir hale getirilmesini
içermektedir. Bu baðlamda, uluslararasý
tahkim, tekil ülkeler düzeyinde IMF ve Dünya
Bankasý aracýlýðýyla yürütülen yapýsal uyum
sürecinin tamamlanmadýðý koþullarda, emperyalizmin karþý karþýya kaldýðý ekonomik
sorunlarýn çözümlenmesi için gündeme ayrý
ayrý getirilen yapýsal uyum reformlarýndan
birisinin öne alýnmasýndan baþka bir þey deðildir.
Emperyalizmin yapýsal uyum programlarýnýn temelinde emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin yaratmýþ olduðu geribýraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist ülkelere
olan ödenmesi olanaksýz dýþ borçlarýnýn düzenli bir biçimde tahsili ve buna baðlý olarak
yeni borçlanmanýn düzenli olarak sürdürülmesi yatmaktadýr. Bu çerçevede uluslararasý
tahkim, gerek yatýrým yapan sermayenin kâr
transferlerinde, gerekse verilen özel kredilerin
ödenmesinde karþýlaþýlan hukuki ve yönetsel
sorunlarýn çözümlenmesini amaçla- maktadýr.
Uluslararasý tahkimin bu genel niteliði,
somut koþullarda emperyalist tekellerin yatýrýmlarýnýn uzun dönemli olarak emperyalist
ülkelerin hukuk düzenleri tarafýndan korunmasý olarak ortaya çýkmaktadýr. Uluslararasý
tahkimin kabul edilmesiyle birlikte, herhangi
bir emperyalist þirket, karþýlaþacaðý her türlü
bürokratik ve hukuki engel karþýsýnda, kendi
ülke hukukunun uygulanmasýný ve bunun getirdiði güvencelerle faaliyet yürütme olanaðýný
kazanmýþ olmaktadýrlar.
Böylece, geri-býraktýrýlmýþ ülkeye ihraç edilen emperyalist sermaye, buradaki yatýrýmýný
kendi hukukuna göre yürütebilecek ve üretim

sürecinde yine kendi ülke hukukuna göre
kararlar alabilecektir.
Konunun somutlaþmasý açýsýndan enerji
sektörüne yatýrým yapan bir emperyalist þirketin uluslararasý tahkimle neler yapabileceðini örnekleyebiliriz.
Elektrik santralini yap-iþlet-devret ya da
yap-iþlet-kullaným hakkýný devret yahut yapiþlet formülleriyle inþa edecek olan bir emperyalist þirket, bu santralin yapýmý sýrasýnda
kullanacaðý malzemeden, uygulayacaðý standartlara kadar kendisine en düþük maliyet
saðlayanýný tercih edecektir. Böyle bir durumda, yatýrým yapýlan ülkenin denetim mekanizmalarý bu düþük maliyete dayanan malzeme
ve standartlarý uygun görmeyerek, yatýrýmcý
þirketten ülke standartlarýna uymasýný istediði
durumda, taraflar arasýnda bir anlaþmazlýk
ortaya çýktýðýndan uluslararasý tahkim devreye girecektir. Emperyalist ülkelerin þirketlerinin böyle durumlarda kendi ülkelerinin hukukuna dayalý karar veren bir tahkime gitmesi kaçýnýlmaz olacaktýr ve böyle bir tahkimin alacaðý karar ise baþtan bellidir.
Ayný enerji yatýrýmýnýn tamamlandýðýný ve
üretime geçtiði bir evrede ise, iþletmeci þirket, üretim maliyetlerindeki artýþý gerekçe göstererek ürün fiyatlarýný artýrmaya yönelecektir.
(Kârlarýn artýrýlmasý) Böyle bir fiyat artýþýnýn ülkenin içinde tüm üretim girdilerini artýrarak
fiyatlarýn bütün alanlarda artmasýna neden olacaðý ise açýktýr. Dönemin hükümeti, ister
popülist politikalar nedeniyle, ister halk kitlelerinin tepkilerini engellemek amacýyla böyle bir fiyat artýþýna karþý çýkabilecek ve belki
de fiyatlarý donduracaktýr. Ancak uluslararasý
tahkimin anayasal olarak kabul edildiði ülkelerde, hükümetlerin böyle bir uygulamaya girmesi tümüyle engellenmiþ olmaktadýr. Çünkü
yabancý þirket, böyle bir durumda ortaya çýkan anlaþmazlýðý uluslararasý tahkime götürebilme hakkýna sahiptir. Uluslararasý
tahkimin alacaðý kararýn kesin nitelikte olmasý ve bu karara uymanýn anayasal bir
zorunluluk haline getirilmesi koþullarýnda,
herhangi bir hükümetin anayasayý ortadan
kaldýrmaksýzýn alýnan kararlara karþý çýkabilmesi olanaksýzdýr.
Eðer bir siyasal iktidar, ortaya çýkacak anlaþmazlýk karþýsýnda uluslararasý tahkim kararlarýný kabul etmez ve uygulamaz ise, emperyalist ülkelerin askeri güçleri bunlarý uygulatmak için devreye girecektir. Çünkü, uluslararasý hukuk, böyle bir güç kullanýmýný
meþru kabul etmektedir. Eðer söz konusu
olan tahkim kararýnýn esas alýndýðý hukuk
ABD hukuku ise, ABD anayasasýnýn bu konu-
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daki devlet baþkanýna verdiði emredici görev, hukuka aykýrý uygulamalara karþý tüm
ekonomik, sosyal, politik ve askeri önlemlerin alýnmasý olduðundan, emperyalist müdahale hukuki bir temele oturtulabilecektir. Böylece emperyalizm, kendi çýkarlarýna aykýrý düþen hükümetleri devirebilmek amacýyla müdahale edebilmenin tüm meþruiyetini kazanmýþ olmaktadýr. (*)
Kýsaca özetlersek, uluslararasý tahkim,
emperyalist tekellerin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde hiçbir denetime baðlý olmaksýzýn
yatýrým ve üretim yapmalarýna olanak saðladýðý gibi, emperyalizmin bu ülkelere askeri müdahalede bulunabilmesi için ülke
anayasasýndan doðan bir meþruiyet kazanmaktadýr.
Ýþte ülkemizde kamuoyuna yeni iþ olanaklarý saðlayacak birþey olarak sunulan uluslararasý tahkim, bu nitelikleri ile, ülkelerin
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(*) Uluslararasý tahkim" yanlýsý Prof.Dr.Haluk Günuður
þöyle bir örnek vermektedir:
Türkiyeye gelip bir yatýrým yapacak olan firma
hangi alan olursa olsun, bu kamu alaný da olabiliyor,
imtiyaz sözleþmeleri de var. Bunlardan doðan hukuki
sorunlar varsa, ortaya çýkarsa Türkiye uluslararasý
tahkimle çözülmesini kabul etmiþ vaziyette. Bundan
10 yýl önce bu oldu. Bunun için þimdi bir anayasa
deðiþikliðine gidiliyor. Ama ondan evvel de Türkiye dört
hakem atadý. Bunlardan biri benim. Üç tane de arabulucuyu da ICSIDe bildirdi. Bu bildirimi yaparken
Türkiye bundan böyle yabancý sermaye yatýrýmlarýndan doðacak hukuki sorunlar varsa ben tahkim yoluyla çözmeyi kabul ediyorum, ve de hakemlerimi sana
bildiriyorum. Ýþte bu çerçevede tahkim sistemi iþliyor.
Þöyle ki Türkiyede x firmasý mesela Bosch firmasý
Türkiyede yatýrým yapýyor. Bu firmayla Türk devleti
arasýnda bir sorun ortaya çýkýyor. Sözgelimi vergi
uyuþmazlýðý ortaya çýkýyor. Bu durumda Türkiye bu
dört hakeminden birini ya da dýþardan bir hakemi atýyor. Bosch firmasý da listesinden kendi hakemini atýyor. Uluslararasý tahkim kurulunda deklare edilmiþ
300-500 tane hakem var. Bu iki hakem biraraya geliyorlar ve soruna tahkim kurulu oluþturmak için üçüncü
bir hakemi atýyorlar. Ýþte bu üç hakem tahkim kurulunu oluþturuyor.
Üçüncü hakem yalnýz tarafsýz hakem oluyor. Ve
kendisine uygulayacaðý hukuk normlarý ve uygulayacaðý hukuk normlarýnýn hepsi compromi adý verilen
bir tahkimnameyle hakem kurulunun önüne gidiyor.
Tahkimnameyi kim yapýyor? Tahkimnameyi TC devleti ile Bosch firmasý yapýyor. Ýki taraf diyor ki biz bu
sorunu çözmek için tahkimname yapýyoruz, aþaðýdaki
koþullar geçerlidir. Ne tür yollardan geçilecek hepsini
sýralýyorlar. Sözgelimi orada uygulanacak husus sistemi
hangisi onu tahkimnameye koyuyorlar, sorun Türk
hukukuna göre çözülecek onu tahkimnameye yazýyorlar, sorun türk hukukuna göre deðil de uluslararasý
hukuka göre çözülecek, onu yazýyorlar.
Ve Prof.Dr.Haluk Günuður, Her uluslararasý anlaþma
egemenlik yetkilerinin bir kýsmýný alýp götürür. diyebilmektedir.

emperyalizme baðýmlýlýðýný kendi ülke anayasasýna geçirmesi ve bu baðýmlýlýða aykýrý davranýþlar karþýsýnda emperyalizm tarafýndan
yaptýrýma tabi tutulmayý kendi anayasasý ile
kabul etmesi demektir.
Emperyalizmin ve oligarþinin yýllardýr hükümetlerle deðiþmeyecek bir ekonomi-politikanýn devlete egemen kýlýnmasý yönündeki
faaliyetleri, uluslararasý tahkime iliþkin anayasal deðiþiklikle birlikte önemli bir evreye
girmiþtir. Kapitalizmin dýþ dinamikle geliþtiði ve
bu yüzden dengesini metropollerde bulan bir
ekonomik yapýya sahip olan bizim gibi ülkeler açýsýndan, uluslararasý tahkim, ekonomik
dengelerin emperyalist finans kurumlarý tarafýndan planlanmasý ve yürütülmesinin önemli bir adýmý durumundadýr. Bu sayede
emperyalizm, kendi çýkarlarýna uygun olarak
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki yatýrým ve üretim
süreçlerini denetleyebilecek ve yönlendirebilecektir. Bunun anlamý ise, emperyalist tekellerin çýkarlarýna uygun olarak üretim yapýlmasý ve fiyatlarýn düzenlenmesidir. Bundan
etkilenecek halk kitleleri ise, bu düzenlemelere karþý tepki gösterdiklerinde anayasal
suç iþlemiþ olacaklardýr. Bu baðlamda, emperyalist tekellerin herhangi bir uygulamasýna
karþý yapýlacak bir protesto eyleminde atýlacak sloganlar, kolaylýkla TCKnýn 146. maddesi kapsamýna girebilecektir. (Tarihin ironisi)
Bu geliþmeler karþýsýnda, bizim gibi ülkelerde ne demokrasiden, ne de hukuk devletinden sözetmek olanaksýz olmaktadýr. Mevcut anti-demokratik yasalar deðiþtirilebilinse
bile, uluslararasý tahkim varlýðýný sürdürdüðü
sürece, ülkenin demokratik bir hukuk devleti olabilmesi olanaksýzlaþmýþtýr.
Ve kendi yasalarýný yapamayan ve uygulayamayan bir ulus, hiçbir biçimde kendi siyasal yönetimine sahip olamaz. Bu da, ulus- larýn
kendi kaderlerini tayin hakkýnýn tanýndýðý
koþullarda, ulusal baðýmsýzlýðýn ortadan kaldýrýlmasý demektir.
Klasik baðýmsýzlýk anlayýþýnýn çaðdýþý kaldýðýnýn ilan edilebildiði ve mevcut düzen sýnýrlarý içinde siyasal mücadele yürüterek hükümet olmanýn açýlýmýnýn yapýldýðý bir dönemde çýkartýlan uluslararasý tahkim yasasý,
tüm bu tezlerin boþ bir hayal anlamýna geldiðini bir kez daha göstermektedir.
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Marmara Depremi
ve Küçük-Burjuvazinin
Devlete Küsmesi

17 Aðustos 1999 gecesi meydana gelen ve
büyük bir yýkým ve insan kaybýna yol açan
Marmara bölgesindeki deprem, ayný zamanda ülkemizdeki sýnýflarýn oligarþik yönetimle
olan iliþkilerinde önemli bir sarsýntýya neden
oldu. En genel ifadeyle, deprem sonrasýnda
gerekli kurtarma, yardým ve enkaz kaldýrma
iþlerinin yürütülmesinde devletin sergilediði
çaresizlik, deprem bölgesi dýþýnda tüm ülke
çapýnda büyük bir tepki ortaya çýkarmýþtýr.
Depremden sonra geçen ilk dört gün boyunca, depremin þiddetinden, meydana getirdiði
yýkým ve insan kaybýna kadar her konuda tam
bir þaþkýnlýk, belirsizlik ve tutarsýzlýk in-sanlarýn devlete karþý duyduklarý güveni sarsarken, ayný zamanda devlete karþý öfke
duymalarýna neden olmuþtur.
Marmara depremi ile birlikte ortaya çýkan
öfke, öylesine belirgin bir hal almýþtýr ki,
devlet büyükleri, her doðal felaket sonrasýnda alýþýlagelmiþ olan bölge gezilerini yapamamýþ ya da ortalýkta fazlaca görünmeden
gerçekleþtirmiþlerdir. Faþist MHPnin Saðlýk
Bakanýnýn dýþ yardýmlar konusunda sergilediði
ýrkçý yaklaþýmlar ve üst gelir grubuna mensup
ailelerin (burjuva) çocuklarýnýn daðcýlýk hobilerinin bir ürünü olan AKUTa karþý tutumu,
öfkeyi artýrmýþ ve kýsmen politize etmeye
yönelmiþtir.
Marmara depremi, düzenin kendi sözleriyle asrýn felaketi olarak onbinlerce insanýn
yaþamýný yitirmesine yol açmasýyla, insanlarýn
mevcut yaþam sürecinde önemli bir deði- þim
noktasý oluþturduðu kesindir. Meydana gelen
yýkýmlar, yitirilen canlarla birleþerek, pek çok
kiþi için eskiye dönülemez sonuçlar ortaya
çýkarmýþtýr. Ýzmit bölgesinde olduðu gibi, yýllarca iþçi ve memur olarak çalýþmýþ ve eline
geçen emeklilik ikramiyesi ile kendisine bir ev

almýþ insanlar, depremde canlarýný yitirmedilerse, tüm yaþamlarýnýn sonuçlarýný
kaybetmiþlerdir. Ve bunlar, yeniden bu duruma gelebilmek için, ne zamana, ne de maddi kaynaða sahiptirler.
Ýstanbul küçük-burjuvazisinin orta ve üst
gelir grubundan olanlarýn yazlýðý durumunda bulunan Yalova, Çýnarcýk gibi tatil yerlerinde meydana gelen yýkýmlar ise, bu kesimlerin günü yaþama anlayýþlarýný önemli sarsýntýya uðratmýþtýr.
Ancak Marmara depreminin en büyük etkisi, deprem bölgesi dýþýnda yaþayan insanlar
üzerinde olmuþtur. Televizyonlarýndan deprem
görüntülerinin içler acýsý durumunu izleyen ve
insanlarýn çaresizliðini gören diðer bölge insanlarý, devlete depremzedelerden daha çok
tepki duymuþlardýr.
Bu geliþmeler, kaçýnýlmaz olarak, kitlesel
ölçekte önemli bir açmaza girmiþ olan legalleþmiþ ve legalleþmeye yönelmiþ sol örgütlenmeler için yeni bir umut ýþýðý olarak görülmüþ ve Marmara depremi, ülkemizde pekçok
þeyin deðiþiminin habercisi olarak deðerlendirilmiþtir. Öfkeyi örgütlemenin gereðini düþünen sol örgütlenmeler, depremin ilk belirsizliklerinin ortadan kalkmasýndan ve kitlesel
ölçekte ortaya çýkan korkunun azalmasýndan
sonra, deprem bölgesine yönelmeye baþlamýþlardýr. Ne iþe yarayacaðý bilinmeyen bir-kaç
yardým malzemesi ve devleti suçlayan binlerce bildiriyle deprem bölgesine hareket
eden sol örgütlenmeler, öfkenin örgütleyicileri olarak çalýþmaya baþlamýþlardýr.
ÖD Partisi, HADEP ve EMEPin küçük-burjuva aydýn iliþkileri içinde bulunduklarý beldelerde yoðunlaþarak kurduklarý çadýr kentler ve insani yardýmlar, solun insancýl ve
yardýmsever yüzünü sergilerken, ayný za-
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manda yeni propaganda olanaklarý saðladýðý
düþünülmüþtür.
Böylesi bir ortamda, gerek Marmara depreminin ortaya çýkardýðý büyük yýkým ve insan
kaybýnýn nedenleri, gerekse deprem sonrasýnda devletin çaresiz ve hiçbir þey yapamaz hali, mevcut düzenin sorgulanmasý için
yeni bir olanak ortaya çýkarmýþtýr. Ama bu
yeni olanak, ülkemizde sýnýf iliþkilerinin tümüyle unutturulduðu ve sýnýfsal tahlillerin bir
yana býrakýldýðý koþullarda, yalýn bir hümanizm çerçevesinde ele alýnmýþtýr. Gerek
legalleþmiþ sol örgütlenmelerin kurduðu ve
büyük övgülere mazhar olan çadýr kentler,
gerekse küçük-burjuva aydýn kesimin ilaç,
doktor, psikolog olarak verdikleri insani yardýmlar, hep bu hümanist çerçeve içinde ele
alýnmýþ ve sürdürülmüþtür. Bunun sonucu,
çok fazla çalýþýp, az politik propaganda yapan; çok yardým yapýp, az reklam yapan, en
fazla hümanist olacaðý ve böylece kitlelerin
gözünde büyük bir deðere sahip olacaðý
sanýsý yaratýlmýþtýr. Oligarþik yönetimin özenle
iþlediði bu deðer, legalleþmiþ solun çabalarýyla ve genelkurmayýn katkýlarýyla genelleþmiþtir.
Herkesin gördüðü, ancak sýnýf perspektiflerinin bir yana býrakýlmasýyla bilincinde olmadýklarý en temel gerçek ise, Yalova gibi küçük-burjuvazinin orta ve üst kesimlerinin tatil
alanlarýnýn büyük bir yýkýma sahne olduðudur.
Herkesin üzerinde birleþtiði kitlesel öfke, iþte
bu küçük-burjuva kesimlerinin devlete karþý
gösterdikleri tepkinin bir sonucudur.
Bu küçük-burjuva kesimler kimlerden
oluþmaktadýr? Bunlarýn diðer küçük-burjuva
kesimlerden farklýlýklarý nedir?
Ýþte kavranýlmasý gereken ana halka bu
sorularda yatmaktadýr.
Yalova gibi tatil alanlarýnda yazý geçiren ve
depremin ilk gününde bulduklarý ilk feribotlarla Ýstanbula akýn eden ve enkaz altýnda kalan insanlara yardým etmeyi akýllarýndan bile
geçirmeyen, kurtuluþu Ýstanbul'a kaçmakta
bulan küçük-burjuvalar, deprem sonrasýndaki
öfkenin kitlesi durumundadýrlar. Bu öylesine bir kitledir ki, öfkesini kolayca devlet
büyüklerine karþý dile getirebilmekte ve aðzýna geleni söyleyebilmektedir.
Bu küçük-burjuva kesim, Ýzmit-Adapazarý
bölgesinde yoðunlaþmýþ olan iþçi sýnýfýndan
da, tüm deprem bölgesinin yerli halkýndan
da farklý özelliklere sahip olduðu için (ki en
büyük yýkým ve can kaybýna uðrayanlar bu
kesimlerdir), hem sesini yükseltebilmiþ, hem
de geliþmeleri etkileyebilmiþtir. Faþist MHP
nin Saðlýk Bakanýnýn AKUTa iliþkin sözlerine

en aðýr yanýt bu kesimlerden gelmiþtir.
Ýstanbulun küçük ve orta sermaye kesimleri ile bunlarýn çalýþanlarýndan oluþan bu
küçük-burjuva kesim, 12 Eylül sonrasýnda ülkemizde uygulanan ihracata yönelik sanayileþme modelinin destekçisi ve sonucu palazlanmýþtýr. Aðýrlýklý olarak tekstil alanýnda faaliyet yürüten ya da tekstil alanýnýn yan kollarýnda çalýþan, bu baðlamda konfeksiyon sana- yi
ile bunun pazarlamacýsý konumunda (reklamcýlýk da dahil) bulunan bu küçük-burjuva
kesim, T. Özalýn orta direði olarak ülkemizin son yirmi yýlýnda depolitizasyonun ve
ideolojisizleþmenin temel dayanaðý olmuþtur.
Amerikan yaþam tarzýnýn en büyük savunucusu, markalý yaþamýn üreticisi ve sürdürücüsü, kredi kartlarýnýn en hýzlý çekicisi, Amerikan aksanýyla Türkçe konuþmanýn
yaratýcýsý, günü yaþama felsefesinin ateþli
savunucusu, soyut bir gelecek için somut
bugünden vazgeçmemenin tutkulu bir hayraný, tatil yapmanýn kendisi için bir hak olduðuna inanan bu küçük-burjuva kesimin
depremin þokunu en fazla yaþayan kesim
olmasýnda þaþacak birþey yoktur.
Bu kesimin bir bölümü ise, baþkent Ankarada ikamet eden bir kýsým bürokrat ve
aydýn kesimdir. Çoðu zaman, tatil ile kültürü kaynaþtýran bu kesimler, Ýstanbuldaki
eþitleriyle birlikte sol belediyelerin kültürel etkinliklerinde boy gösterirler. Onlar için,
önemli olan tatil ile kültürün kaynaþmasý
olduðundan, bunun yeri fazlaca önemli deðildir. Bir dönem Dikilide boy gösterebilecekleri gibi, bir baþka dönem Deðirmenderede boy
gösterebilirler. Onlar, bu yerlerin sürekli olarak neden deðiþtiðini fazlaca önemsemezler.
Yapýlan tüm sanat ve kültür etkinliklerine
raðmen, bu tatil-kültür beldelerinin belediye seçimlerinin kaybedilmesinin nedenlerini
de anlamýþ deðillerdir. Onlarýn düþüncesine
göre, bu halk adam olmaz, çünkü kendilerinin gönüllü katýlýmlarýyla gerçekleþen onca
etkinlike raðmen, gidip baþkalarýný seçmiþlerdir. Ama yine de, onlar, hümanist insanlardýr; deprem felaketi karþýsýnda adam olmaz halka yardýma koþmuþlardýr, hem de
devletten daha hýzlý ve daha çok!
Marmara depreminin görülmesine olanak
verdiði diðer bir olgu ise, geçmiþ dönemlerin
mütevazi donanma karargahý Gölcükün
deðiþmiþ niteliðidir. Deprem sonrasýnda Amerikan ve Ýsrail yardým ekiplerinin aðýrlýklý olarak bulunduklarý Gölcük, donanma karargâhýnda meydana gelen büyük yýkýmla yeni konumunun simgesi olmuþtur.
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Ülkemizin 12 Eylül sonrasýndaki geliþmelerini izleyenlerin bildiði gibi, Gölcük Donanma Karargâhý, 12 Eylül askeri darbesinin en
önemli plan ve yürütme merkezi olmuþtur.
Daha sonraki yýllarda üst düzey askeri yetkililerin gizli toplantýlar yaptýklarý bir merkez durumunda bulunan Gölcük Donanma
Karargâhý, alýnmýþ güvenlik önlemleriyle dýþ
dünyadan yalýtýlmýþ bir durumdadýr. Deprem
sonra- sýnda günlerce Donanma Karargâhýna
iliþkin bilgilerin alýnamamasý, bu güvenliðin en
zorlu koþullarda bile sürdürülebilecek boyutta olduðunu göstermiþtir.
Ancak Gölcük Donanma Karargâhýnýn depremle birlikte ortaya çýkardýðý diðer bir gerçek de, ordunun inþaat sektörüyle,
müte-ahhitlerle kurduklarý iliþkiler ve bu
iliþkilerle saðlanan kiþisel çýkarlar olmuþtur.
Donanma üssünde son dönemde yapýlan binalarýn, ki içinde Orduevi de bulunmaktadýr,
kolayca yýkýlmýþ olmasý, ayný zamanda bunlarýn inþa-atlarýnda yapýlmýþ olan yolsuzluklarýn
açýk bir kanýtý olarak ortaya çýkmýþtýr. Müteahhitlere hafriyat dökebilmek için askeri garnizonlarýn boþ alanlarýný rüþvetle veren
generallerin buradan kazandýklarý, depremin
yarattýðý yýkýmýn ortaya çýkardýðý yeni hafriyatlar olmuþtur.
Görüldüðü gibi, Marmara depreminden
maddi ve insan kaybý olarak en fazla etkilenen iþçi sýnýfý ve küçük-burjuvazinin alt kesimleri olmakla birlikte, en fazla tepki göste- ren
ve devlete küsen küçük-burjuvazinin orta
ve üst gelir grubu ile aydýn kesimi olmuþ-tur.
Televizyon yayýnlarýnda açýk biçimde gö-rüldüðü gibi, bu kesimler, baþka ülkelerde olan
depremler sonrasýnda o ülkelerin devletlerinin nasýl etkili olduklarýný ve olaylarý nasýl denetime aldýklarýný sürekli överek, devlete olan küskünlüklerini sergilemeye devam etmektedirler. Onlar için, deprem felaketi devleti enkaz altýnda býrakmýþ ve
AKUTu in yapmýþtýr. Bir baþka deyiþle, Marmara depremi, bu kesimlerin tipik temsilcisi
durumunda olan AKUTla özdeþleþtirilmiþtir.
Böylece, Marmara depremi, küçük-burjuvazinin bu kesimleri için yeni bir hobi alaný
ve tatil olanaðý yaratmýþtýr: AKUTçuluk. Artýk ray-ban gözlükleriyle, levis kotlarýyla,
Lacos tiþörtleriyle, motosiklet ve kasklarýyla
yeni bir tatil tarzý gelecek 2000 yýlýnýn mo- dasý
olma potansiyeline sahiptir. Omuz baþla-rýnda
gururla taþýyacaklarý küçük Türk bayraðý ile,

sýrtlarýnda AKUT yazýlarýyla kýrmýzý ti- þörtler,
konfeksiyon sektörünün yeni kreasyonu gibi
görünmektedir.
Gerçek þu ki, tüm AKUT hayranlýðýna karþýn, pek çok kiþi AKUT adýnýn ne anlama geldiðini bile bilmemektedir. Kimine göre, Arama-Kurtarma Derneði, kimine göre AramaKurtarma Teþkilatý olan AKUT, Ýstanbulun
mutena semtlerinin konken partilerinin
müdavimlerinin güzide evlatlarý olarak daðcýlýk sporu yapan bir gruptan baþka birþey
deðildir. Toplam sayýlarý 30-40ý geçmeyen bu
kiþilerin, 20-30 bin kiþinin yaþamýný yitirdiði,
yüzbinlerce evin yýkýldýðý ya da hasar gördüðü
bir depremde kaç enkaz çalýþmasýna katýlabileceði, ilkokul öðrencisinin bile hesaplayabileceði kadar basit bir matematiksel iþlemdir.
Yaþamýný yitirenler ve yaralýlarla 100.000i aþkýn insanýn enkaz altýnda kaldýðý bir depremde, AKUTun canlý olarak çýkardýklarýnýn sayýsýnýn 100-200 olmasý bile, bunlarýn ne denli
yetersiz ve anlamsýz olduklarýný göstermektedir.
Ama küçük-burjuvalar için durum hiç de
böyle deðildir. Onlar, herþeyin en iyisini yaparlar; az yaparlar, ama öz yaparlar. Onlar gibisi
yoktur.
Ýþte Marmara depreminin büyük insan kaybý ve yýkýmlarý altýndan çýkan gerçekler böylesine sýnýfsal niteliktedir ve küçük-burjuvazinin
tüm bencil çýkarlarýný sergilemektedir. Bu nedenle, bu küçük-burjuvalarýn devlete karþý
duyduklarý öfke kadar, küskünlükleri de
gelip geçicidir. Küçük-burjuvazinin sýnýfsal niteliðine uygun olarak, saman alevi gibi hýzla
yanýp söner. Deprem sonrasýnda yapýlan yardýmlarýn paylaþým savaþýnda da görüldü-ðü
gibi, bu kesimler alacaklarý küçük paylarla
kolayca eski konumlarýna geri dönebil- mektedirler. Bu küçük-burjuvalarýn medya-tik
temsilcisi Ali Kýrcanýn sýkça kullandýðý gibi,
ateþ düþtüðü yeri yakar.
Marmara depreminin asýl kahramanlarý ise
bu tabloda ortada görünmemektedirler. Bölgenin iþçi sýnýfý ve köylüleri, küçük-burjuvazinin yarattýðý toz-duman içinde bir yana itilmiþlerdir. Bu nedenle, Kurtuluþ Cephesinin bu
sayýsýnýn kapaðýna, Marmara depreminin asýl
kahramanlarýnýn bir bölümünü oluþturan Zonguldak maden iþçilerinin enkaz çalýþmalarý sýrasýndaki bir görüntüsünü koyduk. Ve
Marmara depremi, her zaman onlarýn bu
görüntüleriyle anýmsanacaktýr.
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Cezaevleri Gerçeði
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27 Eylül günü Ankara Merkez Kapalý Cezaevinde bulunan devrimci tutsaklardan 12sinin katledilmesiyle cezaevlerinin içinde bulunduðu durum ve oligarþik yönetimin cezaevlerinde tutsak bulunan devrimcilere karþý tutumu bir kez daha görünür olmuþtur.
Devrimci mücadelenin tüm tarihi, her zaman katliamlar, iþkenceler ve cezaevleri gerçeði ile iç içe olmuþtur. Egemen sýnýflarýn baský aygýtý, ordusuyla, bürokrasisiyle, mahkemeleriyle, cezaevleriyle bir bütün olarak devrimci mücadelenin karþýsýnda, devrim mücadelesini engellemek amacýyla her zaman yer almýþ ve her türlü yasa tanýmazlýðý ile uygulamalarýný sürdürmüþtür. Bu açýdan, Ankara
Merkez Cezaevinde meydana gelen katliam,
ülkemiz tarihinde ne ilk olmuþ, ne de son olacaktýr.
Çok daha kýsa bir zaman diliminde Diyarbakýr cezaevinde 10 tutsaðýn dövülerek öldürüldüðü bir ülkenin baþkentinde 12 tutsaðýn
her türden silah kullanýlarak katledilmeleri,
mevcut düzenin yasadýþýlýðýnýn en açýk örneðidir. Kendi yasallýðýný bile kolayca çiðneyebilen
bu düzen, ayný zamanda varolan yasalarýn ne
denli demokratik, ne denli hak tanýyýcý olup
olmamasýna baðlý olmaksýzýn, kendi düzenini
sürdürmek istemektedir. Ankara Merkez Cezaevindeki katliam, bu yönüyle, oli-garþik yönetimin, mevcut yasalarda yapýlacak
deðiþikliklerle demokratikleþtirilmesinin
olanaksýz olduðunu bir kez daha göstermiþtir.
Ankara Merkez Kapalý Cezaevinde gerçekleþtirilen katilamýn bir kez daha gösterdiði diðer bir gerçek de, oligarþinin tüm basýn-yayýn
organlarýnýn bir bütün olarak cezaevlerindeki
devrimci tutsaklara yönelik saldýrýlarý haklý ve
meþru göstermek için büyük bir çaba içine
girmiþ olmalarýdýr. Devletin cezaevlerine ha-

kim olamadýðý, olmasý için gerekli önlemlerin
mutlaka alýnmasý gerektiði, bu amaçla hücre
tipi cezaevi uygulamasýna geçilmesinin zorunlu olduðu, ayný basýn-yayýn organlarýnda yazýlýp-çizilmeye baþlanmýþtýr. Baþýný gazetelerin
baþ yazarlarýnýn çektiði bu kampanya, ayný
zamanda cezaevlerine iliþkin gerçeklerin tam
bir çarpýtýlmasý üzerine yükseltil- miþtir. Sivil
mahkumlarýn içinde yaþadýklarý koþullarý,
mafya iliþkileriyle birleþtirerek öne çýkartan
oligarþinin yazarlarý, devrimci tutsaklarýn örgütlü ve birleþik mücadelelerini dev-leti tehdit olarak sunma gayreti içine gir- miþlerdir.
Onlarýn istediði, devletin bu haddini bilmezlere haddini bildirmesidir. Bunun için her
türlü yasadýþýlýk devletin hakký- dýr!
Oligarþinin basýn-yayýn organlarýnýn bu bütünsel saldýrýsý karþýsýnda devrimciler, kendi
somut gerçekliklerini ve karþý karþýya kaldýklarý tehditleri, doðru ve tam bir biçimde kamuoyuna yansýtabilme olanaðýna sahip deðillerdir. Çoðu zaman sol yayýnlarda yer alan cezaevi haberleri, doðru ve tam olarak kamuoyuna maledilemezken, ayný zamanda kamuoyunun duyarlýlýðý saðlanamamaktadýr. Bu
geliþmelerde devrimci tutsaklarýn, hemen her
geliþme karþýsýnda tavýr almak zorunda býrakýlarak, ellerindeki kullanýlabilir araçlarý son
noktasýna kadar kullanmalarý ve bu araçlarýn
etkinliklerini yitirmelerine yol açmalarýnýn da
önemli bir katkýsý olmuþtur.
Yapýlacak her eylemde kendi siyasal söylemlerinin ifadesini görmek isteyenlerden, her
eylemi kendi politik faaliyetinin bir uzantýsý
haline getirmek isteyenlere kadar bir dizi örgütlenme ve zihniyetin, cezaevlerinin dar sýnýrlarý içinde kýyasýya savaþa giriþtikleri de
gözönüne alýnmasý gereken gerçeklerdendir.
Bu öylesine yalýn bir gerçekliktir ki, cezaev-
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lerinin nesnel koþullarýnýn yaratmýþ olduðu
zorunlu birliktelikleri kolayca bir yana itebilmektedir. Öyle zamanlar olabilmektedir ki,
solda egemen olan bu anlayýþlar, kendi içlerinde çeþitli ittifaklar oluþturarak, hasýmlar
belirleyerek yürütülen bir örgütsel savaþ halini alabilmektedir. Bu durumun yarattýðý en
önemli olumsuzluk ise, hem devrimci tutsaklarýn eylem araçlarý ile eylem amaçlarý arasýndaki dengesizlik, hem de eylemlerin sonuçlarýnýn tam olarak deðerlendirilememesi olmaktadýr. Özellikle amaçlar ile kullanýlan araçlar
arasýndaki dengesizlik, pek çok durumda çok
küçük ve geçici istemler için çok büyük bedeller ödenmesini ve kullanýlan araçlarýn etkinliðini yitirmesini getirmektedir. Küçük örgütsel ve siyasal çýkarlar, böyle bir ortamda,
kaçýnýlmaz olarak duraðanlýðýn bir örtüsü ve
rutin günlerin çeþnisi olarak belirginleþmektedir. Ýdeolojisizliðin egemen olduðu bir
dönemde ise, her türlü ilkeden uzak, salt pratikte varolmak adýna kurulmuþ iliþkilere dayanan mevcut cezaevi ittifaklarý, bu açmazlar
ve kýsýrlýklar içinde, bedellerin daha da
aðýrlaþmasý potansiyelini içinde taþýmaktadýr.
Bunlarýn yanýnda, birkaç yýl öncesinde
Bayrampaþa cezaevinde sergilenmeye çalýþýlan iyi mahkum görüntüleri, bir çýrpýda yok
olmuþtur. Süresiz açlýk grevi ve ölüm orucunda yaþamýný yitiren devrimci tutsaklarýn kazanýmlarý, bu görüntülerle birlikte salt bir aný- ya
dönüþtürülmüþtür. Süresiz açlýk grevi ve ölüm
orucu sonrasýnda gelen, duvarlardan sloganlarýn silindiði, gazetecilere çay-yiyecek ikram
edildiði günler bugün hiç olmamýþca-sýna davranýlmaktadýr. Oligarþinin basýn-yayýn organlarýnýn topyekün suçlama ve karalama çabalarý
içinde, bu tür davranýþlarýn iþe yaramayacaðý
son olaylarla bir kez daha açýða çýk-mýþtýr.
Herþeye raðmen, devrimci tutsaklarýn karþý
karþýya kaldýklarý bu sorunlar, cezaevi gerçeklerinin en önemli halkasýný oluþturan kamuoyu duyarlýlýðý ile de belirlenmektedir.
Kamuoyunu harekete geçirmede önemli
bir iþleve sahip olmasý gereken ÝHD gibi örgütlenmelerin, emperyalizmin demokrasi
projesi çerçevesinde birer yeni dünya düzeni örgütlenmeleri haline dönüþmeleri ve bunun sonucu olarak cezaevlerindeki geliþ-meler
karþýsýnda kamuoyunu harekete geçirme
iþlevlerini tümüyle yitirmeleridir. Bu da, de-

vrimci tutsaklarýn, kendi güçleri dýþýnda hiçbir desteðe ve olanaða sahip olmamalarý anlamýna gelmektedir. Ankara Merkez Cezaevindeki katliam sonrasýnda bazý cezaevlerinde
geliþen protesto eylemlerinde Ýstanbul Barosu baþkanýnýn arabulucu olarak ortaya çýkmasý, ÝHD türü örgütlenmelerin iþlevsizlikten
öte, tüm anlamlarýný yitirdiklerinin açýk kanýtýdýr. Onlarýn yaptýklarý birkaç basýn açýklamasý
ise, sadece kendi varlýklarýný koruma amacýnýn
ürünüdür.
Tüm bu gerçekler içinde, oligarþinin zor
güçlerinin Ankara Merkez Kapalý Cezaevinde
gerçekleþtirdiði katliam, devrimci tutsaklara
yöneltilmiþ bir gözdaðý niteliðindedir. Bu katliamdan amaçlanan, devrimci tutsaklarýn her
türlü hak mücadelelerinin kabul edilebilir
sýnýrlara çekilmesidir. Bu yönüyle, son katliam,
devrimci tutsaklarýn en geniþ ölçekte kul-lanmaya yöneldikleri fiili durum yaratmaya yönelik eylem biçimlerine oligarþinin verdiði bir
yanýt niteliðindedir. PKKnin silahlý mücadeleyi
terkettiðini ilan ettiði, her türden þiddet eylemine karþý olduklarýnýn Ýmralý Cezaevin-den
A. Öcalanýn aðzýndan ilan edildiði ve oligarþinin þiddet ve terörünün nedenlerinden
birisinin devrimci þiddet olduðunun idda
edildiði bir ortamda, oligarþi devrimci tutsaklarý katliamla yola getirmek istemiþtir. Dýþarda illegal örgütler üzerinde yoðunlaþtýrýlan
baskýyla legalleþmeyi dayatarak teslim almaya çalýþan oligarþi, bu kez içerde katliam yaparak, devrimci tutsaklarý PKKliler gibi iyi
mahkum haline getirerek teslim almaya çalýþmaktadýr. Bu uygulamada, devrimci tutsaklarýn mücadelesinde kullanýlan araçlar ile
amaçlar arasýndaki büyük dengesizlik, oligarþi
için daha elveriþli bir ortam yaratsa da, asýl
amaç illegal ve silahlý devrimci örgütlerin kadrolarýný içerde legalleþtirmeye çalýþmaktýr. A.
Öcalanýn Sorunlarýn barýþ ve diyalog anlayýþý içerisinde çözümlenmesi gereði bu
acý olaylarla bir kez daha ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr sözleri oligarþinin katliamýnýn
amacýný çok açýk biçimde sergilemektedir. Bu
yönüyle son katliam, oligarþinin, silahlý devrimci örgütlere ve silahlý devrimci mücadeleye
karþý teslimiyeti ve legalizmi dayatan bir gözdaðýdýr.
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Dar kapsamlý seçim çekiþmeleri; þurada burada seçimi kazananlarýn baþarýlarý;
iki milletvekili, bir senatör, dört belediye baþkaný, halkýn üzerine ateþ açýlarak daðýtýlan
büyük çapta bir gösteri; bir öncekine göre bir iki oy farkýyla kaybedilen yeni bir seçim;
kazanýlan bir grev, kaybedilen on grev; bir adým ileri, on adým geri; belli bir kesimde
zafer, bir diðerinde on kez bozgun... Sonra birdenbire oyunun kurallarý deðiþir, herþeye
yeniden baþlamak gerekir.
Bu tutum neden ileri geliyor? Halk enerjisini neden hep böyle boþuna harcýyor?
Bunun tek nedeni var: Bazý Amerika ülkelerinde ilerici güçler taktik hedefler ile stratejik hedefleri korkunç bir þekilde birbirine karýþtýrýyorlar, küçük taktik sorunlarda büyük
stratejik hedefler görmek istemiþlerdir. Bu önemsiz saldýrý mevzilerini ve elde edilen
küçük kazançlarý, sýnýf düþmanýnýn temel hedefleri olarak göstermeyi bilen gericiliðin
akýllýca davrandýðýný kabul etmeliyiz.
Böylesine büyük hatalar iþlenen ülkelerde, halk hiçbir deðeri olmayan eylemler için
son derece büyük fedakarlýklar pahasýna her yýl alaylarýný seferber eder. Bunlar düþman
topçusunun ateþine maruz kalan geçici mevzilerdir.
Bu mevzilerin adý, parlamentodur, kanuniliktir, yasal ekonomik grevdir, ücret artýþýdýr, burjuva anayasasýdýr, bir halk kahramanýnýn serbest býrakýlmasýdýr... Ve iþin en
kötü tarafý þudur ki, bu mevzileri elde etmek için bile, burjuva devletinin oyun kurallarýný kabul etmek ve bu tehlikeli siyasal oyuna katýlmak iznini alabilmek için de uslu
ve aklý baþýnda insanlar olduðumuzu, hiçbir tehlike arz etmediðimizi; örneðin kýþlalara
ve trenlere saldýrmak, köprüleri uçurmak, katilleri ve iþkence uzmanlarýný cezalandýrmak, daðlara çýkýp ayaklanmak ya da yumruklarýmýzý sert ve kararlý bir biçimde kaldýrarak, Amerikaya son kurtuluþ mücadelesinin kesin müjdesini vermek gibi tehlikeli
iþlerle bir alýþ-veriþimizin olmadýðýný ispat etmek lazýmdýr.
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