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MERHABA

Sosyalist Barikat yeni bir sayısı ile 
 sizlerle birlikte. 

Sosyalist Barikat'ın bu sayısında 12 eylül ve 
devrimci hareket ilişkisini ele alan kapsamlı bir 
çalışmanın yanı sıra, faşizme ilişkin kimi temel 
başlıkları ele alan notları içeren bir çalışma, 12 
eylül öncesi süreçte Devrimci Kurtuluşçuların 

mücadelesinin pratik boyutlarına ilişkin kesitleri 
içeren bir çalışma, pandemi sürecine ilişkin iki 
çalışma, Boğaziçi direnişini ele alan bir çalış-

ma ve değişik süreçlerde Hareketimizin yaptığı 
açıklamaların bir bölümü bulunuyor. Toplamda 

yine yüklü bir sayı söz konusu.

Burada bir özeleştirimizi de ifade etmek istiy-
oruz. Periyodik yayın noktasında hedeflerimizi 

tutturamıyoruz. Öyle görünüyor ki, bu durum bir 
süre daha devam edecek. Ancak adım adım bir 

iyileştirme sağlamayı hedefliyoruz.  
İnternet sayfamız açısından aynı hedefe sahibiz.

Mücadeleyi daha büyütme azmiyle tüm okurları, 
yoldaşları selamlıyoruz.

Sosyalist Barikat
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İsyan fırtınası tüm dünyayı dolaşıyor, sarıyor, 
sarsıyor, dinmek bilmiyor. Kapitalizmin yarattığı 
baskılar, özgürlükten yoksunluk, açlık, işsizlik, 
yoksullaşma, eşitsizliğin her türü, ekolojik yıkım, 
pandemi her gün dünyanın dört bir yanında yeni bir 
isyanla, yeni bir direnişle karşılık buluyor. Kapitalis-
tlerin kendi aralarındaki it dalaşlarının tüm dünyanın 
gündemini doldurduğu dönemler, yıllar sona erdi. 
İt dalaşları durdu mu? Hayır, elbette... Fakat artık 
onların karşısında ve dünyanın gündeminde işçi 
sınıfının, dünya halklarının büyük direnişleri, isyan-
ları da var. Dinmeyen öfke, büyüyen isyanlar da artık 
yine ve yeniden tarihin belirleyici merkezi bir un-
suru olarak yerini almış durumda. Aslında isyanlar, 
direnişler hiç durmadı. Son yirmi yılın her bir anında 
vardı. Ancak 2019'dan bu yana, artık yerel ve bölge-
sel bir faktör olmanın ötesinde, dünya ölçeğinde, 
tüm kıtalarda, tüm coğrafyalarda, her bir çelişki 
alanında durmaksızın büyüyen, ileriye atılan, zaman 

zaman bir alanda geri çekilse de, başka bir coğrafya-
da ve/veya çelişki alanında yeniden çok daha güçlü 
biçimde boy veren isyanlar bir zincirin halkaları gibi 
birbirine ekleneveriyor. 

Boğaziçi direnişi, dünya ölçeğindeki bu isyan ve dire-
niş zincirinin Türkiyedeki son halkası. Bir ayı aşkın 
süredir tüm baskılara, saldırılara rağmen, giderek 
tüm emekçi kesimlerin desteğini yada doğrudan 
katılımını sağlayarak devam ediyor. 

Direnişin başlangıç noktası ve çekirdek unsuru, 
diktatörün üniversitenin tüm bileşenlerinin (öğre-
tim üyeleri, öğrenciler ve çalışanların) iradesini 
hiçe sayarak intihalci Melih Bulu'yu kayyım rektör 
olarak ataması. Fakat gelinen noktada bunu çok-
tan aşarak tüm ülke çapında demokratik direnişin, 
diktatörlüğe karşı özgürlük mücadelesinin sesi ve 
ışığı haline gelmiş durumda. Aslında direnişin daha 

DİRENİŞİN YENİ HALKASI: BOĞAZİÇİ
Kışın ortasında taze bahar esintisi getirdi Boğaziçi.  

Kopkoyu diktatörlük baskısı ve kapitalizmin yarattığı pandeminin 
karanlığına çoban ateşi oldu...
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başlangıçtan itibaren tüm demokratik kesimler-
in, muhalif kitlelerin desteğini alması, onun bütün 
özgürlük istemlerinin cisimleşmesi olarak görülme-
sinden kaynaklanıyor. ODTÜ, İstanbul Üniversitesi 
ve pek çok kentte üniversite öğrencilerinin direnişe 
destek vermesi, işçi direnişleriyle sınırlı da olsa 
bağların oluşması, tüm ilerici ve demokratik güçlerin 
hızla direnişe destek vermesi, pek çok semtte halkın 
ışık yakıp söndürerek, ses çıkararak direnişe katıl-
ması, tüm emekçi halkta direniş dinamiklerinin ne 
denli büyük ve diri olduğunu bir kez daha gösterdi.

AKP-MHP faşist rejiminin her yerde gençliğe 
verdiği yanıt doğal olarak baskı, terör ve yalanlara 
dayalı psikolojik savaş oldu/oluyor. 

AKP-MHP rejimini faşist karakterini, terörcü yüzünü 
herhalde en iyi anlatan şey; üniversite kapısına vuru-
lan kelepçe oldu. AKP-MHP faşist rejiminin simgesi 
o kapı ve kelepçedir artık. Kelepçe elbette sadece 
kapıda kalmadı. Genç direnişçilerin kollarına da 
vuruldu/vuruluyor. Şu an'a değin yüzlerce öğrenci ve 
onlara destek veren emekçi gözaltına alındı, bir kısmı 
işkenceden geçirildi. Onu aşkın öğrenci tutuklandı. 
Ama faşist terör kar etmedi. Ve direniş sürüyor.

Rejimin terörü gösterilere vahşice saldırılar, 
gözaltı, işkence ve tutuklamayla sınırlı değil. Poli-
tik ve psikolojik savaş taktikleri de bütün medya 

gücüyle ve diğer kurumlarıyla devrede. Klasik "terör 
örgütleri" demagojisi, LGBT+'lar üzerinden geri-
ci faşizan ayrımcılığa oynama, elitist Boğaziçinin 
halkın iradesini tanımaması demagojisi, Gezi dire-
nişi korkusunu yayma, joker olarak "Kabe'ye" yani 
dini değerlere saldırı yalanlarını kullanma, direnişe 
katılan başörtülü kadın öğrencilere yönelik yalan-
lar, kısacası olabilecek her yalanı, her demagojiyi, 
çukurun çukuru her türlü iğrenç söylemi kulla-
narak direnişin büyüyen etkisini kırmayı deniyorlar. 
Fakat kullandıkları her yalan, her iftira ve demagoji 
ellerinde patlıyor. 

Asıl korkuları halk direnişleri karşısında en ufak bir 
geri adım atmaları halinde, diktatörlükte oluşacak 
en ufak bir gediğin bile hızla büyüyeceği korkusudur. 
Halkın direniş ırmağı bir kez akacak, ilerleyecek 
bir gedik bulduğunda yarattıkları bütün barikatları 
yıkabilir. Bu olasılık uykularını kaçırtıyor, korkularını 
kabusa çeviriyor. Faşist Bahçeli'nin Boğaziçinde 
geri adım atılırsa, üniversiteler yönetilemez tespiti 
bunun ifadesidir. Aslında ülkeyi yönetemeyiz diy-
or. Ve ekliyor; asla geri adım atılmamalı ve direniş 
ezilmeli... 

Diktatörlük bu denli sıkışmış durumda. Bu denli 
korkuyor. Haksız da değiller. Uluslararası ilişkilerde 
her alanda geriliyorlar. ABD seçimlerinde kendile-
rine daha mesafeli olan Biden'ın iktadara gelmesi, 
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AB ile Yunanistan, Doğu Akdeniz ve daha da ötesi 
her alanda gerilen ilişkiler, Libya'daki fiyaskoya 
dönüşmeye başlayan macera, Rusya'yla yeniden 
gerilmeye başlayan ilişkiler, Rojava ve Güney Kürd-
istan'da direnişin kırılamaması, İsrail, Suudi Ara-
bistan, Mısır'la berbat ilişki düzeyi, Doğu Türkistan'a 
desteği Çin'e 8 milyar dolar kredi için satması, 
Azerbaycan-Ermenistan savaşında onca saldırgan-
lıktan sonra görüşme masasının kıyısına konuluver-
mesi; bütün bunlar ve daha fazlası dış ilişkilerde tam 
anlamıyla bir köşeye sıkışma sürecinin başladığını 
gösteriyor. Fakat sıkışmışlık salt dış ilişkilerden 
kaynaklanmıyor. Asıl sıkışma kendi sınırları içinde. 

Ekonomik kriz, berbat bir pandemi yönetimi, on 
milyonların açlık boyutlarına ulaşan yoksullaşması, 
elektiriksiz ve doğalgazdan, ısınmadan yoksun 
biçimde yaşamaya mahkum edilmesi, ağır baskılar, 
özgürlük yoksunluğu, başta gençler olmak üzere 
tüm toplumun geleceksizleşmesi ve bütün bunların 
yarattığı muazzam bir öfke birikmesi, halk direnişini 
kıramaması, oy ve kitle desteği kaybı, tüm ittifak-
larının belirsizleşmesi... AKP-MHP faşist rejiminin 
içeride yaşadığı büyük sıkışma, çaresizlik ve bunun 
yarattığı saldırganlık bu faktörler üzerinden yükseli-
yor. 

İşte Boğaziçi direnişi tam da bu ağır sıkışmanın 
üstüne gelmiştir. Terör, demagoji, dinci ve milliyetçi 
faşist fanatizm üzerine kurulu müktedirlik, herşeye 
egemenlik iddiasının toplumsal temellerinin hızla 
boşalmakta olduğunu apaçık görüyorlar. Bu koflaş-
makta olan diktatörlük zırhında açılacak herhangi 
bir gediğin sonlarını getirme olasılığı olduğunu haklı 
olarak düşünüyorlar. 

Bu noktada, diktatörlüğün yegane desteği, bur-
juva muhalefeti. CHP, bu bağlamda rolünü bir kez 
daha oynuyor. Her alanda çürüyen ve zayıflayan 
diktatörlüğe karşı, demokratik hak arayışlarını 

tüm gücüyle desteklemek yerine CHP, bir yandan 
bunlara utangaç ve hiçbir somut karşılığı olmayan 
“destek” verirken, bir yandan da AKP-MHP rejimine 
destek vermekten geri durmuyor. AKP-MHP rejimi-
nin Boğaziçi direnişine karşı psikolojik savaş taktiği 
olarak ileri sürdüğü "Kabe"ye hakaret edildiği, dini 
değerlere saldırıldığı yalanının üzerine CHP sözcüleri 
hemen atladılar. Onlardan daha hızlı biçimde kına-
ma mesajları açıkladılar. Ve bunun yalan olduğu 
apaçık ortaya çıkmasına rağmen, en ufak bir özürleri 
olmadı. CHP genel başkanı ise hepsi 18 yaşından 
büyük, reşit ve bu ülkenin en nitelikli öğrencilerini 
ailelerine havale etmekte, ailelerin onları geri çek-
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mesini istemekte hiç bir utanç duymadı. Gençliğe 
bakışları ve güvenleri AKP faşizminden çok da farklı 
olmadı. Her zamanki gibi, halk direnişini söndür-
menin gizli iki yüzlü itfayeciliğine soyundular. 

Düzene karşı direniş söz konusu olduğunda, düzenin 
çivilerinin çıkacağı görüldüğünde hemen bütün 
düzen güçleri, iktidarıyla muhalefetiyle gizli yada 
açık ortaklığa soyundular. 

Tüm haklı direnişlerin ve isyanların tek dostunun 
halkın demokratik ve devrimci güçleri olduğu bir 
kez daha görülüyor. Ve direniş durmuyor, yayılıyor. 

Üstelik de, pandeminin yarattığı tüm sınırlılıklara, 
yüzyüze görüşmeler çok az olmasına, bir araya 
gelme, topluca tavır alma zeminleri daralmasına 
rağmen direniş büyüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Diyarbakır, Trabzon, Konya, Antalya, Artvin, 
Samsun, Hatay'da dayanışma eylemleri gelişiyor.  

Avrupanın başta Almanya olmak üzere, Belçika, 
Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre, Yunanistan, Hollan-
da olmak üzere pek çok ülkesinde dayanışma eylem-
leri gerçekleşiyor. Almanya ve Fransada bu eylem-
ler süreklileşiyor. Amerika'nın çeşitli kentlerinde 
dayanışma eylemleri gerçekleşiyor. İsyanın, dire-
nişin ışığı dünyanın dört bir yanına ulaşıyor.

Boğaziçi direnişi bir kez daha, ortadaki meselenin 
oldukça basit ve bir o kadar da esaslı ve kökten 
olduğunu gösteriyor; gençler, işçiler ve tüm halk 
kendi kaderlerine hakim olmak istiyorlar. Hayat-
larına ilişkin her meselede söz, yetki, karar hakkına 
sahip olmak istiyorlar. Kapitalist sistemin oligark-
larının, siyasetçilerinin, kurumlarının kendilerini 
yok saymasına isyan ediyorlar. Boğaziçi üniversitesi 
öğrencilerinin de, tüm halk kitlelerinin direnişlerinde 
iki büyük talep, iki büyük özlem, iki büyük hedef 
öne çıkıyor; özgürlük ve dayanışma-eşitlik-insanca 
yaşam... 

Bu taleplerin çıktığı kapı bellidir; özgürlük ve 
komün.

Halk güçleri ve devrimciler olarak Boğaziçi-
nin direnişini daha güçlü sahiplenmeliyiz. 
Sahipleneceğiz!.. Boğaziçi direnişinin açtığı 
kapıdan geçerek, daha büyük isyanları may-
alandırma zamandır.

S. Demir
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Bir yılı aşkın süredir, tüm dünya çapında kov-
id-19 (korona) virüs pandemisinin ağır sonuçlarını 
yaşıyoruz. Resmi verilere göre vaka sayısı 100 
milyonu çoktan aştı. Ölüm sayısı da 2 milyonu aştı. 
İyileştiği varsayılanların önemli bir bölümünde ise 
fiziksel ve ruhsal tahribatlar yaratmış durumda. 
Ve bu sayılar gerçeğin oldukça çarpıtılmış yüzünü 
oluşturuyor. Herkes biliyor ve tahmin ediyor ki, vaka 
sayıları da, ölüm sayıları da, açıklanan resmi raka-
mların birkaç misli üstünde. Türkiye'den bunu zaten 
oldukça iyi biliyoruz. Ve bu sayılar bir başka açıdan 
da gerçeği gizliyor. Hastalanan ve ölenler birer rakam 
değil, İNSAN... Ezici çoğunluğu işçilerden, emekçil-
erden, yoksullardan, dışlanmış toplumsal kesim-
lerden, ezilenlerden oluşan insanlar. Pandemiden 
kendisini koruma imkanları ellerinden alınmış 
halktır yaşamını yitirenler ve hastalananlar. Ağır 
bir çöküşe uğrayan aileler, çıkışsız ve acılar içinde 
yaşayan, umutları sönen milyarlarca insandır pan-
deminin ölüm ve hastalık yükünü taşıyanlar... 

Sadece hastalık ve ölümden ibaret değil pandemi-
nin yükü. Bunlara büyük bir açlık, işsizlik, yoksulluk 
dalgası da eşlik ediyor. Bir biçimde yaşama tu-
tunan işçiler ve emekçiler açlıkla içiçe geçmiş derin 
bir yoksullaşma, sağlık hizmetlerine ulaşmama, 
eğitimden ve barınma hakkından yoksun kalma, 
derin psikolojik bunalımlara sürüklenme, yaşama 
sevincini ve umutlarını yitirme gibi genelleşmiş bir 
çöküş halini yaşıyorlar.

Kapitalist sistemin sahipleri ve devletleri ise sahte 
neden ve çözüm arayışları içindeler. İşçilerin ve 
emekçilerin dikkatlerini ve biriken öfkelerini bu 
sahte neden ve çözüm söylemleri içinde eritme 
çabasındalar.  

Virüsün Kaynağı Kapitalizmdir!..

Bir yıldır her gün sorduğumuz, tartıştığımız, yanıt 
aradığımız soruları bir kez daha soralım; korona 
virüsün kaynağı nedir?, nasıl oldu da böylesine 
yayıldı ve ağır sonuçlar yaratıyor?, dünya kapitalist 
sisteminin, onun devletlerinin, politikacılarının, 
medyası dahil tüm ideolojik aygıtlarının bu virüs 
karşısındaki  tutumu nedir?

Herşeyden önce, şu noktayı bir kez daha açıklığa 
kuvuşturmak gerekiyor; insanlarda hastalık yapan, 
ölümcül de olabilen virüsler ve bakteriler doğanın 
olağan birer parçası. Bilim insanları doğada mily-
onlarca virüs çeşidinin bulunduğunu ve bunların 
yaklaşık 500 bininin insanlara bulaşma ve hastalık 
yapma olasılığının olduğunu ifade ediyorlar. 
Hastalıklarımızın bir kısmı örneğin grip, uçuk, Aids, 
Ebola gibi, zaten bu tür virüslerden kaynaklanıyor. 
Onlarla sürekli bir mücadele içindeyiz. Öte yandan, 
bu virüslerin büyük bir bölümü vahşi doğada her 
hangi bir zarar vermeden varlıklarını sürdürüyorlar. 
Bizler onların yaşam alanlarına kontrolsüz biçimde 

VİRÜS: KAPİTALİZM, SEMPTOM: KORONA, 
AŞI: DEVRİM!
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pervasızca girip, onlarla kontaklarımızı artırma-
dığımız sürece bizlere herhangi bir zarar verme 
olasılıkları ise oldukça düşük. 

Virüslerin insanlığa doğrudan tehdit oluşturması, 
en azından bilenen tarihsel süreçler bağlamında, ilk 
kez 1918'de İspanyol gribiyle oldu. On milyonlarca 
(20 ila 50 milyon arası insanın öldüğüne ilişkin ver-
iler ifade ediliyor) insanın yaşamına mal olan bu ilk 
dalga yıllara yayılarak sönümlendi. İkinci dalga ise 
1970'lerin ortalarından ve esas olarak 1980'lerden 
itibaren Ebola, AIDS başlayıp, 2000'lerden itibaren 
kuş gribi, domuz gribi, ortadoğuda görülen griple 
devam ediyor. İkinci dalganın en son halkası ve en 
ağır sonuçlu olanı ise bugün yaşadığımız kovid-19 
pandemisi.

Kovid-19 virüsünün kaynağı üzerine bilim insan-
larının açıklamalarının yanı sıra, pek çok komplo 
teorisi de söz konusu. Bu tezler pek çok açıdan 
birbiriyle uzlaşmaz nitelikte olmalarına karşın, 
kaynak bağlamında en genel anlamda ortak bir 
payda da birleşiyorlar. Ortak payda; virüsün yaşam 
alanlarımızda ortaya çıkışına ve yarattığı hastalığa 
kapitalist dünya sisteminin neden olduğu, yani asıl 
kaynağın kapitalizm olduğudur. 

Kapitalist sistemin üretim süreçleri, üretim ve 
yaşam mekanları, kullandığı ulaşım araç ve yön-
temleri, doğal kaynaklara yönelik vahşi saldırgan 
yağmacılığı, cansız doğa (toprak, su, denizler vb.), 
hayvanlar, bitkiler ve insanlar arasındaki doğal 
dengeyi tarihte görülmedik ölçüde eşitsiz hale 
getirmesi ve bozması pandeminin, tüm sağlık so-
runlarının ve daha ötesi tüm sorunlarımızın kaynağı 
oluşturuyor. 

Kar amaçlı üretim, sürekli, dizginsiz ve sınırsız 
biçimde canlı (bitki ve hayvanlar) ve cansız doğanın 
(toprak, su, hava, madenler vb.)'nin tahribini, bun-
ların yağmacı tarzda kapitalist üretimin tümüyle 
israf üzerine kurulu çarklarına sunulmasını zo-
runlu kılıyor. Sadece kapitalist sanayi değil, tarım 
da büyük doğal alanların tarıma açılmasını bera-
berinde getiriyor. Doğal kaynakların yağması süreci 
büyük ulaşım hatları (karayolları, demiryolları, 
hava ulaşım hatları vb.) gerektiriyor. Büyük enerji 
kaynakları gerektiriyor; petrol, kömür, büyük bara-

jlar vb... Bütün bunlar tüm doğanın, doğadaki tüm 
yaşam formlarının ve türlerin yaşam alanlarının 
korkunç düzeyde tüketiyor ve tahrip ediyor. Tüm 
dünya tarihi boyunca insanların çok az temas et-
tikleri hayvanlar, bitkiler, virüsler ve bakterilerle çok 
yoğun ve kontrolsüz temaslar yaşanıyor. İnsanlarda 
çeşitli hastalıklar yapabilecek virüs ve bakteriler 
çok daha sık biçimde insanlara bulaşıyor. Kapital-
izmin tüm dünyaya egemen olduğu 20. yüzyıldan, 
yani kapitalizmin emperyalizm aşamasından 
başlayarak bu tür büyük salgın hastalıkların daha 
sık aralıklarla görülmesi bu gerçeği apaçık ortaya 
koyuyor. Kapitalizmin üretim ve yaşam mekanıları 
olan büyük fabrikalarda, işyerlerinde ve onların 
çevresinde oluşmuş milyonlarca, hatta on mily-
onlarca insanın adeta üst üste yaşadığı metropol 
kentlerde bu tür hastalıklar hızla yayılma olanağına 
kavuşuyor. 

Bütün gerçekler pandeminin asıl kaynağının virüs 
değil, kapitalist dünya sistemi olduğunu gösteriy-
or. Kovid-19 virüsü belki de milyonlarca yıldır vardı 
ve insanlara herhangi bir zararı yoktu. Bu durum 
tüm virüsler ve bakteriler için geçerli. Kovid-19 
virüsünün ve diğer tüm hastalık yapıcı mikrop-
ların insanlıkla temasına neden olan, hastalığın 
oluşmasını sağlayan kapitalizm olmuştur.

Yalanlar, Önlemler, Kriz Yönetimi, Tedavi 
Süreçleri...

Yalanlar... Pandemi sürecinin başından itibaren 
dünya kapitalist sisteminin devletler ve diğer her 
alandaki temsilcilerinin tutumu fareli köyün kav-
alcısının tutumudur. Hatta kapitalistlerin yalanları 
ona rahmet okutacak düzeydedir. Adeta bir yalan 
rüzgarı, hatta kasırgası yaşıyoruz. Her konuda, her 
aşamada yalanlar söylediler. Pandemi sürecinin 
daha başından itibaren hem hastalığın kaynağına, 
hem de önlemlere ilişkin gerçeklerin açıklanması 
yerine, sürekli biçimde yalanlar söylenmesi, gerekli 
tebdirlerin alınmaması, geniş halk kitlelerinde ciddi 
biçimde derin psikolojik ve sosyal sorunlara yol 
açıyor. Pandemiyi doğanın yağmalanması yerine, 
yarasa yiyen Çinlere bağlama, ya da herhangi bir so-
mut kanıta dayanmayan komplolara bağlama bilinç 
bulanıklığına yol açıyor, psikolojik ve diğer toplum-
sal sorunları derinleştiriyor. 
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Yalanlar, önlemler konusunda da devam etti. Sal-
gının ortaya çıkışında pandemiye dönüşmesine 
değin, hiç bir ciddi önlem alınmadı. Pandemi gi-
zlendi. 10-15 yıl öncesinden bilim insanları tarafın-
dan yapılan uyarılara rağmen, önlemler alınmadı. 
Tehlikeler gizlendi. Salgın başladığında hızla büyük 
çaplı maske üretimine geçilmediği ve dolayısıy-
la elde sağlık çalışanlarına bile yetecek düzeyde 
maske olmadığı için, maske takmanın hiç bir fay-
dası olmadığı, hatta zararlı bile olabileceği yalanı 
yayıldı. Böylece tüm insanlık hastalığa karşı savun-
masız bırakıldı. En azından basit kumaş parçalarıyla 
bile olsa insanların sınırlı önlemleri kendilerinin 
almasının bile önüne geçildi. Yeterli ölçüde maske 
üretimi ancak aylar sonra 
mümkün oldu. Maskel-
er herkese çok sayıda ve 
ücretsiz olarak sağlamadı. 
Ücretsiz sağlanan maskel-
er ihtiyacın çok küçük bir 
bölümünü dahi oluştur-
madı. Aşı çalışmaları da 
yalanın başlıca konuların-
dan biriydi. Pandeminin 
başlarında aşı için tüm 
dünya çapında araştırma-
ların kolektif yapılacağı-
na, böylece aşının hızlıca 
bulunacağına ve üretimi 
için dünya çapında çok 
sayıda üretim merkezinin 
hazırlanarak hızla aşı üre-
timi ve ücretsiz dağıtımı 
yapılacağına dair vaatler ifade edilmesine rağmen 
hiç biri gerçekleşmedi. Tam tersine, aşı çalışma-
ları kapitalist ilaç tekellerinin insafına terk edildi. 
Tek tek çalışmalarla süreç uzatıldı. Kolektif olarak 
çalışmanın yaratacağı sinerji, birikim ve hızdan 
yararlanılmadı. Aşı çalışması yapan firmaların aşı 
yoluyla süper tekel karları elde etmesi sağlanmaya 
çalışıldı. Aşı çalışması yapan firmalara milyarlarca 
dolar 8-9 ay içinde aktarılmasına, yani tüm araştır-
ma masrafları misliyle bu firmalara verilmesine 
rağmen, aşılar ücretsiz yapılmadı. Tam tersine, 10-
15 dolar, hatta daha fazla fiyatlarla aşılar satılmaya 
başlandı. Aşıların koruyucu özelliğinin ne kadar 

süreciğinin bilinmediğinin açıklanması, dünya 
nüfusunun yüzde 60-70'nin yılda en az iki kez (4 
doz) aşılanması gerektiğini daha şimdiden gösteri-
yor. Bununu anlamı aşı üreten tekellere trilyon 
dolarlık karların insan kanıyla kaplı altın tepsilerde 
sunulmasıdır. Daha da kötüsü, sürecin başından 
itibaren, birkaç ülke hariç, tüm kapitalist ülkelerin 
ya tümüyle sürü bağışıklığı, ya da kontrollü sürü 
bağışıklığı yöntemini esas almasıdır. Yani hasta-
lanan hastalanır, ölen ölür, kalanlarla yola devam 
denildi. Ve bu yolu açıkça veya üstü örtük olarak 
benimsemelerine rağmen, süreç boyunca ve ha-
len tedbir alıyor görüntüsü yaratmaya çalışıyorlar. 
Yalanlar burada da sürüyor. Dünya çapında ve 
ülkeler düzeyinde 15 günlük ya da 1 aylık bir tam 

kapanma yoluyla, virüsün bulaş zincirinin kırılması 
ve ölümlerin ciddi oranda azaltılması mümkündü. 
Fakat sahte ve zamana yayılan kısıtlamalar yoluyla 
hem hastalığın yayılmasına göz yumdular, hem de 
insanların psikolojisini ve sosyal yaşamını derinden 
yaraladılar. Tek dertleri kriz içindeki kırılgan kapi-
talist ekonomilerin ağır aksak da olsa yoluna devam 
etmesi oldu.

Sözde önlemler... Pandemi karşısında izlenen bu 
politikaların emekçiler açısından sonuçları ise tam 
anlamıyla felakettir. Emekçiler kaderine terk edildi 
ve çok daha ağır bir sömürünün zeminleri oluşturul-
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du. Büyük burjuvalar daha salgının başında özel 
jetleriyle, yatlarıyla sahip oldukları adalara, 
sığnaklara kaçtılar. Tabii, yanlarında doktorları ve 
tüm sağlık cihazlarıyla birlikte. Onlar güvenli alan-
larda trilyon dolarlarına yenilerini katmaya devam 
ediyorlar. Dünyanın en zengin on kişisinin pandemi 
sürecinde 500 milyar dolar kazandığı açıklanıyor. 
Bunlar ölü soyuncusudur. İnsanlar milyonlarla 
ölürken, açlığa ve sefalete mahkun edilirken halk-
ların aşını, ekmeğini çalıyorlar. Bu vahşi karların 
elde edilmesi için emekçiler ise tümüyle yalanlara 
dayanan açıklamalar ve sözde tebdirlerle çalışma-
ya koşuldu. Evde çalışma yoluyla özellikle beyaz 
yakalı emekçiler evlerini işyerine çevirmeye zor-
landılar. Ve kapitalistlerin işyerlerinde dahi uy-
madıkları çalışma saati süreleri tümüyle ortadan 
kalktı. Evde çalışanlar günün her saati çalışmaya 
zorlanıyorlar. Evde çalışmanın emekçilere olan 
maliyetleri (işe uygun masa sandalye, elektronik 
donanım ve elektirik masrafları vb.) emekçilerin 
sırtına yüklenmiş durumda. On milyonlarca eme-
kçi ise işlerini kaybetti. Çalışanlara düşük ücretler 
ödeniyor ve fazla çalışmaya zorlanıyorlar. Tüm 
temel ihtiyaçlarda fiyatlar olağanüstü ölçülerde 
arttı. Yaşlılar adeta ölüme terk edildi. Gençlerin 
eğitim hakkı önemli ölçüde ortadan kalktı. Bir yılı 
aşkın süredir, dünya ölçeğinde milyarın üzerindeki 
çocuk ve genç temel eğitimlerini alamıyorlar...

Bütün bunlar ilk elde, dünya ölçeğinde ve/veya 
ülkeler düzeyinde 15 günlük yada bir aylık tam 
kapanma yoluna gitmekten ısrarla kaçmaların-
dan, aşı çalışmalarını dünya çapında kolektif bir 
çalışma haline getirmek yerine ilaç şirketlerinin 
kar hırsına kurban etmekten kaynaklanıyor. Tabii 
esasta ise kapitalist sistemin insanlık düşmanı 
yapısından...

Kriz yönetimi... Dünya kapitalizminin ve dev-
letlerinin pandemi sürecini yönetmede her türlü 
akılcılıktan ve insani değerden uzak, dağınık, ilkel 
yönetim tarzı ve herşeyin kapitalist tekellerin kar 
hırsına kurban edilmesi aslında bir tesadüf değil. 
Dünya kapitalizmi on yıllardır, "kriz yönetim" adını 
verdikleri olağanüstü yöntemlerle yönetilmeye ve 
ayakta tutulmaya çalışılıyor. Kapitalizm krizlerini 
aşabilecek ne akla, ne başkaca bir kapasiteye sa-

hip. Genel bunalım (onların ifadesiyle kriz), em-
peryalist karakter kazanmış dünya kapitalizmine 
içkin bir durumdur. Ve kapitalizm sistem kendi 
işleyişi içinde sürekli biçimde ürettiği kriz duru-
munu aşabilecek ne akla, ne de kapasiteye sahip 
olmadığını "kriz yönetimi" kavramıyla aslında iti-
raf etmiş oluyor. Pandeminin bu insanlık düşmanı 
ve durumu daha da ağırlaştıran tarzda yönetilmesi 
(yada daha doğru bir ifadeyle yönetilmemesi), 
aslında kriz yönetimi dedikleri şeyin de iflas ettiği-
nin açık ve yeni bir göstergesi olmuştur.

Kapitalizm ve pandemi ilişkisi ve pandemiyi 
yaratan kapitalist sistemin bunu aynı zamanda 
ağır bir insanlık felaketini dönüştürmesi noktasın-
da anlatılacaklar devasa ölçüdedir. Önümüzdeki 
yıllarda bu konularda mutlaka pek çok çalışma-
larda olacaktır. Yukarıda ifade ettiklerimiz sürecin 
sadece en görünen boyutlarına ilişkin ilk izlenim-
ler, ilk fikirler olarak düşünülebilir.

Acil ve gerçek önlemler... Öte yandan, pandemi 
aynı zamanda kapitalizme karşı mücadele 
açısından da somut görevler ortaya çıkarmıştır. 

Tüm dünya işçileri ve emekçileri için temel sağlık 
hakkı için ve pandemiye karşı önlemlere ilişkin 
büyük bir mücadele süreci sürüyor. Aşı bulun-
du, artık pandemi bitti söylemi kesinlikle doğru 
değildir. Pandemi olanca hızıyla sürüyor. Ve acil 
olarak alınması gereken önlemler orta yerde 
duruyor. Bunların başlıcalarını bir kez daha ifade 
etmek gerekiyor.

- Pandemi sürecine, önlemlere ve ilaç/aşı çalışma-
larına ilişkin gelişmeler ve bilgiler tüm halklara 
eksiksiz ve zamanında verilmelidir. Pandemi 
yalanlarına son!

- Emekçilerin hiç bir hak kayıbına uğraması-
na neden olmayacak ve tüm temel ihtiyaçların 
karşılandığı 15 günlük yada 1 aylık (süreyi bağımsız 
sağlıkçı bilim insanlarının berlirleyeceği) tam 
kapanmaya gidilerek bulaş zincirinin kırılması 
sağlanmalıdır. Bir yıldır yaşanan etkisiz ve insan-
lığı biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yıkıma 
götüren sözde tebdirlere son!

Sosyalist Barikat / Şubat   Sayfa  11

EMPERYALİZME - FAŞİZME VE OLİGARŞİYE KARŞI SOSYALİST BARİKAT

BarikatSosyalist



- Sağlığa ayrılan bütçeler ilk etapta derhal en az 
iki-üç katına çıkarılmalıdır. Hastanelerin ve diğer 
sağlık kurumlarının tüm ihtiyaçları, eksiklikleri 
hızla karşılanmalıdır. Sağlık emekçilerinin her türlü 
talebi eksiksiz ve hızla karşılanmalıdır. 

- Zaten devlet fonlarının özel şirketlere aktarılması 
yoluyla yürütülen, bu bağlamda zaten kamunun 
malı olan tüm ilaç ve aşı çalışmaları ve üretimi 
dünya ölçeğinde kolektif hale getirilmelidir. 
Çalışmalar tekellerin denetiminden ve mülki-
yetinden çıkarılarak hızlandırılmalı ve büyük çaplı 
üretime geçilmesi sağlanmalıdır. Tüm aşılar tüm 
ülkelere maliyet fiyatlarına verilmelidir. İnsanların 
ölümleri üzerinden milyarlar kazanmaya son! Mily-
onlarca insan ölürken bir avuç kapitalistin karı için 
ilaç ve aşı çalışmalarının yavaşlatılmasına, bilgi 
saklanmasına son!

İlk etapta sağlık bağlamında acil olarak alınması 
gereken gerçek önlemler bunlardır. 

Devrim Bir Tercih Sorunu Değil, İnsanlığın Tek 
Çıkış Yoludur

Kapitalizmin insanlığı sadece sömürü, yoksulluk 
ve savaşlar yoluyla değil, aynı zamanda eko-
lojik yıkımlar, sağlık felaketleriyle de yokoluşa 
süreklediği pandemi süreciyle bir kez daha apaçık 
görülüyor. Kapitalizmin ne denli vahşileştiğini, 

çözüm üretmekten uzak olduğunu 
ve bütün bunlardan ötürü dü-
zeltilemez ve onarılamaz olduğu 
da bu süreçte oldukça net biçimde 
ortaya çıkmıştır. Asıl virüs kapi-
talizmdir. Ve onu devrimler yoluyla 
aşamadığımız sürece yeni ve daha 
ağır sonuçlar yaratan virüsleri 
göreceğiz. Bilim insanları yeni 
virüslerin yolda olduğunu açıkça 
ifade ediyorlar. 

İnsanın kendisiyle ve doğayla 
barışık hale gelmesinin yegane 
yolu, özgürlük ve komün esasına 
dayanan bir toplum yaratmaktan 
geçiyor. Bunun yegane yolu ise 
kapitalist sistemi dünya ölçeğinde 

yerle bir edecek devrimleri her yerde büyük bir 
azimle gerçekleştirmektir.

Pandeminin başladığı 2019'da 40 ülkeyi saran 
büyük isyanlar dalgasını yaşadık. 2020'ler daha 
büyük isyanlara gebedir. Önümüzdeki 10 yılda 
bizleri büyük mücadeleler bekliyor. Pandemi belki 
şu anda isyanların hızını nispeten kesmiş olabilir. 
Fakat bu süreç aynı zamanda öfkemizin bilendiği 
ve patlamaya hazır hale geldiği bir süreçtir. 
Öfkemiz devrime akmalıdır. Bunu bir tercih olarak 
göremeyiz. Devrim, artık yaşadığımız tüm fela-
ketler karşısında, kapitalizmin bizi sürüklediği 
ağır yıkımlar ve yokoluş karşısında, bu gidişatı 
durdurmayı sağlayacak bir imdat frendir. 

Pandemi sürecinin devrimci çalışmalar ve mü-
cadelelerin yürütülmesi açısından yarattığı zor-
luklar açık. Fakat bu süreci hem bir hazırlık, daha 
büyük ilişki ağları, mücadele ağları kurmak için, 
hem de her fırsatta sokak mücadelesini büyüt-
mek için kullanabiliriz. 

Pandeminin yarattığı öfke patlamak için kapıda 
bekliyor! Öfkeyi ve isyanı her yerde ve her biçimde 
göreceğiz. Hazırlığımızı bu gerçeğe uygun olarak 
yapalım. 

A. Su
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Covid-19 pandemi süreci bir yandan tam bir fela-
kete dönüşerek devam ederken, bir yandan da 
pandeminin kaynağına ilişkin pek çok komplo teorisi 
de hızla yayıldı. Ciddi bir bilinç karartması yaratan, 
dünya kapitalist sisteminin bir bütün olarak bu 
pandemden sorumlu olduğu gerçeğinin şu ya da 
bu ölçüde göz ardı edilmesine neden olan ve covid-
19'un çıkış nedenlerinden başlayarak, geliştirilen 
aşılara değin uzanan oldukça çeşitli ve karmaşık 
olan komplo teorileri üzerinde ana hatlarıyla da olsa 
durmak gerekiyor.

Bir olgunun, olayın ve/veya gelişmenin verilere day-
alı ve denetlenebilir bir açıklaması mümkün iken, 
verilere dayanmayan ve denetlenmesi mümkün 
olmayan varsayımlar/kurgular üzerinden, kötücül 
bir takım kesimlerin komplolarıyla açıklanmasına 
komplo teorisi diyoruz. Bu noktada, komplolar ile 
komplo teorileri arasındaki ayrıma da kısaca değin-
mek gerekiyor. Komplolar, yani bir grubun/kesimin 
dar çıkarları temelinde gizli planlar ve eylemler 
gerçekleştirmesi her zaman mümkündür ve söz-
konusu olmaktadır. Komplo teorisi ise bir olay/lar/
ın yada sürecin komplo olduğuna dair somut ve 
denetlenebilir veriler ortaya koymadan tamamen 
soyut ve kanıtsız biçimde bir komplo düzeni içinde 
yeniden kurgulandığı iddialardır. Bu özellikleriyle 
ezici çoğunlukla gerçeğin tümüyle ya da kısmen 
çarpıtılması ve karartılması özelliği taşırlar.

Covid-19'la ilgili komplo teorilerinin temel iddiaları; 
dünyadaki bir takım karanlık güçlerin, en başta da 
devletlerin içindeki karanlık grupların ve Bill Gates 
vb. gibi çok tanınan emperyalist oligarkların dünyayı 
yeniden düzenlemek ve ele geçirmek, tüm insanları 
takip ve kontrol edebilmek için onları bir takım cihaz 
ve ilaçlar kullanmaya zorlamak, rakip emperyalist 
devletleri güçten düşürmek ve/veya zayıflatmak, 
aşılar ve ilaçlar yoluyla büyük vurgunlar vurmak 
ve bağımlılık yaratmak vb. amaçlar için covid-19 
virüsünü labortavurlarda yarattıkları ve çeşitli 
yollarla dünyaya yaydıklarıdır. Kimileri ise aslında 
covid-19 virüsünün gerçek olmadığı, bunun yukarı-
da ifade ettiğimiz amaçlar doğrultusunda uydurul-
muş bir yalan olduğunu iddia ediyorlar. Bu iddiaların 
kimi zaman biri veya birkaçı, kimi zaman tümünün 
birden ifade edildiği oldukça büyük çeşitlilikte kom-
plo teorileri dolaşımda. Başta sosyal medya olmak 
üzere, her türlü iletişim ve medya mecrasında bu 
teoriler, milyarlarca insana ulaşıyor ve şu veya bu 
düzeyde etkili oluyor.

Bu iddiaları sahiplenen başlıca kesimler başta Avru-
pa ve Amerika olmak üzere emperyalist-kapitalist 
ülkelerdeki faşist ve aşırı muhafazakar kesimler. 
Fakat çeşitli sol kesimlerin tabanında da bu tür 
teorilerin küçümsenemeyecek bir etki yarattığını 
gözlemlemek mümkün.

Komplo teorileri arka planını ve kaynağını, işçi sınıf, 
emekçiler ve küçük ve orta burjuvazinin yani halkın 
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yaşamlarına ilişkin hiç bir temel konuda güvenilir, 
kamu tarafından denetlenebilir bilgiye erişimem-
eleri oluşturuyor. Tüm sınıflı toplumlarda olduğu 
gibi, kapitalist toplumlarda da, devlet yönetimi ve 
kamusal çıkarı ilgilendiren her türlü konuda açıklık 
ve şefaflık söylemleri tümüyle kocaman bir yalan-
dan ibarettir. Tüm temel gerçeklerin gizlenmesi 
söz konusu. Bu durum özellikle tüm toplumsal 
yaşamı etkileyen şok edici gelişmeler yaşandığında, 
genel bir tedirginlik ve güvensizlik yaşayan emekçi 
kitlelerin yaşanan durumu anlamada, kavramada 
resmi açıklamaların dışında yollara başvurmasını 
beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, özellikle sınıf 
bilincinden yoksun ya da zayıf olan emekçi kesimle-
rde, olayların/gelişmelerin arkasında gizemli güçler-
in planlarını, "şeytani" kişilerin emellerini vb. arayan 
komplo teorilerine yöneliş yaşanıyor.

Komplo teorilerinin tümüne yakını esas olarak, 
kapitalist sistemin bütününe itiraz etmeyen, esas 
olarak “şeytani” kişileri hedef tahtasına çakan, ya 
da iç ve dış düşmanlar vb. söylemlerini öne çıkaran 
ve resmi açıklamaların tutarsızlıkları üzerine inşa 
edilmiş kurmaca yaklaşımlardan oluşuyor. Bu 
özellikleriyle kapitalist sisteme karşı bir itirazı, karşı 
koyuşu, daha ileri bir toplumsal arayışı ifade etme-
kten çok, zihinleri bulandırmaya, “kötü” kişi veya 
gruplara karşı öfke geliştirerek, sistemi onaracak 
yolları bulmayı öğütleyen sistem içi ve çoğunlukla 
gerici fikirler. Daha çok, faşist, ırkçı, muhafazakar 
parti ve gruplar tarafından dile getirilmeleri, bu 
partilerin tabanında etkili olmaları, özellikle koşul-
larından menmun olmayan küçük ve orta burjuvazi-
nin sağcı kesimlerinin bu fikirleri militanca savunul-
maları da, komplo teorilerinin yukarıda belirttiğimiz 
özelliklerinden kaynaklanıyor. Kapitalist devletlerin 
psikolojik savaş kurumları da emekçilerin bilinçler-
ini bulandıran bu tür komplo teorilerinin üretilmesi 
işinde oldukça aktifler. Bu tür komplo teorilerinin 
küçümsenemeycek bir bölümü esas olarak bu tür 
kurumlar tarafından üretiliyor.

Batı Avrupanın neredeyse tüm ülkelerinde ve ABD 
başta olmak üzere pek çok ülkede çoğunlukla faşist 
hareketlerin ve gerici kesimlerin bu komplo teoril-
eri temelinde büyük kitle eylemleri gerçekleştird-
iklerini gördük/görüyoruz. Son olarak Hollanda da 
bu tür eylemler adeta bir isyana dönüştü. Bir çok 

ülkede kimi zaman sayıları 40-50 binlere ulaşan 
sayıda kitleler toplanarak büyük çaplı gösteriler 
gerçekleştirdiler. Faşizm ve gericilik sahte özgürlük 
talepleri ve temelsiz komplo teorileriyle, geniş 
kitlelerde biriken öfke ve umutsuzluğu istismar 
ediyorlar. Kitle temellerini büyütmeye çalışıyorlar. 
Özellikle covid-19 önlemleri adı altında geliştir-
ilen tutarsız, etkisiz ve özgürlük zeminlerini kalıcı 
biçimde daraltmayı hedefleyen kısıtlamaları kulla-
narak kendilerine hiç bir yakınlığı bulunmayan genç 
kitleleri yanlarına almaya çalışıyorlar. Tıpkı Nazile-
rin, faşist partilerin sözde kapitalizme karşı olduk-
ları, tekellere karşı oldukları iddialarıyla kapitalizmin 
temellerini güçlendirmesinde olduğu gibi, bugünkü 
emperyalist-kapitalist oligarşiler de (özellikle en 
gerici, faşizan fraksiyonları) bu tür hareketler yoluy-
la sistemin temellerinin güçlendiğini görüyorlar. Bu 
tür hareketlere karşı çoğunlukla tolerans gösteriy-
orlar.

Covid-19 pandemisi sürecinde gelişen komplo teo-
rilerinin son halkası aşılara karşı güvensizlik ve aşı 
olmama tutumuyla ortaya çıkıyor. Dünya emperyal-
ist-kapitalist sisteminin aşı konusunda gösterdiği 
şefaf olmayan ve eşitsiz tutum, genel olarak bilime 
karşı düşmanlığa dönüşüyor. Bu düşmanlık sağlık 
hakkının savunusu yerine, pandemiyi daha da 
derinleştirecek ilkel bir aşı karşıtlığı olarak biçim-
leniyor.

Emperyalist-kapitalist sistemin bu süreci biyolojik 
varlığımızı ve toplumsal hayatımızı denetlemek için 
kullandığı, pek çok eşitsizliği "tebdir" adı altında 
olağanlaştırmak için faydalandığı, emperyalist 
ilaç tekellerinin büyük vurgunlar iiçin yararlandığı 
vb. gibi kimi temel gerçekler de kullanılarak, yalan, 
kurgu, kuşkulu öğeler ve gerçeğin içiçe geçtiği 
“fikir” bulamaçları komplo teorileri  olarak piyas-
aya sürülüyor. Bu durum, sınıf bilincinden yoksun 
ortalama insanın gerçekle kurguyu ayırt etmesini, 
asıl felaketin dünya kapitalist sisteminin tümünün 
olduğu gerçeğini görmesini engelliyor.

Tam da bu nokta da, devrimci sosyalistlerin ve tüm 
devrimci ve demokratik güçlerin bu komplo teoril-
eriyle mücadele görevi söz konusudur. Bu teoriler 
sınıf bilincinin karartılmasında, bulanıklık yaratıl-
masında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda 
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öncelikle, covid-19'un nedenlerine, ortaya çıkışı ve 
yayılmasına, yararlanan kesimlerin kimler olduğu-
na ilişkin iddiaların komplo teorilerinin asıl temeli 
ve dayanağı olduğunu netleştirmek gerekiyor. Bu 
noktalardaki iddialar tümüyle gerici, kapitalist 
sistemin bir bütün pandeminden sorumlu olduğu 
gerçeğini karartıcıdır. Covid-19 pandemisinin ardın-
dan devletlerin ve emperyalist tekellerin gerici, halk 
düşmanı "tebdir" ve uygulamaları ve sonuçlarına 
ilişkin komplo teorilerine monte edilen gerçekler 
ise ayrıştırılarak, doğru bir temelde ve bütünlüklü 
olarak ortaya konularak mücadelenin zeminlerine 
dönüştürülmelidir. 

Bu bağlamda, öncelikle şu noktayı vurgulamak 
gerekiyor. Emperyalist-kapitalist tekellerin ve 
devletlerin varoluşlarının tüm biçimleri esas olarak 
insanlığa karşı suçlardan oluşmaktadır. Doğanın 
tahribi, insan ve hayvan sağlığının hiçe sayılması 
ve tümüyle kar konusu olarak ele alınması, salgın 
hastalıklara karşı gerekli tebdirlerin alınmaması, 
aşı ve ilaç tedarikinin kapsamlı ve dayanışmacı bir 
seferberlik içinde çözülmesi yerine tek tek şirketler-
in karları temelinde ele alınması, son pandemideki 
başlıca suçlarıdır. Ve çoğunluğu emekçi olan mily-
onlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olmuş-
tur.

İkinci olarak, emperyalist-kapitalist tekellerin ve 
devletlerin bilinen konvansiyonel silahların (tank, 
top, tüfek vb.) yanı sıra, nükleer, kimyasal ve biy-
olojik silahlar ürettiklerini biliyoruz. Bu silahların 
üretilmesi ve denenmesi süreçlerinde insanlığa 
karşı suç niteliğinde çok sayıda denemenin kentle-
rde ve kırsal alanlarda yoksul emekçi halk üzerinde 
yapıldığına dair çeşitli iddia ve kanıtlar söz konu-
sudur. Biyolojik silahlar (virüs, bakteri, genetik ve 
psikyatrik silahlar vb.) üreten kapitalist devletlerin 
bu silahları salt hobi amacıyla üretmedikleri açıktır. 
Bunları "gerektiğinde" kullanmak üzere üretmişle-
rdir ve bu insanlığa karşı suçtur. Bu silahların salt 
büyük savaşlar sırasında değil, değişik durumlarda 
da kullanabileceği asla göz ardı edilemez. Bu anlam-
da, tüm insanlığın daima tetikte olması gerektiği 
açıktır. Somut kanıtlara dayanan şüphelerin olması 
durumunda ise bu büyük mücadelelerin konusu 
haline getirilmek zorundadır.

Yaşadığımız pandemi sürecinde bu yönlü olarak ileri 
sürülen iddialar somut kanıtlara dayanmadıkları 
gibi, çoğunlukla ırkçı (Çin virüsü vb.), milliyetçi ve 
kültürel aşağılamalarla donatılmış iddialardır. Bu 
iddiaları destekleyen somut kanıtlar olmadığı gibi, 
sürecin gelişim seyri de bu iddiaları destekleyecek 
herhangi bir öğe taşımamaktadır.

Tüm dünyada resmi devlet makamlarının ve yarı-re-
smi kurumların pandemi boyunca hem pandem-
inin kaynağı, hem gelişim seyri, hem de alınması 
gereken önlemler ve tedaviler konusunda sürekli 
biçimde yalanlar söyledilerini hepimiz gördük. Fakat 
bu yalanlar özel olarak pandeminin bir komplonun 
ürünü olduğunu anlamına gelmez. Dahası, kapital-
ist devletlerin, kurumların, şirketlerin bugüne değin, 
bırakalım pandemi gibi büyük felaketleri, irili ufaklı 
hiç bir önemli gelişmede doğruyu söyledikleri zaten 
görülmemiştir. Onların halkla ilişkiler dedikleri, halkı 
bilgilendirme dedikleri şey, çoğunlukla düpedüz 
tümüyle yalandır. Gerçek kırıntıları ise bu yalanların 
üzerini örtmek, yalanlarını görülmesini engellemek 
için kafa karıştırmak amacıyla kullanılmaktadır. 

Tüm emekçilerin, işçilerin ve devrimci, demokratik 
güçlerin sadece pandemi süreci açısından değil, 
bütün süreçlerde burjuva devletlerin ve kurum-
larının yaptığı her türlü açıklamaya karşı sürekli 
biçimde kuşku duyması zorunludur. Gerçeği, sınıf 
çelişkilerinde, kapitalist devletlerin ve şirketler-
in dünya ölçeğindeki acımasız, insanlık düşmanı 
politikalarının kavranması sürecinde, onlara karşı 
mücadelenin içinde bulabiliriz. Yaşadığımız tüm 
sorunların, çelişkilerin, sıkıntıların, yokluk, yoksun-
luk, hastalık ve savaşların nedeni ve sorumlusu bir 
bütün olarak dünya kapitalist sisteminin kendisidir. 
Şirketleri, devletleri, kurumlarıdır...

Komplocu şeytanlar arayarak, günah keçileri bu-
larak varılacak hiç bir yer, hiçbir çözüm yoktur. 
Çözüm komploların ve her türlü felaketin kaynağı 
olan kapitalizme karşı mücadeleyi büyütmektir.

N. D. Polat
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EÖC Temsilcisi: ‘Salgın Sürecinde İktidarın Ve  
Patronların Çıkarları Öncelendi’
Koronavirüs salgını sürecine ilişkin PİRHA’ya konuşan Emek ve Özgürlük Cephesi Temsilci-
si Gönül Sonbahar, “Siyasi iktidar koronavirüs mücadelesinde bilinçli olarak gecikti” dedi. 
Sonbahar, “İktidarın ekonomik kaygıları halkın sağlığından daha önemli bir yerde duruy-
or. Ezilen kesimler değil, büyük sermaye sahibi patronların ve kendi iktidarlarının çıkarları 
öncelendi” dedi. Sonbahar, kadına yönelik şiddetin de bu süreçte artacağına işaret etti 
ancak önlemler alınması gerektiğini vurguladı.  
 

Emek Ve Özgürlük Cephesi Temsilcisi Gönül Sonbahar, koronavirüs sürecinde kadına yönelik şiddetin artışı, 
hapishaneler, kurumların süreçlere karşı mücadelesi ve daha birçok konuya dair PİRHA’ya değerlendirmelerde 
bulundu.
Sonbahar, “Salgın krizi döneminde şiddetin görünür kılınmaması, caydırıcı ve önleyici tedbirlerin alınmaması, 
önümüze çığ gibi büyüyen bir tablo koyuyor. Bir de üstüne, biz bunu belli kesimlere uygulanan af diye okuyalım, 
“Yeni İnfaz Düzenlemesi” eklendi. Salıverilenler daha şimdiden tehditler savurmaya başladı. Bu durumda benim 
öngörüm kadına yönelik şiddetin ilerleyen süreçte ne yazık ki zirve yapacağı yönündedir” dedi. 

“TÜYLER ÜRPERTEN TABLO, KAMUOYUNDA GÖRÜNMEZ KILINDI”
Gönül Sonbahar, kadına yönelik şiddetin artışına ilişkin şöyle konuştu:
“Yaşamın her alanında ve her döneminde önümüzde duran en yakıcı meselelerden biridir kadına yönelik şiddet.
Araştırma şirketlerinin ve haber sitelerinin verilerine baktığımızda yaşadığımız karantina (kapanma-kapatma) 
günlerinde kadına yönelik şiddet oranlarında çok ciddi artış görülmektedir. Şiddet biçimi olarak sözel, psikolojik, 
fiziki ve cinsel şiddet, artış göstermekte. Bu tablonun uygulayıcı dizininde eşler başta olmak üzere, kardeş ve 
çocuklar yer almakta.
Salgın süreci ile birlikte ‘evde kal’ çağrılarının başladığı dönemde yanlış hatırlamıyorsam Mart ayı içinde Türki-
ye’de 20 günlük süreçte 21 kadın öldürüldü. Yine bu süreçte İngiltere’de üç haftalık süre zarfında en az 16 kadın 
aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirdi. Fransa’da ise aile içi şiddet 5 kat artış gösterdi. Bu kadınların bazıları 
kendi hayatlarına dair almak istediği kararlardan dolayı, bazıları ekonomik ve bazıları ise tespit edilemeyen baş-
ka nedenlerden dolayı öldürüldüler, şiddet gördüler. Böylesi dudak uçurtan, tüyler ürperten, can yakan bir tablo 
koronavirüs günlerinde kamuoyunda görünmez kılındı.” 

“TAHAKKÜM KURMA, AŞAĞILAMA, SORGULAMA”
Sonbahar, karantina sürecindeki ev içi çok yönlü şiddete dair izlenimlerini şöyle ifade etti:
“Koronavirüs salgını sürecinde gözlemlerime ve ettiğim sohbetlere dayanarak şunu da eklemek isterim. Ortaya 
emekle konulan birçok şeyin erkekler tarafından beğenilmemesi… İzleyeceği programlar üzerinde tahakküm 
kurma… Sosyal medya ya da telefon görüşmelerini süresinden tutalım da, kiminle, ne ve nasıl konuştuğuna 
kadar sorgulama, aşağılama, küçümseme… Çocuk üzerinden yürütülen tartışmalar vb boyutlarıyla birlikte artış 
göstermekte. Yani tablo korkunç ve ürkütücü. 

“HAPİSHANELERDEKİ KADINLAR VE LGBTİ+ BİREYLER İÇİN MÜCADELE AĞI”
Hapishanelerdeki kadın ve LGBTİ+ bireylerin durumuna dikkat çeken Sonbahar, “Kapatılma durumu her zaman 
kısa, orta ve uzun vadede değişik olumsuz çeşitli sonuçlara sebep olur zaten. Kapatılma deyince Türkiye’de 
ilk aklımıza gelen mekanlar nerelerdir,  hapishanelerdir değil mi?  Bakalım hapishanelere, ne görüyoruz? Say-
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makla bitiremeyeceğimiz birçok hastalık çeşidi, kamuoyunun geneline yansımayan- yansıtılmayan ya da inkar 
edilen fiziki ve psikolojik işkenceler… Bu fiziki ve psikolojik işkence ya da işkenceye dönüştürülen hak ihlalleri, 
gaspları kimler tarafından uygulanıyor, elbette devletin kolluk güçleri tarafından. Biz buna devlet şiddeti diy-
oruz. Sadece dışarıdaki kadınlar için değil, hapishanelerdeki kadınlar ve LGBTİ+ bireyler için de bir mücadele ağı 
oluşturmamız gerekiyor. Özcesi, hapishaneleri bu salgın sürecinde çok daha fazla gündeme almak gerekir” diye 
konuştu. 

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET, İLERLEYEN SÜREÇTE NE YAZIK Kİ ZİRVE YAPACAK”
Sonbahar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bana göre yine bu süreçte özel olarak hapishanelerde ve dışarıda incelenmesi, araştırılması gereken LGBTİ+ 
bireyler üzerinde bu sürecin olumsuz etkileri nelerdir? Buna ciddi ciddi bakmak gerekir. Erkek, aile ve devlet 
şiddetiyle karşı karşıya kalan LGBTİ+ bireylerin durumunu görmezden gelmek ya da duyarsız kalmak şiddeti 
onaylamaktır esasen, ben böyle düşünüyorum.
Özetle diyebilirim ki; salgın krizi döneminde şiddetin görünür kılınmaması, caydırıcı ve önleyici tedbirlerin 
alınmaması, önümüze çığ gibi büyüyen bir tablo koyuyor. Bir de üstüne, biz bunu belli kesimlere uygulanan af 
diye okuyalım, “Yeni İnfaz Düzenlemesi” eklendi. Salıverilenler daha şimdiden tehditler savurmaya başladı. Bu 
durumda benim öngörüm kadına yönelik şiddetin ilerleyen süreçte ne yazık ki zirve yapacağı yönündedir.” 

“KAPALI KALMA DURUMU, ARTAN BİR SEYİRDE ŞİDDET ÜRETMEYE BAŞLAR”
Henüz yaşlı bakım mekanlarında, çocuk yurtlarında, mülteci kamplarında bu süreçte şiddetin boyutları ve 
artışının ne durumda olduğunun bilinmediğini belirten Sonbahar, “Yine dışarıda olanlara dönecek olursak; 
kapalı kalma hali sosyal aktiviteleri ve ilişkileri sınırlar. Bu süre zarfında er ya da geç üstü örtülmüş, geçiştirilm-
iş, ertelenmiş birçok konu ve sorun su yüzüne çıkmaya başlar. Bu durumda da, yani kapalı kalma durumu artık 
artan bir seyirde şiddet üretmeye başlar. İfade etmek lazım, sadece evde kadınlar değil, çocuklar, kadın – erkek 
yaşlılar da şiddete maruz kalıyor” dedi. 
 
“ŞİDDETİ GEREKÇELENDİRME YAKLAŞIMI KABUL EDİLEMEZ”
Şiddeti gerekçelendirme yaklaşımının kabul edilemez olduğunun altını çizen Sonbahar, “Esasta şiddeti ger-
ekçelendirme yaklaşımı kabul edilebilir bir şey değildir, olmamalı diyerek şunları kaydetti:
“Düne kadar sosyo-ekonomik açıdan gelişkin kesimlerde kadına yönelik şiddetin daha az görüldüğü yönünde 
bir algı, algı diyorum, “işi, mesleği, parası, eğitim düzeyi yüksek olan kişiler mutsuz olmaz bu yüzden pek şiddet 
uygulamaz”, toplum insanına böyle empoze ediliyordu. Oysa son yıllarda boşanma sebepleri, yapılan araştırma 
sonuçları bize bunun böyle olmadığını gösterdi. Yani sosyo ekonomik durumun gelişmiş seviyede olmasının şid-
detle ilişkisi her zaman ters orantılı olmaz ya da tersinden bakarsak gelişmemiş olması aynı paralel doğrultuda 
ilerlediğini göstermez.” 

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET EVDE, İŞ YERİNDE, HER YERDE”
“Göç, geçiş kültürü, kalabalık aile ve eğitim seviyesi gibi sosyo-kültürel durumlara ekonomik sıkıntılar, yoksul-
luk da eklenince herhangi bir konuda yaşanan çatışma durumu şiddeti de beraberinde getiriyor genellikle” diye 
belirten Sonbahar, kadına şiddeti arttıran” noktalara şöyle değindi:
“Yine ev içinde ekonomiyi kontrol etme, kadının ekonomik özgürlüğüne sahip olmaması ya da daha az gelir ge-
tiren olması, toplumsal cinsiyet rol dayatması vb birçok durum kadına şiddeti doğurabiliyor.
Şunu da ayrıca belirtmek istiyorum; cinsel yaşamda ki beklenti ve tarzda şiddet nedeni olabiliyor. Bunun da so-
syokültürel ve ekonomik durumla ilişkisi bulunduğunu düşünüyorum. Bu konu başlı başına ele alınması gereken 
bir konu. Bunda çevrenin, dini perspektif ile bakışın, partnerlerin ya da eşlerin ailelerinin kimi zaman dolaylı kim 
zaman direkt etkileyen bir ilişkisi var.
Kadın şiddete sadece ev içinde uğramıyor… İş yerinde de sistemin kültürel yapısından ve ona göre şekillenen 
politikalarından dolayı patron, müdür, idari amirleri tarafından mobbinge daha sık ve daha kolay maruz kalıyor.
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“TV ŞİDDETİ, SENARYOLAR, DİNİ FETVALAR”
Televizyonlarda pompalanan şiddet, ayrımcı, nefret, ırkçı söylem ve içerikli diziler, dini programlar, yine kadının 
cinsel obje olarak kullanıldığı reklamların hepsi bir şiddet döngüsü aslında. Bu şiddet topluma izlettirerek adeta 
bir psikolojik işkence uygulanıyor. Ne yazık ki ekonomik durumu iyi olmayan, eğitim- öğrenim seviyesi düşük 
olan kadınlar başka uğraşlara yönelemediğinde birçoğu farkında olmadan TV şiddetine daha çok maruz kalıyor… 
Bir kısmı kendine uygulanan şiddeti bu senaryolar, dini fetvalar ve saikler üzerinden meşru ve haklı görebiliyor 
ya da bunun şiddet olduğunun farkında dahi olmuyor. Böyle olunca da şiddete itirazı olmuyor ne yazık ki.
İşte hem sosyoekonomik hem kültürel hem de politik açıdan, bütün bunların toplamı sonucunda kadın sevgili-
sinden, kardeşlerinden, eşinden, çocuğundan, babasından, patronundan, bir bütün eril sistem anlayışından 
beslenen kesimler tarafından şiddetin birçok çeşidiyle karşılaşıyor. 

“ŞİDDET, EVE KAPATMA-KAPANMA SÜRECİNDEN BESLENİYOR”
Özel olarak koronavirüs salgın süreci açısından, insan hareketsiz kaldığında, bir meşgalesi ve üretimi olmadığın-
da kendini dinlemeye başlar, mutsuz, keyifsiz olur. Eve kapatma- kapanma sürecinde artan şiddet biraz da bu-
radan beslenir. Aşama aşama, zincirin halkası gibi birbirine bağlı birçok sebep şiddeti körükler… Şiddet döngüsü 
bu şekilde işler.
Esas olarak; ekonomik sıkıntılara, açmazlara iktidarın krizi kendi lehine devşirme yönünde ki politikaları da 
eklenince toplum depresyona girer, şiddet kaçınılmaz olur. 

“TTB, SENDİKALAR PANDEMİ KURULU’NA BİLİNÇLİ OLARAK DAHİL EDİLMEDİ”
Devletin kadına yönelik şiddet konusunda da salgın krizini fırsata çevirme, siyaseten lehlerine devşirme niyeti 
ve çabası içinde olduklarının altını çizen Sonbahar, şunları söyledi:
“Çok somut örneklerle ifade edeyim; muhalif belediyelerin tüm plan ve çabalarını engelleme, boşa düşürme vs… 
Bunun yanı sıra Pandemi Bilim Kurulu’na TTB, sendikalar, insan hakları örgütlerinden temsilcilerin bilinçli olarak 
dahil edilmemesi.
Yine açıklanan ekonomik paketi gördük ki çalışan, işsiz, küçük ve orta esnaf, gündelik ve mevsimlik işçi, emekli, 
hiçbir geliri olmayan sınıf ve kesimlerini değil, büyük ve orta ölçekli sermaye sahiplerini gözeterek hazırlanmış. 
İş yaşamında ki düzenlemeler de yetersiz ve sıkıntılı bir yerde duruyor. 

“İKTİDARIN EKONOMİK KAYGILARI, HALKIN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ BİR YERDE TUTULDU”
Mevcut siyasi iktidar koronavirüs pandemi mücadelesinde bilinçli olarak gecikti. Çünkü ekonomik kaygıları 
her zaman olduğu gibi halkın sağlığından ve çıkarından daha önemli bir yerde duruyordu. Ezilen kesimler değil, 
büyük sermaye sahibi patronların ve kendi iktidarlarının çıkarları öncelendi. Ülkede ekonomik sistemin çökme 
ihtimali korkusunu yoğun yaşadılar bence… Bu endişe ve kaygı üzerinden planlama yaptılar. Buna karşı bizler, 
insan merkezli düşünmelerini her şeye rağmen isteyebilir, ısrar edebiliriz.. Ama kesin bir şey söyleyeyim, otur-
duğumuz yerden bunu onlardan beklemeyelim, yapmazlar. Çünkü bu sistemin doğasına aykırı. Israrın metod-
olojisi, araçları doğru oluşturulmazsa ezilenlerin cephesinde pek değişen bir şey olmaz, onlar ise bu süreçten 
daha güçlenerek çıkma şansına sahip olurlar. Burada en büyük görev sendikalara, meslek odalarına, insan 
hakları ve kadın örgütlerine düşüyor.
Bilincinde olalım, biz de bu krizi fırsata çevirebiliriz. Bu sürecin toplumun büyük bir kesiminde fazlasıyla bir 
sorgulamaya yol açtığını ve bunun olumlu bir şey olduğunun da altını çizmek gerekir. Kadına yönelik şiddeti bu 
genel tablodan koparamayacağımız için bu süreci topyekün bir mücadele perspektifiyle örmeliyiz. 

“KOLEKTİF BİR AKILLA ORTAK BİR AĞ KURULMALI”
Sonbahar, ‘Kadınların salgın sürecinde nasıl bir mücadele tarzı geliştirmesi gerekir?’ sorusuna işe şöyle yanıt 
verdi:
“Bu süreçte tüm kadın platformları ortak bir ağ kurarak dayanışma ve destek çalışmalarını hızla hayata geçir-
meli. Platformlar arası ve içi siyasi çıkarları bir yana bırakarak ortak ve kolektif bir akılla, duyguyla hareket et-
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memiz gerekir. Şiddetin tespitine ve bilgisine ulaşmak, şiddetin önüne geçmek için farklı araç ve yöntemler 
kullanılabilir. Sunacağım öneriler sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel birçok başlığa tekabül eden öneriler 
olacak. 

TELEFON HATLARI VE ONLİNE SİSTEM
Her ilde ki kadın platformları şikayet ve başvurular için kolay erişimi sağlayacak –bu sabit ve cep telefon 
hatları ve online sistem olabilir-  şekilde bir organizasyon planlamalı. Bu çalışma yerel yönetimlerin desteği 
ve işbirliği ile de yapılmalı.
Şayet şiddet gören kişi telefon, internet gibi olanaklara sahip değilse 3’ncü kişilerin şikayetleri, baş-
vurusunu da esas alarak bir inceleme yürütülmeli. 

MAHALLE KADIN MECLİSLERİ, MOBİLİZE TESPİTLER
Şiddet gören kadınlar pencere ya da balkonlarına siyah bir bez parçası, kumaş asarak şiddet gördüğünün 
işareti olarak yardım, destek istemeli. Bunun için geçici de olsa mahalle kadın meclisleri oluşturularak, 
zaman zaman mobilize olarak tespitlerde bulunulmalı.
Tespit edilen her şiddet olayı için ilgili ilin barosu ile irtibat kurulmalı, hukuki destek alınmalı. 

PSİKOLOJİK DESTEK ÜNİTELERİ
Psikolojik destek üniteleri, merkezi ve yerel yönetimlerin işbirliği oluşturulmalı.
Ev içi işlerin artacağı ve yoruculuğundan dolayı kadınlara hoby tarzında yetenekleri doğrultusunda öneri ve 
destek sunulmalı. Ailenin diğer bireylerinin tamamının dahil olacağı, eğlenebilecekleri bir içerik de planla-
ma yapılmalı. 

TAKAS FORMATINDA DAYANIŞMA
Sahip oldukları ihtiyaç fazlası şeyler mahalle ölçekli bir takas formatında bir planlanarak bir dayanışma 
geliştirilmeli.
Erkeklerin ikna (zorunlu kılacak bir kanun olmadığından dolayı) edilerek kadına ve çocuğa yönelik şiddet 
konusunda eğitime katılmaları sağlanmalı. 

“KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMELİ”
Özellikle bu salgın sürecinde ev içinde kaliteli zaman geçirmeleri için her bireyin dahil olabileceği mahal-
leler bazında şiir, öykü, resim, el sanatları vb alanlarda üretim yapmaya teşvik ederek küçük yarışmalar 
düzenlenmeli. Sonrasında bu üretimler bir sergiye dönüştürülmeli, yerel bir yayın çıkartılarak edebiyat, 
karikatür, resim gibi üretimler burada yayınlanmalı.
Hava ısısı artacağından mahallelerde akşamları balkon ve pencerelerden izlenecek şekilde kadın platformu 
ve yerel yönetim bünyesinde ki kültür-sanatla ilgili birim masal anlatıları, müzik dinletileri vb etkinlikler 
düzenlemeli. 

“TEDBİR VE CEZALAR OLMADIĞI SÜRECE ŞİDDET ÇEŞİTLİLİK GÖSTEREREK ARTACAKTIR”
Sonbahar, “Kadın ne kimseye emanet ne de kimsenin emanetidir, yetkili kurumların eril zihinlerinde bir an-
lam, karşılık bulur mu bilmem ama önce bunu ifade edeyim. Eril sistem bilinçli olarak uyguladığı kadın poli-
tikalarını dini saiklerle, telkinlerle, fetvalarla de besleyerek şiddeti meşrulaştırıp, toplumu buna alıştırıyor. 
Öncelikle bu yaklaşım, anlayış ve uygulamaları hızla terk etmesi, bundan vazgeçmesi gerekir. Çünkü kadına 
yönelik şiddet aynı zamanda psikolojik travmalar açısından kadın, çocuk, erkek, genç, yaşlı 7’den 70’e 
tüm toplumun sağlığını yakından ilgilendiren ve etkileyen dolayısıyla bir toplum sağlığı konusudur” diye 
konuştu. 
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Gönül Sonbahar şu çağrıyı yaptı: 

“Yetkili kurumların bir an evvel;
• 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu etkin bir şekilde 
uygulamak, 
• İlgili Bakanlığın yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, kadına yönelik şiddete karşı mücadele için bele-
diyelere özel bir bütçe sunmak, 
• Her ilde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda çalışmalar sürdüren, STK Dernek ve Kadın Platform-
larından uzman kişilerinde içinde yer aldığı bir Kurul oluşturmak, 
• Psikolojik ve fiziki şiddet gören kadınların ilgili yerlere hızlı ulaşabilmesi için her evde en yakın kara-
kol, belediye, il kurulu ile irtibata geçebileceği bulundurma zorunluluğu olan ve denetlenebilir bir teknik 
sistem düzeneği kurmak, 
• Erkeklerin katılma zorunluluğu olan eğitim çalışmaları düzenlenmeli, evli çiftlerin belli periyotlarda 
uzman psikologlarla görüşmeler yapacağı etkin çalışmaları hayata geçirmek 
• Sığınma evleri yerine kadın akademilerini yaygın bir şekilde hızla faaliyete geçirmek, 
• Hapishanelerdeki koronavirüs salgınının önüne geçecek tedbirler, önleyici mekanizmalar 
geliştirmek, koşulsuz tüm kadın, LGBTİ+ bireyleri, gazeteci, avukat, öğrenci ve siyasetçileri serbest bıra-
karak toplum vicdanında bir nebzede olsa rahat bir nefes alma olanağı yaratmak için adım atması gerekir. 
Ayrıca kadınlar herhangi bir kamu görevlisi veya resmi sıfatla hareket eden kişiler tarafından da işkence ve 
şiddet görebilmektedir. Bu yüzden İstanbul Protokolü’nün de uygulanması elzemdir.
Önleyici tedbirler ve caydırıcı cezalar uygulanmadığı müddetçe bu süreçte kadına yönelik cinayetler ve 
şiddet çeşitlilik göstererek artan boyutta devam eder.” 

“DERSİM’DE YAŞANANLARA KARŞI ETKİN BİR MÜCADELE HATTI BELİRLEMEK ZORUNDAYIZ”
Yereldeki duruma dikkat çeken Emek ve Özgürlük Cephesi Temsilcisi Gönül Sonbahar, şunları kaydetti:
“Genel ifadeyle, bu sistem ve sistemi savunan iktidar, kadını erkeğe bağlı kılacak, ailenin güçlendirilmesi, 
karı-kocanın uzlaştırılması gibi politikalar ürettikleri için kadına şiddet ve kadın cinayetleri hızla artıyor. O 
yüzden biz kadın cinayetleri politiktir diyoruz. Ama Dersim’de yaşanan cinsel istismar, taciz ve kadın ci-
nayetleri biraz daha özel bir yerde duruyor. Çünkü tüm bu kötülüğü yapanların, suçu işleyenlerin çoğunluğu 
görüldüğü kadarıyla devletin kolluk güçlerinden oluşuyor. Özellikle bu vahşete burada üniversite okumaya 
gelen ve çoğunluğu yoksul olan genç kadınlar maruz kalıyor. Biz bu hakikati, tespiti ıskalamadan daha özel 
ve etkin bir mücadele hattı belirlemek zorundayız.
Prof. Dr.  Nilgün Toker bir konferansta şöyle demiş; ‘ hakikati görme kapasitesi korkuyla ortadan kalkar’.
Düşünme ve muhakeme yetisinin düşük seviyelerde seyir etmesiyle, eş zamanlı olarak kötülük dediğimiz 
durum da sıradanlaşmaya başlıyor. Vicdan denilen şey salt bir duygu hali değildir, vicdan iyi ve kötü olanı 
ayırt etme kapasitemizdir. Bundan dolayı diyebiliriz ki herkes isteyerek, bilerek kötü olur.  Kötü olmayı te-
tikleyen belki de en etkin şeylerden biri korkudur. Bu iki tehlikeli K bir araya gelince insan da ahlaki kirliliğe 
sebep olur. Unutmayalım kötülüğe- kötüye sessiz kalan, onay veren herkes onun bir parçası, bileşenidir. Ve 
bu kötüye bir gün biz de maruz kalabiliriz. O yüzden İnsanların acısına sırt çevirmemeliyiz. 

“KORKU DUVARINI YIKIP MÜCADELEYİ BİR ÇIĞ GİBİ BÜYÜTMELİYİZ”
Özelde Dersim genelde tüm dünyada cinsel istismar, saldırı, taciz, şiddetin her türlüsü yani bu yaşanılan, 
yaşatılan tüm saldırılar bizim, tüm kadınların ve ötesinde insanlığın hikayesidir. Yaşadığımız koşullar bizim 
bilincimizi belirliyor, biçimlendiriyor. Biz var gücümüzle bu kötü koşulları değiştirip, iyi olana evriltmek, 
değiştirmek için kadın-erkek- LGBTİ+ ayırmadan yan yana durarak korku duvarını yıkıp bir çığ gibi büyüt-
meliyiz mücadeleyi. 

Ulrike Meinhof ‘un sözüyle bitireyim. “Mücadeleye giriş, kazanmaya cesaret et.”
18 Nisan 2020
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Dersim
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YENİLGİDEN ZAFERE,  
GEÇMİŞTEN GELECEĞE

12 Eylül cuntasının iktidara gelişinin üzerinden tam 40 
yıl geçti. 

İşçi sınıfına, emekçilere, ulusal, dinsel ve mezhepsel 
olarak ezilen tüm topluluklara ve en başta da devrim-
ci güçlere karşı büyük ve vahşi bir saldırıdır 12 Eylül 
faşizmi. 

Hiç kuşkusuz, egemen kapitalist sistemin ne dün-
ya ölçeğinde, ne de TC coğrafyasında halkın talebiyle 
barışçıl yollardan tarih sahnesini terk etmesi beklen-
emez. Sonuna kadar savaşacak, sonuna kadar yıkım 
yaratacak, her fırsatta ömrünü uzatmaya çalışacaktır. 
Bu noktada, Türkiye’nin yeni sömürge çarpık kapitalist 
düzeni ve emperyalistlerin birlikte planladıkları 12 Eylül 
cuntası ve sonrasındaki süreç sistemin işleyiş mantığı 
açısından oldukça normaldir, beklenendir. 

Öte yandan, 12 Eylül Türkiye ve Kürdistan devrimci ve sol 
güçleri açısından travmatik bir sorundur. Aradan 40 yıl 
geçmiş olmasına rağmen bitmeyen bir tartışma ve hes-
aplaşma süregeliyor. Yüzlerce cildi dolduracak “eleştiri/
özeleştiri”ler yayınlanmasına rağmen hala 12 Eylül’le 
yeterince hesaplaşılmadığı, bu hesaplaşma yapıl-
madan sağlam bir devrimcilik üretilemeyeceği yönünde 
bir inanç pek çok kesimde şu veya bu düzeyde sürüyor. 

Daha baştan belirtelim; bu yaklaşıma katılmıyoruz. O 
dönemin her devrimci ve sol siyasi öznesi 12 Eylül süre-
ciyle kendi durduğu/anladığı noktadan hareketle bir 
hesaplaşma yaşadı. Sonuçlar çıkardı. Bu hesaplaşma-
ları/sonuçları, yine her siyasal özne kendi cephesin-
den eleştirebilir, yanlışlayabilir, eksik görebilir. Fakat 
hesaplaşma denilen şey böyledir zaten. Farklı siyasal 
özneler her olguyu, süreci şu veya bu düzeyde farklı 

görürler ve farklı çıkarımlar yaparlar. Bu yazı da, uzun 
uzadıya bir genel 12 Eylül analizine girişmeyeceğiz. Ya 
da devrimci, sol veya diğer halk güçlerinin, sınıf ve ulu-
sal hareketlerin durumuna ilişkin bir analize girişmeye-
ceğiz. Daha dar, daha özgül bir alanı, 12 Eylül öncesi ve 
sonrasında devrimci güçlerin tutumunu, yenilgiyi koşul-
layan en temel nedenleri tartışmaya çalışacağız. Ve bu-
radan hareketle, bu yenilgi dinamiklerinin, bugün ağır 
bir çözülme ve etkisizleşme süreci yaşayan devrimci ve 
sol hareketlerin durumuyla ilişkisini ve benzer yanlarını 
ele alarak yapacağız. Devamla, bu tartışma vesilesiyle 
bugünün devrimciliğini üretme/ yaratma meselesine il-
işkin kimi çıkarımlar yapmaya çalışacağız. 

12 Eylül’ün en temel sonucu: Devrimci ve sol hare-
ketin yenilgisi 

12 Eylül sonrası 10 yıl içinde hem egemen sınıflar hem 
de ezilen sınıflar ve devrimciler tarafından yapılan 
değerlendirmelerin önemli bir bölümündeki ortak nokta 
şudur; 12 Eylül cuntası egemen sınıflar açısından önemli 
ölçüde başarıya ulaşmıştır. Devrimci ve sol hareket ile 
emekçi sınıfların örgütlü yapıları ve mücadeleleri ağır bir 
yenilgi yaşamıştır. 

Neden 12 Eylül? 

Devrimci ve sol güçlerin 12 Eylül cuntası sürecine ilişkin 
değerlendirmelerde kabaca üzerinde anlaştıkları unsur-
lardan biri de cuntanın Türkiye oligarşisi için neden bir 
zorunluluk haline geldiğidir. Birinci faktör, Türkiye’nin 
çarpık bağımlı kapitalizminin 1970’lerden itibaren içine 
girdiği ağır kriz durumudur. Bu kriz, dünya emperyal-
ist-kapitalist sisteminin 1970’lerde içine girdiği der-
in küresel ve yapısal krizin Türkiye özgülünde ortaya 

12 Eylül Ve Tüm Yenilgiler, Günümüzün Özgürlük Ve Komün  
Hareketi Yaratılarak Aşılacaktır. 

F. Kızılırmak

(*) Bu yazı ilk olarak KOMÜN Teorik Politik Dergi'nin Kasım-Aralık-Ocak 2021 tarihli 6. sayısında yayınlanmıştır
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çıkmış haliydi. Krizden çıkış stratejisinin ekonomik 
boyutu olan neoliberal politikalar sınıf hareketleri-
nin sert biçimde bastırılmasını gerektiriyordu. Türkiye 
gibi yeni sömürgelerde bu olağan yollardan olamazdı. 
Ordunun ve diğer baskı güçlerinin doğrudan müda-
halesi gerekiyordu. İkincisi, dünya ölçeğinde devrimci 
mücadelelerin sistem üzerindeki basıncının artmas-
ıydı. Nikaragua ve İran devrimleri ve 1970’lerdeki diğer 
devrimci gelişmeler, sistem açısından benzer gelişm-
elerin yaşanabileceği ülkelerde daha önden bastırma 
tedbirlerini gerektiriyordu ki Türkiye bunlar içinde en 
ön sırada yer alıyordu. Üçüncü olarak, 1971 atılımıyla 
birlikte Türkiye’de ve Kürdistan’da o dönem söylemsel 
düzeyde 50 yıllık geçmişe sahip olan devrimcilik ilk kez 
pratik devrimciliğe dönüşmüştü. Daha doğru bir ifadey-
le büyük ve hem ideolojik-teorik, politik hem de pratik 
olarak bütünsel bir devrimci atılıma dönüşmüştü. 12 
Mart 1971 cuntasıyla bu atılımın önü kesilmeye çalışılsa 
da, bu büyük çıkış 1975’lerden itibaren yeniden büyük 
bir yükselişe geçti. Geniş emekçi kesimler içinde ve 
Kürdistan’daki Kürt ulusal dinamikleri arasında büyük 
bir yaygınlığa kavuştu. Türkiye kapitalist sisteminin ve 
devletin hem ideolojik, hem de toplumsal olarak ku-
rucu söylem ve mekanizmaları; çarpık Türklük, Sünni/
Hanefilik, kapitalizm ve Avrupa merkezci modernite 
hızla çözülmekteydi. Yaygınlaşmaya başlayan sınıf te-
melli toplumsal bakış, çarpık Türklük anlayışının zayı-
flaması, Kürt ulusal bilincinin sol temellerde gelişmesi, 
Alevi halkın devrimcilik bağlamında kendini ifade gücü 
kazanması, sosyalizm ve sosyalist toplumculuk; Türki-

ye kapitalizminin tüm temel düşünsel ve pratik çivilerini 
gevşetmeye ve sökmeye başlamıştı. Yüz binleri aşmaya 
başlayan ve silah elde direniş ve mücadeleler örgütley-
en bir kadro, militan ve sempatizan kitlesi, milyonları 
aşan geniş bir devrimci ve sol kitle içinde biçimlenmeye 
başlanmıştı. 

Bir araya gelen bütün bu koşullar altında sistemin olağan 
işleyişini sürdürmesi, o güne değin var olan biçimler al-
tında mümkün değildi. Ve 12 Eylül cuntası, bu koşulların 
gelişmekte olduğunun bilincinde olan emperyalistler ve 
yerli işbirlikçileri tarafından birkaç yıl öncesinden başla-
yarak adım adım planlandı ve devreye sokuldu. 

Bu noktada çok önemli bir faktöre değinmemek ol-
maz; 12 Eylül cuntasının iş başı yaptığı 1980 yılı, aslın-
da dünya kapitalizminin makas değiştirdiği; ekono-
mide neoliberalizm, siyasette faşizmin ikiz kardeşi 
yeni sağcılık, askeri alanda düşük yoğunluklu çatışma 
ve siber savaş stratejileri ve kültürel alanda kamusalın 
yok edilmesi ve post-modernizm politikaları üzerin-
den küresel çapta bir dönüşüm/ restorasyon ve saldırı 
süreci başlattığı yıldır. Bu politikaları uygulamak için 
başlıca emperyalist ülkelerde de yeni ekipler iş başı 
yapar; Amerika’da kovboy Reagan, İngiltere’de demir 
leydi Thatcher, Almanya’da Kohl... Ve dünya ölçeğinde 
vahşi bir saldırı başlatılır. 12 Eylül cuntası bu küre-
sel çaptaki restorasyon stratejisinin de bir parçasıdır.  
 

Sosyalist Barikat / Şubat   Sayfa  23

EMPERYALİZME - FAŞİZME VE OLİGARŞİYE KARŞI SOSYALİST BARİKAT

BarikatSosyalist



Kim yenildi? 

Buradan doğrudan devrimci ve sol harekete geçelim. 12 
Eylül sonrası iki yıl tüm Türkiye ve Kürdistan devrimci, 
sol ve halk güçlerinin yenilgisinin apaçık ortaya çık-
tığı süreçtir. Kim yenildi sorusuna neredeyse herkes, 
hepimiz en genel yanıtı; “devrimci hareket, sol ve halk 
güçleri” yanıtını veriyoruz. Bu genel yanıt, aslında en 
genel anlamda doğru olan yanıttır. Ancak yenilgi süre-
cine daha yakından bakacak olursak oldukça yetersiz 
olduğunu ve gerçeğin ancak küçük bir bölümünü ifade 
ettiğini görürüz. 

Peki doğrusu nedir? Yenmek ve yenilmek bir savaşın 
bütün öğeleri için ama esas olarak, çatışmanın merkez-
inde duran asli tarafları açısından söz konusu olur. Genel 
geçer bir devrimci, sol ve halk güçleri yenildi demek, bu 
kesimlerin tümü 12 Eylül öncesi ve sonrası dönemde 
savaşın asli taraflarıymış gibi imaj/algı yaratıyor. Halbuki 
durum tam olarak böyle değildir. Doğrusu, 1971 devrim-
ci atılımının ardından kim egemen sınıflarla çatışmanın 
merkezi cephesi olan silahlı savaşımda yer almışsa, 
yani çatışmanın asli öğesi olmuşsa o yenilmiştir! 1970-
80 sürecinde ve sonrasında sınıf çatışmasının merkezi 
cephesi silahlı çatışmadır. Devrimci ve sol hareket 
ve geniş halk güçleri cephesinde bunun asli öğesi si-
lahlı mücadeleyi şu veya bu düzeyde temel mücadele 
biçimi olarak ele alan ve sürdüren devrimci yapılardı. 
Bu yapılar esas olarak Türkiye’de devrimciliği söylem-
sel bir olgu olmaktan çıkararak eylem ve söylem birliği-
ni gerçekleştirip bir praksise dönüştüren 1971 Atılımını 
özneleri THKP-C, THKO ve TKP-ML ardılı yapılardı. (He-
men belirtelim; bu üç siyasal hareketin içinden çıkarak 
silahlı mücadeleyi aktüel bir sorun olarak görmeyen, 
hatta küçük burjuva maceracılığı, sol sapma vb. olarak 
nitelendiren hareketleri kastetmiyoruz.) 

Devrimci cephede yer alıp, merkezi çatışma cephesinde 
yer almayan fakat değişik düzeylerde savaşa taraf olan-
lar da yenilmişlerdir elbette. Fakat bu kesimler sürecin 
bütünü açısından baktığımızda çatışmanın merkezinde 
yer almadıkları için zaferlerin ve yenilginin de asli öğe-
si olmadılar. Bu nedenledir ki, 12 Eylül’de yenilginin asli 
tarafı öncesi ve sonrasında sistemle/devletle binlerce 
insanın yaşamını yitirdiği savaşta/silahlı mücadelede 
asli rol oynayan ve pratik politikalarının merkezinde bu 
çizgi bulunan devrimci yapılardır.

Tam bu noktada, sınıflar çatışmasının asli öznesi ol-
mak ya da bir diğer deyişle pratik devrimcilikten ne an-
lamalıyız sorusuna geliyoruz. Devrim yapmak perspek-
tifiyle yapılan ya da devrimci amaçlara hizmet eden her 
aktivite en genel ve kaba anlamda devrimci pratik ya 
da pratik devrimcilik olarak tanımlanabilir. Hiç kuşku-
suz, belirli bir dönemdeki tüm devrimci iddialı siyasal 
özneler kendilerinin hem ideolojik-teorik planda hem 
de pratik devrimcilik bağlamında en doğru çizgiye sahip 
olduğunu ve diğerlerinin küçük burjuva vb. sol siyasetler 
olduğunu vb. iddia edecektir. Şu veya bu mücadele 
biçimini/stratejisini temel almak ve uygulamak her bir 
tarihsel kesitte pratik devrimciliğin/çatışmanın asli 
öznesi olmanın en önemli ölçüsü sayılır. Ancak somut 
bir dönemi değerlendiriyorsak genel geçer, subjektif 
ve söylemsel iddiaların ötesine geçerek daha berrak ve 
nesnel bir ölçütten hareket ederek bir tanıma ulaşmak 
gerekir. Pratik devrimciliğin ölçütü belirli bir dönem-
de tüm devrimci pratikler içinde asıl belirleyici olan, 
devrimciliğe asıl rengini veren, sistemin saldırılarını 
durduran, onu gerileten ve yıkıma uğratan pratiklerdir. 
1970-80 arası dönem ve sonrasında Türkiye ve Kürdis-
tan’da sınıflar arası mücadeleye asli rengini veren olgu 
egemen sınıfların baskı ve terör güçleriyle emekçi halkın 
devrimci güçleri ve öz savunmayı örgütleyen kesimleri 
arasındaki silahlı mücadele pratikleri ve çizgisidir. 1975 
sonlarından 1980 12 Eylül’üne değin 4-5 yıllık kesitte 
sınıflar mücadelesi Türkiye ve Kürdistan çapında il il, ilçe 
ilçe, köy köy, mahalle mahalle, fabrika fabrika, okul okul 
kapsamlı bir silahlı çatışma olarak biçimlenmiştir. Yoğun 
katliam ve cinayetlerle yürütülen sivil faşistlerin başr-
olde olduğu, resmi devlet güçlerinin ise onlara destek 
verdiği, kimi durumlarda doğrudan katıldığı yoğun bir 
faşist terör kampanyası yürütülmüştür. Buna karşı, si-
lahlı mücadeleyi temel alan ve teorik siyasal çizgi olarak 
savunan devrimci yapılar adım adım büyüyen bir silahlı 
direniş ve aktif savunma pratiği geliştirmiştir. Toplam-
da 10 bine yaklaşan ölüme ve on binlerce yaralıya mal 
olan bu çatışmada devrimci güçler faşist terörü pek çok 
alanda önemli ölçüde püskürtmüştür. Kısacası, döne-
min sınıflar mücadelesine resmi ve sivil faşist güçlerin 
sistematik ve çok yönlü saldırıları ve pek çok katliamları 
ve buna karşılık silahlı mücadeleyi esas alan devrimci 
güçlerin ve bunların etrafında kümelenmiş halk kesim-
lerinin silahlı direniş ve saldırı eylemleri damgasını vur-
muştur. Bu çatışma süreci salt küçük gerilla birimlerinin 
yürüttüğü bir çatışma süreci değil, kitlesel, ülke çapın-
da ve devasa çapta bir çatışma sürecidir. Devrimciliğin 
pratikte somutlaşması esas olarak pratik devrimciliğin 
merkezi unsuru ve başat öğesi bu silahlı mücadelenin 
hazırlanması, örgütlenmesi ve yürütülmesi ile yay-
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gınlaştırılması faaliyetleri olmuştur. Diğer tüm faali-
yet biçimlerinin ise bu asli çatışma ekseninde biçim-
lendiği görülür. Bu çatışmaların şiddeti zaman zaman 
azalıp çoğalsa da 1970-80 döneminde ve sonrasında 
devrimcilik duygu ve bilincinin geniş emekçi kesim-
ler içinde taraftar bulmasını sağlayan, faşist teröre ve 
kapitalizmin saldırılarına karşı halkı saflaştıran ve bu 
saldırıları püskürten, devrimi kitleler nezdinde somut 
biçimde realize eden pratik; esas olarak devrim pers-
pektifli silahlı mücadeledir. Pratik devrimciliğin öncü 
yüzü ve çekirdeği, dahası gövdesi devrim perspektifli 
silahlı mücadele olmuştur. Pratik devrimciliğin örgüt-
sel plandaki yüzü ise bu mücadele biçimini temel alan 
ve yürüten yapılardır. Bu yapılar esas olarak THKP-C 
(MLSPB, DY, DS, Acil, HDÖ, P-C Savaşçıları, Çayan 
Savaşçıları, Devrimci Savaş, Eylem Birliği, Sanayi Dev-
Genç), THKO (TDY) ve TKP-ML yapılarıydı. Kürdistan’da 
ise PKK ve KAWA yapılarıydı. 1970-80 sürecinde ve he-
men sonrasındaki mücadelede pratik devrimciliği so-
mutlaştıran bu güçlerdi. Geniş kitlelerin devrimci çalış-
maya çekilmesi ve kitle gücü bağlamında da en geniş 
ilişki ve etki alanına toplamda bu yapılar sahipti. 

Sınıflar mücadelesinin asli biçimi olan silahlı mü-
cadelenin dışında, ekonomikdemokratik hedefli ya da 
parça politik hedeflere veya kitleler arasında devrim-
ci ajitasyon-propagandaya, sokak gösterilerine vb. 
kilitlenmiş sayısız silahlı olmayan devrimci pratikler 
de hem silahlı mücadeleyi esas alan yapılar tarafın-
dan hem de silahlı mücadeleyi esas mücadele biçimi 
olarak görmeyen yapılar tarafından (ki bu yapıların 
faaliyetlerinin esasını bu tür silahlı olmayan faaliyetler 
oluşturuyordu) yürütülmüştür. Bu pratikler kimi istis-
nai durumlar dışında devrim ile karşı-devrim arasında-
ki mücadelede merkezi bir rol oynamamış, çatışmanın 
sürükleyici unsuru haline gelmemiştir. Bu pratikleri 
esas alan siyasal hareketler de o dönemin Sovyetçi, 
Arnavutlukçu, Kıvılcımlıcı, Troçkist vb. hareketleridir. 
1971 devrimci atılımını gerçekleştiren devrimci hare-
ketlerin içinden çıkan TDKP, TKEP, Kurtuluş, TKPML 
hareketi ve DHY gibi hareketler, dönemin başat/te-
mel politik mücadele biçimi olan silahlı mücadeleyi en 
azından o dönem açısından tali olarak ele aldıkları için 
oldukça sınırlı rol biçtiler ve oldukça sınırlı uyguladılar. 
Dolayısıyla dönemin temel çatışmasında merkezi bir 
rol oynamadılar. Oldukça geniş kitleleri daha tali nite-
likteki pek çok devrimci faaliyete katmalarına rağmen, 
Türkiye ve Kürdistan’da sınıflar mücadelesinin asli 
öğesi olan silahlı çatışma sürecinin asli unsurları ol-
madılar. Hemen belirtmek gerekiyor; bu hareketler 
de şu veya bu nedenle oldukça sınırlı düzeyde de olsa 

silahlı faaliyetler yürüttüler, faşist politikalara ve kat-
liamlara karşı geniş halk direnişlerinin içinde yer aldılar. 
Kimi durumlarda bu büyük direnişlerde önemli roller de 
oynadılar. Maraş ve Çorum katliamlarındaki direnişlerde 
bu hareketlerin (TKP-ML Hareketi, TDKP, TKP-B) önemli 
bir rolü vardır. Tariş, Çukobirlik, Antbirlik direnişlerinde 
(Kurtuluş, TDKP, vb.) aynı keza... Dönemin en büyük ve 
etkili işçi direnişlerinden ikisi olan DGM ve MESS dire-
nişlerine TKP öncülük yapmıştır. Ancak bu tür pratikler 
ne bu hareketlerin kendi toplam pratikleri içinde belir-
leyiciydi ne de o dönemin genel sınıflar mücadelesindeki 
çatışmaların toplamı içinde belirleyici bir role sahipti. 
Sınıf mücadelesinin ana eksenini devletin ve sivil faşis-
tlerin faşist terörü ve buna karşı silahlı devrimci savaş 
oluşturuyordu. 

Peki, çatışmanın karşı tarafı olan egemenlerin düşman 
algısı nasıldı? Kimi/kimleri asli hedef/düşman olarak 
görüyordu. Onlara göre kimdi asli düşmanları? Kabaca 
12 Eylül faşizminin cunta sonrası yürüttüğü operasyon-
lar ve mahkeme süreçlerinde izlediği politika da bu soru-
ların yanıtlarını kısmen görebiliriz. 

En sert ve kanlı devlet operasyonları silahlı mücadeleyi 
temel politik mücadele biçimi olarak ele alan ve uygu-
layan hareketlere karşı gerçekleştirildi. Cunta sonrası 
devrimci hareketlere karşı açılan davalarda, silahlı mü-
cadeleyi temel alıp uygulayan yapıların tüm merkezi 
(ana) davaları ceza kanunun, kurulu düzeni ve devleti or-
tadan kaldırmaya ya da Kürt hareketleri açısından bölm-
eye teşebbüsü düzenleyen ve idam talebi olan maddele-
rden (TCK 146 ve 125) açılırken, silahlı mücadeleyi temel 
almayan yapılara karşı açılan davalar hapis cezaları 
içeren komünizm propagandası/ örgütü ya da yasadışı 
örgüt oluşturma maddelerinden açıldı. (Bu yapıların 
önemli sayılabilecek silahlı faaliyetlere karışmış az sayı-
da üyelerine dönük olarak da idam talepli davalar açılsa 
da örgütlere karşı ana davalarda hapis cezalı yargılama-
lar söz konusu oldu.) 

Kısacası, 12 Eylül cuntacılarının savaş algısında da si-
lahlı mücadeleyi temel alan siyasal yapılar asıl/başat 
düşmanlardı. Çatışmanın asli karşı tarafı bu güçlerdi. 

Şimdi tekrar 12 Eylül’de kim yenildi sorusuna dönebiliriz. 

12 Eylül sonrası kimi zaman bir tür kaçış ya da günah 
çıkarma haline gelen ve hala bitmez tükenmez tartışma-
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boyutları ile yarattığı moral ve pratik sonuçlar adeta bir 
bulaşıcı hastalık olarak on yıllara yayılarak devam ede-
geldi. Deyim yerindeyse, içselleştirilmiş, kabul edilmiş 
bir çaresizlik/yenilgi hali adım adım oluştu ve kimi du-
rumlarda güçlü biçimde, kimi durumlarda ise adeta bir 
sis bulutu gibi az ya da çok devrimci ve sol hareketin 
hücrelerine değin sızdı. 

Bu noktada daha baştan şunu ifade etmek gerekiyor; her 
savaşta, her mücadele sürecinde yenmek de yenilmek de 
savaşın/mücadelenin doğası gereği olağan bir durum-
dur. Savaşan/mücadele eden tüm taraflar sürecin bir 
aşamasında ya yenileceğini ya yeneceğini ya da sürecin 
geçici bir pat durumuyla sonuçlanacağını daha baştan 
kabullenerek savaşırlar. Yenildiniz diyelim, sonuçları ne-
redeyse her zaman “korkunç”tur; fakat yenilgi mutlak 
biçimde bir dipsiz kuyu da değildir. Yenilirsiniz, dersler 
çıkarıp ayağa kalkarsınız ve devam edebilirsiniz. Ko-
lay değildir elbette ama pek çok defa başarılmıştır da. 
Hele ki devrimci hareketler tarihi neredeyse tümüyle 
bu diyalektik hareket zemininde işlemiştir. Tarih boyu-
nca büyük devrimci girişimlerin ezici bir çoğunluğu ağır 
yenilgiler yaşamıştır. Bu anlamda, devrimcilik Anka 
kuşu olmaktır, yani kendi küllerinden, yenilgilerinden 
doğabilmektir de diyebiliriz. Yenilgi ve zafer diyalektiği 
nihai zafere kadar hep var olacaktır. Ve tabii ki bunun 
yanı sıra, yenilgi, çöküş ve yok oluş ya da sistem içine 
dönüş veya pratik devrimcilikten kopuş biçiminde bir 
yenilgi çevrimi de vardır. Pek çok siyasal hareketin kaderi 
de bu olmuştur. 

12 Eylül sonrasında her iki çevrim de yaşanmıştır. Yenil-
giden büyük ayağa kalkışlar geliştirenler de toparlanıp 
yeniden sınıf mücadelesi sahnesinde bir biçimde yerini 
alanlar da ya da sistem içi politik zeminlere düşenler 
veya siyaset sahnesinden silinenler de... Yenilgi son-
rasında devrimci siyasal hareketlerin gelişim seyrinde 
üç öğenin belirleyici olduğu görülüyor; birincisi nasıl ye-
nildiğiniz, ikincisi çarpışma sürecinde sahip olduğunuz 
ideolojik, politik, örgütsel, kadrosal, kitlesel dinamikler/ 
imkanlar ve üçüncü olarak, çarpışmaya hazırlanma biçi-
miniz/planlamanız ve olası tehlikelere karşı ayırdığınız 
yedek rezervlerin nitelik ve niceliği... 

Peki 12 Eylül’de devrimci güçler (ve özelde pratik devrim-
cilik yapanlar) nasıl yenildi? Ağır, sert, hızlı ve kesin 
biçimde yenildiler. Daha da kötüsü, 12 Eylül öncesi or-
taya koydukları savaş pratiğinin/kapasitesinin nered-
eyse çeyreğini bile ortaya koyamadan yenildiler. Bunun 

ların konusu olan yenilgi meselesinde; kimin, neye, 
nasıl ve nereden bakması gerektiği noktasında-
ki sorumluluk ve bilinç açıklığı açısından yenilginin 
öznesinin kim olduğu hayati önemdedir. Her siyasi 
öznenin tarih önündeki sorumluluktan da eleştiri ve 
özeleştiriden de alacağı pay onun savaştaki rolüne 
göre belirlenir. Savaştaki/mücadeledeki pratikleri, 
rolleri, sorumlulukları farklı biçimlenmiş yapılara aynı 
eleştirileri yöneltemezsiniz ya da onları aynı sorularla 
sorgulayamazsınız. Basit ama temel bir soruyla so-
mutlayalım; dönemin mücadelelerinde/savaşımında 
asli role sahip olan, en ön cephede bulunan ve pratik 
devrimciliği somutlaştıran MLSPB, DY, DS, TKP-ML, 
PKK, Kawa ve benzeri yapılara sorulacak en temel 
soru neden devrimci savaşı sürdüremediniz, başara-
madınız, neden düşmanın saldırısını alt edemedi-
nizdir. Ve bu temel sorularla bağlantılı daha pek çok 
soru sorulabilir. 

Egemen sınıflarla mücadelelerde o dönem silahlı 
mücadeleyi esas almayan ve daha tali çatışmaları 
içinde yer alan, tali devrimci pratiklere yoğunlaşan 
TKP, TDKP, Kurtuluş, TKEP, PSK, DDKD vb. Sovyetçi, 
Arnavutlukçu, Kıvılcımlıcı ve benzeri ekollerden gel-
en yapılar açısından neden devrimci savaşı sürdür-
mediniz, neden direnemediniz sorusunu sormak 
anlamsızdır. Bu hareketler zaten birincisi devrimci 
silahlı direniş politikasını o dönem açısından başat 
mücadele çizgisi olarak görmüyorlardı. İkincisi, 12 
Eylül öncesinde başat faaliyetler olarak yürüttükleri 
çalışmaların (yayın çıkarmak, ajitasyon-propagan-
da ve örgütlenme faaliyetleri yürütmek, sendikal 
vb. çalışmalar içinde yer almak, sivil faşist saldırılar 
olduğunda yanıt vermek vb.) 12 Eylül sonrasında çok 
daha yoğun yürütmeleri durumunda bile herhangi 
güçlü direniş rolü oynaması asla mümkün değildi. Bu 
hareketlere sorulacak soru; 12 Eylül öncesi ve son-
rasında dönemin başat sınıf çatışması zemini olan 
silahlı direnişin neden asli öğesi olmadınız, neden tali 
ve zayıf pratiklere yoğunlaştınız sorusudur.

Nasıl yenildik? Ve devrimcilik, çatışma, yenilgi ve 
toparlanma ilişkisi 

Yenilgi durumu çatışan tüm taraflar için hem yenil-
giyle birlikte gelecek ağır koşullar hem de yenilgiden 
çıkışı örgütleyebilmenin olağanüstü zorlukları ned-
eniyle “korkunç”tur. 12 Eylül sonrası devrimci ve sol 
çevrelerin geniş bir kesiminde yenilginin “korkunç” 
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istisnası yoktur. 12 Eylül öncesi, daha somut ifadeyle 
11 Eylül günü yüzlerce devrimci silahlı faaliyet yürüten, 
mahallelerde, sokaklarda, köylerde on binlerce emekçi-
yle birlikte silahlı nöbetler, direnişler yürüten, faşistlere 
ve kontrgerilla güçlerine kök söktüren pratik devrimci 
çizgideki hareketler, 12 Eylül günü ve sonrasında adeta 
kilitlendiler. 12 Eylül günü ve sonrasındaki birkaç gün 
içinde neredeyse tek bir ciddi direniş eylemi yoktur. 
Daha sonra gelişen eylemler ise bütünlükten yoksun, 
güçlü ve genel bir silahlı ve silahsız direniş yürütme, 
güçleri koruma ve yeniden mevzilendirme perspek-
tifinden yoksun, dağınık ve tümüyle değilse de ezici 
çoğunlukla yerel inisiyatifler üzerinden gelişen oldukça 
sınırlı bir direniştir. Devrimci hareketler sahip oldukları 
kapasitenin çok azını direniş faaliyetleri için hareket 
geçirebilmiştir; yani esas olarak direnememiştir ya da 
en hafif deyişle, sahip oldukları direniş kapasitesine 
uygun biçimde direnemeden yenilmiştir. Bu durum 
pratik devrimcilik yürüten örgütlerin niyet ve isteklerin-
den bağımsız olarak içine düştükleri vahim ve yıkıcı 
bir tablodur. Bu süreçte pratik devrimcilikte önemli rol 
oynayan yapıların direnmek istemedikleri, hatta kork-
tukları vb. türden spekülatif “tahlil”ler tümüyle sub-
jektiftir ve gerçeğe aykırıdır. Şu veya bu yapı değil, 12 
Eylül öncesinde düşmanla çatışmanın başat unsuru 
olan silahlı mücadeleyi yürüten güçlerin hiçbiri güçlü 
ve siyasal açıdan önemli sonuçlar yaratan bir direniş 
çizgisi/ pratiği oluşturamamışlardır. Sahip oldukları 
direniş potansiyelinin bir kez daha belirtelim, çeyreği-
ni dahi cunta koşullarında harekete geçirememişlerdir. 
İkincisi, bu hareketlerin merkezi önderliklerinin önemli 
bir bölümü düşmana tutsak düşmüştür ve Hareketimiz 
de dahil birkaç istisna hariç bu hareketlerin önderlikleri 
cuntanın ilk birkaç kritik yılında tutsaklık koşulların-
da direnişçi bir tutum almamışlardır. Kısacası, direniş 
ve çatışmanın en merkezi noktasında yani önderlik 
düzeyinde de keskin ve ağır bir yenilgi yaşanmıştır.

Neden yenildik? 

Tam da bu nokta da ikinci temel soruya; neden yenil-
dik sorusuna bakabiliriz. Öncelikle şunu ifade etmekte 
fayda var; 12 Eylül’de devrimciler açısından “çok sayıda” 
yenilgiden söz edebiliriz. Birincisi, devrimci hareketin, 
özelde silahlı direniş güçlerinin yenilgilerinin ortak özel-
liklerinden bu bağlamda ortak/genel yenilgisinden söz 
edebiliriz. İkinci tür yenilgi ise “çok sayıda” olan yenilg-
idir. Yani tek tek her bir örgütlü yapının bu genel yenilgi 
durumunu kendi özgülünde yaşama biçimiyle ortaya 
çıkan tek tek örgütlerin yenilgileridir. Bu özgül yenilgil-
er her bir örgütün kendi bağlamı içinde anlaşılabilecek 
yenilgilerdir. Burada bizi ilgilendiren ve ele alacağımız 

yenilgi, sınıflar mücadelesinin asli biçimlerini yürüten 
yapıların yenilgisidir, daha doğrusu bu yenilginin ortak 
özellikleridir.

11 Eylül ile 12 Eylül arasındaki büyük fark: Neden? Ya 
da kendiliğindencilik... 

İlk olarak oldukça yakıcı, somut ve zaman zaman kom-
plo teorisyenlerinin de sorduğu soruyla başlayalım; 11 
Eylül günü büyük direniş faaliyetleri yürütebiliyorken, 12 
Eylül günü ve sonrasında neden direnemedik ya da çok 
zayıf direndik, güçlü bir direnişi neden örgütleyemedik? 

12 Eylül öncesi sınıflar çatışmasının merkezi boyutları 
esas olarak devlet eliyle örgütlenmiş sivil faşist çeteler 
ve onlara eşlik eden devletin polis ve diğer kontrgerilla 
birliklerinin saldırıları ve bunlara karşı devrimcilerin ak-
tif silahlı faaliyetleri temelindeki direniş olarak biçim-
leniyordu. Karşı-devrim cephesinde ön safta çatışan 
güç sivil faşist çetelerdi. Mücadelenin merkezi unsu-
ru da doğal olarak bu çetelerin saldırılarını durdurmak 
ve karşı saldırılarla onları geriletmek ve geniş emekçi 
kesimler içinde devrimci faaliyetlere alan açmak üze-
rine kuruluydu. Bu doğal bir durumdu. Öte yandan sivil 
faşist hareketin devletin uzantısı olduğu ve özel olarak 
kontrgerilla yapısı tarafından organize edildiği de açık-
tı. Yanı sıra devletin baskı güçleri polis ve ordunun da 
çatışmalara sıkıyönetim uygulamaları ve büyük çaplı 
operasyonlarla daha fazla dahil olduğu da açıktı. Henüz 
başat hale gelmese de devletin resmi baskı güçleriyle de 
olan çatışmalar da adım adım hızla artmaktaydı. Kaldı 
ki, özellikle 1979’dan itibaren bir cuntanın gelmekte old-
uğu açıktı ve pek çok devrimci hareket bunu yayınlarında 
şu veya bu düzeyde ifade de etmekteydi. Bütün bu olgu-
lar özellikle pratik devrimcilik yapan devrimci yapıların 
önüne olası bir cunta koşullarında yürütülecek devrimci 
faaliyete ilişkin stratejik bir perspektif, planlama ve pra-
tik hazırlık görevini somut olarak en geç cuntanın gelişi-
nin fark edildiği 1979’dan itibaren koymaktaydı. Açıktır 
ki bir cuntanın işbaşına gelmesi tüm mücadele/direniş/
savaş zeminlerini köklü biçimde değiştirecekti. Cun-
ta öncesi mücadele biçimleriyle, hazırlık ve taktikleri-
yle, kitle ilişkileriyle, üslenme biçimleriyle, cunta son-
rası sert çatışma koşullarında faaliyet yürütülebilmesi 
mümkün değildi. 1960 ve ‘70’ler faşist cuntaların tüm 
yeni sömürgelerde işbaşına getirildiği yıllardı ve bunlara 
karşı yürütülecek mücadelenin, cunta öncesi koşullara 
nazaran ne denli farklı olduğuna dair oldukça geniş bir 
deneyim de oluşmuştu. Sadece dünya deneyimi değil, 
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tüm devrimci hareketi derinden etkilemiş olan 12 Mart 
cuntasının deneyimlerinin üzerinden daha bir on yıl bile 
geçmemişti, yani oldukça tazeydi. Geldiği apaçık görüle-
bilen, adeta göstere göstere gelen cuntaya karşı tüm 
mücadele cephelerinde hem ideolojik-teorik, politik 
hem de pratik olarak kapsamlı bir hazırlık ve planlama 
yapılması, örgüt kadrolarından başlayarak tüm kitlelere 
yayılan ciddi bir politik-askeri bilincin oluşturulması 
zorunluydu. 

Dergi, broşür sayfalarında bir cuntanın gelmekte old-
uğuna dair yazılar yazan devrimci yapıların söylem ile 
eylem arasındaki tutarlılıklarını görmek için çok bekle-
mek gerekmedi. Bu yazıların üzerinden en fazla bir, bir 
buçuk yıl sonra 12 Eylül cuntası gerçekleşti. 

Ve cunta karşısında devrimci güçlerin ilk anda ortaya 
koydukları tablonun en hafif deyişle tanımı kilitlenme/
direnememedir. Cunta öncesi koşullara göre biçim-
lenmiş pratik devrimci örgütlerin cunta koşullarında 
mücadeleye ilişkin ne siyasal ne moral ne planlama ne 
taktik ne pratik düzeyde hiç bir hazırlıklarının olmadığı, 
güçlü bir direniş yürütemeyecekleri daha ilk günden or-
taya çıktı. 

12 Eylül cuntasının iktidara gelişiyle, egemen sınıflarla 
sürmekte olan silahlı çatışmaların öznesi olan örgütler-
in adeta kilitlenmesi olgusu; bu yapıların mücadelenin 
bütün cephelerinde kendilerini yeni koşullara uyarlay-
abilme yeteneklerinin ne denli zayıf olduğunu, oldukça 
daha sert koşulların ortaya çıkması durumunda mü-
cadeleyi sürdürebilme kapasitelerinin ne denli sınırlı 
olduğunu, cuntanın gelmekte olduğunu görmelerine 
karşın buna karşı asgari hazırlıkları yapabilecek iradeyi, 
planlamayı ve pratiği geliştirmekten ne denli uzak old-
uklarını ve tamamen kendiliğindenciliğe düştüklerini 
apaçık gösterdi. Kitle zeminleri ne denli büyük olursa 
olsun ve/veya tekil olarak güçlü eylemler örgütleme ye-
tenekleri ne denli gelişkin olursa olsun; örgütleşme ve 
devrim hareketi oluşturmada henüz ilk aşamalarda old-
ukları, tek tek çalışmalar düzeyinde oldukça profesyonel 
pratikler geliştirebilseler de genel olarak politika yapış 
tarzlarının oldukça amatör olduğu net biçimde ortaya 
çıktı. Bu niteliklere sahip olan güçlerin, cunta koşulların-
da kilitlenmesi değil, kilitlenmeyerek güçlü bir devrimci 
direniş geliştirmesi sürpriz olurdu. Bu hareketlerin gün-
delik pratiğin akışına adeta teslim oldukları, stratejik 
ufuklarının önemli ölçüde zayıfladığı apaçık ortaya çıktı. 
 

İdeolojik, politik ve stratejik bakışta zayıflık 

İkinci olarak sınıflar mücadelesinin merkezi çatışması 
olan silahlı mücadelenin asli öznesi olan yapıların ideo-
lojik, politik zayıflığı da egemen sınıfların cunta teme-
linde her cepheden ve tam bir yüklenme ile gerçekleşti-
receği saldırılara karşı kapsamlı ve çok yönlü bir direniş 
geliştirme, bunun için gerekli olan teorik ve politik ber-
raklığı, moral ve toplumsal onayı sağlayacak söylemleri 
cuntanın gelişinden önce ve sonra geliştirmelerini en-
gelledi. Esasen THKP-C ve TKP-ML ardılı olan bu yapılar, 
1971-73 arasında oluşan ve örgütsel dağılmaya ve pratik 
bir yenilgiye yol açan koşulları bütünlüklü bir biçimde 
aşamamışlardı. Tam tersine, THKP-C kitlesi çok sayıda 
örgüte paralize olmuş ve ideolojik bir saçılma da yaşan-
mıştı. Aynı şey daha sınırlı ölçüde TKP-ML’de yaşanmıştı 
ve çizgiyi sürdürenler esas olarak henüz çok genç ve biri-
kimi nispeten zayıf olan kuşaktı. Bu koşullar altında, 71 
atılımında yaratılan ideolojik, politik ve örgütsel birik-
imin kabulü ya da reddi bağlamında yaşanan ve oldukça 
dar sınırlar içinde yürüyen tartışmalar dışında önem-
li bir teorik ve politik tartışma yaşanmadı. Ülkede ve 
dünyada yaşanan kapsamlı gelişmelere ilişkin çözüm-
lemelere girişme, ülkedeki mücadelenin koşullarının ve 
geliştirilecek pratiğin derinlikli bir analizi noktasında 
çalışmalar oldukça sınırlıdır. Somut bir örnek verecek 
olursak; kapitalizmin günümüzde sürmekte olan derin 
kriz süreci tam da bu dönemde patlamış ve dünya ka-
pitalist sisteminin bugün uygulamakta olduğu başta 
neoliberalizm, düşük yoğunluklu çatışma, yeni sağcılık 
vb. o dönemde biçimlenmeye başlamıştı. Bu ve benzer 
meselelere ilgi bir iki istisna hariç hiç yoktur. Kısa, orta 
ve uzun vadeli bir stratejik politik ve askeri bir mücadele 
planı bu güçler tarafından üretilememişti ya da çok zayıf 
düzeydeydi. 1975-80 sürecindeki ideolojik zayıflığın bir 
diğer açık göstergesi özellikle P-C hareketlerinin başlı-
calarının temel teorik-politik metinlerinin ancak 12 Eylül 
sonrası hapishanelerde yazılabilmesidir. Teori, politika 
ve stratejik ufuk adeta arkadan gelmiştir. 

Kısacası; teorik ve politik çizgi bağlamındaki ciddi zayı-
flıklar ve stratejik politikpratik mücadele planından 
yoksunluk, kaçınılmaz olarak gelişmelerin arkasın-
da sürüklenerek kendiliğindenliğe düşmeyi, cunta 
gibi büyük tehlikenin tespit edilmesine rağmen buna 
karşı kapsamlı bir düşünsel ve politik ve pratik hazırlığı 
geliştirememeyi veya göz ardı etmeyi de beraberinde 
getirmiştir. Emperyalizm ve işbirlikçilerinin büyük bir 
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alanı milyonları bulan, mücadeleye seferber ettiği kitle 
yüz binleri aşan çatışmanın merkezindeki bu hareketler 
bu kitlenin ancak küçük bir bölümünü örgütleyebilm-
işlerdi. Ve üstelik bu örgütlülükler hem nitelik hem de 
nicelik olarak faşist cunta koşullarına, yani düşmanın 
topyekun saldırısına dayanabilecek durumda değillerdi. 
Gizlilik, disiplin, yeraltına faaliyetine uygun teknik al-
tyapı, örgütsel işleyiş vb. açısından kendiliğindenciliğin, 
amatörlüğün ve yerelciliğin ağır etkisi örgütsel alanda 
da derin biçimde egemendi. TKP-ML ve sonradan PKK 
dışında, sınıflar çatışmasının merkezi biçimleri olan si-
lahlı faaliyetleri esas alan hiçbir hareket, kendini o dö-
nem örgütlenmede en ileri düzey olarak ele alınan Parti 
düzeyiyle tanımlamıyordu. MLSPB, DY, DS, HDÖ, Kawa, 
Eylem Birliği, Acil, Savaşçılar, Sanayi Dev-Genç gibi o 
dönem bu kesimin daha ezici bir bölümünü oluşturan 
yapılar Parti altı örgütlenme düzeyleriyle kendilerini if-
ade ediyorlardı. TKP-ML’nin iddiası esas olarak Parti 
düzeyine sahip olmasından değil, bir geleneğin devamı 
olarak tanımlamasından geliyordu. PKK ise kendini Par-
ti olarak ilan ettiğinde (ki 12 Eylül’den sadece 2 yıldan 
az bir süre önce kendini Parti olarak tanımladı) bile 
henüz oluşum halinde bir Parti olarak tanımlanabilecek 
konumdaydı. 

Kadro yapısında da durum benzerdi. 12 Eylül cuntası 
işbaşı yaptığında devrimci savaşı yürüten kadroların, 
militanların ve sempatizanların ezici bir çoğunluğu 2-3 
yıldır devrimci faaliyetle tanışmış çok genç devrimcil-
erden oluşuyordu. İdeolojik-politik, askeri, teknik ve 
örgütsel eğitim, kitle çalışması eğitimi, kendi deney-
imlerinden öğrenme çalışmaları, devrimci kültürü ka-
zanmaya dönük eğitim ve faaliyetler, çalışmalara ilişkin 
içselleştirilmiş bir bilinç ve deneyim süreci, kendini her 
alanda asgari düzeylerde de olsa bir devrimci olarak if-
ade edebilme gücü kazanma gibi bir insanı devrimci ya-
pan iş ve etkinliklerin henüz daha başındaydı devrimci 
kadro, militan ve sempatizanlar (TKP, TİP, Kıvılcımcı 
hareket -bunların geçmişten gelen deneyimli kadroları 
vardı- dışında aslında tüm devrimci hareketlerin duru-
mu böyleydi.). 

Temel devrimci politikaların, stratejik yaklaşımların 
aktüel pratikte somutlaştırılması olarak devrimci tak-
tik alanında da durum çok daha iyi değildi. Hiç kuşku-
suz, pratik çalışmalarda görülen taktik yaratıcılık pek 
çok durumda oldukça başarılı sonuçlar yaratabiliy-
ordu. Fakat oldukça dinamik olan siyasal ve toplum-
sal süreçlere ilişkin sürekli yenilenen politik taktikler 
geliştirme, böylece emekçi kitleler içinde daha derinlik-

stratejik politik ve pratik hedeflerinin ve planlarının 
ürünü olarak gelişen 12 Eylül cuntasıyla karşı karşıya 
gelen pratik devrimci hareketler, düşmanın bu büyük 
hamlesi karşısında, hem her yönlü düşünsel, hem de 
stratejik pratik planlama vb. noktasında düşmanla 
kıyaslanamayacak ölçüde zayıf durumdaydılar. 

Örgütsel, kadrosal ve taktik zayıflık 

12 Eylül öncesinde sınıflar mücadelesinin asli biçimi 
olan silahlı faaliyetleri yürüten hareketler ağırlıklı 
olarak THKP-C ve TKP-ML ardılı olsalar da örgütsel 
olarak tümüyle 12 Mart cuntası sonrası 1975-76 yıl-
larında kurulmuş hareketlerdir. DY dışında, diğer tüm 
silahlı mücadele yürüten devrimci yapıların kadro-
larının ezici bir çoğunluğu 71 Atılımının içinde yer al-
mamış, ya da en fazlasından sempatizan olarak bulun-
muş yeni devrimcilerdir. Örgütleri de yeni örgütlerdir. 
Kürdistan’da gelişen PKK ve Kawa da benzer biçimde 
tümüyle yeni örgütlerdir. DY ve HDÖ içinde 12 Mart 
döneminin birikimlerini taşıyan kadrolar bulunmak-
tadır; ancak bunlar hem oldukça az sayıdadır hem de 
12 Mart döneminin öncü örgütleri de zaten çok yeni 
ve çok sınırlı deneyime sahip örgütlerdi. Dolayısıy-
la bu “eski” kadroların taşıdıkları ideolojik-teor-
ik, örgütsel ve taktik birikim de oldukça sınırlıydı. 
1975-76’lardan, 1980 12 Eylül’üne değin 4-5 yıllık 
soluk soluğa geçen büyük çarpışma süreci, bir yanıyla 
en asgari temel örgütlülükleri ve kitle örgütlenmeleri-
ni gerçekleştirme çalışmalarıyla, bir yanıyla da muaz-
zam görevlerle yüklü büyük savaşım sürecine pratik 
olarak yanıt verme çalışmalarıyla yürüdü. Daha önce-
ki süreçlerde organize olmuş bir örgütlenme, kadro ve 
hazır kitle güçleri, pratik deneyim vb. bulunmuyordu. 
Az sayıdaki kadro, örgütlenmeyi, yeni kadroları, taktik 
deneyimi, kitle ilişkilerini deyim yerindeyse sıfırdan 
kanlı çatışmaların içinde inşa etmek zorundaydılar. 
Bu ise bir yanıyla daha önceden oluşmuş hiçbir kalıba 
bağlı kalmadan oldukça yaratıcı biçimde, hatta kimi 
zaman doğaçlama özgün bir faaliyetin gelişmesini 
sağlarken, diğer yandan kendi deneyimlerine daral-
ma, dar pratikçi davranma vb. yanları da geliştirme-
kteydi. Örgütlenmelerin oturması, devrimci savaşçı 
örgütsel kültürün gelişmesi, örgüt içi demokrasi ve 
katılımcılığın oluşması ve derinleşmesi, hem yerelin 
özgünlüklerini dikkate alan hem de merkezi olarak 
hızlı ve birleşik hareket edebilen geniş ve yaygın par-
ti ve kitle örgütlerinin yaratılması ve sağlam bir ku-
rumsallık kazanması vb. noktasında bu beş yıllık 
dönemde (1975-80) ancak emekleme aşaması üs-
telik kimi alanlarda kısmen geçilebildi. Kitlesel etki 
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bul ettikleri devrimin stratejik çizgisi nedeniyle de zo-
runluydu. Yani bu meselenin konjonktürelin ötesinde 
daha ilkesel ve stratejik bir boyutu da vardı: uzun süre-
li halk savaşı. Evet, bu hareketlerin tümü az ya da çok 
farklılıklar taşısa da uzun süreli halk savaşı stratejis-
inin farklı versiyonlarını savunuyorlardı. Uzun süreli 
savaş denilmesine, bu konuda noktasından virgülüne 
kadar kimin daha doğru yaklaşıma sahip olduğuna dair 
dehşetengiz tartışmalar yürütülmesine rağmen tek bir 
hareketin bile uzun süreli bir planlaması ve hazırlığının 
olmaması gerçekten hazin bir durumdur. 

Stratejik bakışınız yoksa ya da ondan kopmuşsanız, 
dönemsel tehlikelere ve düşmanın yönelimlerine karşı 
kısa, orta ve uzun vadeli hazırlıklarınız yoksa gelmekte 
olduğunu gördüğünüz şeyler bile siz de sürpriz etkisi 
yaratır, kilitlenirsiniz, yenilirsiniz.

Fakat bir de nesnel gerçekliğimiz var: Deneyim ve 
birikim zayıflığı, yenilik ve zamansızlık 

Peki, şu eksikti, bu eksikti dedik ve evet bunların hep-
si doğru. Tamam ama hepsi bu kadar mı? Elbette değil. 
Şu an’a değin vurguladıklarımız pratik devrimcilik te-
melinde mücadele eden hareketlerin esas olarak teorik, 
politik, örgütsel, askeri ve diğer alanlarda oynamaları 
gereken fakat oynayamadıkları rollere, üretemedikler-
ine, yapamadıklarına ilişkindi. Fakat salt bu tespitlerle 
sınırlı bir değerlendirme kurgusal ve subjektif kalmaya 
mahkumdur. Eğer kurgusallığı aşmak istiyorsanız, şu 
soruyu da hemen sormak zorundasınız; yapılmasını ya 
da yapılmamasını istediklerinizi yapacak ya da yapmay-
acak olanların, yani dönemin çatışmasının merkezinde 
yer alan silahlı mücadele yürüten devrimcilerin nesnel 
gerçekliği ile “yapılması ya da yapılmaması gerekenler” 
arasındaki uygunluk, yeterlilik, zamansallık ne ölçüde 
örtüşmektedir? 

İşte tam bu noktada sürecin anlaşılmasında bir başka 
hayati olguya daha ulaşırız; bu eksiklikleri/yetmezlikleri 
yaşayanlarda yani canla başla sisteme karşı mücadele-
nin öznesi olan devrimcilerde bir şey daha eksikti; zaman 
ve yaşanmışlık... Zaman ve yaşanmışlık sizden bağımsız, 
iki önemli nesnel kısıttır ya da duruma göre imkandır. Ve 
bunu aşmak dönemin devrimcilerinin elinde değildi. Bu-
raya kadar olan yazdıklarımızda satır aralarında bu nok-
taya değindik. Ama daha net ve açık biçimde, bu boyutu 
ele almak gerekli. 

Evet, şu veya bu eksikti, yanlıştı ve yapılmalıydı diyoruz; 
ama ezici çoğunluğu 12 Eylül geldiğinde en fazla 2-3 

li bir etki yaratma, diğer yandan faşist terör dışında 
onların hayatını derinden etkileyen diğer faktörlere 
ilişkin tutum ve çözüm önererek emekçilerin yaşamı-
na bütünlüklü olarak girme, egemenlerin hesaplarını 
bozma, özellikle cuntanın koşullarını hazırlamaya 
dönük adımlarını bozma bağlamında, devrimci taktik 
zenginlik ve açılımlar oldukça sınırlı düzeydeydi. 

Cuntaya dönük çok yönlü topyekun hazırlık; 
düşmanın topyekun saldırısını görmek ya da 
görememek 

Düşmanınızın tüm güçlerini toparlayarak ve iç-dış 
bütün desteklerini arkasına alarak size saldırmaya 
hazırlandığını biliyor ve apaçık görüyorsanız, o an-
dan itibaren tüm günlük pratiğinizi, çalışmalarınızı 
ve her türlü kısa, orta ve uzun vadeli planlama ve 
hazırlıklarınızı bu saldırıyı püskürtme ve çatışma-
lardan yeni mevziler kazanarak çıkma hesabı üzer-
ine yaparsınız. Fakat devrimci savaşın merkezinde 
yer alan siyasal hareketler ne yazık ki bunu yapmadı. 
Topyekun saldırı gerçeği apaçık görülmesine rağmen, 
ne gündelik devrimci savaşım pratiği ne stratejik 
ve taktik planlamalar bu gerçekliğe uygun olarak 
biçimlendirilmedi. O anda sürmekte olan devrimci 
savaşımın koşularına uyarlanmış ve akışına kend-
ini kaptırmış bir faaliyet çizgisi aşılamadı. Kitleleri 
ve kadroları cunta gerçeğine göre eğitmek, cunta 
hazırlığını geniş emekçi kesimler içinde teşhir eder-
ek cuntayı daha gelmeden amaçları ve yaratacağı 
sonuçlar bağlamında mahkum etmek, yeraltı örgü-
tlenmesini buna göre hazırlamak ve büyütmek, örgüt 
ve kitle ilişkilerinin cunta koşullarında nasıl mevzile-
neceğine ilişkin planlama ve pratik hazırlık yapmak, 
politik-askeri eğitim ve üslenmeleri çeşitlendirmek, 
devletin doğrudan ulaşamayacağı yurtdışı alan-
larında üslenme alanları oluşturmak ve bu alanlarda 
örgütsel, askeri, kadrosal ve diğer yedek rezervler, 
karargah ve eğitim alanları oluşturmak ve daha pek 
çok faaliyeti asgari düzeylerde de olsa örgütlemek 
dönemin başat görevi olmasına karşın, görülemedi. 
Böylesi pratik görevlerin bir parça olsun görüldüğü 
durumlarda da bu yönlü güçlü bir irade ve net bir 
kararlaşma ve pratik yaratılamadı. Gündelik pratiğin 
akışında sürüklenme egemen hale geldi. 

Aslında bu yönlü hazırlıkların yapılması gereği salt 
cunta temelinde bir topyekun saldırının geliyor 
oluşundan kaynaklanmıyordu. Bu, aynı zamanda o 
dönem pratik devrimcilik yürüten hareketlerin ka-
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bütünlüklü olması da şart değildi. Yeter ki bu yola gi-
rilsin... 

Ve evet bunu bir Hareket başardı; PKK... PKK’nin lid-
eri Öcalan cuntanın gelişinden sadece 13 ay gibi kısa 
bir süre önce, örgütüne yönelik saldırıların kazandığı 
boyutların büyüklüğünden ve olası bir darbeden hareke-
tle, hiçbir ilişki ve imkana sahip olmadan Suriye-Lübnan 
alanına geçer. Cunta öncesi 13 aylık sürecin ilk birkaç 
ayında olanaksızlıklardan ötürü ciddi bir çalışma yap-
amaz. Ardından bölgedeki Kürt yurtseverlerinin desteği 
ve Filistinli devrimci hareketlerle kurulan devrimci il-
işkiler üzerinden bu alanlarda başlangıçta kısa vadeli ih-
tiyaçlara dönük, fakat hızla uzun vadeli stratejik bakışla 
adım adım kurumsallaşan bir mevzilenme yaratır. Daha 
cunta gelmeden çok sayıda PKK kadrosu bu alanlara 
geçer ve alanda uzun vadeli stratejik bir örgütlenmenin 
asgari temellerini yaratmak için işe girişirler. 

Cunta iktidara geldikten sonra örgütün pek çok kadro 
ve ilişkisi hızla bu alanlara çekilir ve kapsamlı bir eği-
tim ve hazırlık çalışması içine girerler. Böylece PKK, 
tüm örgütün yönetimi, denetimi, eğitimi ve stratejik 
yedekler için, cuntacıların kolayca saldıramayacakları, 
müdahale edemeyecekleri Filistin-Lübnan alanlarında 
stratejik ve nispeten güvenli bir mevzilenme olanağına 
kavuşur. (Filistin-Lübnan alanının en önemli avanta-
jlarından biri de diğer yurtdışı alanlarından farklı olarak 
hem cephe gerisi hem de cephenin tam göbeği olmasıy-
dı. Bir yanıyla TC oligarşisinin kolayca ulaşamayacağı, 
nispeten güvenli bir cephe gerisi, diğer yandan empery-
alizme ve siyonizme karşı sıcak savaşın yürütüldüğü 
doğrudan bir cephe hattıydı FilistinLübnan alanları. Bu 
durum yüksek bir devrimci savaş motivasyonu ve azmi 
yaratmak açısından önemliydi. Tıpkı bugün Rojava ve 
medya savunma alanlarının oynadığı rol gibi...) Eğitilen 
ve yeniden örgütlenen güçler Lübnan, Avrupa, Rojava, 
Güney ve Doğu Kürdistan da benzer üslenmeler oluştur-
maya girişirler. Cuntanın gelişinden hemen sonra bile 
Kuzey Kürdistan içine müdahale grupları gönderilir. Daha 
önemlisi, örgüt kendi kadrolarını, imkan ve zaaflarını, 
hata ve yetmezliklerini yakından değerlendirme, tanıma, 
eğitme ve buradan stratejik bir kolektif akıl üretme im-
kanını geliştirir. Örgüt adeta derli toplu biçimde yeniden 
kurulur (daha doğru bir ifadeyle, gerçekte örgüt esas 
olarak bu dönemde ve bu alanlarda kurulur) ve tüm faa-
liyet coğrafyalarına buradan yayılır. Sadece bu da değil, 
toparlanma süreci adım adım derinleşir; kendiliğinden-
ci politik-askeri faaliyet yürütme tarzından stratejik 

yıldır devrimci faaliyet içinde olan, yani devrimcilik 
sürecinin henüz başlarında olan, yaşları 15-25 arasın-
da olan bir kuşaktan söz ediyoruz. Pratik devrimciliği 
esas alan on civarı hareketten söz ettik. Bu 10 hare-
ketin yönetici kadroları içinde bile otuz yaşın üzerinde 
ancak bir elin parmaklarını geçecek sayıda insan bu-
lunuyordu. Yani büyük bir çatışmanın içinde olan-
lar, çok daha büyük ve sert bir çatışmayı göğüsleye-
bilmeliydiler diyoruz; ama bunları ifade ederken 
zamandaki ve yaşanmışlıktaki sıkışmışlığı, hızla ve 
sert biçimde üst üste binen süreç ve çatışmaları da 
görebilmeliyiz. En azından adil olmak ve bugüne ve 
geleceğe dönük olarak doğru sonuçlar çıkarabilmek 
için... 

Bu nesnel gerçekliği vurgulamak, eksiklik ve zaafları, 
yapılamayanları ve bunların sonucunda yaşanan 
ağır yenilgi ve yıkımı asla meşrulaştırmaz ya da 
olağanlaştırmaz veya kaçınılmaz göstermez. Bu 
nesnel gerçekliği ifade etmek, yenilginin esas olarak 
bu nesnel gerçeklikten kaynaklandığı anlamına da 
gelmiyor. Evet, bu nesnel faktörler çok önemli rol 
oynadı. Nesnel gerçekliğe yapılan vurgu sadece süre-
cin daha bütünlüklü ve adil biçimde anlaşılmasını 
içindir. Ve daha da önemlisi nesnel gerçekliği de hes-
aba katan bütünlüklü bir değerlendirme bizi bir başka 
hayati soruya daha ulaştırır; nesnel gerçekliğin yarat-
tığı ve kaçınılması mümkün olmayan bu eksikliklere 
rağmen, dönemin görevlerine asgari düzeyde de olsa 
yanıt olunamaz mıydı? Nesnel gerçeklikten kaynak-
lanan muazzam zayıflık ile dönemin büyük görevleri 
arasındaki hayati çelişki/gerilim devrimci sonuçlar 
yaratacak tarzda yönetilemez miydi? (Unutmamak 
gerekir ki bu türden gerilimleri hem mücadelenin 
bütünü hem de taktik planda muazzam bir çeşitlilikte 
sürekli biçimde yaşıyoruz, yaşayacağız.) 

Bir çıkış yolu mümkün müydü? Belirli koşulların 
varlığı halinde EVET; PKK örneği 

Evet, başta örgütsel mekanizmalar ve kadro-
ların büyük bölümünün etkisiz hale getirilmesi-
ni engelleyecek, çok yönlü bir direnişin zeminlerini 
oluşturacak, bütünlüklü bir hazırlık için zaman ve 
değerlendirme imkanı kazandıracak ve günlük mü-
cadelelerinin akışına kapılmış kendiliğindenci tarzı 
aşmanın zeminlerini oluşturacak asgari adımlar at-
abilmek mümkündü. Yani direnişi zeminlerini derli 
toplu hale getirmenin ve daha büyük bir çıkış için im-
kan yaratmanın en azından nesnel imkanlarını asgari 
ölçüde yaratmak mümkündü. Bu adımların mutlaka 
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biçimi olan silahlı mücadeleyi (dönemin pratik devrim-
ciliğinin merkezi unsuru) esas alan bir hatta durup 
durmadıklarıdır. İkinci nokta ise birinciyle bağlantılı 
olarak önderlik güçlerini koruyup bu alanlarda devrimci 
çıkışı yaratacak stratejik bir mevzilenmeyi gerçekleştirip 
gerçekleştirmedikleridir. Yani iki gerek koşul bulunuyor; 
birincisi, pratik devrimciliği esas alacaksınız, ikinci-
si süreci toparlayacak düzeyde bir önderlik gücünü bu 
alanlara taşıyabilmiş olmalısınız. Bu noktalardan bak-
tığımızda durum oldukça vahimdir. Her şeyden önce, 
Hareketimiz de dahil olmak üzere bu alanlarda bulunan 
ve silahlı direnişi esas alan hareketler nispeten sınırlı 
bir gücü bu alanlara taşıyabilmişlerdir. Kimileri ise bu 
alanlarda tekil ya da çok küçük gruplar dışında bulun-
mamaktaydılar. Öte yandan, zayıf ya da nispeten güçlü 
biçimde bu alanlara (Suriye-Lübnan alanına) insanlarını 
taşıyabilmiş hareketlerin (MLSPB, DY, DS, TKP-ML) 
önderliklerinin neredeyse tümü 12 Eylül cuntasının he-
men ardından kısa sürede tutsak düşmüşlerdi. Ve geniş 
kadro kitlesinin büyük bir bölümü ise ya katledilmiş ya 
da tutsak düşmüştü. Dolayısıyla önderlik güçlerini ve 
kadrolarını yitirmiş olan bu hareketlerin Filistin alanını 
bırakalım PKK düzeyinde verimli kullanmasını, çok 
daha azını bile yapabilmelerinin nesnel ve öznel koşul-
ları önemli ölçüde ortadan kalkmış durumdaydı. Bu 
noktada, nispeten daha büyük bir güçle alanda bulu-
nan DY hareketinin durumu da esas olarak farklı değil-
di. Nicelik olarak nispeten daha iyi konumda olmasına 
karşın, önderliğinin tümü, orta kademe kadroları dahil 
kadro yapısının da önemli bir bölümü tutsak düşmüştü. 
Yeniden yapılanma çalışmalarında ise güçlü ve süreci 
devrimci tarzda yeniden kuracak iç tutarlılığı ve bütün-
lüğü olan bir önderlik yapısı kalmamıştı. Daha ilk anlar-
dan itibaren Avrupa’da gelişen tasfiyeci sağcı eğilimler 
sonucu örgüt iradesi bir iki yıl içinde dağılmış ve stratejik 
bir bakışla bu alan kullanılamamıştır. MLSPB 1970’ler-
in başlarından itibaren bu alanları kullanmış ve oldukça 
nitelikli ve çok yönlü ilişki ve olanaklar yaratmıştı. Ayrıca 
kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği anti-empery-
alist ve antisiyonist eylemler nedeniyle bölge devrim-
ci güçleri arasında haklı ve güçlü bir prestije sahipti. 
Dolayısıyla alandaki devrimcilerin tüm olanaklarından 
en geniş biçimde yararlanarak toparlanma ve devrimci 
bir çıkışı örgütleme konusunda en avantajlı konumdaki 
hareketlerden biriydi. Ancak daha cunta öncesinde bu 
tür yönelimler olmasına karşın, bunlar çok sınırlı düzey-
de pratikleşmiş, Hareketin yönetiminin cunta önc-
esinde yakalanmalar vb. ile kayıplar vermesi ve cunta 
sonrasında hem önderlik hem de kadro düzeyinde ağır 
bir yıkım yaşamasıyla birlikte, Filistin alanına sınırlı bir 
kadro ulaşmıştır. Bunlar da askeri eğitim görme ve ülk-

bakışla ülkedeki yeni koşullara uygun bir gerilla faali-
yetine geçiş için kapsamlı hazırlıklara girişilir. Belki de 
en önemlisi, PKK hareketinin en büyük zayıflığı olan 
ideolojik-teorik zemin (bu sürece değin PKK’nin tek 
yazılı ideolojik belgesi kuruluş bildirgesidir) ilk defa 
bütünlüklü olarak kurulmaya başlanır. Kürdistan’da 
Zorun Rolü, Örgütlenme Üzerine, Kürdistan’da Kişilik 
Sorunu vb. gibi PKK’nin temel belgeleri bu dönemde 
üretilir. Düzenli yayın faaliyetleri başlatılır ve böylece 
ideolojik, düşünsel üretkenlik hem kurumlaştırılır 
hem de düzenli hale getirilir. Örgüt kongre ve konfer-
ansları yapılarak örgütsel işleyiş oturtulur. 

Bütün bunlar, 1979’dan 1982 sonuna kadar birbirine 
eklenen zincirin halkaları olarak gelişir. 1979 Temmuz 
sonunda Öcalan’ın tek başına ve esas olarak güvenlik 
tehlikelerine acil önlem olarak Suriye alanına geçişi 
gibi ucu açık, özgün bir stratejik planlamanın ürünü 
olmayan adım, hızla yeni adımlarla büyümüş, gider-
ek bir stratejik bakışa ve planlamaya dönüşmüştür. 
Bu yoldan, 12 Eylül sonrası yaşanan yenilgiden 
tümüyle kurtulunmuş olunmasa da esas olarak bu 
çok daha hafif yaşanmış ve en önemlisi de yeniden 
ayağa kalkış için kurucu asgari zeminleri koruma ve 
geliştirme imkanları yaratılmıştır. Böylece PKK, kuru-
cu kadrolarının ve militanlarının küçümsenemeycek 
bir bölümünü, örgütü ve devrimci çalışmayı yeniden 
bütün cephelerde inşa etmek için bir araya getire-
bilmiş ve o yoldan yürüyerek bugünün devasa hare-
ketine ulaşmıştır. Yakalanan tek ve belki de oldukça 
zayıf bir halkadan hareketle zincirin tümü kavranmış 
ve hayata devrimci bir karşılık oluşturulmuştur.

Diğer devrimci yapılar, PKK’nin başardığını neden 
başaramadı? İki önemli önkoşul... 

Bu noktada, hemen şu soru soruyu sormak müm-
kündür; aynı süreçte ya da 12 Eylül’ün hemen son-
rasında başta sınıflar mücadelesinin merkezinde yer 
alan silahlı mücadeleci hareketler olmak üzere, pek 
çok devrimci ve sol hareket Filistin-Lübnan alanına 
ve reel sosyalist ülkelere (düzensiz olarak Batı Avru-
pa’ya çekilen kesimleri değerlendirme dışı tutuy-
oruz) çekilmelerine rağmen neden PKK’nin gösterdiği 
başarıyı gösterememişlerdir? 

12 Eylül sonrası yaşanan deneyim gösteriyor ki bu 
noktada iki faktör belirleyici rol oynuyor. Birinci-
si, çekilen hareketlerin sınıflar mücadelesinin ana 
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imlerin sonucunda bölünme yaşadı. Bölünmenin ürünü 
olarak ortaya çıkan TDP, pratik devrimcilik çizgisini güçlü 
biçimde benimsedi ve 1991’den itibaren bunu somut-
laştırmaya çalıştı. Fakat oldukça farklı koşullarda ve old-
ukça sınırlı güçlerle... Yaşadığı değişim oldukça önemli 
ve devrimci nitelik taşımasına rağmen bir devrimci çıkış 
geliştirmek noktasında zayıf kaldı. TKEP, SVP, Kurtuluş 
ve benzer hareketler ise Filistin-Lübnan alanlarını kul-
lanmalarına rağmen bu alanlarda bir devrimci savaş 
hareketi örgütleme perspektifleri olmadı. (SVP’nin bu 
yönlü bir yönelimi 12 Eylül’den bu yana zayıf da olsa 
hep bir biçimde var oldu. Hatta 1990 başlarında kimi 
sınırlı silahlı direniş faaliyetleri yürüttüler. Fakat bu yak-
laşım, ne yazık ki stratejik bir çizgi düzeyine ulaşmadı.) 
1980’li yılların ikinci yarısında ise baskı koşullarının nispi 
gevşemesiyle birlikte cunta öncesi çalışma tarzına ve il-
işkiler dünyasına döndüler. 

Diğer siyasal hareketler (TKP, TİP, TDKP ve diğerleri) 
açısından ise cuntayla devrimci savaş temelinde hes-
aplaşma ve buna uygun stratejik bir konumlanma so-
runu olmadı. Bu hareketler de, 1980’ler boyunca, Filis-
tin-Lübnan alanlarındaki benzerleri gibi Türkiye egemen 
sınıflarının siyasal alanı düzenlemelerine bağlı olarak 
ortaya çıkan gevşemelerin açtığı zeminlerde kendilerine 
siyaset alanı yaratmayı esas alan bir hat izlediler.

*** 

Hiç kuşkusuz, dönem dünya, Ortadoğu, Türkiye ve 
Kürdistan’daki nesnel koşullar ve çarpışan tüm güçler-
in konumlanmaları ve izledikleri teorik-politik ve pra-
tik çizgilerin toplamının bütünlüklü bir analiziyle güçlü 
biçimde kavranabilir. Biz burada, devrimci ve sol güçler-
in 12 Eylül yenilgisini bir dizi soru ekseninde farklı bir 
pencereden, teorik-politik duruşların ötesinde, ağırlıklı 
olarak pratik duruşlar bağlamında sorgulamaya çalıştık. 
Öte yandan, her bir siyasal yapının süreci/yenilgiyi 
yaşayış biçimi, koşulları ve sonuçları pek çok özgün-
lükler barındırmaktadır. Değerli ve önemli derslerle 
doludur. Bu noktada pek çok değerlendirme yapılmış 
olmasına karşın, yukarıda yaptığımız tarzda daha pratik 
ve somut yoldan yapılan değerlendirmeler yok denecek 
düzeydedir. 

Peki ya cunta sonrası? 

Cunta sonrası dönem 40 yıldan bu yana süregeliyor. Hiç 
kuşkusuz, cunta sonrası dönemin tümünü tek başına 

eye dönme yaklaşımının ötesine geçmemişlerdir. Al-
anda stratejik bir üslenme ve bütünlüklü bir hazırlık 
geliştirme gibi hayati önemdeki stratejik kavrayış 
geliştirilememiştir. Elbette hayat sürprizlerle doludur 
ve bu hareketlerin genç ve deneyimsiz kadroları da 
belki biraz gecikmeli ve zahmetli yollardan geçerek 
bu dönüşümü sağlayabilirlerdi. Ancak maalesef bu 
olasılık gerçekleşmedi. 

Öte yandan, şu noktanın da altını çizerek ifade et-
mek gerekiyor; 12 Eylül öncesinde sınıflar mücade-
lesinde merkezi rol oynayan silahlı mücadeleyi esas 
alan devrimci hareketler önderliklerini ve kadrolarını 
nispeten koruyarak bu alanlara çekilebilseydiler, 
kesin biçimde, PKK örneğinde olduğu gibi kendileri-
ni yeniden inşa ederek, stratejik bakışla bu alanları 
birer devrimci çıkış üssüne dönüştürürlerdi demek de 
müneccimlikten başka bir şey olmaz. Alana bu tarz 
bir geliş olabilseydi, önemli ve tüm süreci değişti-
recek imkanların nesnel olarak ortaya çıkması söz 
konusu olurdu. Yani gerek koşullar ortaya çıkmış 
olurdu. Daha fazlası değil... Bu nesnel imkanlar ne 
ölçüde pratikleşirdi bugünden bunu bilmek mümkün 
değil. Yani gerek koşulların oluştuğu noktada, yeter 
koşullar oluşur muydu? Cevap vermek oldukça güç... 

Cunta öncesi ve hemen sonrası dönemde Filis-
tin-Lübnan alanına çekilen hareketler sadece bu 
hareketler değildi. Cunta öncesi dönemde sınıflar mü-
cadelesinin merkezi unsuru olan silahlı mücadeleden 
uzak durmuş ya da çok sınırlı, tali ölçülerde başvur-
muş hareketlerin bir bölümü de bu alanlara çekilmiş-
ti. Ve bunların içinde TKEP, TKP-B gibi yapılar merkezi 
kadrolarının küçümsenemeyecek bir bölümünü ve 
kadro ve militanlarının da bir bölümünü bu alanlarda 
mevzilendirebilmişlerdi. Yine SVP ve Kurtuluş hare-
keti de bir bölüm kadro ve yöneticisini güvenli alan-
lara taşıyabilmişti. Bu hareketler, özellikle TKEP ve 
TKP-B, Filistin-Lübnan alanında ciddi kurumlaşma-
lar ve altyapı yaratmalarına karşın bir devrimci çıkış 
hazırlayamadılar. Daha doğrusu, ne ideolojik-teorik, 
politik olarak ne de pratik arka plan olarak sınıflar 
mücadelesinin merkezi  kulvarında yani silahlı mü-
cadele kulvarında mücadeleyi örgütleme perspekti-
fine sahip değillerdi. Bu noktada, TKP-B bir aşama-
dan sonra istisnai bir duruş gösterdi. Cunta sonrası 
dönemde Filistin-Lübnan alanında önemli bir altyapı 
oluşturmanın yanı sıra mücadele çizgisi bağlamında 
da hızla pratik devrimcilik kulvarına yaklaştı. Fakat ne 
teorik ne de pratik olarak tam bir kopuş ve dönüşüm 
yaşayamadı. 1980’lerin sonlarında ise bu değişimin 
ve daha başka faktörlerin yarattığı çelişki ve geril-
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Cunta karşısında direniş, devrimci ve sol hareketler 
açısından dışarıda bu zeminlerde ağır bir yenilgi olarak 
(PKK hariç) biçimlenirken, devrimci kadroların, mili-
tan ve sempatizanlarının önemli bir bölümünün tutsak 
düştüğü koşullarda işkencehaneler, hapishaneler ve 
mahkemeler yani tutsaklık koşullarında devrimci mü-
cadele, mücadelenin önemli bir cephesi haline geldi. 
12 Eylül öncesi devrimcilik tablosunun bu mücadelel-
ere olduğu gibi yansıdığını söylemeyiz. Bu iki açıdan 
farklıdır; faşist teslim alma saldırıları karşısında güçlü ve 
net biçimde devrimci direnişi geliştirme tutumu nicelik 
olarak zayıf kalırken, kitlenin önemli bir bölümünün ve 
kimi örneklerde örgütlerin şu veya bu düzeyde teslimiyet 
tutumu içine girdiği görüldü. Her ne kadar bu tablo, iler-
leyen yıllar içinde saldırıların azalmasına ve direnişlerin 
kazanımlarına bağlı olarak adım adım değişse de cun-
tanın ilk dört yıllık sert saldırı döneminde tablo genel 
olarak budur. Hareketimiz açısından merkezi kadroların 
bulunduğu hapishaneler de güçlü bir direniş tutumu 
geliştirdi. Fakat bu ve başkaca siyasal yapıların dire-
nişçi tutumu genel tabloyu değiştirmedi. Cunta öncesi 
dönemde sınıflar mücadelesinde pratik devrimciliği te-
mel alan ve en sert direnişleri omuzlayan hareketlerin 
büyük bir bölümünün önemli kırılmalar yaşadığı (özel-
likle 1980-84 yılları arasında) görüldü. Cunta öncesi 
dönemde sınıflar mücadelesinde merkezi rol oynayan 
silahlı mücadelenin asli tarafı olmayan kimi hareketler-
in ise tutsaklık koşullarında direniş içinde yer aldıkları 
ve net bir devrimcilik tutumu sergiledikleri görüldü. Bu 
noktada, TİKB ilk akla gelen harekettir.

Yenilgiden zafere yürüyüş ve geçmişle gelecek il-
işkisi 

Cunta dönemleri ya da genel olarak ağır yenilgi dönem-
leri devrimciler açısından yenilgilerden zafere nasıl 
yürünür sorusuna cevap arama dönemleridir. 12 Eylül’e 
ilişkin anlamlı bir tartışma da ancak bu bağlam üzerin-
den kurulabilir. 

Yenilgiden zafere yürümek, en azından toparlanarak 
yeniden mücadele sahnesinde pratik devrimcilik 
yürütebilmek oldukça zorlu bir iştir ve esas olarak nasıl 
yenildiğinizle de yakından ilişkilidir. Ve yeniden ayağa 
kalkış tabii ki, yenilen örgüt, parti, hareket, ordu vb. 
olarak sahip olduğunuz ideolojik, politik, askeri, örgütsel, 
kadrosal, kitlesel dinamiklerin durumuna, sahip olunan 
imkanlara ve yedek olarak ayırdığınız rezervlere bağlıdır. 
Kimi zaman yenilgi sert ve hızlı bir çarpışma süreci-
yle gelir, sahip olduğunuz imkan ve dinamiklerin büyük 
bir bölümünü kaybedersiniz. Ve zaten çarpışma önce-

cuntanın yarattığı koşullar bağlamında değerlendi-
remeyiz. Türkiye ve dünyadaki muazzam değişimler, 
cuntanın yarattığı sınıflar mücadelesi koşullarını 
önemli ölçüde değiştirdi. Bu noktada, cunta sonrası 
dönemi esas olarak 1980-90 arası dönem olarak 
kodlamak mümkündür. Bu on yıllık kesiti de ken-
di içinde 1980-84 ve 1984-90 arası dönem olarak 
ayırabiliriz. 1980-84 arasındaki cuntanın ilk dönemi, 
tüm toplumsal ve siyasal yapının açık faşizmle 
biçimlendirildiği ve ordunun tüm siyasal alanda açık 
biçimde tek belirleyici olduğu dönemdir. 1984-90 
arası ikinci dönem ise ordu ve siyasal partilerin bir-
likte siyasal vitrini oluşturdukları ve cuntanın belirle-
diği politikaların hala başat olduğu dönemdir. Her 
iki dönem de farklı sınıf mücadelesi koşullarının söz 
konusu olduğu dönemlerdir. Cunta öncesi dönemde 
oluşan devrimci ve sol hareketlerin siyasal, askeri, 
örgütsel ve tüm toplumsal bağlamlardaki varlığının 
keskin biçimde yıkıma uğradığı ve siyasal sahnenin 
yeniden düzenlendiği dönem 1980-84 dönemidir. Bu 
dönem aynı zamanda devrimci ve sol güçlerin mü-
cadele kapasitesinin hem nicelik hem nitelik olarak 
sınandığı bir dönemdir. 

Cunta sonrası ilk dönem esasen sokakta, işyer-
lerinde, okullarda, mahallelerde, köylerde güçlü ve 
bütünleşik bir devrimci ve demokratik direnişin ol-
madığı bir süreçtir. Esas olarak yine cunta öncesi 
dönemde pratik devrimcilik yapan silahlı devrimci 
hareketlerin oldukça zayıf ve etkisi oldukça sınırlı 
direniş faaliyetleri söz konusu olmuştur. Kentlerde 
ve kırlarda devlet güçlerine karşı çok sayıda silahlı 
eylem gerçekleştirilmesine ve hiç de küçümsene-
meycek ölçüde silahlı ya da silahsız ajitasyon ve pro-
paganda faaliyetleri yürütülmesine rağmen, bunlar 
ne örgütlerin kendi içinde ne de örgütler arasında, 
birleşik ve planlı faaliyetler olmaktan oldukça uzaktır. 
Çoğu yerel önderliklerin çabalarıyla ve oldukça sınırlı 
düzeyde yürütülen faaliyetlerdir. Ve 1981 ortalarından 
itibaren tümüyle zayıflamaya başlamış ve sönüm-
lenmiştir. 

Filistin-Lübnan alanındaki devrimci güçler de bir 
süre sonra bir direniş odağı/ umudu olmaktan çı-
karak (PKK hariç), bu yenilgili tabloya eklemlenmiştir. 
Avrupa alanına çıkışlar önemli ölçüde örgütsüz olarak 
gelişmiştir. Ülkeye dönük kimi çalışmalar yürütülmüş 
olmasına karşın, bu alanda bir süre sonra ülkedeki 
yenilgi tablosuna eklemlenmiştir. 
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Devrimcilik esas olarak günün anlaşılması ve geleceğe 
dönük öngörülerin geliştirilmesi üzerinde kurulur. Geçmiş 
önemsiz midir? Asla, geçmiş hepimizin yaşanmış, 
gerçekleşmiş emeği ve birikimidir. Fakat geçmiş, geçen 
an’ın somut koşullarında gerçekleşmiştir. Geçmişe il-
işkin deneyimlerimiz ve fikirlerimiz o geçmiş somut an’a 
ilişkindir. Ondan hareketle bir gelecek öremeyiz. Fakat 
onun dersleriyle, deneyimleriyle bugünü anlamada daha 
yetkin hale gelebiliriz. Olası benzer hatalardan korunma 
şansımız artar. Olası benzer pratik süreçleri daha güçlü 
biçimde karşılama olasılığımız daha fazla olur. Geleceğe 
ilişkin öngörülerimizde pek çok hatadan sakınma şansı 
doğar. (Fakat geçmişi çok doğru biçimde çözümlemek 
de an’da ve gelecekte benzer hata ve eksiklikleri yaşam-
amak konusunda asla bir garanti oluşturmaz.) geçmişin 
devrimci pratikteki rolü esas olarak bu çerçeve içinde 
anlamlı ve değerlidir, daha fazlası değil. 

Bu nokta, özellikle önemlidir; aksi takdirde geçmişin 
devrimciliği bugünün görevlerinde yaşanan başarısı-
zlıkların üzerine örtmeye yarayan bir araca dönüştürüle-
bilir. Bu bağlamda kimi zaman görülen; 12 Eylül öncesi 
ve hemen sonrasında yürüttükleri devrimci savaşçı 
faaliyetler üzerinden kendine hala övünç payı çıkaran ve 
diğer siyasal hareketleri küçümseme ve “ezme” söylemi 
geliştiren yapıların tutumlarının hiçbir devrimci değer 
taşımadığı açıktır. Bugünkü pratiğiyle yüzleşmemek 
için geçmişle övünen siyasal yapıların oynayacağı bir 
devrimci rol olamaz. Ya da bugünün ya da son 20-30 
yılın başarısızlıklarını sürekli biçimde istedikleri tarzda 
bir “geçmiş değerlendirmesi” yapılmamasına bağlayan, 
yani bugünün doğrularını geçmişte bulmaya çalışan 
yaklaşımların da herhangi bir devrimci değeri olamaz.

Bugünün pratik devrimcilik dünyası 

Öte yandan, devrimci hareketler dünyası 12 Eylül öncesi 
ve hemen sonrasının dünyası değildir. Sınıflar mücade-
lesindeki mevzilenme ve dizilim de neredeyse tümüyle 
değişmiştir. Devrimci örgütlerin 12 Eylül öncesi ve son-
rasında oynadıkları roller ile bugünkü sınıflar mücade-
lesinde oynadıkları rollerde ciddi değişimler yaşanmıştır. 
Devrimci savaşımın asli öznesi olan yapıların kombi-
nasyonunda önemli bir değişim yaşanmıştır. 12 Eylül 
öncesi ve hemen sonrasında devrimci savaşın asli öznel-
eri içinde yer alan yapıların bir bölümü, 12 Eylül sonrasın-
da tümden tasfiye olmuşlardır. En önemli öznelerden biri 
olan DY ise bugün esas olarak bu niteliğini yitirmiştir. DY 
geleneğinden gelen kimi kesimler (Halkevleri ve Hare-
ket gibi) hala bir militan devrimcilik dinamiği taşısalar 

si ve sırasında zayıf ve küçük imkanlara sahipseniz 
bir daha ayağa kalkamayabilirsiniz. Yenilginiz bir tür 
mutlak yenilgi olarak gelişebilir. Ya da oldukça uzun 
sayılabilecek bir süreç içinde toparlanabilirsiniz. 

Toparlanma, yenilginin derinlik kazanmasını engel-
leme, esas olarak çok somut, aktüel ve nesnel bir 
zemin üzerinden olabilir. Bu zemin yenilgiyle birlik-
te oluşan sınıflar mücadelesinin yeni koşullarına il-
işkin önerilerinizdir. Ortaya çıkan yeni sınıf mücade-
lesi koşullarına denk düşen bir pratik devrimciliği 
geliştiriyorsanız yeniden ayağa kalkarsınız. Yenilg-
iden zafere, sınıf mücadelesinin somut çelişkilerine 
devrimci tarzda müdahale ederek yürüyebilirsiniz. 
Geçmiş veya yenilgi üzerine yaptığınız tespitler üze-
rinden değil! Toplum, işçi sınıfı ve emekçiler sizin 
kendi eksiklikleriniz ve yenilginiz üzerine yaptığınız 
derin tahlillerinize bakmaz. Yenildiniz, tamam, peki 
şimdi bu koşularda toplumun ve emekçi sınıfların so-
runlarına ilişkin ne öneriyorsunuz sorusuyla bakar... 

Tam bu noktada, yeni bir bağlama; geçmiş gelecek 
ilişkisine, sınıflar mücadelesinde tarihselliğin ve 
sağlam bir tarih bilinci kurmanın ne anlama geldiği 
sorularına varıyoruz. 

Geçmişe, bugün ve gelecek için bizlere yardımcı 
olabilecek dersleri bağlamında bakıyoruz. Yoksa 
geçmişten gelecek çıkarma gibi yaklaşımın tümüyle 
dışındayız. “Geçmişin eleştirisi-özeleştirisi” söylemi 
devrimci harekette neredeyse yarı kutsal bir söylem-
dir. “Geçmişin değerlendirmesi olmadan, hiçbir 
şey yapılamaz” klişesini adeta düstur edinen ya da 
bugüne ve geleceğe dönük bir çizgi ve pratik yarat-
mayı geçmiş değerlendirmesine bağlayan, sürekli 
bir “geçmiş tartışması” söylemiyle bugünün ve ge-
leceğin meselelerine yönelmeye ket vuran yaklaşım-
ları tümüyle yanlış ve zararlı görüyoruz.

Bir devrimci hareket zaten sürekli kendisiyle ve geride 
bıraktığı süreçlerle hesaplaşma içinde yürür. Bu an-
lamda, geçmişini ve anını sürekli olarak tartışmak 
ve sonuçlar çıkarmak zorundadır. Kimi dönemlerde 
bunu çok daha kapsamlı düzeyde yapması gerekir. 
Fakat kerameti kendinden menkul bir geçmiş eleşti-
risiözeleştirisi yoktur. Her sıkışma yaşandığında ade-
ta bir günah keçisine ya da altın
çağa dönüşmüş ve sürekli biçimde dönüp çare ara-
nacak ve bulunacak bir geçmiş yoktur. Geleceği 
tümüyle geçmiş üzerinden kurgulama gibi saçma bir 
yaklaşımımız olamaz, olmamalıdır...
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ve DS’den gelen devrimcilerin birliği olarak gelişen ve 
daha sonra DKP’ye katılan Devrimci Karargah hareketi 
de benzer niteliktedir. TİKB de benzer süreç yaşamıştır. 
Eski TKP’den Politika gazetesi çevresindeki kesim de 
böylesi bir dönüşüm çabası içindedir. TKEP’ten kopan 
TKEP/L bu noktadaki inişli çıkışlı tutumuna rağmen pra-
tik devrimciliğe açık bir konumda durmaktadır. 

Diğer yandan, bugün hala sınıflar savaşımının merkezi 
çatışma biçimi olan silahlı mücadeleden, yani pratik 
devrimciliğin en esaslı unsurundan uzak duran hare-
ketlerin; ÖDP’nin, TKP’nin, EMEP’in, SYKP’nin, SODAP’ın, 
TİP’in, EHP’nin ve benzer diğer tüm hareketlerin kadro 
ve kitle tabanlarında değişik nicelik ve niteliklerde de 
olsa sınıflar mücadelesinin merkezi çatışmasında asli 
rol oynama arayışı ya da en azından buna açık bir duruş 
olduğunu da söylemek mümkün. (Yeni TKP’den ayrılan 
O. Yılmazkaya ve geniş bir çevrenin bir bölümünün 
Devrimci Karargah hareketinin kuruluşuna katılması, 
TİP’in daha mücadeleci bir tutum sergilemesi, SODAP 
geleneğinin daima bir yanıyla merkezi çatışma biçimi 
olan silahlı mücadeleye açık duruşu, TDKP’den Ko-
bane direnişi döneminde tekil direnişe katılımlar ya da 
1992’de Dersim’de silahlı ajitasyon-propaganda ekipleri 
oluştuğunda TDKP gençliğinin (GKB) İstanbul bölge-
sindeki neredeyse tüm çalışanlarının Dersim’deki bu 
çalışmaya katılmak istemesi, SYKP’li gençlerin Kobane 
direnişi sürecinde tekil düzeyde de olsa bu direnişe katıl-
ma istekleri, EHP’nin şu veya bu düzeyde P-C fikirleriyle 
ilişkilenmeyi sürdürmesi vb. olgular, bu hareketlerin ta-
banında ve kadroları düzeyinde merkezi çatışmaya olan 
ilgiyi gösteriyor.)  

Özcesi, pratik devrimcilik yapan ya da yapmaya çalışan 
devrimci güçlerin kombinasyonunda günümüzde önem-
li değişimler yaşanmıştır. Daha büyük değişimler için 
nesnel zeminler ve arayışlar söz konusudur. Yani bugün 
şu veya bu hareketlerle çerçevelenmiş bir pratik devrim-
cilik söz konusu değildir. Örgütsel yapılar bağlamında 
değişim halinde olan ve daha büyük değişimlere de açık 
olan bir pratik devrimcilik zemini söz konusudur. 

Cunta sonrası dönemde sınıflar mücadelesinin nesnel 
ve öznel zeminlerinde değişimler salt bununla sınırlı 
değil. Sınıflar çatışmasının merkezi zemini olan devrim-
ciler, sol ve halk güçleri ile egemen sınıflar arasındaki 
silahlı çatışmada, devrimciler, 1984-1994 arası kısmi 
bir toparlanma ve atak döneminin ardından esas olarak 
giderek zayıflayan bir devrimcilik pratiğine sahiptirler.

da hali hazırda böyle bir rol oynadıkları söylenemey-
eceği gibi gelecekte de nasıl bir pozisyon tutacak-
ları belli değildir. MLSPB hareketi bu yönlü ısrarını 
sürdürmesine rağmen son 40 yılda, özellikle 1980’ler, 
90’lar ve 2000’lerdeki kimi zayıf çabalarına rağmen 
bu yönlü önemli bir birikim yaratamamış ve güçlü 
bir pratik geliştirememiştir. TKP-ML geleneği ise bu 
yöndeki oldukça ısrarlı çabalarına rağmen parçalan-
malar yaşamış, sürekli kan kaybetmiş ve sınıflar 
mücadelesinin ana biçimleri olan silahlı faaliyetleri 
etkili biçimde yürütebilmenin uzağına düşmüştür. 
Bu noktada, DS kısmen ayrıksı bir pratiği 1989-1992 
yıllarında geliştirebildi. Toplumsal ve coğrafi yaygın-
lık ve politik etkisi bağlamında 12 Eylül öncesi sürece 
nazaran elbette çok daha zayıf olmasına karşın, Tür-
kiye coğrafyasında (Kürdistan’da değil) DS’nin öne 
çıktığı, Hareketimiz ve TKP-ML’nin de bir parçası 
olduğu (başkaca hareketlerinde şu veya bu düzeyde 
katkı sağladığı)  ve zaman zaman oldukça etkili olan 
bir direniş süreci 1989-94 yılları arasında yaşandı. 
Silahlı direniş güçleri sınıflar savaşımında kısmen de 
olsa çatışmanın merkezine zaman zaman müdahale 
edebildiler. Fakat kısmi bahar süreci, 1994’ten itibar-
en sönümlenmeye başladı. 1996’ya gelindiğinde dev-
let güçleri direnişte az ya da çok ısrar gösteren tüm 
devrimci örgütleri önemli ölçüde tasfiye etmişti.  

Kısacası, 12 Eylül öncesi ve sonrası dönemde sınıflar 
mücadelesinin asli özneleri olan yapıların bu niteliği 
küçümsenemeyecek ölçüde zayıflamıştır. Öte yan-
dan, 12 Eylül öncesi ve hemen sonrasındaki süreçte 
sınıflar mücadelesinin daha tali biçimlerini pra-
tikleştiren yapıların bir bölümü önemli bir devrim-
ci değişim geçirmiştir. TKPML Hareketi, TKP-ML /
YİÖ ve TKİH hareketlerinin birleşerek oluşturdukları 
MLKP, kuruluşundan itibaren adım adım devrimci 
savaşın esas biçimlerini merkeze alan faaliyetlere 
yönelmiş ve bu noktada köklü bir değişim yaşamıştır. 
TKP-B ardılı olan TDP daha 1990 başlarından iti-
baren bu dönüşümü geçirmiş ve bugün devrim-
ci savaşım çizgisinde olan DKP’nin kuruluşuna 
katılarak bu duruşunu devam ettirmiştir. Aynı biçim-
de Kurtuluş hareketinin önemli bileşenlerinden, 
hatta açıktan onun devamcısı olan kesim, devrimci 
savaşım çizgisindeki DKP’nin kuruluşuna katılarak 
sınıflar mücadelesindeki konumlarını köklü biçim-
de değiştirmişlerdir. (DKP’nin yaşadığı bölünmeyle 
ortaya çıkan iki bileşen de aynı iddia ve pratik du-
ruş içindedir.) Yine yeni TKP, 16 Haziran Hareketi 
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Açalım...

Günümüzde devrimci kuruculuk 

12 Eylül sonrasında devrimci ve sol güçler açısından 
84 sonrasında somut toplumsal çelişki alanlarıyla bağ 
kurma ve müdahale etme çabaları yeniden gündemleş-
ti. 12 Eylül’den bu yana geçen 40 yılda, 84’ten itibaren 
ise 35 yılı aşkın süredir, devrimci ve sol hareketler-
in dönem dönem pratik devrimcilik yapma yönünde 
küçümsenemeyecek hamlelerine tanık olduk. 1989’dan 
1994’e değin bu yönlü çaba oldukça belirgindir. Daha 
sonrasında da gelişen pratik devrimcilik yapma çaba-
ları her seferinde biraz daha zayıflayarak etkisizleşti. 
40 yıllık zaman kesitine baktığımızda, pratik devrimci-
likten söylemsel devrimciliğe doğru kayışın adım adım 
geliştiğini, son 10 yılda ise artık pratik devrimciliğin 
kimi zayıf hamle çabalarına rağmen önemli ölçüde zayıf 
düştüğünü görüyoruz. Hiç kuşkusuz bu durumda 12 
Eylül’de yaşanan yenilginin yarattığı büyük kırılmanın 
küçümsenemeyecek bir rolü olmasına karşın, 1990’da 
dünya ölçeğinde yaşanan reel sosyalizmin çöküşünün 
ve dünya çapında yaşanan büyük toplumsal, siyasal, 
ideolojik ve diğer değişimlerin belirleyici rolü olmuştur. 
Türkiye’deki ve dünyadaki devrimcilik ise 1945-90 arası 
dönemin devrimciliğinin sınırlarını çok sınırlı ölçülerde 
aşabilmiştir, 1990 sonrası yeni tarihsel sürecin devrim-
ciliğini yaratma konusunda bütünlüklü ve güçlü bir 
açılım geliştirilememiştir. Daha da kötüsü, yeni tarihsel 
koşullara uygun bütünsel bir devrimcilik üretmekten 
çok genel bir saçılma durumu ile inceltilmiş ya da kaba 
dogmatizm iç içe yaşanmaktadır. Dönemin devrimciliği 
hem pratik hem de ideolojik-teorik, politik düzeyde 
yaratılamadığı ölçüde, devrimci hayata derinden derine 
sızan bir tür “öğrenilmiş çaresizlik/yenilgi” hali de adeta 
bir görünmez sis perdesi gibi devrimciliğin üzerine çök-
müştür. Yani devrimcilik, solculuk iddiasındaki hare-
ketlerin ve kitlenin ezici bir çoğunluğu açısından verili 
mücadele koşulları ve bunların pratik sonuçları zımnen 
kabullenilmiş durumda. Bunun aşılabileceğine ilişkin 
bilgi, bilinç ve inanç esasen devrimci ve sol hareketler-
in geniş kesimlerinin özellikle kadro yapısında ciddi 
ölçüde zayıflamıştır. 

Öte yandan, bugün hem Türkiye ve Kürdistan’da hem 
de dünya ölçeğinde büyük mücadelelerin eşiğindeyiz. 
2000’lerin başından bu yana, sürekli büyük mücadele 

dalgaları dünyayı dört bir yandan sarsıyor. 2020’li yıl-
ların çok daha büyük ve şiddetli mücadelelerin on yılı 
olacağı ise hem ezilenler hem de egemenler cephesinde 
net biçimde kabul görüyor. 

Büyük sınıf mücadeleleri gelişirken, bunu büyük bir 
devrimler dalgasına çevirmek için gerekli olan bilinç, 
örgüt ve pratik düzeyini yaratma görevi esas olarak 
başta pratik devrimcilik konusunda ısrarını sürdüren 
devrimci hareketlerin omuzlarındadır. Bu güçler 
arasında geçmişten gelen pek çok ayrım çizgisinin gi-
derek zayıfladığı, teorik-politik arayışlardaki soruların 
giderek benzeştiği, politik-askeri mücadele bağlamın-
da ortak bir aklın oluşmaya başladığı görülüyor. Bunlar 
gelecek için umut verici ve yol açıcı faktörlerdir. 

Bugün önümüzdeki görevler, 12 Eylül öncesi ve son-
rasıyla kıyaslanamayacak ölçüde büyük ve karmaşıktır. 
Komünist hareketin dünya ölçeğinde deyim yerindeyse 
üçüncü kuruluş süreciyle yüz yüzeyiz. Birincisi, Marx ve 
Engels’in Komünist Manifesto’yla başlattıkları kurucu 
süreçti. İkincisi, Lenin’in 20. yüzyılın başından itibaren 
başlattığı ve kendinden önceki birikimi eleştirel tarz-
da içeren ikinci kuruluş süreciydi. Bugün, geride kalan 
iki kuruluş sürecinin birikimlerini yine eleştirel tarzda 
içeren dönemin komünist kuruluşunu gerçekleştirme 
göreviyle karşı karşıyayız. Önümüzdeki tarihsel sürecin 
tümü esas olarak bu kuruluşun teorik-politik ve pratik 
görevleriyle biçimlenecektir. 

Kuruluş sürecinin temel unsurlarından biri, teor-
ik-politik kuruculuktur. Bugün devrimciliğin yaşadığı 
en büyük handikap komünist paradigmanın açıklayıcı 
ve dönüştürücü niteliğinin önemli ölçüde zayıfla-
masıdır. Temel tezleri/hareket noktaları bağlamında 
hala dünyanın en ileri devrimci ufkunu temsil eden 
komünist paradigma, birincisi, içinde geçmekte old-
uğumuz 1990 sonrası dünya-tarihsel süreci açıklayan 
bütünlüklü çözümlemelerle, ikincisi, geride kalan reel 
sosyalizm deneyimlerini de eleştirel biçimde ele alan 
tarzda komünizm perspektifi yeniden üretilerek inşa 
edilmek zorundadır. Birincisi, sınıflar savaşının nesnel 
zeminlerini bütünlüklü olarak anlamak için gereklidir. 
İkincisi, reel sosyalizm deneyimleriyle ciddi bir bo-
zulmaya uğramış olan komünist toplum perspektifi-
nin yeniden kendi tarihsel kurucu ufku olan özgürlük 
ve komün zeminine oturtulması için gereklidir. Hiç 
kuşkusuz, komünist paradigma salt bunlarla sınırlı 
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bir düşünsel ufka sahip değildir. İnsanlığa ve doğaya 
dair her ne varsa komünist paradigma için anlama 
ve değiştirme konusudur. Fakat bütün bu anlama ve 
değiştirme süreci bu iki temel bağlam ekseninde inşa 
edilebilir. 

Komünist paradigmanın yeniden kuruluşu/inşası 
sürecinin ikinci temel dinamiği pratik devrimciliğin, 
teorik-politik kuruculukla iç içe inşa edilmesidir. 
Büyük kent isyanları pratik devrimciliğin içinde kuru-
lacağı nesnel zeminlerin başlıcalarından biridir. İkin-
cisi ve daha stratejik olan ise egemen sınıfların şid-
detli saldırılarına karşı bütünlüklü bir politik-askeri 
pratik çizgiyi hayatın her alanında kurmaktır. Sadece 
sömürge ve yeni sömürge ülkelerde değil, empery-
alist anayurtlarda da bu çizginin inşasının zorun-
lu olduğu hem tarihsel deneyimlerden hem aktüel 
sınıf çatışmasının aldığı biçimlerden görülebiliyor. 
Hiç kuşkusuz, politik-askeri çizgi temelindeki pratik 
devrimcilik, tüm ülkelerde ne zamansal olarak ne tak-
tik biçimler olarak ne de pratik hedefleri bağlamın-
da aynı ya da benzer biçimlerde gelişmez. Zamana, 
mekana, sınıflar çatışmasının koşullarına, devrimci 
öznelerin durumuna vb. pek çok faktöre bağlı olarak 
her açıdan farklı yollar ve biçimde gelişmelidir. Fakat 
toplamda, hem büyük isyan dalgaları geliştiğinde 
hem de diğer zamanlarda egemen sınıfların baskı 
güçlerinin yıkıcı saldırıları karşısında duran, yol açan, 
öncülük eden bir direnç ve taarruz merkezinin old-
uğunu gösteren bir pratik çizginin ve örgüt gücünün 
varlığı ortaya konabilmelidir. Pratik devrimcilik bu 
duruş ve pratikte somutlaşacaktır. 

Türkiye devrimci hareketinin çok ama çok zayıflamış 
olan pratik devrimcilik çizgisinde duran/tutunmaya 
çalışan hareketleri yukarıda belirttiğimiz gibi bu inşa 
sürecinin başlıca muhatabıdırlar. 

Fakat diğer yandan, devrimci güçleri 12 Eylül ye-
nilgisine götüren faktörler; kendiliğindencilik, 
günlük pratiğin kuyruğuna takılma, bütünlüklü 
stratejik ufkun yitirilmesi ya da yokluğu, ideolo-
jik-teorik ve politik zayıflık, örgütsel ve kadrosal zayı-
flıklar bugünde devrimci güçlerin ortak açmazları 
olmayı sürdürüyor. Ve devrimci hareketler 1965’den 
2020’ye, tam 55 yıldır, bu ve bunlara eklemlenen 
başkaca önemli sorunlar nedeniyle kendini kurma 
süreçlerinin ilk aşamasını yani oluşum süreçleri-
ni aşamıyorlar. 71 Atılımında ilk oluşum aşamasını 

aşarak, kurumsallaşma, mücadelede kökleşme ve 
derinleşme aşamasına ulaşmadık. 75-80’de yine 
aynı noktada çakıldık. 1989-94/6 sürecinde yine bu 
aşamada çakıldık. Bugün çoğunluğu neredeyse 40 
yılı aşkın bir tarihe sahip olan örgütlerimize rağmen, 
pratik devrimcilik bağlamında hala kendini kurma 
süreçlerinin oluşum aşamasını aşabilmiş değiliz. 
PKK’nin 1979-82 yıllarında yaşadığı ve 1984 atılımıyla 
somutlaştırdığı, stratejik ufka sahip kuruluş sürecini 
yaratıp, kökleşme ve derinleşme sürecine/aşamasına 
geçebilmiş bir devrimci hareket ne yazık ki henüz söz 
konusu olmadı. 

Ve bu handikapları aşmanın hazır bir reçetesi bulun-
muyor. Fakat tüm tarihsel deneyimimizden ve nesnel 
mücadele zeminlerinden hareketle şu pratik öner-
meleri kısa anekdotlar olarak ifade edebilmek müm-
kün: 

Mücadelenin bütün görevlerini stratejik bir planlama 
ekseninde ele almak ve kendiliğindenciliğe asla prim 
vermemek; stratejik hedefler belirlemek ve bu hede-
fleri stratejik planlamalara dönüştürmek... Bu bakışı 
sürekli kılmak zorunludur. 

Zaten sınırlı olan güç ve imkanları mutlaka ama mut-
laka stratejik planlamalara uygun biçimde merkez-
ileştirmek ve önümüze koyduğumuz stratejik görev-
lere göre düzenlemek, eğitmek ve pratik zeminlerde 
yeniden en esnek biçimde konumlandırabilmek... 

Hızlı olmak ama acele etmemek... Görevlerimizi 
büyük ve uzun bir tarihsel sürece yayılacak çalışma-
larla başaracağız. Bunun için hızlı olmalıyız. Fakat 
asla aceleciliğe düşmemeliyiz. Hazırlıklı olmadığımız 
dövüşleri kimi zorunlu istisnai durumlar (tutsaklık 
koşulları vb.) haricinde asla kabul etmemeli, aceleyle 
hazırlanmış ve/veya içine çekildiğimiz çatışmaların 
tarafı olmamalıyız. (Gerilla tarzı da bu değil midir?) 

Geri çekilmeyi ve daha güçlü biçimde yeniden taar-
ruz etmeyi öğrenmek... Gerektiğinde dövüşerek geri 
çekilmek en önemli stratejik ve taktik meziyetlerden 
biridir. Direnişçiliği anlık bir görev olarak görmeyi 
terk etmek zorunludur. Direnişçilik sınıf mücade-
lesinin görevlerini yerine getirmenin koşullarını pra-
tik devrimcilik temelinde sağlamak ve sürekli kılmak 
demektir. Bu gerektiğinde geri çekilmeyi, koşulları 
tartmayı ve daha büyük taarruzlar için hazırlanmayı 
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gerektirir... 

Şimdilik önermeleri bunlarla sınırlayalım, çünkü komünist kuruculuk süreci çok daha kapsamlı çözümlemelerin 
(en azından başlangıç çözümlemelerinin) meselesidir ve bu yazının sınırları aşar. 

Son olarak şunu ifade ederek tamamlayalım; Türkiye devrimciliğinin önünde uzamış/uzatılmış bir yenilgi halini, en 
iyimser söylemle atılım yapamama, pratik devrimciliği üretememe halini büyük bir yeniden kuruluş hamlesiyle, 
komünist kuruculuk sürecine girişerek aşma görevi durmaktadır. Bu, sadece Türkiye devrimciliğini yeniden kur-
ma hamlesi olarak değildir. Türkiye devrimciliğini kurarken, aynı zamanda dünya devrimciliğinin de köşe taşlarını 
oluşturmaya katkı sağlayacağız. Görev önümüzde duruyor!

F. Kızılırmak

(*) Bu yazı ilk olarak KOMÜN Teorik Politik Dergi'nin Kasım-Aralık-Ocak 2021 tarihli 6. sayısında yayınlanmıştır.
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FAŞİZM SORUNUNA  
DAİR NOTLAR *
Nabi Kımran'ın 13 Nisan 2016 tarihli Faşizm başlıklı 
yazısı son dönemlerde bu konuya ilişkin yazılmış en 
nitelikli bütünlüklü teorik-politik yazılardan biri. (**) 
İçerik olarak da oldukça iyi işlenmiş. Akıcı ve örnekler-
le zenginleştirilmiş ve broşür olabilecek boyutlarda 
bir çalışma ortaya çıkmış. 

Fakat kimi önemli noktalarda yerli yerine oturmayan, 
eksik kalan yazının iskeletini zayıflatan öğeler var. 
Bu yazıda bu noktalar notlar biçiminde ele alınıyor. 
Notlar, Nabi Kımran'ın yazısının akışına uygun bir 
sıralama ile yazıldı. Bu yoldan, aynı zamanda kimi 
aktüel tartışma başlıklarına ilişkin görüşlerimizi de 
ifade edeceğiz.

OLİGARŞİ, FAŞİZM, BONAPARTİZM, BURJUVA 
DEMOKRASİSİ KAVRAMLARI

Yazıdaki kimi başlıca kavramlara kendi görüş 
açımızdan açıklık getirmekle başlayalım.

Oligarşi kavramı Yunan sitelerinden geliyor ve esas 
olarak siyasal iktidarın ayrıcalıklı küçük bir elitin 
elinde toplanmasını ifade ediyor. Burada sınıfsal 
içerik açık değildir. Köleci bir toplumda doğal olarak 

bu elit esasda köle sahiplerinden oluşur. Fakat bunun 
yanı sıra, Yunan devlet teorilerinde köle sahiplerinin 
ötesinde oligarşinin bilginler, filozoflar, profesyonel 
üst düzey devlet yöneticilerinden oluşabileceği biçi-
minde teoriler olduğu için sınıfsal içerik genellikle 
muğlak kalmıştır. Devlet yapısı küçük ve basit olduğu 
için sınıf içeriği ve rejim yapısı genellikle iç içe bir yapı 
arz ediyor. Ama esas olan az sayıdaki elitin iktadar 
gücünü elinde tutmasıdır. 

Yazıda da belirtildiği gibi, Lenin bu kavramı aldı ve 
emperyalizm çağında mali sermaye ile sanayi ser-
mayesinin kaynaşmasından hareketle ortaya çıkan 
az sayıdaki devasa tekellerin siyasal ve toplumsal 
yaşama egemenliklerini tanımlamak için kullandı. 
Böylece kavram ilk kullanımını da içeren yeni ve ak-
tüel bir anlam ve içerik kazanmış oldu. Lenin, oli-
garşi kavramıyla siyasal içerikten çok, esas olarak 
iktidarın, erkin sınıfsal niteliğini ifade etmektedir. 
Genel bir burjuva iktidarından yada büyük burjuvaz-
inin iktidarından, hatta genel bir tekelci burjuva ik-
tidarından da öte finans oligarşisinin egemenliğinden 
söz eder.  Toplumsal, iktisadi ve siyasi olarak gücün 
çok az sayıda mali tekelde toplaşmasını, bunların 
egemenliğini ifade eder. Lenin'in finans oligarşisinin 
egemenliği belirlemesi/kavramsallaştırması daha 
sonra her nasılsa fazlaca kullanılmadı. Genel bir te-
kelci burjuvazi tanımı daha çok kullanıldı. Halbuki 
faşizm olgusunun anlaşılmasında finans oligarşi-
si kavramı daha açıklayıcıdır. Dimitrov'un yaptığı 
tanımda ifade edilen tekelci burjuvazinin en gerici, 
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en... kesimlerinin iktidarı cümlesi aslında bulanık 
da olsa finans oligarşisini işaret eder. Çünkü finans 
oligarşisi tekelci burjuvazinin tamamını değil, esas 
olarak bunların en büyüklerinden oluşan daha dar bir 
kümeyi ifade eder. Bu küme, faşizm dahil, kapitalist 
devletin tüm biçimlerinin tayin edilmesinde belir-
leyici role sahiptir. Dimitrov'un daha belirsiz tarif et-
tiği en... kesim aslında bu oligarşik yapıdır. 

Emperyalizm çağında oligarşi olgusu kategorik olarak 
sisteme dahil olan tüm ülkelerde söz konusudur, 
vardır diyebiliriz. Emperyalist ana yurtlarda bu biraz 
daha saf bir mali oligarşi olarak ortaya çıkarken, yarı-
sömürge, daha sonra ise yeni-sömürge ülkelerde ise 
emperyalizmin doğrudan dahlini ve yerli işbirlikçi te-
kellerin en irilerini ve değişik pre kapitalist egemen 
sınıfların da en iri temsilcilerini içerebilidi. (Türki-
ye açısından 1980'lere kadar pre-kapitalist ve mali 
sermaye dışı büyük burjuvaziden kimi unsurlarıda 
içerirken, 1980 sonrası esas olarak emperyalistler ve 
mali sermayenin egemenliği belirginleşti.) Yani sınıf-
sal olarak daha farklı kesimlerden gelen "irileri"de 
içeren bir koalisyon olarak biçimlenebildi.

Buradan ulaşacağımız ilk sonuç; oligarşi ya da oli-
garşik diktatörlük kavramıyla ifade edilen şeyin esas 
olarak egemen sınıfın, yada sınıfların (daha doğrusu 
bunların en irilerinden oluşan bir elitin) tüm toplum-
sal yaşam üzerindeki egemenliği, diktatörlüğüdür. 
Bugün kapitalist sistemde sınıfsal egemenliği tarifte 
en doğru kavram, burjuva diktatörlüğü/devleti, tekel-
ci kapitalist devlet, tekelci diktatörlük değil, oligarşik 
diktatörlük kavramıdır.

Burjuva demokrasisi, bonapartizm ve faşizm gibi ka-
vramlar ise esas olarak devletin biçimini/rejimini tar-
if eder ve siyasal rejime ilişkin bir içeriğe sahiptirler. 
Hiç kuşkusuz, sınıfsal karakter ile siyasal karakter 
arasında oldukça derin ve kopmaz bir bağ var. An-
cak aynı şeyde değiller. Oligarşi, Faşizm yazısında 
ifade edildiği gibi, belirli bir tarihsel uğrakta nesnel 
ve öznel koşullara bağlı olarak burjuva demokrasis-
ine de yönelebilir, faşizme de. Daha istisnai olarak 
Bonapartizm olarak tanımlanan daha özgün ve geçici 
biçimde ortaya çıkabilir.

Bütün bu noktalar, özellikle de oligarşik diktatörlük 
kavramı, bu kavramı esas alan güçler arasında da old-
ukça tartışmalı bir kavram olmuştur. Oligarşik dik-

tatörlüğü, Lenin yaptığı gibi egemen sınıf karakterini 
ifade etmenin ötesinde, antik Yunan filozoflarında 
olduğu gibi bir devlet biçimi/rejimi olarak tarif eden-
ler, yada daha karışık tarifler getirenler oldu. (Oligarşi 
kavramını siyasal literatürünün başlıca unsurların-
dan biri olarak kullanan ve Mahirci gelenekten gelen 
Kurtuluş hareketi de böylesi karışık tarifler getirdi. 
Bu karışık durum daha sonra faşizm dememek için 
adeta bir amentü haline geldi.) Ama Lenin'in, Ma-
hir'in ve Latin Amerikalı pek çok devrimcinin oligarşi 
tarifi esas olarak devletin sınıf karakterini tarif etme-
ktedir. 

Günümüzde oligarşi kavramının özellikle eski reel so-
syalist ülkelerde kapitalizme geçişle birlikte oluşan 
tekelci yapıdaki devletle iç içe geçmiş az sayıdaki 
egemen elitleri tanımlamak için, hatta tüm kapital-
ist devletler içindeki egemen elitleri tanımlamak için 
kullanıldığı görüyoruz. Bu bağlamda, oligarşi içinde 
yer alan tek tek unsurları ifade eden “oligark” yada 
“oligarklar” kavramı artık yaygın bir biçimde hem 
sol, hem de burjuva literatürde kullanılıyor. Kavramın 
bu kullanımı, esas olarak Lenin'in, Mahir'in ve Lat-
in Amerikalı devrimcilerin kullanımıyla içerik olarak 
aynı. Aslında bu kullanımın genel olarak yaygın-
laşması, oligarşi kavramı üzerine yapılan tartışmaları 
da pratik yoldan önemli ölçüde çözmüş oluyor.

Bu noktada Faşizm yazısında bu ayrımları daha açık 
ve net olarak koymak gerekirdi. Faşizm ile oligarşi ka-
vramı arasındaki hayati ilişki zayıf ve dolayısıyla bi-
razda bulanık kalmış.

KEMALİZM DÖNEMİ, OLİGARŞİ VE FAŞİZM KA-
VRAMLARI

Oligarşi kavramıyla bağlantılı olarak ilk ve önemli 
mesele, yazının akışıyla da bağlantılı olarak Kemalist 
egemenliğin nasıl tanımlanacağı meselesi. 

Bu noktada, soru şu; Kemalist devletin siyasal re-
jimi/biçimi mi oligarşik diktatörlük olarak tanım-
lanıyor? Eğer öyleyse, Lenin'in sınıf karakteri 
bağlamındaki tanımından ayrılma söz konusu. Yani 
Faşizm yazısının başında esas alınan sınıf karakter-
li tanım boşa düşüyor ve Antik Yunan'da yapılan ve 
bugün hala şu veya düzeyde kullanılan siyasal re-
jim bağlamındaki tanım esas alınıyor demektir. Yok 
eğer Kemalist devlet için yazıda kullanılan oligarşik 
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diktatörlük kavramı onun sınıf karakterini tanım-
lama bağlamında yani Lenin'in işaret ettiği gibi ele 
alınıyorsa, bu devletin siyasal rejimi nedir? Yazıda 
kısmi bir bulanıklık olsada, Lenin'in tarifi esas alıyor. 
Siyasal rejimi ise 1930'lardan itibaren faşist yada 
faşizme yakın bir rejim olarak tanımlanıyor. Hangi-
si? Bu noktada belirsizlik var. Çünkü "Buna rağmen 
50’li yıllarda muhafazakar(DP) fraksiyonu üzerin-
den hüküm süren oligarşik diktatörlüğün, bütünüyle 
faşist karaktere büründüğü söylenemez." diyorsun 
yazının ilerleyen bölümlerinde. Buradan çıkarılacak 
sonuç ise Kemalist devleti esas olarak faşist gör-
mediğin... Peki öyleyse ne demek gerekiyor? Faşizm 
değilse ne? Bu noktaları kesinlikle muğlak bırakma-
mak gerekiyor.

Çünkü bu konu, tarihin çukuruna gömülmüş bir 
konu olarak ele alınabilecek bir mesele değil. Kemal-
izm bütün varyantlarıyla hala Türkiye'de önemli bir 
toplumsal-siyasal olgu. Ve Kemalizmin toplumsal 
tabanı ile sol ve devrimci hareket son 50 yılda sürekli 
biçimde bir biçimde yanyana ve karşı karşıya geliyor. 
Faşist yada farklı bir tanımlama onlarla ilişkilerimizi 
niteliğini ve bütün boyutlarını derinden etkileyecek 
bir mesele...

Kemalist sivil-askeri elit esas olarak sınıfsal bir elit 
olmaktan çok, siyasal bir elitti. Sınıfsal karakterleri 
ise karışık olmakla birlikte özellikle belirleyici unsur-
lar başlangıçta küçük-burjuva karakter (orta kademe 
asker-sivil bürokratlar) taşıyorlardı. (Daha sonra bir 
bölümü büyük burjuvaziye doğru evrildi.) Bu elitin ar-
kasında duran, daha doğrusu arkasına aldığı sınıfsal 
kesimler ise ağırlıklı olarak Anadoludaki Türk sunni 
kökenli büyük tüccar, eşraf ve toprak ağaları takımıy-
dı. Ve bunlar o dönem Türkiyesinde (Osmanlı impra-
torluğunda) burjuva kesimlerin neredeyse en zayıf 
bölümünüoluşturuyorlardı. Kompradorların, büyük 
tefeci tüccar vb. takımının önemli bir bölümü esas 
olarak emperyalist tekellerden ve azınlık ulus men-
suplarından oluşmaktaydı.

Kemalist elit, tarihin en karmaşık süreçlerinde 
birinde, 1. büyük paylaşım savaşının ertesinde, ulu-
sal, sınıfsal, toplumsal ve siyasal olarak paralize 
olmuş, bütün sınıfların ve siyasi güç odaklarının 
güçsüz düştüğü ve arıyış içinde olduğu bir coğrafya-
da, büyük bir imparatorluğun içinden çıktı. Egemen 
ittihatçı kanat, padişah ve komünistler başta olmak 

üzere nispeten şu veya bu düzeyde güç sahibi olan 
tüm kesimleri tasifiye ederek yeni bir devlet inşası-
na giriştiler. Bu dönem açısından, işçi sınıfının ve 
ezilenlerin veya dönemin egemen sınıflarının gücü 
neydi ki, bunlar arasındaki çatışmanın düzeyi neydi ki 
dememek gerekir. Ne ittihatçı lider kadroyu ve arka-
larındaki gücü, ne padişahı, ne de Komünist hareketi 
kesinlikle küçümsememek gerekir. Her üç kesiminde 
güçleri ve etki alanları farklı olsada bu olağanüstü 
dönemin siyasal planda rol oynayan, oynamaya aday 
olan ve etkin bir çalışma içinde olan güçleriydiler. Ke-
malistler işgal koşullarında bunların hiçbirinin siyasi 
iktidarı alabilecek bir yetenek gösterememelerinden 
yararlanarak alt ederek, iktidarı ele geçirdiler. Aslın-
da bu durum önemli ölçüde Bonapartist devlet inşası 
yada rejiminin oluşumuna benzemektedir. Fransa'da 
da farklı koşullarda benzer bir durum söz konusudur. 
Almanya'da yine 1800'lerin ikinci yarısında Bis-
marck'ın iktidara gelişi ve kurduğu ve kendi adıyla 
anılan gerici rejimde çok daha farklı koşullarda Bona-
partizmin bir versiyonu olarak ele alınabilir.

Kemalist elit iktidarı ele geçirdiğinde hiç bir sınıfın 
kendi temsiliyetini sağlayabileceği bir siyasi güç 
odağı kalmamıştı dersek abartı olmaz. Kemalistler 
diğer üç güç odağı ile başlangıçta belirgin bir çatış-
maya girmeyerek güç kazandılar ve onların etkisizliği 
koşullarında aradan sıyrıldılar. İttihatçıların geri ka-
lanı ya Kemalistlere biat ederek katıldı, ya da tasfiye 
edildi. Padişah tasfiye edildi. Komünistler tasfiye 
edildi. Ve Kemalist elit bu güç boşluğunun oluştuğu 
ve kısmen de kendilerinin bu boşluğu yarattığı koşul-
larda yeni bir devlet (kapitalist devlet) ve toplum 
(kapitalist) toplum inşasına girişti. Arkasındaki 
Türk suni burjuva ve pre kapitalist kesimler oldukça 
zayıf olduğu için bu kesimlerin iktisadi alanda ege-
men olması esas olarak kurulan Bonapartist devlet 
aygıtı aracılığıyla sağlandı. Kemalizmin TC'si sa-
dece yukarıdan dayatma bir devlet inşası değil, aynı 
zamanda toplumun tüm ayarlarıyla oynayan, sınıf-
sal yapılarını alt üst eden ve yeni bir büyük burjuva 
sınıf egemenliği inşa eden bir yapıydı.  Egemen olan 
azınlık burjuvazi ve diğer kesimler önemli ölçüde bu 
aygıtın zoru yoluyla tasfiye edildi ve tasfiye edilenle-
rden elde edilen ganimet, oluşturulmaya çalışan Türk 
suni burjuvaziye devredildi. Kendilerinin de önemli 
bir bölümü bu ve benzeri yollardan hızla büyük burju-
vaziye dönüştü. (Japonya'da Meji rejimi, Almanya'da 
Bismarck rejimi ve pek çok yanıyla Fransa'daki Bona-
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part rejimi gibi.) 

Kısacası, Kemalist devlet ve rejim faşizm olgusunun 
temelini oluşturan sınıfsal dayanaktan önemli ölçüde 
yoksundu. Çivi, kibrit dahi üretemeyen; bu denli zayıf 
olan bir burjuvazi zemininde hareket edildi. Faşizm 
yazısında Kemalist rejim özellikle 30'lı yıllardan son-
ra faşist yada faşizme yakın olarak tanımlanıyor. 
(Peki 20'li yıllar neydi?) Ama net değil. Açık bir tanım 
getirmek en doğrusu. Evet, faşizme yakın, Bonapar-
tizmde zaten böyle birşey. Faşizme ramak kala birşey. 

Yukarıdaki noktalardan hareketle Kemalist dönemi 
siyasal rejim bağlamında Bonapartizm olarak tanım-
lamak en doğru yaklaşım..

Küçük bir not; Faşizm yazısında Kemalistlerin dev-
letçi politika izledikleri yazılmış. Bu kısmen doğru. 
Kemalistler, başlangıçta, 1920'lerde İzmir iktisat 
kongresinde belirlenen yolu yani liberal kapitalist 
ekonomik modeli seçtiler, 1930'dan sonra devletçilik 
sözkonusu... Yani emperyalist-kapitalist dünyanın 
ana iktisadi yönelimi neyse onları ki de oydu. 1920'le-
rde liberal ekonomi egemendi, Kemalistlerde bunu 
benimsedi. 1930'larda Amerika'da dahil tüm em-
peryalist dünyada devletçi kapitalizm eğilimi kimi 
versiyonlarıyla gelişti, Kemalistler bu kez de bunu 
allayıp pullayıp benimsediler. Bütün bir süreç boyun-
ca devletçi olduklarını söylemek doğru değil. Bu daha 
çok Kemalistlerin sevdiği bir şehir efsanesi...

MAHİR, YENİ SÖMÜRGECİLİK VE FAŞİZMİN İNŞASI 
MESELESİ

Yeni-sömürgecilik konusuna geniş biçimde girmeye 
gerek yok. Bu konuda geniş bir literatür zaten mev-
cut. Faşizm yazısında temel referanslar olarak kul-
lanılan; "emperyalizmin içsel olgu haline gelmesi", 
yeni-sömürgelerde krizin sürekliliği, 1945-90 arası 
ayrımı vb. kavramsallaştırmalardan hareketle Ma-
hir'in tespitlerini esas alınıyor, yada buna yakın bir 
yaklaşım var. 

Bunlar çok önemli kerteriz noktaları. Çünkü ger-
ek faşizm meselesini, gerek Türkiyenin toplumsal 
yapısını, gerekse Türkiye'de mücadele biçimleri-
ni anlamada kilit başlangıç tespitleri/kavramları... 
Yani Mahir'in kısmen dünya emperyalist-kapitalist 

sistemine ilişkin görüşlerini anlamak için ve esasta 
da bütün bir yeni-sömürgecilik ve Türkiye gerçeğine, 
mücadele çizgisine ve stratejisine ve oradan da Par-
ti-Cephe anlayışına değin uzanan görüşlerini anla-
mak için Nabi Kımran'ın da yazıda ifade ettiği bu ka-
vramların kapısından geçmek içeri girmek gerekiyor.

Yazıda kimi temel kavramlar bağlamında bu yapıl-
sa da, bu kavramların da bir parçası olduğu teorik 
bütünlük içinde hareket edilmediği için, tespitlerin 
teorik altyapısı zayıf kalıyor. Mahir'in ortaya koy-
duğu kavramsal çerçeveye seçmeci yaklaşılıyor. 
Kavramsal iskelet yerine kimi parçalar alınıyor. Bu 
nedenlede taşlar tam olarak yerli yerine oturmuy-
or. Yeni-sömürgeciliğin temel özellikleriyle (inişli 
çıkışlı da olsa sürekli kriz durumu, kapitalizmin yu-
karıdan aşağıya yeni bir dizaynı vb.) faşizm arasın-
daki bağ, yeni-sömürge faşizminin (Mahir'in dey-
işiyle sömürge tipi faşizm) özgünlükleri bütünlüklü 
biçimde ortaya konulmuyor. Mahir'in ortaya koyduğu 
bütünlüklü çerçevenin faşizm sorununda zaman ve 
mekan açısından donmuş, dogmatik şabloncu ve 
Avrupa merkezci bakış açısından kopuşu sağladığı 
tam olarak görülemiyor.

Faşizm yazısında ifade edilen; yeni-sömürgeciliği ve 
1945 sonrası koşulları tanımlayan kavramların adeta 
koç başı olduğu Mahir'in tezleri ne diyor?

1945 Sonrası ABD Hegamonyasının İnşası

1945'de emperyalist-kapitalist dünyanın hegamonu/
süper gücü olan ABD, daha önceki hegamonlardan 
oldukça farklı biçimde ve koşullarda hegemon konu-
munu elde etti. (1945'e değin dünyanın hegemon 
gücü -oldukça zayıflamış olsa da- olan İngiltere ile 
herhangi bir savaş yaşamadı.) Daha öncekiler (Hol-
landa, Fransa, İngiltere) onlarca, hatta yüzyılı bulan 
süreçler içinde kendi hegemonyalarını adım adım ve 
rakipleriyle irili ufaklı savaşlar içinde sömürge im-
paratorlukları kurarak inşa ettiler. ABD 1945'de bir 
anda kendini dünya hegamonu/süper gücü olarak 
buldu. (Hiç kuşkusuz bunun ekonomik altyapısı daha 
1900'lerin başından itibaren vardı. ABD daha 20.yy'ın 
başında dünyanın en büyük ekonomisine sahipti.) 
Savaş sonrasında kelimenin gerçek anlamıyla hiç bir 
alanda rakip olabilecek hiç bir güç kalmamıştı.. Sa-
dece Almanya değil, İngiltere ve Fransa'da yerle yek-
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san olmuştu. Gücü o denli büyüktü ki, bırakalım em-
peryalist-kapitalist dünyayı, tüm dünya ölçeğinde 
ekonomik büyüklüğü yüzde 50'lerin üzerindeydi. Ve 
kendi ülkesinde tek bir mermi atılmamıştı. Tek bir 
yıkım oluşmamıştı.

Daha öncekiler gibi, onyıllar, yüzyıllar sürecek bir 
mücadele içinde imparatorluk inşa etme durumu da 
yoktu. Rakipsiz bir güce sahipti ama bu güç dünya 
ölçeğinde ne coğrafi (sömürgeler bağlamında), ne 
ekonomik (Latin Amerika dışında dünya ölçeğinde 
bir yayılımı söz konusu değildi), ne dünya çapında 
yayılmış, kurumsallaşmış askeri gücü, ne de siyasal 
bir yayılımı ve derinliği söz konusuydu. Dolayısıy-
la ABD hegamonyası, daha önceki hegamonya in-
şaları süreçlerinden farklı olarak, dünya ölçeğinde 
çok hızlı ve kapsamlı iradi bir planlama temelinde 
gerçekleşmek zorundaydı. Ve öylede oldu. 

ABD emperyalizmi 1945'den 1960'a değin geçen 15 
yıl gibi kısa bir sürede; 
- Fransız, İngiliz, İspanyol vb. sömürgecilikleri 
tümüyle tasfiye edilirek yeni-sömürgeciliğin inşası  
yoluyla,
- ABD sermayesinin güdümündeki IMF, Dünya bankası 
yoluyla, Marshall yardımı planı yoluyla dünyada daha 
önce eşi görülmemiş bir sermaye ihracı yoluyla,
- dünyanın istisnasız her yanına yayılan askeri üsler, 
işgal bölgeler, NATO, süper NATO, CENTO, ASEAN gibi 
bölgesel politik-askeri paktlar yoluyla 
- ve eşi görülmemiş bir siyasal, kültürel ve sosyal 
ağ yoluyla dünya emperyalist-kapitalist sistemi-
ni hem emperyalist ana yurtlarda, hemde sömürge 
ve yarı-sömürgeler dünyasında yeniden dizayn etti, 
yeni bir dünya hegamonyası inşa etti. 

Faşizm yazısında bahsedilen Nazi General Gehlen ve 
dünyanın dört bir yanından devşirilen bütün bir faşist 
uzman barbarlar takımı bu inşa sürecinde ABD'nin 
özellikle baskı güçlerini inşasında başlıca danışman-
ları ve saha uygulayıcıları oldular.

Yeni-Sömürgeciliğin İnşası

Yeni sömürgecilik, yukarıdan aşağıya çarpık bir ka-
pitalizmin inşa edildiği, iç dinamikleri zayıf, em-
peryalistlerin başat rol oynadığı ve artık değerin 
önemli ölçülerde emperyalistlere aktığı, emperyalist 
ülkelerde yüzyıllar süren işçileşme ve kentleşmenin 
olağanüstü çarpık biçimlerde on yıllar içinde 

gerçekleştiği bir süreç... Yeni-sömürgecilik yoluyla; 
bir yandan SSCB'nin ardından Çin ve Doğu Avrupa 
ülkelerinin emperyalist-kapitalist sistemden kop-
ması ve sosyalizan ulusal kurtuluş mücadeleleriyle 
coğrafi ve nüfus olarak daralan pazar alanları so-
rununa bir yanıt oluşturuldu. Elde kalan sömürge ve 
yarı sömürgelerde tekelci çarpık kapitalist toplumsal 
sistemler inşa ediler, bu ülkeler derinliğine yeniden 
fethedildi. (Coğrafi ve nüfus olarak yayılma imkanın 
yoksa, mevcut coğfraya ve nüfus içinde derinleş! 
mottosu esas alındı denilebilir.) Bu sanayileşme dal-
gası çarpık da olsa, emperyalizme bağımlı da olsa, 
montaj ve hafif endüstri de olsa milyarlarca insanın ve 
emperyalist anayurtlar dışında kalan bütün bir tarım 
temelli sömürge ve yarı-sömürgeler coğrafyasının 
kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu yeni 
bir toplumsal düzeye olağanüstü bir hızla yönlendi-
rilmesi anlamına geliyordu. Böylece emperyalist ana 
yurtlarıda biriken sermeyeye devasa değerlenme 
açılıyor, hem de kapitalist sistemin daha derinlik-
li biçimde sömürge ve yarı-sömürge ülkelere nüfuz 
etmesi sağlanıyordu. Bu sanayileşme dalgası kapi-
talist üretim ilişkilerini neredeyse dünyanın tümüne 
yaymasıyla, içine dahil ettiği nüfus ve coğrafya iti-
bariyle 1820'lerde başlayan ilk ve temel sanayileşme 
dalgasının ardından gelen ve dünyanın çehresini 
değiştiren ikinci sanayileşme dalgası olarak tanım-
lanabilir. Bir yandan da, bu yoldan ABD emperyal-
izmi diğer emperyalist ülkelerin denetimi altındaki 
sömürge dünyasını çözüyor, kolektif bir sömürgeci-
lik görüntüsü altında aslında o koşullarda bu ülkeleri 
önemli ölçülerde kendisine bağlıyordu. En az bunlar 
kadar önemli üçüncü bir nokta, bu yoldan bu ülkeler 
"bağımsızlık"larına kavuşuyor ve böylece sosyal-
izme veya sistemle gevşek bağlar temelindeki başk-
aca bir ilişki biçimine yönelmelerinin önüne geçilm-
eye çalışılıyordu. Ve yeni-sömürgeci kapitalizm esas 
olarak Mahir'in özgün deyişiyle "emperyalist üretim 
ilişkileri" olarak, yani emperyalizme özgü tarzda 
ara aşamalar atlanarak daha baştan emperyalizme 
bağımlı tekelci bir kapitalizm olarak geliştirildi. Ve 
bu sürecin başından itibaren devlete ve genel olarak 
sisteme karakterini veren oligarşik sınıf karakteri 
oldu. Bu oligarşik sınıf karakteri başlangıçta biraz-
da zorunlu olarak büyük toprak sahiplerini vb. içerdi. 
Yani emperyalizm ve bağımlı tekelci burjuvazinin en 
irilerinin başat rol oynadığı bir ittifak biçiminde geliş-
ti. Daha sonra bu müttefikler adım adım tasfiye edil-
di. 
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İşte ABD emperyalizminin dünyayı yeniden dizayn 
etme projesinde Alman Nazi general Gehlen'lerin iz-
ini, rolünü tam da bu noktalar bağlamında aramak ve 
anlamak gerekiyor. 

Emperyalist ülkelerde geleneksel devlet yapılarına 
fazlaca dokunulmadan, bir anlamda faşizm ve 2. 
paylaşım savaşı öncesi siyasal rejimlere dönüldü. 
Diğer yandan emperyalist ülkelerdeki bu burjuva 
demokrasileri, ABD emperyalizmine bağımlı ola-
cak tarzda uluslararası kurumlar içinde merkez-
ileştirildi. Bunun yanı sıra, NATO, süper NATO/Gladio 
bu devletler içinde örgütlenerek baskı aygıtının 
ana çekirdiğini oluşturdular. Ayrıca süper Nato'ya 
(merkezi kontrgerilla örgütlenmesi) bağlı olarak açık 
veya gizli küçük sivil ve yarı-askeri faşist yapıların 
varlığı korunup teşvik edildi. Toplamda bu faaliyetler 
yoluyla emperyalist devlet yapıları deyim yerindeyse 
modifiye edildi.

Yeni-Sömürgecilik ve Faşizm

 Sömürge ve yarı-sömürgelerde yeni-sömürgeciliğin 
geliştirilmesi ise aynı zamanda bu tür tüm ülkel-
erde ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal olarak 
oldukça sancılı muazzam bir dönüşüm, daha doğru 
bir ifadeyle toplumsal altüst oluş anlamına da geli-
yordu. Bu süreç bu ülkelerin tarım toplumlarından 
kapitalist kent toplumlarına geçiş süreciydi ve bu 
süreç olağanüstü hızlı ve çatışmalıydı. Bu durum-
da emperyalist ülkelerde olduğu gibi, istikrar ve 
kriz dönemleri biçimde az yada çok keskin çizgiler-
le ayrılan bir toplumsal gelişme çizgisi olamazdı. 
Büyük isyanlara yataklık edecek bir toplumsal kriz 
durumunun derinleşip hafifleyerek ama sürek-
li biçimde oluşması ve bunun, devlet yönetiminin 
adeta bir kriz yönetimi olarak biçimlenmesi gibi 
sonuçlar yaratması kaçınılmazdı. Emperyalizmin ve 
yerli işbirlikçi oligarşilerin bu duruma çareleri/yanıt-
ları bu koşullara uygun olarak devletin faşist tarzda 
yeniden örgütlenmesidir.

Güney Kore ve Yunanistan gibi bazılarının özgün 
koşullarından (komünistlerle girişilen iç savaş 
süreçlerinden) ötürü, 1945 sonrası siyasal rejimler 
askeri darbe ve başka yollardan açık faşist rejimler 
olarak örgütlendi. Fakat dünyanın yaşadığı yakın 
faşizm deneyiminden sonra açık faşizm uygulama-
larının tüm yeni-sömürgelerde genelleştirilmesi çok 
mümkün ve işlevsel değildi.

Yeni-sömürge devletlerin dizaynında esas alınan 
model, bütün çekirdek/temel devlet kurumlarının 
adım adım faşist karakterde dönüştürülmesi, faşist 
siyasal çizgi ve örgütlenme tarzının her ülkenin 
koşullarına uygun biçimde devletin kurumsal yapısı-
na yukarıdan aşağıya nüfuz ettirilmesiydi. CIA, NATO 
ve süper NATO/Gladio ise bu sürecin doğrudan plan-
layıcıları, yönetici ve yönlediricileridir. Dahası em-
peryalist saldırı ve düzenleme örgütleri sık sık doğru-
dan operasyonlarla sahada da kendini göstermiştir. 
Yeni-sömürgelerde faşizmin dizayn edilip örgütle-
nmesi esas olarak yerli işbirlikçilerin ortaklığıyla bu 
emperyalist saldırı örgütlerinin eseridir. Siyasal güç 
merkezi; ordunun yani zor odağının merkezde yer 
aldığı, asker, bürokrat, emperyalistlerin kurumsal 
temsilcileri, oligarşinin yerli unsurlarının temsilcil-
erinin de içinde yer aldığı moda deyişle "derin dev-
let", "devletin çelik çekirdeği" vb. olarak tanımlanan 
devlet çekirdeğidir. Devlet çekirdiğinin asıl gövdesi-
ni baskı aygıtları (ordu, polis, istihbarat aygıtı vb.) 
oluşturur. Bunun yanı sıra, dışişleri bakanlığı da bu 
gövdenin temel bir bileşenidir. Yanı sıra, tüm devlet 
bürokrasisinin kilit konumları da kesin biçimde dev-
let çekirdeğinin denetimi altındadır. Devlet çekird-
eği siyasal tercihler bağlamında homojen değildir. 
Irkçılık, milliyetçilik, emperyalist kozmopolitizm, 
dinci eğilimler vb. devlet çekirdeğinde çeşitli fraksi-
yonlar halinde örgütlenmiştir. Yani devlet çekirdeği 
çatışmalı birliktir. Bu çatışma her bir kesimi şu veya 
bu düzeyde temsil eden düzen partiler tarafından 
şu ve ya bu düzeyde açığa vurulur. Çatışmalar kimi 
zaman en şiddetli biçimlere de bürünebilir ve kimi 
zaman iç tasfiyeler de yaşanır. Öte yandan, düzenin 
bekası, empeyalist-kapitalist sisteme bağlılık, her 
türlü devrimci ve yurtsever güce karşı faşist terörün 
kullanımı konusunda tereddütsüzlük ortak payda-
larıdır. Onların deyim yerindeyse anayasasını bu 
üç temel ilke belirler. Devletin çekirdeğinin temel 
içgüdüsü sürekli krizlerle altüst olan çarpık kap-
italist toplumsal ilişkilerde gelişmesi kaçınılmaz 
olarak görülen isyanları, komünist gelişmeyi, ezilen 
ulus ve ulusal toplulukların ve inanç kesimlerinin 
hak arayışlarını en şiddetli terörle bastırmak, hızla 
büyüyen işçi sınıfı ve muazzam kentleşmeyi ve or-
taya çıkacak kısmi aydınlanmayı denetim altında 
tutmaktır. 

Faşist terörün örgütlenmesinde Süper NATO/kon-
trgerilla başlıca aktördür. Polis, istihbarat, Ordu da 
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bu işin diğer ayaklarını oluşturur. İşin sivil siyaset 
ayağının en temel parçalarından biri olarak klasik sivil 
faşist parti ve örgütlenmelerin (Türkiye bağlamında 
MHP, Komünizmle Mücadele Dernekleri, Ülkü Ocak-
ları ve daha sonraları bunlara eklenen BBP, Alperenler 
gibi parti ve örgütler...) mümkün olduğunca yaygın 
olarak örgütlenmesi vardır. Diğer ayağı daha yaygın 
biçimde örgütlenmiş kitle tabanı tümüyle faşist ol-
masada, bütün faşist uygulamaları kabullenecek 
daha geniş gerici-faşist karakterde partilerin, dernek 
vb. (Türkiye bağlamında DP/AP/ANAP/AKP) örgütlen-
mesidir. Bir başka unsur işçi sınıfını denetim altında 
tutmak için daha baştan sendikal alanın denetim al-
tına alınması için gerici ve faşist sendikaların (Türk-
İş, MİSK vb., daha sonra kamu emekçileri alanında 
örgütlenen faşist sendika ve dernekler) örgütlenme-
sidir. (Türk-İş'in 1950'lerde CIA'nın yeni-sömürgele-
rde gelişecek olası işçi hareketlerini denetim altına 
almak için doğrudan organize ettiği sarı sendikaların 
oluşturulması sürecinin bir parçası olduğu biliniy-
or.) Burjuvazinin bütün kesimleri de benzer örgütle-
nmeler (Türkiye bağlamında, TOBB, TİSK, TÜSİAD, 
MÜSİAD, vb.) içinde toplanır. Faşizmin ideolojik sac 
ayakları milliyetçilik, gelenekselcilik, patrikyalizm ve 
militarizmdir. Türkiye faşizminin örgütlenmesinde 
de başlangıçta bunlar esas alınmış, fakat suni islam 
fanatizmi de bunlara eklemlenmiştir. Daha sonra 
ideolojik çizgi Türk-İslam sentezi olarak resmileştir-
ilmiştir. (Şimdilerde İslam-Türk sentezi oldu.)

Bütün bu örgütlenmeler ve başkaları. emperyalis-
tler ve işbirlikçileri tarafından oluşturulmuş dev-
letin çekirdeği tarafından, yani faşizmin yönetici 
aygıtı tarafından yukarıdan aşağıya büyük bir faşis 
terör aygıtının birer parçası olarak örgütlenmiş ve 
kadrosu oluşturulmuştur. Bu örgütlenmeler esas 
olarak Almanya, İtalya ve Japonya'daki faşist devlet 
ve toplumsal örgütlenmelerden özü itibariyle farklı 
değildir. Fark esas olarak zamanın ve mekanın yani 
neredeyse tüm koşulların farklı olmasından ötürü, 
yeni-sömürgelerdeki faşizmin gelişim seyrinin ve 
biçimlenişinin tamamen kendine özgü bir karakter 
taşıyor olmasından kaynaklanıyor. Emperyalist kap-
italist ülkelerde olduğu gibi, aşağıdan yukarıya faşist 
siyasal hareketler üzerinden gelişen bir faşizm değil, 
yukarıdan aşağıya emperyalistler ve devletin çekird-
eği tarafından planlı biçimde örgütlenen ve toplum-
sal ilişkilere egemen olan faşist devlet aygıtlarının 
oluşumudur söz konusu olan.

Mahir zamana ve mekana bağlı olarak ortaya çıkan 
oldukça farklı gelişme seyrini ve farklı biçimlenişi 
tanımlamak için “açık ve gizli faşizm” gibi yeni ve 
özgün kavramlar geliştiriyor. Yeni-sömürgelerde 
faşizm konusunda bir üst kavram olarak kullanılan 
“sömürge tipi faşizm” kavramı ise aslında yukarıdaki 
özgün gelişme seyrinin bütününü ifade ediyor. Bun-
lara burada daha da geniş biçimde girmeye gerek yok.

TÜRKİYE'DE FAŞİST KURUMLAŞMA VE DÜZENEK 
NE ZAMAN EGEMEN OLDU?..

Bu konuda kesin bir tarih vermek mümkün mü? 
Emperyalist-kapitalist ülkelerde faşizmin iktidar 
oluşu genellikle seçimleri kazandıkları tarihle başlar. 
Yeni-sömürge faşizmleri gibi, daha çok zamana 
yayılarak bir süreç olarak gelişen faşizm yapıları için 
kesin başlangıç tarihleri vermek güçtür. 

1945 sonrası başlayan, fakat 1950'den itibar-
en doludizgin girilen yeni-sömürgeleşme süreci 
aynı zamanda devlet biçiminin/rejiminin faşist te-
melde yeniden dizayn edilmesi sürecidir. Bu süreçte 
devralınan Kemalist Bonapartist devlet, baskıcı, 
terörcü niteliğiyle zaten elverişli bir zemin sunmak-
taydı. 

1950'lerden itibaren sahne artık ABD emperyalizmi-
nin ve hızla oluşmakta olan yerli tekelci burjuvazi-
nin çekirdeğini oluşturduğu oligarşinindir. Kemalist 
bonapartist devlet zeminin sunduğu baskıcı/terörcü 
devlet geleneği zemininde faşist kurumlaşma hızla 
örgütlendi. Daha ilk adımda, ordu, polis, istihbarat 
aygıtı NATO'ya ve dolayısıyla süper NATO'ya bağlan-
mıştır ve kontrgerilla örgütlenmesi Seferberlik Tetkik 
Kurulu adıyla geniş biçimde örgütlenmiştir. NATO'ya 
katılmanın üzerinden birkaç yıl geçmeden devletin 
faşist dönüşümünde katedilen yol büyük bir kat-
liamla, 6-7 eylül 1955 katliamıyla test edilmiştir. Bu 
sürecin daha başlarında hem de İstanbul'da, tüm 
dünyanın gözü önünde, 6-7 eylül 1955'de yaşanan 
15 Rumun öldürüldüğü (katliam için örgütlenmiş 
çetelere öldürmeyin talimatı verildiği için ölü sayısı 
nispeten azdır), 300'ünün yaralandığı, 400 kadının 
tecavüze uğradığı, 5000'in üzerinde ev, işyeri, ibade-
thane ve okulun imha edildiği büyük vahşet aslında 
Nazi döneminde Yahudilere dönük saldırıların tipik 
kopyalarından biridir. Ve daha sonra doğrudan itiraf 
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edildiği üzere, bu katliam, CIA-NATO'nun örgütle-
diği ve Türkiye'deki devlet çekirdeğinin ve faşist ku-
rumlaşmanın belkemiğini oluşturan kontrgerillanın 
doğrudan eseridir. Birkaç yıl içinde Türkiyenin dört 
bir yanından on binlerce resmi ve sivil caniyi kat-
liamlar için mobilize edecek bir aygıt örgütlenmiştir. 
(Bu aygıtın görünen kısmıdır. 6-7 eylül olayları iki 
güne yayılsa da bütün bu muazzam katliam toplam-
da 24 saat gibi kısa bir süre içinde kotarılmıştır.) Ve 
bu saldırılar başıbozuk biçimde gelişmemiştir. Pek 
çok kentte önceden örgütlenmiş 20-30'lu grupların 
İstanbul'a getirtilerek ellerinde başta Rumlar ol-
mak üzere, gayrı müslimlerin listeleri ve adresleri-
yle sistematik talimatlar temelinde yürüttükleri 
saldırılarla bu vahşet gerçekleştirilmiştir. 

Öte yandan siyasal planda DP'nin yanısıra, yaygın 
ve bir tür milis örgütlenmesine evrilen kitle örgü-
tlenmesi olarak Vatan Cephesi örgütlenmiştir. Aynı 
yıllarda MHP'nin önceli olarak 1952'de faşist Türkiye 
Köylü Partisi, ardından 1954'de faşist Türkiye Mil-
let Partisi, 1958'de bunların birleşmesiyle CKMP'de 
sahneye çıkmıştır. Türk-İş'de bir CIA prodüksüyonu 
olarak bu yıllarda örgütlenmiştir. Akademi alanın-
da ODTÜ, anti-komünist bir örnek üniversite olarak 
yine ABD'nin desteğiyle kurulmuştur. (ODTÜ'nün 
daha sonra devrimci çalışmanın merkezlerinden biri 
haline gelmesi, aslında yeni-sömürgeciliğin devrimci 
çalışma için ne denli büyük bir nesnel zemin oluştur-
duğunu, oligarşinin korkularının ve baştaki isyan-
ların hızla gelişebileceğine ilişkin öngörülerinin ne 
denli doğru olduğunu göstermiştir. Tabii, ODTÜ'nün 
devrimcileşmesi onlar için aynı zamanda "kaderin bir 
cilvesi", yada tarihin bir ironisi olarak da görülebilir.)

Bu süreç aynı zamanda Kemalist Bonapartist re-
jimin dönüştürülerek tasfiyesi anlamına geldiği 
için, Kemalist kadroların ve toplumsal destekler-
inin ciddi bir direnci ile karşı karşıya geldi. 1960 
darbesi önemli ölçüde bu direncin ifadesidir ve bu 
iç çatışmayla yaşanan yarılma/parçalanma duru-
mu devletteki faşist kurumlaşmanın gelişme seyri-
ni kısmen frenlemiştir. Kemalistler 1960 darbesiyle 
kendi isteklerinden ve daha önceki pratiklerinden 
bağımsız olarak bir denge kurmak için oligarşideki 
egemen fraksiyonları kısmen geri adım atmaya zor-
lamışlardır. Ancak sömürge tipi faşizmin adım adım 
egemen hale gelmesi süreci devam etmiştir.

1971 darbesi bu noktada kesin bir dönüm noktasıdır. 

Kimi noktalarda nihai amaçlarına ulaşmamış ol-
salar da, devlette faşist kurumlaşma ve aygıtların 
kesin egemenliği bu darbe ile sağlanmıştır. Devletin 
çelik çekirdeğinde ve tüm temel kurumlarında) ege-
menlik emperyalistlerin örgütlediği faşist yapılara 
geçmiştir. Kemalist kadrolar ve işleyiş neredeyse 
tümüyle etkisizleştirilerek tasfiye edilmiştir. 

Kısacası, faşist egemenliğin kuruluşunun asıl tarihi 
olarak yazıdaki 1980 darbesi yerine 1971 darbesini 
vermek daha doğru olacaktır.

1950'den 1971'e kadar 20 yılı aşkın süre nasıl tanım-
lanabilir. Faşist karakterin baskın olduğu, fakat Ke-
malist Bonapartist fraksiyonunda etkisini gösterdiği, 
bu ikisi arasındaki gerilimin/çatışmanın demokratik 
kimi alanlar da açabildiği bir geçiş dönemi diyebilir-
iz bu döneme. Hiç kuşkusuz, 12 Mart 1971'deki faşist 
darbe ile 9 yıl sonra gerçekleşen 12 eylül 1980 darbesi 
arasındaki 9 yıllık kesit 

YENİ DÖNEM VE AKP ELİYLE DEVLETİN YENİDEN 
DİZAYNI

Son 15 yıldır Türkiye ve Kürdistan'ın başına bela 
edilen AKP faşizminin doğru bir tahlilini yapabilmek, 
ancak biraz daha gerilere gidilerek 1990'la birlikte 
dünya ölçeğinde başlayan yeni dönemi ve bu döne-
min gelişme seyrini anlamakla mümkün. Bu bağlam-
da, bir taslak çalışmamızdan aktarımlar yaparak 
süreci biraz açalım...

“Dünya Çapında Yeni Tarihsel Dönem

1990 başlarında reel sosyalizmin çöküşüyle ortaya 
çıkan muazzam altüst oluş ve değişim zemini em-
peryalist-kapitalist sistemin gelişme sürecinin yeni 
döneminin başlangıcını ifade ediyordu. Hiç kuşku-
suz, emperyalist-kapitalist sistemin yeni dönemi-
nin karakteristik özelliklerinin temelleri sadece reel 
sosyalizmin yıkılışı ile ortaya çıkan koşullarla ilgili 
değildir. Emperyalist kapitalist sistemin '70'li yıllar-
da başlayan derin yapısal krizi ve buna bağlı olarak 
özellikle 1980 başlarında yeni sağ olarak kodlanan 
(temsilcileri Reagen, Theatcher, Kohl üçlüsü) kesim 
tarafından sistemleştirilen restorasyon sürecinin 
stratejik politikaları da, 1990'da dünya ölçeğinde 
genelleşme olanağı bularak bu yeni döneme rengini 
verdi. 
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Ve her yeni dönem, özellikle başlangıç aşamasında 
sistemin bütün aktörlerinin kendi konumlarını, dina-
miklerini, rollerini yeniden tanımlamaları, planlama-
larını ve pratiklerini yeni baştan kurmaları ve kendil-
erini bütünlüklü olarak yeniden dizayn etmekleleriyle 
karakterize olur.

Yeni dönemle birlikte Sovyet devrimi ve ardından 
gelen devrimlerle hem coğrafi, hem de nüfus olarak 
daralmış emperyalist-kapitalist sistem -Küba, 
Kore DHC gibi küçük istisnalar hariç- yeniden dünya 
ölçeğinde egemen hale gelmiştir.

ABD emperyalizmi bu dönemin başında kendini yine 
bir anda yeniden tek süper güç olarak bulmuştur. 
SSCB'nin yıkılmasıyla birlikte, bırakalım diğer em-
peryalist kapitalist ülkeleri, dünya ölçeğinde onunla 
boy ölçüşebilecek tek bir güç kalmamıştır. Fakat bu-
rada tarihin deyim yerindeyse bir başka ironisi orta-
ya çıkar. Bir anda, tek süper güç haline gelen, ABD 
emperyalizmi, aynı zamanda, 1970'lerden itibaren 
özellikle ekonomik güç olarak gerileyen bir emperyal-
ist ülkedir. Diğer emperyalist güçler 1945 sonrasında 
olduğu gibi ağır bir yakım altında değillerdi. Tersine iy-
ice semirmiş ve ABD emperyalizmi ile özellikle ekono-
mik alanda yoğun bir rekabet içindeydiler.  Somut 
olarak ifade edersek, ABD emperyalizminin 1945'le-
rde dünya ekonomisi içindeki payı 50'leri aşmışken, 
1990 başlarında hala dünyanın en büyük ekonomisi 
olmasına karşın bu pay 26-28 düzeyine gerilemiştir. 
(26 yıl sonra, bugün, ABD'nin dünya ekonomisi 
içindeki büyüklüğü yüzde 23'lere değin gerilemiştir. 
ABD'nin asıl gücü dünya ölçeğinde kurmuş olduğu ve 
hala daha kimsenin boy ölçüşemeyeceği büyüklükte 
olan politik-askeri organizasyonundan gelmekteydi. 
Fakat buna rağmen, rakip emperyalist güçler siyasal 
ve askeri olarak bağımsız davranma, kendi hegam-
onyalarını dünyanın değişik yerlerinde kurma çabası 
içindeydiler. Avrupa, AB yoluyla zaten yola girmişti. 
Yeni emperyalist ülkeler olarak Çin ve Rusya'nın da 
bu yola gireceği neredeyse kesindi. Bu tablo içinde 
dünyanın yeni paylaşım mücadelelerine, hem de en 
sert biçimlerde gebe olacağı açıktı. 

Kısacası, 1990 sonrasında yaşanan büyük altüst 
oluşla birlikte, emperyalist-kapitalist dünyanın tüm 
aktörleri açısından dost-düşman tariflerinin, dün-
ya egemenliği kurma, ortaya çıkacak kaçınılmaz 

rakipleri tasfiye etme yada sınırlama stratejilerinin 
vb. yani stratejik parametrelerin  tümünün birden 
yeniden biçimlenmesi kaçınılmazdı. Hiç kuşkusuz, bu 
öncelikle sistemin hegemonu ABD asından acil ve ha-
yati bir durumdu. Amiyane deyişle dünya yeniden ku-
rulurken, ABD emperyalizmi en avantajlı ülke olarak 
dünya hegemonyasını tahkim etme stratejilerini de 
yeni koşullara bağlı olarak yenilemek zorundaydı. Bu 
sadece ABD'nin değil, diğer emperyalist ülkeler ve 
yeni-sömürgeler dahil tüm dünya çapında kapsamlı 
bir yeniden dizayn, kendi rolünü bir biçimde yeniden 
belirleme ve konumlanma anlamına geliyordu.

ABD Stratejisinin İki Temel Unsuru: Medeniyetler 
Çatışması ve Eksen Ülkeler

1990 başlarında ABD emperyalizminin hegamonya 
stratejilerinin fikri arka planları oluştu. Medeniyetler 
çatışması ve eksen ülkeler teori ve tespitleri, hego-
manya stratejisinin düşünsel, ideolojik arka planını 
oluşturmaktaydı. Komünist hareket belirleyici bir 
rakip olmaktan çıktığına göre asıl rakipler/düşmanlar 
yakın ve orta gelecekte esas olarak diğer emperyalist 
güçler ve merkez kaç hareketler yapacak olan büyük 
yeni-sömürgeler olabilirdi. 

Rakiplerin bir araya gelmesini engellemek, kimi 
zaman gücü paylaşarak müttefik haline getirmek, 
kimi zaman ise ekonomik yaptırımlar ve politik-ask-
eri zor yoluyla baskı altına almak ve bu yoldan  he-
gamonyayı sürdürmek ABD'nin yeni stratejisinin 
başlıca unsuruydu. Düşman tarifi de buna uygun 
olarak Medeniyetler çatışması tezi ile yapılmıştı: 
Dünyada 8 medeniyet ABD ve batı Avrupanın içinde 
yer aldığı Batı medeniyeti, Slav-Ortodoks medeni-
yeti (Rusya vd. Slav ülkelerinin önemli bir bölümü), 
Latin Amerika, İslam, Konfiçyus (Çin), Hint, Japon ve 
Afrika medeniyetleri vardı. Ve bunlar kendi araların-
da tüm tarih boyunca güç mücadelesi yürütmüştü. 
Açıkça ırkçı, şoven nitelik taşıyan bu teze göre Batı 
medeniyeti insanlığın en ileri düzeyini ifade ediyordu 
ve bunun üstünlüğünün sürdürülmesi, buna yönelik 
tehditlerin bertaraf edilmesi ABD emperyalizminin 
önderliğindeki Batının göreviydi. ABD emperyalizmi-
nin bütün politik-askeri stratejileri bu teze uygun 
olarak yeniden dizayn edilmeliydi. 

Eksen ülkeler tezi/stratejisi ise bu hakimiyetin özel-
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likle yeni-sömürgeler dünyasında sağlanması için, 
bölgelerinde hem nüfus, hem de ekonomik ve poli-
tik-askeri olarak en büyük ülkelerin (Türkiye, Brezi-
lya, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Güney Afrika, 
Suudi Arabistan vd.) ABD etrafında kümelendirilmesi 
ve onun bölgesel politikalarının başlıca yürütücüleri 
olması stratejisiydi. Bu devletler neredeyse dün-
ya nüfusunun yüzde 25-30'unu oluşturuyordu ve 
çoğunluğu zaten ABD emperyalizminin gündümünde 
olan ülkelerdi. Bunlar ABD imparatorluğunun dün-
ya ölçeğindeki vasalları olarak konumlanacaklardı. 
ABD, Batı medeniyetinin (dünya nüfusunun yaklaşık 
13'ünü oluşturan 1 milyara yaklaşan bir nüfusu ifade 
ediyor) öncüsü olacak ve hem kendi gücü, hem de 
vasalları (eksen ülkeler) aracılığıyla dünya hegam-
onyasını yeniden dizayn edecekti. Strateji ve hesap 
buydu. 

Bu hesaplarla/stratejiyle, stratejik ve taktik ittifak-
larda belirlenmiş oluyordu. Batı, ABD'nin strate-
jik ittifakıydı. Vasallarda taktik yada yarı-stratejik 
diyebileceğimiz ittifaklardı. Düşmanlar ise diğer 7 
medeniyet olarak kodlanan dünyanın geri kalanıydı. 
Bunlar "şeytan"dı ve bunlara karşı mücadele içinde 
hem Batı ve hem de vasallar yeniden ABD'nin ar-
kasında dizilecekti. İkinci olarak bu mücadeleler, 
1990 sonrasında kısa sürede toparlanma eğilimi 
içine giren ve büyük isyan dinamikleri taşıdıkları 
apaçık ortaya çıkan devrimci, ilerici toplumsal hare-
ketlerin bastırılması içinde gerekli zemini/iklimi 
yaratacaktı. 1997'deki emperyalistlerin güvenlik zir-
vesinde 2000'li yıllar "ayaklanmalar yüzyılı olacak" 
biçiminde tanımlanıyordu. ABD hegamonyası bu yol-
lardan yürünerek dünyada daha uzun bir dönem de-
vam edecekti. Evdeki hesap buydu... Peki çarşıdaki 
durum neydi/ne oldu?

Stratejinin İki Temel Uygulama Ayağı: Plan Kolom-
biya ve BOP

1990-98 arası süren kargaşa döneminin vahşi pay-
laşım mücadelelerinin (Doğu Avrupa ve Rusyada, Af-
rika ve Ortadoğu'da) ardından bu strateji (medeni-
yetler çatışması ve eksnen ülkeler temelindeki 
strateji) iki temel coğrafyada/”medeniyette” devr-
eye sokuldu. Daha sonra BOP olarak kodlanan İslam 
dünyasına yönelik saldırı planı ve Latin Amerika'ya 
dönük olarak da 1998'de açıkça ilan edilen "Plan 
Kolombiya". (Bu arada geçmeden belirtmek lazım; 

bu strateji ve bu iki plan -Plan Kolombiya ve BOP/
Ilımlı İslam Planı temellerinin atılması- Demokrat 
Partili Bill Clinton'un başkanlık döneminin eseridir. 
Amerikan seçimlerinde Demokrat Parti adayı kadın 
Clinton'un yenilgisine neredeyse ağıt yakacak du-
ruma gelen dünyadaki "demokrat"ların/ilercilerin 
neye ağladıklarını göstermesi açısından ibretlik tari-
hsel olaylardır bunlar.)

ABD hegamonyasının yeniden dizayınına neden bu 
iki alanla (Ortadoğu ve Latin Amerika) başlandı? 
Açık ki, her iki alanda ABD emperyalizminin hega-
monya stratejisinin temellerinin oluşturulması 
için hayati bir önem taşıyordu. ABD emperyalizmi 
"Plan Kolombiya" ile geri cephesini "arka bahçesi-
ni" (Latin Amerika) sağlama almak isterken, İsla-
ma yönelik saldırıyla da Ortadoğu'ya ilişkin pek çok 
hedefin yanı sıra stratejik müttefiki olan Batıyı (esas 
olarak Avrupa'yı) arkasına dizmek istiyordu. Ayrıca 
hem İslam ülkeleri (özelde Ortadoğu), hem de Lat-
in Amerika hegamonya savaşına başlangıç yapmak 
için oldukça elverişli zeminlere sahiptiler. Bu böl-
gelerdeki "medeniyetler"/ülkeler deyim yerindeyse 
diğerlerine göre de görece kolay lokmalar sayılırdı. 
Böylece stratejinin diğer parçalarının uygulanması 
için sağlam bir temel oluşacaktı. 

Asıl konumuz olan Ortadoğu'ya geçmeden, Latin 
Amerika'ya dönük Plan Kolombiya'ya ve akibetine 
kısaca değinmek gerekiyor. Latin Amerika, ABD em-
peryalizminin geleneksel "arka bahçesi"dir. "Tanrıya 
uzak, malesef ABD'ye yakın"dır. Latin Amerika'nın 
denetim altında tutulması, ABD'nin dünya hegam-
onyası açısından hayati önemdedir. Bu noktada her 
dönem iki ana tehdit söz konusu olmuştur. Birinci-
si, küçük burjuva milliyetçi/bağımsızlıkçı akım ve 
hükümetler ve ikincisi ve daha önemlisi devrimci so-
syalist hareketler. 
Öte yandan, Latin medeniyeti yeni konsepte göre 
zaten medeniyetler hiyerarşisinin alt sıralarında 
yer almaktaydı. Latinlere düşmanlık, ayrımcılık ve 
küçümseme, İslama yönelik olan kadar derin ol-
masa da, ABD'de her dönem ciddi bir zemine sa-
hip oldu. Ama daha ötesinde Latin Amerika mutlak 
biçimde ABD egemenliğinin sınır çizgisiydi. Latin 
Amerika da bırakalım devrimci, herhangi bir merkez 
kaç odak bile ABD emperyalizmi için tahammül 
edilemez bir durumdu. Halbuki 1990'ların sonuna 
doğru Latin Amerika'daki devrimci ve halk hare-
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ketlerinin yükselişi kırmızı alarm boyutlarını bile 
aşmış durumdaydı. Kolombiya da FARC ve ELN hare-
ketleri ülkenin yüzde 70'inden fazlasında denetim 
sağlamış durumdaydılar ve iktidarı ele geçirmeye 
oldukça yaklaşmışlardı. Brezilya'da, Venezuella'da, 
Bolivya'da ve diğer tüm Latin Amerika ülkelerinde 
halkçı sol hareketler büyük bir yükseliş yaşıyordu. 
İşte Plan Kolombiya bu temelde gündeme geldi. Pla-
na göre Kolombiya'daki devrimci hareketi bastırmak 
için Brezilya'nın (ABD emperyalizminin eksen ülkel-
er konsepti bağlamında belirlediği vasal ülkelerden 
biri de Brezilyaydı) öncülüğünde diğer Latin Amerika 
ülkelerinin katılacağı büyük bir ordu oluşturulacaktı. 
Bu ordu Kolombiya devletinin isteğiyle ülkeye gire-
cek yani işgal edecek ve Kolombiya ordusu ile bir-
likte FARC ve ELN'yi yok edecekti. ABD ordusu da bu 
güçlere hava saldırılarıyla destek verecek daha sonra 
ABD kara birlikleri de ülkeye giriş yapacaktı. Böylece 
Latin Amerika'daki en önemli devrimci dinamik yok 
edilirken, bölge ülkelerindeki halkçı sol hareketlerde 
bu atmosfer içinde ağır baskı altına alınacaktı. Ve 
bölge pek çok açıdan tam bir kaos içine sürüklenece-
kti. Bu gelişmelere bağlı olarak bütün bir Latin Amer-
ika yeni dönemin hegamonya planlarına uygun olarak 
yeniden dizayn edilecekti. İşgal ve savaş koşulların-
da bu yeniden dizaynın anlamının oldukça koyu bir 
faşist devlet yapılanması olduğu açık. Bu plan kıs-
men ilan edildi ve büyük bir bütçe hazırlandı. Ancak, 
1999'dan itibaren tüm Latin Amerika ülkelerinde 
halkçı demokratik partilerin kazandığı başarılar bu 
planı önemli ölçüde kadük bıraktı. Halk hareketleri 
bu planı önemli ölçüde etkisizleştirdi, uygulanamaz 
hale getirdi. Plan Kolombiya bu noktadan itibaren 
esas olarak FARC ve ELN'nin tasfiyesi için Kolom-
biya devletine askeri ve mali destek aktarılması ve 
diğer Latin Amerika ülkelerindeki halkçı demokratik 
hükümetlerin tasfiyesini hedef alacak tarzında re-
vize edildi. Ve günümüze kadar başlangıçtaki halin-
den çok farklı biçimde geldi.

BOP, Ilımlı İslam, AKP ve Devletin-Faşizmin 
Yeniden Dizaynı

Şimdi asıl konumuza Ortadoğu'ya, İslama biçilen an-
lam ve role, bunun ürünü olan AKP'ye gelelim... 

Ortadoğu; 1. Körfez savaşı, Afganistan'daki Taliban 
egemenliği, artan El Kaide saldırıları, biriken büyük 
halk öfkesi, tüm dünyada teşhir olmuş faşist dik-
tatörlükler, dinci bağnazlık vb. nedeniyle zaten Batı 

dünyasında açıktan düşman olarak kodlanmış bir 
alan/dı. Bölge yaklaşık 500 milyonluk nüfusla büyük 
bir pazara sahipti, yarı eğitilmiş muazzam bir işgücü 
vardı. Petrol ve doğal gaz gibi hayati enerji kaynak-
larının küçümsenemeyecek bir bölümü burada/ydı, 
stratejik enerji nakil hatlarının önemli bir bölümü 
bölgeden geçiyor/du. ABD'nin stratejik ittifakı ve ge-
lecek için de stratejik adayı olan Avrupa ve Ortadoğu 
pek çok bağla birbirine bağlıydı ve oldukça sıkıntılı 
ilişkiler söz konusu/ydu. 

İslam medeniyeti olarak kodlanan gövdesini Or-
tadoğu'nun oluşturduğu alana yani "şeytan-
laştırılmış İslam"a karşı mücadelenin pek çok geti-
risi söz konusu/ydu. 

Birincisi, bu alandaki artık işlevsizleşmiş tüm ilişkil-
eri, devlet yapılarını, rejimleri vb. tasfiye etmeyi ve 
emperyalist egemenliği yeniden kurmayı mümkün 
kılacaktı. İkincisi, enerji kaynakları ve nakil yolları 
üzerinde kurulacak hegamonya bu kaynaklara son 
derece bağımlı olan Çin ve Japonya başta olmak üzere 
diğer rakiplerin (medeniyetlerin) adeta can damar-
larını elinde tutmak anlamına gelecekti. Üçüncüsü, 
"islamcı terör" ve "ortadoğu'daki terörist devletler" 
söylemi ve bunları pratikleri üzerinden Batı'ya ve tüm 
dünyaya yönelik büyük bir tehditin var olduğu algısı 
şu veya bu düzeyde yaratılmıştı. Ortadoğuyla hem 
coğrafik, hem de siyasal ve kısmen göçmenler üze-
rinden yoğun bağlara sahip olan Batı'nın (özellikle 
Avrupa'nın) "İslam"a yada "radikal islam"a karşı 
savaşta ABD'nin arkasında saflaşması sağlanacak-
tı. Geçmişin komünizm tehlikesinin yerini, "İslam" 
alıyordu. Dördüncüsü, bu çatışma/savaş zemininde 
zaten cılız olan devrimci demokratik güçlerde tasfiye 
edilecekti. Bu dört ana hedef; aslında Ortadoğunun 
dünya hegamonyası için ne denli kritik bir öneme sa-
hip olduğunu da apaçık gösteriyor.

1998'de yapılan bu plan elbette işbirlikçilere de 
"ılımlı islam" söylemi altında ABD ve Batı eksenli 
olarak bulundukları ülkelerde devleti yeniden inşa 
görevi yüklüyordu. 1945'den sonra yeni-sömürge 
devletler yeniden dizayn edilirken kullanılan "hür 
dünya", "komünizmle mücadele", "demokrasi" vb 
söylemlerinin yerini, "radikal islamla mücadele" ve 
"ılımlı islam" vb. alacaktı Ortadoğu'da. 

BOP yada Ilımlı İslam projesinin bir ayağı "İslam" 
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yada "radikal İslam" ile mücadele bağlamında sert 
savaşlar ve işgaller olarak biçimlenecekken, diğer 
ayağı ise Ilımlı İslam'ın inşası olarak gelişecekti. Savaş 
için Afganistan, Irak ve İran bağlamında onlar için ye-
terince gerekçe ve zemin vardı. 

Ilımlı İslamın zeminleri nerede oluşturulacaktı, mod-
el ülke neresi olacaktı? Tabii ki en uygun aday, seküler 
ve NATO ülkesi olan, ayrıca eksen ülke olarak belirlen-
miş ve emperyalist denetimin en güçlü olduğu, Batıya 
görece en yakın islam ülkesi olan Türkiye idi. İlk aşama-
da esas olarak projenin önünün düzlenmesi, başkaca 
diğer muhalif seçeneklerin ortadan kaldırılması hede-
flendi. İlk pratik adım PKK önderliğinin tutsak edilme-
siyle atıldı. Savaş ve Ilımlı İslam kapanına alınacak 
Ortadoğu'da yegane büyük halk hareketi haline gelmiş 
devrimci hareket olan PKK'nin bir biçimde tasfiyesi 
proje açısından hayati önemdeydi. Farklı seçenekler, 
hele ki devrimci seçeneklerin varlığına izin verilemez-
di. Bu bağlamdaki ikinci adım, 19 Aralık 2000'de Tür-
kiye devrimci hareketine yönelik hapishane katliamı 
ile atıldı. Önemli ölçüde darbelenerek etkisiz hale ge-
tirilmiş olan, ancak hapishanelerde önemli bir direniş 
sergileyen Türkiye Devrimci Hareketinin etkili olduğu 
bu yegane mevzinin çökertilmesi önemliydi. Böylece 
TDH'nin en az birkaç yıl için gücü kırılmış ve gündemi 
değiiştirilmiş oldu. Bu iki saldırı yoluyla TC sınırları 
içindeki devrimci güçlerin "belini kırmış", bu anlamda 
bir dönemi kapatmış olduklarını hesap ettiler. Düzen 
cephesindeki sınıf savaşının ilk büyük hamlesi ise özel 
olarak hazırlanan 2001 krizi ile Türkiyenin ekonomik ve 
siyasi olarak "belinin kırılması" idi. Bu atmosfer içinde 
düzen cephesindeki siyasal partiler/yapılarda adeta 
sıfırlandı. Ve bir proje partisi olarak hazırlanan AKP'nin 
önü açılmış oldu. AKP, Ilımlı İslamın model partisi ve 
TC'de model devleti olacaktı. CIA/MİT'in faşist partisi 
MHP bu koşullarda devreye sokuldu ve erken seçime 
gidildi. "Yeni parti" AKP seçimi aldı ve Türkiye Ilımlı is-
lam yoluna sokuldu. 

Kapitalist Toplumun ve Devletin Yeniden Dizaynı

Bu süreç bütünlüklü bir toplumsal dizayn projesiydi ve 
doğal olarak en önemli ayağı devletin yeniden dizaynıy-
dı. Ve böylesi süreçler oldukça zorlu süreçlerdir. Geride 
bırakılan dönemden gelen kemikleşmiş pek çok devlet 
yapısıyla ve toplumsal mekanizmalarla, kurumlarla, 
ideolojik söylemlerle, toplumsal muhalefetle dişe diş 
kapsamlı bir çatışmayı içerir.

Burada kapitalist devletin dizaynı konusunda bir not 
düşerek devam etmek gerekiyor. Emperyalist kap-
italist sistemde devleti yeniden dizayn etme işi tüm 
deneyimlerde görüldüğü üzere, devletin üzerine ku-
rulu olduğu tüm ideolojik referansların, politik strate-
jilerin ve bir çok kurumsal yapının kapsamlı biçimde 
değiştirilmesini gerektirir. Böylesi bir dönüşüm, ülke 
içinde büyük kitle desteğinin (ve/veya sıkı örgü-
tlenmiş ve belli bir desteğe sahip olan ve geri kalan 
toplumsal kesimleri önemli ölçüde tarafsızlaştırmış 
bir örgütlenme altyapısı) yanı sıra, ekonomik, sosyal, 
kültürel, siyasal ve askeri açıdan olumlu koşulların 
varlığını, kadro ve birikimi gerektirir. Yanı sıra direnen 
güçlere karşı da kapsamlı bir zor kullanımı ön koşul-
lardan bir diğeridir. Yanı sıra, emperyalist güçlerinde 
güçlü bir desteği ön koşullardan bir diğeridir. Öte yan-
dan, kapsamlı yeniden dizayn bir çok kesimi mağdur 
eder. Statükoları ciddi biçimde bozar. Bu süreç ekono-
mik, siyasal ve diğer tüm imkanların kapsamlı biçim-
de el değiştirmesi sürecidir. Sistemi yeniden dizayn 
eden güçlerin arkasında saflaşmış burjuva kesimler 
ve bürokrasi, siyasal ve ekonomik güçten asla payını 
alırlar. Eski egemenler şu yada bu düzeyde geriye itil-
irler, tümden yada önemli ölçüde güç kaybına uğrarlar. 
Emekçi sınıflar bu tepişmede önemli hak kayıplarına 
uğrarlar. Ve doğal olarak bu süreç yeni egemenler-
in geri vitessiz, dur duraksız bir saldırganlığı olarak 
biçimlenir. Durmak ya da geri adım atmak düşmek, 
kaybetmek anlamına gelir. Bu durum hem sistem 
içinden, hem de sistem karşıtı güçlerden kapsamlı bir 
direncin gelişmesini, direniş odaklarının oluşmasını, 
patlama dinamiklerinin birikmesini kaçınılmaz hale 
getirir. Sadece bu değil; yeniden dizayn işine girişen 
gücün içinde de elde edilen güç ve imkanları paylaşma 
yönünde kapsamlı bir iç mücadelenin yaşanması da 
kaçınılmazdır. Buna bağlı olarak irili ufaklı iç çatlak-
lar, parçalanmalarda gelişir. İşte bu olağanüstü büyük 
çaplı ve oldukça karmaşık mücadele aynı ölçüde kar-
maşık ve ustalıklı politikaları gerektirir ve gelişmeleri 
yönetebilme becerisini şart koşar. Böylesi süreçlerde 
orta yol yoktur. Çünkü böylesi süreçler varoluş yokoluş 
seçeneklerini dışındaki tüm seçenekleri dışlayan bir 
tür savaş olarak biçimlenir. Ya kazanırsın ya da tüm-
den kaydersin.

Bu süreç, başlangıçtaki göz boyayıcı demokrasi 
söylemlerine rağmen, kesinlikle bir burjuva demok-
rasisi inşa etme süreci değildi. Mevcut faşist devlet 
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yapısını ve toplumsal zemini, yeni dönemin strate-
jik gereklerine uygun olarak yeniden dizayn etmeyi 
hedefliyordu. Gerekli olan devlet aygıtlarının nered-
eyse tümü elde hazır bulunuyordu. BOP/Ilımlı İslamın 
devleti ideolojik olarak İslam-Türk sentezi üzerine inşa 
edilecekti. 

Seküler ama islamcı artı Türkçü söyleme sahip, 
toplumsal hayatı/kültürü adım adım dinci söylemlere 
uygun olarak dönüştürecek, 
bunu tüm İslam ülkeleri için bir modele dönüştürecek 
ölçüde girişken ve müdaheleci, 
yangın yerine dönüşecek Ortadoğu'da bu Ilımlı İslam 
söylemiyle emperyalistlerin yanında gereken askeri ve 
siyasi rolleri oynayabilecek, 
ekonomik açıdan neoliberal politikalara harfiyen 
uyacak, bu anlamda da ön alacak, 
devletin çekirdeğini bu plana uygun olarak dizayn ede-
cek ve daha önceki yapıların rollerini ya asgari indire-
cek, yada tasfiye edecek, 
bunların yerine devletin çekirdeğinin merkezinde 
kendisinin konumlanacağı yeni bir işleyiş yaratacak, 
vb... 
kapsamlı bir dönüşüm/dizayn programıydı söz konusu 
olan. 

Bu süreç aynı zamanda onun öznesi olan AKP'nin dev-
letleşmesi süreci olacaktı kaçınılmaz olarak. Nasıl ki, 
TC'nin kurucu öznesi CHP bir dönem devlet olduysa, 
nasıl ki 1945 sonrası devletin yeniden dizaynı işini 
üstlenmiş olan DP ve bu geleneğin temsilcileri ve ar-
kasındaki güçler önemli ölçüde devletin çekirdeğinin 
merkezinde yer aldıysa, AKP'nin devleti dizayn süreci 
de daha çok CHP'ye benzeyen tarzda bir tür devlet olma 
süreci olarak biçimlenecekti.” (Taslak çalışmadan)

AKP'nin girdiği yol buydu ve yaklaşık 14 yıldır, özel 
olarak da bu sürecin yoğunlaştığı son 5 yıldır bu süreç 
olanca sert çelişki ve çatışmalarıyla sürüyor.

Faşizm yazısında AKP'nin iktidarlaşmasının yukarıda 
ifade ettiğim arka planı yeterince ve sistematik olarak 
ifade edilmemiş. Fakat bu programın pratik süreci 
örneklerle birlikte genel hatlarıyla oldukça iyi biçimde 
işlenmiş. Yalnız Yeni-Osmanlıcılık olarak ifade edilen 
AKP'nin bölgesel emperyal hedeflerinin sanki sürecin 
başından itibaren mevcut olduğu izlenimini yaratacak 
ifadeler var. Yeni-Osmanlıcılık hayalleri esas olarak 
2010 sonunda başlayan Arap Baharı ile birlikte gün-

demleşti. Zaten AKP'nin dış politikada bugün kendis-
ini oldukça büyük çıkmazlara sokmuş hamleleri, em-
peryalistlerle arasındaki buz dağlarının oluşması esas 
olarak bu süreçten itibaren başladı diyebiliriz.

FAŞİZM KONUSUNDA ALMANYA/İTALYA ŞABLONU 
VE AVRUPA MERKEZCİLİK

Avrupa Merkezciliğin Türkiye Solundaki Etkisi ve 
Faşizm Meselesi

Devlet ve faşizm tartışmaları sadece Türkiye ve Kürd-
istan'da değil, enternasyonal düzeyde de öteden 
beri devrimci hareketin başlıca tartışma konuların-
dan biri olageldi. 1930 sonrasında devlet tartışma-
larının merkezine doğal olarak önemli ölçüde faşizm 
tartışmaları oturdu. 1930'lardaki faşizm tartışma-
ları ağırlıklı olarak Avrupa'daki faşist rejimler üzerin-
den yürüdü. 1945 sonrası dönemde ise bu tartışma 
Avrupa sınırlarını aşarak yeni-sömürge ülkelerde de 
önemli bir tartışma gündemi oldu. Emperyalist ülkel-
erde bu tartışmalar ağırlıklı olarak kriz dönemlerinde 
faşist hareketlerin yükselişe geçişiyle birlikte gün-
demleşirken, yeni-sömürgelerdeki sürekli kriz hali ve 
olağanüstü yönetim biçimlerinin neredeyse sürekliliği 
nedeniyle neredeyse her dem gündemin başlıca mad-
delerinden biri oldu.

Tartışmaların farklı boyutları var. Türkiye'deki 
tartışmalar üzerinden bakacak olursak iki ana tartış-
ma kanalı söz konusu. Birincisi, TC'deki devletin 
biçimi/rejimi faşizm mi, yoksa güdükde olsa burjuva 
demokrasisi veya başka bir şey mi? İkincisi, faşizm 
diyenler arasındaki tartışmadır. TC'deki faşizmin 
toplumsal ve sınıfsal temeli nedir?, faşizm ne zaman 
egemen hale geldi?, Kemalizm faşist karakterde 
midir?, faşizme karşı mücadelede izlenecek mücadele 
çizgisi ne olmalıdır? vb. sorular temelinde biçimlenen 
tartışmalar söz konusu olmuştur. İkinci tartışma 
kanalı içerik olarak pek çok versiyona sahip olduğu 
için burada girmeye gerek yok. (Bu bağlamda, yukarı-
da Nabi Kımran yoldaşın yazdığı Faşizm yazısı üzerin-
den görüşlerimizi en genel hatlarıyla ortaya koymaya 
çalıştık.) Fakat birincisi bugün hem özgül nedenlerle, 
hem de mevcut AKP faşizmine karşı ideolojik-politik 
olarak sağlam bir baraj oluşturmak açısından önemli.

TC'deki siyasal rejimi faşizm olarak görmeyen görüşler 
açısından temel hareket noktası; İtalya ve Almanya'da 
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faşizmin iktidara geliş sürecini ve oluşan faşist devlet 
yapısını yegane faşist gelişme ve devlet biçimi olarak 
görmeleridir. Bu yaklaşım şabloncudur ama öyle ba-
sitçe şabloncu deyip geçmemek gerekiyor. Devrim-
ci harekette ki, dogmatizmin, şablonculuğun, sağ 
ekonomist bakış açılarının; ML'in evrenselliğine salt 
Avrupa nesnelliği üzerinden türetilen fikirlerden hare-
ketle bakışın ve evrensellik üzerinden yerelleşeme 
fikrine ulaşamamanın en önemli temel kaynakların-
dan birini Avrupa Merkezci düşünme biçimleri, bakış 
açısı oluşturmaktadır. Bu bakış açısı sadece faşizm 
tartışmalarına özgü değildir. Dünya tahlilinden tut-
alım, enternasyonal ilişkilere, oradan mücadele biçim-
lerine vb. hemen her konuya ilişkin bakışta Avrupa 
merkezcilikten şu veya bu düzeyde etkilenme görülür. 
Ve özgül olarak faşizm konusundaki bu görüş açısı 
su katılmamış, en saf haliyle Avrupa merkezci bakış 
açısıdır.

Marksizmin temel önermelerinin kapitalizmin or-
taya çıktığı ve olgunlaştığı Avrupa nesnelliği içinde 
üretilmiş oluşunun, yeni-sömürgeler dünyasında bu 
dar, sağ ve kendi gerçekliğine yabancılaşaya neden 
olan Avrupa merkezci bakış açılarının oluşmasında 
nesnellik bağlamında belli bir etkisi var. Ama sorun bu 
kadar basit de değildir. 

Avrupa merkezciliğin Marksist hareket içinde üreti-
cileri esas olarak Avrupa'daki küçük burjuva sosyal-
izminin ve işçi aristokrasisinin temsilcileri olan sağ 
revizyonist ve oportunist çizgilerdir. (Lenin'in menşe-
viklerile ayrışması ve 1. paylaşım savaşı sırasında 
bu çizgiyle genel olarak tüm bağlarını koparmasını, 
devrimci Marksizmin Avrupa merkezci sağcı çizgi-
yle kopuşu olarak görmek gerekiyor.) Tümünün aynı 
sınıfsal temele dayandığını söyleyemeyiz belki, ama 
esas olarak Türkiye ve Kürdistan'da da benzer bir 
nesnel ve fikri arka plan söz konusudur. Ve çoğunluk-
la ve haklı olarak şablonculuk ve dogmatizm olarak 
tanımladığımız bakış açıları, Avrupa merkezciliğin 
coğrafyamızdaki özgün koşulları içinde üretilmesidir 
demek daha doğru olur. Avrupa merkezcilik ve ML 
hareketdeki uzantıları, etkileri meselesi oldukça kilit 
bir mesele ve ne yazık ki devrimci yazında çok işlen-
memiş durumda. Önümüzdeki dönemin önemli teorik 
meselelerinden biri de budur.

Almanya/İtalya Şablonu Nedir ve Faşizm Bu 
Şablonla Anlaşılabilir mi?

Şimdi faşizm meselesine girebiliriz...

TC'nin devlet biçimlenişini, faşist olarak ni-
telendirmeyen görüşlerin temel yaklaşımı, Almanya 
ve İtalya gibi emperyalist anayurtlardaki faşizmin 
özgün gelişim seyrini ve bu konudaki tezleri birebir 
esas alarak faşizm değerlendirmeleri yapmalarıdır.

Nasıl olacak? Almanya ve İtalya'daki senaryonun 
benzeri olmalı. Yani, büyük bir ekonomik, sosyal, si-
yasal kriz yaşanacak, aşırı milliyetçi, militarist bir 
küçük burjuva paramiliter bir hareket ortaya çıkacak, 
kriz ortamında büyük bir kitle hareketi yaratacak, bu 
gelişmelere paralel olarak tekelci burjuvazinin yada 
oligarşinin desteğini alacak ve seçimler yoluyla veya 
başka bir yoldan iktidarı ele geçirecek, tüm diğer si-
yasal aktörleri zor yoluyla tasfiye edecek... Ancak bu 
yoldan olursa faşizm olur. Faşist rejim başka bir yoldan 
kurulamaz. Biraz kabalaştırarak bu yaklaşımı kısaca 
böyle özetleyebiliriz. Tekelci burjuvazinin egemenliği 
varmış, aşırı milliyetçi ve militarist, vahşi bir baskı re-
jimi kurulmuş vb. olsun, bu şablona uygun değilse, ne 
derseniz deyin kar etmez. İlla ki, şablona uygun olacak.

Halbuki, Almanya ve İtalya örnekleri bırakalım 
günümüzü, faşizmin ilk büyük dalgasının yaşandığı 
1930'larda bile neredeyse istisnai örneklerdir.

Nasıl mı? Şöyle; 1923'de askeri darbe yoluyla kurulan 
Bulgar faşist rejimi bu şablonun tümüyle dışındadır. 
Yarı-sömürge Bulgaristan'da ne küçük-burjuva bir 
faşist kitle partisi, ne seçimler yoluyla iktidara gelme, 
ne de klasik Alman ve İtalya faşizmine özgü diğer ni-
telikler söz konusudur. Darbeciler toplumsal desteği 
esas olarak darbe sonrası yaratmaya çalışmışlardır. 
KP ve burjuva partiler sert bir direniş örgütlemiş ama 
başarılı olamamışlardır. 1930'lara doğru faşist rejim 
vidaları kısmen gevşetmiş, partilerin kuruluşuna izin 
vermiş ve hatta KP'de gizli yapısını önemli ölçüde tas-
fiye ederek İşçi Partisi olarak legal örgütlenmiştir. An-
cak devletin faşist karakteri çok fazla değişmemiştir. 
Bulgar faşizmini Mahir'in gizli ve açık faşizm tespi-
tinin erken örneklerinden biri sayabiliriz. Ve Bulgar 
faşist rejimi 1923'de, İtalyan faşizminin hemen son-
rasında, Alman faşizminden ise oldukça önce kurul-
muştur. Portekiz'deki Salazar faşist rejimi de, Alman 
faşizminden önce 1933'de askeri darbe yoluyla ku-
rulmuştur ve yaklaşık 42 yıl iktidarda kalmıştır. Bu 
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faşist rejiminde İtalya ve Alman örnekleriyle hiç bir al-
akası yoktur. 1936'da İspanya'da gerçekleşen Franko 
faşist askeri darbesi ve sonrasında yaşanan iç savaş 
ve savaş sonrası kurulan faşist rejiminde zerre kadar 
Alman ve İtalyan örnekleriyle bir alakası yoktur. Maca-
ristan ve Polonya örnekleri de var ama tekrara gerek 
yok, bu nedenle geçelim.

Daha önemli bir başka örnek ise Japon faşizmidir. İt-
alya ve Almanya gibi emperyalist bir ülke olan Japon 
faşizminin gelişim seyri ve iktarı ele geçirip sistem-
leşmesi de Almanya ve İtalya'dan tümüyle farklıdır. 
Japon faşizmi ordunun merkezde olduğu bir faşist re-
jimdir. Ancak askerler bu konumlarını bir darbe yoluyla 
değil, adım adım siyasete ağırlıklarını koyarak, paralel 
biçimde siyasi partileri etkisizleştirerek kazandılar ve 
faşist bir rejim inşa ettiler.

Faşist rejimlerin bütün bu örnekleri 1930'lu yıllara ait-
tir ve tümünde faşizm, Almanya ve İtalya örneklerinde 
olduğu gibi aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya 
doğru inşa edilmiştir. Kurumsal yapı ve kadro görece 
hızlı yada yavaş faşist bir karakter kazanmıştır. Ba-
zılarında burjuva partileri baştan itibaren veya bir süre 
sonra varlığını sürdürmüştür  (Bulgaristan ve Japon-
ya). Hatta belli aşamadan sonra sol partiler kurmak 
(Bulgaristan) mümkün olmuştur. 

1930'lu yılların bu çok sayıdaki örneğini özellikle ver-
mek gerekiyor. Çünkü bu örneklerdeki rejimlerin faşist 
karakteri konusunda genel bir hem fikirlik var.

Bu örnekler Mahir'in faşizmin tıpkı yeni-sömürgeci-
lik gibi yukarıdan aşağıya inşası ve açık ve gizli faşizm 
kavramlarıyla ifade ettiği görüşlerin 1930'lardaki pro-
totipleridir. 1945 sonrasında, ABD emperyalizminin 
ve dünya çapında kontrgerilla örgütlenmesini yarat-
mak için önemli roller verdiği Nazi generali Gehlen'in 
bu örneklerden ciddi ölçülerde yararlanmış olmaları 
güçlü bir olasılıktır.

1945 sonrasında da Güney Kore, Şili, Arjantin, Filipin-
ler, Endonezya, Brezilya, Yunanistan gibi çok bilinen 
faşist devlet örnekleride yine askeri darbeler yoluyla 
yukarıdan aşağıya doğru kurumsallaştırılmıştır.

Somut pek çok örnek söz konusu iken, faşizmi Alman-
ya ve İtalya parantezine sıkıştırarak adeta bu ülkel-
ere özgü bir rejim olarak ele almak hiç de masum bir 

şey değildir. Bilindiği gibi, Lenin, emperyalizm çağın-
da oligarşilerin ana siyasi eğiliminin gericileşme ve 
çürüme yönünde olduğunu ifade eder. Faşizm bu tezin 
kelimenin gerçek anlamıyla doğrulanmasıdır. Avrupa 
merkezci burjuva sosyalizmi ise kapitalizme ve burju-
va demokrasisine bitmez tükenmez bir inanç besler. 
Faşizmi, steril Avrupa dünyasında bir istisna, tekrar-
lanması pek de mümkün olmayan bir tür yol kazası 
olarak görür. Teorisini de, politikasını da bunun üzerine 
kurar. 

Bu çizgi yada bundan etkilenen devrimci hareketler 
ise ya aynı argümanlarla, yada temelde aynı olmak-
la birlikte kısmi farklılıklar gösteren argümanlarla, 
burjuva sosyalizminin ideolojik cephanelerini kul-
lanırlar. Faşizm dememek için çeşit çeşit teoril-
er geliştirilir. Asker/i/sel diktatörlük, Polis devleti, 
Otoriterizm, Bonapartizm vb. gibi... Bonapratizmin 
Markist klasiklerde yeri var. Dolayısıyla bir biçimde bu 
süreçlere monte ederken kolaylıkları var. Ama şu ask-
eri diktatörlük, otoriterizm ve polis devleti vb.'lerini 
ise anlayana aşk olsun...

Bu faşizm tezleriyle paralel olarak kimi zaman ifade 
edilen bir diğer nokta ise, faşizm koşullarında mü-
cadele biçimleriyle, faşizmin olmadığı koşullardaki 
mücadele biçimlerinin farklı olacağı tezidir. Bunun en 
uç ifadesi ise faşizm koşullarında neredeyse mutlak 
biçimde silahlı mücadelenin esas olacağıdır. Faşizmin 
olmadığı koşullarda ise bir ayaklanma anına değin, 
barışçıl/silahlı olmayan mücadele metodlarının uygu-
lanması gerektiğidir. Tabii bu, oldukça indirgemeci, 
şabloncu yaklaşımın nereden türetildiği, hangi tarih-
sel referanslara dayandığı vb. ise tümüyle meçhuldur. 

Faşizm meselesini, bu mücadele biçimleri meselesini 
de ele alarak tamamlayalım.

MÜCADELE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA EMPERYAL-
İST VE YENİ-SÖMÜRGE ÜLKELER VE FAŞİZM

Devrimci duruşun ve pratiğin en önemli kriterlerin-
den biri mücadele biçimlerinde seçilen yoldur. Belirli 
bir tarihsel süreçde ya da anda devrimci mücadele 
araçlarını kullanmıyorsanız devrimciliğiniz kadük 
kalır, söylem düzeyini aşamaz. Ve bu nedenle, bu 
mesele oldukça meşakatli, karmaşık ve üzerinde old-
ukça yoğun tartışmalar yürütülmüş bir meseledir.
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Sadeleştirerek ve konumuz bağlamıyla sınırlayarak 
devam edelim.

Emperyalist-kapitalist Ülkelerde Evrim-devrim ve 
Mücadele Biçimleri...

Mücadele biçimleri yada devrimin stratejik çizgisi 
olarak tanımlanan mesele birincisi, stratejik düzey-
de, ikincisi taktik düzeyde ele alınması gereken bir 
meseledir.

Mücadele biçimleri konusunda stratejik düzeyde 
nesnel açıdan belirleyici olgu milli krizin/devrimci du-
rumun var olup olmamasıdır. 

Mesele stratejik düzeyde kapsamlı olarak ilk kez Le-
nin tarafından ele alındı ve milli krizin/devrimci duru-
mun olup olmamasına göre belirli bir anda/dönemde 
mücadele biçimlerinin değişeceği biçiminde formüle 
edildi. Lenin'deki milli kriz/devrimci durum nedir 
meselesine uzatmamak için girmeye gerek yok, 
biliniyor... Eğer milli kriz yada aynı anlama gelmek 
üzere devrimci durum söz konusu ise devrimci par-
tinin görevi devrimci zor/silahlı mücadele temelinde 
siyasi iktidarı ele geçirmek için hamle yapmaktır. Ya 
da öznel koşulları zayıfsa hızla buna hazırlanmak-
tır. Bu formülasyon o güne değin devrimci sosyal-
ist mücadele deneyimlerinin yaşandığı yegane alan 
olan emperyalist anayurtların, özellikle de Avrupanın 
deneyimleri üzerinden formüle edilmiştir. 

Biraz daha açarsak; emperyalist-kapitalist ülkel-
erde devrimci gelişmenin seyri açısından toplum-
sal gelişme esas olarak iki devre/aşama biçiminde 
gelişmektedir. Devrelerden biri kapitalist sistemin 
nispeten ekonomik ve siyasal istikrarı sağladığı, 
işçi sınıfını kırıntılarla ve çeşitli haklarla devrim-
ci gelişmenin dışında tutabilme imkanlarına sahip 
olduğu dönemlerdir. Çelişkiler çeşitli reformlar vb. 
yoluyla nispeten yumşatılmıştır. Emperyalistlerin 
büyük sömürü kaynakları ve tarihsel olarak edindiği 
deneyimlerle oluşan çelişkileri yumuşatma me-
kanizmaları sayesinde bu dönemler genellikle uzun-
dur. Bu dönemlerde kriz emareleri oldukça küçük-
tür. Kitleleri devrimci zor yöntemleriyle savaşmaya 
çağırmanın nesnel zeminleri oldukça zayıftır. Böyle 
dönemlerde devrimci mücadelenin başlıca araçları 

barışçıl (uzlaşmacı değil)/silahlı olmayan mücadele 
araçlardır. Ajitasyon-propaganda, gazete ve dergiler, 
parti, dernek ve sendika çalışmaları, gösteri ve mit-
ingler vb. devrimci çalışmanın başlıca biçimleridir. 
Bildik deyişle, silahların eleştirisi değil, eleştiri silahı 
esastır. Krizlerin patladığı dönemlere, iktidarın alın-
ması için hamle yapılması anlarına hazırlık esastır. Bu 
devreye genel olarak evrim dönemi denmiştir. 

Emperyalist-kapitalist ülkelerde milli kriz/devrimci 
durum dönemleri sert ve genel olarak nispeten kısa 
dönemlidir. Evrim aşamasında yapılan hazırlıklar, 
işte böylesi anlarda büyük ve genel ayaklanma-
larda rolünü oynar. Devrimci partinin görevi evrim 
döneminde yarattığı birikimle böylesi dönemlerde 
en kritik anda silahlı genel ayaklanmayı başlatarak 
iktidarı almaktır. Yada başlamış olan kendiliğinden 
halk ayaklanmalarında önder konumuna yükselerek 
bu ayaklanmaları devrime götürmektir. Bu dönem 
devrim dönemidir. Yani eleştiri silahının değil, si-
lahların eleştirisinin esas olduğu dönemdir. Devrimci 
ayaklanma gerçekleştirilemez yada gerçekleşmes-
ine rağmen başarıya ulaşamaz ve oligarşi, milli krizi 
aşmanın yolunu bularak görece istikrarı sağlarsa, 
bu durumda devrimci partinin görevi yeniden evrim 
dönemi çalışmasına dönmektir. Emperyalist-kapital-
ist ülkelerdeki mücadele tarihinin deneyimleri aşağı 
yukarı bu biçimde gerçekleşmiştir. 

Lenin mücadelenin stratejik çizgisini daha 1901'le-
rden itibaren bu temelde kurmuştur. Daha Ne Yap-
malı? eserinden itibaren Genel Ayaklanma'nın hazır-
lanmasından söz eder. I. paylaşım savaşından sonraki 
kimi makale ve kitaplarında ise bu formülasyonu daha 
da açmış ve berraklaştırmıştır. (Bu yaklaşım sadece 
Lenin ile sınırlı değildir. II. Enternasyonal ve öncesinde 
de sosyal-demokrat hareketteki genel yaklaşım da 
buydu.)

Emperyalist-kapitalist ülkelerde mücadele biçimleri 
sorunu stratejik düzeyde böyle formüle edilmiştir. 
Taktik düzeyde ise, geniş bir çeşitlilik söz konusudur. 
Evrim dönemlerinde barışçıl mücadele esas olması-
na karşın, taktik planda illegal teknik ve askeri örgü-
tlenmeler daha baştan itibaren vardır ve ihtiyaçlara 
bağlı olarak -hareketin saldırılara karşı korunması, 
ayaklanmaya hazırlık vb- zaman zaman kullanılır. 
Devrim aşamasında ise esas olan genel ayaklanmayla 
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yol alınır. Bunun yanı sıra, taktik planda gerilla savaşı 
(Lenin'de Partizan savaşı olarak ifade edilir), barışçıl 
ajitasyon ve propaganda vb. tümü kullanılır. 

Bu çizginin, Marksizmin, Komünist Manifesto yoluy-
la politik olarak tarih sahnesine çıktığı 1848'den 
günümüze değin, diğer emperyalist ülkelerden pek 
çok özgün özelliğiyle ayrılan Rusya dışında, hiç bir 
emperyalist ülkede, hatta sömürge ve yeni-sömürge 
ülkede başarı kazandığı görülmedi.

1968 büyük isyan hareketiyle birlikte bu bakış açısı-
na yönelik, neredeyse tüm emperyalist-kapitalist 
ülkelerde ciddi düşünsel ve pratik itirazlar ve arayışlar 
gelişti. Önemli devrimci çıkışlar yaşandı. İtalya'da Kızıl 
Tugaylar, Almanya'da RAF, Japonya'da Kızıl Ordu, Fran-
sa'da Doğrudan Eylem, Belçika'da Savaşan Komünist 
Hücreler, ABD'de benzer nitelikte çeşitli örgütlenmeler 
bunların başlıcalarıydı. Bunlar emperyalist ülkelerdeki 
devrimci özelliklerini yitirmiş KP'ler karşı, devrimci te-
orik, politik, pratik çıkışı ifade ettiler. Ve önemli, sarsıcı 
ve kısmen başarılı pratikler yarattılar. Fakat deneyim-
ler hem büyük bir devrimsel çıkış yaratamadılar, hem 
de kalıcılaşamadılar.

Avrupa'daki mücadele deneyimleri içinde formüle 
edilen ve kilit kavramlarını; evrim dönemi: istikrarlı 
gelişme dönemi-barışçıl/silahlı olmayan mücadele 
biçimleri, devrim dönemi: milli kriz/devrimci du-
rum-devrimci silahlı ayaklanma biçiminde ifade ede-
bileceğimiz devrimci strateji bugün özellikle empery-
alist ülkelerde belki de her zamankinden daha fazla 
üzerinde düşünülmesi, tartışılması gereken başlıca 
meselelerden birini oluşturuyor.

Sömürge, Yarı-Sömürge ve Yeni-sömürge Ülkele-
rde Evrim-Devrim Mücadele Biçimleri

Sömürge, yarı ve yeni-sömürgeler açısından ise 
devrimci çalışma bağlamında toplumsal gelişme sey-
ri, emperyalist-kapitalist ülkelerden tümüyle farklı bir 
seyir izler.

Bu ülkelerde, mücadele biçimleri konusunda nesnel 
açıdan stratejik belirleyici faktör olan milli kriz/
devrimci durum her zaman en tepe noktasında olma-
sa bile sürekli biçimde vardır. Sömürge, yarı-sömürge 
ve yeni-sömürge olarak varoluş, bir ülkenin tüm doğal 

dinamiklerinin zaten dinamitlenmesi, sürekli biçimde 
toplumsal istikrarsızlığa, derin çatışmalı bir konuma 
süreklenmesi demektir. Sömürgelerde işgal ve tam 
bir yağma düzeni yani emperyalist-kapitalist ülkel-
erle hiç bir düzeyde yakından uzaktan ilgisi olmayan 
dengesiz, inkarcı, zalim bir rejim söz konusudur. Bu 
koşullar tam da bir milli krizi/devrimci durumu işaret 
eder. Yarı-sömürge ve daha sonra yeni-sömürgele-
rde ise kapitalist yapı çarpık, emperyalizme bağımlı 
ve istikrarsızdır. Emperyalist ülkelerdeki en ufak bir 
rüzgar, bu ülkelere fırtına olarak yansır. Yerli işbirlikçi 
kesimlerin ve devletin, emperyalist-kapitalist ülkele-
rde olduğu gibi artı-değerin kırıntı düzeyinde de olsa 
bir bölümünü geniş kesimlere dağıtarak çelişkileri 
yumşatma imkanları neredeyse hiç yoktur ya da çok 
zayıftır. Artık-değerin önemli bir bölümü emperyalis-
tlere akarken, geri kalan küçük bölümü ise genellikle 
yağmacı-vahşi yerli işbirlikçilerine akar. 

Türkiye'den iki örnekle yeni-sömürge ekonomilerinin 
cılız, istikrarsız ve oldukça kırılgan yapılarını somut-
layalım; Türkiye'nin en büyük oligarkı Koç Holding'in 
değeri toplamda 20 milyar dolar civarıdır. Türkiye'nin  
emperyalistlere yaptığı faiz ödemeleri ise yıllar önce 
yıllık 50 milyar dolardı. Artı-değerin nasıl emperyal-
ist ülkelere aktığını herhalde bundan daha iyi hiçbir 
şey gösteremez. Emperyalistler yeni-sömürgelerden 
akan bu paralarla iç çelişkilerini yumşatabiliyorlar. 
İkinci bir örnek; Türkiye'de yaşanan en büyük ekono-
mik kriz 2001'de yaşanan  krizdir. Bu kriz, ekonomi-
nin yaklaşık yüzde 30 gibi olağanüstü boyutlarda 
küçülmesine neden olmasıyla dünya literatürüne 
geçebilecek denli büyük ve derin bir krizdir. Ve bu kriz 
başlangıçta 10 milyar dolar gibi bir paranın Türkiye 
piyasalarından çekilmesiyle başladı. Krizin en der-
in döneminde bu rakam 50 milyar dolardı ve Türkiye 
enkaza dönüşmüştü. 10 milyar ve 50 milyar dolar gibi 
rakamlar bırakalım büyük emperyalist ülkeleri Hol-
landa ve Belçika gibi küçük emperyalistler için bile 
deyim yerindeyse çok büyük rakamlar değildir. Orta 
büyüklükte bir yeni-sömürge olan Türkiye'de yaşanan 
bu örnek üzerinden anlı şanlı "gelişmekte olan ülke" 
ekonomilerinin ne denli bağımlı, kırılgan ve zayıf old-
uğunu görmek mümkün. Dolayısıyla yeni-sömürge-
lerde çelişkileri yumşatma yolu, bu yol için gerekli 
olan imkanlar oldukça zayıf olduğu için ya mümkün 
değildir, ya da oldukça sınırlıdır. Çelişkileri zor yoluyla 
bastırma esastır. Her hak mutlaka sert mücadelelerle 
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kazanlmak zorundadır. 

Yeniden tarihsel arka plana dönecek olursak; 1920'le-
rin başlarından itibaren, dünyadaki devrim dalgası 
emperyalist Avrupa'da sönümlenirken, devrimci 
gelişme doğu'ya doğru kayıyordu. Doğu'daki devrimci 
dalganın birkaç önemli ayağı bulunuyordu. 

İşgal altındaki Türkiye'de örgütlenen TKP bunlardan 
biriydi ve Sovyetlerde esir askerler arasında yapılan 
çalışmalarla askeri birlikler örgütlemeye başlamıştı. 
Fakat Suphilerin şehit edilmesiyle bu girişim kadük 
kaldı. 

Bir diğer ve asıl büyük gelişme, 1919'da kurulan Çin 
Komünist Partisinin olağanüstü bir hızla büyüme-
siyle yaşandı. ÇKP, hızla şehirler ve kırlarda örgütle-
ndi ve belli kırlık bölgelerde de askeri örgütlenmeler 
yarattı. İktidar partisi Komintang'la yaptığı işbirliği 
ile askeri akademilere çok sayıda üyesini subay olarak 
yetiştirilmek üzere gönderdi. Bu işbirliği 1920'lerin 
sonuna doğru büyük bir çatışmaya ve komünist kat-
liamına dönüşmüş olsa da, ÇKP kuruluşunun ardın-
dan kısa bir süre sonra özellikle Hunan başta olmak 
üzere çeşitli bölgelerde gerilla çalışmaları yürütmeye 
başlamış ve askeri üs bölgeleri oluşturmuştu. Kırdaki 
bu çalışmalar önderlik yapan Mao'ydu. Mao, 1920'le-
rin başından, Parti genel sekreteri olduğu 1935'lere 
kadar Çin'de devrimci mücadele biçimleri üzerine olan 
stratejik ve taktik görüşlerini adım adım formüle etti. 
Mao'ya göre Çin yarı-sömürge yarı-feodal bir ülkey-
di ve bu koşullarından ötürü sürekli biçimde milli kriz 
vardı. Elbette bu emperyalist kapitalist ülkelerdeki 
gibi, ülkenin dört bir yanında görülen türden, deyim 
yerindeyse yekpare ve homojen bir milli kriz değildi. 
Ve bu koşullarda devrimci mücadele Çin'in kırlık alan-
larında gerilla savaşı temelinde geliştirilmeli, iktidar 
ve ülke adım adım fethedilmeliydi. Yani klasik  termi-
nolojiyi kullanacak olursak, evrim ve devrim aşama-
ları içiçe yaşanacaktı. Ülkedeki devrimin yolu ağır 
bir kriz anında gerçekleştirilecek bir ayaklanmadan 
değil, devrimin daha baştan silahlı mücadele yolu 
ile adım adım geliştirilmesinden geçmekteydi. Mao 
bunu Halk Savaşı stratejisi olarak tanımladı. Em-
peryalist kapitalist ülkelerde olduğu gibi iki fazlı; milli 
kriz-Ayaklanma/devrim dönemi ve istikrar gelişme/
evrim dönemi denklemi Çin için geçerli değildi. 

Fakat Mao, ÇKP'nin önemli bir yöneticisi ve daha son-

ra MK üyesi olmasına rağmen, 1935'lere kadar adeta 
bir ayrık otuydu. Halk savaşı stratejisi ve geliştird-
iği pratik kitaba, daha doğrusu şablona uymuyor-
du. 1935'lere değin, Parti yönetimine egemen olan 
Sovyet-3.Enternasyonal ekolüne göre bu küçük-bur-
juva sol bir yaklaşımdı. Mao'nun yaklaşımında ne 
evrim-devrim dönemleri ayrımları vardı, ne de bildik 
anlamda bir ayaklanma tezi. Mao'nun söyledikleri ne 
Marx'ın, Lenin'in tezlerine benziyordu. Ve yaklaşık 
13-15 yıl bu şabloncu doğmatiklerle (ki yine Avrupa 
merkezci yaklaşımdan temelleniyor), Mao arasında-
ki mücadele sürdü. Dogmatik şabloncuların arkası 
sağlamdı; Sovyetler ve 3. Enternasyonal vardı arka-
larında. Defalarca ve her seferinde yüzbinlere va-
ran komünistin ölümüne neden olan ayaklanmalar 
denediler. Ve her seferinde sonuç hüsran oldu. Mao 
ise bildiği yolda Çin'in kırlarında halk savaşını derin-
leştirdi. Sovyetler ve 3. Enternasyonal ile herhangi 
bir tartışmaya girişmeden kendi yolundan yürüdü. 
1935'de parti genel sekreteri oldu ve Halk Savaşı 
stratejisi esas alındı. Bu çizgi Partiyi 1949'da zafere 
taşıdı.

İtalya 1920'lerde büyük emperyalist ülkelerden 
biriydi ve gerilla savaşı faşizmin hemen ertesinde 
başlamıştı. İKP bugüne değin teorik temellerini ne 
yazık ki çok bilmediğimiz bir yaklaşımla büyük bir 
gerilla savaşı geliştirdi. 3. Enternasyonal, klasik 
evrim-devrim yaklaşımlarından ve genel olarak ki-
taba uymadığından ötürü gerillaların dağıtılmasını, 
klasik sınıf çalışmasına dönülmesini istediğini bili-
yoruz. Ancak ülkedeki İKP yapısı buna rağmen geril-
la savaşına devam etti. Ve savaş bittiğinde ülkenin 
en büyük askeri (yüzbinleri aşan bir Partizan/gerilla 
ordusu oluşmuştu) siyasi ve toplumsal gücü haline 
geldi. 

II. Paylaşım savaşının başlamasıyla birlikte, Avru-
pa'da işgal altında olan ülkelerde ve işgal altında 
olmayan Bulgaristan'da, Asya'da Vietnam ve Ko-
re'de, kısacası dünyanın dört bir yanında çoğunluk-
la KP'lerin önderliğinde gerilla savaşları başlatıldı. 
Böylece, 1940'lara geldiğimizde, her yerde ve her 
zaman geçerli olduğu iddia edilen (yani bir tür zaman 
ve mekan dışı) evrim-devrim şablonu pratik olarak 
paramparça oldu.

Bununla evrim-devrim ayrımlarının belli ülkeler için 
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belli koşullarda (emperyalist-kapitalist ülkelerde ve 
olağan gelişme süreçlerinde) tümüyle geçersiz old-
uğunu söylemiyoruz. Ya da milli kriz/devrimci durum 
tezinin mücadele biçimleri/stratejileri açısından 
nesnel durumu anlamada temel bir formülasyon 
olduğu gerçeği de ret etmiyoruz. Ret edilmesi gerek-
en; bu formülasyonların zaman ve mekan dışı olarak 
görülerek, her zaman ve her yerde yegane stratejik 
çizgi olarak ele alınmaları, empeyalist-kapitalist an-
ayurtlarda olduğu biçimiyle ve 1900'lerin başların-
da olduğu biçimiyle kabul edilmesidir. Bu yaklaşım, 
evrim ve devrim aşamaları tezini zaman ve mekan 
unsurlardan koparan ve devrimci teoriyi, dolayısıyla 
pratiğide donduran oldukça dogmatik, şabloncu ve 
Avrupa merkezci bir yaklaşımdır.

1945 sonrası dönemde de, sömürge ve yeni-sömürge 
devrimleri ve devrimci mücadeleleri ise bir kez daha 
bu şablonları yerle bir etti. Dünyada yaşanan bütün 
büyük devrimci gelişmeler esas olarak bu dogmatik 
evrim-devrim ayrımlarını ret ederek hareket geçen  
devrimci güçler tarafından gerçekleştirildi. Şabloncu 
çizginin başarı kazandığı tek bir devrim olmadığı gibi, 
ciddi bir devrimsel gelişmeye öncülük ettiği de görül-
medi. (Türkiye ve Kuzey Kürdistan pratiği de bunun 
somut kanıtıdır. Türkiye'de büyük devrimci gelişm-
elere damgasını vuran Mahir'in, İbo'nun, Deniz'lerin 
çizgileri, yani klasik evrim-devrim şablonlarını ret 
eden devrimci savaş çizgileri oldu. Kürdistan'da ise 
hiç tartışmaya yer bırakmayacak tarzda Mahir'in 
çizgisinin izini kendi özgün üsluplarıyla süren Kürd-
istanlı devrimciler yani PKK oldu.) Pratik devrimcilik 
1970'lerden bu yana bu çizgileri esas alan hareketler 
tarafından somutlaştırıldı.

Eğer devrimci teori sosyal pratiğin genelleştirilmiş 
ve soyutlaştırılmış ifadesi ise devrimci mücadele 
biçimleri sorununa salt, emperyalist kapitalist 
ülkelerde belirli süreçlerde geçerli olan klasik evrim-
devrim aşamaları ayrımları üzerinden bakılamaz. 
Böyle bakmak isteyen, niyetlerden bağımsız kaçınıl-
maz olarak tarih dışı kalır. Bunu savunanlar kaçınıl-
maz olarak, devrimci mücadelenin tarihsel gelişme 
seyri tarafından mahkum edilmiş olan bu sağ an-
layışın uzantısı haline gelirler. 1920'lerden bu yana 
gelen devrimci sosyal pratik bunun açık kanıtıdır.

Mahir'de bu gelişme seyrinden hareketle daha 
açık seçik formülasyonlar üretmeye çalışmıştır. 

Ve sömürge ve yeni-sömürge devrimler pratiğin-
den çıkardığı sonuçlardan hareketle "evrim-devrim 
aşamalarının içiçeliği", "iniş ve çıkışlarına rağmen 
milli krizin sürekliliği", "PASS" gibi kavramlar/
tanımlar formüle etmiştir.

Faşizm ve Silahl Mücadele İlişkisi

Faşizm ve silahlı mücadele ilişkisine gelelim. 

Emperyalist anayurtlarda faşizm genellikle kriz 
dönemlerinde iktidara gelmiş ve kısa sürede sistem 
açısından kısmi bir istikrar sağlamıştır. Bugüne 
değin faşizm pratiklerinin görüldüğü üç ülkeden Al-
manya, İtalya ve Japonya'da bu böyledir. Sınıf hare-
ketinin ezilmesi ve sistemi onaracak ekonomi poli-
tikalarının engelsiz devreye sokulması yoluyla kısmi 
bir ekonomik toparlanma sağlanmış, işsizlik oran-
ları sıfıra yakın bir düzeye indirilmiş, orta sınıfları 
kısmen rahatlatıcı önlemler alınarak ülke içinde bir 
istikrar sağlanmıştır. Ve bu ülkeler yüzlerini dışarıya, 
büyük savaşlara dönmüşlerdir. Bu ülkelerde bu 
dönemler açısından silahlı mücadele meseles-
ine buradan bakmak gerekiyor. Doğrudur, özellikle 
faşizmin iktidara geliş sürecinde dünyanın ikinci 
büyük KP'si olan Alman KP'sinin tutumu tam içler 
acısı bir sağcılıktır. Faşizm yüzbinlerce komünis-
ti (yaklaşık 400 bin) katlederken, parti kısa sürede 
tasfiye edilirken ne barışçıl eylemler düzeyinde, ne 
de silahlı mücadele düzeyinde ciddi hiç bir direniş 
geliştirilmemiştir. (Almanyada KP'nin direnişine il-
işkin kimi zayıf efsaneler tümüyle gerçek dışıdır.) 
Japonya'da da durum benzerdir. Onlar evrim-devrim 
kitabına bağlı kalmışlardır. 

Sovyetler ve 3. Enternasyonale rağmen gerilla 
savaşını geliştiren İtalyan KP'si ise şanlı bir direniş 
mücadelesiyle ülkenin başat gücü haline gelebilm-
iştir. Fakat Almanya ve Japonya açısından bakarsak, 
faşizmin iktidara geliş ve sağlamlaşma sürecinde si-
lahlı bir direnişin gelişmediği durumlarda, faşizmin 
bir süre sonra özellikle istikrarın sağladığı koşull-
arda silahlı bir mücadele geliştirebilirler miydi? Bu 
sorunun bugünden bakarak yanıtını vermek çok zor. 
En azından onca katliam vahşete karşı, hiç değilse 
ahlaki açıdan evet denilebilir. Fakat siyaseten ve 
toplumsal koşullar açısından yanıt gerçekten zor.

Öte yandan, emperyalist-kapitalist ülkelerden 
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farklı olarak yeni-sömürgelerde faşizm istikrar 
sağlayamaz. Sürekli kriz durumu sömürgeciliğe 
ve yeni-sömürgeciliğe içkin birşeydir. Ve konumuz 
bağlamında yeni-sömürgecilik ile faşizm deyim 
yerindeyse madalyonun iki yüzü gibidir. Varlıklarını 
çoğunlukla birbirlerine borçludurlar. Boşuna değil, TC 
tarihinin büyük bir bölümünün olağanüstü hal rejimi 
ile yönetilmesi... (Faşizm istisnai bir kriz/olağanüstü 
döneminin ürünü olarak gören ve sürekli kriz tespi-
tini kabul etmeyen yapılar ne hikmetse, Cumhuriyet 
döneminin neredeyse tümünün olağanüstü rejim-
lerle geçtiğini, yani sürekli kriz ve sürekli olağanüstü 
yönetim durumuyla karakterize olduğu gerçeğini 
nedense görmezler. Bu apaçık gerçek bile durumu 
yeterince anlatıyor.)

Dolayısıyla, şöyle ifade etmek doğru olur; silahlı 
mücadelenin nesnel temelini oluşturan sürekli kriz 
durumu aynı zamanda çoğunlukla faşist bir dev-
let biçimlenişini zorunlu kılar. Dolayısıyla faşizm 
varsa, silahlı mücadele olur gibi bir formülasyon 
değil, milli kriz varsa silahlı mücadelenin zemi-
ni vardır ve yeni-sömürgelerde çoğunlukla  faşizm 
yeni-sömürgeciliğin ayrılmaz bir parçasıdır demek 
daha doğrudur. (Ama her zaman değil, Portekiz, İs-
panya, Yunanistan gibi yeni-sömürgelerde faşizm 
özgün koşullarda tasfiye edilebilmiştir. Yani faşizm 
kimi istisnai durumlarda yeni-sömürgeciliğin mut-
lak bir parçası olmaktan çıkabiliyor.)

Öte yandan, faşizm eşittir silahlı mücadele 
formülasyonunu doğrulayan herhangi bir pratik 
sosyal mücadeleler tarihinde de görülmediği gibi, 
faşizm yoksa silahlı mücadele olmaz gibi bir tezi 
destekleyen somut bir örnek de yok. Çin'de Mao mü-
cadelenin başlangıcından itibaren gerilla savaşını 
esas almasına rağmen, devleti hiç bir dönem faşist 
olarak tanımlamadı. Üstelik Koumintang rejimi yüz-
binlerce komünistin katledilmesiyle sonuçlanan 
katliamlar yapmasına rağmen. Latin Amerika'da 
Kübalılar Batista rejimine, Nikaraguada Sandis-
tler Somoza rejimine, Kolombiyalılar devlete faşist 
demediler. (Bu devletlerin faşist olup olmadığı ayrı 
bir tartışma konusundur. Fakat onlara karşı savaşan 
devrimciler özel olarak bir tespit yapmadılar, buna 
gereksinim duymadılar.) Yada daha dün sayılabi-
lecek Nepal'de devrimciler 96'da silahlı mücade-
leyi başlattıklarında devlete faşist demediler. Ki 
savaşı başlatan Maocu parti, bu kararı almadan önce 
sanırım parlemantoda vekilleri olan legal bir partiydi. 

Ve parlemantoda kendine komünist vb. diyen par-
tiler önemli bir güce sahipti. Hindistan da büyük bir 
gerilla savaşı yürüten HKP-Maoist'de Hint devletini 
faşist olarak tanımlamıyor. Yeni-sömürge olup da 
bağımsızlığını kazanma sürecinde halkçı yapıların 
etkinliği nedeniyle oldukça güdük, geri de olsa bir tür 
kendine özgü burjuva demokrasisi uygulayan ülkel-
erden biri de Hindistan'dır. Fakat kim demiş ki, onlar 
milli krizden azade ve burjuva demokrasilerinde si-
lahlı mücadele olmaz diye!..

Öte yandan bütün bunlara rağmen, yine de faşizm 
ile silahlı mücadele arasında hiç bir ilişki yoktur de-
mek de çok naif bir fikir olur. Genel olarak şöyle bir 
yaklaşım geliştirmek belki mümkündür; faşizmin 
ağır baskılarına karşı koymak için mutlaka bir silahlı 
öz savunma geliştirmek gerekir. Bu öz savunmanın 
bilindik bir gerilla savaşı olarak mı gelişeceği, yoksa 
başka biçimler altında mı gelişeceği faşizmin geliş 
sürecinde ortaya konulan pratiğe, ülkenin empery-
alist-kapitalist mi, yoksa yeni-sömürge mi olduğuna 
ve bunlarla bağlantılı olarak esas olarak milli krizin 
durumuna göre belirlenebilir.

“Mücadelede Biçimleri Koşullara Göre Değişir”; 
Ama Hangi Koşullara Göre...

Son olarak; mücadele biçimleri/stratejileri noktasın-
da her dönem çok sık tekrarlanan bir klişe üzerinde 
de durmak gerekiyor. Ne yazık ki, bu klişe Faşizm 
yazısında da ifade edilmiş. Nedir bu klişe?; mücadele 
biçimleri statik değildir, koşullara göre değişir, her 
durumun somut tahlili gerekir vb... İlk bakışta çok 
mantıklı görünüyor. Somut koşulların somut tah-
lilinden söz ediliyor. Kim bu söyleme hayır diyebilir 
ki?

Hayır, hiç de öyle değil aslında. Nedir bu genel geçer 
olarak ifade edilen "koşullar" vb. şeyler?.. Bu söylem 
genellikle temel olanla tali olan, stratejik olanla tak-
tik olan arasındaki farkları belirsizleştirmek, daha 
doğrusu stratejik olanı yok saymak, stratejik bakış 
açısını ortadan kaldırmak silikleştirmek için kul-
lanılıyor. En hafif deyişle buna neden oluyor.

Somut olarak soralım: Ne anlamak gerekir bu "mü-
cadele biçimleri koşullara göre değişebilir" belirle-
mesinden? Hangi koşullardan söz ediliyor? Örneğin 
birkaç ay yada yıl silahlı mücadele esas alınıp sonra 
barışçıl mücadele araçlarına geçilebilir mi? Günlük 
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olarak değişmesinden mi söz ediliyor? Ya da silahlı 
mücadele meselesi taktik bir mesele midir?

Bir kez daha yinelemek gerekiyor: Devrimci mü-
cadele stratejik ve taktik eksenler üzerinden yürür. 
Stratejik çizgi ülkenin ve dünyanın temel nesnel 
gerçeklerinden yola çıkarak belirlenir ve esas 
olarak çok özgün ve temelli bir değişim olmadığı 
sürece bütün bir devrim süreci için belirlenir. 
Mücadele biçimi/stratejik çizgi olarak silahlı mü-
cadeleyi esas alıyorum (klasik halk savaşı strate-
jisi, PASS (uzun süreli birleşik devrimci savaşda 
diyebiliriz) veya başka bir şey temelinde...) yada 
evrim-devrim dönemlerinin ayrılığı temelinde bir 
strateji (genel ayaklanma stratejisi vb.) esas alıyo-
rum dediğinizde ülkenin temel dinamiklerinden 
hareketle pratik mücadeleden tutalım, Parti ve 
kitle örgütlenmesine, güç yığınağı yapacağınız al-
anlara, oradan ittifak ilişkilerine vb. değin uzanan 
tüm mücadele cepheleri açısından bütün bir 
devrim süreci boyunca geçerli olacak uzun vadeli 
iki farklı yoldan birini seçmişsiniz demektir. Yani 
somut koşulların somut tahlili burada da vardır. 
Ama günlük yada kısa dönemler düzeyinde değil, 
devrim sürecinin bütünü düzeyinde... Taktikler ise 
stratejiye bağlı olarak dönemsel, günlük, saatlik, 
hatta anlık gelişmelere bağlı olarak belirlenir.  

Ve mücadele biçimleri/stratejik çizgi sorunu, 
"koşullara göre belirlenir" gibi muğlak, ne anlama 
geldiği belli olmayan yaklaşımlarla asla ve asla ele 
alınamaz. Stratejik bir yol belirlersiniz, dönemsel 
ve günlük vb. taktiklerle de bunu somutlarsınız. 
Yoksa belirsizlikler girdabında ve kararsızlıklar 
içinde yürünmeye mahkum olunur.

Kısacası, günlük ve dönemsel olarak pratik mü-
cadele biçimlerinin değişebileceğini ifade etmek 
yaratıcı bir faaliyet açısından akılda tutulması ge-
reken faktördür elbette. Fakat bunu genel geçer bir 
tarzda; mücadele biçimleri koşullara göre değişir 
biçiminde bir tespitle yapmak yerine; belirlenen 
stratejik mücadele çizgisinin günlük ve dönemsel 
uygulanma biçimleri ve tarzı, koşullara, zamana 
ve mekana göre değişir demek daha net ve açık bir 
görüş açısı sağlar. Ayrıca stratejik mücadele çizgisi 
de elbette koşulların temelden büyük bir değişime 
uğraması durumunda değişebilir. Bu ise çok büyük 
bir stratejik dönüşüm anlamına gelir. Fakat günlük 

yada kısa dönemsel bir olgu değildir.

SON BİR KAÇ CÜMLE

Nabi'nin Faşizm yazısı, faşizm tartışmalarına önemli 
bir katkı. Bu eleştiri/katkı yazısında ise kimi nokta-
lara ilişkin eksikler, belirsizlikler, flu kalan noktalar ele 
alındı. Bu yoldan Nabi'nin Faşizm yazısını bir biçimde 
tamamlamak, bir başka deyişle katkı da bulunulmak 
istendi.

Öte yandan, teorik cephede en önemli sorun, 
yaşadığımız dönemin bütünlüklü, kapsayıcı devrimci 
manifestosunu kolektif olarak üretmek... Bu büyük 
çabayı hep birlikte omuzlamak dileğiyle...

F. Kızılırmak

(*) Bu çalışma Kasım 2016'da esas olarak N. Kımran'a 
Faşizme ilişkin yazdığı çalışmaya ilgili yazılmış bir 
mektubun düzenlemiş halidir. Bu notlar, bir yazının 
eleştirel değerlendirilmesinin tüm kısıtlarını da taşı-
maktadır. Sınırlılıklarının ve üslupdaki belli bir ra-
hatlığın bu temelde ele alınması, anlaşılması yararlı 
olacaktır. Özellikle, yazıdaki Türkiye'ye ilişkin kimi 
değerlendirmelerin bu noktalar dikkate alınarak okun-
ması yararlı olacaktır.
(**) Faşizm, Nabi Kımran; https:/komungucu5.
com/2016/04/13/fasizm-nabi-kimran/
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KIZILDERE ÖNCÜ DEVRİMCİLİĞİN KILAVUZUDUR

30 Mart 1972‘de Mahir Çayan yoldaş önderliğindeki THKP-C ve THKO‘lu devrimciler, coğrafyamızda ML 
devrimci savaşçılığın geriye dönüşsüz olarak varoluşunu sağlayan tarihsel bir milat yarattılar. Kızıl-
dere direnişi 1960‘lardan itibaren gelişen sınıflar mücadelesinin biriktirdiği tüm mücadele deneyim-
lerinin, yeni bir militanlık, yeni bir teorik ve politik çizgi, cüret ve kararlılıkla harmanlanarak bir sıçrama 
gerçekleştirildiğinin en somut ifadesidir. Her alanda yeni ve daha ileri bir mücadele düzeyinin çıkışının 
apaçık ortaya konulmasıdır. Artık „hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı“ yeni bir devrimcilik döneminin 
başladığının, bir atılımın başladığının ilanıdır. 1971‘de THKP-C ve THKO‘nun geliştirdikleri mücadelelerle 
başlayan 71 Atılımı, Kızıldere direnişiyle en parlak pratik ifadesine kavuşmuştur.

12 Mart 1971 cuntasından 30 Mart 1972‘ye değin soluk soluğa geçen bir mücadele ile biçimlenen bir yıl 
içinde hem partimiz THKP-C, hem de THKO pek çok önder kadro ve militanını şehit verdi. 30 Mart 1972‘nin 
hemen ardından 6 Mayıs 1972‘de Deniz, Yusuf ve Hüseyin yoldaşların idamını yaşadık. 71 Atılımı, o dönem 
açısından çığır açıcı pratik mücadelelerle ve önder kadroların şehit düşmesiyle, binlerce devrimcinin tut-
saklığıyla, kanla ve ateşle biçimlendi. Önderliklerin yok edilmesi ve örgütlülüklerin dağılması üzerinden de 
ilk elde „yenilgi“ olarak kodlandı.

Hiç kuşkusuz, önder kadroların şehit düşmesi ve örgütlülüklerin dağılması bağlamında örgütsel ve tak-
tik askeri „yenilgi“den söz edilebilir. O dönem ve sonrasında yılgınlığa düşenler ve/veya sürece stratejik 
ufukla bakamayanlar, 71 Atılımında sadece „kahramanlık“, „cüret“ ve „yenilgi“ gördüler. Cüret ve yenilgi, 
bu duruşa sahip olanlar açısından hep birbirinin ikizi olarak gösterildi. Sağcı tasfiyeciliğin, düzen içi solcu-
luğun beslendiği toprak buydu. Bu kesimler açısından „kahramanlık“ ve „cüret“ söylemi, hasbelkader bu 
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devrimcilerle bir zamanlar aynı yolu yürüdükleri için onların duruşundan siyasal rant devşirmenin aracı, 
ya da onların tüm halk kesimleri içinde yarattıkları saygınlığa dil uzatmanın zorluğundan ötürü bir tür 
geçiştirme söylemi oldu. „Yenilgi“ ise 71 devrimciAtılımından uzak durmanın ve sağ tasfiyeciliğin ve düzen 
içi solculuğun gerekçesi...

Coğrafyamızın devrimci sınıflarının içinden gelen devasa genç devrimciler, sempatizanlar kitlesinin büyük 
bir bölümü ise 71 Atılımının çığır açıcı etkileriyle devrimciliğe yöneldiler. Büyük bir bölümü önce el yor-
damıyla, ardından bilinçli çabayla 71 Atılımını yaratan stratejik ufku gördüler ve anladılar. Sonraki on yıllar-
da sınıflar mücadelesine devrimci müdahaleler önemli ölçüde bu stratejik ufkun ışığında gelişti.

Mahirler, Denizler, Ulaşlar, Kaypakkayalar, Cevahirler milyonlar oldular. Daha 20‘li yaşlarındaki bu büyük 
devrim ustaları tüm işçilerin, emekçilerin, halkların öğretmenleri oldular. İşçiler, emekçiler ve tüm ezilen-
ler ancak kendi devrimci eylemleriyle kölelik statüsünden kurtulup özgür insan olarak varolabileceklerini 
onların eylemleri, yaşamları, düşünceleri ve stratejik ufuklarını rehber ederek gördüler ve anladılar. 

Bütün büyük devrimci atılımlar gibi, 71 Atılımının da esas olarak iki temel bileşeni vardır. Birincisi, öncü 
pratik devrimciliktir. Öncü pratik devrimcilik, her tarihsel dönemde, her ülkede ve taktik süreçte farklı 
biçimler altında gerçekleşir. Her durumda değişmeyen özünü ise sistemin halka ve devrimcilerine yönel-
en saldırılarına yanıt veren ve dahası onu yıkma/aşma kapasitesini apaçık ortaya koyan ve devrimciliği 
toplumsal yaşamın merkezine taşıyan nitelikteki devrimci eylem oluşturur. İkinci temel bileşen ise içinde 
bulunulan/girilen tarihsel dönemin devrimci eleştirisi üzerinden yükselen, geride kalan dönem(ler)in fikir 
düzeyini aşarak içinde bulunulan/girilen dönemin devrimci fikir düzeyini yaratan (yeni) ideolojik, teorik, 
politik çizgidir. Stratejik ufukdur... Öncü pratik devrimcilik ile içinde bulunulan/girilen dönemin devrimci 
stratejik ufku birbirini sürekli yaratan, besleyen ve tamamlayan bir ilişki içinde oluşur ve gelişirler.

71 Atılımında bu iki bileşende en parlak ve güçlü biçimde kendini ortaya koymuştur. Öncü pratik devrim-
cilik, THKO ve THKP-C‘nin devrimci mücadeleyi toplumsal yaşamın merkezine taşıyan eylemlerinde en 
güçlü ifadesini buldu. Egemenler karşısında artık devrimci bir gücün varolduğunu ve ölümcül bir savaşın 
başladığını gösterdi ve tüm toplumsal saflaşmayı bu eksene doğru çeken süreci başlattı. (1972-73 yılların-
da İ. Kaypakkaya yoldaşın önderliğindeki TKP-ML‘de bu sürecin bir parçası olmuştur.)

Dönemin devrimci fikri ve stratejik ufku ise esas olarak Mahir Çayan yoldaş geliştirdiği THKP-C çizgisinde 
somutlaşmıştır. Mahir Çayan yoldaş tarihsel gelişmenin doğrultusu bir kez belli olunca birbirine eklem-
lenen çeşitli olay ve olgularla hep aynı biçimde ilerleyen bir olgu olmadığını, tersine her tarihsel toplumsal 
sistem gibi emperyalist kapitalist sisteminde bağrında taşıdığı çelişkler ve çatışmalarla sürekli biçim-
de yeniden ve yeniden biçimlendiğini ve gelişme seyrinin birbirinden pek çok özellikleriğiyle ayırd edilen 
dönemlerden oluştuğunu parlak biçimde tespit etmiştir. Ve her dönemin aynı zamanda sınıflar mücade-
lesinin yeni bir düzeyinin ortaya çıkardığını ortaya koymuştur. Bu hayati tespitin kaçınılmaz bir uzantısı 
olarak hem teorik, hem de pratik gelişmeyi düz bir çizgide ilerleyen doğrusal bir süreç olarak gören, devrim-
ci teori ve pratiği zamandan ve mekandan kopuk ele alarak, ML‘in büyük öğretmenlerinin yazdıklarını 
tarihsellikten kopuk kutsal metinlere dönüştüren dogmatizmi ve genellikle bununla kardeş olan sağ çizgil-
eri kesin biçimde ret ve mahkum etmiştir. O, öncü devrimci pratiği ve teorik, politik çizginin üretilmesi ve 
stratejik ufkun oluşturulması sürecini, her tarihsel gelişme döneminde yenilenmeyi sağlayan kopuşlarla 
ve ileriye doğru sıçramalarla (yada geriye düşüşlerle) gelişen bir süreç olarak ele almıştır. Her yeni tarihsel 
dönemin devrimci sosyalizm saflarında da yeni bir fikir ve eylem düzeyi (ve buna bağlı olarak örgüt ve kadro 
düzeyi ve birikimi) yarattığını ve dönemin sınıflar mücadelesinin bunu yaratanlar tarafından omuzlandığını 
tespit etmiştir. Her yeni tarihsel dönemi, salt geçmiş dönemlerin referanslarıyla anlamaya çalışan ve/
veya yeni dönemlerin ortaya çıkardığı yeni sınıflar mücadelesi koşullarını ve stratejik ilişkilerini bütünlüklü 
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olarak anlayamayanların, yeni bir fikir ve pratik düzeyi yaratma çabası içinde olmayanların ise devrimci 
özelliklerini yitirerek ya eriyip tükendiklerini, yada sağcı ve düzen içi zeminlere eklemlendiklerini apaçık 
görmüş ve ifade etmiştir. 

1971 Atılımı ve onun en somut ifadesi olan Kızıldere direnişi, işte böylesi bir öncü pratik kavrayışı ve teorik 
ve politik bilinç açıklığı üzerinden yükselmiştir.

Bu pratik ve düşünsel doğrultunun somut pratikleri ve iddiaları, sonraki on yıllarda toplumsal pratikte 
güçlü biçimde sınanmıştır. O günden bu yana coğrafyamızdaki öncü ve diğer pratik devrimciliğin esas 
olarak 71 Atılımını yaratan çizgiler/perspektifler (THKP-C, 
THKO ve TKP-ML) üzerinden geliştiğini çok net olarak ifade 
edebiliriz.

1990‘da reel sosyalizmin çöküşü ve dünyanın tümünün, 
kimi küçük istisnalar haricinde, yeniden emperyalist-kapi-
talist sisteme dahil olması ve bununla bağlantılı olarak her 
alanda yaşanan değişimler ve sınıflar mücadelesi açısın-
dan oldukça dezavantajlı yeni koşulların ortaya çıkışı yeni 
bir tarihsel dönemin başladığının ifadesi olmuştur. Ve bu 
dönem hala süregelmektedir...

Çöküş, yılgınlık, tasfiyecilik ve düzen içi sola eklemlen-
menin yeni versiyonlarının ortaya çıkışı bu dönemde solun 
ve devrimci hareketin gelişme seyrinin en temel karakter-
istik özelliklerinden biri olmuştur. Aradan geçen 30 yılın 
ardından gelinen noktada, denilebilir ki, dünya ölçeğinde 
kimi istisnalar hariç öncü devrimci pratik ve ideolojik-teor-
ik, politik çizgi ve stratejik ufuk ya tümden ortadan kay-
bolmuş yada en minimum düzeylere değin düşmüştür. Üs-
telik bu tablo, 2000‘lerin başından bu yana, onlarca ülkede 
büyük isyanlar, devasa halk hareketleri ve mücadeleleri 
durmaksızın gelişmesine rağmen sözkonusudur.

Elbette, 1990‘larla birlikte ortaya çıkan sınıf mücadelesi 
koşulları, ML hareketin 170 yıllık tarihi (Komünist Mani-
festo‘nun 1848‘de yayınlanmasını bir başlangıç olarak ele 
alırsak) açısından tümüyle negatif nitelik taşıyan bir ilk‘i 
ifade ediyor. Ortaya çıktığı 1848‘den, 1990‘lara kadar ki 140 
yılı aşkın süreçte, her tarihsel dönemden başarılarla ve büyümeyle çıkmayı başaran ML hareket, tarihinde 
ilk kez 1990‘da reel sosyalizmin dünya ölçeğindeki çöküşüyle büyük ve apaçık olan, tüm önemli mevzile-
rin kaybedildiği bir ağır yenilgi/çöküş yaşamıştır. Açıktır ki, böylesine derin ve kapsamlı bir çöküşün hem 
pratik, hem de düşünsel ve moral enkazlarını bertaraf etmek, 140 yıldır (bugün 170 yıldır) biriken sorun-
ları çözümlemek, emperayalist-kapitalist sistemin güncel tablosunun devrimci eleştirisini yapmak ve 
öncü devrimci pratiğin ve yol açıcı bir düşünsel düzeyin temellerini oluşturmak hiç de kolay olmayacaktı, 
olmuyor da... Ne alalacele bir pratikle, ne de on yıllara yayılan bir sözde teorik ve/veya pratik hazırlıkla da 
başarılamaz. Fakat bu asla imkansız da değildir.

Başlangıç noktalarımızı belirleyerek bu devasa göreve, devrimci sosyalizmin ülke ve dünya ölçeğinde 
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gerçek bir devrimci seçenek olarak yaratılması işine girişmemiz gerekiyor.

İlk hareket noktamız; devrimci güçler olarak bugün sahip olduğumuz zeminin, düzeyin, durumun 
sürdürülemez olduğunu, mevcut pratik duruş ve teorik/politik kavrayış düzeyimizin, tarzımızın öncü bir 
devrimcilik üretemediğini ve üretemeyeceğini apaçık, amasız fakatsız olarak görmek ve bilince çıkarmak-
tır. Mevcut pratik ve düşünsel zeminlerimizin tümü geride kalmış dönemin bakış açısı ve pratiğiyle biçim-
lenmiştir, biçimlenmektedir. Ve bu düzey, 1990 sonrası dönemde güçlü ve öncü bir devrimciliği sadece 
coğrafyamızda değil, dünyanın hiç bir yerinde üretememiştir. (Kimi istisnai ve sınırlı atılımlar olsa da, 
bunlar bir süre sonra neredeyse tümüyle etkisiz hale gelmiştir.)

İkincisi, günümüzün öncü devrimciliği içinde bulunduğu-
muz yeni tarihsel dönemin çelişkilerinin devrimci eleşt-
irisi üzerinden gelişecek devrimci teori, politika ve pratik 
mücadele içinde ortaya çıkacak ve billurlaşacaktır. ML‘in 
tarihsel birikiminin temel referansları bu noktada yol 
gösterici olacaktır. Fakat bu, tarihsel birikimimizi güncel-
de uygulama, uyarlama ya da basitçe yorumlama yoluyla 
olamaz. Yada tarihsel birikimimizi kimi güncel öğeleri 
de bölük pörçük eklemeleyerek onarma, „düzeltme“ vb. 
de olamaz. Öncü devrimciliğin tükenişinin yada en hafif 
deyişle tıkanmasının farkında olan ve fakat bu yolları 
deneyen hareketler mevcuttur. Evet, bu yolların hepsi 
denenmiştir, hala denenmektedir ve tümüyle başarısızdır. 
Bugün yapamamız gereken şey; tarihsel birikimimiz-
in ışığında, devrimci sosyalist hareketi 1990 çöküşüne 
getiren öğelerle açık ve net bir hesaplaşmayı da içeren 
ve esas olarak yüzünü günümüze ve geleceğe dönen, 
kapitalizmin güçlü ve bütünlüklü bir devrimci eleştiris-
ini, özgürlük ve komün temelli bir sosyalizm/komünizm 
perspektifini ve militan bir devrimci pratiği esas alan 
yeni bir düzeyi, ML‘in teoride ve pratikte bütünlüklü yeni 
bir düzeyini yaratmaktır. Öncü devrimciliğin yeni bir 
dönemini başlatmaktır. Bu bir anda ve tek bir hamleyle 
olmayacaktır. Bu süreç sürekli kılınması gereken ve uzun 
vadede billurlaşacak bir devrimci oluş, devrimci varoluş 
sürecidir. Başlangıçlar hep kritiktir; her alanda tohumla-
ma dönemidir, acemiliklerle ve hatalarla doludur. Fakat 

örgütlü, planlı ve militanca adımlar atılmaya başlandığın-
da, bir kez ilerlemenin ışığı görülmeye başlandığında, tüm zorluklara rağmen, yeni güçler, yeni pratikler ve 
yeni fikirler de sürece akmaya başlayacak, öncü devrimcilik hem somutlaşacak, hem de büyüyecektir.

Üçüncüsü, içinde bulunduğumuz dönemin öncü devrimciliğinin öznesi mevcut devrimci hareketlerden 
biri yada birkaçı (bu bakış açısıyla hareket etmeye başlandıklarında) olabileceği gibi, tümüyle yeni kuşak-
ların örgütlediği hareketlerde olabilir. Yada bu perspektife sahip devrimci hareketlerin ve kişilerin birleşik 
faaliyeti olarak da ortaya çıkabilir. Mevcut güçlerden herhanginin birinin bu noktada kendisinin tekel 
oluşturduğunu iddia etmesi sadece gülünç olabilir. Bu bağlamda, en önemli ve üzerinde durulması gerek-
en nokta, bu perspektife sahip olan devrimci hareketlerin ve kişilerin birleşik faaliyetini örgütlemek, farklı 
devrimci birikimleri ortak kanala akıtmaktır. Bu noktada, önemli bir nesnel imkan bulunmaktadır; devrimci 
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hareketler ve kişiler giderek artan ölçüde mevcut durumlarının sürdürülemez olduğunu, öncü devrimciliği 
üretemediklerini yada süreçlerinin bu noktaya doğru ilerlediğini görüyorlar. Bu durum kimi zaman açıktan, 
kimi zaman ise örtük olarak ifade edilmektedir. Kendi örgütsel ve kişisel bağlamları içinde öncü devrimciliği 
üretemediklerini fark ettikleri ölçüde bu noktadaki arayışlarda artmaktadır. Bu arayışların ezici çoğunluğu 
henüz mevcut teorik ve politik pozisyonlarını onarma, yeni öğelerle tahkim etme düzeyinde sonuçsuz 
pratikler üretmektedir. Öte yandan, içinde bulunulan dönemin öncü devrimciliğini yaratmak için yeni bir 
fikir ve pratik düzeyine sıçrama, bütünlüklü bir devrimci yenilenme yaratma perspektifi de henüz zayıf da 
olsa, bulanık da olsa mevcuttur. Tam da bu nokta da, en başta devrimci yenilenme perspektifine sahip olan 
kesimleri ve kişileri olmak üzere, arayış içinde olan tüm Hareket ve kişilerin birliği yönünde çaba harcamak 
oldukça önemli ve elzem görevlerden biridir.

Dördüncü hareket noktamız, Kızıldere direnişinde en parlak ifadesini bulan 71 Atılımın pratiği, ruhu ve 
perspektifidir. Kızıldere‘ye giden yol, içinde bulunulan dönemin öncü devrimciliğini yaratmak için mev-
cut düzeyi aşma, sıçramalı gelişme yoluyla dönemin yeni teorik kavrayış düzeyini ve pratiğini geliştirmek 
üzerine kurulu faaliyetlerle biçimlenmiştir. O güne değin varolan ideolojik politik ve pratik düzeyi yeniden 
yorumlama, yamama, tahkim etme, düzeltme vb. değil, apaçık biçimde aşma, apaçık biçimde yeni bir 
düzey yaratma hedefiyle yola çıkılmıştır. Eski aidiyetlerinin içinde boğulmadılar, devrimci hareketin o 
güne değin abiliğini, ablalığını yapan Mihri‘lerin, Kıvılcımlıların, Behicelerin, Arenlerin ağırlığının altında 
ezilmediler. ML‘in kurucu önderlerinin perspektiflerini basitçe tekrar eden, en fazlasından uyarlayan, en 
fazlasından „düzelten“, „tamamlayan“ doğmatiklerin tarzını bir çırpıda ret ettiler. Onları Lenin‘le, Marx‘la, 
Mao‘yla sözde boğmaya çalışanların doğmatizmini „somut koşulların somut tahlili“ diyerek ellerinin ter-
siyle ittiler. ML‘in lafzını değil, devrimci ruhunu oluşturan özünü, tarihsel materyalizmi, tarih bilincini esas 
aldılar. Öncü devrimciler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini, devrimci dayanışmanın ve birliğin ne 
olduğunu Kızılderede kanlarıyla ortaya koydular. Birlik konusundaki zayıflıklarını, pratik mücadele içinde 
aşmaya çalıştılar. Onlar tepeden tırnağa öncü devrimcilik bilinciyle, tarih yapıcılığı bilinciyle, ML‘i yorum-
layan yada uyarlayan değil, kendi özgüllerinde yeniden ve yeniden yaratanlar olduklarını gösterdiler. Daha 
önce varolan ve öncü devrimci bir rol oynamayan herşeyi (kendi kendilerini de), aşmayı, sıçramalı gelişme 
yoluyla yeni bir devrimcilik düzeyi yaratmayı kesin bir bilinçle ve cüretle temel hedef olarak belirlediler. 
Özgüçlerine, kendi bilinç ve kararlılıklarına güvendiler. Yaşamlarının son anına değin bunun savaşçısı 
oldular. Onları daha 20‘li yaşlarınında salt kahraman değil, aynı zamanda ve esas olarak ölümsüz devrim 
önderleri, hala milyonların yol gösteren ışığı yapan buydu. Bugün 71 Atılımında, Kızılderede somutlaşan bu 
bilinç ve iradeyi kuşanma zamanıdır. Sadece THKP-C‘lilerin, sadece THKO yada TKP-ML‘lilerin değil, öncü 
devrimciliği yaratmak için her alanda bütünlüklü bir sıçramanın gerekli olduğunu düşünen her devrimci 
hareketin ve devrimci kişinin bu bilinç ve iradeyi kuşanması, en azından bunu esin kaynağı olarak görmesi 
gerekir.

İşte bu bilinç ve kararlılıkla, öncü devrimciliği bu perspektifle yaratma hedefiyle bir kez daha

„Kızıldere Son Değil, Savaş Sürüyor“ diyoruz!
KIZILDERE‘NİN DİRENİŞ ATEŞİ YOLUMUZU
AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR!
KIZILDERE SON DEĞİL, SAVAŞ SÜRÜYOR!
KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!
 
 
TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ /CEPHESİ
MARKSİST-LENİNİST SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİĞİ
THKP-C / MLSPB 

AÇIKLAMALAR
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8 Mart kadınların erkek egemenliğine, kapitalizme ve 
faşizme karşı, özgürlük, eşitlik, dayanışma için mü-
cadele bayrağıdır. Kadının binlerce yıllık ezilmişliğe 
karşı başkaldırısının kapitalizm koşullarında büyük bir 
direnişle bayraklaşmasıdır. 

Ve 21. yüzyılda kadınlar ve kadın mücadelesi öncüleşi-
yor. Kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı tüm mü-
cadelelerde, "yanında", "kenarında", "içinde" değil, 
tam da en önde, 
ilk sırada artık 
kadınlar var. New 
York'lu kahraman 
kadın işçilerin, Ro-
sa'ların, Clara'ların 
açtığı yoldan 
artık milyonlarca 
Rosa, milyonlarca 
Clara, milyonlar-
ca emekçi kadın 
tüm kadınları da 
saflarına çekerek 
yürüyor. 

Kadınların öncüleşen gücüyle kazanacağız! Bu bir 
ajitasyon cümlesi değildr. İlk "sömürge" kadındır den-
mişti. Ve ilk "sömürge", şimdi özgürlüğün, eşitliğin ve 
dayanışmanın mücadelesinde ilk sırada, öncü saflarda 
yer alıyor. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, her 
mücadelede kadın gücü, kadın emeği ve mücadelesi 
başı çekiyor. Kadınlar en kararlı, en net duruşlarıyla, 
yılmayan mücadele azimleriyle öne çıkıyorlar. 

Türkiye'yi bir cehenneme çevirme gayreti içinde olan 
AKP faşizminin özellikle kadınları hedef alması boşuna 
değildir. Bütün sınıflı toplumlar erkek egemendir ve 
erkek egemenliğine yönelen her mücadele sistemin 
temellerine yönelmiş demektir. AKP faşizmi öncüleşen 
kadın mücadelesinin çarpık Türkiye kapitalizminin ve 
inşa etmeye çalıştığı din tüccarı faşist devlet yapısının 
temellerini güçlü biçimde oyduğunu, özgürlük, eşit-
lik ve insanca yaşam için yeni temeller yarattığını 
görüyor. Bu nedenle, kadın mücadelesine karşı medy-
alarında, siyaset ve kültürel alanlarda kadın mücade-

lesine ve kadın özgürleşmesine karşı faşist terör başta 
olmak üzere her türlü saldırıyı yürütüyorlar.

Tüm sınıflı toplumlar gibi kapitalizm de erkek egemen 
bir toplumsal düzendir. Erkek egemenliği kapital-
izmin ayrılmaz, olmazsa olmaz temel bir bileşenidir. 
Bu nedenle, kapitalizm koşullarında kadınların mü-
cadelesi ancak kısmi iyileştirmeler yaratabilir. Erkek 
egemenliğinin çöküşü ve kadının özgürleşmesi ancak 
ve ancak kapitalizm ve tüm sınıflı toplum ilişkilerinin 
ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Yani devrimle, 

yani erkek egemenliği-
nin tüm biçimlerinin 
kadınlarn öncülüğünde 
ortadan kaldırılacağı 
özgür ve komünal 
toplumla...

Bugün coğrafyamızda 
erkek egemenliğinin 
başlıca öznesi AKP 
faşizmi ve dinci temell-
erde kurmaya giriştiği 
toplumsal ilişkiler 
sistemidir. Kadın mü-
cadelesinin başlıca 

düşmanı bu unsurlardır. Kadınlar bunun farkındalar 
ve büyüyen mücadeleleriyle AKP faşizmine ve erkek 
egemenliğine kök söktürüyorlar...

21. yüzyıl kadınların öncülüğünün apaçık olacağı büyük 
bir mücadele yüzyılıdır. Kadınlar kurucu ve yaratacı 
güçlerini gösteriyorlar, gösterecekler...

Bu bilinçle 8 Mart'ta ve tüm mücadelelerde alan-
ları zaptedelim. Erkek egemenliğini ve sınıflı toplu-
mu ortadan kaldırmak için kadın gücünü, tarzını ve 
kararlılığını ortaya koyalım.

YAŞASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR 
GÜNÜ!
KADINLARIN GÜCÜ VE ÖNCÜLÜĞÜYLE KA-
ZANACAĞIZ!
TEK YOL DEVRİM!
8 Mart 2020

KADINLARIN ÖNCÜLÜŞEN GÜCÜYLE,  
AZMİYLE VE MÜCADELESİYLE ÖZGÜRLÜĞE 
YÜRÜYORUZ!
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Özgürlük ve insanca yaşam mücadelesinin bayrağı 1 Mayıs’ı kapitalizmin yarattığı ağır felaket koşulları 
içinde karşılıyoruz.

Yaşamakta olduğumuz korona virüs pandemisi bu felaketlerin en ağırlarından biri olsa da, ne ilki ne de 
sonuncusudur. 20. yüzyılın ağır yıkımlarının ardından, 21. yüzyılı da giderek daha da ağırlaşan kriz ve fela-
ketlerle yaşıyoruz. 2008 ekonomik krizi, giderek artan işgal ve savaşlar, El Kaide, IŞİD gibi din tüccarı faşist 
örgütlerin başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın başına musallat olması, iklim krizi, korona virüs 
pandemisi felaketi ve dünya ölçeğinde ekonomik ve toplumsal kriz… Üst üste yığılan bu kriz ve felaketler, 
daha şimdiden 21. yüzyılın kapitalizmin yarattığı bir felaket yüzyılı olacağını apaçık gösteriyor. Ezilen halklar 
ve sömürülen sınıflar bu barbarlığa ya boyun eğecek ya da kapitalizmin üstesinden gelerek, kurtuluş için; 
sınıfsız, sınırsız sömürüsüz özgür bir dünya ve insanca yaşamı inşaa edecek.
Hiç kuşkusuz, dünya kapitalist sistemi, onun sadık bekçileri olan devletler, medya ve diğer unsurlar bugün 
yaşadığımız kriz ve felaketleri doğal koşullara, sistemdeki şu veya bu aksamaya bağlayarak açıklamaya, 
ya da kötü insan veya insan gruplarının veya bir/birkaç devletin kötü niyetlerine, komplolarına bağlayarak 
açıklamaya çalışıyorlar.

Hayır! Tümüyle yalan ve aldatmacadır bunlar… Tek ve gerçek sorumlu bir bütün olarak dünya kapitalist 
sistemidir. Doğal felaket, hastalık vb. olarak isimlendirilen iklim krizi ve korona pandemisi, kapitalizmin 
yarattığı doğa yıkımının, doğal alanların kapitalist talana açılmasının doğrudan sonucudur.
Tek hedefi, tek güdüsü kar, daha fazla kar olan bir avuç kapitalistin ve bunlara hizmet eden devletlerin old-
uğu günümüz dünyasında, doğanın, insanın, özgürlüğün, yaşama hakkının, sağlık hakkının, tüm haklarının 
anlamı ve değeri kapitalistlerin karlarını arttırdığı ölçüde ve en minimum düzeyde vardır. Korona pandemisi 
felaketi bunu apaçık gösteriyor; kapitalist dünyanın efendilerin korunaklı yaşamlarını sürdürürken, işçiler, 
emekçiler, halklar milyonları bulacağı söylenen ölümlerle yüzyüze yaşıyor. Devletlerinin tek kaygısı büyük 
şirketlerin karlarını korumak… Açıklanan yardım paketlerinde dünyanın her yerinde emekçilere kırıntılar 
düşüyor. Hiçbir yardım paketinde sağlık hizmetlerinin bütçesinin iki, üç yada beş katına çıkarılacağı ilan 
edilmiyor. Milyarlarca işçi, emekçi ölümle burun buruna çalışmak zorunda kalırken, ölürken, devletler utan-
mazca “evde kal” kampanyaları yürütüyor. Peki nasıl? Buna yanıtları yok!

Pandemi için ilaç ve aşı bulunması için yapılan çalışmaların dünya çapında birleştirilmesi ve tek merkezden 
yönetilmesi durumunda çok daha hızlı ve kesin sonuç alınacağı açık olduğu halde bu yapılmıyor. İlaç ve aşı 
çalışmaları kapitalist kar amacıyla şirketlerin insafına bırakılmış durumda ve emperyalist devletler ilacı 
yada aşıyı bulan ilk ülke olma, patentini alma, buradan prestij kazanma derdine düşmüş durumdalar. Eme-

YAŞASIN 1 MAYIS!-BİJÎ 1 GULAN! 

KAPİTALİST FELAKETİN İÇİNDE YEGANE UMUT 1 MAYIS BAYRAĞINI  
TAŞIYAN İŞÇİLER, EMEKÇİLER VE DEVRİMCİLERDİR!
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kçi insanlık ağır bir felaketi yaşarken, onlar felaketten kar ve güç yaratma peşindeler.
Bütün gerçekler apaçık göstermektedir ki, şu veya bu krizden yada felaketten bahsetmek giderek anlamını 
yitirmektedir. Kapitalist sistemin kendisi, bütünü bir felaket haline gelmiştir.
Kapitalist felaketin coğrafyamızdaki adı asalak çarpık Türkiye kapitalizmi ve AKP faşizmidir. AKP faşizmi, 
Ergenekoncu ve Avrasyacı kontrgerilla müttefikleriyle birlikte yarattığı büyük ekonomik yağma ve çöküşle 
halklarımızı genel bir toplumsal kriz ortamına sürüklerken, korona pandemisine de yağmacı anlayışla bak-
mıştır. Önce inkar edip, utanmazca “Çin çöküyor, Çin’e verilen siparişler bize gelir” söylemiyle, felaketten 
fırsat çıkarmaya çalışarak, virüsün tüm ülke çapında yayılmasına neden oldular. Şimdi ise çaresizce ve her-
hangi bir plandan yoksun biçimde günlük politikalarla işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Elbette, yine yalanla, 
yine gerçek ölüm ve hasta sayılarını gizleyerek, yine dünyanın en başarılı devleti biziz yalanlarını yayarak 
yapıyorlar.
Her gün milyonlarca işçi ve emekçi ya çalışma ya işsizlik ve açlık dayatması karşısında zorunlu olarak çalış-
maya devam ediyor. Büyük şirketler için yüz milyarlık paketler açıklanırken, işçilerin, emekçilerin ücretli 
izin talepleri görmezden geliniyor. Daha birkaç yıl önce 301 işçinin maden katliamında yaşamını yitirdiği 
Soma’daki madenlerde şu anda 200’ü aşkın işçinin testleri pozitif çıkmasına rağmen, üretim devam ediyor, 
ücretli izin verilmiyor. Soma, Zonguldak ve diğer her yerdeki onbinlerce maden işçisi ölüme terk edilmiş du-
rumda. Sözde önlem olarak ilan edilen sokağa çıkma yasakları son anda ilan edilip panik yaratılarak pande-
minin daha da yaygınlaştırılmasının aracına dönüştürüldü. Dahası işçi ve yoksul semtlerinde vahşi bir baskı 
aracı haline getirildi. Adana’da 19 yaşında genç göçmen bir işçi olan Ali El Hamdan’i sokağa çıkma yasağında 
dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle silahsız ve yüzü polise dönük olmasına rağmen 3 metre mesafeden 
kalbinden vurularak öldürüldü. Ekonomik kriz ve pandemi felaketi sonucu milyonlarca işçi işsiz kalmasına 
rağmen AKP faşizminin herhangi bir çözümü bulunmuyor. Onlar şirketlerini kurtarma, bu koşullarda bile 
rant ihaleleri dağıtma gayretkeşliği içinde… Diğer yandan, işsizlik ve yoksulluk kelimenin gerçek anlamında 
emekçilerin ocağına ateş düşürüyor. Son bir yıl içinde sayısı giderek artan emekçilerin kendini yakma pro-
testoları devam ediyor. En son Aksaray’da 25 yaşındaki işsiz genç telefonunu emanet bırakarak aldığı 10 
TL’lik benzinle bedenini ateşe verdi…

İşçiler, Emekçiler, Kardeşler!
Yaşadığımız bu yüzyıl, ekonomik krizler, sağlık ve iklim felaketleri, sürekli bir toplumsal altüst oluş ve 
çöküşün yüzyılıdır.Ve artık tüm bu yaşananlarınkapitalizmin normali haline geldiğini gösteriyor. Bu, kap-
italizmin tüm insanlığı barbarlık koşullarına ve yokoluşa sürüklediği yoldur. Bu yolda ne bizler için, ne de 
çocuklarımız ve kardeşlerimiz için onurlu ve insanca yaşamın olduğu bir gelecek yoktur. Bu yolda sadece 
yoksulluk, savaş, korku, sağlık ve doğa felaketlerinin yaratacağı ağır yıkımlar vardır.
Kapitalizmin yarattığı yıkımlar ve felaketler karşısında tek seçeneğimiz onu topyekün ortadan kaldıracak 
toplumsal devrimdir. Üretim yapmak için, paylaşmak için, doğayla uyum içinde bir yaşam için, kadınlara 
yönelik baskıların son bulması için kapitalizme ve kapitalistlere, onların devletlerine ve kurumlarına ihti-
yacımız yok. Üreten biziz, işçilerdir, emekçilerdir. Yönetmeyi de pekala onlardan çok daha iyi yapabiliriz. 
Özgürlük ve insanca yaşamı, komünal bir toplumu kurmak artık varlığımızı, insan soyunu sürdürmek için bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Bunu başarabiliriz, başarmak zorundayız! Kapitalizm sürdüğü her an, insanlığın 
yokoluşa bir adım da yaklaşması demektir.
2020 1 Mayıs’ını bu bilinç ve mücadele azmiyle karşılayalım! Kapitalizmi de, onun yarattığı felaketleri de 
yenebiliriz! 1 Mayıs’da bu irademizi her yerde; evlerden, balkonlardan, sokaklara 1 Mayıs eylemleri geliştire-
rek ortaya koyalım. Kapitalizme ve onun yarattığı felaketlere teslim olmayacağımızı gösterelim! 

YAŞASIN 1 MAYIS!
BİJÎ 1 GULAN!
YA SOSYALİZM, YA KAPİTALİST BARBARLIK VE YOKOLUŞ!
TEK YOL DEVRİM!
1-Mayıs-2020
EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ
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ALİ İHSAN UYSAL YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR! 

21 Şubat günü yitirdiğimiz Ali İhsan Uysal yoldaş 22 Şubat günü Soma’da Ularca köyünde yoldaşlarının, dost-
larının ve Somalıların geniş katılımıyla yapılan cenaze töreniyle toprağa verildi. 
Cenaze töreninde yoldaşlarının mesajı şöyleydi:
“Değerli dostlar, yoldaşlar..
Hayatının, duruşunun, zihninin merkezine devrim ve sosyalizm fikrini ve mücadelesini koymuş insanlar 
vardır. Umutlarının, hayallerinin, günlük yaşamlarının, ilişkilerinin, sohbetlerinin ekseninde hep devrim ve 
sosyalizm vardır. Böyle bir insanı, böyle bir devrimciyi, Ali İhsan yoldaşımızı yitirdik.
Ege’nin emekçi ve yoksul bir ailesinin çocuğu olarak başlayan hayat macerasını, bilinci, yüreği ve dünyası 
zengin, dopdolu ve başı dik bir mücadele tarihiyle, sonuna kadar örgüt ve devrim bilinciyle donanmış olarak, 
sımsıkı bir yürek olarak tamamladı.
İçinden geçtigimiz zorlu dönemde onun gibi, sadece yoldaşlarının değil, tüm devrimcilerin dostu ve yoldaşı 
olan bir doğal devrimci halk önderini yitirmek sadece bizim değil, tüm halkın, tüm devrimcilerin kaybıdır.
Onun anısını yaşatmanın, herşeyden önce onun sonuna kadar sahip çıktığı örgütlü devrimci mücadeleyi 
büyütmek, yeniden ayağa kaldırmak olduğunu biliyoruz. Onu bu bilinçle sahipleneceğiz, sahiplenelim.
Selam olsun Ali İhsan yoldaşa, selam olsun yüreği ve hayatı devrim ve sosyalizm uğruna mücadeleyle geçen 
tüm yitirdiklerimize. Hep bizimle ve hep en önde olacaklar. 

ALİ İHSAN YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!
ANISINI VE MÜCADELESİNİ YAŞATACAĞIZ!
TEK YOL DEVRİM!
EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ 
SOSYALİST BARİKAT

8 Mart 2020
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ÖLÜM ORUÇLARINA İLİŞKİN ÇAĞRI
DEMOKRATİK KAMUOYUNA – EÖC

AKP faşizminin tüm demokratik, ekonomik, sosyal hakları gasp etmeye dönük saldırıları olanca hızıyla 
sürüyor.

Bu saldırıların en sivri uçlardan birini hapishanelerdeki devrimci tutsaklar oluşturuyor. Hapishanelerdeki 
devrimci tutsaklara yönelik baskılar tüm hızıyla sürürken, AKP faşizmi esas olarak hapishanelerdeki faşist 
çeteleri serbest bırakmak için yeni bir infaz yasası çıkarıyor. Bu infaz yasasından devrimci tutsakların yarar-
lanması ise engelleniyor. Böylece AKP faşizminin milis gücü olarak rol oynayacak binlerce çete serbest 
bırakılırken, devrimci tutsaklara yönelik baskı ve terör için daha elverişli bir ortam yaratılıyor.

Öte yandan, Grup Yorum’un tutsak üyelerinin; Grup Yorum üyelerinin çalışmalarını yürüttüğü İdil 
Kültür Merkezine yönelik polis baskınlarının son bulması,
Grup Yorum üyelerinin arananlar listesinden çıkarılması,
Grup Yorum’a dönük konser yasaklarının kaldırılması,
Grup Yorum’un tutuklu üyelerinin serbest bırakılması,
Grup Yorum üyeleri hakkında açılan davaların düşürülmesi, 
  
talepleriyle başlattıkları ölüm orucu direnişi 290’lı günlere ulaşmıştır ve Grup Yorum üyesi Helin Bölek dire-
nişin 288. gününde şehit düşmüştür. Ayrıca avukatlar Ebru Timtik (90 günden fazla), Aytaç Ünsal, Oya Aslan, 
ve Barkın Timtik (60 günden fazla) adli yargılanma talebiyle açlık grevini sürdürüyorlar. Ebru Timtik ve Aytaç 
Ünsal 5 Nisan tarihinde açlık grevlerini ölüm orucuna dönüştürmeye karar verdiler.
Emek ve Özgürlük Cephesi olarak, ölüm orucu eyleminin tümüyle istisnai ve başkaca direniş biçimlerinin 
koşullarının bulunmadığı durumlarda uygulanması gereken bir eylem biçimi olduğunu düşünüyoruz. Bu eylem 
biçiminin normal, temel, olağan, her hangi bir eylem biçimi gibi, her türlü hak arama mücadelesinde kullanıl-
masını doğru bulmuyoruz.

Eylemin biçimine katılmıyor olsak da, bu haklı ve meşru talepleri sahipleniyoruz. Bu bilinçle, tüm demokratik 
kamuoyunu, Grup Yorum’un ve avukatların taleplerini, esas olarak kendilerine yönelik hak gasplarını karşı olsa 
da, genel demokratik hak arayışlarının bir parçası olması nedeniyle sahiplenmeye çağırıyoruz. Bunun yanı 
sıra, hapishanelere dönük infaz düzenlemelerinin tüm devrimci tutsakları da kapsaması için tüm demokratik 
kamuoyunu mücadeleye çağırıyoruz.

Yeni ölümlerin, işten atılmaların, hak gasplarının, temel hak ve özgürlüklerin gasp edilmesinin önüne 
geçmenin yolu halklarımızın, emekçilerin, işçilerin tüm demokratik talepleri sahiplenmekten geçer. AKP 
faşizminin saldırılarını püskürtmenin, özgürlük ve insanca yaşam umutlarını büyütmenin yolu budur.

ÖZGÜRLÜK VE İNSANCA YAŞAM İÇİN MÜCADELE SAFLARINA!
6 Nisan 2020
EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ
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KARDEŞ LÜBNAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ!

LÜBNAN HALKI DAYANIŞMAYLA BU FELAKETİN DE ÜSTESİNDEN
GELECEKTİR!

Beyrut limanında yaşanan patlama sonucu kardeş Lübnan halkı yüzlerce insanını yitirdi. Binlerce insan 
yaralandı.
Yaşanan felakete ilişkin yapılan ilk açıklamalar bunun limanda depolanan kimyasal maddelerden kaynak-
landığı yönünde. Sebebi ne olursa olsun, yaşanan felaketin kaynağı insan yaşamını hiçe sayan kapitalist 
sistemdir. Sistemin yarattığı benzer felaketler halklarımızda Soma işçi kıyımından ve benzeri felaketlerden 
biliyor. Yaşamın her alanında alınması gereken tebdirleri almayan, en temel iş ve yaşam güvenliği tebdirler-
ine bile vahşice “maliyetleri düşürme” perspektifiyle yaklaşan kapitalist sistem her gün insanlığı yeni bir 
felaketle yüzyüze bırakıyor. Tüm tarihten biliyoruz ki, kapitalist sistem var oldukça bu felaketler de sürecek-
tir.

Dünyanın emekçi halkları bu felaketler karşısında sadece üzülmekle yetinmeyeceklerdir. Dayanışmayla ve 
direnişle bu felaketlerin yarattığı yıkımlar aşmayı da başaracaklardır. Bugün tüm insanlığın önündeki önce-
likli görev dayanışmayı ve dünyanın her yanında boyveren anti-kapitalist isyanları büyütmektir. Kapitalizmi 
bir bütün olarak ortadan kaldırmadan insanlığın yüzyüze kaldığı felaketleri de yenmemiz mümkün olamaz.
Bu bilinçle, son bir yıldır kapitalist sisteme karşı isyanlarla ayakta olan ve birleşen Lübnan halkının bu 
felaketi de dayanışmayla ve isyanını büyüterek yeneceğine inanıyoruz. Kardeş Lübnan halkına başsağlığı ve 
dayanışmamızı iletiyoruz.

KAPİTALİZM FELAKETTİR!
DAYANIŞMA VE DİRENİŞLE ÖZGÜR VE İNSANCA YAŞAMI  
KURACAĞIZ!
LÜBNAN HALKIYLA DAYANIŞMAYI BÜYÜTELİM!
6 Ağustos 2020
EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ

AÇIKLAMALAR

Sosyalist Barikat / Şubat   Sayfa  72

EMPERYALİZME - FAŞİZME VE OLİGARŞİYE KARŞI SOSYALİST BARİKAT

BarikatSosyalist



İZMİR DAYANIŞMAYLA YİNE AYAĞA KALKACAK!

BAŞIN SAĞOLSUN VE GEÇMİŞ OLSUN İZMİR!

İzmir büyük bir depremin sonuçlarını yaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralı sayısı bine yaklaşıyor. Yüzlerce 
insanımız enkaz altında.

Deprem gerçeğini ve bugün İzmir depreminde yaşananları, deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan sözleri özetliyor; "De-
premde zenginler ölmez, fakirler ölür". Yaşadığımız tüm depremlerin özeti budur.

Kapitalist aç gözlülük ve hırsızlık nedeniyle depreme dayanıklı olmayan evler inşa edilerek dar gelirli yoksul insan-
larımız, orta gelirli insanlarımız adeta ölüme mahkum edilmektedir. Aynı durumu İstanbul ve Düzce depremlerinde 
yaşadık ve onbinlerce insanımız yaşamını yitirdi. Kapitalist düzen varoldukça ne yazık ki bu vahşet devam edecektir. 

Tüm emekçi halk olarak bugün ilk görevimiz İzmir halkıyla dayanışmayı büyütmektir. Evlerimizi açarak, yatak, bataniye, 
yemek ve diğer ihtiyaç malzemeleriyle destek vererek dayanışmamızı gösterelim. Gerici, faşistlerin saldırısı altında 
olan İzmir halkına moral desteğimizi sunalım. 

Ve esas olarak bütün felaketlerin baş sorumlusu olan kapitalist yağma sistemine karşı mücadelemizi büyütelim. Fa-
kirliğin olmadığı ve "Fakirlerin ölme"diği bir yaşamı yaratalım.

Başın sağolsun ve geçmiş olsun İzmir... Tüm halkın dayanışmasıyla yeniden ayağa kalkacaksın!

30 Ekim 2020

EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ
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SURUÇ'TAN VİYANAYA KATLİAMLAR
TAYYİP TEHDİT EDİYOR, IŞİD SALDIRIYOR; TESADÜF MÜ?
Din tüccarı faşist IŞİD, Fransa ve Viyana'da yeni saldırılar gerçekleştirdi. Çok sayıda ölü ve yaralılar var.

Biz IŞİD'i ülkemizden çok iyi tanıyorz. AKP-MHP faşizminin desteğiyle örgütlendi ve çok sayıda katliamı 
gerçekleştirdi. Bu katliamlarda Suruç''ta, Ankara'da, Antep'te, İstanbul'da ve daha başka yerlerde yüzlerce 
ilerici, demokrat, yurtsever ve devrimci insanımız yaşamını yitirdi. 6 Haziran 2015'de AKP faşizmi seçimleri 
kaybetti ve Kasım 2015'de yeniden seçim kararı aldırdı. Bu andan itibaren IŞİD'in seri biçimde katliamlara 
başladı. Ve AKP faşizmi açıkça bu katliamların oylarını arttırdığını ifade etti. IŞİD faşist terör yoluyla siyaseti 
dizayn etmede kullanışlı bir araçtı artık. 

Aynı durumu dünyayla, özellikle Avrupa ile ilişkilerde de gördük. Tayyip ne zaman Avrupa'yla ilişkileri gergin-
leşse, Avrupayı tehdit etse IŞİD hemen ardından devreye girdi ve Avrupada yüzlerce insanın katledildiği 
katliamlar gerçekleştirdi. Tehdit açıktı; taleplerimi yerine getirmezseniz, ülkeniz din tüccarı faşist örgütlerin 
tehditi altına girer. Onları sadece ben durdurabilirim. Daha doğrusu üzerinize salmam.

Son olarak Fransa ve Avusturya'daki katliamların zamanlaması da tam bu tehditler ve gerginliklerle 
örtüşüyor. Tayyip, Fransa ve Avusturya ile sorunlar yaşıyor ve hemen ardından IŞİD katliamları geliyor. 

Tesadüf mü? sorusunu cevabı açık. Hayır! Tayyip din tüccarı faşist örgütleri Libya, Suriye, Azerbaycan ve 
Avrupa'da açıkça katliamlar için kullanıyor. Katliamların baş sorumlusu bu noktada açık ve nettir; AKP-
MHP faşizmi ve onun başı Tayyiptir.

Katliamlara yanıt sızlanarak verilemez. Ya da emperyalist devletlerin bu katliamlara tutarlı bir cevabı ol-
amaz. Yanıt halkın öz savunmasıdır. Her türden dinci ya da ırkçı vb. faşist örgütlenmelere ve devletlere karşı 
devrimci öz savunmayı geliştirmektir.

Fransa ve Avusturya halklarına bu vesileyle başsağlığı diliyoruz. Ve faşist teröre karşı tüm halkları öz savun-
maya çağırıyoruz.

4 Kasım 2020

FAŞİZM YENİLECEK HALK KAZANACAK!

EMEKVE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ
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