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Bu Sa yı

Der gi mi zin bu sa yı sın da is ter is te mez ulus la ra ra sı 
du rum baş kö şe yi tu tu yor. Em per ya liz min Af ga nis
tan’a sal dı rı sı, Pa kis tan’da ki du rum, Ma ke don ya vb. 
Do la yı sıy la bu alan la rı bir dos ya ha li ne ge tir dik. 
Ge ne “İkiz ku le ler” ey le miy le il gi li ola rak L. Trost
kiy’in “Bi rey sel Te ro rizm”i ko nu edi nen 1911 ta rih li 
ma ka le si ni ya yın la ma yı uy gun bul duk.
Öte yan dan ÖDP tar tış ma sı ve “ken di si” ar tık uzat
ma la rı oy nu yor. Bu sa yı da bir ÖDP de ğer len dir me si 
da ha su nu yo ruz. Kit le sel iş çi par ti siy le il gi li ola rak 
Trots kiy’le ya pı lan 1938 ta rih li bir rö por ta jı ya yın la
ma yı ge rek li gör dük. Tar tış ma nın de va mı nı bir son
raki sayıda yayın layacağız. Gelecek ay buluş mak 
üzere.

                                                         Yayın Kurulu

Sosyalizm



AFGANİSTAN’DAEMPERYALİZMİNYENİLGİSİ
VE

PAŞTUNHALKININZAFERİİÇİN!

ABDemperyalizmiveonunmüttefiklerininAfganistan’dasonbir
aydırsürdürdükleribarbarcasaldırı,dünyaişçisınıfınıveemekçileri
busavaşkarşısındakararlıbirtutumalmayadavetediyor.Emperyalist
silahtekellerininvefinansçevrelerininkontrolündekiPentagon’unbu
saldırısıkarşısında"neo,nebu"şeklinde tutumtakınmak,birbaşka
ifadeyleTürkiye’deki"aydın"girişimininsözleriyle,"neHaçlıseferi,
ne Cihad" demek, emperyalizmin yedeğine düşmekle eş anlamlıdır.
DünyaveTürkiyeişçisınıfıbuküçükburjuvahümanizmasınınyara
tacağıyanılsamayameydanvermemelidir.

Amerikan emperyalizmininAfganistan’da uğrayabileceği yenilgi
dünya işçi sınıfının ve ezilenlerinin çıkarınadır.O halde takınılması
gerekendoğrututumAmerikanemperyalizmininAfganistan’dayenil
gisi ve Paştun halkının zaferi doğrultusunda olmalıdır. Lenin’in de
açıkça ifade ettiği gibi, devrimciMarksistler önderliğinin niteliğine
bakmaksızınemperyalizmekarşı savaşagirişenbütünezilenulusları
sonunakadardesteklerler.Talibanrejimininkarşıdevrimciniteliğiile
risürülerekbusavaştatarafsızkalınamaz.

DevrimciMarksistler,Irak’taveYugoslavya’daolduğugibi,bugün
deAfganistan’datarafsızdeğiller,olmayacaklar.EvetPaştunhalkının
yanındayızveonunkazanmasınıistiyoruz.GelecekteTalibanveben
zeri rejimlerinyerinidevrimciMarksistönderliklerinalabilmesi için
bugünoönderlikleridestekleyenveemperyalizmekarşısavaşankit
lelerin yanında yer almak proleter enternasyonalizminin olmazsa
olmazıdır.

Patronsuz,Generalsiz,Bürokratsız
SOSYALİZM
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NEWYORKveWASHINGTON’DAKİSALDIRILARIN
ARDINDAN

İşçiSınıfıDünya
ÇapındaSaldırı
TehditiKarşısında

Patronsuz,Generalsiz,Bürokratsız
SOSYALİZM

Amerikan emperyalizmi, Dünya Ticaret Örgütü’nün
(DTÖ)NewYork’dakibinalarınıvePentagon’uhedefle
yen saldırıların ardından,dünyaçapındayenibir saldır
ganlık dalgası başlattı. ABD’nin ardında hizaya geçen
dünyanınefendileri,şimdi,emperyalistkapitalistsistemin
içindebulunduğukrizinfaturasınıbirkezdahaişçisınıfı
naveyarısömürgeülkelerinhalklarınaödetmeninhazır
lıklarınıyapıyorlar.

11Eylülgünügerçekleşenküçükburjuvaantiemperyalistsaldırılarınardından,fiili"savaşhali"ilanedenABDyönetimionbin
lerceyedeğisilahaltınaaldı;birçokülkedekiüslerinialarmageçirdi;
savaş gemilerini ve uçaklarınıOrtadoğu’ya yığdı. "Hedef" zaten ilk
gündenilanedilmişti:UsameBinLadinveonuAfganistan’dabarındı
ranTalibanyönetimi.Buaskeriyığınak,Amerikanemperyalizminin,
ilk elde,Afganistan’dan Balkanlara kadar yayılan bir alanda; geniş
anlamıyla Ortadoğu’da açık savaşa/savaşlara hazırlandığını gösteri
yor.

UsameBinLadin‘inhedefeyerleştirilmesiama"tekbaşına"olma
dığınındavurgulanması,Amerikan emperyalizmine "radikal islamcı
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teröre karşı mücadele" maskesi altında Afganistan’dan Balkanlar‘a
uzananeski"YeşilKuşak"ayenibirdüzenvermeninyolunuaçmakta
dır.Buaslında,Amerikanveİngilizemperyalistlerininbölgedekiişbir
likçirejimlerindesteğiyleonyılıaşkınsürediroturtmayaçabaladığı;
ancakbirtürlübaşaramadığıişi,dahakapsamlıbirkoalisyonundeste
ğiyletamamlamaçabasıdır.

Ancakbusavaş,ABDemperyalizmininbaşsözcülerininağzından
aktarırsak, ekonomik  politik  askeri birçok alanı kapsayan, uzun
süreye yayılmış "özel" bir savaş olacak. 11 Eylül günü gerçekleşen
saldırınınbirdevletyadaörgüttarafındanüstlenilmemişolması,bir
çok"uzman"ınsavunduğununtersine,Amerikanemperyalizmininişini
zorlaştırmamakta;tersineonunstratejisineuymaktadır.ABDemperya
lizmi,"SosyalistBlok"unveSSCB’nindağılmasınınardından,bütün
stratejilerini bu yeni duruma uygun olarak değiştirmiş; "uluslararası
terör"den"kitleselnüfushareketleri"nekadargeniş "tehdit" tanımla
masınıNATO’nun1991tarihli"YeniStratejikKonsept"inedeyerleş
tirmişti.Budurumda,"tehdit"in,dolayısıylada"hedef"inbirdevlette
cisimleşmiyoroluşu,emperyalistleresonderecegenişbirhareketalanı
sağlamakta;onlarınyerevedurumagöredeğişenherhangibirmuha
lefetodağını"uluslararasıterorist"olarakdamgalamasınazeminhazır
lamaktadır.Burjuvazininbuyeni "tehdit" tanımlaması, işçi sınıfının,
SSCB‘ninve"SosyalistBlok"unçökmesindensonraartıkdevletdüze
yindetemsiledilmiyorolmasınınürünüdür.

Haklartektekgaspediliyor
Amerikan emperyalizminin baş sözcüsü Bush’un "21. yüzyılın ilk
savaşı" olarak tanımladığı yeni gericilik dalgasının, yalnızca resmi
"hedef"e yerleştirilen ülkelerin emekçilerini hedeflemeyeceği, 11
Eylül’ünhemenardındanaçığaçıktı.Kapitalistler,ilkelde,baştaABD
olmak üzere birçok emperyalist ülkede, sayısı birkaç yüzbini bulan
emekçiyi"kriz"gerekçesiyleiştenattı(ilkhaftaiçinde,ABD’nde150
binevaranbuiştençıkarmadalgasınındiğeremperyalistülkelerleyarı/
yeni sömürgeülkelerdekiboyutuhenüzbilinmiyor).DTÖ ilePenta
gon’un enkazından çıkan toz bulutundan yararlanmak isteyen hükü
metler,kenditekelcisermayelerininyıllardırtalepettikleriyasalarıda
yangındanmal kaçırırcasına çıkarmaya başladılar.Vergilerin arttırıl
masıveekvergileryoluylagerçekücretlerindüşürülmesi;sosyalhak
kayıpları;grevvegösteriyasakları;caddelerinkameralarlagözlenme
si;posta,telefon,emailvb.üzerindenkurulanözeliletişiminburjuva
zininpolisveistihbaratkurumlarınıngözetimialtındayapılması;ülke
içinevedışınayapılacakseyahatlerekimisınırlamalargetirilmesi..vb.
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işçi sınıfının emperyalist ülkelerdeki bölüğü üzerindeki kapitalist
sömürüyüvebaskıyıarttırmanınyöntemleriolarak,iştençıkarmalarla
atbaşıgündemegeldi.

Emperyalist ülkelerin tekelci burjuvazisinin, kendi basın yayın
organlarıeliyleyarattığı"11EylülSendromu"nuemekçikitlelerikör
leştirmektebaşarıylakullandığınısöyleyebiliriz."Ulusalgüvenlik"ve
"terörlemücadele" emperyalistburjuvazinin, işçi sınıfının "Sosyalist
Blok"un varlığı döneminde elde ettiği hakları geri almada en güçlü
silahıhalinegelmişdurumda."Kendi"evindebombasesleriduymak
istemeyen emperyalist ülkeler emekçileri (kim ister ki!), tekellerin
denetimindeki basınyayın organları eliyle körüklenen bir "histeri"
içinde,biryandankendisini"terörünhedefi"sanmaktaveburuhhaliy
le,burjuvayönetimlerinattığı işçiemekçidüşmanıadımları bilinçli
yadabilinçsizdesteklemektedir.

İşçisınıfıiçindebölünme
"Uluslararasıterorizm".Tekelcisermayenindenetimindekibasınyayın
organlarındabuikisözcüketrafındakopartılanfırtına,yalnızcaemper
yalistburjuvazininkendi terörünügizlemesinehizmetetmekte(buna
aşağıda değineceğiz); emperyalist ülkelerdeki emekçilerin geniş bir
kesimini,"kendi"burjuvazilerininuluslararasıdüzeydeestireceğiterö
resuçortağıolmasınıdasağlamaktadır.

NewYorkveWashington’dabinlerceinsanınölümünücanlıyayın
da izleyen emekçileri şovenmilliyetçi ve dinci gericiliğin kucağına
çekmenin,Amerikanburjuvazisi içinçokzorolmadığınısöyleyebili
riz. Zaten "ABD yurttaşı" olmanın gururuyla donanmışmilyonlarca
emekçi,bayrağaveİncil’esarılmışintikamistiyor!Benzerbirtablo,
kendisini tehdit altında hissedenAvrupalı emekçiler için de geçerli.
Avrupa’nın emperyalist ülkelerinde yaşayan işçilerin önemlice bir
kesimi,ABD’likardeşlerininizindeyürüyor:"ArtıkhepimizAmerika
lıyız!"

Bütünokların"islamcıterör"eyöneldiği11Eylülsonrasında,Avru
palıemekçileriemperyalistterörekazanmanınenkolayyoluırkçılığı
veyabancıdüşmanlığınıkörüklemektikitekelcisermayeilkeldebu
yoluseçti(Bush’unAmerikatarihindehiçyeriolmayan"haçlıseferle
ri"negöndermeyapmasını,Avrupa’yayönelikbirmesajolarakalgıla
makgerekiyor).İşsizliğinveyoksulluğungiderekarttığıkrizortamın
da,üstelikdeböylebüyükbirteröreylemininardından,"yerli"işçinin
zaten rakip olarak gördüğü göçmen işçileri "düşman"a dönüştürmek
hiç de zor olmaz. Bu konuda, başlıca rolü, yine medya oynadı: 11
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Eylültarihlisaldırılarınhemenardından,baştaABDkökenlilerolmak
üzere,emperyalistülkelerdeyayınyapanhementümtelevizyonkanal
larınınilkişi,kameralarınısevinçgösterileriyapanFilistinli,Iraklıve
Pakistanlıgruplaraçevirmekoldu."Binlercemasumsivilinöldüğübir
felaketesevinenbarbarlar"ıgösterenbirkaçdakikalıkfilm,kısaara
lıklarla,günlercetekrarlandı."Batıuygarlığınavedemokratikdeğerle
re savaşaçan" islamhakkında "derin"düşüncelere
sahip uzmanların da (özel savaş propagandistleri)
katıldığı bukamuoyuoluşturma faaliyeti sonucun
da, başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok
emperyalistülkede,Arapkökenlilerevemüslüman
larayönelikbirfizikselsaldırıvetehditdalgasıpat
ladı.Çoksayıdaişyeri imhaedildi;yüzlerceinsan,
saldırılar sonucunda yaralandı. Bu histerinin
"masum" örneklerinden biri BBC’de haber olarak
yayımlandı:ArapkökenlibirABDvatandaşı,beyaz
yolcularkarşıçıktığıiçinbiruçağaalınmadıveiki
poliseşliğindehavaalanınıterketmekzorundakal
dı!

Emekçileribirbirinedüşürmeplanınındiğeryanı
ise emperyalistlerin ardındaki halk desteğini oldu
ğundanbüyükgöstermeçabasıoluşturuyor.Tekelle
rindenetimindekibasınyayınorganları,emperyalist
ülkelerdeyaşayanemekçilerin"kendi"hükümetleri
ne "terorizmekarşımücadelede"verdikleridesteği
abartmaklakalmamakta;onu"biraskerimüdahale
ye verilmiş destek" gibi sunmaktadır. Bu yolla,
emperyalistburjuvazi,yalnızcaemperyalistülkeler
deki"yerli"işçilerigöçmenleredüşmanetmemekte;
işçisınıfınınemperyalistülkelerdeyaşayankesimle
riyle yarı sömürge ülkelerdeki çoğunluğu arasında
varolanuçurumudaiyicederinleştirmektedir.

Ancak,tamda"dünyayıdüzenlemeyi"gündeme
almışken,kendievlerindeırkçılıkkarşıtıkitleselbirseferberliklekar
şılaşmakistemeyenemperyalistdevletlerinyöneticileri,karşıkarşıya
kaldıklarıtehlikeyifarkettiler;tambirikiyüzlülükle,camileriziyaret
etmekvehalkımüslümanlarakarşıeylemlerdenalıkoymakamacıyla
açıklamalaryapmakzorundakaldılar.Buaçıklamalarıyapanburjuva
politikacıları, şimdi, göç ve siyasi sığınma yasalarını değiştirmeyi;
pilotlukgibi"duyarlıalanlar"dakimleremeslekieğitimvekursverile
bileceğinivb.tartışıyorlar.

11Eylülgünü
gerçekleşen
saldırınınbir
devletyada
örgüttarafından
üstlenilmemiş
olması,birçok
"uzman"ın
savunduğunun
tersine,Ameri
kanemperyaliz
mininişini
zorlaştırmamak
ta; ter si ne onun
stra te ji si ne
uymaktadır.
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Baştakomünistlerolmaküzere,emperyalistülkelerdeyaşayanişçi
sınıfımilitanlarınadüşengörev,yükselenırkçılığaveyabancıdüşman
lığınakarşımücadeleyiyükseltmek;göçmenlereyöneliksaldırılarkar
şısında,hiçikirciksiz,onlarınyanındayeralmaktır.

Uluslararasıteroristkoalisyon
Yukarıdadeğindiğimizyoğunideolojikbombardımansayesinde"ken
di"halkınıarkasınaalanAmerikanemperyalizmi,devasaaskeriaygı
tınıAvrupalıemperyalistmüttefiklerininfikrinibilealmadanhareke
tegeçirdivetarihininengenişuluslararasıdesteğinieldeetti.İlkelde,
baştaİngiltereolmaküzereAvrupaBirliği(AB)veJaponemperyalist
leriABDyönetimineaçıkdesteksundu;onları,RusyaFederasyonuile
Çin’in emperyalist kapitalist sistem içinde sağlam bir yer kapmaya
çalışanegemenleriizledi.Bugericikoalisyona,ABDileAB’ninyarı
sömürgelerihalinegelmişonlarcadevletin,emperyalistyağmamasa
sınınkırıntılarıylayaşayanişbirlikçiyöneticileridekatıldı.Budalga,
"artık biz de Amerikalıyız" deme noktasına varmasa da "taktik"
nedenlerledeolsaArafat’aveKaddafi’yekadarulaştı.("Busavaşta
iki taraf var. Bir yanda biz öte yanda ise teroristlerle onlara destek
olanlar.Biz, teroristlerleonlaradestekolanlararasındahiçbirayırım
yapmayacağız"diyenAmerikanemperyalizmininsözcüleri,hiçkimse
ye"üçüncüyol"bırakmamıştı.)

Ancak, bir ikisi hariç, bütün devletlerinABD’nin dümen suyuna
kapılmış olması, bütün bu devletlerin, Amerikan emperyalizminin
"uluslararası terör"e karşı açtığı savaşa aynı gönüllülükle ve benzer
duygularlagirdiğiveheporadakalacağıanlamınagelmiyor.Alman
emperyalizmininbaşsözcülerininkullandığı"11Eylül’densonrahepi
mizAmerikalıyız" retoriğinin anlamsızlığı bir yana; bir hafta içinde
neredeysebütünülkelerikucaklayanemperyalistkoalisyonungücünü
görmekiçin,onunbileşenlerineşöylebirbakmakyeter.

Önce,Avrupalıemperyalistlerdenbaşlayalım:"YeniDünyaDüze
ni"nin Ortadoğu ayağını kurmak için, bu bölgedeABD ile birlikte
onyılıaşkınsüredirsavaşsürdürenİngilizemperyalizmibiryana,baş
taFransa olmaküzere birçokAvrupadevletiABD’nin ilan ettiği bu
yenisavaşaoldukçakaygılıvesoğukbakıyor.İlkgünlerin"duygusal"
ortamıveburjuvadiplomasisininikiyüzlülüğügereğiaçığavurulma
yanbusoğukluk,Chirac’ınNewYorkveWashington’dakisaldırıların
sorumlularıkesinleşmedengirişilecekaskeribiroperasyonunyaratabi
leceği"sorunlar"ıanımsatmasıylaaçığaçıktı.Zira,Amerikanemper
yalizmininAfganistan’danBalkanlaraveKuzeyAfrika’yagenişletil
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miş haliyle Ortadoğu‘ya yaptığı yığınak, onun bölgedeki başlıca
rakibiolanFransıztekelcisermayesiniyakındanilgilendiriyor.Buna,
"Sosyalist Blok"un çökmesinin ardından, ilk elde Doğu Avrupa’yı
"arkabahçe"sihalinegetirmişolanAlmanemperyalizminindeOrtado
ğu’ylayakındanilgilendiğinideekleyelim.AB’ninbuikimotorgücü
nün, ABD’nin Ortadoğu’ya yaptığı yığınaktan tedirgin olmasının
nedeni, onların, yanı başlarında patlaması olası savaşların doğrudan
etkisineaçıkolmalarıdır.Avrupa’nınkuzeyliküçükemperyalistleriise
statüko bozulduğunda; yani, pastanın yeniden
paylaşımısözkonusuolduğunda,eldeolanlarıda
yitireceklerini bildiklerinden, gelenekselleşmiş
"barışçı"tutumlarındaısrarediyorlar.Bu,onların,
koalisyoniçindeamasürekli"muhalefet"tekala
caklarınıve"uluslararasıhukuk"tandemvurmayı
sürdüreceklerini gösteriyor (küçük burjuvazinin
kimi sektörlerinin "ulusal" düzeyde oynadığı
reformist ve anayasalcı rolü anımsayın).Özetle,
ABD’nin Ortadoğu’daki askeripolitik varlığını
pekiştirmesi, AB’nin geleceğini etkileyecek bir
önem taşımakta ve onun emperyalist efendileri
tarafındanpotansiyelbirtehditolarakalgılanmak
tadır.

 "Uluslararası terorizme karşı sürdüreceği
savaş"ta ABD’nin yanında olduğunu ilan eden
RusyaFederasyonuyöneticilerinegelince...Ame
rikan emperyalizminin bölgedeki yığınağının ve
patlaması olası savaşların onlar için istenir bir
durumolmadığıortada.Türkiye, Iran,Suriyeve
Irak’lailişkilerinisonyıllardabirhayligeliştiren
Rusya Federasyonu yöneticileri hiçbir zaman
SSCBdönemindekidüzeyeulaşamayacağınıbil
mekle birlikte bölgede bir etki alanı kurmanın
yolunu arıyorlar. Kendi ülkesinde devasa ekonomik ve toplumsal
sorunlarlaboğuşanyeniyetmeRusburjuvazisiiçinbununyolukoalis
yona katılmaktan ve onun içindeki iki güç (ABD ileAB) arasında
oynamaktangeçiyor(Putin’in,diğerbirçokburjuvadevletyöneticisi
ninyaptığıgibi,önceABDilegörüşüp,ardındanBerlin’egeçmesinin
nedenibudur).Çin’in,ülkeyi"istikrar"içindekapitalistdünyapazarına
açmayıhedefedinenyöneticikliğideABDileNATO’yu,"BMGüven
likKonseyi’ninonayıolmadanherhangibireylemegirişmeme";yani
onun onayı olmaksızın adım atmama konusunda uyarmakla birlikte,

ABD’nin
Ortadoğu’daki
askeripolitik
varlığını
pekiştirmesi,
AB’ningeleceğini
etkileyecekbir
önemtaşımakta
veonunemperya
listefendileri
tarafından
potansiyelbir
tehditolarak
algılanmaktadır.



Sosyalizm

10

"uluslararası terorizme karşı" mücadelede her türlü işbirliğine hazır
olduğunuaçıkladı.

Uluslararasıemperyalistteröristkoalisyonunböylesinegenişolma
sının nedeni, baştaAB emperyalistleri olmak üzere birçok devletin,
ABD’ninkendileriolmaksızındazatengirişeceğieylemlerindışında
kalmayıgözealamamışolması;küçükdevletlerinise"hedef"alınmak
tankorkmasıdır.DahadünekadarNATO’nun–zatenhiçuygulanma
mışolan5.MaddesininSosyalistBlok’unçöküşündensonragerek
sizleştiğini savunan;AB’ye özgü ayrı bir savunma kimliği geliştirip
NATO’unyanınaBatıAvrupaBirliği’ni(WEU)dikenAvrupalıemper
yalistler,şimdi,"ortak"davranırgörünerekABD’yiolabildiğiölçüde
denetlemeyivebuemperyalistsaldırganlıksonrasındapastanınpayla
şımında söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Özetle, ABD’nin etrafında
oluşanbukoalisyon,baştansonaikiyüzlüdür.

Amerikan emperyalizmine verilen bu yaygın desteğin zeminini
oluşturan"ortakdeğerler"moralalandadeğil;WallStreet’inburnunun
dibindekiyıkıntılarındünyaborsalarıüzerindekimaddietkisindearan
malı.Kronikleşmişmalikrizlerlesarsılanemperyalistkapitalistsiste
minAvrupalı ve JaponefendilerindenRusyaFederasyonu ileÇin’in
yöneticilerinekadarherkes,gemininkaptanınınABDolduğunuhatır
lamış ve onun ardındahizayageçmiş durumda.Ancak, kapitalizmin
içinedüştüğüuzatılmışkrizi,ABDekonomisinisavaşyoluylacanlan
dırarakçözmeyeyönelenbuuluslararasıteröristkoalisyonungenişliği,
onungüçsüzlüğünündeifadesidir.

Türkiyetekelciburjuvazisivedevleti
emperyalistkoalisyonda
DTÖ ile Pentagon’u vuran saldırıların hemen ardından bir açıklama
yapanT.C.Hükümeti,olaydanduyduğuüzüntüyüifadeetmekleyetin
medi;ABDyönetimine"uluslararası terorizmekarşımücadeledeher
türlüdesteğisunacağını"dailanetti:"Kendisideyıllardırbölücüterör
le mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti,Amerikan halkının
duygularınıçokiyianlıyordu".Dahası,burjuvabasındakiköşeyazar
larıve"uzman"lar,PKK‘yekarşısürdürülensavaşaveAvrupa’nın15
yıllık süreçteki tutumuna gönderme yapıyor; 11 Eylül’ün ardından
ABD’ninarkasındahizayageçenAvrupalılarındasonundaT.C.Dev
leti‘nindediğinegeldiğindensözediyordu.Saldırısonrasıilkgünlerin
ruhhaliyleNATOanlaşmasının5.Maddesininyürürlüğekonmasına
da içtendesteksunanhükümet,gelişmelerinonunboyunu fazlasıyla
aştığını;hattaçıkarlarını tehditedebilecekkimigelişmelerinbilesöz
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konusuolabileceğinibirhaftasonrafarketti:"TCDevleti15yılboyun
cabölücüterörlemücadeleederkenaklabilegelmeyen5.Paragraf,bir
teroristsaldırınınardındanABDiçinhemenonaylanıyordu";"Mısır‘ın
dışborçlarınınönemlibirbölümüsilinirken,Türkiye’yeborçfaizlerini
ödemeyeyarayacakyeniborçlarbileşartlıveriliyordu";"AB,ABD’yle
anlaşıp Kıbrıs‘ta kendi çözümünü dayatırsa ne olacaktı?; "Türkiye,
uluslararasıterörlemücadeledekararlılığınıilanetmiştietmesineama
kimseninonabirşeysorduğuyoktu";"Müslümanülkelereyönelecek
askeri bir saldırı durumunda, sefalet içindeki halktan gelecek tepki
nasılkarşılanacaktı?;"zatençökmüşolaneko
nomi,Ortadoğu’dabirsavaşçıkmasıvepetrol
fiyatlarının artması durumunda ne olacaktır"
....

Türkiyeburjuvazisivedevleti,basınyayın
organlarına yansıttığı bütün bu tartışmalarla,
bir hafta boyunca emperyalistlere mesajlar
vermeyeçalıştıancakanılansorularınhiçbirine
netbiryanıtbulamadı.Kimiönemsizbakanla
rınağzındandaifadeedilenkaygılarvesızlan
malar, TBMM Başkanı’nın Kuzey Kıbrıs’a
yaptığı gezide okuduğu konuşmada, Kıbrıs’a
ilişkin açık bir tehdite dönüştü: Kıbrıs Türk
halkı,kendidevletindenvazgeçipyenidenazın
lıkstatüsünedönemez;Türkiye,bunukabulle
nemez!

AncakTürkiyeburjuvazisivedevleti,ABD
emperyalizmininbütündayatmalarınauysalca
boyun eğiyor. Zira, ABD’nin Türkiye genel
koordinatörü Kemal Derviş‘in söylediği gibi,
"Türkiyebunamecbur!"

Şimdilik İncirlik’teki Amerikan üssünü
emperyalistlerin kullanımına sunduğunu açık
layan (ne zaman kapatmıştı ki?) TC Devleti,
"uluslararası terorizme karşı operasyonlar" sınırlarına dayandığında;
örneğinIrak’asaldırıgündemegeldiğinde,fiilensavaşagirmekduru
mundakalabilir.TCDevletinin,asılolarakİsrail’lebirliktegirişebile
ceğibu türbirmacera,zatensefalet içindekiemekçilerinyaşamında
heryöndenderinbirçöküşeyolaçacaktır.Türkiyeliemekçilerinkom
şuülkelerihedefleyecekbirsaldırganlığakazanılmasıgündemegeldi
ğinde, sözümona radikal islamcı "terör"ün gündeme gelmesi, hiç de
uzakbirvarsayımolarakgörülmemeli.TCDevleti’ninde içindeyer

Afganistan,
Sudan,Irakyada
birbaşkaülkeye
yönelecekemper
yalist
saldırıyakararlılık
lakarşıçıkmakta
ikirciklidavranan
herkes,herparti
yadaörgüt,"ken
di"burjuvazisinin
suçortağıolacak,
"sosyalşoven"
konumunadüşe
cektir.
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aldığı emperyalist kampın herhangi bir ülkeye saldırısı söz konusu
olduğunda–kiolacakMarksistleredüşengörev,bu saldırıyaaçıkça
karşıçıkmaktır.Afganistan,Sudan,Irakyadabirbaşkaülkeyeyöne
lecekemperyalistsaldırıyakararlılıklakarşıçıkmaktaikirciklidavra
nan herkes, her parti ya da örgüt, "kendi" burjuvazisinin suç ortağı
olacak,"sosyalşoven"konumunadüşecektir.

Barikatındiğeryanı
11Eylültarihliküçükburjuvaantiemperyalistsaldırınınardındaniyi
ce netleşen kamplaşmanın bir yanında bunlar yaşanırken, işbirlikçi
burjuva, küçük burjuva yönetimler bir yana, anılan saldırılar, başta
Ortadoğuluemekçikitlelerolmaküzere,ezilenhalklararasındahiçde
üzüntüylekarşılanmadı.Tersine,NewYorkveWashington’dakisaldı
rılar,ezilenmüslümankitlelerdegizlibirmemnuniyetyaratmış;onyıl
lardırABD –ve İsrail terörü altında yaşayan onmilyonlarca insana
özgünbirgüvenkazandırmıştır.

Başta, Siyonist İsrail‘in estirdiği devlet terörüne binlerce kurban
verenFilistinlilerveABDİngilizuçaklarındanatılanbombalaramey
danokuyanIrakhalkıolmaküzere,açlıkla,sefaletleveölümleyanya
nayaşamayamahkumedilmişinsanlar,11Eylülsaldırısını,"cellatları
na indirilmiş bir darbe" olarak algılıyor, yas tutanAmerikalılara ve
Avrupalılaraşöylediyorlar:Üzüntünüzüanlıyoruz.Amasizler,yöne
ticilerinizin emriyle kalkan uçakların yağdırdığı bombaların altında
ölençocuklarımızın,eşlerimizin,kardeşlerimizinvearkadaşlarımızın
çığlıklarını duymadınız; duymak istemediniz.Üstelik,NewYork ve
Washington’davurulanyerlersizinevleriniz,fabrikalarınız,kiliseleri
nizdeğil;bizeyıllardırölümyağdıranAmerikanemperyalizminingüç
simgesiolanbinalardı.Oralardaöleninsanlar,bilerekyadabilmeye
rekbizimaçlıkveölümfermanımızaimzaataninsanlardı.Bubirsavaş
vesizbizimonyıllardırhergünyaşadığımızşeyibirkeztattınız.Bizim
nasılyaşamamızgerektiğinekararverenler,bizebuinsanlıkdışıkoşul
larıdayatanlarsizinseçtiğinizyöneticileroldu;artıkbiz,nasılöleceği
mizekendimizkararveriyoruz."

Emperyalistülkelerdekiemekçileriçindeegemenolanruhhaliyle
yukarıda betimlemeye çalıştığımız tepkiyi bir araya getirdiğimizde,
DTÖbinalarınıvePentagon’uvuranküçükburjuvaantiemperyalist
eylemin,yalnızcaNewYork ileWashington’unposterlerdenalıştığı
mız manzarasını değiştirmediğini; emperyalist ülkelerde yaşayan
insanlarlayarısömürgehalklarıarasında–işçisınıfısaflarınadayan
sıyanbölünmeyinedenliderinleştirdiğinigörüyoruz.Herikitarafta



İşçiSınıfıDünyaÇapındaSaldırıTehditiKarşısında

13

daemekçikitlelerinbilincindeciddibirdeğişim;hattakırılmayaşan
maktadır.
"Artıkhiçbirşeyeskisigibiolmayacak"
11Eylüldegerçekleşensaldırılardanhemensonra,Amerikanemperya
lizmininsözcülerininağzındanbiröfke ifadesiolarakçıkanbusöz
cükler,kısasüreiçinde,onmilyonlarcaemekçininbeyninetaşındı.Daha
ilkandanbaşlayarak,çokfarklıanlamlarkazananbusözcükler,onmil
yonlarca insanın içinebirkorkuvekaygıdüşürürken;anılancümleyi
doğru biçimde açık bir tehdit olarak algılayan diğer onmilyonlar,
"amaartıkbizimdesöyleyeceksözümüzvar"dedive"restigördü".

Anılansaldırılarıngerekezilen,sömürülenkitleleringerekseege
menlerinbilincindeyaratttığısarsıntı,herbiri tek teketkiliolmasına
karşın, asıl olarak, ölenlerin sayısının çokluğundan ya da önemlice
bölümünün"sivil"olmasındankanaklanmıyor.5Binkişininölümüyle
sonuçlanansaldırılarınbudenlietkiliolmasınınilknedeni,Amerikan
emperyalizmininmaliveaskeriegemenliğiniifadeedenikimerkezin
böylesineeşgüdümlübiçimde;enönemlisidebugünekadarkimsenin
aklınagelmeyenbir"silah"lavurulmuşolmasıdır.

Ağır bir darbe yiyenAmerikan emperyalizminin pekişen intikam
duygusubiryana;NewYorkveWashington’dagerçekleşensaldırıla
rın,ezilensömürülenkitleleriçindebirbiriyleçelişirgibigörüneniki
farklıetkiyarattığınıgörüyoruz:Busaldırılarsonrasında,sonyıllarda
giderek yükselen küreselleşme asıl olarak ABD karşıtı hareketin
emperyalistülkelerdekiayağıönemliölçüdesakatlanırken;baştaFilis
tinlilerveAraplarolmaküzere,yarısömürgeülkelerdeyaşayanemek
çiler bir tür özgüven kazanmış durumda. Emekçi kitlelerinDTÖ ile
Pentagon’akarşıgirişilensaldırıkarşısındasergilediğibusonderece
farklıtepkiler,dünyaişçisınıfıiçindeveonunemperyalistülkelerdeki
bölüğüyleezilenhalklararasındakibölünmeninsosyalpsikolojikalan
dakiifadesidir.

Marksistler, 11 Eylül sonrasında emekçi kitleler içinde yaşanan
bütünbugelişmeleri,"işçisınıfınınemperyalistülkelerdekiayrıcalıklı
tabakası ile yarı sömürgelerdeki geniş kitlesi arasında zaten varolan
uçurumunbütünçıplaklığıylaaçığaçıkması"olarakgörüp"ruhukur
tarmak"layetinemezler.Bizler,anılanküçükburjuvaeylemlerinardın
dan girişilecek olan emperyalist askeri saldırganlıkla, burjuvazinin
emperyalistülkelerdekiemekçilerekarşıbaşlatacağısaldırılarınatbaşı
gideceğinibiliyoruz.

Sözkonusuolan,işçisınıfınınpolitikgüçlerinde"SosyalistBlok"un
çöküşündenbuyanayaşanantasfiyesürecinin,bizzatsınıfınbirbirine
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düşmanikikampabölünmesiyletamamlanmatehlikesidir:İşçisınıfı
nınbirbölüğü"kendi"emperyalistburjuvazilerininyedeğinegirerken,
yarı sömürgelerdeki geniş kesimi de "kendi" radikalleşmiş orta ve
küçükburjuvazilerineyedeklenmektedir.

Ancak,dikkat!Bütünbuanlatılanlar,emperyalizmininABDönder
liğinde yeni bir saldırganlığa soyunması; emperyalist ülkelerdeki
emekçilerinşovenmilliyetçiyadadinciideolojilerinetkisinegirmesi;
radikalküçükburjuvakesimlerin,baştaFilistinlilerolmaküzeremüs
lümanemekçilerarasındakietkisininartmışolması;işçisınıfısafların
da yaşanan bu kutuplaşma ... Bütün bunlar, 11 Eylül tarihli terorist
saldırınındoğalsonuçlarıolduğuanlamınagelmez.Emperyalistkapi
talistsisteminefendileri,doğrudankendilerinihedefleyenbusaldırıla
rı kendi çıkarları yönünde kullanmak için gerekli adımları atmakta;
yedikleri bu darbeyi bir karşı saldırıya dönüştürmek için ellerindeki
bütün olanakları kullanmaktadır. DTÖ binalarıyla Pentagon’u vuran
saldırılar, resmen üstlenmese de Usame Bin Ladin’de simgeleşen
radikalleşmişküçükburjuvakesimlerinmüslümanemekçilerüzerin
dekiideolojikpolitik/örgütseletkisiniiyicepekiştirmiştir(dahası,bu
etkinin,yalnızcamüslümanemekçilerle sınırlıkalmayacağını;ezilen
kitleleriçindeküçükburjuvaantiemperyalizmeolaneğilimicanlandı
racağınısöyleyebiliriz).Burjuvaziveküçükburjuvazinintümkesim
lerinin kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştığı 11 Eylül
saldırısındankendipolitikhedefleridoğrultusundayararlanmaktaen
azındanşimdilikpekbaşarılıgörünmeyentekkesimin,"Marksist"sol
olduğunusöyleyebiliriz.

Devrimcisoldabölünme
11Eylül’dekisaldırılarınardından,"Marksist"vedevrimcisolda,iki
ana eğilimortaya çıktı.Bubölünmeninbir yanında, 11Eylül tarihli
küçükburjuvaeylemkarşısındadehşetekapılanvebu"kriminalteror
isteylem"işiddetlemahkumeden"hümanistler"yeralıyor.Kendiara
sındaoldukçazenginbirçeşitliliksergileyen"hümanistler"inbirkesi
mianılansaldırıyı"sivillereyönelikinsanlıkdışıeylem"olaraktanım
larken;devrimcipozisyonlarda ısrar edenkanat, tavrını "UsameBin
Ladin‘ın Sovyet işgaline karşı mücadele amacıyla CIA tarafından
yetiştirildiği","Hamas‘ınFKÖ’yekarşı İsrail tarafındandesteklendi
ği"ve11Eylülgünküküçükburjuvaeylemin"emperyalistegemenle
rinçıkarlarınahizmetettiği"türü–doğruargümanlarladestekliyor.Bu
solkesiminkınamalarınınardında,soyutbirhümanizmdeğil;işçisını
fınınveezilenkitlelerin,11Eylültarihlieyleminardındankendilerine
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yönelecek emperyalist kapitalist saldırıya karşı koyamayacağı gibi
sonderecehaklıbirkaygıyatmaktadır.

Bölünmenindiğer tarafındayeralanları ise "iyiolducular"olarak
adlandırmakmümkün.Sosyalizmmücadelesiverdiğiiçiniştenatılmış,
işkencegörmüş,hapisyatmışherhangibirişçinin,biraydının;devrim
cibirgencinortalamatepkisiniifadeedenbueğilim,emperyalistülke
lerde,kitlehareketinindışındakiküçükpropagandistgruplaraegemen
olurken;yarısömürgeülkelerde,kitlehareketleriiçindeyeralangörece
dahabüyükyapılardaortayaçıktı.

Birbirindençokfarklıgibigörünmeklebirlikte,herikieğiliminde
aynı küçük burjuva sınıfsal zemini paylaştığını söyleyebiliriz. New
YorkveWashington’dakisaldırılarıtereddütsüzkınayanlar,birölçüde
dışındaolduklarısürecigörece"rahat"birortamdadeğerlendiripkay
gılarını‘daha’rahatçaifadeederken;"iyiolducular",asılolarakküçük
burjuvazinin çaresizlikten kaynaklanan öfkesini ifade eden bireysel
terorizminişuyadabudüzeydepaylaşıyorlar.Hattaonların,özellik
lePentagon’unvurulmasıkarşısında,"adamlarbizimyapamadığımızı
yaptı" duygusu içinde olduklarını söylemek abartı olmasa gerek.
(Geçerken, bu kaba ayrıma aykırı örneklerin de olduğunu belirtmek
gerekiyor.Örneğin,ensıcakmücadelelerinyaşandığıFilistin’defaali
yet gösterenMarksist bir grubun, DTÖ binalarında ve Pentagon’da
ölenlerin"Amerikalıişçiler"olduğunusavunması,küçükburjuvater
orizmitarihindebir"ilk"ioluşturan11Eylültarihlisaldırınınyarattığı
şaşkınlığınürünüolsagerek.)

Terörsınıfsaldır
11EylülsabahıDünyaTicaretÖrgütü’nün(DTÖ)NewYork’takibina
larınaveABDemperyalizmininaskeripolitikbeyniPentagon‘ayöne
lik saldırıların ardından, herkes “terör"den söz ediyor; ondan nasıl
korunulabileceğiüzerinedüşüncelergeliştiriyor.Elbette,bukonudada
öncelik"uzman"larda...Baştaemperyalistülkelerdekilerolmaküzere,
televizyonkanallarınınbaşlıcakonuğuhalinegelen"teröruzmanları",
insanlarıterorizmkonusundaaydınlatıyor;artık"uluslararasıbirtehdit
haline gelen terör karşısında" devletlerin alması gereken önlemleri
öneriyorlar.İnsanlarınilgisiniçekenkomplocusenaryolarladestekle
nenbu"öneri"ler,gerçekte,emekçikitleleri,burjuvadevletlerinuygu
lamayakoyduğuplanlarakazanmafaaliyetininbirparçasıdır.

Aynı sahnede, burjuva yönetimlerin "uluslararası terorizme karşı
mücadele"adıaltındaattığıadımların"bireyselözgürlükler"ikısıtlayı
cıözelliğineve/yadaABD’ningirişeceğibiraskerisaldırının"ulusla
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rarasıhukukuzedeleyeceğinevurguyapangenişbirmuhalefetdeyer
alıyor.  Bu muhaliflerin 11 Eylül ‘deki terorist saldırı karşısındaki
tutumlarınışöyleözetlemekmümkün:Buinsanlıkdışısaldırıkarşısın
da sessiz kalınamaz; teroristler tespit edilmeli, yakalanmalı ve yargı
önüneçıkartılmalı.Ancakbu,ABD’ninyapmakistediğigibi,saldırı
nınardındaolduğuhenüzkesinleşmemişbirülkeyesaldırarakyapıla
maz. Hükümetler, elbette yurttaşlarının güvenliğini sağlamak için
gerekli önlemleri almak zorunda. Ama bunu yaparken haberleşme,
seyahatvb.bireyselözgürlüklerezararverilmemeli.Özetlemuhalefet,
"terör"lemücadelenin "hukuk çerçevesinde" sürdürülmesini savunu
yor.

Artıkağızlarasakızolan"terör"sözcüğüetrafındasürentartışmala
rınbütünamacı,yineliyoruz,"terör"ünsınıfsalkarakterinigizlemek;
onusınıflarüstü,bütüninsanlığıtehditedenbir"hayalet"halinegetir
mekveegemensınıfındevleteliyleestirdiğiterörekitledesteğisağla
maktır.

Hersınıf,üretimsüreciiçindeişgalettiğikonumabağlıolarak,ken
dineözgübir"terör"yönteminesahiptir.Devletielindetutanburjuva
zinin terörü "devlet terörü" iken işçi sınıfı, sokak çatışmalarına ve
silahlıayaklanmalaratanıkolandevrimcidönemlerhariç,asılolarak,
yaniüretimdengelengücünükullanarak"terörestirir".Birküçükbur
juva,köylüyadaişsiziseüretimsürecindekikonumundandolayı,ne
işçilergibigrevyapabilirnedeelindedevletgibibirterörmekanizma
sıvardır.Budurumdao,hoşnutsuzluğunu,birfabrikayıyadaişyerini
yağmalayarak;nefretedilenbirpatronuyadapolitikacıyıöldürerek;
birbinayıbombalayarak...ifadeeder.

Komünistler, her türlü terorist eylemi aynı kaba koyan ve bugün
"yaşamahakkınınkutsallığı"nısavunurken;onukısasüreiçinde"ulu
sal onur" türü bir başka kutsal değerle değiştiripmilyonlarca insanı
yine bukutsal değer adına savaş cehennemine sürmeye hazır küçük
burjuvahümanizmiylearasınanetbirsınırçizerler.(Bkz.L.Trotskiy,
Bi rey sel Te rö riz me İliş kin Mark sist Tu tum,derKampf,Viyana,Kasım
1911)

11EylülgünüNewYorkveWashington’dagerçekleşenteroristsal
dırıları,küçükburjuvaziyevelumpenproletaryayaözgüpolitikmüca
deleyöntemiolarak,dahabaştanrededenMarksistler,buküçükbur
juva terorist saldırının işçi sınıfının birmevzisini değil; emperyalist
kapitalistsistemindünyaşerifliğiniüstlenmişolanABD’nihedefledi
ğini de gözardı etmez; emperyalist devletlerin şimdiden estirmeye
başladığı teröre haklılık kazandıracak her türlü tutumun karşısında
durur.NewYorkveWashington’dakisaldırılar,yıkımıküreselleştiren
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tekelcisermayeye,işçisınıfıdeğilamaonyıllardırsavaşalanınaçevir
diği topraklardaki küçükburjuvazinin radikalleşen sektörleri tarafın
danindirilmişbirtokattır.Radikalleşmişküçükburjuvazi,bu"tokat"ı
atarken elbette kendi yöntemleriyle davranmış; elbette, işçi sınıfı ve
emekçilerinemperyalistleringirişeceğikarşısaldırıyınekadargöğüs
leyebileceğinidüşünmemiştir.İyiamaküçükburjuvazininradikalleşen
sektörlerinin anti emperyalizminin Marksistlerinkine uygun olması;
ona karşı mücadelesini de işçi sınıfının yöntemleriyle  sürdürmesi
mümkünmü?

Bizedüşengörev,ezilenlerin,NewYorkveWashington’daküçük
burjuvateroristlereliylepatlayan"intikamduygusu"nu,bütünezilen
lerinintikamduygusunuenüstdüzedetatminedecekyöndekörükle
mektir.Bu,bizzatemekçikitlelerdeegemenolanküçükburjuvainti
kamduygusunun,işçisınıfınınönderliğialtındayenidenbiçimlendiril
mesi ve devrimci partinin önderliği altında işçi sınıfının mücadele
yöntemlerinetabibiçimdekörüklenmesidemektir.

Sonsözyerine
Marksistler,tespitlerini"entelektüel"kaygılarladeğil;yalnızcaiçinde
yaşadığımız gerçeği devrimve komünizmyönünde değiştirmek için
yaparlar.Buyüzdenonlar,hangiideolojikpolitik/örgütselakımınetki
sialtındaolursaolsun,emekçikitlehareketleriiçindeyeralmakveişçi
sınıfınatoplumsalkurtuluşununenkararlımilitanlarıolduklarınıgün
lükpratiktegöstermekzorundadır.Birkomünistiahlakivaazlarveren
dinadamındanyada"hepdoğrularıgörüpsöyleyen","hephaklıçıkan"
çok bilmiş entellektüellerden ayıran bu konum, ona "elini çamura
bulaştırmama"lüksünüsunmaz.

İşçi sınıfının kurtuluşunun yine kendi eseri olacağını kabul eden
bizler, fildişikuleyeçekilipolanbiteni izlemekyerine,herdurumda
ezilen sömürülen kitlelerin içinde olmayı tercih ederiz.Marksistleri
diğerkapitalizm–veemperyalizmkarşıtlarındanayıranbirdiğerözel
lik de onların kitle hareketlerine kendiliğinden devrimci bir anlam
atfetmeyip; önderliklerin belirleyici rolünevurguyapmasıdır.Bizler,
her durumda kitle hareketleri içinde yer almaktan yanayız; çünkü,
onunönderliğinieldeetmekistiyoruz.

Sınıflarmücadelesi,komünistlerinciddibiretkisiolmasada;başka
sınıflarınideolojikvepolitikhegemonyasıaltındadaolsasürüyor.Bu
anlamda, yinelemek gerekiyor, Marksistler, dün Arjantin’de, Pana
ma’da,Irak’taveYugoslavya’daemperyalistmüdahalelersözkonusu
olduğunda nasıl bu ülkelerdeki yönetimlerin yapısına bakmaksızın
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tarafolduysa;bugündebaştaAfganistanolmaküzere,emperyalistsal
dırı tehditi altındaki müslüman ülkelerin halklarıyla birlikte olmak
durumundalar.Pekibu,bizim,islamcıönderliklerinazılıantikomünist
karakteriniunuttuğumuzanlamınamıgeliyor?Kesinliklehayır!Biz,
buülkelerinemekçilerine,emperyalizmekarşımücadeleninentutarlı
savunucularının dinci ya damilliyetçi önderlikler değil, komünistler
olduğunu göstermek; bu küçük burjuva ve burjuva önderliklerin
yüzündeki emekçi düşmanı maskeyi indirmek istiyoruz. Bunun da
sıcakvegüvenliodalardayapılanparlaktahlillerlebaşarılamayacağını
biliyoruz.Emekçiyığınlar,bunu,yalnızcabizipratikiçindeyanlarında
görerekvesınayarakkavrar.

BaştaFilistinlilerolmaküzere,yıllardır islamcıpartilerinönderli
ğinde"ikişeytan"a(ABDveİsrail)karşımücadeleedenemekçimüs
lüman kitlelerin, New York ve Washington‘ı hedefleyen saldırılar
karşısında sergilediği sevinci anlıyoruz.Ancak,birMarksist için,11
EylülgünüDTÖilePentagon’uvuransonsaldırınınpaylaşılabiliryanı
olamaz.

BizMarksistler,NewYorkveWashington’dagerçekleşensaldırıla
rın küçükburjuva karakterini açıkça tespit eder; onun, işçi sınıfının
devrimvekomünizmmücadelesiylehiçbir ilişkisiolmadığınıaçıkça
ortayakoyar;dahası,bueylemlerin,emperyalizmvekapitalizmkarşı
tı mücadelenin sınıfsal eksenini bulandırdığını; işçi sınıfı ve ezilen
halklarayönelikyenibiremperyalistsaldırıyıprovokeettiğini;başta
Ortadoğulu müslüman emekçiler olmak üzere, işçi sınıfının hiç bir
sektörünün böylesi bir kapitalistemperyalist saldırıyı göğüsleyecek
durumdaolmadığınıaçıkçatespitederiz.

Ancak,yinelemekgerekiyor,bunuyaparken,anılanküçükburjuva
eyleminezilenlerinöfkesiniifadeedenpolitikbirterörolduğunuunut
maz; onu egemen sınıfların devlet eliyle estirdikleri terörden ayırd
ederiz.Buanlamda,biz,Amerikanemperyalizminingirişeceğihertür
lümisillemeeyleminekarşı;burjuvazinindevletterörünekarşıyön
temlerini, politikalarını, yaptıklarını asla savunmamakla birlikte
küçükburjuvateroristlerinyanındayeralırız.

21. 09. 2001
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BireyselTerorizme
İlişkinMarksist
Tutum

LevTROTSKİY

(Bu ma ka le ilk ola rak, "Te rorizm Üze ri ne" baş lı ğı al tın da, 
Avus tur ya Sos yal De mok rat la rı nın ay lık te orik der gi si der 
Kampf’ın (Kav ga) Ka sım 1911 ta rih li sa yı sın da ya yım lan dı. 
Trotskiy bu ma ka le yi, der gi nin edi tö rü Fri ed rich Ad ler’in ta le bi 
üze ri ne, Avus tur ya iş çi sı nı fı nın ba zı ke sim le rin de or ta ya çı kan 
te ro rist ruh ha li ne ya nıt ola rak yaz dı. Ma ka le nin İn gi liz ce ye 
çe vi ri si, Ma rilyn Vogt ve Ge or ge Sa un ders ta ra fın dan ya pıl dı. 
"Bi rey sel Te ro riz me İliş kin Mark sist Tu tum", In ter con ti nen tal 
Press’in 06.08.1973 ta rih li sa yı sın da ye ni den ya yım lan dı.)

Sınıfdüşmanlarımız,sürekliolarakbizimterorizmimizdenşikayet
etmeyibiralışkanlıkhalinegetirdiler.Dahası,bundanneyikastet

tikleridebellideğil.Onlar, işçisınıfının,sınıfdüşmanınıhedefleyen
bütün etkinliklerine "terorist" damgası yapıştırmaktan hoşlanırlar.
Onlaragöregrev,terorizminbaşlıcayöntemidir.Onlar,birgrevtehdi
tine,grevgözcülerininörgütlenmesine,köleemeğikullananbirpatro
nayönelikekonomikboykota,saflarımızdançıkanbirhaineuyguladı
ğımıztecrite....bütünbuvebenzerietkinliklerimizeterorizmdiyorlar.
Eğerterorizmbuşekilde,yanidüşmanazararverenyadaonunkorku
sunuarttıranhertürlüeylemolarakanlaşılıyorsa,birbütünolaraksınıf
mücadelesiterorizmdenbaşkabirşeydeğildir.Yasaları,polisiveordu
suyla onların devletleri bir bütün olarak kapitalist teror aygıtından
başka bir şey olmadığına göre; burjuva politikacıların proletaryanın
teröründen şikayet etmeye ne kadar hakları olup olmadığı sorusu
yanıtsızkalmayadevamediyor.

Öteyandan,bizi terorizmlesuçlarken,onlarınherzamanbilinçli
olmasadabusözcüğesınırlıvedolaylıbiranlamyüklemeyeçalıştık
larınıdabelirtmekgerek.Örneğin,makinelerinişçilertarafındankırıl
ması, tamda bu anlamda terorizmdir.Bir işverenin öldürülmesi, bir
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fabrikayıyakmayadasahibiniöldürmetehditi,eldesilahbirbakana
suikastgirişimindebulunmavb.isekelimenintamvegerçekanlamıy
lateroristeylemlerdir.UluslararasıSosyalDemokrasi’nin(Komünist
Partilerin 3. Enternasyonal öncesindeki adı) gerçek yapısı hakkında
birazfikirsahibiolanherkes,onunbutürterorizmeherzamanuzlaş
mazbiçimdekarşıolduğunubilir.

Neden?
Yalnızcatarımvesanayiişçileri,birgrevtehditindebulunarakyada
greve çıkarak "terör" uygulayabilirler. Grevin toplumsal önemi, ilk
olarakonundoğrudanetkilediğiişletmeninyadasanayidalınınbüyük
lüğüne;ikinciolarakdagrevdeyeralanişçilerinörgütlülük,disiplinve
eylemehazırlıkdüzeyinebağlıdır.Budurum, ekonomikgrevler için
olduğugibi,politikgrevlerdedeaynengeçerlidir.Grev,proletaryanın
moderntoplumdakidoğrudanüreticirolündenkaynaklananbirmüca
deleyöntemiolmayadevamedecektir.

Kapitalistsistemgelişmesiiçinparlamenterbirüstyapıyagereksi
nimduyar.Buyüzdendeo,modernproletaryayısiyasibirgettoiçinde
tutamaz;işçilerinparlamentoyakatılmalarınaeryadageçizinvermek
zorundadır. Proletaryanın toplumsal rolü; öncelikle de üretici işlevi
tarafındanbelirlenenkitleselliğivepolitikgelişmişlikdüzeyiseçimler
deifadesinibulur.

Gerekbirgrevdegerekseseçimlerdeolsun,mücadeleninyöntemi,
amacıvesonucuherzaman,proletaryanınbir sınıfolaraküstlendiği
toplumsalrolevegücünebağlıdır.

Yalnızcaişçilergrevyaparlar.Fabrikalarıniflasasürüklediğizana
atçılar, suyu fabrikalar tarafından zehirlenen köylüler ya da lumpen
proleterleryağmayayönelebilir,makinelere saldırabilir,bir fabrikayı
ateşeverebiliryadaonunsahibiniöldürebilirler.

Yalnızcabilinçliveörgütlüişçisınıfı,kendiçıkarlarınıgözetmesi
içinparlamentoyagüçlü temsilcilerinigönderebilir.Oysa,önemlibir
memuruöldürmekiçin,arkandaörgütlükitlelerinvarlığınagereksinim
duymazsın.PatlayıcılarınyapımıiçingereklibilgileryadabirBrow
ningherhangibiryerdensağlanabilir.

Birincidurumdabu,kullandığıyöntemvearaçları,varolantoplum
saldüzenindoğasındankaynaklanantoplumsalbirmücadeledir.İkinci
durumdasözkonusuolanşeyise,kendisiniÇin’denFransa’yakadar
heryerdeaynıbiçimdecinayet,patlamalarvb.dışavuranvetoplum
salsisteminvarlığınakesinliklezararvermeyenmekanikbirtepkidir.

Enmütevazıbirgrevinbiletoplumsalsonuçlarıvardır:O,işçilerin
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özgüvenini arttırır,  sendikaları geliştirir, hatta üretim teknolojisinde
biriyileşmeyeyolaçar.Birfabrikasahibininöldürülmesiise,yalnızca
polisiyebirolayolarakkalır;enfazlasındanmülksahibinindeğişme
sineyolaçarki,bununhiçbirtoplumsalanlamıyoktur.

Birteroristgirişim"başarılı"olupoandakipolitikkoşullarabağlı
olarakyöneticisınıftabirşaşkınlığayolaçsabile,bu"şaşkınlık",kapi
talistdevletbirbakandanoluşmadığıveonunlabirlikteortadankalk
mayacağındandolayı,yalnızcakısasüreliolabilir.Sınıflar,herzaman
kendilerinehizmetedecekyeni insanlarbulur,mekanizmazarargör
mezveişlevinisürdürmeyedevameder.

Fakat terorist girişimlerin emekçi kitlelerin saflarında yarattığı
düzensizlikçokdahaderinolur.Öyleya!Eğer
amacaulaşmakiçinherhangibirininbirtaban
caedinmesiyeterliyse, sınıfmücadelesinene
gerekvar?Eğerdüşmanısırtındanvurmakiçin
biraz barutla bir kaç parça kurşun yetiyorsa,
sınıf örgütlenmesine ne gerek var? Eğer bir
patlamasesiyüksekmevkilerdekikişilerideh
şet içinde bırakmaya yeterliyse, partiye ne
gerek var? Eğer herhangi biri, parlamento
koridorundangeçipbirbakanakolaycaulaşı
yor ve onu hedef alabiliyorsa, toplantılara,
kitlelere yönelik ajitasyon faaliyetlerine ve
seçimlerekatılmaya/HÇnegerekvar?

Bizegörebireyselterorizm,öncelikle,kit
lelerinbilincindeonlarınkendirolleriniküçült
tüğü;onlarıgüçsüzlükleriylebarışıkhalegetir
diğiveonların,birgüngelipmisyonuyerine
getirecekolanbirbüyükkurtarıcıya/intikamcı
yaumutbeslemelerineyolaçtığıiçinkesinlik
lekabuledilemez.

"Eylemin propagandası"nı yapan anarşist
peygamberler,teroristeylemlerinkitlelerüze
rindegeliştirici,teşvikedicietkidebulunduğunuiddiaededursunlar;
kuramsal kavrayış ve politik deneyim bunun tam tersini kanıtlıyor.
Terorist etkinliklerin "verimli"liği ne kadar fazla olursa; ne denli
büyüketkiyaratırlar,bütündikkatlerinedenlikendiüzerlerineçeker
lerse; kitlelerin, öz örgütlenmelerine ve eğitime olan ilgisini o denli
azaltırlar.

Fakat,birsüresonra,patlamanındumanıdağılır,panikortadankal
kar,suikasteuğrayanbakanınhalefiortayaçıkar,yaşamyenideneski

Devrim
mekanikaraçların
basitbirtoplamı
değildir.Devrim,
yalnızcasınıf
mücadelesinin
keskinleşmesiyle
yükselir;
onun
zaferinintek
güvencesi,
proletaryanın
toplumsalişlevidir.
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günlükhalinialırvekapitalistsömürüçarkıeskidenolduğugibidön
meye devam eder; ama polis baskısı daha pervasız ve vahşi bir hal
almıştır.Sonuçta,yanıpkülolanumutlarveyapayolarakcanlandırıl
mışcoşku,yerinihayalkırıklığınaveilgisizliğeterkeder.

Gericiliğingrevlerevekitleselişçihareketinebirsonvermeyönün
dekiçabası,heryerdeveherzamanbaşarısızlıklasonuçlanmıştır.Zira,
kapitalisttoplum,etkin,hareketliveakıllıbirproletaryayagereksinim
duyar;buyüzdendeonunelinikolunuuzunsürebağlayamaz.Öteyan
dananarşist"eyleminpropagandası"nınherzamangöstermişolduğu
gibi,devletinfizikselimhavemekanikbaskıaraçları,teroristgrupla
rınkindençokdahafazladır.

Pekibudurumdadevrimdenvazmıgeçeceğiz?Devletinbukonu
mu,devrimigerçekleştirmeyiolanaksızmıkılı
yor?Hiçdeöyledeğil!Devrimmekanikaraçla
rınbasit bir toplamıdeğildir.Devrim,yalnızca
sınıf mücadelesinin keskinleşmesiyle yükselir;
onunzaferinintekgüvencesi,proletaryanıntop
lumsalişlevidir.Politikgenelgrev,silahlıayak
lanma, iktidarınzaptı ...bütünbunlar,üretimin
gelişmişlikdüzeyine,sınıfgüçlerinindurumuna,
proletaryanıntoplumsalağırlığınavesonolarak
da devrim anında iktidarın kaderini belirleyici
faktör olan ordunun toplumsal bileşimine tabi
dir.

SosyalDemokrasi,"varolantarihselkoşulla
rındışındagelişiyor"diyedevrimiengellemeye
çalışmayacakkadargerçekçidir;tersine,o,dev

rimlekarşılaşmakiçingözleriniardınakadaraçıktutar.Ancak,anar
şistlerin tersine ve onlarlamücadele içinde SosyalDemokrasi, top
lumsalgelişimiyapaybiçimdezorlamayıveproletaryanın"yetersiz"
devrimci gücünün yerine patlayıcı kimyasal bileşimleri geçirmeyi
amaçlayantümyöntemlerivetasarılarıkesinolarakrededer.

Bir politikmücadele yöntemi düzeyine yükselmeden önce teror
izm,kendinibireyselintikameylemleriolarakaçığavurur.Bu,teroriz
min tipik ülkesi olanRusya’da böyleydi.Vera Zasulich’e, sürülmüş
politiktutuklularauygulanankırbaçcezasınaduyulangeneltepki,ifa
desini, general Trapov’a yönelik suikastta buldu. Bu girişim, hiçbir
kitledesteğiolmayandevrimcientellektüelgrupları tarafındanörnek
alındı. Düşüncesiz intikam eylemleri olarak başlayan bu girişimler,
187981yılları arasında süreklilik kazandı. (Burada, 1881’deÇar 2.
Alexander’ı öldüren Narodnaya Volya Halkın Iradesi adlı terorist

Terorizmin
başlıcapsikolojik

kaynağı,
birçıkışarayışı

içindeolan
insanın
intikam

duygusudur.
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örgütegöndermeyapılıyor/çev.)BatıAvrupaveKuzeyAmerika’daki
anarşist suikast girişimlerinin tümü, hükümet yanlılarının grevcilere
ateşaçmasıyadapolitikmuhalifleriöldürmesigibivahşieylemlerinin
ardındangerçekleşmektedir.Terorizminbaşlıcapsikolojikkaynağı,bir
çıkışarayışıiçindeolaninsanınintikamduygusudur.

Sosyal Demokrasinin, herhangi bir terorist eyleme yanıt olarak
insan yaşamının "kutsal değeri" üzerine şatafatlı açıklamalar yapan,
"ücretli"ahlakçılarlahiçbirortakyanıolmadığındanuzunuzadıyasöz
etmeye gerek yok.Bunlar, farklı koşullar altında ulusal onur ya da
kralın saygınlığı türü farklı değerler adınamilyonlarca insanı savaş
cehenneminesürmeyehazırolankişilerdir.Onlar,bugün,kutsalözel
mülkiyet hakkı adına silahsız işçilere ateş açılmasını emreden bir
bakanıulusalkahramanilanederler;yarıniseherşeyigözealmışişsiz
lersıkılıyumruklarınısilahauzattıklarında,şiddetinhiçbirbiçiminin
kabuledilemeyeceğineilişkinboşsözleretmeyebaşlarlar.

Kısırveikiyüzlüahlakçılıknedersedesin,intikamduygusununbir
haklılığıvardır.Buduygu işçi sınıfınasınırsızmoralgüçkazandırır;
onun, en azından kendi dışındaki dünyada olan bitenleri aptalca bir
kayıtsızlıklaizlemesiniengeller.SosyalDemokrasi’ningörevi,prole
taryanınaçığaçıkmamışintikamduygusunubastırmakdeğil;tersine,
onusüreklikışkırtıpderinleştirerekhertürlüadaletsizliklerinveinsanı
aşağılamanıngerçeknedenlerinekarşıyönlendirmektir.

Bizimteroristeylemlerekarşıçıkmamızınteknedeni,bireyselinti
kamın bize yetmemesidir. Sonuçta, bakan olarak adlandırılan bazı
memurlardan ibaret olamayacak kadar büyük bir kapitalist sistemle
kozlarımızıpaylaşmakzorundayız.Bütünenerjimizibusistemekarşı
ortakmücadeleye kanalize etmek için, insanlığa karşı işlenen bütün
suçlarıveinsanınbedenselyadapsikolojikolarakmaruzkaldığıtüm
aşağılamaları,varolantoplumsalsisteminbirerifadesiveçarpıksonu
cuolarakgörmeyiöğrenmek.Yakıcıintikamisteğinienyüksekdüzey
detatminetmeninyoluişteburadangeçiyor.
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MehmetAğar,
MehmetBarlas,
MehmetA.Birand

Siperlere!
MehmetCEMİL

"Si ze kan, göz ya şı ve ter den baş ka su na cak bir şe yim yok. 
'Po li ti ka mız ne dir?' di ye so ru yor su nuz. Ben de di yo rum 
ki, de niz de, ka ra da ve ha va da sa va şa de vam. Şu kap ka ra, 
acı lar la yük lü in san lık suç la rı lis te si nin en te pe sin de ki 
ye ri ni hiç bir za man kim se le re kap tır ma mış olan ti ran lı ğa 
kar şı Tan rı'nın biz le re ver di ği tüm güç ve ye te nek le ri miz le 
sa va şı sür dür mek. Po li ti ka mız bu dur."
"So ru yor su nuz, 'Ama cı mız ne?' di ye. Tek söz cük le ce vap 
ve re yim: Za fer. Ne pa ha sı na olur sa ol sun za fer. Tüm bu 
te rö re rağ men za fer. Yol ne ka dar çe tin ve uzun olur sa 
ol sun, za fer. Çün kü za fer ol maz sa var ola ma yız. İna nı yo
rum ki da va mız da ba şa rı sız ol ma ya ca ğız ve bu nun için de 
her kes ten yar dım ta lep edi yo rum."

Busözlerinsahibiasırlarcadünyanüfusununüçtebiriniprangaya
vurmuş;dünyayı,baştakendihalkıolmaküzereikidefaemperyalist
paylaşımsavaşınasokmuş,yanitarihiboyuncatümdünyaemekçileri
için gericiliğin sembolü Britanya İmparatorluğunun başbakanı Sir
Winston Churchill'den başkası değildir. Sadece birkaç hafta süren
Londrakentininbombalanmasıİngilizemperyalizminibukadarazgın
laştırabiliyormuşdemekki...

BugünAmerikanemperyalizmininkarşısınaçıkangüç,Almanbur
juvazisinin kanlı savaş aygıtıNazi devletinin bombardıman uçakları
olmamasına rağmen,Amerikan ulusuna da melankolik ama gururlu
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seslebenzerbirnutukçekilmiştir.
11Eylüldegerçekleşenfailihenüzkesinbilinmeyen,amatahmin

leregöredehiçbirzamanortayaçıkmayacakeylemhakkında,sonsuz
sayıda spekülatif senaryo yazılabilir. Ama öncelikle tespit edilmesi
gerekenbirgerçekvar,oda,kapitalizminbarbarlıkderekesinizorladı
ğıçağımızda,emperyalistülkelerinemekçisınıflarınınpayınadahazor
mücadelekoşullarıdüşecektir.TelevizyonbaşındaAfgan,ArapveBal
kanhalklarınınbaşınayağanbombalarıçekirdekçıtlatarakseyretmek
sadeceomezalimeortakolmakdeğil,ezenülkeemekçilerininbirson
raki sefer karşısına çıkacak; “hukuksuzluğunu” meşrulaştırmış ve
bununlakuvvetlenmişbirburjuvadevletininyaratılmasınagözyum
makdemektir.

Bugibideğerlendirmelere,sağırvedilsizkalmayıkendine“meslek
onuru ve ahlakı” addetmiş dünya burjuva basını, 11 Eylülden beri
kendinin de ait olduğu sınıfsal düzenin yarattığı terorizmin,
“ahlaksızlığı”karşısında“medeni”dünyanınayağakalkmasıgerektiğini
haykırıyor. (Sömürgeleştirme eski şemsiyesi uygarlaştırmaya
kavuşuyor.)

Dünyaburjuvabasınının"terorizm"kavramınailgisiodenliartmış
tır ki, kuyrukçuluğunbayraktarıTürk burjuva basınımanşetlerinden
hiçeksiketmediği“Terör”kelimesininyazılışınışaşıracakkadarşap
şallaşmıştır.

Özellikle Türkiye'de "terorizm" kavramı tam ve net bir tanıma
sahipolmadığıiçinherşeyiiçinealabilenbüyükbirçuvalıandırmak
tadır.Buülkeninyaratılankültüründe, bırakınız siyasi suçları, trafik
kazalarınabileterör,failineteroristdenmektedir.(Geçtiğimizgünlerde
KemalDerviş'e"katil"diyebağırmanındaterorizmolduğukonusunda
aydınlanmışolduk.)

Mademkibulanıklıktanbukadarşikayetettik,artıkbirtanımyap
mayamecburuz:Terör,meşruveyagayrımeşrubirkuvvetiniktidarı
nıkorumakveyakurmakiçinbaşvuracağısilahsızvekendinimüdafa
adan aciz insanlara yönelmiş şiddet eylemidir.Yani terör denen bu
ziruhumuğber,sınıflıtoplumuntarihikadareskileredayanmaktadır.

TartışmasızDünyaTicaretMerkezibinasınaçarptırılansiviluçak
ların eylemi kadarAvrupa'nın birçok muhalif, devrimci, Yahudi ve
çingenesinin gaz ocaklarında yok edilmesi;OsmanlıDevleti'nin son
yıllarındabaşagelenAlmanemperyalizmidestekliİttihatçılarınErme
nitehciripolitikası;Japonya'yaatılanatombombaları,Filistinmülteci
kamplarına İsrail ordusu tarafındandüzenlenengecebaskınları veya
Körfez Savaşı'ndaki Iraklı sivillerin sığınaklarına yapılan bombardı
manlar,YugoslavyaSavaşı'nda"akıllı"bombalarınhastanelerivedev
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let televizyonunuvurmasıda  teroristeylemlerdir.İnsankayıplarının
büyüklüğüonmilyonlarla ifade edilenbu  terorist eylemlerin hepsi,
unutulmamalıdırki,kapitalizminbarbarlıkçağının"meşru"iktidarları
nınürünüdür.Atombombasınıyeryüzündeikidefakullanabilmiştek
devletABD'dir.BugünVietnamSavaşısırasındaatombombasınıntek
rarkullanılmasıteklifininsenatodaazbirfarklareddedildiğinibiliyo
ruz.BubütündünyanınveinsanlığınAmerikanterörüaltındayaşadı
ğını göstermiyor mu? Kapitalist dünya sisteminin yarattığı devlet
terörükarşısında,artıkinsanlığınvarlığınınsınırlarıtehditedilirduru
magelmemişmidir?

Duyulduğu anda bile kulakları tırmalayan "terör ve terorizm"1 
olgusunaMarksizmnasılyaklaşıyor?Herşeydenevvelvurgulanması
gerekenbirnoktaMarksist"ideolojinin"hümanistbiraçılımıolduğu
dur.Kendisine"nihaihedef"olarakhür,sınıfsız,sömürüsüzbirdünya
yıamaçedinmiştir.

Marksizm bu geleceğe dönük kabullenmenin sağlamlığına
inanırken;değişmez,sabitveevrenselahlakînormlarınyaratılmasına
karşı durmaktadır. Marks ve Engels'in defalarca tekrarladığı gibi
evrensel ahlak teorileri şabloncuküçükburjuvazinin "putperestliğin
den"başkabirşeydeğildir.

AmacınıhümanistbirilkeyesabitleyenMarksizm,amacınıortadan
kaldırmayacak ve onu nihai hedeften saptırmayacak tüm yöntemleri
meşrusayar.Geldiğibunoktayladahümanizmdentümmetafizikçile
rin ikiyüzlülüğüne kıyasla"dürüst" bir biçimde ayrılmaktadır. İçinde
yaşadığımız evrenin fiziki bile göreli olduğuna göre; genel, daimi,
evrensel ahlaknormları yaratmak "göklerin efendisine"mahsus olsa
gerek.

Terörolgusunusoyutlamanınyersizliğiüzerinedahafazlakonuş
mayagerekyok.Kısabirözetlebağlamakgerekirseşöylediyebiliriz:
Masuminsanlarıhedefalanbirharekettel'inedilmelidir,AMAtarihte
siyasîveçheyebürünenhiçbirolayYALNIZCAmasuminsanlarıhedef
almaz.Ozamanbugibihadiseleritemellendirensebeplerortayaçıka
rılmalıveonagöretavıralınmalıdır.Bubağlamda11Eylüleyleminin

1TerörkelimesinedünyasiyasaltarihindeilkdefaFransızİhtilali'nderastlanılmaktadır.1793
ayaklanmasıylauzlaşmacıbüyükburjuvaziyi(Jirondenler)devirenküçükburjuvadevrimcipar
tisi(Jakobenler)dünyatarihininendemokratikanayasasınıgetirmişamauygulamaimkanıbula
madandevrimisavunmatelaşınadüşmüşlerdir.Karşıdevrimcilerinsabotajlarınıönleyebilmek
içinJakobenler"BüyükTerör"devrinibaşlatmışlardır.Thermidoriktidarınakadarsürecekolan
budevrimciterördöneminieniyianlatansözJakobenpartisiliderlerindenvedevrimin"kandı
rılamazı" Robespierre'in ağzındanmonarşist ayaklanmaya sahne olanVendée şehri hakkında
söylenmiştir;tümdoğruluğuylaRobespierre,"FransavedevrimingeleceğiiçinbirVendéefeda
edilebilir!"diyordu.40binkarşıdevrimciyitemizleyen"büyükterör"yerini,Thermidor'labir
likte"beyazterörün"gericivemislikanlıellerinebırakıyordu.
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doğuracağıneticelerveAmerikanemperyalizminindünyapolitikası
nınbirbölümütahliledilmelidir.

Anlaşılanodurki;bugünkendisineAfganistan'ıhedefalanAmeri
kanemperyalizmive"uluslararasıkamuoyu"kendineaitOrtaAsya'ya
hakim bir ileri karakol oluşturmak istiyor. SSCB'nin yıkılmasının
ardındanOrtaAsyaveKafkasya, emperyalizmin egemenlik alanının
dışındataksimedilmeyibekleyenalanlarolarakkaldılar.

Bubölgelerinönemiçokfazladır.Emperyalistleriniştahınıkabar
tanenbüyüksebepOrtaAsya'nınpetrolvegelecektedünyanınalter
natif enerji kaynağı olmaya adaydoğalgaz rezervlerine sahip zengin
bir bölge olmasıdır. Bu enerji kaynaklarının sahibi olacak olan güç
rakiplerinirahatlıkladizegetirebilecekveyaterazininkenditarafındaki
kefesiniağırlaştıracaktır.2

Rusya veÇin bu bölgeye tarihsel olarak hakimdir.Bu hakimiyet
alanları Rusya ve Çin için hayati önem taşımaktadır. Türkiye'de de
duymaya aşina olduğumuz "Doğu Türkistan ve Sincan Türkleri'ne
mezalim"iddiaları,Çin'i,emperyalizminulusdevletinegemenlikhak
kınıayaklaraltınaalanyenianlayışıyladerindentehditetmektedir.3 
Putin'le birlikte emperyalizmden bağımsız bir karakter kazanmaya
çalışanRusdışpolitikasıdaOrtaAsyameseleleriyüzündenRusya'nın
yeni konumununAmerikan emperyalizminin emelleriyle çeliştiğinin
farkında.

Emperyalizminemellerinin farkındaolanülkeler kendiaralarında
birŞanghaySavunmaPaktıoluşturdular(Rusya,Çin,Kazakistan,Kır
gızistan,Tacikistan)yanidünyanüfusununüçtebiribupaktülkelerin
de toplanmakta (eğer Hindistan da katılacak olursa, ki bu kuvvetle
muhtemel,buorandünyanüfusununyarısınakadarçıkacak).

OrtaAsya'nınHintOkyanusu'na inenkapısıAfganistanvePakis
tan'dangeçer.Emperyalistlerinbubölgeyegirişi ancakçokçetinbir
politikgücesahipolanmuhalifleriniburadantamamentemizlemesiy

2Ayrıntılıbilgiiçinbkz.KızılElma,KanlıElma:Avrasya'daYaklaşanFelâketveTürkiye;
İşçiMücadelesiTartışmaDefteri1;Nisan2000,ÖzneYay.

3Ulusdevletkavramımıbugüngerçektensorgulanan?
"Ulusdevletinsanlığagiydirilmişbirdeligömleğigibidir"Evet,asırlarcaburjuvazininhare

ketalanınıtayinetmişolanulusdevletkavramı,AnnanDoktrini'ndenberişekilmideğiştirmek
tedir?Küreselleşmeninvaizleriartık"gerekiçhukukdüzeninde,gerekseuluslararasıilişkilerde
hiçbir denetim kabul etmeyen bir iktidar, bir güç olarak takdim ettikleri ulus devleti, sınırları
"ulusalüstü"(uluslararasıdeğil!)belgelerletayinolunacakbiregemenlikanlayışınaçekmekisti
yorlar.Egemenliğinkullanılmasıkayıtveşartaltınaalınmıştır,zatenbudurumanayasametinleri
vemekanizmalarlaoluşturuluyordu.Busefersınırlamayapmayetkisi"uluslararasıkamuoyunun"
elinegeçiyor.Buaradaemperyalistinsanhaklarısavaşçılarının“egemenliklerini”kullanmasını
kimsınırlayabilir?Okurallar"hürvemedeni"dünyadageçerlideğildir."Aileboyuinsanhakla
rına"sahipAmerikanulusununSenatosunuveyaAvrupaparlamentolarınıkimtâdâdîhakimiyet
kullanmayazorlayabilir?
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lemümkünolacaktır.GeneralMüşerref'indearzuladığıbudurumpek
dekolaygözükmüyor.

Evet, Afganistan Türkî Cumhuriyetler'in, Türkî Cumhuriyetlerse
Avrasya'nınkalbidurumundadır.DolayısıylaOrtaAsyayoluAfganis
tan’dangeçecek, bu da yeni bir kara savaşını zorunlu kılacaktır.Bu
andayenisavaşteknolojilerisebebiyleartıkkarasavaşlarınınbittiğini
ileri sürmek acelecilik olacaktır.Amerika,Afgan Harekatı'na kendi

ordusunu sokmaktan imtina edecektir. Bunun
yerineeskisözdemuhalifgruplardandestektop
layacak ve Türkiye gibi güzide müttefiklerinin
Ecevit'inbelirttiğigibiistihbaratyardımlarından
faydalanarak Taliban'ı devirmeye çalışacaktır.
(Zaten,TürkiyeCumhuriyeti "modern"Afganis
tan'ınkuruluşunda etkin rol üstlenmişbir devlet
olarakocoğrafyadabayağıköklümisyonerfaali
yetesahiptir).

"Zafer piyadenin süngüsünün ucundadır!"
diyen general Napolyon hâlâ haklıdır. Karadan
Afganistan'ı işgal edemeyenAmerika  Irak'taki
karşılatığı son gibi Taliban'ı zorlar ama devire
mez.SadecedörtköşekalanPentagon'ungeneral
leri Afganistan Harekatı'nın kışa kadar kesin
zaferlesonuçlanacağınıilanederkenbelkide"on
yıl sürecek" savaşın ikinci merhalesine, yani
SiyonistlerlebirlikteOrtadoğucephesinetaarruza
başlayacaklardır.Büyükihtimalleinsanlıktarihi
ningörüpgöreceğienbüyükvekanlıemperyalist
sömürgeleştirmesavaşıylakarşıkarşıyayız.Dün
yanın tek kutuplu dengesizliğinin sonuna doğru
yaklaşırken Amerikan devleti vahşileşebildiği
kadar saldıracak, saldırdığı kadar da vahşileşe
cektir.EskiVietnamgazisiveAmerikanDışişleri
BakanıColinPowelnükleersilahkullanmakonu
suylailgilisorularaverdiğicevapta"Terörörgüt
lerine karşı yapacağımız savaşta nükleer silahın

gerekli olacağını düşünmüyorum" derken acaba terör örgütleriyle
mücadeleharicindekiolabileceksavaşlardanükleerkullanmayıdüşü
nüyormu?

BundanikiseneevvelzatenRusyatümsoğuksavaşdönemigeçer
liolannükleersilahkullanmapolitikasınıdeğiştirdiğiniilanediyorve
"sınırlarınıtehditedenherhangibirdurumkarşısındailknükleerkul
lanan taraf olacağını açıklıyordu. Bu evleviyetleAvrupa'nın doğuya

Televizyonbaşın
daAfgan,Arapve
Balkanhalklarının

başınayağan
bombalarıçekir

dekçıtlatarak
seyretmeksadece
omezalimeortak
olmakdeğil,ezen
ülkeemekçilerinin
birsonrakisefer

karşısınaçıkacak;
“hukuksuzluğunu”
meşrulaştırmışve

bununla
kuvvetlenmişbir

burjuvadevletinin
yaratılmasınagöz
yummakdemektir.
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doğru olan genişlemesine yapılmış bir tehditti. Bütün bu gelişmeler
yaşanırkenAmerikanemperyalizmiTürkiyededahiltoplamaltıülke
yeyirmişer adet ortamenzilli nükleer füzeyerleştiriyordu.Tek satır
yazmayanözelmedyakuruluşlarınakarşıdevlettelevizyonubugeliş
meyi"Türkiye,tümdünyadanükleersilahlarıdenetlemekomisyonuna
aslîüyeseçilmiştir!"diyetakdimediyordu.

İşteTürkiyetamdabubüyüktuzaklarınortasındayeralmaktadır.
Türkiye'nindışpolitikasınınyönüveduruşubutehlikelerekarşınasıl
dır?“Türkiyevedışpolitika”dendiğizamanherkesinaklınabirparola
gibi"YurttaSulh,CihandaSulh"vecizesigelmektedir.Bunaşaşılamaz
çünkü resmi ideolojinin yetmiş senelik şifresidir bu.Yurttaki sulhun
tesisininTürkiyedevrimcilerinihedefaldığınıaçıklamayagerekyok
tur herhalde. Cihandaki sulh ise tüm soğuk savaş dönemi Türk dış
politikası'nıntemelinioluşturmuştur.DışTürkler'invarlığıunutulmuş
tu.ZatenCumhuriyetikuranİttahatçıklikEnverPaşa'nınpantürkiz
minitasvipetmemekteveTürkiye'ninmaceralarakapalıbirAnadolu
devleti olduğunu her fırsatta vurgulamaktadır. Kemalistlerle arası
soğuk olan Enver kendini doğruca OrtaAsya'ya atmaktadır. Birinci
DünyaSavaşı'nıkaybetmesinerağmenTuranhayalinearavermemiş,
yenikurulanSovyetDevletleri'niOrtaAsya'dasaboteetmeyekendini
adamıştır.İkinciTurandalgasıdagericiyönünükuvvetlendirerekönce
Türkiye'de daha sonra da nazizmin şemsiyesi altında OrtaAsya ve
Kafkas ülkelerinde Türkleri Sovyetler Birliği'ne karşı savaşa davet
etmektedir.Türkhükümetiveordudankısmîbirdestek sağlayabilen
buhareketİsmetİnönürejiminidevirememiştir.Bumaceradansonra
AlbayTürkeşveşürekasıİnönüHükümetitarafındanişkencedengeçi
rilerekcezalandırılmıştır.

TarihindeikiyükselişiniAlmanemperyalizminin"doğuyayöneliş
siyasetinin"(DrangnachOstenPolitik)gölgesindegeçirenTurancılık
bu sefer kendine kanat açacakAmerikan kartalını seçmiştir. Çünkü
emperyalizmin sadık neferi Türkiye kendine yeniden bir OrtaAsya
alternatifiyaratıyorvedışpolitikasınısononsenedebuyeniperspekti
finegöretadilediyor.

AmerikanınTürkiyeveİsrail'iAfganistanSavaşı'ndakullanmama
isteği, Türk burjuva basını ve burjuva partileri tarafından (Saadet
hariç)DSPMHPANAPhükümetininbiraczigibigösterilmekistendi.
BaşbakanderhalsavunmayageçerekTürkiyegizliservisininAfganis
tanrejimialeyhineistihbaratçalışmalarıyaptığınıilanetti.Tümdünya
1995'te Azerbaycan'da, 1999'da da Özbekistan'da gerçekleştirilen
başarısız darbe girişimlerinin arkasında Türk gizli servisi ve onun
öğretmeniCIA'nınolduğunubiliyor.İştedeğişenTürkdışpolitikasıve
emperyalizmin dümen suyunda entrikalar, darbeler tezgahlayan
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"büyük"Türkiye!
Tümbugelişmelererağmenburjuvabasını,“KıbrısFatihi”birbaş

bakana,birkoyüçalpolitikasınınbabasıpartiyeveTurancılığınkırk
senedir bayraktarlığını yapan partiye sahip koalisyon hükümetini
yeterligörmüyor.

"...Başbakanuzunseyahatyapamıyorsa,hiçdeğilseMesutYılmaz
veyaİsmailCemgelemezmiydi?Zatenkapılarınızıaçacaksınız,neden
işin kremasını yemeği düşünmüyorsunuz?../...Çok eleştirildi, ancak
gelindeÖzal'ıaramayın.Özalolsa,suikastınikincigünüWashington'a
iner,BeyazSaray'daBush'unelinitutup'Türkiyesizinlebirliktedir.Ne
yapmakgerekiyorsa,bizhazırız'derdi"diyeyazıyordusavaşlarınkre
masınıyemeyiveÖzal'ı çok sevenMehmetAliBirand. "Türkiye'nin
elinikolunubağlayanbukadrolardankurtulup,siyasibiröndertakım
oluşturduğunuzda,ordusuvemilletizatenbirolanülkemizin,coğrafya
sına hakim büyük bir devlet olmasını kimse engelleyemez" diyordu
Mehmet Ağar katıldığı bir televizyon programında. İki Mehmet de
yakıştılar birbirlerine ve artık kolkola gidebilirler "doksan bin fidanı
kıran"EnverPaşalarınınabideihürriyetegetirttiklerimezarına.

Türkburjuvazisiemekçihalklarınkanınagirmekiçinyanıptutuşur
ken,Afganistan'dakisavaşbitecekvegözleremperyalizminlistesinde
kidiğerülkelereçevrilecektir.İştebüyükihtimallebunoktadaİsrail'in
müttefikiTürkiye,Nazım'ınKoreiçinyazdığışiirdekigibi"23centlik
askerle" ispat edecektir tekrar dünyayaTürklüğün savaşçı karakteri
ni(!).

SiyonizminOrtadoğuüzerinetümplanlarıhazırdır.Yıllardırsürdü
rülenbölyönettaktiğibugündebüyükbirtitizliklehazırlanıyor.Afga
nistansonrasıikincihedefinIrakolacağıkesingibidir.NasılLübnan'ın
bölünmesi fikri 1919'da ortaya atılmış, 1936'da planlanmış, 1954'te
fiilenbaşlatılmış,1982'dedetamanlamıylagerçekleştirilmişse;Irak'ın
parçalanmasıfikrideKörfezSavaşı'ndançokdahaönceyedayanmak
tadır.

RalphSchoenman'ınaktarımıyla,İsraildışişleridaha1982'deşöyle
demektedir: "Osmanlılar zamanında Suriye'de olduğu gibi bugün
Irak'ınetnikvedinifarklılıklaragörebölgelereayrılmasımümkündür.
BöyleceüçbüyükkentolanBasra,MusulveBağdat'ınçevresindeüç
veya daha fazla devlet oluşacak, güneydeki şiî bölgeleri kuzeydeki
sünnîlerdenveKürtler'denayrılacaktır."4

Buplanlardünyaemperyalizmininveonunbirnumaralımüttefiki
siyonistİsraildevletininheranelininaltındabulunanvefırsatıgeldi
4 Ayrıntılıbilgiiçinbknz.SiyonizminGizliTarihi,RalphSchoenman;Kardelenyay.,İstanbul
1992,çev.AydınPesen;sayfa1078
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ğinde uygulamaya konan yayılmacı politikalardır. 19471967 arası
İngilizler'inSovyetlerveABDlehineOrtadoğu'danatılmasıkoşuluyla
oluşturulanmodusvivendi(geçicibarış)ancakyirmiyılsürebilmiştir
vekarşılıklıolaraksiyonistlerinsaldırgantarafolmama,Araplar'ında
Filistin Halkı'nın ateşini bastıracakları taahütlerinden oluşmaktaydı.
Amaİsraildevletikurulduğugündenberivarlığıylabölgedegericiliğin
ve savaşın temsilcisidir.1967 Arapİsrail savaşı, 1982'de Lübnan'ın
işgali İsrail'inemperyalistyayılmacıpolitikasınınbireremsaliniteli
ğindedir.Ayrıcamisillemevekısasuygulamalarıylakapitalistdünya
nın devlet terörü listesinde de birinciliği kimseyle paylaşmaz İsrail
devleti.

İsrail'in ve emperyalistlerin ekmeğine yağ
sürenFKÖönderliği,önceişbirlikçiburjuvazi
nin hüküm sürdüğü zorba rejimlerden medet
ummuşdahasonradaeliniWashington'adoğru
açmıştır. FKÖ'nün gelecekteki varlığını ancak
tekrarFilistinHalkıylabütünleşmesisağlayabi
lir.İsrail'insonilanettiğigeçicibarışıdaboz
masıyenibiryayılmacısiyonistsaldırıihtima
lini kuvvetlendirmiştir.Bu emperyalist saldırı,
Maşrık'takidengelerideğiştirebilirveemperya
listlerinellerindekiişbirlikçiArapkalelerinide
sarsabilir.Böylebirkitleselayaklanmabelkide
günümüzdeemperyalistlerinenfazlakorktuğu
şeyolacaktır.Böylebirsaldırıotomatikolarak
"Arap Birliği" şiarını da hareketlendirecektir.
Ortadoğu devrimcileri içinArap Birliği çölün
ortasındaki bir vaha gibi hayati bir öneme
sahiptir.Eğerarapproletaryasıgeçmişteyaptığı
gibiArapBirliğiniküçükburjuvazininveyaüç
beş diktatörün tekeline bırakırsa yine bu fikir
hayalolmaktanöteyegidemeyecektir.

AhmetelKudsî'nindeyişiyleortayaçıktığıgündenberiArapbur
juvazisiArap Birliğini sağlayamayacak kadar dar görüşlü ve dünya
kapitalizmiyleiçiçedir.Küçükburjuvazinindevletkapitalizmiyinede
birkapitalizmolmasındanötürüdünyakapitalistsistemiiçindekalmak
zorundadırvebuyüzdendeemperyalizmdengerçektenkopamaz.5

BunlarabağlıolaraksadeceSuriye'nin,Mısır'ın,Irak'ınkurtulması
diye birşey olamaz.Tek tek bu kurtuluşlarmümkündeğildir.Günü

Filistinhalkı
hiçbirşekildedevlet
olmaözelliklerine
haiz
olmayan"uydurma"
FilistinDevleti'ne
razıolmamalıdır.
"İçindeYahudilerle
Filistinlilerinayrım
olmaksızın,eşit
insanlarolacakları"
laik,sosyalistbir
Fi lis tin
önerilmelidir.

5Ayrıntılıbilgiiçinbkz:ArapDünyasındaMilliyetçilikveSınıfMücadelesi,AhmetelKudsî;
KözYayınları,ekim1975İstanbul,çev.OrhanKoçak;sayfa66son
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müzde olması kuvvetlemuhtemel bir siyonist saldırıArapları tekrar
birbirineyaklaştıracakbelkideyüzyılınbaşındaemperyalistlerceçizil
miş sınırları zorlayacaktır; bunun mümkün olabilmesi proletaryanın
bağımsızpolitiktavrınabağlıdır.

Filistinhalkıhiçbirşekildedevletolmaözelliklerinehaizolmayan
"uydurma"Filistindevletinerazıolmamalıdır.ElFetih'inçokönceden
koyduğu ilkeler uyarınca (1968); İsrail devleti yıkılmalı ve yerine
"içindeYahudilerleFilistinlilerinayrımolmaksızın,eşit insanlarola
cakları" laik, sosyalistbirFilistinönerilmelidir. "İkidevletli"çözüm
kesinlikle reddedilmeli ve Arafat'ın çok evvel formüle ettiği şiar
benimsenmelidir:"Siyonistİsrail'ehayır,amaFilistin'dekiYahudilere
evet!"

FilistinhalkınınmücadelesiningeleceğiYahudiişçisınıfınadases
lenen bir stratejiyle mümkün olabilir. Filistin'e yerleşen yahudilerin
siyonistemelleretabiolduklarıveçoğunluğunbugörüşteolduğutar
tışmagötürmez,amaneticedeİsraildevletidebirburjuvadevletiola
rakkendiiçindeburjuvaziileproletaryanınuzlaşmazsınıfçelişkisini
barındırmaktadır. Yani Filistin halkının ve yahudi proletaryasının
özgürleşmesiemperyalizmleçatışanortakbirmücadeledengeçmekte
dir.

TürkiyeemekçileriaçısındanOrtadoğupanaromasınabaktığımız
da,Türkdevletininyakınbirgelecektegireceğibirsavaşgözükmüyor,
amaemperyalizmintaaruzuvehavanınsavaşyönünebozmasıduru
mundaTürkhakimsınıfınınbunakarşıkoyacaknegücünedearzusu
mevcuttur. Bu durum uyarınca Türkiye yarın Ortadoğu'daAraplara
daha sonra belki Orta Asya'da Rusya'ya karşı  emperyalist vurucu
savaşçılarırolündençıkmalıdır!

Türkiye'yiböylebirateşiniçineatabilecekolanbupolitikalarterk
edilmeli.Bu anlayışla İsraille yapılan tümantlaşmalar ilga edilmeli,
Türkiye'ninsavaşfelaketindensıyrılabilmesiiçinNATO'danayrılması
savunulmalıdır!

İçpolitikadaMHP'ninyelkenlerinidolduranTurancı"Adriyatikten
ÇinSeddi'nekadarBüyükTürkiye"hayalinekarşımücadeleedilmeli
dir. Emekçilere burjuvazinin "güçlü" devletinin kendilerine kan ve
gözyaşındanbaşkabirşeygetirmeyeceğianlatılmalıdır.Çünkü"Büyük
Türkiye'nin" bayraktarlığını yapanlar doymak bilmeyen kâr hırsları
yüzündenemekçileribirmaceradandiğerinesürükleyebilecekkapita
listlerintemsilcilerindenbaşkakimsedeğildir.Kapitalizmvahşileşme
yebaşladığıbuanda"deforme"olmuşburjuvademokrasisikurumları
nadasaldırabilir!

Burjuvazi  yoğunlaştırılmış bir yürütme erki anlayışıyla "idarede
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hızvekuvveti"sağlamayayönelirse,butamamıylaTürkiyeemekçile
rininsermayeyekarşıdirenişinigüçleştirecektirvesınıfınörgütlerinin
burjuvademokrasisisınırlarıiçindeolanlarınınbilekaldırılmasıveya
deformeedilmesineyolaçacaktır.

Silahlanmanın bu bölgedeki anlamının bir savaş tehlikesi olduğu
vurgulanmalı, bütçeden silahlanmaya pay ayrılmasının durdurulması
ve silahlanmaya gidecek paraların emekçi sınıfın sosyal haklarının
genişletilmesindekullanımınısağlamanınifadeedilmesigerekir.

Türkiye'ninemperyalizmgüdümündekidışpolitikasınınonuhiçbir
zamankomşuülkelerlevebölgedekidiğerdevletlerledostanebiryaşa
makavuşturamayacağı,çünküemperyalizminyedeknamlularlistesi
nin sadık birincisi olmaya devam ettiği vurgulanmalıdır. Başta İran
olmaküzereTürkiye'ninhiçbirkomşusuylaarasındahusumetolmadığı
vurgulanmalıdır.Yeşil kuşağın geri tepmesi sonucu yaratılan "ılımlı
islam"politikasınıngericiveemperyalistişbirlikçiyönüteşhiredilme
lidir.(FetullahGülen,TayyipErdoğanbukamptayeralanisimlerdir.)

Irak,Afganistangibiherhangibiremperyalisthegemonyayadire
nenülkeye,varolangericirejimlerlekendimizipolitikolarakayırdık
tan sonra desteğimizi sunmalıyız, yoksa böyle eşitsiz bir durumda
tarafsızlıkaçıkçaemperyalizmintarafınıtutmakdemektir.

Bu taleplerin askıda kalmaması bunları sahiplenebilecek bir işçi
partisinin varlığıyla mümkün olacaktır. "Duyum eşiğini" aşmış bir
devrimci işçipartisi,sınıfı,burjuvazinintümirrasyonelsoyutlamala
rındanuzaklaştıracaktır.Busayılantaleplerkısmîveasgaribirgörünü
mesahipolsada,dünyakapitalistsisteminingelmişolduğubugünkü
noktada azgelişmiş bir ülkenin burjuvazisinin kendini sadece politik
olarakdahidünyadantecritetmesiimkansızgibigözükmektedir.Yine
dedevrimciişçipartisibutaleplerlebirlikte"silahsızlanmapolitikası
nın burjuvazileri silahsızlandırarak bir anlam kazanacağını; yurt
savunmasıveyapasifizmkonusundakapitalistlerileemekçilerinsos
yopsikolojik yaklaşımlarının farklılığını vurgulayan geçiş programı
perspektifindeproleterdevriminihedefleyebilir.

Netice olarak, bu taleplermanzumesininmakul usuller dahilinde
kullanılmasıbirdevrimciişçipartisinebüyükavantajlarsağlayacakve
siyasetalanınınboşkalanbölümlerininşovenistveyaislamcıdemago
jiyledoldurulmasınıengelleyecektir.

19 Eylül 2001
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AskeriRejimeve
DinciFanatizme
Karşı
SosyalistBirPakistanİçin!

PakistanİşçiPartisiYöneticilerindenFarukTarıkile
Afganistanüzerinebirröportaj

Ta li ban re ji mi kriz de mi?
Evetbugünlerdebüyüksıkıntıiçinde.Nedenleroldukçaaçık.Tali

banrejimiAfganistantarihindebugünekadargörülmüşeninsanlıkdışı
rejim.Talibanrejimininasılsuçu,Amerikanemperyalizminininanma
mızı istediği gibi terorizm ihraç etmek ve suçluları korumak değil.
Aynı zamanda bunu da yapıyorlar. Fakat rejim kendi topraklarında,
Afganistan’dakisıradanhalkınyaşamınıdünyadaüzerindebircehen
nemeçevirenkısıtlamalaryaptı.Cehennemdeneyiminiyaşamakiçin
ölümübeklemelerinegerekyok.Bunuzaten,Taliban’ın insanlıkdışı
rejimindeyaşayarakyapıyorlar.Rejim,altıyılıaşaniktidardöneminde
Afgan kitlelerinin en basit sorunlarını çözme noktasında aciz kaldı.
Talibanegemenliğinde temel amaçları olan,Afganistan’ın çokça söz
edilen istikrarını sağlamada bile başarılı olamadılar. Taliban tek bir
nedenle yaşamını sürdürdü:Afgan kitleleri için başka bir alternatif
yoktu.KuzeyittifakıdahalkıbaskıaltınaalmanoktasındaTaliban’dan
gerikalmıyordu.Emperyalistmüdahaleilerejimfazlabirgüçkaybet
meyecek.Fakatsosyalbirtabanıdayok.Yakınzamandaortayaçıkan
Afganliderlerdenbirinintahmininegöre,iktidarıkorumakiçin20bin
adamlarıvar.25binkadardaUsame’ningücübulunuyor.Busilahlı
adamlarınçoğuiktidarıkaybetmekorkusuyaşıyor.Çokyakınbirdost
larını ve patronlarını kaybettiler: Pakistan İstihbarat Servisi (ISI).
BağımsızbirgüçolarakgörülenISI,şuandabüyükorandaaskerireji
minetkisialtında.11EylülolayıPakistanordusuiçindekibudinikök
tencigüçleribirsüresaklanmayazorladı.Kriz,Pakistanileolanhayat
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çizgilerinin kaybedilmesi olgusuyla değerlendirilebilir. Pakistan’ın,
AfganistanileolanstratejikkonumuveTaliban’ınçalışmalarıhakkın
dakibüyükiçistihbaratıTaliban’ıçokzorbirdurumdabırakıyor.

ABD’nin po li tik al ter na ti fi Za hir Şah hak kın da ne dü şü nü yor su
nuz?

TalibangözdençıkarıldıktansonraeskikralZahirŞahemperyalist
güçlertarafındanalternatifbirhükümetinbaşıolarakortayasürülüyor.
Olgusaldurumöyleki,AfganhalkıiçsavaştanveTalibanbaskısından
oldukçayorulmuşbirdurumdaveacilolarakrejimdenkurtulmakisti
yor.AfganistanDevrimciİşçiÖrgütülideriAdilAgha’nınbanaanlat
tığınagöre25EylüldeZahirŞahPakistan’dasürgündeolanAfganlıla
rın çoğunun desteğini aldı. Afgan mültecilerin yerleştiği kent olan
Peşaver’deZahirŞahındönemineaitbayraklardalgalanıyor.

KuzeniDavudHan1973’deZahirŞahıdevirmişti.Emperyalistle
rinaktifdesteğiileiktidaratekrargelebilir.Fakat,ZahirŞahsadecebir
isim.ArkasındakigerçekgüçoğluAhmetŞah.İkisi,ZahirŞahıngeri
gelmesiiçinkampanyayıyönetiyor.Osadecebirfigürolanburjuvabir
lider. Fakat yakında oğlu işlerin çoğunu ele alacak. Eğer ABD ve
emperyalistlerin bilinen diğer dostlarından çarpıcı birmiktar ekono
mikyardımalmayıbaşarırsa,iktidarageldiktensonrabirsürepopüler
olabilir.Fakatbuolasıgörünmüyor.TalibanrejimisonaererseveUsa
meortadankalkarsa,ABDvemüttefikleriAfganistanhakkındaneden
kaygılansın?Afganistanemperyalistgüçlerinyeterinceyardımbırak
madanayrıldığıbirbaşkafakirülkeolabilir.

Plan, Doğu Timor çözümünden daha ileri görünüyor. NATO ve
ABDgüçlerininmüdahalesi,Talibanrejimininsonu,ZahirŞahrejimi
ninbiryılbaştaolmasıveBMdenetimindeyapılacakseçimlerinikti
darıseçilenlerebırakması...Fakatorada,DoğuTimorlukitlelerinsahip
olduğu kadar popüler olan liderler yok. Çok yakında olası görülen
müdahaleninsonuçlarıbirçokşeyigösterecek.

İn sa ni du rum na sıl?
Mutlakolarakkötü.Yaklaşık3.8milyonAfganlı,yayılanHıristi

yanlığın suçluları olarak yakalanmadan önce korumanın sağladığı
ekmeğialıyordu.Yaşamlarınıdevamettirmekiçinhayatiolanekmeği
kaybedenAfganlıların,nelerdüşündüğünühayaledebilirsiniz.Yakla
şık500Afganlı, olasıAmerikan saldırılarındankaçmak için evlerini
terkettiveçoğunluğuPakistan’ageldi.Afganmültecikamplarındaki
durumberbat.Lahor’davediğerkentlerdebirçokAfgançocukdileni
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yor.PeşaverveQuettamültecikamplarındanayrılmayıbaşaranlarise,
çokdüşükücretlerleçalışıyorlar.

Pakistan sokaklarında, ayakkabı boyuyorlar, çay satıyorlar, eski
kıyafetler veküçük eşyalar satıyorlar.Her trafik ışığında, kucağında
çocuğuyla dilenen bir Afganistanlı kadın karşınıza çıkıyor. BM’in
sadece buğday torbalarını içeren insani yardımı, genelde kamplara
veriliyor.Buyardımınbüyükbirkısmıdarüşvetçimemurlarınyardı
mıylaPakistanmarketlerindesatılıyor.

Amerikanemperyalizmininvemüttefiklerininaniden,Pakistan’da
2milyonmültecininyaşadığınınfarkınavarmasıvebirşeyleryapmak
istemesi ne büyük bir ikiyüzlülüktür. Onlar uzun zamandır burada
bulunuyorlardı, fakat kaderlerine terk edilmişlerdi. BM’in geçmişte
hazırladığıpolitikşemalarınçoğundazorlaülkelerinegönderilmeleri
planlanıyordu.

Yakınzamanönceduyurulanözelyardım,Bushyönetimininpolitik
birsavaşoyunundanbaşkabirşeydeğil.Afganistan’ınkentlerinibom
balarken,bumültecilerin,ABD’ninkendilerinindostuolduğunainan
malarıisteniyor.

Pa kis tan üze ri ne:
Uluslararasıdurumunrejimüzerindekietkileri

Pakistanlı generaller, ABD emperyalizmini destekleme kararını
aldıktan sonra çokmutlu olmalılar. Bir dönüşle,meşhur yaptırımlar
kaldırıldıveborçlaryenidendüzenlendi.Bu,onlar içinalacaklarıve
ödemekzorundaolmadıklarımilyonlarcaekstradolaranlamınageli
yor.ZiyaÜlHag’ın80’lerdekieskiaskeri rejimidöneminde,buraya
yaklaşık30milyardolarpompalanmıştı.Fakatbütünbuparanereye
gitti? Çoğunlukla ISI’nın ve Mücahidin’in elinde bulunuyor. Dinci
partilerbundansonramilyonlarcadolarlıkservetyapmışlardıveyeni
türeyenbirçokzenginaskerigenerallerleilişkiiçindeydi.

Fakat80’lerinaksine,bukez,buyeniekonomikdesteğipaylaşmak
içinMollalargibieşleriyok.ÖyleysebirUrdu’nundediğigibi"bütün
parmaklarıyağıniçinde."

MüşerrefhükümetininABD’yidesteklemekararı,onlarıhiçolma
dığıkadargüçlendirecek.BenazirButto’nunPakistanHalkçıPartisinin
dedahilolduğubirçokkarşıtpartihükümeteeliniuzattı.Demokrasinin
restorasyonundansözedenyok.ABDvemüttefikleri,entemelinsan
haklarınıezen,mitingleriveprotestolarıyasaklayanaskeribirhükü
metiniktidardaolduğunuunuttu.
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Nevarkiyükselendiniköktencilik,Müşerrefhükümetiiçinbüyük
bir tehlike oluşturuyor. Bilinç düzeyi bölgelere göre farklılık ser
gilemesine rağmen, sıradan Pakistanlılar içindeABD müdahalesine
karşı çıkma ve ABD’ye karşı savaşanların yanında olma eğilimi
büyüyor.OlasıbirABDmüdahalesinekarşıkoymakiçin,Afganistan’a
sınırolankentlerdefanatikdincipartilerhazırlıkyapıyor.

Ticaret ve iş dünyası içinden askeri rejime bazı destekler var;
işlerininyolunagireceğihayalibudesteğivermelerinenedenoluyor.
Fakatbuda11EylülolayınınPakistanekonomisiniçokkötüvuracağı
gibibirrüya.BirçokülkePakistanlılaravizevermiyor.BirleşikArap
EmirlikleribilenormalbirPakistanlıişadamınavizevermiyor.Birtah
minegöredüşenihracat,ekonomiyi1,5milyardolarkaybauğratacak.
Birçoksiparişiptaledildi.ABDvediğermüttefikleriPakistan’abazı
destekler verseler de Pakistan ekonomisini bereketli günler bek
lemiyor.DünyadayaşananresesyoniçerisindePakistan’aveyaAfganis
tan’dakiherhangibağımlıbirhükümeteçarpıcıbiryardımverilmesi
olanaklıdeğil.

Neyazıkkibazısolpartilerdeaskerirejimevedincifanatizmidur
durması içinABD’ye destek verdiler. Pakistan solu ve sivil toplum
örgütleri içerisinde küçük bir grup olan Pakistan İşçi Partisi, askeri
rejimevedincifanatizmekarşıdır.LPP’nintemelsloganışudur:

“Dinci Fanatizme, Askeri Rejime, ABD’ye Karşı
Demokratik ve Sosyalist Bir Pakistan İçin!”

19. 09. 2001
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Bölgede
Olacakların
Anahtarı

AfganistanvePakistanüzerine
TarıkAli’yleyapılanbirröportaj

Sov yet mü da ha le si ve Ta li ban’ın za fe rin den son ra Af ga nis tan na sıl 
ana liz edi le bi lir? 

OrduveHavaKuvvetleriiçerisindegüçlübirtabanıolanPDPA(Af
ganistanDemokratikHalkınPartisiAfganKomünistPartisi)1978’de
Davud’unyozrejiminidevirenbirdarbedüzenledi.Halkdeğişimihoş
karşıladı. PDPA başlangıçta popülerdi. Önemli sosyal reformlar ve
demokrasivaatetti.Fakat,özgüreğitimvekızlar içinaçılanokullar
gibi önemli eğitim reformları yapılsa da ikinci söz asla tutulmadı.
Kentlerdekızlarveerkekleraynıokullaragitmeyebaşladı.Sağlıkhiz
metleriilerledi.Fakat,şiddetlibirfraksiyonmücadelesi,kitleleribaskı
altınaalmakampanyasınagirişenHafizullahAminönderliğindekiPol
Potfraksiyonununzaferiylesonuçlandı.Bununlabirlikte,ABDultra
dinci tarikatları silahlandırarak ve Pakistan ordusunun İslamcı
mürtecilere yardım etmesini sağlayarak, rejimin dengesini bozmaya
kararverdi.AmerikalılarbirayıtuzağıhazırladılarveSovyetönderliği
debutuzağadüştü.ZorkullanılarakAmin’indevrilmesivePDPAreji
minindevametmesi içinKızılOrduyugönderdiler.Bukrizidahada
şiddetlendirdiveABDkomünizmekarşıcihatçağrısıyaptı.Pakistan
ordusu,Suudibirprensingelipmücadeleninbaşınageçmesidurumun
dacihadayardımcıolacağınıdüşündü.Fakatburadangönüllüolarak
gelenyoktu.

SuudirejimiUsameBinLadin’iCIA’yeönerdi.Bu,onaylandıve
Usame Bin Ladin eğitilip iyi savaştığıAfganistan’a gönderildi. Bir
eylemdeUsameBinLadinlaikokullardanbirinesaldırılmasıvebütün
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öğretmenlerinöldürülmesiemriniverdi.ABDbunuonaylayaraksey
retti.Gerisitarih.SovyetlerBirliğiyenildive1989’dagüçleriniçekti.
İçsavaşbaşladıveİran,TacikistanvePakistan’abağlıgüçleriiçeren
birkoalisyonoluştu.İstikrarsızlıkhükümsürdü.Sonrasında,Pakistan
Taliban’ı güçlendirdi. Pakistan ordusunun açık desteğiyle savaşmak
içinözeldiniokullardaeğitildiler.Kabilelegeçirildive rejimkendi
egemenliğinizamanlatümülkeyeyaydı.Amerikantinktank’larıbir
kaç ay öncesine kadar Orta Asya cumhuriyetlerini istikrarsızlığa
sürüklemekiçinTaliban’ıkullanmayıdüşünüyorlardı.Şimdi,Pakistan
veABDkendiyarattıklarıbirrejimidevirmekiçinsavaşyürütüyorlar.
Tarihinironikolmayadevametmediğinikimsöyleyebilir?

Ta li ban’ın İs lam cı lı ğın da özel olan ne dir?
Öldürücü,mezhepci, ultrapüriten geleneği büyük ölçüdeVahha

bizmdenSuudiArabistan’ınresmidevletdinindenetkilenir.Taliban’ı
Suudidiniöğretmenlereğitti.KafirlerevediğerMüslümanlara(özel
likle Şiilere) karşı sürekli cihada inanırlar. Bin Ladin’in kendisi de
safkan Vahhabidir. 7. yüzyılda, Muhammed önderliğinde yaşanan
İslam’adönüşüisterler.Anlamadıkları,MaximeRodinson’unmükem
melbiyografisindeaçıkladığıgibiMuhammed’inçokesnekbirpey
gamberpolitikacıolduğudur.

ABD’nin, SSCB’ye kar şı İs lam cı di re ni şi nin en sert çiz gi sin de ve 
ge nel ola rak İs lam dün ya sın da Bin La di n’in ki gi bi grup lar içe ri sin de, 
üst len me si nin stra te jik ama cı ney di?

SoğuksavaşsüresinceABDİslam’ıkomünizmvedevrimekarşıbir
siper olarak kullandı. Bu, sadeceGüneyAsya’da değil bütün İslam
dünyasındayaşandı.Öyleyse,bahsettiğimiz İslam’ın, emperyalizmin
vemoderniteninbirürünüolduğunusöyleyebiliriz.

Böl ge de ola cak la rın anah ta rı Pa kis tan. Bu ne tür bir re jim dir, 
önem li nok ta la rı ne dir, kar şı laş tı ğı çe liş ki ler ne ler dir?

Askeri bir rejim. Fakat, üreticisi gibi şiddetli değil. Pakistan’da
neoliberalizmihayatageçirmeyeçalışanbirrejim.Ordutabikibölün
müş. Fakat ordu içerisindekiTaliban yanlısı akımın gücü tartışmalı.
yüzde15yüzde30arasındaolabilir.İslamcılar,Pakistantoplumunun
bütünü içerisinde oldukça zayıflar. Bu olguyu anlamak çok önemli.
Dürüst seçimlerde, Pakistan’da, İsrail’dekinden çok daha az sayıda
insanfanatiklereoyverdi.Pakistan’dakiTaliban’ınorduiçerisine‘ant
rizm’ yapmaya karar vermesinin nedeni budur. EğerABD,Afganis
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tan’da çok fazla kan dökerse, bir yıllık sürede sonuçları, Pakistan
ordusuiçerisindekorkunçbirdurumyaratabilir.

Bu gün ler de Baş kan Mü şer ref ABD ile uzun sü re li bir be ra ber lik 
is ti yor gi bi gö rü nü yor. Pa kis tan’ın, ABD’nin Af ga nis tan’a mü da ha le
si nin lo jis tik bir des te ği ol ma sı müm kün mü?

Pakistanlojistikdestekvermeyikabuletti.AslındaPakistanordusu
bütünoperasyoniçingerekli.ABDuçaklarıveaskerlerisoğuksavaş
dönemindeinşaedilenBelucistan’dakiGwadur’daüstlenecek.Pakis
tan’ın19541992yıllarıarasındaABD’ninsoğuksavaşmüttefikioldu
ğuunutulmamalı.Herikitarafbirbirleriniçokiyitanıyor.Pakistan’ın
seçkinleriülkeninborcu(36milyardolar)silinerekmemnunedildive
dahafazlaparaiçinsözverildi.BununkarşılığıolarakTaliban’ınsilah
sızlandırıldığınıvebozgunauğratıldığınıgörmekistiyorlar.Eğerçok
sayıda sakallı adamöldürülse, sıkıntı başlayacak.Kanımca, eylemin
ertelenmesinin nedeni, Taliban’ınABD’ye direnmeyeceğinden emin
olmakiçinPakistanordusununçabalıyoroluşu.Sadıkolanlaraverilen
öğüt şu: sakallarınızı kesin ve tuzunuzukuru tutun.Batı gidecekve
ondan sonra göreceğiz. İslamabad,Kabil’iTaliban ile birlikte aldık
larındabozgunauğrattıklarıKuzeyİttifakındannefretediyor.Taliban’ın
herdüzeydePakistan tarafındanyaşatıldığınıyeterinceanlatmakçok
zor.Açılanaynızamandakapatılabilir.Pakistaniçinproblem,Taliban’ın
BinLadin’ebağlıolankanadıveArapanarkoislamcıkorumaları.Bu
adamlar,ihtimallerneolursaolsunmuhtemelensavaşır.

Eğer çatış ma böl gesel olur sa, böl gedeki durumu nasıl et kiler ve 
Hin dis tan, Çin ve Rus ya gibi ül kelerin tutumu ne olur? 

Buülkelerinüçüde ‘terorizmekarşı savaş’ tutumundanmemnun
oldu. Şimdi hepsiAmerikalı! Hindistan, Keşmir sorununu çözmeye
çalışıyor.Türkordusu‘Kürtsorununa’nihaibirçözümistiyor.Putin,
Çeçenistan’ı çoktan işgaletti.Çin, istediğiher şeyiyapabilmesi için
yeşil ışık aldı.Öylekibuhepsineuyuyor.Fakat, büyükanlaşmabu
maceranınnasıl sona ereceğinebağlı.Artık,ABD’nindünyaüzerin
deki hegemanyasının kabul edilmesinden ya da zafer kazanmak
üzereykenkendiniölümegötürenbirimparatorluktansözediyoruz.
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Makedonya:

"Oyun"un
BirSahnesi

EnderCOŞKUN

Makedonya Parlamentosu’nun 6 Eylül günü onayladığı
anayasa değişikliğiyle birlikte, ülkenin çok sayıda etnik
gruptanoluştuğukabuledildivebaştaArnavutlarolmak
üzere, azınlıkların yasama sürecindeki etkisi artırıldı.
ArnavutçayıArnavutazınlığınnüfusunyüzde20’denfaz
lasını oluşturduğu bölgelerde "ikinci resmi dil" olarak
kabuledenvebudilinparlamentodakullanılmasınınönü
nü açan yeni anayasa, öte yandan, azınlıkların başta
Makedonya Anayasa Mahkemesi olmak üzere devlet
örgütlenmesi içindeki temsilini de sağlıyor. Şimdi başta
ABDveAB’liemperyalistlerolmaküzereherkes,Make
donya’nın "demokratikleşme yönünde attığı bu büyük
adımı"alkışlıyor.

Buyazıda,Makedonya’dagerçekleşenveanayasadeğişikliğinide
kapsayan reformların, baştan sona emperyalistlerin dayatmaları

sonucugerçekleştiğini;gerçekteçokdahakapsamlıbirplanınküçük
bir parçası olduğunu anlatmaya çalışacağım. Yani, yazının konusu,
MakedonyaParlamentosu’ndançıkanreformlarıniçeriğideğil;onların
yasalaşmasüreciolacak.(Geçerken,burjuvabasınyayınorganlarının,
"çatışmalarsonbuldu","Makedonyademokratileşiyor"türübaşlıklar
lakopardığıfırtınanın,baştaABDolmaküzere,ülkeüzerindeoynanan
oyunumeşrulaştırmaçabasındanibaretolduğunubelirtelim.)

MakedonyaBaşbakanıLubçkoGeorgievski,bubaskıları,Eylülayı
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başındaparlamentodayaptığıkonuşmadaaçıkçaifadeetmişti:"Batı‘nın
baskısınakarşıkoyacakdurumdadeğiliz;buyüzdenreformlarıonay
lamamız gerekiyor. Batı‘nın çok yönlü baskısı altında,Anayasamızı
değiştirmekzorundayız."

Gerçekten de emperyalistler, Makedonya’ya yıllardır uyguladığı
malivepolitikkuşatmayısonaylardayoğunlaştırmış;ülkeyönetimine
baskı yapmak amacıyla ard arda temsilciler göndermeye başlamıştı.
BaştaNATOGenelSekreteriGeorgeRobertsonileABOrtakSavunma
veDışPolitikaYüksekTemsilcisiJavierSolanaolmaküzere,ABDve
ABemperyalizmininonlarcatemsilcisi,Makedonya’yıardardaziya
ret ediyor veMakedonya yönetimini "ikna" etmeye çalışıyordu (siz
bunu"tehditetmek"diyeokuyun).

Makedonyayönetimiüzerindekibaskılar,elbetteyalnızcamalive
politik alanlarla sınırlı değildi. NATO ("ABD ile İngiltere" demek
daha doğru), önce Makedonya hükümetine Arnavut gerillalarla bir
ateşkesanlaşmasıdayatmış;ardındandabuülkeye3bin500kişilikbir
güçgöndermekararıalmıştı.Elbette,AğustosayıortasındaMakedon
yahükümetiyleArnavut gerillalar arasında–Solana ileRobertson‘ın
katılımıyla imzalanan anlaşmaya uygun olarak; yani Makedonya
yönetimininonayıyla!!!

Ateşkes:UKO’yukurtarmaoperasyonu
MakedonyayönetimiyleArnavutgerillalararasında imzalanan"ateş
kes"in, bu sözümona "Ulusal Kurtuluş Ordusu"nu (UKO) imhadan
kurtarma operasyonu olduğunu da söylemek mümkün. Yugoslavya
FederalCumhuriyeti’ndeki "görev"lerini tamamladıktansonraKoso
va’danMakedonya‘yakaydırılmışolanArnavutgerillaların,tümhare
ketlerininNATObirlikleriningözetimialtındaolduğu;lojistikdestek
leriniABD’denaldıklarıvb.artıkherkesçebiliniyor.Arnavutgerillala
rı,MakedonyaordusununTemmuzayısonlarındakisaldırısıkarşısında
imhadan kurtaran gücün de ABD birlikleri olduğu artık sır değil:
Makedonya’nınbaşkentiÜsküp’ünvaroşlarındaimhaylakarşıkarşıya
kalanArnavut gerillalar, zırhlı araçlarla –veNATO’ya ait dört kam
yonladesteklenmiş81kişilikbirAmerikanbirliğitarafından,otobüs
lerlegüvenliyerlerenakledilmişti.

Kosova’dakisözümona"KurtuluşOrdusu"nun(UÇK)kardeşörgü
tüolanUKO‘nun,NATO’nunpatronuABDemperyalizmitarafından
böylesiaçıktankorunması,ArnavutgerillalarınBalkanlar’dakigörevi
nihenüztamamlamadığını;önümüzdekidönemde–ABD’ninçıkarları
doğrultusundayeniprovokasyonlaragirişeceğinigösteriyor.ABDve
NATO’nunbir istikrarsızlıkunsuruolarakyaratıpBalkanhalklarının
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başınabelaettiğibusözümona"ulusalkurtuluşçu"kuklanıngelecek
teki faaliyet alanı, bölgedeki yönetimlerin ABD emperyalizminin
dayatmalarıkarşısındaizleyecekleritavrabağlıolacak.

NATOişgali
Sonuçta,İngiliz,Fransız,Alman,Çek,KanadalıveTürkbirliklerinden
oluşan500askerlikilkişgalgücü,Ağustosayıbaşında"ateşkesikoru
mak"ve"Arnavutgerillalarınsilahsızlandırılmasıiçingerekliortamı
yaratmak"amacıyla,halkınprotestogösterilerialtındabaşkentÜsküp’e
girdi.

Makedonya’nın, "müzelik" silahlarla donanmış ve kötü örgütlen
miş17bindolayındaaskerdenoluşan sonderecegüçsüzbirorduya
sahipolduğunudüşündüğümüzde,modernsilahlarladonanmışNATO
birliklerininÜsküp’tekivarlığıdahayalınbiranlamkazanıyor:İşgal.

Öteyandan,Makedonyalıemekçiler,işgalcibirliklerinülkeyegiri
şini,yalnızca"protesto"etmekleyetinmedi;NATObirliklerininKoso
va’dangirişyaptıklarıBlaçe’denbaşlayarak,onlarınyoluüzerindeki
birçokyerdebarikatlarkurdular(bubarikatlar,Makedonyaordusuve
polisi tarafındankaldırıldı);işgalcigüçlerekarşısaldırılardüzenledi
ler.Resmiaçıklamalar, silahsızhalkınharekethalindekiNATOkon
voylarınataşvesopaatarakgerçekleştirdiğibusaldırılardaölenasker
lerin"trafikkazasısonucuöldüğü"yalanınıyaydı.

Makedonya halkının, Arnavut gerillaların eş zamanlı provokatif
saldırılarınındaetkisiyleartanöfkesi,NATOgeneralleriniürkütecek
denlibüyüktü.Onlar,biryandantaraflarınateşkeseuymalarıyönünde
uyarılardabulunurken;asılolarakdaNATOkarşıtıeylemleresonver
mesiiçinMakedonyahükümetinigöreveçağırdılar.

 
Silahtoplamakbahane,
Amaçyerleşmek
Makedonya parlamentosu, NATO birliklerinin ülkeye girişini,
UKO’nun Mart ayından itibaren başlayan saldırılarının Makedonya
ordusu tarafından iyicegeriletildiğiveArnavutgerillalarınyenilgiye
uğrayacağıbirortamda,13Ağustosgünüonayladı.

Uluslararasıhukukailişkinbu"teknik"izinsorunununçözülmesi
nin ardından Makedonya’ya giren NATO birlikleri, UKO’nu sözde
silahsızlandırmayabaşladı.Gerçekteisebu,bizzatNATOyetkilileri
ninaçıkladığıgibi,bir silahsızlandırmaoperasyonudeğil:Makedon
ya’yagiren3bin500askerinresmigörevi,UKO‘nundahaöncevarı
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lananlaşmauyarıncaNATO’yagönüllüolarakteslimedeceğiniaçık
ladığı3binkadarsilahıtoplamakvekaydageçirmektenibaret.NATO
birliklerinin,gerillalarınsilahlarınaelkoymayetkisibulunmuyor.

Buarada,UKO’nunteslimedeceğiniaçıkladığı3bineyakınsilah
–birrastlantıolsagerekNATO’nuntahminlerineuyarken;Makedon
yayönetimi,ayrılıkçıgerillalarınelinde–tüfek,tabanca,roket,mayın
veelbombasıtüründe60binsilaholduğunusavunuyordu.

Sonuçta,yeni–vedemokratikMakedonyaanayasası,emperyalist
lerinçokyönlüsistemlibaskılarınaekolarakülkeyegirenNATObir
liklerinintehditialtındavebaştaDevletBaşkanıBorisTraykovskigibi
işbirlikçilerinçabalarısonucundakabuledildi.Ancak,bütüngelişme
ler,yenianayasanınkabulünün,başınıABD’ninçektiğiemperyalistle
rin altı ay gibi kısa bir süre içinde yaşama geçirdiğiMakedonya’yı
işgal planının bir parçası olduğunu göstermektedir. Emperyalistler,
Arnavut UKO’nu bir kez daha başarıyla kullanmış ve Makedonya
yönetimininNATOişgalinionaylamasınısağlamıştır.Yinelemekgere
kiyor:Makedonyayönetimi,UKOileimzaladığanlaşmayla,asılola
rak,ülkeninNATObirliklerince işgalinionaylamıştır;ülkedekiazın
lıkların politik haklar elde etmesi ya da yeni anayasanın kabulü ise
gerektiğindeunutulabilecekbirer"yanürün"dür.

İşgal,sorunlarıdahadaağırlaştıracak
AynıIrak’taveKosova’daolduğugibi"insanhakları"ve"barışıkoru
ma"maskesiylegizlenmekistenenbuoperasyonneMakedonya’yane
de bölgeye barış getirmeyecek; tersine, Balkanlardaki istikrarsızlığı
dahadakörükleyecektir.

ABDveABemperyalistlerinindahabirkaçayönce"demokratik
Makedonya’yıyıkmakisteyenkatillersürüsü"(NATOGenelSekreteri
Robertson); "yalıtılması gereken teroristler" (AB‘nin dış politika ve
savunmasınınşefiSolana)ilanettikleriUKO’nubugünkorumaaltına
alması,onlarınyalnızcaikiyüzlülüğünüvegüvenilmezliğinisergilemi
yor.Buçelişkilitavırlar,emperyalistkamplaBalkanhalklarıarasında
veemperyalistlerinkendi içindeyaşanançelişkileringiderekkeskin
leştiğinindeifadesiolarakdeğerlendirilmeli.

UKO,ABD’ninbölgedekimaşasıdır
UKO, Amerikan emperyalizminin Yugoslavya Federal Cumhuriye
ti’nekarşısavaşınbirparçasıolarakbesleyipgeliştirdiği"KosovaKur
tuluşOrdusu"nun(KKO)Makedonya’dafaaliyetgösterenparçasıdır;
KKO’un Kosova’da yaptığı kirli işi Makedonya’da sürdürmektedir.
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BuABDkuklasıörgüt,nasılkiemperyalistlerinKosova’yı işgalinde
baş rolü oynadıysa; bugün aynı rolMakedonya’da UKO tarafından
oynanmaktadır.
Kosova’nın işgalinin ardından –yine NATO dolayımıylaMakedon
ya’yıdaişgaledenABDemperyalizmibuülkenindoğalzenginlikleri
üzerinde söz sahibi olması bir yana hemKafkasya petrollerinin ve
doğalgazınınAvrupa’ya akacağı yolları hem deAB’nin güneydoğu
sınırlarınıdenetimaltınaalmayıhesaplamaktadır.

ABD’nin,bugünNATOeliyleişgalettiğiMakedonya,dahageçti
ğimizNisanayında,ABilebir istikrarveortaklıkanlaşması imzala
mıştı. Makedonya yönetimi, AB ile ticaretin liberalleşmesi; politik
işbirliği;ekonomikveyapısalreformlariçerenbuanlaşmayla,ABüye
liğineveEuro’yakatılmayayöneliksomutbiradımatmıştı.Arnavut
lukveBulgaristan‘ındaABilebenzeranlaşmalarimzaladığınıdüşün
düğümüzde, AB emperyalizminin Balkanlar’a yerleşme çabasının
ABD’nin bölgesel çıkarları için nasıl bir  tehdit oluşturduğu ortaya
çıkar. Dahası, Avrupa basını, geçtiğimiz Mart ayından başlayarak,
ArnavutgerillalarınfaaliyetlerininKosova’danMakedonya’yakaydı
ğını;bütünbunlarındaABDİngilizyönlendirmesivekorumasıaltın
dagerçekleştirildiğine ilişkinhaberveyorumlaryayınlıyordu (Başta
Alman"DerSpiegel"olmaküzereçeşitligazetevedergilerdeyayım
lananbuyazıların"sahibininsesi"olduğunusöyleyebiliriz).

ABemperyalistleri,şimdi,ABD’ninserbestçeatkoşturmasınıönle
mek; ona, Bosna ve Kosova’da olduğu gibi gelişmeleri tek başına
belirlemeşansınıtanımamak;özetle,ABD’denyanaağırbasandenge
yiyenidenkendilerineçevirmekiçinaskerleriniveeniyidiplomatla
rını–birkezdahaNATObayrağıaltındaMakedonya’yagönderiyor
lar. On yıldan bu yana asıl olarakYugoslavya Federal Cumhuriyeti
üzerinde süren emperyalistler arası paylaşımın, BosnaHersek ve
Kosova’nın ardından, son altı ay içindeMakedonya’ya da sıçramış
olması,bölgeyeyerleştirilmekistenenemperyalististikrarınvebarışın,
sürekliyeniçatışmalaragebeolduğunubirkezdahagözlerönüneseri
yor.

Gerçekbarışsosyalizmlegelir
Yıllardan bu yana, ısrarla belirttiğimiz gibi, SSCB ve Sosyalist
Blok’unçökmesininardından,kapitalistrestorasyonlabirlikteBalkan
lar’dayaşanan,"yenidenbalkanlaştırma"veemperyalistlerarasıpayla
şımdır;buisebarışıdeğilçatışmayıgerektirir.

Balkanları etnik, dinsel vb. ölçütlerden hareketle, homojen sözü
mona ulusal devletlere bölmeyönünde atılan her adım, soykırımve
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kitlesel sürgün yoluyla etnik temizlik anlamına gelir ki bu Balkan
emekçilerinindinci,milliyetçivb.gericiideolojilerinkaranlığındave
emperyalistleradınabirbirleriniboğazlamalarıdemektir.

Balkanlarda gerçek ve kalıcı barışı sağlayabilecek tek ideoloji
komünizm; çeşitli uluslardan, dinlerden ve kültürlerden emekçilerin
özgür birliğini kurabilecek tek güç işçi sınıfıdır.Yalnızca emekçiler,
bölgeninbütünkaynaklarınıemperyalistyağmayaaçanrestorasyoncu,
yeniyetmeburjuvalarıniktidarlarınasonverebilir;yalnızcaemekçiler
Balkanhalklarınıemperyalistlerinçıkarınagörebölenyapaysınırları
ortadankaldırabilir;yalnızcaonlar,çeşitliuluslardan,dinlerdenvekül
türlerdenBalkan halklarını özgür emekçilerin tek bir devleti altında
toplayabilir.Balkanlargibiçokkültürlübirbölgede,dinsel,etnikyada
birbaşkatemeldehomojen"ulusal"devletlerkurmayönündekiçaba
larınyolaçtığıfelaketlerledoluolanyakıntarih,bölgedekisorunların
tekgerçekçiçözümünün,sınırların lağvedildiği sosyalistbir federas
yonolduğunuyeterincekanıtlıyor."Ulusalsosyalist"bürokratikdikta
törlüklerinyıkılmasının;eskibürokratlarınemperyalizminhizmetinde
yeniyetmeburjuvalaradönmesinin ardından,kafaları burjuvayanıl
samalarladoluolanBalkanhalkları,bugerçeğiyenidenkavrayacak;
emperyalistorduları,işbirlikçileriylebirliktebölgedenatacaktır.
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"Şu el le rin ta şı değ mez ba na,
il le dos tun gü lü ya ra lar be ni..."

PirSultanAbdal

Sınıfmücadelesitarihindealtıyılçokkısabirsüredir.Neyazıkki
bir yenilgi döneminin sonrası kurulanKuruçeşme toplantılarının

bir parti ile sonuçlandığı ÖDP'den bahsediyoruz. Objektif bir tarih
yazılamayacağınagöretasfiyecilerinyazdığıpartiresmitarihidışında,
bizimdekenditarihimiziyazmamızdevrimcibirsorumluluktur.Der
simiztarihyazımıdeğildetarihyapımıolduğuiçin,işiyinesubjektif
tarihçilerimize bırakıp sadece yakın geçmişe bakarak günün somut
değerlendirmevegörevleriniçizmeyeçalışacağız.

Gericilik yılları boyunca liberal solun durgun dönem politikası
ÖDP'yehakimolmuştur. ÖDPçoğunluğu, artık sınıfmücadelesinin
önündebirengelhalinegelmiştir.Partiaygıtınıelinegeçiren"liberal
yolcular",kurumsallaşmamışbirpartiörgütlenmesinindeyardımıyla,
partiyi kendi oyuncakları haline getirmeyi başardılar. Partide kendi
liberalçizgileridışındakiherkesitasfiyeetmek,eskiyolarkadaşlarının
da bulunduğu CHP'den kopanların kuracağı parti ile ittifak yapma
hevesiyle yanıp tutuşuyorlar. Kendi grup çıkarlarını sınıfın çıkarları
önünekoyanbirkısmınınmilletvekilimazbatasıpeşindekibuhastalık
lısolanlayışıylaartıkyollarıayırmakgerekiyor.
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Neyazıkkiişçihareketininvesolundibevurduğukoşullarıyaşıyo
ruz.Devlet,cezaevlerindekidevrimcilerikatlediyor,dışarıdakileriise
bölüyor,parçalıyorveyönetiyor.SahtesendikayasasıileKamusen'in
de"değerlikatkılarıyla"EmekPlatformudinamitleniyor.KESKyine
vehemenyasayakarşıSezer'inarkasınadiziliveriyor.Türkİşbürokra
sisi%0zammaevetdiyerekEmekPlatformunakendiyazdırttığıEmek
Programının arkasında durmadığının sinyallerini veriyor. MGK'nin
"sosyalpatlama"beklediğibirülkedesosyalistlervepartileri,işçilerve

sendikalarımüthişbirmecalsizlik,dağınıklık,bölün
mevepolitikmücadelekörlüğüyaşıyor.

CenovadeneyimibirkezdahaözellikleABemper
yalizminekarşıproleterenternasyonalizmininönemi
ni bize hatırlatıyor. Bir Avrupa Emperyalisti olan
İtalyanSermayeDevleti'ninişlersıkıştığındaemper
yalistkapitalistlerinburjuvademokrasisininasılaskı
yaalabileceklerinigösteriyor.Berlusconi,G8toplan
tısı bitiş konuşmasında Arjantin ve Türkiye hariç
piyasaekonomilerininiyiyegittiğiyalanınısöylüyor.
Aynı saatlerde Cenova sokaklarında bir ölü, 400'ü
aşkınyaralıveyüzlercegözaltıvar.Arjantin'deişçiler
sokağa ısınıyorlar. Dünyanın birçok ülkesinde canı
yananlarsokağaçıkıyor.Uyuyandevdünyaölçeğinde
silkiniyor.EmeğinAvrupasıdiyenler,örneğinilkelde
Arjantin işçilerini (vedünyanındiğer bölgelerindeki
işçileri)atlayarakaslındaTürkiyeişçilerinidemüca
deledeperspektifsizbırakıyorlar.

Türkiye işçilerineEmeğinAvrupası'nı revagören
ÖDP'ninparmakçoğunluğuFtipi'nekarşımücadele
etmede gösterdiği yalpalamaları atlayarakMYK'nın
aldığı "reelpolitiker" kararlara uymayan SEP'i bir
bütünolarakpartihukukuargümanıylatasfiyeediyor.
Partiiçindesavaş,hükümetedairisecidditekbirkeli
meyok.ArarejimgelmesindiyehacizmemuruDer
viş hükümetinin istifasını bile isteyemiyor. Canı
yananişçiler,kamuemekçileri,esnaflarsokağaçıkıp

IMFuşağıhükümetistifadiyebağırırkenpartininyinebasiretibağla
nıyor.

SİP,Nazım'ınmezarıylaveMcdonaldsantiemperyalizmiyleuğra
şırkenkökleri stalinizmedayananulusalcılığındoruklarındageziyor.
EMEP benzer bir politik kısırlık içindememleketteki işçilere Göte
borg,Cenova,Arjantin,GüneyKore'dekivediğerülkelerdekiişçikar
deşlerinin seslerini atlayarak, enternasyonalizmin görevleri yerine

MGK'nin
"sosyalpatla

ma"
beklediğibir

ülkede
sosyalistler
vepartileri,
işçilerve

sendikaları
müthişbir

mecalsizlik,
dağınıklık,

bölünmeve
politik

mücadele
körlüğü
yaşıyor.
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IMF'yekarşıvatan,milletvehalkedebiyatıyapıyor.
Buaradasöylemekbizeazapveriyoramahadisöyleyelim:Evren

sel gazetesindebir köşeyazarıÖDP'deki bölünmeye ilişkin "partiye
herkesi,Troçkistleri,Kruşçevcilerivb.alırsanişteböyleolur"sonucu
nuçıkartıyor.TroçkistlerleKruşçevcileriyanyanayazaraklanetlipar
tililer ilüzyonu yapıyor. Troçkistleri tanıyoruz ama Kruşçevci pek
görmedikbupartide.TabiikiyazarınkendisiherhaldebirStalinyalan
ve paranoya okulu mensubu olduğundan "modern revizyonizmin"
temsilcileri olanKruşçevcilerinpartide açıkolarakKruşçevci kimli
ğiyle dolaşmadıklarını başka kılıklar içindeKruşçevcilik yapıldığını
söyleyecektir.Keşkepartimizdeolsaydınsevgiliyazar,merkezdisiplin
kurulundabürokrasiadınanetarihleryazardın!Gerçiyaşadıklarımız
danötürüÖDPparmakçoğunluğuaçısındanbukonularda"birikimli"
kadroaçığıolmadığıkanısındayız.

Türkiye büyük sermayesi, ordusu ekonomik krizle beraber daha
ağır bir biçimde baskılarını arttırıyor,MHP kriz döneminin gözdesi
oluyor. İslami sermaye ise FP'nin kapatılması ve bölünmesi ile 28
Şubat'dannasibinialıyor.Kürthareketikısmikazanımlar içinsistem
içineoynuyor.ErdalİnönüUfukUrasgörüşmesiileZeytindalıittifakı
adıylasoldansistemeentegrasyonsürecihızlanıyor.AB'cidemokrasi
cilikçizgisindekisolliberalcepheşekilleniyor.

DüğmeyeBasanlar
Ağırekonomikkrizordusermayeişbirliğinipekiştirmektedir.Burju
vazi daha fazla gerici güçlere, yani faşistlere dayanmak durumunda
kalmıştır.SolveemekçileraçısındaniseAB'cidemokratikleşmerüya
larıtükenmekteolup,AmerikanİsrailittifakıTürkiyeegemensınıfları
açısından her zamanki önceliğini korumaktadır. 28 Şubat rejimi ile
ordusermayeittifakıKürthareketi,İslamihareketveSosyalisthare
kete dönük tasfiye girişimlerini hızlandırmıştır.MHP'li hükümet, bu
soğuk krizler ülkesinde emekçiler, ezilenler ve sol üzerinde egemen
sınıflarındahafazlabaskıcıbiryönelimegireceğininişaretleriniveri
yor. Cezaevlerine yapılan operasyon, Fazilet Partisi'nin kapatılıp
"yenilikçigelenekçi"olarakbölünmesi,Güney’easkerioperasyonve
KYBilePKK'yakarşıişbirliği,yeniyöneliminemareleridir.

ÖDP'deDüğmeyeBasanlar
Sosyalist hareketin önemli bileşeniÖDP'de de düğmeye basılmıştır.
AskeriDarbegeleneği28Şubat'tadakendiicazetlilerinivevetoedi
lenleriniyaratmıştır.SosyalistEylemPlatformuvetoedilmiştir.Çünkü
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SEPdevletin cezaevleri operasyonunaüçüncüyolculukyapmaksızın
karşıçıkmıştır.Üçüncüyolicazetliyoldur.BugünÖDPçoğunlukeği
limiolanÖzgürlükçüSosyalistPlatformuzihinseldüzeyde"F tipine
girmeyi" kabul etmiştir. ÖDP'de F tipi yaşama direnenler Parti'nin
kuruluşundan beri varolan bir "orta sınıf korkusu" ile karşı karşıya
getirilmiştir.Devrimcitutukluailelerinipartibinalarınaalmamakiçin
ellerindengeleniyapanlarınyeniyeriicazetlisiyasetalanıdır.Devletin
saldırısıile"ortasınıfkorkusuvepaniğinekapılan"parmakçoğunlu
ğu,bupanikveacziçindeFtipiyaşamadirenenleriPartidenkovmaya
karar vermiştir. Fatura SEP'e çıkarılmıştır. Oysa ÖDP'de çoğunluk
platformundan, diğer platform ve gruplardan sosyalistler bu üçüncü
yolcusiyasetepratiktekarşıçıkmışlar,Ftipiyaşamadirenmeningere
ğieylemvekararlılığıSEP'tekisosyalistlerlebirliktegüçlerioranında
göstermişlerdir.İcazetliparmakçoğunluğupartihukukununçiğnendi
ğigerekçesi ileSEP'iatmakistemektedir. BizzatÖSPbaşkanıUfuk
Uras,SEP'i"partidemevzitutmak"amacındaolmakveartniyetlidav
ranmakla,"ucuzdevrimcilikle"suçlamıştır.Bizimyapmakistediğimiz
"ucuz devrimcilik" değil, "pahalı devrimciliktir".   ÖDP'nin sınıf
mücadelesindemevzitutmasınakatkıdabulunmaktır.Sınıfmücadele
sindemevzitutmanınbedelivardır.Sınıfmücadelesindesaftutmaktan
imtinaedenlerinveyalpalayanlarınedebiparlaklafazanlıklarızevahi
ribilekurtarmamaktadır.

Bürokrasininoyuncağı:PartiHukuku
SEP,ÖDP2.Konferansı'ndaalınanFtipiCezaevlerinekarşıkoyma
nın gereklerini yerine getirmeye çalışmıştır.MYKçoğunluğunun ve
BaşkanlarKurulu'nunaldığıkararların,süreciokumavegöğüslemede
kiyetersizliğiveeksikliğiaçıktır.Ailelerinpartibinalarınıkullanma
malarıveaçlıkgreviyapmamalarıkararıalanlar,"ailelerpartiyegel
diklerindeneyapacaksınız?"sorusunusorduğumuzdatutarlıbiryanıt
vermemişler,devrimcidayanışmanınağırgörevleriilepartivepartili
lerkarşıkarşıyageldiğindetabiricaizseöngörüsüzbirbiçimdeçuval
lamışlardır. Aldıkları kararların pratikte uygulanılırlığının ortadan
kalktığı bizzat kendi İl ve ilçe yöneticileri tarafından zımnen kabul
edilmiş,ailelerdilekçevererekÖDPAnkaraİlbinasındakalmayave
eylemlerini buradan sürdürmeye başlamışlardır.  SEP'liler, Partideki
diğer sosyalistlerle birlikte devrimci dayanışmanın gereğini yerine
getirmeyeçalışmışlardır.Eylemlerekatılmışlar,ailelerinyanındaPar
tide nöbet tutmuşlar, destek açlık grevleri yapmışlardır. 12Aralık'ta
faşist destekli polis provokasyonu ve saldırısı karşısında ÖDP'deki
diğersosyalistlerlebirliktePartiyikorumayavetutukluaileleriilebir
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liktedavranmayaçalışmışlardır.(Buaradasoralım:Çokpartici,parti
bizimdiyenÖSP'liyöneticilervediğerleriPartibasıldığındaneredey
diler,"randevuyudağamıvermişlerdi?")

BaşkanlarKurulu,akabinde"ortayaçıkanprovokatifortamnede
niyle" sokağa çıkmama kararı almıştır. Aynı kararda ailelerin parti
binalarını kullanma biçimi de düzenlenmektedir. Bu ailelerinMYK
çoğunluğu'nundahaöncealdığıkararolanpartibinalarınınkullanıl
mamasıkararınıngeçersizliğininitirafıdır.BaşkanlarKurulukararın
danbirhaftasonraiseOperasyongünüÖDP,diğerPartiler,Sendikave
DKÖyöneticileriilebirlikteKızılay'dasokağaçıkmıştır.

Soruyoruz:BaşkanlarKurulukararındabelirtilenÖDPbaskınının
ve polis yürüyüşlerinin veri olarak alındığı söz konusu "Provokatif
Ortam",DevletinCezaevlerioperasyonuilesonmubulmuştur?Niye
Cezaevleri'ne operasyon yapıldığı gün sokağa çıkılmıştır?! Kararlar
çelişkilidir,öngörüsüzdür,sürecianlamakvegöğüslemektenuzaktır.

ÖDP'yibir28Şubat'abirAB'yetoslatanparmakçoğunluğunasahip
merkezbürokrasisiveyerelörgütlerdeayrıbireraygıtlarhalinegelmiş
çokparticimemurlarkorosu, saçmasapançatlakpolitikalarınakarşı
çıkandevrimcisosyalistlerevedevrimciMarksistlerekarşıtahammül
leri kalmamıştır.Tutuklu aileleriyledayanışma içindeolmak isteme
yenbutavırtesadüfideğildir.Partiiçindekiyoldaşlarına"git"diyenle
rin,partidışındakidevrimcilereveailelerinenasıltahammülüolsun?

Soruyoruz:"Toplumsalmuhalefetin"partisiolma iddiasındakibir
partidahayanıbaşındakitutukluailelerinebilesahipçıkmairadesive
niyeti göstermeden nasıl "toplumsal muhalefetin" partisi olacaktır?
İçerideki devrimcilerin katledildikleri, dışarıdaki devrimcilerin ve
emekörgütüüyelerininbaskıaltınaalındığıkoşullardabirlikvemüca
delenin önemi dünden daha fazla artmışken Leninizm'in bürokratik
karikatürü olan bu sahte partiperestlik nedendir? Devlet operasyon
çekerken aynı tarih sularında partide operasyon çekmenin anlamı
nedir?Kendini"gelenekselsoldan"ayırmakiçinyapılanbuzamansız
dakikliknedendir?

Haklıolmakbizihuzurlukılmıyor.ÖDP'ningeriliminidahaönce
yazdık.Solliberalçizgiyekarşıpolitikmücadelemizçerçevesindeilk
önceSEİ'yi sonraSEP'i kurduk.Bu çizgi savaşı ne yazıkki durgun
dönemvepartininişçiemekçikitleleriçindevücutbulmayışıile,ÖDP
parmakçoğunluğunun"zaferiyle"sonuçlandı.ÖDPçoğunluğu"yüzü
sosyaldemokrasiyedönük"birpolitikhattıpartideegemenhalegetir
di.Buzavallıparmakçoğunluğuartıkmahallemeclisleriyerineburju
vazininmeclisininpeşinde.Çokpartici"memurlar"korosuisepolitik
tartışmayıpartibinası,toplantıhakkı,aidatparticiliğiveçilingirkav
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gasınaindirmişvaziyette.
Cezaevlerikonusundayaptıklarımızdanötürütasfiyeharekatıbaş

latanparmakçoğunluğununpişkinbiredaylabizitasfiyeettiktenson
ra hangi dala konacağı belli oluyor.DevrimyolundanZeytindalı'na.
Hadibakalım.

Neyazıkki"milenyumsolculuğu"peşindekibueskiyolarkadaşla
rıyaptıklarımızyüzündenbizipartidisiplinkurullarındayargılamaya
kalktılar.Oysadevrimcileriçeridekidevrimciarkadaşlarıiçinyaptık
larındanötürüdeğil yapamadıklarındanötürü tarihönünde sorumlu
dur.Yazık.Yenilgidöneminelerekadirmiş.

Devrimciler yenilgi dönemlerinde örgütsel olarak güçsüz, işçiler
içindekiçalışmalarıvesınıfbağlarızayıfolabilir.Ancakpolitikkörlük,
devrimcibirpolitikhattanyoksunluk,ideolojikkafakarşıklığıesasen
paralizeolmanıntemellerinihazırlar.

Etkileriuzunbirsüresürecekpolitiktasfiyeninneyazıkkiçokpar
ticiler tarafından yeni bir politik kültür söylemiyle yapılması bizi
şaşırtmıyor. Lenin'in ölümünden sonra Stalin şöyle diyordu: "Lenin'
yoldaşın anısınayeni bir politik kültürüyaratacağımıza and içeriz.".
Stalinciliktenyenimilenyumsolculuğuna.Nekadarkestirmebiryol.

Metaforikönderlikvereelpolitikaavcılığı
Partiyikenditabiriyle"tımarhaneye"çevirmektekatkılarıküçümsene
mezolanamatörmetaforvereelpolitikaavcısıÖDPGenelBaşkanı
UfukUrastasfiyehalindekipartinintasfiyemuhataplarıilekonuşmak
yerine, kısa siyasi ömrünü burjuva medyasında Besim Tibuk, Taha
Akyol ile görüşerek, Kemal Derviş'i yeni partiye katma peşindeki
Erdalİnönü'denittifaksözüalmakiçingeçiriyor.Enerjisantrallerinin
özelleştirilmesi konusunda bırakın işçi çoğunluğu "yurttaşları" parti
üyeleribizlerinbilenedüşündüğükonusundapekbirfikiredinemedi
ğimiz, bu mantıklı ve güleryüzlü parti bürokratı, enerjisini, kendini
"gelenekselsoldan"ustalıklaayırmış(!)olanOğuzhanMüftüoğluile
CHP'den ayrılanların hangisiyle görüşecekleri konusunda iş bölümü
yaparakharcıyor.Kolaygelsinbaşkan.Yolunaçıkolsun.Başkanaynı
zamanda zeki olduğu için yeni "konsepte" pek adaptasyon güçlüğü
çekmemektedir.Güçlükçeksededertdeğil,yanındaMüftüoğlugibi
yeni oluşumcular içinden eski yol arkadaşları ve tanıdıkları olanbir
refakatçivar.

TahaAkyoliletelevizyondayaptığısöyleşideÖDP'yivekendisini
ölümoruçcularındankıvrakbirmanevraylaayırmasınıbilen,devlete
hiç temetaforik olmayan doğrudanmesajlar vererek biricik başkanı
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olduğupartiyibelkidekapatılmaktankurtarır!Başkantoplumunkur
tuluşunudabütünolarak"yurttaşlara"havaleederekmemleketinişçi
veemekçiçoğunluğunabelirsizmetaforlargöndermektedir.Başkan'ı
güzelMarks'ahavaleedelim.İşçilereiseaçıklayalım:Devrimcipoli
tikalardanmahrumişçikitleleriçinaçlık,açlıktır.

Ekmek,ekmektir.İşsizleriçinişsizlikişsizliktir.İşçileriçinsömürü
sömürüdür.Katliamkatliamdır.Cinayetcinayettir.Hücretipicezaev
lerine,bugündevrimcileryarınisemücadeleedenherkes,işçilerdol
durulacaktır. Başkan'ın vermediği mesajı biz verelim: Enternasyo
nal'desöylendiğigibi"Cellatlarındöktüklerikankendileriniboğacak
tır.Bukandenizininufkundankızılbirgüneşdoğacaktır".

SEİ,SEPveDevrimciİşçiPartisi
“ÖzgürlükcüDemokratikCumhuriyet”diyepartiyiburjuvakamplar
dan politik olarak ayıramayan bir çizginin partiye hakim olmaması
partiyi işçiemekçipartisihalinegetirmekveKürthareketiyleenter
nasyonalist dayanışma çizgisini oluşturmak kaygılarıyla SEİ'yi kur
duk.Derdimizpartidebirmuhalefetyaratmakdeğildi.Sadecevesade
ce belirsiz politikalardan partiyi arındırıp, devrimci bir politik hatta
dönükolarakpartipolitikalarınıetkilemeyeçalışmak,sözkonusupoli
tikalar etrafında da partinin işçiemekçi kitleler içinde çalışmasının
örgütsel ayaklarının oluşturulmasına katkıda bulunmaya çalışmaktı.
SEİ'yi bu kaygılarla kurduk. I.Kongrede SEİ solliberal egemen bir
çizgiylekapıştıveliberalsoldanhakettiğitepkiyialdı.Partinindelile
rivedinazorları ilanedildi.SEİbirbütünolarakkuruluşöncüllerini
sürdüremedi.Partininkuruluşundaşekillenmemişliberalmetamorfozu
partininbasiretinibağlamayabaşlayınca,artıkSEİ'nindezeminikay
mayabaşlamıştı.SP'ciarkadaşlar99genelseçimleriöncesitartışma
lardaÖDP'ninKürtillerindeadayçıkarmapolitikasınakarşıaçıktavır
almadılar.SEİ'ninsınıfekseniveyönelişidediğişeyidurgundönemin
kadropolitikasıadıaltındapartininbütünlüğü içindegidilmesigere
kenalanlarolarakkavradılar.SEİ'yi partideideolojikmücadelever
mekle sınırladılar. Partide hakim hale gelen solliberal çizgiye karşı
politikveörgütselmücadelealanlarınıatladılarveböylecemaalesef
hatırlatmak bize azap veriyor ideoloji, politika ve örgüt bir bütün
olduğuiçindeğiştiremediklerinebenzediler.

SEİ'denhakimliberalçizgiyekarşıdahagüçlübirüstplatformola
rakSEP'ikurduk.Dahabüyükbirplatformdaideolojialanıplatfomlar
arasında geçişlere sahiptir.Maalesef SEP'te de politik ve örgütselin
yanında ideolojik sorunlarla (SEİ'den daha fazla) uğraşmak zorunda
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kaldık.Kürthareketinindemokratikcumhuriyetçizgisiyıllardırişçiler
yerine "yüzünüKürtlere dönmüş" bir çevre olanKurtuluşu etkiledi.
Oysaikidinamikvardırmemlekette:İşçisınıfıveKürtler.Biriniatla
yarak siyaset esasen tabir caizse "sınıf atlama" siyasetidir. Sonu da
bellidir. Sınıf siyasetinin yerini projeciliğe bırakan hastalıklı politik
kavrayışÖDP'yitümbileşenleriyleetkilemiştir.Siyasetibirprojeola
rakgören tasfiyeciÖDPhakimçizgisi solunbirliktemücadelesi adı
altında (nedense bu arada partidekileri tasfiye ederek) Zeytindalı'na
yönelmiştir.SEP'te,kendileridebir"proje"olanEkmekGülveMaçka
İnsiyatifi'ndedebununetkisigörülmektedir.OysadevrimciMarksist
ler içinsiyasetsınıfmücadelesininçıkarlarıve ihtiyaçlarıdır. İşçilere
lekesiz kızıl bayrağı göstermek, bayrakları karıştırmamasını söyle
mektir. AB'cilerin, IMF'cilerin, 28 Şubatçıların çizgisi bataklıktır.
Faşizm tehlikesi argümanına sığınarak siyasal demokrasi çizgisiyle
burjuvakampındallarındaoynamanınecelefaydasıyoktur.Faşistteh
like ancak ve ancak işçi cephesi taktikleriyle püskürtülebilir.Bunun
içiniseöncelikmevcudu(sosyaldemokratlar,sosyalistler,Kürtler)bu
yalpalayanpolitikçizgileriyleyanyanagetirmekdeğil,işçilerinbirliği
vemücadelesiniyanyanagetirmeyekafayormaktır.Sınıftemellibir
partinininşasıiçinvesınıfınçıkarlarıdoğultusundaDervişprogramı
na,28Şubat'aveAB'yekarşıenternasyonalistdevrimcibirhattısavu
narakhegemonyamücadelesivermektir.

DevrimciMarksistlerkrizinderinleştiğini, sermayesınıfınındaha
fazla gerici güçlere yaslanacağını görürler.MHP'yi faşist bir tehlike
olarak görürler. İşçilerin birliğini bunun için başa alırlar. Zeytindalı
solcuların solcular arasında düzene entegrasyon politikasının adıdır.
Devrimciyolisesolcularınişçilerarasındadüzenealternatifyaratma
sıdır. Bu sayede oluşturulacak cephe "sağcı ve solcu" solcuların ve
gelirseKürtlerinazınlıkcephesideğil,işçilerin,emekçilerinveezilen
lerin(Kürtlerin)çoğunlukcephesidir.

İşçilerinsendikabürokrasisinerağmenIMFprogramıyerinebürok
rasininyazdırttığıiçindesorunlualanlardaolsa,emekprogramıetra
fındamücadeleşansıvarken;kitleler“hükümetistifa”deyipalternatif
sizsokağıgeçiciolarakterkederken,emekçihükümetişiarınıküçüm
seyenişçilerinbirlikvemücadelesininsendikabürokrasisinerağmen
cisimleştiği,yıllıkgörevleriaylığa,aylıkgörevlerihaftalığa,haftalık
görevlerigünlüğeçevirebilecekişçilerinverilibilincinibirüstnoktaya
çıkartma çabası olan somuthükümet formülasyonuEmekPlatformu
hükümeti şiarımıza karşı demagojik bir biçimde "ne yani Bayram
Meral'iBaşbakanmıyapacağız"diyenlere sormakgerekiyor.Günün
devrimcigörevleriniatlayıptasfiyecilerinZeytindalıprojesinemeyle
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denler. Söyleyin ; Ne yani Erdal İnönü'yümü başbakan yapacağız?
Merak etmeyin.Sınıfmücadelesi içindeKerenskiler çıkar.Buyurun.
Belkisizdeolabilirsiniz.Bununiçintasfiyecilerlekavgaediyorsanız
etmeyin,kavgaetmenizegerekyoktur.

Bugünündevrimcigöreviişçisınıfınınbirliğivemücadelesiniöne
alansınıfperspektifiveyönelişiiçindekidevrimciMarksistlerinbirli
ğidir.Devrimcibir işçipartisi'ninkuruluşu  tasfiyecilerleoyalanarak
değil (bırakınkendiyazdıkları tarihinbataklığındayaşasınlar) ancak
veancak"sosyaldevleti"tasfiyeedenlerekarşı"sosyalpatlama"için
deki işçilerinmücadelesini, önderliği batıllara bırakmadan, devrimci
tarzdaörmeyeçalışarakgerçekleşecektir.Gücümüzsözdegeleneksel
den kopan yenicilere inat tarihten gelmektedir. Zafer ise salondaki
parmaklarla değil, sokaktaki yumruklarla, dipten gelen çapulcuların
dalgasıylakazanılacaktır.Yolumuzaçıkolsun.

28.08.2001
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KitleselİşçiPartisi
Perspektifi
NeOlmalı?

Trotskiyile“İşçiPartisi”ÜzerineBirTartışma

Ge çiş Prog ra mı na iliş kin ola rak par ti mi zin saf la rın da 
yü rü tü len tar tış ma lar da gö rül dü ğü ka da rıy la en faz la 
Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’nde ki iş çi par ti si ile il gi li 
so run tar tı şı lı yor. Ba zı yol daş lar böy le bir par ti için kit le
ler de yay gın bir is tek ol du ğu nu gös te ren hiç bir de lil 
ol ma ma sın dan ha re ket le bir iş çi par ti si ku rul ma sı nı 
sa vun ma nın doğ ru ol ma dı ğı nı dü şü nü yor lar. Ay nı yol daş
lar eğer ku rul ma sü re cin de böy le bir par ti ol say dı ya da 
kit le le rin bu yön de yay gın bir ta le bi ol say dı, o za man bu 
ha re ke te dev rim ci bir muh te va ve re bi le cek bir prog ram 
öne re bi le ce ği mi zi ek li yor lar. An cak böy le bir sü re cin yok
lu ğu ko şul la rın da bu tür ob jek tif fak tör le rin ek sik li ği kar
şı sın da iş çi par ti si ne iliş kin te zi miz opor tü nist ola cak tır. 
Bu nok ta yı bi raz da ha açık lı ğa ka vuş tu ra bi lir mi sin?

Genelolarakişçiveözelolaraksendikatarihindenentemelolgu
larınıkendikendimizehatırlatmakgerektiğikanısındayım.Buaçıdan
değişikülkelerdekiişçisınıfınıngelişmebiçimleriçokdeğişikolmuş
tur.Herülkeözgünbirgelişme tipine sahiptir amabuonlarıngenel
olaraktasnifedilmesiniengellemez.

Avusturya’daveözellikleRusya’daişçihareketibirhareketolarak
başladı, bir partinin etrafında biçimlendi.Bu ilk adımdı. SosyalDe
mokrasiilksafhasındatoplumunsosyalistyenideninşaasınınyakınbir
gelecektegerçekleşeceğiniumuyordu,fakatkapitalizminbirsüreiçin
dayanacakkadargüçlüolduğuortayaçıktıvesosyaldemokrasiuzun
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birgörelirefahdönemindeörgütlenmezorundakaldı.
Almanya,Avusturyagibiülkelerdeveözelliklesendikalarınönce

denbilinmediğiRusya’dasendikalarpolitikbirparti,SosyalDemok
rasitarafındanbaşlatıldı,inşaedildiveyönlendirildi.

Latinülkelerinde,Fransa’daveözellikleİspanya’daçokfarklıbir
gelişmetipiyeraldı.Buralardasiyasipartivesendikalharekethemen
hemenbirbirindenbağımsızdırvefarklıbayraklaraltındadırlarvehat
tabirdereceyekadardabirdiğerineantagonisttir.Partiparlamenterbir
aygıttır. Sendikalar Fransa’da bir dereceye kadar, İspanya’da daha
fazlaanarşistlerinyönetimialtındadır.

ÜçüncütipdeBüyükBritanya,ABDvedeği
şikölçülerdesömürgelerdegörülendir.İngiltere
sendikaların klasik ülkesidir. Onlar sendikaları
onsekizinci yüzyılın sonunda kurmayabaşladı
lar,FransızDevrimi’ndenöncevesanayidevri
midenilendönemde(ABD’demanüfaktürsiste
mininyükselişisırasındaoluştular).

İngiltere’deişçisınıfınınkendibağımsızpar
tisiyoktu.Sendikalarişçisınıfınınyeganeörgü
tüydü, ancak aslında bunlar işçi sınıfının üst
tabakalarınınörgütleriydi.İngiltere’dearistokra
tikbirproletaryavardı,buenazındanüsttaba
kası için böyleydi, çünkü Britanya burjuvazisi
dünyapazarınınneredeysetekeldüzeyindeolan
denetimindenyararlanarakişçisınıfınazenginli
ğindenkırıntılarverebiliyorduveböyleliklebu
aristokrasiyemilligelirdenpaydüşüyordu.Bur
juvaziden bu kadarını almak için sendikalar
yeterliydi.Ancakbiryüzyılgeçtiktensonrasen
dikalarpolitikbirpartikurmayabaşladılar.Bu,
AlmanyaveAvusturya’daolanatamamenzıttır.
Oradaparti işçisınıfınıuyandırmışvesendika
ları kurmuştur. İngiltere’de ise sendikalar yüz
lerce yıllık varoluş ve mücadeleden sonra bir
politikpartikurmayazorlandılar.

Bu değişikliğin nedenleri nelerdi? Bu çok keskin olarak gelişen
İngiliz kapitalizminin topyekün gerilemesine bağlıydı. İngiliz partisi
ancakbirkaçonyıllıkbirgeçmişleözellikle1.DünyaSavaşı’ndanson
ragözeçarparhalegeliyor.Budeğişikliğinnedeninedir?İyibilinirki
budünyapazarıüzerindekiİngiltere tekelininkalkmasınedeniyledir.

Politikeylem
işçilerin
gereksinimlerine
genelbirbiçim
kazandırırve
ta lep le ri ni
burjuvazininşu
yadabuözel
kesiminedeğil,
fakatdevletiçinde
örgütlenmesine
uygunolarak
burjuvazinin
bütününeyöneltir.
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Bu1880’liyıllardanitibarenABDveAlmanrekabetiilebaşladı.Bur
juvazi proletaryanın üst tabakalarının imtiyazlı konumunu sürdürme
imkanlarınıkaybetti.Sendikalarişçilerindurumunuilerletmeolanağı
nıyitirdilervepolitikeylemyolunagirmeyezorlandılar,çünküpolitik
eylem sadece ekonomik eylemin genelleştirilmesidir. Politik eylem
işçileringereksinimlerinegenelbirbiçimkazandırırvetaleplerinibur
juvazininşuyadabuözelkesiminedeğil,fakatdevletiçindeörgütlen
mesineuygunolarakburjuvazininbütününeyöneltir.

BugünABD’de diyebiliriz ki İngiltere’deki
gelişmeninözgünçizgileri,hattadahayoğunlaş
mışbirbiçimiyledahakısabirdönemiçerisinde
görülmektedir,çünküABDtarihininbizzatken
disi daha kısadır. Fiili olarak sendikaların
ABD’dekigelişmesiİçSavaş’tansonrabaşladı,
fakatbusendikalarsiyasiyöndenBüyükBritan
ya’daki sendikalarla kıyaslandığında bile çok
geriydiler.Bunlarçoğukezişçilerinveişveren
lerinkarışıkvemilitanmücadelevermeyensen
dikalarıydı. Çok yöresel ve ufaktılar. İş koluna
göredeğildezanaatsistemiüzerinetemellendi
rilmişlerdi.ABD’degerçeksendikalarıngelişti
ğiniancaksonikiyadaüçyılzarfındagörüyo
ruz.BuyenihareketCIO’dur.

CIO’nunortayaçıkışınınnedeninedir?Ame
rikan kapitalizminin çöküşüdür. Büyük Britan
ya’da kapitalist sistemin çöküşünün başlangıcı,
mevcutsendikalarıpolitikbirpartiiçindebirleş
meye zorladı. ABD’de aynı olgu gerilemein
başlaması sadece sanayi sendikalarını üretti
amabusendikalaryalnızcakapitalizminçöküşü
nün yeni bölümünü karşılamak üzere sahnede
belirdiler, ya da daha doğrusu 19291933 ilk
krizi CIO’nun örgütlenmesiyle sonuçlanan itişi
sağladıdiyebiliriz.Fakat,dahahenüzörgütlene

bilmişkenCIO, 193738’deki ikinci krizle karşılaşır, ki bu da halen
sürmektevederinleşmektedir.

Buolguneyigösterir?ABD’desendikalarınörgütlenmesiçokuzun
birsüreyigerektirdi,evetamaoşimdikivarolangerçeksendikalarda
İngiliz sendikaları gibi bir evrimden geçecektirler. Bu demektir ki,
kapitalizmingerilemesitemelindepolitikeylemeyönelmeyezorlanı
yorlar.Sorununenönemliyönününbuolduğukanısındayım.

Sendikalar,
sendikalarolarak
sadecebirsavun
maişlevinesahip

olabilirler.
Bunalımın

derinleştiğive
işsizliğinarttığı

ölçüdeüye
kaybederekgide
rekgüçsüzleşirler.
Grevfonugiderek
küçülür,görevler

giderekbüyümek
teancakimkanlar

daralmaktadır.
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Banasorulansoruda,"Böylebirpartiiçinyaygınbiristekolduğunu
gösterenhiçbirdelilyok"deniyor.Busorunudiğeryoldaşlarlatartıştı
ğımızda,hatırlayacaksınızbusorunüstündebazıfikirayrılıklarıvardı.
Birişçipartisiiçinisteğinvarolupolmadığınakararveremem,çünkü
hiçbirkişiselgözlemimyadaizlenimimyok,fakatsendikaliderlerinin
yadaüyelerininpolitikbirpartikurmayanedereceyekadarhazırya
daeğilimlioluşlarınıbelirleyicibulmuyorum.Bukonudaobjektifbil
giler edinmek çok güç.Bir referandumyapacakmakinamız da yok.
Önerilerimizeolantepkileriancakonlarıgündemegetirdiğimiztakdir
deölçebiliriz.Amayanılmadanşunusöyleyebilirizki,nesneldurum
kesinlikle belirleyicidir. Sendikalar, sendikalar olarak sadece bir
savunmaişlevinesahipolabilirler.Bunalımınderinleştiğiveişsizliğin
arttığıölçüdeüyekaybederekgiderekgüçsüzleşirler.Grevfonugide
rekküçülür,görevlergiderekbüyümekteancakimkanlardaralmakta
dır.Bubirgerçektirvebunudeğiştiremeyiz.Sendikabürokrasisigide
rekdahaçokbocalarvetabandakiişçilerintatminsizliğigiderekartar;
umutlarını CIO’nun başarılarına bağladıkları oranda tatminsizlikleri
giderek artar, özellikleCIO’nun sondönemdekibenzeri görülmemiş
büyümesi karşısında. Sorunun boyutu şudur: iki ya da üç yıl içinde
4.000.000 yeni işsiz sendikaların çözemeyeceği nesnel bir durumla
yüzyüzegelmişlerdir.Budurumabizbiryanıtvermeliyiz.Eğersendi
ka liderleri politik eylem için hazır değillerse biz onlardan yeni bir
politik yöneliş geliştirmelerini istemeliyiz. Eğer reddederlerse onları
teşhirederiz.Nesneldurumbudur.

Buradadageçişprogramınıntümüüzerinesöylediklerimitekrarla
yacağım. Önümüzdeki tek sorun kitlelelerin ruh hali değil, nesnel
durumdurvebizimgörevimizdebilinçsizkitleleripsikolojikdurumun
değilamanesneldurumunbelirlediğigörevlerleyüzyüzegetirmektir.
Aynışeyişçipartisiüzerindekiözgülsoruniçindetamamengeçerlidir.
Sınıfmücadelesinin ezilmemesi, kitlelerindemoralizeolmaması için
buhareketyenibiryolbulmakzorundadırvebuyolpolitiktir.Bu,işçi
partisisorunundaesasailişkinbirhusustur.

Marksist ya da bilimsel sosyalist olduğumuzu iddia ediyoruz.
"Bilimselsosyalizm"gerçektenedir?Buşuanlamagelir:parti(kibu
sosyal bilimi temsil eder) politikasını oluşturmak için her bilimde
olduğugibinesnelolgulardan, farklısınıflarınmaddikonumlarından
vekarşılıklıilişkilerindenhareketeder,yoksaöznelistek,eğilimyada
ruhhallerindendeğil.Ancakbuyöntemlenesneldurumatekabüleden
taleplerisaptayabiliriz.Ancakbundansonrabutaleplervesloganları
kitlelerinveriolanzihniyetineuyarlayabiliriz.Buzihniyetitemelolgu
olarakelealmakisebilimseldeğilfakatkonjonktürel,demagojikyada
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maceracıbirpolitikayıgösterir.
Bizimbugelişmeyiniçinbeş,altıyadayediseneönceöngörmedi

ğimiz sorulabilir. Niçin geçen dönemde, bu işçi partisi sloganı için
savaşmaya isteksiz olduğumuzu belirttik.Açıklaması çok basit. Biz
Marksistler,Amerika’daDördüncüEnternasyonaliçinhareketinkuru
cularıolarak,dünyakapitalizmininbirgerilemedöneminegirdiğinden
tamamenemindik.Yaniişçisınıfınınbizzatnesnelkoşullarcaeğitildi
ği veöznel olarak sosyalist devrim içinhareketegeçtiği bir dönem.
Sözkonusu genel eğilim ABD’de geçerliydi ama genel eğilim her
özgülolgununsaptanmasıiçinyeterlideğildir.Aynızamandagelişme
nintemposudasözkonusudur;vebuaçıdanAmerikankapitalizminin

gücüışığındayıkıcıiççelişkilerinekarşıdirenmeyete
neğinindahaçokolabileceğiniveAvrupakapitalizminin
gerilemesindenyararlanarakyenibirdönemiçinkendi
çöküşünüerteleyebileceğinibazılarımızaralarındaben
devarımdüşünmüştür.Nekadarbirsüreiçin?Belkion
ilaotuzyıl.Herhalükarda,şahsenben,bukeskinkrizin
ya da krizler dizisinin bu kadar kısa bir dönem içinde
başlayabileceğinivegiderekdahadaderinleşebileceğini
öngörmemiştim.SekizyılönceAmerikalıyoldaşlarlabu
sorunutartıştığımızdaoldukçaihtiyatlıdavranmışolma
mınnedenibudur.Benimfikrim,Amerikansendikaları
nınpolitikeylemezorlanacaklarıbirdönemenezaman
gireceklerinigöremeyeceğimizşeklindeydi.Eğerbukri
tik dönem on ila onbeş yılda başlasaydı, o zaman biz
devrimci örgüt olarak sendikaları doğrudan etkileyen

temelgüçolabilirdik.Onun için1930’da işçipartisiningerekliliğini
ilanetmektamamensoyut,suniveukalacaolurduvebusoyutslogan
kendipartimizingelişmesininönündebirengelolabilirdi.Budurum,
biröncekikrizinbaşlangıcındaydı.Ozamanbukrizinardındandaha
derinyenibirkrizingeleceğiniöngörmemiştik.Hemdeöylesibirkriz
kibir tekrarolmasınedeniyleetkisibiröncekindenbeşonkezdaha
fazla!

Şimdi, dünkü öngörülerimizden ziyade varolan durumu temel
almalıyız.Amerikankapitalizmiçokgüçlüdüramaçelişkilerikendi
sindendahagüçlüdür.GerilemehızınınkendisiAmerika’yaözgübir
durumaerişmiştirvegençsendikalariçinyenibirdurumyaratmakta
dır.BuAFL’ye oranla özellikle,CIO için daha da geçerlidir, çünkü
AFL’nin daha aristokratik olan tabanı sayesinde dayanabilme gücü
dahafazladır.

Programımızıdeğiştirmeliyizçünkünesneldurumtamamendeğiş

Par ti
işçilere

yardımcı
olmanın
tarihsel
aracıdır.
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miştir.
Buneyigösterir?İşçisınıfınınvesendikalarınişçipartisiperspek

tifinibenimseyeceğindeneminolduğumuzumu?Hayır,bundanemin
değiliz.Mücadeleyebaşlarkenmuzafferolacağımızdaneminolama
yız.Sadece sloganımızınnesnel durumauyduğunu söyleyebiliriz ve
eniyiunsurlarbunuanlayacaktır,engeriunsurlardaanlamadıklarında
bilebunakarşıçıkmayacaklardır.

Minneapolis’te bile sendikalara Sosyalist İşçi Partisi’ni benimse
meleri gerektiğini söyleyemeyiz. Bu Minneapolis'te bile şaka olur.
Niçin?Çünkükapitalizmingerilemesipartimizingelişmehızındanyüz
katdahahızlıgelişmektedir.Buyenibirfarklılık.İşçilerinkendilerinin
olansiyasibirpartiningerekliliğinesnelkoşullardankaynaklanmakta
dır. Oysa bizim partimiz çok küçüktür ve işçileri kendi saflarında
örgütlemekiçinyeterliotoriteyesahipdeğildir.Bununiçinbizişçilere,
kitlelerekendipartinizolmalıdemeliyiz.Eğerbeşyüzkişilikbirkitle
toplantısıbirişçipartisineolangereksinimüzerindeanlaşırsa,bunlar
danancakbeşipartimizekatılmayıbenimseyebilir,kibudaişçiparti
sisloganınınajitasyonelbirsloganolduğunugösterir.İkincisloganı
mızolan"partimizekatılın"sloganıenileriunsurlariçindir.

Amabusloganlarımızınyalnızcabirisinimiilerisürmeliyiz?Ben
her ikisinidederim.Birincisi, "bağımsız işçipartisi"kendipartimiz
için zemini hazırlar. İkincisi, slogan işçileringelişmelerineyardımcı
olurvepartimiziçinyoluhazırlar.Sloganımızınanlamıbudur.Somut
durumun değişmesi nedeniyle bu gün on sene önce olduğu kadar
olmamakla birlikte biz gene işçi partisi sloganını soyut bir düzeyde
bırakmaklayetinmeyeceğimizi,bununsomutlanmasıgerekenbirfikir
olduğunugöstereceğiz.İşçilerebupartininRooseveltyadaLaFolo
lette’i desteklemek için değil, ama işçilerin kendileri için bir aygıt
bağımsızbirpartiolmasıgerektiğinigöstermeliyiz.Bunedenlebu
partininseçimlerdekendiadaylarıolmalıdır.

Buişçipartisindebizkendigeçişsloganlarımızıtanıtmalıyız,hep
sinibirdendeğil,fırsatçıktıkça,öncebirinisonraöbürünü.Busloga
nın kabul edilmemesi için hiçbir haklı neden görmeyişimin nedeni
budur.Gördüğümsadecepsikolojikbirnedendir.YoldaşlarımızLoves
tone taraftarlarına karşımücadelede soyut bir parti anlayışına karşı,
bizimkendipartimiziçinmücadeleettiler.Şimdibununkabuledilebil
mesi mümkün görülmüyor. Diğer yandan Stalinistler doğal olarak
bizim faşist vs. olduğumuzu söyleyeceklerdir. Fakat bu ilkesel bir
sorun değildir; taktik bir sorundur. Lovestone bizim rücu ettiğimizi
söyleyecektiramabuönemlideğil.BizpolitikamızıLovestone’untep
kilerinegöredeğilişçisınıfınıngereksinimlerinegöresaptarız.Loves
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tonetaraftarlarıylamücadelemizaçısındanbilebununbirkayıpdeğil
kazançolduğukanısındayım.BirLovestonetaraftarıkarşısındakendi
konumumuzunneolduğunuveneiçindeğiştirildiğiniaçıklardım."O
zaman siz Lovestone taraftarları bize saldırıyordunuz. Pekala şimdi
siziniçinçokönemliolanbusorundabizfikrimizideğiştirdik.Şimdi
niçin Dördüncü Enternasyonal’e karşısınız?" Bu şekilde Lovestone
taraftarları arasında bir bölünme bile hazırlayabileceğimize inanıyo
rum.Buanlamdabirengelgörmüyorum.

Bitirmezdenöncesorununformüleedilişinebirdüzeltmegetirmek
istiyorum:"İşçipartisi"talebigeçişprogramımızınbirparçasıdeğildir.
Ayrıbirnoktadır.

Bir sen di ka da iş çi par ti si öne ril me li mi? Bu na oy ve ril me li mi?
Niçinolmasın?Sorunungündemegeldiğibirsendikadabenolsam

sözalırvebirişçipartisineolangereksiniminbütünolaylartarafından
tamamen doğrulandığını açıklardım. Ekonomik alandaki eylemin
yeterliolmadığıkanıtlanmıştır.Politikeylemegereksinimimizvar.Bir
sendikada,benimiçinönemliolanınişçipartisininmuhtevasıolduğu
nu,bununiçindeprogramüzerindekonuşmahakkımısaklıtuttuğumu,
ancakpartiiçinoyvereceğimisöylerim.

İş çi ler iş çi par ti si me se le sin de ta ma men la kayt gö rü nü yor lar: 
li der le ri hiç bir şey yap mı yor. Sta li nist ler ise Ro ose velt’ten ya na. 

Bu,belirlibirprogramınolmadığıveişçilerinbirçıkışyolugöre
medikleribirdöneminözelliğidir.Bununüstesindengelmekmutlaka
gereklidir.Yenibirperspektifsaptamakmutlakagereklidir.

Ba zı yol daş lar iş çi par ti si ha re ke ti nin iş çi ler ara sın da ge ri le di ği ni 
ka nıt la ma ya yö ne lik is ta tis tik sel ve ri ler bi le top la mış lar.

Anaçizgiileikincildalgalanmalarıayırdedebilmeliyiz.Örnekola
rakCIO’dakiruhhalleri.İlköncesaldırganlık.Şimdikrizdöneminde
CIO,kapitalistlereeskidenolduğundanbinkezdahatehlikeligörün
mektedir, ama CIO liderleri, Roosevelt’ten kopmaktan korkuyorlar.
Kitlelerbekliyor,birperspektiftenyoksunolarak.İşsizlikartıyor.Bir
yılöncesinegöreişçipartisiiçinisteğinazalmışolduğunukanıtlamak
mümkünolabilir.BelkiStalinistetkidebuyöndedir.Amabusadece
ikincilbirdalgalanmadır,vekendimizi ikincildalgalanmalarüzerine
temellendirmek sonderece tehlikelidir.Çünküderinden işleyenesas
akımkısasürededahazorlayıcıhalegelirvebunesnelgereklilikken



digenel ifadesini işçilerinkafasındabulacaktır,özellikledeeğerbiz
onlarayardımcıolursak.Partiişçilereyardımcıolmanıntarihselaracı
dır.

Sos ya list Par ti’den gel me ba zı üye le ri miz SP’de ol duk la rın da ken
di le ri nin bir iş çi par ti sin den ya na ol duk larını ve Troç kist ler le tar tış
maları sonun da yanıl mış ol duk ları konusun da ik na ol duk ların dan 
yakınıyor lar. Şim di bir dönüş yap maları gerekecek.

Evetbubirpedagojisorunudur;yoldaşlarımıziçiniyibirokuldur.
Şimdi bu işçi partisi sorununa daha bütünsel ve diyalektik bir yak
laşımdabulunabilirler.

31 Mayıs 1938

KitleselİşçiPartisiPerspektifiNeOlmalı?
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