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Ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel
her alanda geliþen olaylarýn yarattýðý
korkular üzerine.
Oligarþinin, özel olarak iþbirlikçitekelci burjuvazinin, kendi dýþýndaki
sömürücü sýnýflarla iliþki ve çeliþkisi
ile oligarþik devlet aygýtýnýn bu iliþki
ve çeliþkiler ortamýndaki durumu
üzerine bir deðerlendirme.
Danýþtay saldýrýsý sonrasýnda giderek
yaygýnlaþan Türkiye laiktir, laik
kalacak sloganýnda ifadesini bulan
laiklik-þeriatçýlýk çatýþmasý üzerine bir
deðerlendirme.
Laikliðin Avrupada ortaya çýkýþý ve
geliþimi ile ülkemizdeki þeriatçýlýðýn
farklýlýðý üzerine bir deðerlendirme.
Amerikan emperyalizminin askeri
iþgalleri ve Ýsrailin son Lübnan
saldýrýsýnda islamcýlarýn silahlý
direniþteki etkinliðinin nedenleri
üzerine bir irdeleme.
Amerikan emperyalizminin Irak
iþgaliyle birlite globalizmin sonu
gelmiþken, ülkemiz solunun
küreselleþme karþýtý söylemleri
üzerine kýsa bir deðerlendirme.
2005 Mart ayýndan itibaren yükselen
milliyetçilik dalgasý ortamýnda
oligarþinin sivil faþist milis örgütlenmelerinin faaliyetleri ve anti-faþist
mücadele üzerine bir deðerlendirme.

21 Kasým 2006 tarihinde Nepal
hükümeti ile NKP(M) arasýnda
imzalanan barýþ anlaþmasýnýn
maoizm çerçevesinde kýsa bir
deðerlendirmesi.
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Tehdit Altýnda
Türkiye

Ekonomistler artan cari açýðýn büyük bir ekonomik krize yol açacaðýndan korkuyor.
Eðitimciler, okullardaki þiddetin nereye uzanacaðýndan endiþeliler.
Aileler çocuklarýnýn uyuþturucu kurbaný olmasýndan korkuyorlar.
Üniversite öðrencileri okulu bitirdiklerinde nasýl iþ bulacaklarýnýn
kaygýsýndalar.
Bazý solcular Amerikanýn ülkeyi iþgal senaryolarýný konuþuyorlar.
Laiklik yanlýlarý, kara çarþafýn yaygýnlýðýndan, þeriatçýlarýn güçlenmesinden korkuyorlar.
Þeriatçýlar askeri darbe korkusuyla yatýp kalkýyorlar.
Spor yorumcusu, benim genelkurmay baþkaným kodumu oturtmalý diyor.
Kredi kartlarýnýn limitlerini dolduranlar ne yapacaklarýnýn kaygýsý
içindeler.
Ýþçiler iþsiz kalmaktan, köylüler ürünlerini yok pahasýna satmaktan
korkuyorlar.
Aydýnlar kültürel yozlaþmadan, ülkenin baðýmsýzlýðýný yitirmesinden, þeriatçýlarýn yönetimi ele geçirmesinden kaygýlýlar.
AB yandaþlarý, AB ile iliþkilerin kopmasýndan korkuyorlar.
Kemalistler, çaresizlik içinde kemalizmin ideoloji olup olmadýðýný
tartýþýyorlar.
Varoþlar, uyuþturucu ve fuhuþtan; kamu emekçileri kredi kartlarýnýn limitlerinin dolmasýndan korkuyor.
Kadýnlar kapkaççý teröründen korkuyorlar, ev sahipleri güpegündüz eve giren hýrsýzlardan korkuyorlar.
Ünlüler paparazilere yakalanmaktan, kirli çamaþýrlarýnýn ortaya
dökülmesinden korkuyorlar.
Orhan Pamuk öldürülmekten korkuyor.
Solcular ölmekten korkuyor.
Herkes kaygýlý, herkeste bir korku var.
Herkes Kýbrýstan, Ermeni soykýrýmýndan, Kürtlerin bölücülüðünden söz ediyor.
Herkes ahlakýn bozulduðunu, toplumun yozlaþtýðýný söylüyor.
Herkes ekonomik bir krizin ülkeyi altüst edeceðini düþünüyor.
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Herkes kendi adaletini kendisi vermeye kalkýþýyor.
Herkes ne olacak bu memleketin halinden söz ediyor.
Yine de herkes eðleniyor, televizyon karþýsýnda dizi seyrediyor, her
bulduðu fýrsatta tatil beldelerine koþturuyor, þimdi sýrasý mý bu konularýn diyerek birbirlerini susturuyor.
Konuþanlar ise, bunlardan deðil, þunlardan korkun diyerek yeni
korku senaryolarýndan söz ediyor.
Korkuyla eðlence, kaygýyla boþvermiþlik bir arada yürüyor.
Korkutanlar korkuyor, korkanlar korkutuyor.
Gerçeði bilmek isteyenler düþünmüyor, düþünenler ne
düþüneceklerini bilmiyorlar.
Adam gibi adam aranýyor, adam gibi adamýn omurgalý olup olmamasýna bakýlýyor.
Þüphesiz bütün bunlarýn bir anlamý var.
Anlamak için öðrenmek, öðrenmek için bilmek ve bilmek için
de bilgiye ihtiyaç var.
Eðer ülke bir gün Amerikan emperyalizmi tarafýndan açýk askeri
iþgal altýna alýnacaksa, açýk askeri iþgal altýna alýnmýþ demektir. "Eðer
olursa, gereken ne ise o yapýlýr" denilemez. Ya iþgalciye karþý savaþýlýr
ya da boyun eðilir. Baþka alternatif yoktur. Ýþgal olasýlýðý varsa, savaþ
vardýr; savaþ varsa, top, tüfek, tabanca, bombaya ihtiyaç vardýr.
Korkuyu yaratanlar ve korkanlar boþ durmuyorlar. Ýnsanlar bir
þeyleri anlamaya baþladýklarýnda, anladýklarýný anlamamalarý için ellerinden geleni yapýyorlar. Kavramlarýn içeriklerini boþaltýyorlar, olmadýk yeni sözcükler üretiyorlar, olaylarý medya aracýlýðýyla gün be
gün çarpýtýyorlar, yeni korkular üretiyorlar.
Hepimiz biliyoruz: Korkunun ecele faydasý yok.
Sömürünün, baskýnýn, zulmün, eþitsizliðin, adaletsizliðin, yolsuzluðun, yoksulluðun, yozlaþmanýn, çürümenin olduðu yerde, aþ için,
iþ için, emek için, toprak için, onur için, özgürlük için, baðýmsýzlýk
için, eþitlik için, insanlýk adýna savaþýlacaktýr.
Che Guevaranýn sözleriyle:
Bu uzun süreli bir savaþ demektir. Ve, bir kez daha yineleyelim,
acýmasýz bir savaþtýr. Savaþ gelip çattýðýnda, kimse onu yumuþatýrým
diye kendini aldatmasýn ve kimse, halký uðruna katlanabileceði
savaþýn sonuçlarýnýn verdiði korkuyla, savaþý kýzýþtýrmakta duraksamasýn. Bu, hemen hemen tek zafer umududur.
Tarihin tek gerçeði budur.
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Ýç Pazarýn
Yeniden Paylaþýmý

Bir dönemin toplumsal ve siyasal varlýk biçimlerinin iç baðlantýsý bir
kez kazara öðrenilecek olsa, bu iþ hiç þaþmadan, bu biçimler ömürlerinin
yarýsýný çoktan doldurmuþ, sonlarýna doðru gitmekte olduklarý zaman olur.
(F. Engels, Anti-Dühring, s. 154.)

Ülkemiz, emperyalizme baðýmlý, çarpýk
bir kapitalizmin egemen olduðu bir ülkedir. Kapitalizm kendi iç dinamiði ile geliþmediðinden, emperyalizmin istem ve çýkarlarýna uygun olarak (dýþ dinamik) yukardan
aþaðýya geliþtirildiðinden çarpýktýr, dýþa baðýmlýdýr. Bu nedenle emperyalist sistemin
tüm çeliþki ve çatýþmalarý, bu çarpýk ve dýþa baðýmlý yapýya þiddetle yansýr. Ülkedeki
bunalýmlarýn ve krizlerin temelinde, dýþa,
emperyalizme baðýmlý bu çarpýk yapý bulunur. Emperyalizm, yeni-sömürgecilik yöntemleriyle ortaya çýkardýðý bu çarpýk yapý
sonucu, sadece dýþsal bir olgu deðil, ayný
zamanda içsel bir olgu haline gelmiþtir.
Bu dýþ dinamikle geliþen çarpýk kapitalizmin yerli burjuvazisi, baþtan, henüz çekirdek halindeyken emperyalizmle bütünleþerek geliþmiþtir ve tekelci niteliktedir. Bu
nedenle yerli iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin
varlýðý tümüyle emperyalizme baðýmlýdýr,
emperyalizm olmaksýzýn varlýðýný sürdüremez.
Ülkemizde dýþ dinamikle geliþen kapitalizm, ayný zamanda emperyalist üretim
iliþkileri olarak tanýmlanýr.
Emperyalist-kapitalist üretim iliþkileri, rantiye ve parazit niteliðiyle ülke ekonomisi içine girer. Bu iliþkilerin dinamiði, daha fazla deðeri ve
emeði, sermayenin ve üretimin yoðunlaþtýðý metropollere götürmek

þeklindedir. Bütün iliþkileri, bu hareketi gerçekleþtirmek için görev yaparlar. Bütün güçler, bu temel görevi yerine getirmek için hareket halindedir. Emperyalizmin üretim iliþkileri
öz olarak kapitalist bir nitelik taþýdýðýndan, girdiði yerlerde kapitalist üretim iliþkilerinin boy atmasýna da neden olur.
Emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin girdiði ülkede, eðer feodalizmin baðrýndan çýkan kapitalist üretim iliþkileri varsa veya üretici güçlerin geliþmesi kapitalizme doðru yönelmiþse, o ülkeye giren dýþ dinamik, kendi iktisadi güçlerini (gerekirse bu güçleri askerileþtirerek) ülkenin kapitalist iliþkilerini kendine
tabi kýlmak yolunda kullanýr. Emperyalist-kapitalist üretim iliþkileri baskýn
çýkar ve geliþmekte olan ülkenin kapitalizmi, emperyalizme baðýmlý hale
gelir. Bu durum ayný zamanda, iç dinamiðin çarpýtýlmasýdýr da. Zira, emperyalizmin ülkeye giriþi olmasa, iktisadi evrime uygun olarak geliþen
kapitalizm ve onun sýnýfý burjuvazi,
toplumsal hareketin lokomotifi olacak ve toplumu daha ileri bir topluma kendi iç dinamikleriyle götürecektir. Ülkede geliþen kapitalizm ve
burjuvazi, diðer sýnýflarýn, hatta pro-
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letaryanýn da desteðini alarak, toplumsal dengeyi kuracaktýr. Bu durumdaki burjuvazinin ve kapitalist
üretim iliþkilerinin yönü ileriye doðru
ve ülkenin üretici güçlerini geliþtirecek biçimde mevzilenmiþtir. Ancak,
kapitalizmin bir dünya sistemi olmasýndan (emperyalist-kapitalist üretim
iliþkilerinin tüm dünyaya yayýlmasýndan) sonra, böyle bir durumdan söz
edilemez. Bu nedenle, hangi ülkede olursa olsun, kapitalizmin bir
dünya sistemi olmasýndan sonra,
burjuvazinin toplumsal önderliðinden söz edilemez. Ülkedeki mevcut
kapitalist iliþkiler ve burjuvazi, emperyalist-kapitalist iliþkilerle karþýlaþtýktan ve ona tarihi bir süreç içinde
tabi olduktan sonra, ilerici niteliðini
yitirmiþ ve üretici güçleri engeller bir
niteliðe bürünerek, iç dinamiðin hareketine karþý olmaya baþlamýþtýr.
Artýk tarihi misyonu elinden kaçýran burjuvazi, baðrýndan çýktýðý feodalizmi ve geri üretim iliþkilerini devrimci bir biçimde tasfiye edemez. Ülkede geliþen emperyalist-kapitalist
üretim iliþkileri feodalizmi tasfiye
ediyorsa, bu tasfiye, üretim iliþkilerinin kendi rantiye ve parazit iliþkilerine uygunluðu ölçüsünde ve kapitalist iliþkilerin geri üretim iliþkilerini
zorunlu çözmesindendir. Ülkenin
burjuvazisi siyasal zorunu, üretici
güçlerin geliþmesi yönünde feodaller üzerinde deðil, mevcut üretim
iliþkilerini yaþatmak üzere kullanmaya yönelir. Artýk böyle bir toplumda,
toplumsal dengeden söz edilemez.
Toplumda hakim olan, dengesizlik
(ya da suni denge) ve kaçýnýlmaz
sonuç da, bunalýmdýr.
Ülkemizde feodalizmin hemen hemen
tasfiye edilmiþ olmasý, ancak bu tasfiyeye
uygun düþen bir nitelikte kapitalizmin geliþmemiþ olmasý, hem yarý-feodal üretim iliþkilerinin kýsmen yaþamakta olmasýnýn, hem
de sýnýfsal olarak feodallerin üstyapýdaki etkinliklerinin maddi temelini oluþturmaktadýr.
Sadece ülkemizde deðil, diðer geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde de gücünü emperyalist sistemden alan üretim iliþkileri, geri üretim iliþkilerine kendini kabul ettirir ve tabi

kýlar; ancak bu zorlamak, bir uzlaþmadýr
ve ekonomik temeldeki bu çeliþme mutlaka toplumsal ve siyasal plana da yansýr.
Ülkenin ekonomisi dengesini temelde, emperyalist sistemde bulmasýna karþýlýk, ülkenin iktisadi evriminin zorlamalarýnýn dengesini üretici güçlerin geliþmesinde bulamamasý, buna karþýlýk dýþa baðýmlý yapýnýn
getirdiði emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin zorlamasý ile karþýlanmasý, toplumsal dengeyi sunileþtirir. Özetle, ülkemizde
dýþ dinamik (emperyalizm), ülkenin iç dinamiðini bozmuþ, toplumu dengesizleþtirmiþ ve kendine uygun düþen bir suni dengeyi oluþturmuþtur.
Dýþ dinamikle geliþen kapitalizmin (emperyalist üretim iliþkilerinin) ülke ekonomisini önce dünya ekonomisine katmasý, daha sonra da üretime sýzarak onu kontrol
altýna almasý sürecinde, iç dinamik ile geliþmeye çalýþan kapitalist unsurlar hýzla emperyalizmle uyum içine girmiþler ve üretim
iliþkileri olarak emperyalist-kapitalist üretim
iliþkilerinin rayýna oturmuþlardýr. Bu süreç,
üretimin metropollere yönelik geliþmesi,
üst yapýnýn emperyalizmin üretim iliþkilerine göre düzenlenmesi ve ülke burjuvazisinin tekelleþerek (üretim iliþkilerinin kaçýnýlmaz sonucudur) iktidarý ortaklarýyla almasý þeklinde somutlaþmýþtýr. Bu somutlaþmada iktidar, gerek sýnýfsal, gerekse yönetim olarak, oligarþik bir nitelik almýþtýr.
Dýþ dinamikle geliþen çarpýk kapitalizmin, ülkenin ekonomik-toplumsal evrimi
ile çatýþma ve uyum durumu, sýnýfsal plana, oligarþinin baþta proletarya olmak üzere, emekçi yýðýnlarla çatýþmasý, feodallerle
uyumlu çatýþmasý, köylülükle iktisadi
uyum çerçevesinde uyumu þeklinde
yansýr. Oligarþinin feodallerle ve köylülükle olan uyumu, ülkedeki nispi demokratik
ortamýn temelini oluþturur. Ülkedeki nispi
demokratik ortam, feodallerin üst yapýsal
olarak varlýklarýný sürdürmeleri için gerekli
bir demokratik ortam olduðu gibi, köylülüðe de o iktisadi uyum için gereklidir.
Ülkemizde nispi demokratik ortamýn
yaþamasýnýn temel nedeni, köylülüðün (ve
ülkemizde tarihi bir etkinliði olan kent küçük burjuvazisinin toplumsal ve siyasal olarak) ekonomik uyum içinde siyasal olarak yedeklenmesindendir.
Ancak ülkemizde üretici güçlerin geliþme düzeyi, dengesini emperyalist metro-
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pollerde bulduðundan, oligarþi, üretim iliþkilerini devam ettirme görevini, siyasal zoru
askeri biçimde maddeleþtirmenin þartlarý
içinde yerine getirebilir.
Emperyalizmin dünya ölçeðinde uygulamak zorunda olduðu zor, ülkede oligarþinin siyasal zoru olarak somutlaþýr. Ve emperyalist-kapitalist üretim iliþkileri yaþadýðý
sürece, bu siyasal zor da varlýðýný devam
ettirecektir. Ve kendisine yönelen her sýnýfsal tavra karþý askeri bir biçimde maddeleþecektir. Siyasal zorun askeri biçimde
maddeleþmesi, ülkedeki dengesizlik nedeniyle, aslýnda sürekli bir niteliktir. Emperyalizmin gizli iþgalinden dolayý, ekonomik
yapýdaki dengesizlik, toplumsal ve siyasal
plana da yansýr. Ekonomide en açýk bir biçimde mallar üzerinde gözleyebileceðimiz
bu durum, toplumsal planda, ülkedeki üstyapý kurumlarýnda ve kültüründe, siyasal
planda da siyasal zorda somutlaþýr.
Siyasal zor, oligarþinin elinde ilk koþul
olarak, oligarþinin siyasal egemenliðini korumasý þeklinde görevini somutlaþtýrýr. Kuþkusuz en önemli araç, devlet aygýtýdýr. Devlet, bu dönemde, egemen sýnýflarýn karakterine bürünerek, oligarþik devlet niteliðini
almýþtýr.
Oligarþi, sadece iþbirlikçi-tekelci sanayi
burjuvazisinden deðil, ayný zamanda tekelci
ticaret burjuvazisi, büyük toprak sahipleri
ve yerli ve yabancý tekellere zorunlu olarak baðlý olan tefeci-tüccar sermayesinin
en büyüklerinden oluþur. Tarihsel süreç,
iþbirlikçi tekelci (sanayi ve ticaret) burjuvazinin tek baþýna oligarþiyi oluþturmasý
yönünde olmakla birlikte, bu düz bir çizgi
izlemez. 12 Mart döneminde olduðu gibi,
iþbirlikçi-tekelci burjuvazi, küçük-burjuvaziyi
yedekleyerek, oligarþi içinde yer alan diðer sýnýflarý tasfiyeye yönelmiþtir. 12 Eylül
döneminde ise, tüm sömürücü sýnýflar arasýnda karþý-devrimci bir ittifak (consensus) oluþturularak oligarþik yönetim daha
geniþ bir zemine oturtulmuþtur. Bu ittifakýn somuttaki görünümü ise, T. Özalýn dört
eðilimi birleþtirdik diyerek açýkladýðý ANAP
ve ANAP hükümetleri olmuþtur.
Ýþbirlikçi-tekelci sanayi ve ticaret burjuvazisinin kesin egemenliði altýnda gerçekleþtirilen bu ittifak, siyasal önceliklerini
yitirdiði oranda daðýlmaya baþlamýþtýr. Özellikle Sovyetler Birliðinin daðýtýlmasýyla birlikte ortaya çýkan yeni fýrsatlar (pazarlar)

ve 1994 ekonomik kriziyle birlikte egemen
sýnýflar arasýndaki uyum bozulmuþ ve daðýlmýþtýr.
Bugün oligarþik devlet aygýtý, geliþen
olaylar karþýsýnda asli görevini, yani oligarþinin siyasal egemenliðini koruma ve dýþa baðýmlý kapitalizmi sürdürme görevini
yerine getirmekte zorlanmaktadýr. Özellikle AB dayatmalarý ve AKP hükümetiyle birlikte devlet kurumlarý içinde ortaya çýkan
uyumsuzluklar, yer yer kurumlar arasý
çatýþmalar, oligarþik devlet aygýtýnýn eskisi gibi iþlevini yerine getiremediði, getirmekte zorlandýðý durumlar ortaya çýkarmýþtýr. Bu da, kimi legalistler tarafýndan devletin çözülmesi olarak lanse edilmektedir.
Bu görüngünün temelinde, 1994 sonrasýnda sömürücü sýnýflar arasýndaki uyumun tümüyle ortadan kalkmasý yatmaktadýr.
12 Eylül ve ANAP hükümetleri döneminde uygulanan ekonomi politikalar,
sömürücü sýnýflar ittifaký içinde yer alan her
kesimin belli ölçülerde güçlendirilmesine
hizmet etmiþse de, 1994 ekonomik krizi,
özellikle finansman alanýnda iþbirlikçi-tekelci burjuvaziye tümüyle baðýmlý olan kesimlerin tasfiyesine yol açmýþtýr.
Ýlk anda 1994 ekonomik krizinden etkilenen kesimler, oligarþik devlet tarafýndan
Türki cumhuriyetler pazarýna yönlendirilmiþse de, bu pazarlarda beklenen geliþmeler saðlanamadýðýndan yeni bir çatýþmanýn
baþlangýcýný oluþturmuþtur.
Bu dönemin en tipik olgusu, hemen her
sömürücü kesimin, kendine ait bir siyasal
parti kurmaya yönelmesi, az da olsa mecliste temsilci bulundurmaya çalýþmasý yönündeki giriþimlerdir.
Bu dönemde en az dikkat çeken kesim
ise, bugün yeþil sermaye ya da islamcý
sermaye adý verilen kesimler olmuþtur.
Bu kesimler, aðýrlýklý olarak Arap pazarlarýna ve AB ülkelerine, dayanýksýz tüketim mallarý ihracatýna yönelmiþler ve Suudi finans sermayesi ile (faizsiz bankacýlýk) kendilerine oligarþi dýþýnda finansman
olanaklarý bulmuþlardýr. Suudi finans desteðinin dýþýnda, AB ülkelerindeki müslüman göçmen iþçilerin arasýnda, neredeyse tamamý dolandýrýcýlýða dayanan önemli
bir parasal-finansman da saðlamýþlardýr.
(Bugün Kombasan, Yimpaþ vb. islamcý
sermayenin yurtdýþýndan dolandýrýcýlýk yoluyla elde ettikleri para miktarý 15-20 mil-
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yar dolarý bulmuþtur.)
Kapitalizmin geliþme ritmini kapitalist pazar belirler.
Geliþen ve güçlenen islamcý sermayenin, geliþimini sürdürebilmek için yeni pazarlara ihtiyacý vardýr. Bu pazar ihtiyacý, bir
süre için ülke dýþýndaki yeni pazarlar olarak karþýlanabilmiþse de, her durumda iç
pazar belirleyici hale gelmiþtir. Özellikle
1994, 1999 ve nihayetinde 2001 krizleri iç
pazarý öne çýkartýrken, oligarþik devlet gücünün ekonomik bir güç olarak etkisi daha
fazla görülür olmuþtur.
Diðer taraftan doðrudan oligarþik devlet aracýlýðýyla Türki cumhuriyetlere yönlendirilmiþ olan orta sermaye kesimlerinin
beklentilerinin karþýlanmamasý, bu kesimleri yeniden iç pazara yöneltmiþtir. Siyasal
olarak MHP tarafýndan temsil edilen bu
milliyetçi sermaye kesimlerinin iç pazara yönelmeleriyle birlikte, ülke içi pazar
üzerinde islamcý ve milliyetçi sermaye
kesimlerinin kýyasýya bir rekabeti ortaya
çýkmýþtýr.
Bu geliþmeler karþýsýnda oligarþinin temel ve belirleyici gücü olan iþbirlikçi-tekelci
burjuvazi ise, baþýný S. Sabancýnýn çektiði
kanadýyla tüm aðýrlýðýný yabancý pazarlara
vermeye yönelmiþtir. Bunun somut görünümü ise, iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin AB
üyeliði yönündeki hareketidir.
Ýlk anda oligarþinin ideologlarý tarafýndan herþey yerli yerine oturtulmuþtur.
Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazi, globalizm
koþullarýnda uluslararasý pazarlara açýlacak,
iþbirlikçilikten elde ettiði sermaye birikimini daha istikrarlý olduðu kabul edilen AB
ülkelerinde deðerlendirecektir. Yine emperyalizmin iþbirlikçisi olarak, globalleþme
çerçevesinde, Ortadoðu ekseninde ortaya
çýkacak yeni pazar iliþkilerinde emperyalizmin taþeronu olarak yeni yatýrým olanaklarýna sahip olacaktýr. TÜSÝADýn bölgesel
güç: Türkiye söylemi, oligarþinin ideologlarýnýn (ki büyük ölçüde soldan devþirilmiþtir)
senaryolarýna uygun olarak üretilmiþtir.
Yine bu ideolojik senaryoya göre, iþbirlikçi-tekelci burjuvazi dýþ pazarlara yönelirken, onun geride býraktýðý iç pazar iliþkileri ise islamcý ve milliyetçi sermaye
kesimleri tarafýndan doldurulacaktýr. Ýþbirlikçi-tekelci burjuvazinin, elinde bulundurduðu bankalar aracýlýðýyla bu kesimlerin finansman ihtiyacýný karþýlarken, ayný

zamanda bu yolla denetimini sürdürebileceði varsayýlmýþtýr.
Bu çerçevede özelleþtirmelere gidilmiþ,
iç pazar bu yolla deðiþik sermaye kesimleri arasýnda paylaþtýrýlmýþtýr.*
Senaryolar ne denli globalleþen dünyaya uygun olarak çizilmiþ görünürse görünsün, pratikte azami kâr peþinde koþan
sermaye kesimlerinin çýkar çatýþmasýna uygun olarak geliþmiþtir.
Özellikle kamu bankalarýnýn özelleþtirilmesinde siyasal iktidar sorunu yeniden ön
plana geçmiþtir. Medya patronlarýnýn birbiri ardýna özelleþtirilen kamu bankalarýný
satýn alýþlarý ve ardýndan 1999 ve 2001 krizinin patlak vermesi, oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflarýn iç pazardaki geliþmelerinin finans kaynaklarý aracýlýðýyla denetim
altýna alýnmasý, planlarýný büyük ölçüde
iþlemez hale getirmiþtir.
Türki cumhuriyetler pazarýndan eli
boþ dönen ve sermayesinin bir bölümünü
buralarda kaybeden milliyetçi sermaye
kesimlerinin, 1999 seçimlerine kadar iç pazarda pay kapma mücadelesinde mafya
iliþkilerini kullanmaya baþlamasý, bir kez
daha bu sermaye kesimlerinin iç bölünmesine ve ayrýþmasýna yol açmýþtýr. Bu ayrýþmanýn pratikteki görünümü ise, MHP dýþýnda BBP vb. faþist partilerin ve ocaklarýn
ortaya çýkmasý olmuþtur.
Ýslamcý kesim ise, gerek Suudi sermayesiyle, gerekse AB ülkelerindeki göçmen
iþçilerin dolandýrýlmasýyla saðlanan parasermayeyle, iç finans kaynaklarýna ihtiyaç
duymaksýzýn hareket edebilme yeteneði
kazanmýþtýr. Bu finansmanla, küçük tüccar
ve esnaf kesimi giderek büyümüþ ve dayanýksýz tüketim mallarý pazarýnda rakipsiz bir
güç haline gelmiþtir. Geleneksel olarak feodal üretim iliþkilerinin parçasý olan bu kesimler, pazardaki etkinliklerine paralel olarak sisteme eklemlenmeye baþlamýþlardýr.
2001 kriziyle yerli bankacýlýk sistemine baðlý
olan küçük ve orta ticaret sermayesinin
güçsüzleþmesi ve pazar yitirmesi karþýsýnda, islamcý sermayenin geliþmesi ve egemen olmasý bu kesimler arasýnda yeni bir
* Burada yanlýþ anlamaya yer vermemek için hemen ekleyelim ki, özelleþtirmelerin nedeni iç pazarýn iþbirlikçi-tekelci burjuvazi dýþýndaki sömürücü
sýnýflar arasýnda paylaþtýrýlmasý deðildir. Özelleþtirme,
ülkenin içinde bulunduðu iç ve dýþ borçlanmalarýn
ödenemez hale gelmesinin ürünüdür.
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iliþki ortaya çýkarmýþtýr. Böylece küçük ve
orta ticaret burjuvazisi AKP ekseninde ittifaka girmiþlerdir. 1999 sonrasýnda DSPMHP-ANAP koalisyon hükümetinin beklentilerini karþýlamadýðýný gören kimi milliyetçi sermaye kesimleri de bu ittifaka katýlmýþlardýr.
Bu süreçte, ülke tarihinde ikinci kez küçük-burjuva saflarýndan yeni bir sermaye
kesimi ortaya çýkmýþtýr. Tüketim mallarý ithalatýna baðlý olarak ortaya çýkan bu kesim, artan ithalatla birlikte yeni bir ticaret
burjuvazisi kesimini oluþturmuþtur. Bu yeni
ithal mallar ticareti yapan sermaye kesimi,
Anadoluda ticareti denetim altýna almýþ
olan islamcý sermayenin tedarikçisi (lojistik) olarak bu kesimle çýkar birliðine sahip olmuþtur. Bir baþka ifadeyle, ithal mallarýnýn ithalatçýlarý, kendi daðýtým aðýný kurmak yerine, islamcý sermaye ile iþbirliðine gitmiþlerdir.
Gerek ülkenin artan döviz ihtiyacý için
ihracatýn teþvik edilmesi, gerek tüketim
mallarý ithalatýndaki artýþ, Cumhuriyet tarihinde ilk kez ticaret burjuvazisini, sanayi
burjuvazisi karþýsýnda ekonomik yaþamý belirleyen bir konuma getirmiþtir. Üstelik sadece iþbirlikçi-tekelci ticaret burjuvazisi deðil, bütünüyle iç ve dýþ ticaret burjuvazisi
ekonomiye damgasýný vurmaya baþlamýþtýr.
Ýþbirlikçi-tekelci sanayi burjuvazisi ekonomik gücünü yitirmemiþ olmakla birlikte,
ekonominin bütününde aðýrlýklý yerini kaybetmiþtir. Bu durum GSMH içinde imalat
sanayinin payýnda ve imalat sanayi içinde
iþbirlikçi-tekelci sanayi burjuvazisinin oranýnda açýkça görülür.
Böylece sömürücü sýnýflar hiyerarþisinde geçmiþten farklý bir görünüm ortaya çýkmýþtýr.
Yeni-sömürgecilik yöntemlerine göre
geliþtirilmiþ sanayiye dayanan tekelci ticaret burjuvazisinin eski gücü kýrýlmýþ ve tüketim mallarý ithalatýna dayanan ticaretteki
geliþme karþýsýnda tekelci niteliðini de yitirmiþtir. Gerek islamcý, gerek milliyetçi
tüccarlarýn tüketim mallarý ticaretine dayanan geliþmesiyle, ticaret baþlý baþýna ekonominin belirleyici gücü haline gelirken, bu
kesimlerin ekonomik güçlerine eþdeðer bir
siyasal güç kazanma çabalarý yoðunlaþmýþtýr.
Bir baþka deyiþle, dýþ ve iç ticarette iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin gücü kýrýlmýþ,

tekelci niteliði büyük ölçüde ortadan kalkmýþtýr. Ýmalat sanayinin, tüketim mallarý ithalatýyla iç pazardaki eski önemini yitirmesi
de bu süreçte etkin olmuþtur. Ýþbirlikçi-tekelci sanayi burjuvazisinin globalleþen
dünyaya uyum arayýþý içinde yurtdýþýnda
sermaye yatýrýmlarýna yönelmesi, iç pazara yönelik tekelci niteliðini de geriletmiþtir.
Artýk eski dönemdeki gibi iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin (ticaret ve sanayi burjuvazisi) ekonominin belirleyici gücü olmaktan uzaklaþmasý, iç pazarýn küçük ve orta
sermaye kesimlerinin denetimine geçmesi, oligarþinin gücünü göreli olarak azaltmýþ
ve oligarþik devlet aygýtý bu duruma uyumlanmak zorunda kalmýþtýr. Özelleþtirmeler
ve IMF uygulamalarýyla devletin (kamu)
ekonomik yaþamdaki gücünün sýnýrlandýrýlmasý ve küçültülmesi karþýsýnda, oligarþik
devlet aygýtýnýn eski tarzda oligarþinin sömürüyü disipline etme aracý olma iþlevi
de önemini yitirmiþtir. Ýç ve dýþ borçlarýn
büyümesiyle döviz ihtiyacýnýn artmasý, yüksek enflasyon karþýsýnda tüketim mallarý ithalatýna dayanan desenflasyonist politikalar, devletin küçülmesinin özel bir sorun
olmasýný bir süreliðine de olsa ortadan kaldýrmýþtýr.
Ancak ülkede geliþen kapitalizmin dýþ
dinamikle yukardan aþaðýya, devlet aracýlýðýyla geliþtirilmiþ olmasý, sýnýf iliþkilerinin
düzenlenmesinde siyasal gücün (devlet)
belirleyici konumunu deðiþtirmemiþtir. Kamu kuruluþlarýnýn özelleþtirilmesi, devleti
baþlý baþýna bir ekonomik güç olmaktan çýkarmýþ olmasýna karþýn, ekonominin ve sýnýf iliþkilerinin düzenlenmesindeki etkin rolünü azaltmamýþtýr. Bu da, geliþen ve güçlenen her kesimin, siyasal iktidar üzerinde
gücünü artýrmak ve pekiþtirmek yönündeki hareketlerinin maddi temelini oluþtu
muþtur. Bu aþamadan itibaren, ekonomik
güçler ikincil hale gelmiþ, siyasal güç sorunu birincil olmuþtur.
Bugün ülke içi ekonomik iliþkilerde iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin oluþturduðu oligarþinin gücü ne ölçüde gerilemiþ olursa
olsun, devlet aygýtý üzerindeki denetimi,
özel olarak da siyasal zor gücü üzerindeki
denetimi mutlaktýr. Bu nedenle, siyasal güç
üzerinde yürüyen sömürücü sýnýflarýn çatýþmasý, her durumda siyasal zor gücünün (silahlý kuvvetler) denetimi noktasýnda odaklanmaktadýr.
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Oligarþi açýsýndan AKP hükümeti, kendi dýþýndaki sömürücü sýnýflarýn birliðini,
consensusunu oluþturduðu ölçüde önemli bir sorun olarak ortaya çýkmamýþtýr. 2002
seçimleriyle birlikte merak etmeyin ordu
var sözlerinde ifadesini bulan bu önemsememe, kamu kuruluþlarýnýn özelleþtirilmesiyle devletin ekonomik gücünü yitirmesi nedeniyle, önemsenecek bir ekonomik
sonuç üretmeyeceði varsayýmýna dayandýrýlmýþtýr.
Ama geliþen olaylar, ekonomi alanýnda
küçülen kamunun servetin yeniden daðýlýmýnda önemli sonuçlar üretmeyeceði
varsayýmýný yanlýþ çýkarmýþtýr. Uzanlarýn þirket ve varlýklarýna el konulmasýnda islami sermayeye kendi dýþýnda bir yer açtýðýný düþünen iþbirlikçi-tekelci burjuvazi,
gerçekliðini açgözlü sermaye ifadesinde
bulan sermayenin kendi doðasýnýn tuzaðýna düþmüþtür.
Bu koþullarda AB uyum paketleri aracýlýðýyla siyasal yönetimin demokratikleþtirilmesinin devlet aygýtý üzerindeki denetimini pekiþtireceðini ve yeni koþullara
uyumlanmasýný saðlayacaðýný düþünen oligarþi, yasama ve yürütme organlarýndaki
eski gücüne sahip olmayýþýnýn sonuçlarýný
yaþamaya baþlamýþtýr.
Her ne kadar özelleþtirmeler yoluyla
devletin ekonomik gücü sýnýrlandýrýlmýþ ve
küçültülmüþse de, devlet, siyasal zor gücü
olarak her durumda ekonomik güçtür.*
Ýktisadi hareket sonunda üstün
gelir, ama o da, siyasal hareketin,
kendisi tarafýndan yaratýlmýþ, kendini bir yandan devlet gücünde, ve öte
yandan bu güçle birlikte doðan muhalefette gösteren görece bir özerkliðe sahip bulunan yansýmasýnýn etkisine uðrayacaktýr. Týpký, sanayi pazarý hareketinin bütünüyle ... para
pazarýnda ve elbette tersine çevrilmiþ olarak yansýmasý gibi, varolan ve
karþýt bir nitelik taþýyan sýnýflarýn savaþýmý da hükümet ile muhalefet
arasýndaki savaþýmda, ama gene tersine olarak yansýr. Yansýma artýk dolaysýz deðil, ama dolaylýdýr, artýk kendini bir sýnýflar savaþýmý olarak deðil,
ama siyasal ilkeler için bir savaþým
olarak gösterir ve yansýma öylesine

tersine çevrilmiþtir ki, bizim onu kavrayabilmemiz için binlerce yýl gerekmiþtir.**
Geliþen olaylarýn ortaya çýkardýðý genel
görünümü, devletin çözülmesi olarak tanýmlayanlar da, oligarþinin yönetememe
krizi olarak tanýmlayanlar da, siyasal iliþkilerdeki geliþmelerin ekonomik ve sýnýfsal
temellerini görmezlikten geldikleri oranda
mevcut durumu kavramaktan uzaklaþmýþlardýr.
Evet, son on yýllýk geliþmelere, özel olarak AKP hükümetiyle birlikte ortaya çýkan
geliþmelere bakýldýðýnda, oligarþinin ekonomik ve siyasal denetiminin önemli ölçüde
zaafa uðradýðý, geliþmeler karþýsýnda etkin bir güç olmaktan çýktýðý ve buna paralel olarak devlet aygýtýnýn toplum üzerindeki gücünün zayýfladýðý gözlemlenebilir.
Medyanýn, kapkaç teröründen siyasal olmayan linç giriþimlerine, organize
hýrsýzlýk olaylarýndan orta öðretimdeki öðrenci kavgalarýna kadar toplumsal iliþkiler
alanýnda öne çýkarttýðý olaylara bakýldýðýnda devlet gücünün zaaf içinde olduðu
söylenecektir. Ayný þekilde, kýlýk ve kýyafet yasasýna, öðretimin birliði yasasýna
bakýlarak yasadýþý faaliyetlerde büyük bir
artýþ olduðu ve devlet güçlerinin bunlarý engellemekte pasif davrandýðý söylenebilir.
Keza AB üyeliði adýna gerçekleþtirilen
reformlar ve AB dayatmalarý karþýsýnda
devletin ve onun yürütme gücü olan hükümetin çaresizliðine bakarak, ulusal-devletin gücünü kaybettiði ve hatta daðýlmaya baþladýðý da söylenebilir.
Bu ve benzeri olgusal deðerlendirmelere yakýndan bakýldýðýnda görülecektir ki,
oligarþinin siyasal zorunu, devlet gücünü,
ekonomik ve toplumsal iliþkiler alanýný disipline etme amacýyla eskisi kadar rahat
kullanamadýðýndan yola çýkýlmaktadýr. Oysa
oligarþi, eskiden de zor gücünü rahatça
kullanamamýþtýr. 12 Mart ve 12 Eylül askeri müdahaleleri doðru olarak tahlil edildiðinde, oligarþinin zor gücünü harekete geçiriþinin sanýldýðý kadar kolay olmadýðý görülecektir. 28 Þubat olayý ise, belki de oligarþinin askeri güçlerini en kolay ve rahatça harekete geçirdiði ilk ve tek olaydýr.
Burada kavranýlmasý gereken, oligarþinin siyasal zorunun askeri biçimde mad-

* Marks, Kapital, Cilt: I, s. 790.

** Engels, C. Schmidte Mektup, 27 Ekim 1890.
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deleþtirilmesinin koþullarýdýr.
Ve (siyasal zorun) temel görevi,
mevcut üretim iliþkilerinin devamýný
saðlamayý yerine getirmektir. Bu görevin yerine getiriliþinde zorun askeri bir biçimde maddeleþmesi ve
görünür olmasý, a) Egemen sýnýflarýn kendi iç çeliþkileri yüzünden idare edememeleri, b) Geliþen sýnýfsal
muhalefetlerin mevcut üretim iliþkilerini tehdit eder bir nitelik almalarý,
c) Doðrudan doðruya iktidara yönelik bir siyasal alternatifin ortaya çýkmasý durumlarýnda olur.
Bu koþullar içinde egemen sýnýflarýn
kendi iç çeliþkileri yüzünden yönetememeleri, yani oligarþinin denetimi elinden kaçýrmasý koþullarýnda yönetimin askerileþtirilmesi (askeri darbe) 12 Mart 1971de gerçekleþtirilmiþtir. Ama 12 Mart, ayný zamanda oligarþinin bu yöndeki askeri müdahalesinin beklenen sonuçlarý vermediði, hatta kendisine daha pahalýya mal olduðunu
da göstermiþtir. Dolayýsýyla egemen sýnýflarýn kendi iç çeliþkilerinden dolayý yönetimin askerileþtirilmesi o kadar kolay deðildir.
12 Mart ve 28 Þubat sürecinde de görüldüðü gibi, egemen sýnýflarýn kendi iç çeliþkilerinden dolayý yönetimin askerileþtirilmesi için, herþeyden önce kent küçük-burjuvazisinin oligarþi tarafýndan yedeklenmesi
þarttýr. Bu, ister 12 Mart döneminde olduðu
gibi, Atatürkçü, milliyetçi, ilerici, reformcu sloganlarla yapýlmýþ olsun, ister 28
Þubat müdahalesinde olduðu gibi sadece
laiklik sloganýyla gerçekleþtirilmiþ olsun,
her durumda kent küçük-burjuvazisinin oligarþiye yedeklenmesini zorunlu kýlar.
AKP hükümetinin iþbaþýnda olduðu son
dört yýllýk süreç deðerlendirildiðinde görülecektir ki, kent küçük-burjuvazisi kozmopolitizm ve tüketim ekonomisi çerçevesinde tüketim mallarý ticaretine baðýmlý hale gelmiþtir. Çok basit bir örnekle, küçük
sanayi bölgesindeki otomobil tamircileri artan otomobil ithalatýyla yeni iþ olanaklarýna sahip olmuþtur. Yüksek faiz-ucuz döviz
politikasýyla ithal tüketim mallarýna dayanan desenflasyonist uygulamalar kent küçük-burjuvazisinin reel alým gücünü artýrmýþtýr. Öte yandan siyasal alanda meydana gelen geliþmelerin ekonomik dengeler
üzerindeki etkisi (ünlü borsa çöker söy-

lemi) yaþanýlarak öðrenildiðinden kent
küçük-burjuvazisi siyasal dalgalanmalar
karþýsýnda kayýtsýzlýktan öte, karþý bir tutum
içine girmektedir.
Bu koþullarda, oligarþinin laiklik temelinde, AKPnin temsil ettiði sömürücü sýnýflarý disipline etme amacýyla siyasal zorunu askeri biçimde maddeleþtirmesi olanaksýzdýr.
Benzer durum ABnin dayatmalarý için
de geçerlidir. Kent küçük-burjuvazisinin AB
ye baðlanmýþ umutlarýnýn belirleyici olduðu
bir ortamda yönetimin askerileþtirilmesi ya
da devlet gücünün düzen saðlayýcý olarak toplumsal iliþkilere müdahalesi eskisi
kadar kolay deðildir.
Ancak yazýmýzýn baþýnda yer verdiðimiz
Engelsin ifade ettiði gibi, bir dönemin sonuna gelindiðinde, o dönemin iliþki ve çeliþkileri hemen herkes tarafýndan görünür
ve bilinir hale gelir. Tersinden ifade edersek, eðer oligarþik devlet aygýtýnýn acz
içinde olduðu, yürütme organýnýn kendi
içinde parçalanmýþ ve çatýþýr hale geldiði, toplumsal iliþkilerde kamu otoritesinin
sarsýldýðý (linç giriþimlerinde görüldüðü
gibi), ABnin ulusal-devlet çýkarlarýna aykýrý yaptýrýmlarýna boyuneðildiði herkes tarafýndan görülür olmuþsa, artýk bir dönemin
sonuna gelinmiþ demektir.
Bugün, dünden farklý olarak kent küçük-burjuvazisi, AB iliþkilerinden toplumsal
sorunlara kadar her alanda devlet gücünün
devreye girmesi beklentisine girmiþtir. Giderek, faþistlerin ya devlet baþa, ya kuzgun leþe mantýðý yerleþmeye baþlamýþtýr.
AB hakkýnda yapýlan son anketler de bu
gerçeði doðrular niteliktedir.
Dünde kalan olgulara dayanarak devletin çözüldüðü saptamasý yapan legalistlerin devlete sahip çýkma* politikalarý ve
söylemleri, yerini yeni geliþmelerle, olasý bir
aske- ri darbe karþýsýnda nasýl kaçacaklarý
* Her ne kadar bu legalistler bu tutumlarýný gizlemeye özen göstermiþlerse de, yer yer bu durumu
itiraf etmekten de uzak duramamýþlardýr. Bu legalist oluþumun genel sekreteri unvanýný taþýyan kiþi
þöyle yazmaktadýr:
Devlet iþbirlikçiliðinin, emperyalist ülkelerle kurmuþ olduðu kiþiliksiz iliþkinin bedelini ödüyor. Ancak devlet, sermayenin egemenlik aygýtýdýr. Sermaye
egemenliði pekiþiyorsa, süreç devletin toparlanmasý
ve baþka bir dengede yeniden kurulmasý anlamýna
gelir.
Sermaye devletine sahip çýkma fikri, marksizme
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kaygýsýna býrakmýþtýr.
Tüm bu olgular ve yönelimler, bir dönemin sona ermek üzere olduðunu, yeni bir
döneme geçiþ aþamasýnda olunduðunu
göstermektedir. Her geçiþ aþamasýnda olduðu gibi, bu aþamada da eski dönemin
iliþki ve çeliþkileri ile yeni dönemin koþullarýnda þekillenecek yeni iliþki ve çeliþkiler
birbiri içine geçmiþ, karmaþýk bir görünümdedir. Bu da, her türden saçma sapan teorilerin, deðiþik senaryolarýn ortaya atýlmasý için uygun bir ortam oluþturmaktadýr.
Evet, bugün oligarþi eskisi gibi yönetememektedir. Ancak bu yöneteme durumu, oligarþi ile halkýn düzene karþý memnuniyetsizlik ve tepkileri arasýnda kurulmuþ
suni dengenin varlýðýna göre biçimlenmiþtir. Kimilerinin yönetememe krizi olarak
adlandýrdýklarý, kimilerinin devrim durumunun belirtisi olarak görmeye çalýþtýklarý
oligarþinin eskisi gibi yöneteme durumunun belirleyicisi, oligarþi ve oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar arasýndaki çeliþkidir.
Bu çeliþkinin odak noktasý ise, paylaþýlmýþ
olan iç pazarýn yeniden paylaþýmýdýr.
Düne kadar ülke içi pazarý büyük ölçüde, her türden ve her boyuttaki ticaret sermayesine terk etmiþ görünen iþbirlikçi-tekelci burjuvazi, yeniden içe dönmektedir.
Bu da, iç pazarýn yeniden paylaþýmýnýn dýþýnda, ekonomik yapýnýn yeniden düzenlenmesini, sömürünün disipline edilmesini gerekli kýlmaktadýr.
Bu yeniden paylaþým mücadelesi, ekonomik yapýnýn yeniden düzenlenmesi giriþimleri, son tahlilde siyasal alanda karara
baðlanacaktýr. Bu nedenle, tüm sömürücü
sýnýflar ve kesimler, iç ve dýþ her türlü siyasal güçleri kullanarak, kendilerini avantajlý
konuma yükseltme peþindedirler.
Bu yeniden paylaþým mücadelesinde,
oligarþinin kimlerle ve nasýl bir uyum sað-



yabancý, devrimci mücadeleye aykýrý bir ihanet çizgisidir. Ancak emperyalizmin tacizine karþý mücadele, emekçi sýnýflarýn kazanýmlarýný korumaya dönük vazgeçilmez bir tutum olmanýn ötesinde sosyalist iktidar stratejisinin olmazsa olmazýdýr. Bugün
çözülmekte olan devlet, sol durumdan vazife çýkaramazsa, emekçi sýnýflarýn üzerine yýkýlacaktýr. Egemenliðin devrine, merkezi yapýnýn zayýflatýlmasýna,
yerelciliðe direnmeden, emperyalizmin parçalayýcý
ve küçültücü müdahaleleri karþýsýnda birlikçi bir tutum almadan devrimci bir strateji örmek olanaksýz
hale gelmiþtir. (K. Okuyan, Gelenek, Sayý: 89, s. 33,
Eylül 2006.)

layacaðý bilinemese de, süreçten en çok etkilenecek kesim tüketim mallarý ithalatýyla
palazlanan yeni ticaret burjuvazisi olacaktýr. Neo-liberalizmin savunucusu ve ABnin
baðnaz destekçisi olan bu yeni ticaret burjuvazisi, elindeki tüm güçleri, özel olarak
da AB fonlarýyla beslenen sivil toplum kuruluþlarýný tümüyle devreye sokma çabasý
içindedir. Ancak bu çabasý boþunadýr. Elindeki güçler yýpranmýþ, en büyük silahý
olan AB üyeliði halkýn gözünde deðer yitimine uðramýþtýr.
Bu yeniden paylaþým sürecinde islamcý sermaye ise, giderek kendi içinde parçalanmakta ve ayrýþmaktadýr. Daha bugünden, bir kesimi oligarþinin saflarýna geçerek
eski konumunu koruma peþindedir. Tayyip
Erdoðanýn cumhurbaþkaný olmasýyla AKPnin parçalanacaðý endiþesi taþýyan kesimler ise kararsýz durumdadýrlar.
Bu geliþmeler, oligarþinin iç pazarýn yeniden paylaþýmýnda belirleyici konumunu
daha da pekiþtirmektedir.
Þüphesiz iç pazar, tümüyle dýþ dinamikle geliþtirilen kapitalizmin pazarý olduðu
için, iç pazarýn yeniden paylaþýmý, ayný zamanda emperyalizmin doðrudan içinde yer
aldýðý bir paylaþým olacaktýr. Ýç pazarýn oligarþinin denetimi altýnda yeniden düzenlenmesinin en önemli sonucu, emperyalizmin Ortadoðuda oligarþiden beklentilerinin
yerine getirilmesi olacaktýr.
Tüm bu olasý geliþmelere raðmen, bu
sürecin nasýl geliþeceðini bugünden tam
olarak saptamak olanaksýzdýr. Her sömürücü sýnýfýn kendi siyasal gücüyle orantýlý olarak siyasal alanda sürecek olan bu mücadele, her durumda oligarþinin yönetimi askerileþtirmesi olanaðýnýn gölgesi altýnda yürütülecektir.
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Türkiye
Laik Kalacak
Ama Nasýl?

Tanrýlarý korku yarattý. Sermayenin kör halk kitleleri tarafýndan
önceden sezilemediði için kör gücünün korkusu yani proletaryanýn, küçük-esnafýn yaþamýnýn her adýmýnda ansýzýn, beklenmedik ve rastlantýsal bir yýkýntý, yok olma, yoksulluk, fahiþelik, açlýktan ölmek gibi
tehlikeler yaratan gücün korkusu, modern dinin kökenidir. (Lenin)

Uzun yýllardýr Türkiyede laiklik sorunu
ve þeriatçýlýk tehlikesi sürekli gündemin
ilk sýralarýnda yer almaktadýr. Herkesin bildiði gibi, bu durumun nedeni dincilerin, þeriatçýlarýn giderek etkilerini artýrmalarý ve
güçlenmeleridir.
Emperyalizmin ve oligarþinin bile isteye
güçlendirdiði ve güçlenmesine olanak saðladýðý þeriatçý güçler, uzun bir süre karþýdevrimci bir güç olarak oligarþik devletin
hizmetinde bulunmuþlarsa da, giderek oligarþi ile oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar arasýndaki çeliþkinin keskinleþmesine
paralel olarak farklýlaþmaya, ayrýþmaya ve
kendi güçleri oranýnda siyasal sistemden
pay talep etmeye baþlamýþlardýr.
Kendi kitlesel gücü oranýnda oligarþik
yönetimden pay talebinde bulunan þeriatçý
güçler, basit ve yalýn haliyle dini gruplar ve
tarikatlar deðildir. Þeriatçý güçleri oluþturan
her grup ve tarikat, yerel ya da bölgesel ölçekte belli bir sýnýfa ve bu sýnýfýn deðiþik
kesimlerinin çýkarlarýna denk düþer. Dolayýsýyla þeriatçý güçler, oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflarýn kendi çýkarlarýný korumak
amacýyla örgütlenmiþ bir sýnýfsal çýkar gücüdür.
Gerek 60larýn sonunda baþlayan Erbakan hareketi, gerek günümüzdeki ýlýmlý

islam versiyonu AKP, iþbirlikçi-tekelci burjuvazi dýþýndaki küçük ve orta sermaye kesimlerinin politik temsilcisidirler. Aðýrlýklý
olarak Anadolu tüccar ve esnafýna dayanan
bu politik hareket, her durumda emperyalizme baðýmlý ekonomik geliþmenin (yukardan aþaðýya geliþen kapitalizm) ortaya çýkarmýþ olduðu mülksüzleþme ve tasfiyelere karþý bir ittifak niteliðindedir. Dolayýsýyla
emperyalizme ve oligarþiye karþý her türden tepkiyi bünyesinde toplama ve birleþtirme özelliklerine sahiptir.
Bu sömürücü sýnýf ittifakýnda din, ittifakýn çimentosu deðildir. Din, bu sýnýf ittifakýnýn çýkarlarý doðrultusunda halk kitlelerini
kendi saflarýna çekme ve yedekleme iþlevine sahip bir araçtýr. Halk kitlelerini dini
etki altýna alarak kendisine yedekleyebildiði
ölçüde bir güç olduðunun bilincinde olan
bu ittifak, hemen her durumda nispi demokratik ortamýn varolmasý yönünde hareket eder. Din temelinde yedeklenmiþ halk
kitlelerinin seçimlerde saðladýðý sayýsal destekle siyasal güce sahip olduðundan, temsili demokrasi, amaca ulaþmak için ellerindeki tek araçtýr. Onlarýn demokrat görünümlerinin arkasýnda yatan gerçek budur.
Bu ittifakýn mensuplarýný bir arada tutan,

!
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birbirlerine kenetleyen, emperyalist ekonomi-politikalarýn kendi yýkýmlarýna yol açan
uygulamalarýdýr. Emperyalizm ve oligarþi
devlete tümüyle egemen olduklarý için, her
durumda oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflarý mülksüzleþtirme ve tasfiye etme gücünü elinde tutar. Bu nedenle ittifakýn baþ
düþmaný emperyalizm ve oligarþi, özel olarak da iþbirlikçi-tekelci burjuvazidir. Bu düþmanlýðýn savaþ alaný ise, her durumda siyasal iktidar, devlettir.
Emperyalizm ve iþbirlikçi-tekelci burjuvaziyle bu sýnýflarýn çeliþkilerinin odak noktasýný oluþturan devlet ise, laik devlet olarak
ortaya çýktýðýndan, sýnýfsal çýkar çatýþmasý
laiklik-þeriatçýlýk ekseninde pratik ifadesini bulmuþtur.
Bir kez sömürücü sýnýflarýn kendi iç çeliþkilerinin pratik ifadesi laiklik-þeriatçýlýk
olarak ortaya çýktý mýydý, artýk tüm güçler
bunlarýn çevresinde toplanarak ekonomik,
toplumsal, siyasal ve ideolojik savaþa giriþirler. Bu savaþ, oligarþi dýþýndaki sömürücü
sýnýflarýn çatýþma-uyum diyalektiði içinde
yer yer sertleþir görünse de, hemen her durumda uzlaþma ile geçici bir barýþa ulaþýr. Ancak nihai hesaplaþma tamamlanmadýðý için, her barýþ dönemi, yeni bir savaþ döneminin hazýrlýðý niteliði kazanmýþtýr.
Dün 28 Þubat post-modern darbesinde olduðu gibi, bugün de barýþ döneminin sonuna gelinmiþtir. Bu yüzden taraflar,
ellerindeki her türlü gücü sonuna kadar
kullanma yönünde hareket etmektedirler.
Bugün laikler-þeriatçýlar çatýþmasý, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine odaklanmýþ olarak, bir ölçüde güç gösterisine dönüþmüþtür. Ancak laiklik-þeriatçýlýk ekseninde süregiden sýnýfsal çeliþkiler ülkede varolan tek sýnýfsal çeliþki olmadýðýndan, süreçte her türlü sýnýf ve tabakalarýn çýkarlarý
da devreye girerek, olayý çok yönlü ve karmaþýk hale getirmiþtir. Bunun pratikteki
görünümü, AB üyeliði aracýlýðýyla ayakta kalabileceðine inanmýþ küçük ve orta sermaye kesimlerinin Kopenhag kriterleri vb.
söylemlerle ortaya çýkmasý olmuþtur. Böylece oligarþi ve oligarþi dýþýndaki sömürücü
sýnýflar arasýndaki çatýþma, giderek tüm kesimlerin içinde yer aldýðý laiklik-þeriatçýlýk
temelinde bir saflaþmaya yol açmýþtýr.
Böylesine çoðalan ve karmaþýklaþan sýnýfsal çýkar iliþkileri içinde halk kitleleri,

özel olarak kent küçük-burjuvazisi tümüyle tüketim ekonomisinin dar kalýplarý içine
sýkýþtýrýlmýþ, yönünü ve ilerisini göremez hale gelmiþtir. Tüm zaman içinde, gerek AB
yandaþlarýnýn yaptýðý propagandalar ve ideolojik saptýrmalar, gerek laikçi kesimlerin yalpalamalarý ve örgütsüzlüðü, bu körlüðü daha da artýrmýþ ve giderek kent küçük-burjuvazisinin hangi sýnýfsal çýkarlarýn
hizmetine koþulduðunu bilemez ve anlayamaz hale gelmesine yol açmýþtýr.
Bugün laikçi kesimlerin birliðini ve örgütlülüðünü saðlayan bir sýnýf hareketi mevcut deðildir. Oligarþi ülke içi çeliþkilere eskisi kadar egemen olamamaktadýr. Kimilerinin abartarak basit bir ajitasyon sloganý haline dönüþtürmeye çalýþtýklarý devletin çözülmesi, oligarþik yönetimin çaresizliði,
bu egemen olamama durumunun dýþ görünüþünden ibarettir. Oligarþinin diðer sömürücü sýnýflar üzerindeki denetiminin ve
egemenliðinin zayýflamasýnýn en temel nedeni, ihracata yönelik sanayileþme adýyla bu kesimlerin uluslararasý ticaret alanýnda artan etkinliði ve bu yolla elde edilen
döviz gelirlerinin artan ve büyüyen cari
açýklarýn finansmaný için gerekli ve zorunlu hale gelmesidir. Özellikle AKPnin hükümet olmasýyla birlikte artan doðrudan yabancý sermaye giriþlerinin büyük bölümünün islamcý sermaye tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olmasý, oligarþinin elini kolunu
baðlamaktadýr. Artýk eskisi gibi kendi dýþýndaki sömürücü sýnýflarla ekonomik consensus oluþturacak durumda deðildir. Ýslamcý sermaye giriþiyle kendisine yeni
finansman olanaðý bulan diðer sömürücü
sýnýflar da, artýk eskisi gibi bir consensusu
kabul etmemektedirler.
Özetlersek, bugün laiklik-þeriatçýlýk
çerçevesinde yürütülen siyasal çatýþma, oligarþi ile diðer sömürücü sýnýflar arasýnda
yeni bir uyumun (consensus) saðlanamamasý nedeniyle giderek þiddetlenmektedir.
AKPnin ýlýmlý islamcý görünümü altýnda kendisine yeni bir güç saðlamýþ olan
oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar, seçim
yoluyla elde ettikleri meclis çoðunluðunu
kullanarak, yeni uyumun belirleyici gücü
olma peþindedirler. Bu yöndeki hareketleri, yer yer oligarþinin, özel olarak da iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin gücünün kýrýlmasý,
zayýflatýlmasý ve hatta onun yerinin alýnmasý
yönünde yönelimler de içermektedir. Ta-
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rihlerinde ilk kez böylesine bir meclis çoðunluðunu ele geçirmiþken, oligarþik devlet aygýtýný büyük ölçüde kendi yörüngelerine dönüþtürebileceklerini hesap eden bazý
þeriatçý kesimler, bu hareketlerinde AB ve
AB yandaþlarýný müttefik olarak kullanma
peþindedirler. AKPnin AB yandaþlýðýnýn arkasýnda yatan bu müttefik arayýþýdýr.
Ayný biçimde AB ve AB yandaþlarý ise
(özel olarak AB ideologlarý ve propagandistleri), tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisinin tekelleþme özlemlerini dile getirmektedirler. Onlar bu özlemlerini AB yoluyla gerçekleþtirebileceklerini ummaktadýrlar. Bu umutla, þeriatçý kesimlerin meclis çoðunluðunu kullanarak AB yolunun
tam bir boyuneðiþle gerçekleþtirilebileceðini hesaplamaktadýrlar.
ABnin emperyalist ülkeleri, tarihlerinde
ilk kez Türkiye topraklarý üzerinde egemenlik kurma olanaðýna sahip olduklarýnýn bilincinde olarak bu ittifak iliþkileri içinde
yerini almýþtýr. Özellikle Ermeni soykýrýmý ve
Kýbrýs sorununda, AKP aracýlýðýyla oligarþik
yönetimi köþeye sýkýþtýrma hesaplarý,
özünde AB emperyalistlerinin Ortadoðuda
etkin bir güç olma hesaplarýnýn bir parçasýdýr. Bu da Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoðu Projesi (yeni adýyla Geniþ
Ortadoðu projesi) karþýsýnda ABnin geliþtirmeye çalýþtýðý Ortadoðu Projesidir.
Çeliþkileri giderek keskinleþtiren ve saflaþmalarý güçlendiren en temel faktör ise,
ülkenin içinde bulunduðu ekonomik durumdur. Bu ekonomik durumun bu yöndeki belirleyici etmeni ise, cari iþlemler
açýðý nedeniyle Hazinenin ihtiyaç duyduðu
ihracatla elde edilen döviz gelirleri ve her
kesimden sanayi ve ticaret sermayesinin
ihracat yoluyla kendi varlýðýný koruyabileceði beklentisidir. Bu da, her kesimin yabancý güçler ile iþbirliði yapmalarýnýn koþullarýný oluþturmuþtur.
Bu tabloyu daha da karmaþýklaþtýran,
küçük-burjuvazinin ithalata baðýmlý tüketim
ekonomisine tabiyeti ve yabancý sermaye
aracýlýðýyla sermaye sahibi konumuna
sýçrama yapma (sýnýf atlama) hayalidir.
Bu baðýmlýlýk ve hayal, hiçbir sermayeye
sahip olmayan küçük-burjuvalarýn bir bölümünü ideolojik yönlendirme altýnda saf tutmaya yöneltmektedir. Küçük-burjuvazinin
bir bölümünün bu ideolojik tutumu, hemen
her durumda medya aracýlýðýyla yürütü-

len laiklik-þeriatçýlýk ekseninde bir ideolojik savaþa yol açmaktadýr.
Solun, demokratlarýn, ulusalcýlarýn ve
faþistlerin, laiklik-þeriatçýlýk çatýþmasýnda
devreye girdiði yer de burasýdýr.
Burada artýk ideoloji yapýlmaktadýr. Tüm
faaliyetler manipülasyon ve dezenformasyona baðýmlý hale getirilmiþtir. Demokrat ve
sol söylemler, küçük-burjuvazinin sýnýfsal
tutumuna göre belirlenir olmuþtur. Doðasý
gereði laiklik yanýnda yer almasý beklenen
solun ve demokrat küçük-burjuvazinin, þeriatçýlýk karþýsýnda tutarsýzlýða düþtüðü yer
de burasýdýr.
Demokrat küçük-burjuvazi, din kiþisel
bir sorundur çerçevesinde herkesin inancýna saygýlý olma adýna þeriatçýlýk tehlikesini küçümserken; sol, ayný mantýk çerçevesinde Bismark sendromuna yakalanmýþtýr.
Solun Bismark sendromu, Leninin þu
sözlerinde karþýlýðýný bulmaktadýr:
Batýda, ulusal burjuva devrimleri sona erdikten sonra, az çok dinsel özgürlük saðlandýktan sonra, dine karþý demokratik savaþ yürütme
sorunu, burjuva demokrasisinin sosyalizmle mücadelesi sýrasýnda öylesine geri plana itilmiþtir ki, burjuva
hükümetleri kasýtlý olarak dine karþý
sözüm ona liberal bir saldýrý örgütleyerek kitlelerin dikkatini sosyalizmden uzaða çekmeye çalýþmýþlardýr.
Almanyadaki Kulturkampfýn ve
Fransada burjuva cumhuriyetçilerin
dine karþý mücadelesi bu tür olaylardýr.
Özcesi, 19. yüzyýlda burjuvazinin, iþçi
sýnýfý kitlelerinin dikkatini sosyalizmden
uzaklaþtýrmak amacýyla dine karþý giriþtiði
mücadele, yapay bir laiklik-dincilik çatýþmasý yaratma çabasý Bismark sendromu
olarak tanýmlanabilir.
Bismark sendromu, Leninin sözleriyle ifade edersek, Batýlý Sosyal Demokratlarýn din savaþýna kayýtsýz duruma gelmelerine yol açmýþtýr. Bu da kolayca açýklanýr
ve anlaþýlýr bir olaydýr, çünkü Sosyal Demokratlar burjuva din karþýtlýðý ile Bismarkcý tutumun karþýsýnda din savaþýný sosyalizm mücadelesine baðýmlý kýlmak zorunda kalmýþlardýr.
Ve bugün solda egemen olan anlayýþ,
19. yüzyýl sonlarýnda Avrupa sosyal-demok-
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ratlarý arasýnda ortaya çýkan kayýtsýzlýkla
eþdeðerdir.
Bismark sendromunun ülkemiz solundaki yansýsý, laiklik-þeriatçýlýk çatýþmasýnda
tarafsýz kalmak ve bu yolla oligarþinin laik askeri darbesine karþý durmak olmaktadýr. Bu tarafsýzlýkta, Amerikan emperyalizminin askeri saldýrganlýðý ve askeri iþgalleri karþýsýnda direnen tek güç olarak þeriatçýlarýn ortaya çýkýþlarýnýn da önemli bir
payý bulunmaktadýr. Böylece sol (legalize
ve legalist sol) laiklik-þeriatçýlýk çerçevesinde süregiden sömürücü sýnýflar arasýndaki
çeliþkide tarafsýzlýk görünümü altýnda, þeriatçý güçlerin müttefiki haline dönüþmüþtür.
Kapitalizmin dýþ dinamikle, emperyalizmin çýkarlarýna uygun olarak geliþtirildiði,
demokratik devrimin tamamlanmadýðý ülkemizde, laiklik, din kiþisel sorundur diyerek bir yana býrakýlabilecek ya da tarafsýz kalýnabilecek kýsmi bir sorun deðildir.
Ülkemizde ve tüm islam dünyasýnda din,
siyasal bir güçtür ve siyasal iktidar mücadelesi yürütmektedir. Ýranda elde ettikleri
zafer her ne kadar yaygýnlaþmamýþsa da,
iktidarý ele geçirme umutlarýný ve beklentilerini güçlendirmiþtir. Dinin, islamiyetin siyasal iktidarý ise, en yalýn haliyle, þeriat ve
þeriat düzeni olduðu tartýþma götürmez gerçektir.
Þeriatçýlýk karþýsýnda laik devleti savunmaktan uzaklaþtýrýlan sol, ister Bismark
sendromu nedeniyle olsun, her durumda
þeriatçýlýða karþý siyasal ve ideolojik bir güç
olmaktan uzaklaþmýþ demektir.
Devrimcilerin görevi devrim yapmaktýr.
Ýçinde bulunduðumuz tarihsel koþullarda
devrim, demokratik halk devrimi olacaktýr.
Bu devrimin iktidarý da, açýk ve yalýn biçimde laik olmak durumundadýr. Halkýn þeriatçýlýk karþýsýnda örgütlenmesi ve laik bir
devrimci iktidar mücadelesine yöneltilmesi görevi, her durumda laiklikin oligarþi-
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nin diðer sömürücü sýnýflarý disipline etme,
denetim altýna alma giriþiminin bir aracý
olup olmamasýna bakýlmaksýzýn yerine getirilmesi gereken bir görevdir.
Devrimciler, þeriatçýlýðýn islam ülkelerinde baþlý baþýna bir siyasal iktidar mücadelesi yürüttüðünü görmezlikten gelerek, teokratik devlet düzenine karþý laik devlet düzenini savunmaksýzýn emperyalizme ve
oligarþiye karþý iktidar alternatifi olamazlar.
Devrimcilerin görevi, laik ve demokratik halk iktidarý için þeriatçýlýða ve onun hizmetinde olduðu sömürücü sýnýflara karþý
mücadeleyi örgütlemektir. Bu görev, laikliðin oligarþi tarafýndan kent küçük-burjuvazisini yedekleme aracý ve kendi dýþýndaki
sömürücü sýnýflarý askeri güç kullanarak ya
da kullanma tehdidiyle hizaya getirmesi
çabalarýnýn ötesinde ve dýþýnda bir görevdir.
Her zaman olduðu gibi, zor, oyunu bozar.
Ýster oligarþi tarafýndan, ister þeriatçý kesimler tarafýndan olsun, zorun devrede olduðu koþullarda, devrimcilerin yalýn barýþçýllýk temelinde þeriatçýlýða karþý tepkileri
örgütlemesi ve devrimci mücadeleye kanalize edebilmesi olanaksýzdýr. Sorun, Ýran örneðinde olduðu gibi, Þahýn (oligarþinin) askeri güçlerine karþý mollalarla (þeriatçýlarla)
ittifak yapmak deðil, ayný zamanda þeriatçý
güçlere karþý da savaþa giriþebilmektir. Bunun tek yolu, devrimci halk güçlerini kendi dýþýndaki her türlü askeri güçlere ve þiddet araçlarýna karþý savaþabilecek biçimde
örgütlemektir.
Türkiye devriminin þeriatçýlýk diye bir
sorunu, þeriat düzenine karþý mücadele etme ve savaþma diye bir görevi vardýr. Laiklik sloganlarýný devrim mücadelesinin parçasý haline getiremeyen devrimci sol hareket, her durumda þeriatçýlýk ile oligarþinin
askeri darbesi arasýna sýkýþmýþ olacaktýr.
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Laikliðin
Tarihsel Evrimi
ve Þeriatçýlýk

Burjuvazinin yükseliþ döneminde ortaya çýkan laiklik kavramý, temelde burjuvazinin feodalizme karþý mücadelesinin ürünüdür. Ve ayný zamanda burjuvazinin egemenliðinin saðlanmasýnýn bir ifadesidir.
En kýsa tanýmýyla laiklik, dini kurumlarýn, devlet iþleyiþinin dýþýna çýkartýlmasýdýr.
Bir baþka deyiþle, dini kurumlar ile devlet
kurumlarý arasýndaki iliþkinin yeniden düzenlenmesi ve dini kurumlarýn devlet düzeninin dýþýnda faaliyet göstermesi laikliðin temelidir. Dini kurumlar ile devletin birbirinden ayrýlmasý olarak laiklik, ayný zamanda, bütün dinsel topluluklarýn, istisnasýz olarak devlet tarafýndan özel topluluklar olarak nitelendirilmesi demektir.
Bilindiði gibi, feodal dönemde feodal
beyler ile din arasýnda doðrudan bir iktidar ortaklýðý bulunmaktadýr. Bu iktidar ortaklýðý, kimi durumda feodal beyin ayný zamanda dini önder olmasý þeklinde görüldüðü gibi (Osmanlý Ýmparatorluðunda padiþahýn ayný zamanda halife olmasý; Ýngilterede Kral VIII. Henrynin Anglikan Kilisesini kurarak kilisenin baþýna geçmesi gibi),
kimi durumlarda feodal beyin yanýnda yönetimi paylaþan din adamlarý bulunmaktadýr. Ýspanya feodal döneminde en tipik durumuyla görüldüðü gibi, feodal krallýk toplumsal ve siyasal yönetimi tümüyle dini kurumlara (kilise) býrakmýþtýr. Bunun sonucu
olarak, dini kurumlar (kilise) toplumun tüm
faaliyetlerini belirleyen, yöneten ve yönlendiren güç haline gelmiþtir.

Feodal kilise hiyerarþisi, aristokratik sýnýfý oluþturuyordu: Piskoposlar ve baþpiskoposlar, manastýr baþpapazlarý, manastýr baþkanlarý ve
öbür yüksek aþamalý papazlar. Bu
yüksek kilise görevlileri, ya imparatorluk prensleri, ya da baþka prenslerin metbuluðu altýnda, birçok serfler ve angaryalýlar ile birlikte, geniþ
topraklarý egemenlikleri altýnda tutan
feodal beylerdiler.*
Feodal beylerin zaman içinde güçlerini
yitirmelerine baðlý olarak dini kurumlarýn
gücü artmýþ ve feodal egemen sýnýflar adýna toplumun yöneticisi haline gelmiþtir.
Böylece siyasal iktidar gücü haline gelen
dini kurumlar, devletin yapýsýný kendi iç hiyerarþilerine uygun olarak düzenlemiþlerdir.
En güçlü feodal bey kadar geniþ topraklar üzerinde egemen olan dini kurumlar
(kilise), bazý durumlarda çeþitli feodal beyler arasýndaki çatýþmalarda uzlaþtýrýcý bir
güç olmuþlardýr. Feodalizmin son dönemlerine gelinirken yerel mahalli otorite durumunda olan feodal beylere karþý krallýðýn
mücadelesinde dini kurumlar (kilise), yerel
mahalli feodal beylerin yanýnda tavýr almýþtýr. Bu dönemde merkezi devletin oluþumunu ifade eden krallýðýn yerel feodal güçlere karþý bu hareketi, ayný zamanda kiliseye karþý bir hareket olmuþtur.
Böylece dini kurumlar feodallerin yanýn* Engels, Köylülüler Savaþý, s. 36.
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da yer alarak burjuvazinin karþýsýna çýkmýþlardýr. Bu nedenle burjuvazi kendi iktidarýný
kurabilmek için, yani feodaliteyi tasfiye
edebilmek için, dini kurumlarýn etkisini ve
gücünü kýrmak zorundaydý. Bu kýrma eylemi, dinin ideolojik niteliðine baðlý olarak,
yeni bir ideolojik eylemi de zorunlu kýlýyordu. Ýþte tüm burjuva ideologlarýnýn üzerinde durduðu temel konulardan birisi de, din
ve dini kurumlarýn durumuydu.
Rahiplerin elleri arasýnda, siyasa ve hukuk bilimi, tüm öbür bilimler gibi, yalýnç tanrýbilim kollarý olarak kaldýlar, ve tanrýbilimde yürürlükte olan ilkelere göre incelendiler. Kilise dogmalarý, ayný zamanda, siyasal belitler idiler, ve Kutsal Kitap
tümceleri de, tüm mahkemelerde
yasa gücüne sahipti. Hatta baðýmsýz
bir hukukçular sýnýfý oluþtuktan sonra bile, hukuk bilimi daha uzun süre
tanrýbilim egemenliði altýnda kaldý.
Ve tüm entelektüel çalýþma alanýnda tanrýbilimin bu egemenliði, ayný
zamanda, feodal egemenliðin en genel bireþimi ve onaylamasý olan kilisenin durumunun da zorunlu sonucu idi.
Buna göre, genellikle feodalizme
karþý yöneltilen tüm saldýrýlarýn, her
þeyden önce kiliseye karþý saldýrýlar
olacaklarý, toplumsal ve siyasal tüm
devrimci öðretilerin, ayný zamanda
ve her þeyden önce, tanrýbilimsel
sapkýnlýklar olacaklarý açýktýr. Varolan toplumsal koþullara dokunabilmek için onlarýn kutsal niteliklerini
kaldýrmak gerekiyordu.*
Feodal dönemde kilisenin kendi ekonomik kaynaklarý ve kendi eðitim kurumlarýyla devlet içinde devlet olma özelliði ve
de dinin özünde bulunan dünyevi iliþkilerin düzenlenmesine yönelen niteliði, 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 birincisi, burjuvazinin topraðýn millileþtirilmesi istemi ile çakýþýrken;
ikincisi dini reform hareketiyle çakýþýr.
Ancak dinin reforme edilmediði durumlar-
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* Engels, Köylülüler Savaþý, s. 46.

da, kilisenin devlet iktidarý üzerindeki etkisinin doðrudan kýrýlmasý gerekmiþtir. Her iki
durumda da, kilisenin devlet iktidarýna
müdahalesinin önlenmesi esas olmuþtur.
Ýþte kilisenin siyasal iktidardan uzaklaþtýrýlmasý ve iktidarýn bir parçasý olmaktan çýkartýlmasýnýn ideolojik ifadesi laikliktir.
Feodal bir iktidar gücü haline gelmiþ
olan dini kurumlarýn, burjuvazinin iktidarýnýn önünde engel teþkil etmesiyle ortaya
çýkan laiklik fikri, burjuvaziyle birlikte ortaya çýkmýþ ve demokratik cumhuriyetin ayrýlmaz bir unsuru olmuþtur.
Fransada tüm yönleriyle uzlaþmaz bir
biçimde ortaya çýkmýþ olan laiklik mücadelesinde, kilisenin elindeki mülklerin büyük bölümü devlet mülkü haline getirilmiþtir. Yine de 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 sürdüre gelmiþtir. Fransa örneðinde olduðu gibi laik eðitim ile dini eðitim
birbiriyle sürekli çatýþma durumunda olmuþtur. Ancak politik iktidar tartýþmasýz bir
biçimde burjuvazinin eline geçtiði ve kilise
daha önce kanlý savaþlarla geriletildiði için,
kilisenin yeniden politik iktidara talip olmasý hemen hemen olanaksýz hale getirilmiþtir. Bu nedenle laik eðitim üzerine ortaya çýkan kimi çatýþmalar dýþýnda, burjuvazinin iktidarý için laiklik, özel bir sorun olmaktan çýkmýþtýr.
19. yüzyýla kadar kesin bir kilise karþýtý
tutum içinde bulunan burjuvazi, iktidarýný
pekiþtirir pekiþtirmez, dini, kitlelerin uyutulmasýnýn bir aracý olarak kullanmaya baþlamýþtýr. Engelsin belirttiði gibi, din, egemen
sýnýflarýn alttaki sýnýflarýn dizginlerini elde
tutmak için kullandýðý basit bir yönetim aracýdýr ve deðiþik (egemen) sýnýflarýn her biri kendine uygun gelen dini kullanýr.
Din konusundaki konuþmayý
tartýþýrken Dumadaki grubumuz tarafýndan açýklýða kavuþturulmamýþ
olan bir baþka durum da, oportünist
saptýrmalara ek olarak, Avrupa Sos-
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yal Demokratlarýnýn din konusundaki bugünkü aþýrý kayýtsýzlýklarýna yol
açan özel tarihsel koþullarýn da varlýðýdýr. Bu koþullar iki yönlüdür. Birincisi, dinle savaþmak görevi, tarihsel açýdan devrimci burjuvazinin görevidir ve Batýda burjuva demokrasisi, feodalizme ve orta çað düzenine karþý giriþtiði kendi devrimleri döneminde bu görevi büyük ölçüde
yerine getirmiþ (ya da engellemiþtir).
Gerek Fransada, 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 yönündeki tarihsel eylemi ile, dinin kiþisel bir sorun olarak kalmasý gereði açýsýndan da bu mücadeleyi
yürütmek zorundadýr. Ýslamiyet gibi kendisini tarihsel geliþmeye uydurmamýþ, burjuvazi tarafýndan reformize edilmemiþ bir din
karþýsýnda proletarya ve partisinin görevleri çok daha büyük öneme sahiptir.
Ýslamiyet, hýristiyanlýðýn tersine, içerdiði
feodal ve ortaçað dogmalarýndan kendisini arýndýrmamýþ ve toplumsal, siyasal ve
ekonomik düzeni düzenlemeye yönelik siyasal gücü ve siyasal iktidar olma talepleri
kesin yenilgiye uðratýlmamýþtýr.
Diðer yandan, Ýslam ülkelerinin emperyalist sömürgeler haline getirilmesi ve emperyalizmin tüm feodal kesimlerle ittifak
içinde bulunmasý, dini ideolojilerin özel olarak korunmasýný da beraberinde getirmiþtir.
Dolayýsýyla bizim gibi demokratik devrimin
tamamlanmadýðý ve reformdan geçmemiþ
bir dinin egemen olduðu bir ülkede laiklik
* Lenin, Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu.

ve din konusu çok daha büyük öneme sahiptir. Özellikle son yýllarda dinin kiþisel bir
sorun olduðu þeklinde yapýlan deðerlendirmeler ve propaganda gözönüne alýndýðýnda, laiklik konusunda açýk ve net bir tutum takýnmak çok daha önemli olmaktadýr.
Bugün ülkemiz solunda ya da kendisini solda kabul eden pek çok kiþi, dinin
kiþisel bir sorun olduðu tekerlemesini benimsemiþtir. 1891 tarihli Alman Sosyal-Demokrat Partisinin Erfurt Programýnda yer
alan din kiþisel bir sorundur maddesine
dayanan bu belirlemeyi Lenin þöyle deðerlendirmektedir:
Bu taktikler artýk gündelik bir
olay durumuna gelmiþ, Marksizmin
ters yönde saptýrýlmasýna, oportünizm yönünde saptýrýlmasýna yol açmýþtýr. Erfurt Programýndaki bu madde, biz Sosyal-Demokratlar için, parti
olarak hepimiz için din kiþisel bir sorundur biçiminde yorumlanmýþtýr.
1890larda Engels bu oportünist görüþü doðrudan doðruya karþýsýna almaksýzýn, buna polemikle deðil somut verilerle karþý çýkýlmasý gerektiðini ileri sürmüþtür. Örneðin kendisi
bu karþý çýkýþý, özellikle vurguladýðý
bir sözle, Sosyal-Demokratlarýn dini
devlet iþleri açýsýndan kiþisel bir sorun olarak aldýklarýný, herhalde kendileri açýsýndan, Marksizm açýsýndan
ve iþçi partisi açýsýndan soruna böyle bakmadýklarýný söyleyerek belirlemiþtir...
Batýda din kiþisel bir sorundur
savýnýn oportünist yorumuna yol
açan koþullarý ele alalým. Kuþkusuz
buna yol açan koþullar bir bütün
içinde, iþçi sýnýfý hareketinin çýkarlarýný geçici çýkarlar adýna feda etmek
gibi oportünist davranýþlarýn tümüne
yol açmýþ olan koþullardýr. Proletaryanýn partisi devletin dini kiþisel bir
sorun olarak belirlemesini ister, ancak halkýn afyonu niteliðindeki dini,
dinsel batýl inançlara karþý savaþý
kiþisel sorun olarak görmez. Oysa
oportünistler sorunu saptýrarak, Sosyal Demokrat Partinin dini kiþisel bir
sorun gibi yorumladýðý izlenimini
uyandýrmaya çalýþýrlar.*
Din, devletle iliþkisi olmamasý, dinsel

'
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kurumlarýn siyasal iktidar yetkilerine sahip
bulunmamasý temelinde kiþisel bir sorundur. Burada unutulmamasý gereken yan,
dinlerin ekonomik, toplumsal ve siyasal
alanlarý içeren dogmalara sahip olduðudur.
Dolayýsýyla dinsel ideolojilerin kitleler üzerinde saðlayacaðý her etki, ayný zamanda
bu dogmalarýn var edilmesi için bir çabayý
da beraberinde getirecektir. Bu nedenle,
dinsel ideolojilere ve dogmalara karþý mücadele zorunludur.
Ülkemizde de görüldüðü gibi, dinin kiþisel bir sorun olarak ilan edilmesi ya da
din ile devletin birbirinden ayrýlmasý tek baþýna yeterli olmamaktadýr. Demokratik devrimin tamamlanmadýðý, feodalizmin ve feodal ideolojilerin devrimci tarzda tasfiye edilmediði bizim gibi ülkelerde, sorun, feodalizmden kapitalizme geçiþ sorunu olarak
varlýðýný sürdürmektedir. Varolan kapitalizmin kendi iç dinamiði ile geliþmemiþ olmasý, baþtan emperyalizme baðýmlý olarak yukardan aþaðýya geliþtirilmesi, feodal iliþkilerin ve özellikle de feodal ideolojilerin varlýðýný sürdürmesine neden olmuþtur. Feodal iliþkilerin içinde yer alan tüccar ve zanaatçýlarýn, geliþtirilen çarpýk kapitalizme
eklemlenmeleri ya da tasfiye olmalarý süreci tamamlanmamýþtýr. Bunlar, dýþa baðýmlý
kapitalizm karþýsýnda sürekli gerilemiþler ve
yavaþ yavaþ tasfiye olmaya baþlamýþlardýr.
Bu da, zamana yayýlan bir geçmiþe dönüþ umudunu sürekli var etmiþtir.
Bu kesimler, kesinkes mülksüzleþtirilmediði ya da tasfiye edilmediði sürece, dinin kiþisel bir sorun olarak ele alýnmasý,
yani dinsel topluluklarýn kendi iþlerini kendileri görmesine olanak saðlanmasý, onlarýn güçlenmesinden baþka bir sonuç vermemektedir. Ülkenin en küçük yerleþim
yerlerinde bile kurulmuþ olan Kuran kurslarý, Ýmam-Hatip liseleri ve yurtlar bunun
somut ifadesidir.
Diðer yandan, ülkemizde din kiþisel bir
sorun olmaktan öte, toplumsal bir sorun
ve iliþki olarak vardýr. Özellikle tarikatlar düzeyinde yürütülen dinsel faaliyetler, gizli örgütlenmeler olarak da ortaya çýkmýþtýr. Tarikatlarýn kendi iç hiyerarþileri, tarikat üyeleri arasýnda bir birlik oluþturur. Dolayýsýy-



la, tarikat düzeyinde, din, hiç bir biçimde
kiþisel bir sorun durumunda deðildir. Bugün AKP tarafýndan sýkça yinelenen din kiþisel bir sorundur tekerlemesi, tarikat iliþkilerinde hiç bir geçerliliðe sahip deðildir.
Üniversitelerde yapýlan türban eylemlerinde görüldüðü gibi, türban sorunu bir örgütlenme ve buna baðlý eylemlilik durumundadýr. Bu örgütlenme ve eylemlilik,
herkesin kendi inancýna göre yaþamasýndan öte, kendi istediði hukuku seçmesi
amacýna yöneliktir.
Örneðin imam nikahý, kiþisel bir sorun
gibi gösterilmekle birlikte, bir hukuk sorunudur, medeni hukuku sorunudur. Ýmam
nikahý sýrasýnda akt edilen mehir bunun
en tipik örneðidir. Bu akit, evliliðin sona ermesi durumunda uygulanabilmesi için bir
karar merciinin varlýðý ile, bu kararýn uygulanmasýný denetleyen ve gerektiðinde saðlayan bir zor gücünü gerekli kýlar. Bu da,
herkesin bildiði gibi, dini mahkemeler ve
polis gücüdür.
Diðer yandan imam nikahý mükerrer
evliliklerin olmamasý için merkezi bir kayýt
sistemini gerektirir. Bu da, imamlara baðlý
bir nüfus kayýt merkezinin kurulmasýný zorunlu kýlar.
Bugün ülkemizde bu ve benzeri þeriat
kurumlarýný vakýflar temsil etmektedir. Bu
vakýflar, devletleþememiþ þeriatýn sivil toplum örgütleridir.
Sorun, kiþisel bir sorun deðil, siyasal
üst yapý sorunudur ve siyasal üst yapýnýn
dini esaslara göre biçimlendirilmesi
sorunudur. Bunlar dikkate alýnmaksýzýn
din kiþisel bir sorundur tekerlemesinin ardýna takýlmak, þeriatçýlýðý güçlendirmekten
ve meþrulaþtýrmaktan baþka bir anlama
gelmemektedir.
Proletarya bizim burjuva demokratik devrimimizin öncüsüdür.
Bu nedenle, ortaçaðýn tüm kalýntýlarýna ve bu arada eski resmi dine ve
bunu canlandýrma, yeniden biçimlendirme yolundaki tüm giriþimlere
karþý yürütülecek mücadeledeki
ideolojik öncü de proletaryanýn partisi olmalýdýr.*

* Lenin, Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu.
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Neden Ýslamcýlar
Emperyalizme Karþý
Silahlý Direniþin
Egemen gücüdürler?

Bilinenleri bir kez daha yineleyelim:
Bugün baþýný Amerikan emperyalizminin
çektiði emperyalist saldýrganlýða ve iþgallere
karþý silahlý direniþ, Afganistandan Filistine,
Iraktan Lübnana kadar Ortadoðu bölgesinde yoðunlaþmýþtýr. Tüm bu silahlý direniþ
hareketlerinin merkezinde islamcýlar yer
almaktadýr. Ýslamcýlar, silahlý direniþ hareketinin merkezinde yer almaktan öte, ayný
zamanda bu hareketin neredeyse tek gücü
durumundadýr.
Yine herkesin bildiði diðer bir gerçek,
AKPnin ýlýmlý islamcý görünümüne raðmen, özünde islamcý bir siyasal bir hareket olduðu, kökeninin 1960 sonlarýnda Erbakanýn baþýný çektiði þeriatçýlýkta bulunduðudur. Erbakan çizgisi, aðýr sanayi hamlesinden hak geldi, batýl zail oldu sloganlarýna kadar tüm yönelimleriyle yeni-sömürgeciliðe (yukardan aþaðýya geliþtirilen
kapitalizme) ve bunun sahibi Amerikan
emperyalizmine karþý bir duruþ görünümündedir. Dolayýsýyla Erbakan çizgisinin
ýlýmlý versiyonu olarak piyasaya çýkan
AKP de, özsel olarak yeni-sömürgecilik karþýtý ve anti-amerikancý bir tutumun günümüzdeki þekilleniþi olarak tanýmlanabilir.
Herkesin bildiði üçüncü gerçek ise, ister
ýlýmlý, ister radikal görünüm altýnda olsun, her türden islamcý hareketin nihai
amacý þeriat düzeni, islami bir devlet ve islami deðerlere göre þekillendirilmiþ bir
toplumsal düzen kurmaktýr. Bu nihai amaç
açýsýndan islamcý hareketler, ayný zamanda anti-laiktir, laik devlete karþýdýrlar.

Þimdi bu çok bilinen gerçeklerin altýna,
sol medyadan rastgele bir bölüm ekleyelim:
Eðer gerçek bir mücadele sürüyorsa, emperyalist iþgal ya da müdahalelere karþý mücadeleye Ýslamcý
örgütler damga vuruyorsa, bu mücadeleden uzak durmak ne ahlaki ne
de politik olarak meþrudur. Mücadeleye katýlacak, mücadelenin gerektirdiði dayanýþma ve iþbirliðinden çekinmeyecek ve uyanýk olacaksýnýz.
Bu mücadelenin sonunda yeni
bir Ýran örneði yaþanýrmýþ, ülke karanlýða gömülürmüþ... Bu tehlike var.
Ancak bu tehlikeyi bertaraf etmek,
mücadelenin içinden geçiyor, mücadeleden kaçmaktan deðil.*
Böylece üç bilinenli bir eþitlik saðlamýþ
oluyoruz.
Eþitlik, Lübnan ya da Irak örneklerinden hareketle antiemperyalist mücadelede
hangi güçlerle iþbirliði yapýlabileceðine iliþkin bugünden belli modeller oluþturmak
hiç saðlýklý deðildirin öngiriþi olarak kullanýlmýþtýr ve sonuçta günü gelince düþünürüz denilmektedir.
Ancak antiemperyalist mücadelede
hangi güçlerle iþbirliði yapýlacaðýna iliþkin
bugünden belli model oluþturulmasýna
karþý çýkýlýrken ortaya atýlan ilk önerme, ...
mücadeleye Ýslamcý örgütler damga vuru* K. Okuyan, Öncelikli olan ittifaklar deðil, sanal
Sol gazete, 17 Kasým 2006.
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yorsa, bu mücadeleden uzak durmak ne
ahlaki ne de politik olarak meþrudur
olmaktadýr.
Çok basit akýl yürütme ile, çok bilinen
bir gerçekten yola çýkarak (emperyalist iþgal ya da müdahalelere karþý mücadeleye
islamcý örgütlerin damga vurmasý), ahlaki ve politik meþruiyeti olduðu iddia edilen bir tez ortaya atýlmaktadýr: mücadelenin
içinde yer almak. Ve yine ayný mantýksallýk içinde, ama denilerek, ülkemizde böyle bir durum olmadýðýna göre, hangi güçlerle iþbirliði yapýlacaðýna iliþkin modeller oluþturmak hiç saðlýklý deðildir sonucuna ulaþýlmaktadýr.
Görüleceði gibi, bu mantýklý ve de üstelik hem ahlaki, hem politik deðerlendirmeyle, mücadelenin içinde yer almak
ve bu mücadele içinde bazý güçlerle iþbirliði yapmak meþru kabul edilirken, ülkemiz somutunda böyle bir mücadelenin olmamasýndan hareketle kendi iþimize bakalým denilmektedir.
Varsayým olarak Irak ve Lübnandaki
gibi bir fiili ve somut durumun ortaya çýktýðýný düþündüðümüzde, bu önerme ve
saptama sahibi açýsýndan fazla tereddüt
edilecek bir durum yoktur. Fiili ve somut
bir mücadele vardýr, öyle ise içinde yer
alýnýr! (Týpký bir zamanlar Ý. Bilenli TKPnin
barikatlara çýktýðý gibi!) Buna kanýt olarak da, Ýsrailin son Lübnan iþgali karþýsýnda
Lübnan KPsinin savaþýn içinde yer almasý gösterilir. (Irak KPsinin Amerikan iþbirlikçiliði ise kýnanmakla geçiþtirilir.)
Ve biz, kendi ülkemizin devrimci mücadele tarihinden biliyoruz ki, kendilerini SÝPTKP olarak ifade eden legalistler hiçbir durumda bu savaþýn içinde yer almayacaklardýr.
Evet, bu bizim tarihten çýkardýðýmýz bir
saptamadýr. Bizim iddiamýzdýr. Her iddia gibi, karþýtý da ileri sürülebilir. (Büyük
olasýlýkla SÝP-TKP saflarýnda yer alan pek
çok genç ve samimi insan bu karþý tezi hararetle savunacaklardýr.)
Þimdi -salara takýlmadan, yukarda aktardýðýmýz sözlerin ilk cümlesini bir kez daha okuyalým:
Eðer gerçek bir mücadele sürüyorsa, emperyalist iþgal ya da müdahalelere karþý mücadeleye Ýslamcý
örgütler damga vuruyorsa...
Görüldüðü gibi -salarýn en baþýnda

gerçek bir mücadele tanýmý yerleþtirilmiþtir. Böylece gerçek mücadele nedir sorusu yanýtlanmasý gereken stratejik bir soru
haline dönüþür. Hem ahlaki, hem politik
olarak zorunlu hale getirilen mücadelenin
içinde yer almak, mücadelenin niteliðine,
yani gerçek mücadele olup olmamasýna
göre belirlenmektedir.
Artýk sorun, ortada fiili ve somut bir mücadelenin olup olmamasý deðil, onun gerçek bir mücadele olup olmamasý haline
dönüþmüþtür.
Peki gerçek mücadele nedir?
Ýþte SÝP-TKPnin oportünizminin açýða
çýktýðý yer burasýdýr.
Bu soru bir kez ortaya çýktý mýydý, artýk
herþey gerçek mücadeleden kimin ne
anladýðýna baðlý olarak deðiþecektir. Ýslamcý
kesimlerin anti-emperyalizminin sýnýrlarý ve
kapitalizmle olan baðlantýlarý öne çýkartýldýðýnda, bu kesimlerin mücadelelerinin
emperyalizmle uzlaþmayla sonuçlanacaðýný
söylemek kahinlik olmayacaktýr. Bunun da,
kendi deyiþleriyle gerçek mücadele, saðlam bir marksist-leninist aþýyla* aþýlanmýþ
yurtsever mücadele olmayacaðý açýktýr.
Þöyle yazýyorlar:
Sosyalizmi hedeflemeyen, yani
ekonomik düzlemde serbest rekabetçi piyasa düzenini savunan siyasetler antiemperyalist olabilirler mi?
Yukarýdaki çerçeve gereði (Lenini
kendilerine tanýk olarak gösteriyorlar-KC) bunun yanýtý kesin olarak hayýrdýr.**
Evet, sosyalizmi hedeflemeyen bir anti-emperyalizm, gerçek bir anti-emperyalist mücadele olmayacaðýna göre, sözü edilen Irak ve Lübnandaki fiili ve somut mücadele de anti-emperyalist olmayacaktýr.
Dolayýsýyla da bu mücadelenin içinde yer
alýnmasý ne ahlaki, ne politik meþruiyete
de sahip deðildir.
Görüldüðü gibi, bilinen gerçeklerden
yola çýkýlarak ortaya atýlan tez, ahlaki ve
politik olarak mantýksal göründüðü yerde,
kendi çýkýþ noktasýnýn tersine ulaþmaktadýr.
SÝP-TKPnin ölçütlerine göre, Irak ve Lübnanda zaten gerçek bir anti-emperyalist
mücadele söz konusu deðildir, dolayýsýyla
* SÝP-TKP Siyasi Komite, 17 Kasým 2006.
** Ýlker Belek, Antikapitalist antiemperyalizm,
Sanal Sol gazete, 9 Ekim 2006.
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da bu mücadelenin içinde yer alýnmasý
diye bir sorun da yoktur. Ama zevahiri kurtarmak, genç ve samimi insanlarý saflarýnda tutabilmek için, eðer öyle bir silahlý direniþ olursa, biz de içinde yer alýrýz demekte de tereddüt etmemektedirler. Týpký
Denizlerin yolundayýz diyerek, Nurhaka
uðramadan Ýstanbuldan Ýskenderuna gidip
tekrar Ýstanbula geri döndükleri gibi.
Bu, su katýlmamýþ oportünizmdir.
Burada amacýmýz, SÝP-TKPsi gibi oportünistlerin niteliðini sergilemek deðildir. Görülmesini istediðimiz gerçek, herkesin bildiði gerçekler ortadayken, bunlara dayanýlarak ileri sürülen her tezin kendi içinde
daha farklý taktik ve stratejik sorunlar ortaya çýkardýðýdýr.*
Sol medyadan Türkiyede laiklik ve
irtica baþlýklý bir yazýdan alýntý yaparak bu
durumu belirginleþtirelim:
Bu rejim, laik mi?
Hayýr, Türkiye laik bir devlet deðildir.
Türkiyede devlet dinden asla ayrýlmamýþtýr. Cumhuriyetin kuruluþundan beri her daim dini denetimi
altýnda tutmuþ, siyasi amaçlarý için
kullanmýþtýr.
Türkiye, her caminin devlet dairesi, her imamýn devlet memuru olduðu bir ülkedir.
Devletin, Cuma vaazlarýnýn içeriðine müdahale ettiði, yönlendirdiði
bir ülkedir.
Camilerin devlet parasýyla iþletildiði, ama cemevlerinin yasak olduðu, ibadet merkezi sayýlmadýðý bir
ülkedir.**
Atýlýma göre, eðer rejim laik ise, irtica tehlikesine karþý mücadele etmek, SÝPTKPnin söylemiyle hem ahlaki, hem po* SÝP-TKPsi þöyle söylemektedir: Demek ki ulusal
ölçekteki bir siyasal hareketin antiemperyalistliðini
de, uluslar arasý ölçekteki (bu siyasal hareketin iktidarýyla tanýmlanan) bir devletin antiemperyalistliðini de uluslar arasý tekellerin düzenine karþýt, yani
antikapitalist konumlarý tanýmlayacaktýr. Burada ne
söylemek istediklerinden çok, söylerken neyi nasýl
tanýmladýklarý önemlidir. antikapitalistlik, çok açýk
biçimde uluslar arasý tekellerin düzenine karþýt
olmak þeklinde tanýmlanmýþtýr. Bu, anti-kapitalist
mücadeleyi basitçe anti-tekelci mücadeleye indirgemektir. Bu da Laz Ýsmail TKPsinin ünlü ulusal demokratik cephesinin ta kendisidir.
** Atýlým, Sayý: 129, 19 Ekim 2006.

litik olarak meþrudur. Ama Türkiye laik
bir devlet deðildir.
Böylece sorun irtica tehlikesi, þeriatçýlýk ve laik devlet sorunu olmaktan çýkmakta, doðrudan doðruya laiklik nedir sorusuna dönüþmektedir. Buna verdikleri yanýta eþdeðer olarak þu sonuca ulaþmaktadýrlar:
Ancak ezilen halk kitlelerinin kaderlerini ellerine alacaklarý bir demokratik devrim, yoksullarý sarmalayan kaderciliði ve þükürcülüðü parçalayabilir. Bir din devleti tehlikesini
de, halk üzerindeki devlet dini baskýsýný da kaldýrabilir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn daðýtýlmasýyla Türkiyede
gerçekten laik bir devleti ancak bir
demokratik devrim kurabilir. Devletin tüm mezheplere eþit mesafede
durmasýný, Alevi mezhebinin ezilmesine son vermeyi ancak bu devrim
baþarabilir. Camilerin, iktidarýn politik amaçlarý için kullanýlmasýna ancak böyle bir devrim son verebilir.***
Evet, diyanet iþleri baþkanlýðýnýn daðýtýlmasýyla laik bir devlet ortaya çýkacaktýr!
Bu, bir olasýlýk deðil, ciddi ciddi ortaya
atýlmýþ bir iddiadýr.
Açýklanmayan ve anlatýlmayan ise, adýnda marksist leninist komünist sýfatlarý taþýyan bir siyasal çizginin, devlet tarafýndan
dini faaliyetlerin denetim altýnda tutulmasýna neden karþý çýktýklarýdýr.
Herkesin bildiði gerçekler ne kadar ortak ve açýk olursa olsun, bu gerçeklerden
yola çýkýlarak ortaya atýlan her siyasal saptama, kendi içinde yeni ve farklý tartýþmalar
ve alanlar açmaktadýr. Þüphesiz laiklik ve
Türkiyede laiklik, eski Yargýtay baþkaný Sami Selçukun tanýmýna uygun olarak ele alýnýrsa, ulaþýlacak yer baþkadýr.
Kýsaca anýmsatalým:
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
*** Atýlým, Sayý: 129, 19 Ekim 2006.
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uzaklýkta olduðundan hiçbir dini,
inancý dýþlayamaz ya da kayýramaz;
akçalý vb. biçimlerde destekleyemez...
Taný açýktýr: Türkiye Cumhuriyeti, egemenliðin kaynaðý açýsýndan
laik; devlet örgütlenmesi açýsýndan
teokratik; dini yönlendirme açýsýndan laikçi bir devlettir...*
Bu tanýnýn solda itibar görmesi ise, sol
açýsýndan ideolojisizliðin ifadesidir.
Yeniden baþlangýca geri dönersek, bugün Amerikan emperyalizminin açýk askeri iþgaline karþý Irak, Lübnan ve Afganistanda yürütülen silahlý direniþ hareketinde islamcýlarýn egemen ve hatta tek güç olarak
ortaya çýkýþlarý açýk ve tartýþmasýz bir gerçektir.
Sorun, bu gerçekten olmadýk þeyler türetmek deðil, bu gerçeðin nedenlerini doðru biçimde saptamaktýr. Diðer bir ifadeyle,
bu somut gerçeklik karþýsýnda devrimcilerin görevi, emperyalizmin açýk askeri iþgaline karþý devrimci bir silahlý mücadelenin
neden ve nasýl ortaya çýkartýlamadýðýný saptamaktýr.
Afganistan, Irak ve Lübnandaki silahlý
direniþ hareketlerine bakýldýðýna ilk karþýlaþýlacak gerçek, bu silahlý direniþe egemen
olan islamcýlarýn daha önceden örgütlü olduklarýdýr. Afganistan ve Lübnanda olduðu
gibi, islamcýlar uzun bir silahlý mücadele
sürecinden gelmektedirler. Irakta kendine
özgü silahlý direniþ hareketleri olmakla birlikte, islamcýlar 1991 Körfez Savaþýndan bu
yana Baas yönetimi altýnda örgütlenmiþlerdir.
Dünya devrimci silahlý mücadele tarihinin gösterdiði en temel gerçek, silahlý mücadelenin birden ve kendiliðinden ortaya
çýkartýlamayacaðý ve örgütlenemeyeceðidir.
Ýkinci gerçek ise, barýþçýl mücadele
metodlarý temel alýnarak yapýlan örgütlenme asla savaþma aþamasýna geçemez.
Silahlý bir güce sahip olmayan bir politik örgütlenme ise, sonucun silahla belirlendiði bir aþamada çaresiz ve etkisiz bir
güç olmaktan öteye geçemez.
Bugün gerek Afganistan, Irak ve Lübnanda, gerekse ülkemizde, ne emperyalist açýk askeri iþgale karþý, ne de þeriatçý
silahlý ayaklanmaya karþý, ne de oligarþinin

"

*Sami Selçuk, 1999 Adli Yýl Açýþ Konuþmasý.

askeri darbesine karþý devrimci bir silahlý
güç mevcut deðildir. Düþmanlar silah zoruyla amaçlarýný gerçekleþtirmeye yöneldiklerinde, sonucu silahlar belirler. Silahsýz
halk güçleri ise, silaha sahip olanlar karþýsýnda çaresizdirler.
Ýster askeri darbe karþýsýnda, ister þeriatçý tehdit karþýsýnda silahsýz halk güçleri
çaresiz kaldýklarý ölçüde, ya silahlý güçlere
boyun eðeceklerdir, ya da kendi güçleri dýþýndaki güçlerden (örneðin AB) medet
umacaklardýr. Her durumda, süreçte karar
verici bir güç olmayacaklardýr.
Ulusalcý olarak tanýmlanan küçük-burjuva demokratlarýnýn Türkiye laiktir, laik
kalacaktýr sloganlarý eþliðinde laik bir askeri darbe beklentisi içinde bulunmalarý da
bu gerçeðin diðer bir yansýsýdýr.
Ülkemizde ve dünyada bugün tüm çeliþkilerin ve çatýþmalarýn odak noktasý devrimdir. Devrim ise, belirlenmiþ amaçlara
yönelik silahlý halk güçlerince gerçekleþtirilecektir.
Bu gerçekleri görmezlikten ve bilmezlikten gelerek, Irak, Lübnan vb. yerlerdeki
silahlý direniþlerin islamcýlarýn egemenliði
altýnda oluþundan yola çýkarak teoriler yapmak, her teori içinde yeni ve ek konular
ortaya atmak elbette olanaklýdýr. Ancak
bütün bunlar, laik, demokratik ve baðýmsýz bir ülke için devrimci mücadeleyi örgütlemeye hizmet etmeyecektir.
Bugün genel olarak sol, þeriatçý tehlike
karþýsýnda olduðu kadar, olasý bir askeri
darbe karþýsýnda da çaresiz, perspektifsizdir. Herþey legalize edilmiþ, herþey legalizme kurban verilmiþtir. Bu duruma raðmen,
yüzsüzce þunlar yazýlabilmektedir:
Türkiye solunun bu ve benzeri
geliþmeler karþýsýnda son derece
uyanýk, ilkeli ve yaratýcý davranmasý
gerektiðine iþaret etmiþ ve açýða
düþme tehlikesinin altýný çizmiþtim.
Mekanik solcu baþ tehlikeyi aramaya çalýþýr. Gericilik mi, Amerikancýlýk mý?
Yanýta göre ya TSKnýn öncülüðünü yaptýðý zinde güçlerin parçasý
olup laik cephenin kuyruðu haline
gelir ya da Ýslamcýlarýn peþine takýlýr.
Bir de bunlar fasa fiso þeyler,
emeðin gündemine dönelimciler
vardýr, onlar iþçi sýnýfýnýn milliyetçi ve
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dinci ideolojiler tarafýndan ele geçirildiðini fark ettiklerinde kendi küçük dünyamýza geri dönmektedirler.
Ne yapacaðýz?
Ýþimizi yapacaðýz....
Diyelim ki bunu yapamadýk ve
Türkiye, emekçi sýnýflarý büsbütün
kiþiliksizleþtiren baþka bir taraflaþmayla kýrýlma anýna sürüklendi, o
zaman ne olacak?
O zaman...
Devrimci bir perspektifle, gereken neyse o yapýlýr.*
Týpký Ý. Bilenin 1979da barikatlara çýkacaðýz dediði gibi.
Ýþte oportünizm ile devrimci çizgiyi birbirinden ayýran temel ölçülerden birisi burada bir kez daha görünür olmaktadýr.
O zaman gelince, gereken neyse o
yapýlýrmýþ!
Burada baykuþ bakýþlý genel sekretere gerekenin ne olduðu sorulamaz. Çünkü o legalist partinin baþýndadýr ve gerekeni söylediði andan itibaren baþý yasalarla
belaya girer! Ama inananlar inanmalýdýrlar, bu genel sekreter söylemiþse söylemiþtir, nasýl olsa bir bildiði vardýr! Öyle ya, koskoca parti genel sekreteri durduk yere
yalan söyleyecek deðil ya!
Yine de soru soracak olan çýkacaktýr.
Gerekenin ne olduðu sorusunun önüne þu soru da konulmalýdýr: Bu sözü edilen, emekçi sýnýflarý büsbütün kiþiliksizleþtiren baþka bir taraflaþmayla kýrýlma aný

* K. Okuyan, Bir kez daha ittifaklar ve cephemiz,
sanal Sol gazete, 26 Eylül 2006.

nedir?
Eðer kýrýlma aný denilen þeriatçýlarýn
iktidara gelmesiyse, gereken kaçýnýlmaz
olarak bu iktidara karþý savaþmaktýr. Yok
eðer kýrýlma aný, oligarþinin askeri darbesiyle gerçekleþirse, görev yine faþizmin bu
açýk uygulamasýna karþý savaþmaktýr. Bütün sorun, gereken neyse o yapýlýr demekte deðil, gerekeni yapmaktadýr. Gereken ise, savaþmaktýr. Öyle sözcüðün yuvarlak ifadeleriyle deðil, düpedüz askeri güç
olarak savaþmaktýr. Bunu gerçekleþtirecek
güç ise, baþlangýçtan itibaren bu temelde
örgütlenmiþ olmak zorundadýr.
Bir kez daha yineliyoruz:
Belirsiz ve tanýmsýz sözcüklerle emekçi
sýnýflarýn büsbütün kiþiliksizleþtirilmesinden ya da kýrýlma anýndan söz etmek yerine, ülkemizdeki siyasal zorun tarihsel niteliðini ve belirleyiciliðini gözönünde bulundurarak, olasý her durumda savaþacak silahlý bir örgütlenmeden söz etmek gerekir.
Kendilerinin sýkça sözünü ettikleri kardeþ
Yunanistan KPsinin çok iyi bildiði gibi, barýþçýl mücadele biçimleriyle yapýlan örgütlenmeler asla silahlý savaþma aþamasýna
geçemezler.
Silahlý mücadeleyi temel mücadele biçimi olarak kabul etmeyenler, emperyalizmin iþgaline karþý yürütülen silahlý direniþlerin neden islamcý örgütlerin denetimi
altýnda olduðunu da asla anlayamayacaklardýr.

#

KURTULUÞ CEPHESÝ Kasým-Aralýk 2006

Globalizmin Sonunda
Baþka Bir Dünya
Muhabbetleri

$

Hiç tartýþmasýz globalizm denilen ideolojik ve propagandif söylem, Amerikan
emperyalizminin Irak iþgaliyle birlikte sona
ermiþtir. Artýk globalizmin, daðýtýlmýþ Sovyetler Birliði pazarlarýnýn paylaþýmýný örten,
bu paylaþýmýn emperyalist niteliðini gizlemeye hizmet eden bir söylem olduðu ayan
beyan ortaya çýkmýþtýr. Yine de globalizmi
emperyalizmin yerini alan yeni bir dünya
düzeni olduðuna inananlarýn küreselleþme
karþýtý teorileri ve söylemleri ortadan kalkmamýþtýr.
Baþka bir dünya mümkündür sloganýyla, Dünya Ekonomik Forumunun alternatifi olarak ortaya çýkartýlan Dünya Sosyal
Forumuyla kendisini varetmeye çalýþan
küreselleþme karþýtý teoriler ve hareketler, sadece Irak iþgaliyle iþlevsiz kalmamýþ,
ayný zamanda Brezilyada birleþik sol hareketin Lulasýnýn devlet baþkaný seçildikten sonra lightlaþmasýyla da ciddiyetini yitirmiþtir.
Ýki yýl önce Porto Allegrada yapýlan ve
bir ölçüde son diyebileceðimiz Dünya
Sosyal Forumunda açýkça görüldüðü gibi,
küreselleþme karþýtý hareket ve teoriler,
dünya çapýnda yükselen anti-amerikancý ve
anti-emperyalist dalgayla birlikte tarih olmuþtur.
Her tarih olan teori ve hareket gibi,
küreselleþme karþýtý hareket ve teoriler
de birden ortadan kaybolmaz. Tarihsel yaþam sürecini tamamladýklarýnda bile, bir
süreliðine varlýklarýný sürdürürler. Ancak bu
varoluþlarý, kendi içinde ayrýþmalarý, par-

çalanmalarý ve daðýlmalarýyla birleþerek ortaya çýkar. Küreselleþme karþýtý hareket
de böyle olmuþtur.
Tüm saygýnlýðýný ve ciddiyetini 1 Aralýk
1999da Seattleda Dünya Ticaret Örgütü
(WTO) toplantýsý protestosundaki militanlýktan alan küreselleþme hareketi, 2000
yýlýnda Dünya Sosyal Forumu olarak örgütlenmeye yönelmiþtir. Dört kez Brezilya
Porto Alegrede yapýlan Dünya Sosyal Forumu, 2005 yýlýnda Hindistanýn Mumbai
þeh- rinde düzenlenirken, Irak iþgali ve light Lulanýn gölgesi altýnda sonuna doðru
ilerlemiþtir. 2006 yýlýnda Dünya Sosyal Forumu, üç kýtaya daðýlarak (Venezüella,
Pakistan ve Mali), kendi sonunu ilan etmiþ
oldu.
Artýk herkes kendi evine dönebilirdi.
Dönüldü, Avrupa Sosyal Forumu vb. bölgesel biçimler ortaya çýkartýldý.
Öte yandan Fransa merkezli anti-neoliberal ATTAC hareketi, liberal Toynbee
vergisiyle küreselleþme karþýtý harekete
somut ve pratik amaç kazandýrmýþ göründüðü yerde, bu somut ve pratik amacýn gerçekleþmesinin olanaksýz olduðu
görüldükçe, adý kaldý yadigar halini aldý.
Gerek Dünya Sosyal Forumunun, gerekse ATTAC hareketinin önemsizleþmesi
ve anlamsýzlaþmasý, giderek tarih olmasý,
her durumda ve her yerde ayný biçimde
algýlanýlmýþ ve anlaþýlmýþ deðildir. Özellikle küreselleþme karþýtý hareketin milyonlarý harekete geçirdiði sanýsýna kapýlan ülkemiz solunda, gizliden gizliye ve alttan alta
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bir Sosyal Forum ve ATTAC sempatisi geliþmiþtir.
Baþýný ÖDPlilerin IMF gerillalarýnýn
çektiði bu sempati, Brezilya Lula örneðinden esinlenerek, kent küçük-burjuvazisini
baþka bir dünya mümkündür sloganý eþliðinde oy deposu haline dönüþtürme hesaplarýnýn içinde kaybolurken, legalize
olan sol tarafýndan sürdürüldü.
Ve küreselleþme karþýtý hareket, yükselen anti-amerikancý ve anti-emperyalist
dalga karþýsýnda tarih olurken, legalize sol
tarafýndan hararetle sahiplenildi. Bu sahipleniþ, 30 Eylül-1 Ekim 2006 tarihlerinde
Baþka Bir Dünya sloganýyla I. Türkiye
Sosyal Forumu (TSF) düzenlenerek somutlaþtý.
Kendi sunumlarýyla, bu I. Sosyal Foruma, Tarýk Ali ve Alex Callinicos gibi dünyaca tanýnan yabancý konuklarýn yaný sýra Vedat Türkali, Mihri Belli gibi tanýnmýþ Türkiyeli konuklarýn da aralarýnda bulunduðu
farklý çevrelerden gelen birçok konuþmacý
katýldý. Ancak forumun asýl özelliði, tanýnmamýþ katýlýmcýlar tarafýndan belirlenmiþti.
I. Türkiye Sosyal Forumuna katýlan
tanýnmamýþ katýlýmcýlar þunlar olmuþtur:
Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC),
Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP),
Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist
Dayanýþma Platformu (SODAP), Özgürlük
ve Dayanýþma Partisi (ÖDP), Demokratik
Toplum Partisi (DTP), Sosyalist Demokrasi
Partisi (SDP), Odak Dergisi, Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi (DSÝP), Halk Kültür Merkezleri ve de Mihri Belli 90 (MB90).
Bu dünyaca tanýnmýþ ve tanýnmamýþ katýlýmcýlarla yapýlan I. Türkiye Sosyal Forumu, AB, enerji sorunu, kadýn haklarý, Kürt sorunu, yabancýlara toprak satýþý,
F tipi cezaevleri, alternatif küreselleþme, yerel yönetimler, gecekondular ve kentsel dönüþüm projesi, savaþ karþýtý hareket, gýda
ve tarým politikalarý, ev eksenli çalýþma,
sosyal haklar, sendikal hareket, emperyalizm, sanayileþme politikalarý, eðitim, gençlik, kültür politikalarý, maden kazalarý, eþcinsellerin sorunlarý ve Ortadoðu konularýnda 24 seminer ve 15 atölye çalýþmasýyla tamamlandý.
Yine kendi sunumlarýyla, Porto Alegrede baþlayan Dünya Sosyal Forumu ve
Avrupa Sosyal Forumu ile benzerlikler taþýyan 1. Türkiye Sosyal Forumu, aðýrlýklý ola-

rak Darphane-i Amirede gerçekleþtirildi.*
15 Þubatta (2006) dünya çapýnda 20
milyon insaný sokaða çýkaran büyük uluslar arasý eylemlerin organize edildiði eylem
zemini olarak lanse edilen sosyal forum,
bu insan selinin göz kamaþtýrýcý hayaletiyle, 100-200 kiþilik katýlýmlý toplantýlarla gerçekleþtirildi.
Burada legalize solun, legalist solla birlikte küreselleþme karþýtý bir çizgide bir
araya geliþi, solda ittifak ve birlik teorisyenleri açýsýndan büyük bir umut olarak
görülebilirse de, tanýnmamýþ katýlýmcýlarýn altýna imza attýklarý metinler umutu
büyütecek nitelikte olmuþtur:
Sosyal forum hareketi, 2001 yýlýnda Brezilyanýn Porto Alegre kentinde toplanan Dünya Sosyal Forumu (DSF) ile baþlayan politik bir süreçtir. TSF, kendisini bu sürecin bir
parçasý olarak görür ve DSF ilkelerini benimser.
Ayný þekilde DSF ilkelerini benimseyen TSFnin ilkeleri arasýnda þu yer almýþtýr:
TSF, çoðulculuðu ve çeþitliliði
barýndýran, þovenizm ve merkeziyetçilikten uzak, katýlýmcýlarýn görüþlerini özgürce ifade edebileceði, þiddeti içermeyen toplumsal faaliyet tarzlarýný benimser. (italikler bize ait KC)
Ýþte tarih olmuþ bir hareketin eylem
zemininde, onun ilkeleriyle yapýlan TSF,
tanýnmamýþ katýlýmcýlarýn karþýsýna bazý
sorular çýkartarak sona ermiþtir.
Evet, baþka bir dünya mümkündür,
ama emperyalizmin askeri iþgalleri ve saldýrganlýðý altýnda þiddet içermeyen toplumsal faaliyet tarzýný benimserin altýna
imza atmýþ olan tanýnmamýþ katýlýmcýlar,
emperyalizmin askeri gücüne karþý dünya
halklarýnýn tek direnme olanaðýný elinden
alan bir tarzý ülkeye ithal ederken, biraz daha düþünmeleri, legalizasyona biraz
daha az boyun eðmeleri gerektiðini anlamamýþ görünmektedirler.
Umarýz, II.sinde akýllarý baþlarýna gelir.

* Darphane-i Amire, Tarih Vakfý ile Rockefeller Vakfýnýn ortaklaþa yürüttükleri bir proje sonucu tarih ve kültür merkezi olarak restore edilmiþtir ve
bu temiz vakýflar tarafýndan yönetilmektedir.
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Yükselen Milliyetçilik,
Türkçü-Faþistler
ve Ýslamcý-Faþistler

&

2004 Aralýk ortasýnda AB zirvesinden
müzakere sürecinin baþlatýlmasý kararýnýn
çýkmasýna paralel olarak geliþen siyasal
olaylar milliyetçiliðin yükseliþi olarak sunuldu. Amerikan emperyalizminin Irak iþgaliyle baþlayan anti-emperyalist ve antiamerikancý toplumsal tepkilerin AB karþýtlýðýna dönüþmesi doðal ve kaçýnýlmazken,
bu tepkilerin milliyetçilik dalgasý haline
dönüþmesi, 2005 Martýnda Mersinde meydana gelen bayrak provokasyonuyla gerçekleþti.
2005 Martýndan itibaren Trabzonda TAYADlýlara yönelik linç giriþimiyle baþlayan
milliyetçiliðin yükseliþi, tüm Karadeniz
bölgesinde milliyetçilerin mutlak egemenliðini ilan ediþiyle perçinlendi. Artýk
milliyetçilik in olmuþ, onun dýþýndaki
herþey outlaþmýþtý.
Oysa milliyetçiliðin yükseliþi denilen
olgu, bir yanýyla ABD ve AB karþýtlýðýný ifade ederken, diðer yanýyla oligarþinin faþist
milis örgütlenmesinin etkinliðini artýrmasýndan baþka bir þey deðildir.
1999 yýlýndan itibaren, neredeyse tüm
üniversitelerde, özel güvenlik biriminin
desteðinde egemenlik kuran faþistler, 2005
sonrasýnda yükselen milliyetçilik söylemleriyle meþruiyet kazanýrken, ayný zamanda 12 Martzede eski kemalistlerin ulusalcý adýyla siyasete giriþleri ve D. Perinçek kesiminin millici eylemleri, faþistlerin
meþruiyetine sol bir görünüm de kazandýrmýþtýr.
Adý tam ve doðru olarak ifade edilmeli-

dir:

Ülkemizde kendisini milliyetçi olarak
tanýmlayan geniþ bir halk kitlesi mevcuttur.
Ýþçilerden köylülere, kent küçük-burjuvazisinden orta burjuvaziye kadar her sýnýftan
insanlar, gerek Irak iþgali, gerek AB yaptýrýmlarý, gerekse IMF dayatmalarý karþýsýnda
duyduklarý tepkiyi milliyetçilik olarak algýlamakta ve tanýmlamaktadýrlar.
Oysa yükselen milliyetçilik dalgasýný
sahiplenen, söylem ve eylemleriyle her zaman milliyetçi olduðunu ilan edenler, oligarþinin beslediði ve yaþattýðý faþist milis örgütlenmeden ve bunun siyasal partilerinden baþkasý deðildir. Büyük gövdesini MHP
nin Msinden alan bu faþist örgütlenme,
M. Yazýcýoðlunun BBPsi ve T. Türkeþin
ATPsi olarak bir büyük, iki küçük örgütlenmeye sahiptir.
Her dönemde kendilerini siyasal partiler yasasýna uygun parti olarak sunmaya özen göstermiþ olan MHP, tüm faþist
ideolojisini ve örgütlenmesini Ülkü Ocaklarý aracýlýðýyla pratiðe geçirmiþtir. Faþist hareketin içinde ortaya çýkan bölünmenin
ürünü BBP ise, önce Nizamý Alem örgütlenmesiyle, daha sonra Alperen Ocaklarý
aracýlýðýyla ayný iþlevi yerine getirmektedir.
T. Türkeþin ATPsinin parti-dýþý faþist milis
örgütlenmesi ise, Ata Ocaklarý olmuþtur.
Günümüzdeki faþist milis örgütlenmesinin 12 Eylül öncesindeki faþist milis örgütlenmesinden en temel farklýlýðý ise, PKK
ye karþý yürütülen kontra-gerilla faaliyetlerinde yer almýþ olan eski askerleri bünye-
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lerinde toplayabilmeleri ve bunlara iþ olanaðý saðlayabilmeleridir. Özellikle yakýn
koruma ve özel güvenlik þirketleri aracýlýðýyla istihdam edilen bu eski asker faþist milisler, silah ruhsatlarý aracýlýðýyla sürekli silah taþýyabilir hale gelmiþlerdir. Çeksenet tahsilatý iþleriyle uðraþan faþist milislerin mafya görüntüleri de, terörize edici bir özellik haline gelmiþtir.
ABD ve AB karþýtlýðýna dayanan yükselen milliyetçilik, bu faþist örgütlenmeler
tarafýndan kendi hesaplarýna yazýlan bir geliþme olarak sunulmakla birlikte, ABD ve
AB karþýtlýðýnda daha etkin olan kesim þeriatçýlar olmaktadýr. Özellikle Erbakanýn SP
si, bu yükselen milliyetçilik dalgasýný þeriatçýlýk ekseninde, milli görüþ temelinde
örgütlemeye çalýþmaktadýr. Ancak bu alanda rakipsiz deðildir. Deðiþik zamanlarda
Erbakan kesiminin ittifak kurduðu BBP, faþist geçmiþlerine dayanarak yükselen milliyetçilik dalgasýnýn islamcý-faþist örgütlenmesini geliþtirmeye çalýþmaktadýr. Son dönemde Gazi Üniversitesindeki faþist saldýrýlarý gerçekleþtiren Alperen Ocaklarý bu islamcý-faþist örgütlenmedir.
Yasal parti olarak islamcý-faþist saldýrýlardan sorumlu tutulmayan BBPnin, Alperen Ocaklarýyla gerçekleþtirdiði saldýrýlar
ve eylemler, her durumda Türk-Ýslam Sentezinin faþist örgütlenmesinin saldýrý ve eylemleri olmuþtur. Bu öylesine açýktýr ki, M.
Yazýcýoðlu, Alperen Ocaklarýnýn genç kurt
sürüsüne hitap ederken þöyle söylemekte
hiçbir sakýnca görmemektedir:
Müslümanýn iki ayrý hayatý olamaz. Maddi hayatýný düzenlerken
baþka, manevi hayatýný düzenlerken
de baþka bir felsefeye göre davranamaz . Sadece din ve ibadet konularýna Allaha yönelik bir þahsi ve
nefsi mesele olarak görmenin, ama
siyasi, içtimai ve iktisadi meselelerde Allahý iþe karýþtýrmamak felsefesiyle hareket etmenin insaný iki
ruhlu, iki yüzlü bir hayat anlayýþýna
götüreceðini söylersek herhalde yalnýzca gerçeði belirtmiþ oluruz. Müslümanýn maddi ve manevi hayatýnda
tam bir uyum ve ahenk olmalýdýr.
Herhangi bir þeriatçýnýn alenen söylemeye cesaret edemeyeceði bu sözler, açýk
biçimde þeriat devletini dile getirmektedir.
AB yandaþý neo-liberal propagandistlerin

ve aktivistlerin doðal müttefiki olan þeriatçýlarýn bu faþist versiyonu, ayný zamanda
faþist milis örgütlenmesinin kime hizmet
ettiðinin de açýk göstergesidir.
Devlet Bahçelinin MHPsi ise, yükselen milliyetçilik dalgasýnda Türkçü-milliyetçi ideolojinin örgütlenmesi olarak varolmaktadýr.
Yaklaþan seçim ortamýnda türkçü-faþistler ile islamcý-faþistler, yükselen milliyetçilik dalgasýndan pay kapma yarýþýna
girmiþlerdir. Bu da, özellikle BBP ve Alperen Ocaklarýnýn saldýrganlýklarýný artýrmalarýna yol açmýþtýr.
Son MHP kongresinde baþkan adayý
olarak ortaya çýkan, eski ASAM baþkaný,
kontra-gerilla prof.u Ümit Özdað, bu pay
kapma yarýþýnda MHPnin pasif kaldýðýný,
Ülkü Ocaklarýnýn pasifize edildiðini, türkçüfaþistlerin tarihlerinde ilk kez büyük bir
geliþme dinamiði yakaladýðýný ileri sürerken, ayný zamanda faþist milis örgütlenmesinin daha etkin ve saldýrgan bir konuma
getirilmesini talep etmiþtir.
Þurasý açýktýr ki, gerek MHP, gerekse
BBP (çok küçük bir parça olarak ATP), dün
olduklarý gibi, bugün de ülkemizdeki faþist
örgütlenmenin partileridirler. Ülkü Ocaklarý ile Alperen Ocaklarý arasýnda meydana
gelen çatýþmalar, her ne kadar farklý ideolojik söylemlere dayanýyor görünseler de,
önemsenmeyecek bir pazar paylaþým
kavgasýndan ibarettir. Yer yer türkçü-faþistler ile islamcý-faþistler birbirleriyle çatýþmakla birlikte, bu çatýþmalar mutlak egemenliði saðladýklarý yerlerde ortaya çýkmaktadýr. Dolayýsýyla faþistlerin egemenliklerini geniþletme ve yaygýnlaþtýrma faaliyetlerinde, bu faþist örgütlenmeler arasýnda
ayrýlýk mevcut deðildir.
Bugün faþistler, birkaç üniversitenin birkaç bölümü dýþýnda, neredeyse tüm üniversitelerde ve öðrenci yurtlarýnda mutlak
egemenliðe sahiptirler. Mafya bozuntusu
zorbalýklarýyla, faþist milis örgütlenmesinden aldýklarý yasal dayanakla ve özel güvenlik birimlerinin desteði ile saðlanan bu
egemenlik, öðrenci kitlesinin yýldýrýlmasý ve
sindirilmesiyle gerçekleþtirilmiþtir. Gazi Üniversitesindeki olaylarda görüldüðü gibi, bu
faþist egemenlik, hemen her durumda siyasi, içtimai ve iktisadi meselelerde müdahale etme ve terör estirme olarak kendisini
varetmektedir.
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Bu faþist milis egemenlik ve terör fazla
dikkat çekmemekte ve buna karþý tepkiler
de ayný oranda çok zayýf kalmaktadýr. Bunun temel nedeni, AB ve ABD karþýtlýðýna
dayanan halkýn milliyetçi tepkilerinin antiemperyalist niteliðinin yanýnda anti-faþist
bir niteliðe sahip olmayýþýdýr. Legalize ve legalist sol da, bu durumun sürekliliðini saðlayan küçümsenmeyecek bir etmen durumundadýr.
Halk kitlelerinin milliyetçilik tabanýnda AB ve ABD emperyalizmine karþý tepkileri, kimi zaman kemalizm temelinde
ulusalcý tepkiler, kimi zaman legalist sol
söylemlerle anti-emperyalist tepkiler olarak sunulduðundan, ister türkçü, ister
türk-islamcý olsun her türden faþist örgütlenmenin milliyetçiliðinden ayrýþmasýný
engellemektedir.
Örneðin, kendilerine emperyalistlerden
ve iþbirlikçilerden daha atak olma misyonu biçen Yurtsever Cephenin programýna bakýldýðýnda, faþizme ve anti-faþist mücadeleye iliþkin tek bir sözcük bulmak olanaksýzdýr.
Adý tam ve doðru olarak konulmalýdýr:
Ülkemizde AB ve ABD emperyalizminin dayatmalarýna ve faaliyetlerine karþý büyük bir
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halk tepkisi mevcuttur. Bu tepkiler devrimci
nitelikte deðil, eski ulusal-devletin emperyalistler tarafýndan aþaðýlanmasýna, horlanmasýna karþý duyulan tepkilerdir. Türkçü ve
islamcý faþistler, geleneksel milliyetçi
söylemleriyle bu tepkileri bünyelerinde toplamaya çalýþmaktadýrlar. Bunlardan çok daha etkin olan kesim ise, Erbakan çizgisinde ifadesini bulan milli görüþçü þeriatçýlardýr.
Bu nedenle, anti-emperyalist mücadele, anti-faþist ve laikçi bir mücadele olmaksýzýn devrimci bir mücadeleye dönüþemez.
Özellikle üniversitelerde terör estiren her
çeþitten faþist milislerin egemenlikleri kýrýlmadýðý sürece, anti-emperyalist devrimci
bir mücadelenin geliþtirilmesinden de söz
edilemez.
Bu koþullarda devrimcilerin görevi, antiemperyalist mücadeleyi anti-faþist ve laikçi
mücadeleyle, daha tam ifadeyle anti-oligarþik mücadeleyle birleþtirmek ve bütünlemektir. Anti-oligarþik niteliðe sahip olmayan
anti-emperyalist mücadele, halk kitlelerini
faþist milisler ile þeriatçýlar arasýna sýkýþtýran
boþ bir söylemden baþka bir þey olmayacaktýr.
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Nepalde
Silahlý Mücadele,
Barýþ ve Maoizm

Nepalde 10 yýllýk iç savaþ bitti
Nepalde 10 yýldýr devam eden kanlý iç savaþ, Maocu gerillalarla hükümet
arasýnda devam eden barýþ görüþmelerinin anlaþmayla sonuçlanmasý üzerine
resmen sona erdi.
Bu anlaþma çerçevesinde, Maocular, gerilla savaþýný sona erdirerek parlamentoda ve hükümette görev alacak.
Nepal Baþbakaný Girija Prasad Koriala ile Maoist gerillalarýn lideri Prachanda dün akþam saatlerinde 7 aylýk zorlu bir müzakere süreci sonucunda
oluþturulan barýþ anlaþmasýna imza attý.
Barýþ anlaþmasýna göre ilk etapta Maoist gerillalarýn temsilcileri yeni kurulacak hükümetin içinde yer alacak ve bu hükümetin görevi ülkeyi 2007 yýlýnýn
Haziran ayýna kadar bir genel seçimlere götürmek olacak. Bu süreçte Maoistlerin tüm gerillalarý Birleþmiþ Milletler denetimindeki 7 kampta kalacak.
Gerillalarýn silahlarýysa yine BM yetkililerinin denetimindeki depolarda saklanacak. (21 Kasým 2006, haber ajanslarý)

Yaklaþýk bir yýldýr beklenen gün gelmiþ,
NKP(M) ile Nepal hükümeti arasýnda barýþ anlaþmasý imzalanmýþtýr. Ajans haberlerinde ifade edildiði gibi, barýþ anlaþmasý
büyük sevinçle karþýlanmýþ, Nepalde yeni bir dönemin baþlangýcý olarak ilan edilmiþtir.
Buraya kadar Nepalde cumhuriyetçi
güçlerin feodal krallýk karþýsýnda kazandýklarý bir zafer söz konusudur. Gerek yedi
muhalefet partisi ile NKP(M) arasýnda yapýlan ittifak ve anlaþmalar, gerekse 21 Kasým günü hükümetle imzalanan silahlý mücadelenin sona erdirilmesi anlaþmasý, her
durumda Birleþmiþ Milletlerin gözetimi ve
denetimi altýnda demokratik seçimlerin
yapýlmasýný ve buna baðlý olarak oluþacak
parlamento yoluyla feodal krallýðýn laðvedilmesi sürecini baþlatmýþtýr. Böylece NKP
(M) gerillalarý silahlý mücadeleyi sona erdirmiþlerdir.

Ve sorun da buradan itibaren baþlamaktadýr.
En temel sorun, maoist olduklarýný
ilan eden kesimlerin yýllar boyu, MLM çizgisine atfettikleri önem ve buna dayanan
söylemlerde ortaya çýkmýþtýr.
Barýþ anlaþmasýnýn ardýndan NKP(M)in
bir sözcüsü ile yapýlan röportajda yerli
maoistin aðzýndan þu sözler çýkmýþtýr:
Nepalli komünistler, gericilerin
ve emperyalistlerin iç çeliþkilerini nasýl ele almaktadýr? Bu noktada kaygýlar olsa da, Nepalli komünistler
dünya ilerici ve devrimci hareketini
þaþýrttý!
Evet, Nepaldeki maoist partinin, hükümetle barýþ anlaþmasý imzalayarak silahlý mücadeleyi sona erdirmesi maoistleri þaþýrttý. Gerek MLM çizgisi çerçevesinde, gerekse Nepal maoist hareketi düzeyinde bugüne kadar söyledikleri ve sa-
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vunduklarý yeni demokratik devrim ve
halk savaþý çizgisi, barýþ anlaþmasýyla
önemli bir dayanaðýný ve ajitasyon özelliðini
kaybetmiþ görünmektedir.
Dünde kalan bazý iddialara bir gözatalým:
Bugün emperyalist-gerici dünya,
Nepalde MLM önderlikli devrimin
zafer kazanmasý durumunda bölge
ve dünya üzerindeki etkisinin farkýndadýrlar. Yine bugün Afganistan ve
Irakta emperyalistlerin iþgalci-haksýz
varlýklarý ve buralarda ulusal direniþ
yürüten kitlelere önderlik etmekte
olan dinci-gericiliðin çýkmazýný kullanan emperyalistler, Nepalde tüm
muhteþemliðiyle devrimci bir alternatifin varlýðýnýn tehlikesini düþünmek bile istemiyorlar. Zira Maoist
bilimsel çözüm, ezilen kitlelerin gerçek kurtuluþ umudu olarak emperyalistlere ve dinci-gerici çýkmaza
karþý bilimsel devrimci çýkýþýn kýzýl
bayraðýný dalgalandýrýyor.*
Nepal devriminin önemini Nepal
ile sýnýrlý tutmak hata olur. Nepal
devrimi oradaki yaþamý devrim yoluyla deðiþtirmekle kalmadý, bütün
bölgeyi etkileyerek emperyalizme ve
dünya gericiliðine aðýr darbeler vurduðu içindirki yukarýda saydýðýmýz
gerici güçler ve istihbarat servisleri
devrededir. Devrim bir bütün GüneyAsya bölgesini etkilemektedir... Nepal halký 21. yüzyýlýn ilk devrimine
aday bir halk durumundadýr. Bu
devrimci geliþme tüm dünya proletaryasýna ve ezilenlerine coþku ve ilham veriyor.**
Yerli maoistler, Nepaldeki maoist gerilla harekete dayanarak yaptýklarý bu deðerlendirmelerin yanýnda, Nepal gerilla savaþýndan dersler çýkartýlmasý gerektiðini de
söylemiþlerdir:
Tecrübeler bir kez daha göstermektedir ki; MLMnin rehberliðinde
ve komünist partisi önderliðinde olmayan gerilla savaþlarý da dahil, silahlý mücadeleler ile, gerici sistemler
aþýlamaz. Sistemin vereceði bazý kýsmi tavizler ve hatta aldatmacalarýy-

la, düzen yörüngesine çekilmeye nasýl müsait olduklarýný, Ýrlanda, Filistin,
Güney Kürdistan örneklerinde de
görmekteyiz...
Peki; biz Halk Savaþýnda ateþkeslere, diplomasiye hiçbir oluþumda kesinlikle yer yoktur mu diyoruz?
Hayýr, böyle demiyoruz. Biz, baþkan
Mao önderliðindeki Halk Savaþýnýn
Çan Kay Þekle görüþmeler v.b. siyasetlerini biliyor ve anlýyoruz. Devrimci Enternasyonalist Hareketin üyesi
olan Nepal Komünist Partisi (Maoist)in görüþmeler siyasetini de biliyor ve anlýyoruz. Fakat yine biliyoruz
ki, her þeyi yaratan, siyasal iktidarýn
zaptýna da o temelde gerçek ilerleme ve kazanýmlara da götüren-götürecek olan Halk Savaþýdýr! Halk
Savaþýnýn geliþme ve düþmaný çaresiz býrakma dönemlerindeki kazanýmlarýný, (iktidardan vaz geçip silahlarý býrakma þeklindeki silahlý
ekonomizmin yaptýðý gibi deðil) düþmana kabul ettirme ve iktidarý ele
geçirmenin hizmetinde düþmana yenilgisini bizzat onaylatmanýn aracý olarak diplomasi ve görüþmeler
mümkündür. Her þey savaþ meydanýnda kazanýlýr... Ýktidarýn fethedilmesinden vazgeçen, düþmanýn kaybettiklerini onaylatýp hedefe yürüyen
deðil, bazý tavizlerle kendi ordusunu
daðýtmaya ve silahýný teslim etmeye
hazýr bir barýþ-diyalog siyaseti, bir
emperyalist yeni dünya düzeni ve
ona adapte neo-liberal, reformist
manevradýr.***
Evet, bu iddialarla ortaya çýkan maoist
hareketler, Nepalde maoist gerillalarýn
barýþ anlaþmasý karþýsýnda þaþýrmýþlardýr. Oysa Nepal tarihini ve geliþen olaylarý
izleyen herkesin kolayca görebileceði gibi,
söz konusu olan barýþ anlaþmasý, doðrudan NKP(M) tarafýndan yýllar önce ortaya
konulmuþ ve lideri Prachanda tarafýndan
ilan edilmiþtir:
Parti bir kez daha aþaðýdaki asgari politika ve programlara baðlýlýðýný ifade eder:
- Parti, ülkedeki mevcut krize ile-

* Kazanýlacak Dünya, Sayý 30.
** Devrimci Demokrasi, Sayý:72 1-16 Eylül 2005.

*** Devrimci Demokrasi, "PKK Ateþ-Kesi ve Devrim",
Sayý: 72 1-16 Eylül 2005.

Kasým-Aralýk 2006 KURTULUÞ CEPHESÝ

rici bir politik çözüm yolu olarak hala yuvarlak masa konferansýný, geçici bir hükümeti ve yeni bir anayasa
için Kurucu Meclis seçimlerini asgari
politik öneri olarak ileri sürmektedir.
- Parti Kurucu Meclis aracýlýðýyla
cumhuriyetçi bir devleti kurumsallaþtýrmak istemekte, özgür ve adil bir
seçimde Nepal halkýnýn tercihinin
cumhuriyetten yana olacaðýna inanmaktadýr.
- Ýki ideoloji, iki ordu ve iki devletin olduðu koþullarda, Parti Birleþmiþ Milletler Kurumlarý ve Uluslararasý insan haklarý örgütlerinin denetimi altýnda Kurucu Meclis seçimlerini gerçekleþtirmek için her iki ordunun da daðýtýlmasýna razýdýr.*
Yerli maoistlerin tüm þaþkýnlýðýna raðmen, NKP(M) baþkaný kendi amaçlarýný ve
anlaþma koþullarýný çok daha önceden
açýklamýþ ve ilan etmiþtir.
Birleþmiþ Milletler temsilcisi ve ABD büyükelçisinin gözetimi altýnda 21 Kasým günü imzalanan barýþ anlaþmasý, NKP(M)
baþkaný Prachandanýn ilan ettiði asgari
politika ve program çerçevesinde gerçekleþtirilmiþtir.
Burada þaþkýnlýk yaratacak özel bir
durum elbette yoktur. Ancak bunca yýldýr
MLM adýna söylenenler, ortaya atýlanlar,
halk savaþýný yüceltme çabalarýndan sonra, elde bulunan iki maoist gerilla hareketinden geriye bir þey kalmamýþtýr. Birincisi, Peruda Aydýnlýk Yol hareketinin baþkaný Guzmanýn tutsak edilmesiyle tasfiye
edilmiþ; ikincisi, Nepaldeki barýþ anlaþmasýyla silahlý mücadeleyi sona erdirmiþtir.
Þüphesiz burada sevinilecek bir durum da yoktur.
Nepal barýþ anlaþmasý, MLMnin keskin söylemlerine inanmýþ olanlarý her ne
kadar þaþkýnlýk içine düþürmüþ olsa da,
asýl olarak bizlerin, ülkemizin sol hareketinde yer alanlarýn yanýlgýlarýnýn dýþa vurumudur. Þaþýrtan ve üzüntü doðuran, ülkemiz solunun dünya devrimci mücadelelerini sadece ajitatif söylemlerle ele almasý ve buna baðlý olarak dünya devriminin
trafik polisliðine soyunmasýdýr.
Yine de Nepaldeki barýþ anlaþmasý
sonrasýnda, bu durumu hafifletmek için de* Prachanda, NKP (Maoist) Baþkaný, 12 Ocak 2004.

ðiþik gerekçeler ortaya atýlacaktýr. Kimileri,
NKP(M) yeni demokratik devrim yolunda ilerlerken taktik politika uyguladýðýný
söyleyecektir. Nepal devriminden söz
eden bir baþkalarý ise, NKP(M)nin böylesi
bir barýþ anlaþmasýna imza atmak zorunda kalýþýný, uluslararasý duruma, özel olarak da sosyalist sistemin ortadan kalkýþýna baðlayacaktýr.**
Maoist söylemle ifade edersek, yeminli MKM düþmanlarý revizyonistler ve legalistler ise, Nepal barýþ anlaþmasýndan
silahlý mücadelenin yanlýþlýðýný ispatlamak
için yeni bir fýrsat çýktýðýný görerek sevinç
çýðlýklarý atacaklardýr.
Ayný þekilde Nepal barýþ anlaþmasýndan Baþkan Aponun çizgisinin doðruluðunun kanýtlandýðýný söyleyenler de ortaya çýkacaktýr. Hatta bir adým daha atarak, Nepal
barýþ anlaþmasýnýn altýna olduðu gibi imza atacaklarýný bile söyleyebileceklerdir.
Nepal barýþ anlaþmasýný kim, nasýl yorumlarsa yorumlasýn, nereye çekiþtirirse çekiþtirsin, ortadaki tek gerçek MLM söyleminde ifadesini bulan ajitatif ve keskin söylemin somut gerçeklikle çakýþmadýðýdýr.
Ama bunun tek sorumlusu yerli maoistler deðildir. Nepal maoist partinin tutturduðu söylem bu konuda etkili olmuþtur.
Ýki yýl önce stratejik saldýrý kararý aldýðýný ilan ederken NKP(M)nin söylemi þöyledir:
Plenum, dünya proleter devriminin hizmetindeki devrimi baþarýsý
için, diyalektik materyalizme uygun
olarak, marksizm-leninizm-maoizmi,
marksist felsefeyi, politik ekonomiði
ve bilimsel sosyalizmi geliþtirmeye;
21. yüzyýlýn postmodernizmi olarak
tanýmlanan emperyalist ideolojik ve
kültürel yozlaþmaya, globalizm ve
özelleþtirme olarak tanýmlanan ekonomik sömürgeciliðe ve yaðmacýlýða
ve terörizme karþý savaþ denilen
modern askeri faþizme karþý diren** Ekim ayýnda yapýlan MLKP Merkez Komitesi açýklamasýnda þunlar söylenmektedir: Ekim devrimi ve
SBde sosyalizm, sömürgeci esaret ve baðýmlýlýk altýnda inleyen ulus ve halklarýn en büyük destekçisi
oldu. Bugün de Asya kýtasý ve Nepalde yürütülen
halk savaþlarý, Latin Amerika ülkeleri devrimci savaþýmlarý ve antiemperyalist hükümetleri; Ortadoðuda
Irak, Lübnan ve Filistin direniþleri, sosyalist sistemin
boþluðu ve eksikliðini hissediyor ve yaþýyorlar.
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me kararlýlýðýný ilan eder. Burada,
Uluslararasý Devrimci Hareket (RIM)
komitesi temelinde uluslararasý komünist hareketin ideolojik tartýþmalarý referans alýnmýþtýr. Ve kararlar,
Nepalde Prachanda Yolunun yeni
ideolojik sentezini geliþtirmek için
oluþturulmuþ tüm parti insiyatiflerinin düþüncelerini göz önünde bulundurur.
NKP(M)nin bu söyleminden yola çýkýldýðýnda, maoist partinin silahlý mücadelesinin hedefleri ve amaçlarý daha farklý
görünmektedir. Öte yandan Prachanda
Yolunun bizzat Pranchandanýn kendisi tarafýndan ilan edilen asgari programýnýn
hedefleri ve amaçlarý ise, bunlardan çok

uzak görünmektedir. Þaþkýnlýk yaratan
da, bu farklýlýktýr.
Burada azami ve asgari program tartýþmasýna girmenin hiç gereði yoktur. Nepal
maoistlerinin söyleminin ve barýþ anlaþmasýnýn öðrettiði tek gerçeði, yýllar önce
Marks-Engels Alman Ýdeolojisinde þu
þekilde dile getirmiþlerdir:
Gündelik yaþamda, herhangi bir
bakkal, bir kimsenin olduðunu iddia
ettiði ile gerçekten olduðu arasýnda
ayrým yapmasýný çok iyi bilir; ama bizim tarihimiz henüz bu basit bilgiye
ulaþamamýþtýr. Bizim tarihimiz, her
çað için o çaðýn kendisi hakkýnda
söylediklerine ve beslediði kuruntulara hemen inanýr.

NKP(M) ve Nepal Hükümeti arasýnda imzalanan
21 Kasým 2006 tarihli Barýþ Anlaþmasýdan bölümler
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Baþlangýç
Nepal halkýnýn 1951den sonra ve öncesindeki tarihi mücadeleler ve halk
hareketleriyle, demokrasi, barýþ ve ilerlemeden yana ifade ettiði kararlýlýða saygýlý olarak,
Yedi siyasi parti arasýnda imzalanan 12 maddelik anlaþmaya, NKP(M) ile
Sekiz maddelik mutabakata, Nepal Hükümeti ve NKP(M) arasýnda 25 maddelik
uygulama kurallarýna, yedi siyasi partinin þefleri ile NKP(M) arasýnda 8 Kasým
2006daki toplantýda varýlan karara ve Nepal Hükümeti ile NKP(M) arasýnda varýlan tüm anlaþma, mutabakat ve düsturlar ile BMye gönderilen mutabakat mektuplarýna eksiksiz baðlýlýðýmýzý tekrarlayarak,
Ülkede varolan sýnýf, kast, bölge ve cinsiyete dayalý problemleri çözmek üzere,
devletin ilerlemeci yeniden yapýlandýrýlmasýna kararlýlýðýmýzý ifade ederek,
Çok partili yönetim sistemine, yurttaþ özgürlüðü, temel haklar, insan haklarý,
tam basýn özgürlüðü, hukukun üstünlüðü kavramýný da içine alan demokratik
deðer ve kabullere tam baðlýlýðýmýzý tekrarlayarak,
1948 tarihli Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesine, diðer uluslararasý insani
yasalara, insan haklarý ilke ve deðerlerine baðlý kalarak,
Demokrasiyi, barýþý, refahý, ilerlemeci ekonomik ve sosyal dönüþüm, baðýmsýzlýk, bölünmezlik, egemenlik ve ülkenin onurunu merkezde tutarak,
Kurucu Meclis seçiminin özgür ve adil biçimde, Haziran 2007 sonuna kadar
gerçekleþtirilmesi kararlýlýðýmýzý ifade ederek,
1996dan beri süregelen silahlý mücadeleyi iki taraf arasýndaki siyasi uzlaþmayla sona erdirerek, Nepal halkýnýn egemenliðini kurucu meclis aracýlýðýyla kullanmasýný saðlayarak, ilerlemeci siyasi kararla, devletin demokratik yeniden yapýlanmasý ve Nepal halkýnýn ekonomik, sosyal ve kültürel dönüþümünü, yeni bir
barýþçýl iþbirliði döneminin baþlangýcýný ilan ederek,
Nepal Hükümeti ile NKP(M) arasýndaki ateþkesin sürdürülebilir barýþa dönüþtürmesi kararlýlýðýyla Nepal Hükümeti ile NKP(M) arasýnda aþaðýdaki barýþ an-
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laþmasý saðlanmýþtýr.
1. Giriþ
1.1. Bu anlaþmanýn adý Kapsamlý Barýþ Anlaþmasýdýr. Anlaþma kýsaca Barýþ
Anlaþmasý olarak adlandýrýlacaktýr.
1.2. Anlaþma, hükümet ve Maoist tarafça kamuya açýklandýðýnda yürürlüðe
girer.
1.3. Her iki taraf ta, denetimleri altýndaki kurumlara bu anlaþmanýn hemen
uygulamaya konmasý, uyulmasý, ve uygulanmasýnýn saðlanmasý konusunda gerekli talimatlarý vereceklerdir.
1.4. Ekler bölümünde bulunan, yedi siyasal parti, hükümet ve Maoistler arasýnda varýlan tüm anlaþma, mutabakat ve kararlar, bu anlaþmaya dahil asli bölümler olacaktýr.
1.5. Bu anlaþmanýn uygulamasýna yönelik olarak bundan sonra varýlacak
tüm uzlaþmalar ve anlaþmalar da bu anlaþmanýn aslýna dahil olacaktýr.
2. Tanýmlar:
Bu anlaþmada, konu ve baðlam farklý anlaþýlmasýný gerektirmedikçe,
a) Ateþkes, her türlü saldýrý, kaçýrma, kaybetme, tutuklama, silahlý güçleri
harekete geçirme ve güçlendirme, diðer tarafý hedef alan silahlý eylemler ve
saldýrýlar, toplumda yýkýma yol açacak saldýrýlar, þiddet eylemleri ve provokasyonlarý reddetmek anlamýna gelir.
b) Geçici Anayasa, Kurucu Meclisin kaleme alýp yürürlüðe koyacaðý yeni
anayasaya kadar uygulanacak olan, Nepalin 2006 tarihli geçici anayasasýný ifade eder.
c) Geçici Bakanlar Kurulu, geçici anayasaya göre oluþturulacak bakanlar
kurulunu,
d) Her iki parti, Nepal Hükümeti ve Nepal Komünist Partisi (Maoist)dir.
e) Geçerli yasa, geçici anayasa ve bu anayasayla çeliþmeyen mevcut yasalarý ifade eder.
f) Tahkik, tahkikin konusu ve Birleþmiþ milletlerin asker, savaþçý ve silahlar
konularýndaki gerçeðe uygun kayýtlarýný ifade eder.
3. Siyasal-ekonomik-sosyal dönüþüm ve Çatýþma Yönetimi
Her iki parti, ülkede mevcut çatýþmayý pozitif anlamda yönetmek, siyasal,
ekonomik sosyal dönüþümü saðlamak üzere, aþaðýdaki programý benimseme
konusunda mutabakata varmýþlardýr:
3. 1. 8 Kasým 2006da yedi siyasal parti ve NKP(M) arasýnda gerçekleþtirilen
zirve kararlarý (Ek-6) doðrultusunda, ilerlemeci siyasal, ekonomik ve sosyal
dönüþümü garantilerler.
3. 2. Nepal halkýnýn tabiatýnda var olan egemenliðin kullanýlmasýný, Haziran
2007 tarihine kadar geçici hükümetçe kurucu meclis seçimlerinin özgür ve adil
ortamda gerçekleþtirilmesi yoluyla, geçici anayasaya uygun geçici yasama gücüne
sahip parlamento oluþturulmasýný teminat altýna alýrlar.
3. 3. Ülkenin yönetimine iliþkin hiçbir yetkinin kralda kalmamasýný saðlamak.
Son Kral Birendra ve son Kraliçe Aishworya ve ailelerine ait mallarýn Nepal hükümeti denetimine alýnmasý ve bir þirket oluþturarak bu mallarýn toplumsal refah
amacýyla (bir baþka metinde: devlet yararýna) kullanýlmasýnýn saðlanmasý. Krallýk yetkilerine dayalý olarak, Kral Gyanendranýn edindiði tüm mallarýn (farklý yerlerdeki saraylar, ormanlar, parklar, tarihi ve arkeolojik deðeri olan mirasý) millileþtirmek. Kurucu Meclisin ilk toplantýsýnda, monarþinin kaldýrýlýp kaldýrýlmayacaðýna basit çoðunlukla karar vermek.
3. 4. Evrensel kabul görmüþ temel insan haklarý, çok partili yarýþmacý demokratik sistem, egemenliðin halkta toplanmasý, halkýn üstünlüðü, anayasal kontrol ve denge, hukukun üstünlüðü, sosyal adalet, eþitlik, baðýmsýz yargý, düzenli
seçimler, sivil toplum denetimi, tam basýn özgürlüðü, yurttaþlarýn bilgi alma hak-
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ký, siyasal partilerin yönetim ve hesaplarýnda þeffaflýk, halkýn katýlýmcýlýðý, tarafsýz, yetkin, adil bir bürokrasi ile uyumlu bir siyasal sistemi kabul etmek.
3. 5. Kadýn, Dalin, yerli halk, Janajatis, Madheshi, sindirilmiþ ihmal edilmiþ
azýnlýklar ve geri kalmýþlarýn sorunlarýna, sýnýf, kast, dil, cinsiyet, kültür, din, bölge ayrýmcýlýðýna son vererek eðilmek ve devletin merkeziyetçi ve üniter yapýsýna son vererek; kapsayýcý, ilerici demokratik sistem temelinde yeniden yapýlanmasýný saðlamak.
3. 6. Feodalizmin tüm biçimlerini sona vermek ve ekonomik ve sosyal
dönüþüm ortak asgari programýný hazýrlamak ve uygulamak.
3. 7. Feodal toprak sahipliðini sona erdirmek ve bilimsel toprak reformu politikalarý oluþturmak.
3. 8. Ulusal endüstrilerin ve kaynaklarýn korunmasý ve geliþtirilmesine yönelik bir politika benimsemek.
3. 9. Eðitim, saðlýk, barýnma, iþ ve yiyecek teminine iliþkin sivil haklarý
oluþturmak için politikalar benimsemek.
3. 10. Kamaiya, Halia, Harwa, Charwalara gibi sosyo-ekonomik olarak geri
bölgelerdeki topraksýzlara, borçlu emekçilere, çiftçilere toprak ve sosyo-ekonomik güvenlik saðlanmasý yolunda politikalar benimsemek.
3. 11. Resmi görevlerde bulunduklarý süre içinde rüþvet ve irtikap yoluyla
mülk edinenleri þiddetle cezalandýrma politikasýný benimsemek.
3. 12. Ülkenin sosyo-ekonomik dönüþümüne yardýmcý olacak genel bir geliþim
konsepti hazýrlamak ve kýsa sürede ülkenin ekonomik geliþimini ve refahý saðlayacak genel bir geliþim konsepti hazýrlamak.
3. 13. Ýþçilerin mesleki haklarýný güvence altýna alarak, imalat sanayi, ticaret
ve ihracat sektörlerinde yatýrýmlarý artýrmak, istihdam ve gelirleri artýrýcý politikalar izlemek.
4. Ordunun ve Silahlarýn Yönetimi
Kurucu Meclis seçimlerinin özgür ve adil bir ortamda yapýlmasý amacýyla,
ordunun oniki maddelik anlaþma, sekiz maddelik mutabakat, 25 maddelik düstur, BMye gönderilen beþ maddelik mektup ve 8 kasým tarihli zirve toplantýsýnda alýnan kararlara uygun olarak aþaðýdaki iþleri gerçekleþtirmesini saðlayacak
þekilde yeniden yapýlandýrýlmasý için
Maoist Orduyla ilgili olarak
4. 1. Nepal Hükümeti ve NKP(M) tarafýndan 9 Aðustos 2006da BMye gönderilen mektupta ifade edilen kararlýlýða uygun olarak, Maoist savaþçýlar aþaðýda
belirtilen geçici kamplarda kalacaklardýr. BM onlarý tahkik edecek ve izleyecektir.
Ana kamplar: 1. Kailali, 2. Surkhet, 3. Rolpa, 4. Nawalparasi, 5. Chitwan, 6.
Sindhuli, 7. Ilam.
Üç alt-kamp, bu ana kamplarýn sýnýrlarý içinde yer alacaktýr.
4. 2. Maoist savaþçýlarýn kamplara yerleþtirilmesinden sonra, kamplarýn güvenliði için gerekli olanlar dýþýndaki her türlü silah ve mühimmat, güvenli bir biçimde depolanýp, kilit altýna alýnacaktýr. BM, silahlarýn kilit altýna alýnmasýný denetleyecek, kayýt tutacak ve sesli alarm sistemi oluþturacak. Silahlarýn incelenmesinin gerektiði hallerde BM bunu, ilgili tarafýn huzurunda ve ayný koþullarda
yapacak. Teknolojik kameralar dahil her türlü izlemenin ayrýntýlarý BM, NKP(M)
ve Nepal Hükümetinin anlaþmasý doðrultusunda hazýrlanacaktýr.
4. 3. Nepal Hükümeti, Maoist savaþçýlarýn kamplara yerleþtirilmesinden sonra kendilerine gerekli tayýnýn temini için gerekli tüm düzenlemeleri yapacaktýr.
4. 4. Geçici bakanlar kurulu, Maoist savaþçýlarýn izlenmesi, entegrasyonu ve
rehabilitasyonu için bir özel komite oluþturacaktýr.
4. 5. Hükümet, maoist liderlerin güvenliðiyle ilgili tedbirleri alacaktýr.
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Nepal Ordusuyla ilgili olarak
4. 6. BMye gönderilen mektupta ifade edilen kararlýlýða uygun olarak, Nepal
Ordusu kýþlalarýnda kalacaktýr. Silahlarýn hiç bir tarafýn lehine ya da aleyhine
kullanýlmayacaðý konusunda garanti verecektir. Nepal Ordusu Maoistlerinkine
uygun olarak, onlarýnkiyle ayný sayýda silahý depolayýp kilit altýna alarak mühürleyecektir. Silahlarýn incelenmesinin gerektiði hallerde BM bunu, ilgili tarafýn huzurunda ve ayný koþullarda yapacak. Kamera gözetimi dahil tüm teknik ayrýntýlar
BM, NKP(M) ve Nepal Hükümetinin ortak anlaþmasý doðrultusunda hazýrlanacaktýr.
4. 7. Bakanlar Kurulu, yeni askerlik yasasý ile Nepal ordusunu denetleyecek,
silah altýna alacak ve yönetecektir. Geçici Bakanlar Kurulu, Nepal Ordusunun
demokratikleþtirilmesi ile ilgili ayrýntýlý eylem planýný Geçici Parlamentonun ilgili
komitesinin önerileri doðrultusunda hazýrlayacaktýr. Bu, Nepal Ordusunun doðru
sayýsýný belirlemek, ulusal ve kapsayýcý karakterini yansýtacak demokratik yapýsýný hazýrlamak, onlarý insan haklarýnýn demokratik ilkeleri ve deðerleri doðrultusunda eðitmek gibi görevleri içerecektir.
4. 8. Nepal Ordusuna, sýnýr güvenliði, doðal korunma alanlarýnýn güvenliði,
koruma altýndaki bölgeler, bankalar, havaalaný, elektrik santralý, telefon kulesi
ve VÝP genel sekreterliði ve güvenliði gibi sürekli görevler de verilecektir.
5. Ateþkes
5. 1. Silahlý harekâtýn ve seferberliðin sonlandýrýlmasý:
5. 1. 1. Her iki taraf da, aþaðýdaki etkinlikleri yapmaktan sakýnacaklarý konusundaki kararlýlýklarýný ifade edeceklerdir:
a. Birbirlerine karþý doðrudan ya da dolaylý silah kullanýmý ve saldýrý eylemleri.
b. Her iki tarafça üzerinde anlaþýlan koþullar doðrultusunda, silahlarýn depolandýðý yerlerde, silahlý ya da silahsýz olarak, birbirlerine ait silahlarýn aranmasý ya
da müsadere edilmesi.
c. Herhangi bir bireye zarar vermek ya da manevi baský uygulamak.
d. Taraflardan birine yönelik pusu kurmak.
e. Cinayete ya da þiddet olaylarýna karýþmak.
f. Adam kaçýrma, alýkoyma, hapsetme, kayýp.
g. Hava saldýrýsý ya da bombardýman.
h. Mayýnlama ya da sabotaj
ý. Taraflardan birinin askeri faaliyetlerine yönelik casusluk.
5. 1. 2. Her iki taraf da silah altýna yeni asker almayacak, ya da silah, mühimmat ya da patlayýcý nakli gibi askeri faaliyetler göstermeyecektir.
Bununla birlikte, geçici hükümet tarafýndan oluþturulan güvenlik kuvvetleri,
günlük devriye düzenlemek, silahlarýn. patlayýcýlarýn, silah oluþturmaya yarayan
hammaddelerin, uluslararasý sýnýrlarda ya da gümrük bölgelerinde yasadýþý
dolaþýmýný engellemek üzere keþifler yapmak ve yakaladýklarýna el koymak yetkisine sahip olacaktýr.
5. 1. 3. Hiçbir þahýs ya da gurup seyahat sýrasýnda, ruhsatsýz silah, mühimmat ya da patlayýcý taþýmayacaktýr
5. 1. 4. Her iki taraf da, silahlý çatýþma döneminde yerleþtirilen kara mayýnlarý ve bubi tuzaklarý ile ilgili gerekli bilgileri 30 gün içinde vererek, bunlarýn 60
gün içinde imha edilmesi ve çýkarýlmasý konusunda yardýmcý olacaktýr.
5. 1. 5. Her iki tarafýn ordusu da, kamuya açýk etkinliklerde, siyasal toplantýlarda, sivil mecliste silah taþýmayacak ve savaþ üniformasý giymeyeceklerdir.
5. 1. 6. Nepal polisi ve silahlý polis gücü, yasal düzeni, hukuku, kamu düzenini koruma ve cezai soruþturma görevlerini, gerek Jana Andolan'ýn kurallarý ve
duygusal içeriði, gerekse yürürlükte olan yasalar çerçevesinde sürdürecektir.
5. 1. 7. Her iki taraf, kendilerine ait silahlý þahýslara ve personele, karþý
tarafýn hiçbir silahlý personeline düþman diye hitap etmemesi, düþmanca davranmamasý konusunda yönergeler yayýnlayacaklardýr.
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5. 1. 8. Her iki taraf da, silahlý çatýþma sýrasýnda iþgal edilen ya da gaspedilen, kilit altýna konan ya da kullanýlamayan hükümet, kamu, þahýs binalarý ve
mallarýnýn kaydýný çýkarýp derhal iade edeceklerdir.
6. Savaþýn Sonu
6. 1. 8 Kasým 2006da yedi siyasal parti ve NKP(M) arasýnda varýlan tarihi
anlaþma temelinde, ülkede 1995ten beri süregelen silahlý çatýþmayý, hükümet
ile maoistler arasýnda sürmekte olan ateþkesi kalýcýlaþtýrarak son verdiðimizi ilan
ederiz.
6. 2. 8 Kasým 2006da yedi parti ve NKP(M) liderler toplantýsýnda alýnan kararlar, temel politika zeminini oluþturacaktýr.
6. 3. Nepal Ordusunun kýþlalara, maoist savaþçýlar geçici kamplara ulaþmasýnýn ardýndan, silahlarýn teþhiri, silahlanma, terör yaratmak amacýyla anlaþmaya
ya da hukuka aykýrý eylemler ve silah kullanýmý, yasal olarak cezalandýrýlabilir
olacaktýr.
6. 4. Her iki tarafýn ordusunun da, taraflardan hiçbiri lehinde ya da aleyhinde
kampanya yürütmesine izin verilmeyecek, ancak oy kullanma haklarýndan da
yoksun býrakýlmayacaktýr.
(Barýþ Anlaþmasýnýn bundan sonraki beþ maddesi þunlardan oluþmaktadýr:
7. Ýnsan Haklarý, Temel Haklar ve Ýnsani Hukuka Baðlýlýk
7. 1. Ýnsan Haklarý
7. 2. Yaþama Hakký
7. 3. Bireysel Onur, Özgürlük ve Dolaþým Hakký
7. 4. Medeni ve Siyasal Haklar
7. 5. Ekonomik Sosyal Haklar
7. 6. Kadýn ve Çocuk Haklarý
7. 7. Kiþisel Özgürlük Hakký
8. Tartýþmalarýn Çözümü ve Uygulama Mekanizmasý
9. Uygulama ve Ýzleme
10. Diðer Hükümler.)
Girija Prasad Koirala
Nepal Hükümeti
Baþbakaný
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Baþkaný
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